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ájhOCÓd ™fÉ``°üe í``àa ¿ƒ``Ñ∏£j ¿hôªãà``°ùe
á«``°ü°üîJ á«ÑW õcGôeh ójóL ≈Ø``°ûà°ùeh
¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,áeÓ°ùdGh IOƒédG äÉWGôà°TÉH
øe QÉ°ùØà°SG 400 øe ôãcCG â∏Ñ≤à°SG áÄ«¡dG
.øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉNh πNGO øe øjôªãà°ùe
Iôªà°ùe áÄ«¡dG ¿CG áªgÓédG âë°VhCGh
äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y ¢û«àØàdGh áHÉbôdG ∫ÉªYCG »a
É¡àeAGƒe ¿Éª°†d É``«`dÉ``M á``ª`FÉ``≤`dG á«ë°üdG
áëaÉμeh ≈°VôªdG áeÓ°Sh IOƒédG ô«jÉ©e
Iõ¡LC’G øe OóY §Ñ°V ≈dEG Iô«°ûe ,ihó©dG
á``jhOC’G øe äÉ«ªc ≈∏Y ßØëàdGh ,IQhõ``ª`dG
,»``Ñ`W ¢``ü`«`Nô``J ¿hO ø``e á``μ`∏`ª`ª`dG â``∏` NO
∫É«M áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G äòîJGh
.ø«ØdÉîªdG
(4¢U π«°UÉØàdG)

á«æWƒdG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG âØ°ûc
IQƒàcódG á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd
äÉÑ∏W áÄ«¡dG »≤∏J øY áªgÓédG »HòY ºjôe
á``jhOCÓ`d ™fÉ°üe íàØd Oó``L øjôªãà°ùe ø``e
≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,ájhOC’G ¢üëØd äGôÑàîeh
IójóédG á«Ñ£dG õcGôªdG ø``e Oó©d ™jQÉ°ûe
á«ÑW õcGôeh ójóL ≈Ø°ûà°ùe AÉ°ûfEG ìôà≤eh
≈∏μdG π«°ùZh ô©°ûdG á``YGQR πãe á«°ü°üîJ
iôNCGh á∏jƒW áeÉbEG õcGôeh πjóÑdG Ö£dGh
.™jQÉ°ûªdG øe Égô«Zh áeÉY
»a ¢``SQó``j áÄ«¡dG ≥``jô``a q¿CG â``aÉ``°` VCGh
™jQÉ°ûªdG ∂∏J øjôªãà°ùªdG ™e øgGôdG âbƒdG
AÉØjEÓd IQOÉ°üdG äÉWGôà°T’G É¡àeAGƒe ióeh

á«eGO äÉcÉÑà``°TG »a íjôL »``àFÉe øe ô``ãcCG
ähô````«H »```a ø```«éàëªdGh ø````eC’G ø```«H
.ΩÓYE’G πFÉ°Sh
¿hô`` gÉ`` ¶` `à` `ª` `dG ≈`` ` ≤` ` `dCGh
√É``é`JÉ``H á``jQÉ``æ` dG äÉ``©` bô``Ø` ª` dG
áMÉ°S §«ëe »a á«æeC’G iƒ≤dG
π°UGƒØdG Gƒ`` eQ É``ª`c ,á``ª`é`æ`dG
ø«dhÉëe º``¡`gÉ``é`J á``jó``jó``ë` dG
.…ójóëdG êÉ«°ùdG ΩÉëàbG
(10¢U π«°UÉØàdG)

øe GQƒa IQOÉ¨ªdG ≈dEG ø««ª∏°ùdG
∫ÉªYCG É¡«a …ôéJ »àdG øcÉeC’G
.º¡àeÓ°S ≈``∏`Y É``XÉ``Ø`M Ö``¨`°`T
»``∏`NGó``dG ø`` `eC’G iƒ`` b äó`` `cCGh
º«N ¥GôMEÉH ΩÉb øe ¿CG á«fÉæÑ∏dG
¢ù«d í∏°üdG ¢VÉjQ áMÉ°S »a
,»∏NGódG øeC’G iƒb ô°UÉæY øe
¢†©H ≈∏Y ∫hGó``à` dG iô``L Éªc

áØ«æY äÉ``¡` LGƒ``e â``©`dó``fG
ø`` ` `eC’Gh ø``jô``gÉ``¶` à` ª` dG ø``«``H
¢ùeCG ähô``«` H §``°`Sh »fÉæÑ∏dG
220 øe ôãcCG áHÉ°UEG øY äôØ°SCG
.É°üî°T
ø`` ` eC’G iƒ`` ` b â`` ` YO ó`` ` bh
ôàjƒJ ≈∏Y á«fÉæÑ∏dG »∏NGódG
ø``jô``gÉ``¶` à` ª` dG ™``«` ª` L GOó`` é` `e

»îjQÉJ RÉéfEG zQÉcGO »dGQ{`H RƒØdG :∂∏ªdG
äGRÉéfE’G ≥``«≤ëJ á∏°UGƒe ≈``∏Y ¿ƒ``eRÉY :≈°ù«Y ø``H ˆGó``ÑY

OhóëeÓdGh ô«ÑμdG ¬àdÓL ºYOh ™«é°ûJ ≈∏Y
äÉ¡«LƒJ ¿CG GócDƒe .ø««°VÉjôdGh á«°VÉjô∏d
GQGô°UEG Éfójõj ¬ªYOh áªjôμdG á«eÉ°ùdG ¬àdÓL
ájGQ AÓYEG πLCG øe AÉ£©dG á∏°UGƒªd ák ªjõYh
.á«∏Ñ≤à°ùªdG äÉcQÉ°ûªdG »a øWƒdG
(2¢U π«°UÉØàdG)

»a ≥«aƒàdG πc ≥jôØdG OGô``aC’ ¬àdÓL É«æªàe
ï«°ûdG ™``aQ ,¬ÑfÉL ø``e .á``eOÉ``≤`dG äÉbÉÑ°ùdG
¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H ¬∏dGóÑY
äÉjBG ≈ª°SCG äGQÉ«°ù∏d »æjôëÑdG OÉëJ’G IQGOEG
¿Éaô©dGh ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdG º«¶Yh ôμ°ûdG
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG ΩÉ≤ªdG ≈``dEG

¬à≤≤M …ò`` dG ∫hC’G Ö``≤`∏`dG ƒ``gh ,á``dƒ``£`Ñ`dÉ``H
á«Hô©dG IôjõédG iƒà°ùe ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe
.á≤jó°üdG É«fÉÑ°SEG áμ∏ªe ™e ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdÉH
»°VÉjôdG RÉéfE’G Gòg ¿CG ¬àdÓL ±É°VCGh
äÉ°VÉjôdG √òg πãe »a ¿hÉ©à∏d ∫ÉéªdG íàØj
,äGô``Ñ` î` dG ø``e ó``jõ``e ÜÉ``°` ù` à` cGh á``eó``≤`à`ª`dG

óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M CÉæg
≥jôa ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
øjôëÑdG áμ∏ªe ≥«≤ëàH zøjôëÑdG -ójQ ¢ùcEG{
∫hCG ó©J »àdGh ,2020 QÉcGO »dGQ ádƒ£H Ö≤d
É¡àaÉ°†à°SGh §°ShC’G ¥ô°ûdG »a ΩÉ≤J áî°ùf
ácQÉ°ûªH ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
øY ¬àdÓL ÉHô©e ,á``dhO 62 ø``e É≤FÉ°S 550
RÉéfE’G Gò¡H ºgCÉægh ,≥jôØdG AÉ°†YC’ √ôμ°T
πé°S ≈``dEG ±É°†j …ò``dG ±ô°ûªdG »îjQÉàdG
»a áμ∏ªªdG É¡≤≤ëJ »àdG Iójó©dG äGRÉ``é`fE’G
á°VÉjQ ¢``UÉ``N πμ°ûHh äÉ``°`VÉ``jô``dG ∞∏àîe
,á«ªdÉ©dGh á«ª«∏bE’G πaÉëªdG πc »a äGQÉ«°ùdG
AGOC’Gh õ«ªàªdG »æØdG iƒà°ùªdÉH ¬àdÓL Égƒæe
Oƒ¡éHh ≥jôØdG ƒ≤HÉ°ùàe ¬eób …òdG »°ùaÉæàdG
Gò¡H êƒ``J …ò``dGh ,»æØdGh …QGOE’G ø«ªbÉ£dG
πØëªdG Gò``g »``a áμ∏ªªdG º``°`SG ™`` aQh Ö``≤`∏`dG
.»°VÉjôdG
ï«°ûdG ¢ùeCG ¬àdÓL ∫ÉÑ≤à°SG iód ∂dP AÉL
¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H ¬∏dGóÑY
Ωób …òdG ,äGQÉ«°ù∏d »æjôëÑdG OÉëJ’G IQGOEG
õFÉØdG zøjôëÑdG -ó``jQ ¢``ù`cEG{ ≥jôa ¬àdÓéd

٪44 ≈dEG z¢SÉH{ »a zá°†HÉ≤dG è«∏îdG ¿Gô«W{ º¡``°SCG ´ÉØJQG

ÜQCÉe »a ôμ``°ù©e ≈∏Y ø««Kƒë∏d Ωƒ``ég »a 60 π``à≤e
(10¢U π«°UÉØàdG)
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.äÓ°UGƒªdG ôjRh |

ádhÉæªdG äÉeóN É¡æ«H øe ,»dhódG øjôëÑdG QÉ£e »a ójóédG øjôaÉ°ùªdG ≈æÑe
äÉeóîdGh øjƒªàdG äÉ``eó``Nh ™FÉ°†ÑdGh äGô``FÉ``£`dGh á``©`à`eC’Gh øjôaÉ°ùª∏d
äÉeóîdG iƒà°ùe ôjƒ£J ≈``dEG á«bÉØJ’G ±ó¡Jh .2034 ΩÉ``Y ≈àM á«°Sóæ¡dG
á«dhódG ô«jÉ©ªdG Ö°ùëH áeó≤ªdG á«°VQC’G ádhÉæªdG äÉ«∏ªY ô«jÉ©e ójóëJh
áÑcGƒªd QÉæjO ø«jÓe 7 ≈dEG É¡àØ∏c π°üJ áãjóM á«°VQCG äGó©e »a QÉªãà°S’Gh
.áÄ«Ñ∏d áªYGódGh á«dhódG É«LƒdƒæμàdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

¿Gô«W áYƒªée IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG ôjRh ø∏YCG
ácô°T »a áYƒªéªdG º¡°SCG ¿CG óªëe óªMCG øH ∫Éªc ¢Sóæ¡ªdG á°†HÉ≤dG è«∏îdG
»àdG RÉ«àe’G á«bÉØJG ÖLƒªH ∂dPh ,%44 â¨∏H ób z¢SÉH{ øjôëÑdG QÉ£e äÉeóN
.z¢SÉH{ øjôëÑdG QÉ£e äÉeóN ácô°T ™e É¡©«bƒJ ºJ
åjóëJ èeÉfôH ™e ÉæeGõJ ò«ØæàdG õ«M πNóJ »àdG á«bÉØJ’G √òg ÖLƒªHh
ácô°ûd …QÉéàdG RÉ«àe’G ≥M øjôëÑdG QÉ£e ácô°T íæªJ »dhódG øjôëÑdG QÉ£e
»a á«°VQC’G ádhÉæªdG äÉeóîd π«cƒc πª©∏d z¢``SÉ``H{ øjôëÑdG QÉ£e äÉeóN
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á¶aÉëªdG ôFGhód á«eóîdG ÖdÉ£ªdG º∏°ùàjh zá«dÉª°ûdG …ó∏H{ »≤à∏j ˆGóÑY øH ódÉN

,äGQÉ«°ùdG ∞bGƒeh ,»ë°üdG ±ô°üdG äÉμÑ°Th ,¥ô£dGh ´QGƒ°ûdG ø«°ùëàH É¡æe
IQGRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG ∞s∏c PEG ,áeÉ©dG ≥aGôªdGh »°TÉªªdGh
áMôà≤ªdG ™jQÉ°ûªdG ™«ªL ô°üëH »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G
.Égò«Øæàd áeRÓdG á«dÉªdG äGOÉªàY’G ô«aƒàd ≥«°ùæàdGh ,É¡àjƒdhCG Ö°ùëH É¡Ñ«JôJh

Iõ¡LCÓd É«°SÉ°SCG Ék μjô°T ó©J »àdG ¢ùdÉéªdG √òg ºYO á«ªgCÉH ï°SGôdG áeƒμëdG ¿ÉªjEG
.AGƒ°S óM ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG äÉLÉ«àMGh äÉÑZQ »Ñ∏j Ée ºjó≤àd ájò«ØæàdG
á«é«JGôà°S’G ™jQÉ°ûªdG RôHCG ∫hÉæJ É°VôY »égƒμdG Ωsób ,´ÉªàL’G ∫ÓNh
≥∏©àj Ée Éª«°S ’h ,á«dÉª°ûdG á≤£æªdG øª°V á©bGƒdG ôFGhódG É¡«dEG êÉàëJ »àdG

.øWGƒªdGh øWƒdG
,á«dÉª°ûdG á≤£æªdG …ó∏H ¢ù∏ée ¢ù«FQ »égƒμdG óªMCG ó«°ùdG ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe
øH ódÉN ï«°û∏d √ôjó≤Jh √ôμ°T øY ,¢ù∏éªdG AÉ°†YCG øY áHÉ«fh ¬°ùØf øY ádÉ°UC’ÉH
¢ùμ©j Ée ƒgh ,ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG AÉ°†YCÉH AÉ≤àd’G ≈∏Y ¬°Uôëd áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY

¢ù«FQ AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG ó``cCG
™∏£°†J …òdG QhódG á«ªgCG á«àëàdG á«æÑdGh ájƒªæàdG ™jQÉ°ûª∏d ájQGRƒdG áæé∏dG
ÉgóYGƒb ≈°SQCG »àdG äGõμJôªdG øe Gk õμJôe É¡Ø°UƒH áÑîàæªdG ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG ¬H
.ióØªdG πgÉ©dG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG
áeƒμëdG ¿ód øe ΩÉªàg’G πc ≈≤∏J »àdG ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG á«ªgCG øªμJ{ :∫Ébh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IófÉ°ùeh ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
ÉgQhO »a ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
,ájò«ØæàdG Iõ¡LC’Gh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ø«H π°Uh á≤∏M ÉgQÉÑàYÉH É¡H •ƒæªdG
á«eóîdG ó©°üdG ≈∏Y áØ∏àîªdG º¡JÉÑ∏£àeh º¡JÉLÉ«àMG ∫É°üjEG øe ¬H Ωƒ≤J Éªdh
.zá∏°üdG äGP äÉ¡édG ≈dEG
ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG Qƒ°†ëH ,á«Ñ«°†≤dG ô°üb »a ¬ÑàμªH ¬dÉÑ≤à°SG iód ∂dP AÉL
ó«°ùdG ,»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh ∞∏N ¬∏dGóÑY øH
å«M ,¢ù∏éªdG AÉ°†YCGh ,á«dÉª°ûdG á≤£æªdG …ó∏H ¢ù∏ée ¢ù«FQ »égƒμdG óªMCG
¿hÉ©àdÉH ºgOƒ¡L º¡°ùJ ¿CGh ,º¡∏ªY AGOCG »a ≥«aƒàdG º¡d É«æªàe ,Qƒ°†ëdÉH Ö sMQ
¿CG »a »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ`°`Th ∫É¨°TC’G IQGRh ™e ≥«°ùæàdGh
≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ÉªH ä’ÉéªdG ≈à°T »a ájƒªæàdG É¡££N ò«ØæJ áμ∏ªªdG π°UGƒJ

AÉæÑd »``°VGQCG Oó``ëJ z¿Éμ``°SE’G{ êQÉîdÉH êÓ©∏d É«∏©dG áæé∏dG AÉ``°†YCG á«ª°ùàH GQGôb Qó°üj áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢``ù∏éªdG ¢``ù«FQ
èeÉfôÑdÉH ∞jô©à∏d á«eÓYEG á∏ªM
õcôeh ,ΩGQhCÓ` `d øjôëÑdG õ``cô``eh
äÉ«Ø°ûà°ùªdG ø``Y Ók ãªe ≈°†Jôe
ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG øY Qó°U
OGó``YEÉ` H á``æ`é`∏`dG ™∏£°†J É``ª`c
áãjóM ¿óe ™HQCG »a áeÉY äÉÑàμe ø«jQÉ°ûà°S’G
¿Éª∏°S øH áØ«∏N øH óªëe ï«°ûdG
¢SÉ«dEG QƒàcódG ,(Gk ƒ°†Y) á«eƒμëdG
AÉ``Ñ` WCÓ` d …ƒ``æ`°`ù`dG
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe
¿CÉ°ûH Ék jƒæ°S áMôà≤ªdG äÉ«fGõ«ªdG
k
¿CG ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y ¿ÉMô°S óªëe Qƒ°üæe QƒàcódG ócCG
áãjóM ¿óe ™HQCG »a áeÉY äÉÑàμe AÉæÑd »°VGQCG äOóM ¿Éμ°SE’G IQGRh
¿CG ó``cCG Éªc .Iôà°S ¥ô°T áæjóeh ,¿Éª∏°S áæjóeh ,áØ«∏N áæjóe »g
äÉeóN »°VGQCG ™£b É¡H ôaGƒàJ Ω1984 ΩÉY äó«°T »àdG óªM áæjóe
áeÉY áÑàμe AÉæÑd á«æ©ªdG á¡édG πÑb øe ÉgóMCG QÉ«àNG øμªj áeÉY
áYƒªéªH ≥°üà∏Jh ,±GôWC’G á«eGôàe áæjóe ÉgQÉÑàYÉH ,»aÉ≤K õcôeh
.á«dÉY á«fÉμ°S áaÉãc äGP iôb
¿Éμ°SE’G IQGRh ¬«dƒJ …ò``dG ô«ÑμdG ΩÉªàg’ÉH ¿ÉMô°S OÉ``°`TCGh
Iô«ÑμdG á«fÉμ°SE’G ¿óªdG á°UÉNh á«fÉμ°SE’G É¡©jQÉ°ûe ø«ª°†àH
áÄ«¡J »a ∂dòH áªgÉ°ùe ,á«aÉ≤K õcGôeh áeÉY äÉÑàμe AÉæÑd »°VGQCG
õcGôªdGh áeÉ©dG äÉÑàμªdG ¢ù«°SCÉàd IófÉ°ùªdGh IóYÉ°ùªdG πeGƒ©dG
Gk ò«ØæJh ,ø«æWGƒªdG ø«H »aÉ≤ãdG »YƒdG ô°ûæd áeóN ,OÓÑdG »a á«aÉ≤ãdG
äÉÑàμªdG OƒLh »a πãªàªdG áãjóëdG ¿óªdG äÉeƒ≤e ºgCG óMCG ô«aƒàd
.á«aÉ≤ãdG õcGôªdGh áeÉ©dG
,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ¿É``Mô``°`S Qƒ°üæe Qƒ``à`có``dG ó``°`TÉ``fh
õcGôe) áeÉ©dG äÉÑàμªdG ¢ù«°SCÉàH á«æ©ªdG á«eƒμëdG á¡édG ÉgQÉÑàYÉH
áeÉY äÉÑàμe AÉæÑd ¢`m`VGQCG ô«aƒJ øe IOÉØà°S’ÉH ,(áaô©ªdG QOÉ°üe
ô«Ñc ¥ƒ°ûH ™HQC’G ¿óªdG AÉæHCG ™∏£àj å«M ,™HQC’G ¿óªdG »a áãjóM
âbƒdG »a Gk ócDƒe ,á≤«≤M ≈dEG äÉÑàμªdG OƒLƒH º¡ª∏M ∫ƒëàj ¿CG ≈dEG
Éæeƒj ≈àMh ó«éªdG É¡îjQÉJ ôÑY º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ¢UôM ¬JGP
OÓÑdG ´ƒHQ »a Égô°ûfh áeÉ©dG äÉÑàμªdG ¢ù«°SCÉàH ΩÉªàg’G ≈∏Y Gòg
Oƒ©j ÉªH º¡ZGôa äÉbhCG øe »dÉgC’G ó«Øà°ù«d ,áaÉ≤ãdG ô°ûfh º∏©∏d áeóN
.™ØædÉH º¡«∏Y

™°Vhh ,º¡JÉ°ü°üîJh ø``jô``FGõ``dG
™«ªL IOÉØà°SG øª°†J »àdG óYGƒ≤dG
,ábôØJ ¿hO ø``e ¬``æ`e ø``«`æ`WGƒ``ª`dG
áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ≈dG É¡©aQh
.Égò«ØæJh ÉgOÉªàY’
§``HGƒ``°` †` dG á``æ` é` ∏` dG ™``°` †` Jh
IOÉØà°SG øª°†J »``à`dG ó``YGƒ``≤` dGh
èeÉfôH ø``e ø««æjôëÑdG AÉ``Ñ` WC’G
»a (ô``FGõ``dG …QÉ°ûà°S’G Ö«Ñ£dG)
»a áãjóëdG äÉ«æ≤àdG ≈∏Y ÖjQóàdG
áæjÉ©e »a º¡JôÑN IOÉjRh ,êÓ©dG
º``¡`°`VGô``eCG ¢ü«î°ûJh ≈``°`Vô``ª`dG
AGô``LEGh Ö°SÉæªdG êÓ©dG ºjó≤Jh
≥«°ùæàdÉH ∂`` dPh ,º``¡` d äÉ``«`∏`ª`©`dG
§``«`£`î`à`dGh Ö``jQó``à` dG á``æ`é`d ™`` e
¢ù∏éªdÉH »ë°üdG »é«JGôà°S’G
.áë°ü∏d ≈∏YC’G
äÉ°ü°üîàdG õ``cGô``e Oó``ë` Jh
óbÉ©àdG øμªj »àdG á«ªdÉ©dG á«Ñ£dG
≈dG É¡©aQh ,êQÉîdG »a êÓ©∏d É¡©e
Gkó«¡ªJ ;áë°ü∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG
hCG ácôà°ûe ºgÉØJ äGôcòe ΩGô``HE’
∫ƒ°üë∏d õcGôªdG ∂∏J ™e äGóbÉ©J
¢``Vhô``©`dG ø``e Iõ``«`ª`e á``eõ``M ≈``∏`Y
.É≤k Ñ°ùe QÉ©°SC’G ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh

á©LGôªdGh ,É¡eÉ¡ªd áæé∏dG á°SQÉªe
≈°VôªdG OGó``YCGh äÉ≤Øæ∏d ájQhódG
,êQÉ``î` dG »``a êÓ``©`∏`d ø«ã©àÑªdG
áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ≈dG É¡©aQh
.É¡fCÉ°ûH äGAGôLEG øe Ωõ∏j Ée PÉîJ’
èeÉfôH ó«MƒàH áæé∏dG Ωƒ≤Jh
ø``jô``FGõ``dG ø«jQÉ°ûà°S’G AÉ``Ñ` WC’G
äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL ø``«`H áμ∏ªª∏d
ΩGó≤à°SG ≈∏Y π``ª`©`dGh ,á«ë°üdG
IAÉØc …hP ø«jQÉ°ûà°SGh AÉ``Ñ` WCG
∞``∏` à` î` e »`` `a á`` «` `ª` `dÉ`` Y Iô`` `Ñ` ``Nh
á«£¨àd á``«` Ñ` £` dG äÉ``°` ü` °` ü` î` à` dG
ôãcC’G hCG áÑ©°üdG á«°VôªdG ä’ÉëdG
êÓY É¡d ôaGƒàj ’ »àdGh É kYƒ«°T
π«∏≤J ≈dEG …ODƒj ÉªHh ,áμ∏ªªdG »a
.êQÉîdG »a êÓ©∏d ≈°VôªdG çÉ©àHG
AÉ`` ` `Ñ` ` ` WC’G Oó`` ` ``Y ó`` `jó`` `ë` ``Jh
ø`` `jô`` `FGõ`` `dG ø`` `«` ` jQÉ`` `°` ` û` ` à` ` °` ` S’G
è``eÉ``fô``H ™``°` Vhh º``¡`JÉ``°`ü`°`ü`î`Jh
≈∏Y ¬``°` Vô``Yh É``jk ƒ``æ`°`S äGQÉ`` jõ`` dG
≥«°ùæàdÉH ∂dPh ,√OÉªàY’ ¢ù∏éªdG
§``«`£`î`à`dGh Ö``jQó``à` dG á``æ`é`d ™`` e
¢ù∏éªdÉH »ë°üdG »é«JGôà°S’G
.áë°ü∏d ≈∏YC’G
OGó`` `YEG ≈``∏` Y á``æ` é` ∏` dG π``ª` ©` Jh

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ |
.êQÉîdÉH êÓ©∏d ø«æWGƒªdG
áæé∏dG ΩÉ¡e ø«H øe QGô≤dG óq Yh
á«°VôªdG ä’É``ë` dG äÉ``Ñ`∏`W »``≤`∏`J
á«ª°SôdG äÉ``¡` é` dG ø``e á``d qƒ``ë` ª` dG
™ªée ø`` e á``d qƒ``ë` ª` dG ä’É```ë` `dGh
≈Ø°ûà°ùeh ,»``Ñ` £` dG á``«`fÉ``ª`∏`°`ù`dG
√òg á°SGQOh ,»©eÉédG óªM ∂∏ªdG
≈dG É¡àLÉM ióe ôjô≤Jh äÉÑ∏£dG
êÓ©dG »≤∏J hCG êQÉîdG »a êÓ©dG
IOÉØà°S’G á«fÉμeEG hCG ,áμ∏ªªdÉH
…QÉ°ûà°S’G Ö«Ñ£dG) èeÉfôH øe
á``dÉ``ë` dG Ö``°`ù`ë`H ∂`` `dPh ,(ô`` `FGõ`` `dG
.á«°VôªdG

πãªeh ,Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG áØ«∏N ∫BG
.á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG øY
Qó°üj á«fÉãdG IOÉªdG »a AÉLh
¢``ù`«`FQ Ö`` FÉ`` fh ¢``ù` «` FQ á``«`ª`°`ù`à`H
¢ù«FQ ø``e QGô``b áæé∏dG AÉ``°`†`YCGh
Ak É``æ` H á``ë`°`ü`∏`d ≈`` ∏` `YC’G ¢``ù`∏`é`ª`dG
Ióe ¿ƒμJh .á¡L πc í«°TôJ ≈∏Y
äGƒæ°S ™HQCG áæé∏dG »a ájƒ°†©dG
á∏KÉªe iô``NCG Oóªd ójóéà∏d á∏HÉb
QGô``≤` dG Qhó``°``U ï``jQÉ``J ø``e CGó``Ñ``J
ó``MCG qπ``ë` e Ó``N GPEGh ,º¡à«ª°ùàH
¬∏ëe qπ``ë`j ,Ö``Ñ`°`S …C’ AÉ``°` †` YC’G
,IGOC’G äGòHh á¡édG äGP øY πãªe
.¬Ø∏°S Iqóe ójóédG ƒ°†©dG πªμjh
IQGOEG QGó`` J QGô``≤` dG Ö°ùëHh
áæé∏d á``°` ü` °` ü` î` ª` dG á``«` fGõ``«` ª` dG
»a êÓ``©` dG Ö``à`μ`e ™``e ≥«°ùæàdÉH
¿CG ≈∏Y ,áë°üdG IQGRƒ`` H êQÉ``î`dG
ájQGOE’G ∫ÉªYC’G πc ÖàμªdG ≈dƒàj
áæé∏dG äGQGô``b ò«Øæàd á«FGôLE’Gh
á©HÉàªdG hCG çÉ©àH’ÉH ≥∏©àj Éª«a
É≤k ah ,êQÉ``î` dG »``a êÓ``©`dG ä’É``ë`d
ió``d É``¡` H ∫ƒ``ª` ©` ª` dG äGAGô`` `LEÓ` ``d
≈`` dEG á``æ` é` ∏` dG ±ó`` ¡` `Jh .Ö``à` μ` ª` dG
çÉ©àHG §HGƒ°Vh äGAGô``LEG ò«ØæJ

