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ô``μ``°``T á```«```bô```H ≈``≤``∏``à``j AGQRƒ`````````dG ¢```ù```«```FQ
…ô````FGõ````é````dG ¢```ù```«```Fô```dG ø`````e á````«````HGƒ````L
≈∏Y GvOQ ∂````dPh ,á``«``Ñ``©``°``û``dG á``«``WGô``≤``ª``jó``dG
»a √Rƒa áÑ°SÉæªH ¬d áÄæ¡ªdG √ƒª°S á«bôH
ájôFGõédG ájQƒ¡ªé∏d á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G
.á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ªjódG

áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
á«bôH AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
ó«éªdGóÑY ¢ù«FôdG áeÉîa øe á«HGƒL ôμ°T
á``jô``FGõ``é``dG á``jQƒ``¡``ª``é``dG ¢``ù``«``FQ ¿ƒ```Ñ```J

äGQÉeE’Gh ø``jôëÑdG ø``«H Iõ``«ªàªdG äÉ``bÓ©dÉH ó«``°ûj ∑QÉ``Ñe ø``H ó``ªëe zá``aÉ``≤``ã``dG{ Oƒ``¡``é``H ó``«``°``û``j á``«``LQÉ``î``dG ô````jRh
.ø«≤«≤°ûdG Éª¡«Ñ©°T ô«N ¬«a Éªd Éª¡JOÉ«b äÉ¡«LƒJ πX
∫BG áØ«∏N âæH Iô«æe áî«°ûdG IQƒàcódG á∏HÉ≤ªdG ô°†M
áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe á«ªjOÉcC’ …ò«ØæàdG ôjóªdG áØ«∏N
ºFÉ≤dG »ª«©ædG ∞°Sƒj »∏Y ó«°ùdGh á«°SÉeƒ∏HódG äÉ°SGQó∏d
iód Ióªà©ªdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ``eE’G ádhO IQÉØ°S ∫ÉªYCÉH
.øjôëÑdG

≥«°ùæJh Iõ«ªàe ájƒNCG äÉbÓY øe á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG
∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G ™°Vƒe ÉjÉ°†≤dG ∫ƒ``M QhÉ°ûJh ¿hÉ``©`Jh
.ø«≤«≤°ûdG øjó∏Ñ∏d
IQÉjõH ¬JOÉ©°S øY ¢TÉÑZ ∞«°S ôªY ô«Ø°ùdG ÜôYG ¬ÑfÉL øe
áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°ùd √ôjó≤Jh øjôëÑdG áμ∏ªe
»a øjôëÑdG áμ∏ªe ™e √OÓH äÉbÓY áfÉàe Gk ócDƒe ,¬dÉÑ≤à°SG ≈∏Y

¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG
∞«°S ôªY ô«Ø°ùdG á«Ñ«°†≤dG ô°ü≤H ¬ÑàμªH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
ádhóH á«LQÉîdG IQGRƒH á«aÉ≤ãdG ¿hDƒ°û∏d ôjRƒdG óYÉ°ùe ¢TÉÑZ
.OÓÑ∏d ¬JQÉjR áÑ°SÉæªH á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G
ôªY ô«Ø°ùdÉH áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S ÖMQh
äGQÉe’G ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H Ée §Hôj ÉªH Gk ó«°ûe ,¢TÉÑZ

»```æ```Wƒ```dG çGô`````à`````dG ≈```∏```Y ®É```Ø```ë```dG »````a

øjó∏ÑdG ø«H äÉbÓ©dG õ«ªàH ó«``°ûjh …Oƒ©°ùdG ô«Ø°ùdG πÑ≤à``°ùj á«∏NGódG ôjRh

≥«aƒàdG π``c ô«Ø°ùdG ƒª°ùd
¬∏ªY ΩÉ```¡```e »```a ,ìÉ```é```æ```dGh
.ójóédG

iƒà°ùªH ôjRƒdG OÉ°TCG Éªc
á°UÉN ,≥«°ùæàdGh ¿hÉ``©``à``dG
Ék«æªàe ,á«æeC’G ä’ÉéªdG »a

¢UôëdGh ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG
¥É```aBG ô``jƒ``£``J ≈``∏``Y ∫OÉ``Ñ``à``ª``dG
.∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG

,øjôëÑdG áμ∏ªe iód ájOƒ©°ùdG
á«îjQÉàdG äÉbÓ©dÉH Gó«°ûe
™ªéJ »àdG Iõ«ªàªdG ájƒNC’Gh

ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG πÑ≤à°SG
áØ«∏N ∫BG ¬``∏``dGó``Ñ``Y ø``H ó``°``TGQ
,¢ùeCG ìÉÑ°U ,á«∏NGódG ô``jRh
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
õjõ©dGóÑY øH óªMCG øH ¿É£∏°S
á«Hô©dG áμ∏ªªdG ô«Ø°S Oƒ©°S ∫BG
,øjôëÑdG áμ∏ªe iód ájOƒ©°ùdG
GójóL Gkô«Ø°S ¬æ««©J áÑ°SÉæªH
≥jôØdG Qƒ°†ëH ∂dPh ,√OÓÑd
¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉW
øH óªMCG ï«°ûdGh ΩÉ©dG ø``eC’G
.∑QÉªédG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªM
ÖMQ AÉ≤∏dG π¡à°ùe »``ah
ƒ``ª``°``ù``dG Ö```MÉ```°```ü```H ô`````jRƒ`````dG
á«Hô©dG áμ∏ªªdG ô«Ø°S »μ∏ªdG

ô``jRh ¬``«`dƒ``j …ò```dG π``°`UGƒ``à`ª`dG
áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«¡d á«LQÉîdG
»a á∏°UGƒàªdG √Oƒ¡Lh ,QÉKB’Gh
áμ∏ªe äÉ``bÓ``Y á«ªæJh ô``jƒ``£`J
á≤«≤°ûdG ∫hó`` ` dG ™``e ø``jô``ë` Ñ` dG
≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ÉªH á≤jó°üdGh
.øjôëÑdG áμ∏ªe

õjõ©J »a º¡°ùj QÉ``KB’Gh áaÉ≤ã∏d
™«ªL »a øjôëÑdG áμ∏ªe áfÉμe
äÉjƒà°ùªdG πc ≈∏Yh ä’ÉéªdG
,É¡ÑfÉL øe.á«dhódGh á«ª«∏bE’G
óªëe âæH »``e áî«°ûdG â``Hô``YCG
AÉ≤∏H É``gRGõ``à` YG ø``Y áØ«∏N ∫BG
ºYó∏d Égôjó≤Jh ,á«LQÉîdG ôjRh

IQGRƒ``````dG º````YO ó```cDƒ```j AÉ```Hô```¡```μ```dG ô`````jRh
á```jó```∏```Ñ```dG ¢```ù```dÉ```é```ª```dG äÉ````LÉ````«````à````M’

ó«°ûjh á``«``æ``eC’G á``æ``é``∏``dG ´É``ª``à``LG ¢``SCGô``à``j á``«``Hƒ``æ``é``dG ß``aÉ``ë``e
áeÓ°ùdGh ø```eC’G äÉ``eƒ``≤``e ï«°SôJ »``a á``«``æ``eC’G Iõ``¡``LC’G Qhó```H

…OÉ``Jô``e á``eó``î`d á``«` æ` eC’G äÉ``¡`é`dG
ó°UQ á«ªgCG ≈∏Y √ƒª°S Oó°Th.ôÑdG
á«æeC’G »dÉgC’G äÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh
¿hÉ©àdÉH É¡≤«≤ëJ ≈``∏`Y π``ª`©`dGh
ΩÉªàg’G ™e ,äÉ¡édG ∞∏àîe ™e
áeÓ°Sh ájQhôªdG ádÉëdG á©HÉàªH
,ôÑdG á≤£æe »``a ¥ô``£` dG …OÉ``Jô``e
QhO á``«` ª` gCG ≈`` `dEG √ƒ``ª` °` S É``gƒ``æ` e
Oƒ¡L ºYO »a á«©ªàéªdG ácGô°ûdG
øeBG ™ªàée π``LCG øe ø``eC’G ∫É``LQ
.ô≤à°ùeh
ƒª°S ¬Lh ´ÉªàL’G ΩÉàN »ah
∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG
á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N
á«æeC’G áHÉbôdG õjõ©J IQhô°V ≈dEG
¥Gƒ``°` S’Gh á``eÉ``©`dG ≥``aGô``ª` dG ≈``∏`Y
äÉ«cƒ∏°ùdG ºYód ∂dPh ,á¶aÉëªdÉH
á``eÓ``°`S ≈``∏` Y É``°``kUô``M á``«` HÉ``é` j’G
.øcÉeC’Gh ¥Gƒ°S’G √òg …OÉJôe

äGQOÉÑªdG ió``MEÉ`c äÓªëdG √ò``g
áæé∏dG ∫Ó`` N ø``e â``≤`ã`Ñ`fG »``à` dG
äÉMÉéædG ¿CG √ƒª°S GócDƒe ,á«æeC’G
,ôÑdG º°Sƒe Égó¡°ûj »àdG á«æeC’G
ôªà°ùªdGh ≥«KƒdG ¿hÉ©àdG ócDƒJ
∞∏àîeh á«HƒæédG á¶aÉëªdG ø«H
.á«æeC’G äÉ¡édG
ΩÉ``¡`dG Qhó``dÉ``H √ƒ``ª`°`S OÉ``°` TCGh
≥«≤ëJ »a á«æeC’G Iõ¡LCÓd ôKDƒªdGh
äÉÑ«JôàdG ∫ÓN øe ,øeBG ôH º°Sƒe
äÓ`` ª` `ë` `dGh Iô`` «` `Ñ` `μ` `dG á```«` `æ` `eC’G
±ó¡à°ùJ »àdG á«HÉbôdGh ájƒYƒàdG
äÉWGôà°T’ÉH ™ªàéªdG »``Yh ™``aQ
.º¡àeÓ°S º¡d ßØëJ »àdG
≈``dEG ß``aÉ``ë` ª` dG ƒ``ª`°`S ¬`` `Lhh
äÓ``ª`ë`dG √ò`` g á``∏` °` UGƒ``e á``«` ª` gCG
ºYOh ôÑdG º°Sƒe ∫Gƒ``W Oƒ¡édGh
ø«H ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdG ô``°` UGhCG
∞∏àîeh á``«`Hƒ``æ`é`dG á``¶`aÉ``ë`ª`dG

º``gQhOh Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’Gh
®ÉØëdGh ø``eC’G õjõ©J »a ô«ÑμdG
áæé∏dG QhO √ƒ``ª`°`S Éæªãe ,¬``«`∏`Y
Oƒ¡édG ºYO »a á¶aÉëªdÉH á«æeC’G
∞∏àîe ™``e ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh
.á¶aÉëªdG »dÉgCG áeóîd äÉ¡édG
¢VôY ≈∏Y √ƒª°S ™``∏`WG Éªc
≥«°ùæàdG §``HÉ``°` V ¬``eó``b ,»`` Fô`` e
ìÉéædG ∫ƒ``M á¶aÉëªdÉH »``æ` eC’G
¢SCGQ á∏«dh ôÑdG º°Sƒe »a »æeC’G
øe â∏N »``à` dGh ,Gkó` jó``ë` J áæ°ùdG
áaÉ°VE’ÉH çOGƒ``M hCG äÉØdÉîe …CG
á∏°ù∏°S º«¶æJ »a á¶aÉëªdG Qhód
ájƒYƒàdGh á``«`æ`eC’G äÓªëdG ø``e
ió``d »``Yƒ``dG IOÉ`` `jR ≈```dEG á``aOÉ``¡` dG
™e ¿hÉ©àdÉH ∂``dPh ô``Ñ`dG …OÉ``Jô``e
á«HƒæédG á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe
»fóªdG ´É``aó``∏`d á``eÉ``©`dG IQGO’Gh
»JCÉJ å«M ,Qhôª∏d áeÉ©dG IQGO’Gh

.ájƒªæàdG
¢VôY ≈`` dEG √ƒ``ª`°`S ™``ª`à`°`SGh
á«HƒæédG áWô°T ájôjóe øe »Fôe
»fóªdG ´É``aó``∏`d á``eÉ``©`dG IQGOE’Gh
RôHCG ¿CÉ°ûH Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’Gh
äÉ«FÉ°üM’Gh á``«`æ`eC’G ÉjÉ°†≤dG
,á≤HÉ°ùdG Iô``à`Ø`dG »``a IOƒ``°`Uô``ª`dG
áeÉ©dG IQGOE’G πãªe OÉ`` aG å``«`M
É°VÉØîfG ∑Éæg ¿CG »fóªdG ´Éaó∏d
≈dEG IOQGƒ``dG äÉZÓÑdG Oó©d Gô«Ñc
áfQÉ≤e ôÑdG …OÉJôe πÑb øe IQGOE’G
í``°`VhCG Éª«a ,»°VÉªdG º°SƒªdÉH
¿CG Qhô``ª`∏`d á``eÉ``©`dG IQGOE’G πãªe
…CG ó¡°ûj ºd ΩÉ©dG Gò¡d ôÑdG º°Sƒe
IOÉ``jõ``d áé«àf ,á``jQhô``e çOGƒ```M
.á«æeC’G ô«HGóàdGh äÉWÉ«àM’G
ájôjóe Oƒ¡éH √ƒª°S OÉ°TCGh
á``«` Hƒ``æ` é` dG á``¶` aÉ``ë` ª` dG á``Wô``°``T
»fóªdG ´É``aó``∏`d á``eÉ``©`dG IQGOE’Gh

øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ
ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N ø``H »∏Y
,¢``ù` eG ,á``«` Hƒ``æ` é` dG á``¶` aÉ``ë` ª` dG
á``«`æ`eC’G áæé∏d ∫hC’G ´É``ª` à` L’G
ó«≤©dG Qƒ°†ëH ,2020 ΩÉ©dG »a
¬∏dGóÑY øH ódÉN øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG
áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe áØ«∏N ∫BG
øe Oó`` Yh ,á``«`Hƒ``æ`é`dG á``¶`aÉ``ë`ª`dG
á«æeC’G äÉ¡édG »∏ãªe øe •ÉÑ°†dG
.á¶aÉëªdÉH ø«dhDƒ°ùªdGh
ß``aÉ``ë`ª`dG ƒ``ª` °` S Ö`` `MQ ó`` `bh
ô«ÑμdG Qhó`` dG Gkó` cDƒ` e ,Qƒ°†ëdÉH
äÉ¡«LƒJ ò«ØæJ »a á«æeC’G áæé∏d
øH ó`` °` `TGQ ï``«` °` û` dG ∫hCG ≥``jô``Ø` dG
á«∏NGódG ô``jRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
Iõ¡LC’Gh á¶aÉëªdG ø«H ¿hÉ©àdÉH
ø`` eC’G Rõ``©` j É``e π``c »``a á``«` æ` eC’G
™ªàéª∏d ô`` aƒ`` jh QGô`` ≤` `à` `°` `S’Gh
√ƒª°S CÉægh.áæ«fCÉª£dGh áeÓ°ùdG
øH ódÉN øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ó«≤©dG
,¬æ««©J áÑ°SÉæªH áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
¬«a Éªd OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ¬d É«æªàe
.ø«æWGƒªdGh øWƒdG áeóN
Oƒ``¡`é`dG ≈``∏`Y √ƒ``ª`°`S ≈``æ` KCGh
Iõ``¡` LC’G É¡H Ωƒ``≤`J »``à`dG IRQÉ``Ñ` dG
øeC’G äÉeƒ≤e ï«°SôJ »a á«æeC’G
,á¶aÉëªdG ≥WÉæe »``a áeÓ°ùdGh
≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG iƒà°ùªH Égƒæe
∞∏àîeh á``¶`aÉ``ë`ª`dG ø``«`H º``FÉ``≤` dG
ìÉéf Rõ©j ÉªH á``«`æ`eC’G Iõ``¡` LC’G
äÉ``LÉ``«`à`MG á«Ñ∏J »``a á``¶`aÉ``ë`ª`dG
É¡à«é«JGôà°SG ≥«≤ëJh ø«æWGƒªdG

»``fÉ£jôÑdG …ô``μ°ù©dG ≥``ë∏ªdG π``Ñ≤à°ùj »``æWƒdG ¢``SôëdG ¿ÉcQCG ô``jóe
Oƒ©°S øH õjõ©dG óÑY ï«°ûdG øcôdG AGƒ∏dG πÑ≤à°SG
…ôëH Ωó≤ªdG ,»æWƒdG ¢SôëdG ¿É``cQCG ôjóe áØ«∏N ∫BG
,»fÉ£jôÑdG …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdG PAUL A WINDSAR
¢ùeCG ìÉÑ°U »æWƒdG ¢SôëdG á°SÉFôH ¬Ñàμe »a ∂``dPh
¿É``cQC’G ôjóe ÖMQ ,AÉ≤∏dG ájGóH »ah.ôjÉæj 19 ó``MC’G
ábGó°üdG äÉbÓ©H Gk ó«°ûe ,»fÉ£jôÑdG …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdÉH
Éªc ,IóëàªdG áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H á«îjQÉàdG
≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG äÉbÓY ¢VGô©à°SG á∏HÉ≤ªdG ∫ÓN ºJ
äGP ™«°VGƒªdG øe OóY åëHh ,ø«ÑfÉédG ø«H ∑ôà°ûªdG
.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G
¢SôëdG á°SÉFQ ¿GƒjO áÑ©°T ¢ù«FQ á∏HÉ≤ªdG ô°†M
.¿ÉcQC’G ôjóe Öàμe ôjóeh »æWƒdG

øH ó``dÉ``N ï``«`°`û`dG π``Ñ`≤`à`°`SG
ôjRh áØ«∏N ∫BG óªëe øH óªMCG
ΩÉ©dG ¿GƒjódÉH ¬ÑàμªH ,á«LQÉîdG
âæH »e áî«°ûdG ,¢ùeG IQGRƒ∏d
áÄ«g á``°`ù`«`FQ áØ«∏N ∫BG ó``ª`ë`e
.QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG
ô``jRh Ö`` MQ AÉ``≤` ∏` dG ∫Ó`` Nh
âæH »``e á``î`«`°`û`dÉ``H á``«` LQÉ``î` dG
√ôjó≤J øY ÉHô©e ,áØ«∏N ∫BG óªëe
™e ¿hÉ©àdG ≈∏Y ºFGódG É¡°Uôëd
äGQOÉÑªdG πc »a á«LQÉîdG IQGRh
É¡àcQÉ°ûeh ,á«æWƒdG èeGôÑdGh
…ò``dG »°SÉeƒ∏HódG ≈≤à∏ªdG »``a
Oƒ¡édÉH Gó«°ûe ,Gkô` `NDƒ` `e ó``≤`Y
»a É``¡` H Ωƒ`` ≤` `J »`` à` `dG á``ã` «` ã` ë` dG
»``æ`Wƒ``dG çGô``à``dG ≈``∏`Y ®É``Ø` ë` dG
,á``∏`«`°`UC’G á«æjôëÑdG á``jƒ``¡` dGh
Ωƒ≤J »àdG Iõ«ªàªdG äGQOÉÑªdGh
,á«aÉ≤ãdG ácôëdG AGôKE’ áÄ«¡dG É¡H
ø«H ∑ôà°ûªdG πª©dG ¿CG Gkó` cDƒ` e
øjôëÑdG áÄ«gh á«LQÉîdG IQGRh

™e AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g ¿hÉ©àH
,¥ôëªdG ájó∏Ñd …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG
ÉªH ¿hÉ©àdG QGôªà°SG ≈dEG É©∏£àe
äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤J »a º¡°ùj
.™ªàéªdGh OôØ∏d

ƒ°†Y ´Ó``WGh ,AÉ``ª`dGh AÉHô¡μdG
§£îdGh ™jQÉ°ûªdG ≈∏Y ¢ù∏éªdG
AÉ``Hô``¡`μ`dG ≥``aGô``ª` d á«∏Ñ≤à°ùªdG
.IôFGódG »a AÉªdGh
…hódG ø°ùM OÉ°TCG ¬ÑfÉL øe

π`` FGh ¢``Só``æ` ¡` ª` dG π``Ñ` ≤` à` °` SG
¿hDƒ°T ô``jRh ∑QÉÑªdG ô°UÉf ø``H
ø°ùM ¬ÑàμªH AÉ``ª` dGh AÉ``Hô``¡`μ`dG
¢``ù` «` FQ Ö`` FÉ`` f …hó`` ` ` dG ¥hQÉ`` ` ` a
¥ôëªdG ájó∏Ñd …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG
.á«fÉãdG IôFGódG ƒ°†Y
ôjRƒdG ÖMQ AÉ≤∏dG ájGóH »ah
,…ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ÖFÉæH
áªLôJ »a ¢ù∏éªdG QhóH Gó«°ûe
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG äÉLÉ«àMG
´hô°ûªdG ó`` aGhQ ó``MCG √QÉÑàYÉH
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »æWƒdG
ºYO GócDƒe ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
AÉ``ª`dGh AÉ``Hô``¡`μ`dG ¿hDƒ` °` T IQGRh
QGôªà°SG ≈∏Y ¬°UôMh ¢ù∏éª∏d
¬©e ∫É©ØdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ``©`à`dG
.IOƒ°ûæªdG IQƒ°üdÉH ¬eÉ¡e ò«Øæàd
´É`` ª` `à` `L’G ∫Ó`` ` N º`` `J É`` ª` `c
äÉ``LÉ``«`à`MG ø``e á``Yƒ``ª`é`e å``ë`H
äÉ``eó``N ø`` e á``«` fÉ``ã` dG Iô`` `FGó`` `dG

