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á«dÉ£jE’G á``«æjôëÑdG äÉ``bÓ©dG õjõ©J

á∏eÉc ø««æ«£°ù∏ØdG AÉ≤°TC’G ¥ƒ≤M ≈dEG óæà``°ùj ¿CG Öéj ΩÓ°ùdG :iQƒ``°ûdG

  »a Ö£dG »``°SQGO ΩÉªJEG ≈∏Y ≥aGƒJ zÜGƒædG äÉ``eóN{
!ßØëàJ záë°üdG{h ..øjôëÑdG »a zRÉ«àe’G{ êQÉîdG

 á`̀ °`̀UÉ`̀N  á``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀dEG  á`̀ °`̀ ü`̀ æ`̀ e  ∫hCG
ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG »``̀ a á`̀ «`̀ Ñ`̀ £`̀ dG ó`̀ «`̀ YGƒ`̀ ª`̀ ∏`̀ d

 É«dÉ£jE’ á«ª°SQ IQÉjR CGó``Ñj ó¡©dG »dh
ø``«dhDƒ°ùªdG QÉ```Ñ`c É```¡dÓ`N »```≤`à`∏j

 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  π°Uh
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH
 ≈`̀ dEG  AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 á«ª°SQ IQÉjR »a ,á≤jó°üdG á«dÉ£jE’G ájQƒ¡ªédG
 áeƒμëdG  »`̀a  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  É¡dÓN  »≤à∏j
 »àdG  ,á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ¢VGô©à°S’  á«dÉ£jE’G
 ≈∏Y  Égõjõ©J  πÑ°Sh  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ™ªéJ

.Ió©°UC’G πc
 QÉ£e ≈dEG ¬dƒ°Uh iód √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG »a ¿Éch
 ,ø««dÉ£jE’G  ø«dhDƒ°ùªdG  øe  OóY  »dhódG  ƒæ«ÑeÉ°ûJ

.√ƒª°ùd ≥aGôªdG »ª°SôdG óaƒdGh

 √ƒª°S IQÉjR ¿CG  ócCG  ób  ó¡©dG  »dh ¿GƒjO ¿Éch
 á«æjôëÑdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  √ó¡°ûJ  É`̀e  QÉ```̀WEG  »`̀a  »`̀JCÉ`̀ J
 á∏°UGƒeh  ,ó©°üdG  π`̀c  ≈∏Y  Qƒ`̀£`̀J  ø`̀e  á`̀«`̀dÉ`̀£`̀jE’G

.ácôà°ûªdG äÉ©∏£àdG »Ñ∏j ÉªH É¡à«ªæàd
 QÉÑc IQÉjõdG ∫ÓN √ƒª°S »≤à∏j ¿CG Qô≤ªdG øeh
 πÑ°S  åëÑd  ;á«dÉ£jE’G  áeƒμëdG  »a  ø«dhDƒ°ùªdG
 ájQƒ¡ªédGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  äÉbÓ©dG  õjõ©J
 ä’É`̀é`̀e ƒ`̀ë`̀f É`̀¡`̀H ™``aó``dGh ,á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG á`̀«`̀dÉ`̀£`̀jE’G
 øjó∏ÑdG  ídÉ°üd  QÉ`̀gOR’Gh  AÉªædG  ≥≤ëj  ÉªH  ™°ShCG

.ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh
(3¢U iôNCG Qƒ°U)

 óMƒe  »HôY  ∞bƒe  IQƒ∏H  á«ªgCG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ócCG
 ,á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  »a  á«dhódG  á«Yô°ûdG  äGQGôb  ≥«Ñ£àd
 øe ï°SGôdGh âHÉãdG  øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bƒe ¢ù∏éªdG G kócDƒe
 π°UƒàdG ≈dEG áaOÉ¡dG Oƒ¡édG πμd É¡ªYOh á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG
 πc  IOÉ©à°SG  ≈dEG  …ODƒj  ,á«°†≤dG  √ò¡d  πeÉ°Th ∫OÉY  πM ≈dEG
 »a áàÑãªdG ,≥«≤°ûdG »æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d áYhô°ûªdG ¥ƒ≤ëdG

.á∏°üdG äGP IóëàªdG ºeC’G äGQGôb
 á«°†≤dG  ¿CG  ¢``̀ù``̀eCG  ¬`̀à`̀°`̀ù`̀∏`̀L  »``̀a  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ó```̀cCG  É`̀ª`̀c
 ¿CGh  ,»``Hô``Y  π``c  ô`̀«`̀ª`̀°`̀Vh  ¿Gó```̀Lh  »``a  »``g  á«æ«£°ù∏ØdG
 óæà°ùj  ¿CG  Öéj  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ΩÓ°ùdG  øY  åjóëdG
 ,∫ÓàM’G  AÉ¡fEGh  á∏eÉc  ø««æ«£°ù∏ØdG  AÉ≤°TC’G  ¥ƒ≤M  ≈`̀dEG
 ΩÉY ƒ«fƒj øe ™HGôdG OhóM ≈∏Y á«æ«£°ù∏ØdG ádhódG áeÉbEGh
 ø«àdhódG  πM CGóÑe ≥ah ,á«bô°ûdG  ¢Só≤dG  É¡àª°UÉYh 1967
 á«Yô°ûdG  äGQGô`̀bh  ,á«Hô©dG  ΩÓ°ùdG  IQOÉÑe  ≈`̀dEG  G kOÉæà°SGh

.á∏°üdG äGP á«dhódG
 ≈dEG  áaOÉ¡dG  Oƒ¡édG  πμd  ¬ªYO  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  OóLh

 ≈`̀dEG  …ODƒ``̀j  á«°†≤dG  √ò¡d  πeÉ°Th  ∫OÉ`̀Y  π`̀M  ≈`̀ dEG  π°UƒàdG
          .≥«≤°ûdG »æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d áYhô°ûªdG ¥ƒ≤ëdG πc IOÉ©à°SG
 øjôëÑdG  ´É`̀ aO  Iƒ`̀b  s¿CG  ,¢ù∏éªdG  ó`̀cCG  á«fÉK  á¡L  ø`̀e
 áμ∏ªe  IOÉ«°S  ßØMh  ¿ƒ°üd  ™«æªdG  ø°üëdGh  êÉ«°ùdG  »g
 ó≤∏a  ,É¡«°VGQCG  ájÉªMh  ,É¡ëdÉ°üe  øY  Ohò``dGh  ,øjôëÑdG
 á«dÉ©dG  ájôμ°ù©dG  É¡JQób  ,á«°VÉªdG  Oƒ≤©dG  ióe ≈∏Y âàÑKCG

.±hô¶dGh äÉjóëàdG ∞∏àîe ™e πeÉ©àdG »a
 Iƒb OGôaCGh •ÉÑ°V ¬dòÑj Ée É k«dÉY iQƒ°ûdG ¢ù∏ée É«Mh
 OhòdG  »a  ô«Ñc  m¿ÉØJh  á«æWh  äÉ«ë°†J  øe  øjôëÑdG  ´É`̀aO
 äGójó¡àdG AQód G kóMGh É kØ°U ±ƒbƒdGh ,¬JGQó≤eh øWƒdG øY
 ∫ƒM º¡aÉØàdGh ,¬Ñ©°T ∂°SÉªJh ¬JóMh øe π«ædG ójôJ »àdG
 Gòg IófÉ°ùeh ºYO π°UGƒæ°S ÉæfCG  øjócDƒe ,áª«μëdG  IOÉ«≤dG
 ,á«dÉ©dG  ¬àfÉμe  Rõ©J  »àdG  äÉ©jô°ûàdÉH  »æWƒdG  ìô°üdG
 ´ÉaO Iƒb ¢ù«°SCÉàd ø«°ùªîdGh á«fÉãdG iôcòdG áÑ°SÉæªH ∂dPh

 áeÉY πc ôjGôÑa ô¡°T øe ¢ùeÉîdG ±OÉ°üJ »àdG ,øjôëÑdG
(4¢U π«°UÉØàdG)

 â≤aGh  áë°üdG  IQGRh  ßØëJ  øe  ºZôdG  ≈∏Y
 ìGôàbG  ≈∏Y ¢ùeCG  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH äÉeóîdG  áæéd
 »a  ø`̀«`̀°`̀SQGó`̀dG  Ö`̀£`̀dG  »éjôîd  ìÉª°ùdÉH  áÑZôH
 (RÉ«àe’G áæ°S) »ÑjQóàdG èeÉfôÑdG RÉ«àLÉH êQÉîdG
 á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG hCG »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée »a
.≥HÉ°ùdG »a ¬H ’ƒª©e ¿Éc Éªc iôNC’G á«eƒμëdG

 ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ¢SÉÑY  ìhóªe  ÖFÉædG  ó``cCGh
 íæªJ  ’  á«∏«ªμJ  RÉ«àe’G  áæ°S  ¿CG  äÉeóîdG  áæéd
 Ö∏£e  É¡fCG  Éªc  ,É¡FÉØ«à°SG  ¿hO  øe  Ö£dG  IOÉ¡°T
 áæ¡e ádhGõªd ¢ü«NôàdG ¿ÉëàeG ≈dEG Ωó≤à∏d ≥HÉ°S
 º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ¬«∏Y  ±ô°ûJ  …ò`̀dG  Ö£dG
 RÉ«àLG  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG

 ádhGõe  äÉÑ∏£àe  øe  ó©j  Ö£dG  »a  RÉ«àe’G  áæ°S
 äÉ©eÉédG  ¢†©H  íª°ùJh  ,É¡à°SQÉªeh  áæ¡ªdG
 iôNCG á©eÉL …CG »a ÖdÉ£∏d ÖjQóàdG áæ°S ∫ÉªcEÉH

.É¡H Éaôà©e ¿ƒμJ ¿CG á£jô°T
 ∑Éæg  ¿EG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  íjô°üJ  »a  ∫Ébh
 ,áÑZôH ìGôàb’G ≈∏Y áë°üdG IQGRh πÑb øe É¶ØëJ
 »éjôN OóY ¿CÉ`̀H  AÉL IQGRƒ`̀dG  OQ  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe
 ≈Ø°ûà°ùe  ¿CGh  ,Gó```̀L  ô`̀«`̀Ñ`̀c  êQÉ``̀î``̀dG  ø`̀e  Ö`̀£`̀dG
 OQ  ¿CG  ÉØ«°†e  ,Oó©dG  Gòg  ÖYƒà°ùj  ’  á«fÉª∏°ùdG
 áÑ∏W  ÖYƒà°ùj  ¬`̀fCÉ`̀H  AÉ`̀L  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe

.§≤a ø«ã©àÑªdG Ö£dG
(7¢U π«°UÉØàdG)

:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
 õéëd  á°UÉN  á°üæe  ∫hCG  ø«°TóJ  ¢ùeCG  iôL
 ,z∫Éμjó«e  øjôëH{  øjôëÑdG  »a  á«Ñ£dG  ó«YGƒªdG
 ∞∏àîe  ø`̀e  áÑ«ÑWh  Ö«ÑW  200  á°üæªdG  º°†J
 ,QÉ`̀æ`̀jO  ∞``̀dCG  á`̀FÉ`̀e  ≠∏Ñj  QÉªãà°SÉH  äÉ°ü°üîàdG
 ¢ù«ªîdG  Ωƒ`̀j  Qƒ¡ªé∏d  É«ª°SQ  É¡bÓWEG  ºà«°Sh

.ΩOÉ≤dG
 áÑMÉ°U  ácô°û∏d  …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  â`̀Ø`̀dh
 ø«°TóàdG  πØM  ∫Ó`̀N  »LGƒ∏ëdG  »∏Y  ´hô°ûªdG
 É¡dÓN øe ácô°ûdG  Ωƒ≤J á°ShQóe á£N ™°Vh ≈dEG
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ø`̀e  ójõe  ÜÉ£≤à°SGh  á°üæªdG  ôjƒ£àH
 ™°SƒàdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,äGOÉ«©dGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdGh

 ≈∏Y ,»Hô©dG  øWƒdGh è«∏îdG ¥Gƒ°SCG  »a É«LQÉN
.¿B’G øe äGƒæ°S 5 ióe

 á«fhôàμdE’G  z∫Éμjó«e  øjôëH{  á°üæe  ócDƒJh
 ,É«LƒdƒæμàdG  ó«©°U  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IOÉ``̀jQ
 IQƒãdG πX »a äÉ«∏ª©dG áæªbQ ∫Éée »a É k°Uƒ°üNh
 ™«ªL  º`̀YO  øe  É¡«∏Y  ÖJôJ  É`̀eh  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG
 É«LƒdƒæμàdÉH  IÉ«ëdG  ä’Éée  ∞∏àîe  »a  äÉ«∏ª©dG
 ó«YGƒe  õéM  á«fÉμeEG  á°üæªdG  ôaƒà°Sh  .á«ªbôdG
 AÉæY  ¿hO  ø`̀e  Ió``̀MGh  QR  á£¨°†H  ø«eóîà°ùªdG
 ó«YGƒªdG áaô©ªd QÉ¶àf’Gh á«ØJÉg áªdÉμe …CG AGôLEG

.º¡d áÑ°SÉæªdG äÉbhC’Gh IôaGƒàªdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 á«dÉ£jE’G  ájQƒ¡ªé∏d  áª¡e  IQÉ`̀jR  Ωƒ«dG  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  π¡à°ùj
 ≥«ª©Jh  ,øjó∏ÑdG  ø«H  ájOÉ°üàb’G  äÉbÓ©dG  õjõ©J  ≈dEG  ±ó¡J  á≤jó°üdG
 Qƒ£àdG  »a  IóFGôdG  á«dÉ£jE’G  áHôéàdG  øe  »æjôëÑdG  OÉ°üàb’G  IOÉØà°SG
 á«LÉàfE’G  äÉYÉ£≤dG  »a  á°UÉNh ,ájOÉ°üàb’G  OQGƒªdG  ™jƒæJh …ƒªæàdG

.á«LƒdƒæμàdGh á«YÉæ°üdGh
 ¿CG ócDƒJ »àdG ájôgƒédG ≥FÉ≤ëdG Aƒ°V »a IQÉjõdG √òg á«ªgCG »JCÉJh
 áeó≤àe ¿ƒμJ ¿CG ô°UÉ©ªdG ÉæªdÉY »a ádhO …C’ ájƒ«ëdG äÉeƒ≤ªdG ºgCG øe

.QGôªà°SÉH √ôjƒ£J ≈∏Y IQOÉbh ÉgOÉ°üàbG »a
 ∫hódG  ¿EG  πH  ,iôÑμdG  ∫hó`̀dG  ≈∏Y  Gô°üb  ó©j  ºd  …ƒ≤dG  OÉ°üàb’Éa
 ôÑY  …OÉ°üàb’G  Qƒ£àdG  »a  Iô«Ñc  GQGhOCG  Ö©∏J  ¿CG  ™«£à°ùJ  Iô«¨°üdG
 äGOÉ°üàb’G  äGP  ∫hódG  ™e ôªãeh AÉæH  ¿hÉ©J  äÉbÓY è°ùf  »a ìÉéædG

.áeó≤àªdG Iô«ÑμdG
 á«dÉ£jE’G  ájQƒ¡ªé∏d  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  IQÉ``̀jR  ¿CG  iô`̀f  Éæg  ø`̀eh
 ,É«dÉ£jEG  »a  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑch  »dÉ£jE’G  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ™e  ¬JÉãMÉÑeh
 áYƒªée  »a  RQÉÑdG  ƒ°†©dGh  iôÑμdG  á«YÉæ°üdG  ∫hódG  ºgCG  ióMEG  »gh
 ¢ù«°SCÉJ  ≈`̀dEG  ±ó¡J  É¡fC’  á«ªgC’G  á¨dÉH  IQÉ`̀jR  »g  ,(G20)  øjô°û©dG
 ≥≤ëJ  »àdG  ,á∏YÉØdGh  á«≤«≤ëdG  ácGô°ûdG  CGóÑe  ≈∏Y  áªFÉb  ájƒb  äÉbÓY

.ø«aô£dG ø«H ácôà°ûªdG ájOÉ°üàb’G óFGƒ©dGh ™aÉæªdG ∫OÉÑJ äÉjÉZ
 á≤jó°üdG  ∫hó`̀dG  ™e  ¿hÉ©àdG  »a  »dÉ£jE’G  è¡ædG  ¿CG  ßMÓj  Éªeh
 ≥≤ëj …òdG ,zAÉæÑdG »FÉæãdG ¿hÉ©àdG{ ≈æ©ªd »≤«≤ëdG Ωƒ¡ØªdG øe ≥∏£æj
 ÉMhQ  ô¡¶J  É«dÉ£jEG  ¿CG  óéf  Éæg  øeh  ,ø«ÑfÉé∏d  ácôà°ûªdG  IOÉØà°S’G
 á«Ñ∏J  »a  iô`̀NCG  á`̀«`̀HhQhCG  á«HôZ  ∫hO  øe  ô«ãμH  ôÑcCG  Éª¡ØJh  á«HÉéjEG
 iôNCG  á«HôZ ∫hO øe ¢†«≤ædG  ≈∏Y ,á≤jó°üdG  ∫hódG  ±GógCGh äÉMƒªW
 ídÉ°üe  ≥«≤ëJ  ƒg  É¡æe  …ôgƒédG  ±ó¡dG  ¿ƒμj  ¿hÉ©à∏d  ÉWhô°T  ™°†J
 ådÉãdG ºdÉ©dGh »Hô©dG ºdÉ©dG »a á«eÉædG ∫hódG ÜÉ°ùM ≈∏Y á«Hô¨dG ∫hódG

.ÉeƒªY
 á«Hô©dG ∫hódG π©éJ á«HÉéjE’G äÉ≤∏£æªdGh AGƒLC’G √òg ¿EÉa ,Gò¡dh
 §HGhôdG ≥«ª©J ≈∏Y πª©Jh ,»dÉ£jE’G ÖfÉédG ™e ¿hÉ©àdÉH ÉÑ«MôJ ôãcCG

.É«dÉ£jEG ™e ájOÉ°üàb’Gh ájQÉéàdG
 ô«ãc  ≈`̀ dEG  êÉàëJ  Ωƒ«dG  ºdÉY  »a  …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  ¿EG
 ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  AÉæH  »a  ÉjGƒædG  ø°ù oMh  á«bGó°üªdGh  áMQÉ°üªdG  øe
 ≥«≤ëJ  ≈∏Y  ¿Éaô£dG  ¬«a  ¢Uôëj  …ò`̀dG  ƒëædG  ≈∏Y  ∂`̀ dPh  ,ádOÉÑàªdG

.ádOÉÑàªdGh ácôà°ûªdG IOÉØà°S’G º«¶©Jh ,AÉcô°ûdG áë∏°üe
 OƒLh ™e á°UÉNh ,É«dÉ£jE’ ó¡©dG »dh ƒª°S IQÉjR ¿EG ∫ƒ≤f Éæg øeh
 Aƒ°V »ah ,øjôªãà°ùªdGh ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ QÉÑc øe ≥aGôªdG …QÉéàdG óaƒdG
 ,»dÉ£jE’G ÖfÉédG »a ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe ÉgÉæ°ùªd »àdG Ö«MôàdG AGƒLCG
 øjó∏ÑdG  ø«H  AÉæÑdGh  ôªãªdG  ¿hÉ©à∏d  áÑMQh  á©°SGh  ÉbÉaBG  íàØJ  ±ƒ°S

.äGQÉªãà°S’G ÜòLh ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéªdG »a ø«≤jó°üdG
 ∫ÓN  øe  Gô«Ñc  ÉeÉªàgG  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ¬«dƒj  …ò`̀dG  è¡ædG  ƒ`̀gh
 Iô«ÑμdG  ájOÉ°üàb’G  iƒ≤dG  ™e á«LQÉîdG  äÉcGô°ûdG  ≥«ª©J ≈∏Y õ«côàdG
 Qƒ£àd  á©°SGƒdG  ¥É``̀aB’G  ìÉ°†jEG  ∂`̀dP  Ö`̀cGƒ`̀jh  ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  »a
 ä’Éée ™jƒæJ ±ó¡à°ùJ »àdG 2030 ájDhQ Aƒ°V »a »æjôëÑdG OÉ°üàb’G
 »£ØædG OÉ°üàb’G ≈∏Y OÉªàY’G á∏Môe øe ∫É≤àf’Gh ,»æjôëÑdG OÉ°üàb’G
 ,á«JÉeóîdGh  á«LÉàfE’Gh  ájOÉ°üàb’G  óYGƒ≤dG  ´ƒæàH  ™àªàj  OÉ°üàbG  ≈dEG
 »ªbôdG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  É«LƒdƒæμàdGh  áMÉ«°ùdG  »`̀a  QÉªãà°S’G  πª°ûàd
 á«JÉeƒ∏©ªdGh  á«LƒdƒæμàdG  äGQƒãdG  óFGƒY  øe  IOÉØà°S’Gh  »aô©ªdGh

.ô°UÉ©ªdG ÉæªdÉY É¡°û«©j »àdG
 ¢UôëJ »àdGh øjôëÑdG »a á«ªæàdG ±GógC’ åHÉãdG è¡ædG Aƒ°V »ah
 ,É¡àjÉZh  á«ªæàdG  Qƒëe  ¬∏©Lh  »æjôëÑdG  ¿É°ùfE’ÉH  ájÉæ©dG  CGóÑe  ≈∏Y
 QOGƒ`̀μ`̀dG  äGQó``̀b  ôjƒ£J  ≈∏Y  õ«côàdÉH  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ΩÉªàgG  »`̀JCÉ`̀j
 »a  »dÉ£jE’G  ÖfÉédG  ™e  ácôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  èeGôH  ∫ÓN  øe  á«æjôëÑdG
 »JCÉJ  Éægh ,á«°Sóæ¡dG  ä’ÉéªdG  »a á°UÉNh ,á«æjôëÑdG  QOGƒμdG  ÖjQóJ
 ø«°Sóæ¡ªdG  øe  Oó©H  É«dÉ£jE’  ¬JQÉjR  ∫ÓN  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  AÉ≤d  á«ªgCG
 z»°S  ΩEG  ±EG  Ö«æμJ{  ácô°T  »a  á«ÑjQóJ  èeGôÑH  ø«≤ëà∏ªdG  ø««æjôëÑdG
 ¬d  ¿ƒμ«°S  Ée  ,»còdG  »£ØædG  OÉ°üàb’G  ∫Éée »a á°ü°üîàªdG  á«dÉ£jE’G
 ,áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN »æjôëÑdG OÉ°üàb’G äGQób õjõ©J »a ôKC’G ôÑcCG
 øe  ∫ƒëàdG  »a  á«æjôëÑdG  ájOÉ°üàb’G  äÉ¡LƒàdG  Aƒ°V  »a  á°UÉNh
 2030  á`̀jDhQ  QÉ`̀WEG  »a  »còdG  »£ØædG  OÉ°üàb’G  ≈`̀dEG  »£ØædG  OÉ°üàb’G

.øjôëÑdG »a áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh …OÉ°üàb’G Qƒ£à∏d
 ájOÉ°üàb’Gh  ájƒªæàdG  áHôéàdG  ÖfGƒL  ºgCG  øe  ¿EÉa  ,…ôjó≤J  »ah
 É¡æe  IOÉØà°S’G  ≈∏Y  É°üjôM  »æjôëÑdG  ÖfÉédG  ¿ƒμ«°S  »àdG  á«dÉ£jE’G
 äÉYÉæ°üdG  ≈∏Y  OÉªàY’G  »a  á«dÉ£jE’G  áHôéàdG  ìÉéf  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  ƒg
 OÉ°üàb’G Qƒ£àd á«≤«≤ëdG á©aGôdG áHÉãªH âfÉc »àdG á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
 áeGhO øe »dÉ£jE’G OÉ°üàb’G êGôNEG »a á«∏YÉØH âª¡°SCG »àdGh ,»dÉ£jE’G
 IQGó°U  ≈dEG  √Oƒ≤àd  ,äÉ«æ«fÉªãdGh  äÉ«æ«©Ñ°ùdG  »àÑ≤M  ∫ÓN  äÉ`̀eRC’G
 GOÉ°üàbG  20  Rô`̀HCG  øe  É«dÉM  É«dÉ£jEG  hó¨àd  ,iôÑμdG  á«YÉæ°üdG  ∫hó`̀dG
 ºYO  »a á«dÉ£jE’G  áHôéàdÉa  ;»ªdÉ©dG  …OÉ°üàb’G  ó¡°ûªdG  Qó°üàJ  É«ªdÉY
 ø«H »°ü°üîàdGh »∏eÉμàdG è¡ædÉH äõ«ªJ Iô«¨°üdG äÉYÉæ°üdG ôjƒ£Jh
 êÉàëJ  Éªe  áæ«©e  AGõ`̀LCG  hCG  äÉeÉN  êÉàfEG  »a  á«dÉ£jE’G  ¿óªdGh  iô≤dG
 ≥«≤ëJ  øe  ô«°üb  âbh  ∫ÓN  É¡æμe  Ée  ƒgh  ,áØ∏àîªdG  äÉYÉæ°üdG  ¬«dEG

.Iô«Ñc äÉMÉéf
 ájÉYôd  Iô«Ñc  á«ªgCG  »dƒj  …ò`̀dG  »æjôëÑdG  OÉ°üàb’G  ¿EÉ`̀a  Gò¡dh
 IOÉØà°S’G  ¬æμªj  Iô«NC’G  äGƒæ°ùdG  »a  Iô«¨°üdG  äÉYÉæ°üdG  ôjƒ£Jh

.∫ÉéªdG Gòg »a á«dÉ£jE’G áHôéàdG ìÉéf ¢ShQO øe »HÉéjEG πμ°ûH
 PEG  ,É«dÉ£jEGh  øjôëÑdG  ø«H  á«HÉéjE’G  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  ¿CG  ∂°T  ’h
 É≤ÑW  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  460  ƒëf  ≈dEG  Éª¡æ«H  …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  ºéM  π°Uh
 AÉ≤d ôKEG øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaô¨d ¿É«H ≥ah) 2018 ΩÉY äGAÉ°üME’
 ó¡°ûJ ±ƒ°S ,(2019 ôjGôÑa »a øjôëÑdG QGR »dÉ£jEG  …OÉ°üàbG óah ™e
 äGôcòeh  á«FÉæãdG  äÉ«bÉØJ’G  Aƒ°V  »a  ™°SƒàdGh  Qƒ£à∏d  Ö`̀MQCG  ÉbÉaBG
 á«dÉëdG  ó¡©dG  »dh  IQÉ`̀jR  ∫ÓN  É¡©«bƒJ  ºà«°S  »àdG  IOó©àªdG  ºgÉØàdG
 AÉæH  ôÑY  »æjôëÑdG  OÉ°üàb’G  ôjƒ£J  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëJ  Rõ©j  Ée  ;É«dÉ£jE’
 ™e  ôªãªdG  ¿hÉ©àdG  QGô`̀Z  ≈∏Y  Ió`̀YGh  ájQÉªãà°SGh  ájOÉ°üàbG  äÉcGô°T

.á≤jó°üdG á«dÉ£jE’G ájQƒ¡ªédG

øªMôdGóÑY QƒfCG
Ohóë∏d IôHÉ©dG º``FGôédGh ÜÉgQE’G á``ëaÉμe ¿CÉ°ûH ¿hÉ©à∏d ø``£°SƒH áWô°T ¢VƒØe ™``e ºgÉØJ Iô``còe
(3¢U π«°UÉØàdG)

«

 ÜƒæL »a ÓLQ ¢UÉ°UôdÉH áWô°ûdG â∏àb :(RôàjhQ) –  ¿óæd
 Ée  ≈∏Y  ø©£∏d  ¢UÉî°TC’G  øe  OóY  ¢Vô©J  ó©H  ó`̀MC’G  ¢ùeCG  ¿óæd
 âdÉbh  .ÜÉgQE’ÉH  π°üàJ  É¡fCÉH  áWô°ûdG  É¡àØ°Uh  á©bGh  »a  ,hóÑj
 ≈∏Y  QÉædG  ¿ƒë∏°ùªdG  áWô°ûdG  OGô`̀aCG  ≥∏WCG{  :ôàjƒJ  ≈∏Y  áWô°ûdG
 ¿CG ó≤à©ªdG øe á∏MôªdG √òg »a .(¿óæd ÜƒæL) ΩÉãjôà°S »a πLQ
 á£«ëªdG  äÉ°ùHÓªdG  º««≤J  …ôéj .ø©£∏d  Gƒ°Vô©J ¢UÉî°TCG  IóY
 πLôdG ¿CG É≤M’ áWô°ûdG âaÉ°VCGh .zÜÉgQE’ÉH π°üàJ »àdG á©bGƒdÉH

 .¬ØàM »≤d QÉædG ¬«∏Y â≤∏WCG …òdG

 çOÉëdG ¿EG É¡dƒb á«æeCG QOÉ°üe øY Rƒ«f …Éμ°S ¿ƒjõØ∏J π≤fh
 á≤£æªdG  áë∏°ùªdG  áWô°ûdG  âbƒWh  .»eÓ°SE’G  Oó°ûàdÉH  π°üàj
 á≤£æe  »`̀gh  ΩÉãjôà°S  »a  »°ù«FôdG  ¥ƒ°ùàdG  ´QÉ°T  »a  á©bGƒdG
 ¢SÉædG  ≈∏Y  ¿EG  áWô°ûdG  âdÉbh  .õª«àdG  ô¡f  »HƒæL  á¶àμe  á«æμ°S

 .¿B’G á≤£æªdG √òg ≈dEG ÜÉgòdG ÖæéJ
 äGQÉ«°S äô°ûàfG Éªæ«H á≤£æªdG ¥ƒa ôàHƒμ«∏g äGôFÉW â≤∏Mh
 §FGô°ûdÉH á≤£æªdG ≥jƒ£J iôLh IQhÉéªdG ´QGƒ°ûdG »a áWô°ûdG
 ¢ùjQƒH  »fÉ£jôÑdG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh  .É¡dƒNO  ô¶ëJ  »àdG

 ™e â∏eÉ©J »àdG ÇQGƒ£dG Iõ¡LCG πc ôμ°TCG{ :ôàjƒJ ≈∏Y ¿ƒ°ùfƒL
 .zÜÉgQE’ÉH  π°üàj  ¬fCG  ¿B’G  áWô°ûdG  âæ∏YCG  …òdG  ΩÉãjôà°S  çOÉM

 .zøjQô°†àªdG πch ø«HÉ°üªdG ™e »Ñ∏b{ :±É°VCGh
 â∏àb ø«M ôÑªaƒf »a ¿óæd »a ™bh ób πKÉªe çOÉM ôNBG ¿Éch
 ¿CG  ó©H  áØjõe  áØ°SÉf  Iôà°S  …óJôj  ¿Éc  ÓLQ  ¢UÉ°UôdÉH  áWô°ûdG
 IQÉªdG  øμªàj  ¿CG  πÑb  øjôNBG  áKÓK  ÜÉ°UCGh  Éæ©W  ø«°üî°T  πàb
 Ωƒég  ¬fCÉH  çOÉëdG  Gòg  äÉ£∏°ùdG  âØ°Uhh  .¬«∏Y  Iô£«°ùdG  øe

.»HÉgQEG

 ¿ó``æd »``a »``HÉgQEG çOÉ``M ó``©H á``Wô°ûdG ¢``UÉ°UôH π``LQ π``à≤e

.É«dÉ£jEG ≈dEG ¬dƒ°Uh iód ó¡©dG »dh ƒª°S |

…OÉ°üàb’G ¿hÉ©à∏d á©°SGh ¥ÉaBG
É«dÉ£jEGh øjôëÑdG ø«H ôªãªdG

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée á°ù∏L øe ÖfÉL |
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 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M πÑ≤à°SG
 »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ¢ùeCG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ΩÓ°ù∏d  ∂dPh  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G