øjôëÑdG õ``cô``e ø``Y Ó`ã`ª`e π``°`†`a
IQƒ``à` có``dGh ,(Gk ƒ`` °` `†` `Y) ΩGQhCÓ` ` ` d
øY Ók ` ã` ª` e ï«Ñ«∏°U á``Ø`«`∏`N É``æ`«`d
øH áØ«∏N ø``H óªëe ï«°ûdG õcôe
Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
.(Gk ƒ°†Y)
á«ª°ùJ QGôb ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
QGô≤d Gk ò«ØæJ »JCÉj áæé∏dG AÉ°†YCG
áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
AÉ``°`û`fEÉ`H 2019 áæ°ùd (26) º`` bQ
êÓ©∏d É``«`∏`©`dG á``æ`é`∏`dG π``«`μ`°`û`Jh
.êQÉîdÉH
≈``dhC’G IOÉ``ª` dG »``a AÉ``L å«M
É«∏©dG áæé∏dG{ ≈ª°ùJ áæéd CÉ°ûæoJ
¢ù∏éªdG ™ÑàJ zêQÉîdG »a êÓ©∏d
»a É¡«dEG QÉ°ûjh ,áë°ü∏d ≈``∏`YC’G
πμ°ûJh ,(áæé∏dG) áª∏μH QGô≤dG Gòg
:á``«` JB’G äÉ``¡` é` dG ø``Y ø«∏ãªe ø``e
Iƒb ≈Ø°ûà°ùeh ,áë°üdG IQGRh
∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùeh ,øjôëÑdG ´É``aO
á«Ñ£dG äÉeóîdGh ,»©eÉédG óªM
¥hó``æ` °` Uh ,á`` «` `∏` `NGó`` dG IQGRƒ`` ` ` H
Öàμe ¢ù«FQh ,»ë°üdG ¿Éª°†dG
,áë°üdG IQGRƒ``H êQÉîdÉH êÓ©dG

ºbQ QGô``b áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
AÉ°†YCG á«ª°ùJ ¿CÉ°ûH 2020 áæ°ùd 2
.êQÉîdG »a êÓ©∏d É«∏©dG áæé∏dG
π«μ°ûJ Qô≤J ¬fCG QGô≤dG »a AÉLh
ó¡a ï«°ûdG QƒàcódG á°SÉFôH áæé∏dG
áæé∏dG º°†Jh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH
QƒàcódG :ºgDhÉª°SCG á«dÉàdG AÉ°†YC’G
øY Ók `ã`ª`e …ô«°û©dG ó``ª` MCG π«Ñf
,(¢ù«Fô∏d Ék `Ñ`FÉ``f) áë°üdG IQGRh
øªMôdGóÑY ∞°Sƒj ø°ùM QƒàcódG
´É``aO Iƒ`` b ≈Ø°ûà°ùe ø``Y Ók ` ã` ª` e
∫’O IQƒàcódG ,(Gk ƒ°†Y) øjôëÑdG
≈Ø°ûà°ùe øY Ók ãªe ø°ùëdG ø°ùM
,(Gk ƒ``°` †` Y) »``©`eÉ``é`dG ó``ª`M ∂``∏`ª`dG
õjõ©dGóÑY ø``ª`Mô``dGó``Ñ`Y Qƒ``à`có``dG
á«Ñ£dG äÉeóîdG øY Ók ãªe …ô«LƒH
ó«°ùdG ,(Gk ƒ°†Y) á«∏NGódG IQGRƒ``H
øY Ók ` ã` ª` e ô``Ñ` dGó``Ñ` Y ∫Ó`` L ÜÉ``¡` e
,(Gk ƒ°†Y) »ë°üdG ¿Éª°†dG ¥hóæ°U
QOÉ≤dGóÑY ó``ª`MCG áî«°T IQƒ``à`có``dG
êQÉ``î`dG »``a êÓ``©`dG Öàμe á°ù«FQ
,(Gk Qô≤eh Gk ƒ°†Y) áë°üdG IQGRƒ``H
»``fÉ``K ø``H ¿É``ª`∏`°`S ó``dÉ``N Qƒ``à` có``dG
á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG øY Ók ãªe
É``°`VQ »``∏` Y Qƒ``à``có``dG ,(Gk ƒ`` °` `†` `Y)
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Qóg ..QÉæjO ¿ƒ«∏e 95
!!..¢UÉîdG ∫ÉªdG »a
ó«ªëŸG ó«ª
,ºYÉ£ªdGh ¥OÉ``æ`Ø`dG ø``e ΩÉ©£dG ¢†FÉa ™ªL
¬Ñ«∏©Jh ,áØ∏àîªdG á°UÉîdG äÉÑ°SÉæªdG øeh
Ióªà©ªdG á«ë°üdG ô«jÉ©ªdGh ¢ù«jÉ≤ªdG Ö°ùëH
≈∏Y ¬©jRƒJ IOÉ``YEÉ`H Ωƒ≤J ºK ø``eh ,áμ∏ªªdÉH
,Ió``aGƒ``dG ádÉª©dG øμ°Sh ,áLÉàëªdG πFGƒ©dG
AÉLQCG ∞∏àîe »a øjRƒ©ªdG OGôaC’G ≈∏Y ∂dòch
ΩÉ©£dG ¢†FÉa ¿CG äó```cCGh ,ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
¥Gƒ``°`SC’G »``ah ,%29 ≈``dEG π°üj ºYÉ£ªdG »``a
É``eCG ,%24 ¥OÉ``æ` Ø` dG »`` ah ,%6 á``«`cÓ``¡`à`°`S’G
iô``NC’G äÉÑ°SÉæªdGh äÓØëdG ≈``dEG áÑ°ùædÉH
á«ªc π°üJ Éª«a ,%41 ≈dEG Qó¡dG áÑ°ùf π°üàa
0^3 ≈dEG óMGƒdG Ωƒ«dG »a ¢üî°û∏d äÉjÉØædG
óMGƒdG Ωƒ«dÉH øW 400 ∫OÉ©j ÉªH ,ΩGôLƒ∏«c
¿ƒ«∏e 94^9 äÉjÉØædG √òg áØ∏ch ,øjôëÑdG »a
0^3 πμd É°ù∏a 650 ∫ó©ªH) »æjôëH QÉ``æ`jO
.(IõgÉédG äÉÑLƒdG øe ΩGôLƒ∏«c
,(ΩÉ©£dG ∂æH) ´hô°ûe øjôëÑdG »a Éæjód
™«bƒàH IQƒμ°ûe âeÉb áª©ædG ßØM á«©ªLh
õHÉîªdGh ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG ¢†©H ™e äÉ«bÉØJG
»a ¿ƒμj ¿CG •ô°ûH ,¢†FÉØdG ΩÉ©£dG ™ªéd
ô«jÉ©e ™e ≥aGƒàjh ,ój ¬°ùª∏J ºdh Ió«L ádÉM
™jRƒàH á«©ªédG Ωƒ≤Jh ,áeÓ°ùdGh áë°üdG
øNÉ°S §``N É``¡`jó``dh ,Éjƒæ°S äÉ``Ñ`Lƒ``dG ±’BG
ΩÉ©£dG áÄÑ©àH √OGô``aCG Ωƒ≤j πªY ºbÉW õéëd
OƒLh ™e ,ø«LÉàëªdG ≈∏Y ¬©jRƒJh ,¢†FÉØdG
.OÓÑdG äÉ¶aÉëe »a ∫ÉÑ≤à°SG õcGôe
ÉgQÉ¡°TEG ºJ á«æjôëÑdG áª©ædG ßØM á«©ªL
≈∏Y πª©dÉH Ωƒ≤Jh ,2014 ôÑª°ùjO »a É«ª°SQ
:É¡æe ,á©«aôdG ±Gó``gC’G øe áYƒªée ≥«≤ëJ
ô°ûfh ,áª©ædG á«ªgCÉH ´Gh
m π«L ≥∏N ≈∏Y πª©dG
õ«ØëJ ≈∏Y πª©dG ™«é°ûJh ,áª©ædG ßØM áaÉ≤K
,»Yƒ£àdG πª©dG ≈∏Y ™ªàéªdG äÉ``Ä`a á``aÉ``c
¬``dÉ``°`ü`jEGh ,ΩÉ``©` £` dG ¢``†`FÉ``a ™``jRƒ``J ∫Ó``N ø``e
AÉ≤JQ’G ™e ,ô«jÉ©ªdG π°†aCÉH ¬æe øjó«Øà°ùª∏d
.á«aGôàMG IQƒ°üH ¬ªjó≤Jh …ô«îdG πª©dÉH
ÉeGõd äÉH ¬fCG iôf ..√ô«Z ô«ãμdh ,¬∏c ∂dòd
.ádCÉ°ùªdG √òg »a ô¶ædG ó«©f ¿CG Éæ«∏Y

malmahmeed7@gmail.com

¿GƒjO ôjô≤J øe áëØ°U ¢ù«d ∫É≤ªdG ¿GƒæY
ßØM á«©ªL äÉ«FÉ°üME’ É≤ah ¬æμdh ,áHÉbôdG
Qó¡dG ∫ó©e ¿CG âØ°ûc »àdG ,á«æjôëÑdG áª©ædG
áHGôb ≠∏Ñj ΩÉ©£dG øe óMGƒdG ¢üî°û∏d »eƒ«dG
øW 400 ∫OÉ©j Ée ∑Éægh ,ΩGôLƒ∏«c ∞°üf
»eƒ«dG Qó¡dG ™ØJôjh ,É«eƒj Qó¡j ΩÉ©£dG øe
∫ó©eh ,É«eƒj øW 600 ≈dEG π°ü«d ¿É°†eQ »a
»a ΩGôLƒ∏«c ¿ƒ«∏e 146 ≠∏Ñj …ƒæ°ùdG Qó¡dG
95 ∫OÉ©J Éjƒæ°S ΩÉ©£dG Qóg áª«bh ,øjôëÑdG
ΩÉ``bQCG √ò``g !!..ÉÑjô≤J »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e
ø«æWGƒe øe ,OGô``aC’G ¢üîJ ,áªî°Vh Iô«Ñc
.ádhódG â°ù«dh ,ø«ª«≤eh
äÓëªdG ™æªj ¿ƒfÉb óLƒj ,Óãe É°ùfôa »a
¢ü∏îàdG ø``e ºYÉ£ªdGh ¥OÉ``æ`Ø`dGh ájQÉéàdG
,»eOB’G ∑Ó¡à°SÓd ídÉ°üdG ΩÉ©£dG ¢†FÉa øe
hCG OÉª°S ≈dEG ΩÉ©£dG ÉjÉ≤H πjƒëàH É¡eGõdEG ™e
..ΩÉ©£dG ∑ƒæHh ájô«îdG äÉ«©ªé∏d ¬H ´ôÑàdG
Qƒ°übh ºYÉ£ªdG ΩGõ`` dEG º``J ájOƒ©°ùdG »``ah
ßØM äÉ«©ªL ™``e óbÉ©àdÉH ìGô`` aC’G äÉ``YÉ``bh
ΩÉ©£dG Ö«∏©J äGQOÉÑe QÉWEG »a ∂dPh ,áª©ædG
hCG ¥OÉæØdG hCG Iô«ÑμdG äÉ©ªéàdG øe ¢†FÉØdG
’ GPÉª∏a ..ø«LÉàëª∏d É¡ªjó≤J IOÉYEGh ,ºYÉ£ªdG
™e ≥«°ùæàdÉHh ,øjôëÑdG »a äÉ¶aÉëªdG Ωƒ≤J
,¥OÉæØdGh ºYÉ£ªdG åM ≈∏Y ,á«æ©ªdG äÉ¡édG
¿hÉ©àdG ≈∏Y ™«é°ûàdÉH ,ÉeƒªY ø«æWGƒªdGh
ΩÉ©£dG Ö«∏©J ±ó¡H ,áª©ædG ßØM á«©ªL ™e
?..ø«LÉàëª∏d ¬ªjó≤J IOÉYEGh ,¢†FÉØdG
≥``WÉ``æ`ª`dG ø``e ó``jó``©` dG »``a ó``¡`°`û`f Ωƒ``«``dG
áª©WC’ÉH ´ôÑà∏d äÉLÓK ™°Vh ,äÉ¶aÉëªdGh
™°Vh ºJ Éªc ÉeÉªJ ,ø«LÉàëª∏d äÉHhô°ûªdGh
äGhOC’Gh ÖàμdGh ÜÉ«ãdÉH ´ôÑà∏d ≥jOÉæ°U
≥ëà°ùJ á«HÉéjEG ájô«N IôgÉX ∂∏Jh ,Égô«Zh
¿Éª°†d ,áë°VGh §HGƒ°V ™e ™«é°ûàdGh ºYódG
,≈ª°SC’G ±ó¡dG øY É¡aGôëfG hCG É¡dÓ¨à°SG ΩóY
ä’É°üM{ ™e äGôàØdG øe Iôàa »a π°üM Éªc
.zäÉYôÑàdG
(è«∏îdG QÉÑNCG) »a ≥HÉ°S íjô°üàd É≤ah
≈∏Y πª©J É``¡` fCG áª©ædG ßØM á«©ªL äô`` cP

QÉ``°``ù``Ø``à``°``SG 400 â``≤``∏``J á``«``ë``°``ü``dG ø```¡```ª```dG á``Ä``«``g
ø``jô``ë``Ñ``dG êQÉ```````Nh π``````NGO ø````e ø``jô``ª``ã``à``°``ù``e ø````e
äò``î`JGh ,»``Ñ`W ¢ü«NôJ ¿hO
á``eRÓ``dG á«fƒfÉ≤dG äGAGô`` ` LE’G
â``eÉ``b É``ª` c ,ø``«` Ø` dÉ``î` ª` dG ∫É``«` M
øe Oó``Y ≈``dEG äGQÉ``£`NEG ¬«LƒàH
QGôμJ Ωó©H É¡¡«Ñæàd äÉ°ù°SDƒªdG
.äÉØdÉîªdG
IQƒ`` ` `à` ` ` có`` ` `dG äó`` ` ` ` ` ` ` `cCGh
áeõà∏e á``Ä`«`¡`dG q¿CG á``ª` gÓ``é` dG
äGAGô`` L’Gh ø«fGƒ≤dG ≥«Ñ£àH
äGQGô``≤` dGh É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG
≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG ø``e IQOÉ``°` ü`dG
OƒLh ≈dG äQÉ°TCG Éªc ,áë°ü∏d
äÉ``°` ù`°` SDƒ` ª` dG á``dAÉ``°` ù` ª` d á``æ` é` d
PEG ,¢``m VÉ`` b á``°` SÉ``Fô``H á``«`ë`°`ü`dG
äÉ°ù°SDƒªdG øe OóY ádÉMEG ºà«°S
»``a ô``¶` æ` ∏` d É`` ¡` `«` `dEG á``Ø` dÉ``î` ª` dG
.É¡JÉØdÉîe

¿Éª°†d É«dÉM áªFÉ≤dG á«ë°üdG
IOƒ`` é` `dG ô``«` jÉ``©` e É`` ¡` `à` `eAGƒ`` e
á``ë`aÉ``μ`eh ≈``°` Vô``ª` dG á``eÓ``°` Sh
¬JGP âbƒdG »a IócDƒe ,ihó©dG
PÉîJG øY ≈fGƒàJ ød áÄ«¡dG q¿CG
√ÉéJ áeR’ á«fƒfÉb äGAGôLEG …CG
IOó°ûe ,ø«fGƒ≤∏d ∞``dÉ``î`e …CG
≥∏¨H á``Ä`«`¡`dG äGQGô`` `b ¿CG ≈``∏`Y
’EG ¿ƒμJ ’ á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
áª«°ùL äÉØdÉîe É¡HÉμJQG áé«àf
.™ªàéªdGh ≈°VôªdG áë°U ¢ùªJ
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG âgƒfh
áÄ«¡dG q¿CG ≈``dEG Oó``°`ü`dG Gò``g »``a
Iõ```¡` `LC’G ø```e GOó`` ` `Y â``£` Ñ` °` V
ßØëàdÉH â``eÉ``b Éªc ,IQhõ``ª``dG
»àdG á`` ` jhOC’G ø``e äÉ``«`ª`c ≈``∏`Y
ø``e ø``jô``ë``Ñ``dG á``μ` ∏` ª` e â`` ∏` `NO

.áªgÓédG ºjôe .O |
¿CG á``ª` gÓ``é` dG â``ë``°``VhCGh
áHÉbôdG ∫ÉªYCG »a Iôªà°ùe áÄ«¡dG
äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG ≈``∏` Y ¢``û`«`à`Ø`à`dGh

øe øjôªãà°ùe øe QÉ°ùØà°SG 400
,øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉ``Nh π``NGO
OóL ¿hôªãà°ùe áÄ«¡∏d Ωó≤J Éªc
äGôÑàîeh ájhOCÓd ™fÉ°üe íàØd
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ájhOC’G ¢üëØd
á«Ñ£dG õcGôªdG øe Oó©d ™jQÉ°ûe
≈Ø°ûà°ùe AÉ°ûfG ìôà≤eh IójóédG
á«°ü°üîJ á«ÑW õ``cGô``eh ójóL
≈∏μdG π«°ùZh ô©°ûdG áYGQR πãe
á``eÉ``bEG õ``cGô``eh π``jó``Ñ`dG Ö``£` dGh
øe Égô«Zh áeÉY iôNCGh á∏jƒW
≥jôa q¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,™jQÉ°ûªdG
øgGôdG âbƒdG »a ¢SQój áÄ«¡dG
™jQÉ°ûªdG ∂∏J øjôªãà°ùªdG ™e
äÉ``WGô``à`°`T’G É``¡`à`eAGƒ``e ió`` eh
äÉWGôà°TÉH AÉ``Ø`jEÓ`d IQOÉ``°` ü` dG
.áeÓ°ùdGh IOƒédG

…ò«ØæàdG ¢``ù` «` Fô``dG äó`` `cCG
ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡∏d
IQƒàcódG á«ë°üdG äÉ``eó``î`dGh
áÄ«¡dG q¿CG áªgÓédG »HòY ºjôe
äÓ«¡°ùàdGh ºYódG ¬LhCG πc Ωó≤J
´É£≤dG ∫Éée »``a øjôªãà°ùª∏d
øe áÄ«¡dG âæμªJ PEG ,»ë°üdG
íàa ø``e ó``jó``é`dG ≈æÑªdG ∫Ó``N
™°Vhh øjôªãà°ùª∏d ¢UÉN Öàμe
º¡d á``°`UÉ``N á``«`fhô``à`μ`dG á°üæe
íàa á«dBG ìô°ûd ºYódG πc ô«aƒàd
á«Yƒfh á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
∂dòch áHƒ∏£ªdG äGQÉªãà°S’G
á∏£©àªdG äGQÉªãà°S’G á©HÉàe
.É¡JGAGôLEG ô«°ù«Jh
áªgÓédG IQƒàcódG äQÉ°TCGh
øe ôãcCG â∏Ñ≤à°SG áÄ«¡dG ¿CG ≈dEG

ôjGôÑa 3 ΩOÉ≤dG »°SGQódG ΩÉ©∏d øjóéà°ùªdG áÑ∏£dG π«é°ùJ CGóÑJ zá«HôàdG{

.ø«æ«YƒÑdG áªWÉa |
»``°` SGQó``dG ΩÉ``©` dG á``jGó``H »``a º``¡`d
äGQÉÑàNG πªY ºà«°S å«M ,ΩOÉ≤dG
ôHƒàcCG ô¡°T á``jGó``H »``a ™«aôàdG
ìô°U Ée Ö°ùëH ∂``dPh ,Ω2020
QƒàcódG º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ¬H
™e ,»``ª` «` ©` æ` dG »``∏` Y ø`` H ó`` LÉ`` e
π«é°ùàdG á«∏ªY ∫Éªμà°SG IQhô°V
.áæ∏©ªdG ïjQGƒàdG Ö°ùëH

á«∏°UC’G á«còdG ábÉ£ÑdG |
á``jQÉ``°` S) √ô`` ` `eCG »`` ` dhh π``Ø` £` ∏` d
.(∫ƒ©ØªdG
πØ£∏d »∏°UC’G ôØ°ùdG RGƒL |
.(∫ƒ©ØªdG …QÉ°S) √ôeCG »dhh
áeÉbE’G ¿ƒμJ ¿CG IQhô°V ™e
√ôeCG »dhh πØ£∏d ∫ƒ©ØªdG ájQÉ°S
.(ø««æjôëÑdG ô«¨d)
AÉ``«` dhCÉ` H IQGRƒ`` ``dG â`` HÉ`` gCGh
ïjQGƒàdÉH ΩGõàd’G ΩGôμdG QƒeC’G
π«é°ùà∏d IOó``ë` ª` dG ó``«`YGƒ``ª`dGh
.á≤M’ ä’Éμ°TEG ájC’ ÉkÑæéJ
IPÉ`` `à` ` °` ` SC’G â`` `aÉ`` `°` ` VCG É`` ª` `c
øe ø«ÑZGô∏d øμªj ¬fCG ø«æ«YƒÑdG
º¡FÉæHCG ™«aôJ »a Qƒ``eC’G AÉ«dhCG
ôÑªaƒfh ôHƒàcCG ô¡°TCG ó«dGƒe øe
∞°üdG ≈`` dEG Ω2013 ô``Ñ`ª`°`ù`jOh
Qqò©J ø``jò``dGh ,»``FGó``à`H’G »fÉãdG
ÖÑ°ùH »°VÉªdG ΩÉ©dG »a º¡∏«é°ùJ
Ö°ùëH á°SOÉ°ùdG ø°S º¡Zƒ∏H ΩóY
ΩÉ©dG ájGóH »a …OÓ«ªdG ïjQÉàdG
™«aôàdG Ö∏£H Ωqó≤àdG ,»°SGQódG

ó``MC’G Ωƒ``j π«é°ùàdG :Ω2014
.Ω2020/2/16
¢`` ù` `£` `°` `ù` `ZCG ó`` `«` ``dGƒ`` `e |
ø«æK’G Ωƒ``j π«é°ùàdG :Ω2014
.Ω2020/2/17
π«ªëàH IQGRƒ`` dG âeÉb ó``bh
≈∏Y Ék«fhôàμdEG π«é°ùàdG IQÉªà°SG
IQGRƒdG ™bƒªd á°ù«FôdG áëØ°üdG
(www.moe.gov.bh )
Öéj å``«`M ,â``bƒ``∏` d GkQÉ``°` ü` à` NG
IQÉªà°S’G áYÉÑW ôeC’G »dh ≈∏Y
™e É``gQÉ``°`†`MEGh É¡JÉfÉ«H Aπ`` eh
É¡ª«∏°ùJh áHƒ∏£ªdG äGóæà°ùªdG
√Qƒ°†M ∫ÓN ∫ƒÑ≤dG áæéd ≈``dEG
.π«é°ùàdG á«∏ª©d
á``«`∏`ª`Y ΩÉ`` `ª` ` JE’ •ô``à``°``û``jh
Ö``dÉ``£``dG Qƒ`` °` `†` `M π``«` é` °` ù` à` dG
»dƒàe hCG √ôeCG »dh ™e Ék«°üî°T
¥GQhC’G Éª¡©e ø«Ñë£°üe ,√ôeCG
:á«dÉàdG á«JƒÑãdG
á«∏°UC’G OÓ``«`ª`dG IOÉ``¡`°`T |
.πØ£∏d

:Ω2013 ôÑª°ùjO ó«dGƒe |
AÉ`` ` `©` ` ` HQC’G Ωƒ`` ` ` j π`` «` `é` `°` `ù` `à` `dG
.Ω2020/2/5
:Ω2014 ô``jÉ``æ` j ó``«` dGƒ``e |
¢``ù` «` ª` î` dG Ωƒ`` ` ` j π`` «` `é` `°` `ù` `à` `dG
.Ω2020/2/6
ô`` ` jGô`` ` Ñ` ` `a ó`` ` `«` ` ``dGƒ`` ` `e |
ó``MC’G Ωƒ``j π«é°ùàdG :Ω2014
.Ω2020/2/9
:Ω2014 ¢``SQÉ``e ó``«`dGƒ``e |
ø```«` `æ` `K’G Ωƒ`` ` ` `j π`` «` `é` `°` `ù` `à` `dG
.Ω2020/2/10
:Ω2014 π``jô``HCG ó``«` dGƒ``e |
AÉ`` `KÓ`` `ã` ` dG Ωƒ`` ` ``j π`` «` `é` `°` `ù` `à` `dG
.Ω2020/2/11
:Ω2014 ƒ``jÉ``e ó``«` dGƒ``e |
AÉ`` ` `©` ` ` HQC’G Ωƒ`` ` ` j π`` «` `é` `°` `ù` `à` `dG
.Ω2020/2/12
:Ω2014 ƒ``«`fƒ``j ó``«`dGƒ``e |
¢``ù` «` ª` î` dG Ωƒ`` ` ` j π`` «` `é` `°` `ù` `à` `dG
.Ω2020/2/13
ƒ`` `«` ` dƒ`` `j ó`` ` ` «` ` ` `dGƒ`` ` ` e |

áªWÉa IPÉ`` à` `°` `SC’G â``Môq ` °` U
IQGOEG Iôjóe ø«æ«YƒÑdG ø«gÉ°T
á«HôàdG IQGRƒH »FGóàH’G º«∏©àdG
ó©à°ùJ IQGRƒ`` `dG ¿CÉ``H ,º«∏©àdGh
áÑ∏£∏d π``«` é` °` ù` à` dG ÜÉ`` `H í``à` Ø` d
ΩOÉ≤dG »°SGQódG ΩÉ©∏d øjóéà°ùªdG
ô¡°T ó«dGƒe øe ,Ω2021/2020
¢ù£°ùZCG 31 ≈àM Ω2013 ôHƒàcCG
ádÉ°U ójóëJ º``J å«M ,Ω2014
áæjóªH º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
øe GkAó``H π«é°ùà∏d Gvô`≤`e ≈°ù«Y
ôjGôÑa 3 ≥``aGƒ``ª`dG ø«æK’G Ωƒ``j
≥aGƒªdG ø«æK’G Ωƒj ≈àM Ω2020
8 áYÉ°ùdG øe ,Ω2020 ôjGôÑa 17
≈∏Y ∂dPh ,Gkô¡X 1 `dG ≈àM É kMÉÑ°U
:»dÉàdG ƒëædG
:Ω2013 ô``Hƒ``à`cCG ó``«`dGƒ``e *
ø```«` `æ` `K’G Ωƒ`` ` ` `j π`` «` `é` `°` `ù` `à` `dG
.Ω2020/2/3
:Ω2013 ôÑªaƒf ó«dGƒe |
AÉ`` `KÓ`` `ã` ` dG Ωƒ`` ` ``j π`` «` `é` `°` `ù` `à` `dG
.Ω2020/2/4
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..»``fÉ``ª``«``∏``°``S ´ô``°``ü``e
!á``ª``°``UÉ``≤``dG á``Hô``°``†``dG
á©ªL ∑QÉÑe óª .O