ø``e á``î``°``ù``f º``∏``°``ù``à``j á```«```LQÉ```î```dG ô``````jRh
á``«``dÉ``£``jE’G Iô``«``Ø``°``ù``dG OÉ```ª```à```YG ¥GQhCG

áμ∏ªe ø``«` H á``bGó``°` ü` dG äÉ``bÓ``Y
É``«`dÉ``£`jEG á``jQƒ``¡` ª` Lh ø``jô``ë`Ñ`dG
äÉjƒà°ùe ≈`` dEG É``¡`H AÉ`` ≤` `JQ’Gh
øjôëÑdG áμ∏ªªd á«æªàe ,™°ShCG
.AÉNôdGh Qƒ£àdG øe ójõªdG

.É¡eÉ¡e AGOCG »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG
Ió``«`°`ù`dG â`` Hô`` YCG ,É``¡` Ñ` fÉ``L ø`` e
É¡JOÉ©°S øY Paola Amadei
Ió``cDƒ`e ,á``«`LQÉ``î`dG ô``jRh AÉ≤∏H
ø«àªJ ≈∏Y πª©dG ≈∏Y É¡°UôM

øH ó``dÉ``N ï``«`°`û`dG π``Ñ`≤`à`°`SG
ôjRh áØ«∏N ∫BG óªëe øH óªMCG
ΩÉ©dG ¿GƒjódÉH ¬ÑàμªH ,á«LQÉîdG
PaolaIó«°ùdG ,¢``ù`eG IQGRƒ``∏` d
áî°ùf º∏°ùJ å«M , Amadei
Iô«Ø°S É``gOÉ``ª` à` YG ¥GQhCG ø``e
iód áæ«©ªdG É«dÉ£jEG ájQƒ¡ªéd
.øjôëÑdG áμ∏ªe
ô``jRh Ö``MQ ,AÉ``≤`∏`dG ∫Ó``Nh
PaolaIó«°ùdÉH á``«``LQÉ``î``dG
QÉ``°`ù`ª`H Gkó` «` °` û` e , Amadei
áμ∏ªe ø``«`H á``«`FÉ``æ`ã`dG äÉ``bÓ``©` dG
Éeh É«dÉ£jEG ájQƒ¡ªLh øjôëÑdG
πc ≈∏Y AÉªfh Qƒ£J øe √ó¡°ûJ
áμ∏ªe ™∏£J Gkó` cDƒ` e ,Ió``©` °` UC’G
¿hÉ``©`à`dG õ``jõ``©`J ≈`` dEG ø``jô``ë`Ñ`dG
ÉªH ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a »FÉæãdG
Éª¡«Ñ©°Th øjó∏ÑdG ídÉ°üe ºYój
Iô«Ø°ù∏d É``«k `æ`ª`à`e ,ø``«`≤`jó``°`ü`dG

á«∏μH äÉ```fÉ```ë```à```e’G ó``≤``Ø``à``j á``«``Hô``à``dG ô`````jRh
á```«```eÓ```°```SE’G äÉ```°```SGQó```∏```d ó```dÉ```N ø````H ˆGó````Ñ````Y

…ôμ°ùdG ≈°Vôe ∞«≤ãàd IóMh íàØJ zá«fÉª∏°ùdG{
äócG É¡à¡L øeh.…ôμ°ùdG ¢VôªH ø««æ©ªdGh ø«°VôªªdGh
¢Vôe ájÉYQ á≤°ùæeh áØ≤ãªdG …QÉ°üf’G ¿ÉªjG á°VôªªdG
IóMƒdG √òg ¿CG »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH ø«¨dÉÑ∏d …ôμ°ùdG
…ôμ°ùdG ≈°Vôªd ΩRÓ``dG »ë°üdG ∞«≤ãàdG ºjó≤àH ºà¡J
êÓ©dG ¿CÉ°ûH Üƒ∏£ªdG »YƒdG iƒà°ùe õjõ©Jh ø«¨dÉÑdG
.¢VôªdG äÉØYÉ°†e ÖæéJh
áeó≤ªdG áªYGódG Oƒ¡é∏d Égôjó≤Jh Égôμ°T øY âHôYGh
iƒà°ùe ôjƒ£J √ÉéJ ™ªéªdG IQGOEÉH ø«dhDƒ°ùªdG ÖfÉL øe
É¡JAÉØμH AÉ≤JQ’Gh á°ü°üîàªdG á«ë°üdG äÉeóîdG IOƒL
.™ªéªdG …OÉJôe øe …ôμ°ùdG ≈°Vôe áaÉc áeóN ídÉ°üd

…ôμ°ùdG ≈``°`Vô``e áë°U õ``jõ``©`J ≈``∏`Y É¡æe É``°``kUô``M
º¡Ñ«æéJh ¢VôªdG ™e πeÉ©àdG á«Ø«μH º¡Ø«≤ãJh ø«¨dÉÑdG
»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée IQGOEG âëààaG ,¬``JÉ``Ø`YÉ``°`†`e
ø«¨dÉÑdG …ôμ°ùdG ≈°Vôe ∞«≤ãàd IóMh áë°üdG IQGRƒ``H
AÉÑWC’G ¢ù«FQ Qƒ°†ëH ∂dPh ,»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH
ôjóeh ,…ô«°û©dG π«Ñf QƒàcódG »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH
¬∏dGóÑY ó«°ùdG á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùª∏d ájQGO’G äÉeóîdG
äÉeóîdG á°ù«FQ »àjƒμdG ájQóH IPÉà°S’Gh ,…ójƒ°ùdG
¢†jôªàdG á°ù«FQ è«YO ájQóHh ,äÉ«Ø°ûà°ùª∏d á«°†jôªàdG
AÉÑWC’Gh ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe OóYh ,á«LQÉîdG äGOÉ«©∏d

.∫GóàY’Gh
πª©dG ô«°S ¿CG ôjRƒdG ±É°VCGh
á≤KGh äGƒ£îH »°†ªj á«∏μdG »a
É¡JÉLôîªH AÉ≤JQÓd ,IQƒ``£`à`eh
Ékª¡e Gkó` ` aGQ πμ°ûàd ,á«ª«∏©àdG
»a á``«`æ`Wƒ``dG á``jô``°`û`Ñ`dG QOGƒ``μ` ∏` d
.É¡JÉ°ü°üîJ ∫Éée

,ø««Yô°ûdG ø«fhPCÉªdGh ø«ãMÉÑdGh
AÉ``Ñ` £` î` dGh ó``LÉ``°` ù` ª` dG á`` `ª` ` FCGh
»a ø«°ü°üîàªdGh ,®É`` Yƒ`` dGh
»ª∏©eh ,á``«` eÓ``°` SE’G á``aô``«`°`ü`dG
øY Ó`k `°` †` a ,á``«` eÓ``°` SE’G OGƒ`` ª` `dG
íeÉ°ùàdG º«b ï«°SôJ ≈∏Y Égõ«côJ
á«£°SƒdGh ájOó©àdGh ¢ûjÉ©àdGh

»∏Y ø``H ó``LÉ``e Qƒ``à`có``dG ΩÉ``b
º«∏©àdGh á«HôàdG ô``jRh »ª«©ædG
»``dÉ``©`dG º``«`∏`©`à`dG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù`«`FQ
ódÉN ø``H ¬``∏`dGó``Ñ`Y á«∏μd IQÉ``jõ``H
áÑ°SÉæªH ,á``«`eÓ``°`SE’G äÉ``°`SGQó``∏`d
π°üØ∏d á«FÉ¡ædG É¡JÉfÉëàeG Aó``H
»©eÉédG ΩÉ©dG øe ∫hC’G »°SGQódG
,É¡àÑ∏W øe ≈dhC’G á©aó∏d ,…QÉédG
äÉfÉëàe’G ô«°S ≈∏Y ¿CÉªWG å«M
áÑ∏£∏d Ék«æªàe ,áHƒ∏£ªdG IQƒ°üdÉH
.ìÉéædGh ≥«aƒàdG πc
IQGRƒ`` ` dG ¿CG ô`` jRƒ`` dG ó`` ` cCGh
»àdG á«∏μdG √ò``g º``YO »a á«°VÉe
Ék«æjôëH Ék«ªjOÉcCG É kYhô°ûe πãq ªoJ
»``Hô``©`dG ø``jó``«`©`°`ü`dG ≈``∏`Y Gkó` ``FGQ
Égõ«ªJ å``«` M ø``e ,»`` eÓ`` °` `SE’Gh
»ªjOÉcC’G º«∏©àdG ø«H ™ªédG »a
,»fGó«ªdG ≥«Ñ£àdG ø«Hh …ô¶ædG
IÉ°†≤dG ΩÉ¡e »dƒàd É¡àÑ∏W π«gCÉàd
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ájó∏ÑdG äÉ``ØdÉîªdG ´GƒfCG ™«ªéd ∑ô``ëàªdG ó°UôdG ΩÉ``¶f ø°Tój ˆGóÑY ø``H ó``dÉN
á``«eƒμëdG äÉ``eóîdGh äÉ``«∏ª©dG á``°Sóæg å``jóëJh á``©LGôªd É``°UÉN É``eÉªàgG »``dƒJ á``eƒμëdG

πμ°ûH áØdÉîªdG ójóëàd ™bƒªdG »a áeRÓdG
äÉØdÉîªdG ∫É``NOEG øe ócCÉàdG ∂dòch ,π°üØe
É``¡` JGAGô``LEG ∫É``ª`μ`à`°`SGh áë«ë°U IQƒ``°` ü` H
.πeÉμàe »fhôàμdEG ∞«°TQCG »a É¡¶ØMh

,ø«eCÉàdG ≠dÉÑe ´ÉLôà°S’ áeRÓdG äGAGôLE’G
,IQOÉ°üdG á«FÉ°†≤dG ΩÉμMC’G ò«ØæJ á©HÉàeh
¬ë«àj Ée øY Ók °†a ,ihÉμ°ûdG πMh á©HÉàeh
äÉeƒ∏©ªdG ≈``dEG ∫ƒ°UƒdG áYô°S øe ΩÉ¶ædG

»Ñ°ùàæe ™«ªL øY áHÉ«fh ¬°ùØf øY ádÉ°UC’ÉH
ï«°û∏d ¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG ≠dÉH øY ,IQGRƒ`` dG
≈¶ëJ Ée ≈∏Y ,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN
øe É¡éeGôHh IQGRƒdG äGQOÉÑeh ™jQÉ°ûe ¬H
™jQÉ°ûª∏d ájQGRƒdG áæé∏dG øe Ohóëe ’ ºYO
.¬à°SÉFôH á«àëàdG á«æÑdGh ájƒªæàdG
ΩÉ``¶`f ¥Ó`` ` WEG ¿CG ∞``∏` N ô`` jRƒ`` dG ó`` ` cCGh
»WÉ©àdG »a á«Yƒf á∏≤f ó©j ∑ôëàªdG ó°UôdG
≈à°ûH á``jó``∏`Ñ`dG äÉ``Ø`dÉ``î`ª`dG ™``e π``eÉ``©` à` dGh
»a IQGRƒdG ¬«∏Y π°UGƒà°S è¡f ƒgh ,É¡YGƒfCG
áãjóëdG äÉ«æ≤àdÉH É¡àª¶fCG êÉ``eOEGh πjƒëJ
πªY ôjƒ£J ¬«a Éªd É¡æe IOÉØà°S’G º«¶©àd
¬Lh ≈∏Y …ó∏ÑdG πª©dGh ,ΩÉY πμ°ûH IQGRƒdG
.ójóëàdG
É kMô°T ΩÉ¶ædG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG Ωób Égó©H
∫ƒM áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG ≈``dEG
å«M ,¬eGóîà°SG ¥ôWh ΩÉ¶ædG äÉfƒμe ºgCG
äGOÉ¡°T QGó°UEG ΩÉ¶ædG Gòg ∫ÓN øe øμªj
™°Vh í«ë°üJh §Ñ°Vh ,¿ÉaódGh AÉæÑdG ΩÉªJEG
äÉfÓYE’ÉH á≤∏©àªdG ∂∏Jh á«FÉ°ûfE’G äÉØdÉîªdG
PÉîJGh ,ä’É``¨`°`TE’Gh ájQÉéàdG äÓé°ùdGh

É¡∏eÉμJh á«eƒμëdG äÉ``eó``î` dGh äÉ«∏ª©dG
ádAÉ°ùªdGh á``HÉ``bô``dG õjõ©Jh ,äÉ``¡`é`dG ø«H
èeÉfôH ¬«∏Y ¢üf ÉªH É``ek Gõ``à`dG ,á«aÉØ°ûdGh
ø«H øe êQóæJh ,(2022 – 2019) áeƒμëdG
»àdGh …ó∏ÑdG ¢û«àØàdG áª¶fCG äÉ«∏ª©dG ∂∏J
á≤HÉ°S áHÉbQ IGOCG É¡fƒc »a É¡à«ªgCG øªμJ
Ée ƒ``gh ,É¡KhóM πÑb äÉØdÉîªdG ≈``dEG ¬ÑæJ
»ah ,¿ÉμeE’G Qób äÉØdÉîªdG ´ƒbh øe π∏≤j
ò«ØæàdG É¡KhóM ∫É``M øª°†J É¡fEÉa πHÉ≤ªdG
.z¿ƒfÉ≤∏d º«∏°ùdG
QGóoJ âfÉc »àdG áª¶fC’G √òg ¿CG ≈dEG Ékàa’
∫É``NOEG É¡©e Ö∏£àj ¿É``ch ájó«∏≤J á≤jô£H
Égó°UQ ó©H ÖJÉμªdG »a É¡∏«°UÉØJh äÉfÉ«ÑdG
áéeóe Ωƒ«dG âëÑ°UCG ,áØ∏àîªdG ™bGƒªdG »a
äGôμàÑªH É¡ª«YóJ ¿CGh ,á``ã`jó``M äÉ«æ≤àH
π©éj ¿CG ¬``fCÉ` °` T ø``e á``eó``≤`à`e á``«`Lƒ``dƒ``æ`μ`J
≥≤ëj ÉªH ábO ôãcCG áHÉbôdGh ¢û«àØàdG áª¡e
äGQGô≤dGh ø«fGƒ≤dÉH ΩGõàd’G øe Qób ≈∏YCG
.É¡d áª¶æªdG
∫É¨°TC’G ô``jRh Üô``YCG ,ø«°TóàdG ∫Ó``Nh
,»fGôª©dG §«£îàdGh äÉ``jó``∏`Ñ`dG ¿hDƒ` °` Th

¢``ù`eG ìÉ``Ñ` °` U á``«`Ñ`«`°`†`≤`dG ô``°`ü`≤`H AGQRƒ`` ` `dG
,∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG Qƒ°†ëH
§«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh
¢ù«FôdG ,óFÉ≤dG »∏Y óªëe ó«°ùdGh ,»fGôª©dG
,á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ª∏d …ò«ØæàdG
ÜôYCG ,ø«à¡édG Óc øe ø«dhDƒ°ùªdG øe OóYh
…òdG ≥jôØ∏d √ôμ°T øY ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG
äÉeóN øe √ôaƒj Éªd ΩÉ¶ædG Gòg ºª°Uh óYCG
ƒëf …ó``∏`Ñ`dG πª©dÉH ™``aó``J ,ábƒÑ°ùe ô``«`Z
,ΩGóà°ùªdG Qƒ£àdGh Ωó≤àdG øe IójóL ¥É``aBG
äGAGôLEGh áª¶fCG õjõ©àH ≥∏©àj Éª«a á°UÉN
ΩÉ¶ædG Gòg ô«aƒJ á°SGQO ≈dEG ¬ sLhh .¢û«àØàdG
»àdG á«eƒμëdG äÉ¡édGh äGQGRƒ∏d ¬àMÉJEGh
.É¡JÉ«dhDƒ°ùe ø«H øe ¢û«àØàdG áª¡e ™≤J
¢ù«FQ Ö``FÉ``f ∫É`` b ,á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` dG √ò``¡``Hh
ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG »dƒJ{ :AGQRƒ`` dG
IófÉ°ùeh ,AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
´É£≤dG á«∏YÉah IAÉØc ™aôH É°UÉN
ÉkeÉªàgG
k
á°Sóæg åjóëJh á©LGôe å«M øe »eƒμëdG

,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG ø°TO
áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf
,á«àëàdG á«æÑdGh ájƒªæàdG ™jQÉ°ûª∏d ájQGRƒdG
™«ªL á©HÉàeh ó°UôH ≈æ©oj Ék«∏NGO ÉkeÉ¶f
IóYÉb ô``«`aƒ``Jh ,ájó∏ÑdG äÉØdÉîªdG ´Gƒ`` fCG
ádÉM øe ≥≤ëàdGh ,É¡dƒM á∏eÉμàe äÉfÉ«H
…òdG ™bƒªdG »a äÉØdÉîªdG ∂∏J øe ºFÉ≤dG
á«fhôàμdEG áHGƒH ôÑY ¿ƒ°ûàØªdG ¬«a óLGƒàj
.áãjóM á«cP Iõ¡LCG á£°SGƒHh IóMGh
á≤aGƒe ÜÉ≤YCG »a ø«°TóàdG Gò``g »JCÉjh
á«æÑdGh ájƒªæàdG ™jQÉ°ûª∏d ájQGRƒdG áæé∏dG
Gô``NDƒ` e ó``≤`Y …ò`` dG É``¡`YÉ``ª`à`LG »``a á«àëàdG
,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG á°SÉFôH
ΩÉ¶f{ º°SG ¬«∏Y ≥∏WoCG …òdG ΩÉ¶ædG Gòg ≈∏Y
≈∏Y ∂``dò``c É``¡`à`≤`aGƒ``eh ,z∑ô``ë` à` ª` dG ó``°`Uô``dG
äÉjó∏ÑdG áaÉc ≈∏Y ¬ª«ª©Jh ¬≤«Ñ£J »a AóÑdG
¥É£f ≈∏Y Gkô°üà≤e ¬``H πª©dG ¿É``c ¿CG ó©H
á∏Môªc áª°UÉ©dG áfÉeCG øª°V Ohóëe »aGô¨L
.É¡MÉéf âàÑKCG á«ÑjôéJ
ΩÉ¶ædG ¥Ó``WEGh ø«°TóJ º°SGôe ∫Ó``Nh
¢ù∏ée ¢ù«FQ Ö``FÉ``f Öàμe »``a äô``L »``à`dG

áæéd AÉ```°```†```YCG »``ª``°``ù``j zá``ë``°``ü``∏``d ≈````∏````YC’G{ ¢``ù``«``FQ
á``«``Ñ``£``dG äÉ``eõ``∏``à``°``ù``ª``dGh á````jhOCÓ````d ó``Mƒ``ª``dG AGô```°```û```dG

:äÉHÉ≤æ∏d ôëdG OÉëJ’G ¢ù«FQ

á``«``dÉ``ª``Yh á``«``HÉ``≤``f äGRÉ`````é`````fEG
ø``jô``ë``Ñ``dG »````a á``bƒ``Ñ``°``ù``e ô```«```Z
áÑ°SÉæe πªY áÄ«Hh ±hôX áÄ«¡J á«ªgCG ¿CÉ°ûdG Gòg
∫Éª©∏d ∞«≤ãJh ÖjQóJ AGƒLCG ô«aƒJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG õjõ©àd áeRÓdG ø«ØXƒªdGh
´ÉØJQG ≈∏Y ÉHÉéjEG ¢ùμ©æàd á«HÉ≤ædG äGOÉëJ’G ø«H
.É¡JOƒLh á«LÉàfE’G
ΩÉ©dG ø``«` eC’G á°ûW’ º«∏°S ó`` cCG ,¬à¡L ø``eh
≥«°ùæàdG á«ªgCG ø«jôFGõédG ∫Éª©∏d ΩÉ©dG OÉëJÓd
,øjó∏ÑdG Óc º¡J »àdG ácôà°ûªdG ÉjÉ°†≤dG ™«ªL »a
ø«jôFGõédG ∫Éª©∏d ΩÉ©dG OÉëJ’G ¢UôM ≈dEG Gkô«°ûe
äÉ°ù°SDƒªdG ø``e ójó©dG áHôéJ ≈∏Y ±ô©àdG ≈∏Y
º``à`à`NGh .ø``jô``ë` Ñ` dG áμ∏ªe »``a Ió`` FGô`` dG á``«`fó``ª`dG
IhÉØM ≈∏Y ôëdG OÉëJ’G IQGO’ ôμ°ûdG ôaGh ¬«LƒàH
.Éª¡æ«H ∑ôà°ûªdG πª©dG ≈∏Y ¢UôëdGh ∫ÉÑ≤à°S’G

