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ÊÉjõdG ΩÉ°ûg

 Qôμàj ¿CG ƒLôf RÉéfEG
!..ájó∏H øe ôãcCG »a

 ,Ö«W  ôeG  …ô¶f  âØ∏a  ,¥ôëªdG  ájó∏Ñd  IQÉjõH  âªb  ΩÉ`̀jCG  πÑb 
.Ωƒ«dG ∂dP »a ø«©LGôªdG ∫ÉÑbG á∏b ÖÑ°ùH çóëj ¬fG âÑ°ùM

 ¥ôëªdG  ájó∏H  »a  º`̀gQhO  ¿hô¶àæj  øjòdG  ø«©LGôªdG  OóY  ¿Éc
 øe Iô«Ñc áMÉ°ùe É¡jód ájó∏H »a á≤«≤M Üô¨à°ùe ôe’G Gògh ,(GôØ°U)

.ájQÉªãà°S’Gh á«JÉeóîdGh á«fÉμ°S’G ™jQÉ°ûªdGh »°VGQ’G
 Gòg ≥≤ëJ ¥ôëªdG ájó∏Hh Iôàa òæe »d π«b ôe’G øY âdCÉ°S ø«M
 ™LGôe …G  ¿CG  »æ©j  Ée  ,ø«©LGôª∏d  QÉ¶àf’G  OGóYG  »a  (ôØ°U)  ºbôdG
 ô¶àæj ¿G hG ,QÉ¶àfG ¿hO øe áeóîdG ≈∏Y π°üë«°S ájó∏ÑdG ≈dG »JCÉj
 É¡«dG  Ögòj  Iô«ãc  øcÉeCÉH  É°SÉ«b  ,∫ƒÑ≤e  Gògh  ¬eÉeG  GóMGh  É©LGôe

.á«eóîdG äÉ¡édG »a ¿ƒ©LGôªdG
 ôjóªd ôμ°ûdGh ,¬H iòàëj …òdG RÉéf’G Gòg ≈∏Y ø«ªFÉ≤∏d ôμ°ûdG
 ≈∏Y π°üM …òdG RÉéf’G Gòg ≈∏Y QOƒédG º«gGôHEG ñC’G ¥ôëªdG ájó∏H
 ∫ÓN ¬∏dG ¬¶ØM óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G ó¡©dG »dh ƒª°S πÑb øe ºjôμJ

.»eƒμëdG ióàæªdG

É¡JOƒLh ájhOC’G á∏μ°ûe  
 ájhO’G AGô°ûd á«æWƒdG áæé∏dG ≈∏Y ¿G ójGR »∏Y ñ’G ÖFÉædG ∫Éb
 QÉÑàY’G  ø«©H  á`̀jhO’G  OÉØf  á∏μ°ûe  ™°†J  ¿G  á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdGh
 GƒfÉc »àdG ájhO’G ¿G ¿hóéj ø«M ø«æWGƒªdG á∏μ°ûe QôμàJ ’ ≈àM

.IOƒL πbG ájhOCÉH É¡àdóÑà°SG IQGRƒdG ¿G hG ,óØæJ É¡fƒeóîà°ùj
 äÉ¡édG Ωƒ≤J ¿G »¨Ñæjh ,¢SÉæ∏d á°SÉ°ùM á∏μ°ûe ájhO’G á∏μ°ûe
 πëH áë°üdG IQGRh hG ájhO’G AGô°ûd á«æWƒdG áæé∏dG AGƒ°S á°üàîªdG
 øjòdG ¢SÉædG IÉfÉ©e ójõJ ’ ≈àM ,ÉgQGôμJ ΩóY ó«cCÉJ ™e á∏μ°ûªdG √òg

.ájQÉéàdG äÉ«dó«°üdG øe á«dÉY QÉ©°SCÉH ájhO’G AGô°T ¿ƒ©«£à°ùj ’

ø«jQƒ°ûdG äÓNGóe ∫ƒM 
 ¿ƒfÉb ∫ƒM iQƒ°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YG äÓNGóe ¢†©H ≈∏Y ÉÑ«≤©J
 º°SÉH  ÖFÉædG  ∫Éb  ,á°UÉîdG  ¢SQGóªdG  Ωƒ°SQ  IOÉjõd  §HGƒ°V  ™°†j

.GóHG á≤aƒe øμJ ºd iQƒ°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YG óMG á∏NGóe ¿G »μdÉªdG
 ¿G ≈∏Y øWGƒªdG óMG ôÑéj ºd{ :iQƒ°ûdG AÉ°†YG óMG ∫Éb å«M

.zá°UÉîdG ¢SQGóªdG √AÉæHG πNój
 …òdG ,á£≤ædG √òg ∫ƒM »μdÉªdG º°SÉH ÖFÉædG ñ’G …CGQ ™e ≥Øàf
 Iô«ãc  Qƒ`̀eG  á°UÉN  ¢`̀SQGó`̀e  AÉ`̀æ`̀H’G  πNój  ¿G  ≈∏Y  øWGƒªdG  ôÑLG
 »a QÉªãà°S’G  ¿hójôj  äÉ¡e’Gh AÉHB’G  ¿G  Éªc  ,øjôëÑdG  πgG É¡aô©j
 ,IQƒ£àe  á«aô©eh  á«ª∏Y  ¢ù°SG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  º«∏©àdG  º¡FÉæHG  º«∏©J

.IOó©àe äGQÉ¡e ÜÉ°ùàcGh
 ø«æWGƒªdG ôYÉ°ûe á°ûjÉ©e øY π°üØæe ∞°SCÓd ƒg øe ∑Éæg øμd

.º¡«∏Y ÖjôãJ Óa ,º¡JÉfÉ©eh º¡°ù«°SÉMCGh

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 çƒ∏àdGh ..∫RÉæªdG
»FÉ°Vƒ°†dGh »Ä«ÑdG

 AGô°T πLCG  øe øjóà°ùjh ¢Vôà≤jh ,Ö©àjh óμjh ,»æjôëÑdG  øWGƒªdG  πª©j
 äGQÉªY OƒLƒH CÉLÉØj ºK ,áFOÉgh áæeBG IÉ«ëH º©æj »μd ¢ùØædG ≈æªjh ,ôª©dG â«H

.ÖfÉL πc øe ¬H §«ëJ á«æμ°S ≥≤°Th
 óéj  ¿CG  πLCG  øe  ,™°VƒdG  Gòg  ΩÉ`̀eCG  ¢†°†e  ≈∏Y  »æjôëÑdG  øWGƒªdG  ôÑ°üj
 äÉ«cƒ∏°Sh  äÉ°SQÉªªH  iô`̀NCG  Iôe  CÉLÉØj  ¬æμdh  ,ø«ª«≤ªdGh  ¿Gô«édG  »a  êôØdG
 ,¬dƒM øe ∫Éª©dGh  ÜGõ©dG  øμ°S  QÉ°ûàfÉHh  ,ÉfÉ«MCG  á«bÓNCG  ô«Z  QƒeCÉHh  ..á∏«NO

 .ôWÉîªdG ∂∏J πc øe ¬à«H πgCG ≈∏Y ≈°ûîjh
 ,¬eÓMCG â«H »a ¢û«©dG πLCG øe ¬°ùØf ógÉéjh »æjôëÑdG øWGƒªdG ôÑ°üj ºK
 ÖÑ°ùH »Ä«ÑdGh »FÉ°Vƒ°†dG çƒ∏àdGh êÉYRE’G OƒLh »a iôÑμdG áeÉ£dG »JCÉJ ≈àM
 ´QÉ°ûdG ∫ƒëJ ÖÑ°ùH ,(áÑ°üªdG) äÉ°SQÉªeh ájQÉéàdG äÓëªdGh äGQÉ«°ùdG ¥GƒHCG

.QÉ¡f π«d IQÉªdG ¬«a ìô°ùj …QÉéJ ´QÉ°T ≈dEG ¬æ£≤j …òdG
 ¬à«H ¢Vô©j ¿CG ’EG êÓY hCG πM hCG ôØe …CG »æjôëÑdG øWGƒªdG óéj ’ ÉgóæY
 ™e  πeÉ©àdGh  øjódGh  ¢Vhô≤dG  á`̀eGhO  »a  πNó«d  ,ójóL  â«H  øY  åëÑjh  ,™«Ñ∏d
 è«é°†dG) ÖcGƒjh ,iPC’G πc πªëàjh √ôÑ°U π°UGƒj ¿CG  hCG  ,z∫’ódGh QÉ°ùª°ùdG{
 ,…QÉéJ πëe ≈dEG ¬dƒë«d (∫õæªdG êGôc) hCG ¬à«H øe AõL ô«LCÉàH Ωƒ≤jh (π°UÉëdG
 !!..(¬©«W ¿ÉeõdG ∂YÉW Ée GPEGh ..ó«©dG ¢SÉædG ™e ô°ûM) »Ñ©°ûdG πãªdG QGôZ ≈∏Y

 ,áeÉY IôgÉX ¬æμdh ,á«YÉªL iƒμ°T hCG ,ájOôa ádÉM ¢ù«d OƒLƒªdG ôeC’G Gòg
 …òdG ¿ƒfÉ≤dG  ò«ØæJh ≥«Ñ£Jh π«©ØJ ÜÉ«Zh ,º«∏°ùdG §«£îàdG ΩóY ÖÑ°ùH â©bh

.¬Jô°SCGh øWGƒªdG IÉ«M ≈∏Y ΩÉëàb’Gh è«é°†dG Gòg πc ∞bƒj
 »àdG á«bóæØdG ≥≤°ûdGh äGQÉª©dG øe ƒμ°ûJ Ωƒ«dG øjôëÑdG »a ∫RÉæªdG ¢†©H
 Iôªà°ùªdG ácôëdGh ájQÉéàdG äÓëªdG IGPÉëeh Üôb øe øÄJ É¡°†©H ..É¡H §«ëJ
 ábÉYEGh  ∫RÉæªdG  ÜGƒ`̀HCG  ΩÉ`̀eCG  äGQÉ«°ùdG  ±É≤jEG  ÖÑ°ùH  á«eƒ«dG  áÑ°T  äÉaÓîdGh
 OƒLh  »a  Ö«éYh  ÖjôZ  ™`̀bGh  ΩÉ`̀eCG  É¡°ùØf  äó`̀Lh  É¡°†©Hh  ..ájhôªdG  ácôëdG
 â«æH  É¡°†©Hh  ..É¡æe  áÑjôb  »¡a  É¡d  á≤°UÓe  øμJ  ºd  ¿EG  á°û«°û∏d  √É≤eh  äÉLGôc
 á«YÉæ°U íÑ°üJ ÉªHQh ájQÉéJ ≥WÉæe ≈dEG QOÉb IQó≤H âdƒëJ ºK á«æμ°S ≥WÉæe »a

!?…Qój øªa
 ,É¡d √ÉÑàf’G ºàj ¿CG Öéj ,GóL á°SÉ°ùMh á«©ªàée á«°†bh ádCÉ°ùe ΩÉeCG  øëf
 ,AÉæÑdGh §«£îàdG  ¿ƒfÉb  π«©ØJ ºàj  ¿CG  Öéjh ,ÉgQÉ°ùe í«ë°üJ OÉ©j ¿CG  Öéjh
 »FÉ°Vƒ°†dG  çƒ∏àdGh  è«é°†dG  áëaÉμe  ≥«Ñ£J  á©HÉàe  ºàj  ¿CG  Öéj  Éªc  ÉeÉªJ
 ÉæfCG  ∞°SDƒªdGh ,IójóYh Iô«ãc äÓμ°ûe çhóëd IÉYóe QƒeC’G  Gòg πãe ,»Ä«ÑdGh
 hCG ábô°S á«∏ªY âªJ hCG áÑ«°üe âKóM hCG áªjôL â©bh GPEG ’EG ∑ôëàf ’h ¬Ñàæf ’

.Égô«Z hCG AGóàYG
 ≥WÉæªdG  ø`̀e  ójó©dG  »`̀a  ∫É`̀ë`̀dG  ƒ`̀g  Éªc  »æμ°ùdG  ™°VƒdG  ôªà°ùj  ¿CG  CÉ£N

  .πLÉY πμ°ûH ¬àédÉ©eh ôeC’G ∑QGóJ ºàj ’CG ôÑcCG CÉ£Nh ..á«æμ°ùdG

 ï«°ûdG  ƒª°S  á`̀jÉ`̀YQ  â`̀ë`̀J
 πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ∂`̀∏`̀e á`̀dÓ`̀L
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¿hDƒ```̀ °```̀Th á`̀ jô`̀ «`̀î`̀ dG
 á°ù°SDƒªdG AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQh
 ¢`̀ù`̀eG º```̀J á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀ dG á``̀jô``̀«``̀î``̀dG
 ¢SOÉ°ùdG  óªëe  á°ù°SDƒe  ô≤ªH
 á«YÉªàL’G  ∫ÉªYC’ÉH  ¢Vƒ¡æ∏d
 •É`̀Hô`̀dÉ`̀H ø`̀jƒ`̀μ`̀ à`̀ dGh á`̀«`̀Hô`̀à`̀∏`̀d
 á≤«≤°ûdG  á`̀«`̀Hô`̀¨`̀ª`̀dG  áμ∏ªªdÉH
 ºgÉØJ  Iô``̀cò``̀e  ™`̀«`̀bƒ`̀J  º`̀°`̀SGô`̀e

 ¢SOÉ°ùdG  óªëe  á°ù°SDƒe  ø«H
.á«μ∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdGh

 á`̀HÉ`̀«`̀f Iô``̀cò``̀ª``̀dG ™```̀bh ó```̀bh
 ¢SOÉ°ùdG  óªëe  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  ø`̀Y
 ∞∏μe  ,»dÉ≤ÑdG  ∞°Sƒj  ó«°ùdG
 »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ¿Gƒ```̀jó```̀ dG »``̀a á`̀ª`̀¡`̀ª`̀H
 ¢SOÉ°ùdG óªëe á°ù°SDƒe ¢ù«FQh
 á«YÉªàL’G  ∫ÉªYC’ÉH  ¢Vƒ¡æ∏d
 É¡©bh  Éª«a  ,øjƒμàdGh  á«Hôà∏d
 á«μ∏ªdG  ájô«îdG  á°ù°SDƒªdG  øY
 ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀ Ø`̀£`̀ °`̀ü`̀e Qƒ```̀à```̀có```̀dG

 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G
.ájô«îdG

 Iƒ``̀£``̀î``̀dG √ò``````g »`````̀JCÉ`````̀Jh
 á`̀Ñ`̀Zô`̀d É`̀≤`̀ «`̀≤`̀ë`̀J á```̀«```̀HÉ```̀é```̀jE’G
 á`̀cGô`̀ °`̀û`̀ dG »``̀ a ø`̀«`̀à`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 ó`̀«`̀Wƒ`̀J π```̀LCG ø``̀e π``°``UGƒ``à``dGh
 »a äGô`̀Ñ`̀î`̀dG ∫OÉ`̀Ñ`̀Jh ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 »`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G π``̀ª``̀©``̀dG ä’É```̀é```̀e
 êQóæJh .»æeÉ°†àdGh »fÉ°ùfE’Gh
 õjõ©J  QÉ`̀WEG  »a  É°†jCG  IôcòªdG
 »a  ó°ùéJh  ,ájƒNC’G  äÉbÓ©dG

 ø«H iDhô``̀∏``̀d  É`̀≤`̀aGƒ`̀J É`̀gô`̀gƒ`̀L
 πª©dG  ä’Éée  »a  ø«à°ù°SDƒªdG
 Gó«cCÉJh  ,»fÉ°ùfE’Gh  »YÉªàL’G
 á``̀jƒ``̀NC’G á`̀bÓ`̀©`̀ dG á`̀fÉ`̀à`̀e ≈`̀∏`̀Y
 Üô¨ªdG »àμ∏ªe ø«H §HôJ »àdG
 Iô°†M IOÉ«b πX »a ,øjôëÑdGh
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ádÓédG  ÖMÉ°U  ¬«NGh  ióØªdG
 π`̀gÉ`̀Y ¢`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e ∂`̀∏`̀ª`̀dG

 .á≤«≤°ûdG á«Hô¨ªdG áμ∏ªªdG

óªM øH ô°UÉf ájÉYQh Qƒ°†ëH

 z¢`̀SOÉ`̀ °`̀ù`̀ dG ó`̀ª`̀ë`̀e á`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ e{h zá`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ jô`̀ «`̀ î`̀ dG{
ø`̀ «`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ ª`̀ dG ø``̀«``̀H º``̀gÉ``̀Ø``̀J Iô```̀cò```̀e ¿É``̀ ©``̀ bƒ``̀ J

 øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ

 á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y

 ∫hC’G  ´É``̀ª``̀ à``̀L’G  ,á``«``Hƒ``æ``é``dG

 ΩÉ`̀©`̀dG  »``a  »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éª∏d

 äÉ¡édG  »∏ãªe  Qƒ°†ëH  ,2020

.á°üàîªdG

 AÉ`̀ °`̀†`̀YC’É`̀H √ƒ`̀ª`̀ °`̀S Ö````̀MQh

 ó°UQ  »a  ¢ù∏éªdG  á«ªgCG  GócDƒe

 á«Ñ∏Jh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG

 â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  Gó`̀«`̀°`̀û`̀eh  ,º¡JÉ©∏£J

 ≥«≤ëJ »a ádhòÑªdG Oƒ¡édÉH ¬°ùØf

 ∑ôà°ûªdG  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG

 áeÉ≤ªdG  ™jQÉ°ûªdG  á`̀aÉ`̀c  ò«Øæàd

.á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîªH

 á`̀°`̀SGQO √ƒ`̀ª`̀°`̀S ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh

 äÉ``̀eó``̀î``̀dG  IQGOEG  ø```̀e  á``̀eó``̀≤``̀e

 AÉ°ûfEG ∫ƒM QÉªãà°S’Gh á«°Sóæ¡dG

 ´QGƒ`̀°`̀û`̀ dG »``̀a IÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d •ƒ`̀£`̀N

 ó¡°ûJ  »`̀à`̀dGh  ájƒ«ëdG  ¥ô`̀£`̀dGh

 ´QGƒ°T  É¡æ«H  ø`̀eh  ájOóY  áaÉãc

 ¿Éª°†d ∂dPh ¥Gƒ°SC’Gh óLÉ°ùªdG

 øe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°S

 G kó¡°ûà°ùe  ,≥`̀jô`̀£`̀dG  »eóîà°ùe

 •ƒ`̀£`̀N á`̀Hô`̀é`̀J ìÉ`̀é`̀æ`̀H √ƒ`̀ª`̀°`̀S

 É`̀eh  ¿Éà°ûe  ´QÉ`̀ °`̀T  »`̀a  IÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 Gòg …OÉJôªd áæeBG áÄ«H øe √ôaƒJ

 IQhô°†H  √ƒª°S  É k¡Lƒe  ,´QÉ°ûdG

 É¡≤«Ñ£Jh  áHôéàdG  √ò`̀¡`̀H  ò``̀NC’G

 ´ÉaôdÉH  ájƒ«ëdG  ´QGƒ`̀°`̀û`̀dG  »`̀a

 áØ«∏N  øH  »∏Y  ï«°ûdG  ´QÉ°T  πãe

.´ÉaôdÉH óªëe ï«°ûdG ´QÉ°Th

 ß``̀aÉ``̀ë``̀e ƒ```̀ª```̀°```̀S å````̀ë````̀ Hh

 ô````NBG á``̀«``̀Hƒ``̀æ``̀é``̀dG á``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG

 ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûªdG  äGóéà°ùe

 á«ª«∏©àdGh  á«ë°üdGh  á«eóîdGh

 ¬«dG  π`̀°`̀Uh  É``eh  ´É`̀aô`̀ dG  á≤£æªH

 √ƒª°S  Gó`̀ cDƒ`̀e  ,É`̀¡`̀H  π`̀ª`̀©`̀dG  ô«°S

 √òg ∫Éªμà°SG ≈∏Y πª©dG IQhô°V

 »dÉgCG  äÉ©∏£àd  É k≤«≤ëJ  ™jQÉ°ûªdG

 Éªc ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdGh ´ÉaôdG

 π°Uh  É`̀e  ô``NBG  ≈∏Y  √ƒª°S  ™∏WG

 ø«Yh  √õàæe  ôjƒ£J  ´hô°ûe  ¬«dG

 ¬∏ãªJ  É`̀e  ≈``̀ dEG  G kô`̀¶`̀f  ,á`̀Ø`̀jƒ`̀Z  ΩCG

 »a  »îjQÉJ  çQEG  øe  ø«©dG  √ò`̀g

 GócDƒe  ´É`̀aô`̀dG  »`̀dÉ`̀gC’h  á≤£æªdG

 ≈∏Y  ®ÉØëdG  á«ªgCG  ≈∏Y  √ƒª°S

 ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG ™`̀ bGƒ`̀ª`̀ dG

 É¡à«ªgCG  ™`̀e  Ö°SÉæàj  ÉªH  É¡«∏Y

.É¡àjõeQh

 øY  RÉ`̀é`̀jE’  √ƒª°S  ™ªà°SGh

 »a á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG á`̀£`̀N

 É¡àfÉ«°Uh  Iô«ØM  ø«Y  ôjƒ£J

 É¡≤ªY ¢ùμ©j ÉªH É¡«∏Y á¶aÉëªdGh

 ájQÉ°†ëdG  É¡àª«bh  »`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG

 á«HƒæédG á¶aÉëªdG áfÉμe õjõ©àd

 ≈dEG G kô¶f Iõ«ªàe á«MÉ«°S á¡LGƒc

.º«¶Y ïjQÉJ øe ¬jƒàëJ Ée

 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e  ¢Vô©à°ùj  á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e
Iô`̀ «`̀ Ø`̀ M ø``̀«``̀Y ô``̀ jƒ``̀ £``̀ Jh ´É```̀ aô```̀ dG »```̀a á``jƒ``ª``æ``à``dG

 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  óªM  ï«°ûdG  QƒàcódG  øcôdG  ó«ª©dG  ó≤ØJ
 ¢ù«FQ  ,ÖjQóàdGh  äÉ«∏ª©dG  ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe
 á«æeC’G  Iõ¡LCÓd  ∑ôà°ûªdG  …ƒÑ©àdG  øjôªà∏d  á«∏NGódG  IQGRh  óah
 äÉ«dB’Gh  äGƒ≤dG  ,(2  »Hô©dG  è«∏îdG  øeCG)  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hóH
 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH √ó≤Y Qô≤ªdG øjôªàdG »a ácQÉ°ûªdG
 âaÉ°†à°SG  ób  øjôëÑdG  áμ∏ªe  âfÉc  Éª«a  ,ΩOÉ≤dG  ô¡°ûdG  ,á≤«≤°ûdG

.2016 ΩÉ©dG »a (1 »Hô©dG è«∏îdG øeCG) øjôªJ äÉ«dÉ©a

 ¿hDƒ°ûd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe  ó`̀cCG  ¥É«°ùdG  Gò`̀g  »`̀ah
 øjôªàdG  Gòg  »a  ∑QÉ°ûJ  á«∏NGódG  IQGRh  ¿CG  ÖjQóàdGh  äÉ«∏ª©dG
 »a ,ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ øe á©HÉàeh á«∏NGódG ôjRh øe äÉ¡«LƒàH
 »é«∏îdG  »æeC’G  πª©dG  õjõ©àd  Oƒ¡édG  ∞«ãμJ  ≈∏Y  πª©dG  QÉ`̀WEG
 Iõ¡LC’G ø«H §«£îàdGh ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ä’Éée »a ∑ôà°ûªdG
 äGójó¡àdG  ´Gƒ```̀fCG  á`̀aÉ`̀c  á¡LGƒªd  º«gÉØªdG  ó`̀«`̀Mƒ`̀Jh  ,á`̀«`̀æ`̀eC’G
 ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æj  ÉªHh  ,äÉeƒ∏©ªdGh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJh  ,ôWÉîªdGh