á``«``é``«``JGô``à``°``SG ¿É``ã``ë``Ñ``J hÉ```Ø```dG á``ª``¶``æ``eh ø``jô``ë``Ñ``dG
»```FGò```¨```dG ø```````eC’G º``````YOh AGò````¨````dG QOÉ```°```ü```e ´ƒ```æ```J

Mubarak_bh@yahoo.com

z¢Só≤dG ≥∏«a{ óFÉb πà≤e ¿CG á≤«≤M ∫É``Ø`ZEG Ωó``Y º¡ªdG ø``e
äÉ«°û«∏ªdG »dhDƒ°ùe øe Oó``Y ¬©eh ,»fÉª«∏°S º°SÉb »``fGô``jE’G
,»fGôjE’G ΩÉ¶æ∏d áª°UÉb áHô°V ¿Éc ,¥Gô©dG »a á∏eÉ©dG á«fGôjE’G
øe ójó°ûdG ºdC’ÉH ¢SÉ°ùME’G »a »fGôjE’G ΩÉ¶ædG ôªà°ùj ±ƒ°Sh
™«ªéd »∏©ØdG óFÉ≤dG ¿Éc »fÉª«∏°S .áeOÉb äGôàa áHô°†dG √òg
¿Éc ¬``fCG ∂``dP ≈æ©eh ,§``°` ShC’G ¥ô°ûdG »a ájôμ°ù©dG äÉ«∏ª©dG
è«∏îdG √É«e »a ájQÉéàdG øØ°ùdG áªLÉ¡e ∞∏N ∞≤j QÉ°üàNÉH
äGAGó``à`Y’G ∞∏N ∞≤jh ,Üô``©`dG ôëHh õeôg ≥«°†eh »Hô©dG
Ók °†a Gòg ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG »a ∫hôàÑdG äBÉ°ûæe ≈∏Y
ô«Z ∞∏N ¬aƒbhh ,¿ÉæÑdh ÉjQƒ°Sh øª«dGh ¥Gô©dG »a √QhO øY
§°ShC’G ¥ô°ûdG »a ÖYôdG ô°ûf ≈``dEG ±ó¡j ¿Éc äÉ«∏ªY øe ∂dP
ó«©J ≈àM á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ≈∏Y §¨°†dG á°SQÉªeh
.É¡JÉHÉ°ùM
á«fGôjE’G äGAGó``à` Y’G √ò``g πc π°üa É``bÓ``WEG »¨Ñæj ’ ,∂dòd
º¡Øf ¿CG Öéj ,ôNBG ≈æ©ªH !»fÉª«∏°S º°SÉb πà≤e øY á≤£æªdG »a
ø«YÉ°U ´É°üdG äOQ ób á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿CG QÉ°üàNÉH
»fGôjE’G ºdC’G ¿C’ ,…RÉée ∞°Uh Oôée Gògh ,»fGôjE’G ΩÉ¶ædG ≈dEG
πμ°ûH ¢ùμ©æj ±ƒ°Sh ,πMGôªH ∂dP RhÉéàj »fÉª«∏°S ´ô°üe øe
AGôL ¬JÉjƒæ©e øY Ók °†a ,¬JGQóbh »fGôjE’G ΩÉ¶ædG §£N ≈∏Y ô«Ñc
á°SÉ«°ùdG º°SQ øY πeÉc πμ°ûH ’k hDƒ°ùe ¿Éc …òdG πLôdG AÉØàNG
¿EG ∫É≤j ≥ëdGh .Égò«ØæJh §°ShC’G ¥ô°ûdG »a á«fGôjE’G ájôμ°ù©dG
≠∏HCG »g »fÉª«∏°S ´ô°üe ôKEG »fGôjE’G ΩÉ¶ædG ÉgÉ≤∏J »àdG áHô°†dG
¢ù«FôdG á≤K ¢ùμ©J »àdG á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG øe ádÉ°SQ
ájôμ°ù©dG äGQó≤dGh Iƒ≤dG ΩGóîà°SG »a ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G
.É«dÉY É¡Ñ«JôJ ¿Éc Éª¡e á«fGôjEG á«°üî°T …CG √ÉéJh âbh …CG »a
ôãcCG âJÉH á≤£æªdG ¿EG IôªdG √òg á≤ãH ∫ƒ≤dG Éææμªj ¬fEÉa ∂dòdh
.»fÉª«∏°S ó¡Y AÉ¡àfG ó©H π°†aCG ∫ÉM »ah Ék fÉeCG

á«é«JGôà°SG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ƒg ±ó¡dG ¿CG ôcPh
øjôëÑdG áμ∏ªe »a »FGò¨dG øeCÓd áYƒæàeh á∏eÉ°T
ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G á``eGó``à`°`S’G ≈∏Y õμJôJ
ô«¨àH á∏°üdG äGP ôWÉîªdG øe ∞ØîJh ,á«Ä«ÑdGh
á``«` YÉ``ª` à` L’Gh á``jOÉ``°` ü` à` b’G ô``WÉ``î` ª` dGh ñÉ``æ` ª` dG
™°Vh IQhô``°`V ≈∏Y Oó``°`Th .á«ªdÉ©dG á«°SÉ«°ùdGh
Oƒ¡édG ≈∏Y AÉæÑdGh ,á«é«JGôà°S’G ò«Øæàd πªY á£N
.»FGò¨dG øeC’ÉH ≥∏©àj Éª«a øjôëÑdG »a ádhòÑªdG
ø«H ≥«KƒdG ¿hÉ©àdG á«ªgCG …hÉbô°ûdG ó``cCGh
§«£îàdGh äÉ``jó``∏`Ñ`dG ¿hDƒ` `°` `Th ∫É``¨` °` TC’G IQGRh
™jQÉ°ûªdG ºYód áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æeh »fGôª©dG
≥«≤ëJ »a º¡°ùj ÉªH áeƒμëdG èeÉfôÑH á£ÑJôªdG
.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG
á«é«JGôà°SG ôjƒ£J ´hô°ûªH ≥∏©àj Ée É``eCGh
áμ∏ªe »a »FGò¨dG øeC’G ºYO »a AGò¨dG QOÉ°üe ´ƒæJ
ÉªH πª©dG á£N ò«ØæJ á«ªgCG …hÉbô°ûdG ócCÉa øjôëÑdG
¿ƒμJ ¿CGh ,´hô°ûªdG øe IOƒ°ûæªdG ±GógC’G ≥≤ëj
ò«ØæàdGh ¢SÉ«≤∏d á∏HÉbh áë°VGh IOóëªdG äGô°TDƒªdG
.´hô°ûªdG ò«ØæJ πMGôe ™e iRGƒàj ô°TÉÑe πμ°ûH

π«°UÉëªdG øe »∏ëªdG êÉàfE’G πFÉ°Sƒd äÉ°SQÉªªdG
±hô``¶`dG ≈``∏`Y Ö∏¨àdG ™``e ≥``aGƒ``à`j É``ª`H á``«` YGQõ``dG
êÉàfEÓd øgGôdG ™°VƒdG º«≤Jh ,√É«ªdGh á«NÉæªdG
»a á«LQÉîdG äGQÉ``ª`ã`à`°`S’Gh ,»∏ëªdG »``YGQõ``dG
»a áFQÉ£dG äGAGô``LE’Gh ,»YGQõdG êÉàfE’G ä’Éée
ájòZC’G áª¶æe πØμàà°S PEG ,AGò``¨`dG ¢ü≤f á¡LGƒe
á``°`SGQO OGó``YEÉ` H IóëàªdG º``eCÓ`d á©HÉàdG á``YGQõ``dGh
.´hô°ûªdG ∫ƒM á∏°üØe
QƒàcódG zhÉØdG{ áª¶æªd »æØdG ô«ÑîdG ¢VôYh
á«é«JGôà°SG ôjƒ£àd áMôà≤e á£N ¿Éª∏°S ƒHCG »eGQ
¿CG ≈``dEG QÉ``°` TCGh ,ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªªd »``FGò``¨`dG ø`` eC’G
,»∏ëªdG êÉ``à`fE’G øª°†àJ »FGò¨dG ø``eC’G äGOó``ë`e
IOÉ`` YEGh ,AGò``¨` dG ™«æ°üJh ,á``jOÉ``°`ü`à`b’G á«ªæàdGh
,»ªdÉ©dG »FGò¨dG êÉàfE’G »a QÉªãà°S’Gh ,ôjó°üàdG
ø«H ≥«°ùæàdGh ,á``«`é`«`JGô``à`°`S’G äÉ``«` WÉ``«` à` M’Gh
,áÑ°SÉæªdG áeGóà°ùªdG á«YGQõdG äÉ«æ≤àdGh ,äÉYÉ£≤dG
áeÓ°Sh á«FGò¨dG äGOÉ©dGh ,»dÉªdG ´É£≤dG äÓ«¡°ùJh
OQGƒªdG IQGOEGh áeGóà°S’Gh ,Qó¡dG π«∏≤Jh AGò¨dG
.ó°UôdGh äÉeƒ∏©ªdGh äÉ«FÉ°üME’Gh ,á«©«Ñ£dG

QƒàcódG ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõdG π«ch ¢SCGôJ
á«¡«LƒàdG áæé∏dG ´ÉªàLG íàØdG ƒ``HCG óªëe π«Ñf
á«é«JGôà°SG ´hô°ûe ò«Øæàd πªY á£N ™°Vh á©HÉàªd
.»FGò¨dG øeC’G ºYO »a AGò¨dG QOÉ°üe ´ƒæJ
á«ª°SQ äÉ``¡` L Ió``©` d ø«∏ãªe áæé∏dG º``°`†`Jh
ºeCÓd áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe AGôÑN ™e á«æjôëH
ádÉch ≈æÑªH ´É``ª`à`L’G ó``≤`Yh ,zhÉ``Ø``dG{ IóëàªdG
™jóÑdG »a ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõdG
¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG π``«`cƒ``dG ´É``ª`à`L’G ô°†Mh
,ºjôμdGóÑY óªëe õ``jõ``©`dGó``Ñ`Y Qƒ``à` có``dG á``YGQõ``dG
IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eCÓd πãªªdGh º«≤ªdG ≥°ùæªdGh
πãªeh ,…hÉbô°ûdG ø«eCG ó«°ùdG øjôëÑdG áμ∏ªe »a
,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG Öàμe ø``Y
á«HôàdG IQGRhh ,øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZh
äÉeƒ∏©ªdG á``Ä`«`gh ,á``ë`°`ü`dG IQGRhh ,º``«`∏`©`à`dGh
IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRhh ,á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh
´É£≤dG á«ªæàd á``«`æ`Wƒ``dG IQOÉ``Ñ` ª` dGh ,á``MÉ``«`°`ù`dGh
.»YGQõdG
Gòg ¿EG :ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõdG π«ch ∫Ébh
™jQÉ°ûe á©HQCG π°UCG øe óMGƒd á©HÉàe »JCÉj ´ÉªàL’G
ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõdG ádÉch ø«H É¡«∏Y ™«bƒàdG ºJ
§«£îàdGh äÉ``jó``∏`Ñ`dG ¿hDƒ` °` Th ∫É``¨` °` TC’G IQGRƒ```H
á©HÉàdG á``YGQõ``dGh á``jò``ZC’G áª¶æe ™``e ,»``fGô``ª`©`dG
ácGô°ûdG QÉ``WEG øª°V ∂``dPh ,(hÉØdG) IóëàªdG ºeCÓd
áª¶æe ä’Échh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H á«é«JGôà°S’G
.IóëàªdG ºeC’G
´ƒæJ á«é«JGôà°SG ôjƒ£J ´hô°ûe ¿CG í°VhCGh
áμ∏ªe »``a »``FGò``¨`dG ø`` eC’G º``YO »``a AGò``¨` dG QOÉ°üe
áØ∏àîªdG äGQÉ``°`ù`ª`dG ójóëJ ≈∏Y õ``cô``j øjôëÑdG
õjõ©J πÑ°Sh ,øjôëÑdG »a AGò¨dG ™jƒæJ ôjƒ£àd
øª°V AGò``¨`dG øe »é«JGôà°S’G ¿hõîªdG èeÉfôH
äGQÉ«îdG ójóëJh ,»``FGò``¨`dG ø`` eC’G á«é«JGôà°SG
äGQÉªãà°S’Gh OQƒà°ùªdG AGò¨dG QOÉ°üªd á∏jóÑdG
π``°`†`aCG ó``jó``ë` Jh ,AGò`` ¨` `dG ∫É``é` e »``a á``«` LQÉ``î` dG

á«æWƒdG á``HGƒÑdG ô``ÑY É`k «fhôàμdEG ΩÉ````©dG π````≤ædG äÉ``Ñcôe π``«é°ùJ ó``jóéJ
π«é°ùJ ó``jó``é` J{h zá``jQhô``ª``dG
á``°`ü`NQ ó``jó``é``J{h zäÉ``Ñ` cô``ª` dG
πé°S øY ΩÓ©à°S’G{h zábÉ«°ùdG
,ó``jõ``ª` dG É``gô``«` Zh zäÉ``Ñ``cô``ª``dG
,áYÉ°ùdG QGó``e ≈∏Y áMÉàe »¡a
Ak Gƒ``°` S É``¡` «` dEG ∫ƒ``°` Uƒ``dG ø``μ`ª`jh
hCG á«°üî°ûdG Ö«°SGƒëdG ôÑY
áeóîdG Iõ¡LCG hCG á«còdG ∞JGƒ¡dG
.á«JGòdG

äÉØdÉîªdG ™``aOh äÉÑcôe Ió``©`d
á«∏ªY »``a äó``Lh ¿EG á``jQhô``ª`dG
.IóMGh ™aO
IQGOE’G ¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``é`dG
á``bÉ``H ô`` aƒ`` J Qhô`` ª` `∏` `d á`` eÉ`` ©` `dG
äGƒ``æ``≤``dG ô``Ñ``Y äÉ`` eó`` î` `dG ø```e
äÉ``eó``î`c á``Ä`«`¡`∏`d á``«` fhô``à` μ` dE’G
äÉfÉ«H å``jó``ë` J{h z»``JÓ``eÉ``©`e{
äÉ``Ø`dÉ``î`ª`dG ™`` ` aO{h z∫É`` °` `ü` `J’G

,OGôaCÓd áÑ°ùædÉH ÉeCG .ä’hÉ≤ªdG
äÉÑcôe π«é°ùJ ójóéJ º¡fÉμeEÉÑa
∫ƒNódG π«é°ùJ ôÑY ΩÉ©dG π≤ædG
áeóN »``a »fhôàμdE’G ìÉàØªdÉH
ôÑY Ak Gƒ``°` S z…Qhô``ª``dG »∏é°S{
≥«Ñ£J ôÑY hCG ,á«æWƒdG áHGƒÑdG
≈∏Y ô``aGƒ``à`ª`dG Qhô``ª` dG äÉ``eó``N
.b a h r a i n .b h /a p p s
π«é°ùàdG ójóéJ º¡fÉμeEÉH ,¬«∏Yh

πé°ùdG º`` bQ ∫É`` ` NOEG á``jQÉ``é` à` dG
ºK ,¬``FÉ``¡`à`fG ï``jQÉ``Jh …QÉ``é` à` dG
¿Éc AGƒ°S π«é°ùàdG ´ƒf ∫É``NOEG
IôLC’G hCG IôLC’G äÉÑcôªH É°UÉN
á°UÉîdG äÉÑcôª∏d hCG Ö∏£dG âëJ
ΩÉ©dG π≤ædG äÉÑcôe hCG ô«LCÉàdÉH
π≤æ∏d á°ü°üîªdG äÉÑcôªdG hCG
(á«MÉ«°ùdG äÉ°UÉÑdG) »MÉ«°ùdG
äÉcô°ûH á°UÉîdG äÉÑcôªdG hCG

áeÉ©dG IQGOE’G ™``e ≥«°ùæàdÉHh
OGô`` aCÓ` `d ô`` aƒ`` J »``¡` a ,Qhô`` ª` `∏` `d
ájQÉéàdG äÓé°ùdG ÜÉ``ë` °` UCGh
äÉÑcôe π«é°ùJ ójóéJ á«fÉμeEG
,á«fhôàμdEG IQƒ°üH ΩÉ©dG π≤ædG
ø``e π`` `c Ωƒ`` `°` ` SQ è`` ` eO º`` `J ó`` ≤` `a
ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRh
»a ºààd Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’Gh
áLÉëdG ¿hO IóMƒe ™``aO á«∏ªY
≈∏Y á«eƒμM á¡L π``c á©LGôªd
≈∏Y ó¡édGh âbƒdG ôaƒj Éªe IóM
.ø«eóîà°ùªdG
¥ô``W ¿CG á``Ä` «` ¡` dG â``æ``«``Hh
∞∏àîJ áeóîdG √òg øe IOÉØà°S’G
å«M ,Ωóîà°ùªdG ´ƒf ≈∏Y Ak ÉæH
äÓé°ùdG ÜÉë°UCG ∫ÉM »a Öéj

≥«≤ëàH ÉgOƒ¡éd GkQGôªà°SG
á``aÉ``μ` H »`` fhô`` à` `μ` `dE’G ∫ƒ`` ë` `à` `dG
,áμ∏ªªdÉH á«eƒμëdG äÉYÉ£≤dG
π``«`¡`°`ù`J ≈``∏``Y É``¡` æ` e É`` °``k Uô`` Mh
äÉ``cô``°` û` dG ≈`` ∏` `Y äGAGô`` ` ` ` ` `LE’G
äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g âæ∏YCG ,OGôaC’Gh
øY á``«``fhô``à``μ``dE’G á``eƒ``μ``ë``dGh
áeóîd ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN É¡æ«°TóJ
π≤ædG äÉÑcôe π«é°ùJ ójóéJ{
π≤ædG äÉÑcôªH á«æ©ªdG zΩÉ``©` dG
äÓ``aÉ``ë` dGh Iô`` ` LC’G äGQÉ``«` °` ù` c
á«æWƒdG áHGƒÑdG ôÑY á«MÉ«°ùdG
.bahrain.bh
¥ÓWEG ¿CG áÄ«¡dG âë°VhCGh
™e ¿hÉ©àdÉH AÉL ób áeóîdG √òg
ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRh

äÉ`Ø`bh
øjódG ∫Éªc ádÉg

halakamal99@hotmail.com

»JÉ«aƒ°ùdG º«YõdG ≈∏Y •ÉÑ°†dG óMCG πNO á«ªdÉ©dG ÜôëdG AÉæKCG |
√óæY ¿CG ∫ƒ≤jh ,∂à∏HÉ≤e ójôj êQÉîdG »a ±GôY ∑Éæg ¬d ∫Ébh ø«dÉà°S
:ÓFÉb ø«dÉà°S ¬H ñô°üa ,ÉæHôM »a Éfó«Øj ób Ée DƒÑæàdGh áaô©ªdG øe
êôîa ,ôeC’G ò«ØæJ ’EG §HÉ°†dG ≈∏Y ¿Éc Éªa ,zQƒØdG ≈∏Y ¬∏àbGh êôNCG{
?zÉæeóî«d ¿Éch √Éæ∏àb GPÉªd{ :¬d ∫Ébh √óFÉb ≈∏Y πNO ºK ,±Gô©dG πàbh
≈JCG Éªd »Yój Éªc Ö«¨dÉH º∏©j ¿Éc ƒd{ :á£«°ùH á∏ªéH ø«dÉà°S ¬«∏Y Oôa
!zäƒª«d
Gòg ≈∏Y GOQ ΩGôéà°ùf’G ≈∏Y GôNDƒe ¢†©ÑdG É¡dhGóJ á°ü≤dG √òg
AóH ™e Éæ«∏Y ∫É¡æJ »àdG ø«YóªdG ø«aGô©dG äGDƒÑæJ øe ±QÉédG π«°ùdG
,¬∏≤Y áMÉLQh ¬FÉgóH ÜôëdG »a ô°üàfG ób ø«dÉà°S ¿CG ócDƒàd ,ΩÉY πc
A’Dƒg ¬dƒ≤j Ée ≈∏Y Gòg Éfô°üY »a º¡∏Ñ≤à°ùe ¿hô«ãμdG »æÑj Éªæ«H
!!¿ƒdÉLódG
»μjôeC’G á«LQÉîdG ôjRƒd IQƒ°U π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y äô°ûf |
™e ÉæeGõJ ∂dPh ,∫õæªdG ∫ÉªYCG »a ¬àLhR óYÉ°ùj ƒgh ƒ«ÑeƒH ∂jÉe
Ωƒ≤jh ,π«°ù¨dG á∏jôe ÉjóJôe ô¡X óbh ,∑Éæg áæ°ùdG ¢SCGQ OÉ«YCG IRÉLEG
¬ÑfÉéH ádhÉW ≈∏Y ¢ù∏éJ ¬àLhR âfÉc Éªæ«H ,ïÑ£dG »fGhCG ∞«¶æàH
.¥QƒdG Ö©∏J
¿hÉ©àdG ∫Éμ°TCG øe Ó«ªL Óμ°T â°ùμY ób É¡fƒª°†ªH IQƒ°üdG √òg
áfÉμªdG √ò``¡`H π``Lô``d É``¡`fCG π``ª` LC’G ø``μ`dh ,ø``«`Lhõ``dG ø«H IófÉ°ùªdGh
π¡a ,êÉ``YRE’G hCG πéîdG øe ´ƒf …CG ¬d ÖÑ°ùJ ºd ∂dP ™eh ,ábƒeôªdG
!!?»bô°ûdG πLô∏d ádÉ°SôdG â∏°Uh
ICGôeG ∫É«M IóFGõdG ¬à«Ñ°üY øY GôNDƒe ¢ù«°ùfôa ÉHÉÑdG QòàYG |
áMÉ°S »a ó°ûëdG ¬JÉbÓe ∫Ó``N ∂``dPh Iƒ≤H ¬YGQòH âμ°ùeCG ájƒ«°SBG
ô«Z á≤jô£Hh √ój øe Iƒ≤H ÉHÉÑdG ÜòéH âeÉb å«M ,¢Sô£H ¢ùjó≤dG
≈∏Y √ó«H Üô°†a √ôÑ°U √ó≤aCG …òdG ôeC’G ,É¡eÉeCG √Qhôe á¶ëd á≤F’
.É¡YGQP
Ihó``bh ,¬``H iòàëj ’Éãe É``ehO ¿ƒμj ¿CG Öéj ÉHÉÑdG ¿CG í«ë°U
âÑãj ∞bƒªdG Gòg øμdh ,¬dÉ©aCG OhOQh ¬JÉ«cƒ∏°ùH ≥∏©àj Éª«a ™«ªé∏d
ΩóY ƒg Ö«©dG øμdh ,¢†©ÑdG Å£îj ¿CG ÉÑ«Y ¢ù«d ¬fCGh ,ô°ûH Éæ∏c ¿CG
∫ÉãªdG ≈∏Y QòàYCG{ :ÉØ°SBG ∫Éb ø«M ÉHÉÑdG ¬àÑKCG Ée Gògh ,CÉ£îdÉH ±GôàY’G
!z»æY Qó°U …òdG Å«°ùdG
∑Éæg âfÉc Éªd ..ô°†ëàªdG è¡ædG Gòg ≈∏Y ô«°ùj Å£îj øe πc ¿CG ƒd
.Ωƒ«dG ÉæªdÉY »a É¡æe »fÉ©f »àdG áªcGôàªdG πcÉ°ûªdG øe ô«ãμdG
,¢SQódG AÉæKCG É°ü©dÉH ò«eÓàdG óMCG Üô°V ób ,Éª∏©e ¿Éc º¡àªdG |
áÄ«g ΩÉeCG ∫ƒãª∏d ô£°VÉa ,¬≤ëH iƒμ°T ºjó≤àd ÖdÉ£dG …hP ™aO Éªe
É≤M’ ∞°ûàcG …òdG ,»°VÉ≤dG ±ô°üàH Qƒ°†ëdG CÉLÉØJ øμdh ,áªμëªdG
¿É°ùfEG ƒgh ,á°SQóªdG »a ºjó≤dG ¬ª∏©e ƒg ¬eÉeCG ∞≤j …òdG º¡àªdG ¿CG
ƒg º∏©ªdG ój π«Ñ≤J ¿ƒμj ¿CG »°VÉ≤dG Qôb Gòd ,ø°ùdG »a ô«Ñch π°VÉa
.IQƒ¶æªdG á«°†≤dG »a √Qó°UCG …òdG ºμëdG
´GƒfCG øe ´ƒf …CG hCG É°ü©dG ΩGóîà°S’ øjójDƒªdG øe â°ùd É«°üî°T
»æμdh ,ájƒHôàdGh á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG »a »¶Ø∏dG hCG …ó°ùédG ∞æ©dG
ΩGôàM’ ¬H ióà≤j ÉLPƒªf Ωób …òdG »°VÉ≤dG Gòg ≥M »a áª∏c Éæg πé°SCG
º«≤dG √òg øe Ωƒ«dG øëf øjCÉa ,±hô©ª∏d AÉaƒdGh ,º∏©dG ôjó≤Jh ,º∏©ªdG
?ø«ª∏©ªdG ™e Éæ∏eÉ©J óæY á∏«ªédG
äGƒ£N øμd ,äGôã©dÉH ÉÄ«∏e ¿Éch ,ÉªFGO Ó¡°S ¢ù«d ≥jô£dG{ |
!zIô«Ñc Ébhôa çóëJ ¿CG øμªj Iô«¨°U
Iô«°ûe ,OÓ«ªdG ó«Y áÑ°SÉæªH á«fÉ£jôÑdG áμ∏ªdG áª∏c »a AÉL Ée Gòg
RhÉéJ ≈dEG ø««fÉ£jôÑdG á«YGO ,äGôã©dÉH ÉÄ«∏e ¿Éc »°VÉªdG ΩÉ©dG ¿CG ≈dEG
.º¡JÉeÉ°ù≤fG
πc ≈∏Y ≥Ñ£æj ÉªfEG ≈ª¶©dG É¡àdhO øY É«fÉ£jôH áμ∏e ¬JôcP Ée
»g ÉæJÉeÉ°ù≤fG ¿CÉ`H ±ôà©f ¿CG Éæ«∏Yh ,ô``eC’G ™``bGh »a á«eÉædG ÉædhO
§°Sh á°UÉNh ÉgRhÉéàf ºd GPEGh ,ÉæJô«°ùe ¢Vôà©J »àdG ≈dhC’G Iôã©dG
!≥Ñ°S Éªe ô«ãμH Ö©°UCG ¿ƒμ«°S ΩOÉ≤dÉa ,Ωƒ«dG É¡°û«©f »àdG çGóMC’G