OÉëJÓd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∞°Sƒj Üƒ≤©j ócCG
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿G øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ôëdG
πª©dG »a ábƒÑ°ùªdG ô«Z äGRÉéfE’G øe ójó©dG â≤≤M
äÉjôëdG áMÉJG ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH »dÉª©dGh »HÉ≤ædG
.¢UôØdG DƒaÉμJ CGóÑe ≥«≤ëJh á«HÉ≤ædG
ΩÉ©dG OÉ``ë` J’G ó``ah ¬dÉÑ≤à°SG ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
á°ûW’ º«∏°S á°SÉFôH ø«jôFGõédG ∫Éª©dG äÉHÉ≤æd
»HÉé©dG ídÉ°Uh áfQÉª©dG Oƒ©°ùe øe πc ájƒ°†Yh
(ôëdG OÉëJ’G ô≤e) ∫Éª©dG â«H »a ¢ùjQóH íJÉah
≈∏Y ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ôaGh º¡d Éeó≤e ,≈°ù«Y áæjóªH
ø«H ≥«°ùæàdG ôjƒ£J ≈``dEG ±ó¡J »àdG IQÉjõdG √òg
πª°ûàd ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG áμÑ°T ™«°SƒJh øjOÉëJ’G
»a GócDƒe ,»Hô©dG øWƒdG »a á«HÉ≤ædG äGOÉ``ë`J’G

ø«μªàdG ¿ƒØXƒj zô°SÉj øH QÉ``ªY{ áÑ∏W
á``jõ«∏éfE’G º``¡à¨d ô``jƒ£àd »``ªbôdG
∫ò``H ≈``∏` Y º`` ¡` `FÓ`` eRh º``¡` ã` ë` d
º¡à¨d ôjƒ£àd ó¡édG øe ójõªdG
.ájõ«∏éfE’G
QÉKBG ´hô°ûªdG Gò¡d ¿Éc óbh
èFÉàædG É¡JócCG ,á°Sƒª∏e á«HÉéjEG
,ºjƒ≤àdG äÉ``«`∏`ª`Yh á``«`°`SGQó``dG
»Yh iƒà°ùe ø°ùëJ øq«ÑJ PEG
á«ªdÉ©dG á¨∏dG √òg á«ªgCÉH áÑ∏£dG
º¡bƒØJ ¢``Uô``a ≈``∏`Y É``gô``«`KCÉ`Jh
IOÉ`` `jRh ,»``æ` ¡` ª` dGh »``©` eÉ``é` dG
ø``°``q ù`ë`Jh ,É``¡`ª`∏q `©`à`d º``¡`à`«`©`aGO
IQó≤dG »a Éª«°S ’h ,ºgGƒà°ùe
øe πªédGh äÉª∏μdG IAGôb ≈∏Y
ºgõ«côJ IOÉjRh ,è¡æªdG êQÉN
º¡JQóbh ±hôëdG äGƒ°UCG ≈∏Y
õ«ªàdGh ,º¡ØdGh ´Éªà°S’G ≈∏Y
.»HÉàμdG êÉàfE’G »a

ò«Øæàd ,á``«` ª` bô``dG äGhOC’Gh
»a áYƒæàªdG á«ª«∏©àdG á£°ûfC’G
≥jƒ°ûàdGh á©àªdG ø``e AGƒ```LCG
Rõ©j …òdG πμ°ûdÉH ,á«°ùaÉæàdGh
á¨∏dG ºq∏©J ƒëf áÑ∏£dG á«©aGO øe
ôjƒ£J »a º¡°ùjh ,ájõ«∏éfE’G
ºq∏©J ó``«`©`°`U ≈``∏` Y º``¡` JÉ``fÉ``μ` eEG
,πªédGh äGOô``Ø`ª`dGh ±hô``ë`dG
ák aÉ°VEG ,áHÉàch Ik AGô`` bh ÉKk óëJ
äÉ«é«JGôà°SG ΩGó``î`à`°`SG ≈`` dEG
ºq∏©àdGh ,Ö©∏dÉH º∏©àdÉc áYƒæàe
.»fhÉ©àdG
QÉ«àN’ á≤HÉ°ùe ò«ØæJ ºàjh
èFÉàf »``a ø``jõ``«`ª`à`ª`dG á``Ñ`∏`£`dG
áeó≤ªdG IAGô≤dG á∏Ä°SCG äGQÉÑàNG
,è¡æª∏d á«°SÉ°SC’G äGóMƒdG »a
,ø``jõ``FÉ``Ø`dG º``jô``μ`J º``à`j º``K ø``eh

á``¨`∏`dG á``«` ª` gCG ≈`` ` dEG Gkô` `¶` `f
,á«ªdÉY á¨d É¡Ø°UƒHh ájõ«∏éfE’G
¢Uôa IOÉ``jR »a É¡JOÉLEG º¡°ùoJ
»©eÉédG ìÉ``é` æ` dG »``a á``Ñ`∏`£`dG
øH QÉªY á°SQóe âdhCG ,»æ¡ªdGh
á«ªgCG ø«æÑ∏d á«FGóàH’G ô°SÉj
äÉ«é«JGôà°S’G ∞«XƒàH Iô«Ñc
π«Ñ°S »``a áãjóëdG á«°ùjQóàdG
√òg º∏©Jh º«∏©J á«∏ª©H AÉ≤JQ’G
ÉªH ,áª¡ªdG á«°SÉ°SC’G IOÉ``ª` dG
ø«μªàdG äGhOCG π«©ØJ ∂``dP »``a
É¡Jôah »àdG º«∏©àdG »a »ªbôdG
»a º``«`∏`©`à`dGh á``«` Hô``à` dG IQGRh
.¢SQGóªdG ™«ªL
≥«Ñ£J ∫Ó``N ø``e ∂``dP AÉ``L
…òdG (I can read) ´hô°ûe
äÉ≤«Ñ£àdG ΩGóîà°SG ≈∏Y Ωƒ≤j

áë°Uh ájhOCÓd »é«JGôà°S’G »æWƒdG ¿hõîªdG IQGOEG ø°ùM
áeRÓdG äGAGô`` `LE’Gh §HGƒ°†dG ™``°`Vhh ±ô°üdG äGAGô`` `LEG
ócCÉàdG ≈∏Y πª©dGh ,á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdGh á`` jhOC’G ±ô°üd
äBÉ°ûæªdG ™«ªL ≈∏Y á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdGh ájhOC’G ™jRƒJ øe
¿Éª°†dG áeƒ¶æªd á©°VÉîdG á``°`UÉ``î`dGh á``eÉ``©`dG á«dó«°üdG
äÉeõ∏à°ùªdGh ájhOC’G AGô°T Oƒ≤Y OÉªàYGh á©LGôeh ,»ë°üdG
.¿RÉîª∏d ÉgójQƒJh á«Ñ£dG
äÉeõ∏à°ùªdGh ájhOC’G á«fGõ«e áÑbGôªH áæé∏dG ™∏£°†J Éªc
É¡fCÉ°ûH ôjô≤J ™aQh É¡aô°Uh ÉgójQƒJ äGAGôLEG á©HÉàeh á«Ñ£dG
ájhOC’G AGô°T äÉ«∏ªY ó«MƒJh ,áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ≈dEG
±Gô°TE’Gh á«eƒμëdG á«Ñ£dG äÉ°ù°SDƒª∏d á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdGh
.»ë°üdG ¿Éª°†dG ¥hóæ°U ™e ¿hÉ©àdÉH É¡aô°Uh É¡©jRƒJ ≈∏Y
øª°†j ÉªH Qó¡dG øe óëdGh ¥ÉØfE’G §Ñ°†H áæé∏dG Ωƒ≤Jh
AGô°ûdG äÉ«∏ªY §Ñ°V ≥jôW øY OQGƒª∏d πãeC’G ∫Ó¨à°S’G
á«æ©ªdG äÉ¡édG ™«ªL ™``e ≥«°ùæàdÉH ±ô°üdGh øjõîàdGh
øe ¿hõîªdG ΩGóîà°SG ø°ùMh ¥É``Ø`fE’G ó«°TôJ ≥≤ëj ÉªHh
øY ø«dhDƒ°ùªdG ™e ¿hÉ©àdGh ,á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdGh á``jhOC’G
á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG »a áμ∏¡à°ùªdG á«MGôédG OGƒªdGh ájhOC’G
ájhOC’G IQGOEG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J á©HÉàeh øjOQƒªdG ™eh á«eƒμëdG
.»ë°üdG ¿Éª°†dG ¥hóæ°U ™e ≥«°ùæàdÉH
á«æWƒdG á«°SÉ°SC’G ájhOC’G áªFÉb OGóYEG ≈∏Y áæé∏dG πª©Jh
»àdG á«°SÉ°SC’G ô«bÉ≤©dGh ájhOC’G áªFÉb ôjƒ£Jh É¡eGóîà°SGh
»æWh ¿hõîªc ájõcôªdG ¿RÉîªdG »a É¡H ®ÉØàM’G Öéj
ájƒæ°S á``jQhO á©LGôe AGô`` LEG ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,»é«JGôà°SG
É¡«∏Y áeRÓdG äÓjó©àdG AGôLEGh áªFÉ≤dG »a IQƒcòªdG ájhOCÓd
áªFÉ≤d ójóL AGhO …CG áaÉ°VEG ìGôàbGh ,AÉ``¨`dE’G hCG áaÉ°VE’ÉH
¿ƒ∏eÉ©dG AÉÑWC’G É¡Ñ∏£j »àdG á«°SÉ°SC’G ô«bÉ≤©dGh á``jhOC’G
.¬àaÉ°VEG ºàëJ »àdG äGQôÑªdG á°SGQOh »eƒμëdG ´É£≤dÉH
äÉeõ∏à°ùªdGh á``jhOC’G ºFGƒb ó«MƒàH áæé∏dG Ωƒ≤J Éªc
óMƒªdG »é«∏îdG AGô``°` û` dG è``eÉ``fô``H »``a Iô``aGƒ``à`ª`dG á«Ñ£dG
πª©dGh ,á«eƒμëdG äÉ¡édG ∞∏àîe ø«H É¡FGô°ûd ≥«°ùæàdGh
óMƒªdG »é«∏îdG AGô°ûdG èeÉfôH »a ácQÉ°ûªdG áÑ°ùf IOÉjR ≈∏Y
ájhOC’G ™«ªéd ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód …ò«ØæàdG Öàμª∏d ™HÉàdG
äÉeõ∏à°ùªdGh á``jhOC’G ºFGƒb ó«MƒJh ,á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdGh
óMƒªdG »é«∏îdG AGô°ûdG èeÉfôH »a IôaGƒàªdG ô«Z á«Ñ£dG
,á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG ∞∏àîe ø«H É¡FGô°ûd ≥«°ùæàdGh
áÑbGôªd á«ë°üdG äÉeƒ∏©ªdG º¶f áÄ«¡J ≈∏Y πª©dG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
.á«fhôàμdE’G áØ°UƒdG ≥«Ñ£J á°SGQOh ájhOC’G IQGOEGh ±ô°U

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ |
áª∏μH QGô≤dG Gòg »a É¡«dEG QÉ°ûjh ,áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ™ÑàJ
πãªJ ¿CG ≈∏Y á«JB’G äÉ¡édG øY ø«∏ãªe øe πμ°ûJh ,(áæé∏dG)
áÄ«¡dG- áë°üdG IQGRh :πbC’G ≈∏Y »f’ó«°Uh Ö«Ñ£H á¡L πc
´ÉaO Iƒb ≈Ø°ûà°ùe- á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG
¿Éª°†dG ¥hóæ°U- »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe- øjôëÑdG
áØ«∏N øH óªëe ï«°ûdG õcôe- ΩGQhCÓd øjôëÑdG õcôe- »ë°üdG
äÉ«Ø°ûà°ùªdG øY πãªe- Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
øY ádhDƒ°ùªdG á¡édGh á«dhC’G áë°üdG ájÉYQ õcGôeh á«eƒμëdG
.ájhOC’G ™jRƒJh øjõîJ
ÖFÉfh ¢ù«FQ á«ª°ùàH Qó°üj á«fÉãdG IOÉ``ª`dG »``a AÉ``Lh
áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ øe QGôb áæé∏dG AÉ°†YCGh ¢ù«FQ
áæé∏dG »a ájƒ°†©dG Ióe ¿ƒμJh .á¡L πc í«°TôJ ≈∏Y Ak ÉæH
ïjQÉJ øe CGóÑJ á∏KÉªe iôNCG Oóªd ójóéà∏d á∏HÉb äGƒæ°S ™HQCG
…C’ AÉ°†YC’G ó``MCG πëe ÓN GPEGh ,º¡à«ª°ùàH QGô≤dG Qhó°U
πªμjh ,IGOC’G äGò``Hh á¡édG äGP øY πãªe ¬∏ëe πëj ,ÖÑ°S
.¬Ø∏°S Ióe ójóédG ƒ°†©dG
¿hõîªdG ≈∏Y ±Gô°TE’G áæé∏dG ΩÉ¡e ø«H øe QGô≤dG óq Yh
á¡é∏d AGOC’G äGô°TDƒe ™°Vhh ájhOCÓd »é«JGôà°S’G »æWƒdG
øe ócCÉàdGh ,áμ∏ªªdÉH á``jhOC’G ™jRƒJh øjõîJ øY ádhDƒ°ùªdG

áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG øY Qó°U
á«ª°ùJ ¿CÉ°ûH 2020 áæ°ùd 3 ºbQ QGôb áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
äÉeõ∏à°ùªdGh á``jhOCÓ`d óMƒªdG AGô°û∏d á«æWƒdG áæé∏dG AÉ°†YCG
.á«Ñ£dG
IQƒàcódG á°SÉFôH áæé∏dG π«μ°ûJ Qô≤J ¬fCG QGô≤dG »a AÉLh
:ºgDhÉª°SCG á«dÉàdG AÉ°†YC’G áæé∏dG º°†Jh ,≥æYƒH ∑QÉÑe á°ûFÉY
¿Éª°†dG ¥hóæ°U ø``Y Ók ãªe Iò``NGƒ``æ`dG »∏Y º``«`gGô``HEG ó«°ùdG
Ók ãªe óªëe ¬∏dGóÑY áÑ«¡e IQƒàcódG ,(¢ù«Fô∏d ÉkÑFÉf) »ë°üdG
»æ«°ùëdG ìÉàØdGóÑY óªëe ó«°ùdG ,(G kƒ°†Y) áë°üdG IQGRh øY
êôa ¢SQÉa »fÉg QƒàcódG ,(G kƒ°†Y) áë°üdG IQGRh øY Ók ãªe
IQƒàcódG ,(G kƒ°†Y) »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe øY Ók ãªe ¬∏dG
IQGRƒ``H á«Ñ£dG äÉ``eó``î`dG ø``Y Ók ãªe π°VÉØdG ø°ùM ∫É``°`Uh
äÉeóîdG øY Ók ãªe »∏Y ôHÉL ≈æe Ió«°ùdG ,(G kƒ°†Y) á«∏NGódG
¿ÉîdG ¬∏dGóÑY ∫ÓL QƒàcódG ,(G kƒ°†Y) á«∏NGódG IQGRƒH á«Ñ£dG
Qƒ°ù«ahôÑdG ,(G kƒ°†Y) øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ≈Ø°ûà°ùe øY Ók ãªe
ó«ª©dG ,(G kƒ°†Y) ΩGQhCÓd øjôëÑdG õcôe øY Ók ãªe »dÉHCG ø«°ùM
øH óªëe ï«°ûdG õcôe øY Ók ãªe óªëe QOÉ≤dGóÑY OGDƒa Ö«ÑW
Ió«°ùdG ,(G kƒ°†Y) Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG øY Ók ãªe »°SÉÑ©dG óªëe ÉjDhQ
øY Ók ãªe ô«î°U »∏Y ô°SÉj ó«°ùdG ,(G kƒ°†Y) á«ë°üdG äÉeóîdGh
ÜƒjCG ô«ª°S …OÉa ó«°ùdG ,(G kƒ°†Y) øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ≈Ø°ûà°ùe
AÉ«ªd Ió«°ùdG ,(G kƒ°†Y) »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe øY Ók ãªe
,(G kƒ°†Y) ΩGQhCÓ` d øjôëÑdG õcôe øY Ók ãªe »æ¨dGóÑY ô«ª°S
óªëe ï«°ûdG õcôe øY Ók ãªe äÉ°UÉ«ëdG ∫ÉªL øJÉa Ió«°ùdG
,(G kƒ°†Y) Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N øH
äÉ«Ø°ûà°ùªdG ø``Y Ók `ã`ª`e ÜÉ``gƒ``dGó``Ñ`Y ¬``W ø«°ùM Qƒ``à` có``dG
Ók ãªe Ék«f’ó«°U »∏Y ¥hQÉa Iô«eCG Ió«°ùdG ,(G kƒ°†Y) á«eƒμëdG
GRô«e ≈æe IQƒàcódG ,(G kƒ°†Y) á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG øY
Ió«°ùdG ,(G kƒ°†Y) á«dhC’G áë°üdG ájÉYQ õcGôe øY Ók ãªe ƒëàdG
áë°üdG ájÉYQ õcGôe øY Ók ãªe Ék«f’ó«°U ∫õ«æe ídÉ°U ¿GóLh
á¡édG øY Ók ãªe ™£ædG Ö«ÑM ™«Ø°T ó«°ùdGh ,(G kƒ°†Y) á«dhC’G
.(GkQô≤eh G kƒ°†Y) ájhOC’G ™jRƒJh øjõîJ øY ádhDƒ°ùªdG
Gkò«ØæJ »JCÉj áæé∏dG AÉ°†YCG á«ª°ùJ QGôb ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U QGô≤d
áæé∏dG π«μ°ûJh AÉ°ûfEÉH 2019 áæ°ùd (27) ºbQ ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
.á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdGh ájhOCÓd óMƒªdG AGô°û∏d á«æWƒdG
áæé∏dG{ ≈ª°ùJ áæéd CÉ°ûæoJ ≈``dhC’G IOÉªdG »a AÉ``L å«M
zá«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdGh á``jhOCÓ` d ó``Mƒ``ª`dG AGô°û∏d á«æWƒdG

äÉ``bÓ©dÉH ó``«°ûj ∫ó``©dG ô``jRh
É«fÉ£jôHh øjôëÑdG ø«H á«îjQÉàdG
ø«H §``Hô``J »``à` dG á``«` î` jQÉ``à` dG
,ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG
»a ôªà°ùe Ωó≤J øe √ó¡°ûJ Éeh
.áaÉc ä’ÉéªdG
AÉ`` ≤` `∏` `dG ∫Ó`` ` ` N iô`` ` ` ` Lh
äÉYƒ°Vƒe øe OóY ¢VGô©à°SG
∫ÉéªdG »a ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG
.»fƒfÉ≤dGh »dó©dG

∫ó`` ©` `dG ô`` ` ` jRh π``Ñ``≤``à``°``SG
±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
,áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG
…OhQ ó«°ùdG ,¢``ù` eCG ¬ÑàμªH
IóëàªdG áμ∏ªªdG ô«Ø°S ófƒeGQO
.øjôëÑdG áμ∏ªe iód á≤jó°üdG
∫ó`` ©` `dG ô`` ` ` `jRh OÉ`` ` `°` ` ` TCGh
á``bGó``°`ü`dG äÉ``bÓ``Y iƒ``à`°`ù`ª`H
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áYƒªéªdÉH ôμØdG áª≤d …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éªdG ∫ÉªYCG »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN
Ó«a π«àb áKOÉM
zΩôéY »°ùfÉf{
ó«ªëŸG ó«ª