.QGô≤à°S’Gh øeC’G ≈∏Y
 ÖjQóàdGh äÉ«∏ª©dG ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe ™∏WGh
 äÉÑLGƒdGh ΩÉ¡ªdG ∫ƒM ,ácQÉ°ûªdG ¿Éé∏dG AÉ°SDhQ ¬eób ,RÉéjEG ≈∏Y
 ácQÉ°ûª∏d ájõgÉL øe ¬«dEG â∏°Uh Éeh πª©dG ¥ôa É¡H ™∏£°†J »àdG
 OÉæ°SE’Gh  ºYódG  ∫Éμ°TCG  áaÉc  ºjó≤J  ≈dEG  É kgƒæe  ,øjôªàdG  ∫ÉªYCG  »a
 É k«æªàe ,á«é«∏îdG á«æeC’G Iõ¡LC’G ™e …ƒÑ©àdG øjôªàdG Gòg ò«Øæàd

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG º¡d

(2 »Hô©dG è«∏îdG øeCG) »a ácQÉ°ûªdG äGƒ≤dG ó≤Øàj äÉ«∏ª©∏d ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe

 ô``jóe ™``e å``ëÑj ∑QÉ``ªédG ¢``ù«FQ
¿hÉ``©àdG ≥``aCG ô``°ùédG ∑ô``ªL ΩÉ``Y

 ∞«°V ó«°ùdG ™e ∑QÉªédG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªM øH óªMCG ï«°ûdG ™ªàLG
 ájOƒ©°ùdG  ácô°ûdGh  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL  ∑ôªL  ΩÉY  ôjóe  »Ñ«à©dG  QóæH  ¬∏dG
 á≤∏©àªdG äÉYƒ°VƒªdG åëH ´ÉªàL’G ∫ÓN ºJh .(∫OÉÑJ) äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤àd
 zí°ùa{  á°üæeh  z≥`̀aCG{  á°üæe  øe  πch  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùéd  »côªédG  πª©dÉH
 êhôN ó«YGƒe º«¶æàd  É k«fhôàμdEG  Éª¡æ«H  §HôdGh ø«ÑfÉédG  »a áeóîà°ùªdG
 »JCÉj ´ÉªàL’G ¿CG ∑QÉªédG ¢ù«FQ ócCG å«M ,≥Ñ°ùªdG ¢ü«∏îàdGh äÉæMÉ°ûdG

.á≤HÉ°ùdG äÉYÉªàL’G ∫Éªμà°SGh ¿hÉ©àdG QÉWEG »a
 ájOƒ©°ùdG ácô°ûdGh ∑QÉªédG ¿hDƒ°ûH AGQóªdG øe OóY ´ÉªàL’G ô°†M
 .ó¡a ∂∏ªdG ô°ùéH á«°Sóæ¡dG IQGOE’G øe ø««æ©ªdGh (∫OÉÑJ) äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤àd

ô``jƒ£J ó``≤`Ø`à`j ∫É`¨```°TC’G ô``jRh
è`̀ fõ`̀ dÉ`̀ H  360  ™`̀ ª`̀ é`̀ e  ¥ô````̀W

 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ
 ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
 ¿hÉ©àdÉH  »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRh  äCGó`̀H
 äGP  ájôjƒ£àdG  ™jQÉ°ûªdG  øe  áeõM  ò«ØæJ  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ™e  ≥«°ùæàdGh
 QÉWEG  »a  ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG  äÉeóîdG  ø«°ùëJ  πLCG  øe  »eóîdG  ™HÉ£dG
 »a º¡°ùj ÉªH øjôëÑdG áμ∏ªe ≥WÉæe ∞∏àîªH ácôà°ûªdG ájó∏ÑdG ™jQÉ°ûªdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  ±GógCG  ≥«≤ëJ
 ∫É¨°TC’G  ôjRh ΩÉbh  .ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th
 å«M  ,è`̀fõ`̀dG  »a  360  ™ªée  ¥ô`̀W  ôjƒ£J  ó≤ØàH  Ωƒ∏°S  óªMCG  ÖFÉædGh
 IOÉYEG  ≈∏Y πªà°ûj  360 ™ªéªH ¥ô£dG  ôjƒ£J ´hô°ûe ¿CG  ôjRƒdG  í°VhCG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  z6013,6015  ,6023,6025,6026{  á«dÉàdG  ¥ô£dG  π«gCÉJ
 ´QGƒ°ûdG  »a  QÉ£eC’G  √É«e  ∞jô°üàd  áμÑ°T  AÉ°ûfEG  ºà«°S  å«M  ,66  ´QÉ°T

.IQƒcòªdG
 ¥ô£dG  ∞°UQ  IOÉ`̀YEG  øª°†àj  ´hô°ûªdG  ¿CG  ∞∏N  ¢Sóæ¡ªdG  ±É°VCGh
 ºà«°S  Éªc  ,á°†ØîæªdG  áØ°UQC’G  ô«aƒJh  6018h  6017h  6021  á«dÉàdG
 ™e  Ö°SÉæà«d  á≤£æªdG  »a  IOƒLƒªdG  »`̀°`̀VQC’G  Üƒ£dG  ΩGóîà°SG  IOÉ``̀YEG
.ájQhôªdG áeÓ°ùdG ≥«≤ëàd ájQhôªdG äGQÉ°TE’Gh äÉeÓ©dG ™°Vhh ôjƒ£àdG
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á©ªL ∑QÉÑe óª .O

 ø«WÉ«°T ™e ∞dÉëàdG
!AÉª°ùdGh ¢VQC’G

 Öàch  ,Gô`̀NDƒ`̀e  É¡æY  ìÉ°üaE’G  ºJ  ,zájô°S{  áØæ°üe  âfÉc  ≥FÉKh  ≥`̀ah
 ,z»`̀c  ƒ`̀j  ójÉØ«°SÓμjO{  ™`̀bƒ`̀e  ø`̀e  ô∏«e  π`̀«`̀ah  ¢ùJô«c  ∑QÉ``̀e  ø`̀e  π`̀c  É¡æY
 (MI6)  á°SOÉ°ùdG  á«fÉ£jôÑdG  ájôμ°ù©dG  äGQÉÑîà°S’G  áÑ©°T  øe  Óc  ¿EÉ`̀a
 ΩÉ¶ædG  ójhõàd  ÉàfhÉ©J  (CIA)  á«μjôeC’G  ájõcôªdG  äGQÉÑîà°S’G  ádÉchh
 zIQƒK{  ¿ÉHEG  ºμëdG  ≈dEG  ¬dƒ°Uh  óæY  »æ«ªîdG  IOÉ«≤H  »fGôjE’G  »WGôbƒ«ãdG
 OÉëJÓd  ø«dGƒªdG  ø««fGôjE’G  ø«°VQÉ©ªdG  AÉª°SCÉH  áeƒYõe  áªFÉ≤H  1979  ΩÉY
 ÜõM  ∫ÓN  øe  »°SÉ«°ùdG  πª©dG  ¿ƒ°SQÉªj  GƒfÉc  øjòdGh  ,É≤HÉ°S  »à««aƒ°ùdG

.»Yƒ«°ûdG »fGôjE’G z√OƒJ{
 äGQÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀°`̀S’G  •É`̀Ñ`̀°`̀V  QÉ`̀Ñ`̀c  ó``̀MCG  ¿CG  ≈``̀ dEG  á`̀jô`̀°`̀ù`̀dG  ≥`̀FÉ`̀Kƒ`̀dG  ô«°ûJh
 RÉ¡L  øY  ≥°ûfG  ób  ¿É`̀c  ,øμ°ûàjRƒc  ô«ªjOÓa  ≈Yójh  ,∑Gò``̀fBG  á«à««aƒ°ùdG
 ójhõàH ∑Éæg ΩÉb å«M ,IóëàªdG áμ∏ªªdG ≈dEG Üôgh »à««aƒ°ùdG äGQÉÑîà°S’G
 øjƒ°†æªdG ø««fGôjE’G AÉª°SCÉH áªFÉ≤H á°SOÉ°ùdG ájôμ°ù©dG äGQÉÑîà°S’G áÑ©°T
 OÉëJ’G »a ∫hDƒ°ùªdG ¢üî°ûdG ¿Éc ¬fCG QÉÑàYÉH ,»Yƒ«°ûdG z√OƒJ{ ÜõM âëJ
 âeÉb ∂dP ó©Hh .¿GôjEG πNGO ÜõëdG Gòg AÉ°†YCG ™e π°UGƒàdG øY »à««aƒ°ùdG
 áªFÉ≤dG √òg ≈∏Y ø««μjôeC’G ´ÓWEÉH á°SOÉ°ùdG ájôμ°ù©dG äGQÉÑîà°S’G áÑ©°T

.É¡H »fGôjE’G »WGôbƒ«ãdG ΩÉ¶ædG ójhõJ ºJ »àdG
 ,áªFÉ≤dG √òg øe OÉØà°SG Ée ¿ÉYô°S »æ«ªîdG ¿CG ájô°ùdG ≥FÉKƒdG í°VƒJh
 ’ Ée ΩóYCGh ,»Yƒ«°ûdG z√OƒJ{ ÜõM ô°UÉæY øe ÉØdCG  ÜQÉ≤j Ée ∫É≤àYÉH ôeCGh
 ≥FÉKƒdG âØ°ûch .ΩÉJ πμ°ûH ÜõëdG äÉWÉ°ûf ô¶M ºJ Éªc ,º¡æe 200 øY π≤j
 ΩÉ¶æH  á«°SÉeƒ∏HódG  º¡JÉbÓY  ™£≤H  ø««fÉ£jôÑdG  ΩÉ«b  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ¬fCG  øY
 ¿Éc ,¿ƒà¨æjQÉH ¢S’ƒμ«f ≈Yój É«fÉ£jôH ’hDƒ°ùe ¿EÉa ,zIQƒãdG{ ó©H »æ«ªîdG
 ¬JGôcòe ióMEG »a Öàc ,¿Gô¡W »a á«fÉ£jôÑdG ídÉ°üªdG ájÉYôH É¡æ«M ÉØ∏μe
 øe z√OƒJ{ ÜõM ™ªb GhófÉ°S ób ø««fÉ£jôÑdG ø«dhDƒ°ùªdG ¿CG ó≤à©j ¬fEG  kÓFÉb

.»æ«ªîdG ΩÉ¶f πÑb
 ≥ë°ùH  ø««fGôjE’G  ΩÉ«b  AÉæKCG  ¬fCG  ≈dEG  ≥FÉKƒdG  ô«°ûJ  πH  ,§≤a  ∂dP  ¢ù«d
 ¬dCÉ°Sh  »fÉ£jôÑdG  πãªªdÉH  »fGôjEG  ∫hDƒ°ùe  ≈≤àdG  ø««Yƒ«°ûdG  ø«°VQÉ©ªdG
 ø««fGôjE’G ó°V á∏ªM øe »æ«ªîdG ΩÉ¶f ¬H ΩÉb Éª«a IóëàªdG áμ∏ªªdG …CGQ øY
 ∂∏J  ¿CÉH  ≈gÉÑàj  »fGôjE’G  ∫hDƒ°ùªdG  ¿Éc  å«M ,z√OƒJ{  ÜõM øe ø««Yƒ«°ûdG
 ¿ƒà¨æjQÉH ó«°ùdG ôÑàYG óbh ,iôÑμdG iƒ≤dG øY ¿GôjEG ∫Ó≤à°SG â∏ãe Iƒ£îdG
 É°†jCG ≥FÉKƒdG ôcòJh !áª¡e Iƒ£N ¿Éc (»æ«ªîdG ¿GôjEG) ¿GôjEG ¬H âeÉb Ée ¿CG
 »àdG  Öjò©àdG  Ö«dÉ°SCG  ¿CG  ôÑàYG  ¿Gô¡W  »a  á«fÉ£jôÑdG  ídÉ°üªdG  πãªe  ¿CG
 ∂∏J  øe IóFÉah áYÉéf ôãcCG  âfÉc z√OƒJ{  ÜõM øe ø««fGôjE’G  ≥ëH â°SQƒe
 øe É©jô°S øμªJ ób »æ«ªîdG ΩÉ¶f ¿CG É°Uƒ°üNh ,√É°ûdG ó¡Y »a â°SQƒe »àdG
 π≤fh ,»à««aƒ°ùdG OÉëJ’ÉH º¡JÓ°U ∫ƒM Öjò©àdG âëJ º¡æe äÉaGôàYG ´GõàfG

.√ô«eóJ ºJ ób z√OƒJ{ ÜõM ¿CG √OÓH á«LQÉN IQGRh ≈dEG »fÉ£jôÑdG πãªªdG
 ,É¡æY  ìÉ°üaE’G  ºJ  »àdG  ájô°ùdG  ≥FÉKƒdG  øe  áeÉY  äÉØ£à≤e  Oôée  √òg
 âfÉc  Éª¡e–  ≈ª¶©dG  iƒ≤dG  ídÉ°üe  ¿CG  ’Éée  ∂°û∏d  ´ój  ’  ÉªH  ø«ÑJ  »gh
 πc ™e ∞dÉëàdG ≈dEG ÉªFGO É¡©aóJ ±ƒ°S -á«WGô≤ªjódÉH ô°ûÑJ øe iƒ≤dG √òg

!≈HCG øe ≈HCGh ,AÉ°T øe AÉ°T ,AÉª°ùdGh ¢VQC’G ø«WÉ«°T

πLÉY  ìô`̀à`̀≤`̀e  :»`̀eƒ`̀°`̀ù`̀©`̀dG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 Ö``̀JGhô``̀dG ±ô`̀ °`̀ U â```bh ó`̀«`̀Mƒ`̀à`̀H 
äGhÓ````©````dG ™````e á``̀ jó``̀ YÉ``̀ ≤``̀ à``̀ dG

 á∏é©à°ùe  áØ°üH  áÑZôH  ìôà≤ªH  ÜGƒædG  øe  OóY  Ωó≤J
 ,øjóYÉ≤àªdG  ÖJGQ  øY  á°û«©ªdG  ø«°ùëJ  IhÓY  π°üa  Ωó©H
 IQÉKEG ΩóYh ≥HÉ°ùdG ™°VƒdG ≈∏Y AÉ≤HE’G á«ªgCG ≈∏Y øjócDƒe

.ájô¡°ûdG º¡ÑJGhQ »a øjóYÉ≤àªdG
 ÖFÉædG  ,»eƒ°ù©dG  ∫OÉY  ÖFÉædG{  øe  πc  ìôà≤ªdG  Ω qóbh
 ¬∏dGóÑY  ÖFÉædG  ,¿Éª∏°S  Oƒªëe  ÖFÉædG  ,»μdÉªdG  º°SÉH

.z≥æYƒH ídÉ°U ódÉN ÖFÉædG ,…ô°ShódG
 Gòg  »JCÉj{  »eƒ°ù©dG  ∫OÉY  ÖFÉædG  ìôà≤ªdG  Ωó≤e  ∫Ébh
 ÖJGôdG  π°üØH  á«YÉªàL’G  äÉæ«eCÉàdG  âeÉb  ¿CG  ó©H  ìôà≤ªdG
 »YGhódG ìô°T ¿hO øe á°û«©ªdG ø«°ùëJ IhÓY øY …óYÉ≤àdG
 ôJƒJ  OƒLƒd  iOCG  …òdG  ôeC’G  ƒgh  ¢SÉædG  áeÉ©d  ÜÉÑ°SC’Gh
 IhÓY  ´Gó`̀jEG  ΩóY  ÜÉÑ°SCG  øY  øjóYÉ≤àªdG  ø«æWGƒªdG  óæY

.zóMGh ¿BG »a …óYÉ≤àdG ÖJGôdG ™e á°û«©ªdG ø«°ùëJ
 »°SÉ°SC’G  ÖJGôdG  øY  IhÓ©dG  π°üa  ¿CG  »eƒ°ù©dG  ócCGh
 √òg  äƒÑK  Ωó`̀Y  á«dÉªàM’  øjóYÉ≤àªdG  óæY  É°ùL qƒJ  ≥∏N
 πFÉ°Sh  âé°V{  πªcCGh  ,ájóYÉ≤àdG  ÖJGhôdG  øª°V  IhÓ©dG
 ,IhÓ©dG øY ÖJGhôdG π°üa ôÑîH ¢ùeCG »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 áÄ«g  ¿CG  ø«M  »a  áàHÉK  ô«Z  ¿ƒμà°S  É¡fCG  ó≤àYCG  ¢†©ÑdG
 ô«Z  ,∂dòd  ¬LƒJ  …CG  OƒLh  ΩóY  äó`̀cCG  »YÉªàL’G  ø«eCÉàdG
 ΩƒªY  óæY  ô`̀Jƒ`̀à`̀dG  ø`̀e  á`̀dÉ`̀M  ≥∏îj  ¬``̀JGP  óëH  É¡∏°üa  ¿CG

.zøjóYÉ≤àªdG
 ÖJGhôdG  ±ô°U  ó«MƒJ  á«ªgCG  ≈∏Y  »eƒ°ù©dG  Oó°Th
 äÉeGõàd’G º«¶æJ »a ¬à«ªgC’ ∂dPh ,äGhÓ©dG ™e á«°SÉ°SC’G
 ô°SC’G  √òg  á«ÑdÉZ  ¿CG  Éª«°S  ’h  ,á«æjôëÑdG  ô°SCÓd  á«dÉªdG
 ¢Vhô≤dG  πãe  á«dÉªdG  äÉeGõàd’G  øe  ójó©dG  ™aóH  áeõà∏e

.Égô«Zh äGQÉéjE’Gh
 á«eƒμëdG äÉ¡édG ™«ªL »eƒ°ù©dG ÉYO ,¥É«°ùdG äGP »a
 á«eƒμëdG  äGAGô``̀LE’G  »a  ô««¨J  …CG  øY  ≥Ñ°ùªdG  ¿ÓYE’ÉH

 .ø«æWGƒªdG óæY ∫DhÉ°ùàdG øe ádÉM ≥∏N Ωó©d

¿É`̀ «`̀ Hhô`̀ dG …OÉ`̀ «`̀ °`̀ U á````eRCG  π`̀ë`̀d á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀H Ö`̀dÉ`̀£`̀e 8
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¿B’G ≈``à`M GOÉ``«`°U 88 ¢``†`jƒ`©àd QÉ``æjO ¿ƒ``«`∏`e 1^8 :∫É```¨`°TC’G ô```jRh

¿É«HhôdG ó«°U QGôªà°SG ∞°ûμj z≥æYƒH{ ƒjó«a

ΩÉ`̀``̀Y  ∫Ó```̀N  ¿É``̀«``̀ Hhô``̀dG  ø``̀e  É`̀ ``̀æ`̀W  2995  ô`̀jó`̀ °`̀ü`̀J
 ≥æYƒH  ódÉN  ÖFÉædG  RõY
 ™WÉ≤ªdG óMCG ¢Vô©H ¬à∏NGóe
 øY  âØ°ûc  »`̀à`̀dG  IQƒ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 ôÑY  ¿É«HhôdG  ó«°U  QGôªà°SG
 áYƒªée  ∫ÓN  øe  ójQGô£dG
 ÓFÉ°ùàe  ,ø`̀«`̀jƒ`̀«`̀ °`̀SB’G  ø``̀e
 √ò`̀¡`̀d ´OGô`````̀dG ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG ø``̀Y
 ¿CG  ≈`̀ dEG  Gô«°ûe  ,äÉ°SQÉªªdG
 ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh  ¬`̀à`̀æ`̀∏`̀YCG  É`̀e
 §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th
 ôëÑdG  ¢TÉ©àfG  øY  »fGôª©dG
 ≈dG  ™aój  ,QGô≤dG  Qhó°U  òæe
 ¢`̀ü`̀NQ π`̀jƒ`̀ë`̀à`̀H á`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀ª`̀dG
 ó«°U  ¢üNQ  ≈`̀dEG  ¢û«fGƒÑdG

.ójQGô£dÉH
 ø`̀Y ≥```æ```Yƒ```H ∞```°```û```ch
 ÉæW  71^5  ô`̀jó`̀°`̀ü`̀J  º`̀ J  ¬```̀fCG
 êQÉ``̀N  z¿É``̀«``̀Hhô``̀dG  ΩCG{  ø``̀e
 ôjó°üJ  ºJ  ¬fCG  Éªc  ,øjôëÑdG
 øe  ¿É«HhôdG  øe  ÉæW  2995
 ôÑª°ùjO  ≈`̀dEG  2018  ôÑª°ùjO
 ¥GQhCG ∫ÓN øe ∂dPh ,2019
 ™æe  äGQGô``̀b  º`̀ZQ  ,∑QÉªédG
 øY ∞`̀°`̀û`̀c É`̀ª`̀c ,ô`̀jó`̀°`̀ü`̀à`̀ dG
 …ô¡°T  ∫Ó`̀N  ôjó°üJ  ºJ  ¬`̀fCG
 ≠∏Ñj  É`̀e  ôÑª°ùjOh  ôÑªaƒf

.ÉæW 1029
 áë«ë°U á°SGQóH ÖdÉWh 

 ¿É«HhôdG  ó«°U  ô«KCÉJ  ¿CÉ°ûH
 Ió`̀jÉ`̀ë`̀e á``̀¡``̀Lh OÉ``̀ ª``̀ à``̀YGh
 ÓFÉb  ,äÉ°†jƒ©àdG  ójóëàd

 É°†jƒ©J  ºgƒ°Vƒ©J  ¿CG  É`̀eEG
 ≈`̀ dEG º`̀gƒ`̀dƒ`̀ë`̀J É```̀eEGh ’OÉ```Y

 .ójQGôW

 º¡fCG  áë°üdG  Iô`̀ jRh  ídÉ°üdG  á≤FÉa  äó`̀cCG
 á«Ñ∏àd QÉæjO QÉ«∏e »dGƒM ô«HóJ ≈dEG ¿ƒLÉàëj
 õcGôªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ¿CÉ°ûH  ÜGƒædG  äÉÑ∏W
 ≈dEG  áàa’  ,áμ∏ªªdG  AÉëfCG  ∞∏àîe  »a  á«ë°üdG
 á«fÉª∏°ùdG ™ªée QGôZ ≈∏Y ≈Ø°ûà°ùe AÉ°ûfEG ¿CG
 ≈dEG Iô«°ûe ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 100 ≈dEG êÉàëj »Ñ£dG
 øe á«ë°üdG õcGôªdG ≈∏Y õ«côàdG ƒg ¬LƒàdG ¿CG
 ¢SÉædG  ájÉªëd  á«dhC’G  ájÉYôdÉH  ΩÉªàg’G  ∫ÓN

.äÉ«Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ∫ƒNódG øe
 »∏Y  ÖFÉædG  ≈∏Y  É`̀gOQ  »a  IôjRƒdG  âdÉbh
 »a øjôëÑdG áHôéJ øe òNCÉJ ºdÉ©dG ∫hO ¿EG ójGR
 ¿CG áØ«°†e ,áeó≤àe áHôéJ É¡fC’ á«dhC’G ájÉYôdG
 õcGôªdG AÉ°ûfE’ äÉÑ∏W Gƒeób ÜGƒædG øe øjô«ãc
 äÉ«fGõ«ªdG  ô«aƒJ  Qƒ`̀W  »a  øëfh  ,á«ë°üdG