.¢ù∏éª∏d É keÉY É kæ«eCG ¬∏ªY Iôàa AÉ¡àfG áÑ°SÉæªH ¬àdÓL ≈∏Y
 ΩÉ©dG  ø«eCÓd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ÜôYCGh
 G kó«°ûe ,¬∏ªY ΩÉ¡e ¬«dƒJ Iôàa á∏«W É¡dòH »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡édG ≈∏Y

 áfÉeC’G  πªY  áeƒ¶æe  ôjƒ£J  ƒëf  IQó≤ªdGh  áã«ãëdG  ¬«YÉ°ùªH
 Iô«°ùe  ™`̀aOh  á«eÉ°ùdG  ¬aGógCG  ≥«≤ëJh  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG
 äÉ©∏£J  »Ñ∏j  ÉªH  Ö``MQCG  ¥É``aBG  ƒëf  ∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG  πª©dG
 º∏°ùdGh  ø`̀eC’G  ºFÉYO  ï°Sôjh  á≤«≤°ûdG  ¬Hƒ©°Th  ¢ù∏éªdG  ∫hO

.»ªdÉ©dGh »ª«∏bE’G ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y QGô≤à°S’Gh
 ¢ù∏ée  π°UGƒj  »àdG  ájQƒëªdG  äGRÉéfE’ÉH  ¬àdÓL  OÉ`̀°`̀TCGh

 ∞∏àîe  ≈∏Y  ácQÉÑªdG  ¬Jô«°ùe  ¥Ó`̀£`̀fG  òæe  É¡≤«≤ëJ  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 øH  ∞«£∏dGóÑY  Qƒàcó∏d  á°üdÉîdG  ¬JÉ«æªJ  øY  É kHô©e  ,äÉjƒà°ùªdG
 ∫ÓN  IójóédG  ¬eÉ¡e  »a  OGó°ùdGh  ≥«aƒàdG  πμH  »fÉjõdG  ó°TGQ

.á∏Ñ≤ªdG IôàØdG
 øY  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  Üô`̀YCG  ¬ÑfÉL  øe
 π°UGƒàªdG ¬ªYO ≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd √ôjó≤Jh √ôμ°T ¢üdÉN

 áaOÉ¡dG  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  Iô«°ùªd  ¬JófÉ°ùeh
 É¡JÉeÉ¡°SEGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  QhóH  G kó«°ûe  ,¬Hƒ©°T  äÉ©∏£J  á«Ñ∏àd
 øe  ójõªdG  ≥«≤ëJh  äGRÉéfEG  øe  ≥≤ëJ  Ée  ≈∏Y  AÉæÑdG  »a  áeÉ¡dG

.∑ôà°ûªdG »é«∏îdG πeÉμàdG äÉÑ°ùàμe
 ádÓL ≈dEG ájQÉcòJ ájóg ¿hÉ©àdG ¢ùéªd ΩÉ©dG ø«eC’G Ωób óbh

.áÑ°SÉæªdG √ò¡H ióØªdG ∂∏ªdG

áeÉ©dG áfÉeC’G πªY ôjƒ£J »a √Oƒ¡éH ó«°ûjh ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ΩÉY ø«eCG πÑ≤à°ùj ∂∏ªdG
äGRÉ```é```fEG ø``̀ e ≥`̀≤`̀ë`̀J É`̀ª`̀«`̀a É``¡``JÉ``eÉ``¡``°``SEGh ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e Qhó````̀H ó`̀«`̀°`̀û`̀j »``̀fÉ``̀jõ``̀dG

 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M π°Uh
 OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 »a  IôØ¶dG  á≤£æe  ≈`̀dEG  ,¢ùeCG  ,ióØªdG
 á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G  ádhód  á°UÉN  IQÉ`̀jR

.á≤«≤°ûdG IóëàªdG
 ¬àdÓL  »∏Ñ≤à°ùe  áeó≤e  »a  ¿É`̀ch
 øH  ¿Gó`̀ª`̀M  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬dƒ°Uh  ió`̀d
 á≤£æe  »a  ºcÉëdG  πãªe  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR

.IôØ¶dG
 ï«°ûdG  ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  »``̀a  ¿É``̀ c  É`̀ª`̀c
 ¿É«¡f  ∫BG  ó`̀ jGR  ø`̀H  ¿Gó`̀ª`̀M  ø`̀H  ¿É£∏°S
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  á`̀dhO  ô«Ø°S
 óªëe  ï«°ûdGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d
 ï«°ûdGh  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM  øH
 ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM  øH  ¿É£∏°S  øH  ójGR
 π«ch  »ã«eôdG  ¿ÉØ∏N  ¿É£∏°Sh  ,¿É«¡f
 ,IôØ¶dG  á≤£æe »a ºcÉëdG  πãªe ¿GƒjO
 ƒª°S  QÉ°ûà°ùe  ÜÉ¡°TƒH  óªM  ≈°ù«Yh
 ,»JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g  ¢ù«FQ
 Öàμe ô`̀jó`̀e …ô`̀gÉ`̀¶`̀ dG  ô`̀£`̀e ó``̀ª``̀MCGh
 ,IôØ¶dG  á≤£æe  »a  ºcÉëdG  πãªe  ƒª°S
 øH  »∏Y  øH  ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN  ï«°ûdGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á`̀ dhO  ió`̀d

.ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe OóYh ,á≤«≤°ûdG
 ƒª°S IQÉjõdG ∫ÓN ¬àdÓL ≥aGôjh
 ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG
 ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°Sh
 ,áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°Sh
 ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°Sh
.¬àdÓéd ≥aGôªdG óaƒdG AÉ°†YCG øe OóYh

á``°UÉN IQÉjR »a äGQÉ``eE’G á``dhóH Iô``Ø¶dG á≤£æe ≈``dEG π``°üj ∂``∏ªdG á``dÓL
¬``àdÓL  »∏Ñ≤à``°ùe  á``eó≤e  »``a  ¿É``«¡f  ∫BG  ó``jGR  ø``H  ¿Gó``ªM  ï«``°ûdG  ƒª``°S

á«Ñ£dG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  áæjóe  ´hô°ûªH  πª©dG  ô«°S  ≈∏Y  ™∏£j  á«HôàdG  ôjRh
 ¢ù«FQ  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô`̀jRh  »ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG  ΩÉ`̀b

 ¢ù«FQ  »∏gƒ©dG  øªMôdGóÑY  ódÉN  QƒàcódG  ¬≤aGôj  ,»dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏ée

 øH  ¬∏dGóÑY  ∂∏ªdG  áæjóe  ´hô°ûe  ™bƒªd  IQÉjõH  ,»Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉL

 øe ≈dhC’G á∏MôªdG AÉ°ûfEG  »a πª©dG ô«°S ≈∏Y ´ÓWEÓd ,á«Ñ£dG õjõ©dGóÑY

 è«∏îdG  á©eÉL  äÉeóN  iƒà°ùe  øe  Rõ©à°S  »àdG  ,IQƒ£àªdG  áæjóªdG  √òg

.»Hô©dG

 ,á«Ñ£dG  áæjóªdG  ´hô°ûe  øY  ¢VôY  ºjó≤J  IQÉjõdG  ájGóH  »a  ºJ  óbh

 á©eÉL ¢ù«FQh ôjRƒdG ΩÉb ºK ,É¡fCÉ°ûH á≤∏©àªdG äÉYƒ°VƒªdG øe OóY åëHh

 ºàj ¿CG ™bƒàªdG øe »àdG ,áæjóªdG ™bƒe »a á«fGó«e ádƒéH »Hô©dG è«∏îdG

 É k«ª«∏©J  ≈Ø°ûà°ùe  káæª°†àe  ,2022  ΩÉY  »a  É¡æe  ≈`̀dhC’G  á∏MôªdG  π«¨°ûJ

 ,äÉ«∏ªY  áaôZ  17h  ,IOÉ«Y  74h  ,á∏°üØæe  ≈°Vôe  áaôZ  288  øe  É kfƒμe

 ôjƒ°üàdG ä’BG çóMCÉH G kOhõe »YÉ©°TE’G ôjƒ°üà∏d G kõcôeh ,É kãjóM G kôÑàîeh

 êÓ`©∏d G kõcôeh ,ôàHƒcƒ∏«¡dG IôFÉ£d §Ñ¡e ™e ÇQGƒ£∏d G kõcôeh ,»©£≤ª`dG

 .»©«Ñ£dG

 Gòg ¿É°†àMÉH ôîàØJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG  º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ócCGh

 ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  ≥ªY  ó°ùéj  …ò`̀dG  ,ô«ÑμdG  »ª«∏©àdG  »Ñ£dG  ´hô°ûªdG

 ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  á«îjQÉàdG

 ™«ªL  »a  Ωó≤àe  iƒà°ùe  øe  ∑ôà°ûªdG  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  ¬«dEG  π°Uh  Éeh

 ¬d  QƒØ¨ªdG  øe  áæjóªdG  √òg AÉ°ûfE’  áªjôμdG  IQOÉÑªdG  G kôcòà°ùe  ,ä’ÉéªdG

 áaÉ°VEG ,√GôK ¬∏dG Ö«W Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH

 ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe áªjôμdG  IQOÉÑªdG ≈dEG

 ,™Hôe ôàe ¿ƒ«∏e É¡àMÉ°ùe ¢VQCG  ¢ü«°üîàH ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N

 ¬àdÓL øe ΩÉªàg’Gh ºYódG πc ≈≤∏j …òdG …ƒ«ëdG ´hô°ûªdG Gòg ¿É°†àM’

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN øeh

 áaÉ°VEG πμ°û«°S »ª«∏©àdG »Ñ£dG ìô°üdG Gòg AÉ°ûfEG ¿CG ôjRƒdG ±É°VCGh

 øe  ójõªdG  É¡≤«≤ëJ  »a  º¡°ù«°Sh  ,»Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉL  äBÉ°ûæªd  á«Yƒf

 á«ª«∏©àdG  äÉeóîdG  ºjó≤J  ó«©°U  ≈∏Y  áaô°ûªdG  äGRÉ`̀é`̀fE’Gh  äÉMÉéædG

 øe ó«Øà°ù«d ,»ª∏©dG åëÑdG ÖfÉL ≈dEG  ,á«Ñ£dG äÉ°ü°üîàdG »a á«©eÉédG

 .á≤£æªdGh »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO øe ºgô«Zh øjôëÑdG AÉæHCG ∂dP

 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYôHh ,»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN ºJ óbh

 ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN ô«Ø°S  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  óªMCG  øH  ¿É£∏°S

 áæjóe  ≈Ø°ûà°ùe  »fÉÑe  AÉ°ûfEG  πjƒªJ  á«bÉØJG  ™«bƒJ  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód

.á«Ñ£dG ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG
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 á«æWh ÇQGƒW ádÉM óMC’G ¢ùeCG ∫Éeƒ°üdG âæ∏YCG
 âdÉbh .»≤jôaE’G ¿ô≤dG á≤£æªd OGôédG ìÉ«àLG ÖÑ°ùH
 ádÉM ø∏©J{  É¡fEG  :¿É«H  »a  á«dÉeƒ°üdG  áYGQõdG  IQGRh
 Ée  OGôédG  Oó`̀Y  ójGõJ  ≈`̀dEG  G kô¶f  ;á«æWƒdG  ÇQGƒ`̀£`̀dG
 .z¢û¡dG  »FGò¨dG  ø`̀eC’G  ™°Vƒd  Gô«£N  Gójó¡J  πμ°ûj
 äÉÑ∏≤J øY ºLÉf OGôédG ÜGô°SCG Qƒ¡X ¿CG AGôÑN iôjh
 ádhO ∫hCG »g ∫Éeƒ°üdGh .ájƒédG ∫GƒMC’G »a Iójó°T
 »æWƒdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  äGAGô``LEG  òîàJ  á≤£æªdG  »a

 ÜGô`̀°`̀SCG  ìÉàéJh  .™FÉédG  OGô`̀é`̀dG  ÜGô`̀°`̀SCG  áëaÉμªd
 ,äGô°ûëdG  √òg  øe  äGQÉ«∏e  º°†J  OGôédG  øe  á∏FÉg
 ÖÑ°ùH  ;É«≤jôaEG  ¥ô°T  øe  á©°SGh  ≥WÉæe  ™«HÉ°SCG  òæe
 É¡Hô°†j  á≤£æªd  á`̀«`̀KQÉ`̀c  ¿ƒ`̀μ`̀J  ó`̀b  á«NÉæe  äÉÑ∏≤J
 áYGQõdG  IQGRh  âdÉbh  .É°SÉ°SCG  äÉfÉ°†«ØdGh  ±ÉØédG
 º¡«°TGƒeh  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  AGò``̀Z  QOÉ`̀°`̀ü`̀e{  ¿EG  á«dÉeƒ°üdG
 É¡cÓ¡à°SGh  OGôédG  ÜGô°SCG  QÉ°ûàfG  ÖÑ°ùH  ,zIOó¡e

.±ÓYC’Gh äÉYGQõdG øe á∏FÉg äÉ«ªc

 ≈ª©dÉH  ÜÉ°üe  πLQ  OÉ©à°SG
 ICÉ``̀é``̀a  √ô``̀°``̀ü``̀H  É``̀ eÉ``̀Y  20  ò``̀æ``̀e
 ¬àeó°U  ¿CG  ó©H  ¥ó°üj  ’  πμ°ûH
 ,IÉ°ûª∏d  ôÑ©e  óæY  Iƒ≤H  IQÉ«°S
 GQOÉb  ,…GQƒ`̀Z  ¢SƒfÉL  íÑ°UCGh
 ó©H  í`̀°`̀VGh  πμ°ûH  á`̀jDhô`̀ dG  ≈∏Y
 çOÉ``̀ë``̀dG ø``̀ e §``≤``a ø``«``Yƒ``Ñ``°``SCG

 .…QhôªdG
 ø``̀e ,…GQƒ``````````````̀Z ≈``````̀fÉ``````̀Yh
 »μ°ùdƒHƒμ∏««a  hRQƒ``̀Z  áæjóe
 »°ù°ùëJ  π©a  OQ  øe  ,ájóædƒÑdG
 »a  ø«©dG  á«μÑ°ûH  Qô°†dG  ≥ëdCG
 20  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ò`̀æ`̀e  ≈æª«dG  ¬æ«Y
 iôNC’G  ¬æ«Y  â∏é°S  Éªæ«H  ,ÉeÉY
 ¿CG ¿hO øe Aƒ°†dGh ∫Éμ°TC’G §≤a

.É¡à£°SGƒH ájDhôdG ™«£à°ùj
 çOÉ`̀ë`̀dG  ¿CG  ø`̀e  º`̀Zô`̀dG  ≈∏Y
 ’EG  ,2018 ΩÉY »a ™bh …QhôªdG
 äôLCG  zRƒ«f  äÉ°ùdƒH{  áμÑ°T  ¿CG
 å«M  ,GôNDƒe  …GQƒ`̀Z  ™e  á∏HÉ≤e
 ∫GƒW  É©FGQ  QÉ°U  √ô°üH  ¿EG  ∫Éb
 IQÉ«°ùdG  ¬àeó°U  ¿CG  òæe  âbƒdG

.ICÉéa
 »`̀æ`̀à`̀©`̀aQ ó``̀≤``̀ d{ :í````̀ °````̀VhCGh

 ∑ôëe AÉ£Z ≈∏Y â©bƒa áeó°üdG

 Ió°ûH  »`̀°`̀SCGQ  º£JQÉa  ,IQÉ«°ùdG

 â`̀≤`̀dõ`̀fG º``K »``̀eÉ``̀eC’G É`̀¡`̀LÉ`̀Lõ`̀H

 ∫É`̀bh  .z≥`̀ jô`̀£`̀ dG  ≈`̀∏`̀Y  â£≤°Sh

 çóëàªdG  ,Éμ°Sƒ«æ°ùjh  Éμ°ù«æZCG

 ΩÓYE’G πFÉ°Sƒd ≈Ø°ûà°ùªdG º°SÉH

 ’ ,á`̀æ`̀«`̀©`̀e ø`̀°`̀S »```a{ :á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG

 ,áYô°ùdG √ò¡H Qƒ°ùμdG √òg ºÄà∏J

 ≈``̀ dEG ¬`̀∏`̀≤`̀f ø``̀e ó``̀H ’ ¿É```̀c ∂``̀dò``̀d

 ∂dP  »a{  :±É°VCGh  .z≈Ø°ûà°ùªdG

 ø«≤∏b AÉ``̀Ñ``̀WC’G  ø`̀μ`̀j  º`̀d  ,â``bƒ``dG

 ¬MhôL  ÖÑ°ùH  πH  ¬àjDhQ  ¿CÉ°ûH

 .zò`̀î`̀Ø`̀dG  »`̀a  Éª«°S  ’h  Iô`̀FÉ`̀¨`̀dG

 ø«YƒÑ°SCG ∫ÓN GƒæμªJ ,∂dP ™eh

 É¡àédÉ©eh  ¬JÉHÉ°UEG  áª°ù∏H  øe

 π°üM  ¬``̀fCG  ’EG  ,Ö`̀dÉ`̀¨`̀dG  »`̀a  É«∏c

 á©bƒàe  ô«Z  á«aÉ°VEG  ICÉaÉμe  ≈∏Y

 Oƒ≤ØªdG  √ô°üH  IOƒ`̀Y  »a  â∏ãªJ

 πFÉ°Sƒd  É`̀≤`̀ah  ,á`̀Hƒ`̀é`̀YCÉ`̀H  ¬`̀ «`̀ dEG

.á«∏ëªdG ΩÓYE’G

 ,z…ô`̀ «`̀ dƒ`̀L â``̀«``̀fhQƒ``̀c{ á`̀cô`̀°`̀T â``eó``b
 ,á«°SÉªdG äGôgƒéªdG ™«æ°üJ »a á°ü°üîàªdG
 ¢VQÉ©ªdG óMCG »a ,¢SÉªdC’ÉH É k©°Uôe É k°VÉMôe

.»HóH á«æØdG
 ≠∏H ,á°SÉe 40^815`H ™°Uôe ¢VÉMôªdGh
 ¿ƒ«∏e  1^28  áª«≤H  ,É kWGô«b  334  É¡Yƒªée

.Q’hO
 ™`̀°`̀Uô`̀ª`̀dG ¢`̀VÉ`̀Mô`̀ª`̀ dG ø`̀ë`̀°`̀U π`̀ °`̀ü`̀Mh
 øe  OóY  ôÑcC’  ,ádÉ°UCG  IOÉ¡°T  ≈∏Y  ,¢SÉªdC’ÉH

 .¢VÉMôe AÉYh ≈∏Y ¢SÉªdC’G
 ¢ù«æ«L  á`̀Yƒ`̀°`̀Sƒ`̀e  ¢`̀VÉ`̀Mô`̀ª`̀dG  π```̀NOh

.á«°SÉ«≤dG ΩÉbQCÓd ódQhh

OGôédG áëaÉμªd zá«æWh ÇQGƒW{ ádÉM ø∏©J ∫Éeƒ°üdG

 IQÉ«°S ¬àeó°U ¿CG ó©H ICÉéa √ô°üH ó«©à°ùj ≈ªYCG

¢ù«æ«L áYƒ``°Sƒe π``Nój ¢``SÉªdC’ÉH ™``°Uôe ¢``VÉMôe

ô`̀ ≤`̀ J äGQÉ```````````````̀eE’G
á`̀jó`̀dG »`̀ a IGhÉ`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ dG

ICGô`̀ ª`̀ dGh π`̀ Lô`̀ dG ø`̀«`̀H
 ICGôªdG ájO áª«b πjó©J äGQÉeE’G ádhO äQôb
 ºgQO  ∞`̀ dCG  200  íÑ°üàd  CÉ£îdG  πà≤dG  ádÉM  »a
 Ée …CG  ;πLôdG ájO ∞°üæH Ö°ùàëJ âfÉc ¿CG  ó©H
 QGô≤dG ¢üfh .≥HÉ°ùdG »a ºgQO ∞dCG 100 …hÉ°ùj
 GôcP  CÉ£N  ≈aƒàªdG  ájO  OóëJ{  ¬`̀fCG  ≈∏Y  ójóédG
 QGô≤H  Rƒéj{h  ,zºgQO  ∞dCG  200  ≠∏ÑªH  ≈ãfCG  hCG
 ∫ó©dG ôjRh ¢VôY ≈∏Y AÉæH AGQRƒdG ¢ù∏ée øe
 Iô≤ØdG  »a  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  ájódG  QGó≤e  πjó©J
 áØ«ë°U  äôcPh  .z¿É°ü≤ædG  hCG  IOÉjõdÉH  á≤HÉ°ùdG
 ,Ωƒ°SôªdG Gòg Qhó°U πÑb{ ¬fCG  zΩƒ«dG äGQÉeE’G{
 á«Ø«c  ∫ƒM  ádhódG  ºcÉëe  ø«H  ±ÓN  ∑Éæg  ¿Éc
 ¿Éc  PEG  ,CÉ£îdG  πà≤dG  »`̀a  ICGô`̀ª`̀dG  á`̀jO  ÜÉ°ùàMG
 ∞°üæH CÉ£N ádƒà≤ªdG ICGôªdG ájO Ö°ùàëj É¡°†©H
 âaÉ°VCGh  .z§≤a  ºgQO  ∞dCG  100  …CG  ,πLôdG  ájO
 OÓÑdG  »a  iôNCG  ºcÉëe  ¿CG  á«JGQÉeE’G  áØ«ë°üdG
.ájódG »a ø«°ùæédG ø«H IGhÉ°ùªdG CGóÑe ô≤J âfÉc

 ∫É``̀ «``̀ LCG »``̀ Hô``̀ e á`̀ë`̀ «`̀ °`̀†`̀a
äGQóîªdÉH  ô`̀LÉ`̀à`̀jh  ´Qõ``̀ j

 íÑ°ü«d  ,∫É«LCÓd  Üôªc  áØjô°ûdG  ¬àæ¡e  øe  …ô°üe  º∏©e  ∫ƒëJ
 âª∏Yh  .¬`̀°`̀VQCG  »`̀a  QóîªdG  ƒéfÉÑdG  äÉÑf  ´Qõ``j  äGQóîª∏d  G kô`̀LÉ`̀J
 ≈∏Y  ¬μ∏e  ¢VQCG  á©£≤H  IQóîªdG  OGƒªdG  áYGQõH  º∏©ªdG  ΩÉ«≤H  áWô°ûdG
 âæμªJ º¡àªdG QGôa ºZQh .ƒéfÉH Iôé°T 420 É¡Hh §jQGôb 4 áMÉ°ùe
 ΩÉjCG á©HQCG ¬°ùÑëH áHÉ«ædG äôeCGh ,ìÓ°S ¬JRƒëHh ,¬£Ñ°V øe áWô°ûdG

.≥«≤ëàdG áeP ≈∏Y

 »``a  Iô``«fƒ«∏e  íÑ``°üJ  IÉ``àa
á£«``°ùH  Iô``μØH  17```dG  ô``ªY

 íÑ°üJ ¿CÉH  ájóæ∏àμ°SCG  IÉàa  âëéf á°ûgó∏d  Iô«ãe  ìÉéf á°üb »a
 .ÉeÉY 17 ôª©dG  øe RhÉéàJ ºd  Éªæ«H  ,óMCG  IóYÉ°ùe ¿hO øe Iô«fƒ«∏e
 Iôμa øe ,ø«ØXƒªdG äGô°ûY º°†J Iô«¨°U ácô°T áμdÉe IÉàØdG âëÑ°UCGh
 ôÑY É¡©«H IOÉYEGh ø«°üdG øe á«YÉæ°üdG ôaÉXC’G OGô«à°SG »gh á£«°ùH
 QGô°UE’Gh …óëàdGh ¬d â°Vô©J …òdG ôªæàdG øY IÉàØdG ähQh .âfôàfE’G

 .ÉeÉY 12 ÉgôªY ¿Éc ¿CG òæe Iô«ãªdG É¡à∏MQ »a ÉgÉ≤aGQ øjò∏dG
 íÑ°ü«d §≤a ¬«æL 300 ƒgh É¡ahô°üe øe á∏Ø£dG ∫Ée ¢SCGQ CGóHh
 ≈àM ∂dP  ó©H  ∞YÉ°†J ºK  ,™«Hh OGô«à°SG  á«∏ªY ∫hCG  ó©H  ¬«æL 3000

 .Iõ«Lh Iôàa »a É¡ª∏M â≤≤M

 º`̀dÉ`̀©`̀dG »``̀a Iô`̀ jOQÉ`̀ «`̀ ∏`̀ e ô`̀ ¨`̀ °`̀ UCG

Q’hO  QÉ`̀ «`̀ ∏`̀ e  ≈`̀£`̀î`̀à`̀J  É``¡``Jhô``K
 á``̀ª``̀é``̀æ``̀ dG ô```̀Ñ```̀à```̀©```̀J
 ,ôæ«L  »∏jÉc  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 á«eÉ°üY IôjOQÉ«∏e ô¨°UCG
 Qó≤J IhôãH ,¥ÓWE’G ≈∏Y
 ôæ«L âfÉc .Q’hO QÉ«∏ªH
 ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dGh á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG »``a
 ô`̀ã`̀cCG »``̀fÉ``̀K É`̀gô`̀ª`̀Y ø``̀e
 ΩÉ``Y G kô``````̀LCG ô`̀«`̀gÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG
 É`̀¡`̀eÉ`̀eCG  ∫GRÉ````eh  .2019
 øe  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  AÉæÑd  ô«ãμdG
 ôæ«L  Ωƒ``̀≤``̀Jh  .Ihô```̀ã```̀dG
 ø`̀e ø``̀«``̀jÓ``̀ª``̀dG ¥É```Ø```fEÉ```H
 É`̀¡`̀Ñ`̀FÉ`̀≤`̀M ≈``∏``Y É``̀¡``̀Jhô``̀K

 ≈∏ZCG øe IóMGh »gh ,ø«cô«H ¢ù«eô«g ÖFÉ≤M ∂∏àªJ å«M ,É¡°ùHÓeh
 .»æ«ZQƒÑe’  ∂dP  »a  ÉªH  ,IôNÉØdG  äGQÉ«°ùdGh  ,ºdÉ©dG  »a  ÖFÉ≤ëdG
 ôæ«L  ¢ùjôc  É¡JódGƒd  äôà°TG  É¡fEG  ∫É≤jh  ,É¡à∏FÉY  ™àªJ  ¿CG  ÖëJh
 áHôY  ,»eQƒà°S  É¡àæH’h  Q’hO  ∞dCG  250  áª«≤H  488  …QGô«a  IQÉ«°S
 IhôK âªf ,§≤a äGƒæ°S 4 ¿ƒ°†Z »ah .Q’hO 12500 `H …óæa ∫ÉØWCG
 ácô°T ôæ«L â°ù°SCG ¿CG ó©H ∂dPh ,Q’hO QÉ«∏e ≈dEG π°üàd á«aÉ°üdG ôæ«L
 É¡MÉHQCG  π°†ØH  íÑ°üàd  2015  ΩÉY  »a  z¢ùμJƒeRƒc  »∏jÉc{  π«ªéàdG

.2019 ΩÉY »a ºdÉ©dG »a á«eÉ°üY IôjOQÉ«∏e ô¨°UCG

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

zƒæ«ehódG{ ™£b §bÉ°ùJ øe QòëdG Öéj OÉ°üàb’G »a
 ∂dòdh  ,áμHÉ°ûàeh  á∏NGóàe  Qƒ`̀eC’G  ¿ƒμJ  Ée  ÉÑdÉZ  …OÉ°üàb’G  ∫ÉéªdG  »a
 ø«æWGƒª∏d  á«°SÉ°SCG  äÉeóN  ≈∏Y  Ωƒ°SQ  IOÉjR  hCG  ÖFGô°V  ¢VôØH  QGôb  …CG  ¿EÉa
 äÉYÉ£≤dG ™«ªL ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKDƒJ á«dÉe AÉÑYCGh äGô«KCÉJ ≈dEG Oƒ≤j øjôªãà°ùªdG hCG
 …CGô∏d  ´Ó£à°SG  ∞°ûc  zè«∏îdG  QÉÑNCG{  äô°ûf  ¢ùeCGh  ,™ªàéªdG  »a  iô`̀NC’G
 62 ¿CG ¬«a AÉL ,ábÉ£dGh á«dhódG á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG õcôe √GôLCG
 ájQÉéàdGh á«æμ°ùdG äGQÉ≤©dG äGQÉéjEG QÉ©°SCG ¿G ¿hôj á°SGQódG áæ«Y øe áFÉªdÉH
 äGQôÑe ∫ƒMh ,ádƒ≤©e ÉgQÉ©°SCG ¿CÉH GƒMô°U áFÉªdÉH 23 πHÉ≤e »a ádƒ≤©e ô«Z
 »°û«©ªdG AÓ¨dG ≈dEG Oƒ©j ÖÑ°ùdG ¿CG áFÉªdÉH 26 ôÑàYG äGQÉéjE’G QÉ©°SCG ´ÉØJQG
 ,íHôdG IOÉjR »a QÉ≤©dG ÜÉë°UCG ™ªW ≈dEG º¡æe áFÉªdÉH 21 QÉ°TCG Éª«a ,ÖFGô°†dGh
 ∑Ó¡à°SG  áØ∏c πª°ûj ’ QÉéjE’G  ≠∏Ñe ¿CG  ≈dEG  øjôLCÉà°ùªdG  øe áFÉªdÉH  83 âØdh
 66  QÉ°TCG  Éª«a  ,áØ∏μdG  √òg  ºgQÉéjEG  πª°ûj  áFÉªdÉH  17  πHÉ≤e  ,AÉªdGh  AÉHô¡μdG

.AÉªdGh AÉHô¡μdG IQƒJÉa »a á«∏©a IOÉjR º¡à¶MÓe ≈dEG áFÉªdÉH
 PEG  ,¢`̀ù`̀eCG  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{  ¬Jô°ûf  …ò`̀dG  »fÉãdG  ôÑîdG  ≈`̀ dEG  ÉfOƒ≤j  Gò`̀gh
 (áaÉ°†ªdG  áª«≤dG)  áØ∏c  áeƒμëdG  πªëJ  ¿EG  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ¿hDƒ°T  IQGRh  âdÉb
 »a  AóÑdG  ºà«°S  á«dÉëdG  áaô©àdG  øª°V  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  äÉeóN  ≈∏Y  á≤ëà°ùªdG
 ΩÉªàgG ócDƒj QGô≤dG Gòg ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,…QÉédG ôjGôÑa ô¡°T øe GQÉÑàYG ¬≤«Ñ£J

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG äÉLÉ«àMG ¢ùª∏àH áeƒμëdG

 º¡°ùj  ±ƒ`̀°`̀S  ¬``̀fC’  ,ó`̀«`̀L  QGô`̀≤`̀ dG  Gò``g  É©ÑW

 ø«æWGƒªdG  ø`̀Y  á«°û«©ªdG  AÉ`̀Ñ`̀YC’G  ∞«ØîJ  »`̀a

 AÉHô¡μdG  ô«JGƒa  πª°ûj  ¿CG  ≈æªàfh  ,ø«ª«≤ªdGh

 »àdG  ájQÉéàdGh  á«æμ°ùdG  äGQÉ≤©dG  »a  AÉ`̀ª`̀dGh

 ≈dEG Oƒ≤j É¡æe AõL »a äGQÉéjE’G QÉ©°SCG IOÉjR ÖÑ°S OƒLh ≈dEG Éfô°TCG ¿CG ≥Ñ°S

.AÉªdGh AÉHô¡μdG IQƒJÉa Iô«©°ùJ

 áªμëH  AÉHô¡μdG  ô«JGƒØH  ≥∏©àªdG  ÖfÉédG  âédÉY  ób  áeƒμëdG  âfÉc  GPEGh

 á°VhôØªdG Ωƒ°SôdG »a åëÑdG ºàj ¿CG ≈æªàæa ,ø«æWGƒªdG AGREG á«dhDƒ°ùªdG ìhQh

 á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  É°Uƒ°üNh  ,∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCGh  ,ájQÉéàdG  äBÉ°ûæªdG  ≈∏Y

 øe  ô«ãμdÉH  ™aO  Ée  ,º¡dÉªYCG  ≈∏Y  Ωƒ°SôdG  √òg  IOÉ`̀jR  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ,É¡æe

 ájQÉªãà°S’Gh ájQÉéàdG º¡JÓëe ¥ÓZEGh …QÉéàdG πª©dG ¥ƒ°S IQOÉ¨e ≈dEG A’Dƒg

.á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG

 ¢Vôa hCG Ωƒ°SôdG IOÉjõH GQGôb Qó°üJ ¿CG π¡°ùdG øe ¬fEG ...åjóëdG á°UÓN

 GóL  º¡ªdG  øe  øμd  ..(ádhódG  á«fGõ«e)  ¢TÉ©fE’  äÉeóîdGh  ™∏°ùdG  ≈∏Y  ÖFGô°V

 ™£b  §bÉ°ùàJ  ’  ≈àM  ..¬∏ªcCÉH  …OÉ°üàb’G  •É°ûædG  ≈∏Y  ∂dP  äÉ«YGóJ  á°SGQO
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 á©HÉJ  IôFÉW  IQOÉ¨e  ≈∏Y  ácô°ûdG  ƒØXƒe  ºgôÑLCG  å«M  ,É¡JÓMQ
 ôdOCG ∞°Sƒj GOƒ¡j ¿CG ôjQÉ≤J äôcPh .zºgOÉ°ùLCG áëFGQ{ á©jQòH É¡d
 IôFÉ£dG IQOÉ¨e ≈∏Y GhôÑLCG ób Iô«¨°üdG Éª¡àæHGh »æ«L ¬àLhRh
 ≥∏Y å«M ,»°VÉªdG ôjÉæj »a âjhôàjO áæjóe ≈dEG á¡éàe âfÉc »àdG
 ’ ÉgQGôb ¿CÉH ácô°ûdG äOQh .ájOƒ¡«dG º¡Jó«≤Y ≈∏Y ácô°ûdG ƒØXƒe
 áëFGQ øe øjôNBG AÓªY iƒμ°T ≈∏Y óªà©j ÉªfEGh ,øjódÉH ¬d ábÓY
 áj’h »a â©aQ »àdG á«fƒfÉ≤dG iƒYódG âæª°†Jh .ôdOCG øe áã©Ñæe
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.IQGRƒdG ôcòJ ÉªÑ°ùM á∏Ñ∏ÑdG ô«ãjh
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تطوير �شارع 46 مبجمع 243

الوزير خلف والنائب قمرب يتفقدان »�شابعة املحرق«

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيًذا 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  توا�سل  الوزراء،  جمل�س 

النواب  جمل�س  مع  والتن�سيق  بالتعاون  العمراين  والتخطيط 

من  اخلدمي؛  الطابع  ذات  التطويرية  امل�ساريع  من  حزمة  تنفيذ 

امل�ساريع  اإطار  يف  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  حت�سني  اأجل 

البلدية امل�سرتكة مبختلف مناطق مملكة البحرين، مبا ي�سهم يف 

حتقيق اأهداف امل�سرية التنموية ال�ساملة بقيادة ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  قام  فقد 

ممثل  النواب  جمل�س  وع�سو  خلف،  ع�سام  املهند�س  العمراين 

وع�سو  قمرب،  عمار  النائب  املحرق  مبحافظة  ال�سابعة  الدائرة 

اإىل  ميدانية  بزيارة  املقهوي،  اإبراهيم  املحرق  بلدي  جمل�س 

الزيارات  �سل�سلة  �سمن  وذلك  عراد،  يف  و243   245 جممعي 

التي تقوم بها الوزارة مع النواب يف خمتلف املحافظات للوقوف 

على احتياجات املواطنني من م�ساريع ذات طابع خدمي، والتي 

تعنى بتطوير البنى التحتية واملرافق والرتقاء بجودة اخلدمات 

تنفيذها خالل  على  الوزارة  �ستعمل  والتي  لهم،  املقدمة  البلدية 

املرحلة املقبلة.