áª¡e á£ëe øjô°û©dG áYƒªée áªb ájOƒ©°ùdG á°SÉFQ :óªMCG øH ˆGóÑY ï«°ûdG

malmahmeed7@gmail.com

á«°†b iƒ°S É¡d åjóM ’ ,Ωƒ«dG á«Hô©dG äÉ«FÉ°†ØdG º¶©e
…òdG …Qƒ°ùdG ÜÉ°ûdG çOÉM π«°UÉØJh ,zΩôéY »°ùfÉf Ó«a π«àb{
,ìÓ°ùdÉH ∫õæªdG OGôaCG Oógh ,á«fÉæÑ∏dG áHô£ªdG ∫õæe ºëàbG ¬fEG π«b
øe á≤∏W Iô°ûY ™Ñ°S ¬d ¬Lh ¿CG ó©H ,Ó«àb ΩôéY »°ùfÉf êhR √GOQCÉa
.¬ª°ùL AGõLCG ∞∏àîe »a ¬°Só°ùe
ºJh ,∫õæªdG äGô«eÉμH É¡æe AõL ôjƒ°üJ ºJ ,áKOÉëdG π«°UÉØJ
äÉ¡édG âeÉbh ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y äÉ£≤∏dG åH
»a ,πà≤dG áª¡J ¬d â¡Lhh ,ΩôéY »°ùfÉf êhR ∞«bƒàH á«æ©ªdG
Iô°SCG äô¡X ºK ,¢ùØædG øY ÉYÉaO ¿Éc ôeC’G ¿EG ∫ƒ≤j ¬«eÉëe ¿CG ø«M
ºJh ,ΩôéY »°ùfÉf Ó«a »a πª©j ¿Éc ¬fCG âØ°ûch ,…Qƒ°ùdG ÜÉ°ûdG
??..§Ñ°†dÉH π°üM GPÉªa ..øμ°Sh mõée ÖJGôH √óYh
,»Ñ£dG íjô°ûàdG AGôÑN ≈àMh ,ø«©HÉàªdGh ø«∏∏ëªdG ¢†©H
ádCÉ°ùe ¿EG GƒdÉbh ,»eÉëªdG ´ÉaO Ghóæah ,äÉ«FÉ°†ØdG »a Ghô¡X
øe äÉ≤∏W çÓ``K ≈àM hCG á≤∏W »``a ¿ƒμJ ó``b ¢ùØædG ø``Y ´É``aó``dG
AGõLCG øe ∞∏àîe »ah ,á≤∏W 16 ÜQÉ≤j Ée ¥ÓWEG øμdh ,¢Só°ùªdG
GQGô°UEGh Óàb πH ,¢ùØædG øY ÉYÉaO ôÑà©j ’ ,…Qƒ°ùdG ÜÉ°ûdG º°ùL
øe ¢†©ÑdGh ΩÉ``eC’G »a AÉL äÉ°UÉ°UôdG ¢†©H ¿CG Éªc ,πà≤dG »a
≈dEG ,á«∏ª©dG »a ∑QÉ°T ôNBG ÉaôW ∑Éæg ¿CG ≈∏Y ô°ùØj Ée ,∞∏îdG
á«∏ªYh ÖYÓJ ∑Éæg ÉªHQh ,á∏eÉc â°ù«d ƒjó«ØdG ™WÉ≤e ¿CG ÖfÉL
.´GòªdG ƒjó«ØdG »a êÉàfƒe
π``gCGh ,ΩôéY »°ùfÉf êhR á``jGhQ âØf π«à≤dG ÜÉ°ûdG Iô``°`SCG
∞bh øe ∑Éægh ,ΩÉ≤àf’ÉH äOó``gh äóYƒJ π«à≤dG ÜÉ°ûdG á∏FÉYh
øeÉ°†Jh ∞``bh øe ∑Éægh ,É``¡`LhRh ΩôéY »°ùfÉf ™e øeÉ°†Jh
,»fÉæÑ∏dG AÉ°†≤dG ΩÉeCG IQƒ¶æe ¿B’G á«°†≤dGh ,π«à≤dG ÜÉ°ûdG ™e
øe ójõªdG ø``Y ∞°ûμà°S »àdG ,á``eOÉ``≤`dG ΩÉ`` jC’G Öbôàj ™«ªédGh
.äBÉLÉØªdG
»Hô©dG ΩÓYE’G ΩÉªàgG ÖÑ°S ,zΩôéY »°ùfÉf{ Ó«a π«àb áKOÉM
∑Éæ¡a ,πàb áKOÉM Oôée É¡fC’ ¢ù«d ,É¡«∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh É¡H
AÉL ΩÉªàg’G øμdh ,ÉæJÉ©ªàée »a ™≤J »àdG çOGƒëdG øe ójó©dG
¬°VôY ºJ Ée ¿C’h ,áKOÉëdG øe AõL »g IQƒ¡°ûe á«°üî°T ¿CG ÖÑ°ùH
,IQƒ°üdGh äƒ°üdÉH ºJ áKOÉëdG ájGóH »a äÉeƒ∏©e øe ¬Ñjô°ùJh
…òdG ôeC’G ,¬æY åjóëdG ºJ Ée ™e ¢VQÉ©àj Égó©H π°üM Ée ¿C’h
É¡∏«°UÉØJ ó°Uôjh É¡©HÉàj ™«ªédG π©Lh ,áKOÉëdG ¢VƒªZ »a º¡°SCG
.∞¨°ûH
´ÉaódG ≈àM hCG ,ó``MCG ΩÉ¡JG hCG ,ó``MCG áªcÉëe Qƒ``W »a Éæ°ùd
π°UGƒàdG ™bGƒe É¡à°Vôa ,á«HôY IôgÉX ΩÉ``eCG Éææμdh ,ó``MCG øY
èeÉfôÑdGh ,¢SÉædG äÉeÉªàgG Qó°üàJ áKOÉëdG â∏©Lh ,»YÉªàL’G
»a ô«μØàdG ≈dEG âYO ÉªHôdh ,äÉ«FÉ°†ØdG »a IógÉ°ûe ôãcC’Gh ∫hC’G
»ah ,IQƒ¡°ûªdG äÉ«°üî°ûdG IÉ«M »ah ,…Qƒ°ùdG Ö©°ûdG IÉ°SCÉe
á«ªgCG ™e ,±ôW …CG ó°V ΩÉμMC’G ¥ÉÑà°SG ΩóYh ,¿ƒfÉ≤dG ΩGôàMG
Égójõjh ,IQÉ``KEG Égójõj ¢Vƒª¨dG ¿C’ ,á«°†b …CG »a ¥ó°üdG ¿É«H
.É°†jCG á©HÉàe
çOGƒëdG √òg πãe ,»∏ëªdG »μjôeC’Gh »``HhQhC’G ΩÓYE’G »a
’ƒ°Uh ,™«°VGƒªdGh èeGôÑdG áaÉc Qó°üàJh ,≈``dhC’G »g ¿ƒμJ
√QhóH »Hô©dG ΩÓYE’G Ωƒ≤«°S π¡a ,á≤«≤ëdG ¿É«Hh ¿ƒfÉ≤dG ò«Øæàd
,IQƒ¡°ûªdG á«°üî°ûdG ™e ∞WÉ©à«°S ¬fCG ΩCG ,á≤«≤ëdG ≈dEG ’ƒ°Uh
.ôeC’G Gòg ∞°ûμà°S á∏Ñ≤ªdG ΩÉjC’G ??..QƒeC’G »bÉH ∑ôàjh

≈dG π°UƒàdG IQhô°V ≈``dEG É«YGO
äÉ``eRC’ á«©bGhh á«≤aGƒJ ∫ƒ∏M
IÉ«M øª°†j ÉªH ,ºdÉ©dGh á≤£æªdG
.É¡Hƒ©°ûd Iô≤à°ùeh áæeBG
¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ócCGh
áμ∏ªe ¿CG áØ«∏N ∫BG ó``ª` MCG ø``H
ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H ,øjôëÑdG
≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é` dG
,ióØªdG OÓ``Ñ`dG π``gÉ``Y áØ«∏N ∫BG
Gkó` `FGQ É``«k ` MÓ``°` UEG É`` kLPƒ``ª` f Ωó``≤` J
QÉ`` WE’G ø``e ≥∏£æj ,É``ek Gó``à` °` ù` eh
ô«N ,¬ª«bh ¬FOÉÑªH º©«d »∏ëªdG
õà©fh ,AÉ©ªL ájô°ûÑdG á©Øæeh
»``MÓ``°` UE’G è``¡`æ`dG ¿CÉ` `H ô``î`Ø`fh
Iõ«ªàªdG ¬``JGRÉ``é` fEÉ` H ,áμ∏ªª∏d
πé°ùj ,Iô``«` Ñ` μ` dG ¬``JÉ``Ñ`°`ù`à`μ`eh
»a É k°Sƒª∏e Gkô«KCÉJh Ók YÉa GkQƒ°†M
.á«dhódG πaÉëªdG ∞∏àîe

ï«°ûdG Qƒ``à` có``dG í`` °` `VhCGh
¿CG áØ«∏N ∫BG ó``ª` MCG ø``H ¬∏dGóÑY
≈``dEG á``ë`∏`e á``LÉ``ë` H äÉ`` H º``dÉ``©` dG
,á``∏` YÉ``Ø` dG Oƒ``¡` é` dG π`` c ô``aÉ``°` †` J
¢ûjÉ©àdGh á«fÉ°ùfE’G º«≤dG õjõ©àd
,í``eÉ``°` ù` à` dG ô``°` û` fh ,∑ô``à` °` û` ª` dG
ø«fGƒ≤dGh ≥``«`KGƒ``ª`dG ΩGô``à` MGh
.á«dhódG
,AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ QÉ°TCGh
í``∏`°`ù`à`dG ä’ó`` ©` `e ó`` jGõ`` J ≈`` ` dEG
¢†©H ájÉYQh ,¬``YGƒ``fCG ∞∏àîªH
É¡JóæLCG ò«Øæàd ÜÉ``gQEÓ` d ∫hó``dG
π°UƒàdG ΩóY ÖfÉL ≈dEG ,á«LQÉîdG
áªFÉ≤dG äÉeRCÓd á«°Vôe ∫ƒ∏M ≈dEG
äÉ`` eRC’G ø``Y ∂``«`gÉ``f ,á``Ä`°`TÉ``æ`dGh
äÓμ°ûeh ,á«ªdÉ©dG ájOÉ°üàb’G
á``«` æ` eC’G äÉ``jó``ë` à` dGh ,ñÉ``æ``ª``dG
,»LƒdƒæμàdG Qƒ£àdÉH á£ÑJôªdG

∫ƒM ºgÉØàdG õjõ©J á«ªgCG ≈``dEG
É©e π``ª` ©` dGh ,á``≤`£`æ`ª`dG É``jÉ``°`†`b
á«ªæàdG ≥«≤ëJh ΩÓ°ùdG IOÉ«°ùd
,Oó°üdG Gòg »a Gó«°ûe ,áeGóà°ùªdG
…QÉ``°` û` à` °` S’G ¢``ù` ∏` é` ª` dG Qhó`` ` H
IAÉæÑdG áªgÉ°ùªdG »``a ,≈``∏` YC’G
,á``«` FÉ``ª` fE’G ±Gó`` ` ` gC’G ≥``«`≤`ë`à`d
,»dhódG »dÉªdG QGô≤à°S’G õjõ©Jh
ø«H É``e QGƒ``ë` ∏` d ¢``Uô``a OÉ``é``jEGh
.áÄ°TÉædGh á«YÉæ°üdG ∫hódG
,AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó``cCGh
á``«` Hô``©` dG á``μ` ∏` ª` ª` dG á``°``SÉ``FQ ¿CG
øjô°û©dG áYƒªée áªb ájOƒ©°ùdG
á£ëeh IRQÉH áeÓY ¿ƒμJ ±ƒ°S
»``dhO ≥``aGƒ``J QÉ``°` ù` e »``a á``ª`¡`e
»àdG ájOÉ°üàb’G ÉjÉ°†≤dG ∫ƒ``M
ádÉ©a äÉ°SÉ«°S ôjƒ£Jh ,ìô£à°S
.áfRGƒàeh áeGóà°ùe á«ªæàd

π``ª` ©` dG π``Ñ` ≤` à` °` ù` eh ,»`` `ª` ` bô`` `dG
Ió``jó``é`dG ô``WÉ``î`ª`dGh ,º``«`∏`©`à`dGh
º``FGô``é`dGh ,»``dÉ``ª`dG ΩÉ``¶`æ`dG ≈∏Y
øe Ωó≤ªdG º``Yó``dGh ,á«fGôÑ«°ùdG
á«ªæàdG ±GógC’ øjô°û©dG áYƒªée
π``LCG ø``e ¿hÉ``©`à`dGh ,áeGóà°ùªdG
á«aGôZƒªjódG äGô«¨àdGh ,á«ªæàdG
áeGóà°ùªdG áª¶fC’Gh ,Iôé¡dGh
.AGò¨dGh ábÉ£dGh √É«ª∏d
ï``«`°`û`dG Qƒ`` à` `có`` dG ìô`` °` `Uh
¿CÉH ,áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY
…QÉ``°`û`à`°`S’G ¢ù∏éªdG ´É``ª`à`LG
ô``μ``Ø``dG á`` Yƒ`` ª` `é` `ª` `d ≈`` ` `∏` ` ` YC’G
áYƒªée á``ª`≤`H á«æ©ªdGT20
á«JGƒe á°Uôa πãªj ,øjô°û©dG
áμ∏ªe äGQOÉ`` Ñ` `eh iDhQ ìô``£` d
QGô≤à°S’G º©j ¿CG πLCG øe øjôëÑdG
áaÉ°VE’ÉH ,√ô°SCÉH ºdÉ©dG QÉgOR’Gh

IQƒ°ûªdG ºjó≤J ∂dòch ,π«∏ëàdGh
.áª≤∏d »eÉàîdG ¿É«ÑdG ¿CÉ°ûH
äÉYƒªée áªb ∫ÉªYCG ó≤©Jh
20-19 »`` eƒ`` j ∫Ó`` `N ,ô`` μ` `Ø` `dG
±Gô``°` TEG â``ë` J ,…QÉ`` é` `dG ô``jÉ``æ` j
äÉ°SGQó∏d ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG õ``cô``e
,z∑QÉ°ùHÉc{ á«dhôàÑdG çƒëÑdGh
çƒëÑ∏d π``°`ü`«`a ∂``∏` ª` dG õ``cô``eh
ácQÉ°ûªH ,á«eÓ°SE’G äÉ°SGQódGh
AGô```Ñ` `î` `dGh ø`` «` `ã` `MÉ`` Ñ` `dG QÉ```Ñ` `c
øe Oó`` Y á``°`û`bÉ``æ`ª`d ,ø``«` «` ª` dÉ``©` dG
ä’Éée »``a ,áYƒæàªdG ÉjÉ°†≤dG
,»``NÉ``æ` ª` dG ô``«``¨``à``dGh á`` bÉ`` £` `dG
É«LƒdƒæμàdGh ,ÜÉÑ°ûdGh ICGôªdGh
á«ªæàdGh ,ájOó©àdGh ,QÉμàH’Gh
,»``FGò``¨`dG ø`` `eC’Gh ,á``jOÉ``°`ü`à`b’G
á«æÑdG »a QÉªãà°S’Gh ,√É«ªdGh
OÉ°üàb’Gh ,πjƒªàdGh á«àëàdG

¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ∑QÉ°T
¢ù∏ée ¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG óªMCG øH
äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG õcôe AÉ``æ`eCG
ábÉ£dGh á«dhódGh á«é«JGôà°S’G
∫É``ª` YCG »`` a ,¢`` ù` `eCG zäÉ`` `°` ``SGQO{
…QÉ``°`û`à`°`S’G ¢ù∏éªdG ´É``ª`à`LG
T20 ô``μ`Ø`dG á``Yƒ``ª`é`ª`d ≈``∏``YC’G
,øjô°û©dG áYƒªée áª≤H á«æ©ªdG
¢VÉjôdG áæjóe »a ó≤©à°S »àdGh
∫ÓN ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH
.πÑ≤ªdG ôÑªaƒf ô¡°T
Qƒ``à` có``dG QÉ``«``à``NG º`` J ó`` `bh
,áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG
…QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éªdG ájƒ°†©d
15 ø``e ¿ƒ``μ`à`j …ò`` `dGh ,≈``∏``YC’G
áfRGh äÉ«°üî°T º°†jh ,Gƒ°†Y
»dhódG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y IôKDƒeh
iƒà°ùªdG øe AGôÑNh ,»ª«∏b’Gh
ájôμØdG ä’É``é` ª` dG »``a ,™``«` aô``dG
,áª≤dG É¡dhÉæàJ »àdG ,á«ãëÑdGh
™``ª`à`é`ª`dG äGOÉ`` «` `b Ö``fÉ``L ≈`` ` dEG
¿ƒμJ ¿CG ±ó``¡`H ∂`` dPh ,»``fó``ª` dG
è«∏îdG á≤£æe πZÉ°ûeh äÉeÉªàgG
äÉjƒdhCG øª°V á«Hô©dG á≤£æªdGh
.øjô°û©dG áYƒªée
ô``μ`Ø`dG äÉ``Yƒ``ª` é` e º``°` †` Jh
ø``«`bƒ``eô``ª`dG AGô``Ñ` î` dG ø``e GOó```Y
øe á«ãëÑdG õcGôªdG »dhDƒ°ùeh
ºjó≤àd ,º``dÉ``©` dG ≥``WÉ``æ`e ∞∏àîe
iDhQh á``«`é`«`JGô``à`°`SG äÓ``«`∏`ë`J
áYƒªée ∫ÉªYCG óaôJ ,á«aGô°ûà°SG
≈``dEG π``°`Uƒ``à`dG á``«`¨`H ,ø``jô``°`û`©`dG
»c ,áeGóà°ùe äÉ°SÉ«°S ≥«≤ëJ
»a AÉ°†YC’G ∫hódG IOÉb É¡«a ô¶æj
,áeOÉ≤dG áª≤dG ó≤Y AÉæKCG áYƒªéªdG
…QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éªdG ≈``dƒ``à`jh
ôμØdG äÉYƒªéªd º``Yó``dG ºjó≤J
åëÑdG äÉYƒ°VƒªH á∏°üdG äGP

á«°VÉªdG ΩGƒYC’G øY ٪260 áÑ°ùæH äOGR

øjôëÑdG »``a á«LÓ©dG á``MÉ«°ùdG Rõ©`J …ô``μ°ù`©dÉH á``æª°ùdG äÉ``MGôL
:»∏Y áªWÉa âÑàc

ájóæ¡dG á``HôéàdÉH ó«°ûJ π``æjR
ájOó©àdGh á``«WGô≤ªjódG »``a
≥ªY πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée á°ù«FQ äó``cCG
øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H Iõ«ªàªdGh á«îjQÉàdG á≤«KƒdG ábGó°üdG äÉbÓY
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H ,óæ¡dG ájQƒ¡ªLh
óæ«aƒc çÉf ΩGQ ¢ù«FôdG áeÉîah ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
.á≤jó°üdG óæ¡dG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ
∑ƒdCG ô«Ø°ùdG ¢ùeG ìÉÑ°U É¡ÑàμªH πæjR ∫ÉÑ≤à°SG iód ∂dP AÉL
.øjôëÑdG áμ∏ªe iód óæ¡dG ájQƒ¡ªL ô«Ø°S É¡æ«°S QÉeƒc
á«WGô≤ªjOh ,IQÉ°†Mh ïjQÉJ øe óæ¡dG ¬H ôNõJ ÉªH äOÉ°TCGh
Ö©°ûdG äÉfƒμe πc ø«H á«aÉ≤K ájOó©J øe ¬H õ«ªàJ É``eh ,á≤jôY
AÉæHCG ™«ªL ¥ƒ≤M IÉYGôªH RQÉ``H ΩÉªàgGh ô«Ñc ¢UôMh ,…óæ¡dG
.¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG º«b õjõ©Jh ,≥jó°üdG É¡Ñ©°T
äÉbÓ©dG õjõ©J ≈∏Y ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ¢UôM ≈``dEG äQÉ``°`TCGh
ájóæ¡dG á«dÉédG QhOh ,IOó©àªdG ¿hÉ©àdG ä’Éée º``YOh ,á«FÉæãdG
óæ¡dG ∞bGƒªd ôjó≤àdGh RGõàY’G ≠dÉH øY áHô©e ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a
âHÉãdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bƒe IócDƒe ,øjôëÑdG áμ∏ªe ™e áæeÉ°†àªdG
øjó∏ÑdG ∞bGƒe πeÉμJh ,á≤jó°üdG óæ¡dG ájQƒ¡ªéd ºYGódG ï°SGôdGh
∫hódG ¿hDƒ°T »a á«LQÉîdG äÓNóàdG ¢†aQh ,ÜÉgQE’G á¡LGƒe »a
,ä’ÉéªdG π``c »``a ¿hÉ©àdG õjõ©àd ∑ôà°ûªdG »©°ùdGh ,á«∏NGódG
…óæ¡dG ¿ÉªdôÑdG ™e ¿hÉ©àdGh ,ájQÉªãà°S’Gh ájOÉ°üàb’G á°UÉNh
Éªd ôªà°ùªdG ≥«°ùæàdGh ,á«dhódGh ájƒ«°SB’G á«fÉªdôÑdG πaÉëªdG »a
.ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ídÉ°Uh ô«N ¬«a