»°UÉ°üàNG 1000 ácQÉ°ûeh ø«μªJ ™e ¿hÉ©àdÉH ΩOÉ≤dG ô¡°ûdG ≥∏£æj

äGóéà°ùªdG ô``NBG ¢Vô©à°ùj »ªdÉ©dG zhó``ªjC’G{ ô``ª`JDƒe
…ô```μ°ùdGh á``æ`ª`°ùdG øe ó`ë`∏d á```«FGhódGh á``«`LÓ`©dG
äGQÉeE’G ádhOh âjƒμdG ádhOh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
É«°ShQ øe ø«cQÉ°ûe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,¿ÉªY áæ£∏°Sh
¿ƒeó≤«°S øjòdGh ¿GOƒ°ùdGh Éæ«KCGh É«fhó≤eh
¬«dG â∏°Uh Ée ô``NBG ¢ûbÉæJ áãjóM πªY ¥GQhCG
êÓY »a åjóëdG Ö£dGh áãjóëdG É«LƒdƒæμàdG
.QÉ¶æªdÉH áæª°ùdG
ôªJDƒª∏d á``«`ª`∏`©`dG á``æ`é`∏`dG ¢``ù` «` FQ ø``ª` Kh
»¶M …òdG ô«ÑμdG ºYódG ,ôàaódG ó©°SCG …QÉ°ûà°S’G
áæé∏dG ¢ù«FQh ôªJDƒªdG ¢ù«FQ øe ôªJDƒªdG ¬H
äÉ«Ø°ûà°ùªdG á«©ªL ¢ù«FQh ôªJDƒª∏d á«ª∏©dG
…òdGh ,óªëe ÜÉgƒdGóÑY …QÉ°ûà°S’G ,á°UÉîdG
¬«àî°ùf »a ôªJDƒªdG ìÉéæd äÉ«fÉμe’G πc ôî°S
¿CG ≈∏Y ôªJDƒªdG ¢ù«FQ ¢UôM GkócDƒe ,ø«≤HÉ°ùdG
.»ªdÉ©dG ôªJDƒªdG Gò¡d Gô≤e øjôëÑdG ¿ƒμJ
¬eó≤j …òdG ºYódÉH ôàaódG …QÉ°ûà°S’G OÉ°TCGh
äÉ«dÉ©ØdG πμd áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
»a äGhó``fh πªY ¢``TQhh äGôªJDƒe øe á«Ñ£dG
øjôëÑ∏d Ωó``b º``Yó``dG Gò``g ¿CG Gó``cDƒ` e ,øjôëÑdG
É«æãe ,á«ªdÉ©dG äGôªJDƒªdG á£jôN ≈∏Y GOGôØfG
…ôμ°ùdG á«©ªLh ôªJDƒªdG ø«H ¿hÉ``©`à`dG ≈∏Y
á``dhO ø``e …ôμ°ù∏d ¿É``ª`°`SO ó¡©eh á«æjôëÑdG
º«¶æàH ôªJDƒªdÉH º¡àcQÉ°ûe ∫ÓN øe ,âjƒμdG
≈°Vôe É¡«a ∑QÉ°û«°S ,á«ª∏©J á«ÑjQóJ ¢``TQh
ΩGóîà°SG ≈∏Y Ö``jQó``à`dG πª°ûà°Sh ,…ô``μ`°`ù`dG
ÖjQóàdGh ƒ``μ`j’G ¢üëah ø«dƒ°ùf’G áî°†e
,á``jó``jQƒ``dG …hô`` à` `dGh á``jò``¨` à` dG äÉ``«`æ`≤`J ≈``∏` Y
øe ø«cQÉ°ûªdG áaÉμd ìƒàØe ôªJDƒªdG ¿G GócDƒe
™«ªL øe ,á«°†jôªàdGh á«æØdG QOGƒμdGh AÉÑW’G
.á«ë°üdG õcGôªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG

»∏Y áªWÉa :âÑàc

AÖ©dG áãdÉãdG ¬àî°ùf »``a åëÑà°S ô``ª`JDƒ`ª`dG
øjôëÑdÉH áfGóÑdGh …ôμ°ùdG ¢VGôeC’ …OÉ°üàb’G
…ó°üà∏d á∏YÉØdG ájÉbƒdG ¥ô``Wh è«∏îdG ∫hOh
≈Ø°ûà°ùe ¬ª¶æj ô``ª`JDƒ`ª`dG ¿CG É`` kë``°`Vƒ``e ,É``¡` d
øe º``Yó``Hh ¢ù∏Ñæ°û«cƒLGh »°ü°üîàdG Qƒ``f
á«©ªLh »é«JGôà°S’G ∂jô°ûdG ø«μªJ á°ù°SDƒe
á«©ªLh ,áë°üdG IQGRhh á«æjôëÑdG …ôμ°ùdG
.á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG
ó¡°û«°S ô``ª`JDƒ`ª`dG ¿CG ≈`` dEG ô``à`aó``dG QÉ``°` TCGh
øe Gõ«ªàe É``«` dhOh É«é«∏Nh É«∏ëe GQƒ``°`†`M
ójõj ø«°üàîªdGh AGô``Ñ` î` dG ø``e áÑîf ∫Ó`` N
ábQh 120 ¿ƒ°Vô©«°S ÉKóëàe 60 `dG ≈∏Y ºgOóY
¢TQh 6 ºjó≤J ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á°ü°üîàe á«ª∏Y
óah ácQÉ°ûe ó¡°û«°S ôªJDƒªdG ¿G ÉaOôe ,πªY
áμ∏ªªdG øe iƒà°ùªdG ™«aQh ¢ü°üîàe »ÑW

áãdÉãdG áî°ùædG øjôëÑdG áμ∏ªe ∞«°†à°ùJ
áæª°ùdGh …ôμ°ùdGh »æWÉÑdG Ö£dG ôªJDƒe øe
øe IôàØdG ∫ÓN ó≤©«°S …òdGh »ªdÉ©dG zhóªjC’G{
ácGô°ûH ,äÉeƒ∏HódG ¥óæa »a ΩOÉ≤dG ôjGôÑa 8-6
Qƒ°†Mh ¢UÉîdGh »eƒμëdG ´É£≤dG ™e á∏YÉa
øjôëÑdG ø``e ƒ``Yó``eh ∑QÉ``°`û`e 1000 ø``e ô``ã`cCG
≈``dEG á``aÉ``°`VEG º``dÉ``©`dGh ¿É``æ`Ñ`dh ô°üeh è«∏îdGh
,É°ùfôah IóëàªdG áμ∏ªªdGh ÉμjôeCG øe ø«Kóëàe
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ájÉYQ âëJ ôªJDƒªdG ΩÉ≤«°S Éª«a
≥jôØdG …ôμ°ùdG á«©ªL ¢ù«FQ ,áë°ü∏d ≈∏YC’G
.áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW
ô``ª`JDƒ`ª`∏`d á``«`ª`∏`©`dG á``æ`é`∏`dG ¢``ù` «` FQ ∫É`` `bh
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منوهً ا بدورها يف اإي�صال االحتياجات اخلدمية اإىل «البلديات» ..خالد بن عبداهلل:

ح�صر م�صاريع بلدي «ال�صمالية» بح�صب اأولويتها متهي ًدا لتنفيذها

حمليات 03

امللك يبعث برقية تهنئة اإىل رئي�س كرواتيا
بعث ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى ،برقية
تهنئة اإىل فخامة الرئي�س زوران ميالنوفيت�س رئي�س جمهورية كرواتيا ،مبنا�شبة فوزه
يف النتخابات الرئا�شية التي اأجريت موؤخرًا يف جمهورية كرواتيا.
وقد اأعرب جاللته يف الربقية عن خال�س تهانيه ومتنياته لفخامته بالنجاح والتوفيق
يف القيام مبهام عمله الرئا�شي ،ول�شعب جمهورية كرواتيا ال�شديقة املزيد من التقدم
والزدهار.

رئي�س االأعلى لل�صحة ي�صدر قرارًا
بت�صمية اأع�صاء اللجنة العليا للعالج باخلارج

اأكد ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة
نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة
الوزارية للم�شاريع التنموية والبنية التحتية،
اأهمية الدور الذي ت�شطلع به املجال�س البلدية
املنتخبة؛ بو�شفها مرتكزًا من املرتكزات التي
اأر�شى قواعدها امل�شروع الإ�شالحي حل�شرة
�شاحب اجلاللة العاهل املفدى.
وقال« :تكمن اأهمية املجال�س البلدية التي
تلقى كل الهتمام من احلكومة برئا�شة �شاحب
ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل
ورعاه ،وم�شاندة �شاحب ال�شمو امللكي ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه ،يف دورها
املنوط لها باعتبارها حلقة و�شل بني املواطنني
واملقيمني والأجهزة التنفيذية ،وملا تقوم به من
اإي�شال احتياجاتهم ومتطلباتهم املختلفة على

ال�شعد اخلدمية اإىل اجلهات ذات ال�شلة».
جاء ذلك لدى ا�شتقباله مبكتبه يف ق�شر
الق�شيبية ،بح�شور ع�شام بن عبداهلل خلف
وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط
العمراين ،واأحمد الكوهجي رئي�س جمل�س بلدي
املنطقة ال�شمالية ،واأع�شاء املجل�س ،حيث رحَّ ب
باحل�شور ،متمنيًا لهم التوفيق يف اأداء عملهم،
واأن ت�شهم جهودهم بالتعاون والتن�شيق مع
وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط
العمراين ،يف اأن توا�شل اململكة تنفيذ خططها
التنموية يف �شتى املجالت مبا يعود بالنفع
على الوطن واملواطن.
من جانبه ،اأعرب اأحمد الكوهجي رئي�س
جمل�س بلدي املنطقة ال�شمالية ،بالأ�شالة عن
نف�شه ونيابة عن اأع�شاء املجل�س ،عن �شكره
وتقديره لل�شيخ خالد بن عبداهلل حلر�شه على

اللتقاء باأع�شاء املجال�س البلدية ،وهو ما
يعك�س اإميان احلكومة الرا�شخ باأهمية دعم
هذه املجال�س التي تعد �شريكًا اأ�شا�شيًا لالأجهزة
التنفيذية لتقدمي ما يلبي رغبات واحتياجات
املواطنني واملقيمني على حد �شواء.
ً
عر�شا
وخالل الجتماع ،قدَّم الكوهجي
تناول اأبرز امل�شاريع ال�شرتاتيجية التي
حتتاج اإليها الدوائر الواقعة �شمن املنطقة
ال�شمالية ،ل�شيما ما يتعلق منها بتح�شني
ال�شوارع والطرق ،و�شبكات ال�شرف ال�شحي،
ومواقف ال�شيارات ،واملما�شي واملرافق العامة،
حيث كلَّف ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة
وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط
العمراين بح�شر جميع امل�شاريع املقرتحة
وترتيبها بح�شب اأولويتها ،والتن�شيق لتوفري
العتمادات املالية الالزمة لتنفيذها.

�شدر عن رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة
الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل
خليفة ،قرار رقم  2ل�شنة  ،2020ب�شاأن
ت�شمية اأع�شاء اللجنة العليا للعالج يف
اخلارج ،وجاء يف القرار اأنه تقرر ت�شكيل
اللجنة برئا�شة الدكتور ال�شيخ فهد بن خليفة
اآل خليفة ،وت�شم اللجنة الأع�شاء :الدكتور
نبيل اأحمد الع�شريي ممثالً عن وزارة ال�شحة
(نائبًا للرئي�س) ،الدكتور ح�شن يو�شف
عبدالرحمن ممثالً عن م�شت�شفى قوة دفاع
البحرين (ع�شوًا) ،الدكتورة دلل ح�شن
احل�شن ممثالً عن م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي
(ع�شوًا) ،الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز
بوجريي ممثالً عن اخلدمات الطبية بوزارة
الداخلية (ع�شوًا) ،مهاب جالل عبدالرب ممثالً
عن �شندوق ال�شمان ال�شحي (ع�شوًا)،
الدكتورة �شيخة اأحمد عبدالقادر رئي�س مكتب
العالج يف اخلارج بوزارة ال�شحة (ع�شوًا
ومقررًا) ،الدكتور خالد �شلمان بن ثاين ممثالً

عن امل�شت�شفيات احلكومية (ع�شوًا) ،الدكتور
علي ر�شا مرت�شى ممثالً عن امل�شت�شفيات
احلكومية (ع�شوًا) ،الدكتور اإليا�س ف�شل
ممثالً عن مركز البحرين لالأورام (ع�شوًا)،
الدكتورة لينا خليفة �شليبيخ ممثالً عن مركز
ال�شيخ حممد بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة
التخ�ش�شي للقلب (ع�شوًا).
حيث جاء يف املادة الأوىل ،تُن�شاأ جلنة
ت�شمى «اللجنة العليا للعالج يف اخلارج»
تتبع املجل�س الأعلى لل�شحة ،وي�شار اإليها يف
هذا القرار بكلمة (اللجنة) ،وت�شكل من ممثلني
عن اجلهات الآتية :وزارة ال�شحة ،وم�شت�شفى
قوة دفاع البحرين ،وم�شت�شفى امللك حمد
اجلامعي ،واخلدمات الطبية بوزارة الداخلية،
و�شندوق ال�شمان ال�شحي ،ورئي�س مكتب
العالج باخلارج بوزارة ال�شحة ،ومركز
البحرين لالأورام ،ومركز ال�شيخ حممد بن
خليفة بن �شلمان اآل خليفة التخ�ش�شي للقلب،
وممثل عن امل�شت�شفيات احلكومية.
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رئي�ص هيئة �لطاقة
�مل�شتد�مة يجتمع مع وزير �لطاقة �ملغربي

رقم تعريفي خا�ص لكل �شهادة �أو حمطة توليد

د .مريز� :مـنـح �ش ـه ــادة �ل ـطـاق ــة �ملـتـجــددة بــ�شــروط
�سارة جنيب:
اأ�سدر رئي�س هيئة الطاقة امل�ستدامة
الدكتور عبداحل�سني بن علي مريزا قرارًا ب�ساأن
�سوابط وا�سرتاطات منح �سهادات الطاقة
املتجددة.
ون�س القرار على اأن«:تخت�س الهيئة
باإ�سدار �سهادات الطاقة املتجددة وبتنظيم
اإجراءات منحها وتداولها واإيداعها يف النظام
وفقا لأحكام هذا القرار».
واأو�سح القرار اأنه يجب على مولدي
الطاقة التقدم اإىل الهيئة لطلب ت�سجيلهم
يف النظام للح�سول على �سهادات الطاقة
املتجددة ،ومتنح �سهادة الطاقة املتجددة
مقابل اإنتاج مقدار واحد ميجاوات �ساعة من
الطاقة املتجددة ،بعد حتقق الهيئة من الإنتاج
وت�سجيله يف النظام.
ومبوجب القرار ،ل متنح �سهادات الطاقة

املتجددة اإل بعد ت�سجيل مولد الطاقة يف النظام،
اإل اأنه يجوز للهيئة  -طبقا لال�سرتاطات
وللمعايري التي حتددها منح �سهادات الطاقة
املتجددة ملولدي الطاقة مقابل الإنتاج يف فرتة
�سابقة لت�سجيل املولد يف النظام� ،سريطة
اأن يكون الإنتاج خالل فرتة ل تتجاوز �سنة
واحدة �سابقة لتاريخ الت�سجيل يف النظام.
وبح�سب القرار ،تقوم الهيئة مبنح رقم
تعريفي خا�س لكل �سهادة طاقة متجددة ت�سدر
حل�ساب مولد الطاقة املوؤهل ،كما تقوم مبنح
رقم تعريفي خا�س لكل حمطة توليد الطاقة
ومنحها حق الولوج اإىل النظام الأغرا�س
املتابعة ،وبني اأنه يف جميع الأحوال ،ملولدي
الطاقة املوؤهلني وحاملي ال�سهادات وامل�ستفيد
النهائي منها حق الولوج اإىل النظام لأغرا�س
املتابعة ،واأ�ساف«:تتوىل الهيئة التن�سيق مع
مولدي الطاقة املوؤهلني للتحقق من الطاقة التي
يتم اإنتاجها ب�سورة دورية».

ولفت القرار اإىل اأنه يجوز تداول �سهادات
الطاقة املتجددة من قبل اأي �سخ�س يحملها،
ويلتزم حامل ال�سهادة الراغب بتداولها ،اأو
مولد الطاقة املوؤهل الراغب يف نقل ملكية
حمطة التوليد للغري ،ت�سجيل تلك الت�سرفات
لدى الهيئة.
ويجب على امل�ستفيد النهائي اإيداع �سهادة
الطاقة املتجددة لدى النظام قبل ال�ستفادة
من �سهادة الطاقة املتجددة ،وتكون ال�ستفادة
من �سهادات الطاقة املتجددة بعد اإيداعها يف
النظام ،وذلك من خالل الإعالن عن ا�ستهالك
الطاقة املتجددة اأو ال�ستفادة من �سماتها اإما
عرب و�سائل الإعالم اأو الإف�ساح عن ذلك من
خالل القنوات الر�سمية.
وبح�سب القرار فاإنه ل يجوز اإيداع �سهادة
الطاقة املتجددة اأكرث من مرة ،ول يجوز
ال�ستفادة من ذات ال�سهادة من قبل اأكرث من
طرف.

�� 400شتف�شار من م�شتثمرين من د�خل �لبحرين وخارجها� ..جلالهمة:

مكتب خا�ص ومن�شة �إلكرتونية لدعم �مل�شتثمرين يف �لقطاع �ل�شحي
اأكدت الرئي�س التنفيذي للهيئة
الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات
ال�سحية الدكتورة مرمي عذبي
اجلالهمة اأنّ الهيئة تقدم كافة
والت�سهيالت
الدعم
اأوجه
للم�ستثمرين يف جمال القطاع
ال�سحي ،حيث متكنت الهيئة
من خالل املبنى اجلديد من فتح
مكتب خا�س للم�ستثمرين وو�سع
من�سة الكرتونية خا�سة لهم
لتوفري كافة الدعم ل�سرح اآلية
فتح املوؤ�س�سات ال�سحية ونوعية
ال�ستثمارات املطلوبة وكذلك
متابعة ال�ستثمارات املتعطلة
وتيي�سر اإجراءاتها.
واأ�سارت الدكتورة اجلالهمة
اإىل اأن الهيئة ا�ستقبلت اأكرث من
 400ا�ستف�سار من م�ستثمرين
من داخل وخارج مملكة البحرين،
كما تقدم للهيئة م�ستثمرون جدد
لفتح م�سانع لالأدوية وخمتربات
لفح�س الأدوية ،بالإ�سافة اإىل
م�ساريع لعدد من املراكز الطبية
اجلديدة ومقرتح ان�ساء م�ست�سفى
جديد ومراكز طبية تخ�س�سية
مثل زراعة ال�سعر وغ�سيل الكلى
والطب البديل ومراكز اإقامة
طويلة واأخرى عامة وغريها من

امل�ساريع .م�سرية اإىل اأنّ فريق
الهيئة يدر�س يف الوقت الراهن مع
امل�ستثمرين تلك امل�ساريع ومدى
موائمتها مع ال�سرتاطات ال�سادرة
لال�ستيفاء با�سرتاطات اجلودة

وال�سالمة.
واأو�سحت اجلالهمة اأن
الهيئة م�ستمرة يف اأعمال الرقابة
والتفتي�س على املوؤ�س�سات
ال�سحية القائمة حاليا ً ل�سمان

مواءمتها ملعايري اجلودة و�سالمة
املر�سى ومكافحة العدوى ،موؤكدة
يف الوقت ذاته اأنّ الهيئة لن تتوانى
عن اتخاذ اأية اإجراءات قانونية
لزمة جتاه اأي خمالف للقوانني،
م�سددة باأن قرارات الهيئة بغلق
املوؤ�س�سات ال�سحية ل يكون اإل
نتيجة ارتكابها ملخالفات ج�سيمة
مت�س �سحة املر�سى واملجتمع.
ونوهت الرئي�س التنفيذي يف
هذا ال�سدد باأنّ الهيئة �سبطت عددا ً
من الأجهزة املزورة ،كما قامت
بالتحفظ على كميات من الأدوية
التي دخلت مملكة البحرين بدون
ترخي�س طبي ،واتخذت الإجراءات
القانونية الالزمة حيال املخالفني،
كما قامت بتوجيه اإخطارات لعدد
من املوؤ�س�سات لتنبيها لعدم تكرار
املخالفات.
واأكدت الدكتورة اجلالهمة
اأنّ الهيئة ملتزمة بتطبيق القوانني
والجراءات املن�سو�س عليها
والقرارات ال�سادرة من املجل�س
الأعلى لل�سحة ،كما اأ�سارت اىل
وجود جلنة مل�ساءلة املوؤ�س�سات
ٍ
قا�س ،حيث
ال�سحية برئا�سة
�سيتم اإحالة عدد من املوؤ�س�سات
املخالفة اليها للنظر يف خمالفاتها.

على هام�س م�ساركة مملكة البحرين
يف فعاليات ا�سبوع ابوظبي لال�ستدامة،
اجتمع الدكتور عبداحل�سني بن علي مريزا
رئي�س هيئة الطاقة امل�ستدامة ،مع املهند�س
عزيز رباح وزير الطاقة واملعادن والتنمية
امل�ستدامة باململكة املغربية ال�سقيقة ،وجرى
خالل اللقاء بحث ومناق�سة اأوجه التعاون
امل�سرتك بني البلدين يف جمالت الطاقة
املتجددة وكفاءة الطاقة ،والطالع على
اخلربات والتجارب بني الطرفني يف كل ما
يخ�س تطوير هذا القطاع احليوي .وقال
الدكتور مريزا اإن القيادة احلكيمة مبملكة
البحرين -حفظها اهلل -تويل اهتمامها
البالغ بت�سجيع ال�ستفادة من الطاقة
النظيفة ،ومن هذا املنطلق فاإن الطالع
على جتارب ال�سقاء يف الدول العربية يف
هذا املجال من �ساأنها اأن ت�سهم يف حتقيق
تلك الغايات ،وخ�سو�سا ً تلك التجارب

وامل�ساريع الناجحة والتي تعترب مبثابة
النموذج املثايل الذي يحتذى به ،واإن وزارة
الطاقة املغربية هي من اأبرز الأمثلة على
ذلك.
واأطلع مريزا ،الوزير املغربي ،على
جتربة البحرين املتميزة يف الرتقاء بقطاع
الطاقة املتجددة ،وكفاءة الطاقة لت�ساهي
الدول املتقدمة يف هذا املجال.
ومن جانبه ،اأ�ساد وزير الطاقة واملعادن
والتنمية امل�ستدامة املغربي بالهتمام الذي
يحظى به هذا القطاع احليوي من قادة
البلدين ال�سقيقني ،و�سعيهم اىل الرتقاء
به اىل م�ستويات متميزة ،ومت التفاق
على اتخاذ املزيد من اخلطوات التي
�ستعزز التعاون القائم يف جمالت الطاقة
امل�ستدامة ،وتكثيف الزيارات امليدانية
للمخت�سني لتفعيل ال�ستفادة من التجارب
امل�سرتكة.

جتديد ت�شجيل مركبات
�لنقل �لعام �إلكرتونيًا عرب �لبو�بة �لإلكرتونية
ا�ستمرارا ً جلهودها بتحقيق التحول
الإلكرتوين بكافة القطاعات احلكومية
باململكة ،وحر�سا ً منها على ت�سهيل
الإجراءات على ال�سركات والأفراد ،اأعلنت
هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية عن
تد�سينها خالل هذا العام خلدمة «جتديد
ت�سجيل مركبات النقل العام» املعنية
مبركبات النقل ك�سيارات الأجرة واحلافالت
ال�سياحية عرب البوابة الوطنية bahrain.
.bh
واأو�سحت الهيئة اأن اإطالق هذه
اخلدمة ،جاء بالتعاون مع وزارة املوا�سالت
والت�سالت وبالتن�سيق مع الإدارة العامة
للمرور ،فهي توفر لالأفراد واأ�سحاب
ال�سجالت التجارية اإمكانية جتديد ت�سجيل
مركبات النقل العام ب�سورة اإلكرتونية،
فقد مت دمج ر�سوم كل من وزارة املوا�سالت
والت�سالت والإدارة العامة للمرور لتتم يف

عملية دفع موحدة دون احلاجة ملراجعة
كل جهة حكومية على حدة ،ما يوفر الوقت
واجلهد على امل�ستخدمني.
وبينت الهيئة اأن طرق ال�ستفادة
من هذه اخلدمة تختلف بنا ًء على نوع
امل�ستخدم ،حيث يتوجب يف حال اأ�سحاب
ال�سجالت التجارية اإدخال رقم ال�سجل
التجاري وتاريخ انتهائه ،ثم اإدخال نوع
الت�سجيل �سواء كان خا�س مبركبات الأجرة
اأو الأجرة حتت الطلب اأو للمركبات اخلا�سة
بالتاأجري اأو مركبات النقل العام اأو املركبات
املخ�س�سة للنقل ال�سياحي (البا�سات
ال�سياحية) اأو املركبات اخلا�سة ب�سركات
املقاولت .اأما بالن�سبة لالأفراد ،فباإمكانهم
جتديد ت�سجيل مركبات النقل العام عرب
ت�سجيل الدخول باملفتاح الإلكرتوين يف
خدمة «�سجلي املروري» �سوا ًء عرب البوابة
الوطنية.

مر�د� :إنهاء م�شروع �إن�شاء ت�شريف مياه �لأمطار بو�دي �ل�شيل
اأكد الوكيل امل�ساعد لل�سرف ال�سحي بوزارة
الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين
اأ�سماء جا�سم مراد ،اأن الوزارة قد انتهت من تنفيذ
اأعمال م�سروع اإن�ساء �سبكة ت�سريف مياه الأمطار
يف وادي ال�سيل ،والذي يهدف اإىل احلد من م�سكلة
جتمع مياه الأمطار يف جممع  928باملحافظة
اجلنوبية.

واأو�سحت مراد ،اأن امل�سروع ا�ستمل على
متديد  1.2كلم من خطوط ت�سريف املياه ،وبناء
 52غرفة تفتي�س و 75نقطة ،وم�سب واحد ملياه
الأمطار ،واأكدت مراد حر�س وزارة ال�سغال على
متابعة كافة امل�ساريع التي تقوم بتنفيذها ،مبا
فيها م�ساريع اإن�ساء �سبكات ت�سريف مياه الأمطار
تلبية لحتياجات وتطلعات املواطنني واملقيمني يف

خمتلف مناطق اململكة ،وتقدمي اأف�سل خدمات البنية
التحتية لهم ،بالإ�سافة اإىل اإجراء التح�سينات يف
خمتلف مواقع جتمع مياه الأمطار لتفادي امل�ساكل
خالل مو�سم المطار ،يذكر اأن مناق�سة امل�سروع
اأُر�سيت من قبل جمل�س املناق�سات واملزايدات على
�سركة كراون للخدمات الكهربائية امليكانيكية بكلفة
تبلغ  477،237دينارًا.

