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É``Kóëàe ó``ªM ø``H ô``°UÉf
GóZ ÜÉÑ°ûdG áªb »a É«°ù«FQ
ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ¿ƒμ«°S
ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM ø``H
¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG
»a É``«`°`ù`«`FQ É``Kó``ë`à`e ÜÉ``Ñ` °` û` dG
ÜÉÑ°ûdG á``ª`b äÉ``«`dÉ``©`a ìÉ``à` à` aG
AÉKÓãdG GóZ ≥∏£æà°S »àdG 2020
ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRh øe º«¶æàH
∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY á°VÉjôdGh
∑QÉ°û«°S Éªc ,ó©H ø``Y »FôªdG
»àdG áª≤dG äÉ°ù∏L »a AGQRh 9
¿hQhÉëà«°Sh ,ø«eƒj ôªà°ùJ
∫ƒ``M ÜÉ``Ñ`°`û`dG ™``e ¿ƒ``ã`MÉ``Ñ`à`jh
º¡JÉYÉ£b ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG
.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |
ô¶f á¡Lh ≈dEG ´Éªà°S’G ºà«°Sh
Iô¶æH äÉjóëàdG ∂∏J »£îJ »a º¡°ùJ »àdG QÉμaC’Gh ∫ƒ∏ëdG ∫ƒM ÜÉÑ°ûdG
.á«HÉÑ°T
áªb ¿EG ójDƒªdG ≥«aƒJ øH øªjCG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh ∫Ébh
Iô°†ëd á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ™e á≤aGƒàe »JCÉJ 2020 ÜÉÑ°ûdG
íæe PEG ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
™«ªL ≈dEG á«eÉ°ùdG ¬JÉ¡«LƒJ ¬àdÓL ≈£YCGh ,Gô«Ñc ÉeÉªàgG ÜÉÑ°ûdG ¬àdÓL
»a »≤«≤Mh »°SÉ°SCG QhO ÜÉÑ°û∏d ¿ƒμj ¿CG IQhô°†H áμ∏ªªdG »a äÉYÉ£≤dG
.QGô≤dG áYÉæ°U
á°ù∏édG »a áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ácQÉ°ûe ¿CG ±É°VCGh
Iô«Ñc áMÉ°ùe OÉéjEG ≈∏Y √ƒª°S ¢UôM ócDƒJ ÜÉÑ°ûdG áª≤d á«MÉààa’G
äÉjóëàdG »£îJh øjôëÑdG πÑ≤à°ùe áYÉæ°üd ºgQÉμaCG ìôW πLCG øe ÜÉÑ°û∏d
.QGô≤dG áYÉæ°U »a ácQÉ°ûªdÉH ΩÉªàg’Gh •Gôîf’G ≈∏Y º¡©«é°ûJh
»FÉ¡f ôjô≤J OGóYEG ºà«°S ÜÉÑ°ûdG áªb øe AÉ¡àf’G ó©H ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh
äÉMôà≤ªdGh É¡à°ûbÉæe âªJ »àdG äÉjóëàdG øª°†àj äÉ°ù∏édG äÉjôée øY
äÉjóëàdG RhÉéàd É¡≤«Ñ£àd äÉLôîªc ÜÉÑ°ûdG É¡MôW »àdG äÉ«°UƒàdGh
.áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dG »a
(2¢U π«°UÉØàdG)
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!?QÉæjOQÉ«∏e 1^3`dG¢VhôbâÑgPøjCG
?É``¡``à``LÉ``M ø```e ô```ã```cCG á```dhó```dG ¢``Vô``à``≤``J GPÉ```ª```d :hô```î```a

á«fGõ«ªdÉH õé©dG IQGOE’ 2018h 2017 »a ¬°VGôàbG ºJ Ée :á«dÉªdG
áHÉbô∏d ™°†îJh á≤Kƒe äÉ«∏ª©dG √ò``g ¿CG ≈``dEG QÉ``°` TCGh
∂dòch áeƒμëdÉH á°üàîªdG äÉ¡édGh IQGRƒdÉH á«∏NGódG
.ájQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjO πÑb øe á«LQÉîdG áHÉbôdG
ΩÉ©dG øjódG ó«°UQ »a áLQóªdG ô«Z ¢Vhô≤dG ¿CÉ°ûH ÉeCG
¿CG ≈dEG QÉ°TCÉa »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRƒH πé°ùªdG
á«fGõ«ªdG äGP á«eƒμëdG äÉ¡édÉH á°UÉN ¢Vhô≤dG ∂∏J
OGó°S ºàj ’ ¬fCG ≈dEG Égƒæe ,¢VGôàb’ÉH Ωƒ≤J »àdG á∏≤à°ùªdG
øª°†J hCG πØμJ ’h ,ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG øe ¿ƒjódG √òg
∂∏J êQóJ ’ ºK øªa ,¢Vhô≤dG √òg øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM
áeƒμëd ΩÉ©dG øjódG ó«°UQ øª°V ø«à«MÉædG øe ¢Vhô≤dG
.áμ∏ªªdG
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YCG øe OóY ó≤àfG ¬°ùØf âbƒdG »a
≈dEG π°üJ Ióe ádhó∏d á«eÉàîdG äÉHÉ°ùëdG »a ô¶ædG ôNCÉJ
¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ »£≤°ùªdG ódÉN ó``cCGh ,äGƒæ°S 3
áæé∏dG É¡H âeÉb »àdG äGAGô``LE’G ¿CG ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
ø«à«dÉªdG ø«àæ°ù∏d ádhó∏d ø««eÉàîdG ø«HÉ°ùëdG á°ûbÉæªd
≥«bódG π«∏ëàdGh ábódGh á«bGó°üªdG äóªàYG 2018h 2017
.äÉfÉ«Ñ∏d
(3¢U π«°UÉØàdG)

.∂dP ÜÉÑ°SCG
á©HÉJ äÉ°ù°SDƒeh äÉÄ«g ≈∏Y ¿ƒ``jO Oƒ``Lh ó≤àfGh
É¡Lƒe ,ΩÉ©dG øjódG »a É¡æ«ª°†J ºàj ºd ¿ƒjO √ògh ádhó∏d
»WÉ«àMG ó«°UQ ø«ª°†J Ωó``Y ÜÉÑ°SCG ∫ƒ``M ô``NBG ’GDƒ`°`S
¿ƒμf ≈àM áeÉ©dG á«fGõ«ª∏d á«eÉàîdG äÉHÉ°ùëdG »a ádhódG
.¬àª«b øe áæ«H ≈∏Y
á«dÉªdG IQGRh π``«` ch Oƒ``ª` M ∞``°`Sƒ``j Ö``≤`Y √Qhó`` `H
2017 »eÉY »a ¬°VGôàbG ºJ Ée ¿CG GócDƒe á«dÉªdG ¿hDƒ°ûd
õé©dG IQGOE’ áª«∏°ùdG äGAGô`` `LE’G ™``e ≥aGƒàe 2018h
áHÉbôdh ΩÉ©dG øjódG äÉbÉ≤ëà°SG OGó°Sh á«fGõ«ªdÉH »dÉªdG
CGóÑªdG ¿CG Éë°Vƒe ,ájQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjO ≥«bóJh
¢VGôàb’ÉH »°†à≤j ¬«∏Y ±QÉ©àªdG »dÉªdGh »Ñ°SÉëªdG
áæ°S π``c »``a õé©dG πjƒªàd á``eRÓ``dG äÓjƒªàdG ø«eCÉàd
Ée ƒgh ,¬bÉ≤ëà°SG ø«M øjO …CG ∫ƒ°UCG OGó°S ≈dG áaÉ°VE’ÉH
ø«©H òNC’G ºàjh ,iôNCG ≈dEG á«dÉe áæ°S øe …QhO πμ°ûH ºàj
á«fGõ«ªdÉH äGRƒé©dG ó°ùd á«∏jƒªàdG äÉLÉ«àM’G QÉÑàY’G
»a ΩÉ©dG øjódG ∫ƒ°UCG äÉbÉ≤ëà°SG πc OGó°S ó«YGƒe ∂dòch
.É¡∏jƒªJ ºàj »àdG áeOÉ≤dG ájó≤ædG äÉ≤aóàdGh áæ°S πc
ΩÉ©dG ø``jó``dÉ``H á£ÑJôªdG äÉ«∏ª©dG π``c ¿CG ±É``°` VCGh
,ΩÉ©dG øjódG º¶æJ »àdG ø«fGƒ≤dGh äGAGôLE’G ™e á≤aGƒàe

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG hôîa ∫ÉªL ôéa
’GƒeCG ádhódG ¢VGôàbG ÜÉÑ°SCG ∫ƒM ä’DhÉ°ùàdG øe áYƒªée
∫ÓN ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG õéY ó°ùd É¡àLÉM øe ôãcCG
≠dÉÑe â°VôàbG ádhódG ¿CG øY ∞°ûch ,2018h 2017 »eÉY
øjòg ∫ÓN É¡JÉLÉ«àMG øe ôãcCG »gh QÉæjO QÉ«∏e 1^3 Qó≤J
á«aÉ°VEG óFGƒa á«fGõ«ªdG πªëJ ≈dEG iOCG Ée ƒgh ,ø«eÉ©dG
¢ùeCG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée á°ûbÉæe ∫ÓN ∂dP AÉL .ájQhô°V ô«Z
.»eÉàîdG ÜÉ°ùëdG ôjQÉ≤J
ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ≈dEG ’GDƒ°S ¬Lhh
≠dÉÑªdG √ò``g ¿CG áæé∏dG äó``cCÉ` J π``g :iQƒ``°`û`dG ¢ù∏éªH
»a Ωóîà°ùJ º``dh ,»``eƒ``ª`©`dG ÜÉ°ùëdG ≈`` dEG âØ«°VCG ó``b
¿ƒfÉb ¿CG GócDƒe ?ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG êQÉN äÉeGóîà°SG
¢VGôàb’ÉH á«dÉªdG ôjRƒd ìÉª°ùdG ¿CÉ`H »°†≤j á«fGõ«ªdG
.§≤a á«fGõ«ªdG »a ìôà≤ªdG õé©dG ó°S ±ó¡H ¿ƒμj
ádhó∏d »eÉàîdG ÜÉ°ùëdG »a OQh ÉªY hôîa ∫AÉ°ùJ Éªc
π≤M »a êÉàfE’G ∞«dÉμJ ´ÉØJQG ÜÉÑ°SCG ¿CÉ°ûH 2017 áæ°ùd
áfÉ«°üdG äÉ≤Øf IOÉ`` jRh ,%40 áÑ°ùæH »£ØædG øjôëÑdG
í°VƒJ ¿CG áeƒμëdG ≈∏Y Öéj ¬fCG ≈∏Y GOó°ûe ,%66 áÑ°ùæH

.iQƒ°ûdG á°ù∏L ∫ÓN hôîa ∫ÉªL |

É¡à«dÓ≤à°SG ø``e Rõ©J äÓjó©J ô≤J áaô¨dG á``«eƒªY ôe Éª¡∏°†aCG ø``jQÉ«N ΩÉeG Éæà©°Vh á«fGõ«ªdG :»``fGôëÑdG
áaô¨dG Iõ¡LCG á«dÉ©ah á«HÉ«°ùfG »a º¡°ùJ äÓjó©àdG :¢SÉf
QhO ∫Ó`` ` N IQGOE’G ¢``ù` ∏` é` ª` d
™e ácôà°ûe ¿Ééd π«μ°ûJ √OÉ≤©fG
äÉ°ù°SDƒªdGh äÉÄ«¡dGh äGQGRƒ``dG
äÉYƒ°VƒªdG á°ûbÉæªd á«eƒμëdG
õjõ©Jh ∑ôà°ûªdG ΩÉ``ª`à`g’G äGP
±Gô`` WC’Gh áaô¨dG ø«H äÉbÓ©dG
.ábÓ©dG …hP
ô«ª°S á``aô``¨` dG ¢``ù`«`FQ ó`` `cCGh
äÓ``jó``©` à` dG ¿CG ¢`` SÉ`` f ¬``∏` dGó``Ñ` Y
ájò«ØæàdG áëFÓdG ≈∏Y áMôà≤ªdG
á«dÓ≤à°SG Rõ``©` Jo á``aô``¨`dG ¿ƒ``fÉ``≤`d
πª©dG á«HÉ«°ùfG »a º¡°ùJh áaô¨dG
.É¡Jõ¡LCG ™«ªL á«dÉ©ah É¡H
äÉëØ°üdG ≈``∏`Y π``«`°`UÉ``Ø`à`dG)
(ájOÉ°üàb’G

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc

hCG Éjhój ´Gôàb’G ¿ƒμj ¿CG Rƒéjh
§HGƒ°Vh •hô°T ≥ah É«fhôàμdEG
.äÉHÉîàf’G áæéd ÉgOóëJ
õ«éj ¢üf πjó©J º``J Éªæ«H

äÉeõ∏à°ùªdG êÉ``àfE’ ™æ°üe :áªgÓédG
äÉ`°Shô`«`Ø`dG ±É```°û`à`c’ á```«`Ñ`£`dG
á«æWƒdG áÄ«¡dG á°ù«FQ âØ°ûc
á«ë°üdG äÉ``eó``î` dGh ø``¡`ª`dG º«¶æàd
áªgÓédG »HòY ºjôe IQƒàcódG (Gô¡f)
êÉ``à` fE’ ™``æ`°`ü`e ´hô``°` û` e Oƒ`` `Lh ø``Y
±É``°` û` à` c’ á``«` Ñ` £` dG äÉ``eõ``∏` à` °` ù` ª` dG
»fÉãdG ™æ°üªdG AÉ°ûfEGh ,äÉ°Shô«ØdG
ÇQGƒ£dG ájhOCG èàæ«°S …òdG ,ájhOCÓd
≈`` dEG ,É``¡` «` a ¢``ü` ≤` f ø`` e »``fÉ``©` f »``à` dG
äÓªμª∏d Ió``jó``L ™``fÉ``°`ü`e 4 Ö``fÉ``L
≈∏Y …ƒàëj …ò``dG ÜGô°ûdGh á«FGò¨dG
ºFÉ≤dG ™æ°üªdG ≈dEG áaÉ°VEG ,äÉæ«eÉà«ØdG
.áªgÓédG ºjôe .O |
»a »ë°üdG ´É£≤dG ¿CG âaÉ°VCGh.É«dÉM
»a äÉeÉªμ∏d ™æ°üe AÉ°ûfEG É¡æe ;áÑMÉ°üe äÉYÉæ°U IO’h ó¡°ûj øjôëÑdG áμ∏ªe
ΩÉ«bh ÉfhQƒc áëFÉL »°ûØJ ó©H É°Uƒ°üNh ,áμ∏ªªdG äÉLÉM á«Ñ∏àd øjôëÑdG
π°SÉ¨ªdG πãe iôNCG IófÉ°ùe äÉYÉæ°U ÖfÉL ≈dEG ,Égôjó°üJ ™æªH ∫hódG ¢†©H
.á«ë°üdG äÉÑLƒdG ºjó≤Jh á«Ñ£dG
(4¢U π«°UÉØàdG)

áfôëÑdG õjõ©àd É«ÑjQóJ ÉéeÉfôH ≥∏£J zÉÑdCG{
ÖjQóà∏d Gó``jó``L ÉéeÉfôH (É``Ñ` dCG) øjôëÑdG Ωƒ«æªdCG ácô°T â≤∏WCG
ácô°ûdG »ØXƒe ió``d á``«`aGô``°`TE’G äGQÉ``¡`ª`dG AÉæH ≈``dEG ±ó¡j ôjƒ£àdGh
ºgójhõàd ácô°ûdG ≈©°ùJ PEG ,á«aGô°TE’G ô«Z äÉ``LQó``dG øe ø««æjôëÑdG
IóªdG QÉ°üàNG ºK øeh ,äGƒæ°S 4 ióe ≈∏Y á«°üî°ûdGh á«æ≤àdG äGQÉ¡ªdÉH
∞FÉXƒ∏d Ωó≤à∏d ø«∏gDƒe GƒëÑ°ü«d ,∞°üædG øe ôãcCG ≈dEG áeRÓdG á«æeõdG
.ìÉéæH èeÉfôÑdG º¡eÉªJEG óæY á«aGô°TE’G
≈≤Ñj áfôëÑdG õjõ©J ¿EG »dÉ≤ÑdG »∏Y ácô°û∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Ébh
ºàj ±ƒ°S (ô°ùédG) ójóédG èeÉfôÑdG ∫ÓN øeh ,ácô°ûdG äÉjƒdhCG ºgCG øe
äÉfÉμeE’G …hP øe ø««æjôëÑdG ø«ØXƒªdG ôjƒ£Jh ÖjQóJ ≈∏Y õ«côàdG
.á«≤«≤ëdG É¡JhôK ácô°ûdG ºgôÑà©J PEG ,IóYGƒdG
±ó¡f πH ,…QÉéJ πªY êPƒªf AÉæH ≈∏Y Ωƒ≤j ’ ÉæMƒªW ¿EG :±É°VCGh
º¡°ùj ÉªH ácô°ûdG »a πÑ≤à°ùªdG »jOÉ«b OGóYEGh Éæ«ØXƒe »a QÉªãà°S’G ≈dEG
.áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd Ωƒ«æªdC’G »éàæe á©«∏W »a íÑ°üf ¿CÉH ÉæàjDhQ ≥«≤ëJ »a
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

π``Nó``j ’CÉ` ` `H »``°` †` ≤` J á``jò``«` Ø` æ` à` dG
ø«ÑNÉædG ô``«` Z ÜÉ``î` à` f’G á``YÉ``b
äÉHÉîàf’G AGôLEG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dGh
,äÉHÉîàf’G áæéd ºgOóëJ øjòdG