اخلدمية  الدوائر  مع  التن�سيق  حالًيا  يتم  اإنه  الوزير  وقال 

تطوير  م�سروع  ت�ساميم  من  النهائية  املراحل  لإعداد  الأخرى 

م�سار  اإن�ساء  يت�سمن  الذي  عراد  يف   243 مبجمع   46 �سارع 

تقاطع �سارع 46 مع �سارع عراد  اإ�سايف لالنعطاف مييًنا عند 

اإىل  واملتوجهة   46 �سارع  جنوب  من  القادمة  املرورية  للحركة 

من  للقادمني  ي�ساًرا  لالنعطاف  م�سار  اإ�سافة  كذلك  احلد،  �سارع 

�سارع احلد واملتوجهني اىل �سارع 46، كما ي�ستمل امل�سروع على 

توفري طريق خدمة على طريق 4338 وتوفري موقف لل�سيارات، 

ومد طريق 4330 لتوفري خمرج على الطريق 4321، واإن�ساء 

منفذ يربط طريق اخلدمة املحاذي ل�سارع 44 مع الطريق 4323 

وتوفري موقف لل�سيارات. 

اإن�ساء  كذلك  �سيت�سمن  امل�سروع  اأن  خلف  الوزير  واأ�ساف 

املجمع  يف   4330 طريق  على  الأمطار  مياه  لت�سريف  �سبكة 

املذكور، وحت�سني الإنارة وتوفري العالمات املرورية واللوحات 

على  املطلوبة  وال�سالمة  الأمن  لتحقيق  الالزمة؛  الإر�سادية 

التفقدية ملجمع  الوزير خلف خالل جولته  اأو�سح  ال�سارع. كما 

وثائق  اإعداد  على  احلايل  الوقت  يف  تعمل  الوزارة  اأن   245

م�سروع تطوير الطرق مبجمع 245 متهيًدا لطرحه يف مناق�سة 

عامة، لفًتا اإىل اأن اأعمال امل�سروع ت�ستمل على اإعادة اإن�ساء �سارع 

45 و�سارع 28 بالقرب مدر�سة عراد البتدائية للبنات والطرق 

املنخف�سة  الأر�سفة  توفري  تت�سمن  كما   ،)4505  -  4511(

�سبكة  واإن�ساء  املتوافرة،  امل�ساحات  يف  لل�ســيارات  ومواقــف 

لت�سريــف مــياه الأمطار، وو�سع العالمات والإ�سارات املرورية 

اجلزء  طرق  ر�سف  واإعادة  املروريـة،  ال�ســالمة  لتحقيــق 

ال�سرقي من املجمع.

ي�شمل العر�ض والتداول يف الأ�شواق والأماكن العامة

بدء فرتة حظر �شيد الروبيان وت�شتمر 6 اأ�شهر

�سارة جنيب:

و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  اأ�سدر 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

ع�سام خلف قراًرا ب�ساأن حظر �سيد 

بداأت  الروبيان،  بيع  اأو  تداول  اأو 

 1 من  ابتداًء  احلظر  فرتة  مبوجبه 

فرباير اجلاري.

»يحظر  القرار،  وبح�سب 

اأو  اآلت  اأو  اأدوات  اأو  �سباك  وجود 

على  الروبيان  ل�سيد  و�سيلة  اأية 

املحددة  املناطق  يف  القوارب  ظهر 

مناطق  وكذلك  الروبيان،  ل�سيد 

من  الغر�س  كان  اإذا  القوارب  ر�سو 

وجودها �سيد الروبيان خالل فرتة 

القرار على  �سريان احلظر«. ون�س 

اأنه »يحظر �سيد الروبيان يف املياه 

الإقليمية ململكة البحرين اعتباًرا من 

1 فرباير ولغاية 31 يوليو من كل 

عام«.

يحظر  اأنه  اإىل  القرار  واأ�سار 

الطازج  الروبيان  وتداول  عر�س 

يف  امل�سنع  وغري  واملثلج  واملربد 

لغر�س  العامة،  والأماكن  الأ�سواق 

فرتة  خالل  البيع،  اأو  الت�سويق 

مبوجب  املقررة  احلظر  �سريان 

اأحكام القرار. وبنينّ القرار اأن كل من 

بالعقوبات  يعاقب  الأحكام  يخالف 

املن�سو�س عليها يف املر�سوم بقانون 

ب�ساأن   2002 ل�سنة   )20( رقم 

الرثوة  وحماية  وا�ستغالل  تنظيم 

البحرية، والذي يجيز باملادة »33« 

ال�سفينة  مب�سادرة  احلكم  و»35« 

ال�سباك  اأو  امل�ستخدمة  الأدوات  اأو 

دون اأن يكون للمخالف احلق بطلب 

لالإدارة  وجتيز  عنها،  التعوي�س 

ال�سادر  الرتخي�س  وقف  املخت�سة 

هذا  اأحكام  وفق  املخالف  ل�سالح 

القانون مبدة ل تزيد على 6 اأ�سهر، 

اأو اإلغائه نهائًيا.

ي�سدر  اأن  على  املر�سوم  ون�س 

لتنفيذ  الالزمة  القرارات  الوزير 

اأو  منع  بتنظيم  املتعلقة  الأحكام 

حظر �سيد الرثوة البحرية مبختلف 

حدود  داخل  منطقة  اأي  يف  اأنواعها 

منا�سبة  يراها  فرتة  ولأي  ال�سيد، 

واملحافظة  الرثوة  هذه  حلماية 

ا�ستخدام  حظر  اأو  ومنع  عليها، 

معينّنة  طرق  اأو  �سيد  اأدوات  اأي 

والتي  البحرية  الرثوة  ل�سيد 

ال�سمكية  الرثوة  على  �سرًرا  ت�سكل 

اإىل  بالإ�سافة  البحرية،  الأحياء  اأو 

امل�سموح  واملعدات  الأجهزة  حتديد 

وبيــان  ال�ســيد،  يف  با�ستخدامها 

حتــديـد  مــع  موا�ســفاتها 

والو�ســائل  واملعــدات  الأجهـزة 

ب�سبب  ا�ستخــدامها  املمنوع 

اأو  ال�سفينة  طاقم  على  خطورتها 

على الرثوة البحرية.

حمرر ال�سوؤون املحلية:

اأ�سدرت جهات حكومية ووزارات عدًدا من 

القرارات املتعلقة باإلغاء الر�سوم مقابل بع�س 

اللجنة  تو�سية  على  بناًء  وذلك  اخلدمات، 

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  التن�سيقية 

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

 200 ر�سوم  اإلغاء  ب�ساأن  الوزراء،  جمل�س 

خدمة حكومية اأخرى يف 11 جهة حكومية.

من  عدًدا  الر�سمية  اجلريدة  ون�سرت 

الإجراءات  اإطار  يف  تاأتي  التي  القرارات 

الر�سوم  اإلغاء  اأبرزها  من  والفنية،  القانونية 

الأطفال،  ريا�س  على  املفرو�سة  ال�سنوية 

لبطاقات  فاقد  بدل  اإ�سدار  ر�سوم  واإلغاء 

امتحان  اإىل كل من ر�سوم  بالإ�سافة  املحامني، 

تراخي�س مزاويل املهن ال�سحية، ر�سوم التظلم 

املهن  مزاويل  تراخي�س  امتحان  نتيجة  من 

على  املفرو�سة  الر�سوم  األغيت  كما  ال�سحية، 

خدمة »طلب القيد عن كل وكالة جتارية«.

وال�سوؤون  العدل  وزير  اأ�سدر  وتف�سيلًيا، 

اآل  علي  بن  خالد  ال�سيخ  والأوقاف  الإ�سالمية 

خليفة قراًرا باإلغاء الر�سم املفرو�س على خدمة 

اإ�سدار بدل فاقد الواردة باملادة )5( من القرار 

رقم )2( ل�سنة 1995 ب�ساأن اإجراءات ور�سوم 

قيد خرباء اجلدول.

الر�سوم  باإلغاء  قراًرا  الوزير  واأ�سدر 

فاقد  بدل  »اإ�سدار  خدمة  على  املفرو�س 

لبطاقات املحاميني« الواردة باملادة الثالثة من 

ب�ساأن حتديد  ل�سنة 2016   )53( رقم  القرار 

ر�سم القيد يف اجلدول العام للمحامني ور�سوم 

جتديد القيد.

الرتبية  وزير  اأ�سدر  مت�سل،  �سياق  ويف 

اإلغاء  ب�ساأن  قراًرا  النعيمي  ماجد  والتعليم 

خدمة  على  املفرو�سة  ال�سنوية  الر�سوم 

 - خا�سة  تعليمية  موؤ�س�سة  اإن�ساء  »ترخي�س 

فئة رو�سة اأطفال« الواردة يف اجلدول املرافق 

ل�سنة   )1689( رقم  القرار  من  الأوىل  للمادة 

املوؤ�س�سات  تراخي�س  ر�سوم  ب�ساأن   2006

التعليمية اخلا�سة.

ا�ستبدال  ب�ساأن  قراًرا  النعيمي  واأ�سدر 

 )1688( رقم  القرار  من  الثانية  املادة  ن�س 

البنكية  الكفالة  قيمة  ب�ساأن   2006 ل�سنة 

ور�سوم الرتخي�س وجتديده ملكاتب اخلدمات 

التعليمية للدار�سني يف اخلارج، بالن�س الآتي: 

»يكون ر�سم الرتخي�س بفتح مكتب للخدمات 

مرة  لأول  اخلارج  يف  للدار�سني  التعليمية 

جماًنا ملدة ثالث �سنوات، ويكون ر�سم جتديد 

الرتخي�س ثالثني ديناًرا لكل ثالث �سنوات«.

و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  اأ�سدر  بدوره، 

خلف  ع�سام  العمراين  والتخطيط  البلديات 

اإ�سدار  »اإعادة  مقابل خدمة  اإلغاء  ب�ساأن  قراًرا 

�سهادة التاأهيل )ح�سب طلب املقاول(« بفئتيه 

الرئي�سة  الفئات  جدول  )اأولً(  يف  الواردة 

للمقاولني، املرفق للقرار رقم )9( ل�سنة 2017 

املقاولني،  تاأهيل  خلدمات  مقابل  حتديد  ب�ساأن 

 2017 ل�سنة   )123( رقم  القرار  واإلغاء 

بتحديد فئات ر�سوم اخلدمات الزراعية.

والتجارة  ال�سناعة  وزير  واأ�سدر 

وال�سياحة زايد الزياين 3 قرارات ب�ساأن اإلغاء 

الر�سوم املفرو�سة على خدمتي »طلب  كل من 

القيد عن كل وكالة جتارية، وطلب جتديد قيد 

يف  الواردتني  �سنتني«  كل  عن  جتارية  وكالة 

القرار  من   )1( املادة  من  و)2(   )1( البندين 

التي  الر�سوم  ب�ساأن   1993 ل�سنة   )3( رقم 

 )10( رقم  بقانون  للمر�سوم  تنفيًذا  حت�سل 

ل�سنة 1992 ب�ساأن الوكالة التجارية.

واأ�سدر الزياين قراًرا ُيلغى مبوجبه الر�سم 

املفرو�س على خدمة »اإ�سدار تقرير الفح�س« 

ذات  الأخرى  »اخلدمات  )ثالًثا(  يف  الواردة 

رقم  للقرار  املرافق  اجلدول  من  العالقة« 

فح�س  ر�سوم  ب�ساأن   2016 ل�سنة   )177(

وو�سم املعادن الثمينة واخلدمات ذات العالقة.

الوزير  عن  ال�سادرة  القرارات  وت�سمنت 

الزياين اإلغاء الر�سوم املفرو�سة على اخلدمات 

عالمة  عن  الرهن  )�سابًعا(  البند  يف  الواردة 

واحدة بفئة واحدة من اجلدول املرافق لالئحة 

التجارية  العالمات  )نظام(  لقانون  التنفيذية 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول 

 2014 ل�سنة   )6( رقم  بالقانون  ال�سادر 

 ،2016 ل�سنة   )65( رقم  بالقرار  ال�سادرة 

وهي طلب التاأ�سري بالرهن لعالمة، ن�سر الرهن 

)اإذا �سدرت الن�سرة من اجلهة املخت�سة(، طلب 

فك الرهن، ن�سر فك الرهن )اإذا �سدرت �سهادة 

من اجلهة املخت�سة(.

املجل�س  رئي�س  اأ�سدر  ذاته،  ال�سياق  يف 

الأعلى لل�سحة الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن 

الر�سوم  اإلغاء  ب�ساأن  قرارات  اآل خليقة  عبداهلل 

املتعلقة  اخلدمات  من  عدد  على  املفرو�سة 

مبزاولة املهن ال�سحية.

املجل�س  رئي�س  عن  ال�سادر  القرار  ون�س 

الر�سوم  ُتلغى  اأن  على  لل�سحة  الأعلى 

يف  الواردة  الآتية  اخلدمات  على  املفرو�سة 

من  )ب(  الفقرة  من  و)8(  و)3(   )2( البنود 

اجلدول 1 فئات ر�سوم تراخي�س مزاولة املهن 

ال�سحية املرافق للقرار رقم 17 ل�سنة 2016 

بتحديد فئات ر�سوم تراخي�س وخدمات الهيئة 

ال�سحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

وهي كل من ر�سوم امتحان تراخي�س مزاويل 

املهن ال�سحية، ر�سوم التظلم من نتيجة امتحان 

تراخي�س مزاويل املهن ال�سحية، ر�سوم اإ�سدار 

ال�سهادات للجهات الأخرى - م�ستعجل.

الر�سوم  »تلغى  اأنه  اإىل  القرار  واأ�سار 

يف  الواردة  التالية  اخلدمات  على  املفرو�سة 

الفقرة  من  و)6( و)10( و)11(   )5( البنود 

تراخي�س  ر�سوم  فئات   2 اجلدول  من  )ب( 

املرفق  ال�سيدلية«  واملراكز  ال�سيدلة  مهنة 

فئات  بتحديد   2016 ل�سنة   17 رقم  للقرار 

الوطنية  الهيئة  وخدمات  تراخي�س  ر�سوم 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية، وهي ر�سوم 

امتحان ترخي�س مهنة ال�سيادلة ومعاونيهم، 

ترخي�س  امتحان  نتيجة  من  التظلم  ر�سوم 

اإ�سافة  ر�سم  ومعاونيهم،  ال�سيادلة  مهنة 

املوافقة  ر�سم  وجتديده،  بالرتخي�س  ن�ساط 

على مكان بيع الأغذية ال�سحية.

منها »بدل فاقد لبطاقات املحامني« وال�شنوية لريا�ض الأطفال

اإلغاء عدد من الر�شوم يف اأربع وزارات و»املهن ال�شحية«

بعد انت�شار فيديو يحذر من ارتياد �شاحل املالكية.. الدرازي:

املعلومات مغلوطة و»البلدية« اأ�شلحت الأنبوب املت�شرر

حممد بحر:

ع�سرة  الثانية  الدائرة  ممثل  اأكدت 

الدرازي  زينب  ال�سمايل  البلدي  باملجل�س 

البعو�س ومياه  انت�سار  اأ�سيع حول  اأن ما 

عن  عاٍر  املالكية  ب�ساحل  ال�سحي  ال�سرف 

ال�سحة متاًما.

فيديو  مقطع  على  ردها  يف  وقالت 

لعدم  املواطنني  يدعو  املنطقة  اأهايل  لأحد 

بانت�سار  ما و�سفه  ب�سبب  ال�ساحل،  ارتياد 

يف  ال�سحي  ال�سرف  ومياه  البعو�س 

من  جزًءا  �ست  خ�سنّ البلدية  اإن  املنطقة، 

بتو�سيل  وقامت  للمزروعات  ال�ساحل 

خط  واإن  املعاجلة،  مياه  من  للري  �سبكة 

يتعدى 10  ل  للتلف بحجم  تعرنّ�س  الري 

�سم فقط يوم اخلمي�س الفائت.

ع�سرة  الثانية  الدائرة  ممثل  واأ�سافت 

قام  للبلدية  التابع  التنفيذي  اجلهاز  اأن 

خط  يف  احلا�سل  العطل  باإ�سالح  حينها 

لأحد  الت�سليح  مهمة  اإ�سناد  عرب  الري، 

املقاولني واإيقاف تدفق املياه حلني النتهاء 

من اأعمال الت�سليح التي انتهت اأم�س الأول 

عن  بعيد  الري  خط  اأن  موؤكدة  ال�سبت، 

منطقة الألعاب.

توا�سلت  اأنها  الدرازي  زينب  وذكرت 

بوزارة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ق�سم  مع 

�ساحل  اأن  بدروهم  اأكدوا  اإذ  البلديات، 

املالكية خاٍل من �سبكة لل�سرف ال�سحي.

اأما ب�ساأن انت�سار البعو�س يف املنطقة، 

اإن  ال�سمايل  البلدي  املجل�س  ع�سو  فقالت 

الزراعية  املناطق  من  تعد  الغربية  املنطقة 

وذات تربة �ساحلة للزراعة، فلذلك تربتها 

يوؤدي  ما  �سريًعا،  الأمطار  مياه  متت�س  ل 

اإىل انت�سار البعو�س يف املنطقة.

ال�سحة  وزارة  اأن  الدرازي  واأو�سحت 

ا بدورها من خالل ر�س املنطقة  قامت اأي�سً

املحافظة  مراعاة  مع  احل�سرية،  باملبيدات 

على �سحة الأهايل، اإذ اإن ال�ستخدام املتكرنّر 

للمبيدات احل�سرية م�سر ب�سحة الإن�سان.

وحذرت ممثل الدائرة الثانية ع�سرة من 

مغبنّة ن�سر ال�سائعات والن�سياق خلفها.

 زينب الدرازي

اأبوالفتح يبحث ا�شرتاتيجية

 الأمن الغذائي مع منظمة »الفاو«

تراأ�س وكيل الزراعة والرثوة البحرية 

التوجيهية  اللجنة  اجتماع  اأبوالفتح  نبيل 

م�سروع  لتنفيذ  عمل  خطة  و�سع  ملتابعة 

دعم  يف  الغذاء  م�سادر  تنوع  ا�سرتاتيجية 

الأمن الغذائي.

جهات  لعدة  ممثلني  اللجنة  وت�سم 

ر�سمية بحرينية مع خرباء منظمة الأغذية 

وُعقد  »الفاو«،  املتحدة  لالأمم  والزراعة 

والرثوة  الزراعة  وكالة  مببنى  الجتماع 

البحرية يف البديع.

امل�ساعد  الوكيل  الجتماع  وح�سر 

ل�سوؤون الزراعة الدكتور عبدالعزيز حممد 

لالأمني  واملمثل  املقيم  واملن�سق  عبدالكرمي، 

البحرين  مملكة  يف  املتحدة  لالأمم  العام 

النائب  مكتب  عن  وممثل  ال�سرقاوي،  اأمني 

غرفة  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول 

الرتبية  وزارة  البحرين،  و�سناعة  جتارة 

احلكومة  هيئة  ال�سحة،  وزارة  والتعليم، 

والتجارة  ال�سناعة  وزارة  الإلكرتونية، 

وال�سياحة، املبادرة الوطنية لتنمية القطاع 

الزراعي.

وقال وكيل الزراعة والرثوة البحرية: 

»اإن هذا الجتماع ياأتي متابعة لواحدة من 

اأ�سل اأربعة م�ساريع مت التوقيع عليها بني 

بوزارة  البحرية  والرثوة  الزراعة  وكالة 

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال 

والزراعة  الأغذية  منظمة  مع  العمراين، 

التابعة لالأمم املتحدة )الفاو(، وذلك �سمن 

مملكة  بني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اإطار 

البحرين ووكالت منظمة الأمم املتحدة«.

واأو�سح اأن م�سروع تطوير ا�سرتاتيجية 

تنوع م�سادر الغذاء يف دعم الأمن الغذائي 

حتديد  على  يركز  البحرين،  مملكة  يف 

امل�سارات املختلفة لتطوير تنويع الغذاء يف 

املخزون  برنامج  تعزيز  و�سبل  البحرين، 

ال�سرتاتيجي من الغذاء �سمن ا�سرتاتيجية 

البديلة  اخليارات  حتديد  الغذائي،  الأمن 

وال�ستثمارات  امل�ستورد  الغذاء  مل�سادر 

حتديد  الغذاء،  جمال  يف  اخلارجية 

املحلي  الإنتاج  لو�سائل  املمار�سات  اأف�سل 

مع  يتوافق  مبا  الزراعية  املحا�سيل  من 

وتقييم  واملياه،  املناخية  الظروف  التغلب 

املحلي،  الزراعي  الإنتاج  الراهن  الو�سع 

جمالت  يف  اخلارجية  وال�ستثمارات 

يف  الطارئة  والإجراءات  الزراعي،  الإنتاج 

منظمة  �ستتكفل  اإذ  الغذاء،  نق�س  مواجهة 

املتحدة  لالأمم  التابعة  والزراعة  الأغذية 

باإعداد درا�سة مف�سلة حول امل�سروع.

ملنظمة  الفني  اخلــبري  وعــر�س 

خطة  اأبو�سلمان  رامي  الدكتــور  »الفاو« 

الأمن  ا�سرتاتيجية  لتطويــر  مقرتحة 

الغذائي ململكة البحرين.
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بكني - )اأ ف ب(:

اأعلنت ال�سني اأم�س الأحد �سخ مبالغ كبرية من ال�سيولة 

يف القت�ساد مل�ساعدته على مقاومة �سدمة فريو�س كورونا 

نهاية  يف  املال  اأ�سواق  فتح  اإعادة  ع�سية  وذلك  امل�ستجد، 

عطلة طويلة مبنا�سبة راأ�س ال�سنة القمرية. 

التجارية  امل�سلول وامل�سانع واملحالت  القت�ساد  وبني 

�سي�سخ  الثقة،  وتراجع  ال�سكوك  تلفه  وم�ستقبل  املغلقة 

البنك املركزي ال�سيني من اليوم الثنني 1200 مليار يوان 

)156 مليار يورو( للحد من تاأثري الوباء الذي طال 14 

اإىل  وانتقل  باأكرث من 300 �سخ�س،  واأودى  األف �سخ�س 

اأكرث من ع�سرين بلدا.

واأو�سح البنك املركزي يف بيان اأن هذا التدخل يهدف 

اإىل احلفاظ على »�سيولة معقولة ووافرة« للنظام امل�سريف، 

وكذلك التاأكد من ا�ستقرار اأ�سواق ال�سرف.

الثنني يف بور�ستي  ت�سهد جل�سات �سباح  اأن  وميكن 

والبور�ستان مغلقتان  انخفا�سا حادا.  �سنغهاي و�سينزن 

منذ 24 يناير غداة فر�س احلجر فعليا على مدينة ووهان 

)و�سط( ما اأثار قلقا عامليا.

- عطل اإلزامية -

وكان يفرت�س اأن تفتح البور�سات ال�سينية اجلمعة، 

ملكافحة  مهلة  اإ�سافية يف  اأيام عطلة   3 فر�ست  بكني  لكن 

الوباء ب�سكل اأف�سل.

العاملية  البور�سات  موؤ�سرات  �سهدت  اأيام   10 ومنذ 

على  للوباء  حمتملة  انتكا�سات  من  خوفا  حادا  تراجعا 

القت�ساد ال�سيني، الثاين يف العامل.

واأدى ظهور فريو�س كورونا امل�ستجد اإىل �سلل قطاعات 

كاملة من القت�ساد ال�سيني، اإذ اإن ال�سكان الذين ي�سعرون 

باخلوف ف�سلوا البقاء يف منازلهم.

اأما املطاعم ودور ال�سينما التي متتلئ عادة يف الأعياد 

انت�سار  ومركز  جنوبها.  اإىل  البالد  �سمال  من  مقفرة  فهي 

املر�س مقاطعة هوباي مقطوعة عن العامل.

متوقفة  �سبه  وال�سياحة  اجلوي  النقل  حركة  وباتت 

اإىل  ن�ساطاتها  تعليق  �ستمدد  اأنها  عديدة  �سركات  واأعلنت 

ما بعد عطلة راأ�س ال�سنة التي تنتهي الأحد من حيث املبداأ.

العمالقة  التايوانية  املجموعة  ال�سركات  هذه  ومن 

للتكنولوجيا فوك�سكون التي �ستبقي م�سانعها مغلقة حتى 

منت�سف فرباير.

وت�سعى بكني اإىل ا�ستعادة الثقة.

وكتبت ال�سلطة امل�سوؤولة عن �سبط الأ�سواق يف مقال 

ال�سيوعي  الناطقة با�سم احلزب  ال�سعب  ن�سر يف �سحيفة 

احلاكم اإن »تاثري الوباء ق�سري الأمد ولن يوؤثر على التوجه 

على الأمد الطويل«.

و�سرب الفريو�س ال�سني بينما تخو�س حربا جتارية 

منو  وتراجع  ترامب.  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  بداأها 

القت�ساد ال�سيني العام املا�سي اإىل 6.1%، وهو اأدنى رقم 

ي�سجله منذ حوايل ثالثني عاما.

ن�سبة  من  مئوية  نقاط   3.5 ال�ستهالك  �سكل  وبينما 

اند  »�ستاندرد  وكالة  حمللو  حذر  املا�سي،  العام  النمو 

بورز« من اأن انخفا�سا ب�سيطا يبلغ ع�سرة باملائة يف نفقات 

العائالت ميكن اأن يوؤدي اإىل تراجع اإجمايل الناجت الداخلي 

1.2% على مدى عام.

وقال مكتب »اوك�سفور ايكونوميك�س« اإن »التاأثري على 

النمو ال�سيني قد يكون كبريا على الأمد الق�سري«، مو�سحا 

اأن ن�سبة النمو »قد تنخف�س اإىل 4% يف الف�سل الأول« بدل 

من 6% مقدرة حاليا.

الثنني،  اليوم  �سباح  البور�سات  انخفا�س  ولتجنب 

ميكن اأن تاأمر بكني �سناديق ال�ستثمار العامة ب�سراء ا�سهم 

بكثافة.

وميكن اأن تت�سرر اأ�سهم قطاع ال�سياحة والنقل، بينما 

ميكن اأن ترتفع اأ�سعار اأ�سهم القطاع ال�سحي م�ستفيدة من 

رواج اأقنعة الوقاية وغريها من املعدات الطبية.

كما ميكن اأن يكون حجم املبادلت �سئيال �سباح اليوم؛ 

ب�سبب ا�ستمرار اإغالق بع�س املكاتب، واإن كانت امل�سارف 

�ستعيد فتح اأبوابها مبدئيا.

كورونا يتف�صى يف ال�صني وينتقل اإىل اأكرث من 20 بلًدا ويح�صد الأرواح يف كل يوم »رويرتز« 

�لوفيات تت�شاعف كل يوم لتح�شد �أكرث من 300 �شخ�س و�لفريو�س �نتقل �إىل 20 بلًد�

�ل�شني ت�شخ 156 مليار دوالر ملكافحة »كورونا �مل�شتجد«

اجلزائر - )د ب اأ(:

بنقل  الأحد،  اأم�س  تبون،  عبداملجيد  اجلزائري  الرئي�س  اأمر 

اىل  ال�سينية  ووهان  مدينة  يف  املقيمني  املوريتانيني  الرعايا 

خلفية  على  املوريتانية،  ال�سلطات  لطلب  ا�ستجابة  اجلزائر؛ 

انت�سار فريو�س كورونا يف اإقليم هوبي. 

الرعايا  اإن  لها  بيان  يف  اجلزائرية  الرئا�سة  وقالت 

املوريتانيني �سيعودون على الرحلة نف�سها التي تقل رعايا من 

اجلزائر وتون�س وليبيا. 