«�لرتبية» :بدء ت�شجيل مو�ليد
�أكتوبر  2013حتى � 31أغ�شط�ص 2014
قالت فاطمة �ساهني البوعينني مديرة
اإدارة التعليم البتدائي بوزارة الرتبية
والتعليم،اإن الوزارة ت�ستعد لفتح باب
ت�سجيل الطلبة امل�ستجدين للعام الدرا�سي
القادم 2021 / 2020م ،من مواليد
�سهر اأكتوبر 2013م وحتى  31اأغ�سط�س
2014م ،حيث مت حتديد �سالة وزارة
الرتبية والتعليم مبدينة عي�سى مقرا ً
للت�سجيل بدءا ً من يوم الثنني املوافق 3
فرباير 2020م حتى يوم الثنني املوافق
 17فرباير 2020م ،من ال�ساعة � 8سباحا ً
وحتى  1ظهراً ،وذلك على النحو التايل:
• مواليد اأكتوبر 2013م :الت�سجيل
يوم الثنني 2020/2/3م.
• مواليد نوفمرب 2013م :الت�سجيل
يوم الثالثاء 2020/2/4م.
• مواليد دي�سمرب 2013م :الت�سجيل
يوم الأربعاء 2020/2/5م.
• مواليد يناير 2014م :الت�سجيل يوم
اخلمي�س 2020/2/6م.
• مواليد فرباير 2014م :الت�سجيل
يوم الأحد 2020/2/9م.
• مواليد مار�س 2014م :الت�سجيل
يوم الثنني 2020/2/10م.
• مواليد اأبريل 2014م :الت�سجيل يوم
الثالثاء 2020/2/11م.

• مواليد مايو 2014م :الت�سجيل يوم
الأربعاء 2020/2/12م.
• مواليد يونيو 2014م :الت�سجيل
يوم اخلمي�س 2020/2/13م.
• مواليد يوليو 2014م :الت�سجيل
يوم الأحد 2020/2/16م.
• مواليد اأغ�سط�س 2014م :الت�سجيل
يوم الثنني 2020/2/17م.
وقد قامت الوزارة بتحميل ا�ستمارة
الت�سجيل اإلكرتونيا ً على ال�سفحة الرئي�سة
ملوقع الوزارة ()www.moe.gov.bh
اخت�سارا ً للوقت ،حيث يتوجب على ويل
الأمر طباعة ال�ستمارة وملء بياناتها
واإح�سارها مع امل�ستندات املطلوبة
وت�سليمها اإىل جلنة القبول خالل ح�سوره
لعملية الت�سجيل.
هذا وي�سرتط لإمتام عملية الت�سجيل
ح�سور الطالب �سخ�سيا ً مع ويل اأمره اأو
متويل اأمره ،م�سطحبني معهما الأوراق
الثبوتية التالية� :سهادة امليالد الأ�سلية
للطفل ،والبطاقة الذكية الأ�سلية للطفل
وويل اأمره (�سارية املفعول) ،وجواز ال�سفر
الأ�سلي للطفل وويل اأمره (�ساري املفعول).
واأهابت الوزارة باأولياء الأمور الكرام
اللتزام بالتواريخ واملواعيد املحددة
للت�سجيل جتنبا ً لأية اإ�سكالت لحقة.
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ترحب «االأيام» بر�شائل القراء وم�شاهماتهم ،وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�شال .وحتتفظ «االأيام» لنف�شها بحق التعديل واالخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.

نق�س يف النظافة
والتمري�س يف ق�شم االأورام

مواطن من ذوي االحتياجات األتم�س وحدة يف «اللوزي اجلديد»
انا مواطن من ذوي االحتياجات اخلا�شة م�شاب
«ب�شلل اطفال» ،واأعاين من �شعوبة يف احلركة
والعمل ،لقد تقدمتُ بطلب وحدة �شكنية وكوين احد
اهايل قرية دم�شتان؛ فاإين انا�شد ويل العهد االأمني
�شاحب ال�شمو امللكي االمري �شلمان بن حمد ال
خليفة ،ان يامر يل بوحدة يف منطقة ا�شكان اللوزي
حي امل�شروع اجلديد الذي اأُعلن عن اقامته قريبا.
كل ما اطمح له طماأنتي ب�شهادة ا�شتحقاق
فقط ،توؤكد يل ح�شويل على الوحدة ،واألتم�س من
�شموه ا�شدار توجيهاته الكرمية اىل وزارة اال�شكان
لتخ�شي�س وحدة �شكنية يل ،وال يخفى عليكم ان
هذه البيوت قد خ�ش�شت لذوي االحتياجات اخلا�شة
والنني احد اهايل القرية فاإنني من االأحق بها.

البيانات لدى املحررة

اأ�شتغرب االهمال الذي يطال ق�شم االورام مبجمع
ال�شلمانية الطبي ،واأنا ال اقول ذلك من فراغ بل من باب
جتربة؛ فقد رافقت والدي املري�س قرابة الثالثة ا�شهر يف
عيني م�شتوى االهمال يف
الق�شم قبل وفاته ،وراأيت باأم
ّ
النظافة الذي و�شل اليه الق�شم.
وبناء على م�شاهدتي ملواقف اهمال كثرية خاطبت
املعنيني ،وعلى را�شهم الوكيل ،وقد ندب مفت�شني ملعاينة
الو�شع ولكن �شرعان ما يعود احلال ملا هو عليه بعد
التنظيف املوؤقت ،واذكر يف بع�س احلاالت انه يتم تبديل
املر�شى ولي�س هناك من يزيل القمامة ل�شاعات طويلة،
ب�شبب تقاع�س بع�س عمال النظافة عن اداء مهمتهم وعدم
املراقبة عليهم.
كذلك يعاين الق�شم من نق�س يف عدد املمر�شات ،حيث
خ�ش�شت ثالث ممر�شات فقط ،وهو عدد غري ٍ
كاف لتلبية
احلاالت الطارئة ،وخ�شو�شا ان هوؤالء املر�شى ا�شحاب
حاالت حرجة.
لقد حتدثت مع امل�شئولني يف هذا االمر ،ونقلت لهم
جميع مالحظاتي ،فاألقوا باللوم على التقاعد االختياري يف
حدوث النق�س احلا�شل ،بيد ان املواطن اليعنيه هذا االمر،
واملري�س بالذات بحاجة لرعاية وعناية خا�شة؛ لذا على
الوزارة ان تزيد عدد الكادر التمري�شي ليتوافق مع حجم
املر�شى.

حممد ح�شن

حمالت جتارية ومطاعم يف الرفاع ُفتحت ب�شكل ع�شوائي
يعاين اأهايل الرفاع ال�شرقي من بع�س املحالت التجارية واملطاعم التي مت
اإعطاء ا�شحابها �شجالت ملزاولة عملها دون درا�شة من قبل اجلهات املعنية مثل
وزارة التجارة والبلديات واملجل�س البلدي والبلدية اجلنوبية ،حيث �شنفت يف
االآونة االأخرية بع�س الطرق و�شط االحياء ال�شكنية باأنها طرق جتارية دون درا�شة
ومراعاة القاطنني يف املنطقة ،ما اأدى اىل ازدحامات مرورية وازعاج لالأهايل ،وكذلك
ادى اىل حدوث التلوث ال�شو�شائي.
نحن ل�شنا معرت�شني على ت�شنيف بع�س الطرق الداخلية كونها «جتارية» لكن
يجب اأن يتم و�شع ا�شرتاطات ومعايري لفتح بع�س املحالت بدل الو�شع احلايل
الع�شوائي املزعج ،كما مت فتح بع�س املقاهي اي�شا ً و�شط احياء �شكنية ،علما بان
هناك قانو ًنا ين�س على فتح املقاهي بعيدا عن ال�شكن مبا يقارب  200مرت.
ال�شوؤال الذي يفر�س نف�شه ملاذا ما زالت هذه املقاهي موجودة حتى االن ..وملاذا
مل يتم تطبيق القانون عليها؟ علما ً باأنه مت التوا�شل مع جمل�س بلدي اجلنوبية
لدرا�شة الو�شع احلايل.
نحن ن�شتب�شر بوجود اآلية م�شرتكة ودرا�شة الإبعاد بع�س املطاعم واملقاهي التي
تتواجد و�شط االحياء ال�شكنية ،والتي تنتج عنها م�شاكل لالأهايل.

�شلمان عبدالوهاب ال�شيخ

هل هناك اأجمل من الطماأنينة يف احلياة؟
كل الب�شر مبختلف األوانهم وفئاتهم
وانتماءاتهم الدينية والطائفية واملذهبية
وال�شيا�شية واالجتماعية والعرقية ،يبحثون
عن الطماأنينة ال�شاملة مبعانيها احلقيقية يف
اأرزاقهم ومعي�شتهم ومعامالتهم وعالقاتهم
االإن�شانية ،ويف حرية التنقل من مكان اإىل
مكان اآخر ،والتعبري عن اآرائهم دون وجل اأو
خوف ،ويف حال تقدمهم الأية جهة ال يجدون
من مينع عنهم حقوقهم وا�شتحقاقاتهم
القانونية واالإن�شانية ،وجميعهم يتطلعون
اإىل حتقيقها بكل حيثياتها الراقية ،لعلمهم اأن
بتحقيقها يحدث االأمن واالأمان يف جمتمعاتهم
االإن�شانية ،ويقولون اإن ال �شبيل ل�شعادتهم
اإال بوجود الطماأنينة احلقيقية لكل النا�س من
دون ا�شتثناءات غري قانونية.
من الوا�شح اأن املجتمعات التي تعمل
بجد الإيجاد الطماأنينة الأبنائها تكون اأكرث
عطا ًء ونتاجً ا من غريها من املجتمعات التي
ال ت�شعى اإىل توفري االأجواء امل�شاعدة الإيجادها
حتى بن�شبة معينة ،ولي�س مب�شتغرب اإذا ما
وجدنا �شعوبا غري م�شتقرة نف�شيًا ومعنويًا ال
حتقق اأية اإجنازات نوعية ،بالرغم اأنها متتلك
الكفاءات والقدرات واالإمكانات العقلية املتميزة
بني اأبنائها.
وهناك �شعوب ال متتلك ذات القدرات
واالإمكانات الكبرية ولكنها حتقق اإجنازات
رائعة يف كل املجاالت العلمية والعملية،
الأنها تعي�س يف راحة نف�شية ومعنوية كبرية
وحت�شل على التقدير واالحرتام املنا�شبني
لعطاءاتهم العلمية والتعليمية والفكرية
والثقافية ،وغريها من العطاءات يف خمتلف
املجاالت التخ�ش�شية وغري التخ�ش�شية،
فالكثري من العقول العربية واالإ�شالمية تهاجر
اإىل اأمريكا والعديد من الدول االأوروبية من
اأجل اأن يح�شلوا على الطماأنينة ،ليتمكنوا
من اأن ينفعوا الب�شرية بنتاجات عقولهم التي

وهبها اهلل تعاىل لهم.
اإن الطماأنينة كما هو معلوم هي العامل
االأهم يف حت�شيل ال�شعادة ،والركن االأبرز
من اأركان احلياة الفعالة الهانئة الرغيدة،
فلهذا يقال اإن الدول تقا�س اإرادتها يف التطور
والتنمية ال�شاملة مب�شتوى طماأنينة �شعوبها
وبحجم اإنفاقها على البحث العلمي ،والدول
التي �شعت جادة اإىل اإيجاد الطماأنينة
ل�شعوبها ا�شتطاعت اأن تفتح اآفا ًقا وا�شعة
لها ،ومتكنت اأن ترتقي باطمئنان �شعوبها يف
حا�شرها ومب�شتقبلها ،وجعلت اأكرث من 6
يف املئة من ميزانيتها العامة الإجراء البحوث
العلمية ،التقارن بالدول االأخرى التي ال تعري
اأدنى اهتمام بهذا اجلانب املهم وال تنفق من

ميزانيتها العامة اإال اأقل من  %5لهذا االإجتاه.
اإن الطماأنينة ال تتاأتى اإال ب�شرطها
و�شروطها ،قال تعاىل (اأال بذكر اهلل تطمئن
القلوب) �شورة الرعد ،28 :ومن �شروطها،
التقرب اإىل اهلل تعاىل باالأعمال ال�شاحلة،
واخللق الطيب ،والت�شامح املمزوج باحلب،
وح�شن الظن العاقل الواعي باالآخرين ،وعدم
تتبع عرثات النا�س ،والتعامل احل�شن معهم،
واالبتعاد عن الكذب واالفرتاء على كل من
يختلف معنا ،ناأمل اأن مينّ اهلل تعاىل على
االإن�شانية جمعاء بالطماأنينية يف جميع
اجتاهاتهم احلياتية.

�شلمان عبداهلل
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نقص في النظافة والتمريض في قسم األورام
األيام

14

العدد
11240
الرابط اإللكتروني https://www.alayam.com/alayam/multaqa/837333/News.html

األولى بحرينيًا

«التربية» 3 :فبراير بدء تسجيل المستجدين من
مواليد «أكتوبر  2013إلى  31أغسطس »2014

و  16عربــــــــــيًا

أك��دت مدي��رة إدارة التعليم االبتدائ��ي بوزارة
التربية والتعليم فاطم��ة البوعينين ،أن الوزارة
تس��تعد لفتح باب تس��جيل الطلبة المستجدين
للع��ام الدراس��ي  ،2021-2020م��ن موالي��د
أكتوب��ر  2013وحت��ى  31أغس��طس .2014
وتم تحديد صالة وزارة التربية والتعليم بمدينة
عيس��ى مقراً للتس��جيل بدءاً من  3فبراير وحتى
 17فبراي��ر  ،2020م��ن الثامن��ة صباح��اً وحتى

 24صفحة |  210فلس

«شاملة الضريبة»
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الملك« :إكس ريد  -البحرين» قدم
مستوى فنيًا متميزًا بـ«رالي داكار »2020
نوه حضرة صاحب الجالة الملك
حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل
الباد المفدى ،بالمس��توى الفني
المتمي��ز واألداء التنافس��ي الذي
قدمه متس��ابقو فريق «إكس ريد
 البحري��ن» ،وبجه��ود الطاق��ماإلداري والفن��ي والذي توج بلقب
بطول��ة رال��ي داكار  2020ورفع
اس��م المملكة في ه��ذا المحفل
الرياضي.
وأعرب جالت��ه ،خال اس��تقباله
أم��س ،رئي��س مجل��س إدارة
االتحاد البحريني للسيارات الشيخ
عبداهلل بن عيسى آل خليفة الذي
ق��دم لجالت��ه فري��ق «إكس ريد
 البحري��ن» ،بمناس��بة تحقي��قالبحرين لقب البطولة ،عن شكره
ألعض��اء الفري��ق ،وهنأه��م على
ه��ذا اإلنج��از التاريخي المش��رف
الذي يضاف إلى س��جل اإلنجازات
العدي��دة التي تحققه��ا المملكة
ف��ي مختل��ف الرياضات وبش��كل

الواحدة ظهراً.
ويشترط إلتمام عملية التسجيل حضور الطالب
شخصياً مع ولي أمره أو متولي أمره ،مع اصطحاب
شهادة المياد األصلية للطفل والبطاقة الذكية
األصلي��ة للطفل وولي أمره «س��ارية المفعول»
وجواز الس��فر األصلي للطفل وولي أمره «ساري
المفعول» ،مع ضرورة أن تكون اإلقامة س��ارية
المفعول للطفل وولي أمره «لغير البحرينيين».
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رقم التسجيل | )(CAWAN 630

ارتفاع أسهم «طيران الخليج
القابضة» في «باس» لـ٪44
أعل��ن وزير المواصات واالتصاالت رئي��س مجلس إدارة مجموعة طيران
الخليج القابضة كمال أحمد ،أن أسهم المجموعة في شركة خدمات مطار
البحرين «باس» بلغت .%44
وأبرم الوزير ،اتفاقية امتياز مع رئيس مجلس إدارة ش��ركة خدمات مطار
البحرين «باس» جال محمد ،لمنحها حق االمتياز التجاري للعمل كمقدم
لخدم��ات المناولة األرضية في مبنى المس��افرين الجديد بمطار البحرين
الدول��ي ،ومن بينها خدم��ات المناولة للمس��افرين واألمتعة والطائرات
والبضائع ،وخدمات التموين والخدمات الهندسية حتى عام .2034

09

البحرين تستورد
 7.8ألف طن أرز خالل ديسمبر
ياسمين العقيدات

خاص رياضة الس��يارات في كافة
المحافل اإلقليمية والعالمية.
وأضاف جال��ة الملك المفدى ،أن

هذا اإلنجاز الرياضي يفتح المجال
للتعاون في مث��ل هذه الرياضات
المتقدم��ة واكتس��اب المزيد من

الخب��رات ،متمني��اً جالت��ه ألفراد
الفريق كل التوفيق في السباقات
القادمة.

02

اس��توردت البحرين خال ديس��مبر الماض��ي  7.863ألف ط��ن من األرز
بقيم��ة  2.8مليون دينار ،فيما صدرت  495أل��ف كيلوغرام من الروبيان
ب��� 1.66مليون دينار ،وفق��اً إلحصائيات الجمارك المنش��ورة على منصة
البحرين للبيانات المفتوحة.
وكش��فت اإلحصاءات ،عن ارتفاع واردات البحرين خال ديس��مبر بنسبة
 %26مقارن��ة بنوفمبر الذي س��بقه ،حيث اس��توردت بضائع بقيمة 478
ملي��ون دينار .وأش��ارت إلى أن الصادرات وطنية المنش��أ زادت بنس��بة
 %13.95خال الفترة بين ديسمبر ونوفمبر.

10

اتساع خالفات الرئيس اإليراني و«الولي الفقيه»
حفل��ت وس��ائل التواص��ل االجتماعي في
إي��ران أم��س ،بالخاف��ات العميق��ة التي
بدأت تظهر بين الرئيس اإليراني حس��ن
روحاني ،ومرش��د النظام علي خامنئي ،إذ
أظهر مقطع فيدي��و تم تداوله على نطاق
واس��ع مغادرة روحاني صاة الجمعة دون
أن يحي الول��ي الفقيه كما ج��رت العادة،
خاص��ة أن ه��ذه الص��اة األول��ى الت��ي
يخطب فيها المرش��د منذ سنوات طويلة.

وانتقدت وسائل اإلعام المؤيدة للمرشد
الرئي��س اإليراني .من جه��ة ثانية ،أكدت
صحيف��ة ديل��ي تلغ��راف البريطاني��ة ،أن
«طريق��ة التعام��ل الفاش��لة م��ع كارث��ة
الطائرة األوكرانية أدخلت النظام اإليراني
في أزم��ة تهدد وجوده .فمحاولة التس��تر
على ضلوعه في إس��قاط الطائ��رة بعدما
غادرت طه��ران تجعله يفق��د المصداقية
فيما يتعلق بإدارة شؤون الباد».

نشر منظومة رادار فرنسية
على الساحل الشرقي للسعودية
إيران تعتزم تسليم صندوقي
الطائرة ألوكرانيا
«ديلي تلغراف» :اإليرانيون يرون
حكومتهم «مصدر الشر وليس أمريكا»

18

نجاح عرض «البحرين الوطني»
لالستحواذ على  ٪100من «اإلسالمي»

فاروق المؤيد

أعلن بنك البحرين الوطني ،عن نتائج صفقته الرامية لاستحواذ على ما يصل
إلى  %100من األسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين اإلسامي،
حيث تم اس��تام الموافقات فيما يتعلق بحوالي  529.424.282س��هماً من
األسهم العادية لبنك البحرين اإلسامي .وعليه سيصبح «البحرين الوطني»
ذا حصة مس��يطرة حيث س��يمتلك ما نس��بته  %78.8من أس��هم «البحرين
اإلسامي» بعد أن كانت ملكيته  %0629قبل بدء العرض.

09

«البحرين
للسياحة»:
 5ماليين دوالر
عائد اقتصادي
مباشر من
المناسبات
الخاصة

 8أعراس هندية
خالل شهرين
 3آالف ش��خص ع��دد الضي��وف
الوافدين من خارج المملكة
ألفان و 400ضيف قَدموا على متن
الناقلة الوطنية طيران الخليج
 5.5مليون دوالر أمريكي عائدات
اقتصادية مباشرة للمناسبات

الهدف
تعزيز مكانة
المملكة كوجهة
سياحية رائدة
وجزيرة مفضلة
الستضافة األفراح

تصميم :أحمد أبوالليل

10

«المهن الصحية» :ضبط أجهزة مزورة
والتحفظ على أدوية دون ترخيص
فهد بن خليفة رئيسًا للجنة العليا للعالج بالخارج
صدر ع��ن رئيس المجلس األعلى
للصح��ة الفري��ق طبيب الش��يخ
محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة
قرار بشأن تس��مية أعضاء اللجنة
العلي��ا للع��اج في الخ��ارج ،حيث
ج��اء في القرار ،أنه تقرر تش��كيل
اللجنة برئاس��ة د.الشيخ فهد بن
خليف��ة آل خليفة ،و د.نبيل أحمد
العشيري نائباً للرئيس ،وعضوية
تسعة آخرين.
من جهة ثانية ،كش��فت الرئيس
التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية د.مريم
الجاهم��ة ،عن ضب��ط عددٍ من
األجهزة المزورة ،بجانب التحفظ
على أدوية دخلت البحرين بدون
ترخيص طبي ،واتخذت اإلجراءات
القانونية الازمة حيال المخالفين
فيما وجهت إخط��ارات لعدد من

400
استفسار

فتح مكتب خاص للمستثمرين ومنصة إلكترونية
االستثمار القادم :

مصانع لألدوية
مختبرات لفحص األدوية
مراكز طبية جديدة

مجاالت جديدة:

مستشفى جديد
ومراكز طبية

زراعة الشعر
غسيل الكلى
الطب البديل

تصميم :أحمد أبوالليل

المؤسسات لتنبيهها لعدم تكرار
المخالفات.
وأوضح��ت ،أن الهيئة اس��تقبلت

أكث��ر م��ن  400استفس��ار م��ن
مس��تثمرين م��ن داخ��ل وخ��ارج
البحرين.

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

األحد

 19يناير 2020

“المهن الصحية” :ضبط أجهزة مزورة والتحفظ على أدوية دون ترخيص
الوطن
1

العدد
5153
الرابط اإللكتروني https://alwatannews.net/article/863246

مراكز إقامة
طويلة
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الملك :متسابقو «إكس ريد  -البحرين»
قدموا مستوى فنيًا متميزًا في «رالي داكار »2020
نوه حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى ،بالمس��توى الفني
المتميز واألداء التنافسي الذي قدمه متسابقو فريق
«إك��س ريد  -البحري��ن» ،وبجه��ود الطاقم اإلداري
والفن��ي والذي توج بلقب بطول��ة رالي داكار 2020
ورفع اسم المملكة في هذا المحفل الرياضي.
واس��تقبل عاه��ل الب��الد المفدى في قص��ر الروضة
الس��بت ،رئي��س مجل��س إدارة االتح��اد البحرين��ي
للس��يارات الش��يخ عب��داهلل ب��ن عيس��ى آل خليف��ة
ال��ذي قدم لجاللته ،فريق « إك��س ريد  -البحرين»،
بمناس��بة تحقيق مملكة البحري��ن لقب بطولة رالي
داكار  2020والتي تعد أول نس��خة تقام في الش��رق
األوس��ط واس��تضافتها المملكة العربية السعودية
الش��قيقة ،بمشاركة  550س��ائقاً من  62دولة ،وهو
اللق��ب األول ال��ذي حققت��ه مملك��ة البحري��ن على
مستوى الجزيرة العربية.
وتمك��ن فريق مملكة البحرين م��ن الفوز عن جدارة
واس��تحقاق في أول س��يارة مط��ورة ومبني��ة ذاتياً،
وج��اءت مش��اركة المملكة ف��ي بطولة رال��ي داكار
بالتعاون المشترك مع مملكة أسبانيا الصديقة.
وأع��رب جالل��ة الملك المف��دى عن ش��كره ألعضاء
الفريق ،وهنأهم على هذا اإلنجاز التاريخي المش��رف
ال��ذي يض��اف إلى س��جل اإلنج��ازات العدي��دة التي
تحققه��ا المملك��ة في مختل��ف الرياضات وبش��كل
خاص رياضة الس��يارات في كافة المحافل اإلقليمية
والعالمية.
وأضاف جاللته ،أن هذا اإلنجاز الرياضي يفتح المجال
للتعاون في مثل هذه الرياضات المتقدمة واكتساب
المزيد من الخبرات ،متمنياً جاللته ألفراد الفريق كل
التوفيق في السباقات القادمة.
من جانبه ،رفع الش��يخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة،
أس��مى آي��ات الش��كر وعظي��م التقدي��ر واالمتن��ان
والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة
عل��ى تش��جيع ودع��م جاللت��ه الكبي��ر والالمحدود
للرياضية والرياضيين في مختلف األلعاب وعلى وجه
الخصوص رياضة الس��يارات والذي أثمر عن تحقيق
هذا اإلنج��از الكبير ،والكثير م��ن اإلنجازات للرياضة

البحرينية.
وأكد أن توجيهات جاللته الس��امية الكريمة ودعمه،
ً
يزيدنا إصراراً
وعزيمة لمواصلة العطاء من أجل إعالء
راية الوطن في المشاركات المستقبلية.
كما قدم الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب
القائ��د األعل��ى النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء

عل��ى ما يوليه س��موه من دع��م واهتم��ام لرياضة
الس��يارات في مملكة البحرين عبر متابعته المستمر
وحرصه الدائ��م للوصول لألهداف المنش��ودة التي
تطم��ح لها المملكة ،وال��ذي كان له عظيم األثر في
التطور المس��تمر لهذه الرياضة في كافة المجاالت،
والحص��ول على ه��ذا اللقب العالمي الذي رفع اس��م
البحرين عالياً في هذا المحفل الدولي.

وأع��رب كذلك عن ش��كره لس��مو الش��يخ ناصر بن
حمد آل خليفة ممثل جالل��ة الملك لألعمال الخيرية
وش��ؤون الش��باب مستش��ار األمن الوطن��ي رئيس
المجلس األعلى للشباب والرياضة على جهود سموه
الدؤوب��ة في النه��وض بالقطاع الرياض��ي وتطوير
مختل��ف األلعاب لحصد المزيد م��ن األلقاب والنتائج
المشرفة للمملكة.