á«eƒª©dG á«©ªédG â``≤` aGh
áYÉæ°Uh IQÉ``é` J á``aô``¨`d á``jOÉ``©` dG
AÉ``°`ù`e É``¡` YÉ``ª` à` LG »``a ø``jô``ë` Ñ` dG
áMôà≤ªdG äÓjó©àdG ≈∏Y ¢``ù`eCG
¿ƒfÉ≤d ájò«ØæàdG á``ë`FÓ``dG ≈``∏`Y
…QGRƒ``dG QGô≤dÉH QOÉ°üdG áaô¨dG
âfÉch .2013 áæ°ùd (156) º``bQ
ôÑY äó≤oY ób á«eƒª©dG á«©ªédG
»``fhô``à` μ` dE’G ∫É``°` ü` J’G π``FÉ``°` Sh
QÉ°ûàfG øe óë∏d á«FÉæãà°SG áØ°üH
.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a
äÓ``jó``©`à`dG º`` `gCG â``∏`ª`à`°`TGh
áëFÓdG ≈``dEG äGô``≤`a á``aÉ``°`VEG ≈∏Y

ø``«æWGƒªdG äÉÑ``°ùàμe ≈``∏Y É``XÉØM ¢``VGôàb’ÉH π``Ñ≤f
iôNCG Iôe ºYódG ¬«LƒJ IOÉ``YEG
á``eƒ``μ` ë` dG ø``«``H â`` fÉ`` c »`` à` `dG
,iQƒ°ûdGh ÜGƒ``æ`dG »°ù∏éeh
¬«LƒJ IOÉ`` ``YEG ∞``∏` e á``°` SGQó``d
≠dÉÑe ∑Éæg ¿CG ≈dEG Éàa’ ,ºYódG
ô«¨H º``Yó``dG ∞``∏`e »``a ±ô``°`ü`J
’ äÉÄa ≈``dEG Ö``gò``Jh ≥``M ¬``Lh
Öéj ∂dòdh ,ºYódG Gòg ≥ëà°ùJ
,Qƒ`` eC’G ∂∏J »``a ô¶ædG IOÉ```YEG
áæéd πªY øY èàf GPEG ºK øeh
øe π```bCG ≠``dÉ``Ñ`e º``Yó``dG ¬``«`Lƒ``J
ôÑà©«a á«fGõ«ªdG »a IOƒ°UôªdG
øμªjh ,äÉ≤Øæ∏d Gó«°TôJ Gò``g
»a ≠∏ÑªdG Gò``g ø``e IOÉ``Ø`à`°`S’G
.iôNCG OƒæH
(6¢U π«°UÉØàdG)

.»fGôëÑdG Oƒªëe |
.∂dP øe π°†aCG äGQÉ«N
ø``Y »`` fGô`` ë` `Ñ` `dG ∞``°``û``ch
áæéd πªY ∫Éªμà°SG á«dÉªàMG

∫ÉM »a É©jô°S ¬©e »HÉéjE’G
øμdh ,»°û«©e QGô≤à°SG OƒLh
QGô≤à°SG Oƒ``Lh Ωó``Y ∫É``M »``a
ájOÉ°üàbG äGô««¨J …CÉa »°û«©e
øY ø``jó``«`©`H ¿ƒ``μ`æ`°`S á``«`ª`dÉ``Y
.É©jô°S É¡©e á«HÉéjEÉH πeÉ©àdG
äÉ``ë` jô``°` ü` J »`` ` a ∫É`` ` ``bh
øe ºZôdÉH ¬fEG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d
∫ƒÑ≤ªdG ƒ``g ∫hC’G QÉ«îdG ¿CG
¢ùØf »a ¬fEÉa »dÉëdG âbƒdG »a
øjódG IOÉjR ≈∏Y ™é°ûj ’ âbƒdG
¢VGôàb’G Iôμa ¿CG Éæ«Ñe ,ΩÉ©dG
øe ó``jõ``à`°`S É``¡``fC’ Ió``«` L ô``«` Z
π°üà°S »àdG ΩÉ©dG øjódG óFGƒa
QÉæjO ¿ƒ«∏e 700 »dGƒM ≈``dEG
ÉæeÉeCG ¢ù«d øμdh ,áæ°ùdG »``a

:ÜÉjO ó«dh Öàc
»fGôëÑdG Oƒªëe ÖFÉædG ócCG
á«dÉªdG ¿hDƒ`°`û`dG áæéd ¢ù«FQ
á``«`fGõ``«`ª`dG ¿CG á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh
ÜGƒædG â©°Vh ádhó∏d áeÉ©dG
Éàa’ ,ôe Éª¡∏°†aCG øjQÉ«N ΩÉeCG
øe ¢``VGô``à` b’G QÉ``«` N ¿CG ≈```dEG
π°†aCG ΩÉ©dG øjódG ™aQh êQÉîdG
äGOÉjõdÉH ¢SÉ°ùªdG ºàj ¿CG øe
Ö``FGô``°`V ¢``Vô``a hCG á``jƒ``æ`°`ù`dG
¢SÉ°ùªdG ¿CG ÉØ«°†e ,á«aÉ°VEG
…ODƒ«°S ø«æWGƒªdG äÉÑ°ùàμªH
,»°û«©e QGô``≤` à` °` SG Ωó`` Y ≈`` `dEG
…OÉ°üàbG ô««¨J …CG ¿CG Éë°Vƒe
ô``«` KCÉ` à` dG ¿ƒ``μ` «` °` S º``dÉ``©` dG »`` a

ájôëdG ≈``æ©e »``a É``°SQO É``°ùfôa á``«LQÉN ô``jRh ø``≤∏j ô``gRC’G ï``«°T
»``eÓ``°``SE’É``H ÜÉ`````gQE’G ∞``°``Uhh Éæ«Ñf ≈```dEG IAÉ```°```SE’G É``eÉ``ª``J ¢``†``aô``f
∫ƒ≤f ¿CG Öé«a ;Góæ∏jRƒ«f çOÉ``M øY ádhDƒ°ùe â°ù«d á«ë«°ùªdG ¿EG Éæ∏b GPEÉ`a
¿CG GkóHCG πÑbCG ’ ÉfCG .¬ª°SÉH ¿ƒ∏JÉ≤j øe ÜÉgQEG øY ∫hDƒ°ùe ô«Z ΩÓ°SE’G ¿EG É°†jCG
Gkôμa ÜÉgQE’G ¬LGƒf Éãk jóMh Ékªjób ôgRC’G ≈a Éæg øëfh ,ÜÉgQE’ÉH ΩÓ°SE’G º¡àj
¿ƒeôée ø««HÉgQE’G ¿CG ™«ªé∏d ø«ÑJ IójóL ègÉæeh äGQô≤e Éæ©°Vhh ,Ékª«∏©Jh
.zº¡JÉaô°üJ øe A…ôH ΩÓ°SE’G ¿EGh
áëaÉμªd ¿hÉ©àdG øe óH ’{ ¬``fEG »°ùfôØdG á«LQÉîdG ôjRh ∫Éb ,¬ÑfÉL øe
¿ÉL »°ùfôØdG á«LQÉîdG ôjRh ≈≤àdG IôgÉ≤∏d ¬JQÉjR ∫ÓNh .z±ô£àdGh ÜÉgQE’G
.…ôμ°T íeÉ°S á«LQÉîdG ôjRhh »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY ¢ù«FôdG ¿ÉjQOƒd ∞jEG
ΩÉàdG ¢†aôdG{ »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY …ô°üªdG ¢ù«FôdG ó``cCG IQÉjõdG ∫Ó``Nh
,±ô£àdGh ∞æ©dG ∫ÉªYCÉH øjO …CG §HQ ¢†aQh ,É¡dÉμ°TCG πμH á«HÉgQE’G ∫ÉªYCÓd
.zá«æjódG RƒeôdÉH ¢SÉ°ùªdG ΩóYh
πμd Égôjó≤Jh √OÓ``H ΩGôàMG{ ≈∏Y É°ùfôa á«LQÉN ô``jRh Oó°T ,¬ÑfÉL øe
.É°ùfôa øe AõL ºg ø««°ùfôØdG ø«ª∏°ùªdG ¿CG GócDƒe ,z¿ÉjOC’G

»°ùfôØdG á«LQÉîdG ôjRh ¬FÉ≤d ∫ÓN ,Ö«£dG óªMCG QƒàcódG ôgRC’G ï«°T ∫Éb
á°Vƒaôe{ óªëe »ÑædG ≈dEG IAÉ°SE’G ¿EG ,óMC’G ¢ùeCG IôgÉ≤dG »a ¿ÉjQOƒd ∞jEG ¿ÉL
:ôgRC’G ï«°T ∫Ébh .z»eÓ°SE’ÉH ÜÉgQE’G ∞°Uh{ ¬°†aQ ≈∏Y É°†jCG GOó°ûe ,zÉeÉªJ
Óμ°T É¡°†aôf øëæa ô«Ñ©J ájôM óªëe Éæ«Ñf ≈dEG IAÉ°SE’G ¿CG ¿hôÑà©J ºàæc GPEG{
øe ™Ñààf ±ƒ°Sh ,ÉeÉªJ á°Vƒaôe óªëe Éæ«Ñæd IAÉ°SE’G{ :±É°VCGh.zÉfƒª°†eh
∂dP π©Øf ¬∏c ÉfôªY Éæ«°†b ƒd ≈àM ,á«dhódG ºcÉëªdG »a Ωô``cC’G Éæ«Ñæd A»°ùj
.z§≤a ôeC’G
¢†aôf{ :Ó``FÉ``b ,z»``eÓ``°` SE’É``H ÜÉ`` ` gQE’G{ ∞``°` Uh ¬``°`†`aQ ø``Y Üô`` `YCG É``ª`c
äÉë∏£°üe »a ∫ƒNódG á«gÉaQ ’h âbh Éæjód ¢ù«dh ,»eÓ°SE’ÉH ÜÉgQE’G ∞°Uh
ôYÉ°ûe ìôéj ¬``fC’ GQƒ``a í∏£°üªdG Gò``g ∞``bh ™«ªédG ≈∏Yh ,É¡H Éæd ¿CÉ°T ’
:™HÉJh.z™«ªédG É¡ª∏©j »àdG á≤«≤ëdG »aÉæj í∏£°üe ¬fEG .ºdÉ©dG »a ø«ª∏°ùªdG
.zAÉ©ªL ájô°ûÑ∏d Qƒf øe øjódG Gòg ¬∏NOCG Éªd ,Éææjódh óªëe Éæ«Ñæd áæjóe ÉHhQhCG{
,áª¶fC’G ≈à°T »ah øjO πc ´ÉÑJCG óæY IOƒLƒe äGRhÉéàdG{ :Ö«£dG ™HÉJh

بيانات الخبر

áªμëªdG ≈``dEG »Ñ°SÉëe ≥``«bóJ Öàμe π``«ëJ á``HÉ«ædG
ÜÉgQE’G π``jƒªJh ∫GƒeC’G π``°ùZ áëaÉμeh ô¶M äGAGô``LEG ∞``dÉN
.á°üàîªdG
äGAGô`` LE’G π``c PÉ``î`JG ø``Y ≈fGƒàJ ø``d áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CG ó``cCG Éª«a
∫GƒeC’G π°ùZ ¿ƒfÉb ΩÉμMC’ áØdÉîªdÉH ™≤J äÉ°SQÉªe …CG ∫É«M á«fƒfÉ≤dG
á≤MÓeh ,¬«∏Y AÉæH IQOÉ°üdG ájò«ØæàdG äGQGô``≤`dGh ÜÉ``gQE’G πjƒªJh
ÖLƒJ øªe ∫Ó``NE’Gh Qƒ°ü≤dG AGôL ™≤J »àdG ∂∏J Éª«°S ’h ,É¡«ÑμJôe
,äGQGô≤dGh ¿ƒfÉ≤dG É¡°VôØj »àdG äÉeGõàd’G ò«ØæJ º¡dÉªYCGh º¡àæ¡e º¡«∏Y
,¬°VôØJ ÉªH ΩGõàd’G IQhô°V ≈dEG É¡H áÑWÉîªdG á«æ©ªdG äÉ°ù°SDƒªdG ÉYOh
áªjôédG áëaÉμe »a á«eƒμëdG äÉ¡édG ™e áμjô°T äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J ¿ƒμd
.™ªàéªdG ≈∏Y É¡JGô«KCÉJh
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

≈dEG »Ñ°SÉëe ≥«bóJ Öàμe ÖMÉ°U Éª¡àe áeÉ©dG áHÉ«ædG â``dÉ``MCG
øe OóY ™e ¬∏eÉ©Jh √óbÉ©J óæY äÉØdÉîªdG øe OóY ÜÉμJQG áª¡àH áªμëªdG
¿CÉ°ûH áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRƒd øjQGô≤d áØdÉîªdÉH ,äÉcô°ûdG
πjƒªJh ∫Gƒ``eC’G π°ùZ áëaÉμeh ô¶M äGAGô``LEÉ`H á≤∏©àªdG äÉeGõàd’G
»≤bóe πé°Sh …QÉéàdG πé°ùdÉH ø«∏é°ùªdG ¢UÉî°TC’G ∫ÉªYCG »a ÜÉgQE’G
.øjôëÑdG »a äÉHÉ°ùëdG
π°ùZh á«dÉªdG ºFGôédG áHÉ«æH áHÉ«ædG ¢ù«FQ »°Tô≤dG óªMCG ìô°Uh
ÜGƒéà°SÉHh ,á©bGƒdG »a É¡JÉ≤«≤ëJ äõ``é`fCG ób áHÉ«ædG ¿CÉ` H ∫Gƒ`` eC’G
¢Uƒ°üæªdG äÉeGõàdÓd ∫Éãàe’G »a √ô«°ü≤J øe ¬«dEG Ö°ùf ÉªH ôbCG º¡àªdG
á«FÉæédG áªμëªdG ≈dEG ¬àdÉMEÉH áHÉ«ædG äôeCG ºK øeh ,øjQGô≤dG »a É¡«∏Y

اليوم

.»°ùfôØdG á«LQÉîdG ôjRh ¬FÉ≤d ∫ÓN ôgRC’G ï«°T |

التاريخ

äÉ``Ä``e ¥ô```°```ù```J :»```Ä```æ```eÉ```î```d ƒ```«```Ñ```eƒ```H
الخبر
É``Yƒ``L Qƒ``°``†``à``j Ö``©``°``T ø````e ø```«```jÓ```ª```dG

∂النشرjÉeجهة
»μjôeC’G á«LQÉîdG ô``jRh QOÉ``H

ø«jÓªdG äÉÄe ,»°üî°T πμ°ûH ,âbô°S ó≤d{
∂JÉHÉîàfG É``eCG .∂Ñ©°T øe äGQ’hó`` dG øe
ø``«`ë`°`Tô``ª`dG äÉ``Ä` e ¿C’ ;á``Mõ``ª` dG π``ã`ª`a
Ωó≤àdGh í°TôàdG øe ≈àM ºgDhÉ°übEG ºàj
Qƒ°†àj ∂Ñ©°T{ :±É``°` VCGh .zäÉHÉîàfÓd
ÜhôM ≈∏Y äGQÉ«∏ªdG â≤ØfCG ∂``fC’ ÉYƒL
≈∏Y ºFÉ≤dG ∂eÉ¶f »ªëJ ¿CG πLCG øe ádÉcƒdG
.z¢Uƒ°ü∏dG ºμM
ÉμjôeCG{ :ôàjƒJ »``a ƒ«ÑeƒH Öàc º``K
ïjQÉàdG πªée »a áeCG º¶YCG ≈≤Ñà°Sh âfÉc
…òdG Ωƒ«dG ∑GP ø«ëj ¿CG ≈æªàf ..»fÉ°ùfE’G
Gó«L …QóJ âfCGh ,»fGôjE’G Ö©°ûdG √Éæªàj
.zA»°T πc Gòg ..ôeC’G ∂dP ¬«æ©j Ée

É¡¡Lh äGOÉ``≤` à` fG ≈∏Y Oô`` dG ≈`` dEG ƒ«ÑeƒH
äÉHÉîàf’ »ÄæeÉN »∏Y »fGôjE’G ó°TôªdG

äÉj’ƒdG »a GôNDƒe âª«bCG »àdG á°SÉFôdG
الصفحة
∫Éb Éeó©H ƒ«ÑeƒH OQ AÉLh .IóëàªdG
lÜÉ°ùM
äÉj’ƒdG »a ó¡°ûªdG ¿EG »fGôjE’G ó°Tôª∏d

o
∞°ûμj
¬fCG ÉØ«°†e ,áLôØdG ¬o Ñ°ûj IóëàªdG
العدد
»a á«dGôÑ«∏dG á«WGô≤ªjó∏d zí«Ñ≤dG ¬LƒdG{

¿EÉa äÉHÉîàf’G áé«àf øY ô¶ædG ¢†¨H ¬fCG
الرابط اإللكتروني
√o Éª°S Ée ƒg -¬dƒb Ö°ùëH- lí°VGh ƒg Ée
ó°Tôª∏d ≥Kƒe ô«Z lÜÉ°ùM OQhCG ºK .ÉμjôeCG

z»fóªdGh »°SÉ«°ùdGh »bÓNC’G ™LGôàdG{
:√OQ »a ƒ«ÑeƒH ∫Ébh.»μjôeC’G ΩÉ¶ædG »a
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AGQRh 9 ácQÉ°ûªH Gó``Z ÜÉÑ°ûdG á``ªb »a É«°ù«FQ É``Kóëàe óªM øH ô``°UÉf
äÉ``jó``ë``à``dG ∞``∏``à``î``ª``d á``«``HÉ``Ñ``°``T äÉ``«``°``Uƒ``à``H êô``î``«``°``S ô``ª``JDƒ``ª``dG :ÜÉ``Ñ``°``û``dG ô````jRh