رئي�س  اأن  ذكر  اجلزائرية  للرئا�سة  �سابق  بيان  وكان 

اجلمهورية عبداملجيد تبون، ا�ستجابة لطلب ال�سلطات الليبية، 

ال�سينية  ووهان  مدينة  من  الليبيني  الطلبة  بـ»ترحيل  اأمر 

باجتاه اجلزائر، على نف�س الطائرة التي تقل الطلبة اجلزائريني 

برتحيلهم  اأمر  اأن  اجلمهورية  لرئي�س  �سبق  الذي  والتون�سيني 

املقاطعة  بهذه  كورونا  فريو�س  انت�سار  بعد  ل�سحتهم  حماية 

باجتاه  الأحد  اأم�س  فجر  جزائرية  طائرة  واأقلعت  ال�سينية«. 

مدينة ووهان،  املقيمني يف  اجلزائريني  الرعايا  ال�سني لرتحيل 

وعددهم 36 اأغلبهم من الطلبة، بقرار من رئي�س البالد عبداملجيد 

تبون؛ حفاظا على �سالمتهم. 

من جهة اأخرى، ك�سف عبدالرحمن بن بوزيد وزير ال�سحة 

والتون�سيني  والليبيني  اجلزائريني  الرعايا  اأن  اجلزائري 

واملوريتانيني الذين �سيتم ترحيلهم من ووهان ال�سينية �سيتم 

احلجر عليهم مب�سفى »القطار« يف العا�سمة اجلزائرية اإىل غاية 

التاأكد من �سالمتهم. 

واو�سح اأن هوؤلء »�سيمكثون ملدة ترتاوح من 10 اإىل 15 

يوما قبل اأن يتم ال�سماح لهم بالعودة اإىل منازلهم، اأي اإىل غاية 

التاأكد من �سالمتهم من فريو�س كورونا، اإذ ي�سمن هذا الإجراء 

عدم تف�سي الفريو�س يف اجلزائر«. 

وقال بن بوزيد يف ت�سريحات لل�سحافة على هام�س زيارته 

وليبيا  تون�س  اإن  اجلزائر،  �سرقي  بوعريريج  برج  ولية  اإىل 

تفتقران اإىل الإمكانات الالزمة لنقل رعاياهما، اإذ حتتاج العملية 

اإىل طائرات متلك القدرة على التحليق ل�ساعات طويلة يف اجلو، 

م�سريا اإىل اأنه مت جتهيز هذه الطائرات باأطقم طبية خمت�سة يف 

هذا النوع من الأمرا�س املعدية. 

ُي�سار اإىل اأن الطائرة اجلزائرية التي غادرت باجتاه ال�سني 

حملت هبة جزائرية تتاألف من »500 األف قناع ثالثي الطبقات، 

و20 األف نظارة وقائية، و300 األف قفاز«.

�لرئي�س �جلز�ئري ياأمر باإجالء رعايا ليبيني 

وموريتانيني وتون�شيني مقيمني يف »مدينة �لكورونا« 

رئي�س جمل�س �ل�شيادة �ل�شود�ين 

يتلقى دعوة لزيارة و��شنطن 

اخلرطوم - )رويرتز(: 

ال�سودان  يف  النتقايل  ال�سيادة  جمل�س  قال 

اإن الوليات املتحدة وجهت اأم�س الأحد دعوة اإىل 

رئي�سه الفريق اأول ركن عبدالفتاح الربهان لزيارة 

العالقات  حت�ّسن  اإىل  ي�سري  ما  وهو  وا�سنطن، 

الثنائية بينهما منذ اأن عزل اجلي�س الرئي�س عمر 

الب�سري العام املا�سي.

وكان وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو، 

ات�سال  خالل  الزيارة  لهذه  الربهان  دعا  الذي 

البلدين  اإن  دي�سمرب  �سهر  يف  قال  اأم�س،  هاتفي 

بعد  بينهما  ال�سفراء  تبادل  يف  البدء  يعتزمان 

انقطاع دام 23 عاما.

خالف  على  واخلرطوم  وا�سنطن  وكانت 

لعقود، لكن العالقات بينهما حت�ّسنت منذ الإطاحة 

حكومة  وت�سكيل   2019 اأبريل  يف  بالب�سري 

انتقالية مدنية يف اأغ�سط�س.

الهدف من  اإن  بيان  ال�سيادة يف  وقال جمل�س 

البلدين  الثنائية بني  الزيارة هو »بحث العالقات 

للزيارة.  اأن يحدد موعدا  و�سبل تطويرها«، دون 

بتلبية  »وعد  الربهان  اأن  ذكر  البيان  اأن  غري 

)الدعوة( يف القريب العاجل«.

وزار رئي�س الوزراء ال�سوداين عبداهلل حمدوك 

اليمني  تاأديتهم  بعد  وا�سنطن  الوزراء  من  وغريه 

يف احلكومة النتقالية، كما زار الربهان عددا من 

دول اجلوار، وكذلك رو�سيا.

الأمريكية  احلكومة  اأ�سافت  عام 1993  ويف 

ال�سودان لقائمتها للدول الراعية لالإرهاب، ا�ستنادا 

اإىل مزاعم بدعم حركة الب�سري الإ�سالمية للجماعات 

غري  ال�سودان  يجعل  ت�سنيف  وهو  الإرهابية، 

الديون  من  اإعفاء  على  للح�سول  نظريا  موؤهل 

ومتويل من �سندوق النقد والبنك الدوليني.

لكن م�سوؤول كبريا باخلارجية الأمريكية قال 

يف �سهر نوفمرب اإن وا�سنطن رمبا ترفع ال�سودان 

البلدين مل تعد جتمعهما عالقة  واإن  القائمة،  من 

عداء. ويتعنّي اأن يقر الكونغر�س هذا الإجراء.

بريوت - )رويرتز(:

دعا م�سروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية 

اأم�س  رويرتز  عليها  اطلعت  م�سودة،  يف  اجلديدة 

ر�سملة  واإعادة  الفائدة  معدلت  خف�س  اإىل  الأحد، 

تت�سّمن  طارئة،  اإنقاذية  خطة  اإطار  يف  امل�سارف 

العميقة يف  املالية  الأزمة  ملعاجلة  موؤملة«  »خطوات 

عليه  وافقت  الذي  الوزاري  البيان  وم�سودة  البالد. 

جلنة وزارية يوم ال�سبت ل تزال بانتظار احل�سول 

على ثقة الربملان. ومن املتوقع اأن جتتمع اللجنة مرة 

اأخرى اليوم الثنني لإجراء القراءة النهائية.

وقالت احلكومة اللبنانية اجلديدة، التي ت�سكلت 

الوزراء  رئي�س  حكومة  ا�ستقالة  بعد  يناير   21 يف 

اإن  البيان،  م�سودة  يف  اأكتوبر،  يف  احلريري  �سعد 

خطة الإنقاذ القت�سادية تت�سّمن »خطوات م�سريية 

»لالنهيار  جتنًبا  موؤملة«  �ستكون  عالج  واأدوات 

اإن مل نقل  الذي �سيكون اخلروج منه �سعًبا  الكامل 

لأي  ميكن  »ل  البيان  يف  وجاء  م�ستحيل«.  �سبه 

الفائدة  اأن تنجح ما مل نقم بتخفي�س  اإنقاذية  خطة 

القت�ساد  لإنعا�س  وذلك  والودائع؛  القرو�س  على 

وتخفي�س كلفة الدين«.

ولديه  الدولر  يف  حاًدا  ا  نق�سً لبنان  ويواجه 

اأن  ويجب  العامل.  يف  العام  الدين  م�ستويات  اأعلى 

يوربوندز  �سندات  مع  التعامل  كيفية  ب�ساأن  يقّرر 

بقيمة 1.2 مليار دولر ت�ستحق يف مار�س.

املوؤ�س�سات  كل  مع  التوا�سل  اىل  اخلطة  وتدعو 

واجلهات املانحة اأو الداعمة من اأجل تاأمني احلاجات 

احلاجات  وتغطية  املي�سرة  والقرو�س  امللّحة 

البيان  م�سروع  يحدد  ومل  للخزينة.  التمويلية 

املوؤ�س�سات ول املبلغ املطلوب.

ا الإ�سراع  و�سملت مقرتحات البيان الوزاري اأي�سً

يف اإجراء دورة الرتاخي�س الثانية يف قطاعي النفط 

الكهرباء  لقطاع  الناظمة  الهيئة  وتعيني  والغاز، 

كجزء من اإ�سالح قطاع الكهرباء.

اإ�سالحات  »اإجراء  البيان  م�سروع  ت�سّمن  كما 

�سريبية تعتمد على حت�سني اجلباية وعلى مكافحة 

ال�سرعية،  وغري  ال�سرعية  املعابر  من  التهريب 

ال�سريبة  باعتماد  ال�سريبي  التهرب  ومكافحة 

الت�ساعدية املوحدة على جممل املداخيل«.

لبنان يحّدد »خطو�ت موؤملة« لتنفيذ 

خطة �إنقاذ مالية ت�شمل خف�س �لفائدة 

الصين تضخ 156 مليار دوالر لمكافحة »كورونا المستجد«
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وزير التربية: مدينة الملك عبداهلل الطبية 
إضافة نوعية لمنشآت »الخليج العربي«

      المرحلة األولى تضم مستشفى تعليميًا بـ288 سريرًا و74 عيادة
أك��د وزي��ر التربي��ة والتعليم رئي��س مجلس 
التعلي��م العالي د.ماجد النعيمي، أن مش��روع 
مدين��ة الملك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز الطبية، 
سيشكل إضافة نوعية لمنشآت جامعة الخليج 

العربي.
وقام النعيمي، يرافق��ه رئيس الجامعة د.خالد 
العوهلي، بزيارة إلى موقع المشروع، لالّطالع 
على س��ير العمل في إنش��اء المرحل��ة األولى 
من هذه المدينة المتطورة، التي س��تعزز من 

مستوى خدمات جامعة الخليج العربي.
وتم في بداية الزيارة تقديم عرض عن مشروع 
المدين��ة الطبية، وبحث عدد من الموضوعات 
المتعلق��ة بش��أنها، ثم ق��ام الوزي��ر ورئيس 
الجامع��ة بجول��ة ميدانية في موق��ع المدينة، 
الت��ي م��ن المتوق��ع أن يتم تش��غيل المرحلة 
األولى منها في عام 2022، متضمنًة مستشفى 
تعليميًا مكونًا من 288 غرفة مرضى منفصلة، 
و74 عيادة، و17 غرفة عمليات، ومختبرًا حديثًا، 
ومركزًا للتصوير اإلشعاعي مزودًا بأحدث آالت 
التصوي��ر ال�مقطع��ي، ومركزًا للط��وارئ مع 
مهب��ط لطائرة الهيلوكوبت��ر، ومركزًا للع�الج 

الطبيعي.
وأكد وزير التربية والتعليم أن البحرين تفتخر 
باحتض��ان ه��ذا المش��روع الطب��ي التعليمي 
الكبي��ر، الذي يجس��د عمق العالق��ات األخوية 
التاريخي��ة بي��ن مملك��ة البحري��ن والمملكة 
العربية الس��عودية الش��قيقة، وما وصل إليه 
التعاون الثنائي المش��ترك من مستوى متقدم 

في جميع المجاالت.
واس��تذكر المب��ادرة الكريم��ة إلنش��اء ه��ذه 

المدينة من المغفور له بإذن اهلل تعالى الملك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود طيب اهلل ثراه، 
إضافًة إلى المبادرة الكريمة من حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى، بتخصيص أرض مس��احتها 
ملي��ون مترًا مربعًا، الحتضان هذا المش��روع 
الحي��وي الذي يلق��ى كل الدعم واالهتمام من 
جاللته، ومن خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأض��اف الوزير أن إنش��اء هذا الص��رح الطبي 
التعليم��ي، سيس��هم في تحقي��ق المزيد من 

النجاح��ات واإلنج��ازات المش��رفة على صعيد 
تقدي��م الخدم��ات التعليمي��ة الجامعي��ة ف��ي 
التخصصات الطبية، إلى جانب البحث العلمي، 
ليس��تفيد من ذلك أبناء البحرين وغيرهم من 

دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.
وتم خالل األس��بوع الماضي، وبرعاية صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لطان بن أحمد بن 
عبدالعزي��ز آل س��عود س��فير خ��ادم الحرمين 
الشريفين لدى مملكة البحرين، توقيع اتفاقية 
تمويل إنش��اء مباني مستش��فى مدينة الملك 

عبداهلل الطبية.

الوزير خلف والنائب قمبر يتفقدان »سابعة المحرق«
     تطوير شارع 46 بمجمع 243

قام وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمراني عص��ام خلف وعضو مجل��س النواب ممثل 
الدائ��رة الس��ابعة بمحافظ��ة المحرق النائ��ب عمار 
قمبر، وعضو مجلس بلدي المحرق إبراهيم المقهوي 
بزي��ارة ميداني��ة إلى مجمع��ي 245 و243 في عراد، 
ضمن سلس��لة الزي��ارات التي تقوم به��ا الوزارة مع 
النواب في مختلف المحافظات للوقوف على احتياجات 
المواطنين من مشاريع ذات طابع خدمي والتي تعنى 
بتطوير البن��ى التحتي��ة والمرافق واالرتق��اء بجودة 
الخدمات البلدية المقدمة لهم والتي ستعمل الوزارة 

على تنفيذها خالل المرحلة المقبلة.
وتنفي��ًذا لتوجيهات صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العه��د نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء، تواصل 

وزارة األش��غال بالتع��اون والتنس��يق م��ع مجل��س 
الن��واب تنفيذ حزم��ة من المش��اريع التطويرية ذات 
الطابع الخدمي من أجل تحس��ين الخدمات المقدمة 
للمواطني��ن في إطار المش��اريع البلدية المش��تركة 
بمختل��ف مناط��ق البحرين بما يس��هم ف��ي تحقيق 
أهداف المس��يرة التنموية الش��املة بقي��ادة حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

البالد المفدى.
وقال الوزير إنه يتم حاليًا التنسيق مع الدوائر الخدمية 
األخرى إلعداد المراحل النهائية من تصاميم مشروع 
تطوير شارع 46 بمجمع 243 في عراد، الذي يتضمن 
إنشاء مسار إضافي لالنعطاف يمينا عند تقاطع شارع 
46 مع ش��ارع ع��راد للحرك��ة المروري��ة القادمة من 
جنوب ش��ارع 46 والمتوجهة إلى شارع الحد، وإضافة 

مس��ار لالنعط��اف يس��ارًا للقادمين من ش��ارع الحد 
والمتوجهين الى ش��ارع 46، كما يش��تمل المشروع 
على توفي��ر طريق خدمة على طري��ق 4338 وتوفير 
موقف للسيارات ومد طريق 4330 لتوفير مخرج على 
الطري��ق 4321 وإنش��اء منفذ يرب��ط طريق الخدمة 
المحاذي لش��ارع 44 مع الطريق 4323 وتوفير موقف 

للسيارات.
وأضاف خلف أن المش��روع س��يتضمن كذلك إنش��اء 
ش��بكة لتصريف مياه األمطار عل��ى طريق 4330 في 
المجمع المذكور، وتحس��ين اإلنارة وتوفير العالمات 
المرورية واللوحات اإلرش��ادية الالزمة لتحقيق األمن 

والسالمة المطلوبة على الشارع.
وأوض��ح الوزير خالل جولته التفقدية لمجمع 245 أن 
ال��وزارة تعمل في الوق��ت الحالي على إع��داد وثائق 

مش��روع تطوير الطرق بمجمع 245 تمهيدا لطرحه 
في مناقصة عامة.

ولفت إل��ى أن أعمال المش��روع تش��تمل على إعادة 
إنش��اء ش��ارع 45 وش��ارع 28 بالقرب مدرس��ة عراد 
االبتدائي��ة للبن��ات والط��رق )4511 - 4505(، كما 
تتضمن توفير األرصفة المنخفضة ومواقف للسيارات 
في المس��احات المتوفرة وإنشاء شبكة لتصريف مياه 
األمطار ووضع العالمات واإلشارات المرورية لتحقيق 
الس��المة المرورية وإعادة رصف طرق الجزء الشرقي 

من المجمع.
وحضر الجولة، وكيل الوزارة لش��ؤون األشغال أحمد 
الخياط، والوكيل المساعد للطرق هدى فخرو، ومدير 
ع��ام بلدي��ة المحرق إبراهي��م الجودر، ومدي��ر إدارة 

تخطيط وتصميم الطرق كاظم عبداللطيف.

»األشغال« تنفذ خطة 
 متكاملة لتطوير مركز 

توبلي إلنتاج المياه المعالجة
كش��فت الوكيل المس��اعد للصرف الصحي بوزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطيط العمراني أس��ماء مراد، عن الب��دء بتنفيذ خطة 
متكامل��ة لتطوير مرك��ز توبلي إلنتاج المياه المعالجة، والذي يش��مل 

إنشاء مرافق للمعالجة البيولوجية تسع 200 ألف متر مكعب باليوم.
وأوضح��ت أن قطاع الص��رف الصحي ال يألو جهدا ف��ي تنفيذ الخطط 
التنفيذي��ة الالزمة لتحقي��ق اس��تراتيجيته الموضوع��ة والمعنّية في 
اس��تدامة خدمات��ه االختصاصية التي تصب في اس��تمرارية الخدمات 
المقدم��ة والمحافظة على البيئ��ة، ومن ضمنها األعم��ال التطويرية 
الخاص��ة بتطوير مركز توبل��ي إلنتاج المياه المعالج��ة الذي يعد أكبر 
مركز في البحرين لمعالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثالثية وزيادة 
طاقته االس��تيعابية من 200 ألف متر مكعب إلى 400 ألف متر مكعب 

في اليوم.
وأضافت مراد خالل زيارتها لمش��روع توس��عة مركز توبلي الذي يعد 
أحد أه��م الخطط التنفيذي��ة الموضوعة على برنامج ش��ئون الصرف 
الصحي ضمن برنامج مموّل م��ن قبل الصندوق الكويتي والصندوق 
الس��عودي للتنمية، أنه نتيجة طبيعة أعماله الخاص��ة والمركبة، فقد 
كانت نس��بة التقدم في تنفيذ األعمال االنش��ائية بنس��بة 10% غطت 

الحفريات الخاصة باألساسات.
وأش��ارت الوكيل المس��اعد للصرف الصحي إلى أن المش��روع يشمل 
إنش��اء مرافق إضافية للمعالجة البيولوجية تس��ع 200 ألف متر مكعب 
في اليوم باستخدام تقنية المفاعالت البيولوجية، كما يشمل المشروع 
على تطوير مرافق معالجة الحمأة والتطهير والتعقيم للمياه المعالجة.

كما قامت بمتابعة س��ير مش��روع المرحلة الثانية من مشروع تحسين 
كميات المياه المعالجة ثانويًا مع شركة )بلو واتر( المحدودة عن طريق 
اس��تخدام تكنولوجيا )هايبك��س( على أثر نجاح المرحل��ة األولى منه، 
والذي س��وف يساهم في زيادة كمية المياه المعالجة ثنائيا إلى حوالي 
220 متر مكعب في اليوم، في حال االنتهاء من إبرام عقد إعادة تأهيل 
مجفف��ات مصنع الحمأة حينها فقط س��يتمكن قط��اع الصرف الصحي 
من إنتاج 200 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المعالجة ثالثيًا بنهاية 
مش��روع المرحلة الثانية من تحس��ين المعالجة الثانوية، لتزيد نسبة 
اإلنت��اج إل��ى 400 ألف متر مكعب في اليوم ف��ور االنتهاء من المرحلة 

الرابعة لتوسعة محطة توبلي.
وأوضحت أن البحرين تس��عى بجدية ف��ي تطوير مركز توبلي ليتحول 
إل��ى مركز متطور إلنتاج المياه المعالج��ة ثالثيًابال توقف، وهو ما يعد 
ج��زءًا ال يتجزأ من الخطة االس��تراتيجية الش��املة لمص��ادر المياه في 

مملكة البحرين ويسهم في حفظ حصة األجيال القادمة من المياه.
وأوضحت أن اإلدارة الس��ليمة لممتلكات الصرف الصحي تأتي بغرض 
المحافظ��ة عل��ى ج��ودة وعم��ر األص��ول المملوكة من قب��ل حكومة 
البحرين والتي تؤثر على استمرارية وجودة الخدمات المقدمة من قبل 
قطاع الصرف الصحي في وزارة األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتوفير بيئة صحية وسليمة، 
تحقيقا لألهداف االس��تراتيجية التي تسعى إليها الوزارة ضمن الرؤية 

االقتصادية لمملكة البحرين 2030.

حريق في أحد 
الصفوف الدراسية 

بابتدائية الحد للبنين
قالت إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة 
التربية والتعليم، إن حريقًا ش��بّ في أحد 
الصفوف بمدرس��ة الحد االبتدائية للبنين 
األح��د، قبل ب��دء الدوام المدرس��ي، حيث 
نج��م عن الحري��ق تضرر الصف الدراس��ي 
بالكامل، فيما لم يتم تس��جيل إصابة أحد 
ب��أذى، وت��م إب��الغ الدفاع المدن��ي بهذا 
الح��ادث، والذي س��ارع على الف��ور إلطفاء 

الحريق واتخاذ الالزم.
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»غرناطة«: مدرسة خاصة في المحرق بـ8 ماليين دينار
أعلنت مجموعة غرناطة العقارية عن ش��عار 
المرحلة القادمة تحت عنوان »عام النجاح«، 
عن الب��دء بمتابعة إص��دار تراخيص البناء 
المطلوبة إلنش��اء مدرسة خاصة في مدينة 
المح��رق بكلف��ة تتج��اوز 8 ماليي��ن دينار 
ومجم��ع طبي متكامل في نف��س المنطقة 

بكلفة تتجاوز 4 ماليين دينار.
وق��ال مدي��ر التس��ويق والعالق��ات العامة 
أحمد حبي��ب خالل االجتم��اع اإلداري األول 
أق��رت  إدارة المجموع��ة  2020. إن  لع��ام 
خطة توس��عة تش��مل ع��دة مج��االت في 
المجموعة منها تخصيص عدد من المواقع 
إلنش��اء مشروعات استثمارية تخدم المجال 
التعليم��ي والصحي بوجه خ��اص والمجال 

التجاري بشكل عام.
وأوضح، أنه ت��م تحديد خطة التطوير لبرج 
غرناطة في منطقة الس��يف بتكلفة تتجاوز 

5 ماليين دينار، حيث ستبدأ عملية اإلنشاء 
للمقر الدائم للمجموعة ليكون أكبر مجمع 
عق��اري ف��ي البحري��ن من حيث المس��احة 

وع��دد العاملي��ن والخدم��ات المقدمة في 
المج��ال العقاري من بيع وش��راء ووس��اطة 
عقارية وتثمين ودراس��ات جدوى ومقاوالت 
وإدارة أمالك باإلضافة لالستثمار الخارجي.

وأك��د حبيب أن المجموع��ة منذ بداية هذا 
الع��ام فتحت ب��اب التوظي��ف ووقعت عددًا 
م��ن العقود للتوظيف وفقًا للبرنامج الزمني 
المع��د لبرنام��ج التوس��عة إضاف��ة لتعزيز 
ال��كادر الوظيفي بخب��رات بريطانية ضمن 
الطاقم األجنبي ف��ي المجموعة، كما بعثت 
عددًا م��ن موظفيها للدراس��ة ف��ي الخارج 
للحصول على الش��هادات العالمية وتعزيز 

خبراتهم في المجال العقاري.
وع��ن ش��عار »ع��ام النج��اح« أك��د حبي��ب 
»أننا اخترنا هذا الش��عار بس��بب النجاحات 
المس��تمرة حي��ث إن لدينا مخزون��ًا ضخمًا 
إل��ى  إضاف��ة  الس��ابقة،  اإلنج��ازات  م��ن 

النجاح��ات المبه��رة المتوقعة له��ذا العام 
والتي س��تتمثل فيما س��يتم طرح��ه قريبًا 
من مش��اريع عقارية جاذبة س��تحقق طفرة 
نوعية في عملية التداول وفقًا للتقارير التي 
يقوم بإعدادها قس��م دراسات الجدوى في 
المجموع��ة عبر بضائع تم دراس��ة طرحها 
بعناية من حيث الموقع والس��عر التنافسي 

والمميزات«.
ودع��ا المس��تثمرين والمطوري��ن وحت��ى 
المتقاعدي��ن والباحثي��ن عن من��زل العمر 
بترقب هذه المشاريع العقارية والتي سيتم 
اإلع��الن عنها خ��الل الرب��ع األول من هذا 

العام.
وأوضح، أنه عل��ى الرغم من تأث��ر التداول 
العقاري في بعض التصانيف ألسباب بعضها 
متعلق برسوم البنية التحتية وارتفاع تعرفة 
الكهرباء والماء وتدوير عقود اإليجار، إال أن 

غرناطة ببلورة عدة مش��اريع عقارية جاهزة 
معفية من بعض الرسوم على المشتري أو 
المستثمر على حد س��واء والتي من شأنها 
أن ترفع من وتيرة التداول وتنشيط عملية 

التطوير في بعض التصانيف.
وأكدت مجموعة غرناط��ة العقارية، أن في 
جعبتها فرصًا اس��تثمارية واعدة وبأس��عار 
هي األق��ل ف��ي البحري��ن، كم��ا أن لديها 
تفاوضات نهائية ستستقطب رؤوس أموال 
أجنبية وسينتج عنها تحقيق صفقات تجارية 
ضخمة ستعود بالنفع والدعم على االقتصاد 

الوطني.
وأش��ادت بال��دور الذي تقوم به مؤسس��ة 
التنظيم العقاري من خالل التقدم المتسارع 
ف��ي تحقي��ق رؤية المؤسس��ة عب��ر فرض 
القوانين الداعمة لتحسين مستوى السوق 

وتنظيم عمليات التداول.

أحمد حبيب

 »بحرين ميدكل« أول منصة 
لحجز المواعيد الطبية في المملكة

أطلق��ت ش��ركة »إنفن��ت« للتكنولوجيا، 
إح��دى الش��ركات البحريني��ة الرائدة في 
مجال تقنية المعلومات، تطبيق »بحرين 
ميدكل« للهواتف الذكي��ة وهو المنصة 
اإللكتروني��ة األول��ى في البحري��ن التي 
تخت��ص بحجز المواعي��د الطبية، لتحقق 
بذل��ك إنج��ازًا مهمًا ف��ي مج��ال تطوير 

الخدمات الطبية بالمملكة.
مي��دكل«  »بحري��ن  تطبي��ق  ويتي��ح 
للمس��تخدمين، إمكاني��ة التحكم الكامل 
من خالل كبسة زر بسيطة عبر أجهزتهم 
الذكية أو أجهزة الحاسوب الخاصة بهم.

ويمك��ن للمس��تخدمين أيض��ا من خالل 
مقاط��ع  آالف  إل��ى  الوص��ول  التطبي��ق 
الفيدي��و الطبية والص��ور والنصائح حول 
الرعاي��ة الصحية. وقد ت��م دمج التطبيق 
بالكامل مع أنظمة التشغيل في عدد كبير 
العيادات والمراكز والمستشفيات العاملة 
ف��ي المملكة، مم��ا يتيح للمس��تخدمين 
الفرص��ة لمعرفة أطبائهم جيدا قبل حجز 

الموعد.
وت��م إطالق التطبيق الجدي��د في فعالية 
خاصة، أقيمت بدعم من مجلس التنمية 

االقتصادي��ة ال��ذي يولي اهتمام��ا كبيرا 
بتنمي��ة البيئ��ة الداعمة ل��رواد األعمال 
وذل��ك ضم��ن مهام��ه الت��ي تتركز في 
اس��تقطاب االستثمارات لمملكة البحرين 

للمساهمة في خلق الوظائف.
فيما تعمل المنصة عبر خدمات »أمازون 

ويب سيرفيسيز« الس��حابية، حيث تأتي 
هذه المنصة لتمنح المستخدمين القدرة 
عل��ى حجز المواعيد م��ع األطباء بمختلف 
المس��تخدم  اختيار  تخصصاتهم حس��ب 
للمواقع واألوق��ات والتواريخ المناس��بة، 
باإلضافة إل��ى القدرة عل��ى متابعة حالة 

طلبات المواعيد.
وش��هدت الفعالية حضور وكلمة من كل 
من المستش��ار األول لتطوير االس��تثمار 
غالبين،  س��ايمون  الدكت��ور  بالمجل��س 
ومهن��دس حل��ول الحوس��بة الس��حابية 
ف��ي أمازون ويب سيرفيس��يز أحمد الحو، 
والرئي��س التنفيذي لش��ركة إنفنت علي 
الحلواجي، ورئيس التس��ويق في ش��ركة 
إنفنت حسين الجش��ي وعدد من ممثلي 
المؤسس��ات الصحية الحكومية والخاصة 

في المملكة.
وأش��اد د.س��ايمون بتطبي��ق »بحري��ن 
المنص��ة  يعتب��ر  وال��ذي  مي��دكل«، 
بحج��ز  الخاص��ة  األول��ى  اإللكتروني��ة 
المواعي��د الطبي��ة الت��ي ت��م تطويرها 

بالكامل من قبل أيادٍ بحرينية.
وأكد س��ايمون ح��رص مجل��س التنمية 
االقتصادي��ة عل��ى دع��م رواد األعم��ال 
والمتوس��طة  الصغي��رة  والمؤسس��ات 

واألعمال المتناهية الصغر.
 وقال »نحن متحمس��ون لرؤية مش��اركة 
رواد األعم��ال الش��باب في ه��ذا المجال 

الذي يشهد تطورًا مضطردًا«

وق��ال الحلواجي: »المش��روع ثمرة ثالث 
الج��اد والتفان��ي  س��نوات م��ن العم��ل 
واإلخ��الص. وم��ن خ��الل إط��الق ه��ذه 
المنص��ة، نس��عى إل��ى تغيي��ر مفه��وم 
المواعي��د الطبي��ة، لي��س ف��ي مملك��ة 
البحري��ن فحس��ب، ب��ل ف��ي المنطق��ة 
بأس��رها، وه��ذا يتماش��ى م��ع الرؤي��ة 
االقتصادي��ة الطموح��ة للبحرين 2030، 
والت��ي أطلقها حض��رة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
البالد المفدى، حيث كانت الرؤية بمثابة 
عامل مُلهم لنا طيلة فترة تطوير تطبيق 

بحرين ميديكال«.
إل��ى ذل��ك، أك��د الجش��ي أن رحلت��ه مع 
الحلواج��ي تع��ود إل��ى أي��ام طفولتهما، 
مؤك��دا أن الرواب��ط القوي��ة التي تربط 
بينهم��ا كان��ت بمثابة العامل الرئيس��ي 
وراء تحقي��ق طموحهما بتطوير التطبيق 

وإطالقه.
وأض��اف: »م��ا يميزنا ه��و أن لدينا رؤية 
مش��تركة ونتطلع إل��ى أن نصبح نموذجا 
يحتذي به بين رواد األعمال في المملكة 

والمنطقة«.

 200 طبيب وطبيبة في المنصة 
اإللكترونية األولى من نوعها في البحرين

أكد الرئي��س التنفيذي لش��ركة إنفينت 
للتكنولوجيا علي الحلواجي انضمام 200 
طبيب وطبيبة م��ن مختلف التخصصات 
اإللكترونية »بحرين ميديكال«  للمنصة 
باس��تثمار بل��غ 100 ألف دين��ار بحريني 
والت��ي س��يتم إطالقه��ا ي��وم الخميس 

المقبل بشكل رسمي للجمهور.
وق��ال الحلواجي في تصري��ح للصحفيين 
عل��ى هامش إط��الق أول منص��ة خاصة 
لحج��ز المواعي��د الطبي��ة ف��ي البحرين 
»بحري��ن ميدي��كال«، إن هن��اك خط��ة 
مدروس��ة على مدى 5 سنوات للقيام من 
خاللها بتطوير المنصة واستقطاب مزيد 
م��ن األطب��اء والمستش��فيات والعيادات 
باإلضافة إلى التوس��ع خارجيًا في أسواق 
الخليج والوطن العربي، حيث إن المنصة 
ستتوفر كتطبيق بمتجر أبل لمستخدمي 
هواتف ش��ركة أبل ومستخدمي الهواتف 
العاملة بنظام األندرويد وس��تتواجد في 
اإلنترنت كموق��ع إلكتروني تحت عنوان 

www.medical.bh.
وعب��ر الحلواج��ي خ��الل حفل التدش��ين 
عن امتنانه لجمي��ع الجهات مثل مجلس 
واألطباء  وأم��ازون  االقتصادية  التنمي��ة 
بوجه الخصوص على دعمهم الالمحدود 

من أجل أن ترى هذه المنصة النور.
وق��ال: »نهدف إل��ى توفي��ر تجربة حجز 
مواعيد تتناسب مع الطفرة التكنولوجية 
التي تعيش��ها مملكة البحرين بفضل ما 
تولي��ه الحكوم��ة في ظل العه��د الزاهر 
لحضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
م��ن دع��م لقط��اع التكنولوجي��ا وتقنية 
الرائ��دة  المكان��ة  لتعزي��ز  المعلوم��ات 

المج��ال  ف��ي ه��ذا  البحري��ن  لمملك��ة 
الحيوي«.