.É¡d áeRÓdG
 øe É¡H  ¿É`̀c  IQGRƒ```dG  á`̀HÉ`̀LEG  ¿CG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 òæe  ójóédG  óéj  ºd  ¬fC’  á«aÉØ°ûdGh  áMGô°üdG
 QhO »a ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ∫GDƒ°S ≈∏Y OôdG
 É«∏Y áæéd ∑Éæg ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,»°VÉªdG OÉ≤©f’G
 á°SGQO  ≈dƒàJ  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  πÑb  øe  á∏μ°ûe

 ôeC’G ¿CGh ,øjôëÑdG »a ≥WÉæªdG πc äÉLÉ«àMG
.á«fGõ«ªdGh ¢VQC’G ôaGƒJ ≈∏Y ∞bƒàj

 êÉ`̀«`̀à`̀MG ™``̀e É`̀¡`̀bÉ`̀Ø`̀JG Iô```̀jRƒ```̀dG äó`````̀ cCGh
 Oó°üH øëfh ≈Ø°ûà°ùe ≈dEG á«HƒæédG á¶aÉëªdG
 ,á`̀eRÓ`̀dG  á«fGõ«ªdGh  ¢```̀VQC’G  ô«aƒJ  á`̀°`̀SGQO

.á°ü°üîàe äÉ°SGQO ¿ƒμJ ¿CG Öéjh
 áHÉLEG  ∞°Uh  ó`̀b  ó``jGR  »∏Y  ÖFÉædG  ¿É``ch
 AÉ`̀°`̀û`̀fEG §`̀£`̀N ¿CÉ`̀°`̀û`̀H ¬`̀ dGDƒ`̀ °`̀S ≈`̀∏`̀Y IQGRƒ`````̀dG
 á«dÉª°ûdG  ø«à¶aÉëªdG  »a á«eƒμM äÉ«Ø°ûà°ùe
 øY áHÉLE’G øe zâ°ùH »Hƒc{ ¬fCÉH ,á«HƒæédGh
 »a  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  ¬àeób  ≥HÉ°S  ∫GDƒ°S
 ¿Gó≤àØJ  ø«à¶aÉëªdG  ¿CG  GócDƒe  »°VÉªdG  ΩÉ©dG
 á«fÉª∏°ùdG  QGô``̀Z  ≈∏Y  á`̀eÉ`̀©`̀dG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ÖÑ°S  ø`̀Y  ÓFÉ°ùàe  ,ó`̀ª`̀M  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùeh
 á°UÉNh  ,¿CÉ°ûdG  Gòg  øe  ø«à¶aÉëªdG  ¿ÉeôM
 ≈dEG  π°üJ Ióe ¿hô¶àæj ób  ≈°VôªdG  ¢†©H ¿CG

.á«ë°üdG áeóîdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áæ°ùdG
 ∫OÉY  ô«Z  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ™jRƒJ  ¿CG  ôÑàYGh
 á«HƒæédG á¶aÉëªdG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,∞°üæe ô«Zh

.IO’ƒdG äÉ«Ø°ûà°ùe øe ƒ∏îJ

 á≤FÉa áë°üdG IôjRh âYO
 ™«é°ûJ  á«ªgCG  ≈`̀ dEG  ídÉ°üdG
 ø«æWGƒªdG  ø«H  ´ôÑàdG  áaÉ≤K
 »aÉμdG  Oó©dG  AGô`̀LEG  πLCG  øe
 »a  ≈∏μdG  á`̀YGQR  äÉ«∏ªY  øe
 ≈∏Y  IOó°ûe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ≈∏μdG  áYGQR  äÉMGôL  πc  ¿CG
 ,áëLÉf  â`̀fÉ`̀c  øjôëÑdG  »`̀a
 √òg πμd  á©HÉàe ∑Éæg ¿CG  Éªc
 â°ùμàfG  ádÉM  …CGh  ,ä’ÉëdG

.IQOÉf ádÉM »g
 á``̀fÉ``̀©``̀à``̀°``̀S’G ¿CÉ```̀ °```̀ û```̀ Hh
 ™ªée êQÉ```̀N  ø`̀e  AÉ`̀ Ñ`̀WC’É`̀ H
 IôjRƒdG  äQÉ°TCG  ,á«fÉª∏°ùdG
 ™°Vh øe AÉ¡àf’G  ºJ  ¬fCG  ≈dEG
 áfÉ©à°SÓd  áeRÓdG  §HGƒ°†dG
 á`̀°`̀Vhô`̀©`̀e »```̀gh AÉ``̀Ñ``̀WC’É``̀H
 á`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG á`̀ æ`̀é`̀ ∏`̀ dG ≈``̀∏``̀Y

 ,ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh ƒ`̀ª`̀°`̀S á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
 A∞c  AÉÑWCG  Éæjód  ¿CG  IócDƒe
 ™e  øëfh  á«fÉª∏°ùdG  êQÉ`̀N
 äGAGôLEG  ≥ah º¡H áfÉ©à°S’G
 ±ƒ°Sh  ,É«∏Y  á«æah  á``̀jQGOEG
.ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN ≥«Ñ£àdG ºàj

 øe IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’G ∫ƒ````̀Mh
 áμ∏ªªdÉH  ó¡a  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe
 AGôLEG  »a  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ,äÉMGôédG  øe  á«YƒædG  √òg
 ø«H äÉ«bÉØJG ≥ah ºàj ∂dP ¿EÉa
 ,»é«∏îdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée
 äGôÑN  Oƒ`̀Lh  ¿CG  ≈`̀ dEG  áàa’
 ±ƒ`̀°`̀S á`̀ «`̀é`̀ «`̀ ∏`̀Nh á``̀«``̀Hô``̀Y
 ÖjQóàdG  ≈∏Y  ÉfAÉÑWCG  óYÉ°ùj

.äGAÉØμdG ≥∏N »a º¡°ùj ÉªH
 ìÓa  ó«°ùdG  ÖFÉædG  ¿Éch
 QGó°UG  ôNCÉJ  ó≤àfG  ób  º°TÉg

 Ωƒ°Sôªd  ájò«ØæàdG  áëFÓdG
 Ióe AÉ`̀°`̀†`̀YC’G á``̀YGQR ¿ƒ`̀fÉ`̀b
 ∫AÉ°ùJ Éªc ,ÉeÉY 22 ≈dEG π°üJ
 áfÉ©à°SÓd  â`̀bƒ`̀dG  øëj  º``̀dCG
 ,ø««æjôëÑdG  ø«°üàîªdÉH
 ºàj ’ á«æjôëH äGAÉØc Éæjódh
 øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,É¡©e  πeÉ©àdG
 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  äÉ¡«LƒJ  ¿CG
 2019  ¢``̀ù``̀£``̀°``̀ù``̀ZCG  5  »````a
 AÉ`̀Ñ`̀WC’É`̀H á`̀fÉ`̀©`̀à`̀°`̀S’G äó```̀cCG
 AGô`````̀LEG »```̀a ø`̀ «`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG

.äÉMGôédG
 ø«H  Ée  ∑Éæg  ¿CG  í°VhCGh
 á«MGôL  äÉ«∏ªY  10  ≈``dEG  8
 ºZôdG ≈∏Y §≤a Éjƒæ°S iôéJ
 ¢†jôe  800  É`̀æ`̀jó`̀d  ¿CG  ø``e
 π°ùZ  õ`̀cGô`̀e  ≈∏Y  ¿hOOô``à``j

.É«eƒj ≈∏μdG

§``HGƒ°V  ™``°Vh  ø``e  AÉ``¡àf’G  :í``dÉ°üdG  á``≤FÉa
¢UÉ`îdG ´É`£≤dG øe ø««æjôëÑdG AÉ`ÑWC’ÉH áfÉ©à°S’G

 QÉ`̀ «`̀ ∏`̀ e ≈``````dEG êÉ``̀ à``̀ë``̀f :á``̀ë``̀ °``̀ü``̀ dG Iô```````̀jRh
á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ÜGƒ```̀æ```̀dG äÉ`̀ Ñ`̀ ∏`̀ W á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀ à`̀d QÉ``̀ æ``̀ jO

ó«ª◊GóÑY óªMCG :Öàc

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY - ôjƒ°üJ
 ÖdÉ£e  8  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ™`̀aQ
 IÉfÉ©e  á``̀eRCG  AÉ`̀¡`̀fE’  áeƒμëdG  ≈`̀ dEG
 ™æe  QGô``̀b  ó©H  ¿É`̀«`̀Hhô`̀dG  …OÉ`̀«`̀°`̀U
 »àdGh  ,z±GôμdG{  ΩGóîà°SÉH  ó«°üdG
 ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀e »``̀a ô`̀¶`̀æ`̀ dG IOÉ`````̀YEG â`̀∏`̀ª`̀°`̀T
 ,øjOÉ«°ü∏d  áeó≤ªdG  äÉ°†jƒ©àdG
 ó«°üdG  ¢üNôH  ®ÉØàM’ÉH  ìÉª°ùdG
 ó«°ü∏d  ¢``̀ü``̀NQ  ≈````̀dEG  É`̀¡`̀∏`̀ jƒ`̀ë`̀Jh
 QGô°VC’G  øY  ¢†jƒ©àdGh  ,…ôëÑdG
 ,∞bƒàdG Iôàa ∫ÓN º¡d â©bh »àdG
 »a ø`̀jQô`̀°`̀†`̀à`̀ª`̀dG IQÉ`̀ë`̀Ñ`̀dG êÉ````eOEG
 ∑Gô°TEG  ,…ôëÑdG  ´GQõà°S’G  èeGôH
 AÉ`̀ °`̀†`̀YCGh á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG
 πM  äÉ°ûbÉæe  »`̀a  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 êGQOG á«fÉμeEG »a ô¶ædG ,∞∏ªdG Gòg
 óYÉ≤àdG  ´hô`̀°`̀û`̀e  »``a  ø`̀jOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG Ö``£``°``Th ,…QÉ```̀«```̀à```̀N’G
 ∂dòch  ,áÄØdG  √ò`̀g  ≈∏Y  á«fƒfÉ≤dG

.øjOÉ«°ü∏d áªgÉ°ùe ácô°T AÉ°ûfEG
 ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 á``jRƒ``a á``°``SÉ``Fô``H ¢```ù```eCG ÜGƒ```̀æ```̀dG
 áeÉY  á°ûbÉæe  äó¡°T  »àdGh  ,πæjR
 ¿CÉ°ûH  áeƒμëdG  á°SÉ«°S  ìÉ°†«à°S’
 äÉ°†jƒ©Jh  ,…ôëÑdG  ó«°üdG  ∞∏e
 IQGRƒ`̀dG  á£Nh  ,¿É«HhôdG  …OÉ«°U
 ¿É«HhôdG  ó«°U  ¥ô`̀W  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH
 ,(±Gô``μ``dG á`̀≤`̀jô`̀W Gó``̀Y) Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SCÉ`̀H
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG »`̀a IQGRƒ````̀dG á`̀£`̀Nh

.»μª°ùdG ¿hõîªdG
 º¡JÓNGóe  »`̀a  ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ó```̀cCGh
 ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh  ∑ô`̀ë`̀J  IQhô``̀°``̀V
 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀ jó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG ¿hDƒ```̀°```̀Th
 øjOÉ«°üdG  IÉfÉ©e  AÉ¡fE’  »fGôª©dG
 ∞°üfh  ΩÉ`̀Y  øe  ôãcCG  òæe  IóàªªdG
 á`̀HÉ`̀bô`̀dG  ÜÉ`̀«`̀Z  øjôμæà°ùe  ,ΩÉ`̀ ©`̀ dG
 ¬∏©L  Ée  ƒ`̀gh  ¿É«HhôdG  ó«°U  ≈∏Y
 ºZôdG  ≈∏Y  ¥Gƒ``°``SC’G  »`̀a  Gô`̀aGƒ`̀à`̀e
 øe  ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG  ™æe  øe
 øe  ¿É«HhôdG  ó«°U  ¢üNQ  ÜÉë°UCG

.ôëÑdG ∫ƒNO
 …ô«°û©dG ΩÉ°ûg .O ÖFÉædG ∫Ébh
 ¿É«HhôdG ó«°U ™æe øe ºZôdG ≈∏Y ¬fEG
 ≈∏Y  ≥aóàj  ¿É«HhôdG  ¿EÉ`̀a  ±GôμdÉH
 GOó°ûe  ,ø∏©dG  »a  ´ÉÑjh  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G
 ≈∏Y  ∞bƒàJ  ’  äÉ°†jƒ©àdG  ¿CG  ≈∏Y
 áÄØdG  √òg ∑ôàf  ’CG  Éæ«∏Yh ,∫GƒeC’G
 âëJ  º¡°†©H  ,™ªàéªdG  ≈∏Y  ádÉY

.¿ƒjódG ÖÑ°ùH á«fƒfÉ≤dG á≤MÓªdG
 ÖFÉædG  ¿Éª∏°S  »ÑædGóÑY  QòMh
 ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G
 ºd  ¿É`̀«`̀Hhô`̀dG  …OÉ«°U  á``̀eRCG  ¿CG  ø`̀e
 πÑb ø``e ó`̀é`̀dG π`̀ª`̀ë`̀e ≈`̀∏`̀Y ò``NDƒ``J
 º¡fCG  ≈dEG  Gô«°ûe ,á«eƒμëdG  äÉ¡édG
 ≈dEG …ODƒj ÉÄ«°T hCG ±GôμdG ¿ƒ°†aôj
 ΩÉ`̀eCG  πFGóÑdG  Ée  øμd  ,ôëÑdG  ô«eóJ
 ºZôdG  ≈∏Y  ¬`̀fCG  ÉØ«°†e  ,øjOÉ«°üdG
 ¿EÉa ,á«°VÉªdG ô¡°TC’G á∏«W ™æªdG øe
 Ée  ,¥Gƒ`̀°`̀SC’G  »a  OƒLƒe  ¿É«HhôdG
 ó«Øà°ùj AGOƒ°S Ébƒ°S ∑Éæg ¿CG »æ©j
 ,ø«jƒ«°SB’Gh øjòØæàªdG  ¢†©H É¡æe
 IQÉ``̀ë``̀Ñ``̀dG AÉ````£````YEG ≈``̀∏``̀Y GOó``̀ °``̀û``̀e
 ∑Éª°SC’G  ó«°U  ¢üNQ  ø««æjôëÑdG

.ø«jƒ«°SB’G øe ’óH
 πg :º°TÉg ìÓa ó«°ùdG ∫AÉ°ùJh
 ájôëÑdG  áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ô£NCG  ±GôμdG
 ôëÑdG  ¿EG  ∫Ébh  ,¿É«HhôdG  §Ø°T  øe
 …ò`̀dG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  Ö`̀fÉ`̀LC’É`̀H  Å∏àªe

.¿ƒ«æjôëÑdG ™æªj
 √òg ¿CG ≈∏Y ø«°ùM QÉªY Oó°Th
 Oó©d ∫hC’G ΩÉ≤ªdG »a á«fÉ°ùfEG á«°†b
 øe  ¿ƒfÉ©j  ø`̀jò`̀dG  ø«æWGƒªdG  ø`̀e
 á«°VÉªdG  ô¡°TC’G  QGóe  ≈∏Y QƒgóàdG
 ¬Lƒàj  Iô`̀e  πc  »a  ,QGô`̀≤`̀dG  ÖÑ°ùH
 ºàj  á«μª°ùdG  IhôãdG  ≈dEG  ¿hOÉ«°üdG

.º¡d áWô°ûdG AÉYóà°SG

 »°ù«°ùdG  óªëe  ÖFÉædG  ôÑàYGh
 ,í«ë°U  ô«Z  ¿Éc  QGô≤dG  â«bƒJ  ¿CG
 ¢†jƒ©àdG  OÉ«°üdG  ¢†jƒ©J  óH  ’h
 ’ ¬```fCG ø`̀e º`̀Zô`̀ dG ≈`̀∏`̀Y ,Ö`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 »àdG  áæ¡ªdG  ø`̀Y  ¢Vƒ©j  É`̀e  óLƒj
 ≈dEG  É«YGO ,OGóLC’G ôÑY É¡KQGƒJ ºàj
 áØbƒàªdG ∫õjódG ºYO ≠dÉÑe QÉªãà°SG
 ø«eÉY  òæe  ¿É`̀«`̀Hhô`̀dG  …OÉ«°U  ø`̀Y
 ÜÉë°UC’  º`̀Yó`̀dG  ô«aƒJ  »`̀a  ÉÑjô≤J

.áæ¡ªdG √òg
 Ée  »©«ØædG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ó`̀≤`̀à`̀fGh
 πÑb øe πeÉ©àdG »a §ÑîàdÉH ¬Ø°Uh
 IQGRƒ``̀dG  ÉÑdÉ£e  ,ájôëÑdG  Ihô`̀ã`̀dG
 ¥ô`̀£`̀dG ≈`̀∏`̀Y ø`̀jOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG Ö`̀jQó`̀à`̀H
 á«Ø«c  ø``̀Y  ∫AÉ`̀°`̀ù`̀J  É`̀ª`̀c  ,iô`````̀NC’G
 ∫ÉëdG  ¿EG  ,äÉ°†jƒ©àdG  ÜÉ°ùàMG
 ¿É«HhôdG  hOÉ«°U  ¬«dG  π°Uh  …ò`̀dG
 QGó°UG IQGOEG Aƒ°S ÖÑ°ùH Å«°S ∫ÉM

.¢üNôdG
 ¿EG  í``dÉ``°``ü``dG  ìhó```ª```e  ∫É`````bh
 »°ù«FôdG ∫ƒNóªdG Ghô°ùN IQÉëÑdG
 ΩÓch  ,∞°üfh  áæ°S  QGó`̀e  ≈∏Y  º¡d
 ,»``̀FÉ``̀°``̀û``̀fEGh ¢`̀VÉ`̀Ø`̀°`̀†`̀a IQGRƒ```````̀dG
 ¥Gƒ``̀°``̀SC’G »``̀a Oƒ``̀Lƒ``̀e ¿É``̀«``̀Hhô``̀dG
 AGOƒ`̀°`̀S  ¥ƒ`̀°`̀Sh  ¿ƒ©Øàæe  ∑É`̀æ`̀gh
 GPÉªd  ,É¡æY  ±ô£dG  ¢†¨J  áeƒμëdG
 ¿hó«°üj  øe  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ≈≤∏j  ’
 ¿CG GôÑà©e ,Ωƒ«dG ±GôμdÉH ¿É«HhôdG
 ƒg ájôëÑdG áÄ«ÑdG Aƒ°S ÜÉÑ°SCG óMCG

.¿ÉaódG
 »fÉãdG ÖFÉædG ójGR »∏Y ôÑàYGh
 ™bh  IQÉëÑdG  ¿CG  ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd
 óH  ’  á`̀Ä`̀a  »``̀gh  ô`̀«`̀Ñ`̀c  º`̀∏`̀X  º¡«∏Y
 ¢†jƒ©àdG  º¡°†jƒ©Jh  É¡æY  ´ÉaódG
 A’Dƒg  ,ó«°üdG  ∞bh  AGôL  …õéªdG
 ø``̀eC’G  ô`̀«`̀aƒ`̀J  º¡àª¡e  ¿hOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG

.»FGò¨dG
 ≈```̀dEG …ô```̀°```̀Shó```̀dG Qó````̀H É`````̀YOh
 øjOÉ«°üdG  ∫ƒ°üM äGAGôLEG  π«¡°ùJ
 Ée QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’ …QÉ`̀é`̀ J π`̀é`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y
 »a  äÉ`̀°`̀†`̀jƒ`̀©`̀J  ø``e  ¬fƒª∏°ùà«°S

.IójóL ™jQÉ°ûe
 Oƒ`̀ª`̀ë`̀e Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG Ö``̀dÉ``̀W É``ª``c
 äÉjó∏ÑdGh  ∫É¨°T’G  ôjRh  »fGôëÑdG
 ≈dEG  ∫hõædÉH  ∞∏N  ΩÉ°üY  áYGQõdGh
 øe  ø«YƒæªªdG  øjOÉ«°üdG  ∫RÉ`̀æ`̀e
 GócDƒe  ,±Gô`̀μ`̀dG  ™æe  QGô≤H  ó«°üdG
 ∞°üJ  ¿CG  øμªj  äÉª∏c  óLƒJ  ’  ¬fG
 Gó≤àæe  ,º``gô``°``SCGh  A’Dƒ```̀g  IÉ`̀fÉ`̀©`̀e
 √òg  ¢†jƒ©àd  á°ü°üîªdG  ≠dÉÑªdG
 Gô«°ûe  ,øjOÉ«°üdG  ø`̀e  áYƒªéªdG
 AGô°T  øY  çóëàJ  áeƒμëdG  ¿G  ≈`̀dEG
 ¢ù«d OÉ«°üdGh , º¡æe ó«°üdG äGó©e
 øY  åëÑj  ø«eCÉJ  Ühóæe  hG  GôLÉJ

 .¢†jƒ©J ≈∏YCG
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U  OÉ`̀ «`̀ °`̀ü`̀ dG  ¿G  :∫É`````̀bh
 »¡a  ,øjôëÑdG  πgCG  É¡H  ôîØj  áaôM
 √òg  πμ°ûJh  ,ºgOGóàeGh  º¡îjQÉJ
 ,ó«MƒdG  OÉ«°üdG  ¥RQ  OQƒe  áaôëdG
 »¨∏jh  ∫hDƒ°ùe  »JCÉj  ¿G  ¢†aôfh

 .º∏b IôéH
 ¢†jƒ©J …G ¿G »fGôëÑdG ócGh
 A’Dƒ```̀g ¿ƒ````̀jO ó`̀jó`̀°`̀ù`̀J  π`̀ª`̀°`̀û`̀j  ’

 º¡d  Gôªà°ùeh  ÉàHÉK  Ó`̀NO  øª°†jh
 ’h  ∞ëée  åjóM  ƒgh  ,ÓÑ≤à°ùe
 Éªààîe  ,A»°ûH  ádGó©dG  øe  Üôà≤j
 ø``̀jO{ Iô`̀«`̀¡`̀°`̀T á`̀dƒ`̀≤`̀ª`̀H ¬`̀à`̀∏`̀NGó`̀e

.zôH √ó°ùj Ée ..ôëÑdG
 á«ªgCG ≈∏Y πæjR ∞°Sƒj Oó°Th
 ∫Gó`̀Ñ`̀à`̀°`̀SG Ωó`̀©`̀H á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ó`̀«`̀cCÉ`̀J
 ,´É£≤dG  Gòg á°üî°üNh øjOÉ«°üdG
 hCG  3  ø«H  Ée  Ióe  ójóëJ  ≈`̀dEG  É«YGO
 áæéd  π«μ°ûJ  ,á`̀eRC’G  πëd  ô¡°TCG  4
 º°†J  äÉ°†jƒ©àdG  ójóëàd  IójÉëe
 á«æ©ªdG  äÉ`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀dG  ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UCG
 ¢ù«°SCÉJ ≈dEG áeƒμëdG É«YGO ,ó«°üdÉH