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |
áªb ø``e AÉ``¡` à` f’G ó``©` H{ ó``jDƒ` ª` dG
QGóe ≈∏Y ΩÉ≤à°S »àdGh ÜÉÑ°ûdG
»FÉ¡f ôjô≤J OGó``YEG ºà«°S ø«eƒj
øª°†àj äÉ°ù∏édG äÉjôée ø``Y
É¡à°ûbÉæe âªJ »``à`dG äÉ``jó``ë`à`dG
»àdG äÉ«°UƒàdGh äÉMôà≤ªdGh
äÉ``Lô``î` ª` c ÜÉ``Ñ``°``û``dG É``¡``Mô``W
»a äÉjóëàdG RhÉéàd É¡≤«Ñ£àd
.záØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dG

∑QÉÑªdG ô°UÉf øH πFGh ¢Sóæ¡ªdGh
AÉ``ª` dGh AÉ``Hô``¡` μ` dG ¿ƒ``Ä`°`T ô`` `jRh
ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
™e ¿QhÉëà«°S øjòdGh á°VÉjôdGh
OÉéjE’ Iô°TÉÑe IQƒ°üH ÜÉÑ°ûdG
»àdG äÉjóëàdG ∫ƒM á©LÉf ∫ƒ∏M
Ö°ùfC’G ¥ô£dGh º¡JÉYÉ£b ¬LGƒJ
.z»HÉÑ°T Qƒ¶æªH É¡«£îàd
≥«aƒJ øH øªjCG ó«°ùdG QÉ°TCGh

ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh ∞°ûch
9 ácQÉ°ûe øY ÜÉ≤ædG á°VÉjôdGh
ÜÉÑ°ûdG áªb äÉ°ù∏L »``a AGQRh
∑É``æ`g ¿ƒ``μ` à` °` S{ :∫É`` ` bh 2020
OóYh AGQRh 9 ø«H á«°TÉ≤f äÉ°ù∏L
¿ƒcQÉ°ûªdG AGQRƒdGh ,ÜÉÑ°ûdG øe
∫BG áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG :º``g
OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ô``jRh áØ«∏N
»∏Y øH óLÉe QƒàcódGh ,»æWƒdG
,º«∏©àdGh á«HôàdG ô``jRh »ª«©ædG
»∏Y ó``ª`ë`e ø``H π``«`ª`L ó``«` °` ù` dGh
á«ªæàdGh π``ª`©`dG ô`` jRh ¿Gó``«`ª`M
ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdGh ,á«YÉªàL’G
∫É¨°TC’G ô``jRh ∞∏N ¬∏dGóÑY ø``H
§«£îàdGh äÉ``jó``∏`Ñ`dG ¿hDƒ``°``Th
ó°TGQ øH ójGR ó«°ùdGh ,»fGôª©dG
IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh »fÉjõdG
øH ∫Éªc ¢Sóæ¡ªdGh ,áMÉ«°ùdGh
äÓ°UGƒªdG ô`` jRh óªëe ó``ª` MCG
º°SÉH ¢Sóæ¡ªdGh ,ä’É``°` ü` J’Gh
,¿Éμ°SE’G ôjRh ôªëdG Üƒ≤©j øH

ìôà≤j è«∏îdG á©eÉéH »°ùØædG Ö£dG º°ùb ¢ù«FQ
ÉfhQƒc ø``e ájÉªë∏d á``£«°ùH á``«JÉ«M äÉ``≤«Ñ£J

»æ°ùM ¿Gƒjôe .O |
,¿B’G ≈àM{ :∫É``bh ,»°ùØædG OÉ``¡`LE’G πªëJ IOÉjõd
á«FÉbƒdG ô«HGóàdÉH Ió«L ájGQO ≈∏Y Éæª¶©e íÑ°UCG
,»YÉªàL’G óYÉÑàdGh ,øjó«dG π°ùZ πãe á«°SÉ°SC’G
∞«¶æàdGh ,á«YÉªàL’G äGAÉ≤∏dG ÖæéJh ,º«≤©àdGh
≈∏Y ®ÉØëdG »a QGôªà°S’G ≈``dEG É``«k `YGO ,zôªà°ùªdG
.á«ë°üdG äGOÉ©dG
áeÉY »≤Ñjh ÉÄk «°T ∞∏μj ’ ´ƒ°VƒªdG :±É°VCGh
OGƒªdG øY OÉ©àH’G Öéj Gòd ,Ió«L áë°üH ¢SÉædG
π«∏≤àdGh á°û«°ûdGh ø«Jƒμ«ædG πãe áë°üdÉH Iô°†ªdG
äÉHhô°ûªdGh Iƒ¡≤dGh …É°ûdG πãe ø««aÉμdG ∫hÉæJ øe
ΩÉ©£dG ∫hÉæJh Ió«édG ájhôàdG ≈∏Y ®ÉØëdGh ájRÉ¨dG
®ÉØë∏d Ühô°ûe π°†aCG ƒ¡a AÉªdG Üô°Th ,»ë°üdG
Üô°ûH É kë°UÉf ,¬aÉØL Ωó``Yh º°ùédG á``Hƒ``WQ ≈∏Y
πc áaô¨dG IQGôM áLQóH …OÉ©dG AÉªdG øe äGôàd 4-3
™e ¿RGƒàe »ë°U »FGòZ ΩÉ¶f ´ÉÑJG ÖfÉL ≈dEG ,Ωƒj
äÉæ«eÉà«ØdGh äÓªμªdGh Ió«ØªdG á«FGò¨dG ô°UÉæ©dG
áë°üdG ≈dEG …ODƒjh áYÉæªdG RÉ¡L ø°ùë«°S ∂dP ¿EÉa
.á«°ùØædG
™e ÉØk «£d øc ,Gô``«` NCG{ :∫É``b ¬ãjóM ΩÉàN »``ah
áHÉë°S πch ,óHC’G ≈dEG ΩhóJ áeRCG óLƒJ Óa ;∂°ùØf
ÖfÉL ¬``d Ö``©`°`U ∞``bƒ``e π`` c) »``HÉ``é` jEG Ö``fÉ``L É``¡`d
ób ó«ØªdG ÖfÉédG Gò``g ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh ,(ó«Øe
≈``dEG ∫ƒ``°`Uƒ``dG ¿G ’EG Qƒ``Ø`dG ≈∏Y É`` kë``°`VGh ¿ƒμj ’
á«æ¡ªdG ™bGƒªdG hCG øjôëÑdG »a ø«Yƒ£àªdG èeÉfôH
óMCG Óa ,ádƒ¡°ùdG ájÉZ »a ôeCG IóYÉ°ùªdG Ωó≤J »àdG
.z√OôØªH ádõ©dG »a IÉfÉ©ªdG πªëJ ™«£à°ùj

è«∏îdG á©eÉéH »°ùØædG Ö£dG º°ùb ¢ù«FQ ÉYO
®ÉØëdG ≈dEG »æ°ùM ¿Gƒjôe QƒàcódG PÉà°SC’G »Hô©dG
GócDƒe ,19-ó«aƒc áëFÉL ¿ÉHEG á«ë°üdG äGOÉ©dG ≈∏Y
ôgÉ¶e ±É°ûàcG ºJ ¢VôªdG Gòg Qƒ¡X ájGóH ™e ¬fCG
≈°VôªdG iód á«°ùØædG áë°üdG ≈∏Y â°ùμ©fG Iô«ãc
≈``dEG É``àk `a’ ,¢``SÉ``æ`dG á``eÉ``Yh º``¡`FÉ``bó``°`UCGh º¡JÓFÉYh
øe Iô°TÉÑe ô«Zh Iô°TÉÑe GkQÉ``KBG ôgÉ¶ªdG √ò¡d ¿CG
¢Shô«ØdG QÉ°ûàfGh ihó©dG øe ±ƒîdÉa ,áHÉ°UE’G
ÉkjOÉ°üàbGh Ék«YÉªàLG AÉHƒ∏d πFÉ¡dG ô«KCÉàdG RôÑj
,Ék©bƒàe AÉHƒdG ô«KCÉJ ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh ,Ék«°ùØfh
.äÉ©bƒàdG πc RhÉéJ çóM …òdG ô«KCÉàdG ºéM ¿CG ’EG
AÉHƒ∏d ™°SGƒdG ô«KCÉàdG ≈∏Y ádOC’G âfÉc{ :∫Ébh
ájÉYôdG »a äGô¨ãdG ójóëJh á«°ùØædG áë°üdG ≈∏Y
,ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a áë°VGh á«°ùØædG äÓNóàdGh
IóMƒdÉH Qƒ©°ûdGh »YÉªàL’G ∫õ``©`dG ÖÑ°S ó``bh
¢û«©j ,ºdÉ©dG ∫ƒM OGôaC’G øe ô«ãμd á«°ùØf á≤FÉ°V
k G ¿ƒfÉ©j óbh ,ºFGO ±ƒNh ÖbôJ πX »a OGôaC’G
É°†jC
¢SCÉ«dGh ™∏¡dG äÉHƒfh ¥QC’Gh ≥∏≤dGh OÉ¡LE’G øe
ÜÉÄàc’ÉH Qƒ©°ûdGh OÉ``¡`LE’Gh ¿Ghó``©`dGh è«¡àdGh
…ODƒ`J á«°ùØædG á≤FÉ°†dG ¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,zójó°ûdG
ΩódG §¨°V ´ÉØJQGh ôμ°ùdG ¿RGƒJ ∫ÓàNG ≈dEG IOÉY
áæeõªdG á«Ñ£dG ádÉëdGh »FGò¨dG π«ãªàdG »a π∏Nh
øe Égô«Zh ájó∏édG ¢VGôeC’Gh áYÉæªdG ¢VÉØîfGh
ádÉM »a OôØdG ¿ƒμH ôKCÉàJ »àdG ájó°ùédG ¢VGôYC’G
≈∏Y »Ñ∏°S πμ°ûH ô``KDƒ`J πeGƒ©dG √ò``g π``c .∞©°V
IOƒ``Lh á«gÉaôdGh AÉNôà°S’Gh ¿É``eC’É``H Qƒ©°ûdG
.IÉ«ëdG
∫ƒëJ …òdG ¢VôªdG Gòg ïjQÉJ ≈dEG ´ƒLôdÉHh
»a 19-ó«aƒc ¢Vôe ô¡X ó≤a áëFÉL ≈dEG AÉHh øe
ô¡XCG å«M ,á«æ«°üdG ¿Éghh áæjóe »a 2019 ôÑª°ùjO
Éªd á¡HÉ°ûªdG »°ùØæàdG ≥«°†dG áeRÓàe ¿ƒHÉ°üªdG
(¢SQÉ°S) OÉëdG …ƒFôdG ÜÉ¡àd’G ¢Shô«a »a ógƒ°T
áª¶æe äQó``°` UCG ôÑª°ùjO ájÉ¡f »``ah .2002 ΩÉ``Y
™«ªéd á∏eÉ°T äGOÉ°TQEG (WHO) á«ªdÉ©dG áë°üdG
ÉgQÉÑàNGh ä’ÉëdG ±É°ûàcG á«Ø«c ∫ƒM ºdÉ©dG ¿Gó∏H
™e πeÉ©àdG »a á≤HÉ°ùdG IôÑîdG ≈∏Y Ak ÉæH É¡JQGOEGh
»a ºK ,§``°`ShC’G ¥ô°ûdG áeRÓàe »°ûØJh ¢SQÉ°ùdG
¿CG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe âæ∏YCG 2020 ¢SQÉe 11
.á«ªdÉY áëFÉL ÉfhQƒc
ôÑîdG ¿CG ócDƒj »æ°ùM ¿Gƒjôe QƒàcódG øμdh
øe ájÉªë∏d á£«°ùH AÉ«°TCG ¢SQÉªf ób ÉæfCG ƒg QÉ°ùdG
¬°ùØf âbƒdG »a Rõ©j Éªe ,¬æe ájÉbƒdGh ¢VôªdG
IójóédG äGhOC’G ¢†©H ΩGóîà°SÉH á«YÉæªdG ÉæJƒb

á``fÉ`μ`e{ Oô``°ù`j ¢``ûjhQO ô```«`ª°S ô``YÉ°ûdG
Ωƒ«dG º``«gGôHEG ï``«°ûdG õ``côe »``a zICGô``ªdG
ô«ª°S ¿CG ôcòdÉH ô``jó``L
äÉ``«` dÉ``©` Ø` d QGô`` ª` `à` `°` `SG
π«L ø`` e ô``YÉ``°` T ¢`` `û` ` jhQO
Üƒàf ’h{ »aÉ≤ãdG º°SƒªdG
,ô``°` ü` e »```a äÉ``«` æ` «` fÉ``ª` ã` dG
ï«°ûdG õcôªd ,zÉæeÓMCG øY
18 É``¡`æ`e É``Hk É``à` c 23 Qó``°``UCG
,çƒëÑdGh áaÉ≤ã∏d º«gGôHEG
»a ÜÉàch ¿ÉàjGhQh Éfk GƒjO
ô«ª°S …ô°üªdG ôYÉ°ûdG π£j
áaÉ°VE’ÉH ,»°SÉ«°ùdG ôμØdG
ájô©°T á«°ùeCG »a ,¢ûjhQO
¿Gƒ``æ`©`H ÜÉ``à` c OGó`` ``YEG ≈`` `dEG
»a ICGô``ª` dG á``fÉ``μ`e{ É¡fGƒæY
Oô``°``ù``dG á```jõ```cô```e ∂``«` μ` Ø` J
É¡«a Oô°ùj ,z…ô°üªdG ó¡°ûªdG
ôjóe ƒ``g ¢``û` jhQO .»``Hô``©`dG
Qƒ°†Mh ájô©°ûdG ¬àHôéJ
áeÉ©dG áÄ«¡dÉH (≥HÉ°S) ΩÉY
.√óFÉ°üb πªée »a ICGôªdG
á``©` HÉ``à` dG á``aÉ``≤` ã` dG Qƒ``°` ü` ≤` d
Ωƒ`` «` `dG ∂`` ` `dP ¿ƒ`` μ` `«` `°` `S
,ájô°üªdG áaÉ≤ãdG IQGRƒ`` `d
óæY 2020 ôÑªaƒf 9 ø«æK’G
á``∏` é` e ô`` jô`` ë` `J ¢```ù` `«` `FQh
»a ,kAÉ``°`ù`e áæeÉãdG áYÉ°ùdG
.¢ûjhQO ô«ª°S |
Ω2013 øe zIójóédG áaÉ≤ãdG{
Qƒ°†M ìÉà«°Sh ,õcôªdG ô≤e
,ø«ªà¡ªdG ø``e É°üî°T 30
Ö°üæe π¨°T Éªc ,2018 ≈dEG
ájRGôàM’G äGAGô``LE’G QÉÑàY’G ø«©H òNC’G ™e
ÜÉqàμdGh AÉHOCÓd ΩÉ©dG OÉëJÓd …ò«ØæàdG ôjóªdG
Éªc ,äÉeÉªμdG ¢ùÑdh »YÉªàL’G óYÉÑàdG óYGƒbh
ôjôëJ ¢ù«FQ ¿B’G ƒ``gh .äGƒæ°S Ió``Y Üô©dG
õcôªdG áëØ°U §HGQ ôÑY á«°ùeC’G åH Ék °†jCG ºà«°S
»a Qó°üJ »àdG ájô¡°ûdG ,á«aÉ≤ãdG âjô«e á∏ée
.Üƒ«Jƒ«dG ≈∏Y
.ô°ûæ∏d âjô«e QGO øY IôgÉ≤dG

á«MÉààa’G á°ù∏édG »``a √ƒ``ª`°`S
á``«` ª` gC’G »`` a á``jÉ``Z á``dCÉ` °` ù` e »`` g
Éæ«∏Yh á``«`dÉ``ë`dG á``∏`Mô``ª`dG ∫Ó``N
ÉgGõ¨eh É¡«fÉ©e •É≤àdG É©«ªL
QhO á«ªgCG ó«cCÉJ ≈``dEG á``«`eGô``dGh
äÉjƒdhC’G óMCG ºgQÉÑàYÉH ÜÉÑ°ûdG
,áãjóëdG øjôëÑdG AÉæÑd á«°ù«FôdG
¿É`` ` `cQC’G ó`` ` MCG ÜÉ``Ñ` °` û` dG ¿ƒ`` ` ch
áYÉæ°U äÉ«∏ªY »``a á``«`°`SÉ``°`SC’G
.zQGô≤dG

ï«°ûdG ƒª°S ácQÉ°ûe ¿EG{ :ójDƒªdG
»a á``Ø`«`∏`N ∫BG ó``ª` M ø`` H ô``°` UÉ``f
ÜÉÑ°ûdG áª≤d á«MÉààa’G á°ù∏édG
OÉ``é`jEG ≈∏Y √ƒª°S ¢``Uô``M ó``cDƒ`J
π``LCG ø``e ÜÉÑ°û∏d Iô«Ñc áMÉ°ùe
πÑ≤à°ùe áYÉæ°üd º``gQÉ``μ`aCG ìô``W
äÉ``jó``ë` à` dG »``£` î` Jh ø``jô``ë` Ñ` dG
•Gô`` `î` ` f’G ≈``∏``Y º``¡` ©` «` é` °` û` Jh
áYÉæ°U »a ácQÉ°ûªdÉH ΩÉªàg’Gh
ácQÉ°ûe ¿CG ¬«a ∂°T ’ Éªeh ,QGô≤dG

πch ô°VÉëdG ºgQÉÑàYÉH QGô``≤`dG
ÉeÉªJ ¿ƒ«æ©e º``gh πÑ≤à°ùªdG
áμ∏ªª∏d πÑ≤à°ùªdG π«°UÉØJ πeÉμH
.z¬«a QGô≤dG áYÉæ°Uh
ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ô``jRh ø«Hh
ÜÉÑ°ûdG áªb ≈¶ëJ{ :á°VÉjôdGh
ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑb øe ΩÉªàgÉH
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
ÖMÉ°Uh AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ áØ«∏N
øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
πãªJ ÉgQÉÑàYÉH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
»àdG áeƒμëdG äÉjƒdhCG øe ÉÑfÉL
º¡∏«gCÉJh ÜÉÑ°ûdG ø«μªJ ÉgQó°üàj
™aôd á``eRÓ``dG äÉeƒ≤ªdG ô«aƒJh
áYÉæ°U »``a º¡àcQÉ°ûe iƒà°ùe
º¡eÉ¡°SG Iô``FGO ™«°SƒJh ,QGô≤dG
»àdG ôjƒ£àdG äGQÉ°ùe ∞∏àîe »a
.áμ∏ªªdG Égó°ûæJ
≥«aƒJ øH øªjCG ó«°ùdG ™HÉJh