á«HôàdG »ØXƒe ¢†©H πjƒîJ
»FÉ°†≤dG §Ñ°†dG …QƒeCÉe áØ°U
ódÉN ï«°ûdG ±Ébh’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh øY Qó°U
á«HôàdG IQGRh »ØXƒe ¢†©H πjƒîJ ¿CÉ°ûH QGô``b áØ«∏N ∫BG »∏Y øH
:≈∏Y QGô≤dG ¢üfh ,»FÉ°†≤dG §Ñ°†dG …QƒeCÉe áØ°U º«∏©àdGh
…Qƒ``eCÉ`e áØ°U º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh »ØXƒe ¢†©H ∫ƒîj
º¡°UÉ°üàNG IôFGO »a ™≤J »àdG ºFGôédG ≈dEG áÑ°ùædÉH »FÉ°†≤dG §Ñ°†dG
¿CÉ°ûH 1998 áæ°ùd (25) º``bQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ΩÉ``μ`MC’ áØdÉîªdÉH
Gò«ØæJ IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh á°UÉîdG á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
.¬d

Éª¡e GQƒëe áë°üdG πãªJh
-2019 IôàØ∏d áeƒμëdG èeÉfôÑH
™«ªL »``©`°`S ∫Ó`` N ø``e ,2022
QÉ``ª`ã`à`°`SÓ``d á``«` ª` °` Sô``dG äÉ``¡` é` dG
ôÑY óYGƒdG …ƒ«ëdG ´É£≤dG Gò¡H
á«©jô°ûàdG á``eƒ``¶`æ`ª`dG ô``jƒ``£` J
™aQh »ë°üdG ´É£≤dÉH á£ÑJôªdG
,á``«`ë`°`ü`dG äÉ``eó``î``dG iƒ``à` °` ù` e
á``jÉ``Yô``dG á``μ`∏`ª`ª`dG ô``«`aƒ``J ¿EG PEG
øe ÉgQÉÑàYÉH ,≈∏ãªdG á«ë°üdG
»àdG á«é«JGôà°S’G äÉ``jƒ``dhC’G
∫Ó``N ø``e É¡≤«≤ëJ ≈```dEG ≈©°ùJ
,á``«` FÉ``bƒ``dG äGQOÉ`` Ñ` `ª` `dG ø``e Oó`` Y
á«æWƒdG á£îdG ™e É«°TÉªJ »JCÉj
á``jDhô``dGh 2025-2016 áë°ü∏d
.2030 ájOÉ°üàb’G

∫ƒ``°`ü`M ó``jó``é` J ¿CG ô`` cò`` j
OÉªàY’G ≈∏Y …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG
»a ¬«∏Y π°üM …òdGh ,»``HhQhC’G
áμ∏ªªdG ¢UôM ¢ùμ©j ,2015 ΩÉY
ôªà°ùªdG ôjƒ£àdG á``Ñ`cGƒ``e ≈∏Y
§``£`N ≥`` `ah »``ë` °` ü` dG ´É``£` ≤` ∏` d
øª°†j É``ª`H ,á``∏`eÉ``μ`à`eh á``Mƒ``ª`W
ô°UÉæY ø``«`H º``ZÉ``æ`à`dGh AÉ``≤` JQ’G
á``jô``°`û`Ñ`dG á``«`ë`°`ü`dG á``eƒ``¶` æ` ª` dG
ócDƒJ ,á``bƒ``eô``e á``«`dhO äGOÉ¡°ûH
á«Ñ£dG á°ù°SDƒªdG √ò``g QGôªà°SG
ƒ£îJ ¿CG ≈∏Y É¡JQóbh ájôμ°ù©dG
AÉæHh ìÉéædG »a Iô«Ñc äGƒ£N
ÜÉ£≤à°SG »a á«°ù°SDƒªdG É¡àHôéJ
É¡JGhOCG õjõ©Jh á«æ¡ªdG QOGƒμdG
.á«Ñ£dG á«LƒdƒæμàdG

äÉeƒ≤e øe …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG
OÉªàY’G Gò``g ≥«≤ëJ »a âª¡°SCG
,»Ñ£dG ™ªàéªdÉH iƒà°ùªdG ™«aôdG
≈Ø°ûà°ùªdG πªY »gÉ°†j å«M
∫hO ∞∏àîªH á°ü°üîàªdG õcGôªdG
≈Ø°ûà°ùªdG πªY õ«ªj Éeh ,ºdÉ©dG
äGó©ªdGh Iõ``¡`LC’G çó``MCG ôaGƒJ
»MGôL ≥``jô``a Oƒ`` Lhh ,á«Ñ£dG
±Gô°TEÉH ,á«ªdÉY äGOÉ¡°ûH ôgÉe
™àªàj ,%100 áÑ°ùæH »æjôëH QOÉc
Ók °†a ,á∏jƒW IôÑNh á«dÉY IAÉØμH
áÑ°SÉæªdG á«°ùaÉæàdG QÉ©°SC’G øY
ák fQÉ≤e πbC’G ôÑà©J »àdG á«fGõ«ª∏d
äGò``H iô``é` J »``à` dG äÉ``«`∏`ª`©`dÉ``H
á°ü°üîàªdG õcGôªdG iód ∫ÉéªdG
.iôNC’G ábƒeôªdG

áÄ«Ñc É``¡`d è``jhô``à` dGh ,øjôëÑ∏d
,á``«``LÓ``©``dG á``MÉ``«` °` ù` ∏` d ≈``∏``ã``e
øjòdG Oó``Y óYÉ°üJ ™``e ák `°`UÉ``Nh
AGô``LEGh AÉØ°ûà°S’G ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤j
…ô``μ` °` ù` dGh á``æ` ª` °` ù` dG äÉ```MGô```L
∫hóH á°ü°üîàªdG õcGôªdG ió``d
Gò``g ™``°`†`jh ,á``jƒ``«` °` SBGh á``«`Hô``Y
º°SÉH πé°ùªdG »æjôëÑdG RÉéfE’G
áμ∏ªªdG …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG
áMÉàªdG äGQÉ``«`î`dG áªFÉb øª°V
Aƒ``°`V »`` a äÉ`` MGô`` é` `dG AGô`` ` `LE’
á``Ä`«`Ñ`dGh á``«` HÉ``é` jE’G äÉ``«`£`©`ª`dG
AGôLE’ á©é°ûªdGh áæeB’G á«ë°üdG
.äÉMGôédG √òg πãe
»Ñ£dG RÉ`` é` `fE’G Gò`` g ó``©` jh
¬H õ«ªàj Ée ≈∏Y Ó«dO »æjôëÑdG

»a á«ªdÉ©dG ô«jÉ©ªdG ≥«Ñ£Jh
¢ù∏éªdG ≥Ñ£j PEG ,∫É``é`ª`dG Gò``g
äÉMGôL õcGôe OÉªàY’ »HhQhC’G
,ájOÉªàYÓd áeQÉ°U ô«jÉ©e áæª°ùdG
äÓgDƒe á©LGôe ∂dòc âæª°†J
ø«∏eÉ©dG π``c äGô``Ñ` Nh Ö``jQó``Jh
ø«°ü°üîàe ø«MGôL øe ,õcôªdÉH
øe AÉÑWCGh ,áæª°ùdG äÉMGôL »a
ºbÉ£dGh ,äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe
áaÉ°VE’ÉH ,¢ü°üîàªdG »°†jôªàdG
êÓ©dGh ájò¨àdG »°UÉ°üàNG ≈dEG
.ºgô«Zh ,π«gCÉàdGh »©«Ñ£dG
≈Ø°ûà°ùªdG ∫ƒ°üM º¡°ùjh
äGOÉ¡°ûdGh ájOÉªàY’G √ò``g ≈∏Y
»``a á`` bƒ`` eô`` ª` `dG äÉ```¡` `é` `dG ø`` `e
ábƒeôªdG á«Ñ£dG áfÉμªdG ó«cCÉJ

»àdG áæª°ùdG äÉMGôL äRõY
…ôμ°ùdGh áæª°ùdG õcôe É¡jôéj
áMÉ«°ùdG …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH
ΩÉ``Y ∫Ó`` N á``μ`∏`ª`ª`dÉ``H á``«` LÓ``©` dG
®ƒë∏e ƒªf π«é°ùJ ó©H 2019
IOÉ``jõ``H É¡«∏Y ∫É``Ñ` b’G Ö°ùf »``a
,á«°VÉªdG ΩGƒYC’G øY %260 â¨∏H
õcôªdG ¿G »dG ΩÉ``bQC’G ô«°ûJ Éª«a
á``MGô``L á``«` ∏` ª` Y 2000 iô`` ` `LCG
»a âª¡°SG ¬°ù«°SCÉJ òæe áëLÉf
¢VGôe’G ≈°Vôe øe %90 AÉØ°T
.áæeõªdG
≈Ø°ûà°ùªdG RÉ``«` à` LG Rõ`` `Yh
IOÉ``¡` °` T äÉ``Ñ` ∏` £` à` e …ô``μ` °` ù` ©` dG
á«fÉãdG Iôª∏d »``HhQhC’G OÉªàY’G
áMÉ«°ùdG §«°ûæJ ¬°ù«°SCÉJ òæe
º``jó``≤`Jh á``μ`∏`ª`ª`dG »``a á``«` LÓ``©` dG
äÉMGôL »a á«Yƒf á«ë°U äÉeóN
»a õ``cô``e ∫hCG íÑ°ü«d áæª°ùdG
≈∏Y π``°`ü`ë`j §`` °` `ShC’G ¥ô``°` û` dG
»μjôeC’Gh »``HhQhC’G øjOÉªàY’G
.…ôμ°ùdGh áæª°ùdG áMGôL »a
OÉ``ª``à``Y’G ≥``«` ≤` ë` J »`` `JCÉ` ` jh
äGQÉ`` jR á∏°ù∏°S ó©H »`` ` HhQhC’G
á``MGô``L õ``cô``e º««≤àd ;á``«` LQÉ``N
≈Ø°ûà°ùªdG »``a ôμ°ùdGh áæª°ùdG
øe ócCÉàdG É¡dÓN ºq ` J ,…ôμ°ù©dG
IOƒédG äÉÑ∏£àe õcôªdG AÉØ«à°SG
πª©dG á``«`dBG ôjƒ£Jh ,á``eÓ``°`ù`dGh

øjôëÑdG ÜÉ``H »a Ωƒ``«dG zá``eÉæªdG AGó``f{`d å``dÉãdG AÉ``≤∏dG ó``≤©J á``aÉ≤ãdG á``Ä«g
»``fÉ``°``ù``fE’G çGô``à``dG á``ª``FÉ``b ≈``∏`Y É```¡```LGQOE’
≈∏Y ´GóHE’G ¿óe ióMEÉc É¡∏«©Øàdh »ªdÉ©dG
.ºdÉ©dG iƒà°ùe
AGó```f{ AÉ``≤``d äó``≤``Y ó``b áÄ«¡dG â``fÉ``ch
,»``°``VÉ``ª``dG ΩÉ``©``dG ™``∏``£``e ∫hC’G zá``eÉ``æ``ª``dG
âæª°†J áYƒæàe äGQOÉÑe √ó©H øe òØæàd
áMƒàØe ä’ƒ````L ,á``jƒ``Yƒ``J äGô``°``VÉ``ë``e
áæjóªdG í``eÓ``e ≈``∏``Y ±ô``©``à``∏``d Qƒ¡ªé∏d
áYÉæ°U ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«aÉ≤ãdGh á«fGôª©dG
äÉ«dÉªL IOÉ©à°SÉH ø«ªà¡ªdG ø«H Ée äGAÉ≤d
âª¶f ∂dòc .É¡«dÉgCG äÉÄa ∞∏àîeh áæjóªdG
á∏°ù∏°S zÅfGƒe{ ™e ¿hÉ©àdÉH áaÉ≤ãdG áÄ«g
»a ≥∏£dG AGƒ``¡``dG »``a á«FÉªæ«°S ¢``Vhô``Y
ø«H Ée zº«àj Éªæ«°S{ ¿Gƒæ©H áeÉæªdG áæjóe
.»°VÉªdG ΩÉ©dG øe ƒjÉeh ¢SQÉe …ô¡°T

áÄ«g âæμªJ å``«``M ,ΩÓ``°``ù``dGh ¢ûjÉ©à∏d
êGQOEG ø``e äÉeƒ≤ªdG √ò``g π°†ØH áaÉ≤ãdG
™bGƒªd ájó«¡ªàdG áªFÉ≤dG ≈∏Y áeÉæªdG
.Ω2018 ΩÉY »ªdÉ©dG çGôàdG
áaÉ≤ãdG áÄ«g ≥∏£J ,AÉ≤∏dG Gò``g ôÑYh
á«fÉ°ùfE’G ájƒ¡dG »a QÉªãà°SÓd É¡JQOÉÑe
É¡dÓN øe ≈©°ùJh ,á«aÉ≤ãdGh á«fGôª©dGh
¢``UÉ``î``dG ´É``£``≤``dG ™``e äÉ``cGô``°``T ó``≤``Y ≈````dEG
»a »∏ëªdG ™ªàéªdGh á«∏gC’G äÉ¡édGh
»``fÉ``°``ù``fE’G çQE’G ≈``∏``Y ®É``Ø``ë``dÉ``H ΩÉ``ª``à``gG
≈©°ùJh .á«îjQÉàdG áeÉæªdG »a …QÉª©ªdGh
áæjóª∏d á«°û«©ªdG áÄ«ÑdÉH AÉ≤JQÓd IQOÉÑªdG
´ƒæà∏d máª°UÉ©c …ƒ«ëdG ÉgQhO IOÉ©à°S’h
mõcôªch ,»``æ``jó``dGh »``fÉ``°``ù``fE’Gh »aÉ≤ãdG
áÄ«¡J ,»Yƒf mQÉªãà°SG áæjóeh …QÉ°†M

QÉ```KB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g ó≤©J
,záeÉæªdG AGóf{`d ådÉãdG AÉ≤∏dG ø«æKE’G Ωƒ«dG
áYÉ°ùdG ΩÉªJ »``a øjôëÑdG ÜÉ``H »``a ∂``dPh
.Gô°üY 4:00
»àdG Oƒ¡édG QÉWEG »a AÉ≤dG Gòg »JCÉjh
»a QÉ```KB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g É¡dòÑJ
,á«îjQÉàdG áeÉæªdG áæjóe ¿ƒ``°``Uh ßØM
áaÉ≤ã∏d ø``jô``ë``Ñ``dG áÄ«g ¢Vô©à°S å``«``M
»àdGh ,áeÉæª∏d É¡à«é«JGôà°SG QÉ````KB’Gh
™jQÉ°ûªdG ø``e Oó``Y AÉ``«``MEG IOÉ```YEG øª°†àJ
áÄ«¡dG ø°Tóà°S Éªc ,á«aÉ≤ãdG á«fGôª©dG
äÉ¡Lh áæjóªdG QGhõd Ωó≤J á£jôîd GQƒ°üJ
.áØ∏àîe ájQÉ°†Mh á«îjQÉJh á«aÉ≤K
á«fGôªY áÑ«côJ áeÉæªdG áæjóe ∂∏àªJh
õcôªc É¡à«ªgCG ócDƒj Ék «aÉ≤K Ék YƒæJh Iójôa
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حمليات 05

رئي�ص الأعلى لل�شحة ي�شدر قرا ًرا بت�شمية اأع�شاء اللجنة الوطنية لل�شراء املوحد للأدوية
�سدر عن رئي�ض �ملجل�ض �لأعلى لل�سحة �لفريق طبيب �ل�سيخ حممد بن عبد�هلل �آل خليفة قر�ر رقم  3ل�سنة  2020ب�ساأن ت�سمية �أع�ساء �للجنة
�لوطنية لل�سر�ء �ملوحد للأدوية و�مل�ستلزمات �لطبية.
وجاء يف �لقر�ر �أنه تقرر ت�سكيل �للجنة برئا�سة �لدكتورة عائ�سة مبارك بوعنق وت�سم �للجنة �لأع�ساء� :إبر�هيم علي �لنو�خذة ممثلً عن
�سندوق �ل�سمان �ل�سحي (نائبًا للرئي�ض)� ،لدكتورة مهيبة عبد�هلل حممد ممثلً عن وز�رة �ل�سحة (ع�سوً�) ،حممد عبد�لفتاح �حل�سيني ممثلً عن
وز�رة �ل�سحة (ع�سوً�)� ،لدكتور هاين فار�ض فرج �هلل ممثلً عن م�ست�سفى �مللك حمد �جلامعي (ع�سوً�)� ،لدكتورة و�سال ح�سن �لفا�سل ممثلً عن
�خلدمات �لطبية بوز�رة �لد�خلية (ع�سوً�) ،منى جابر علي ممثلً عن �خلدمات �لطبية بوز�رة �لد�خلية (ع�سوً�)� ،لدكتور جلل عبد�هلل �خلان ممثلً
عن م�ست�سفى قوة دفاع �لبحرين (ع�سوً�)� ،لربوفي�سور ح�سني �أبايل ممثلً عن مركز �لبحرين للأور�م (ع�سوً�)� ،لعميد طبيب فوؤ�د عبد�لقادر حممد
ممثلً عن مركز �ل�سيخ حممد بن خليفة بن �سلمان �آل خليفة �لتخ�س�سي للقلب (ع�سوً�) ،روؤيا حممد �لعبا�سي ممثلً عن �لهيئة �لوطنية لتنظيم
�ملهن و�خلدمات �ل�سحية (ع�سوً�) ،يا�سر علي �سخري ممثلً عن م�ست�سفى قوة دفاع �لبحرين (ع�سوً�) ،فادي �سمري �أيوب ممثلً عن م�ست�سفى �مللك
حمد �جلامعي (ع�سوً�) ،ملياء �سمري عبد�لغني ممثلً عن مركز �لبحرين للأور�م (ع�سوً�) ،فاتن جمال �حليا�سات ممثلً عن مركز �ل�سيخ حممد بن
خليفة بن �سلمان �آل خليفة �لتخ�س�سي للقلب (ع�سوً�)� ،لدكتور ح�سني طه عبد�لوهاب ممثلً عن �مل�ست�سفيات �حلكومية (ع�سوً�)� ،أمرية فاروق
علي �سيدلنيًا ممثلً عن �مل�ست�سفيات �حلكومية (ع�سوً�)� ،لدكتورة منى مريز� �لتحو ممثلً عن مر�كز رعاية �ل�سحة �لأولية (ع�سوً�) ،وجد�ن
�سالح منيزل �سيدلنيًا ممثلً عن مر�كز رعاية �ل�سحة �لأولية (ع�سوً�)� ،سفيع حبيب �لنطع ممثلً عن �جلهة �مل�سوؤولة عن تخزين وتوزيع �لأدوية
(ع�سوً� ومقر ًر�).
اجلدير بالذكر اأن قــرار ت�سمية اأع�ساء اللجنة
ياأتي تنفي ًذا لقرار �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان اآل خليفة ،رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل
ورعاه ،رقم ( )27ل�سنة  2019باإن�ساء وت�سكيل اللجنة
الوطنية لل�سراء املوحد لالأدوية وامل�ستلزمات الطبية.
حيث جاء يف املــادة الأوىل ،تُن�ساأ جلنة ت�سمى
«اللجنة الوطنية لل�سراء املوحد لالأدوية وامل�ستلزمات
الطبية» تتبع املجل�س الأعلى لل�سحة ،وي�سار اإليها
يف هذا القرار بكلمة (اللجنة) ،وت�سكل من ممثلني عن
اجلهات الآتية على اأن متثل كل جهة بطبيب و�سيدلين
على الأقل :وزارة ال�سحة ،والهيئة الوطنية لتنظيم
املهن واخلــدمــات ال�سحية ،وم�ست�سفى قــوة دفاع
البحرين ،وم�ست�سفى امللك حمد اجلامعي ،و�سندوق
ال�سمان ال�سحي ،ومركز البحرين لــالأورام ،ومركز
ال�سيخ حممد بن خليفة بن �سلمان اآل خليفة التخ�س�سي
للقلب ،وممثل عن امل�ست�سفيات احلكومية ومراكز رعاية
ال�سحة الأولية واجلهة امل�سوؤولة عن تخزين وتوزيع
الأدوية.