رئيس «األعلى للصحة» يصدر قرارًا بتسمية
أعضاء «العليا للعالج بالخارج» برئاسة فهد بن خليفة
صدر ع��ن رئيس المجلس األعلى للصحة
الفريق طبيب الش��يخ محم��د بن عبداهلل
آل خليفة قرار رقم  2لس��نة  2020بشأن
تس��مية أعضاء اللجنة العلي��ا للعالج في
الخ��ارج ،حي��ث جاء ف��ي القرار ،أن��ه تقرر
تش��كيل اللجنة برئاسة د.الشيخ فهد بن
خليفة آل خليفة.
وتضم اللجنة األعضاء التالية أس��ماؤهم:
د.نبيل أحمد العش��يري ممث�� ً
ال عن وزارة
الصح��ة نائباً للرئيس ،د.حس��ن يوس��ف
عبدالرحم��ن ممث�� ً
ال عن مستش��فى قوة
دف��اع البحرين عض��واً ،د.دالل الحس��ن
ممث ً
ال عن مستشفى الملك حمد الجامعي
عضواً.
كما تضم في عضويته��ا ،د.عبدالرحمن
بوجي��ري ممث�� ً
ال ع��ن الخدم��ات الطبية
ب��وزارة الداخلي��ة عضواً ،مه��اب عبدالبر
ممث�� ً
ال ع��ن صن��دوق الضم��ان الصحي
عضواً ،د.ش��يخة عبدالقادر رئيس مكتب
العالج ف��ي الخارج ب��وزارة الصحة عضواً
ومقرراً ،د.خالد س��لمان ب��ن ثاني ممثالً
ع��ن المستش��فيات الحكومي��ة عض��واً،
د.علي مرتضى ممث ً
ال عن المستش��فيات
الحكومي��ة عضواً ،د.إلي��اس فضل ممث ً
ال
عن مركز البحرين ل��ألورام عضواً ،د.لينا
صليبيخ ممث ً
ال عن مركز الشيخ محمد بن
خليف��ة بن س��لمان آل خليفة التخصصي

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

للقلب عضواً.
يذكر أن قرار تس��مية أعضاء اللجنة يأتي
تنفيذاً لقرار صاحب السمو الملكي األمير
خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة ،رئي��س
ال��وزراء ،رقم ( )26لس��نة  2019بإنش��اء
وتشكيل اللجنة العليا للعالج بالخارج.
حيث جاء ف��ي المادة األولى تُنش��أ لجنة
تس��مى «اللجنة العليا للعالج في الخارج»
تتبع المجلس األعلى للصحة ،ويشار إليها
في هذا القرار بكلمة (اللجنة) ،وتشكل من
ممثلين عن الجهات اآلتية :وزارة الصحة،
ومستشفى قوة دفاع البحرين ،ومستشفى
الملك حمد الجامع��ي ،والخدمات الطبية

ب��وزارة الداخلي��ة ،وصن��دوق الضم��ان
الصح��ي ،ورئيس مكتب الع��الج بالخارج
بوزارة الصحة ،ومرك��ز البحرين لألورام،
ومركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان
آل خليف��ة التخصصي للقلب ،وممثل عن
المستشفيات الحكومية.
وجاء في الم��ادة الثانية يصدر بتس��مية
رئي��س ونائ��ب رئي��س وأعض��اء اللجنة
قرار من رئيس المجل��س األعلى للصحة
بنا ًء على ترش��يح كل جه��ة .وتكون مدة
العضوية ف��ي اللجنة أربع س��نوات قابلة
للتجدي��د لمدد أخ��رى مماثل��ة تبدأ من
تاريخ صدور القرار بتس��ميتهم ،وإذا خال
محل أحد األعضاء ألي س��ببّ ،
ّ
يحل محله
ممث��ل ع��ن ذات الجه��ة وب��ذات األداة،
ويكمل العضو الجديد مدّة سلفه.
وبحس��ب الق��رار ت��دار إدارة الميزاني��ة
المخصص��ة للجنة بالتنس��يق مع مكتب
الع��الج في الخ��ارج ب��وزارة الصحة ،على
أن يتولى المكت��ب كافة األعمال اإلدارية
واإلجرائي��ة لتنفي��ذ ق��رارات اللجنة فيما
يتعلق باالبتعاث أو المتابعة لحاالت العالج
في الخ��ارج ،وفقًا لإلجراءات المعمول بها
لدى المكتب .وته��دف اللجنة إلى تنفيذ
إج��راءات وضواب��ط ابتع��اث المواطنين
للعالج بالخارج.
وع��دّ القرار من بين مه��ام اللجنة تلقي

طلبات الح��االت المرضي��ة المحوّلة من
الجهات الرس��مية والحاالت المحوّلة من
مجم��ع الس��لمانية الطبي ،ومستش��فى
المل��ك حم��د الجامع��ي ،ودراس��ة ه��ذه
الطلب��ات وتقري��ر م��دى حاجته��ا للعالج
ف��ي الخارج أو تلقي الع��الج بالمملكة ،أو
إمكانية االس��تفادة من برنامج (الطبيب
االستش��اري الزائ��ر) ،حس��ب الحال��ة
المرضية.
كما تضطل��ع اللجنة بإع��داد الميزانيات
المقترحة س��نوياً بش��أن ممارسة اللجنة
لمهامه��ا ،والمراجع��ة الدوري��ة للنفقات
وأعداد المرض��ى المبتعثي��ن للعالج في
الخارج ،ورفعه��ا للمجلس األعلى للصحة
التخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
وتق��وم اللجن��ة بتوحيد برنام��ج األطباء
االستش��اريين الزائري��ن للمملك��ة بين
جميع المؤسس��ات الصحية ،والعمل على
استقدام أطباء واستش��اريين ذوي كفاءة
وخبرة عالمي��ة في مختل��ف التخصصات
الطبية لتغطية الحاالت المرضية الصعبة
أو األكثر ش��يوعًا والتي ال يتوفر لها عالج
ف��ي المملك��ة ،وبما ي��ؤدي إل��ى تقليل
ابتعاث المرضى للعالج في الخارج.
وتحدي��د ع��دد األطب��اء االستش��اريين
الزائري��ن وتخصصاتهم ووض��ع برنامج
الزيارات س��نويًا وعرضه عل��ى المجلس

العتم��اده ،وذل��ك بالتنس��يق م��ع لجنة
التدريب والتخطيط االستراتيجي الصحي
بالمجلس األعلى للصحة.
وتعمل اللجنة على إع��داد حملة إعالمية
للتعري��ف بالبرنام��ج الس��نوي لألطب��اء
االستش��اريين الزائري��ن وتخصصاتهم،
ووض��ع القواعد الت��ي تضمن اس��تفادة
جميع المواطنين منه دون تفرقة ،ورفعها
للمجل��س األعل��ى للصح��ة العتماده��ا
وتنفيذها.
وتضع اللجن��ة الضواب��ط والقواعد التي
تضمن اس��تفادة األطباء البحرينيين من
برنام��ج (الطبيب االستش��اري الزائر) في
التدريب على التقنيات الحديثة في العالج،
وزي��ادة خبرته��م ف��ي معاين��ة المرضى
وتش��خيص أمراضه��م وتقدي��م العالج
المناس��ب وإجراء العملي��ات لهم ،وذلك
بالتنس��يق مع لجن��ة التدريب والتخطيط
االس��تراتيجي الصح��ي بالمجلس األعلى
للصحة.
وتحدد مراكز التخصصات الطبية العالمية
الت��ي يمك��ن التعاق��د معها للع��الج في
الخ��ارج ،ورفعها للمجلس األعلى للصحة؛
تمهيدًا إلبرام مذكرات تفاهم مش��تركة
أو تعاقدات مع تلك المراكز للحصول على
حزمة مميزة م��ن العروض واالتفاق على
األسعار مسبقًا.
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«المهن الصحية» :ضبط أجهزة
مزورة والتحفظ على أدوية دون ترخيص
كش��فت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية د .مريم
الجالهم��ة ،ع��ن ضبط عددٍ م��ن األجهزة
المزورة ،كما قام��ت بالتحفظ على كميات
من األدوية دخلت البحرين بدون ترخيص
طبي ،واتخ��ذت اإلجراءات القانونية الالزمة
حي��ال المخالفي��ن ،فيما وجه��ت إخطارات
لعدد من المؤسس��ات لتنبيه��ا لعدم تكرار
المخالفات.
وأوضح��ت الجالهمة ،أن الهيئة تقدم كافة
أوج��ه الدعم والتس��هيالت للمس��تثمرين
ف��ي مجال القط��اع الصحي ،حي��ث تمكنت
من خ��الل المبنى الجديد م��ن فتح مكتب
خ��اص للمس��تثمرين ،ووض��ع منص��ة
إلكتروني��ة خاصة لهم لتوفي��ر كافة الدعم
لش��رح آلي��ة فت��ح المؤسس��ات الصحي��ة

 400استفسار لمستثمرين من داخل وخارج البحرين
مستثمرون يبدون رغبة بإنشاء مركز لزراعة الشعر وغسيل الكلى
غلق المؤسسات الصحية يكون بمخالفات تمس صحة المرضى والمجتمع
ُّ
وتحفظ على أدوية بدون ترخيص طبي
تم ضبط أجهزة مزورة
ونوعية االس��تثمارات المطلوب��ة ومتابعة
االستثمارات المتعطلة وتييسر إجراءاتها.
وأش��ارت إل��ى أن الهيئ��ة اس��تقبلت أكث��ر
م��ن  400استفس��ار من مس��تثمرين من
داخل وخ��ارج البحرين ،كما تق��دم للهيئة
مس��تثمرون ج��دد لفت��ح مصان��ع لألدوية

ومختب��رات لفحص األدوي��ة ،باإلضافة إلى
مش��اريع لعدد من المراكز الطبية الجديدة
ومقت��رح إنش��اء مستش��فى جدي��د ومراكز
طبي��ة تخصصية ،كزراعة الش��عر وغس��يل
الكلى والطب البديل ومراكز إقامة طويلة،
وأخرى عامة وغيرها من المشاريع.

أن فري��ق الهيئة ي��درس في
ولفت��ت إل��ى ّ
الوق��ت الراه��ن م��ع المس��تثمرين تل��ك
المش��اريع ومدى مواءمتها مع االشتراطات
الص��ادرة لالس��تيفاء باش��تراطات الجودة
والسالمة.
وأوضح��ت ،أن الهيئة مس��تمرة في أعمال

الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية
القائمة حالي��اً؛ لضم��ان مواءمتها لمعايير
الجودة وسالمة المرضى ومكافحة العدوى.
أن الهيئة لن تتوان��ى في اتخاذ
واعتب��رت ّ
أية إجراءات قانوني��ة الزمة تجاه أي مخالف
للقوانين ،مش��ددة على أن ق��رارات الهيئة
بغل��ق المؤسس��ات الصحي��ة ال يك��ون إال
نتيج��ة ارتكابها لمخالفات جس��يمة تمس
صحة المرضى والمجتمع.
أن الهيئة ملتزمة بتطبيق
وأكدت الجالهمة ّ
القواني��ن واإلج��راءات المنص��وص عليها
والق��رارات الص��ادرة من المجل��س األعلى
للصحة ،مش��يرة إلى وجود لجنة لمس��اءلة
قاض ،حيث
المؤسس��ات الصحية برئاس��ة ٍ
س��تتم إحالة عدد من المؤسسات المخالفة
إليها للنظر في مخالفاتها.

فريق جراحي من «السلمانية»
ينجح في عملية دقيقة
ومعقدة بواسطة المنظار

أجرى فريق جراحي من وحدة المس��الك البولية بمجمع السلمانية الطبي
عملي��ة دقيقة ومعقدة لمريضة في العقد الس��ادس من العمر األس��بوع
الماضي ،حيث تمكن الفريق من استئصال كلية المريضة المصابة بورم
خبيث ،باس��تخدام المنظار الجراحي الدقيق ،وتكللت العملية بنجاح تام،
وتعافت المريضة وغادرت المستشفى بأتم صحة وعافية.
وقال استش��اري جراحة المس��الك البولي��ة وزراعة الكلى د .عبدالس��الم
أحم��دي الذي ترأس الفريق الجراحي الذي أج��رى العملية الدقيقة بنجاح
ت��ام ،ب��أن المريضة حضرت الط��وارئ وهي تعاني من أل��م في البطن و
بع��د إجراء الفحوص��ات الالزمة تبين ب��أن المريضة تعان��ي من ورم في
أحد كليتيها ،وتس��بب في حدوث تخثر في الوريد الكلوي ،الفتا أن الحالة
استدعت التدخل السريع إلجراء العملية التي أجريت بشكل كامل بواسطة
المنظار دون الحاجة للتدخل الجراحي المألوف وإجراء جرح كبير.
وأك��د د« .أحمدي» عل��ى أن المريضة تعافت وغادرت المسش��تفى بعد
ثالث��ة أيام من العملية ،بصحة جيدة إلى منزلها ،منبها إلى دور التقنيات
الحديث��ة إلجراء مثل ه��ذه العمليات الدقيقة والمعق��دة ،وإيجابيتها من
حيث قل��ة درجة األلم بعد العملي��ة ،وكذلك يس��تطيع المريض التحرك
بعد وق��ت قصير ،بعكس العمليات التقليدية التي عادة ما تصاحبها آالم
شديدة بعد العملية ،ويحتاج المريض للبقاء في المستشفى فتره أطول.
وم��ن جانبه ،عب��ر رئيس دائ��رة الجراحة بمجم��ع الس��لمانية الطبي د.
ران��ي األغا أن دائرة الجراحة بمجمع الس��لمانية الطبي تواكب التطورات
العالمية في جراحات المناظير التي ال تقتصر فقط على المسالك البولية،
ب��ل كل أنواع الجراح��ات بما فيها جراح��ات األمعاء والقول��ون وجراحات
الصدر وجراحات السمنه.

هالة سليمان 105 :مبادرات ضمن
«بحريننا» وتفعيل  ٪70منها وإضافة  7جديدة
أكدت مدير المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز
االنتماء الوطني وترس��يخ قيم المواطن��ة «بحريننا»
هالة س��ليمان ،أن عدد المبادرات المقترحة بالخطة،
بل��غ حت��ى اآلن حوال��ي  105مب��ادرات ل��كل منه��ا
أهداف مح��ددة ،منوه��ة إلى تفعيل أكث��ر من %70
م��ن المبادرات وإضافة  7مب��ادرات جديدة من وزارة
الصحة بما يخدم أهداف الخطة الوطنية.
وأكد المكتب التنفيذي للخطة ،على المضي قدما في
تنفي��ذ مبادرات الخطة ،مش��يداً بالتوجيهات الحثيثة
والمتابع��ة الدقيق��ة لوزي��ر الداخلي��ة ،رئي��س لجنة
متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الفريق أول الشيخ راشد
بن عب��د اهلل آل خليفة ،حتى تؤتي ه��ذه المبادرات،
ثمارها المرجوة في إطار تحقيق أهداف الخطة والتي
تم تدش��ينها في  26مارس  ،2019تجس��يداً للرؤية
الملكية السامية التي تُعلّي من قيم الوالء واالنتماء
للوطن.
وفي هذا اإلطار تم تنظيم جلسة حوارية ،تحدث فيها
كل من الوكيل المس��اعد للمناهج واإلشراف التربوي
بوزارة التربية والتعليم أحالم العامر ،الوكيل المساعد
للتعليم العام والفني لطيفة عيس��ى البونوظة ،مدير
إدارة االتص��ال والتس��ويق بوزارة ش��ؤون الش��باب
والرياضة نوار المطوع.
يأتيذ ذلك ،ضمن الجلس��ات التي يجرى تنظيمها مع
ع��دد من ممثلي الجه��ات الحكومية التي تعمل على
تنفيذ أهداف الخطة الوطني��ة على أرض الواقع ،من
خالل طرح مبادرات الخطة الوطنية التي تعمل عليها
الوزارات والهيئات ودورها ف��ي تأصيل قيم المجتمع
البحريني.

وأوضح��ت س��ليمان خالل اللق��اء ال��دوري الثالث مع
اإلعالميي��ن وكت��اب ال��رأي وال��ذي نظم��ه المكتب
التنفي��ذي بالتعاون مع مركز االتصال الوطني أنه تم
إضافة  7مبادرات جديدة من وزارة الصحة.
وتش��مل مب��ادرات وزارة التربي��ة والتعلي��م في هذا
المجال  15مبادرة وهي مهرجانات البحرين ،رس��الة
المتفوقين ،تطوير المناهج المدرس��ية ،مقرر التربية
للمواطن��ة ،برنام��ج الخدم��ة الوطنية ،ي��وم اللباس
الوطن��ي ،البحري��ن ف��ي القل��وب ،تطوي��ر مق��ررات
المواطن��ة وحق��وق اإلنس��ان ،التوس��ع ف��ي برنامج
المدرس��ة المع��ززة للمواطنة ،تطوير مق��رر الثقافة
الش��عبية ،مس��ابقة البحري��ن للكتاب��ة االقتصادية،
فعالي��ات ومعال��م ،مق��رر تاري��خ البحري��ن الحديث
والمعاصر ،الس��جل التعليمي اإللكتروني ،واستحداث
مقرر استشراف المستقبل.

م��ن جهته��ا ،اعتب��رت البونوظ��ة أن ه��ذا االجتماع
المه��م ،يدعم التواصل والش��راكة بي��ن القطاعات
المعني��ة بالتربية والتعليم واإلعالم ،مؤكدة األهمية
المتزايدة لإلعالم في التعريف بهذا المشروع الوطني
والمساعدة على تحقيق أهدافه على نطاق أوسع.
وأش��ارت إل��ى أن ال��والء الوطني ،متص��ل بمفهوم
الدولة والحفاظ على الثوابت الوطنية وترس��يخ قيم
المواطن��ة والتمس��ك بالهوية ،وما تمثل��ه من قيم
وعادات وثوابت وطنية جامعة ،وما تجسده من رؤية
لبناء الحاضر والمس��تقبل ،تلبية للطموحات الوطنية
والتطلع لحياة كريمة مستقرة.
وأوضحت أن هذه الخطة ،جاءت لتعزيز الوالء الوطني
وترس��يخ قيم المواطنة ،ومواصل��ة البناء على ما تم
إنجازه في هذا الجانب.
ونوه��ت البونوظةإل��ى أن الوالء الوطن��ي لدى أبناء
البحرين حقيق��ة ثابتة ،تم التعبير عنها بالممارس��ة
الواعية في خدمة الوطن وتقديمه على ما سواه من
انتماءات ،من أجل بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذا
الش��عور في وجدان ووعي األجيال القادمة من خالل
التربية والتعليم واألنشطة التي تنفذها المدارس.
وأضاف��ت أن األج��داد واآلب��اء ،حافظ��وا عل��ى الوالء
للوطن والوفاء لقيادة جاللة الملك المفدى وأخلصوا
ف��ي ذلك ،لذلك من المهم العمل على ترس��يخ هذه
القيم في نفوس األجيال المتعاقبة.
وبين��ت العامر أهمية الملتقى والمس��ؤولية الوطنية
المش��تركة الت��ي تقع عل��ى عاتق أفراد ومؤسس��ات
المجتم��ع ودور اإلعالم الوطني مس��لطة الضوء على
الدور األصي��ل ل��وزارة التربية والتعلي��م ومبادراتها

الت��ي تخ��دم ش��ريحة األطف��ال والناش��ئة من خالل
مناهج تعليمية تعمل على صناعة اإلنس��ان البحريني
ومالمح��ه الب��ارزة والواضحة بتمثله القي��م الوطنية
واالجتماعية والسياسية وباعتزازه بالثوابت والهوية
الوطنية يتفاعل إيجاباً في المشاريع والبرامج التربوية
الريادية واألنشطة الصفية والالصفية منذ مرحلة ما
قب��ل التعليم المدرس��ي ومروراً بالمراحل الدراس��ية
المختلف��ة حتى بلوغ التعليم العالي مستش��هدة بما
تم إحرازه ميدانياً كمؤشرات نجاح في تنفيذ مبادرات
الخطة الوطنية وذلك أثناء اإلجابة على استفس��ارات
ومداخالت الحضور.
وتضمنت مبادرات وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة 5
مبادرات ،منه��ا منصة تس��جيل المتطوعين ،مدينة
الش��باب  ،2030جائزتا الريادة وامتياز ،سجل ودليل
التميز الوطني ،ومهرجانات البحرين.
وأكد المطوع ،س��عي ال��وزارة وبتوجيهات من الوزير
أيم��ن المؤيد ،إلى تقدي��م المب��ادرات الرائدة التي
تتوافق مع أه��داف ومضامين الخطة الوطنية لتعزيز
االنتماء الوطني وترس��يخ قيم المواطن��ة «بحريننا»
وتوجيه تلك البرامج نحو منتس��بي الحركة الشبابية
والرياضية في البحرين.
وأشار إلى أن وزارة شؤون الشباب والرياضة ،ستعمل
على تقديم المزيد من المبادرات في المرحلة المقبلة
بما يس��هم في تعزيز الوصول لأله��داف الواردة في
الخطة الوطنية «بحريننا» ،الفتاً إلى مواصلة التفاعل
م��ع المكت��ب التنفي��ذي للخط��ة الوطني��ة ،من أجل
تطبيق مب��ادرات ال��وزارة بصورة مثالي��ة فض ً
ال عن
تقديم المزيد من المبادرات في المستقبل.
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رئيس مجلس الشورى
يهنئ البحرين ببطولة رالي داكار
رفع علي بن صالح الصالح ،رئيس مجلس الشورى،
خال��ص التهان��ي والتبريكات إلى مق��ام حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
عاه��ل البالد المف��دى ،وذلك بمناس��بة تحقيق
مملكة البحرين لقب بطول��ة رالي داكار ،2020
والذي أقيم في المملكة العربية السعودية .وأكد
رئيس مجلس الشورى أن تحقيق البطولة يعكس
رؤى وتطلع��ات جالل��ة الملك المف��دى ،في نيل
الجوائ��ز الرياضية ،واأللق��اب العربية والعالمية،
حتى باتت مملكة البحري��ن تتبوَّأ مكانة مميزة
في مختل��ف المحافل الدولي��ة واإلقليمية وكافة
ً
س��ائال المولى عزّ وجل أن يديم على
المجاالت،
جاللته موفور الصحة والس��عادة وط��ول العمر،
وأن يوف��ق مملكة البحرين بقيادة جاللته لمزيد
من التقدم والنجاح والتوفيق واالزدهار.
كما هنّأ رئيس مجلس الش��ورى صاحب الس��مو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء ،به��ذا اإلنجاز الرياضي لمملكة البحرين،
مؤك��دًا أنه ج��اء ترجمة ل��رؤى وتطلعات جاللة
الملك المفدى ،وعكس جهود سموّه ،في تطوير
القط��اع الرياض��ي ،ومختلف القطاع��ات األخرى
بمملكة البحرين ،بما يس��هم في تحقيق التميز
والتف��وق على كافة األصعدة ،لما من ش��أنه أن
يعود بالخير واالزدهار على الوطن والمواطنين.
وبارَك رئيس مجلس الش��ورى لصاحب الس��مو
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي
العه��د نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس

رئيس مجلس الشورى

مجلس ال��وزراء ،ف��وز مملكة البحري��ن في رالي
داكار  ،2020مشيرًا إلى أن هذا الفوز الذي يأتي
ضمن مجموعة اإلنجازات الرياضية التي يحققها
أبن��اء البحرين ف��ي مختلف المحاف��ل الرياضية،
ويؤكد أن مملك��ة البحرين ماضية بعزم أبنائها
على مواصلة مس��يرة التميز ،ونهج حب التحدي،
وعش��ق اإلنجاز ،بما يس��هم في رفع اسم مملكة
البحرين عاليًا و دائماً في مختلف المحافل.
وقدم رئيس مجلس الشورى التهاني والتبريكات
به��ذا اإلنجاز الرياضي ،إلى س��مو الش��يخ ناصر
ب��ن حمد آل خليفة ممثل جالل��ة الملك لألعمال
الخيرية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني
رئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة ،الفتًا

إلى أن هذا الفوز يضاف إلى سجل إنجازات مملكة
البحري��ن ،ويعك��س تميزها في كاف��ة المحافل
الرياضي��ة نتيج��ة م��ا يوليه س��موّه من حرص
ومتابعة واهتمام لقطاع الشباب والرياضة.
وأكد رئيس مجلس الش��ورى أن توجيهات سمو
الش��يخ ناصر بن حمد المستمرة لكافة منتسبي
القط��اع الرياض��ي حافزٌ لتحقيق أفض��ل النتائج
المتقدم��ة والمراك��ز األول��ى التي تتناس��ب مع
مكانة مملكة البحرين على الصعيد الرياضي وما
حققته من إنجازات يفخر بها الجميع.
كما هنّأ رئيس مجلس الش��ورى الش��يخ عبداهلل
بن عيس��ى آل خليفة رئيس مجلس إدارة االتحاد
البحريني للس��يارات ،بتحقيق لق��ب بطولة رالي
داكار  ،2020وهو ما يعد إضافة جديدة لس��جل
المنج��زات الرياضي��ة الت��ي توجت به��ا مملكة
البحرين بفضل جه��ود أبنائها ،وعزيمتهم على
نيل األلقاب وحص��د الجوائز الرياض��ة ،وهذا ما
جعل المملك��ة تتبوَّأ مكانة ممي��زة في مختلف
ً
س��ائال اهلل عزّ وجل
المحافل الدولية واإلقليمية،
ل��ه وكافة أعض��اء االتح��اد البحريني للس��يارات
التوفي��ق والنجاح ،ومواصل��ة تحقيق المزيد من
النجاحات ،التي تس��عى لرفع اسم البحرين عاليًا
في كاف��ة المحاف��ل ،وتطوير رياضة الس��يارات
بما يعزز م��ن مكانة المملكة على المس��تويات
المختلفة ،ويس��هم في تحقيق أهداف المس��يرة
التنموية الش��املة بقيادة حضرة صاحب الجاللة
الملك المفدى.