.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh |
∂∏ªdG á``dÓ``é`dG ÖMÉ°U Iô°†ëd
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
¬àdÓL íæe å«M ,ióØªdG OÓÑdG
≈``£`YCGh Gk ô«Ñc Ék eÉªàgG ÜÉÑ°ûdG
≈``dEG á«eÉ°ùdG ¬JÉ¡«LƒJ ¬àdÓL
áμ∏ªªdG »`` a äÉ``YÉ``£` ≤` dG ™``«` ª` L
QhO ÜÉÑ°û∏d ¿ƒμj ¿CG IQhô°†H
áYÉæ°U »``a »``≤`«`≤`Mh »``°` SÉ``°` SCG

ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ¿ƒμ«°S
ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG ó``ª`M ø``H
¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG
ìÉààaG »a Ék «°ù«FQ Ék Kóëàe ÜÉÑ°ûdG
»àdGh 2020 ÜÉÑ°ûdG áªb äÉ«dÉ©a
øe º«¶æàH AÉKÓãdG GóZ ≥∏£æà°S
á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRh
øY »FôªdG ∫É``°`ü`J’G á«æ≤J ôÑY
»a AGQRh 9 ∑QÉ°û«°S Éªc ,ó©H
ø«eƒj ôªà°ùJ »àdG áª≤dG äÉ°ù∏L
™e ¿ƒãMÉÑàjh ¿hQhÉ``ë`à`«`°`Sh
»àdG äÉ``jó``ë` à` dG ∫ƒ`` M ÜÉ``Ñ`°`û`dG
≈dEG ´Éªà°S’Gh º¡JÉYÉ£b ¬LGƒJ
∫ƒ∏ëdG ∫ƒM ÜÉÑ°ûdG ô¶f á¡Lh
∂∏J »£îJ »a º¡°ùJ »àdG QÉμaC’Gh
.á«HÉÑ°T Iô¶æH äÉjóëàdG
ó«°ùdG ∫É``b ¬``d íjô°üJ »ah
ô``jRh ó``jDƒ` ª` dG ≥``«`aƒ``J ø``H ø``ª` jCG
»JCÉJ{ :á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T
™e á≤aGƒàe 2020 ÜÉÑ°ûdG áªb
á``«`eÉ``°`ù`dG á``«`μ`∏`ª`dG äÉ``¡` «` Lƒ``à` dG

..øjôëÑdG á©eÉL »a á«YÉæ°üdG QÉªbC’G ôÑàîe Qhõj äÓ°UGƒªdG ôjRh

á``«``FÉ``°``†``a á```£```ë```e AÉ````°````û````fE’ ≈``©``°``ù``J á```©```eÉ```é```dG
á``«``YÉ``æ``°``ü``dG QÉ```````ª```bC’G á``Ñ`````bGô`````eh IQGOE’ Iô``¨``°``ü``e

¢ù«FôdG ∫É``b ¬ÑfÉL ø``e
á«æWƒdG áÄ«¡∏d …ò``«`Ø`æ`à`dG
Qƒ``à` có``dG AÉ``°` †` Ø` dG Ωƒ``∏` ©` d
:…ô«°ù©dG º``«` gGô``HEG óªëe
áÄ«¡dG ø``«` H ¿hÉ``©``à``dG ¿EG{
AÉ``°` †` Ø` dG Ωƒ``∏` ©` d á``«` æ` Wƒ``dG
≥∏£fG ø``jô``ë` Ñ` dG á``©` eÉ``Lh
ºgÉØàdG Iô``cò``e ™«bƒJ òæe
ôªà°ùe ƒ`` `gh ,2018 »`` a
º``J å`` «` `M ,≥`` `«` ` Kh π``μ` °` û` H
äÉ«dÉ©ØdG øe ójó©dG ò«ØæJ
iƒà°ùªdG ≈``∏`Y ácôà°ûªdG
¥ô``a π``ª` ©` J É``ª` c ,»``æ``Wƒ``dG
áYƒªée ò«ØæJ ≈∏Y ácôà°ûe
çƒ``ë` Ñ` dGh äÉ`` °` `SGQó`` dG ø`` e
ä’É``é` e »``a á``°`ü`°`ü`î`à`ª`dG
∑Éægh ,á«FÉ°†ØdG äÉ≤«Ñ£àdG
¿hÉ©àdG ™jQÉ°ûe øe ójõªdG
ø∏©«°S »àdGh ø«ÑfÉédG ø«H
Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »``a É¡æY
äÉ«æ≤Jh Ωƒ∏Y QhO õjõ©àd
§£N á``eó``N »`` a AÉ``°` †` Ø` dG
áªgÉ°ùªdGh ,á«æWƒdG á«ªæàdG
»FÉ°†a ´É``£`b ¢ù«°SCÉJ »``a
Oƒ¡L ≈∏Y Ék «æãe ,zΩGóà°ùe
,∫É``é`ª`dG Gò`` g »``a á``©`eÉ``é`dG
…ò``dG ¢``Uô``ë` dG ¿EG{ ∫É``b PEG
øjôëÑdG á©eÉL øe √Éæ°ùªd
≈``dEG ¿hÉ``©` à` dG Gò``g πjƒëàd
â``bh »`` `a ¢``Sƒ``ª` ∏` e ™`` ` `bGh
≥ëà°ùj ô`` `eCG ƒ``¡` d »``°`SÉ``«`b
.zôîØdGh IOÉ°TE’G
¿EG{ :…ô«°ù©dG .O ó``cCGh
øe ∫hC’G- ô``Ñ`à`î`ª`dG Gò```g
-øjôëÑdG áμ∏ªe »``a ¬``Yƒ``f
øe äÉYƒªée ¬«a πª©à°S
…ò`` dG »``æ` jô``ë` Ñ` dG ÜÉ``Ñ` °` û` dG
π«ëà°ùªdG ô¡b ≈∏Y É``fOƒ``Y
Iô«ÑμdG äGRÉéfE’G ≥«≤ëJh
GRhÉéàe ,±hô¶dG ™«ªL »a
,äÉ``jó``ë``à``dG ´Gƒ`` ` ``fCG á`` aÉ`` c
ó¡°ûj ¿CG IOƒ``≤`©`e ∫É`` `eB’Gh
ôîØf äGRÉéfEG ôÑàîªdG Gòg
áeOÉb äGƒæ°ùdh É©«ªL É¡H
.z¬∏dG ¿PEÉH

Ωƒ``∏` ©` d á`` «` `æ` `Wƒ`` dG á``Ä``«``¡``dG
≈``dhC’G áYƒªéªdG) AÉ°†ØdG
(AÉ°†Ø∏d øjôëÑdG ≥jôa øe
º``¡` JÉ``°` SGQO ¿ƒ``ª`à`«`°`S ø``ª` e
äÉ``°` ü` °` ü` î` J »`` `a É`` «` `∏` `©` `dG
»a AÉ°†ØdG Ωƒ``∏`Yh á°Sóæg
ájÉ¡f ™``e äÉ©eÉédG π°†aCG
,¬∏dG áÄ«°ûªH …QÉédG ΩÉ©dG
øe ≈`` dhC’G IGƒ``æ`dG Gƒ∏μ°û«d
»a ø``«`«`æ`jô``ë`Ñ`dG AGô``Ñ` î` dG
π«¨°ûJh AÉæHh º«ª°üJ ∫Éée
.zá«YÉæ°üdG QÉªbC’G
á©eÉL ¢ù«FQ ∫Éb √QhóH
ÉæfEG{ :Iõ``ª`M .O.CG øjôëÑdG
Oƒ``¡` é` dG º`` Yó`` H ¿hQƒ`` `î` ` a
´É``£`b ô``jƒ``£` à` d á``«` eƒ``μ` ë` dG
,øjôëÑdG áμ∏ªe »a AÉ°†ØdG
∫É``é` e »`` `a ™``°``Sƒ``à``dG ô``Ñ``Y
√QÉ``Ñ` à` YÉ``H AÉ``°` †` Ø` dG Ωƒ`` ∏` `Y
äGP á«ª∏©dG ä’É``é`ª`dG ø``e
,IOó``©` à` ª` dG äÉ``°` ü` °` ü` î` à` dG
,AÉjõ«ØdG Ωƒ∏Y :É¡æe »àdGh
á``«` æ` ≤` Jh ,äÉ```«` `°` `VÉ```jô```dGh
øeh ,á°Sóæ¡dGh äÉeƒ∏©ªdG
»a ôÑàîªdG º¡°ùj ¿CG πeDƒªdG
á«ªgCÉH á©eÉédG áÑ∏W á«YƒJ
∫ÓN øe ,AÉ°†ØdG ´É£b QhOh
¢Vƒ¡ædG »``a º`` gQhO ó«cCÉJ
É«LƒdƒæμJh Ωƒ``∏`Y ´É``£`≤`H
.záμ∏ªªdG »a AÉ°†ØdG
¿CG ≈dEG IõªM .O.CG QÉ°TCGh
øe á©eÉédG ±GógCG ºgCG óMCG
áÄ«¡dG ™``e ≥«KƒdG É¡fhÉ©J
AÉ``°` †` Ø` dG Ωƒ``∏` ©` d á``«` æ` Wƒ``dG
á£ëe AÉ``°` û` fEG »``a »``°`†`ª`dG
IQGOE’ Iô``¨` °` ü` e á``«` FÉ``°` †` a
,á«YÉæ°üdG QÉªbC’G áÑbGôeh
äÉ``fÉ``«`Ñ`dG ≈``∏`Y ∫ƒ``°` ü` ë` dGh
º¡°ù«°S É`` `e{ É``¡` à` é` dÉ``©` eh
»ª∏©dG å``ë`Ñ`dG ô``jƒ``£`J »``a
∫ÓN ø``e AÉ°†ØdG ´É£b »``a
á°ü°üîàe äGôÑàîe AÉ°ûfEG
QÉ```ª` `bC’G AÉ```æ` `Hh º``«` ª` °` ü` à` d
»àdG Iô``«`¨`°`ü`dG á«YÉæ°üdG
Ωƒ∏©d á«æWƒdG áÄ«¡dG ÉgôjóJ
.zπeÉμdÉH AÉ°†ØdG

∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
-√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM- ióØªdG
É``©`«`ª`L É``gÉ``fó``¡` °` T »```à` `dGh
OÉ≤©f’G QhO ìÉ``à`à`aG ∫Ó``N
»©jô°ûàdG π°üØdG øe ,ådÉãdG
.z»æWƒdG ¢ù∏éª∏d ¢ùeÉîdG
É``æ`fEG{ :ô``jRƒ``dG ±É``°` VCGh
¿hÉ©àdG Gòg ≈∏Y ô«ãμdG ∫ƒ©f
ΩC’G á``«`æ`Wƒ``dG Éæà©eÉL ™``e
äGRÉéfE’G øe ójõe ≥«≤ëàd
QGó«°S å«M ,øjôëÑdG áμ∏ªªd
»Ñ°ùàæe πÑb øe ôÑàîªdG Gòg

¢ù∏ée ¢ù«FQ ä’É``°`ü`J’Gh
Ωƒ∏©d á«æWƒdG áÄ«¡dG IQGOEG
AGó``©` °` S ø`` ë` `f{ :AÉ`` °` `†` `Ø` `dG
á©eÉéd IQÉjõdG √ò¡H Ωƒ«dG
Öãc øY ´ÓW’Gh ,øjôëÑdG
»àdG Iô«ÑμdG Oƒ``¡`é`dG ≈∏Y
¢``ù`«`°`SCÉ`J π``«`Ñ`°`S »`` a ∫ò``Ñ` J
≈∏Y ¬``Yƒ``f ø``e ó``jô``a ôÑàîe
ôÑàîe ƒgh ,áμ∏ªªdG iƒà°ùe
…ò``dGh ,á«YÉæ°üdG QÉ``ª` bC’G
äÉ¡«Lƒà∏d á``ª` Lô``J »``JCÉ``j
…ó«°ùd á``«`eÉ``°`ù`dG á``«`μ`∏`ª`dG

äÓ``°`UGƒ``ª`dG ô```jRh ΩÉ`` b
¢ù∏ée ¢ù«FQ ä’É``°`ü`J’Gh
Ωƒ∏©d á«æWƒdG áÄ«¡dG IQGOEG
∫É``ª` c ¢``Só``æ` ¡` ª` dG AÉ``°` †` Ø` dG
Gk ô``NDƒ`e óªëe ø``H ó``ª`MCG ø``H
ô``Ñ`à`î`ª`d á``jó``≤` Ø` J IQÉ`` `jõ`` `H
á©eÉL »a á«YÉæ°üdG QÉªbC’G
√DhÉ°ûfEG ºàj …òdGh øjôëÑdG
á«æWƒdG áÄ«¡dG ™e ¿hÉ©àdÉH
.AÉ°†ØdG Ωƒ∏©d
¢ù«FôdG ô``jRƒ``dG ™``∏`WGh
á«æWƒdG áÄ«¡∏d …ò``«`Ø`æ`à`dG
óªëe QƒàcódG AÉ°†ØdG Ωƒ∏©d
≈∏Y …ô``«` °` ù` ©` dG º`` «` `gGô`` HEG
á≤aGôªH ,ôÑàîªdG äGõ«¡éJ
ø``jô``ë` Ñ` dG á``©` eÉ``L ¢``ù` «` FQ
¢``VÉ``jQ Qƒ``à``có``dG PÉ`` à` `°` `SC’G
á«∏c ó«ªYh ,Iõ``ª`M ∞°Sƒj
óªëe QƒàcódG PÉà°SC’G Ωƒ∏©dG
º°ùb á°ù«FQh ƒ∏ëdG ≈Ø£°üe
Ωƒ``∏`©`dG á``«`∏`c »``a AÉ``jõ``«` Ø` dG
IQƒàcódG øjôëÑdG á©eÉéH
OóYh á°SÓaƒÑdG ∑QÉÑe ¿ÉæM
áÄ«¡dG »``a ø«dhDƒ°ùªdG ø``e
AÉ``°` †` Ø` dG Ωƒ``∏` ©` d á``«` æ` Wƒ``dG
.øjôëÑdG á©eÉLh
∫É``b á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` dG √ò`` ¡` `Hh
øH óªMCG øH ∫Éªc ¢Sóæ¡ªdG
äÓ``°` UGƒ``ª` dG ô`` `jRh ó``ª`ë` e
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Ω2020 ôÑªaƒf 9 - `g1442 ∫hC’G ™«HQ 23 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15571) Oó©dG

2018h 2017 »eÉ©d »eÉàîdG ÜÉ°ùëdG OÉªàYG ÅLôJ ä’DhÉ°ùJ
ábOÉ°U ¿ƒμJ ¿CG á«©jô``°ûàdG á£∏°ùdG á«dhDƒ°ùe :ídÉ``°üdG
»eÉY ∫ÓN á«dÉªdG õéY ó°ùd áμ∏ªªdG äÉLÉ«àMG
.2018h 2017
¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y ócCGh
ÖFÉædG hôîa ∫ÉªL √ô``cP É``e á«ªgCG iQƒ°ûdG
Öéj å«M ä’DhÉ°ùJ øe ¢ù∏éªdG ¢ù«Fôd ∫hC’G
…ò``dG ΩÉ``©`dG »``a ΩÉ``Y π``c äÉ¶MÓe ó«Øà°ùf ¿CG
ôjQÉ≤J »a âÑãJh á∏Ä°SC’G ìô£J ¿CG Öéjh ,¬«∏j
.á°übÉf ¿ƒμJ ’ ≈àM ¢ù∏éªdG
≈∏Y ìô£J ¿CG óH ’ ä’DhÉ°ùàdG √òg ¿EG ∫Ébh
IQGRƒdG √ò¡d ô«ÑμdG Éfôjó≤J ™e á«dÉªdG IQGRh
»dÉªdG ™°VƒdG áédÉ©ªd Oƒ¡L øe ¬H Ωƒ≤J Éeh
.¬àHƒ©°U ºZQ É©«ªL ¬d ¢Vô©àf …òdG
ä’DhÉ``°` ù` à` dG ø``Y äÉ`` HÉ`` LE’G ¿CG ±É`` °` `VCGh
á«dhDƒ°ùe ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,á≤«Kh ôjô≤àdG π©éà°S
¿ƒμJ ¿CGh ábOÉ°U ¿ƒμJ ¿CG á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
πeÉc ™``e áª«b äGP iQƒ``°`û`dG ¢ù∏ée ô``jQÉ``≤`J
.ájò«ØæàdG á£∏°ùdG ™e ¿hÉ©àdG