ميدي��كال«  »بحري��ن  منص��ة  وأك��دت 
اإللكترونية ريادة مملك��ة البحرين على 
صعي��د التكنولوجي��ا، وخصوص��ًا مجال 
رقمنة العمليات في ظل الثورة الصناعية 
الرابع��ة وم��ا ترت��ب عليه��ا م��ن دع��م 
جميع العمليات بمختل��ف مجاالت الحياة 

بالتكنولوجيا الرقمية.
وستوفر المنصة راحة البال لمستخدميها، 
إذ س��تقدم لهم إمكانية حجز مواعيدهم 
الطبي��ة بضغط��ة زر واح��دة دون العناء 
إلج��راء أي مكالم��ة هاتفي��ة واالنتظ��ار 
لمعرف��ة المواعي��د المتواف��رة واألوقات 

المناسبة لهم.
وأش��ار إلى كلم��ة عاهل الب��الد المفدى 
خالل تفض��ل جاللته برعاي��ة افتتاح دور 
االنعق��اد الثاني من الفصل التش��ريعي 

الش��ورى والنواب،  الخام��س لمجلس��ي 
والتي ش��دد جاللت��ه فيها عل��ى ضرورة 
االس��تعداد الكامل للتعامل مع متطلبات 
وتوظي��ف  بتبن��ي  الرقم��ي،  االقتص��اد 
تقنيات الذكاء االصطناعي في القطاعات 

اإلنتاجية والخدمية.
وأوضح أن ش��ركة »إنفين��ت« عملت في 
هذا الس��ياق ف��ي وضع الخط��ط األولية 
والتص��ور الخاص لهذا التطبيق من أجل 
أن تواص��ل مملك��ة البحرين تفوقها في 
مجال توظي��ف التكنولوجي��ا في مختلف 
الخدمات والمجاالت، الفتًا إلى أن التطبيق 
الجديد س��يعطي بعدًا جدي��دًا لخدمات 
الرعاي��ة الصحية بمملك��ة البحرين عبر 
ترتي��ب المواعي��د الطبية بسالس��ة مع 
ع��دم وجود أي تض��ارب وتش��ابك فيها 
م��ا قد يؤث��ر على انس��يابيتها وخس��ارة 
عمالء المستش��فيات والعي��ادات الطبية 

بالمملكة لساعات ثمينة من وقتهم.
من جانبه، ذكر العضو المنتدب لمجلس 
التنمي��ة االقتصادي��ة س��ايمون غالب��ن 
أهمية مس��اهمة المنصات التكنولوجية 
الفاعلة ف��ي االقتصاد الوطن��ي بمملكة 
البحرين، مؤكدًا ضرورة التركيز في قطاع 
التكنولوجيا لعملية التحول الرقمي ورفع 

مساهمته في الناتج اإلجمالي المحلي.
وق��ال إن هن��اك العدي��د من الش��ركات 
التكنولوجي��ة الت��ي تعم��ل عل��ى ابتكار 
المنتج��ات التي تخدم جمي��ع القطاعات 
وتس��هل عملية تقدي��م الخدمات، وهم 
بدوره��م في مجلس التنمية االقتصادية 
يقوم��ون بج��ذب المزيد من الش��ركات 

التكنولوجية في البحرين.
وأك��د أهمية تركي��ز المجلس على جذب 
ش��ركات جديدة خالل هذا العام، مشددًا 
عل��ى ضرورة أن تكون البنية التحتية في 

مملكة البحرين ووجود التقنيات الحديثة 
مث��ل الجيل الخام��س والحل��ول التقنية 
عام��ل جذب للش��ركات األجنبية، متوقعًا 
نمو قط��اع التكنولوجيا خالل الس��نوات 

المقبلة في المملكة.
الجدي��ر بالذك��ر أن التطبي��ق المجان��ي 
سوف تتم إتاحته عبر الموقع اإللكتروني 
س��يتوفر  كم��ا   ،»www.medical.bh«
بمتجر أبل لمس��تخدمي هواتف ش��ركة 
العامل��ة  الهوات��ف  ومس��تخدمي  أب��ل 
بنظام األندرويد. ه��ذا ويعطي »بحرين 
ميديكال« بعدًا جدي��دًا لخدمات الرعاية 
الصحي��ة بمملك��ة البحرين عب��ر ترتيب 
المواعيد الطبية بسالسة دون أي تضارب 
وتش��ابك فيما بينها مما ق��د يؤثر على 
انسيابيتها وخسارة عمالء المستشفيات 
والعي��ادات الطبي��ة بالمملكة لس��اعات 

ثمينة من وقتهم.
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قر تنال جائزة فينوس  الصَّ
 العالمية للمرأة المتميزة

في العلوم اإلنسانية
 Venus International« العالمي��ة  فين��وس  منظم��ة  منح��ت 
Foundation« بجمهوري��ة الهند، عضو هيئ��ة التدريس في جامعة 
البحري��ن د.ليلى الصقر، جائزة فينوس الدولي��ة للمرأة المتميزة في 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية لعام 2020.
وتمن��ح الجائزة -التي يقدمها مركز البحوث والتصميم المتقدم كارد 
»CARD« لمؤسس��ة فينوس الدولية- للمرأة الشَّ��ابة المتميزة في 

البحوث والعمل االجتماعي اإلبداعي.
ومن المقرر أن يقام حفل التكريم في مدينة ش��يناي في الهند في 7 
مارس المقبل، حيث يتم تقديمه سنويًا خالل االجتماع السنوي للمرأة 

.)AWM(
وأعرب��ت عضو هيئة التدريس في قس��م اإلعالم والس��ياحة والفنون 
الدكت��ورة ليل��ى الصق��ر، عن فخره��ا لكونه��ا أول أكاديمي��ة عربية 

متخصصة في العالقات العامة تحصد هذه الجائزة.
وقال��ت: »إن حصول��ي على هذه الجائ��زة يثبت أن العالق��ات العامة 
يمكن توظيفها بش��كل فعال في خدمة المجتمع، وهي الرسالة التي 
حملته��ا منذ دخولي هذا التخصص ورك��زت عليها في عملي البحثي 
واالجتماعي«، مش��يرة إلى أن »هذا الفوز يعكس مدى التمكين الذي 
وصل��ت إليه الم��رأة البحرينية مم��ا أهلها للتميز وني��ل جوائز دولية 

مرموقة«.
وتمنح الجائزة للمتميزات في القطاع األكاديمي حس��ب 5 فئات: فئة 
األكاديميات الشابات )أقل من 35 سنة(، وفئة األكاديميات المتميزات 
)أقل من 45 س��نة(، وفئة األكاديميات المتمكنات )أقل من 55 سنة(، 

وفئة إنجاز العمر لألكاديميات )أكبر من 55 سنة(.
ولفت��ت الصقر إلى أن »الجائزة تتضمن عدة ش��روط منها أن تكون 
المرش��حة حاصلة على ش��هادة أكاديمية عليا، وأن تنش��ر عددًا من 
البحوث المحكمة في مجالت معتمدة، ولديها س��جل اس��تثنائي من 

اإلسهام الكبير في تخصصها وخدمة المجتمع«.
يذكر أن الصقر -التي نش��رت أكثر من 20 بحث��ًا علميًا- حاصلة على 
درج��ة الدكتوراه عن أطروحته��ا »دور اإلعالم والعالق��ات العامة في 
تسويق التغيير االجتماعي في الخليج العربي« في جامعة ستيرلنغ في 

إسكتلندا بالمملكة المتحدة في العام 2007.
ويتوج التكريمُ عدَة جوائز ثقافية وبحثية نالتها د. الصقر كان آخرها 
جائزة راش��د بن حمي��د للثقافة والعلوم لع��ام 2019 للبحث العلمي، 

وجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم لعام 2016 لإلبداع األدبي.

دراسة: العالمة التجارية تعزز التنافسية 
للشركات وتحتفظ بالموظفين الموهوبين

أك��دت دراس��ة أجريت ف��ي جامع��ة البحرين 
اس��تراتيجية  تلعب��ه  ال��ذي  الحاس��م  ال��دور 
العالم��ة التجارية في تعزيز الميزة التنافس��ية 
للمؤسسات، مشيرة إلى تأثير ذلك في مستوى 
االحتفاظ بالموظفين على اختالف تسلسلهم 

الهرمي بالمؤسسات.
وتوصلت الدراس��ة إلى أثر اتباع استراتيجيات 
تعزي��ز القدرة التنافس��ية في تطوي��ر العالمة 
التجاري��ة ألصحاب األعمال، من خالل االعتماد 
على خط��ط طويلة األج��ل لزي��ادة االحتفاظ 
بالمواهب ضمن معادالت اإلنتاجية والربحية 

للمؤسسات.
والدراس��ة - الت��ي أجرته��ا الباحث��ة في كلية 
إدارة األعمال بالجامعة الطالبة شريفة الخاجة 
كجزء من متطلبات نيل درجة الماجس��تير في 
اإلدارة والتس��ويق - عنونت ب�� »العوامل التي 
تؤثر على العالمة التجارية لصاحب العمل في 

القط��اع المصرفي« طبقت على أحد المصارف 
في البحرين.

االس��تراتيجيات  تعزي��ز  بأهمي��ة  وأوص��ت 
التنافسية، وتحديد استراتيجية واضحة لزيادة 
قوّة الجذب، مع تحويل إستراتيجية االستبقاء 
كش��كل من أشكال التس��ويق من خالل تعزيز 
االس��تراتيجيات التنافس��ية، وتطوير سياسات 
ومعايير الموارد البشرية لتمكين الموهوبين 
من البق��اء أطول فترة ممكنة، إذ تعتبر واحدة 
من أكثر االستراتيجيات الموصى بها الكتساب 

قيم فردية وتنظيمية أعلى.
وبين��ت نتائج الدراس��ة أن الش��ركات الجيدة 
تعتم��د بش��كل أساس��ي عل��ى ق��درة ق��ادة 
الموارد البش��رية على االحتف��اظ بالموظفين 
الموهوبي��ن، بم��ا ق��د ي��ؤدي إلى اكتس��اب 
المؤسسة مستوى عاليًا من الميزة التنافسية 

بين الشركات.

 وزيرة الصحة ترعى مهرجان اليوم 
العائلي بمستشفى الطب النفسي

تح��ت ش��عار »عائلة واح��دة« افتتح��ت وزيرة 
الصح��ة فائق��ة بن��ت س��عيد الصال��ح فعالية 
مهرجان اليوم العائلي الرابع وذلك بمستشفى 
الط��ب النفس��ي، الذي ه��دف لزي��ادة أواصر 
التواص��ل والتع��اون بي��ن المستش��فى وذوي 

المرضى.
وعبرت وزي��رة الصحة في كلمته��ا االفتتاحية 
عن بالغ س��عادتها بهذه الفعالية الهامة التي 
تجم��ع م��ا بي��ن األهال��ي وأبنائه��م وبناتهم 
والعاملين في مستش��فى الطب النفسي الذي 
ك��رس جل اهتمام��ه لرعاية المرض��ى، وأثبت 
ه��ذا المستش��فى جدارت��ه فيم��ا يقدم��ه من 
خدمات صحية من خالل التعاون والتشارك مع 

القطاعات ذات العالقة.
وأشارت إلى أهمية االس��تمرار في تنظيم مثل 
ه��ذه الفعاليات االجتماعية العائلية التي تؤكد 
عل��ى أهمية العالقة ما بين األس��رة والمجتمع 
والتنس��يق والتعاون من أج��ل صحة المريض 
من خالل تحسين األداء والوصول إلى خدمات 

صحية ذات جودة عالية آمنة ومستدامة.
من جانبه��ا تقدمت د. ش��ارلوت عوض كامل 
رئي��س مستش��فى الطب النفس��ي بش��كرها 
لوزيرة الصحة على دعهما واهتمامها بالبرامج 
الهادف��ة الت��ي تنظ��م ط��وال العام م��ن أجل 
مصلحة المرضى، وأش��ادت بالتفاعل والحضور 
م��ن قب��ل ذوي المرض��ى، والمب��ادرات الت��ي 
يقوم به��ا ال��كادر العامل بمستش��فى الطب 

النفس��ي من أجل هذه البرامج والفعاليات، في 
س��بيل االرتق��اء بالخدمات النفس��ية المقدمة 
وتطويره��ا. وأك��دت عل��ى وص��ول الخدمات 
النفس��ية المقدم��ة ف��ي مملك��ة البحرين إلى 
مستويات عالية، بحسب المؤشرات المسجلة، 
والتفاعل والتجاوب من قبل المرضى وأسرهم 

لهذه البرامج.
وتفضلت الوزيرة الصالح بتكريم المش��اركين 
من مختلف الجهات الرسمية واألهلية بالمملكة 

والمش��اركين ضمن أنش��طة وبرام��ج الصحة 
النفس��ية وتوزي��ع الش��هادات عل��ى المرضى 
وذويه��م والموظفي��ن بالطب النفس��ي، كما 
تفضل��ت بزيارة المعرض الصح��ي المقام على 
هامش انعقاد الحفل والذي أشتمل على العديد 
من األنش��طة التي هدفت لتعزيز ما تم إنجازه 
من مد جسور وشراكة مجتمعية، لالستمرار في 
تقديم الدع��م والتطوير الالزم م��ن أجل حياة 

صحية أفضل للمواطنين والمقيمين.

 أبوالفتح: تحديد المسارات
المختلفة لتطوير تنويع الغذاء

أكد وكي��ل الزراعة والث��روة البحري��ة د.نبيل 
أبوالفتح، أن مش��روع تطوير استراتيجية تنوع 
مص��ادر الغذاء في دع��م األم��ن الغذائي في 
البحرين، يركز على تحديد المسارات المختلفة 
لتطوير تنويع الغذاء في البحرين، وسبل تعزيز 
برنام��ج المخ��زون االس��تراتيجي م��ن الغذاء 

ضمن استراتيجية األمن الغذائي.
كما يركز على تحديد الخيارات البديلة لمصادر 
الغذاء المس��تورد واالس��تثمارات الخارجية في 
مجال الغذاء، تحديد أفضل الممارسات لوسائل 
اإلنت��اج المحلي م��ن المحاصي��ل الزراعية بما 
تتوافق مع التغل��ب الظروف المناخية والمياه، 
وتقيم الوضع الراهن اإلنتاج الزراعي المحلي، 
واالس��تثمارات الخارجي��ة في مج��االت اإلنتاج 
الزراع��ي، واإلج��راءات الطارئ��ة ف��ي مواجهة 
نقص الغ��ذاء، إذ س��تتكفل منظم��ة األغذية 
والزراعة التابعة لألمم المتحدة بإعداد دراسة 

مفصلة حول المشروع.
وترأس أبوالفت��ح، اجتماع اللجن��ة التوجيهية 
لمتابع��ة وض��ع خط��ة عم��ل لتنفيذ مش��روع 
استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم األمن 

الغذائي.
وتض��م اللجن��ة ممثلين لعدة جهات رس��مية 
بحرينية مع خب��راء منظمة األغذي��ة والزراعة 
لألم��م المتحدة »الفاو«، حي��ث عقد االجتماع 
بمبن��ى وكال��ة الزراع��ة والث��روة البحرية في 

البديع
وحض��ر االجتماع الوكيل المس��اعد لش��ؤون 
الزراع��ة د.عبدالعزي��ز عبدالكريم، والمنس��ق 
المقيم والممثل لألمين العام لألمم المتحدة 
ف��ي البحري��ن أمي��ن الش��رقاوي، وممثل عن 
مكتب النائ��ب األول لرئيس مجل��س الوزراء، 
غرفة تج��ارة وصناعة البحري��ن، وزارة التربية 
الحكوم��ة  هيئ��ة  الصح��ة،  وزارة  والتعلي��م، 

اإللكترونية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 
المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.

وق��ال وكي��ل الزراع��ة والث��روة البحري��ة: إن 
االجتم��اع يأتي متابعة لواحدة من أصل أربعة 
مش��اريع تم التوقيع عليها بين وكالة الزراعة 
والث��روة البحري��ة بوزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي، مع منظمة 
األغذي��ة والزراع��ة التابع��ة لألم��م المتحدة 
»الف��او«، ضمن إطار الش��راكة االس��تراتيجية 
بي��ن مملكة البحري��ن ووكاالت منظمة األمم 

المتحدة.
وع��رض الخبير الفني لمنظمة »الفاو« د.رامي 
أبوس��لمان خطة مقترحة لتطوير استراتيجية 
األمن الغذائ��ي لمملكة البحرين، وأش��ار إلى 
أن مح��ددات األمن الغذائ��ي تتضمن، اإلنتاج 
المحلي، التنمية االقتصادي��ة، تصنيع الغذاء، 
إعادة التصدير، االس��تثمار في اإلنتاج الغذائي 
التنسيق  االستراتيجية،  االحتياطيات  العالمي، 
بين القطاعات، التقنيات الزراعية المس��تدامة 
المال��ي،  القط��اع  تس��هيالت  المناس��بة، 
الع��ادات الغذائي��ة وس��المة الغ��ذاء وتقليل 
الهدر، االس��تدامة وإدارة الم��وارد الطبيعية، 

اإلحصائيات والمعلومات والرصد.
وذكر أن الهدف هو الوصول إلى اس��تراتيجية 
ش��املة ومتنوعة لألم��ن الغذائي في البحرين 
ترتكز على االستدامة االجتماعية واالقتصادية 
والبيئية وتخفف من المخاطر ذات الصلة بتغير 
المن��اخ والمخاط��ر االقتصادي��ة واالجتماعية 

والسياسية العالمية.
وش��دد على ض��رورة وضع خطة عم��ل لتنفيذ 
االس��تراتيجية، والبناء عل��ى الجهود المبذولة 

في البحرين فيما يتعلق باألمن الغذائي.
وأكد الش��رقاوي أهمية التع��اون الوثيق بين 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي ومنظم��ة األغذي��ة والزراعة لدعم 
المش��اريع المرتبط��ة ببرنام��ج الحكومة بما 
تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيم��ا يتعل��ق بمش��روع تطوير اس��تراتيجية 
تنوع مص��ادر الغذاء في دع��م األمن الغذائي 
بالمملكة، أكد الش��رقاوي أهمية تنفيذ خطة 
العم��ل بم��ا تحقق األه��داف المنش��ودة من 
المش��روع وأن تك��ون المؤش��رات المح��ددة 
واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ بشكل مباشر 

يتوازى مع مراحل تنفيذ المشروع.

 السلوم: واثقون
في إنهاء مـلف خريجي 

الجامعات الصينية
المالي��ة  اللجن��ة  رئي��س  ثم��ن 
النواب  بمجل��س  واالقتصادي��ة 
تكلي��ف صاحب  الس��لوم،  أحمد 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول 
ال��وزراء، لدى  لرئي��س مجل��س 
أمس  الحكومة  ترؤس��ه جلس��ة 
التعليم  لتطوير  األعلى  المجلس 
والتدريب برئاس��ة س��مو الشيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة نائب 
رئيس مجل��س الوزراء بدراس��ة 
االقت��راح برغبة ال��ذي تقدم به 
بش��أن إيج��اد الحل��ول الالزم��ة 
للطلب��ة البحرينيي��ن الحاصلين 
م��ن  جامعي��ة  ش��هادات  عل��ى 

الصين ولم تتم معادلتها.
والتنس��يق  التع��اون  إن  وق��ال 
الدائم بين السلطتين التنفيذية 
والتش��ريعية مثم��ر نتيج��ة م��د 
الجس��ور والخ��روج بالعديد من 
التوافق��ات التي تصب في خدمة 

المواطنين.
وأوض��ح أن االقت��راح ج��اء بع��د 
م��ن  العدي��د  ال��ى  االس��تماع 
المالحظ��ات م��ن قب��ل الطلب��ة 
أموره��م  وأولي��اء  الخريجيي��ن 
الصيني��ة  الجامع��ات  بمختل��ف 
وت��م عقد عدد م��ن االجتماعات 
معه��م، وعل��ى أثره ت��م التقدم 
الماض��ي  االنعق��اد  دور  خ��الل 
بمقت��رح برغب��ة بش��أن ايج��اد 
الحلول الالزمة لمعادلة شهادات 
الطلب��ة الذين تحص��ل بعضهم 
على دعم حكومي ممثل من قبل 
وزارة التربي��ة والتعلي��م بصرف 
مخصص��ات المنح��ة الدراس��ية 
الت��ي تطلب ال��وزارة من خاللها 
الجدول الدراسي للختم عليه من 
أجل اس��تمرار صرف المنحة التي 

تقدر ب�400 دينار.
وأض��اف أنه كان م��ن المفترض 
توضي��ح كاف��ة األم��ور وتبي��ان 
الموج��ودة  الجامع��ات  ح��االت 
في الصين، وهو أم��ر ال يتحمله 
أموره��م  أولي��اء  وال  الطلب��ة 
وأصبحوا يواجهون شبح البطالة 
بع��د أن بذل��وا كاف��ة جهودهم 
في س��بيل الوصول ال��ى النجاح 

والتفوق.
وأش��ار النائ��ب الس��لوم إلى أن 

تكلي��ف س��موه إل��ى المجل��س 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب 
س��يضع ب��كل تأكي��د الخطوات 
العملي��ة للمض��ي في ح��ل هذا 
الملف الذي ينتظره الجميع بفارغ 
الصب��ر م��ن أجل الحص��ول على 
االعتمادية المطلوبة والتصديق 
من مختل��ف الجه��ات، مبينًا أن 
هناك ثقة كبي��رة في إنهاء ملف 
خريج��ي الجامع��ات الصينية بما 

يعود بالنفع عليهم.
العربي��ة  المملك��ة  أن  وأوض��ح 
تعت��رف  الش��قيقة  الس��عودية 
بالجامع��ات الت��ي تخ��رج منه��ا 
طلبتنا وه��ي اآلن تحتضن عددًا 
التخصصات،  منهم في مختل��ف 
لممارس��ة  الطلب��ة  إص��رار  وأن 
المهن��ة ه��و اجته��اد وعزيم��ة 
نثمنها في سبيل حصولهم على 
الخب��رة الالزم��ة الت��ي تؤهلهم 
إلى صقل مهاراتهم وحصولهم 
الكاف��ي على الخب��رة عن طريق 

الممارسة الفعلية.
ون��وه إل��ى متابعته المس��تمرة 
لملف الطلبة من خالل اس��تمرار 
التواص��ل مع الطلبة وأس��رهم، 
واطالعهم عل��ى كافة التحركات 
الت��ي ال تفقده��م األم��ل، فهم 
التقدي��ر  كل  بح��ق  يس��تحقون 
والثناء على جهودهم ومثابرتهم 
ونقله��م الصورة المش��رفة عن 
الطلبة البحرينيين، وبالتالي بات 
لزام��ًا العمل على ايج��اد الحلول 
الت��ي تس��اهم ف��ي االس��تعجال 
ف��ي تصديق ش��هاداتهم والتي 
المنطق��ة،  دول  به��ا  تعت��رف 
كم��ا يجب ض��رورة تبي��ان كافة 

اإلجراءات المتخذة لطمأنتهم.

أحمد السلوم 
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“الصحة” تفّتش مطاعم “أسوار” بالرفاع والمعارض
 أبلغ مســـؤول بـــإدارة مطابـــخ ومطاعم 
باتخـــاذ  “البـــاد”  البحريـــن  أســـوار 
صاحـــب  ضـــد  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
فيديو التشـــهير الخليجي الذي انتشرت 
مقاطعـــه فـــي مجموعـــات “الواتس أب” 
ووســـائل التواصل االجتماعي، وتضّمن 
ذلـــك الفيديو إســـاءة وتشـــهيًرا وافتراء 
ومعلومـــات ال مـــكان لهـــا مـــن الصحـــة، 
وأن اإلدارة تنتظـــر اكتمـــال اإلجـــراءات 
للمســـاءلة  عليـــه  المدعـــى  وتقديـــم 

القانونية.
 وفيمـــا يتعلق عن األســـباب التي دفعت 
صاحـــب الفيديـــو الـــذي ادعـــى أنـــه كان 

يمتلـــك المطعـــم ضمـــن سلســـلة مطاعم 
فـــي المنطقة الشـــرقية بالمملكة العربية 
الســـعودية، وأعلـــن عـــن فـــض الشـــراكة 
بسبب ما اكتشفه من ممارسات مخالفة 
للقانـــون واألنظمـــة، وأن ال عاقـــة لهـــم 
بإدارة المطعم في البحرين، قال المصدر 
إن صاحـــب الفيديو كان شـــريًكا بالفعل 
إال أنـــه بســـبب فض الشـــراكة أصـــّر على 
ا”، إال أن اإلدارة  أن يكون “شـــريًكا اســـميًّ
رفضـــت طلبـــه فهدد بالتشـــهير والفضح 

للنيل من المطعم.
أن  “البـــاد”  أخـــرى، علمـــت  مـــن جهـــة   
قســـم مراقبـــة األغذيـــة بـــإدارة الصحـــة 

العامـــة بـــوزارة الصحـــة زار قبـــل ثاثـــة 
أيـــام المطعم بفرعيه فـــي الرفاع الغربي 
فحًصـــا  وأجـــرى  المعـــارض،  وشـــارع 

الفيديـــو،  ذلـــك  انتشـــار  بعـــد  وتدقيًقـــا 
وخـــال الزيـــارة تـــم التأكـــد مـــن أنـــواع 
الزيوت المســـتخدمة واألغذية واللحوم 

وكافة المواد المســـتخدمة وهي سليمة 
ومطابقة لاشـــتراطات، وعلق المسئول 
بـــإدارة المطعـــم بالقـــول :”لـــو كان كام 
صاحب فيديو التشهير صحيًحا لما كان 
المطعـــم يعمل والتخـــذت وزارة الصحة 
إجراءاتهـــا، إال أن كل مـــا طرحـــه مجرد 
أكاذيب وافتراء بهدف تصفية حسابات 
والنيـــل من ســـمعة المطعـــم”، مضيًفا أنه 
ولله الحمد، فإن العمل في المطعم يسير 
على أحسن حال، وهذا بفضل هللا وثقة 
زبائننـــا الذين تواصلوا معنا منذ انتشـــار 
ذلك الفيديو، لكننا ماضون في خطوات 

المساءلة القانونية ضد المدعى عليه.

فرع مطاعم أسوار بشارع المعارض

مسؤول بالمطعم 
لـ “البالد”: الفيديو 

يتضّمن إساءة 
وتشهيًرا وأكاذيب

صاحب الفيديو 
هّدد بالنيل من 
المطعم إذا لم 

ا يكن شريًكا اسمّيً
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5 مراكز صحية ال تستوعب كثافة “الشمالية” السكانية
ــرطانية ــز تشـــخيص األورام السـ ــد تخصيـــص مركـ ــي يناشـ القبيسـ

دعـــا رئيـــس اللجنة الفنيـــة ممثـــل الدائرة 
الشـــمالي  البلـــدي  بالمجلـــس  التاســـعة 
عبـــدهللا القبيســـي إلـــى تخصيـــص أرض 
إلنشـــاء مستشـــفى عـــام فـــي المحافظـــة 
خـــاص  مركـــز  إلنشـــاء  وأرض  الشـــمالية 
بتشـــخيص األورام الســـرطانية وعاجهـــا 

في بالمحافظة.
الرعايـــة  إن  “البـــاد”  لــــ  القبيســـي  وقـــال 
الصحيـــة فـــي المحافظـــة الشـــمالية فـــي 
تراجع في ظـــل الكثافة الســـكانية العالية 
الطبيـــة  الخدمـــات  أن  موضحـــا  فيهـــا، 
األولية تقدمها 5 مراكز صحية فقط ألكبر 
المحافظـــات كثافة ســـكانية في البحرين، 
الفتـــا إلـــى أن اثنيـــن مـــن المراكـــز فقـــط 
يعمان على مدار الساعة، في حين تخلو 
التخصصيـــة  العيـــادات  مـــن  المراكـــز  كل 

األمر الذي يجبر المواطنين لتحويلهم إلى 
مجمع السلمانية الطبي.

وتابـــع أن وزارة الصحة أعلنت مؤخرا أنه 
ال يوجـــد خطـــط إلنشـــاء مستشـــفى عـــام 
بالمحافظة وال مراكز تخصصية وعيادات، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه تقـــدم باقتراح فـــي دور 
االنعقـــاد األول  يونيـــو 2019 بتخصيـــص 
بتشـــخيص  خـــاص  مركـــز  إلنشـــاء  أرض 
فـــي  وعاجهـــا  الســـرطانية  األورام 
المحافظة الشـــمالية ومقتـــرح بتخصيص 
عـــام  مهنـــي  مستشـــفى  إلنشـــاء  أرض 
لتقديم خدمات العاج الطبيعي التأهيلي 
إلصابات الحوادث والحاالت التي تحتاج 
التأهيل في محافظة الشـــمالية.  وأضاف 
أن رد وزارة الصحـــة كان ســـلبيا، حيـــث 
ذكرت أن المقترحين سيخضعان للدراسة 

مـــن قبـــل لجنـــة التخطيط اإلســـتراتيجي 
الصحـــي المزمع تشـــكيلها فـــي إطار نظام 
الضمـــان الصحـــي؛ لتحديـــد االحتياجـــات 
الفعلية المستقبلية إلنشـــاء المستشفيات 
والمراكـــز الصحيـــة، إال أننـــا لـــم نـــر نتائج 

بخصوص هذه الدراسة. 
ولفت القبيســـي ارتفاع معـــدالت اإلصابة 

وعـــدد  الســـرطان  بأمـــراض  الســـنوية 
الوفيـــات في البحرين الفت جدا ويحتاج 
الـــوزارة  مزيـــدا مـــن االهتمـــام مـــن قبـــل 
بتوفيـــر المراكـــز التخصصيـــة والدراســـة 
للفحوصـــات المبكـــرة لجميـــع أنـــواع هـــذا 
المرض. وأوضح أن الضغط الشـــديد على 
عيادة األورام في مجمع السلمانية الطبي 
الطبيـــة  األخطـــاء  مـــن  بالكثيـــر  يتســـبب 
التـــي ضجت منهـــا المواطنـــون فضا عن 
اإلهمـــال الـــذي ال يرقى بمرضـــى الحاالت 
ـــن أن الكثافة الســـكانية  المســـتعصية. وبيَّ
الكبيرة في المحافظة الشـــمالية تستدعي 
توفيـــر مراكـــز متخصصـــة لهـــذا المـــرض 
ليخـــدم جميع المـــدن والقـــرى، فضا عنه 
الضغـــط علـــى مستشـــفى  أنـــه ســـيخفف 

السلمانية ومستشفى الملك حمد. 

الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  أكـــد 
عادل المعاودة أن دجاج ساديا 
مذبوح على الطريقة اإلسامية 

وهو “حال”.
مقطـــع  فـــي  المعـــاودة  وذكـــر 
فيديو مصور بإحدى الجلســـات 
برازيلـــي  المصنـــع  صاحـــب  أن 
الجنســـية ورجل طيب وصالح 
لم يكن مســـلًما ثم أعلن إسامه 
وهـــو ملتـــزم، مؤكـــًدا أنه ســـبق 
وأن التقـــى معه بمكـــة المكرمة 
وأكـــد لـــه أن طريقـــة الذبح تتم 

على الطريقة اإلسامية.
يذكر أن مصنع ساديا يعتبر أكبر 
مجزر في البرازيل وقد تأسس 
عـــام 1944، ومنـــذ عـــام 1993 

بـــدأ المصنـــع بتصديـــر منتجاته 
إلى األرجنتين و40 دولة أخرى 
وتعتبر منطقة الشـــرق األوسط 

أكبر مستهلك لمنتجاته.
وساد لغط كبير خال السنوات 
كانـــت  إذا  مـــا  حـــول  الماضيـــة 

منتوجاته من الدجاج “حال”.

المعاودة: صاحب مصنع دجاج 
“ساديا” كان كافًرا ثم أسلم

شتالت بأسماء ذوي اإلعاقة ولوحات من قلب حديقة السلمانية
نّظـــم مجلس أمانة العاصمة 
أوليـــاء  جمعيـــة  بمشـــاركة 
أمور المعاقيـــن وأصدقائهم 
فعاليـــة “التشـــجير والرســـم 
البيئـــي”، وذلك فـــي حديقة 
أمـــس  صبـــاح  الســـلمانية 

)األحد(.
وقالت عضـــو مجلس أمانة 
شـــهاب  آل  مهـــا  العاصمـــة 
إن مـــا ميـــز الفعاليـــة غـــرس 
شتات بأسماء األطفال من 

ذوي اإلعاقة.
الفعالية مشـــاركة  وشـــهدت 
اإلعاقـــة  ذوي  مـــن  واســـعة 
وأوليـــاء أمورهـــم من خال 
رسم مجموعة لوحات فنية 

في قلب الحديقة.
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طـــوال 37 ســـنة، يعيـــش المواطـــن 
“محمـــود. ي. س” البالـــغ مـــن العمـــر 
61 عاًمـــا مع زوجتـــه التي تعاني من 
مشـــاكل صحية فـــي الركبـــة وثاثة 
من أبنائه في شـــقة مســـتأجرة، فقد 
تـــزوج اثنيـــن مـــن أبنائـــه وبقـــي مع 
زوجتـــه وأبنائـــه الثاثـــة فـــي تلـــك 
الشقة طوال تلك السنين مع أنه من 
المســـتحقين للخدمة اإلسكانية منذ 

العام 2008.
ويقـــول المواطن “محمـــود” إن طلبه 
 1982 العـــام  إلـــى  يعـــود  اإلســـكاني 
كطلـــب وحـــدة ســـكنية، وفـــي العام 
1984 حولـــت الطلـــب إلـــى قســـيمة 
إسكانية، وفي الثاني من فبراير من 
العـــام 2008، تم إدراج اســـمي ضمن 
المستفيدين من الخدمات اإلسكانية 

وفـــق القائمـــة التـــي تـــم نشـــرها في 
الصحف المحليـــة، لكنني حتى اآلن 
مـــا زلـــت أنتظـــر حصولي علـــى هذه 
القســـيمة، وطـــوال هـــذه الســـنوات، 
اإلســـكان  وزارة  وراجعـــت  تابعـــت 
وكان آخـــر ما فعلتـــه هو رفع خطاب 
إلى رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
بنت عبدهللا زينل، وفي شهر مارس 
من العام 2019 تسلمت رسالة نصية 
عطًفـــا  المواطـــن..  “عزيـــزي  تقـــول: 
على االلتمـــاس المقدم منكم لرئيس 

مجلس النواب، نود إفادتكم بأنه تم 
استام التماسكم وهو محل اهتمام 
ا  ومتابعة مـــن الوزارة، ويخضع حاليًّ
للدراســـة من قبل المعنيين، وســـيتم 
إباغكـــم بالقـــرار فـــي أقـــرب وقـــت 
لـــم  اللحظـــة  ممكـــن”، وحتـــى هـــذه 

أتسلم أي رد”.
ويناشـــد محمود المســـئولين بالنظر 
فـــي طلبـــه باعتبـــاره مـــن أصحـــاب 
معانـــاة  وإنهـــاء  القديمـــة،  الطلبـــات 

أسرته التي تنتظر بيت العمر.

الصحافة نشــرت اسمه بأنه حاصل على أرض منذ 2008 وما زال منتظًرا
مواطن ستيني ينتظر خدمة إسكانية منذ 37 سنة

راشـــد  إبراهيـــم  والكاتـــب  الفنـــان  قـــال 
الدوســـري إن تأثيـــر مصر علـــى البحرين 

إيجابي على كل المستويات.
متزوجـــون  البحرينييـــن  ربـــع  وأضـــاف: 
مـــن مصريـــات، وتوجـــد لـــي 5 أخـــوات 
مصريـــات، وكنت على وشـــك الزواج من 

مصرية قبل زواجي الحالي.
بعنـــوان  كتاًبـــا  الدوســـري  وأّلـــف   
“البحريـــن في زمـــن جمـــال عبدالناصر”. 
والتصريحات أعاه مقتبســـة من حديث 

أجراه مع صحيفة الدستور المصرية.
 وأوضـــح الدوســـري أنـــه رّكز فـــي كتابه 
الخمســـينات  فتـــرة  فـــي  التعليـــم  علـــى 
والســـتينات، حين كان التعليم البحريني 
التـــي  المصريـــة  المناهـــج  علـــى  يعتمـــد 
أســـهمت فـــي تطـــور مؤسســـات التعليم 
الطـــاب  أن  إلـــى  إضافـــة  بالبحريـــن، 

الجامعيين كانوا يدرسون في الجامعات 
المصرية، وهو ما كان له عظيم األثر في 
التطـــور الثقافـــي الـــذي شـــهدته المملكة 
والكتابـــة  بالمســـرح  يتعلـــق  مـــا  خاصـــة 
الُكّتـــاب  مـــن  العديـــد  وأفـــرز  األدبيـــة، 
بالمدرســـة  تأثـــروا  الذيـــن  البحرينييـــن 

الثقافية المصرية.

وقال إن كثيًرا من أعام الموســـيقى في 
ا درسوا في مصر، وحصلوا  البحرين حاليًّ
على الدكتوراه في الموســـيقى من مصر، 
مثل اللواء مبـــارك نجم، المتخصص في 
الموســـيقى العسكرية، وغيره من الرموز 
الشـــهير  الموســـيقي  مثـــل  البحرينيـــة، 

خليفة زيمان.

غالف الكتابإبراهيم الدوسري

مصريــة مــن  الــزواج  وشــك  علــى  كنــت  الدوســري: 
ربع البحرينيين متزوجون من مصريات

سعيد محمد

حسن علي

عادل المعاودة

ليلى مال اهلل

تزوج اثنان من 
أبنائه وكلهم 

يسكنون 
بالشقة

أناشد المسؤولين 
إنهاء معاناة 
أسرتي التي 

تنتظر بيت العمر
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تنفيًذا لتوجيهات وولي العهد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، تواصل وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي بالتعاون والتنســـيق مع مجلس 
المشـــاريع  مـــن  حزمـــة  تنفيـــذ  النـــواب 
التطويرية ذات الطابـــع الخدمي من أجل 
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في 
إطار المشاريع البلدية المشتركة بمختلف 
مناطـــق مملكـــة البحريـــن بمـــا يســـهم في 
تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة 
بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، قـــام وزيـــر 

األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي عصـــام خلـــف وعضـــو مجلـــس 
النـــواب ممثـــل الدائرة الســـابعة بمحافظة 
المحرق النائب عمار قمبر، وعضو مجلس 
بلـــدي المحـــرق إبراهيـــم المقهـــوي بزيارة 
ميدانيـــة لمجمعـــي 245 و243 فـــي عراد، 
ضمـــن سلســـلة الزيـــارات التـــي تقـــوم بها 
الـــوزارة مـــع الســـادة النواب فـــي مختلف 
احتياجـــات  علـــى  للوقـــوف  المحافظـــات 
المواطنين من مشـــاريع ذات طابع خدمي 
التحتيـــة  البنـــى  بتطويـــر  تعنـــى  والتـــي 
الخدمـــات  بجـــودة  واالرتقـــاء  والمرافـــق 
البلدية المقدمة لهم والتي ستعمل الوزارة 

على تنفيذها خالل المرحلة المقبلة.

وقـــال الوزيـــر إنه يتـــم حاليًا التنســـيق مع 
الدوائر الخدميـــة األخرى إلعداد المراحل 
النهائيـــة مـــن تصاميـــم مشـــروع تطويـــر 
شـــارع 46 بمجمع 243 في عراد. وأضاف 
الوزير خلف أن المشروع سيتضمن كذلك 
األمطـــار  ميـــاه  لتصريـــف  شـــبكة  إنشـــاء 
علـــى طريـــق 4330 في المجمـــع المذكور، 
العالمـــات  وتوفيـــر  اإلنـــارة  وتحســـين 
المروريـــة واللوحـــات اإلرشـــادية الالزمـــة 

لتحقيـــق األمـــن والســـالمة المطلوبة على 
الشـــارع. كمـــا أوضـــح خلـــف فـــي جولتـــه 
التفقديـــة لمجمـــع 245 أن الـــوزارة تعمـــل 
فـــي الوقـــت الحالـــي علـــى إعـــداد وثائـــق 
مشروع تطوير الطرق بمجمع 245 تمهيدا 
لطرحـــه في مناقصـــة عامة، الفتـــًا إلى أن 
أعمال المشروع تشتمل على إعادة إنشاء 
شارع 45 وشارع 28 بالقرب مدرسة عراد 
االبتدائية للبنات والطرق )4511 - 4505(.

أبناء الصالحية يغادرونها ومشروعها اإلسكاني معلق من 2006
والـــتـــوســـعـــة لــلــتــطــويــر  ــط  ــطـ خـ أي  ــا  ــه ــل ــم ــش ت ــم  ــ ل الـــقـــريـــة  األهـــــالـــــي: 
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وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  رفـــض 
البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلـــف طلـــب مجلـــس بلـــدي المحرق 
بإدراج عضوية ممثـــل عن المجالس 
البلدية في اللجنة المشـــتركة بشـــأن 

مكافحة التدخين والتبغ وأنواعه.
وبرر رفضه بداعي أن اللجنة حســـب 
والتبـــغ  التدخيـــن  مكافحـــة  قانـــون 
ذات  جهـــات  مـــن  لة  مشـــكَّ بأنواعـــه 
اختصاصـــات تنفيذيـــة، وهـــو مـــا ال 
يتماشى مع دور المجلس المنوط به 

في قانون البلديات.
ولفـــت إلـــى أن بنود قانـــون البلديات 
أكـــدت أن دور المجلـــس يقتصر على 
وضع األنظمـــة في الحدود المذكورة 
بمـــا ال يخول المجلـــس البلدي للقيام 
اللجـــان  أعمـــال  فـــي  بالمشـــاركة 
الحكومية التنفيذية. وأشـــار إلى أن 

اللجنـــة الوزارية للمشـــاريع التنموية 
والبنيـــة التحتية فـــي اجتماعها رقم 
354 بتاريخ 23 أكتوبر 2019، انتهت 
إلـــى عـــدم أحقيـــة المجلـــس البلـــدي 
فـــي طلب عضويـــة دائمة فـــي لجنة 

المشاريع ذات الطبيعة الخاصة.
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وزارة  الصالحيـــة  قريـــة  أهالـــي  طالـــب 
اإلســـكان بتنفيـــذ توجيهـــات ســـمو رئيس 
الـــوزراء بتخصيص 35 وحدة الســـتيعاب 
الطلبات القديمة لألهالي التي أمر ســـموه 
الـــوزارة باســـتمالك األراضـــي والبـــدء في 

البناء المشروع في مارس 2018.
وقال ممثل لجنة اإلسكان حسن اإلسكافي 
لــــ “البالد” إن القرية التي ال يتجاوز بيوتها 
30 بيتـــا لـــم تشـــملها أي خطـــط للتطويـــر 
والتوســـعة وال مشـــاريع امتـــدادات القرى 
كبقية القرى المجاورة، موضحا أن القرية 
تحيطهـــا األراضـــي الفضـــاء مـــن 3 جهات 
الشـــرق والغرب والشمال، إال أنها لم تشهد 
توســـعا عمرانيا منذ تأسيسها ويعود أقدم 

الطلبات فيها لعام 1997.
وواضـــح األهالـــي أن طلباتهـــم تعـــود لـ22 
عاما، وأنهم مع توجه وزارة اإلســـكان في 
تلبيـــة الطلبات اإلســـكانية بحســـب معيار 
األقدمية، وأشـــاروا إلى أن جميع طلباتهم 
35 من الطلبات القديمة والتي وجه ســـمو 

رئيس الوزراء الستيعابها جميعها.
وقـــال األهالـــي إن قريتهـــم الصغيـــرة هي 
ذاتهـــا منذ تأســـييها لم يزدد عـــدد بيوتها، 

وإن أهاليهـــا في تناقص بخروج الشـــباب 
مـــن القريـــة للســـكن فـــي خارجهـــا تاركين 
أوليـــاء أمورهـــم الكبار في الســـن وبينهم 
المقعد والمريض بســـبب استحالة التوسع 

وعدم توافر السكن لهم.
وعلـــق األهالـــي آمالهـــم بصاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ســـموه  يقودهـــا  التـــي  الجهـــود  مثمنيـــن 
بمتابعة الملفات اإلسكانية في جميع قرى 
ومناطـــق البحريـــن دون اســـتثناء، آملين 
فـــي أن يـــرى مشـــروعهم النور علـــي يدي 
ســـموه، خاصـــة وان تصريحـــات الـــوزارة 
تشـــير إلى دراسة مواقع إلنشاء المشروع 

الحلم. 
ونقل األهالي تساؤالتهم عبر البالد لوزارة 
اإلســـكان عـــن مصير المشـــروع الذي طال 
انتظـــاره والذي ال يملكون عنـــه معلومات 

ســـوى وعـــود وتصريحـــات لم تنفـــذ على 
ارض الواقع. 

2006 “بداية الحلم”

إســـكاني  مشـــروع  بتخصيـــص  الوعـــود 
للقرية تعود للعام 2006، حيث أعد أعضاء 
مجلس بلـــدي العاصمة حينها المخططات 
للمشـــروع على أن ينفذ بمسمى امتدادات 
القرى على 4 مراحل يخدم أهالي القرية.

2007 ”الحزام األخضر”

تعـــذرت وزارة اإلســـكان فـــي 2007 بعدم 
إتمـــام عمليـــة اســـتمالك أراض للمشـــروع 
اإلســـكاني للصالحيـــة فـــي شـــمال القريـــة 
لعـــدم وجـــود الميزانيـــة بســـبب وقوعهـــا 
في منطقة الحـــزام األخضر غير المصنفة 
حيوانـــات  حظائـــر  واقعـــا  هـــي  والتـــي 

وكراجات ومخازن. 

2010 “جار العمل”

طمـــأن وزيـــر اإلســـكان وفـــد األهالـــي في 
زيارتهـــم لـــه فـــي 2010 بـــأن مشـــروعهم 
لـــم يغفـــل عنـــه وأن األمـــر جار الســـتمالك 

األراضي لتنفيذ المشروع “الحلم” عليها.

2015”الحلم المجمد”

أكـــد رئيـــس أمانـــة العاصمة فـــي لقائه مع 
أن مشـــروعهم مجمـــد وأبلغهـــم  األهالـــي 
بأنـــه ال تطورات الســـتمالك أراضي القرية 

إلقامة المشروع. 

2017 “تحويل االستفسار”

حـــول محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ هشـــام 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة استفســـارات 

األهالـــي عـــن استفســـارات األهالـــي إلـــى 
وزارة اإلسكان في زيارتهم له في 2017. 

2018” زيارة الرئيس”

تشـــرفت قريـــة الصالحيـــة بزيـــارة ســـمو 
رئيس الـــوزراء للقرية فـــي مارس 2018 
بالبـــدء  اإلســـكان  لوزيـــر  ســـموه  ووجـــه 

باالستمالك والبناء.
- مارس 2018 تحدث وزير اإلســـكان عن 
مخطـــط لبنـــاء 35 وحدة ســـكنة لألهالي 

وال توفـــر العتمـــادات مالية لـــدى الوزارة 
لالستمالك.

- أبريـــل 2018 زيـــارة وزيـــري األشـــغال 
احتياجـــات  لمتابعـــة  للقريـــة  واإلســـكان 

أهاليها.
اإلســـكان  وزيـــر  صـــرح  ســـبتمبر2018   -
اإلســـكانية  االحتياجـــات  بتحويـــل 
إلعمـــار  الوزاريـــة  اللجنـــة  إلـــى  للقريـــة 
البنيـــة التحتية، ودراســـة مواقـــع إلقامة 

المشروع.

سمو رئيس الوزراء يستقبل وفدا من األهالي )أرشيفية( من زيارة سمو رئيس الوزراء للقرية الصالحية )أرشيفية(
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كشـــف وكيل الـــوزارة لشـــؤون البلديات 
الشـــيخ محمـــد بن احمـــد آل خليفة عن 
قرب االنتهاء من تطوير تقاطع الجنبية 
بأعمال التخضير والتشـــجير، وذلك في 
منتصـــف أبريـــل ٢٠٢٠ مـــع االســـتمرار 
فـــي أعمـــال الصيانة الدوريـــة لمدة عام 
لغايـــة أبريـــل ٢٠٢١، حيـــث يعتبر موقع 
المشـــروع من المناطـــق الحيوية للمنفذ 

البري لجسر الملك فهد. 
وأكد انتهاء العمل من تشـــجير وتطوير 
البنية التحتية لمصارف المياه وإنشـــاء 
شبكات الري الرئيسة وأعمال اإلنشائية 
المنطقـــة  فـــي  الجنبيـــة  تقاطـــع  فـــي 
الشـــمالية وأن من المؤمـــل االنتهاء من 
أعمـــال التطويـــر وزراعـــة المســـطحات 

وأشـــجار  النخيـــل  وأشـــجار  الخضـــراء 
الظل وشجيرات الزينة لتقاطع الجنبية 

في منتصف أبريل المقبل.
جـــاء ذلـــك فـــي جولـــة تفقديـــة للوكيل 
للمشـــروع لالطـــالع علـــى ســـير عمليـــة 
تطويـــر المنطقة، يرافقـــه القائم بأعمال 
البلديـــة  للخدمـــات  المســـاعد  الوكيـــل 

ورئيـــس  المناعـــي  راويـــة  المشـــتركة 
قســـم إنتاج النباتـــات التجميلية بإدارة 
المشـــاريع عبـــاس عرفـــات وعـــدد مـــن 

المهندسين بالوزارة.
الفعليـــة  التكلفـــة  “تـــم حســـاب  وأردف 
للمشـــروع 769 ألف دينار شاملة أعمال 

الصيانة لمدة سنة واحدة”.

ترأس وكيـــل الزراعة والثـــروة البحرية 
اللجنـــة  اجتمـــاع  أبوالفتـــح،  نبيـــل 
التوجيهيـــة لمتابعـــة وضـــع خطـــة عمل 
تنـــوع  اســـتراتيجية  مشـــروع  لتنفيـــذ 
مصادر الغذاء فـــي دعم األمن الغذائي.

وتضـــم اللجنـــة ممثلين لجهات رســـمية 
بحرينيـــة مـــع خبـــراء منظمـــة األغذيـــة 
والزراعة لألمم المتحـــدة “الفاو”، وعقد 
االجتمـــاع بمبنى وكالة الزراعة والثروة 

البحرية في البديع.
وقال الوكيل: إن االجتماع يأتي متابعة 
لواحدة من أصل 4 مشـــاريع تم التوقيع 
والثـــروة  الزراعـــة  وكالـــة  بيـــن  عليهـــا 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  البحريـــة 
مـــع  العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 

منظمة األغذيـــة والزراعة التابعة لألمم 
المتحدة )الفاو(.

وعـــرض الخبيـــر الفنـــي لمنظمـــة “الفاو” 
رامي أبوســـلمان خطة مقترحة لتطوير 
لمملكـــة  الغذائـــي  األمـــن  اســـتراتيجية 
محـــددات  أن  إلـــى  وأشـــار  البحريـــن، 
اإلنتـــاج  تتضمـــن،  الغذائـــي  األمـــن 

المحلـــي، التنميـــة االقتصاديـــة، تصنيع 
الغـــذاء، إعادة التصدير، االســـتثمار في 
اإلنتاج الغذائـــي العالمي، االحتياطيات 
االستراتيجية، التنسيق بين القطاعات، 
التقنيات الزراعية المستدامة المناسبة، 
العـــادات  المالـــي،  القطـــاع  تســـهيالت 

الغذائية وسالمة الغذاء وتقليل الهدر.

وكيل الزراعة والثروة البحرية يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية وكيل شؤون البلديات في جولة تفقدية

تتضمن تصنيع الغذاء وإعادة التصدير وإدارة الموارد الطبيعيةبكلفة 769 ألفا وزيادة األشــجار والمســطحات الخضراء
متابعة استراتيجية األمن الغذائي بالتعاون مع “الفاو”االنتهاء من تطوير تقاطع الجنبية قريبا

ليلى مال اهلل

عصام خلف

سيدعلي المحافظة

توجيه سمو رئيس 
الوزراء بتنفيذ 35 

وحدة لم يتحقق

15 عاما من 
الوعود وال شيء 
على أرض الواقع

طلبات األهالي 
قديمة تعود 

1997

من زيارة وزيري اإلسكان واألشغال للقرية  )أرشيفية(

خلف وقمبــر يتفقــدان “سابعــة المحــرق”
تطويـــر شـــارع 46 بمجمـــع 243

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

http://www.albiladpress.com/newspaper/4129/624339.html



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

اإلثنين
3  فبراير 2020

إنتاج أول دواء مصنع في البحرين العام الجاري / السماح لخريجي الطب في الخارج بأخذ “االمتياز” في البحرين
البالد

7
4129

أكــدت  الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهن والخدمــات الصحية مريــم الجالهمــة، أن مملكة البحرين تســتعد الفتتاح 
خطوط إنتاج أول مصنعي أدوية في المملكة.

وقالــت إن الــدور الرقابــي للهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن، يضمــن وصــول دواء آمــن، وذي جــودة للمواطــن او المقيم فــي المملكة، 
مشــددة على اتخاذ الهيئة لكل اإلجراءات الرقابية لألدوية المســتوردة، كالتســجيل والتدقيق، ويشــمل ذلك كل الوثائق والتجارب 

االكلينيكية ومحتويات الدواء، تأكيدًا على صالحية وجودة األدوية.

أضافت الجالهمـــة أن دور الهيئة 
يشمل أيضًا التشديد على مراقبة 
المحملـــة  الشـــخصية  الطـــرود 
باألدويـــة التـــي يتســـلمها االفـــراد 
للتأكـــد مـــن محتواهـــا، والتحقق 
المستمر من التخزين السليم في 
باألســـعار  وااللتـــزام  الصيدليـــات 
المحـــددة من قبـــل الهيئـــة، حتى 
يضمـــن المســـتهلك شـــراء الدواء 
بســـعر خليجـــي موحـــد، وُمخزن 

بطريقة آمنة، وبجودة عالية.
أجرتـــه  لقـــاء  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
صحيفـــة “البـــالد” مـــع الجالهمـــة 
مملكـــة  اســـتعداد  عـــن  للتحـــدث 
مصنعـــي  الفتتـــاح  البحريـــن 
أدويـــة هذا العـــام، حيث تطرقت 
األدويـــة،  نقـــص  مشـــكلة  إلـــى 
واألهـــداف االســـتراتيجية لهذين 
الزمنيـــة  والخطـــة  المشـــروعين، 
المتاحـــة  والفـــرص  لتنفيذهمـــا، 
للتوظيف فـــي المصنعين، وأيضًا 
أهـــداف الهيئة من إلطالق مكتب 
المســـتثمرين، إلـــى جانـــب أمـــور 
الحـــوار،  خـــالل  تناولتهـــا  أخـــرى 

وفيما يلي نصه:

حدثينا عن أول مصنعي أدوية  «
سيتم افتتاحهما في مملكة 

البحرين.

العمـــل  تـــم  الراهـــن  الوقـــت  فـــي 
القائميـــن  المســـتثمرين  مـــع 
ســـيتم  الذيـــن  المصنعيـــن  علـــى 
افتتاحهمـــا فـــي مملكـــة البحرين 
وهم مصنع “فارما” وهو اســـتثمار 
ســـعودي، ومصنع “جلف بايوتك” 
وهو اســـتثمار سعودي وبحريني، 
حيـــث يمـــول الجانـــب البحريني 
صنـــدوق األجيـــال التابع لـــوزارة 

المالية.
“فارمـــا”  األول  المصنـــع  ويقـــدم 
علـــى  الدوائيـــة  المســـتحضرات 
كبســـوالت  او  شـــراب  شـــكل 
رخويـــة، فيما ينتـــج اآلخر “جلف 
بايوتـــك” األدوية التـــي تقدم عن 
طريـــق الحقـــن، وســـيتم تغطيـــة 
الحاجـــة الداخليـــة مـــن االدويـــة، 
كما ســـيتم تصدير المستحضرات 
الطبيـــة إلـــى دول الخليج العربي 
والشرق األوسط وشمال افريقيا 

والواليات المتحدة األميركية.

ما هي أهم األهداف  «
االستراتيجية لهذا المشروع 

االستثماري؟

يتوجـــه المصنعـــان نحـــو تحقيق 
االدويـــة  وإنتـــاج  توفيـــر  هـــدف 
فـــي  المتوفـــرة  وغيـــر  الناقصـــة 

المنطقة الخليجية بشكل خاص، 
والتـــي يكثـــر الطلـــب عليهـــا، كما 
يعتمد المصنعـــان على مبدأ عدم 
االزدواجيـــة فـــي إنتـــاج األدويـــة 
المماثلة لمصانـــع خليجية أخرى، 
ذات  مـــواد  إلنتـــاج  ويتوجهـــان 
جـــودة تعتمدهـــا الـــدول العربيـــة 
التوجـــه  هـــو  هـــذا  واألجنبيـــة، 

االستراتيجي للمصنعين.

كيف تخدم هذه المشاريع  «
االستثمارية برنامج عمل 

الحكومة ورؤية مملكة البحرين 
االقتصادية 2030؟

 2030 البحريـــن  رؤيـــة  تعتمـــد 
علـــى ثالثـــة عناصـــر مهمـــة هـــم 
االســـتدامة والعدالة والتنافسية، 
وتدعـــم حكومة مملكـــة البحرين 
االقتصاد وتنظمه، حيث وضعت 
العديد من التســـهيالت للمستثمر 
التنميـــة  مجلـــس  مـــن  بـــدًءا 
االقتصاديـــة وهو المحطة األولى 
ألي مســـتثمر، اذ يدرس المجلس 
توجه المســـتثمر وينسق له طرق 
التواصل مع الجهات المعنية التي 
تفيـــد مشـــروعه، كمـــا يتم شـــرح 
التـــي  والمســـتندات  المتطلبـــات 
يجـــب ان يتـــم ارفاقها مـــع طلب 
المستثمر، وال ننسى دور صندوق 
العمـــل “تمكيـــن”، ومـــا يقدمه من 

دعم وتشجيع للمستثمرين.

ماهي فرص العمل المتاحة  «
للمواطنين عبر مشروع 

المصنعين؟

سيوفر هذا االستثمار العديد من 
الفرص الوظيفية لشباب وشابات 
كالوظائـــف  البحريـــن،  مملكـــة 
اإلدارية مثل االســـتقبال واإلدارة 

البشـــرية  والمـــوارد  الماليـــة 
والمشـــتريات والمبيعات والعديد 
مـــن الوظائف الخاصـــة بالمكاتب 
اإلداريـــة، كمـــا ســـتتوفر بالتأكيد 
كالصيدلـــة  الفنيـــة،  الوظائـــف 
إضافـــًة  المختبـــر،  واخصائييـــن 
لفرص التدريب للمفتشين الجدد 

والعاملين في الصيدلة.

ما هي الخطة الزمنية الفتتاح  «
المصنعين؟

مرت أكثر من سنة على التخطيط 
والتجهيـــز لمصنـــع “فارمـــا”، ومن 
المصنـــع  يكـــون  أن  المتوقـــع 
مســـتعدا لتقديم طلـــب التفتيش 
قبيـــل  الهيئـــة  قبـــل  مـــن  عليـــه 
افتتاحه المتوقع في شهر فبراير 
المقبـــل، وهذا إجـــراء حتمي ألي 
مصنـــع أدويـــة جديد، حيـــث تتم 
عمليـــة التفتيـــش تحـــت إشـــراف 
مختصيـــن ومفتشـــين يشـــرفون 
على فحص المصنع بشكل كامل، 
بدءا من خطـــوط اإلنتاج واالمن 
وطـــرق  الوقايـــة،  والســـالمة، 
الحـــرارة،  ودرجـــات  التخزيـــن، 
واألجهـــزة المعتمـــدة وكل مرافق 
واقســـام المصنـــع، كمـــا نقـــوم في 
الهيئة باإلشـــراف علـــى كل منتج 
بشـــكل مســـتمر، ونتأكد ان عملية 
تشـــوبها  ال  ســـليمة  التصنيـــع 

ملوثات وال خطأ.
“جلـــف  لمصنـــع  بالنســـبة  امـــا 
بايوتـــك” فمن المتوقـــع أن يكون 
جاهزا لتقديم طلب التفتيش في 
شـــهر يونيـــو المقبـــل، وفـــق نفس 
اإلجراءات المذكورة آنفًا، وبذلك 
نضمن انتـــاج أول دواء صنع في 
مملكة البحرين في العام الجاري.

مقارنًة بالمصانع العالمية  «
مشابهة، كيف سيكون مستوى 

مصنعي االدوية في مملكة 
البحرين؟

نحن نؤكـــد أن مملكة البحرين لن 
تقبـــل بمعايير أقـــل مـــن المعايير 
مواكبـــة  مـــن  فالبـــد  العالميـــة، 
التطـــورات في هـــذا المجال وفق 

المعايير الدولية.

كيف سيخدم افتتاح مصنعي  «
أدوية في المملكة مشكلة 

نقص األدوية المحلية 
والخارجية؟

ليســـت  االدويـــة  نقـــص  مشـــكلة 
بمشـــكلة محليـــة فقـــط بـــل هـــي 
عالميـــة، نواجـــه فـــي يومنـــا هـــذا 
قلـــة إنتـــاج األدوية بســـبب نقص 

مواردها األساســـية، خصوصًا إن 
كانـــت ذات طلـــب متزايـــد دوليًا، 
ويعـــد هـــذا أحد اهـــداف المصانع 
التي سيتم افتتاحها في المملكة، 
حيث ســـتتم مناقشـــة تخصيص 
المهمـــة  لألدويـــة  انتـــاج  خـــط 
والمتطلب توافرها في البحرين، 
يشـــار هنا إلى أن المصنعين ينتج 
التـــي  الطبيـــة  المـــواد  أحدهمـــا 
تعطى عن طريق الحقن، والثاني 
يصنع ادوية على شكل شراب او 

كبسوالت رخوية.

هل تم توقيع اتفاقيات مع  «
جهات أخرى للتعاون في 

التفتيش على المصانع؟

قامـــت الهيئـــة بالتوقيـــع مع هيئة 
الغذاء والدواء الســـعودية، وتعد 
هـــذه الهيئـــة مرجعيـــة فـــي لـــدى 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
فـــي مجـــال األدوية، ومـــن خالل 
هذه االتفاقية سيتم التعاون في 
التدريب والتفتيش على المصانع 
الجديـــدة المتخصصة في مجال 
صناعـــة األدويـــة، وهـــذا التعاون 
مـــن شـــأنه رفـــع الثقـــة ألي مصنع 
جديـــد، وضمـــان تقديـــم خدماته 
بجـــودة عاليـــة، بالتالـــي تســـهيل 
تسجيله واعتماده لدى كافة دول 

الخليج العربي.