.ø«μªJ ácQÉ°ûªH á«fhÉ©J ácô°T
 ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG  ™`̀aGO  √Qhó``H
 ¿hDƒ``̀°``̀Th ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G ô````̀jRh ∞`̀∏`̀N
 øY  »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 IQGRƒ``̀dG  É¡JòîJG  »àdG  äGƒ`̀£`̀î`̀dG
 ,¿É«HhôdG  …OÉ«°U  IÉfÉ©e  ∞«Øîàd
 ΩÉeCG  äGQÉ«N  Gƒeób  º¡fCG  ≈dEG  Éàa’
 QGô≤dG  øe  øjQô°†àªdG  øjOÉ«°üdG
 ¢`̀ü`̀NQ π``̀jƒ``̀ë``̀J â`̀∏`̀ª`̀ °`̀T »```̀à```̀dGh
 …ôëH  ó«°U  ≈``̀dEG  ¿É`̀«`̀Hhô`̀dG  ó«°U
 ó«°üdG  IóY  øY  OÉ«°üdG  ¢†jƒ©Jh
 á©HQCÉH  äQób  »àdGh  ,¢TƒfÉÑdG  »a
 ,∫ƒ``̀ °``̀UC’G  AGô``̀ °``̀Th  ,QÉ``̀æ``̀jO  ±’BG
 ¢üNôdG AGô°T Rƒéj ’ ¬fCG á°UÉNh
 …OÉ«°S  ≥`̀M  É`̀¡`̀fC’  ø`̀jOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG  ø`̀e
 ,OÉ«°üdG  ¬æY  ¢Vƒ©j  ’h  á`̀dhó`̀∏`̀d
 √òg  áª«b  ôjó≤àd  áæéd  π«μ°ûJ  ºJh
 IôÑîdG  …hòH  áfÉ©à°S’ÉH  ∫ƒ°UC’G
 øe  ø`̀jOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG  äÉ«©ªL  »∏ãªeh

.É¡LQÉNh øjôëÑdG
 øjOÉ«°üdG OóY ¿EG ôjRƒdG ∫Ébh
 16 ≠∏H ∫ƒ°UC’G AGô°ûd Gƒeó≤J øjòdG
 ¢†jƒ©àdG  ≠dÉÑe  ôjó≤J  ºJh  GOÉ«°U
 ÉØdCG 32 ≈dEG QÉæjO ∞dCG 26 ø«H Ée º¡d
 ∞dCG  332  ≈dEG  π°üJ  á«dÉªLG  áª«≤H

 ,º¡JÉ°†jƒ©J  Gƒª∏°ùJ  ó`̀bh  ,QÉ`̀æ`̀jO
 øjOÉ«°U  4  ∑Éæg  ¿CG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ±ƒ°Sh  º¡JGAGôLG  AÉ¡fEG  ºJ  øjôNBG
 ,º¡d  IQó`̀≤`̀ª`̀ dG  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿ƒª∏°ùàj
 Éªc ,QÉæjO ∞dCG 112 ≈dEG π°üJ »àdGh
 »a ÉædRÉe øjôNBG GOÉ«°U 42 ∑Éæg ¿CG
 º¡H  á°UÉîdG  äGAGô`̀LE’G  AÉ¡fEG  QƒW
 á«ªæàdG  ∂æÑd  ¢Vhôb ¬«∏Y º¡°†©Hh
 øe  AÉ``̀¡``̀à``̀f’G  Oô``é``ª``Hh  √ô``̀«``̀Z  hCG
 ¿ƒª∏°ùàj ±ƒ°S ájQGOE’G äGAGôLE’G
 1^260  ≠`̀∏`̀Ñ`̀J  »`̀ à`̀ dG  º¡JÉ≤ëà°ùe
 GOÉ«°U  26  ÖfÉL  ≈dEG  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 ó«°U  ¢`̀ü`̀NQ  ø`̀e  ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG  Gƒ∏°†a
.∑Éª°SC’G ó«°U ¢üNQ ≈dEG ¿É«HhôdG

 ≠dÉÑªdG  ¿CG  øY  ôjRƒdG  ∞°ûch
 376 â¨∏H Ωƒ«dG ≈dEG  É¡©aO ºJ »àdG
 ≠dÉÑªdG  áª«b  â¨∏H  Éª«a  ,QÉæjO  ∞dCG
 …CG  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  1^42  ™aódG  ó«b
 øjOÉ«°ü∏d  äÉYƒaóªdG  »dÉªLEG  ¿CG
 ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  1^808  ≈`̀dEG  π°üà°S
 â¡àfG  GOÉ`̀«`̀°`̀U  88  »`̀dÉ`̀ª`̀LE’  ∂``̀dPh
 á°üNQ  273  ø«H  ø`̀e  º`̀ ¡`̀ JGAGô`̀LEG

.OÉ«°U 201 É¡∏ãªj
 ∫Éb  ,∫õjódG  ºYO  ôNCÉJ  ¿CÉ°ûHh
 äGAGôLE’G  áédÉ©e  âªJ  ¬fEG  ôjRƒdG
 å«M  ,∫õjódG  ºYO  ±ô°üd  á`̀jQGOE’G
 øe ô¡°TCG 9 ∫hCG äGôNCÉàe ±ô°U ºJ
 ô¡°TC’G ¿ƒª∏°ùàj ±ƒ°Sh 2019 ΩÉY

.ÉÑjôb á«≤ÑàªdG áKÓãdG
 ±Gô`̀μ`̀ dÉ`̀ H  ó`̀«`̀ °`̀ü`̀dG  ¿CG  ó`````̀cCGh
 ¿CG  PEG  »μª°ùdG  ¿hõîªdG  ≈∏Y  ôKDƒj
 IQGRƒ```dG É`̀¡`̀Jô`̀LCG »`̀à`̀dG äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG
 %30  ó«°üJ  ±Gô`̀μ`̀dG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ô«°ûJ
 ,Iô«¨°U á«M äÉæFÉc %70h ¿É«HhQ
 Ihô`̀ã`̀dG  äÉ`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀MG ¿CG  ≈``̀ dEG  É`̀à`̀a’
 ô«°ûJ  QGô`̀≤`̀dG  ≥«Ñ£J  ó©H  á«μª°ùdG
 ∑Éª°SC’G øe %18 IOÉjR ∑Éæg ¿CG ≈dEG

.á«ØæYõdG

 IQGOEG  ¿CG  ≈∏Y  ô`̀jRƒ`̀dG  Oó`̀°`̀Th
 Ωó`̀©`̀H á`̀eõ`̀à`̀∏`̀e á`̀«`̀μ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ihô``̀ã``̀ dG
 ,¿É«Hhô∏d  Ió`̀jó`̀L  ¢`̀ü`̀NQ  QGó`̀°`̀UG
 ájôëÑdG áÄ«ÑdG ≈∏Y ¢UôëdG GócDƒe
 ,∫ÉeôdG Öë°S äÉYhô°ûe ∫ÓN øe
 øe ¿Éaó∏d á°üNQ …CG Qó°üj ’ å«M
 §£îªdG ≥ah á«Ä«ÑdG á≤aGƒªdG ¿hO

.»∏μ«¡dG
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀∏`̀YCGh
 á«YÉæ°üdG  ±É``̀«``̀ d’G  π`̀ã`̀e  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG
 ,á«YÉæ°üdG  á«fÉLôªdG  ±É``«``d’Gh
 ≈∏Y  πª©J  IQGRƒ````dG  ¿CG  ≈``̀dEG  É`̀à`̀a’
 »`̀μ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG ´GQõ```̀à```̀°```̀S’G ™`̀«`̀é`̀°`̀û`̀J
 ,™jQÉ°ûªdG √òg »a ÜÉÑ°ûdG π«¨°ûJh
 »a á«°ü°üîJ IQhO ó≤©H âeÉb óbh
 ºJh  øjôëÑdG  êQÉ`̀Nh  πNGO  ¿CÉ°ûdG
 ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,É«æjôëH  15  èjôîJ
 ácQÉ°ûª∏d Gƒeó≤J áHÉ°Th ÉHÉ°T 150
 ,á`̀«`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀dG IQhó`````̀ dG √ò```̀g »``̀a
 »a ø`̀«`̀é`̀jô`̀î`̀dG ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀f ±ƒ``̀°``̀Sh
 ¢``̀SCGQ »`̀a ¢````̀VGQCG ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG
 Éë°Vƒe ,ø«μªJ ™e ¿hÉ©àdÉH ¿É«M
 á`̀eÉ`̀bEG  ó¡°û«°S  ΩOÉ``≤``dG  ô¡°ûdG  ¿CG
 áHÉ°Th ÉHÉ°T  15 º°†J IójóL IQhO

.»μª°ùdG ´GQõà°S’G ≈∏Y ÖjQóà∏d
 ø`̀Y √ô```````̀cP º````̀J É````̀e ∫ƒ```````̀Mh 
 ¿EG  ôjRƒdG  ∫Éb  ,¢û«àØàdG  ´ƒ°Vƒe
 ,¿ƒfÉ≤dG  ¿hòØæj  ’  É°UÉî°TCG  ∑Éæg
 ºJ  QGô`̀≤`̀dG  ò«ØæJ  òæe  ¬``fCG  Éë°Vƒe
 ºJ  ¿É`̀«`̀Hhô`̀dG  ø`̀e   É`̀æ`̀W  11  §Ñ°V
 ÉØdÉîe  297h  ±Gô`̀μ`̀ dÉ`̀H  É`̀gó`̀«`̀°`̀U
 Qƒ`̀W »`̀a IQGRƒ````̀dG É`̀«`̀dÉ`̀Mh QGô`̀≤`̀∏`̀d
 ø«ÑbGôªdGh  ájôëÑdG  áHÉbôdG  IOÉjR
 ,á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀dG  ÜQGƒ````bh  ø««æjôëÑdG
 IOÉL  GOƒ¡L  ∑Éæg  ¿CG  ≈∏Y  GOó°ûe
 ¿C’  πÑ≤à°ùªdG  »`̀a  áHÉbôdG  IOÉ`̀jõ`̀d
 IQƒ°üdÉH  â°ù«d  á«dÉëdG  á`̀HÉ`̀bô`̀dG

.áHƒ∏£ªdG

 ∑Éæg  ¿CG  ≈``̀dEG  ô`̀jRƒ`̀dG  QÉ`̀ °`̀TCGh
 øe  É`̀Yƒ`̀f  13  ôjó°üJ  ™æªH  GQGô``̀b
 »àdG  ¿É«HhôdG  É¡æ«H  øe  ∑Éª°SC’G
 ,»æjôëÑdG  ¥ƒ°ùdG  »a  ∫ÉÑbG  É¡«∏Y
 ¬éàæj ÉªH  iôMCG  øjôëÑdG  πgCG  ¿C’

.ºgôëH
 ¢`̀SQó`̀ J ¿CÉ````̀H ô```̀jRƒ```̀dG ó````̀Yhh
 πc ø`̀e äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG π`̀ c á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ≈∏Y  GOó°ûe  ,É¡«∏Y  Oô`̀dGh  »MGƒædG
 ´ƒ°Vƒe  »`̀a  IOÉ```L  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿CG
 ó`̀MCG  ’  ¿ƒfÉ≤∏d  óëJ  …CG  ,á`̀HÉ`̀bô`̀dG
 ≈dG  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  Éæ¡Lh  ó``bh  ,¬∏Ñ≤j
 áHÉbôdG ¿ƒμJ ≈àM ,¥Gƒ°SC’G áÑbGôe

.ôëÑdGh ôÑdG »a
 ¿CG  ≈``````̀ dEG  ô````̀jRƒ````̀ dG  QÉ`````̀°`````̀TCGh
 ∑Éª°SC’G ∞°üf ,»μª°ùdG ´GQõà°S’G
 øe  »``JCÉ``J  º`̀dÉ`̀©`̀dG  »``a  áμ∏¡à°ùªdG
 º¡°ùj  Gò`̀gh  ,»μª°ùdG  ´GQõ`̀à`̀°`̀S’G
 ÜQÉéJ  Éæjódh  ,»FGò¨dG  ø`̀eC’G  »a
 IQOÉÑe …CGh ,¿CÉ°ûdG Gòg »a áëLÉf
 hCG  »`̀μ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  êÉ```̀à```̀fE’G ø``̀e ó``̀jõ``̀J

.É¡H ÖMôe »fGƒ«ëdG hCG »YGQõdG
 á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG Ihô``̀ã``̀ dG π``«``ch É```̀eCG
 ¬`̀ fCG  ≈```dEG  QÉ`̀°`̀TCÉ`̀a  í`̀à`̀Ø`̀dG  ƒ```HCG  π«Ñf
 ÜGƒædGh  øjOÉ«°üdG  á«©ªL  ≈≤àdG
 øe Oó``̀Y á`̀∏`̀ë`̀∏`̀M º``̀ Jh ,»```̀dÉ```̀gC’Gh
 ÜÉë°UCG  ∑Gô`̀°`̀TG  ºJ  ó`̀bh  ,ÉjÉ°†≤dG
 ,äÉ°†jƒ©àdG  ádCÉ°ùe  »a  äGôÑîdG
 áeƒμëdG øe á«f  ∑Éæg ¿CG  ≈dEG  Éàa’
 »μª°ùdG  ´GQõà°SÓd  ácô°T  AÉ°ûfE’
 º¡°†jƒ©Jh ¢UÉî°TC’G A’Dƒg º°†J

.∂dP ™æe øY
 GhócCG  AGôÑîdG  πc  ¿CG  í°VhCGh
 ,±Gô`̀μ`̀dG  ™æe  ó©H  ôëÑdG  ¢TÉ©àfG
 É¡«∏Y  ¿Éc  áeƒμëdG  ¿CG  ≈∏Y  GOó°ûe
 IOÉYE’  áeRÓdG  äGAGô`̀LE’G  òîàJ  ¿CG
 ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ájôëÑdG  áÄ«ÑdG

.»μª°ùdG ¿hõîªdG

 ø``̀«``̀jÓ``̀e  9  π``̀«``̀ °``̀ü``̀ë``̀J  :∞````̀∏````̀N
á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG á`̀ «`̀ æ`̀ Ñ`̀ dG á`̀Ø`̀ ∏`̀ c ø``̀ e QÉ``̀ æ``̀ jO

 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ôjRh  ócCG
 ºJ  á«àëàdG  á«æÑdG  áØ∏μd  OóëªdG  ≠∏ÑªdG  ¿CG  ∞∏N  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG
 äÉ¡L  »a  ø«°üàîªdG  øe  ójó©dG  É¡H  ∑QÉ°Th  á«fCÉàe  á°SGQO  ó©H
 OóY ™°Vh ºJ óbh ,á∏eÉc áæ°S QGóe ≈∏Y á°SGQódG äôªà°SGh áØ∏àîe

.á≤£æªdG ™e áÑ°SÉæàe ¿ƒμJ ≈àM §HGƒ°†dG øe
 ±ó¡dG ¿CG ¢SÉÑY áªWÉa ÖFÉædG ∫GDƒ°S ≈∏Y ¬Ñ«≤©J »a ±É°VCGh
 π«°Uƒàd  á`̀eRÓ`̀dG  OQGƒ`̀ª`̀dG  ô«aƒJ  ƒg  áØ∏μdG  √ò`̀g  øe  »°ù«FôdG
 ø«jÓe 9 π«°üëJ ºJ øgGôdG âbƒdG ≈àM ¬fCG ≈dEG Éàa’ ,äÉeóîdG
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وزير الداخلية يبحث مع �شفري االإمارات املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك

ا�شتقبل الفريق اأول ال�شيخ را�شد 

الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

بن  حمدان  بن  �شلطان  ال�شيخ  اأم�س 

الإمارات  دولة  �شفري  نهيان  اآل  زايد 

لدى مملكة  ال�شقيقة  املتحدة  العربية 

البحرين.

ا�شتعرا�س  اللقاء،  خالل  ومت 

العالقات الثنائية القائمة بني البلدين 

ال�شقيقني، وبحث عدد من املو�شوعات 

ذات الهتمام امل�شرتك.

حميدان: طرح الوظائف

 امل�شتحدثة والواعدة يف القطاعات النوعية

التقى وزير العمل والتنمية الجتماعية 

�شوق  تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

العمل جميل بن حممد علي حميدان، مدير 

امل�شال  الطبيعي  للغاز  تيكاي  �شركة  عام 

اإدارة  مدير  بح�شور  روبرت�س،  ماك  ديفيد 

حممود  جالل  بال�شركة  الب�شرية  املوارد 

بالوزارة  امل�شوؤولني  من  وعدد  املعماري 

مكتبه  يف  الثالثاء  اليوم  وذلك  وال�شركة، 

بالوزارة.

�شري  روبرت  ا�شتعر�س  اللقاء  وخالل 

الطبيعي  الغاز  مرفاأ  م�شروع  يف  العمل 

امل�شال يف مملكة البحرين والذي يقام على 

غرب  �شمال  كلم   5 تبلغ  بحرية  م�شاحة 

خطة  اإىل  م�شرًيا  �شلمان،  بن  خليفة  ميناء 

ال�شركة يف العتماد على الكفاءات الب�شرية 

احليوي،  امل�شروع  هذا  لإجناز  الوطنية 

لفًتا اإىل اأن ال�شركة اختارت ال�شتثمار يف 

البحرين نظًرا ملا مل�شته من توافر العوامل 

و�شهولة  ي�شر  ومنها  لال�شتثمار،  اجلاذبة 

الإجراءات، ووفًقا لأنظمة وقوانني متقدمة 

العن�شر  وجود  عن  ف�شالً  ومتطورة، 

املهارة  ميتلك  الذي  الوطني  الب�شري 

عن  معرًبا  الوظيفي،  والن�شباط  والكفاءة 

يف  الكندية  ال�شركة  هذه  مب�شتقبل  تفاوؤله 

الكفاءات  هذه  لمتالكها  املقبلة  املرحلة 

والنجاح  التفوق  على  وامل�شجعة  املتميزة 

يف �شوق العمل.

واأبدى حميدان ترحيبه باهتمام ال�شركة 

موؤكًدا  البحرين،  مبملكة  ال�شتثمار  يف 

ال�شتثمارات  ت�شجع  املوقرة  احلكومة  اأن 

الأجنبية املولدة للفر�س النوعية لتوظيف 

املواطنني، حيث تقوم يف هذا الإطار بتي�شري 

املن�شاآت،  املتعلقة بعمل تلك  الإجراءات  كل 

الوطنية  بالعمالة  تزويدها  عن  ف�شالً 

دور  ال�شاأن،  هذا  يف  ا  م�شتعر�شً املدربة، 

اإعداد الكفاءات وتاأهيلها  الوزارة يف جمال 

وباأجور  العمل،  �شوق  واإدماجها يف  مهنياً 

جمزية، اإىل جانب توفري احلوافز امل�شجعة 

احلكومة  تقوم  كما  وظيفًيا،  تطورها  على 

ومنها  ل�شاأن  هذا  يف  مبادرات  عدة  بتنفيذ 

وزيادة  الأداء  وحت�شني  الأجور  دعم 

الإنتاجية يف من�شاآت القطاع اخلا�س.

والتنمية  العمل  وزير  واأعرب 

جدية  عن  ال�شياق،  هذا  يف  الجتماعية، 

خمتلف  مع  التعاون  تعزيز  يف  الوزارة 

ا�شتقطاب  بهدف  النوعية  القطاعات 

الوظائف  يف  لالندماج  عمل  عن  الباحثني 

امل�شتحدثة ذات امل�شتقبل املهني الواعد.

حمافظ ال�شمالية لدى لقائه ممثلي موؤ�ش�شات املجتمع املدين:

اختيار عايل منوذًجا لربنامج املدن ال�شحية

اعتماد  خطوات  ا�شتكمال  اإطار  يف 

ومدن  قرى  لكافة  العاملية  ال�شحة  منظمة 

املدن  برنامج  �شمن  ال�شمالية  املحافظة 

ال�شحية واختيار عايل منوذجا، اجتمع علي 

حمافظ  الع�شفور  عبداحل�شني  ال�شيخ  بن 

ممثلي  من  عدد  مع  ال�شمالية  املحافظة 

وال�شخ�شيات  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات 

املوؤثرة يف عايل، ناقالً لهم حتيات وتقدير 

اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق 

بالتوفيق  ومتنياته  الداخلية  وزير  خليفة 

والنجاح يف م�شروع املدن ال�شحية.

املحافظ  بني  الجتماع،  م�شتهل  ويف 

كنموذج  عايل  اختيار  معايري  للح�شور، 

لربنامج املدن ال�شحية، واأهداف ومرتكزات 

بني  ال�شراكة  على  تعتمد  التي  الربنامج 

القطاع احلكومي واخلا�س والأهلي، ودور 

احل�شول  يف  املدين  املجتمع  واإ�شهامات 

ال�شحة  اأن  مبداأ  من  املنظمة،  اعتماد  على 

على  م�شدداً  وباجلميع،  اجلميع  م�شئولية 

ال�شحية،  املدن  يف  وتاأثريه  الفرد  دور 

الوقاية  ودور  اجلماعية  امل�شئولية  مبيناً 

حت�شني  بهدف  ال�شحية  احلياة  تعزيز  يف 

جودة احلياة.

ترتيب  اأهمية  اإىل  املحافظ  واأ�شار 

اليومية  احلياة  يف  ال�شحية  الأولويات 

ودور ذلك يف الوقاية من خمتلف الأمرا�س، 

منوها اإىل اأهمية اإن�شاء قاعدة بيانات �شحية 

تعك�س الواقع، نظراً لدورها يف املعاجلات 

يف  الربنامج  دور  موؤكداً  اخلطة،  واإعداد 

حتويل التحديات اإىل فر�س ومبادرات.

احلمر يت�شلم ن�شخة من 

مو�شوعة مالمح »التعليم يف املنامة«

احلمر  يعقوب  بن  نبيل  ا�شتقبل 

م�شت�شار جاللة امللك ل�شوؤون الإعالم يف 

مكتبه بق�شر الق�شيبية اأم�س، فا�شل اآل 

اأهداه ن�شخة من مو�شوعة  الذي  �شرف 

التي  املنامة(  يف  )التعليم  مالمح 

التعليم  مئوية  مع  بالتزامن  اأ�شدرت 

النظامي يف اململكة.

امل�شت�شار  اأعرب  اللقاء،  وخالل 

�شرف  اآل  لفا�شل  تقديره  عن  احلمر 

واأ�شاد بجهوده  القيم،  الإهداء  على هذا 

تعترب  التي  للمو�شوعة  واإ�شهاماته 

وال�شور  املعلومات  حيث  من  الأكرب 

�شرية  و�شملت  النادرة،  والوثائق 

م�شورة لأكرث من 200 معلم ومعلمة 

وت�شتمل  للتعليم،  الأوائل  الرواد  من 

التعليم  لتاأ�شي�س  الأوىل  املحطات  على 

باأهمية  منوًها  البحرين،  يف  النظامي 

على  ال�شوء  لت�شليط  الإ�شدارات  مثل 

املكانة املتقدمة التي يحظى بها التعليم 

يف اململكة، متمنًيا له دوام التوفيق يف 

موؤلفاته القادمة. 

�شرف  اآل  فا�شل  اأعرب  جانبه،  من 

عن �شكره وتقديره للم�شت�شار الإعالمي 

من  دائًما  يبديه  ما  على  احلمر  نبيل 

تقدير واهتمام بجهود الكتاب واملوؤلفني 

واملثقفني، والذي ي�شكل حافًزا لهم نحو 

يف  والتميز  والإبداع  العطاء  من  املزيد 

اجلانب الثقايف والأدبي والفكري.