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ |

ø«HÉ°ùëdG ≈∏Y â≤aGh ziQƒ°ûdG á«dÉe{ :»£≤°ùªdG
á«dÉªdG áHÉbôdG …ôjô≤J »a ô¶ædG ó©H ø««eÉàîdG
äÉ°ù°SDƒe hCG äÉjó∏H øe á«∏ëªdG äÉÄ«¡∏d Rƒéj{
Ék ≤ah Ék °Vôb πØμJ hCG ¢Vôà≤J hCG ¢Vô≤J ¿CG áeÉY
.zÉ¡H á°UÉîdG ø«fGƒ≤∏d
¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ »£≤°ùªdG ódÉN ó``cCG
¿CG iQƒ``°` û` dG ¢ù∏éªH á``jOÉ``°`ü`à`b’Gh á``«`dÉ``ª`dG
áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ∫ÉÑ≤à°S’ ó©à°ùJ »gh áæé∏dG
OGƒªdÉH ÉeÉªJ áeõà∏e »g ,2022/2021 ádhó∏d
äÉHÉ°ùëdÉH ábÓ©dG äGP á«fƒfÉ≤dGh ájQƒà°SódG
øe 113 IOÉªdG ¿CG ≈``dEG Éàa’ ,ádhó∏d á«eÉàîdG
á£∏°ùdG ≈dEG áeƒμëdG Ωó≤J ¿CÉH »°†≤J Qƒà°SódG
øe ô¡°TCG 5 ∫ÓN á«eÉàîdG äÉHÉ°ùëdG á«©jô°ûàdG
âeõàdG áeƒμëdG ¿CG ÉØ«°†e ,á«dÉªdG áæ°ùdG AÉ¡àfG
¢ù∏ée ≈dEG »eÉàîdG ÜÉ°ùëdG ºjó≤àH 2017 »a
.2018 ƒjÉe 31 »a ÜGƒædG
QGô``b iQƒ``°` û` dG ¢ù∏ée º``∏`à`°`SGh :™``HÉ``Jh
ó©H …CG ,2020 π``jô``HCG 22 »a ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée
ÜÉ°ùëdG áeƒμëdG ºjó≤J øe ø«àæ°S »dGƒM Qhôe
ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG á«dÉªdG áæ°ù∏d »eÉàîdG
.∂dòd á«fƒfÉ≤dG IóªdG ∫ÓN 2017
á£∏°ùdG í``æ` e ´ô``°` û` ª` dG ¿CG ≈`` `dEG QÉ`` °` `TCGh
á«eÉàîdG äÉHÉ°ùëdG á°ûbÉæe ≥``M á«©jô°ûàdG
…CGô`` `dG AGó`` ` `HEG π`` `LCG ø`` e IOó`` ë` `e Iô``à` a ∫Ó```N
»àdG áæ°ùdG á«fGõ«e OÉªàYG πÑb äÉ¶MÓªdGh
áLÉëdG âØàfG çÓãdG äGƒæ°ùdG Qhôe ™eh ,É¡«∏J
.∂dòd
âbô¨à°SG áæé∏dG ¿CG »£≤°ùªdG ódÉN ócCGh
äÉHÉ°ùëdG ¿CÉ°ûH ÉgôjQÉ≤J OGóYEG »a Iô«°üb Iôàa
,ÜGƒædG ¢ù∏ée QGô``b É¡eÓà°SG òæe á«eÉàîdG
á°ûbÉæe AÖ``Y iQƒ°ûdG ¢ù∏ée πªëàj ’ ≈àM
.â°†e äGƒæ°S çÓK øY á«eÉàN äÉHÉ°ùM
äGRÉ`` ` `LE’G ¿CG ≈``∏` Y »``£`≤`°`ù`ª`dG Oó`` °` `Th
hCG ø«fGƒ≤H ™jQÉ°ûe …CG ô«NCÉJ QôÑJ ’ á«fÉªdôÑdG
AGOCG øY ∞bƒàJ ø«°ù∏éªdG »a ¿Éé∏dG ¿C’ ôjQÉ≤J
ádhó∏d »eÉàîdG ÜÉ°ùëdG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,É¡ÑLGh
¢SQóJ ¿CG Öéj »àdG áª¡ªdG äÉYƒ°VƒªdG øe
¿ÉÑ°ùëdÉH òNC’G »a ÉfóYÉ°ùJ ≈àM ÉgóYƒe »a
.É¡«∏J »àdG áæ°ùdG á«fGõ«ªH ≥∏©àJ äÉ¶MÓe …CG
¿CG ∫ƒ≤©ªdG ô«Z øe ¬``fCG »£≤°ùªdG ó``cCGh
≈∏Y øëfh 2017 ΩÉ©d »eÉàîdG ÜÉ°ùëdG ¢SQóf
¥ô¨à°SG ¬fCG ≈dEG Gkô«°ûe ,2021 á«fGõ«e ±QÉ°ûe
ÉÑdÉ£e ,Gô¡°T 24 »dGƒM ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée »a
¿CGh á«eÉàîdG äÉHÉ°ùëdG √òg øe ó«Øà°ùf ¿CÉH
.Éfó«Øj ÉªH ájóédÉH ÉgòNCÉf
ádAÉ°ùªdG äÉ«MÓ°U íæe Qƒà°SódG ¿EG ∫Ébh
äÉHÉ°ùëdG »a OQh Ée ≈∏Y AÉæH ÜGƒæ∏d áHÉbôdGh
Ωõà∏e iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,á«eÉàîdG
áæé∏dGh ,¬∏ªY ºμëJ »àdG ø«fGƒ≤dGh Qƒà°SódÉH
ÜÉ°ùëdG â``°` SQO iQƒ``°` û` dG ¢ù∏éªH á``«`dÉ``ª`dG
.Éeƒj 30 ∫ÓN »eÉàîdG

á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæédh áeƒμëdG ≈dEG ¬H ¬LƒJ
¿Gó«ªM ô°SÉj ¿CG Gk ócDƒe ,¢ù∏éªdÉH ájOÉ°üàb’Gh
≈dEG áeÉ©dG á°ù∏édG ∫ÓN √ qƒ``f ób áæé∏dG Qô≤e
»eÉàîdG ÜÉ°ùëdG øª°V á°Vôà≤ªdG ≠dÉÑªdG ¿CG
¿ƒjódG √ò``g OGó``°`S ºàj ’h iô``NCG äÉ¡éd »``g
øª°†J hCG πØμJ ’h ,ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG øe
»¡a ∂dòd ,¢Vhô≤dG √òg øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM
ΩÉ©dG øjódG ó«°UQ øª°V ¢Vhô≤dG ∂∏J êQóJ ’
áæé∏dG ¬ë°Vƒà°S É``e ƒ``gh ,áμ∏ªªdG áeƒμëd
,á«∏«°üØJ IQƒ°üH »∏«ªμàdG Égôjô≤J øª°V
.´ƒ°VƒªdG ∫ƒM ∂°T hCG §¨d …CG ádGRE’
á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¿CG »£≤°ùªdG OÉ``aCGh
øª°V âæªK iQƒ``°`û`dG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
ádhó∏d ø««eÉàîdG ø«HÉ°ùëdG ¿CÉ°ûH É¡jôjô≤J
É¡àdòH »``à`dG Oƒ¡édG 2018h 2017 ø«eÉ©∏d
á«©jô°ûàdG á£∏°ù∏d äÉHÉ°ùëdÉH Ωó≤à∏d áeƒμëdG
,¿ƒfÉ≤dGh Qƒà°SódG ÉgOóM »àdG ó«YGƒªdG øª°V
πÑb ø``e Éª¡≤«bóJ ¬``JGP ¥É«°ùdG »``a âæªK Éªc
ø«H …ò``dG ,á`` ` jQGOE’Gh á«dÉªdG á``HÉ``bô``dG ¿Gƒ`` jO
≥«Ñ£J ≈``∏` Y á``«`eƒ``μ`ë`dG äÉ``¡` é` dG π``c ô``°`ü`M
á≤«bO »¡a Üƒ∏£e ƒg Ée ≥ah á«dÉªdG áª¶fC’G
πÑb øe ΩÉ©dG ∫ÉªdG IQGOEG ø°ùM ø«ÑJ á∏eÉ°Th
ôªãªdG ¿hÉ©àdG ¿CG iô``Jh ,á«eƒμëdG äÉ¡édG
¬fCÉ°T øe ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H
áYhô°ûªdG ä’DhÉ``°`ù`à`dG πμd äÉ``HÉ``LEG ôaƒj ¿CG
,øjQƒcòªdG ø«eÉ©∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG AGOCG ∫ƒM
ábódG …ôëJ ≈dEG áØ∏àîªdG ΩÓYE’G πFÉ°Sh Ék «YGO
øY OÉ©àH’Gh ,çGó``MC’G π≤f »a á«Yƒ°VƒªdGh
≈∏Y á«Ñ∏°S IQƒ°üH ô«KCÉàdG ¬fCÉ°T øe Ée πc
.ΩÉ©dG …CGôdG
»£≤°ùªdG ø«°ùM ódÉN Üô``YCG Éªc
á«dÉªdG IQGRh á©HÉàªd √ô``jó``≤` J ø``Y
ÖFÉædG ∫DhÉ°ùàd »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
iQƒ``°` û` dG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù`«`Fô``d ∫hC’G
»``à`dG äGAGô`` ` ` ` LE’G É``¡` ë` «` °` Vƒ``Jh
õé©dG IQGOE’ áeƒμëdG ÉgòîàJ
OGó`` °` `Sh á``«` fGõ``«` ª` dÉ``H »`` dÉ`` ª` `dG
»àdGh ΩÉ©dG øjqódG äÉbÉ≤ëà°SG
áHÉbôdG ¿Gƒ``jO ≥«bóàd ™°†îJ
ÖfÉL ≈``dEG ,á`` `jQGO’Gh á«dÉªdG
»a áLQóªdG ô«Z ¢Vhô≤dG
πé°ùªdG ΩÉ©dG øjódG ó«°UQ
OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRƒ``H
â``ë` °` VhCG »`` à` `dGh ,»``æ``Wƒ``dG
äÉ¡édÉH á``°`UÉ``N É``¡` fCG IQGRƒ`` `dG
,á∏≤à°ùªdG á«fGõ«ªdG äGP á«eƒμëdG
≈dEG GkOÉæà°SG ¢VGôàb’ÉH Ωƒ≤J »àdGh
øe (108) IOÉªdG øe (Ü) Iô≤ØdG ºμM
¬fCG ≈∏Y ¢üæJ »àdGh ,áμ∏ªªdG Qƒà°SO

áæéd ¢ù«FQ »£≤°ùªdG ø«°ùM ódÉN ó``cCG
iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG
á°ûbÉæªd áæé∏dG É¡H âeÉb »àdG äGAGô`` LE’G ¿CG
ø«à«dÉªdG ø«àæ°ù∏d ádhó∏d ø««eÉàîdG ø«HÉ°ùëdG
á``bó``dGh á«bGó°üªdG äó``ª`à`YG 2018h 2017
áæé∏dG â°UhCG å«M ,äÉfÉ«Ñ∏d ≥«bódG π«∏ëàdGh
OÉªàYG ≈∏Y á≤aGƒªdÉH Éª¡fCÉ°ûH É¡jôjô≤J øª°V
äÉ«°UƒàdG øe áYƒªée ¥É``aQEG ™e ,ø«HÉ°ùëdG
É¡JÉYGôe á«ªgCG áæé∏dG iôJ »àdG äÉ¶MÓªdGh
.á«dÉàdG äGƒæ°ù∏d á«eÉàîdG äÉHÉ°ùëdG øª°V
ô«KCG Ée ≈∏Y ¬Ñ«≤©J ¢Vô©e »a ±É``°`VCGh
∫hC’G ÖFÉædG hôîa óªëe ∫ÉªL ∫DhÉ°ùJ ∫ƒM
¢VGôàb’G ≠dÉÑe ¿CÉ°ûH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
º«ª°U øª°V »JCÉj ,2018h 2017 ø«eÉ©dG ∫ÓN
á°ûbÉæe óæY É``gQhOh á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG πªY
’k DhÉ°ùJ ¬fƒc øY êôîj ’h ,á«eÉàîdG äÉHÉ°ùëdG

»æWƒdG ¢ù∏éªdG êGQOCG ≈dEG ó«°üdG ¢ü«NGôJ ójóéJ
¿ƒfÉ≤∏d »dÉëdG ¢üædÉH AÉ≤HE’ÉH ∂°ùªàJ á«eƒμëdG äÉ¡édGh
,§≤a IóMGh áæ°S Ióªd ó«°üdG ¢ü«NôJ ójóéàH íª°ùj …òdG
ájôëÑdG IhôãdÉH §ÑJôj ’ ó«°ü∏d ¢ü«NôàdG ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe
ábÓ©dG äGP iôNC’G äÉ¡édG äÉ≤aGƒªH §ÑJôe ¬æμdh Ö°ùëa
ÅfGƒªdG ¿hDƒ`°`Th πMGƒ°ùdG ôØN á°UÉN ájôëÑdG IhôãdÉH
’ ø«fGƒ≤dG ¿EÉ`a Gòd ,ó``MGh ΩÉY Ióªd ¢ü«NôàdG õ«éJ »àdG
Éjƒæ°S ¢ü«NôàdG ójóéJ ¿CG ±É°VCGh .á°ùfÉéàe ¿ƒμJ ¿CG óH
äÉWGôà°T’G AÉØ«à°SG øe ócCÉàdÉH ájôëÑdG IhôãdG IQGOE’ íª°ùj
ájôëÑdG IhôãdG ≈∏Y á¶aÉëªdG πLCG øe ¢ü«Nôà∏d áeRÓdG
Éjƒæ°S ¢ü«NôàdG ójóéJ ¿CG ≈dEG Éàa’ ,»FGò¨dG øeCÓd É≤«≤ëJ
10 RhÉéàj ’ ójóéàdG º°SQ ¿C’ ,øjOÉ«°ü∏d ≥FÉY …CG πãªj ’
ΩÉªJEG ƒg »eƒμëdG ¬LƒàdG ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,áæ°ùdG »a ô«fÉfO
»a ∫ÉëdG ƒg Éªc ,É«fhôàμdEG ¢ü«NGôàdG äGAGô``LEG ójóéJ
.ó¡L …CG ¿hO øe äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T
ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh ∂°ùªJ √QhóH
,»dÉëdG ¿ƒfÉ≤dÉH òaÉædG ¢üædG ≈∏Y AÉ≤HE’ÉH ø«æ«YƒÑdG ºfÉZ
áeÉ©dG ≥aGôªdG áæéd É¡H âμ°ùªJ »àdG IQÉÑ©dG ¿CG GôÑà©e
,Gó``jó``L ∞«°†J ’ ÜGƒ``æ` dG ìôà≤e ≈∏Y iQƒ``°`û`dG ¢ù∏éªH
ójóéJ ≈∏Y ¢üæJ É¡æ«fGƒb iô`` NC’G á«æ©ªdG äÉ¡édG ¿C’
¢ü«NôàdG ójóéJ ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,§≤a IóMGh áæ°S ¢ü«NôàdG
ÉªH ΩÉY πc É«æa ÜQGƒ≤dGh øØ°ùdG ¢üëØd á°UôØdG í«àj Éjƒæ°S
.¬°ùØf OÉ«°üdG áë∏°üe ßØëj
¿hDƒ°ûdG áæéd á°ù«FQ ójGõdG ∫’O âdAÉ°ùJ É¡ÑfÉL øe
≈dEG âYO »àdG ÜÉÑ°SC’G øY ¢ù∏éªdÉH á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG
IôÑà©e ,äGƒæ°S 3 ≈dEG áæ°S øe ¢ü«NôàdG Ióe ™aôH áÑdÉ£ªdG
Iô°TÉÑe »a IQGOE’G á¡L iód π∏N ≈dEG …ODƒj ±ƒ°S óªdG Gòg ¿CG
.á«HÉbôdGh á«aGô°TE’G ∫ÉªYC’G

¿ƒfÉb ´hô°ûe ∫ƒ``M √QGô``≤`H iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ∂°ùªJ
ájôëÑdG Ihô``ã`dG ájÉªMh ∫Ó¨à°SGh ó«°U º«¶æJ πjó©àH
áØdÉîªdÉH ∂dPh äGƒæ°S 3 ó«°üdG ¢üNQ ójóéàH ≥∏©àªdGh
êGQOCG ≈``dEG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ™aój Éªe ÜGƒædG ¢ù∏ée …CGô``d
.»æWƒdG ¢ù∏éªdG
º¡Øbƒe ø``Y iQƒ°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YCG ø``e Oó``Y ™``aGOh
ó«°üdG ¢ü«NGôJ ójóéJ ≈∏Y IOó°ûªdG áHÉbôdG ≈∏Y AÉ≤HE’ÉH
øeC’G ≈∏Y á¶aÉëªdGh ájôëÑdG IÉ«ëdGh áÄ«ÑdG ájÉªM πLCG øe
¢ü«NGôàdG ójóªJ ¿CG ≈dEG ø«àa’ ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »FGò¨dG
øY áHÉbôdG äÉ¡L πªY ≥«©jh äÉ«dÉμ°TEG ÖÑ°ùj äGƒæ°S 3
.ÉgQhO AGOCG
áeÉ©dG ≥aGôªdG áæéd ¢ù«FQ ø°ùM »∏Y óªëe .O í°VhCGh
iQƒ°ûdG »°ù∏ée ø«H ±ÓàN’G ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH áÄ«ÑdGh
áaÉ°VEG ,ø«Ä«°T »``a õcôàj ¿ƒ``fÉ``≤`dG ´hô°ûe »``a ÜGƒ``æ` dGh
Iô«¨°üdG øØ°ù∏d áeÓ°ùdGh π«é°ùàdG ≥∏©àj ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôe
á≤aGƒe òNCG ™e IQÉÑY áaÉ°VEG ºJ Éªc áLÉÑjódG »a ¬àaÉ°VEG âªJ
»a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée …CGôH áμ°ùªàe áæé∏dGh ,á«æ©ªdG äÉ¡édG
.»°VÉªdG OÉ≤©f’G QhO
3 Ióªd ó«°üdG ¢ü«NôJ ójóéJ ¿EG »LÉëdG OGDƒ`a ∫Ébh
≈∏Y πÑëdG ∑ô``Jh á«æ©ªdG Iõ``¡`LC’G áHÉbQ ¿hO øe äGƒæ°S
í°T øe É«dÉM »fÉ©f ÉæfCG á°UÉN ,∫ƒÑ≤e ô«Z ô``eCG ÜQÉ``¨`dG
ôFÉédG ∫Ó¨à°S’G ≈dEG Gkô¶f ,á«FÉªdG AÉ«MC’Gh ájôëÑdG IhôãdG
»a å«©J äCGó``H »àdG á°üNôªdG ô«Z ádÉª©dGh IhôãdG √ò¡d
è«∏îdG √É«e ÜÉ°UCG …òdG çƒ∏àdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,GOÉ°ùa ôëÑdG
.ájôëÑdG äÉæFÉμdG ¢†©H ¢VGô≤fG ≈dEG iOCG …òdGh πμc
äÉ``jó``∏`Ñ`dG ¿hDƒ` `°` `Th ∫É``¨` °` TC’G ô```jRh ó```cCG ¬``Ñ`fÉ``L ø``e
IQGRƒ``dG ¿CG ∞∏N ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG »fGôª©dG §«£îàdGh