«الشورى» يناقش مرسوم «القوة االحتياطية» األحد
يناقش مجلس الشورى خالل جلسته الرابعة عشرة من دور االنعقاد الثاني
من الفصل التش��ريعي الخامس ،والتي تعقد األحد تقرير لجنة الش��ؤون
الخارجي��ة والدفاع واألمن الوطني بخصوص المرس��وم بقانون رقم ()20
لس��نة  2019بتعديل المادة ( )10من المرس��وم بقانون رقم ( )5لس��نة
 1987في ش��أن القوة االحتياطية ،والمتضم��ن توصية اللجنة بالموافقة
على المرسوم بقانون.
ويهدف المرس��وم بقانون إلى إعادة تنظيم أسس وقواعد صرف الرواتب
واألج��ور والمكافآت ألعضاء القوة االحتياطية س��واء العاملين في القطاع
الحكوم��ي أو في القط��اع الخاص أو غيرهم من أصح��اب المهن الحرة أو
العاطلين عن العمل ،حيث رأت اللجنة أن التعديل الذي تضمنه المرسوم
بقانون سيحفظ حقوق أعضاء القوة االحتياطية سواء العاملين في القطاع
الحكومي أو ف��ي القطاع الخاص ،أو المجندين العس��كريين الذين أنهوا
خدماتهم من ق��وة دفاع البحرين ،أو غيرهم م��ن أصحاب المهن الحرة،
أو العاطلين عن العمل ،وس��يضمن صرف المستحقات المالية لهم ،دون
المس��اس بأي من مكتس��باته ،إلى جانب الحاجة إلى وجود قوة عسكرية
تعم��ل على س��د النقص الحاص��ل في غطاء الق��وى البش��رية من خالل
االس��تعانة بأعضاء الق��وة االحتياطي��ة عندما يتطلب األم��ر ذلك ،خاصة
في ظ��ل تغير الظروف اإلقليمي��ة واألمنية والتي أدت إل��ى زيادة المهام

إضاءات قانونية
مفهوم
الدعوى اإلدارية
مكتب المحامي بندر بن شمال الدوسري
سوف نتناول في هذه السلسلة من
المقاالت الصحفية الدعوى اإلدارية
وأساس��ها القانون��ي وتصنيفه��ا
وخصائص المرافعات اإلدارية.
لم يتفق فقهاء القانون على تعريف
موحد للدع��وى اإلدارية فقد عرفها
البعض بأنها سلطة منحها القانون
ألي شخص له مصلحة في أن يلجأ
إل��ى قضاء خاص بقص��د إلغاء قرار
إداري معين أو تحديد مركز قانوني
أو حماي��ة حق ل��ه ،وعرفها البعض
بأنه��ا اإلج��راءات القضائي��ة التي
تتخذ أمام القضاء اإلداري للمطالبة
بأثر من اآلثار المترتبة على العالقة
اإلدارية.
وم��ن خ��الل ه��ذه التعريف��ات
المتعددة يمكنن��ا تلخيص تعريف
الدع��وى اإلداري��ة بأنها الس��لطة
القانونية التي يتمتع بها المظلوم
ويتمك��ن بمقتضاه��ا م��ن اللجوء
للقضاء اإلداري طالباً حماية حقوقه
المعت��دى عليها بس��بب مباش��رة
اإلدارة ألعماله��ا القانوني��ة أو
المادي��ة أو لتقرير ه��ذه الحقوق أو
التعويض عن األض��رار التي تلحق
بها ،وبالتالي فإن الدعوى اإلدارية
قد تق��ام لحماية الحق أو تقريره أو
التعويض ع��ن األضرار التي لحقت
بهذا الحق.
وللدعوى اإلدارية خصائص تميزها
ع��ن غيرها م��ن الدع��اوى األخرى
س��واء أكان��ت مدني��ة أو جنائي��ة،
ومن أهم ه��ذه الخصائص أن أحد

أطراف الدعوى اإلدارية شخص من
أش��خاص القان��ون الع��ام وهو في
الغال��ب يكون المدع��ى عليه وهذا
الش��خص يك��ون الدولة كس��لطة
عام��ة ممثل��ة ف��ي أح��د فروعه��ا
المركزي��ة أو المحلي��ة أو أح��دى
هيئاته��ا أو مؤسس��اتها العام��ة،
فالدع��وى اإلداري��ة ف��ي األصل ال
ترف��ع إال من أو ضد جهة حكومية،
وبه��ذا المفهوم إذا لم تكن إحدى
الجهات اإلداري��ة طرفاً في الدعوى
انتفت عنها صفة الدعوى اإلدارية ،
كما أن من خصائصها أن موضوع
الدع��وى يج��ب أن يك��ون حقاً من
الحقوق اإلدارية الناشئة عن عالقة
بين أطراف الدعوى أياً كان س��بب
ه��ذه العالق��ة ،فق��د يك��ون الحق
منشأه القوانين كموظفي الخدمة
المدني��ة والمن��زوع ملكيته��م
وطالب��ي التراخي��ص اإلدارية وقد
يك��ون منش��أه العق��ود الحكومية
كالمتعاقدين مع جهات اإلدارة.
وم��ن خصائه��ا أنه��ا تنظره��ا
جه��ة قضائي��ة متخصص��ة ،ففي
ال��دول الت��ي تأخذ بنظ��ام القضاء
الم��زدوج تنظره��ا جه��ة قضائية
مس��تقلة عن القضاء الع��ام ،فمث ً
ال
في بع��ض الدول تنظره��ا محاكم
القض��اء اإلداري مثل فرنس��ا وكثير
م��ن ال��دول العربي��ة وف��ي الدول
الت��ي تأخذ بنظ��ام القضاء الموحد
تنظرها دوائر خاصة.
وم��ن الخصائ��ص أنه��ا تخض��ع

والمس��ؤوليات الموكل��ة للق��وات المس��لحة ،علمًا أن الكثي��ر من الدول
سارعت في إعادة تنظيم الخدمة االحتياطية.
كما يناقش مجلس الش��ورى تقرير لجنة الخدمات بش��أن مش��روع قانون
بتعدي��ل المادة ( )16من المرس��وم بقان��ون رقم ( )25لس��نة 1998م،
بش��أن المؤسس��ات التعليمي��ة والتدريبية الخاص��ة ،والمتضمن توصية
اللجن��ة بالموافق��ة عليه من حي��ث المبدأ ،حيث يهدف مش��روع القانون
لوضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بشأن زيادة
الرس��وم الدراسية أو التدريبية ،والتزامها بالرسوم المعتمدة من الوزارة،
فض ً
ال عن عدم جواز تعديلها بالزيادة إال بعد مرور ثالث س��نوات دراسية
من تاريخ فرضها أو زيادتها بما ال يزيد عن ( )%5باشتراط موافقة الوزارة
عل��ى هذه الزي��ادة .ثم يبح��ث المجلس التقري��ر التكميل��ي األول للجنة
المرافق العامة والبيئة بخصوص مش��روع قانون بتعديل المادة ( )3من
المرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني( ،المعد
في ضوء االقتراح بقانون -بصيغته المعدلة -المقدم من مجلس النواب)،
والمتضمن توصية اللجنة بالتمس��ك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة
م��ن حيث المبدأ على مش��روع القان��ون ،والذي يهدف إل��ى الحفاظ على
البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه،
مع توفير البيئة التحتية الالزمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري.
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آل رحمة يسأل وزير «المالية» عن رقابة
البنوك في التعامل مع الشيكات
وجه عضو مجلس الشورى صادق عيد آل رحمة سؤا ًال إلى وزير المالية
واالقتصاد الوطني حول آليات الرقابة المتبعة من قبل مصرف البحرين
المركزي للتأكد من التزام البنوك والمؤسس��ات المالية بالتعامل مع
الشيكات كأداة وفاء وليس كأداة ضمان.

فرج يسأل وزير «المالية»
عن إيرادات القيمة المضافة
وجه عض��و مجلس الش��ورى رضا عبداهلل فرج س��ؤا ًال لوزي��ر المالية
واالقتصاد الوطني حول تكلفة إنش��اء وتس��يير أعمال الجهاز الوطني
لإلي��رادات ،والمصروفات التش��غيلية للجهاز منذ إنش��ائه حتى اآلن،
فض ً
ال عن ع��دد الموظفين في الجهاز ،والتكلف��ة التقديرية لميزانية
الجهاز ،إلى جانب إيرادات الجهاز من الضرائب المحصلة منذ تطبيق
ضريبة القيمة المضافة حتى اآلن.

العريض يسأل وزيرة «الصحة»
عن االستفادة من األطباء
بالمستشفيات الخاصة
تقدم عضو مجلس الش��ورى أحمد العريض بسؤال إلى وزيرة الصحة
حول اإلج��راءات الت��ي اتخذتها ال��وزارة لتنفيذ توجيه��ات الحكومة
لالس��تفادة من األطباء واالستش��اريين العاملين في المستش��فيات
الخاص��ة ،وخصوصاً من لديه��م تخصصات مهم��ة وضرورية لعالج
الكثير من المرضى المتواجدين في المستشفيات الحكومية.

سرحان« :اإلسكان» تحدد أراضي لبناء
مكتبات عامة في  4مدن حديثة
أكد عضو مجلس الش��ورى د .منصور محمد س��رحان ،أن وزارة اإلسكان
حددت أراضي لبناء مكتبات عامة في أربع مدن حديثة هي مدينة خليفة،
ومدينة سلمان ،ومدينة شرق سترة.
وأوضح أن مدينة حمد التي شيدت في العام  1984تتوافر بها قطع أراضي
خدمات عامة يمكن اختيار أحدها من قبل الجهة المعنية لبناء مكتبة عامة
ومركز ثقافي ،باعتبارها مدينة مترامية األطراف ،وتلتصق بمجموعة قرى
ذات كثافة س��كانية عالية .وأش��اد س��رحان باالهتمام الكبير الذي توليه
وزارة اإلس��كان بتضمين مشاريعها اإلسكانية وبخاصة المدن اإلسكانية
الكبي��رة أراض لبن��اء مكتبات عام��ة ومراكز ثقافية ،مس��اهمة بذلك في
تهيئة العوامل المساعدة والمساندة لتأسيس المكتبات العامة والمراكز
الثقافية في البالد ،خدمة لنش��ر الوعي الثقافي بين المواطنين ،وتنفيذاً
لتوفي��ر أحد أهم مقوم��ات المدن الحديثة المتمثل ف��ي وجود المكتبات
العامة والمراكز الثقافية .وناشد وزارة التربية والتعليم ،باعتبارها الجهة
الحكومية المعنية بتأس��يس المكتبات العامة «مراكز مصادر المعرفة»،
أراض لبناء مكتبات عامة حديثة في المدن األربع،
باالس��تفادة من توفير ٍ
حيث يتطلع أبناء المدن األربع بش��وق كبير إلى أن يتحول حلمهم بوجود
المكتبات إلى حقيقة.

لقواع��د القان��ون الع��ام وبخاصة
قواع��د القان��ون اإلداري وه��ي
قواعد متميزة ع��ن قواعد القانون
العادي الذي يحك��م العالقات بين
األف��راد ،إذ إن قواع��د القان��ون
اإلداري قضائية النش��أة مس��تمدة
من القواع��د والمب��ادئ القانونية
التي يطبقها القاضي اإلداري ومن
هذه القواعد العالقة القانونية بين
الموظ��ف والجهة اإلداري��ة وفكرة
النظ��ام الع��ام وس��لطات الجهات
المتعاقدة في مواجهة المتعاقدين
ونظري��ة المخاط��ر ف��ي العق��ود
اإلدارية وغيرها م��ن القواعد ،كما
تتسم الدعوى اإلدارية بأنها دعوى
اس��تفهامية فالمتعامل مع الجهات
الحكومي��ة يحيط��ه الغم��وض
بص��دد األعم��ال التي قام��ت بها
ودوافعها والمستندات التي تستند
إليه��ا إال إذا أل��زم القان��ون الجهة
باإلفص��اح ع��ن ذل��ك ،وم��ن هنا
ظهرت السلطة التقديرية للقاضي
اإلداري والطبيع��ة االس��تيفائية
للدع��وى اإلداري��ة عك��س الدعوى
العادية التي يسعى فيها كل طرف
إل��ى تقديم م��ا يؤكد دع��واه من
مس��تندات وأدلة إثبات ،كما تتميز
بأنها دعاوى مح��ددة ومعلومة وال
مجال لالجتهاد الس��تحداث دعاوى
جديدة.
إن الح��ق ف��ي الدع��وى اإلداري��ة
يتولد بمجرد االعت��داء على الحق،
أم��ا المطالبة القضائي��ة فال تتولد
إال بمباش��رة اإلجراءات القضائية،
فالدع��وى تمث��ل الحق ف��ي مرحلة
الس��كون والمطالب��ة القضائي��ة
ه��ي التصرف ال��ذي يجريه صاحب
الدع��وى ،أي أنه��ا العم��ل ال��ذي
بموجبه يباش��ر الش��خص حقه في
اللجوء للقضاء ،فالدعوى حق يكفله
القان��ون والمطالبة عم��ل إجرائي
يباشر به ذلك الحق.
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ملوك الخليج ..تنصيب بال تتويج ورحيل بال ضجيج
 Ûرحم هللا جاللة الســلطان قابوس بن ســعيد الذي كان
قد استجاب بكل هدوء وثبات وروية لتحديات مطلع
الســبعينات من القرن الماضي ،فأمســك بزمام السلطة

أيضــا ،ال يتربعــون
ً
التعــاون الخليجــي ،دون اســتثناء

الــذي يكــن لــه كل المحبــة والتقديــر والــوالء ،ودفــن

عشرة ،وهي السن القانونية أو سن الرشد التي تؤهله

علــى عــروش وال يضعــون تيجانًــا علــى رؤوســهم وال

قبــل أن تغــرب شــمس ذلــك اليــوم الحزيــن ،رحمه هللا

لتولــي ســدة الحكــم ،فقــد نشــب خــالف بيــن القصــر

يحملون صولجانات بأيديهم.

وحــزب الوفــد الحاكــم ،عندمــا أراد القصــر أن يــؤدي

وأسكنه فسيح جناته.

والمسؤولية في سلطنة عمان الشقيقة ليقودها بهدوء
أيضــا نحــو معــارج ومســارات االنفتاح
وثبــات ورويــة ً

 Ûوعندمــا يجــيء أجــل أي واحــد منهم ويفــارق الحياة
يتم لف جســده بقطعة قمــاش بيضاء عادية ،كما يلف

 Ûفــي اليــوم نفســه تولــى جاللــة الملــك المفــدى حمــد

والتنميــة والتقــدم والبنــاء ،وكان رحمــه هللا قــد تولى

جســد أي وزيــر أو خفيــر أو فقيــر ،ويــوارى التراب في

ومســؤولياته أميــرً ا للدولــة ،بعــد أن أدى القســم

األمــراء وكبــار الرســميين وممثلي الهيئات السياســية

مسؤوليات الحكم في العام 1970م ضمن نظام ملكي

حفــرة ال تختلــف فــي عرضهــا أو طولهــا أو عمقهــا عن

الدســتورية في حفل محدود ،أو باألحرى في اجتماع

وكبار العلماء والشــيوخ والقضاة ،ويقف شــيخ األزهر

مــن دون بهرجــة لتتويج ،ومــن دون إقامة أي احتفال

مواطنيهــم؛ فــي مقابــر عامــة يدفــن فيهــا المواطنــون

مهيــب تحيــط بــه البســاطة والحشــمة والوقــار ،وضم

بيــن يــدي الملك ويدعو له ويتلــو صيغة معينة يجيب

أو مراســيم تنصيــب ،كمــا يفعــل الملــوك والســالطين

أيضا ،من دون تشــييد أي بناء فوق قبورهم
العاديون ً

كبــار أفــراد األســرة المالكــة والــوزراء ووجهــاء الدولة

خاصا بالوالء
ً
الملك على كل سؤال فيها ويقسم يمينًا

عند تقلدهم ســلطاتهم الدستورية ،ولم يرث السلطان

أو حتى عمل أي تمييز لها.

وأركانهــا ،وبعدهــا بأيــام قليلــة وفــي اجتمــاع أو جمــع

لشــعبه واحتــرام القانــون والعمــل علــى رفاهيــة األمــة

مماثــل أدى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن

وإســعادها ،ثم يقلده شــيخ األزهر “سيف محمد علي”،

حمــد آل خليفــة حفظــه هللا ورعاه اليمين الدســتورية

في ممارسة أشبه ما تكون إلى ما كان يفعله سالطين

وحجــرات وأروقــة وقبــاب ،وملوكنــا ال يعرفــون وال

وليً ــا للعهــد ،في عملية تمت فــي غضون أيام معدودة،

الدولــة العثمانيــة ،كمــا كان هنــاك اقتــراح بــأن يضــع

يريــدون المواكــب الملكيــة الجنائزيــة والتوابيــت

وتم خاللها بسالســة ويســر تداول الســلطة في أطرها

تاجــا علــى رأس
رئيــس مجلــس الشــيوخ باســم األمــة ً

المزخرفــة باألوســمة والنياشــين ،والمغطــاة بأكاليــل

القانونية الشرعية الدستورية.

فاروق ،في احتفال يحضره ملوك ورؤساء العالم.

قابوس أو يصنع لنفســه كرسي عرش ليتربع فوقه ،أو
تاجــا أو يحمــل بيديــه صولجانًا كما
يضــع علــى رأســه ً
أيضا.
ً
كان يفعل الملوك والسالطين

 Ûوعندمــا اســتجاب لنداء خالقه ،وقبل أن يســلم الروح
إلــى بارئهــا أوصى بــأن تكون جنازته بســيطة مصغرة،

 Ûفنحــن فــي الخليــج ال نعــرف المدافــن أو المقابــر أو
األضرحــة الملكيــة الخاصــة ومــا تحتويــه مــن غــرف

بــن عيســى آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه ســلطاته

الملــك اليمين الدســتورية أمام البرلمــان ،على أن تقام
قبــل ذلــك حفلــة دينيــة يتــوج فيهــا الملك ويُ دعــى لها

وأال يؤخر دفنه ،ودون الحاجة إلى دعوة أو اســتقبال

الــورود ،والمحمولــة علــى عربــات تجرهــا الخيــول

ملوك ورؤســاء الدول لحضور مراســم الصالة والدفن،

وتتقدمهــا الرايــات واألعــالم وتحــف بهــا العســاكر

ننس
َ
 Ûوفــي هذه الوقفة ،وبغرض المقارنة ،فلنتذكر وال
جارنــا المرحوم شــاه إيــران محمد رضى بهلــوي؛ الذي

 Ûإال أن النحــاس باشــا رئيــس الــوزراء وحكومتــه

كمــا أوصــى بعــدم تزيين قبره أو البنــاء عليه؛ وكان له

والجنــود ،وتحيــط بهــا الجوقــات والفرق الموســيقية،

أســبغ علــى نفســه لقــب “ملــك ملــوك اآلرييــن” والــذي

لبــس التــاج يظهــر تعالي وجبــروت الملك على شــعبه،

وتتبعها صفوف منظمة من كبار المدعوين والمعزين.

تمــادى فــي إظهــار الجانــب المــادي مــن أوجــه العظمة

فــي ظل ظروف اقتصاديــة صعبة ،كما رفض النحاس

 Ûوتبنــت األســرة العمانيــة المالكــة باإلجمــاع توصيــة

 Ûورحم هللا أمير الكرم والبساطة والتواضع؛ أمير دولة

والســلطة والوجاهــة والفخامــة الملكيــة ،فصــار فــي

اقتراح إقامة الحفلة الدينية ،مُ صرً ا على أن االحتفال

المناســبات واالحتفــاالت يلبــس هو وزوجتــه األثواب

يجــب أن يكــون طابعــه وطنيً ــا يتبارى ويتســاوى فيه

السلطان هيثم بن طارق ،الذي أدى اليمين الدستورية

الســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان آل خليفة طيب هللا

والمعاطــف الحريريــة المطــرزة بالخيــوط الذهبيــة

ســائر المصرييــن مســلمين وغيــر مســلمين ،مســتبعدً ا

وتسلم مقاليد الحكم ،وأصبح سلطان عمان في اليوم

ثراه،

والفضيــة والمزخرفــة باألحجــار الكريمــة ،ويتربــع

الحمايــة الدينيــة للملــك التــي يجــب أن يســتمدها من

أيضا على “عرش الطاووس” المشــهور
بجانب زوجته ً

البرلمــان فقــط ،فتــم االكتفــاء بحفــل التتويــج أمــام

المصنــوع مــن الذهــب والفضــة ،والمرصــع بـــ  27ألــف

البرلمــان ،حيــث جلــس فــاروق علــى كرســي العــرش

جوهرة.

وأمســك بيــده اليســرى الصولجــان ،بينمــا وضــع يــده

ما أراد.
الســلطان الراحــل بتقليــد الســلطة إلى ابــن عمه جاللة

نفســه ،ومن دون حفالت تتويج أو مراســيم تنصيب،
دعاؤنــا لــه بالتوفيــق والســداد ليكون خيــر خلف لخير
سلف.
 Ûكان السلطان قابوس رحمه هللا أنموذجا بارزً ا وأحدث
مثال لكل ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي

البحريــن الراحــل المغفــور لــه بــإذن هللا تعالى صاحب

 Ûالــذي تعــرض إلى أزمة قلبية أودت بحياته وهو يؤدي
واجبه في مكتبه بدار الحكومة بالمنامة.

 Ûحــدث ذلــك قبــل ظهيــرة يــوم الســادس مــن شــهر
مــارس 1999م ،فنقــل جثمانــه الطاهــر علــى الفور إلى

 Ûوإلــى جانــب التــاج المميــز الثميــن الــذي كانت تلبســه

اعترضــوا علــى كل هــذه االقتراحــات ،على أســاس أن

اليمنــى علــى القرآن الكريــم وأدى اليمين الدســتورية،

المستشــفى ،حيــث أعلــن رســميً ا عــن وفاتــه ،وقبل أن

زوجته في المناسبات فقد كان الشاه يضع على رأسه

دون اســتثناء ،الذين تقلدوا الســلطة وتســلموا مقاليد

تنتقــل روحــه إلى جوار ربهــا كان قد أوصى بأن يدفن

تاج “أكبر إمبراطوريات الشرق” ،تزينه  3755جوهرة

عرشــه ومغــادرة بــالده إلــى غير رجعــة ،إال بعــد وفاته

من األلماس واألحجار الكريمة ،وفي المناسبات كذلك

فــي المنفــى بســنين عندمــا ُجلبــت رفاتــه لتــودع فــي
المقبرة الملكية بالقاهرة.

وفــي العــام  1952اضطر الملك فاروق إلى التنازل عن

الحكــم فــي دولهم ،بــكل سالســة ورزانة ووقــار ،وبعد

فــي اليوم نفســه دون أدنى تأخيــر ،ودون الحاجة إلى

أداء القسم الدستوري ،ومن دون مراسيم أو احتفاالت

إقامــة أي مراســيم أو طقــوس إال فــي حــدود مــا أمــر

كان الشــاه وزوجته يحرصان على أن يحمال بأيديهما

للتنصيــب أو التتويــج ،ومــا يتطلبــه ذلــك مــن هيــل

بــه هللا ورســوله ،وهــذا مــا حصــل بالفعــل .ففــي اليوم

أيضــا بالآللــئ والمجوهــرات؛
ً
الصولجانــات المرصعــة

وهيلمــان واســتعراضات ومهرجانــات وقــرع للطبــول

نفسه وعند ميقات صالة العصر وصل جثمانه الطاهر

والكل يعرف بقية القصة الحزينة لشاه إيران.

 Ûلمثل هذه الحاالت والمواقف؛ فإن الخليجيين يحبون

واألجــراس ونفــخ في المزاميــر واألبــواق؛ كما يحدث

مســجى فــي نعــش إلــى مقبــرة الرفــاع ،وبعد تغســيله
والصــالة عليــه ُحمــل إلــى مثــواه األخيــر علــى أكتــاف

أيضــا قصــة وردت فــي
 Ûوتحضرنــي فــي هــذه الوقفــة ً

بهــم .رحــم هللا المُ توفَّ يــن منهــم ،وأطــال عمــر الباقيــن

كتــاب “الملــك فــاروق األول  ..آخر ملوك مصر” متعلقة

أفراد أســرته ومواطنيه تحف به قلوب وأفئدة شــعبه

بحفل تتويجه ملكً ا على مصر ،بعد أن بلغ سن الثامنة

عادة عند تنصيب الملوك واألباطرة والسالطين.
 Ûوخــالل فتــرة حكمهم فــإن ملوك وأمــراء دول مجلس

ويحترمــون ويجلــون ملوكهم وأمراءهم ويتمســكون
ووفقهم لخدمة أوطانهم وشعوبهم وسدد على دروب
الخير خطاهم.

رئيســا لـ “العليــا للعــالج بالخــارج”
فهــد بــن خليفــة
ً

رئــــيــــس “األعــــــلــــــى لـــلـــصـــحـــة” يــــصــــدر قــــــــــرارا بـــتـــســـمـــيـــة أعـــــضـــــاء الــلــجــنــة
المنامة  -بنا

صـــدر عن رئيس المجلـــس األعلى للصحة

المقترحـــة ســـنويًا بشـــأن ممارســـة اللجنة

آل خليفـــة قرار رقم  2لســـنة  2020بشـــأن

وأعـــداد المرضـــى المبتعثيـــن للعـــالج في

الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا

لمهامهـــا ،والمراجعـــة الدوريـــة للنفقـــات

تســـمية أعضاء اللجنـــة العليـــا للعالج في

الخـــارج ،ورفعها للمجلـــس األعلى للصحة

الخارج.
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التخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

وجـــاء في القرار أنه تقرر تشـــكيل اللجنة

وتقـــوم اللجنـــة بتوحيـــد برنامـــج األطباء

وتضم اللجنة األعضاء التالية أســـماؤهم:
ً
ممثـــال عـــن وزارة
نبيـــل أحمـــد العشـــيري

جميع المؤسســـات الصحيـــة ،والعمل على

برئاســـة الشـــيخ فهد بن خليفـــة آل خليفة

الصحـــة (نائبًـــا للرئيـــس) ،حســـن يوســـف

ً
ممثـــال عـــن مستشـــفى قـــوة
عبدالرحمـــن

دفـــاع البحريـــن (عضـــوً ا) ،دالل حســـن
ً
ممثال عن مستشـــفى الملك حمد
الحســـن
الجامعي (عضـــوً ا) ،عبدالرحمن عبدالعزيز
ً
ممثـــال عـــن الخدمـــات الطبيـــة
بوجيـــري

االستشـــاريين الزائريـــن للمملكـــة بيـــن

الشيخ محمد بن عبدالله

الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بن ســـلمان آل
خليفـــة التخصصـــي للقلـــب ،وممثـــل عـــن

المستشفيات الحكومية.

وجاء في المـــادة الثانية :يصدر بتســـمية
رئيـــس ونائـــب رئيـــس وأعضـــاء اللجنـــة

بـــوزارة الداخليـــة (عضـــوً ا) ،مهـــاب جـــالل
ً
ممثـــال عـــن صنـــدوق الضمـــان
عبدالبـــر

بنـــاءً على ترشـــيح كل جهـــة .وتكون مدة

رئيس مكتـــب العالج في الخـــارج بوزارة

للتجديـــد لمـــدد أخـــرى مماثلـــة تبـــدأ مـــن

ً
ممثـــال عن
(عضـــوً ا) ،علـــي رضـــا مرتضـــى

محله ممثل عن ذات الجهة وبذات األداة،

قـــرار مـــن رئيس المجلـــس األعلى للصحة

الصحـــي (عضوً ا) ،شـــيخة أحمد عبدالقادر

العضويـــة في اللجنـــة أربع ســـنوات قابلة

الصحة (عضـــوً ا ومقررًا) ،خالد ســـلمان بن
ً
ممثـــال عن المستشـــفيات الحكومية
ثاني

تاريـــخ صـــدور القـــرار بتســـميتهم ،وإذا
خـــال محلّ أحد األعضاء ألي ســـبب ،يحلّ

المستشـــفيات الحكومية (عضـــوً ا) ،إلياس
ً
ممثـــال عن مركـــز البحريـــن لألورام
فضـــل

ويكمل العضو الجديد مدّة سلفه.