تراأ�س اجتماع املجل�س التن�شيقي 

حمافظ اجلنوبية ي�شتعر�س اآخر م�شتجدات امل�شاريع التنموية بالرفاع

اآل  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  تراأ�س 

الجتماع  اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ  خليفة 

 ،2020 العام  يف  التن�شيقي  للمجل�س  الأول 

بح�شور ممثلي اجلهات املخت�شة.

اأهمية  موؤكًدا  بالأع�شاء  �شموه  ورحب 

املجل�س يف ر�شد احتياجات املواطنني وتلبية 

باجلهود  نف�شه  الوقت  يف  وم�شيدا  تطلعاتهم، 

املبذولة يف حتقيق التعاون والتن�شيق امل�شرتك 

مناطق  املقامة مبختلف  امل�شاريع  كافة  لتنفيذ 

مقدمة  درا�شة  �شموه،  وا�شتعر�س  املحافظة. 

من اإدارة اخلدمات الهند�شية وال�شتثمار حول 

والطرق  ال�شوارع  يف  للم�شاة  خطوط  اإن�شاء 

احليوية والتي ت�شهد كثافة عددية، ومن بينها 

ل�شمان  وذلك  والأ�شواق؛  امل�شاجد  �شوارع 

م�شتخدمي  من  واملقيمني  املواطنني  �شالمة 

جتربة  بنجاح  �شموه  م�شت�شهداً  الطريق، 

خطوط امل�شاة يف �شارع م�شتان، وما توفره من 

�شموه  ال�شارع، موجهاً  اآمنة ملرتادي هذا  بيئة 

يف  وتطبيقها  التجربة  بهذه  الأخذ  ب�شرورة 

ال�شوارع احليوية بالرفاع، مثل �شارع ال�شيخ 

علي بن خليفة و�شارع ال�شيخ حممد بالرفاع.

اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ  �شمو  وبحث 

واخلدمية  التنموية  امل�شاريع  م�شتجدات  اآخر 

وما  الرفاع،  مبنطقة  والتعليمية  وال�شحية 

�شموه  موؤكًدا  بها،  العمل  �شري  اليه  و�شل 

امل�شاريع  هذه  ا�شتكمال  على  العمل  �شرورة 

واملحافظة  الرفاع  اأهايل  لتطلعات  حتقيقاً 

اجلنوبية، كما اطلع �شموه على اآخر ما و�شل 

غويفة؛  اأم  وعني  متنزه  تطوير  م�شروع  اليه 

نظًرا ملا متثله هذه العني من اإرث تاريخي يف 

اأهمية  �شموه  موؤكداً  الرفاع،  ولأهايل  املنطقة 

احلفاظ على املواقع التاريخية واحلفاظ عليها 

مبا بتنا�شب مع اأهميتها ورمزيتها.

وا�شتمع �شموه لإيجاز عن خطة املحافظة 

و�شيانتها  حفرية  عني  تطوير  يف  اجلنوبية 

واملحافظة عليها، مبا يعك�س عمقها التاريخي 

املحافظة  مكانة  لتعزيز  احل�شارية؛  وقيمتها 

ملا  نظراً  متميزة  �شياحية  كواجهة  اجلنوبية 

حتتويه من تاريخ عظيم.

خالل م�شاركته يف »ملتقى الثقافة املدنية« بالكويت.. د. خالد بن خليفة:

ثقافة البحرين املدنية قامت على التعددية والتنوع وروح الت�شامح

اأكد الدكتور ال�شيخ خالد بن خليفة اآل خليفة 

التنفيذي  املدير  الأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب 

التعددية والتنوع  اأن  الثقايف على  ملركز عي�شى 

يف املجتمعات هي من اأهم �شروط حتقق املدنية 

ثقافة  باأن  مبيًنا  واملتكامل،  الراقي  مبفهومها 

والتنوع  التعددية  على  قامت  املدنية  البحرين 

وروح الت�شامح والتعاي�س ال�شلمي.

الرئي�شية يف »ملتقى  جاء ذلك خالل كلمته 

الثقافة املدنية«، الذي ينظمه معهد املراأة للتنمية 

حتت  الثقايف،  القرين  مهرجان  �شمن  وال�شالم، 

�شباح  اآل  احلمد  اخلالد  �شباح  ال�شيخ  رعاية 

رئي�س الوزراء بدولة الكويت ال�شقيقة، 21-20 

يكون  اأن  اأنه ل ميكن  اأو�شح  اإذ  يناير اجلاري، 

هناك ح�شارة مدنية متقدمة يف اأي جمتمع دون 

التي  والتعددية  التنوع  واإخوان  قبول  وجود 

فيه.

ي�شمل  التنوع  هذا  باأن  كلمته  يف  واأ�شاف 

اجلوانب املعرفية والعرقية واملذهبية والدينية 

الجتماعية  امل�شتويات  وجميع  والفكرية، 

والقت�شادية وال�شيا�شية والثقافية، وتتفاعل يف 

جو من احرتام الختالفات الظاهرة والباطنة بني 

املجتمع  »تطور  اأن  اإىل  م�شرًيا  البع�س،  بع�شها 

نتيجة  هو  بلد  اأي  يف  الأمني  وا�شتقراره  املدين 

التعاي�س  الت�شامح ومظاهره يف  لدرجة  حتمية 

والختالفات،  التنوع  وقبول  واحرتام  ال�شلمي 

م�شت�شهًدا مبملكة البحرين وتاريخها احل�شاري 

الثقايف للمدنية كمفهوم  كنموذج واقعي للعمق 

مطبق واقعًيا. وبني د. ال�شيخ خالد بن خليفة اآل 

البحريني  املجتمع  املدنية يف  الثقافة  اأن  خليفة 

يف  الدولة  لإن�شاء  التاريخية  بالأ�ش�س  مرتبط 

التجار  ا�شتقطاب  يف  �شيا�شاتها  وثبات  الزبارة 

وذلك  وا�شتقراره،  باملجتمع  والرتقاء  والعلماء 

والت�شامح  والتعددية  التنوع  اإطار  يف  كله 

الدولة  اأن دور  ال�شلمي، م�شدًدا على  والتعاي�س 

جمتمع  لبناء  الثقافة  هذه  يَّة  تر�شِ يف  حموري 

متكامل ومتطور.

بقية  لت�شمل  الدولة  تو�شع  مع  باأن  واأردف 

يف  البحرين،  جزر  ثم  قطر  جزيرة  �شبه  اأرجاء 

الت�شامح  �شيا�شة  اأ�شبحت  عاما،   20 غ�شون 

ا واأنها متا�شت  اآل خليفة، خ�شو�شً رديفة حلكم 

مع روح املجتمع البحريني املتنوع بطبيعته.

مميزة  البحرين  جعل  ذلك  باأن  واأ�شاف 

الأقليات  وان�شهار  بالتعددية،  املنطقة  دول  عن 

واحرتامها،  الختالفات  قبول  مع  املجتمع،  يف 

اأمان  بكل  املجتمع  اأفراد  بقية  مع  وتعاي�شها 

يف  �شريكة  املجتمع  فئات  كل  لت�شبح  و�شالم، 

بناء الدولة وازدهارها.

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

اأم�س، رودريك دراموند �شفري اململكة املتحدة لدى  الداخلية، �شباح 

مملكة البحرين، بح�شور الفريق طارق بن ح�شن احل�شن رئي�س الأمن 

العام.

ومت خالل اللقاء، ا�شتعرا�س العالقات الثنائية القائمة بني البلدين 

ال�شديقني، وبحث عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.

وزير الداخلية وال�شفري الربيطاين يبحثان العالقات الثنائية

محافظ الشمالية يلتقي ممثلي المجتمع المدني في إطار اعتماد »عالي« مدينة صحية

https://www.alayam.com/online/local/837769/News.html
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نق�ص املتربعني �ضبب تدنيّ عدد عمليات زراعة الأع�ضاء 

النواب يطالبون ب�ضون كرامة البحارة ويرفعون تو�ضياتهم للحكومة

حتديد مدة لإيجاد حل وجلنة حمايدة للتعوي�ضات

مطالبة ب�ضطب الق�ضايا القانونية على ال�ضيادين

�ضبط 11 األف طن روبيان.. و297 خمالًفا للقرار 

وزير البلديات: مليون و808 اآلف دينار تعوي�ضات ال�ضيادين

�سارة جنيب:

تو�سيات  النواب  جمل�س  اأع�ساء  رفع 

العامة  املناق�سة  اإطار  يف  للحكومة 

ب�ساأن  احلكومة  �سيا�سة  ل�ستي�ساح 

حول  متحورت  البحري،  ال�سيد  ملف 

تعوي�سات �سيادي الروبيان ب�سكل عادل، 

زمني  اإطار  �سمن  جذري  حل  واإيجاد 

على  القانونية  الق�سايا  و�سطب  حمدد، 

اقرتاح  على  املجل�س  ووافق  ال�سيادين. 

اإن�ساء متحف للريا�سيني البحرينيني، وقام 

تنظيم  ب�ساأن  بقانون  م�سروعني  بتمرير 

البحرية  الرثوة  وحماية  وا�ستغالل  �سيد 

اجلل�سة،  وخالل  ال�سورى.  جمل�س  اإىل 

م�ست�سفى  اإن�ساء  اإن  ال�سحة  وزيرة  قالت 

 100 بنحو  تقدر  وميزانية  ا  اأر�سً يتطلب 

لتطوير  حاليا  التوجه  واأن  دينار،  مليون 

الأولية، م�سرية  ال�سحية  الرعاية  م�ستوى 

اإىل اأن �سبب حمدودية عدد عمليات زراعة 

الأع�ساء �سنويا تدين اأعداد املتربعني.

قال النائب ه�سام الع�سريي: »اإن الروبيان 

يتدفق على الأ�سواق ويباع يف العلن رغم اإ�سدار 

ال�سيادين  اأن  كما  �سواهد،  ولدينا  احلظر  قرار 

اأكدوا بدورهم اأنهم ي�سيدون بطريقة الكراف«.

طالب  التعوي�سات،  مللف  وبالن�سبة 

مبراجعة قيمتها، واإ�سراك اجلمعيات املخت�سة، 

وتعوي�س املت�سررين جراء هذا القرار املفاجئ.

قام  اأحدهم  اأن  تبني  وثيقة  »لدي  وتابع: 

ب�سراء رخ�سة مببلغ 30 األف دينار، وخ�سرها 

نهائيا  امللف  هذا  نريد حل  �سنة،  من  اأقل  خالل 

بعد النتهاء من هذه املناق�سة، ونطالب ب�سطب 

الق�سايا القانونية على ال�سيادين«.

اإبراهيم  النائب  اأكد  املناق�سة،  وخالل 

البحر  لدخول  م�ستعدون  النواب  »اأن  النفيعي 

طرق  على  للتعرف  بالوزارة  امل�سئولني  مع 

ال�سيد الأخرى، ونحن ندعو لتدريب ال�سيادين 

اأول على طرق ال�سيد ثم منعهم، نريد اأن توؤخذ 

من  مناق�ستان  مرت  العتبار،  بعني  تو�سياتنا 

الزايد: »اإن  النائب علي  اأي نتائج«. وقال  دون 

البحارة،  على  وقع  وظلما  كبريا  لغطا  هناك 

عنها  الدفاع  يجب  التي  العزيزة  الفئة  هذه 

للحفاظ  نحتاج  جمٍز،  ب�سكل  وتعوي�سهم 

ح�ساب  على  لي�س  لكن  ال�سمكي  املخزون  على 

البحارة«.

فيما قال النائب اأحمد ال�سلوم »اإن تعوي�س 

هناك  بالكامل،  قيمتها  يعادل  اأن  يجب  املعدات 

ميار�سون  الذين  ال�سن  كبار  من  كبرية  اأعداد 

توريثها  على  يعولون  كانوا  والذين  املهنة، 

اأخرى،  مهنة  ممار�سة  ميكنهم  ول  لأبنائهم، 

معا�س  اأو  تاأمني  نظام  هوؤلء  لدى  ولي�س 

تقاعد، ونحن ل نر�سى اإل بحياة كرمية لهوؤلء 

ال�سيادين«، ودعا النائب يو�سف زينل لتحديد 

وت�سكيل  ال�سيادين،  مل�سكلة  حل  لإيجاد  مدة 

ودعوة  التعوي�سات،  لتحديد  حمايدة  جلنة 

احلكومة لتاأ�سي�س �سركة تعاونية لل�سيادين.

البحراين  النائب حممود  طالب  جانبه،  من 

»ل  وقال  ال�سيادين،  منازل  بزيارة  الوزير 

واأ�سرهم،  هوؤلء  معاناة  ت�سف  ميكن  كلمات 

ال�سياد �ساحب حرفة يفخر بها اهل البحرين«.

و�سئون  الأ�سغال  وزير  اأكد 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

اأ�سخا�س  »هناك  اأن  خلف  ع�سام 

ل يطبقون القانون، وقد مت �سبط 

روبيان،  طن  األف   11 من  اأكرث 

املخالفني 297 خمالًفا،  وبلغ عدد 

زيادة  طور  يف  حاليا  والوزارة 

ول  البحرية،  الرقابة  وتكثيف 

الذي  بامل�ستوى  الرقابة  اأن  ندعي 

نطمح اإليه«.

واأ�سار اإىل اأنه مت تعوي�س 16 

من �سيادي الروبيان باإجمايل مبلغ 

 4 وهناك  دينار،  األف   332 قدره 

�سيادين مت النتهاء من اإجراءاتهم، 

 42 تعوي�س  ا�ستكمال  مت  فيما 

تعوي�ساتهم  وجمموع  �سياًدا، 

دينار،  األف  و62  مليوًنا  بلغت 

لفتا اإىل اأن اإجمايل املدفوعات حتى 

اليوم مليون و808 اآلف دينار.

ب�سركة  »ا�ستعنا  واأ�ساف: 

وباآراء  بالتعوي�س،  خمت�سة 

واجلمعيات،  اخلربة،  اأ�سحاب 

حتديد  قبل  اأخرى  وجهات 

الكمال،  ندعي  ل  نحن  التعوي�س، 

مو�سوع  يف  جادة  احلكومة  لكن 

قانوين  حتدٍّ  هناك  الرقابة،  زيادة 

يجب  مقبولة،  غري  والتجاوزات 

تكثيف الرقابة يف الرب والبحر«.

ال�سيد  بطرق  يتعلق  وفيما 

الأخرى، قال: »هناك بالفعل طرق 

املجاورة،  الدول  يف  ت�ستخدم 

جتاربهم،  من  ال�ستفادة  وميكن 

وت�سري الأرقام اإىل اأن م�سدر ال�سرر 

ميكن يف اأن 30% من اإجمايل ال�سيد 

عبارة روبيان، و70% منها كائنات 

�سمكية وق�سريات �سغرية وتعترب 

اأهمية  له  لي�س  جانبًيا  �سيًدا 

للمخزون،  ا�ستنزاف  لكنه  جتارية 

زيادة  لحظنا  اإننا  القول  وميكن 

يف كمية الأ�سماك الزعنفية بن�سبة 

18% خالل العام 2019«.

وفيما يتعلق بالدفان، اأكد اأن ما 

يحكم هذا املو�سوع املر�سوم امللكي 

املتعلق باملخطط الهيكلي الذي حدد 

فيها  �ستقام  والذي  الدفان،  اأماكن 

امل�ساريع التنموية والبنى التحتية 

الوزارة  واجل�سور،  الطرق  من 

لأي  البيئي  الأثر  بدرا�سة  ملتزمة 

الأعلى  املجل�س  قبل  من  م�سروع 

يتم  ما مل  للبيئة، وعدم ترخي�سه 

تنفيذ ال�سرتاطات البيئية.

اهتماًما  واأ�ساف:»نويل 

كاأحد  ال�سمكي  ال�ستزراع  بتطوير 

لالأمن  ال�سرتاتيجية  اخليارات 

مع  بالتعاون  البحري،  الغذائي 

ومع  حمليا،  اخلا�س  القطاع 

منظمة  مثل  الدولية  املنظمات 

)الفاو(، وجتدر  والزراعة  الأغذية 

 15 تخريج  مت  اأنه  اإىل  الإ�سارة 

ال�ستزراع  جمال  يف  بحرينًيا 

دفعة  وهناك  وتدريبيهم،  ال�سمكي 

جديدة �سيتم تدريبها بالتعاون مع 

)متكني(«.

جواب الوزيرة »كوبي.. بي�ضت«.. 

وال�ضالح: 100 مليون دينار للم�ضت�ضفى 

خلف: موارد البنية 

التحتية �ضت�ضتخدم لت�ضريع اخلدمات

اإن جواب  الزايد  علي  النائب  قال 

باإن�ساء  املتعلق  ال�سحة  وزارة 

يف  عامة  حكومية  م�ست�سفيات 

وال�سمالية  اجلنوبية  املحافظتني 

ردت  واأن  �سبق  اإذ  بي�ست«،  »كوبي.. 

باجلواب  ال�سالح  فائقة  الوزيرة 

نف�سه على �سوؤال برملاين �سابق.

بدورها، اأكدت الوزيرة اأن ال�سوؤال 

مكرر، ولي�س هناك جديد بهذا ال�ساأن، 

امل�ست�سفيات  اإن�ساء  اأن  اإىل  م�سرية 

وهما  اأ�سا�سيني،  عن�سرين  يتطلب 

اأننا  علما  وامليزانية،  الأر�س  توافر 

لإن�ساء  دينار  مليون   100 نحتاج 

م�ست�سفى واحد، واأتفق على اأن هناك 

باملحافظة  م�ست�سفى  لإن�ساء  حاجة 

مع  بال�سراكة  ونحن  اجلنوبية، 

ذلك،  ندر�س  لل�سحة  الأعلى  املجل�س 

على  املا�سية  الفرتة  خالل  ركزنا 

املراكز ال�سحية يف اإطار الرتكيز على 

الرعاية الأولية.

من جانبه، قال النائب ال�سيد فالح 

ها�سم اإن هناك جراًحا بحرينًيا يجري 

العربية  اململكة  يف  زراعة  عمليات 

يف  معتمدة  وم�ست�سفيات  ال�سعودية، 

اخلارج، داعيا لتفعيل توجيهات �سمو 

من  ال�ستفادة  ب�ساأن  الوزراء  رئي�س 

اخلربات البحرينية.

اأن  لتو�سح  الوزيرة  وعادت 

الأع�ساء  لزراعة  التنظيمية  الالئحة 

مل ت�سدر منذ 22 �سنة، ونقوم حاليا 

بال�سهل  لي�س  الأمر  اأن  اإل  ب�سياغتها 

وبالن�سبة  املو�سوع،  نظرا حل�سا�سية 

 10 يتجاوز  ل  الذي  العمليات  لعدد 

�سنويا، لبد من الإ�سارة اإىل اأن ال�سبب 

قلة عدد املتربعني.

و�سئون  الأ�سغال  وزير  اأكد 

ع�سام  العمراين  والتخطيط  البلديات 

خلف اأن كلفة البنية التحتية اعتمدت 

وم�ستفي�سة،  متاأنية  درا�سة  بعد 

زيادة  للر�سوم  الرئي�سي  والغر�س 

دينار،  ماليني   9 بلغت  التي  املوارد 

تو�سيل  ل�سرعة  �ست�ستخدم  والتي 

اخلدمات.

املتعلقة  النقطة  على  له  رد  ويف 

با�ستثناء 467 ترخي�سا من الر�سوم، 

القطري  فاطمة  النائب  ذكرتها  والتي 

ال�ستثناءات  اأن  اأو�سح  �سوؤالها،  يف 

وردت ب�سكل مف�سل يف القرار.

وبدوره، قال النائب عمار البناي 

جاء  الذي  الرد  بني  ا  تناق�سً هناك  اإن 

النفايات  ب�ساأن حجم  الوزير  قبل  من 

املتولد  والتجارية  واملنزلية  ال�سلبة 

�سهريا، وبني ما ن�سرته اإحدى ال�سحف 

موؤخرا، ليو�سح الوزير اأن »مو�سوع 

من  ويختلف  ديناميكي  الإح�سائيات 

انخفا�س يف  اأخرى، وهناك  اإىل  فرتة 

ع�سكر،  ملدفن  املوجهة  النفايات  كمية 

بطريقة  ال�سابق  يف  يدار  كان  الذي 

يدار  اليوم  اأنه  نوؤكد  لكننا  بدائية، 

ونحن  �سحيحة،  هند�سية  بطرق 

العطاءات  تقييم  مرحلة  يف  حاليا 

مالية  ا�ست�سارية  �سركة  لختيار 

قانونية لإدارة املدفن«.

ه�شام الع�شريي

ع�شام خلف

فائقة ال�شالح

اأكد وكيل وزارة البلديات للزراعة والرثوة البحرية نبيل اأبو الفتح: »هناك تعاٍف 

كبري باملخزون ال�شمكي يف البحر خالل �شنة واحدة«.

ال�شمكي ملا كان عليه، يجب  الكراف �شيوؤدي لعودة املخزون  واأ�شاف: »وقف 

اتخاذ تدابري للحفاظ على املخزون ال�شمكي واالقت�شاد البحريني«.

املخزون ال�ضمكي يف البحر تعافى 

�ضوق �ضوداء لبيع الروبيان ول بدائل

التما�ص لقاء امل�ضئولني يقابل بقب�ضة ال�ضرطة

»اأزمة اإن�ضانية« والكالم عن البيئة »ف�ضفا�ص«

هل تبيع وظيفتك مببلغ 30 األف دينار؟

لأن  »هناك حاجة  اأن  �سلمان  عبدالنبي  النائب  اأكد 

جتل�س احلكومة مع ال�سيادين والإ�سغاء للجمعيات، 

واأن تكون التعوي�سات عادلة، كلنا نرف�س الكراف 

وتدمري البحر، لكن ال�سوؤال ما هي البدائل«.

للمتنفذين  �سوداء  �سوق  »هناك  واأ�ساف: 

البحرينية  الأ�سواق  اأغرقوا  ممن  والآ�سيويني، 

اأوىل  املهنة  اأ�سحاب  اأن  كما  بالروبيان،  واخلليجية 

بالتدريب يف جمال ال�ستزراع«.

البحارة  و�سط  »اأعي�س  عبا�س:  عمار  النائب  قال 

وال�سيادين، األم�س احتياجاتهم يوميا، رجال كانوا 

اأحوالهم،  لتدهور  اأدى  القرار  اأن  اإل  ونعمة،  بخري 

والأهم اأنه يف كل مرة يتوجه ال�سيادون لـ)الرثوة 

من  عليهم  القب�س  يتم  امل�سئولني،  للقاء  ال�سمكية( 

على  ح�سولهم  طلبات  رف�س  مت  كما  ال�سرطة،  قبل 

يف  النظر  املوقرة  احلكومة  من  نرجو  الغالء،  عالوة 

حالتهم بعني اإن�سانية«.

خ�سروا  »البحارة  اأن  ال�سالح  ممدوح  النائب  اأفاد 

املدخول الرئي�سي الذي يعيلهم واأ�سرهم، وخالل عام 

عن  الكالم  كبري،  ب�سكل  ال�سيادون  ت�سرر  ون�سف 

احلياة البيئية والفطرية ف�سفا�س، نحن اأمام اأزمة 

اأدواتها،  ا�ستخدام  احلكومة  على  ويجب  اإن�سانية، 

التي مت رفعها  الق�سايا  اأن ت�سطب جميع  كما يجب 

على ال�سيادين«. 