?
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ø``````ª`°†J ’ á`````eƒ````μëdG
á```∏≤à°ùªdG äÉ``¡édG ¿ƒ```jO

بيانات الخبر

ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áæé∏dG ƒ°†Y ¿Gó``«`ª`M ô°SÉj QÉ``°` TCG
IOQGƒ``dG ô«Z á«eƒμëdG äÉ¡édG ¿ƒ``jO ¿CG ≈``dEG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH
’ áeƒμëdGh á∏≤à°ùe äÉ°ù°SDƒªdG √òg ¿ƒc Oƒ©j ,ΩÉ©dG øjódG »a
¢VGôàbG ∫ƒMh .ΩÉ©dG øjódG øª°V πNóJ ’ Gòd º¡°VGôàbG øª°†J
¢Vôà≤J ÉfÉ«MCG áeƒμëdG ¿CG í°VhCG ,õé©dG øY IOÉ``jR áeƒμëdG
»WÉ«àMG ó«°UQ ¿CG ≈dEG âØdh .ΩÉ©dG Gò¡d á≤ëà°ùªdG ¢Vhô≤dG OGó°ùd
áæéd ≈dEG É¡ªjó≤J ºàj »àdG äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ªdG øe ¢ù«d ádhódG
iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG

¢ù∏ée AÉ°ûfEÉH ìGôàbG ôjôªJ
á```«Ñ£dG äÉ``°SGQó∏d ≈∏```YCG
¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G »a ô¶ædG RGƒL ≈∏Y iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≥aGh
OóY øe Ωó≤ªdGh ,á«Ñ£dG äÉ°SGQó∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH
»a á«Ñ£dG äÉeóîdG ø«°ùëJ ≈dEG ±ó¡j …òdGh ,¢ù∏éªdG AÉ°†YCG øe
»éjôîd »ª∏©dGh »∏ª©dG »æØdG OGóYE’G ô«aƒJ ≥jôW øY áμ∏ªªdG
™aQ ≈``dEG áaÉ°VEG ,á«Ñ£dG ∞FÉXƒdG í°T øe ¿ƒfÉ©j øjòdG Ö£dG
´hôØdG ∞∏àîe »a ø«∏eÉ©dG AÉÑWCÓd »∏ª©dGh »ª∏©dG iƒà°ùªdG
™«ªéH á«æ©ªdG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG ™``e ¿hÉ``©`à`dÉ``Hh á«Ñ£dG
±ôà©ªdG ÖjQóàdG äÉØ°UGƒe ™°Vh ∂dP »a ÉªH áÑ°SÉæªdG πFÉ°SƒdG
»a …QÉ°ûà°S’G hCG »°UÉ°üàN’G hCG ΩÉ©dG Ö«Ñ£dG OGóYEG AÉæKCG ¬H
.Ö£dG ´hôa ∞∏àîe

iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≥``aGh ,πjƒW ∫Éé°S ó©H
ídÉ°U ø``H »``∏`Y á``°`SÉ``Fô``H ¢``ù` eCG ¬à°ù∏L ∫Ó``N
á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ Ö∏W ≈∏Y ídÉ°üdG
ôjô≤J ´É``LQEÉ`H ,»£≤°ùªdG ódÉN ájOÉ°üàb’Gh
á«dÉªdG áæ°ù∏d ádhó∏d óMƒªdG »eÉàîdG ÜÉ°ùëdG
AGOCG ôjô≤Jh ,Ω2017 ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG
á«dÉªdG áæ°ù∏d ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ò«ØæJ
óMƒªdG »eÉàîdG ÜÉ°ùëdG ∂``dò``ch ,Ω2017
ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG á«dÉªdG áæ°ù∏d ádhó∏d
áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ò«ØæJ AGOCG ôjô≤Jh ,Ω2018
∫ÉªL QÉKCG ¿CG ó©H ,Ω2018 á«dÉªdG áæ°ù∏d ádhó∏d
øe GOó``Y ¢ù∏éªdG ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG hôîa
øY ¢VGôàb’G ä’ó©e IOÉjR ¿CÉ°ûH ä’DhÉ°ùàdG

QÉæjO QÉ``«∏e 1^3`dG øjCG ..hô``îa
É¡àLÉM ¥ƒa ádhódG ¬à°VôàbG …òdG

¿ƒÑdÉ£e ÉæfCG GócDƒe ,»eÉàîdG ÜÉ°ùëdG ∫ƒM iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
¿CG ≥Ñ°S ¬fCG ≈dEG Gkô«°ûe ,áeƒμëdG ≈dEG á∏Ä°SC’G √òg ¬Lƒf ¿CÉH ™ªàéªdG ΩÉeCG
.ä’DhÉ°ùàdG √òg ìôW
á«dÉªdG äÉ«∏ª©∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG ¿É°ùd ≈∏Y OQh Ée hôîa ¢†aQh
2017 »a ¢VGôàb’G äGOÉjR ¬«LƒJ ∫ƒM »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRƒH
1^634 ¿Éc 2016 »a »dÉªdG õé©dG ¿CG É kë°Vƒe ,2016 äÉeGõàdG OGó°ùd
,õé©dG áª«≤H Éæ°VôàbG ÉæfCG …CG ,QÉ«∏e 1^656 Éæ°VôàbG ø«M »a QÉæjO QÉ«∏e
ÜÉ°ùëdG »a ÉeEG ∫GƒeC’G √òg ¿CG …CG ,ºjób øjO OGó°ùd äGOÉjR …CG Ωóîà°ùf ºdh
.ôNBG ÜÉ°ùM »a âeóîà°SG É¡fCG ÉeEGh
á«dÉªdG ô``jRƒ``d ìÉª°ùdG ó©H ¬``fCG »°†≤j á«fGõ«ªdG ¿ƒ``fÉ``b ¿CG ó`` cCGh
π«ªëJ ºàj GPÉª∏a ,á«fGõ«ªdG »a ìôà≤ªdG õé©dG ó°S ±ó¡H ¿ƒμj ¢VGôàb’ÉH
?á«aÉ°VEG óFGƒa ájƒæ°ùdG á«fGõ«ªdG
¢VôY ¿CÉ°ûH ájQƒà°SódG »``a IOQGƒ```dG Oó``ª`dG ¿CG ≈∏Y hô``î`a Oó``°`Th
.ádAÉ°ùªdG ≥M ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée øY §≤°ùJ ’ á«eÉàîdG äÉHÉ°ùëdG
»a áeƒμëdG ≈∏Y ¿CGh ÜGƒædG á«dhDƒ°ùe ôjQÉ≤àdG ô«NCÉJ ¿CG ≈dEG âØdh
IRÉ``LEG ¢ù«d ∞«°üdG ¿CG º¡«∏Y ¬ÑæJ ¿CG ÜGƒædG ¢ù∏ée ™e É¡fhÉ©J QÉWEG
.¿Éé∏d

.hôîa ∫ÉªL |

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

øe áYƒªée iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG hôîa ∫ÉªL ôéa
É¡àLÉM øe ôãcCG ’GƒeCG ádhódG ¢VGôàbG ÜÉÑ°SCG ∫ƒM Iô«£îdG ä’DhÉ°ùàdG
,2018h 2017 »eÉY ∫Ó``N ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG õé©H ≥∏©àj Éª«a
áeÉ©dG á«fGõ«ªdG πNGO É¡eGóîà°SG ióeh ∫Gƒ``eC’G √òg ô«°üe øY ÓFÉ°ùàe
ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ôjô≤J á°ûbÉæe ∫ÓN ∂dP AÉL ..ádhó∏d
.2018h 2017 »eÉY ∫ÓN ádhó∏d »eÉàîdG ÜÉ°ùëdG ∫ƒM iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH
áæ°ùd ádhó∏d »eÉàîdG ÜÉ°ùëdG »a OQh ÉªY hôîa ∫AÉ°ùJ ájGóÑdG »a
,%40 áÑ°ùæH »£ØædG øjôëÑdG π≤M »a êÉàfE’G ∞«dÉμJ ´ÉØJQG ¿CÉ°ûH 2017
¿C’ ,IOÉjõdG ∂∏J ÜÉÑ°SCG Oóëj ºd á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ôjô≤J ¿CG ≈dEG Éàa’
.øjôëÑdG π≤M ìÉHQCG ¢VÉØîfG »æ©j ∞«dÉμàdG ´ÉØJQG
»a óLƒj º``dh ,%66 áÑ°ùæH äOGR áfÉ«°üdG äÉ≤Øf ¿CG ≈``dEG QÉ``°`TCG Éªc
,ø«jÓªdÉH Iô«Ñc ≠dÉÑe √òg ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ,IOÉjõdG √òg QôÑj Ée ôjô≤àdG
ºJ GPEGh ,áeƒμëdG á«fGõ«e »a äÉ≤ØædG √òg êGQOEG ΩóY ÜÉÑ°SCG øY ÓFÉ°ùàe
.∂dP ÜÉÑ°SCG í°VƒJ ¿CG áeƒμëdG ≈∏Y Öéj ¬fEÉa É¡KGóëà°SG
áæ°ùdG √òg »a É¡°†«ØîJ ºJ ™jQÉ°ûªdG á«fGõ«e ¿CG ≈dEG hôîa ¥ô£Jh
iƒ°S É¡æe ≥Øæj ºd ¬fCG ≈dEG Gkô«°ûe ,πeÉμdÉH ≥ØæJ ºd É¡fCG ’EG ,%10 áÑ°ùæH
¥ÉØfEG ™e øμdh ¬°ü«°üîJ ºàj Ée ô«aƒJ ™e ¢ù«d ¬fCG ≈∏Y GOó°ûe ,§≤a %83
πNGO ≥ØæJ »àdG ™jQÉ°ûªdG á«fGõ«ªH ≥∏©àj Ée äGòdÉHh ,á«fGõ«ªdG »a Oôj ™e
á«àëJ á«æH ≥∏îJh á«æWƒdG ™jQÉ°ûªdG ™aO »a º¡°ùJh »æWƒdG OÉ°üàb’G
ôcP øe ÓN ôjô≤àdG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,É¡aGógCG ≥«≤ëJ ≈∏Y ádhódG óYÉ°ùJ á«°SÉ°SCGh
.™jQÉ°ûªdG á«fGõ«e ¥ÉØfEG ΩóY ÜÉÑ°SCG
ôjô≤àdG »a OQh Ée ≈dEG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG QÉ°TCGh
ºàj ºd ¿ƒjO √ògh ádhó∏d á©HÉJ äÉ°ù°SDƒeh äÉÄ«g ≈∏Y ¿ƒjO OƒLh ∫ƒM
øª°V øjódG Gòg ôjó≤J ΩóY ÜÉÑ°SCG øY ÓFÉ°ùàe ,ΩÉ©dG øjódG »a É¡æ«ª°†J
á«dÉªdG áHÉbôdG ¿Gƒ``jO øe á¶MÓªdG √òg QGôμJ ºZQ ΩÉ©dG øjódG äGôjó≤J
.ájQGOE’Gh
πHÉ≤ªdÉH QÉæjO QÉ«∏e 1^865 QGó≤ªH OGR 2017 »a ΩÉ©dG øjódG ¿EG ∫Ébh
ôãcCG ¢Vôà≤f GPÉªd{ ÓFÉ°ùàe ,QÉæjO QÉ«∏e 1^335 ¿Éc á«fGõ«ªdG õéY ¿Éc
¿ƒ«∏e 530 ∑Éæg ¿CG ≈dEG ô«°ûJ ΩÉbQC’G ¿CG ÉØ«°†e ,z?õé©dG »a ¬LÉàëf Éªe
óFGƒa πªëJh ¢VGôàb’G Gòg GPÉª∏a ,2017 »a IOÉjõdÉH É¡°VGôàbG ºJ QÉæjO
áLÉM ∑Éæg ¢ù«dh ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ≈dEG É¡∏«ªëJh Iô«ÑμdG ¢Vhô≤dG
?∂dòd
¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ≈dEG ’GDƒ°S hôîa ¬Lhh
,»eƒª©dG ÜÉ°ùëdG ≈dEG âØ«°VCG ób ≠dÉÑªdG √òg ¿CG áæé∏dG äócCÉJ πg{ iQƒ°ûdG
.z?ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG êQÉN äÉeGóîà°SG »a Ωóîà°ùj ºdh
»eÉàîdG ÜÉ°ùëdG »a OQh Éª«a ¬``JGP ô``eC’G óLh ¿EG ∫É``bh
QÉ«∏e 1^7 ≠∏Ñe 2018 »a Éæ°VôàbG å«M ,2018 áæ°ùd
…CG ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 898 á«fGõ«ªdG õéY ¿Éc πHÉ≤ªdG »a
∑Éæg ¿CG …CG ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 800 »dGƒM IOÉjõdG »aÉ°U ¿CG
âeóîà°SG ø``jCG ±ô©f ’ É¡°VGôàbG ºJ á«aÉ°VEG ’Gƒ``eCG
.QÉæjO QÉ«∏e 1^3 QGó≤ªH
ΩGóîà°SG øe áæé∏dG â≤≤ëJ πg{ ¬dDhÉ°ùJ hôîa OóLh
√òg ¿CGh ,í«ë°üdG ΩGóîà°S’G É¡°VGôàbG ºJ »àdG ∫GƒeC’G
áeÉ©dG á«fGõ«ªdG êQÉ``N Ωóîà°ùJ º``dh IOƒ``Lƒ``e ∫Gƒ`` eC’G
?ádhó∏d
»a ádhódG »WÉ«àMG ó«°UQ ø«ª°†J ΩóY ÜÉÑ°SCG ∫ƒM ôNBG ’GDƒ°S ¬Lhh
.¬àª«b øe áæ«H ≈∏Y ¿ƒμf ≈àM áeÉ©dG á«fGõ«ª∏d á«eÉàîdG äÉHÉ°ùëdG
√òg ¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,ä’DhÉ``°`ù`à`dG √ò``g ≈∏Y Oô``dÉ``H áeƒμëdG Ö``dÉ``Wh
á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ôjô≤J »a á∏°üØe »JCÉJ ¿CG óH ’ âfÉc äÉ¶MÓªdG

ºéëH §ÑJôe ¢VGôàb’G º``éM :á«dÉªdG π«ch
áHÉbô∏d ™``°†îjh øjódG äÉbÉ≤ëà``°SGh õ``é©dG
√òg ¿CG ≈``dEG QÉ°TCGh ,ΩÉ©dG øjódG º¶æJ »àdG ø«fGƒ≤dGh
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ¬dhÉæJ Ée ≈∏Y ÉÑ«≤©J
IQGRƒ``dÉ``H á«∏NGódG áHÉbô∏d ™°†îJh á≤Kƒe äÉ«∏ª©dG
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée á°ù∏L »a hôîa ∫ÉªL ó«°ùdG iQƒ°ûdG
á«LQÉîdG áHÉbôdG ∂dòch áeƒμëdÉH á°üàîªdG äÉ¡édGh
¿hDƒ°ûd á«dÉªdG IQGRh π«ch OƒªM ∞°Sƒj í°VhCG ,¢ùeCG
.ájQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjO πÑb øe
2017 ø«eÉ©dG »``a ¬°VGôàbG º``J É``e ¿CG á«dÉªdG
»a áLQóªdG ô«Z ¢Vhô≤dG ¿CÉ°ûH É``eCG
áª«∏°ùdG äGAGô``LE’G ™e ≥aGƒàe 2018h
IQGRƒ``H πé°ùªdG ΩÉ``©`dG ø``jó``dG ó«°UQ
á«fGõ«ªdÉH »``dÉ``ª` dG õ``é`©`dG IQGOE’
Éªch ,»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
ΩÉ©dG ø``jó``dG äÉbÉ≤ëà°SG OGó``°`Sh
É¡Ñ«≤©J »``a IQGRƒ`` ` dG â``ë` °` VhG
áHÉbôdG ¿GƒjO ≥«bóJh áHÉbôdh
á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjO ôjô≤J ≈∏Y
¿EG å``«`M ,á`` ` jQGO’Gh á``«`dÉ``ª`dG
¢Vhô≤dG ∂∏J ¿EÉ` a ,á`` `jQGO’Gh
»``dÉ``ª`dGh »Ñ°SÉëªdG CGó``Ñ` ª` dG
äGP á«eƒμëdG äÉ¡édÉH á°UÉN
»``°`†`à`≤`j ¬``«` ∏` Y ±QÉ``©``à``ª``dG
Ωƒ≤J »àdGh á∏≤à°ùªdG á«fGõ«ªdG
äÓjƒªàdG ø«eCÉàd ¢VGôàb’G
ºμM ≈``dEG GkOÉæà°SG ¢VGôàb’ÉH
»a õ``é`©`dG πjƒªàd á``eRÓ``dG
(108) IOÉ``ª` dG ø``e (Ü) Iô≤ØdG
OGó°S ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH áæ°S πc
¢üæJ »àdGh áμ∏ªªdG Qƒà°SO øe
¬bÉ≤ëà°SG ø«M øjO …G ∫ƒ°UG
øe á«∏ëªdG äÉÄ«¡∏d Rƒéj{ ¬fCG ≈∏Y
áæ°S øe …QhO πμ°ûH ºàj Ée ƒgh
¢Vô≤J ¿CG áeÉY äÉ°ù°SDƒe hCG äÉjó∏H
ø«©H ò``NC’G ºàjh .iô``NCG ≈dEG á«dÉe
.OƒªM ∞°Sƒj |
k πØμJ hCG ¢Vôà≤J hCG
ø«fGƒ≤∏d É≤k ah É°Vôb
ó°ùd á«∏jƒªàdG äÉ``LÉ``«`à`M’G QÉ``Ñ`à`Y’G
ºàj ’ ¬fCG ≈dEG IQGRƒ``dG √ƒæJh .zÉ¡H á°UÉîdG
ó«YGƒe ∂``dò``ch á«fGõ«ªdÉH äGRƒ``é`©`dG
,ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG øe ¿ƒjódG √òg OGó°S
ΩÉ©dG øjódG ∫ƒ°UCG äÉbÉ≤ëà°SG áaÉc OGó°S
,¢Vhô≤dG √òg øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM øª°†J hCG πØμJ ’h
.É¡∏jƒªJ ºàj »àdG áeOÉ≤dG ájó≤ædG äÉ≤aóàdGh áæ°S πc »a
ó«°UQ øª°V ø«à«MÉædG øe ¢Vhô≤dG ∂∏J êQóJ ’ ºK øªa
áaÉc ¿CG á«dÉªdG ¿hDƒ°ûd á«dÉªdG IQGRh π«ch ±É°VCGh
.áμ∏ªªdG áeƒμëd ΩÉ©dG øjódG
äGAGôLE’G ™e á≤aGƒàe ΩÉ©dG øjódÉH á£ÑJôªdG äÉ«∏ª©dG
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:(Gô¡f) á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG á°ù«FQ