وجــاء يف املــادة الثانية ،ي�سدر بت�سمية رئي�س
ونائب رئي�س واأع�ساء اللجنة قرار من رئي�س املجل�س
الأعلى لل�سحة بنا ًء على تر�سيح كل جهة .وتكون مدة
الع�سوية يف اللجنة اأربع �سنوات قابلة للتجديد ملدد
اأخرى مماثلة تبد أا من تاريخ �سدور القرار بت�سميتهم،
واإذا خال حمل اأحد الأع�ساء لأي �سبب ،يحل حمله ممثل
عن ذات اجلهة وبذات الأداة ،ويكمل الع�سو اجلديد مدة
�سلفه.
وعـ ّد القرار من بني مهام اللجنة الإ�سراف على
املــخــزون الوطني ال�سرتاتيجي ل ـالأدويــة وو�سع
موؤ�سرات الأداء للجهة امل�سوؤولة عن تخزين وتوزيع
الأدويــة باململكة ،والتاأكد من ح�سن اإدارة املخزون
الوطني ال�سرتاتيجي لالأدوية و�سحة اإجراءات ال�سرف
وو�سع ال�سوابط والإجراءات الالزمة ل�سرف الأدوية
وامل�ستلزمات الطبية ،والعمل على التاأكد من توزيع
الأدويــة وامل�ستلزمات الطبية على جميع املن�ساآت
ال�سيدلية العامة واخلا�سة اخلا�سعة ملنظومة ال�سمان
ال�سحي ،ومراجعة واعتماد عقود �سراء الأدويــة

وامل�ستلزمات الطبية وتوريدها للمخازن.
كما ت�سطلع اللجنة مبراقبة ميزانية الأدويــة
وامل�ستلزمات الطبية ومتابعة اإجراءات توريدها و�سرفها
ورفع تقرير ب�ساأنها اإىل املجل�س الأعلى لل�سحة ،وتوحيد
عمليات �سراء الأدوية وامل�ستلزمات الطبية للموؤ�س�سات
الطبية احلكومية والإ�سراف على توزيعها و�سرفها
بالتعاون مع �سندوق ال�سمان ال�سحي.
وتقوم اللجنة ب�سبط الإنفاق واحلد من الهدر مبا
ي�سمن ال�ستغالل الأمثل للموارد عن طريق �سبط
عمليات ال�سراء والتخزين وال�سرف بالتن�سيق مع
كل اجلهات املعنية ومبا يحقق تر�سيد الإنفاق وح�سن
ا�ستخدام املخزون من الأدويــة وامل�ستلزمات الطبية،
والتعاون مع امل�سوؤولني عن الأدوية واملواد اجلراحية
امل�ستهلكة يف املوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية ومع
املوردين ومتابعة تطبيق نظام اإدارة الأدوية بالتن�سيق
مع �سندوق ال�سمان ال�سحي.
وتعمل اللجنة على اإعداد قائمة الأدوية الأ�سا�سية
الوطنية وا�ستخدامها وتطوير قائمة الأدوية والعقاقري

�لفريق طبيب �ل�سيخ حممد بن عبد�هلل �آل خليفة

الأ�سا�سية التي يجب الحتفاظ بها يف املخازن املركزية
كمخزون وطني ا�سرتاتيجي ،بالإ�سافة اإىل اإجــراء
مراجعة دورية �سنوية لالأدوية املذكورة يف القائمة
واإجراء التعديالت الالزمة عليها بالإ�سافة اأو الإلغاء،
واقرتاح اإ�سافة اأي دواء جديد لقائمة الأدوية والعقاقري
الأ�سا�سية التي يطلبها الأطباء العاملون بالقطاع
احلكومي ودرا�سة املربرات التي حتتم اإ�سافته.
كما تقوم اللجنة بتوحيد قوائم الأدوية وامل�ستلزمات
الطبية املتوفرة يف برنامج ال�سراء اخلليجي املوحد
والتن�سيق ل�سرائها بني خمتلف اجلهات احلكومية،
والعمل على زيادة ن�سبة امل�ساركة يف برنامج ال�سراء
اخلليجي املوحد التابع للمكتب التنفيذي لدول جمل�س
التعاون جلميع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية ،وتوحيد
قوائم الأدويــة وامل�ستلزمات الطبية غري املتوفرة يف
برنامج ال�سراء اخلليجي املوحد والتن�سيق ل�سرائها بني
خمتلف امل�ست�سفيات احلكومية ،بالإ�سافة اإىل العمل على
تهيئة نظم املعلومات ال�سحية ملراقبة �سرف واإدارة
الأدوية ودرا�سة تطبيق الو�سفة الإلكرتونية.

بعد رف�ص م�شت�شفى خا�ص ا�شتقباله

وفاة وافد اآ�شيوي ب�شكتة قلبية يف طريقه اإىل ال�شلمانية
خديجة العرادي
تويف وافد ا�سيوي يف الربعينيات من العمر،
فجر يوم اأم�س ال�سبت ،وذلك بع�س تعر�سه لآلم
�سدرية مفاجئة ،ت�ساعفت نتيجة رف�س اأحد
امل�ست�سفيات اخلا�سة يف منطقة �سند عالجه.
واأكد اأحد املقربني من املتوفى اأنه «مبا�سرة
بعد تعر�س �سديقهم لآلم مفاجئة يف ال�سدر،
توجهوا به للم�ست�سفى القريب من م�سكنهم لكنهم
رف�سوا ا�ستقباله ،واأخربوهم بنقله اىل امل�ست�سفى

الع�سكري او جممع ال�سلمانية الطبي ،لتلقي
العالج».
واأ�ساف «اأ�سرعنا به اىل جممع ال�سلمانية
الطبي وحاولنا اإنعا�سه بعد تدهور حالته يف
الطريق اىل جممع ال�سلمانية لكنه فارق احلياة».
واأبدى اأ�سدقاء املري�س �سدمتهم ال�سديدة من
رف�س امل�ست�سفى اخلا�س عالج املري�س الوافد رغم
كونه اأقرب م�ست�سفى لهم ،وهو الت�سرف الذي
ينايف اخلدمة الإن�سانية والقَ�سم الذي اأق�سموه
بعالج جميع املر�سى واإنقاذ اأرواحهم.

�شرطة
الهجانة
اثناء قيامهم
بواجبهم يف
تاأمني املن�شاآت
النفطية وذلك
يف اأربعينيات
القرن املا�شي

يكتبها :غالب اأحمد

محاكـم

الزام �شاحبة مقهى بدفع متاأخرات م�شتحقات عامل وتذكرة العودة لوطنه
حكمت املحكمة الكربى العمالية الوىل باإلزام مالكة
مقهى ومطعم باأن توؤدي للمدعي  2181دينارا متبقيا
اأجر الفرتة من يناير حتى اأغ�سط�س  2018و 900دينار
اأجر �سبتمرب واأكتوبر ودي�سمرب من ذات العام والفائدة
بن�سبة � %6سنويا من الأجر الذي تاأخر �سرفه مدة �ستة
اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ ا�ستحقاق الأجر ،وتزاد هذه الن�سبة
بواقع  %1عن كل �سهر تاأخري بعد ذلك ومبا ل يجاوز
ن�سبة � %12سنويا من هذا الأجر حتى متام ال�سداد.
كما وحكمت املحكمة باإلزام املدعى عليها مالكة املقهى
واملطعم باأن توؤدي للمدعي  1070دينارا مدفوعات
العمال من ح�ساب املدعي اخلا�س و 356دينارا بدل
اإجازة �سنوية و 500.332دينارا مكافاأة نهاية اخلدمة
وما يعادل قيمة تذكرة عودة ملوطنه ورف�س ما عدا ذلك
من طلبات .واألزمت املدعي واملدعى عليها باملنا�سب من
م�سروفات الدعوى ،واألزمت املدعى عليها  20دينارا
مقابل اأتعاب املحاماة.
وقال وكيل املدعي املحامي الدكتور �سامل غمي�س
اإن املحكمة قد خل�ست باأن املدعي قد عمل لدى املدعى
عليها طوال الفرتة املطالب باأجرها ،فاإنه ي�ستحق مبلغ
 1321دينارا متبقي اأجر الفرتة من يناير حتى اأغ�سط�س
 2018ومبلغ  860دينارا اأجر �سبتمرب واأكتوبر و26
يوم من دي�سمرب  2018تاأ�سي�سا على اأن مقدار اأجره
ال�سهري  300دينار ،اإذ اإن املدعى عليها قد عجزت عن
اإثبات �سرفها اأجور املدعي عن تلك الفرتة بل اأنها اأقرت يف
الأوراق با�ستحقاق املدعي ملبلغ  1321دينارا متبقي اأجر
الفرتة من يناير حتى اأغ�سط�س  ،2018الأمر الذي تلزمها
املحكمة باأن توؤدي للمدعي مبلغ  2181دينارا م�سافا اإليه
الفائدة التاأخريية عن ال�سداد ا�ستنادا للمادة (/40ج) من
ذات القانون على النحو الذي �سريد باملنطوق.
وقالت املحكمة اإن الوقائع تخل�س ح�سبما ا�ستبان لها
مبطالعتها لأوراق الدعوى و�سائر مدوناتها يف اأن املدعي
عقد اخل�سومة قبل املدعى عليها مبوجب لئحة قدمت اإىل
مكتب اإدارة الدعوى العمالية بتاريخ 2019/01/07
طلب يف ختامها اإلزامها باأن توؤدي له 1321 -1 :دينارا

�سامل غمي�ض

متبقي اأجر الفرتة من يناير حتى اأغ�سط�س  2018و900
دينار اأجر الفرتة من �سبتمرب واأكتوبر ودي�سمرب من ذات
العام والفائدة التاأخريية عن ال�سداد.
 1070 -2دينارا مدفوعات لعمال املدعى عليها من
ح�ساب املدعي اخلا�س.
 375 -3دينارا بدل اإجازة �سنوية
 500.337 -4دينار مكافاأة نهاية اخلدمة
 -5قيمة تذكرة عودة.
 -6بدل � 7ساعات اإ�سافية يوميا ،وبدل العمل يف
الإجازات الأ�سبوعية طوال فرتة اخلدمة.
 -7م�سروفات الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة ،على
�سند من القول اإنه بتاريخ  2016/10/09التحق
بالعمل لدى املدعى عليها لقاء اأجر �سهري قدره 300
دينار ،وبتاريخ  2018/12/26اأنهت املدعى عليها
خدمته ب�سبب تقدميه �سكوى �سدها لدى وزارة العمل،
الأمر الذي حدا به اإقامة دعواه املاثلة بغية احلكم له
بطلباته �سالفة البيان.
واأ�سار اإىل اأن املدعى عليها مل تثبت ا�ستنفاذ املدعي
ر�سيد اإجازته ال�سنوية اأو �سدادها البدل النقدي عنها،
ومن ثم فاإنه ي�ستحق بدل اإجازة �سنوية لفرتة عمله
من  2016/10/09حتى  2018/12/26واملقدرة
ب�سنتني و�سهرين و 18يوما بعدد  36.5يوم اإجازة مبا
يعادل مبلغ  356دينارا تاأ�سي�سا على اأن مقدار اأجره

ال�سهري  300دينار ،الأمر الذي تق�سي املحكمة باإلزام
املدعى عليها باأن توؤديه للمدعي على النحو الذي �سريد
باملنطوق.
واأ�ساف اأنه عن طلب املدعي  500.337دينار مكافاأة
نهاية اخلدمة ،وملا كان من املقرر بن�س املادة ( )116من
ذات القانون (ي�ستحق العامل غري اخلا�سع لأحكام قانون
التاأمني الجتماعي عند اإنهاء عقد عمله مكافاأة بواقع اأجر
ن�سف �سهر عن كل �سنة من �سنوات العمل الثالث الأوىل،
واأجر �سهر عن كل �سنة من ال�سنوات الالحقة عليها،
وي�ستحق العامل املكافاأة عن ك�سور ال�سنة بن�سبة املدة
التي ق�ساها يف اخلدمة لدى �ساحب العمل).
ملا كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من خ�سوع املدعي
للتاأمني الجتماعي وخلوها مما يفيد �سداد املدعى عليها
مكافاأة نهاية اخلدمة له وعمال بن�س املادة � 116سالفة
البيان ،فاإنه ي�ستحق مكافاأة نهاية اخلدمة لفرتة عمله
من  2016/10/09حتى  2018/12/26واملقدرة
ب�سنتني و�سهرين و 18يوما مبا تعادل مبلغ 332/500
دينار تاأ�سي�سا على اأن مقدار اأجره ال�سهري  300دينار،
الأمر الذي تق�سي املحكمة باإلزام املدعى عليها باأن توؤديه
للمدعي على النحو الذي �سريد باملنطوق.
وحيث اإنه عن طلب املدعي قيمة تذكرة عودة ،ملا
كان من املقرر بن�س املادة (/27اأ )1/من قانون رقم
 19ل�سنة  2006ب�ساأن تنيظم �سوق العمل (يلتزم
�ساحب العمل -الأخري -امل�سرح له با�ستخدام العامل
الأجنبي بتحمل نفقات اإعادته اإىل اجلهة التي يحددها
عقد العمل ،واإذا مل يحدد العقد جهة معينة حتمل �ساحب
نفقات اإعادة العامل الأجنبي اإىل اجلهة التي ينتمي اإليها
بجن�سيته ،وذلك بعد انتهاء عالقة العمل اأو انتهاء اأو اإلغاء
ت�سريح العمل) ،وملا كانت عالقة العمل انتهت بني املدعي
العامل الأجنبي -واملدعي عليها �-ساحب العمل -ومليثبت عمل املدعي لدى �ساحب عمل اآخر ،وعليه تق�سي
املحكمة باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي ما يعادل
قيمة تذكرة �سفر عودته اإىل بالده على النحو الذي �سريد
باملنطوق.

تاأييد �شجن �شخ�ص
لـ� 5شنوات بعد �شرقة برادة
ق�ست حمكمة التمييز ب�سجن متهم خلم�س
�سنوات �سارك مع اآخرين يف �سرقة برادة مبنطقة
�سند ،حيث حكمت املحكمة اأول درجة على املتهم
واآخر بال�سجن � 10سنوات ،وطعن املتهم يف حمكمة
ال�ستئناف التي ق�ست بتاأييد احلكم.
فيما قامت حمكمة ال�ستئناف بنق�سه واأعادته
اىل املحكمة لتنظر الق�سية من جديد ،فق�ست
حمكمة ال�ستئناف يف املرة الثانية بتعديل العقوبة
اإىل ال�سجن � 5سنوات ،ال ان املتهم مل يرت�س احلكم
فطعن امام حمكمة التمييز لتق�سي بتاأييد احلكم.
ووجهت النيابة العامة اإىل املتهمني اأنهما
يف � 2014/5/17سرقا املبلغ النقدي اململوك
لربادات اأبل ،باأن قاما بتهديد العامل بوا�سطة �سالح
(م�سد�س) حيث قام اأحدهم بو�سعه على راأ�سه،
ومتكن الآخر من �سرقة املبلغ النقدي ،ومتكنا بهذه
الو�سيلة الق�سرية من اإمتام ال�سرقة والفرار.
وتعود تفا�سيل الق�سية اىل تلقي مركز ال�سرطة
بالغا عن �سرقة برادة ،حيث قام  4ملثمني ي�ستقلون
�سيارة �ــســوداء ،ب�سرقة مبلغ مــايل من اإحــدى
الربادات.
واأفاد العامل ال�سيوي يف الربادة اأنه وخالل
ال�ساعة  3:30ع�سرا تفاجئ باأ�سخا�س ملثمني
يدخلون الربادة ،وقد قام اأحدهم باإغالق الباب من
الداخل ،والإم�ساك به ،وح�سر الآخرون واأخذوا
ي�سرخون يف وجهه مطالبني اإياه باإعطائهم النقود
املوجودة يف الربادة ،وقام اأحدهم بو�سع م�سد�س
اأ�سود اللون على جبهته وقام بتهديده ،فيما قام
اآخر بالتوجه خلفه ،وقال العامل اأعتقد اأن ال�سخ�س
الآخر كان مي�سك ب�سكني و�سعها يف ظهره ،فخفت
و�سقطت على الأر�س وقاموا ب�سرقة  60دينارا
كانت موجودة يف �سندوق الربادة ،ثم خرجوا يف
خالل  3دقائق .وقامت ال�سرطة مبعاينة املكان
وال�ستماع لإفادات العمال ومن خالل التحريات
متكنت من التو�سل اإىل اثنني من املتهمني.
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ِّ
يدشن «الرصد المتحرك»
خالد بن عبد اهلل
لمتابعة جميع أنواع المخالفات البلدية
دش��ن نائب رئي��س مجلس ال��وزراء رئي��س اللجنة
الوزارية للمش��اريع التنموية والبنية التحتية الش��يخ
خالد بن عبد اهلل آل خليفة ،نظاماً داخلياً يعنى برصد
ومتابع��ة جميع أن��واع المخالف��ات البلدي��ة ،وتوفير
قاع��دة بيانات متكامل��ة حولها ،والتحق��ق من حالة
القائ��م من تلك المخالفات ف��ي الموقع الذي يتواجد
فيه المفتشون عبر بوابة إلكترونية واحدة وبواسطة
أجهزة ذكية حديثة.
ويأتي هذا التدشين في أعقاب موافقة اللجنة الوزارية
للمش��اريع التنموي��ة والبنية التحتية ف��ي اجتماعها
الذي عُقد يوم األربعاء الماضي برئاس��ة الشيخ خالد
بن عبد اهلل آل خليف��ة على النظام ،الذي أطلق عليه
اس��م «نظام الرص��د المتح��رك» ،وموافقتها كذلك
على البدء في تطبيق��ه وتعميمه على كافة البلديات
بع��د أن كان العمل به مقتصراً عل��ى نطاق جغرافي
محدود ضمن أمانة العاصمة كمرحلة تجريبية أثبتت
نجاحها.
وخالل مراس��م تدشين وإطالق النظام التي جرت في
مكت��ب نائب رئيس مجلس ال��وزراء بقصر القضيبية
األح��د ،بحض��ور وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلديات
والتخطيط العمراني عصام خلف ،والرئيس التنفيذي
للمعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية محم��د القائد،
وعدد من المسؤولين من كال الجهتين ،أعرب الشيخ
خالد بن عبد اهلل عن شكره للفريق الذي أعد وصمم
ه��ذا النظ��ام لما يوفره م��ن خدمات غير مس��بوقة،
وتدف��ع بالعمل البلدي نحو آف��اق جديدة من التقدم
والتط��ور المس��تدام ،وبخاص��ة فيما يتعل��ق بتعزيز
أنظمة وإجراءات التفتيش.
ووجَّه الشيخ خالد بن عبداهلل ،إلى دراسة توفير هذا
النظام وإتاحته للوزارات والجهات الحكومية التي تقع
مهمة التفتيش من بين مسؤولياتها.
وقال الشيخ خالد بن عبداهلل« :تولي الحكومة برئاسة
صاح��ب الس��مو الملكي رئي��س الوزراء ،ومس��اندة
صاح��ب الس��مو الملك��ي ولي العه��د نائ��ب القائد
األعلى النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء ،اهتماماً
خاص��اً برفع كف��اءة وفاعلي��ة القط��اع الحكومي من
حيث مراجعة وتحديث هندس��ة العمليات والخدمات
الحكومي��ة وتكاملها بي��ن الجهات ،وتعزي��ز الرقابة
والمساءلة والش��فافية ،التزاماً بما نص عليه برنامج
الحكوم��ة ( ،)2022 – 2019وتن��درج م��ن بين تلك

دراسة إتاحة النظام للجهات األخرى ذات االختصاصات التفتيشية والرقابية
يرصد المخالفات مباشرة ويتابعها عبر بوابة إلكترونية وبدء تعميمه
يوفر معلومات أكثر دقة ويحقق أعلى قدر من االلتزام بالقوانين
العملي��ات أنظم��ة التفتي��ش البل��دي والت��ي تكمن
أهميته��ا ف��ي كونه��ا أداة رقاب��ةٍ س��ابقة تنبه إلى
المخالف��ات قب��ل حدوثها ،وه��و ما يقل��ل من وقوع
المخالفات قدر اإلم��كان ،وفي المقابل فإنها تضمن
حال حدوثها التنفيذ السليم للقانون».
ولف��ت إل��ى أن ه��ذه األنظم��ة الت��ي كان��ت تُ��دار
بطريقة تقليدي��ة وكان يتطلب معها إدخال البيانات
وتفاصيله��ا في المكات��ب بعد رصدها ف��ي المواقع
المختلف��ة ،أصبح��ت اليوم مدمجة بتقني��ات حديثة،
وأن تدعيمه��ا بمبتك��رات تكنولوجي��ة متقدمة من
ش��أنه أن يجع��ل مهمة التفتيش والرقاب��ة أكثر دقة
بما يحقق أعلى قدر من االلتزام بالقوانين والقرارات
المنظمة لها.

فيما أعرب وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمران��ي ،باألصال��ة عن نفس��ه ونيابة ع��ن جميع
منتس��بي الوزارة ،عن الش��كر واالمتنان إلى الش��يخ
خالد بن عبد اهلل آل خليفة ،على ما تحظى به مشاريع
ومب��ادرات الوزارة وبرامجها م��ن دعم ال محدود من
قب��ل اللجن��ة الوزاري��ة للمش��اريع التنموي��ة والبنية
التحتية برئاسته.
وأك��د أن إط��الق نظام الرص��د المتح��رك يعد نقلة
نوعية في التعاطي والتعامل م��ع المخالفات البلدية
بش��تى أنواعها ،وهو نهج ستواصل عليه الوزارة في
تحويل وإدماج أنظمته��ا بالتقنيات الحديثة لتعظيم
االس��تفادة منها لما فيه تطوير عمل الوزارة بش��كل
عام ،والعمل البلدي على وجه التحديد.