ماهي مهمات مكتب  «
المستثمرين الذي تم افتتاحه 

في الهيئة أخيرًا؟

مكتـــب  بإنشـــاء  الهيئـــة  قامـــت 
بدايـــة  مـــع  للمســـتثمرين  خـــاص 
منســـق  بإشـــراف   ،2020 عـــام 
المكتـــب  يقـــوم  اول متخصـــص، 
بالتنسيق مع كل الجهات المعنية 
فـــي المملكـــة وليســـت الصحيـــة 

فقط، لتقديم المشـــورات والدعم 
ألي مستثمر يود ان ينشأ مشروع 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  صحـــي 
مثال علـــى ذلك قمنا باســـتضافة 
مجموعـــة مســـتثمرين مـــن الهند، 
لديهـــم الرغبـــة في إنشـــاء مصنع 
ومختبـــر  ومستشـــفى،  لألدويـــة 
لتحليـــل االدويـــة، وبنـــك للخاليا 
الجذعية، فتـــم عن طريق مكتب 
المســـتثمرين التواصل والتنسيق 
كافة الجهات الرسمية في المملكة 
والدعـــم  بالخدمـــات  المعنيـــة 
اللوجســـتي لمثل هذه المشـــاريع، 
المســـتثمرين  نســـق مكتـــب  كمـــا 
التابع للهيئة مـــع المجلس األعلى 
للبيئة لبحث مشـــروع اســـتثماري 
معنـــي بالتخلـــص مـــن النفايـــات، 
والبحـــث عـــن ارض إلنشـــاء هذه 
المشاريع، خصوصًا وان وما يميز 
مملكة البحرين كذلك هو الحرص 
على توفير أراض بأسعار ميسرة 
للمســـتثمرين، وهـــذا مـــا ال يعرفه 
العديـــد منهـــم وهنا تكمـــن أهمية 
مكتب المســـتثمرين فـــي تعريف 
الراغبيـــن  المســـتثمرين  جميـــع 
فـــي االســـتثمار فـــي البـــالد بتلك 
االمتيازات التي تقدمها المملكة.

حدثينا عن أهمية المنصة  «
االلكترونية وما تقدمه من 

تسهيالت للمستثمرين.

معنيـــة  االلكترونيـــة  المنصـــة 
بتقديـــم كل التســـهيالت الالزمـــة 
للمســـتثمرين، وفـــي هـــذا الشـــأن 
المتطلبـــات  كل  بجمـــع  قمنـــا 
فتـــح  فـــي  يرغـــب  ألي مســـتثمر 
مؤسســـة صحيـــة ، فبكل ســـهولة 
يســـتطيع المســـتثمر الدخول إلى 
موقـــع الهيئـــة واختيـــار المنصـــة 
علـــى  الضغـــط  ثـــم  االلكترونيـــة 
الرابـــط الـــذي يمنحـــه معلومـــات 

ويشـــرح له خطـــوات تنفيذ طلبه 
لالستثمار في البحرين ، كما قمنا 
بـــإدراج كتيبـــات ، تتحـــدث عـــن 
خطـــوات فتـــح مؤسســـة صحية 
وتمـــت   ، البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
إضافة اســـتمارة جاهـــزة لمقترح 
مشـــروع ، ليـــس علـــى المســـتثمر 
ســـوى مـــلء التفاصيـــل الخاصـــة 
بمشـــروعه، إضافة إلى استمارات 
أخـــرى تقديـــم الطلـــب والروابط 
الخاصة بالتراخيص في الجهات 
الرســـمية في المملكة، مثل موقع 
ســـجالت الخاص بغرفـــة التجارة 
والصناعة، وموقع صندوق العمل 
مجلـــس  جانـــب  إلـــى  “تمكيـــن”، 
تـــم  كمـــا   ، االقتصاديـــة  التنميـــة 
ادراج مكتبـــة خاصـــة بالقوانيـــن 
العربيـــة  باللغتيـــن  واإلجـــراءات 

واألجنبية.

ماذا عن مجاالت تطبيق الذكاء  «
االصطناعي؟

مشـــروع “دكتـــوري” وهـــو تطبيق 
إلكتروني يقدم االستشـــارات عن 
بعد، تحت اشراف مستثمرين من 
فئـــة الشـــباب، يســـتطيع المريض 
من خالله طلب استشارة الطبيب 
وشـــرح حالتـــه المرضيـــة، ويمكن 
للطبيب توجيه النصح واإلرشـــاد 
للمريض، وتوجيهه بأهمية زيارة 
الطبيـــب مـــن عدمها، ويســـتطيع 
الطبيب ان يصف له االدوية التي 

ال تتطلب وصفة طبية مكتوبة.
كمـــا قـــام مجموعـــة مـــن األطباء 
البحرينيين بفتح مشروع بقراءة 
االشـــعة عـــن بعـــد، وهنـــاك تعاون 
بينهـــم وبيـــن أطباء فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية، ويمكـــن هذا 
المشـــروع المؤسســـات الصحيـــة 
وارســـال  المريـــض  تصويـــر  مـــن 
األشـــعة الكترونيـــا لمركـــز قـــراءة 
االشعة عن بعد، يتم بعدها قراءة 

االشعة وإرسال النتائج.

كلمة أخيرة؟ «

الهيئـــة  دور  إلـــى  اشـــير  أن  أود 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية، وهو دور رقابي، يضمن 
تقديم خدمات آمنة وذات جودة، 
ومنها وصول دواء آمن للمواطن 
التـــي  فـــكل االدويـــة  المقيـــم،  او 
تســـتورد وتدخـــل إلـــى المملكـــة، 
تمـــر عبـــر العديد مـــن اإلجراءات 
الرقابيـــة، كالتســـجيل والتدقيـــق 
والتجـــارب  الوثائـــق  كل  علـــى 
االكلينيكيـــة ومحتويـــات الدواء، 
وبفضـــل هـــذه الجهود لـــم يدخل 
الى ارض المملكة أي دواء مزور، 
بســـبب تلك اإلجـــراءات الرقابية 

المحكمة.

مريم الجالهمة

محرر الشؤون المحلية

إنتـــاج أول دواء مصنــع في البحريــن العـــام الجـــاري
ــن ــان للمواطنيـ ــا المصنعـ ــة يوفرهـ ــرى فنيـ ــة وأخـ ــف إداريـ ــة لــــ”^”: وظائـ الجالهمـ

التشديد على 
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الشخصية 
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السماح لخريجي الطب في الخارج بأخذ “االمتياز” في البحرين
أكــد رئيــس لجنــة الخدمات بمجلس النواب النائب ممدوح الصالح، أن اللجنة ناقشــت أثناء اجتماعها صباح امس األحد، عدًدا 
مــن الموضوعــات المحالــة إليهــا، إذ وافقــت اللجنــة علــى االقتراح برغبة بشــأن الســماح لخريجي الطب الدارســين فــي الخارج 
باجتيــاز البرنامــج التدريبــي )ســنة االمتيــاز( فــي مجمــع الســلمانية الطبي أو المؤسســات الصحيــة الحكومية األخــرى كما كان 

معمواًل به في السابق.

وذكر الصالـــح، أن اللجنة وافقت 
اســـتالمها  بعـــد  المقتـــرح  علـــى 
الجهـــات  مـــن  عـــدد  لمرئيـــات 
إلـــى  خلصـــت  حيـــث  المعنيـــة، 
ضـــرورة هـــذا المقتـــرح؛ نظرا إلى 
التدريبـــي  البرنامـــج  اجتيـــاز  أن 
لطلبـــة  بالنســـبة  االمتيـــاز(  )ســـنة 
الطـــب - وفق المعاييـــر المعتمدة 
يعـــّد   - العالميـــة  الجامعـــات  مـــن 
جزًءا من متطلبات التخرج ضمن 

نطاق دراسة الطب.
المذكـــرة  أن  الصالـــح  وبيـــن 

شـــرحت  للمقتـــرح  المصاحبـــة 
بوضوح أن سنة االمتياز هي سنة 
تكميليـــة ال تمنـــح شـــهادة الطـــب 
دون اســـتيفائها، كما أنها متطلب 
ســـابق لتقديم امتحان الترخيص 

لمزاولة مهنة الطب الذي تشـــرف 
لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  عليـــه 
الصحيـــة،  والخدمـــات  المهـــن 
وبذلك يعّد اجتياز ســـنة االمتياز 
في الطـــب من متطلبـــات مزاولة 
المهنة وممارستها، وتسمح بعض 
الجامعـــات بإكمال ســـنة التدريب 
أخـــرى  فـــي أي جامعـــة  للطالـــب 

شريطة أن تكون معترًفا بها.
إلـــى ذلك، أكد الصالـــح أن اللجنة 
مـــع  االجتمـــاع  أثنـــاء  التقـــت 
للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  ممثلـــي 

االجتماعي، وناقشت معهم عدًدا 
أخـــذ  تـــم  إذ  الموضوعـــات،  مـــن 
مرئيـــات الهيئـــة بشـــأن مشـــروع 
بقانـــون بتعديـــل المادة الســـابعة 
والســـبعين من القانـــون رقم )13( 
تنظيـــم  بشـــأن  1975م،  لســـنة 

التقاعـــد  ومكافـــآت  معاشـــات 
ومشـــروع  الحكومـــة،  لموظفـــي 
بقانون بتعديـــل المادة )144( من 
قانون التأمين االجتماعي الصادر 
بالمرســـوم بقانون رقم )24( لسنة 
االقتـــراح  إلـــى  إضافـــة  1976م، 

بقانـــون بتعديـــل المـــادة )78( من 
 1975 لســـنة   )13( رقـــم  القانـــون 
بشـــأن تنظيم معاشات ومكافآت 

التقاعد لموظفي الحكومة.
وذكر أن االجتماع بحث االقتراح 
المـــادة  تعديـــل  بشـــأن  بقانـــون 
التأميـــن  قانـــون  مـــن   )39( رقـــم 
بالمرســـوم  الصـــادر  االجتماعـــي، 
 ،1976 لســـنة   )24( بقانـــون رقـــم 
واالقتـــراح بقانون بشـــأن تعديل 
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 
)78( لســـنة 2006 بشـــأن التأميـــن 
ضد التعطل، إلى جانب االقتراح 
فوائـــد  تخفيـــض  بشـــأن  برغبـــة 
والتقاعـــد  االســـتبدال  قـــروض 
وغيرهـــا مـــن الموضوعـــات ذات 

الصلة.
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كشــف استشــاري األمــراض المعديــة رئيــس مختبر األحيــاء الدقيقة ولجنــة مكافحة 
العــدوى بالخدمــات الطبيــة في المستشــفى العســكري طبيب مقدم منــاف القحطاني 
أن االجتمــاع الوطنــي الــذي عقدته مستشــفيات البحرين الحكوميــة والخاصة لبحث 
مستجدات الوضع العالمي لفيروس لكورونا المستجد، قرر وضع خطة وطنية شاملة 
للترصــد لمجابهــة الفيــروس والتحكم بانتشــاره، مؤكدا أن هذا يأتــي ضمن توجيهات 
القيــادة، مبينــا أن لجنــة للترصــد والتحكم ُشــكلت في المستشــفى العســكري لمجابهة 
الكورونــا يترأســها قائــد الخدمــات الطبيــة الملكيــة اللــواء الشــيخ خالــد بــن علــي آل 
خليفــة، موضحــا أن اللجنــة وضعــت آليــة وإســتراتيجية فوريــة لمجابهــة الفيــروس 
المستجد، مردفا أنه تم وضع خطة موازية مع الخطة األم للتعاون والتنسيق الطبي 

مع المملكة العربية السعودية في هذا الجانب في حالة رصد أي حاالت مشتبه بها.

وأوضـــح االستشـــاري القحطانـــي فـــي 
تصريحـــات لــــ “البـــاد” أن المستشـــفى 
الخطـــة  بتطبيـــق  بـــدأ  العســـكري 
االحترازيـــة للتعامل مـــع الفيروس منذ 
أكثر من أسبوع، وهناك تعاون فعال مع 
وزارة الصحة، بعد أن تم تشـــغيل جهاز 
الفحص الجيني، ومســـتلزمات الفحص 
لفيـــروس  المبكـــر  للفحـــص  الجينـــي 
الكورونـــا، إضافة الـــى التعاون التام مع 
كافة المستشـــفيات األخـــرى الحكومية 
والخاصـــة للتبليـــغ عن أي حالة اشـــتباه 

لإلصابة بالفيروس.
وحـــول الخطـــة االحترازيـــة التـــي تـــم 
تفعليهـــا بالمستشـــفى العســـكري، أشـــار 
القحطانـــي إلى أنه وبتوجيه وتعليمات 
ومتابعـــة مـــن قائـــد الخدمـــات الطبيـــة 
الملكية، اللواء الشـــيخ خالد بن علي آل 
خليفة، فقد تحولت لجنة الطوارئ إلى 
“خليـــة عمل” جاهـــزة، والتي تـــم تغيير 
اســـمها إلـــى “لجنـــة الترصـــد والتحكـــم 
لــــ “فيـــروس كورونـــا”، وتـــم وضع خطة 
احترازيـــة لمنـــع انتشـــار هـــذا الفيروس 
فـــي المستشـــفى فـــي حالـــة وجـــود أي 
حالة أو أي اشتباه بحالة، وتجهيز قسم 

خـــاص للعـــزل والحجـــر الطبـــي قريـــب 
الخارجيـــة،  والعيـــادات  الطـــوارئ  مـــن 
مؤكـــدا أن أنه تـــم توفير كافـــة الكوادر 
الطبيـــة والتمريضيـــة والفنيـــة الازمـــة 
وكافة العاجات والمستلزمات الطبية، 
بالتنفـــس  الخاصـــة  األجهـــزة  وتوفيـــر 
االصطناعي وأجهزة الماحظة الدورية 
لتنقيـــة  بأجهـــزة  وتزويدهـــا  الدقيقـــة، 

الهواء لمنع انتشار الفيروس. 
الخدمـــات  قائـــد  أن  القحطانـــي  وبيـــن 
الطبيـــة قـــد اجتمـــع مـــع كافـــة الكـــوادر 
العاملـــة في الفريـــق، حيث تم تعريفهم 
فـــي  الازمـــة  واإلرشـــادات  باللوائـــح 
أو  مصابـــة  حالـــة  أي  اســـتقبال  حـــال 
مشـــتبه بهـــا وآليـــات التعامل بهـــا وفق 
اإلستراتيجية والخطة التي تم وضعها 
لعمـــل الفريـــق، منوهـــا بأن المستشـــفى 
بـــدأ برنامجا تدريبيا فوريـــا للفريق من 
خـــال ورش عمل تدريبية باســـتخدام 
المحـــاكاة والعالـــم االفتراضـــي  تقنيـــة 
لتدريـــب الكـــوادر الطبيـــة والتمريضية 
مكافحـــة  أساســـيات  علـــى  والفنيـــة 
العـــدوى لمرضـــى كورونا، وذلـــك بمركز 
ولـــي العهد للتدريب التابع للمستشـــفى 

العســـكري، إضافـــة إلى تنفيذ ســـيناريو 
وهمـــي النتشـــار وبـــاء كورونـــا وكيفية 
مواجهتـــه، وقـــام المستشـــفى بإصـــدار 
كيفيـــة  حـــول  شـــامل  ارشـــادي  دليـــل 
التعامـــل مـــع الفيـــروس وطـــرق التبليغ 
عنه لكافـــة الكوادر الطبية والتمريضية 

والفنية بالمستشفى.
وبهـــذا الخصـــوص، أكـــد القحطانـــي أن 
البحريـــن بعيـــدة كل البعـــد عـــن مـــرض 
كورونـــا المســـتجد، وال توجـــد أي حالة 
مصابـــة أو مشـــتبه بإصابتهـــا لحد اآلن، 
ولـــم يتـــم اإلعان ولحـــد عـــن أي حالة 
وراء  االنســـياق  مـــن  محـــذرا  رســـميا، 
تبثهـــا  التـــي  المغلوطـــة  المعلومـــات 

وســـائل التواصـــل االجتماعي وتنتشـــر 
بشـــكل واسع، مشددا على ضرورة أخذ 
المعلومات من المصادر الطبية الرسمية 
فقط، وعدم نشـــر مثل هذه المعلومات 
المغلوطـــة والتعامـــل معها؛ ألنها تنشـــر 

الخوف والذعر لدى بعض الناس.
وأفاد بأن أغلب الفيروسات ال تستطيع 
مـــدة  اإلنســـان  جســـم  خـــارج  العيـــش 
24 ســـاعة، وهـــذا الفيـــروس يعـــد مـــن 
الفيروســـات التـــي تمتـــاز بكبـــر حجمها 
وسرعتها على التحور، وهو ما يساعده 
أن  موضحـــا  االنتشـــار،  ســـرعة  علـــى 
الفيـــروس المســـتجد شـــبيه بفيـــروس 
الســـارس الـــذي ظهـــر فـــي الصيـــن في 

العـــام 2002، والـــذي اثبتت الدراســـات 
انـــه يختلـــف عـــن فيـــروس األنفلونـــزا 
وينتمي الى عائلة الكورونا، مســـتطردا 
أنـــه تم مؤخـــرا رصد حـــاالت لمخالطن 
بين مرضـــى أثبتت إصابتهـــم وعاملين 
صحييـــن، مردفا أن الفيـــروس الجديد 
يتمثل في ســـالة جديـــدة من فيروس 
كورونـــا لـــم تكشـــف إصابـــة البشـــر بهـــا 
ســـابقا، كما أن منظمـــة الصحة العالمية 
بعـــض  تنتقـــل  أن  يمكـــن  أنـــه  أكـــدت 
ســـاالت الفيـــروس مـــن شـــخص إلـــى 
آخـــر باالتصـــال والتامس المباشـــر مع 
الشـــخص المصـــاب، كمـــا يحـــدث فـــي 

األماكن المزدحمة بالناس.
وأوضح أن فيروس الكورونا جميل إذا 
تم النظر اليه بواســـطة الميكروسكوب، 
وهو يشـــبه في شكل التاج، لذلك أطلق 
عليـــه “كورونـــا”، ولكنـــه تحـــور وتغيـــر، 
الخاصـــة  الحضانـــة  مـــدة  أن  مبينـــا، 
بالفيروس من 3 إلى 6 أيام؛ ولكن فترة 
الحضانـــة لألنمـــاط المعروفـــة لفيروس 
“كورونا “ تتراوح بين أسبوع و10 أيام.

الكورونـــا  بيـــن  الفـــرق  أن  وأردف 

الشـــديد  بالســـعال  يتمثـــل  واألنفلونـــزا 
بالســـعال المســـتمر والحاد لكورونا؛ ألن 
المـــرض يؤثر علـــى االجهزة التنفســـية 
والقصبـــات الهوائية ويـــؤدي الى ضيق 
شـــديد بالتنفـــس، بينمـــا األعـــراض هي 
نفســـها مـــع األنفلونـــزا الموســـمية مـــن 
ناحيـــة ارتفاع درجة الحرارة والســـعال 

وضيق في التنفس.
أيضـــا  يكمـــن  االختـــاف  أن  وأردف 
فـــي طريقـــة الكشـــف وطريقـــة العاج، 
مشـــددا علـــى أن مختبـــر وزارة الصحة 
الجيني يمكنه معرفة فيروس الكورونا 
واكتشـــافه خال 24 ساعة فقط، وبعد 
أن يقـــرر الطبيب المختـــص إجراء هذا 
الفحـــص الدقيق؛ ألن كلفة هذا الفحص 
الحكومـــة  أن  مؤكـــدا  جـــدا،  مكلفـــة 
الرشـــيدة كان لهـــا الريـــادة فـــي توفيـــر 
هذا الجهاز للكشـــف المبكر عن فيروس 
الكورونـــا لـــدى المصابيـــن أو الحـــاالت 
المشـــتبه بإصابتهـــا بالفيـــروس، حيـــث 
تقـــدم هـــذه الخدمـــات مجانيـــة لجميع 

المواطنين.

كورونا جميل ويشبه شكل التاج مناف القحطانيقائد الخدمات الطبية الملكية

خطة وطنية لمواجهة “كورونا”... وحتى اآلن ال حاالت في البحرين
للجنـــة للترصـــد برئاســـة قائد الخدمات الطبيـــة الملكية وخطة موازية بالتعاون مع الســـعودية

قسم للعزل 
والحجر الصحي 
وسيناريو حي 

للمواجهة

القحطاني لـ “البالد”: 
بدء العمل بجهاز 

الفحص الجيني للكشف 
المبكر عن “كورونا”
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“الصحة العالمية” تستعرض من القاهرة تطورات “كورونا”
كل  المتوســط  شــرق  إلقليــم  العالميــة  الصحــة  منظمــة  دعــت 
اإلعالميين ووسائل اإلعالم المرئية والمسموعة ووكاالت األنباء، 
إلــى حضــور المؤتمر الصحافي الــذي عقدته، في مقرهــا بالقاهرة، 
لتســتعرض فيه أحدث تطورات فاشــية فيروس كورونا المستجد 

حول العالم.

الصحـــة  منظمـــة  مديـــر  وأكـــد 
العالمية إلقليم شـــرق المتوسط 
أحمـــد المنظري فـــي تصريحات 
صحافيـــة أن المكتـــب اإلقليمي 
يواصـــل رصد اتجاهـــات المرض 
األعضـــاء؛  الـــدول  مـــع  والعمـــل 
لضمان أعلى درجات االستعداد، 
والكشـــف عن الحاالت المحتملة 

واالستجابة لها.
وأشـــار إلـــى أن منظمـــة الصحـــة 
العالمية وبكل مكاتبها ستواصل 

تقديـــم دعـــم كامل لـــكل البلدان 
مـــن أجـــل الوقايـــة مـــن المرض، 
مشـــددا علـــى أن هـــذا أمـــر بالـــغ 
انتقـــال  لمكافحـــة  األهميـــة 
الفيـــروس، وتزويـــد األشـــخاص 
الذيـــن ُأصيبوا بالمـــرض بالعاج 
األفـــراد  جميـــع  داعيـــا  الفعـــال، 
واتخـــاذ  بالهـــدوء  لالتـــزام 
االحتياطات الازمـــة للمحافظة 
على سامتهم وسامة الجميع.

لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  وكان 

الصحة العالميـــة، قد أعلن عقب 
اجتمـــاع لجنـــة الطـــوارئ للوائح 
الصحية الدولية نهاية األســـبوع 
فيـــروس  فاشـــية  أن  الماضـــي 
كورونـــا المســـتجد تمثـــل طارئة 

صحة عمومية تثير قلقا دوليا.
الصحافـــي  المؤتمـــر  ويتضمـــن 
منظمـــة  رئيـــس  حضـــره  الـــذي 
الصحـــة العالميـــة إلقليـــم شـــرق 
كل  تضـــم  والتـــي  المتوســـط، 

العربـــي، تحديثـــا  الخليـــج  دول 
عـــن الوضـــع اإلقليمي، ســـيقدمه 
وخبراؤهـــا  المنظمـــة  قيـــادات 
العالميون، تعقبه جلسة تفاعلية 
لإلجابـــة عـــن كل ما يتعلـــق بهذا 

الفيروس المستجد.

تامـــة  عنايـــة  المنظمـــة  وتعنـــى 
بفاشية فيروس كورونا المستجد 
منـــذ أن أبلغـــت الصين عـــن أولى 
الحاالت في أواخر شـــهر ديسمبر 
المنظمـــة  وتواصـــل  الماضـــي، 
التأهـــب  بشـــأن  البلـــدان  توجيـــه 
والترصد والتحقق واالســـتجابة، 
المختبـــرات  قـــدرات  وتعزيـــز 
واألدويـــة  اإلمـــدادات  وتعبئـــة 
األساســـية، كمـــا تقـــدم المنظمـــة 

النصائح لألفراد بشأن الوقاية.
علـــى  الســـفر  لطبيعـــة  ونظـــرا 
المتوقـــع  مـــن  العالـــم  مســـتوى 
ظهور حـــاالت جديـــدة لفيروس 
فـــي   2019 المســـتجد-  كورونـــا 
بلـــدان أخـــرى بعـــد انتقالـــه إلـــى 
الخـــارج، ومـــن المحتمل وصول 

حـــاالت أخـــرى إلى إقليم شـــرق 
المتوسط.

الفيـــروس  مـــن  وللوقايـــة 
المســـتجد وتقليل خطر انتقاله، 
ُتوصي منظمة الصحـــة العالمية 
بـــأن يتجنـــب األفـــراد مخالطـــة 
األشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن 
الحـــادة،  التنفســـية  العـــدوى 
وغسل اليدين باستمرار، السّيما 
بعد المامسة المباشرة للمرضى 
أو البيئـــة المحيطة بهم، وتجنب 
مخالطـــة حيوانـــات المـــزارع أو 
الحيوانـــات البريـــة دون وقايـــة، 
وال ُتوصـــي المنظمـــة لحـــد اآلن 
إضافيـــة  صحيـــة  تدابيـــر  بـــأي 
بشـــأن  أو  للمســـافرين  محـــددة 

ممارسة األنشطة التجارية.

أحمد المنظري

المنظري: مواصلة 
رصد اتجاهات 

المرض وتقديم 
الدعم للوقاية
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قالــت طالبــة بحرينيــة تــدرس بالصين وعادت قبل أيام لـ “البالد” إن زميلتها بالدراســة، ومواطنتهــا، أجليت ضمن رعايا 
األردن. وكان موقــع أخبــار “ســي ان ان العربيــة” قــد أورد خبر وصول أولى رحالت الطيران مــن مدينة ووهان الصينية 
مباشــرة إلــى العاصمــة األردنيــة عمــان، فجــر الســبت، علــى متــن الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة، التي أقّلــت رعايا 
أردنيين تم إجالؤهم بناًء على طلبهم، أغلبهم من الطلبة، وذلك بعد أيام من التنسيق والمتابعة بين السلطات الصينية 

واألردنية.

 وقالـــت الملكية األردنية في بيان 
رسمي وصل لموقع CNN بالعربية 
نســـخة منه، إن الطائرة على متنها 
71 راكًبا أقلعت من مدينة ووهان 
الصينية التي انتشر فيها فيروس 
الكورونـــا إلـــى عمـــان، فـــي رحلـــة 
اســـتغرقت نحو 11 ساعة ونصف 

الساعة.
 وتعد هـــذه أولى عمليات اإلجاء 

الرســـمية مـــن المدينـــة الموبوءة، 
األردنيـــة  الحكومـــة  نفقـــة  وعلـــى 
بتوجيهـــات مـــن العاهـــل األردني، 

الملك عبدهللا الثاني.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
المغتربيـــن  وشـــؤون  الخارجيـــة 
األردنيـــة، ضيف هللا الفايز، إنه تم 
إجـــاء 55 طالًبا وعائات بعضهم، 
ـــا  عربيًّ مواطًنـــا   16 إلـــى  إضافـــة 

بالتنسيق مع حكومات بلدانهم.
 وبّين الفايز في تصريحات لموقع 
وصـــول  عشـــية  بالعربيـــة   CNN
العـــرب  المواطنيـــن  إن  الطائـــرة، 
يضمون، فلســـطينيين ومواطنين 
ُعمـــان  وســـلطنة  البحريـــن  مـــن 

ولبنان.
اإلجـــراءات  أن  الفايـــز،  وأكـــد   
الرســـمية لم تشـــمل دخولهم مبنى 

بـــل  المســـافرين،  كســـائر  المطـــار 
نقلوا إلى الحجر الصحي مباشـــرة 
المعتمـــدة  اإلجـــراءات  بحســـب 
وفلســـطينيي  األردنييـــن  للطلبـــة 
الضفة الغربية وتسفير المواطنين 

العـــرب إلـــى بلدانهـــم فـــوًرا، أيًضـــا 
بالتنســـيق مـــع حكومـــات بلدانهم، 
دولـــة  أول  األردن  أن  إلـــى  الفًتـــا 

عربية تقوم بإجاء رعاياها.
 وأرجـــع تأخر عمليـــة اإلخاء، إلى 

العـــبء اللوجســـتي الكبيـــر الـــذي 
تتحمله السلطات الصينية هناك.

األردنيـــة  الحكومـــة  وأعـــدت 
الحكومـــي،  البشـــير  مستشـــفى 
الـــذي  الصحـــي  للحجـــر  كمركـــز 
نشـــرت  فيمـــا  يوًمـــا،   14 يســـتمر 
ماســـحات حرارية على كل المعابر 
الحدودية لفحص المسافرين، ولم 
ا أية إصابة بفيروس  تسجل رسميًّ
كورونا في المملكـــة، وتم التعامل 
مـــع حـــاالت اشـــتباه، إذ وبحســـب 
وكالـــة األنبـــاء األردنية الرســـمية، 
فقـــد طلبـــت وزارة الصحة شـــراء 
شـــرائح خاصة من الصين للكشف 
عن اإلصابة متوقع وصولها األحد.

ونـــصـــف ســــاعــــة   11 ــت  ــ ــرق ــ ــغ ــ ــت ــ اس ــن  ــ ــي ــ ــص ــ ال مـــــن  الــــــعــــــودة  رحــــلــــة 

عالقة بمنطقة كورونا.. تلتحق بطائرة إجالء رعايا األردن

محرر الشؤون المحلية

زينب العكري

 بدور المالكي

http://www.albiladpress.com/newspaper/4129/624350.html
http://www.albiladpress.com/newspaper/4129/624352.html
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تدور مفردة الترويح – وفق أدبيات اللغة - حول معاني السعة والفسحة واالنبساط 
وإدخـــال الســـرور علـــى النفس وإنعاش الـــروح وإحياء القـــوة عندما يقـــوم الفرد أو 
مجموعة من األفراد بمزاولة نشـــاط هادف أو جهد ممتع في أوقات الفراغ من أجل 
تحقيـــق التـــوازن وتنفيس النفـــس وتجديد الهّمة وتنويع النشـــاط فـــي ضوء جملة 
مـــن القيـــم والمبادئ التي ُيْؤمُن بها، خصوصـــًا أّن الترويح عن النفوس مطلوب؛ ألّن 

القلوب َتكّل وإذا كّلت َعِمَيْت!
تظـــل صناعـــة الترفيـــه Entertainment الذاتيـــة جـــزءا أساســـيا مـــن تشـــكيل حياة 
اإلنســـان وتلعب دورًا مهمًا في تشـــكيل احتياجاته الجديرة باالهتمام على مستوى 
فهـــم مكونات ثقافاتها اإلنســـانية وأبعاد خبراتهـــا المجتمعية، على اعتبار أّن “الفراغ 
وقود الترفيه” الذي يســـتجلب مضامين المتعة والمنفعة والتسلية واإلمتاع، السيما 
في جغرافية الســـواحل التي ُتشكل عامل تحفيز وجذب وإنعاش للبناء االجتماعي 
والنفســـي وتفريغ االنفعاالت وتخليص الهموم وتخفيـــف الضغوطات بعد أْن ُجِبَلْت 
النفس )اإلنســـانية( على المراوحة بين الراحة واالســـتجمام، وهو ما ُيترجمه بصورة 
عمليـــة بائنة “مشـــروع المخطـــط الهيكلـــي االســـتراتيجي الوطني لمملكـــة البحرين 
2030م” الـــذي يؤكـــد أهمية تأهيل الواجهـــات البحرية الُمتاحـــة للجمهور في جميع 

أنحاء البحرين.
ومثاالً ال حصرًا، تكاد تكون قرية باربار – أو ما ُأِشْيع عنها بأنها “أرض المعابد” كجزء 

مـــن ثقافة دلمون القديمة – واحدة من قرى شـــمال غربي البالد التي تعني “ســـاحل 
الســـاحل”، إال أّن ســـاحلها الوحيد الذي ينتظر حصته من التأهيل بالرغم من اكتمال 
مخططه ووعود تنفيذه ألكثر من عشـــر ســـنوات خلت! ظّل ُمفتقرا حتى يومنا هذا 
ألدنـــى الخدمات التي امتزج – بأســـٍف - برهـــا ببحرها اســـتجابًة لمتطلبات الطغيان 
الســـكاني، خصوصًا مع اســـتقطابه عشـــرات العائالت من قاطني القريـــة والمقيمين 
الذيـــن يتأملونـــه مضمـــارًا لممارســـة متنـــوع الرياضات بســـاحة ألعاب ومســـطحات 
خضراء ودورات مياه ومواقف سيارات من جانب، ومن جانب آخر كمعلم حضاري 

ُتراعى فيه ُمسَتوجبات التنمية الطبيعية المستدامة. 
نافلة: «

يتوالى بين الفينة واألخرى، أْن يكشـــف وزيٌر هنا أو مســـؤوٌل هناك لوســـائل اإلعالم 
المحليـــة عن خطط تطوير الواجهات البحرية وإطالق المناقصات ومنح العطاءات 
وإجـــراءات الترســـية لتدشـــين الســـواحل واســـتغاللها ســـياحيًا بعـــد إضفـــاء القيمة 
الجماليـــة والفنيـــة عليهـــا في مختلـــف أنحـــاء مملكتنا الحبيبـــة، بينما ســـاحل قرية 
)المعابد( اليتيم الذي َتَغّنى به األقدمون؛ يبقى بعيدًا عن خطط التطوير المستقبلية 
حتى إشعار آخر! بل إّنه لم يلَق حتى اآلن َحْظَوَة غيره من السواحل القريبة كالدراز 

أو البديع في إعادة التأهيل بمشاركة القطاع الخاص وفق أدنى التقديرات!.