اأكد النائب حممد العبا�سي اأن ال�سياد لي�س وحده 

من دمر البيئة البحرية، واأن الوزارة منحت ت�ساريح 

طويلة،  ل�سنوات  كبرية  وباأعداد  بالكراف،  ال�سيد 

وعلى الوزير الجتماع بال�سيادين حلل م�سكلتهم، 

وت�ساءل: »هل يقبل اأحد ب�سراء وظيفته مقابل مبلغ 

30 األف دينار؟«

3 اآلف طـن روبـيـان تـم ت�ضـديـرها للــخارج
مقطع  بوعنق  خالد  النائب  ا�شتعر�ض 

فيديو م�شوًرا ملجموعة من الطراريد التي 

وطالب  البحر،  من  الروبيان  ب�شيد  تقوم 

فيها  يظهر  املقطع  لقطة يف  على  بالرتكيز 

اآ�شيوي وهو ي�شتعر�ض ع�شالته.

2995 طن  بوعنق: »مت ت�شدير  وقال 

اجلمارك،  يف  م�شادر  بح�شب  روبيان 

بيعه  ويتم  الروبيان،  ت�شطاد  الطراريد 

ب�شبب  مركونة  والبواني�ض  ال�شوق،  يف 

القرار«.

دخل  نف�ض،  عزيز  »البحار  وتابع: 

دينار،  اآالف  بثالثة  يقدر  كان  البحارة 

والتعوي�شات والبدائل غري الئقة، يجب اأال 

يتم التالعب مب�شاعر البحارة«.

 ت�ضوير ح�ضن قربان
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بحضور ناصر بن حمد.. توقيع مذكرة تفاهم بين »الخيرية 
الملكية« و»محمد السادس لألعمال االجتماعية« بالرباط

تحت رعاية س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل خليفة، ممث��ل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية 
الملكي��ة تم الثالثاء بمقر مؤسس��ة محمد الس��ادس للنهوض باألعمال 
االجتماعي��ة للتربية والتكوي��ن بالرب��اط بالمملكة المغربية الش��قيقة 
مراس��م توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسس��ة محمد السادس والمؤسسة 

الخيرية الملكية. 
 وقد وقع المذكرة نيابة عن مؤسس��ة محمد الس��ادس، يوسف البقالي، 
مكل��ف بمهمة ف��ي الديوان الملكي ورئيس مؤسس��ة محمد الس��ادس 
للنه��وض باألعم��ال االجتماعي��ة للتربي��ة والتكوي��ن، فيم��ا وقعها عن 
المؤسس��ة الخيري��ة الملكي��ة الدكت��ور مصطفى الس��يد االمي��ن العام 

للمؤسسة الملكية الخيرية.
وتأت��ي هذه الخطوة اإليجابية تحقيقًا لرغبة المؤسس��تين في الش��راكة 
والتواص��ل من أج��ل توطيد التعاون وتبادل الخب��رات في مجاالت العمل 
االجتماعي واإلنس��اني والتضامني. وتندرج المذكرة أيضًا في إطار تعزيز 
العالقات األخوية، وتجسد في جوهرها توافقًا للرؤى بين المؤسستين في 
مجاالت العمل االجتماعي واإلنساني، وتأكيدًا على متانة العالقة األخوية 
التي تربط بين مملكتي المغرب والبحرين، في ظل قيادة حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى وأخيه 
صاحب الجاللة الملك محمد الس��ادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة 

حفظهما اهلل ورعاهما.

 الحمر يتسلم 
 نسخة من موسوعة 

»مالمح التعليم في المنامة«
استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جاللة الملك لشؤون اإلعالم 
بمكتبه في قصر القضيبية الثالثاء، فاضل آل شرف الذي أهداه نسخة 
من موسوعة »مالمح التعليم في المنامة« التي أصدرت بالتزامن مع 

مئوية التعليم النظامي في المملكة.
وخالل اللقاء، أعرب المستشار الحمر عن تقديره لفاضل آل شرف على 
هذا اإلهداء القيم، مشيدا بجهوده وإسهاماته للموسوعة التي تعتبر 

األكبر من حيث المعلومات والصور والوثائق النادرة.
وش��ملت س��يرة مصورة ألكث��ر من 200 معل��م ومعلمة م��ن الرواد 
األوائل للتعليم، وتش��تمل عل��ى المحطات األولى لتأس��يس التعليم 
النظامي في البحرين، منوهًا بأهمية مثل اإلصدارات لتسليط الضوء 
عل��ى المكانة المتقدمة التي يحظى بها التعليم في المملكة، متمنيًا 

له دوام التوفيق في مؤلفاته القادمة.
م��ن جانب��ه، أعرب فاضل آل ش��رف عن ش��كره وتقديره للمستش��ار 
اإلعالمي نبيل الحمر على ما يبديه دائمًا من تقدير واهتمام بجهود 
الكتاب والمؤلفين والمثقفين، الذي يش��كل حاف��زًا لهم نحو المزيد 

من العطاء واإلبداع والتميز في الجانب الثقافي واألدبي والفكري.

 محافظ »الشمالية« يلتقي ممثلين 
عن مؤسسات المجتمع المدني بعالي

في إطار اس��تكمال خط��وات اعتماد منظمة 
الصحة العالمية لكافة قرى ومدن المحافظة 
الش��مالية، ضم��ن برنامج الم��دن الصحية 
واختيار عالي نموذجا، اجتمع علي بن الشيخ 
المحافظة  العصفور محاف��ظ  عبدالحس��ين 
الش��مالية مع ع��دد من ممثلي مؤسس��ات 
المجتم��ع المدن��ي والش��خصيات المؤث��رة 
في عالي، ناقاًل له��م تحيات وتقدير الفريق 
أول الشيخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة وزير 
الداخلي��ة وتمنيات��ه بالتوفي��ق والنجاح في 

مشروع المدن الصحية.
وف��ي مس��تهل االجتم��اع ، بي��ن المحافظ 
للحض��ور، معايي��ر اختي��ار عال��ي كنم��وذج 
لبرنامج المدن الصحية، وأهداف ومرتكزات 
البرنام��ج التي تعتم��د على الش��راكة بين 
القط��اع الحكومي والخ��اص واألهلي، ودور 
وإس��هامات المجتمع المدن��ي في الحصول 
على اعتماد المنظمة، م��ن مبدأ أن الصحة 
مس��ؤولية الجميع وبالجميع، مش��ددًا على 
دور الف��رد وتأثي��ره ف��ي الم��دن الصحية ، 
مبينًا المسؤولية الجماعية ودور الوقاية في 
تعزيز الحياة الصحية، بهدف تحسين جودة 

الحياة.
وأشار المحافظ إلى أهمية ترتيب األولويات 
الصحية ف��ي الحياة اليومي��ة ودور ذلك في 
الوقاي��ة م��ن مختل��ف األم��راض، الفتا إلى 
أهمية إنش��اء قاعدة بيانات صحية ، تعكس 

الواقع ، نظرًا لدورها في المعالجات، وإعداد 
الخط��ة، مؤك��دًا دور البرنام��ج ف��ي تحويل 

التحديات إلى فرص ومبادرات.
بعد ذلك، اس��تعرضت ممث��ل وزارة الصحة 
حوراء علي مشروع المدن الصحية والمحاور 
والمعايي��ر الت��ي يج��ب توافره��ا م��ن أجل 
الحص��ول على اعتماد المنظمة، موضحة أن 
معظ��م المعايير متوفرة ف��ي عالي، ولكنها 

بحاج��ة إلى بع��ض الخطوات الت��ي تتطلب 
مش��اركة األهالي ومساهمتهم بالتعاون مع 

المحافظة من أجل االعتماد.
وعب��ر األهالي عن اس��تعدادهم للمش��اركة 
والعمل لدع��م برنامج الم��دن الصحية في 
عال��ي، مس��تعرضين ع��ددا م��ن التحديات 
التي تواجه المشروع، والمقومات التي تعزز 

إمكانية الحصول على االعتماد.
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 بعد 22 عامًا من االنتظار.. إصدار 
الئحة »التبرع باألعضاء« العام الجاري

أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح، أن الوزارة ستطرح الالئحة التنفيذية 
للمرس��وم بقانون رقم 16 لس��نة 1998 بش��أن نقل وزارع��ة األعضاء 
البش��رية، والذي ينص على جواز إجراء عمليات اس��تئصال األعضاء من 
جس��م شخص حي أو جثة شخص متوفى وزرعها في جسم شخص آخر؛ 
بقصد العالج والمحافظة على حياته وفق شروط وإجراءات معينة، حيث 
يتم مناقش��ة الالئحة وإصدارها خ��الل العام الجاري بع��د 22 عامًا من 

إصدار القانون دون الئحة.
وقالت في ردها على س��ؤال برلماني للنائب الس��يد فالح هاش��م خالل 
جلس��ة مجلس النواب: »يجب ش��كر وزير الصحة الحالي الذي اكتش��ف 
ع��دم وجود الئحة تنفيذية للمرس��وم المذكور بع��د 22 عاما والتي لم 
تص��در من نظرائي الس��ابقين حيث أخ��ذت الالئحة وق��ت كبيرا نظرًا 
لوجود أمور حساس��ة ودقيقة من الناحية القانونية استطعت في عهدي 
الخ��روج بتلك الالئحة وهي حاليًا موجودة في اللجنة الوزارية للش��ؤون 

القانونية إلقرارها في أسرع وقت ممكن«.
وأشارت إلى أن المش��كلة في زراعة األعضاء تكمن في التبرع خصوصًا 
أن القان��ون النافذ يحظر االتج��ار باألعضاء وال يوج��د هناك متبرعون، 
موضحة أن المش��كلة ليس��ت في عدم قدره على اإليفاء بإجراء علميات 

زراعة األعضاء وإنما في تكريس ثقافة التبرع باألعضاء.
وأوضح��ت أنه عند ص��دور الالئحة المذكورة يس��تطيع األطب��اء القيام 
بدورهم في إجراء العملي��ات، فيما أكدت أن جميع علميات زراعة الكلى 

كانت ناجحه وهناك متابعه مستمرة لهم.
وقال��ت: »لدينا أطباء بحريني��ون أكفاء موجودين خ��ارج الوزارة ونؤيد 
وجودهم ضمن منظومة الوزارة لكن ضمن شروط وضوابط وإجراءات 

تنضوي ضمن الالئحة المذكورة«.
فيم��ا اعتبر النائب الس��يد ف��الح، أن اللوائح التنظيمي��ة لقانون زراعة 

األعضاء اس��تغرقت 22 عامًا للتنفيذ وأول عملية مر عليها ربع قرن مما 
يدل على وجود تعطيل كبير في مجال زراعة األعضاء.

وطالب بأهمية التعاون مع المختصين البحرينيين لتطوير هذا الجانب، 
مع ضرورة االس��تفادة من الخبرات البحرينية ف��ي مجال زراعة األعضاء 
لوج��ود خب��رة كبيرة لديه��م ويتم االس��تعانة بهم في الخ��ارج إلجراء 

العمليات.
وتساءل النائب هاشم عن خطة عام 2015 إلجراء أول عملية زراعة كبد 
وهل س��تنفذ الخطة القادمة خالل العام الجاري أم ال، وأشار إلى ضرورة 

المتابعة الجادة واللصيقة للحاالت التي تم إجراء عمليات لها.

وزيرة الصحة: مليار دينار إلنشاء المستشفيات
     تحديد األراضي بالمحافظات والميزانية

كش��فت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن كلفة إنش��اء المستشفيات على 
غرار مجمع السلمانية الطبي إضافة إلى المستشفيات التخصصية يصل 
إلى ما يقارب المليار دينار مشيرة إلى تعذر إنشاء هذه المستشفيات مع 

الظروف االقتصادية في الوقت الحالي،
وقالت يتم في الوقت الحالي دراس��ة االحتياج��ات وتحديد األلولويات، 
مضيف��ة أن ال��وزارة بص��دد تحديد األرض��ي والميزاني��ة بالتعاون مع 
المجلس األعلى للصحة لتخصيص األراضي إلنشاء المستشفيات حسب 

حاجة المحافظات.
وقال��ت في جلس��ة النواب: »إن المستش��فى الواح��د يتطلب عنصرين 
أساس��يين هما تواف��ر األرض والميزانية حيث إن المستش��فى الواحد 
يكلف أكثر من 100 مليون دينار، ومستش��فى ال��والدة يكلف أكثر من 

13 مليون دينار، ومركز القلب يكلف 60 مليون دينار«.
واعترفت الوزيرة في ردها على س��ؤال برلمان��ي للنائب الثاني لرئيس 
المجلس علي زايد، بأن المحافظة الجنوبية بحاجة إلى وجود مستشفى 

على غرار »السلمانية«.

حسن الستري

مريم بوجيري، تصوير: محمد الشويخ

مريم بوجيري

مريم بوجيري

تكاليف إنشاء 
المستشفيات

100 مليون دينار إلنشاء المستشفى

60 مليون دينار إلنشاء مركز للقلب

13 مليون دينار إلنشاء مستشفى الوالدة

مليار دينار إلنشاء مستفيات على 
غرار السلمانية ومراكز متخصصة

في جلسة النواب

محمد السيسيزينب عبداألميرعيسى الكوهجي د. معصومة عبدالرحيمعمار قمبرعلي إسحاقي يوسف زينلكلثم الحايكيمحمد بوحمود

المتأخرونالمعتذرون

زايد: رد وزيرة الصحة »كوبي بست«

اعتب��ر النائب علي زاي��د أن رد وزيرة  الصحة فائق الصالح جاء مطابقًا 
لس��ؤال برلماني س��ابق »كوبي بس��ت« توجهت به رئيس��ة مجلس 
الن��واب فوزي��ة زينل ولم ي��أتِ بجدي��د، معتبرًا أن المراك��ز الصحية 
منتش��رة ولكن ليس ف��ي جميع المناط��ق، وقال: »نري��د على األقل 
فتح بعض المراكز الصحية 24 س��اعة الس��تقبال المراجعين لتخفيف 
الضغ��ط، وهناك حاجة ملحة لذلك من س��كان المحافظ��ة الجنوبية 
والش��مالية حيث إنهم محرومون من الخدمات الصحية بس��بب عدم 
وجود مستشفيات عامة، ومواعيد مستشفى السلمانية تصل إلى أكثر 

من عام كامل«.

اقتراح برغبة/ مستعجل
 عدم فصل عالوة تحسين 

المعيشة عن راتب المتقاعدين

مقدمو المقترح

خالد بوعنق عبداهلل الدوسريمحمود البحرانيباسم المالكيعادل العسومي

السلوم لـ                  : إنهاء 
»قانون الغرفة« فبراير

أك��د رئيس لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادية أحمد الس��لوم 
انتهاء اللجنة من تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية األسبوع 
المقبل، كما توقع أن تنتهي اللجنة من مش��روع قانون تعديل 

غرفة تجارة وصناعة البحرين، نهاية الشهر المقبل.
وقال الس��لوم ل�«الوطن«: »بمجرد اس��تالم المش��روع وضعنا 
خط��ة عمل ل��ه، وبعثنا لجمي��ع الجه��ات ذات االختصاص من 
الغرفة والجهات الحكومية ومؤسس��ات المجتمع المدني لطلب 
مرئياته��م وننتظر ردودهم خالل 3 أس��ابيع، وس��يتم تحليلها 
بمجرد اس��تالم الردود، كما كلفنا مركز دراس��ات في المجلس 
بدراس��ة موضوع تعديل تغيير الشرائح المصوتة وننتظر هذه 
الدراسة األسبوع المقبل«.ونوه إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات 
مقبلة مع وفد من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وعدد من 
الجهات المعنية األخرى، لمناقش��ة مش��روع قانون بشأن غرفة 
تجارة وصناعة البحرين، تمهيدًا للبت فيه، وطرحه على الجلسة 

العامة لمجلس النواب.

 طرح حزمة مناقصات 
لتوصيل خدمات البنية التحتية قريبًا

كشف وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي، أن ال��وزارة ف��ي طور إع��داد برنامج 
متكامل لالس��تفادة من إيرادات رسوم استرداد 
كلف��ة البني��ة التحتية التي فرض��ت على المالك 
والتي بلغ��ت 9 ماليين دينار، حيث س��يتم طرح 
حزم��ه م��ن المناقصات قريب��ًا به��دف توصيل 

خدمات البنية التحتية لمختلف المناطق.
وأكد في رده على س��ؤال برلماني للنائب فاطمة 
القطري خالل جلس��ة مجلس الن��واب، أن الكلفة 
التي ق��درت للبني��ة التحتية للمش��اريع والفئات 
المطبق عليها القانون جاءت بعد دراس��ة متأنية 
ومس��تفيضه وش��ارك بها مختصي��ن من جميع 
الجه��ات حي��ث اس��تغرقت أكثر من ع��ام كامل 
إلقراره��ا. وأش��ار إلى وجود هن��اك عدة ضوابط 
لتكون الكلف��ة ضمن التوصيالت ف��ي المنطقة 
ذاتها ولي��س الكلفة الكلية والتي قدرت بحوالي 

40% من الكلفة اإلجمالية.
من جانبه��ا اعتبرت النائب القط��ري، أن الوزارة 
اختزل��ت دورها في دراس��ة وتقدي��ر كلفة البنية 
التحتية وتقديمها إلى الوزير لعرضها على اللجنة 

الوزاري��ة للموافقة عليها من الناحية اإلش��رافية 
والرقابي��ة، لضمان االلتزام باآللي��ة المقررة في 
تحصي��ل الكلفة والتأك��د من تطبيقها بش��كل 
صحيح، األمر الذي يش��ير إل��ى وجود وجه قصور 
ف��ي أداء اللجنة لمهامه��ا المنوطة بها بش��أن 
دراس��ة وتقدير الكلفة، والتي يص��در بناء عليها 

قرار من الوزير بتحديد الفئات.
واعتب��رت أن ال��رد افتقر إل��ى إي��راد إحصائيات 

وأرقام تبين دور هذه الرس��وم في زيادة س��رعة 
وجودة أعمال البنية التحتية، أو اس��تحداث آليات 
وإج��راءات تقل��ص من فت��رات انتظ��ار توصيل 
المناط��ق بالخدمات الرئيس��ة إل��ى جانب وجود 
نح��و 476 ترخيص تجاري وصناعي وحكومي تم 
اس��تثناؤه من تحصيل الكلف��ة، األمر الذي يدعو 
إلى الس��ؤال حول مبررات وقانونية استثناء هذه 

الفئات التي لم يتطرق إليها القانون.

وزيرة الصحة: مليار دينار كلفة إنشاء المستشفيات بالمملكة

https://bit.ly/2NJ4VVR
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يتواصل اهتمام الحكومة الرشيدة وعلى رأسها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالمواطنين بجميع المواضيع التي يقومون بتداولها على مواقع التواصل االجتماعي، أو في الصحف وعلى مستوى 
جميع المجاالت، ويحرص صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء على العمل والمتابعة والتوجيه لكل المســؤولين على تلبية جميع احتياجات المواطنين خصوصا في الجانب العالجي والصحي، وهذا القطاع شــهد من خالل دعم و قيادة 
سموه تحقيق قفزات نوعية غير مسبوقة، تحدثت عنها المنظمات الدولية واإلقليمية المختصة حول العالم ومنها منظمة الصحة العالمية والتي أشادت بما وصلت إليه تجربة البحرين من مرحلة متقدمة لتقديم رعاية وخدمة عالجية 

للمواطنين والمقيمين على أرضها جعلتها نموذجا يحتذى به في المنطقة.

اليـــوم وضعـــا أصبـــح يشـــكل معانـــاة كبيـــرة  “البـــاد”  وتطـــرق 
للمواطنين من خال الشكاوى واالتصاالت التي وصلتنا من عدد 
مـــن المواطنين عن معاناتهـــم اليومية من النقص الحاد باألدوية 
والذي أصبح يعاني منه عدد كبير من المراكز الصحية منذ فترة 
والزال مستمرا ومن دون أن تبدي الجهات المسؤولة أي أسـباب 

واضحـة لهذا النقص.
وأكد الموطنون خالها عدم توافر األدوية، منوهين إلى أن بعض 
االدوية غير المتوافرة تعد من األدوية المهمة الســـتمرار حياتهم 
والتـــي قد يؤدي توقفهم عن تناولها إلى مضاعفات وخيمة على 
صحتهم ومنها أدوية مرضى القلب والسكري وإبر السكري التي 
تصرف لمرضى الســـكري ممن يعانون البدانة والســـمنة المفرطة 
لتســـاعدهم فـــي تخفيف الـــوزن أيضـــا، بل ووصلـــت إلى حبوب 

االسبرين وقطرات العيون وقطرات األذن وغيرها.
ويـــروي أحـــد المواطنين المتقاعدين ألمـــه ومعاناته في حصوله 
على دواء الســـكري، واضطراره لشرائه من الصيدليات الخاصة، 
بعد تردده على صيدلية المركز الصحي التابع له مرات عدة على 
أمل أن يتوافر، ما اضطره للتوجه للمستشفيات الخاصة، وفتح 
ملف جديدة، وإجراء فحوصات مخبرية وربما إشعاعية وبأسعار 
مكلفة شـــكلت ضغطا ماديـــا على حياته، وفتـــح بابا لمصروفات 
جديدة لم تكن بالحســـبان سابقا، مشيرا إلى أن حالته مثل كثير 
من الحاالت مواطنين أصبحوا يشـــترون الدواء من الصيدليات 
الخاصـــة، منوها بأن نقص األدويـــة ليس وليد الصدفة، بل عانى 
منـــه وآخرين في الســـنوات الســـابقة، حتى بعد أن تم اســـتبدال 
بعـــض االدويـــة باألدوية “الجنيســـة” لكن الظاهرة اســـتمرت ولم 
يتـــم وضع حل جذري لها، وأصبحـــوا “يهجرون” المراكز الصحية 
والتـــي كانـــت ماذهم األول، بدل من أن يســـمعوا من الصيدلية 
“الدواء غير موجود” ربما يتوافر بعد أسبوع، وهو ما ينطبق 
علـــى مرضـــى يتعالجـــون في مجمـــع الســـلمانية الطبي، 
خصوصا مرضى األمراض المزمنة كالضغط والســـكري 
إذ تصـــرف أدويتهـــم ناقصة لعـــدم توافرها ومنها بعض 

المضادات الحيوية والتي تكون أسعارها غالية.
وأكـــد عـــدد مـــن مرضى القلـــب أن العديد مـــن أدويـــة القلب غير 
متوافـــرة أيضـــا، بينمـــا أشـــار بعضهـــم الـــى أن الـــدواء الخافـــض 
للكولســـترول فـــي الدم “ليبتور”، والذي يشـــكل عدم اســـتخدامه 
أيضـــا خطـــورة على حيـــاة المرضى مثل أدوية القلـــب ايضا غير 
متوافـــر، وعلـــى الرغم من صـــرف واســـتخدام “البدائل” في هذه 
االدويـــة، بـــل تجاوز األمر الى أمر آخر أكثـــر أهمية وتعقيدا وهو 
عـــدم توافـــر التطعيمـــات ومنهـــا تطعيـــم مضـــاد لألنفلونـــزا التي 

تنتشر بشكل كبير مع الطقس البارد.
ويتطلـــع المواطنـــون إلـــى أن تأخـــذ الـــوزارة مطالـــب وشـــكاوى 
المواطنين محمل الجد، وأال تنسى توجيهات الحكومة بضرورة 
االهتمـــام بالمواطنيـــن وتوفير متطلباتهـــم خصوصا في الجانب 

الصحي. 
وتـــم نشـــر العديـــد مـــن المشـــاكل التـــي يواجههـــا المواطنين في 
الحصـــول علـــى االدوية في مواقع التواصـــل االجتماعي، إذ يتم 
تحويلهـــم من المركز الصحي الى المستشـــفى من أجل الحصول 
على الدواء، ولكنهم في المستشـــفى يتفاجـــأون بعد توافره في 
صيدلية المستشفى خصوصا األدوية الغالية الثمن، بل إن بعض 
المرضـــى يتندرون من أن بعض قطرات العيون، والقطرات التي 
تســـتخدم لعـــاج التهابـــات األذن أصبحت ال تتوافـــر، بل وحتى 
حبـــوب األســـبرين التي تعد مـــن االدوية الرخيصـــة والتي يجب 

توافرها للمرضى.
وكانت الوزارة قد أكدت في تصريحات صحافية، أنها توفر أكثر 
مـــن 1300 صنف دوائي لمختلف الحـــاالت المرضية، وتتابع هذا 

الملف المهم بحرص واهتمام كبيرين.
وتعمـــل علـــى تجنيـــب أي نقـــص وارد قـــد يحدث نتيجـــة لزيادة 
معـــدل االســـتهاك أو لتعثـــر بعض الشـــركات في توريـــد األدوية 
مما تتعامل معه الوزارة بســـرعة اســـتجابة عاليـــة لتلك الحاالت 
والتوجيـــه بتوفيـــر البدائـــل المضمونـــة والفعالـــة والتـــي تكـــون 

مطابقة ألكثر االشتراطات دقًة وسامة في مجال الصيدلة.