وقدم القائمون على النظام ،ش��رحاً إلى الشيخ خالد
بن عبد اهلل آل خليفة حول أهم مكونات النظام وطرق
اس��تخدامه ،حيث يمكن من خالل هذا النظام إصدار
ش��هادات إتم��ام البن��اء والدفان ،وضب��ط وتصحيح
وضع المخالفات اإلنشائية وتلك المتعلقة باإلعالنات
والس��جالت التجارية واإلش��غاالت ،واتخاذ اإلجراءات
الالزم��ة الس��ترجاع مبال��غ التأمين ،ومتابع��ة تنفيذ
األحكام القضائية الصادرة ،ومتابعة وحل الش��كاوى،
فض ً
ال ع��ن ما يتيحه النظام من س��رعة الوصول إلى
المعلوم��ات الالزم��ة ف��ي الموقع لتحدي��د المخالفة
بش��كل مفصل ،وكذلك التأكد من إدخال المخالفات
بصورة صحيحة واس��تكمال إجراءاته��ا وحفظها في
أرشيف إلكتروني متكامل.

خلف يبحث مع المناعي
والمقهوي احتياجات أولى
وسابعة المحرق
بحث وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام
خل��ف ،خالل اس��تقباله األحد ،ممثل الدائرة األول��ى العضو البلدي
وحي��د المناعي وممثل الدائرة الس��ابعة بالمح��رق العضو البلدي
أحمد المقهوي ،االحتياجات الخدمية للدائرتين.
وأش��اد خلف ،خالل اللق��اء  -الذي حضره الوكيل المس��اعد للطرق
هدى فخرو ومدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق كاظم عبداللطيف
 ب��دور المجالس البلدية ،ال��ذي يلعبه أعضاء المجلس البلدي فيخدم��ة الوط��ن والمواطنين ،مؤك��داً في الوقت ذات��ه على أهمية
التعاون المستمر من أجل الصالح العام.
وأش��ادوا بجهود الوزارة ف��ي تنفيذ المش��اريع الخدمية في عموم
مملكة البحرين ومنطقة المحرق بش��كل خاص ،والتطوير الحاصل
على صعيد المشاريع الخدمية التي تقدمها.
وت��م خالل المقابلة بحث عدد م��ن المواضيع المتعلقة باحتياجات
الدائرتين األولى والس��ابعة بالمحرق والمتعلقة بتطوير الش��وارع
الرئيس��ة وخصوص��اً مداخ��ل ومخارج بع��ض الش��وارع إلى جانب
مش��اريع الصرف الصح��ي وكذلك تطوير المش��اريع الخدمية التي
تعنى بها الوزارة في المحرق.
وناق��ش الوزي��ر مع الحض��ور ع��دداً م��ن المش��اريع الخدمية في
الدائرتين األولى والس��ابعة ،فقد طلب العضو البلدي السيد وحيد
المناعي بتوفير الخدمات لمجمع « »111في منطقة المحرق.
كما طلب توفير نظام تصريف مياه األمطار للمش��روع اإلس��كاني
بمجمع  228في البس��تين «الساية» ،من جهته أشار سعادة الوزير
بأن الخطط جارية لذلك.
م��ن جانب��ه ناق��ش الحضور مش��روع تطوير ش��ارع  47ف��ي عراد
«المرحل��ة األولى» ،حيث تم ترس��ية المش��روع م��ن قبل مجلس
المناقصات والمزايدات على شركة  ،shade corporationمشيرة
إل��ى أن المش��روع المذكور ممول م��ن قبل الصندوق الس��عودي
للتنمية.
وقال الوزير ،إن أعمال المش��روع تشمل توسعة الشارع إلى طريق
مزدوج ذو ( )3مس��ارات في كل اتجاه مع توفير طرق خدمة ،إنش��اء
مواقف للس��يارات للعق��ارات المطلة على الش��ارع والتي ليس لها
منافذ بديلة ،كما يش��مل المش��روع إنش��اء ش��بكة لتصريف مياه
األمطار ،توفير قنوات أرضية للخدمات ،توفير اإلنارة.
كما تش��مل إنش��اء إش��ارات ضوئي��ة ،توفي��ر الخط��وط األرضية
ومستلزمات السالمة المرورية من سياج لمنع عبور المشاة وكذلك
العالمات المرورية التحذيرية على امتداد الشارع.
وم��ن المتوقع أن يبدأ المقاول تنفيذ المش��روع قريب��اً والذي يعد
المرحلة األولى والذي يبدأ من ش��ارع حاتم الطائي وحتى تقاطعه
مع مدخل الحاالت «النعيم ،السلطة ،حالة».
كما تطرق إلى مشروع امتداد شارع  46في عراد ،والذي يربط بين
جس��ر الشيخ خليفة بن س��لمان إلى شارع  47في عراد ويوفر منفذ
بدي��ل ألهالي عراد والحد دون الحاجة للذهاب إلى ش��ارع الحوض
الجاف مما سيس��اهم في تخفيف االزدحامات المرورية على تقاطعه
مع شارع الحوض الجاف .علماً بأنه سيتم طرح أعمال الدفان قريباً.

خلف يبحث والدوسري تطوير ساحل البديع
بحث وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني عص��ام خلف ،خالل اس��تقباله األحد
ممثل الدائرة الثالثة في المحافظة الش��مالية
النائب عبداهلل الدوس��ري وعضو مجلس بلدي
الشمالية محمد الدوسري ،تطوير ساحل البديع
وصيانته وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي يلعبه
أعضاء الس��لطة التش��ريعية في خدمة الوطن

والمواطنين ،مؤكدا أهمية التعاون المس��تمر
بي��ن الس��لطتين التش��ريعية والتنفيذية من
أج��ل الصالح الع��ام .وتم خالل اللق��اء  -الذي
حضره وكيل الوزارة لش��ؤون البلديات الش��يخ
محم��د بن أحمد آل خليف��ة ،ومدير عام بلدية
المنطقة الش��مالية لمياء الفضالة  -عدداً من
المواضيع المتعلق��ة باحتياجات الدائرة الثالثة

في المحافظة الش��مالية والمتعلقة بمش��اريع
الدائرة ضمن الخط��ة التنفيذية للوزارة خالل
الفترة  2020إلى .2021
كما تم مناقش��ة تخصيص األرض والس��احل
لمش��روع نور العي��ن ،وتطوير ش��بكة الصرف
الصحي وش��بكة تصريف مياه األمطار والبنية
التحتية في الدائرة الثالثة.
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رئيس «األعلى للصحة» يسمي أعضاء
اللجنة الوطنية للشراء الموحد لألدوية
أص��در رئي��س المجل��س األعل��ى للصحة
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل
خليفة قراراً رقم  3لس��نة  2020بتس��مية
أعض��اء اللجن��ة الوطنية للش��راء الموحد
لألدوية والمستلزمات الطبية.
وج��اء في الق��رار أنه تقرر تش��كيل اللجنة
برئاس��ة د.عائش��ة مبارك بوعنق ،وتضم
اللجنة األعضاء التالية أسماؤهم :إبراهيم
علي النواخذة ممث ً
ال عن صندوق الضمان
الصحي (نائباً للرئيس) ،د.مهيبة عبداهلل
محمد ممث�� ً
ال عن وزارة الصح��ة (عضواً)،
محمد عبدالفتاح الحسيني ممث ً
ال عن وزارة
الصح��ة (عضواً) ،د.هان��ي فارس فرج اهلل
ممث ً
ال عن مستشفى الملك حمد الجامعي
(عضواً) ،د.وصال حسن الفاضل ممث ً
ال عن
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية (عضواً)،
منى جابر علي ممث ً
ال عن الخدمات الطبية
بوزارة الداخلية (عض��واً) ،د.جالل عبداهلل
الخ��ان ممث�� ً
ال عن مستش��فى ق��وة دفاع
البحرين (عضواً) ،البروفيسور حسين أبالي
ممث ً
ال عن مركز البحرين لألورام (عضواً)،
العمي��د طبي��ب ف��ؤاد عبدالق��ادر محمد
ممث�� ً
ال عن مركز الش��يخ محمد بن خليفة
بن س��لمان آل خليف��ة التخصصي للقلب
(عض��واً) ،رؤيا محمد العباس��ي ممث ً
ال عن
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحية (عضواً) ،ياس��ر علي صخير ممث ً
ال
عن مستشفى قوة دفاع البحرين (عضواً)،
ف��ادي س��مير أيوب ممث ً
ال عن مستش��فى
المل��ك حم��د الجامع��ي (عض��واً) ،لمي��اء
س��مير عبدالغني ممث ً
ال عن مركز البحرين

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

لألورام (عض��واً) ،فاتن جم��ال الحياصات
ممث�� ً
ال عن مركز الش��يخ محمد بن خليفة
بن س��لمان آل خليف��ة التخصصي للقلب
(عضواً) ،د.حس��ين طه عبدالوهاب ممث ً
ال
ع��ن المستش��فيات الحكومي��ة (عضواً)،
أميرة ف��اروق عل��ي صيدالني��اً ممث ً
ال عن
المستش��فيات الحكومية (عضواً) ،د.منى
ميرزا التحو ممث ً
ال عن مراكز رعاية الصحة
األولي��ة (عض��واً) ،وج��دان صال��ح منيزل
صيدالنياً ممث ً
ال ع��ن مراكز رعاية الصحة
األولية (عضواً) ،شفيع حبيب النطع ممث ً
ال
عن الجهة المس��ؤولة عن تخزين وتوزيع
األدوية (عضواً ومقرراً).
ويأتي قرار تس��مية أعض��اء اللجنة تنفيذاً
لق��رار صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر
خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة رئي��س

ال��وزراء ،رقم ( )27لس��نة  2019بإنش��اء
وتش��كيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد
لألدوي��ة والمس��تلزمات الطبية .وجاء في
الم��ادة األول��ى منه تنش��أ لجنة تس��مى
«اللجنة الوطنية للش��راء الموحد لألدوية
والمس��تلزمات الطبي��ة» تتب��ع المجلس
األعل��ى للصح��ة ،ويش��ار إليها ف��ي هذا
الق��رار بكلم��ة «اللجن��ة» ،وتش��كل من
ممثلين ع��ن الجهات اآلتية على أن تمثل
كل جه��ة بطبيب وصيدالن��ي على األقل:
وزارة الصح��ة ،والهيئ��ة الوطنية لتنظيم
المه��ن والخدمات الصحية ،ومستش��فى
قوة دف��اع البحري��ن ،ومستش��فى الملك
حم��د الجامع��ي ،وصن��دوق الضم��ان
الصحي ،ومركز البحري��ن لألورام ،ومركز
الش��يخ محمد ب��ن خليفة بن س��لمان آل
خليف��ة التخصص��ي للقل��ب ،وممثل عن
المستش��فيات الحكومي��ة ومراك��ز رعاية
الصح��ة األولي��ة والجهة المس��ؤولة عن
تخزين وتوزيع األدوية».
وج��اء في المادة الثانية «يصدر بتس��مية
رئي��س ونائ��ب رئي��س وأعض��اء اللجن��ة
ق��رار من رئيس المجل��س األعلى للصحة
بناء على ترش��يح كل جه��ة .وتكون مدة
العضوي��ة ف��ي اللجنة أربع س��نوات قابلة
للتجدي��د لم��دد أخ��رى مماثل��ة تبدأ من
تاري��خ صدور القرار بتس��ميتهم ،وإذا خال
مح��ل أحد األعضاء ألي س��بب ،يحل محله
ممث��ل ع��ن ذات الجه��ة وب��ذات األداة،
ويكمل العضو الجديد مدة سلفه».
وعد القرار من بين مهام اللجنة اإلش��راف
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عل��ى المخ��زون الوطن��ي االس��تراتيجي
لألدوي��ة ووض��ع مؤش��رات األداء للجهة
المس��ؤولة عن تخزي��ن وتوزي��ع األدوية
بالمملك��ة ،والتأك��د م��ن حس��ن إدارة
المخ��زون الوطني االس��تراتيجي لألدوية
وصحة إجراءات الص��رف ووضع الضوابط
واإلج��راءات الالزم��ة لص��رف األدوي��ة
والمستلزمات الطبية ،والعمل على التأكد
من توزيع األدوية والمس��تلزمات الطبية
على جمي��ع المنش��آت الصيدلي��ة العامة
والخاص��ة الخاضع��ة لمنظوم��ة الضمان
الصح��ي ،ومراجع��ة واعتماد عقود ش��راء
األدوي��ة والمس��تلزمات الطبية وتوريدها
للمخازن.
كم��ا تضطل��ع اللجن��ة بمراقب��ة ميزانية
األدوي��ة والمس��تلزمات الطبي��ة ومتابعة
إج��راءات توريده��ا وصرفه��ا ورف��ع
تقري��ر بش��أنها إل��ى المجل��س األعل��ى
للصح��ة ،وتوحي��د عمليات ش��راء األدوية
والمستلزمات الطبية للمؤسسات الطبية
الحكومية واإلشراف على توزيعها وصرفها
بالتعاون مع صندوق الضمان الصحي.
وتق��وم اللجن��ة بضب��ط اإلنف��اق والحد
م��ن الهدر بما يضمن االس��تغالل األمثل
للموارد عن طريق ضبط عمليات الش��راء
والتخزي��ن والص��رف بالتنس��يق مع كافة
الجه��ات المعني��ة وبم��ا يحق��ق ترش��يد
اإلنف��اق وحس��ن اس��تخدام المخزون من
األدوية والمس��تلزمات الطبي��ة ،والتعاون
م��ع المس��ؤولين ع��ن األدوي��ة والمواد
الجراحي��ة المس��تهلكة في المؤسس��ات

الصحية الحكومية ومع الموردين ومتابعة
تطبيق نظام إدارة األدوية بالتنس��يق مع
صندوق الضمان الصحي.
وتعم��ل اللجنة على إع��داد قائمة األدوية
األساسية الوطنية واس��تخدامها وتطوير
قائم��ة األدوية والعقاقير األساس��ية التي
يجب االحتفاظ بها في المخازن المركزية
كمخ��زون وطني اس��تراتيجي ،إضافة إلى
إج��راء مراجع��ة دوري��ة س��نوية لألدوية
المذك��ورة في القائمة وإج��راء التعديالت
الالزمة عليها باإلضافة أو اإللغاء ،واقتراح
إضاف��ة أي دواء جدي��د لقائم��ة األدوي��ة
والعقاقير األساس��ية التي يطلبها األطباء
العامل��ون بالقط��اع الحكوم��ي ودراس��ة
المبررات التي تحتم إضافته.
كم��ا تق��وم اللجن��ة بتوحي��د قوائ��م
األدوية والمس��تلزمات الطبية المتوفرة
في برنام��ج الش��راء الخليج��ي الموحد
والتنسيق لشرائها بين مختلف الجهات
الحكومي��ة ،والعم��ل على زيادة نس��بة
المش��اركة في برنامج الش��راء الخليجي
الموح��د التاب��ع للمكت��ب التنفي��ذي
لدول مجل��س التعاون لجمي��ع األدوية
والمس��تلزمات الطبي��ة ،وتوحيد قوائم
األدوي��ة والمس��تلزمات الطبي��ة غي��ر
المتوفرة ف��ي برنامج الش��راء الخليجي
الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف
المستش��فيات الحكومي��ة ،إضاف��ة إلى
العم��ل عل��ى تهيئ��ة نظ��م المعلومات
الصحي��ة لمراقبة ص��رف وإدارة األدوية
ودراسة تطبيق الوصفة اإللكترونية.

عقد اللقاء الثالث لـ«نداء المنامة» اليوم في باب البحرين
تعقد هيئ��ة البحرين للثقافة واآلثار اإلثني��ن ،اللقاء الثالث
ل�«نداء المنامة» ،في باب البحرين عند الرابعة عصراً.
ويأت��ي القاء في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في حفظ
وص��ون مدينة المنام��ة التاريخية ،حيث س��تعرض الهيئة
اس��تراتيجيتها للمنامة والتي تتضمن إعادة إحياء عدد من
المش��اريع العمرانية الثقافية ،كما ستدشن الهيئة تصوراً
لخريط��ة تقدم ل��زوار المدين��ة وجهات ثقافي��ة وتاريخية
وحضارية مختلفة.
وتمتل��ك مدين��ة المنامة تركيب��ة عمرانية فري��دة وتنوعاً
ثقافياً يؤكد على أهميتها كمركز للتعايش والس��الم ،حيث
تمكن��ت هيئ��ة الثقافة بفضل ه��ذه المقوم��ات من إدراج
المنام��ة على القائم��ة التمهيدية لمواقع الت��راث العالمي
عام 2018م.
وعبر ه��ذا اللقاء ،تطلق هيئة الثقافة مبادرتها لالس��تثمار
في الهوية اإلنس��انية والعمرانية والثقافية ،وتس��عى من
خالله��ا إلى عقد ش��راكات م��ع القطاع الخ��اص والجهات
األهلية والمجتم��ع المحلي في اهتمام بالحفاظ على اإلرث
اإلنساني والمعماري في المنامة التاريخية.
وتس��عى المب��ادرة لالرتق��اء بالبيئ��ة المعيش��ية للمدينة
والس��تعادة دوره��ا الحي��وي كعاصم��ةٍ للتن��وع الثقاف��ي
اس��تثمار
ومدينة
وكمرك��ز حضاري
واإلنس��اني والدين��ي،
ٍ
ٍ
نوعي ،تهيئة إلدراجها على قائمة التراث اإلنساني العالمي
ولتفعيلها كإحدى مدن اإلبداع على مستوى العالم.
وكان��ت الهيئ��ة عقدت لقاء «ن��داء المنام��ة» األول مطلع
العام الماضي ،لتنفذ من بع��ده مبادرات متنوعة تضمنت
محاضرات توعوية ،ج��والت مفتوحة للجمهور للتعرف على
مالم��ح المدينة العمرانية والثقافي��ة باإلضافة إلى صناعة
لق��اءات ما بي��ن المهتمين باس��تعادة جمالي��ات المدينة
ومختلف فئات أهاليها.
ونظم��ت هيئ��ة الثقاف��ة بالتعاون م��ع «موانئ» سلس��لة
عروض س��ينمائية في اله��واء الطلق في مدين��ة المنامة
بعنوان «س��ينما يتيم» ما بين ش��هري م��ارس ومايو من
العام الماضي.