وبحســـب القـــرار تـــدار إدارة الميزانيـــة

مركز الشـــيخ محمد بن خليفة بن ســـلمان

العـــالج في الخـــارج بـــوزارة الصحة ،على

يذكر أن قرار تســـمية أعضاء اللجنة يأتي
ً
تنفيذا لقرار رئيس الوزراء صاحب السمو

واإلجرائيـــة لتنفيـــذ قـــرارات اللجنـــة فيما

ً
ممثال عن
(عضـــوً ا) ،ولينا خليفـــة صليبيخ

آل خليفة التخصصي للقلب (عضوً ا).

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة،

المخصصـــة للجنـــة بالتنســـيق مـــع مكتب

أن يتولـــى المكتب كافـــة األعمال اإلدارية
يتعلـــق باالبتعـــاث أو المتابعـــة لحـــاالت
ً
وفقـــا لإلجـــراءات
العـــالج فـــي الخـــارج،

اســـتقدام أطباء واستشاريين ذوي كفاءة
وخبـــرة عالمية في مختلـــف التخصصات

الطبيـــة لتغطية الحاالت المرضية الصعبة
أو األكثر شيوعً ا والتي ال يتوافر لها عالج

في المملكة ،وبما يؤدي إلى تقليل ابتعاث
المرضـــى للعـــالج فـــي الخـــارج ،وتحديـــد

عـــدد األطبـــاء االستشـــاريين الزائريـــن
وتخصصاتهـــم ووضـــع برنامـــج الزيـــارات

ســـنويًا وعرضـــه على المجلـــس العتماده،

بالتنســـيق مع لجنة التدريـــب والتخطيط
االســـتراتيجي الصحـــي بالمجلس األعلى

للصحة.

وتعمـــل اللجنة على إعـــداد حملة إعالمية
للتعريـــف بالبرنامـــج الســـنوي لألطبـــاء

االستشـــاريين الزائريـــن وتخصصاتهـــم،
ووضـــع القواعـــد التـــي تضمـــن اســـتفادة

جميع المواطنين منه دون تفرقة ،ورفعها
للمجلـــس األعلـــى للصحـــة العتمادهـــا

وتنفيذها.

وتضـــع اللجنـــة الضوابـــط والقواعـــد التي

تضمـــن اســـتفادة األطبـــاء البحرينييـــن

مـــن برنامج (الطبيـــب االستشـــاري الزائر)

رقـــم ( )26لســـنة  2019بإنشـــاء وتشـــكيل

المعمـــول بها لدى المكتب .وتهدف اللجنة

وجـــاء فـــي المـــادة األولـــىُ :تنشـــأ لجنـــة

المواطنين للعالج بالخارج.

تتبـــع المجلـــس األعلـــى للصحـــة ،ويشـــار

طلبـــات الحـــاالت المرضيـــة المحوّ لـــة من

وتشـــكل مـــن ممثلين عن الجهـــات اآلتية:

مجمع السلمانية الطبي ،ومستشفى الملك

للصحـــة .وتحـــدد مراكـــز التخصصـــات

وتقرير مدى حاجتها للعالج في الخارج أو

للعـــالج فـــي الخـــارج ،ورفعهـــا للمجلـــس

اللجنة العليا للعالج بالخارج.

تســـمى “اللجنة العليا للعـــالج في الخارج”

إلـــى تنفيـــذ إجـــراءات وضوابـــط ابتعـــاث

وعـــ ّد القـــرار مـــن بين مهـــام اللجنـــة تلقي

إليهـــا فـــي هـــذا القـــرار بكلمـــة (اللجنـــة)،

الجهات الرســـمية والحـــاالت المحوّ لة من

وزارة الصحـــة ،ومستشـــفى قـــوة دفـــاع

حمـــد الجامعـــي ،ودراســـة هـــذه الطلبـــات

البحريـــن ،ومستشـــفى الملـــك حمـــد
الجامعـــي ،والخدمـــات الطبيـــة بـــوزارة

الداخليـــة ،وصنـــدوق الضمـــان الصحـــي،

ورئيـــس مكتـــب العـــالج بالخارج بـــوزارة

الصحـــة ،ومركز البحرين لـــألورام ،ومركز

تلقي العالج بالمملكة ،أو إمكان االستفادة
مـــن برنامـــج (الطبيب االستشـــاري الزائر)،

حسب الحالة المرضية.

كمـــا تضطلـــع اللجنـــة بإعـــداد الميزانيـــات

فـــي التدريـــب علـــى التقنيـــات الحديثـــة

في العـــالج ،وزيـــادة خبرتهم فـــي معاينة
المرضـــى وتشـــخيص أمراضهـــم وتقديـــم

العالج المناســـب وإجـــراء العمليـــات لهم،
بالتنســـيق مع لجنة التدريـــب والتخطيط
االســـتراتيجي الصحـــي بالمجلس األعلى

الطبيـــة العالمية التي يمكـــن التعاقد معها
األعلـــى للصحـــة؛ تمهيـــدًا إلبـــرام مذكرات

تفاهـــم مشـــتركة أو تعاقـــدات مـــع تلـــك

المراكـــز للحصـــول على حزمـــة مميزة من
ً
مسبقا.
العروض واالتفاق على األسعار

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر
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بدور المالكي من المنامة

كشف استشـــاري أمراض الغدد الصماء
والســـكري أســـعد الدفتر عـــن أن اللجنة

نفاقنا “أرض  -جو”

العلميـــة والتنظيميـــة لمؤتمـــر األمراض

الباطنية والســـمنة الدولي الثالث ،الذي

 Ûحتــى مــن اتســم واشــتهر بالتملــق والنفــاق و “الجمبــزة” يرفــض أن يصفــه

ســـينطلق من  6إلى  8فبراير المقبل في

فضــال عــن حضــوره! مع
ً
أحــد بأنــه منافــق أو متملــق أو جمبــازي ،فــي غيابــه

فنـــدق الدبلومـــات ،اتخـــذت توصياتهـــا

أننــا مجتمــع تتصف “شــريحة كبيرة فيه منــا” بالنفاق في الكثيــر من أفعالهم

بتكريـــم رئيـــس مجلـــس أمنـــاء المبـــرة

وممارســاتهم وانفعاالتهم ،وحتى لو جاز للبعض أن يلوي المفردات ويســمى

الخليفية ســـمو الشـــيخة زين بنت خالد

النفــاق “مجاملــة” والتملــق “طيبــة قلــب” والجمبزة “فن الممكــن” ،فال مفر من

آل خليفـــة فـــي حفـــل انطـــالق المؤتمر،

القول إن نفاق “أرض جو” هو سبب الكثير من مشاكلنا المجتمعية.

مشـــددا علـــى أن هـــذا التكريـــم يأتـــي

مثــال هــذه الصورة الشــائعة فــي الكثير من أماكــن العمل ،فــي القطاعين
ً
 Ûخــذ

للـــدور الذي قامت به ســـموها من خالل

الخاص والعام ،حيث تجد مجموعة من الموظفين والموظفات يصفون هذا

االستشاري أسعد الدفتر

برامـــج المبـــرة فـــي مســـاعدة األطفـــال

الوزير أو هذا الوكيل أو ذلك المســؤول أو رئيس القســم بأنه “متغطرس” أو

البحرينييـــن المصابيـــن بالســـكري مـــن

وكانت ســـمو الشيخة زين بنت خالد آل

النوع األول بتأميـــن وتركيب مضخات

خليفة ،قد أكدت أن هذه المبادرة جاءت

أنســـولين لهـــم ،بحيـــث مكنـــت هـــؤالء

بتوجيـــه كريم من كريمـــات المغفور لها

األطفـــال من التخفيف من معاناتهم من

بـــإذن هللا تعالـــى ســـمو الشـــيخة مـــوزة

مضاعفـــات مـــرض الســـكري مـــن النوع

بنـــت حمد آل خليفـــة (طيب هللا ثراها)،

األول وممارسة حياتهم الطبيعية.

إذ قمن بإنشـــاء صندوق باســـم ســـموها

وأكـــد في تصريحـــات خاصة لــــ “البالد”
علـــى هامـــش اجتمـــاع اللجنـــة العلميـــة

والتنظيميـــة لمؤتمر األمـــراض الباطنية
والســـمنة الثالـــث ،ريادة برنامـــج المبرة
بشـــان التبـــرع وتوفيـــر مضخـــات

األنســـولين وتركيبهـــا ألطفال الســـكري
البحرينييـــن وأكثرهـــم مـــن المحتاجين
لهـــذه المضخـــات ،مشـــددًا علـــى أنه من
البرامـــج الرائـــدة ليـــس علـــى مســـتوى

البحريـــن والمنطقة وإنما على مســـتوى

العالـــم أيضا ،وأنه كان األول على قائمة
العديـــد مـــن المشـــروعات والبرامـــج
البحرينيـــة التـــي طرحتهـــا اللجنـــة

ودرستها لفترة طويلة.

وأوضح الدفتر أنه وبعد دراســـة اللجنة
مئات المشـــروعات ،وقـــع االختيار على

أفضـــل  3مشـــاريع وطنيـــة لمكافحـــة

السكري والســـمنة وتسهيل عالجهم ،إذ
تـــم اختيار مشـــروع المبرة عـــن تركيب

تتولى إدارته مؤسسة المبرة الخليفية،

مضخـــات األنســـولين لألطفـــال ليحتـــل

كأول مشروع وطني لتركيب مضخات

الريادة في المشاريع ،ثم مشروع مخيم

األنســـولين لألطفـــال مـــن خـــالل تبـــرع

شـــروق ألطفـــال الســـكري مـــن النـــوع

صنـــدوق الشـــيخة مـــوزة بنـــت حمـــد

األول ،إذ ســـيتم تكريم رئيس المجلس

آل خليفـــة (طيـــب هللا ثراهـــا) ،وقامت

األعلى للصحة ،رئيس جمعية الســـكري

بشـــراء وتوفيـــر مضخـــات تـــم التبـــرع

البحرينيـــة ،هذا المشـــروع هو ألول في

بهـــا للعديد من المرافـــق الصحية ومنها

منطقة الخليج وتنظمه جمعية السكري

للمستشـــفى العســـكري ومستشـــفى

البحرينيـــة ،وبموجبـــه يتـــم تدريـــب

الملك حمد الجامعي وجمعية الســـكري

وتعريـــف مرضى الســـكري بالنوع األول

وغيرهـــا مـــن المؤسســـات؛ لشـــراء

وبكيفيـــة التعامـــل مـــع الســـكري ومنـــع

مضخات األنســـولين الخاصة وتركيبها

عـــدد قائمـــة االنتظـــار تـــم التنســـيق مع

مضاعفاته في مخيـــم يعاد تنظيمه كل

لألطفـــال المصابيـــن بمـــرض الســـكري

المرافق الطبية الحكومية إلطالق هذه

عـــام ،مضيفا أنه ســـيتم تكريـــم كل من

وبدعـــم مـــن ســـمو الشـــيخة زيـــن بنت

المبادرة اإلنســـانية لتركيـــب المضخات

“الخيريـــة الملكية” لدورهـــا المتميز في

خالـــد آل خليفـــة رئيـــس مجلـــس أمناء

لألطفـــال التـــي ستســـاهم فـــي تســـهيل

توفير مضخات األنسولين لألطفال من

المؤسســـة ،ومتابعـــة شـــخصية مـــن

وضبـــط خطـــوات أخـــذ األنســـولين ،مـــا

النوع األول.

ســـموها الكريم للمشـــروع لتحقيق أكبر

وكانـــت مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة قد

أســـتفادة ألطفال الســـكري من مشروع

ســـيخفف الضغـــط علـــى أوليـــاء األمور
ّ
ويمكـــن األطفال مـــن ممارســـة حياتهم

أطلقـــت برنامجهـــا الرائد فـــي البحرين

المبرة الخليفية.

وأكثر راحة.

ويعنـــى باألعمـــال الخيرية واإلنســـانية

التـــي يعود نفعها علـــى المجتمع ويمس

احتياجات الناس ومتطلباتهم.

وشـــددت ســـموها فـــي تصريحـــات

صحافيـــة ،علـــى أن مؤسســـة المبـــرة

الخليفية وجـــدت أن هناك حاجة ملحة
لتوفيـــر مضخـــات األنســـولين لألطفال
المصابيـــن بمـــرض الســـكر ،ومـــع تزايـــد

اليومية بشـــكل أفضل وبطريقة سلســـة

“فاشل في اإلدارة” أو “سيئ الخلق في التعامل مع الموظفين والمواطنين”،
أو “يفتقــد ألبســط قواعــد وأســاليب الــكالم” ،ولربمــا اتفــق البعــض علــى أن
يرفعــوا ضــده شــكوى أو ،إن كان فــي اإلمــكان ،يجلســون معــه ويواجهونــه
ويبلغونــه باســتيائهم من بعض الممارســات التي يقوم بهــا ،لكن ،إن التقوا به
بشــكل جماعــي أو فــردي ،ال تبقى كلمة مديح وإطــراء وقصائد حب وأغاني
الغرام وحكايات ألف ليلة وليلة وبطوالت الفرســان الشــجعان إال و “ركّ بوها”
عليــه ،وفــي الغالــب أنهــم يعلمــون “بكذبهــم ونفاقهــم” وهو نفســه “يعلم أنهم
كاذبون ومنافقون” ..لكن لزوم “إتيكيت نفاق أرض جو” يستدعي القبول.

أيضا ..فال ضير من “تشليخ النائب فالن أو العضو البلدي عالن أو
 Ûوخذا هذا ً
ممثلة الشعب فالنة أو عالنة” بسبب سوء األداء والحنث بالوعد ،واختفائهم
فضــال عــن “الرقــم صفــر” فــي وجودهم تحــت قبة
ً
عــن الســاحة االجتماعيــة
البرلمــان أو المجلــس البلــدي ،وأن هنــاك حالــة مــن النــدم والقهر ألنهــم وثقوا
في فالن وعالنة ومنحوهم أصواتهم ،في حين أن فالنة وعالن المترشحين
المنافســين ،أفضــل منهــم ،ويقرر البعض بل ويكتبون وينشــرون في وســائل
التواصــل االجتماعــي وبعــض النصــوص المجهولــة المصــدر والتوقيــع فــي
“برودكاســتات الواتــس أب” ،عــن ســوء أداء من يمثلهم وخيبــة األمل فيهم،
لكن تعال وأنظر كيف تكون “زفة المعرس” حين يرونهم في مجلس أو زيارة
أو محفل أو مناســبة ،وخذ من “األزرق” ..فهذا النائب “ســيد الرجال” أو تلك
“النائــب” أخــت الرجــال ،هم أفضل وأصــدق وأخلص وأحســن وأعلى وأقوى
من يدافع ويطالب بحقوقهم ويتابع احتياجاتهم ويسهر على راحتهم..

 Ûوهنــاك صنــف آخــر من الناس ،ال هــو منافق وال هو صريح وصــادق وإن قال
عن نفســه ذلك ،فتجده يهاجم ويلعلع و”يفلتها في الوجه” و “يبط البرمة” و

“يقصف الجبهة” ويخرج ما في قلبه أمام هذا المسؤول أو النائب أو كائن من
يكون ،بأسلوب ال يليق! طيب يا جماعة ،ال المنافق يحسن الفعل وال قاصف
الجبهات يحســن صنعً ا ،فما الحل والعمل؟ بســيطة ..نحتاج ألن يتولى األمر
“الثقاة” من الناس ،ممن يتمتعون بملكات الحديث والنقاش وصدق النوايا..

“نهرا” تقدم كل التسهيالت للمستثمرين

الجالهمــة :حريصــون علــى تطبيــق القوانيــن وعــدم الســماح بأيــة تجــاوزات

لكن المشكلة ،أن هؤالء في الغالب ،مثل “حبة الجح” ..والسالم.

عملية معقدة لستينية مصابة بورم في الكلية

ومكافحـــة العـــدوى ،مؤكـــدة فـــي الوقـــت

المنامة  -نهرا

ذاتـــه أن الهيئـــة لن تتوانى عـــن اتخاذ أية

أكـــدت الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة الوطنية

إجـــراءات قانونية الزمة تجاه أي مخالف

لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية مريم

للقوانين ،مشـــددة علـــى أن قرارات الهيئة

عذبـــي الجالهمة أن الهيئـــة تقدم مختلف

بغلـــق المؤسســـات الصحيـــة ال يكـــون إال

أوجـــه الدعـــم والتســـهيالت للمســـتثمرين

نتيجـــة ارتكابها لمخالفات جســـيمة تمس

فـــي مجـــال القطـــاع الصحـــي ،إذ تمكنـــت

صحة المرضى والمجتمع.

الهيئـــة من خالل المبنـــى الجديد من فتح

ونوهـــت الرئيس التنفيذي إلـــى أن الهيئة

مكتـــب خاص للمســـتثمرين ووضع منصة

ضبطت عـــددًا مـــن األجهزة المـــزورة ،كما

إلكترونيـــة خاصـــة لهـــم لتوفيـــر الدعـــم

قامـــت بالتحفظ على كميـــات من األدوية

لشـــرح آليـــة فتـــح المؤسســـات الصحيـــة

التي دخلت مملكة البحرين دون ترخيص

ونوعيـــة االســـتثمارات المطلوبـــة وكذلك

طبـــي ،واتخـــذت اإلجـــراءات القانونيـــة

ومتابعة االســـتثمارات المتعطلة وتيســـير

الالزمـــة حيـــال المخالفيـــن ،كمـــا قامـــت

إجراءاتها.

بتوجيـــه إخطـــارات لعدد من المؤسســـات

وأشارت الجالهمة إلى أن الهيئة استقبلت

لتنبيها لعدم تكرار المخالفات.

أكثـــر مـــن  400استفســـار من مســـتثمرين

وأكـــدت الجالهمـــة أن الهيئـــة ملتزمـــة

مـــن داخل وخـــارج مملكـــة البحريـــن ،كما
تقـــدم للهيئـــة مســـتثمرون جـــدد لفتـــح
مصانـــع لألدويـــة ومختبـــرات لفحـــص

األدويـــة ،إضافـــة إلـــى مشـــاريع لعـــدد من
المراكـــز الطبيـــة الجديدة ومقترح إنشـــاء

مستشفى جديد ومراكز طبية تخصصية
مثل زراعة الشـــعر وغســـيل الكلى والطب

البديل ومراكز إقامة طويلة وأخرى عامة

المقر الجديد لهيئة المهن الصحية

بتطبيق القوانين واإلجراءات المنصوص
عليهـــا والقـــرارات الصـــادرة مـــن المجلس

وغيرها من المشاريع.

والسالمة.

وأشـــارت إلـــى أن فريـــق الهيئـــة يـــدرس

وأوضحـــت الجالهمة أن الهيئة مســـتمرة

فـــي الوقت الراهـــن مع المســـتثمرين تلك

فـــي أعمـــال الرقابـــة والتفتيـــش علـــى

لجنـــة لمســـاءلة المؤسســـات الصحيـــة

المشاريع ومدى مواءمتها مع االشتراطات

المؤسســـات الصحية القائمة حاليً ا لضمان

قـــاض ،إذ ســـيتم إحالـــة عدد من
برئاســـة
ٍ

موائمتها لمعايير الجودة وسالمة المرضى

المؤسســـات المخالفـــة إليهـــا للنظـــر فـــي

مخالفاتها.

الصادرة لالســـتيفاء باشـــتراطات الجودة

األعلـــى للصحـــة ،كما أشـــارت إلـــى وجود

المنامة  -وزارة الصحة

أجـــرى فريـــق جراحـــي مـــن وحدة

المســـالك البولية بمجمع السلمانية
الطبـــي عمليـــة دقيقـــة ومعقـــدة

لمريضـــة فـــي العقـــد الســـادس
مـــن العمـــر األســـبوع الماضـــي ،إذ

تمكـــن الفريـــق من اســـتئصال كلية
المريضـــة المصابـــة بـــورم خبيـــث،
باســـتخدام المنظـــار الجراحـــي

الدقيـــق ،وتكللـــت العمليـــة بنجـــاح

تام ولله الحمـــد ،وتعافت المريضة
وغـــادرت المستشـــفى بأتـــم صحة

وعافية.

وقـــال استشـــاري جراحة المســـالك
البوليـــة وزراعة الكلى عبدالســـالم

أحمـــدي الـــذي تـــرأس الفريـــق
الجراحـــي الـــذي أجـــرى العمليـــة

الدقيقـــة بنجـــاح تـــام ،إن المريضة
حضـــرت الطـــوارئ وهـــي تعانـــي
مـــن ألـــم فـــي البطـــن ،وبعـــد إجراء

الفحوصـــات الالزمـــة تبيـــن أن

المريضـــة تعانـــي مـــن ورم في أحد

كليتيها وتســـبب في حدوث تخثر
فـــي الوريـــد الكلـــوي ،واســـتدعت

الحالـــة التدخـــل الســـريع إلجـــراء

العمليـــة التي أجريت بشـــكل كامل
بواســـطة المنظـــار دون الحاجـــة

للتدخل الجراحي المألوف وإجراء
جرح كبير.

الزعتـــر ...هــل يعالــج مشاكـل الجهــاز التنفســي والربــو؟
محرر الشؤون المحلية

أكدت استشارية طب العائلة والتغذية خيرية موسى أن نبات الزعتر يعد
مــن األعشــاب الطبيعيــة العالجيــة التي تســاعد فــي عالج مشــاكل الجهاز

التنفســي والربــو ،مشــيرة إلــى أن القدماء كانوا يســتخدمونه في معالجة
مشــاكل الجهــاز التنفســي والربــو؛ الحتوائــه علــى فوائــد صحيــة كثيــرة

ومتعددة ومنها تحسين صحة القلب وتقوية جهاز المناعة.
وأشـــارت إلـــى أن العنصـــر الفعـــال

أو الحساســـية الموسمية؛ ألن الزعتر

الـــذي يحـــارب االلتهابـــات الفطريـــة

البلغم والمخاط من الجهاز التنفسي،

والقـــوي فـــي الزعتـــر هـــو “الثيمـــول”
والفيروســـية؛ ألن الزعتـــر غنـــي
بمضـــادات األكســـدة التـــي تمنـــع من

وجود السموم في الجسم.
وذكـــرت

أن

كثيريـــن

جهة النشر

الصفحة

التي يمكن أن تؤدي إلى المرض.

يلجـــأون

عشـــبي مســـاعد إذا كانوا يعانون من
المزمـــن أو نزالت البـــرد أو األنفلونزا

الخبر

التنفـــس ويمنـــع تطـــور الميكروبـــات

المختـــص فـــي حالة اإلصابـــة ببعض

التهـــاب الشـــعب الهوائيـــة أو الربـــو

التاريخ

ويخفـــف االلتهـــاب للمســـاعدة فـــي

وشـــددت استشـــارية طـــب العائلـــة

الســـتخدام نبـــات الزعتـــر كعـــالج

اليوم

يحد من االلتهابات ،ويعمل على طرد

والتغذية على ضرورة زيارة الطبيب
األمـــراض للقيـــام بالفحـــص الطبـــي

واالكتشاف المبكر ،خصوصا أمراض

ومنشطة للدورة الدموية.

االستشارية خيرية موسى
لـ “البالد” :البد من المتابعة
والفحص لدى الطبيب

وأوضحـــت الدراســـات أن الزعتـــر

تعمـــل على قتـــل الميكروبات وتطرد

مناطق بالد الشام وتحديدا فلسطين

يحتـــوي علـــى مـــادة الثيمـــول التـــي

الطفيليـــات مـــن المعـــدة إضافـــة إلى

مـــادة الكارفكـــرول وهـــي مســـكنة
ومطهـــرة وطـــاردة للبلغـــم ،ونصحت

الربـــو وبعـــض األمـــراض التنفســـية؛

الدراســـة بإضافـــة زيـــت الزعتـــر إلى

حتـــى ال تتطـــور ،مؤكـــدة أن العـــالج
العشـــبي قـــد يســـاعد ولكنـــه قـــد ال
يقـــدم العالج الشـــافي دون المعالجة
والمتابعـــة الطبيـــة؛ ألن العـــالج
باألعشـــاب قد يســـبب أحيانـــا بعض
المضاعفات لدى المرضى.

نبتة الزعتر

بالجهـــاز التنفســـي مثـــل الســـعال

الديكي وااللتهابات الشـــعبية والربو،

بينما أشـــارت دراسة كويتية حديثة
إلـــى أن نبـــات الزعتـــر يقـــوي الجهاز

وأكـــدت دراســـات تـــم نشـــرها فـــي

المناعـــي؛ ألنـــه يحتـــوي علـــى بعـــض

الزعتـــر وفوائـــده الطبيـــة في شـــفاء

عـــالج بعـــض األمـــراض ،وهـــي مواد

مجـــالت علمية محكمـــة أهمية نبات

المـــواد شـــديدة الفاعليـــة من شـــأنها

بيانات الخبر

كثيـــر من األمراض الســـيما ما يتعلق

لهـــا خاصيـــة مســـكنة لأللـــم ومطهرة

الدم المرتفع.

وينتشـــر الزعتر ،وهو نبات بري ،في

المـــواد الغذائيـــة لمنـــع األكســـدة بدال
مـــن إضافـــة مـــواد صناعية قـــد تضر
بصحـــة اإلنســـان .ودعت الدراســـات

إلى شـــرب الزعتر بشكل يومي؛ فهو

يقي من اإلصابة بارتفاع ضغط الدم
وجلطـــات الشـــرايين ويحمـــي مـــن
الذبحـــة الصدريـــة واحتشـــار عضلـــة
القلـــب والســـكتات الدماغيـــة ،ألنـــه

ينشـــط الدورة الدمويـــة ويعمل على
توســـيع الشـــرايين فيخفـــض ضغـــط

العديد من الـــدول العربية ،خصوصا

ولبنان وسوريا واألردن ،حيث يطلق
عليه العديد من األسماء مثل الزعتر
والصعتـــر والســـعتر ،ويســـتخدم في

األكل أو كزيـــت أو كشـــراب شـــتائي
شـــعبي شـــائع الصيـــت يقبـــل عليـــه

كثيـــرون مـــن شـــعوب منطقـــة البحر

المتوسط.

وكانـــت طالبـــات مدرســـة بحرينيـــة
للبنـــات فـــي منطقـــة بنـــي جمـــرة قد

قمـــن بوضـــع نبتة الزعتـــر في صفهن
الدراســـي ،حيـــث كانـــت لهـــا نتائـــج
مذهلـــة فـــي انخفـــاض نســـبة غياب

الطالبات المصابات بالربو والحد من
التلوث البيئي.

األحد

 19يناير 2020

نه ار تقدم كل التسهيالت للمستثمرين  /فريق جراحي يجري عملية دقيقة ومعقدة لمريضة ستينية
البالد
7

العدد
4114
الرابط اإللكتروني http://www.albiladpress.com/news/2020/4114/bahrain/621038.html
http://www.albiladpress.com/news/2020/4114/bahrain/621057.html
http://albiladpress.com/news/2020/4114/spaces/621050.html