2020 ΩÉ`````Y á```jÉ```¡```f ™````e ≈``Ø``°``û``à``°``ù``e 19h ™``fÉ``°``ü``e 4 OÉ```ª```à```YG
äÉ``«``dó``«``°``U 307 ≈```````dEG »````dÉ````ª````LE’G Oó````©````dG ™````aô````j Ió````jó````L á```«```dó```«```°```U 41````````d ¢```ü```«```Nô```à```dG

ô«NCÉàdG{ :áªgÓédG âdÉb ihÉμ°ûdG
á``bO Ö``Ñ` °` ù` H ¿ƒ`` μ` `j ó`` `bh ;OQGh
≈dG êÉàëàa É¡JQófh äÉ°ü°üîàdG
hCG êQÉ``î` dG ø``e IQÉ°ûà°S’G Ö∏W
É¡∏ch ,áæ«©e á«ÑW äGOÉ¡°T Ö∏£d
…òdG ô«NCÉà∏d …ODƒ` J ÉªHQ ÜÉÑ°SCG
¥ƒ≤ëdG øμdh ,áæ°S ≈``dEG π°üj ób
á°ü°üîàe ¿É``é` d á``ª` Kh á``dƒ``Ø`μ`e
.záØ∏àîe äÉjƒà°ùe ≈∏Y á∏≤à°ùeh

á≤∏©àªdG á``jQGOE’G πcÉ°ûªdG ¢ù«dh
∑Ó``à`eG áæ«Ñe ,Ók ` ã` e ó``«`YGƒ``ª`dÉ``H
∞``∏`ª`dG Ö``∏` W á``«` MÓ``°` ü` d á``Ä` «` ¡` dG
,IójÉëe áæéd ≈∏Y ¬°VôYh »Ñ£dG
á∏FÉ°ùª∏d áæéd Oƒ``Lh ÖfÉL ≈``dEG
Ö£d áæédh ,»°VÉb É¡°SCGôj á«Ñ£dG
áæédh ,AÉÑWCÓd áæédh ,¿Éæ°SC’G
,ádOÉ«°ü∏d áæédh ,áfhÉ©ªdG ø¡ª∏d
.z¢†jôªà∏d áæédh
»a â``Ñ` dG ô``«` NCÉ` J ≈``∏` Y GkOQh

»ë°üdG ´É``£` ≤` dG ¿CG á``ª` gÓ``é` dG
IO’h ó¡°ûj øjôëÑdG áμ∏ªe »``a
AÉ°ûfCG É¡æe ;áÑMÉ°üe äÉYÉæ°U
ø``jô``ë`Ñ`dG »``a äÉ``eÉ``ª`μ`∏`d ™``æ`°`ü`e
É°Uƒ°üN
,áμ∏ªªdG äÉLÉM á«Ñ∏àd
k
ΩÉ«bh É``fhQƒ``c áëFÉL »°ûØJ ó©H
≈dEG ,Égôjó°üJ ™æªH ∫hó``dG ¢†©H
πãe iôNCG IófÉ°ùe äÉYÉæ°U ÖfÉL
äÉÑLƒdG ºjó≤Jh á«Ñ£dG π°SÉ¨ªdG
¢ü«NôJ Éæëæe{ :âdÉbh ,á«ë°üdG
∫RÉæª∏d á``jhOC’G π«°UƒJ äÉcô°ûd
ô«aƒJ ™e ,áæ«©e äÉWGôà°TG ≥ah
áæ«©e IQGô`` `M äÉ``LQó``H äÉ``LÓ``K
É``æ`jó``dh ,AGhó`` ` `dG á``eÓ``°` S ø``ª`°`†`J
äÉeõ∏à°ùªdG êÉàfE’ ™æ°üe ´hô°ûe
,äÉ``°`Shô``«`Ø`dG ±É``°`û`à`c’ á``«`Ñ`£`dG
»fÉãdG ™æ°üªdG AÉ°ûfEÉH πeCÉf Éªc
á`` jhOCG èàæ«°S …ò`` `dGh ,á`` jhOCÓ` `d
¢ü≤f ø``e »``fÉ``©`f »``à`dG ÇQGƒ``£` dG
IójóL ™fÉ°üe 4 ÖfÉL ≈``dEG ,É¡«a
…òdG ÜGô°ûdGh á«FGò¨dG äÓªμª∏d
áaÉ°VEG ,äÉæ«eÉà«ØdG ≈∏Y …ƒàëj
.z»dÉëdG ™æ°üªdG ≈dEG
º``jô``e IQƒ`` `à` ` có`` `dG äó`` ` ` ` cCGh
øjôëÑdG áμ∏ªe õ«ªJ á``ª`gÓ``é`dG
,»ë°üdG ´É£≤∏d »dÉ©dG º«¶æàdÉH
≈∏YCG ¢ù∏ée OƒLh ôÑà©j{ :âdÉbh
,áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG º°Sôj áë°ü∏d
»a á∏ãªàe á∏≤à°ùe áHÉbQ Oƒ``Lhh
áÑ°üN á«°VQCG á∏≤à°ùe á«æWh áÄ«g
™e πeÉ©àdÉa ,´É£≤dG Gòg QÉ``gOR’
≈æ©J á°ù°SDƒe Oƒ``Lhh …hÉμ°ûdG
á``dGó``©` dG ø``ª`°`†`j É``¡`«`a ≥``«`≤`ë`à`dÉ``H
πÑ≤à°ùf ÉæfCGh Éª«°S ’ ,á«aÉØ°ûdGh
êÓ©dÉH á≤∏©àªdG á«Ñ£dG ihÉμ°ûdG

.áªgÓédG »HòY ºjôe .O |
á``Ä`«`¡`dG äGRÉ`` `é` ` fEG â`` Lƒ`` Jh
IõFÉL ≈∏Y 2019 ΩÉ``Y É¡dƒ°üëH
á``«`eƒ``μ`ë`dG äÉ``°` SQÉ``ª` ª` dG π``°` †` aCG
á≤£æe »a áeÉ©dG IQGOE’G çÉëHC’
,É«≤jôaEG ∫Éª°Th §``°`ShC’G ¥ô°ûdG
ó©H áÄ«¡dG ≈``dEG É¡ªjó≤J ºJ »àdGh
äÉ°ù°SDƒªdG OÉªàY’ íLÉædG ò«ØæàdG
Iƒ£îch .áμ∏ªªdG »``a á«ë°üdG
áàªJCG ≈dEG áÄ«¡dG ≈©°ùJ á«∏Ñ≤à°ùe
∂``dP »``a É``ª` H ,É`` ¡` `JGAGô`` LEG ™``«`ª`L
á«ë°üdG ≥aGôªdG ¢ü«NGôJ ójóéJ
äÉ``eó``î` dG ô``«` «` ¨` J hCG á`` aÉ`` °` `VEGh
á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh ájhOC’G π«é°ùJh
.Égô«Zh
IQƒàcódG äócCG ôNBG ¥É«°S »ah

%44h AÉÑWC’ÉH ≥∏©àJ É¡æe %42
»``bÉ``Ñ`dGh á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdÉH
áfhÉ©ªdG á«ë°üdG ø¡ªdÉH ≥∏©àj
øe ø«ÑJh .ádó«°üdGh ¢†jôªàdGh
áØdÉîe OƒLh ΩóY ≥«≤ëàdG ∫ÓN
øe %39 »``a á``«` bÓ``NCG hCG á«æ¡e
.ádƒëªdG ÉjÉ°†≤dGh ihÉμ°ûdG
á«æØdG ≥«≤ëàdG ¿Ééd âæμªJh
ádÉM 177 »a ≥«≤ëàdG ΩÉªJEG øe
IOÉ``jR πãªj É``e .2019 ΩÉ``Y ∫Ó``N
,≥HÉ°ùdG ΩÉ``©` dG ø``Y %53 áÑ°ùæH
37 á``«`Ñ`jOCÉ`à`dG ¿É``é`∏`dG äQó``°``UCGh
ä’ÉM 10 ∂dP »a ÉªH Ék«ÑjOCÉJ AGôLEG
,GQGò`` `fEG 18h ¢``ü`«`Nô``à`dG ≥«∏©J
.óMGh »æ¡e ¢ü«NôJ AÉ¨dEGh

ΩÉ`` b á``«``f’ó``«``°``ü``dG äÉ``é``à``æ``ª``dG
É kéàæe 518`` d ¢ü«NôàdG ójóéàH
π«é°ùàd ÉÑ∏W 284h ,Ék«f’ó«°U
º°ù≤dG ΩÉ``b Éªc ,Ió``jó``L äÉéàæe
ΩGóîà°SÉH IQƒJÉa 9053 ôjôªàH
á``jhOC’G ™Ñààd »fhôàμdE’G ΩÉ¶ædG
ôjôªàH º°ù≤dG ΩÉb Éªæ«H (DUR)
.Ékjhój IQƒJÉa 1550
âë°VhCG ;ádó«°üdG ´É£b »ah
¢ü«NôJ ºJ ¬fCG áªgÓédG IQƒàcódG
.2019 ΩÉ``Y Ió``jó``L á«dó«°U 41
äÉ°ù°SDƒªdG »a É¡æe 7 π«¨°ûJ ºJ
,á°UÉN á«dó«°U 34h á«ë°üdG
»a %17 áÑ°ùæH IOÉ``jR ¢ùμ©j É``e
áfQÉ≤e á°üNôªdG äÉ«dó«°üdG OóY
OóY »dÉªLEG ≠∏H Éª«a .2018 ΩÉ©H
øjôëÑdG »a á°üNôªdG äÉ«dó«°üdG
á°UÉN á«dó«°U 235 É¡æe 307
,á«ë°U á°ù°SDƒe πNGO πª©J 72h
IQÉjR 731 AGôLEÉH º°ù≤dG ΩÉb Éªc
OóY »a %22 â¨∏H IOÉjõH á«°û«àØJ
ÉgDhGôLEG ºJ »àdG ¢û«àØàdG äÉ«∏ªY
ádó«°U »°ûàØe ∞``«`Xƒ``J áé«àf
øY ∞°ûμdG »a º¡°SCG Ée ,ø««aÉ°VEG
%38 ,É¡ë«ë°üJh áØdÉîe 962
%16`H áYƒÑàe ájhOCÓd áØdÉîe É¡æe
.áHƒWôdGh IQGôëdG áLQód áØdÉîe
ihÉ``μ` °` û` dÉ``H ≥``∏` ©` à` j É``ª` «` ah
áÄ«¡dG ¿EG áªgÓédG âdÉb ;á«Ñ£dG
»a %13 áÑ°ùæH IOÉ`` `jR äó``°` UQ
IóMh ≈dEG áeó≤ªdG ihÉμ°ûdG ä’ÉM
â≤∏J å``«` M ;á``«` Ñ` £` dG ihÉ``μ` °` û` dG
OGôaCG øe 167 ;iƒμ°T 257 IóMƒdG
á«ë°üdG ájÉYôdG ≥aGôe øe 33h
âfÉc .á«FÉ°†≤dG äÉ£∏°ùdG øe 57h

øª°V ¿ƒ``∏`ª`©`j ´É``£` ≤` dG Gò`` g »``a
≥jôa QÉ©°T âëJh á«æWh á``jDhQ
.øjôëÑdG
áªgÓédG IQƒ``à` có``dG â``æ`«`Hh
á«ë°üdG á``jÉ``Yô``dG ≥``aGô``e Oó``Y ¿CG
≠∏H 2019 ΩÉ``Y á``jÉ``¨`d á∏é°ùªdG
%4 ÉgQób IOÉ``jõ``H ,á°ù°SDƒe 746
ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒe OóY »dÉªLEG »a
ÖÑ°ùH ,á``μ` ∏` ª` ª` dG »`` a á``«` ë` °` ü` dG
,á«Ñ£dG õcGôªdG Oó``Y »``a IOÉ``jõ``dG
»``dÉ``ª` LE’G Oó``©` dG ¢``†`Ø`î`fG Éªæ«H
21`H áfQÉ≤e 19 ≈dEG äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
∞«æ°üJ ô««¨J ÖÑ°ùH 2018 »``a
.á«ÑW õcGôe ≈dEG ø««Ø°ûà°ùe
º°ùb ¿EG á``ª` gÓ``é` dG â`` dÉ`` bh
Qó°UCG ób á«ë°üdG ≥aGôªdG º«¶æJ
657 Oó``Lh Gkó` jó``L É°ü«NôJ
81
k
áaÉ°VEG ,áªFÉ≤dG äBÉ°ûæª∏d É°ü«NôJ
IOÉjõH á«°û«àØJ IQÉjR 943 ò«Øæàd
,»°VÉªdG ΩÉ``©` dG ø``Y %35 É``gQó``b
1599 í«ë°üJh ójóëJ É¡æY èàf
≥∏©àJ áØdÉîe 455 É¡æe ,áØdÉîe
IóMh â≤∏J Éªc ,ICÉ°ûæªdG áeÓ°ùH
AGôLE’ äÉÑ∏W 4 ájôjô°ùdG çƒëÑdG
âjôLCG É¡æe %50 ;ájôjô°S çƒëH
É¡æ«H ø``e ,»``eƒ``μ`ë`dG ´É``£`≤`dG »``a
≥∏©àj …ôjô°S åëH AGôLEG OÉªàYG
,ô∏μ°ùdG äÉHƒf êÓY »a ó«Øj AGhóH
ájôjô°S á``Hô``é`J ô``Ñ` cCG ¿EG â``dÉ``bh
ìÉ≤d ÜQÉéJ »g øjôëÑdG »a âªJ
âªJ »``à` dG (19 ó``«`aƒ``c) É``fhQƒ``c
√òg ¿CG ák gƒæe ,iƒà°ùe ≈∏YCG ≈∏Y
ó«°UQ »a á«ª∏Y áaÉ°VEG áHôéàdG
.áμ∏ªªdG
º``«`¶`æ`J º``°``ù``b ¿CG â`` æ` `«` `Hh

á«æWƒdG áÄ«¡dG á°ù«FQ äó``cCG
á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd
»``Hò``Y º``jô``e IQƒ``à``có``dG ,(Gô`` ¡` `f)
≈Ø°ûà°ùe 16 OÉªàYG ,áªgÓédG
ô«NCÉJ ¿CG áë°Vƒe .19 π°UCG øe
ÖÑ°ùH AÉL ø«≤ÑàªdG áKÓãdG OÉªàYG
πX »a á©ÑàªdG äGAGô`` LE’G ¢†©H
πªμà°ùj ¿CG ≈∏Y ,É``fhQƒ``c áëFÉL
,…QÉédG ΩÉ©dG ájÉ¡f πÑb ÉgOÉªàYG
™aQ ºJ ø«fGƒb áKÓK OƒLh áØ«°†e
.É¡∏jó©àd É¡JÉMôà≤e
áªgÓédG IQƒàcódG âë°VhCGh
øjôëÑdG AÉ``Ñ`fCG ádÉcƒd åjóM »``a
º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG ¿CG (É``æ`H)
»ah á«ë°üdG äÉ``eó``î` dGh ø¡ªdG
Iô°†M äÉ``¡`«`Lƒ``Jh á```jDhQ Aƒ``°`V
øH ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°`U
OÓ``Ñ`dG π``gÉ``Y ,á``Ø`«`∏`N ∫BG ≈``°`ù`«`Y
iƒà°ùªH É``ek ó``b »°†ªJ ,ió``Ø` ª` dG
»àdG ,á∏≤à°ùªdG á``HÉ``bô``dG ø``e ∫É``Y
IOƒédGh á«aÉØ°ûdGh ádGó©dG øª°†J
á``Ñ`bGô``ª`dGh º``«`«`≤`à`dG ≥``≤`ë`j É``ª` Hh
áμ∏ªe ìÉ``é` f ák `æ`«`Ñ`e ,≥``«` bó``à` dGh
á°SÉFôH áeƒμëdG Oƒ¡éH øjôëÑdG
ô``«` eC’G »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U
¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
ÖMÉ°U øe ºYóHh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖFÉf ó¡©dG »``dh ,áØ«∏N ∫BG óªM
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
äÉ°SÉ«°S º°SQ »a ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
√òg ¿CGh ,á∏eÉμàeh áeó≤àe á«ë°U
äGô°TDƒe ™``aQ øª°†J áeƒ¶æªdG
ô«jÉ©e ≥``ah á«ë°üdG ø``jô``ë`Ñ`dG
ø«∏eÉ©dG ™«ªL ¿CG IócDƒe ,IOƒédG