حميدان :تعميم الميثاق األخالقي الموحد
لممارسي المهن االجتماعية بدول «التعاون»
أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية ،جميل حميدان،
دع��م ال��وزارة لتعمي��م الميث��اق األخالق��ي الخليجي
الموحد لممارسي المهن االجتماعية ،كوثيقة رسمية
على دول مجل��س التعاون الخليج��ي لتحقيق أهدافه
المنشودة.
والتق��ى حمي��دان ،بمجلس اإلدارة الجدي��د للجمعية
الخليجية لالجتماعيين ،برئاس��ة خلف أحمد ،بحضور
رئيس الجمعية حميد محس��ن ،وأعضاء مجلس إدارة
الجمعيتين ،حيث سلموه نسخة من الميثاق األخالقي
الخليجي الموحد لممارس��ي المهن االجتماعية ،الذي
أقر في الحلق��ة الحوارية التي نظمتها الجمعيتين في
سبتمبر من العام الماضي برعاية الوزير.
وتض��م الجمعي��ة الخليجي��ة لالجتماعيي��ن وجمعية
االجتماعيي��ن البحريني��ة نخب��ة م��ن رواد العم��ل

االجتماع��ي ف��ي مملك��ة البحرين وف��ي دول مجلس
التعاون الخليجي.
وتعن��ى الجمعيتي��ن بدراس��ة ومتابع��ة القضاي��ا
والمش��كالت االجتماعي��ة ،والعمل على رفع مس��توى
الوع��ي المجتمعي في مملك��ة البحرين ودول مجلس
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربي��ة ،وذلك م��ن خالل
جهود الباحثين والمرش��دين االجتماعيين في دراسة
المجتمعات الخليجية ،ورصد الظواهر أو المش��كالت
التي تواجهها بهدف بحث الحلول المناسبة ،وإيصال
الص��ورة الواقعي��ة إلى صاحب القرار بم��ا يمكنه من
اتخاذ القرار السليم لتنمية وتطور المجتمعات.
وأش��اد حميدان بالميثاق األخالق��ي الخليجي الموحد
لممارس��ي المه��ن االجتماعية ،ومنهم المرش��دين
والباحثي��ن واألخصائيي��ن االجتماعيي��ن العاملي��ن

بالهيئ��ات والمؤسس��ات العاملة في مج��االت العمل
االجتماعي في القطاعات الحكومية واألهلية والخاصة،
لما تضمنته من منهج علمي ،لترسيخ القيم والمبادئ
األساسية للسلوك االخالقي والمهني لدى المعنيين،
واالرتقاء بأساليب مزاولة تلك المهن.
وأكد أهمية تعاون جميع المعنيين بالعمل االجتماعي،
لتعزي��ز مب��دأ الش��راكة المجتمعية بي��ن القطاعات
الرس��مية واألهلية بما يكفل تطوير القدرات الالزمة،
وإكس��اب ممارس��ي المه��ن االجتماعي��ة المه��ارات
والق��درات المهنية عبر البرام��ج التدريبية والتأهيلية
المتخصصة.
وأشار حميدان ،إلى ضرورة استكمال الجهود بمناقشة
آلية تنفيذ مزيد من الضوابط والمعايير والتشريعات
والنظم التي تكفل االلتزام األدبي والقانوني المنظمة

لممارس��ة المهن االجتماعية ،منوه��اً بجهود البحث
العلمي المتلمس للحاجات االجتماعية ،خاصة في ظل
تسارع وتيرة الحياة والتطور االقتصادي والرقمي.
وأش��اد محس��ن ،بدعم الوزارة لكافة جه��ود جمعية
االجتماعيي��ن البحريني��ة والجمعي��ة الخليجي��ة
لالجتماعيي��ن ،مؤكدي��ن س��عيهما المس��تمر لطرح
القضايا التي تالمس الواق��ع االجتماعي في البحرين
ودول مجلس التعاون الخليجي ،ورفدها باألفكار التي
من شأنها تطوير العمل االجتماعي من خالل تلمس
احتياج��ات المجتم��ع ،مقدرين الجهود الت��ي يبذلها
وزي��ر العمل والتنمي��ة االجتماعية الس��يد جميل بن
محمد علي حميدان لتعزيز الش��راكة االجتماعية بين
منظم��ات العمل األهلي وال��وزارة ،وبما يكفل خدمة
المجتمع بالصورة المنشودة.
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ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة :ترســـيخ مقومـــات األمـــن والســـامة

المنامة  -وزارة الداخلية

ت ــرأس محاف ــظ المحافظ ــة الجنوبي ــة

س ــمو الش ــيخ خليف ــة ب ــن علي ب ــن خليفة

وزير الداخلية يشيد بالتعاون األمني مع السعودية

آل خليف ــة ،أم ــس ،االجتم ــاع األول للجنة
األمني ــة ف ــي الع ــام  ،2020بحض ــور مدير

المنامة  -وزارة الداخلية

عام مديرية ش ــرطة المحافظ ــة الجنوبية

العقيد الشيخ عبدهللا بن خالد بن عبدهللا
آل خليف ــة ،وعدد من الضب ــاط من ممثلي

ال ــدور الكبي ــر للجن ــة األمني ــة ف ــي تنفي ــذ

توجيه ــات وزي ــر الداخلي ــة الفري ــق أول

الش ــيخ راش ــد ب ــن عب ــد هللا آل خليف ــة

بالتعاون بين المحافظة واألجهزة األمنية
ف ــي كل ما يعزّز األمن واالس ــتقرار ويوفر

للمجتمع السامة والطمأنينة.

وهن ــأ س ــموه ،العقيد الش ــيخ عب ــد هللا بن
خال ــد ب ــن عب ــدهللا آل خليف ــة بمناس ــبة

تعيين ــه ،متم ّنيً ــا ل ــه التوفيق والس ــداد لما

فيه خدمة الوطن والمواطنين.

وأثن ــى س ــموه على الجه ــود الب ــارزة التي
تق ــوم به ــا األجه ــزة األمني ــة في ترس ــيخ
مقوم ــات األم ــن والس ــامة ف ــي مناط ــق
المحافظ ــة ،منوّ ًه ــا بمس ــتوى التع ــاون

والتنسيق القائم بين المحافظة ومخ تلف
األجهزة األمنية بما يعزّز نجاح المحافظة

ف ــي تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق
استراتيجيتها التنموية.

واس ــتمع س ــموه إل ــى ع ــرض مرئ ــي م ــن

العربي ــة الس ــعودية ل ــدى مملك ــة البحرين

بالعاق ــات التاريخي ــة واألخوية المتميزة

راش ــد بن عبدهللا آل خليفة سفير المملكة

الجهات األمنية والمسؤولين بالمحافظة.

ّ
ورحب س ــمو المحاف ــظ بالحضور ،مؤكدًا

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ

الس ــمو الملك ــي س ــفير المملك ــة العربي ــة

للدف ــاع المدن ــي واإلدارة العام ــة للم ــرور
بش ــأن أبرز القضايا األمنية واإلحصائيات
المرص ــودة ف ــي الفت ــرة الس ــابقة ،حي ــث

ضابط التنس ــيق األمن ــي بالمحافظة حول

النج ــاح األمن ــي ف ــي موس ــم الب ــر وليل ــة
رأس الس ــنة تحديـ ـدًا ،والت ــي خل ــت م ــن

أفاد ممث ــل اإلدارة العام ــة للدفاع المدني
ً
انخفاض ــا كبيـ ـرًا لع ــدد الباغات
أن هن ــاك

المحافظة في تنظيم سلسلة من الحمات

مقارن ــة بالموس ــم الماض ــي ،فيم ــا أوض ــح

الوع ــي لدى مرت ــادي البر وذل ــك بالتعاون

ال ــواردة إل ــى اإلدارة من قب ــل مرتادي البر
ممثل اإلدارة العامة للمرور أن موس ــم البر
لهذا العام ،لم يش ــهد أي ح ــوادث مرورية،
نتيج ــة لزي ــادة االحتياط ــات والتدابي ــر
األمنية.

أي مخالف ــات أو ح ــوادث باإلضاف ــة لدور
األمني ــة والتوعوي ــة الهادف ــة إل ــى زي ــادة

م ــع مديرية ش ــرطة المحافظ ــة الجنوبية

واإلدارة العام ــة للدف ــاع المدن ــي واإلدارة
العام ــة للمرور ،حيث تأت ــي هذه الحمات
كإح ــدى المبادرات التي انبثقت من خال

وأش ــاد س ــموه بجه ــود مديري ــة ش ــرطة

اللجنة األمنية ،مؤكدًا سموه أن النجاحات

للدف ــاع المدن ــي واإلدارة العام ــة للم ــرور

التعاون الوثيق والمس ــتمر بين المحافظة

المحافظ ــة الجنوبي ــة واإلدارة العام ــة

ودوره ــم الكبير في تعزيز األمن والحفاظ
علي ــه ،مثمّ ًن ــا س ــموه دور اللجن ــة األمني ــة

بالمحافظ ــة في دع ــم الجهود والتنس ــيق
المش ــترك م ــع مختل ــف الجه ــات لخدم ــة
أهالي المحافظة.

كما اطلع س ــموه على عرض مرئي ،قدمه

مديرية ش ــرطة الجنوبي ــة واإلدارة العامة

األمنية التي يش ــهدها موس ــم الب ــر ،تؤكد

الجنوبية ومختلف الجهات األمنية.

باالش ــتراطات التي تحفظ لهم سامتهم.

آل س ــعود ،بمناس ــبة تعيينه سفيرًا جديدا

ه ــذه الحم ــات والجه ــود ط ــوال موس ــم

الفري ــق ط ــارق الحس ــن ورئي ــس الجمارك

المحافظ ــة الجنوبي ــة ومختل ــف الجه ــات

وفي مستهل اللقاء ،رحب الوزير بصاحب

ّ
ووجه س ــمو المحافظ إلى أهمية مواصلة

لب ــاده ،وذلك بحضور رئي ــس األمن العام

البر ودعم أواصر التنس ــيق المش ــترك بين

الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة.

األمنية لخدمة مرتادي البر.

أشاد الوزير بمس ــتوى التعاون والتنسيق،
ً
متمنيا لسمو
خاصة في المجاالت األمنية،

الس ــفير ،كل التوفي ــق والنج ــاح ،في مهام
عمله الجديد.

تحقيقها بالتعاون مع مختلف الجهات ،مع

االهتمام بمتابعة الحالة المرورية وسامة
مرت ــادي الط ــرق ف ــي منطق ــة الب ــر ،منوها

سموه إلى أهمية دور الشراكة المجتمعية
ف ــي دع ــم جه ــود رج ــال األم ــن م ــن أجل

مجتمع آمن ومستقر.

وف ــي ختام االجتماعّ ،
وجه س ــمو الش ــيخ

ب ــر آم ــن ،م ــن خ ــال الترتيب ــات األمني ــة

العامة واألس ــواق بالمحافظة ،وذلك لدعم

الت ــي تس ــتهدف رف ــع وع ــي المجتم ــع

عل ــى تطوير آف ــاق التعاون المش ــترك .كما

احتياج ــات األهال ــي األمني ــة والعمل على

وأش ــاد س ــموه بال ــدور المه ــم والمؤث ــر

الكبي ــرة والحم ــات التوعوي ــة والرقابي ــة

الت ــي تجمع البلدي ــن ،والح ــرص المتبادل

وشـ ـدّد س ــموه عل ــى أهمي ــة رص ــد وتلبية

خليف ــة بن عل ــي بن خليف ــة آل خليفة إلى

لأجه ــزة األمني ــة ف ــي تحقي ــق موس ــم

األمي ــر س ــلطان ب ــن أحم ــد بن عب ــد العزيز

الس ــعودية ل ــدى مملك ــة البحرين ،مش ــيدا

ضرورة تعزيز الرقابة األمنية على المرافق
حرصا على سامة
ً
الس ــلوكيات اإليجابية

مرتادي هذه األسواق واألماكن.

وزير العدل يشيد بمستوى العالقات مع بريطانيا
المنامة  -وزارة العدل

اســـتقبل وزيـــر العـــدل والشـــؤون

الصداقـــة التاريخيـــة التـــي تربـــط بيـــن

علـــي آل خليفـــة ،بمكتبـــه أمس ،ســـفير

تشهده من تقدم مســـتمر في المجاالت

اإلســـامية واألوقـــاف الشـــيخ خالد بن
المملكـــة المتحدة الصديقـــة لدى مملكة

البحرين رودي دراموند.

وأشـــاد وزيـــر العـــدل بمســـتوى عاقات

سمو الشيخ عيسى بن
علي يزور الشيخ محمد
بن عبدالرحمن

المحافظة الجنوبية بزيارة لشـــركة

أعرب نائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل

أشـــاد في لقائه والرئيـــس التنفيذي

البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن ،ومـــا

كافـــة .وجرى خـــال اللقاء اســـتعراض

عـــدد من موضوعات التعاون المشـــترك
في المجال العدلي والقانوني.

بحث تذليل المعوقات مع مسؤولي “ألبا”
المنامة  -وزارة الداخلية

في إطار تعزيز التعاون والتنســـيق،
قـــام المديـــر العـــام لمديرية شـــرطة

المنامة  -بنا

المنيـــوم البحريـــن (ألبـــا) ،حيـــث

خليفـــة عن خالص تمنياته القلبية والصادقة الشـــفاء العاجل إلى الشـــيخ محمد

للشـــركة باإلنابـــة علـــي البقالـــي،

جاء ذلك خال زيارة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة للشيخ محمد بن

“ألبـــا” فـــي رفـــع مســـتوى التنميـــة

بن عبدالرحمن آل خليفة ،في رحلته العاجية في ألمانيا.

بالـــدور الفعال الذي تقوم به شـــركة

عبدالرحمـــن آل خليفـــة وبحضور خالد جمعان ومحمد بن دينة في المستشـــفى

بـــكل مجاالتهـــا وتعزيـــز النشـــاط

وأعـــرب ســـموه عـــن تمنياته للشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة الصحة

وتـــم فـــي اللقـــاء ،بحـــث عـــدد مـــن

حيث يتلقى العاج؛ لاطمئنان على صحته.

االقتصادي بالمملكة.

والعافية وأن تتكلل رحلته العاجية بالشفاء ويعود إلى وطنه سالما معافى.

الموضوعـــات

المشترك.

ذات

االهتمـــام

وفي ختام الزيارة ،أكد المدير العام
للمديريـــة أهميـــة مواصلة مثل تلك

الزيارات في إطار العمل علي تذليل

المعوقات األمنية التي تعرقل ســـير

العمل بالمؤسسات والشركات.

بـوعــنـــق رئـيـســـا لـ “وطـنـيـــة شـــراء األدويـــة”

قـــــــــــــــــرار صـــــــــــــــــادر عـــــــــــن رئـــــــــيـــــــــس “األعــــــــــــلــــــــــــى لـــــلـــــصـــــحـــــة”

المنامة  -المجلس األعلى للصحة

دفاع البحرين (عضوً ا) ،وفادي ســـمير أيوب
ممثـــاً عن مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي

صــدر عــن رئيــس المجلــس األعلــى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبــدهللا آل خليفة قرار رقم  3لســنة 2020

(عضوً ا) ولمياء ســـمير عبدالغنـــي ممثاً عن

وجـــاء في القـــرار أنه تقـــرّر تشـــكيل اللجنة

وهاني فارس فرج هللا ممثاً عن مستشفى

التاليـــة أســـماؤهم :إبراهيم علـــي النواخذة
ممثـــاً عن صنـــدوق الضمان الصحـــي (نائبًا

ممثـــاً عـــن مركـــز البحرين لـــأورام (عضوً ا)
والعميد طبيب فؤاد عبدالقادر محمد ممثاً

بن خليفة بن ســـلمان آل خليفة التخصصي

الداخلية (عضوً ا) ومنى جابر علي ممثاً عن

وزارة الصحـــة (عضوً ا) ،ومحمـــد عبدالفتاح
الحســـيني ممثاً عـــن وزارة الصحة (عضوً ا)

آل خليفة التخصصـــي للقلب (عضوً ا) ورؤيا
محمـــد العباســـي ممثاً عن الهيئـــة الوطنية

قـــوة دفاع البحرين (عضوً ا) ،وحســـين أبالي

بشأن تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد لألدوية والمستلزمات الطبية.
برئاسة عائشة بوعنق وتضم اللجنة األعضاء

للرئيـــس) ،ومهيبة عبـــدهللا محمد ممثاً عن

الملك حمد الجامعي (عضوً ا) ،ووصال حسن
الفاضل ممثاً عـــن الخدمات الطبية بوزارة
الخدمـــات الطبية بـــوزارة الداخلية (عضوً ا)
وجال عبدهللا الخان ممثاً عن مستشـــفى

عن مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان

لتنظيم المهـــن والخدمات الصحية (عضوً ا)،
وياسر علي صخير ممثاً عن مستشفى قوة

مركز البحرين لأورام (عضوً ا) وفاتن جمال
الحياصـــات ممثـــاً عن مركز الشـــيخ محمد

للقلـــب (عضـــوً ا) و حســـين طـــه عبدالوهاب
ً
(عضوا)
ممثاً عن المستشـــفيات الحكومية

ً
صيدالنيا ممثـــاً عن
وأميـــرة فـــاروق علـــي
ً
(عضـــوا) ومنـــى
المستشـــفيات الحكوميـــة

ميـــرزا التحو ممثاً عن مراكز رعاية الصحة

األوليـــة (عضـــوً ا) ووجـــدان صالـــح منيـــزل

صيدالنيًّ ـــا ممثـــاً عـــن مراكز رعايـــة الصحة
األولية (عضوً ا) ،وشـــفيع حبيب النطع ممثاً
عـــن الجهة المســـؤولة عـــن تخزيـــن وتوزيع
األدويـــة (عضـــوً ا ومقررًا).يذكـــر أن قـــرار
ً
تنفيـــذا لقرار
تســـمية أعضـــاء اللجنة يأتـــي

رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن ســـلمان آل خليفة ،رقم ( )27لسنة
 2019بإنشـــاء وتشـــكيل اللجنـــة الوطنيـــة

للشـــراء الموحـــد لأدويـــة والمســـتلزمات
الطبية.

الشيخ محمد بن عبدالله

القطان لـ “^” :التحقيقات بمخالفات الحمالت قائمة والعقوبات تصل للشطب
علوي الموسوي

أعلــن الوكيــل المســاعد للشــؤون اإلســامية بــوزارة العــدل والشــؤون

اإلســامية واألوقــاف نائــب رئيــس بعثــة البحريــن للحــج محمــد القطــان
لـ“البــاد” أن ثمــة تحقيقــا تجريــه الــوزارة عــن مخالفات حمــات الحج في
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وأبلـــغ القطـــان الصحيفة بـــأن العقوبات

وعـــن األقاويـــل التـــي تقـــوّ ل بهـــا أحـــد

المخالفة تكون إما اإلنذار أو الشطب أو

تفاصيـــل تمـــس صميـــم موســـم الحـــج

التـــي تتخذهـــا الـــوزارة بحـــق الحمات

لفت النظر ،مشـــيرًا إلـــى أن من المتوقع
أن تصـــدر قـــرارات التحقيقـــات الشـــهر

المقبل.

القـــرارات المناســـبة بحـــق الحمـــات

العليا أي قرارات بهذا الصدد.

جهة النشر

الصفحة

المعنيـــة فـــي الشـــقيقة الســـعودية لـــم

وأفـــاد بـــأن التحقيقـــات تديرهـــا اللجنة

مؤكـــدًا أنه حتـــى اآلن لم تصـــدر اللجنة

الخبر

يتعلـــق بموســـم الحج القـــادم ،والجهات

أسعار الخدمات حتى اآلن”.

المخالفـــة بنـــاء على نتائـــج التحقيقات،

التاريخ

المقبـــل قـــال القطـــان “ال يوجـــد أي قرار

تمنع أي مريض عـــن أداء فريضة الحج

العليا للحج والعمرة ،وهي التي ستأخذ

اليوم

أصحـــاب حمـــات الحج والعمرة بشـــأن

والعمـــرة ،وليـــس هنالـــك توجـــه لرفـــع

وذكـــر أن اللجنة العليـــا للحج لم تجتمع

لحـــد اآلن إلقرار هذه األمـــور ،وال يمكن
إقـــرار أي تفاصيـــل متعلقـــة بالحـــج من

مقاولون :رفع
تأمين الحجاج
 % 2000و100
حاج مجانً ا...
“البعثة” :غير صحيح
دون اللقـــاءات مع الجهـــات المعنية في

الشـــقيقة الســـعودية المتوقـــع عقدهـــا

محمد القطان

ونـــوه إلـــى أن وزارة العـــدل والشـــؤون

عدد الخدمـــات والمرافـــق العامة وربط

وزارة الحـــج والعمـــرة بالســـعودية؛ مـــن

وغيرها من أمور ما زالت تجري الوزارة

الشهر المقبل.

اإلســـامية واألوقـــاف رفعـــت طلبا إلى
أجـــل المطالبـــة برفـــع كوتـــا البحريـــن

للحجـــاج ،وأنهـــا تعكـــف حاليً ـــا إلجـــراء

الحمـــات والبعثـــة عبـــر “الواتـــس أب”

أعمالها فيها.

وتأتـــي تصريحـــات القطان فـــي الوقت

بيانات الخبر

أمـــور تطويرية في منى وعرفة ،كزيادة

الـــذي عمـــم فيـــه عـــدد مـــن أصحـــاب

الحمـــات (مقاولـــون) منشـــورا جاء فيه

ً
وأيضا سيتم
دينار واحد إلى  20دينارا،

“قمنا بزيارة إلى مكتب الوكيل المساعد

مناقشـــة بعـــض الضرائـــب ،والســـعودية

لوزير العدل والشؤون اإلسامية محمد

لـــن تقبـــل أي حـــاج أو معتمـــر لديـــه

القطان للسام عليه ونبارك له بالمنصب

أمـــراض وفي حـــال مرضه في األراضي

الجديـــد واالطـــاع علـــى أمـــور الحـــج

الســـعودية ســـوف يتحمل كلفـــة العاج

للموسم القادم وتحدث إلينا في النقاط

أما الحاج أو المقاول”.

التالية”.

وبينـــوا “طلبنـــا منـــه بعـــد اجتماعهم في

وأفـــادوا بـــأن “بعـــض الحمات ســـجلت

شهر فبراير مع الجانب السعودي إباغنا

مخالفات كثيرة وجســـيمة في الموســـم

بـــكل ما هـــو جديـــد متعلـــق بالحـــج من

الماضـــي وتـــم تخفيفها من شـــطب إلى

رسوم وغيرها ،وسوف يتقدمون بطلب

إنـــذار والبعض من إنـــذار إلى لفت نظر”،

زيـــادة كوتا حجاج البحريـــن إلى 3000

وأنه “ينصح الجميع في الموســـم القادم

حاج ثابتة في الكوتا الرسمية”.

االلتـــزام بالقوانيـــن واألنظمـــة وخاصـــة

واسترســـلوا “هذا العام سوف يرفع عدد

الحمات التي عليها إنذار أو لفت نظر”.

الحجاج غير المســـتطيعين من صندوق

وتابعـــوا “مـــن الموســـم القـــادم ســـوف

الـــزكاة والتجـــار مـــن  30إلـــى  50لـــكل

ترتفـــع كلفة التأمين للحـــج والعمرة من

طائفة”.
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