واشـــارت الوزراة إلى ان ميزانية صـــرف األدوية تبلغ 50 مليون 
دينار يتم توزيعها على أدوية األمراض المزمنة كالقلب وأمراض 
الســـكري وأدويـــة األورام وغيرهـــا، وأن انخفـــاض كميـــة بعـــض 
االدوية ال يحدث إال في نطاق وأطر محدودة للغاية ويتم تعزيز 
الكميـــات فورا وبالســـرعة المطلوبـــة من جانب مخـــازن الوزارة، 
والذي يحدث نتيجة ألمور طارئة وخارجة عن الســـيطرة تتعلق 
باســـتكمال إجـــراءات التوريـــد من جانـــب الشـــركات والموردين 
لألدويـــة أو نتيجة لتوقف بعض المصانع عن العمل وتغيير جهة 
االســـتيراد وغيرهـــا من المســـببات التي تمثل تحديـــات حقيقية 

في مجال صناعة الدواء على المستوى العالمي.
وبينـــت وزارة الصحـــة أنهـــا تقـــوم بتوفيـــر األدويـــة مـــن خـــال 
مناقصتيـــن رئيســـتين وهي مناقصة الشـــراء الخليجـــي الموحد 
الـــذي يغطـــي نســـبة المشـــاركة فيها نحـــو 80 % مـــن احتياجات 
الـــوزارة من األدويـــة، والمناقصـــة المحلية التـــي تغطي نحو 20 
% فقـــط من االحتيـــاج والتي تتضمن بعض البنـــود غير مدرجة 
في الشـــراء الخليجي الموحد، إذ إن جميع هذه األدوية مسجلة 
في مملكة البحرين أو إحدى الوكاالت والهيئات الدولية العالمية 
وذلـــك لضمـــان جودتهـــا وفاعليتهـــا، مشـــيرة إلـــى أن البحريـــن 
تشـــترك مع جميع دول الخليج في الشـــراء الموحد واســـتخدام 
األدويـــة الجنيســـة، الذي يأتـــي بعد اتباع إجـــراءات عدة لضمان 
كفاءتها، وبعض الدول المتقدمة تقوم بصناعة األدوية الجنيسة 
بمواصفـــات عاليـــة، إذ يبلغ اســـتخدامها أكثر مـــن 70 % كأدوية 
جنيسة بضمان كفاءتها بديل لألصلية في مختلف أنحاء العالم.
وأكـــدت وزارة الصحـــة أنها تعمل باســـتمرار علـــى تعزيز الجهود 
لارتقـــاء بآليـــات العمـــل وتقييم ودراســـة االحتياجـــات الحالية 
والمســـتقبلية انطاقـــا من خطـــط تطويرية طموحة تســـعى إلى 
إيجـــاد الحلـــول الفعالة والممكنـــة لضمان عدم حـــدوث أو تكرار 
أي نقـــص محتمـــل فـــي األدويـــة نتيجـــة أي أســـباب أو عوامـــل 
وذلـــك لصالح خدمة جميـــع المرضى من المواطنيـــن والمقيمين 

بالبحرين.

50 مليون دينار ألدوية األمراض المزمنة
ــدر بــشــأن انــقــطــاعــهــا بــمــواقــع الــتــواصــل ــن ــاوى جـــراء نــقــصــهــا... وت ــك ــش ــد ال ــزاي ت
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بدور المالكي

المنامة - وزارة الداخلية

الجنائـــي  اإلعـــام  شـــعبة  نّظمـــت 
بـــاإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلـــة 
الجنائيـــة بالتعـــاون مع شـــركة نفط 
البحريـــن )بابكـــو( محاضرة توعوية 
حول أضرار المواد المخدرة وُســـبل 

حماية المجتمع منها .
عـــدة  المحاضـــرة،  وتضمنـــت   

بالمخـــدرات  تتعلـــق  موضوعـــات، 
علـــى  التعـــرف  وكيفيـــة  وأنواعهـــا، 
واألســـباب  المتعاطـــي،  الشـــخص 
المؤديـــة إلـــى ذلـــك ، ودور األســـرة 
إقامـــة  فـــي  والجامعـــة  والمدرســـة 
ســـياج، يمنـــع الشـــباب مـــن االنزالق 

إلى تلك اآلفة.

“المباحث” تنّظم محاضرة توعوية لمنسوبي “بابكو”

إنشاء قاعدة بيانات صحية للوقاية من األمراض
محافـــظ الشـــمالية يلتقـــي ممثلـــي مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي والشـــخصيات المؤثـــرة فـــي عالـــي

في إطار استكمال خطوات اعتماد منظمة الصحة العالمية لكافة قرى 
ومدن المحافظة الشمالية ضمن برنامج المدن الصحية واختيار عالي 
نموذًجــا، اجتمــع محافــظ الشــمالية علــي العصفور مع عــدد من ممثلي 
مؤسســات المجتمع المدني والشــخصيات المؤثرة في عالي، ناقالً لهم 
تحيات وتقدير وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل 

خليفة وتمنياته بالتوفيق والنجاح في مشروع المدن الصحية.

بّيـــن  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
المحافـــظ للحضور، معايير اختيار 
المـــدن  لبرنامـــج  نموذًجـــا  عالـــي 
ومرتكـــزات  وأهـــداف  الصحيـــة، 
البرنامج التي تعتمد على الشراكة 
بيـــن القطـــاع الحكومـــي والخاص 
وإســـهامات  ودور  واألهلـــي، 
الحصـــول  فـــي  المدنـــي  المجتمـــع 
علـــى اعتمـــاد المنظمـــة، مـــن مبـــدأ 
الجميـــع  مســـئولية  الصحـــة  أن 

وبالجميع، مشـــدًدا علـــى دور الفرد 
وتأثيره فـــي المدن الصحية، مبيًنا 
المسئولية الجماعية ودور الوقاية 
في تعزيز الحيـــاة الصحية، بهدف 

تحسين جودة الحياة.
 وأشار المحافظ إلى أهمية ترتيب 
األولويـــات الصحيـــة فـــي الحيـــاة 
اليوميـــة ودور ذلـــك فـــي الوقايـــة 
منّوًهـــا  األمـــراض،  مختلـــف  مـــن 
إلـــى أهمية إنشـــاء قاعـــدة بيانات 

نظـــًرا  الواقـــع،  تعكـــس  صحيـــة، 
لدورهـــا فـــي المعالجـــات، وإعـــداد 
الخطـــة، مؤكـــًدا دور البرنامـــج في 
فـــرص  إلـــى  التحديـــات  تحويـــل 

ومبادرات.
ممثـــل  اســـتعرضت  ذلـــك،  بعـــد   

حـــوراء  األســـتاذة  الصحـــة  وزارة 
الصحيـــة  المـــدن  مشـــروع  علـــي 
والمحـــاور والمعاييـــر التـــي يجـــب 
الحصـــول  أجـــل  مـــن  توافرهـــا 
علـــى اعتمـــاد المنظمـــة، موضحـــة 
أن معظـــم المعاييـــر متوفـــرة فـــي 
عالـــي ولكنهـــا بحاجـــة إلـــى بعـــض 
الخطـــوات التـــي تتطلب مشـــاركة 
األهالي ومســـاهمتهم بالتعاون مع 

المحافظة من أجل االعتماد.
 وعبـــر األهالـــي عـــن اســـتعدادهم 
للمشـــاركة والعمـــل لدعـــم برنامـــج 
عالـــي،  فـــي  الصحيـــة  المـــدن 
مســـتعرضين عدًدا مـــن التحديات 
المشـــروع،  تواجـــه  قـــد  التـــي 
والمقومـــات التـــي تعـــّزز إمكانيـــة 

الحصول على االعتماد.

علي العصفور

المنامة - بنا

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

بحــث األميــن العــام للمؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان المستشــار ياســر 
شــاهين مــع ضابــط االتصــال بالســفارة البريطانيــة ديــف بــراون، تعزيــز 
التعــاون بيــن المؤسســة الوطنية والســفارة البريطانية، وذلــك عبر إقامة 
عدد من البرامج التدريبية في مجال حقوق اإلنسان، تنفيًذا الختصاصات 

المؤسسة الوطنية في مجال تلقي الشكاوى وآلية التعامل معها. 

 كمـــا تـــم التطـــّرق إلى جوانب التعاون المشـــتركة بيـــن الجانبين في مجال 
بنـــاء القدرات وتبـــادل الخبرات على صعيد حمايـــة وتعزيز احترام حقوق 
اإلنسان، والمتطلبات الضرورية لتمكين المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

من القيام بدورها الفعال في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

تعزيز التعاون بين المؤسسة 
الوطنية والسفارة البريطانية

بازار خيري لشراء أجهزة لعالج سرطان الثدي
عـــرض مجموعـــة كبيـــرة مـــن األكسســـوارات وأدوات المطبـــخ والكتـــب ولعـــب األطفـــال

أعلنت جمعية البحرين لمكافحة الســرطان عزمها تنظيم البازار الســنوي الثامن في 
قاعــة االحتفــاالت الكبــرى بنادي الخريجين في العدلية، يومي الجمعة والســبت 28 

و29 فبراير 2020 من الساعة 9:30 صباًحا حتى الساعة 5:30 مساء.

الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
المبـــادرة  هـــذه  إن  فخـــرو  عبدالرحمـــن 
التبرعـــات  لجمـــع  تهـــدف  الســـنوية 
وتخصيـــص ريعهـــا لشـــراء أجهـــزة طبية 
الصحـــة،  لـــوزارة  بهـــا  والتبـــرع  حديثـــة 
وكشـــف عـــن أنـــه ســـيتم تخصيـــص ريع 
البـــازار هـــذا العـــام للمســـاهمة في شـــراء 
جهازيـــن لمســـاعدة األطبـــاء فـــي عـــاج 
الغـــدد  ومعرفـــة  الثـــدي  ســـرطان  أورام 
نتائـــج  وتحســـين  المصابـــة  الليمفاويـــة 
العاج بالنســـبة إلى المصابات بســـرطان 

الثدي.
عـــرض  ســـيتضمن  البـــازار  أن  وأوضـــح 

األكسســـوارات  مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة 
وأدوات المطبـــخ والكتب ولعب األطفال 
واألثـــاث والســـجاد والكثيـــر مـــن الســـلع 
المنزليـــة وغيرها، مضيفا أن أســـعار هذه 
المعروضـــات متاحة أمام جميع الراغبين 

بالتبرع، إذ تبدأ من دينار واحد.
يشـــار إلـــى أن حصيلـــة البـــازار الســـنوي 
الســـابق الـــذي نظمتـــه جمعيـــة البحريـــن 
 2018 العـــام  فـــي  الســـرطان  لمكافحـــة 
أسهمت في شراء جهاز تشخيص وعاج 
Neu� )أورام الدمـــاغ والجهـــاز العصبـــي 

 )ronavigation Navigation System
بكلفـــة إجماليـــة قدرهـــا 200 ألـــف دينار، 

وجرى التبـــرع به لدائرة الجراحة بمجمع 
الســـلمانية الطبي، ويعتبر هذا الجهاز من 
بيـــن األجهـــزة الضروريـــة في تشـــخيص 
وعاج ســـرطانات أورام الدماغ والجهاز 

العمريـــة  الفئـــات  لمختلـــف  العصبـــي 
فـــي دقـــة وســـرعة  ومســـاعدة األطبـــاء 
العمليـــات  نتائـــج  لتحســـين  التشـــخيص 

الدقيقة والمعقدة.

المنامة - جمعية البحرين لمكافحة السرطان
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قالــت المحاميــة ليلــى المرباطي إن المحكمة الكبرى المدنية الثانية، أغلقت باب المرافعة في دعوى مواطن وزوجته 
مرفوعــة ضــد مستشــفى وجــراح قلب معــروف، بعدما تعرضــت ابنتهما الوحيدة لشــلل كامل إثر إجــراء عملية القلب 
المفتوح لها وهي بعمر 5 سنوات تقريبا، إذ ال تستطيع الطفلة حاليا الكالم أو المشي أو تحريك أي جزء من جسدها، 
وســتبقى طــوال حياتهــا تتعالــج تأهيليا ما دمر مســتقبلها نهائيا، وتخلــف لها عجز بنســبة 95 %، وإن الهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الطبية “نهرا” ألقت بالخطأ الطبي على الطواقم الطبية التي شاركت في عالجها.

ومـــن المقرر أن تنطـــق بحكمها في 
القضية بجلســـة 29 ينايـــر الجاري، 
إذ يطالـــب موكالها - والـــدا الطفلة 
- المستشـــفى والجـــراح بتعويـــض 
وقـــدره 110 آالف دينار مع الفوائد 
التجارية، والتكفل بمصاريف إعادة 
تأهيـــل ابنتهمـــا لـــدى مركـــز إعـــادة 

تأهيل خاص.
الدعـــوى  وقائـــع  أن  وأوضحـــت 
تتمثـــل فـــي أن الطفلـــة ولـــدت في 
العـــام  بدايـــة  وفـــي   ،2011 أبريـــل 
فنقلهـــا  للحمـــى  تعرضـــت   2012
والداها للمستشـــفى، وبعد فحصها 
تبيـــن وجـــود عيـــب خلقـــي يتمثـــل 
بثقـــب كبيـــر بقلبها، وعليـــه راجعوا 
مركـــز القلـــب لـــدى المدعـــى عليـــه، 
وأعلموهـــم بحاجتها إلغالق الثقب 

عن طريق عملية القسطرة.
وفـــي شـــهر مـــارس 2012 أجريـــت 
طبيبـــة  قبـــل  مـــن  القســـطرة 
بالمستشفى، لكن لم تنجح العملية، 

ما اضطر المدعين لالستجابة لقرار 
جـــراح القلـــب المعـــروف - المدعى 
عليـــه الثاني - وإجـــراء عملية فتح 

قلب.
وبالفعـــل أجريـــت لها عمليـــة القلب 
 2015 مايـــو   6 بتاريـــخ  المفتـــوح 
مـــن قبـــل الجـــراح المعـــروف، وبعد 
والديهـــا  الطاقـــم  أبلـــغ  االنتهـــاء 
بـــأن العمليـــة نجحـــت ويتوقعـــون 
استيقاظ ابنتهما بعد بضع ساعات، 
لكنها لم تستيقظ إلى اليوم التالي، 
فأصيبا بالذعر وألّحا لمعرفة ســـبب 
عـــدم اســـتيقاظها، فأبلغهم المدعى 
عليـــه الثانـــي أنـــه وأثنـــاء العمليـــة 
األكســـجين  مـــن  فقاعـــات  دخلـــت 

للقلب.
أن  لوحـــظ  البنـــت  وباســـتيقاظ 
جســـدها متشـــنج وفاقـــدة للقـــدرة 
علـــى التحـــرك والتكلم، وبســـؤالهم 
دخـــول  أن  أبلغوهمـــا  حالتهـــا  عـــن 
أتلـــف  للقلـــب  الهوائيـــة  الفقاعـــات 

الســـيطرة  وأفقدهـــا  مخهـــا  خاليـــا 
بالكامـــل علـــى جســـدها وحركتهـــا، 
وأودعـــت بقســـم العنايـــة القصـــوى 

لمدة شهر.
وخضعـــت الطفلة البالغـــة من العمر 
حينهـــا 5 ســـنوات للعـــالج التأهيلي 
لـــدى المستشـــفى، لكـــن ذلك فشـــل 
في إعادتهـــا لحالتها الطبيعية، فتم 
إرســـالها إلـــى العـــالج بالخـــارج في 
بريطانيا، واســـتجابت هناك بشـــكل 
تدريجي للعالج، لكن بعد نحو أكثر 
من ســـنة تم قطع عالجها وإعادتها 
للمملكة بالرغـــم من أن األطباء في 
انقطـــاع  بعـــدم  نصحـــوا  بريطانيـــا 
عالجهـــا خوفـــا مـــن ازديـــاد حالتها 

سوءا. 
وبعـــد معاناة تبيـــن أن عالج مجمع 
الســـلمانية الطبـــي المتوافـــر لديـــه 
غيـــر كاٍف الحتياجـــات البنـــت، لـــذا 
األول  عليـــه  المدعـــى  تكفـــل  فقـــد 
بمصاريـــف عالجها في مركز خاص 

متخصص بإعادة التأهيل.
وأشـــارت المرباطـــي إلـــى أن ركـــن 
الضرر المـــادي والمعنوي قد تحقق 
بفقدان البنت حقها في عيش حياة 
طبيعيـــة نتيجـــة فقدانهـــا التحكـــم 
والوعـــي الكامـــل وإدراك مـــا حولها 
وهـــي ال تـــزال طفلـــة فـــي مقتبـــل 
العمـــر، إضافـــة إلـــى مـــا أصابها من 
لعـــالج  آالم جســـمانية وخضوعهـــا 
دائـــم وإعاقات مزمنـــة نتيجة لعدم 
العناية واإلهمال وما رافق ذلك من 

حزن وأسى.
وأضافت أن األضـــرار المادية التي 
تمثلـــت فيما تكبـــده المدعي األول 
والثانية من مصروفات اســـتنزفت 

مدخولهمـــا ومدخراتهما أثناء فترة 
عالج ابنتهما في بريطانيا، باإلضافة 
لألضرار الســـابقة والمستقبلة التي 
عانوهـــا وســـيعانون منهـــا لمعانـــاة 
ابنتهما الوحيدة لكل هذه اإلعاقات 
مـــدى  ســـتالزمها  التـــي  المزمنـــة 
المستشـــفى  إهمـــال  فـــإن  حياتهـــا، 
والمدعى عليـــه الثاني حرم ابنتهما 
مـــن عيـــش حياتهـــا بشـــكل طبيعي 
ما أدى إلى الحالة النفســـية السيئة 

التي ألمت بهم.
وقـــررت بـــأن الطفلة عانـــت الكثير 
بســـبب الخطأ الذي قام بـــه الطاقم 
العمليـــة،  عـــن  المســـؤول  الطبـــي 
فحياتها تحولت من طفلة طبيعية 
إلى طفلة مقعدة ال تستطيع المشي، 
وال تســـتطيع أن تمـــارس طفولتهـــا 
كبقيـــة األطفـــال ولـــن تســـتطيع أن 
تمارس شبابها، كون أن مدة العالج 
ســـتالزمها مـــدى الحيـــاة، وأن مبلغ 

التعويـــض المطالب بـــه لن يجبر إال 
جزءا مـــن الضرر المـــادي الحاصل، 
فحيـــاة هـــذه الطفلة انتهـــت داخل 
غرفة العمليات بالخطأ الذي ارتكبه 
الطاقـــم الطبـــي وهي من ســـتعاني 

طوال عمرها من هذا الخطأ.
عليهـــم  المدعـــى  بإلـــزام  وطالبـــت 
ابنتهمـــا  بعـــالج  التكفـــل  باســـتمرار 
لـــدى مركز خـــاص بإعـــادة التأهيل، 
والتضامـــم  بالتضامـــن  وإلزامهـــم 
بأن يـــؤدوا للمدعييـــن مبلغا وقدره 
100000 دينـــار تعويضا عما أصاب 
البنـــت مـــن أضـــرار نتيجـــة الخطـــأ، 
وكذلك بإلزامهم بدفع مبلغ 10000 
للمدعين تعويضا عمـــا أصابهما من 
أضرار ماديـــة ومعنويـــة، وبالفائدة 
القانونيـــة باعتبـــار أن المستشـــفى 
يمارس نشـــاطا تجاريا طبيا، فضال 
عـــن رســـوم الدعـــوى ومصروفاتها 

ومقابل أتعاب المحاماة.

ليلى المرباطي

طفلة ُتعالج تأهيليا مدى الحياة بعد فشل عملية القلب المفتوح
ــة بـــالـــكـــامـــل ــ ــول ــ ــل ــ ــش ــ ــب الــــحــــمــــى وخــــــرجــــــت م ــ ــب ــ ــس ــ دخـــــلـــــت ب

والداها يطالبان 
بتعويضهما ماديا 

ومعنويا بـ110 
آالف دينار

تم قطع عالجها 
في بريطانيا 

وإعادتها رغم 
تحذير األطباء

local@albiladpress.com
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عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

ــي الــعــمــلــيــة ــاز الــمــســتــعــمــل فـ ــه ــج ــال ــي ب ــل تــقــن ــخــل ــود ل ــ ــرا”: ال وجـ ــ ــه ــ “ن

جراحون: ليست مضاعفات بل تسرب للهواء نتيجة خطأ

جــاء فــي تقريــر الهيئــة الوطنية لتنظيم المهن والخدمــات الطبية “نهرا” الصادر بتاريخ 2 يونيــو 2019، وأودع بملف القضية، أن طبيب 
التخديــر ضمــن الطاقــم قــرر بــأن نســبة الخطــأ الحاصل نادرة وتقــدر بـــ 0.2 - 0.3 % فقط، أما الجــراح المعروف فقال إنه تم اســتخدام 
الجهاز ذاته قبل وأثناء وبعد هذه العملية بعدما استبدل الجزء الخاص باألكسجة، مقررا بأن ما حدث هو مضاعفة نادرة الحدوث، ولم 

يسبق أن حدثت في أي من العمليات التي أجراها.

فـــي حيـــن أفـــاد 3 جراحي قلـــب، اثنان 
منهـــم من الخـــارج، بأن ما حـــدث ليس 
مضاعفة اعتيادية، بل هو تسرب كمية 
كبيـــرة غيـــر طبيعية من الهـــواء نتيجة 
خطأ حدث أثنـــاء بداية وضع المريضة 
علـــى جهـــاز القلـــب والرئـــة الصناعيـــة، 
مـــا ترتـــب عليـــه تســـرب الهـــواء للجهة 
الدمويـــة  واألوعيـــة  للقلـــب  اليســـرى 

والتسبب بأضرار في الدماغ.
أمـــا والـــدا الطفلـــة بشـــأن المضاعفـــات 
فقررا ما شرحه لهما 3 أطباء أن العملية 
بســـيطة وال تستغرق الكثير من الوقت، 
وأن مـــا ســـيتخلف عنهـــا مجـــرد ندبـــة 

صغيرة في بدن الطفلة.