بحرنة الوظائف جعجعة بال طحين
هل يسامحنا دعاة البحرنة إذا قلنا إّن دعواتهم للبحرنة ليست سوى تصريحات 
استهالكية ودغدغة لمشاعر المواطن لسبب بسيط هو أنها لم تترجم على أرض 
الواقع كإنجازات ملموسة، في كل يوم تصدمنا الحقائق بأّن األجانب ال يزالون 
يحتلـــون مواقع وظيفية كان األجدر أن تكـــون ألبناء الوطن الذين يقبع اآلالف 
منهـــم علـــى أرصفة البطالـــة، أما األدهى واألشـــد مضاضة علـــى النفس من وقع 

الحسام المهند هو ما يتقاضونه من رواتب خيالية تستعصي على المنطق.
فـــي األيـــام الفائتة صدمنا تقرير لجنة تحقيق بحرنة الوظائف المقرر مناقشـــته 
فـــي جلســـة المجلـــس يـــوم الثالثاء، ولعل األشـــد إيالمـــا ومرارة هو عـــدم قيام 
الجهـــات المختصـــة فـــي القطاعين العـــام والخـــاص ببحرنة الوظائـــف، وإحدى 
التوصيات الجديرة باإلشادة تلك المتعلقة بالمساءلة البرلمانية للحكومة، إذ إن 
هناك ستة من الوزراء سيخضعون للمساءلة كوزير العمل والتنمية االجتماعية 
جّراء تقصيره في اإلجراءات المتخذة إلصدار الخطة الوطنية المتعلقة بسوق 
العمـــل ونظـــام العامـــل المرن، إضافـــة إلى وزيـــر التربية ووزير األشـــغال ووزير 

الكهرباء ووزير الصحة ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
الـــذي يبعث على األســـى نســـبة البحرنة بشـــركة “ألبـــا” كمثال، حيـــث انخفضت 
النســـبة فيهـــا مـــع زيادة األجانـــب، وهذا أمـــر غير مبـــرر على اإلطـــالق، وهؤالء 
يشـــغلون مختلـــف الوظائـــف حتـــى األعمـــال اإلداريـــة، ويتقاضـــون رواتـــب بلغ 
متوســـطها أربعـــة آالف دينـــار بحرينـــي، ناهيك عـــن وظائف أخـــرى كالمراقبين 
والفنيين ومتوســـط رواتبهم 1266 دينارا، أما شـــركة طيـــران الخليج فإن عدد 
األجانب العاملين بها يناهز 1120 موظفا أجنبيا، وليس من مســـوغ إلبقاء أكثر 
مـــن مئتـــي موظف بحريني بعقـــود مؤقتة، بينهم رؤوســـاء ومـــدراء تنفيذيون 

ومشرفون.
وأظهـــر التقريـــر أّن أكاديمية الخليج كان متوســـط رواتـــب األجانب فيها يفوق 
2000 دينـــار، أمـــا شـــركة مطار البحرين فـــإّن عدد األجانب حســـب التقرير ناهز 
136 موظفـــا أجنبيـــا، ومنهـــم مـــن يشـــغل وظائف تنفيذيـــة برواتـــب 700 دينار 

ناهيك عن وظائف أخرى تخصصية فنية برواتب تفوق 1700 دينار.
وبقي القول إّن مســـألة بحرنة الوظائف ال يجب التعامل إزاءها بوصفها قضية 
عابـــرة، فعـــدم اكتراث الوزراء بالبحرنة يجب مواجهته بجدية بالغة، وفي رأينا 
علـــى النواب التنســـيق بينهم إلنجاح المســـاءلة والخروج بقـــرارات فاعلة تعيد 

للعاطلين حقوقهم.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

ساحُل “المعابد”!

مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الســـلطة، دشـــنت تركيا مرحلة جديدة في تاريخها 
المعاصر، إذ بدأ االقتصاد التركي يتعافى مع تحسن مضطرد في حياة المواطنين وقدراتهم 
الماليـــة وتوســـع ملحوظ لنطـــاق الحريات العامة واحتـــرام حقوق اإلنســـان ومحاولة حل 
المســـألة الوطنية الكردســـتانية...إلخ، األمر الذي انعكس إيجابا علـــى العالقات الخارجية 
لتركيا مع محيطها اإلقليمي والدولي وفق سياســـة تصفير المشـــاكل، وكان من الممكن أن 
تؤدي هذه السياسة العصرية والمتوازنة داخليا وخارجيا إلى تعزيز الموقع الجيوسياسي 

واالقتصادي لتركيا كقوة إقليمية رئيسة في المنطقة.
كل ما ســـبق انقلب رأســـا على عقب مع بروز األطماع والطموحات الخيالية إلحياء الرجل 
العثماني المريض الذي أصبح في ذمة التاريخ ولم يعد من الممكن إحياؤه بأي شـــكل من 
األشـــكال، فالموتـــى ال يعودون، األمر الـــذي أدى إلى انزالق تركيا أكثر فأكثر في مســـتنقع 

األزمات الداخلية والخارجية التي تهدد كيانها ومستقبل شعوبها.
داخليا، عادت حمالت القمع الدموية والحرب ضد شعب كوردستان الشمالية أشد شراسة 
ووحشـــية، ولـــم يســـلم منها أبنـــاء كوردســـتان الجنوبيـــة والغربية وخلفـــت وراءها داخل 
تركيا وعلى طول الحدود المشـــتركة مع العراق وســـوريا مئات القرى والقصبات المدمرة 
كليا وآالف القتلى والجرحى والمشـــردين والمهجرين، باإلضافة إلى اســـتغالل مســـرحية 
االنقـــالب المزعوم الذي أســـفر عن أكثر من 170 ألـــف معتقل ومفصول ومعزول من بينهم 
قرابة )4000( قاض ووكيل نيابة عام، وإغالق حوالي )2000( مؤسسة تعليمية وإعالمية 
مـــن ضمنهـــا )15( جامعـــة وحوالـــي )150( مؤسســـة إعالمية، مـــا أدى إلى تراجـــع كبير في 

حقوق اإلنســـان وتدهورها المتســـارع نتيجة االنتهاكات الرهيبة وحمالت التطهير العرقي 
والفكري.

خارجيـــا، أدت الطموحـــات واألطمـــاع العثمانيـــة الطوباوية وغير المشـــروعة إلـــى التمدد 
العســـكري العدوانـــي المرفوض في ســـوريا وليبيا ومناطـــق مختلفة من القـــارة األفريقية 
واســـتمرار احتـــالل قبرص وحالة العداء المســـتمر مع اليونان والعالقـــات المضطربة التي 
تـــزداد ســـوءا مـــع االتحـــاد األوروبي وروســـيا االتحاديـــة وأغلبية الـــدول العربيـــة وحتى 
الواليات المتحدة األميركية، ناهيك عن العالقات المشبوهة مع أطراف متهمة باإلرهاب.

النتيجـــة المنطقيـــة والمتوقعة لهذه السياســـات المتهـــورة والعدوانية ومحـــاوالت التمدد 
العســـكري هنـــا وهنـــاك والواقـــع االقتصـــادي المزري الـــذي يعاني مـــن االنكمـــاش وارتفاع 
معدالت البطالة وحجم الدين الخارجي )450 مليار دوالر( مع انخفاض حجم االستثمارات 
الخارجيـــة وتراجع اإلنتاج الصناعي وازدياد أعداد المواطنين الذين يعيشـــون تحت خط 
الفقر )13 %(، النتيجة االنقسام الحاد في المجتمع التركي وتشظي حزب العدالة والتنمية 
نفســـه وتزايـــد النقمة الشـــعبية العارمة وعزلة حقيقية خانقة دوليـــا وإقليميا خصوصا مع 

عدم احترامها التزاماتها الدولية.

من الواضح أن تركيا بطموحاتها وأطماعها العثمانية تقف على مشارف هاوية  «
السقوط المدوي للنظام الحاكم الذي يحاول عبثا إلهاء شعوب تركيا بمغامراته 

العسكرية العبثية الفاشلة، وأغلب الظن أنه سيخسر المعركة االنتخابية 
القادمة كما خسرها في إسطانبول. “إيالف”.

سربست بامرني

تركيا العثمانية والمنزلق الخطير

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

للتواصل: 17111483

اعرف اختصاصك ومسؤولياتك.. البلد يسير على قانون
أكثر المشكالت الراهنة التي يعيشها مجتمعنا – لو شئنا الدقة -، هي 
التدخل في مســـؤوليات ومهمات اآلخرين بمعدالت قياســـية، فكل 
مســـؤول وصاحـــب منصب يدعي العلـــم و”التكنيـــك” و”المفهومية” 
حتـــى لـــو كان في غيـــر ميدانه، ووفقـــا لهذه النظرية تبرز المشـــاكل 
الكبيرة والصغيرة ويبتعد العمل عن الخيط الرئيســـي الذي صاغته 
الحكومة، وأشـــد شخصيا على يد وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي الـــذي “رفـــض طلـــب مجلـــس بلـــدي المحرق 
بـــإدراج عضويـــة ممثل عـــن المجالس البلدية في اللجنة المشـــتركة 
بشـــأن مكافحـــة التدخيـــن والتبـــغ، وبـــرر رفضـــه بداعـــي أن اللجنة 
حسب قانون مكافحة التدخين مشكلة من جهات ذات اختصاصات 
تنفيذية، وهو ما ال يتماشـــى مـــع دور المجلس المناط به في قانون 

البلديات”.
ليـــس العضو البلدي فحســـب الـــذي ال يعرف مهماته وحـــدود عمله، 
بـــل هناك نـــواب تســـتحق حالتهم البحث والدراســـة لعـــدم درايتهم 
باألنظمـــة والقوانين وشـــنهم غارات متتالية مـــن اتجاهات مختلفة 

على أمور وقضايا ليســـت من اختصاصهم من األســـاس، ال يفرقون 
بين جهاز الرقابة والتشريع، والجهة التنفيذية، وكأني بحال بعضهم 
مازال ال يعرف ويفطن الختصاص المجلس وشخصيته االعتبارية، 
ومهماتـــه وتكوينـــه، يتصور أنه قادر على كســـب المعـــارك في الجو 
واألرض والبحر ويحرج خصمه، وليته يعرف أنه ينشر أسطوله في 
ميدان غير ميدانه، والغريب أن بعضهم يســـتمر في تصعيد الحرب 

ويفاقم الصعوبات مع “أنه ما له شغل”.
القوانين ومعرفة المســـؤوليات والصالحيات هي التي تحكم حركة 
النائـــب أو العضو البلدي أو أي مســـؤول في البلد، فالقضية مرتبطة 
بقواعـــد منظمـــة تســـير في المجـــرى الصحيـــح وليس مجـــرد ذكاء 
وســـعة حيلة وشـــجاعة، وهي مع األســـف شـــعارات يتخذها البعض 
مـــن أجل الظهور اإلعالمي وإثبات مظاهر القوة للفت انتباه الناس، 
فعنـــد المســـح واإلحصاء يتبين أن لو كل شـــخص عرف اختصاصه 
وحدود مســـؤولياته لتفادينا الكثير من المشـــاكل التي تعوق العمل 

في كل المجاالت.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نظام النهب والفساد كما يعترف قادته
صار صعبا جدا على نظام الماللي أن يفسر ويشرح أو يبرر ما آلت إليه األمور واألوضاع في 
البالد بسبب حكمه البغيض الفاسد والفاشل طوال أكثر من 40 عاما، خصوصا أن تبريراته 
وتفســـيراته الواهية والمليئة باألكاذيب والمغالطات صارت محط سخرية واستهزاء ليس 
الشـــعب اإليرانـــي فقـــط بـــل العالم كله، ومن هنا فإنـــه لم يبق أي طريق أو ســـبيل أمام هذا 
النظام ســـوى االعتـــراف باألمر الواقع ولكـــن، وألن هذا النظام كان ومازال وســـيبقى مبنيا 
علـــى الكذب والدجـــل، فإنه من المســـتحيل أن يترك كذبه ومغالطاته وتشـــويهه وتحريفه 
الحقائـــق، ومـــن هنـــا فإنه وعندما يجبر علـــى االعتراف بحقيقة ما لم يعـــد هناك من مجال 
للتســـتر أو التغطيـــة عليها فإنه يذكر جانبا من الحقائـــق ويترك أو يتجاهل الجوانب األكبر 

واألهم.
نظـــام الماللـــي الـــذي تالحقـــه لعنات قتل وإبـــادة 1500 مـــن المتظاهرين من أبناء الشـــعب 
اإليرانـــي واعتقالـــه التعســـفي أعـــدادا كبيـــرة أخـــرى مـــن المتظاهريـــن أيضـــا، وخضوعهم 
للتعذيـــب وعـــدم إطالق ســـراحهم، إلى جانب آثار وتداعيات إســـقاط الطائـــرة األوكرانية، 
فإن هذا النظام القمعي الفاشل الذي لم يحقق أي مطلب إنساني وشعبي للشعب اإليراني، 
وبعـــد أن ضاقـــت الدنيا به بســـبب خوفه وهلعه مـــن احتماالت أن ينفجر الشـــعب اإليراني 
فـــي ثورة الغضب الكبـــرى، فقد أطل نائب رئيس النظام اإليرانـــي جهانغيري، وهو يعترف 
بأن الفقر والفســـاد متفشـــيان في البالد، محذرا من أن “الفســـاد يستشـــري كالنمل األبيض 
فـــي جســـد الثورة”، كما اعتـــرف أيضا في كلمة له يـــوم األربعاء المنصـــرم قائال: “في حين 
ينتشر الفساد وتعيش أسر بدون قوت يومها، هناك من يستمر بنهب المال العام”، والملفت 
للنظـــر أن اعترافـــات جهانغيري التي تثبت مدى تمادي هذا النظام في فســـاده ونهبه للمال 
العام وحرمانه وإفقاره الشعب اإليراني، تزامنت مع كشف النائبة في برلمان النظام هاجر 
تشناراني، في مقابلة لها االثنين الماضي، مع موقع “إصالحات نيوز” أن “40 % من الشعب 
اإليرانـــي يرزحـــون تحت خط الفقر بســـبب ســـوء اإلدارة وعـــدم كفاءة بعض المســـؤولين 
فـــي إيـــران الغنية، كما أن العملـــة اإليرانية هي األضعـــف في العالم”، وبطبيعـــة الحال فإن 
األوضاع أســـوأ بكثير مما يذكره ويعترف به قادة النظام، لكن ومن أجل إبقاء خط رجعة 
للنظام وعدم ذكر حقيقة قد تكون كافية لكي يقوم الشعب بكنس النظام ورميه في مزبلة 

التاريخ.

صار العالم كله مقتنعا بما أكدته وتؤكده السيدة مريم رجوي، رئيسة  «
الجمهورية المنتخبة من جانب الشعب اإليراني، بأن هذا النظام ال يصلح 
أبدا للبقاء وهو يشكل بؤرة تصدير التطرف الديني واإلرهاب ويعتبر خطرا 

وتهديدا على األمن واالستقرار في المنطقة والعالم. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي
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لّم شمل شقيقتين فّرقتهما الحرب قبل 78 عاًما
نجحــت الشــرطة الروســية في لــمِّ شــمل شــقيقتين فّرقتهما 
الحرب العالمية الثانية قبل 78 عاًما، رغم خطأ الشــقيقة في 

تسمية شقيقتها وعام ميالدها. 
وروت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إيرينا فولك، 
تفاصيــل القصــة. وقالــت إن شــرطة مقاطعــة تشيليابنســك 
التابعــة لدائــرة أورال الفدراليــة، تلقــت طلــب مســاعدة مــن 
مواطنــة قالــت إن والدتهــا التــي ولــدت العــام 1928، تبحــث 
طيلــة ســنوات عــن أختها الكبــرى روزا.  وأوضحت المواطنة 
أن األختيــن انفصلتــا عــن بعضهمــا العــام 1942 أثنــاء معركة 
ســتالينغراد خــالل عمليــة إجــالء المدنييــن فــرارا من قصف 

الطيران النازي على المدينة.
وبدأ المحققون بدراسة كافة المعلومات المتوفرة في جميع 
المنصــات بحثــا عن المفقودة، بعدما عجزوا عن العثور عليها 

عبر قواعد البيانات األمنية الرسمية.
ووجــدوا على الموقــع اإللكتروني ألحد البرامــج التلفزيونية 
قصة عائلية مشابهة، غير أن البيانات الشخصية الواردة في 

الموقع اختلفت عن تلك التي توفرت لديهم. 
وتبيــن للمحققيــن فــي مــا بعــد أن المــرأة التي تقدمــت إليهم 
بطلــب المســاعدة، نقلت معلومات غيــر صحيحة عن والدتها 

العجــوز التــي نســيت بســبب ســنها اســم أختهــا الكامــل وهو 
روزالينــا وليــس روزا كما قالت، كمــا أخطأت في عام والدتها 

بالقول إنه 1927 بدالً من 1926.
فصلتهمــا  اللتيــن  “الشــقيقتين  إن  بالقــول  فولــك  وختمــت 
الحرب في أيام الشــباب ولم تفقدا خالل 78 عاًما األمل في 
لم شملهما، والتقيتا أخيًرا”. وتعتبر معركة ستالينغراد إحدى 

أهم المعارك التي خاضها الجيش األحمر لصد الغزو النازي.
معركــة ســتالينغراد، حولــت مســار الحــرب العالميــة الثانيــة، 
حيث تمكن الجيش األحمر بالنصر الصعب الذي حققه فيها؛ 
بعــد قتــل اســتمر 200 يــوم ســقط فيــه أكثــر مــن 1.5 مليون 

إنسان.

ســيارة  يقــود  مخمــور  ســائق  دهــس 
رباعية الدفع، مجموعة أطفال لبنانيين 
في سيدني، ما أسفر عن مقتل 4 منهم، 
هم شــقيقتان وشــقيقهما وابنــة عمتهم، 
خطيــرة،  بجــروح  آخريــن   3 وإصابــة 
بحســب ما أعلنت السلطات في كل من 

أستراليا ولبنان أمس األحد.
وقالت الشــرطة األســترالية “إن السائق 
البالغ من العمر 29 عاما، الذي لم تكشف 
عن اســمه، سيمثل أمام المحكمة بعدما 
وجهــت إليــه 20 تهمــة بينهــا القتــل غير 
العمــد والقيادة تحت تأثير الكحوليات، 
ســاعة  فــي  وقــع  الــذي  الحــادث  إثــر 
متأخــرة مــن ليــل الســبت فــي ضاحيــة 

أوتالندز غرب سيدني.
وأضافــت الشــرطة، أن األطفــال كانــوا 
علــى الرصيــف عندمــا قفــزت الســيارة 
رباعيــة الدفع واصطدمت بهم، حســبما 

ذكرت “فرانس برس”.

مأساة فظيعة 
لعائلة لبنانية في 

سيدني
ا للجدل  وضعــت دراســة حديثــة حــدًّ
الــزواج عبــر اإلنترنــت،  الدائــر حــول 
مــن  النــوع  هــذا  أن  علــى  بتأكيدهــا 
االرتباط “ناجح ويدوم لفترة طويلة”.

وذكرت دراسة لباحثين من جامعة فيينا، 
أن األشخاص الذين يجتمعون عبر مواقع 

اإلنترنت، يتزوجون في وقت أسرع.
وبحســب الدراســة، فإن الزواج من خالل 
اإلنترنت، يقلل فرص االنفصال والطالق.

وأن أكثــر مــن 17 % مــن الزيجــات تبــدأ 
مــن خالل التعارف علــى اإلنترنت، وأن 1 
مــن بيــن كل 6 زيجات تتــم عبر اإلنترنت، 
ومن غير المرجح أن تنتهي الزيجات عبر 

اإلنترنت بالطالق خالل السنة األولى.
كمــا أن أكثــر مــن 80 % مــن جيــل األلفية 
وأن  مختلــف،  عــرق  مــن  ســيتزوجون 
نحــو 50 مليــون شــخص يتعارفــون عبــر 

اإلنترنت.

شهد العديد من سكان سان دييغو ولوس 
أنجلــوس والمناطــق المحيطــة بهــا، يــوم 
ا تحّولت  األربعــاء الماضي، جســًما فضائيًّ

حطامه إلى كرات نارية أثناء سقوطه. 
 وانتشرت فرضية بين السكان أن الجسم 
الســماوي هــو نيــزك، كمــا ســجلت جمعيــة 
 63 اليــوم  نفــس  فــي  األميركيــة  النيــزك 
بالًغــا عــن ســقوط جســم مشــرق جنــوب 
كاليفورنيا.  وتداول المستخدمون مقطع 

فضائــي  لجســم  اليوتــوب  علــى  فيديــو 
يتحّول لكرات نارية على موقع يوتوب.

كان  الجســم  أن  عيــان  شــهود  وافتــرض 
نيــزك مجــزًأ إلى عــدة قطع، ومــع ذلك، لم 
تعثــر الســلطات على أي دليــل على صحة 

ذلك.
قالــت جمعيــة النيازك األميركيــة إنها ربما 
تكــون حطاًما من صــاروخ دلتا 2 الذي تم 

إطالقه عام 1989.

دراسة: الزواج عبر اإلنترنت “ناجح ويدوم”

ظهور كرات نارية في سماء كاليفورنيا

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل 
خليفة حاكم البحرين وتوابعها، أثناء تفقده طابوًرا 

لقوات الشرطة، وذلك في الخمسينيات من القرن 
الماضي.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أميركيــة  طيــران  شــركة  قامــت 
إحــدى  مــن  كاملــة  عائلــة  بطــرد 
رحالتهــا لســبب غريــب. وقــررت 
العائلــة مقاضــاة شــركة “أميــركان 
علــى  أجبــروا  بعدمــا  إيرالينــز”، 
“رائحــة  بذريعــة  طائــرة  مغــادرة 
بــي  “بــي  شــبكة  أجســادهم”.وأكد 
ســي”، أن يهودا يوســف أدلر وزوجته 
جيني وابنتهما الصغيرة، أجبروا على 
مغــادرة الطائــرة التــي كانــت متجهــة 
إلــى ديترويــت يناير الماضــي. وردت 
الشركة أن قرارها ال عالقة له بالدين، 
عمــالء  شــكوى  علــى  يعتمــد  وإنمــا 

آخرين من رائحة منبعثة من أدلر.
وجاء في الدعوى القضائية أن تعليق 
إذ  وازدراء،  إهانــة  تضمــن  الموظــف 
قــال للعائلــة “إنــه يعــرف عــن اليهــود 
األرثوذكــس أنهــم ال يغتســلون ســوى 

مرة واحدة في األسبوع”.

اســتحدث ملجــأ أميركــي في والية 
كارولينــا الجنوبيــة وظيفــة جديدة 
للمتطوعين لمساعدة الخنازير على 
“التكيــف االجتماعي”. ســوف تشــمل 
واجبــات الموظــف معانقــة الحيوانــات 
وتمشــيطها وإطعامهــا ويعتقد أصحاب 
الملجــأ أن هــذا ســوف يســاعد الخنازير 
علــى التعــود علــى النــاس واالســتعداد 
صحيفــة  بحســب  الجــدد،  ألصحابهــا 

“نيويورك بوست”.
فــي  خنزيــر   100 نحــو  اآلن  ويعيــش   
مــن  العديــد  إلــى  باإلضافــة  المزرعــة، 

الحيوانات األخرى. 
عيــادة  افتتحــت  متصــل،  ســياق  فــي   
تشيركاســي  مدينــة  فــي  بيطريــة 
القطــط،  لعنــاق  شــاغًرا  األوكرانيــة، 
مــن  العديــد  أن  العيــادة  وأوضحــت 
قطط الشــوارع يحتاجون إلى االهتمام 

والعناية.

طرد عائلة أميركية 
من طائرة لسبب 

غريب

وظيفة جديدة 
لمعانقة الخنازير في 

الواليات المتحدة
 20 منــذ  بالعمــى  مصــاب  رجــل  اســتعاد 
عاًمــا بصره فجأة بشــكل ال يصدق بعد أن 
صدمتــه ســيارة بقــوة عنــد معبــر للمشــاة، 
علــى  قــادًرا  غــوراي،  جانــوس  وأصبــح 
الرؤية بشــكل واضح بعد أســبوعين فقط 
من الحادث المروري.   وعانى غوراي، من 
مدينة غــورزو فييلكوبولســكي البولندية، 
من رد فعل تحسسي ألحق الضرر بشبكية 
العيــن فــي عينــه اليمنــى منذ أكثــر من 20 

عاًمــا، بينمــا ســجلت عينــه األخــرى فقــط 
األشكال والضوء دون أن يستطيع الرؤية 
بواســطتها.  وبعــد أن صدمته ســيارة عند 
معبر للمشاة، احتاج إلى عملية في الفخذ. 
ثم بعد مرور أسبوعين من إعادة التأهيل، 
اســتعاد الرجــل فجأة القدرة علــى الرؤية. 
الوقــت  ذلــك، خــالل هــذا  إلــى  باإلضافــة 
التــي  اإلصابــات  التأمــت جميــع  القصيــر، 

لحقت به.

أعمى منذ 20 عاًما يتعّرض لحادث ويستعيد بصره

أحد الزوار األجانب يهّنئ الصقار برغش المنصوري لفوزه بأحد األشواط 
في بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للصقور والتي تأتي ضمن 
نطاق النسخة السادسة من موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد )تصوير 

رسول الحجيري( يعتبر األطباء أن “اآلثار الجانبية” لألدوية الموصوفة له في المستشفى هي سبب حدوث الظاهرة 
غير العادية، كما يعتقد المريض نفسه أن رؤيته عادت ألنه أصاب رأسه أواًل على غطاء السيارة ثم 

أصابه مرة أخرى على األسفلت.

قبــل  مقتلــه  مــن  الرغــم  علــى 
نحــو 27 عامــا، فــإن أخبــار تاجــر 
بابلــو  الكولومبــي  المخــدرات 
إسكوبار ال تنقطع، وآخرها أخبار 

أفراس النهر التي امتلكها.
حديثــة  دراســة  كشــفت  فقــد 
أنهــا تشــكل “كابوســا بيئيــا” فــي 
كولومبيــا. وكان بابلــو إســكوبار 

الذي يلقب بـ “ملك المخدرات”، قتل على يد الشرطة الكولومبية في ديسمبر 1993، 
واشترى 4 أفراس نهر، وصل عددها اآلن إلى نحو 80 انتشروا في البحيرات.

وحذر باحثون من التأثيرات السلبية التي خلفها وجود أفراس النهر هذه على المياه 
فــي كولومبيــا، إذ درســوا علــى مدار عامين نوعيــة المياه )واحتوائهــا على البكتيريا 
والفيروسات والفطريات( في البحيرات، التي تضم فرس النهر ومقارنتها بتلك التي 

ال تعيش فيها الحيوانات.

إسكوبار يتسبب بـ “كابوس بيئي” في كولومبيا الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

05:00

  11:52 

03:00

05:22

06:52 
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تأثير سلوكيات المدير السيئ على صحة الموظف
Û  يقــول االديــب عبــاس محمــود العقــاد عــن المديــر الســيئ بأنــه “رجل مســتبد يظن ان

االدارة هــي التحكــم فــي خلق هللا..” تحليل متعمــق ال أكاد اراه خارج دائرة الحقيقة، 
فهي الحقيقة، كل الحقيقة. فالبعض قد يرى المنصب ُمبررا، للتعالي وإصدار األوامر 
بأســلوب التهديــد المعــروف، “افعلهــا وإال”..، والبعــض اآلخــر ربمــا يــرى أن االرتبــاط 

والتقرب الى الموظف هو تقليل من هيبته.
Û  وهنــاك فئــة ثالثــة تعتز دائمًا برأيهــا وتعتبره الرأي الصواب دائمًا وتتظاهر باالســتماع

الى الموظف ولكنها فالحقيقة ال تستمع.. هذه الفئة من المديرين تعشق ذاتها وتضع 
لهــا ســقفًا خياليــًا، بينمــا الواقــع يقــول إن قدراته ال تكاد تخــرج عن دائــرة الهواة، وما 

أصعب التعامل مع الهواة، سيدي القارئ، إنهم يريدون أن ينفعوك فيضرونك.
Û  تلك كانت بعض النماذج للمدير الســيئ، أو هكذا يمكن تســميته!. الســؤال الذي يمكننا

أن نطرحه هنا هو: ما تأثير سلوكيات مثل هؤالء المديرين على مرؤوسيهم، خصوًصا 
وإنهم يقضون الساعات الطوال معهم؟ االجابة تأتي من خالل دراسة أميركية نشرت 
فــي إســبانيا وتتحــدث عــن اآلثــار الســلبية للمدير الســيئ فــي صحة الموظــف، حيث 
تؤكد هذه الدراســة أن :”المدير الســيئ قد يتســبب في إصابة موظفيه بأزمات قلبية، 
عكــس الذيــن يعلمــون مــع مدير ذكــي فهم يتمتعون بصحــة جيدة وهم اكثــر كفاءة”. 

انتهى. ما الحل؟
Û  فــي كتابهمــا “30 ســبًبا تجعــل الموظف يكره مديــره” يضع المؤلفان بــروس ل. كاتجر

ومســاعده آدم ســنايدر مبــادئ مهمــة للمديــر لكــي ينــال محبــة واحتــرام  مرؤوســيه 
نلخصها في التالي:

- عامل الموظف باحترام واحفظ كرامته وامنحه بعض الصالحيات.
- استمع، استمع، استمع للموظف.

- اتصل بالموظف مباشرة عندما تكلفه بمهمة.
- أعلن عن تقديرك للموظف أمام زمالئه.

 هنــاك مقولــة جميلــة تمثــل خالصة تجارب في العمــل االداري للدكتور غــازي القصيبي 
رحمــه هللا فــي هــذا  الســياق فهــو يقــول :”إنــي أومــن إيمانــا جازما بــأن القائــد االداري 
يخطئ خطأ فادحا عندما يســتخدم أســلوبا عنيفا في ســبيل الوصول إلى أهدافه إذا 

كان بوسعه استخدم الرقة” ما رأيك سيدي القارئ.

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

http://www.albiladpress.com/news/2020/4129/columns/624283.html
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