وانتهـــت اللجنـــة بعد التحقيـــق إلى أنه 
لـــم يتبيـــن لهـــا مـــا يثبـــت وجـــود خلـــل 
بالجهاز المســـتخدم أثنـــاء العملية، ولم 
يثبـــت أن الجهـــاز قام بإصـــدار أي إنذار 

بوجـــود خلل في عمله، كمـــا لم يقم 
مركـــز القلـــب بتقديـــم أي تقريـــر 

فنـــي مـــن الشـــركة المصنعـــة 
للجنة يثبت من خالله خلل 
الجهـــاز؛ وذلـــك علـــى الرغم 

مـــن اســـتعداد الشـــركة لفحص 
الجهاز وتقييمه.

الحظـــت  كمـــا 
اســـتمرار العمـــل 
لتكملة  بالجهاز 

العملية ذاتها فضال عن اســـتخدامه في 
حاالت أخرى بعد تلك الحادثة، ولم يقم 
مركـــز القلب لـــدى المدعى عليـــه األول 
بتقديم نســـخة من إقرار الموافقة على 

الخضوع للعملية الجراحية، 

الذي قام بتوقيعه أهل المريضة؛ للتأكد 
ممـــا إذا كان تـــم ذكـــر التعـــرض لجلطة 
المضاعفـــات  ضمـــن  جســـيمة  هوائيـــة 
المتوقعـــة فـــي مثـــل هـــذا النـــوع مـــن 
العمليـــة الجراحيـــة أو تـــم تبصيـــر أهل 

المريضة باحتمالية حدوثها.
وتابعـــت: وعليـــه فقد خلصـــت إلى أنه 
علـــى الرغم من أن التعـــرض لإلصابات 
العصبيـــة والدماغيـــة أثنـــاء العمليـــات 
تحـــدث  قـــد  لألطفـــال  القلبيـــة 
بنســـبة ضئيلـــة جـــدا، إال أن مـــا 
تعرضت له المريضة كان بســـبب 
كميـــة ضخمـــة وغيـــر اعتياديـــة 
حـــدوث  إلـــى  أدى  الهـــواء  مـــن 

تلفـــا جلطـــة  ســـببت  هوائيـــة 
دماغيا، ترتب عليه 
احتيـــاج المريضة 
إلـــى عملية تأهيل 

مـــن  يكـــن  لـــم  وذلـــك  المـــدى؛  طويلـــة 
المضاعفـــات االعتياديـــة المتوقعـــة في 
مثل هذا النـــوع من العمليات، بل كانت 
نتيجـــة خطأ طبـــي، إذ إن كميـــة الهواء 
التي تسربت للجهة اليسرى للقلب ومن 
ثـــم للدورة الدموية كانت كبيرة لم يتم 
االنتبـــاه لها مبكرا ونتـــج عنها ضرر بالغ 
فـــي المـــخ، وكان للتأخـــر في اكتشـــاف 
تلك الكمية الكبيرة من الهواء والتعامل 

معها أثر ضار على المخ.
ونظرا لعدم تزويد اللجنة بالملف الطبي 
الكامـــل الموثـــق لتفاصيـــل اإلجـــراءات 
الطبية وتسلســـلها الزمنـــي والتي تمت 
قبـــل العمليـــة وبعدها، فـــإن اللجنة ترى 
أن المســـؤولية تضامنية بيـــن الطواقم 
الطبيـــة المشـــرفة علـــى حالـــة المريضة 
أثناء العملية الجراحية للطفلة، وقدرت 

نسبة العجز المتخلف بنسبة 95 %.

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح المديـــر العـــام لمديريـــة شـــرطة 
محافظة العاصمة بأن شرطة المديرية، 
تمكنت خالل 24 ساعة من تلقي البالغ 
مـــن القبض علـــى شـــخص بحريني )29 
عامـــًا( مشـــتبه بقيامـــه بســـرقة ســـيارة 

وإغراقها في البحر.
وأوضـــح أن المديريـــة وإثر تلقيها بالغا 
في هذا الشـــأن، قامت بمباشرة عمليات 
البحـــث والتحـــري والتـــي أســـفرت عـــن 
تحديـــد هويـــة المذكور والقبـــض عليه، 
واتضح أنه قام بسرقة السيارة من أحد 
معارض السيارات بمنطقة سترة وتعمد 

إغراقها في البحر بمنطقة كرزكان.
شـــرطة  لمديريـــة  العـــام  المديـــر  وأكـــد 
اتخـــاذ  جـــاٍر  أنـــه  العاصمـــة  محافظـــة 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة، تمهيدًا 
النيابـــة  إلـــى  عليـــه  المقبـــوض  إلحالـــة 

العامة.

القبض على مشتبه 
به بسرقة سيارة 
وإغراقها في البحر

“المختبر اإلبداعي” ينظم برنامج “معّلم ومتعّلم القرن الـ 21”
فـــي ظـــل تســـارع وتيـــرة المتغيـــرات علـــى الصعيديـــن المحلـــي والعالمـــي

نظــم المختبــر التدريبــي اإلبداعــي لقــاًء تعريفًيــا خاًصا ببرنامــج “معلم ومتعلــم القرن 
الحــادي والعشــرين” وهــو البرنامج األول من نوعه في البحرين، الذي يســتند لمهارات 
القرن الحادي والعشرين بوصفها مرتكًزا أساسًيا لإلطار الرابع لمراجعة أداء المدارس 
الحكومية والخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب، بمشاركة واسعة ضمت عدًدا من 
المعلمين والمعلمين والقيادات التربوية والطلبة وأولياء أمورهم، وذلك مساء السبت 

المنصرم بمقر الجمعية البحرينية لتنمية المرأة في منطقة الرفاع.

وفي كلمتها االفتتاحية، أشـــارت رئيســـة 
عليـــاء  اإلبداعـــي  التدريبـــي  المختبـــر 
اللقـــاء  مـــن  الهـــدف  أن  إلـــى  العســـكري 
التعريفـــي هـــو إطـــالع المشـــاركين علـــى 
التـــي  والمنطلقـــات  واألســـس  الفلســـفة 
يقـــوم عليها برنامج معلـــم ومتعلم القرن 
الحـــادي والعشـــرين، الـــذي تشـــرف عليه 
الطالـــب  ودعـــم  التعليـــم  شـــؤون  لجنـــة 
بالمختبـــر، وذلـــك في ســـياق االســـتجابة 

لالحتياجـــات التدريبية الفعلية للمعلمين 
وتيـــرة  تســـارع  ظـــل  فـــي  والمعلمـــات 
المتغيـــرات المســـتمرة والمتالحقـــة على 
المســـتويين المحلـــي والعالمي، وضرورة 
تحديـــد المهـــارات المطلوبـــة التي ينبغي 
الحـــادي  القـــرن  ومتعلـــم  معلـــم  علـــى 
والعشرين اكتسابها واإللمام بها والتمكن 
من توظيفها بشكل احترافي في الفضاء 
التعليميـــة  العمليـــة  لتفـــرز  المدرســـي؛ 

التعلميـــة أفـــراًدا متمكنين مـــن المهارات 
األكاديميـــة والحياتية الداعمة، وقادرين 
ومواجهـــة  والمنافســـة  التأقلـــم  علـــى 

التحديات.
وأشـــار رئيس لجنة االتصـــال المجتمعي 
بالمختبـــر فاضل حبيب  إلى أن البرنامج 

تـــم تصميمه بعد مشـــاورات مســـتفيضة 
مـــع الخبـــراء والمستشـــارين التربوييـــن 
والقيادات التعليمية والقيادات الوسطى 
والمعلميـــن بالمـــدارس ممن لهـــم خبرات 
متراكمـــة وباع طويل في تطوير العملية 
التعليميـــة التعلميـــة؛ بهدف بنـــاء قدرات 

هيئـــات التدريس والوقـــوف على أفضل 
التجارب والممارسات التعليمية لصناعة 
األثر فـــي الحقل التعليمي والوصول إلى 
متعلـــم قادٍر علـــى التعامل مـــع متطلبات 
المراحل الالحقة لتخرجه من المدرســـة، 
ســـواًء كانـــت متعلقـــة بمتابعـــة تعليمـــه 

العالي أم االنخراط في سوق العمل.
المختبـــر  إدارة  وذكـــرت عضـــو مجلـــس 
وإحـــدى المدربـــات فـــي البرنامـــج حنان 
مرهـــون إلـــى أن برنامـــج “معلـــم ومتعلم 
القرن الحادي والعشرين” قد تم تصميمه 
بطريقـــة موازية وذي ُبعدين أساســـيين، 
األول إعـــداد وتدريـــب المعلـــم، واآلخـــر 
إعـــداد وتدريـــب المتعلـــم للقـــرن الحادي 
التوجهـــات  مـــن  انطالًقـــا  والعشـــرين، 
الحديثة في تعليم الطلبة كيف يتعلمون.

المختبر التدريبي اإلبداعي

اللقاء التعريفي
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ــن ــيـ ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ ــن الـ ــ ــي ــ ــي ــ ــاض ــ ــري ــ ــل ــ ــف ل ــ ــح ــ ــت ــ م

الصالح: جميع عمليات زراعة الكلى ناجحة

قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية 
باالتفاق مع مجلس الوزراء، تعمل على وضع الضوابط وااللتزامات للبدء في 
تطبيق قواعد االستفادة من األطباء المحليين العاملين خارج نطاق الوزارة، 

على أمل االنتهاء من وضع هذه الضوابط وتطبيقها هذا العام.

ها على ســـؤال للنائب   ولفتـــت فـــي ردِّ
ســـتراتيجية  ا ل  و ـ ـ ـ ح م  ـ ـ ـ ش ا ه ح  ا ـ ـ ـ ف
الوزارة في زرع األعضاء إلى أن ندرة 
عمليـــات زراعة األعضـــاء والبالغة في 
متوســـطها الســـنوي 8 إلى 10 عمليات 
يعـــود لعدم توفر المتبرعين، مع األخذ 
باالعتبار وجـــود قانون يحظر االتجار 

باألعضاء.
 وأكـــدت الصالـــح أن كل الجراحـــات 
التي تمت لزراعـــة الكلى في البحرين 

ـة، وأن وجـــود حـــاالت  ـ ـت ناجحـ ـ كانـ
مضاعفات لبعض المرضى هي حاالت 
نادرة.  وأشارت إلى وجود تعاون بين 
البحريـــن والمملكة العربية الســـعودية 

في تبادل الخبرات.
 إلى ذلك، مّرر مجلس النواب مقترًحا 
يقضـــي بإنشـــاء متحـــف للرياضييـــن 
البحرينيين باســـم “المتحف الرياضي 

الوطني”.
ودعـــا أصحـــاب المقتـــرح إلـــى اختيار 

ـم الرياضيـــة البحرينيـــة  ـ ـ ل ـد المعا ـ أحـ
ـة البحريـــن أو مدينـــة  ـ ـارزة كحلبـ ـ البـ

ــف  ــة المتحـ ــة إلقامـ ــة الرياضيـ خليفـ
عليها.

3 معتذرين
ســـجلت جلســـة مجلـــس النـــواب 
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وزيرة الصحة فائقة الصالح

هل أثمر النعناع حاًل لصيادي الروبيان؟

ال عقد بين “البلديات” وشركات استشارية لمدفن عسكر
ــاءات ــ ــط ــ ــع ــ ــى تــقــيــيــم ال ــلـ ــف: الـــــــــــوزارة تـــعـــمـــل عـ ــ ــل ــ خ

أكد وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن 
البحريــن ليس لديها عقد مع أي شــركة استشــارية حتــى اآلن، وأن الوزارة 
ــا فــي مرحلــة تقييــم العطــاءات لشــركة استشــارية وقانونيــة ومالية  حاليًّ

وهندسية إلدارة المدفن.

ه على ســـؤال للنائب   وأشـــار فـــي ردِّ
عمـــار البنـــاي بشـــأن حجـــم النفايات 
الصلبة والمنزلية والتجارية المتولدة 
ـــا، إلى أن  ا فـــي البحريـــن حاليًّ شـــهريًّ
هنـــاك جهوًدا كبيرة تبذل حيال ملف 
مدفـــن عســـكر، حيث إن هنـــاك عدًدا 
مـــن المبادرات التي يتـــم العمل على 

البدء في تنفيذها.
 ولفـــت إلى أن أول خطـــوة اتخذتها 
الـــوزارة تتمثل في فصـــل المخلفات 
ة  د ا ـ ـ ـ ع إ و  ، ى ر ـ ـ ـ خ أل ا ن  ـ ـ ـ ع ة  ـ ـ ـ ب ل ص ل ا
اســـتخدامها في أعمال الدفان وبناء 
الطبقـــة الســـفلى مـــن الطـــرق، وذلك 

لزيادة العمر االفتراضي للمدفن.
ـتفادة  ـ ــة االسـ ــاح تجربـ ـّوه بنجـ ـ  ونـ
مـــن المخلفـــات الزراعيـــة مـــن خال 
تحويلهـــا إلـــى ســـماد، حيـــث عمدت 
الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات 
ـــا  إلـــى االســـتفادة مـــن 10 طـــن يوميًّ
مـــن المخلفـــات الزراعيـــة والتي يبلغ 
ـــا، وهـــو مـــا  ـــا يوميًّ حجمهـــا 280 طنًّ
دفـــع الـــوزارة إلـــى العمل علـــى طرح 

المشروع لاستثمار.
وأكـــد أن المدفـــن كان يـــدار بطريقة 
بدائيـــة، ولم تكـــن هناك اشـــتراطات 
ســـامة كافية، للوقاية مـــن الحرائق 

وتســـرب النفايـــات للميـــاه الجوفية، 
وكان مفتوًحـــا لعبـــث الخارجين عن 

القانون.
العمـــل جـــار علـــى  ـــى أن  ل إ ـت  ـ فـ  ول
دراسة اســـتخدام تكنولوجيا الحرق 
للمخلفات المنزلية واالســـتفادة منها 

في إنتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة، وهو 
األمر المعمول به في دول عديدة.

ولفت إلى أن تراجع حجم المخلفات 
المودعـــة فـــي مدفن عســـكر الذي لم 
يتبـــق من عمره إال ســـنتان بـــات أمًرا 

ملحوًظا.

عمار البناي

اختتم مجلس النواب مناقشات معالجة 
أوضـــاع الصياديـــن وقـــرار منـــع الصيـــد 
بطريقة الكراف بالدعوة إلى إعادة النظر 
فـــي التعويضـــات، واالحتفـــاظ برخـــص 
الصيـــد وتحويلهـــا لرخص صيـــد بحري، 
والتعويـــض عن األضرار التي لحقت بهم 

خال فترة المنع.
 وأكـــد المجلس ضـــرورة إدمـــاج البحارة 
فـــي برامج الـــوزارة، وإشـــراك الجمعيات 
ـواب  ـ ـ ن ال ــس  ـ اء مجل ـ ـ ـة وأعضـ ـ المختصـ
فـــي مناقشـــة كل مـــا يتعلـــق بموضـــوع 
الصياديـــن، وشـــطب القضايـــا القانونيـــة 
ة  ك ر ـ ـ ـ ش ء  ا ـ ـ ـ ش ن إ و  ، م ـ ـ ـ ه د ض ة  ر ر ـ ـ ـ ح م ل ا

للصيادين.
 وقبل ذلك، دعا النائب بدر الدوسري إلى 
الرفـــق بالصياديـــن وأســـرهم، مـــن خال 
تخصيـــص تعويضـــات عادلـــة للصيادين 
ــاب الرخـــص، مقترًحـــا تســـهيل  وأصحـ

إجراءات اســـتخراج السجات التجارية 
كتعويض ألصحاب الرخص.

أن  ســـلمان  بـــي  ن ل دا عب ب  ـ ـ ـ ئ ا ن ل ا ى  ورأ  
ـل لصيـــادي  ـ ـر البديـ ـ ـم توفـ ـ ـ ـة ل ـ الحكومـ
الروبيـــان عندمـــا منعت الصيـــد بالكراف 
بداعـــي الحفـــاظ علـــى البيئـــة البحريـــة، 
ـرص  ـ ـ ف ن  ـ ـ ـ دي لصيا ا ح  ـ ـ ـ من ى  ـ ـ ـ ل إ ا  ـ ـ ـ عًي دا

المساهمة في عملية االستزراع.

 ودعا النائب محمد السيسي إلى ضرورة 
تعويـــض صيادي الروبيـــان عما لحق بهم 
من أضرار نتيجـــة صدور قرار المنع قبل 

انتهاء الموسم. 
ورأى النائـــب ممـــدوح الصالح أن حديث 
الوزارة عن ســـامة البيئة البحرية “كام 
فضفـــاض”، حيـــث مـــا زال الروبيان رغم 
قرارات المنع يباع في األســـواق بأسعاره 

الطبيعية.
 وذهـــب النائـــب محمد العباســـي إلى أن 
قـــرارات منع الصيد بالكراف ال عاقة لها 
بالبيئة البحرية واإلضرار بها، ومتســـائاً 
عن كميـــات الروبيـــان التي يتـــم صيدها 

والمصدرة للخارج.
 وذكـــر النائـــب خالـــد بوعنـــق أن الـــوزارة 
كانت تســـتعين بصيادي الروبيان لحفظ 
مـــاء وجههـــا، مـــن خـــال التغطيـــة على 

فشلها في تجربة استزراعه.

عصام خلف

ــة مــلــف الــبــحــارة ــش ــاق ــن ــم م ــت ــت ــخ “الـــــنـــــواب” ي

شركة للصيادين وتعويضهم عن األضرار

أفصـــح وكيـــل البلديـــات بوزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
نبيـــل أبوالفتح عن وجود مســـاع إلنشـــاء 
شـــركة لاســـتزراع الســـمكي مكونـــة مـــن 
الحكومـــة وأصحاب المهنـــة، وذلك كجزء 
مـــن التعويـــض لصيـــادي الروبيـــان عن ما 

لحق بهم من أضرار.
 جاء ذلك، خال المناقشـــة العامة بجلسة 
سياســـة  يضاح  ت ـ ـ ـ س ال ب  ا و ـ ـ ـ ن ل ا س  ـ ـ ـ ل ج م
ــد البحـــري  ــأن ملـــف الصيـ ــة بشـ الحكومـ

وتعويضات صيادي الروبيان.
 مـــن جهتـــه، قال وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام 
خلـــف إن قـــرار منـــع “الكـــراف” هـــو قـــرار 
مجلـــس الـــوزراء. وبّين أن رخـــص الصيد 
ــه،  ــيادي للدولـــة وال يعـــّوض عنـ حـــق سـ
وأن تعويـــض هـــذه الفئـــة يأتـــي مراعـــاة 
للصيادين، حيث تم تشـــكيل لجنة لتقدير 
أصولهـــم، وتـــم االســـتعانة بـــذوي الخبـــرة 

مـــن جمعيات الصيادين وخـــارج البحرين، 
وعليه تم عرض شراء هذه األصول.

وذكـــر أنـــه تم حتـــى اآلن تعويـــض 16 من 
صيـــادي الروبيان، بإجمالي مبالغ 332 ألف 
دينار، فيما تم إنهاء إجراءات 4 صيادين، 
فـــي الوقـــت الـــذي يتـــم فيـــه اســـتكمال 
تعويـــض 42 صياًدا بإجمالـــي مليون و62 

ألف دينار.
البـــد  ضـــرورة  الدفـــان  أن  ى  ـ ـ ـ ل إ ت  ـ ـ ـ ف ل و  

منهـــا، وتم تحديـــد مواقعه فـــي المخطط 
الهيكلـــي االســـتراتيجي للمملكـــة، حيـــث 
يتم اســـتخدام هـــذا الدفان في المشـــاريع 
التنمويـــة الكبـــرى.  وبّيـــن أن الـــوزارة ال 
تصـــدر أية رخصة دفان دون دراســـة األثر 
البيئـــي لهـــا، وأن الموافقـــة البيئيـــة هـــي 
األســـاس. وأشار إلى أن الدراسات العلمية 
أكـــدت أن 70 % ممـــا تجرفـــه شـــباك الجر 
القاعيـــة هي مـــن األصبعيات والقشـــريات 
واألعشـــاب، وأن الروبيان يمثل 30 % من 

إجمالي حصاد هذه الشباك.
 وذكر أن إحصائيات إدارة الثروة السمكية 
تشـــير إلى زيادة كميات األسماك الزعنفية 

في سنة 2019 بنسبة 18 %.
ولفت إلى أن إدارة خفر السواحل ضبطت 
خـــال فتـــرة المنـــع أكثـــر مـــن 11 طن من 
الروبيـــان بطريقة الكـــراف، و279 مخالًفا، 
مؤكـــًدا أن الوزارة في طـــور زيادة الرقابة 

البحرية وقوارب المراقبة.

نبيل أبوالفتح

25 ألـــف دينـــار متوســـط تعويضـــات صيـــادي الروبيـــان

إشراك “البحارة” في مشروع االستزراع السمكي

ها على سؤال  قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن كلفة إنشاء مستشفى واحد ال تقل عن 100 مليون دينار. وبينت في ردِّ
نيابي أن إمكانية إنشاء مستشفى عام يوازي مستوى مستشفى السلمانية في المرافق واإلمكانات أمر بالغ الصعوبة.

إلى  الفعلية  الشمالية والجنوبية  المحافظتين  وأكــدت حاجة 
ا على دراســة إمكانية  مستشفى عام، حيث يجري العمل حاليًّ
إنشاء مستشفى عام في المحافظة الجنوبية. وبّينت الصالح 

أن إنشاء المستشفيات يتطلب توافر األرض وتوافر الميزانية. 
وأوضحت أن توجه الوزارة في ظل هذه الظروف هو تحسين 

مستوى الرعاية األولية تفعياً لمبدأ الوقاية خير من العاج.

يتكـــّرر ال  الســـلمانية  ى  ف ـ ـ ـ ش ت س م  : ة ـ ـ ـ ح ص ل ا ة  ر ـ ـ ـ ي ز و

100 مليون دينار أقل كلفة إلنشاء مستشفى عام

قال وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة تعمل على وضع برنامج لالستفادة من المبالغ 
المحصلة من كلفة البنية التحتية من خالل طرح مناقصات خالل الفترة المقبلة لتسريع وتيرة توصيل الخدمات.

ه على ســـؤال النائـــب فاطمة القطري حـــول أبرز   ولفـــت فـــي ردِّ
القرارات التي اتخذتها لجنة تقدير البنية التحتية، إلى أن بحث 

تحديد الكلفة استغرقت سنة كاملة للبت في أمرها.

 وذكر أن الغرض الرئيسي من هذه الكلفة هو توليد موارد بلغت 
حتـــى اآلن نحـــو 9 ماييـــن دينار، وذلك للمســـاهمة في تســـريع 

وتيرة توصيل الخدمات.

ــع وتـــيـــرة تــوصــيــل الــخــدمــات ــري ــس ــت ــف: ل ــلـ خـ

قريًبا.. مناقصات الستثمار “ماليين البنية التحتية”