Ö``«àμdG ø``«°TóJ »``a ∑QÉ``°ûJ á``«fÉªdôÑdG á``Ñ©°ûdG
áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh øeCÓd ìÓ°ùdG ´õf ∫ƒM »fÉªdôÑdG
.á«dhódG á«fÉªdôÑdG äÉª¶æªdGh
Gkô¶f ¬fEG{ »°ù«°ùdG ∫Éb Ö«àμdG ¿ƒª°†e ∫ƒMh
¿Éª°†d ¿ƒ«fÉªdôÑdG ¬H Ωƒ≤j …ò``dG ô«ÑμdG Qhó∏d
Gòg QGó°UEG á«ªgCG »JCÉJ ,ìÓ°ùdG ´õf ±GógCG ò«ØæJ
á«ªæàdGh ìÓ°ùdG ´õf ø«H §Hôj Ók «dO ¿ƒμ«d Ö«àμdG
.záeGóà°ùªdG
≈∏Y á∏ãeCG Ωó``≤`j Ö«àμdG ¿CG »°ù«°ùdG ô``cPh
Ωó≤jh ,ádÉ©ØdG á«fÉªdôÑdG äGAGô``LE’Gh äÉ°SÉ«°ùdG
,á«fÉªdôÑdG äGAGô``LE’G øe ójõe PÉîJ’ äÉ«°UƒJ
áëFÉL ø``e ºdÉ©dG ¬«fÉ©j É``e Aƒ°V »``a Éª«°S ’h
Gõ«côJ É°†jCG Ö«àμdG øª°†àj å«M ,(19-ó«aƒc)
.áÄHhC’Gh ìÓ°ùdG ´õf ≈∏Y
ìÓ°ùdG ´õf ∫ƒM »fÉªdôÑdG Öq«àμdG ¿CG ôcòj
Éæ∏Ñ≤à°ùe ø``«` eCÉ` J{ áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh ø``eCÓ` d
á«fÉªdôÑdG Oƒ``¡`é`dG º``Yó``d √OGó`` `YEG º``J z∑ôà°ûªdG
á«ªæàdGh øeC’G πLCG øe ìÓ°ùdG ´õæH ≥∏©àj Éª«a
πLCG øe á«dhO äÉª¶æe ™e ácGô°ûdÉH áeGóà°ùªdG
»a (ø««fÉªdôÑdG) ø«Yô°ûªdG ∑Gô``°``TEGh ∞«≤ãJ
áë∏°SC’G ∂dP »a ÉªH ,ìÓ°ùdG ´õf ä’Éée ™«ªL
ô«Zh iô``NC’G πeÉ°ûdG QÉ``eó``dG áë∏°SCGh ájhƒædG
Iô«¨°üdG áë∏°SC’Gh á«fÉ°ùfEG ÓdG áë∏°SC’G øe ∂dP
iô``NC’G ájó«∏≤àdG áë∏°SC’Gh áØ«ØîdG áë∏°SC’Gh
.áÄ°TÉædG áë∏°SC’Gh

á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa øe äÉ¡«LƒàH
áÑ©°û∏d ájò«ØæàdG áæé∏dG á°ù«FQ ÜGƒædG ¢ù∏ée
¢ùjôμJ ≈``dEG áaOÉ¡dG øjôëÑdG áμ∏ªªH á«fÉªdôÑdG
∑QÉ°T ,á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏HódG QhO π«©ØJh Oƒ¡édG
áæéd ¢ù«FQ ø«æ«YƒÑdG »°ù«°ùdG óªëe ÖFÉædG
»æWƒdG ø`` `eC’Gh ´É``aó``dGh á``«`LQÉ``î`dG ¿hDƒ` °` û` dG
áμ∏ªªd á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG øY Ók ãªe ÜGƒædG ¢ù∏éªH
∫ƒM »fÉªdôÑdG Öq«àμdG ø«°TóJ πØM »a øjôëÑdG
:¿Gƒæ©H áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh øeCÓd ìÓ°ùdG ´õf
ó≤Y …ò``dGh ,zó©H øY{ ∑ôà°ûªdG Éæ∏Ñ≤à°ùe ø«eCÉJ{
™e ¿hÉ©àdÉH »dhódG »fÉªdôÑdG OÉëJ’G øe º«¶æàH
m
áë∏°SC’G QÉ°ûàfG ΩóY π``LCG øe ¿ƒ«fÉªdôH{ áμÑ°T
.zìÓ°ùdG ´õfh ájhƒædG
πÑb øe á©°SGh ák cQÉ°ûe ∫ÉØàM’G ó¡°T ó``bh
∫hO ∞∏àîe øe á«©jô°ûàdG ¢ùdÉéªdG øe AÉ°†YCG
¢ùdÉéª∏d áeÉ©dG äÉ``fÉ``eC’G »a ø«ØXƒªdGh ºdÉ©dG
´õf ä’Éée »a AGôÑN ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«©jô°ûàdG
øY ø«∏ãªeh IóëàªdG ºeC’G øe ø«dhDƒ°ùeh ìÓ°ùdG
.ìÓ°ùdG ´õf ä’Éée »a πª©J á«dhO äÉª¶æe IóY
»°ù«°ùdG ó``ª` ë` e Ö``FÉ``æ` dG ó`` `cCG ,¬``Ñ` fÉ``L ø`` e
äÉ«dÉ©ØdG √òg πãe »a ácQÉ°ûªdG á«ªgCG ø«æ«YƒÑdG
¬«dƒj …òdG ≠dÉÑdG ΩÉªàg’G ≈``dEG Gkô«°ûe ,á«dhódG
õjõ©Jh á«ªæJ ≈``∏`Y π``ª`©`dG »``a ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée
äGOÉ``ë` J’G ™``e Éª«°S ’h ,á``«`fÉ``ª`dô``Ñ`dG äÉ``bÓ``©` dG

π``Ø``à``ë``j ¢``ù``«``Ø``æ``dG ø`````HG ≈``Ø``°``û``à``°``ù``e
»```æ```jô```ë```Ñ```dG Ö````«````Ñ````£````dG Ωƒ`````«`````H
,»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ωƒ``jh IõFÉL ¬°ü«°üîJ ≈∏Y
AÉÑWCG ™«ªL ¬àª∏c »a …OGô``©`dG QƒàcódG CÉæg Éªc
ájQÉcòJ ÉjGóg ™jRƒJh º¡ªjôμàH ΩÉbh ≈Ø°ûà°ùªdG
äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G ™e ,áMôØdÉH áÄ«∏e AGƒLCG §°Sh
.ájRGôàM’G

AÉ````Ñ````WCG IGhÉ```°```ù```ª```H »```HÉ```«```f ìGô`````à`````bG
á«∏ëªdG äÉ``©``eÉ``é``dG »``é``jô``î``H ¿É```æ```°```SC’G
√òg É¡«∏Y ¢üæJ »àdG OƒæÑdÉH
.Oƒ≤©dG
á``Ñ``∏``£``dG ¿CG â`` `æ` ` «` ` Hh
OƒæÑH Gƒ``Ä` Lƒ``a äÉ``Ñ` dÉ``£` dGh
Ωó``Y ≈``∏`Y â°üf »``à` dG ó``≤`©`dG
ô«¶f GôLCG ø«HQóàªdG »°VÉ≤J
ô``aGƒ``J Ωó``©`d ∂`` dPh ,º``¡`Ñ`jQó``J
π«ªëJ Ωó`` ` Yh ,á``«``fGõ``«``ª``dG
º¡gÉéJ á«dhDƒ°ùe …CG IQGRƒdG
∞«XƒàdÉH GóYh ∂dP QÉÑàYG hCG
¿CG É``ª`c ,á``ë`°`ü`dG IQGRh »``a
øe Ö°ùëJ á«°VôªdG äGRÉLE’G
.ájƒæ°ùdG äGRÉLE’G ∫ó©e
ºgAGô¶f ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
á«∏ëªdG äÉ©eÉédG »éjôN øe
º¡dh ájô¡°T äBÉaÉμe ¿ƒª∏°ùàj
»éjôN øY áØ∏àîe äGRÉ«àeG
’ ƒ``gh ,êQÉ``î`dÉ``H äÉ©eÉédG
ø«H ádGó©dG QÉ«©e ™e ≥Ñ£æj
…ò`` `dGh ,ø``«` é` jô``î` dG ™``«` ª` L
áHÉéà°S’G áeƒμëdG øe πeCÉf
á∏é©à°ùe á``Ø`°`ü`H ìô``à`≤`ª`∏`d
»``é` jô``N ™```e º`` ¡` `JGhÉ`` °` `ù` `eh
.á«∏ëªdG äÉ©eÉédG

A’Dƒ` `g ±É``°``ü``fEG Ωó```Y á``à` Ñ` dG
øe Gƒ``eó``b ºgQÉÑàYÉH áÑ∏£dG
ºàj ’h áμ∏ªªdG êQÉN äÉ©eÉL
ø«°SQGódG áÑ∏£dÉH º¡JGhÉ°ùe
á∏ãªàªdG á«∏ëªdG äÉ©eÉédG »a
á©eÉL ,ájóædôjC’G á©eÉédG »a
.z»Hô©dG è«∏îdG
ºJ ó``b ¬`` fCG ≈`` dEG äQÉ`` °` `TCGh
πª©∏d º¡Jô°TÉÑeh áÑ∏£dG ∫ƒÑb
ΩGhó``H á«ë°üdG õ``cGô``ª`dG »``a
Ék«eƒj äÉ``YÉ``°` S 6 ≈`` dEG π°üj
¢``TQh Qƒ°†ëH º``¡` eGõ``dEG ™``e
ôÑY ó©H øY á«ÑjQóJ äGQhOh
º¡∏ªY ≈dEG áaÉ°VEG ,ΩhR èeÉfôH
Ak É``°`ù`e á``©` HGô``dG á``YÉ``°` ù` dG ø``e
»a Ak É°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG ≈dEG
zÉfhQƒc{`d á«ë°üdG ôLÉëªdG
»dÉªLE’G äÉYÉ°ùdG OóY π°ü«d
ó©Hh ,äÉ``YÉ``°` S 10 ≈```dEG º``¡`d
º¡æe Ö∏£dG ºJ øjô¡°T Qhô``e
πLG ø``e Ék«°üî°T Qƒ°†ëdÉH
RÉ«àe’G Oƒ``≤`Y ≈∏Y ™«bƒàdG
IQGRƒ`` ``H Ö`` jQó`` à` `dG IQGOEÉ` ` ` ``H
É≤k Ñ°ùe ºgQÉ£NEG ¿hO áë°üdG

Ωó``≤`à`J ¿CG π`` eDƒ` `ª` `dG ø`` e
º«MôdGóÑY áeƒ°ü©e .O ÖFÉædG
á``Ø` °` ü` H á`` `Ñ` ` Zô`` `H ìô`` à` `≤` `ª` `H
á``°`ù`∏`L ∫Ó`` ` N ∫É``é``©``à``°``S’G
(AÉKÓãdG) Gk óZ ÜGƒædG ¢ù∏ée
¿Éæ°SC’G AÉÑWCG IGhÉ°ùe ¿CÉ°ûH
2020 - 2019 á©aO »éjôN
Iƒ°SCG äBÉaÉμªdGh Oƒ≤©dG »a
ø``e ø``«` é` jô``î` dG AÉ`` `Ñ` ` WC’É`` `H
.øjôëÑdG »a á«Ñ£dG äÉ©eÉédG
ìôà≤ªdG ¿CG â``ë` °` VhCGh
øe ó``jó``©` dG Aƒ``°` V »``a »``JCÉ``j
É``gÉ``æ`«`≤`∏`J »`` à` `dG ihÉ``μ``°``û``dG
¿É``æ` °` SC’G Ö``W á``Ñ`∏`W π``Ñ`b ø``e
»éjôN ójóëàdG ¬``Lh ≈∏Yh
ºJ øjòdG 2020-2019 á©aO
»ÑjQóàdG èeÉfôÑdG »a º¡dƒÑb
QGôb ™e Ék«°TÉªJ »dÉëdG ΩÉ©∏d
ô¶ædÉH AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ ƒª°S
äÉ©eÉédG »éjôN ∫ƒÑb »a
»a RÉ«àe’G áæ°ùH á«LQÉîdG
áëFÉL ≈`` dEG Gôk ` ¶` f ø``jô``ë`Ñ`dG
.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
∫ƒÑ≤ªdG ô«Z øe{ :âdÉbh

Ö«Ñ£dG Ωƒ«H ’ÉØàMG ¢ù«ØædG øHG ≈Ø°ûà°ùe ΩÉbCG
áª∏c »``ah ,»°VÉªdG ôÑªaƒf 4 Ωƒ``j »a »æjôëÑdG
¢ù«FQ …OGô©dG ôØ©L »∏Y QƒàcódG ÉgÉ≤dCG Iô«°üb
ƒª°ùd √ôμ°T øY É¡«a ôÑY ≈Ø°ûà°ùªdG IQGOEG ¢ù∏ée
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G AGQRƒ``dG ¢ù«FQ

ádhO 85 øe ø``«cQÉ°ûªd »°VGôàaG Qƒ``°†ëH ¬dÉªYCG π``°UGƒj ¿Éæ°SC’G ô``ªJDƒe

بيانات الخبر

ô``ª` JDƒ` ª` dG ∫É`` `ª` ` YCG ó``¡` °` û` Jh
äGhó``æ`dGh äGô°VÉëªdG ø``e GOó``Y
âaó¡à°SG »àdG á«ª∏©dG äÉ°TÉ≤ædGh
AÉÑWCGh º¡jóYÉ°ùeh ¿Éæ°SC’G AÉÑWCG
»«æah »«æ≤Jh á«æ°ùdG áë°üdG
¢TQh øe OóY ÖfÉL ≈dEG ,¿Éæ°SC’G
.πª©dG
¢``Vô``©` eh ô`` ª` `JDƒ` `e õ`` `cô`` `jh
¿Éæ°SC’G Ö£d ¢ùeÉîdG øjôëÑdG
»``Ñ`£`dG º``«` ∏` ©` à` dG á``∏` °` UGƒ``e ≈``∏` Y
º``ZQ ¿É``æ` °` SC’G AÉ``Ñ``WC’ ôªà°ùªdG
ƒgh ,19-ó«aƒc áëFÉL äÉjóëJ
ΩÉ≤j …òdG ¬Yƒf øe ∫hC’G ôªJDƒªdG
ó©H á≤£æªdG iƒà°ùe ≈∏Y ΩÉ©dG Gòg
áé«àf äÉ«dÉ©ØdG øe ô«ãμdG ∞bƒJ
.áëFÉé∏d
¿ƒ∏ãªe ôªJDƒªdG »a çóëàjh
äÉ©eÉédGh äÉ«©ªédG øe OóY øY
AÉ``cô``°` T á`` bƒ`` eô`` ª` `dG á``«` ª` «` ∏` bE’G
ájOƒ©°ùdG á«©ªédG πãe ôªJDƒªdG
á«©ªédGh ,áã∏dG áMGôLh ¢VGôeC’
,¿É`` `æ` ` °` ` SC’G Ö`` £` `d á`` jOƒ`` ©` `°` `ù` `dG

¢``Vô``©` eh ô``ª``JDƒ``e π``°``UGƒ``j
¿Éæ°SC’G Ö£d ¢ùeÉîdG øjôëÑdG
¬dÉªYCG BAHRAIN DLS5
Qƒ°†ëH øjôëÑdG áμ∏ªe »a ó©H øY
çóëdG Gòg »a ø«cQÉ°ûªd »°VGôàaG
.ºdÉ©dG ∫ƒM ádhO 85 øe »Ñ£dG
á``cGô``°` û` H ô`` ª` `JDƒ` `ª` `dG ΩÉ```≤` `jh
IQGRh ø``e π``c ™``e á``«`é`«`JGô``à`°`SG
º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dGh áë°üdG
,á«Ñ£dGh á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG
»a çÉ``ë`HCÓ`d á«ªdÉ©dG á«©ªédGh
á«Hô©dG áμ∏ªªdG ´ôa-¿Éæ°SC’G ÖW
»H{ ácô°T øe º«¶æàHh ,ájOƒ©°ùdG
.á«Ñ£dG äÉ«dÉ©Ø∏d z¬jEG …O
ìôW ôªJDƒªdG ∫Ó``N …ô``é`jh
ÖW »a çÉëHCG áYƒªée ¢VGô©à°SG
,»°VGôàaG ≈≤à∏e øª°V ¿Éæ°SC’G
¢VôY É``jQhO ôªJDƒªdG πªμà°ùjh
ø«à°S øe ôãcCG É¡H Ωó≤J äÉ``°`SGQO
»FÉ°üNCGh …QÉ°ûà°SG ø``e ÉãMÉH
á≤£æªdGh øjôëÑdG øe ¿Éæ°SC’G ÖW
.ºdÉ©dGh

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

,¿É``æ` °` SC’G Ö``W çÉ``ë` HC’ á``«` dhó``dG
¿Éæ°SCG Ö£d á«Hô©dG á«ªjOÉcC’Gh
¿Éæ°SC’G AÉÑWCG á«©ªLh ,∫É``Ø`WC’G
.á«àjƒμdG

á«©ªédGh ,º∏©dG ¢VÉjQ á©eÉLh
,∫É``Ø`WC’G ¿Éæ°SCG Ö£d ájOƒ©°ùdG
á``MGô``é`d á``jOƒ``©`°`ù`dG á``«`©`ª`é`dGh
á«©ªédGh ,ø«μØdGh ¬LƒdGh ºØdG

ìÓ``°` UE’ á``jOƒ``©` °` ù` dG á``«`©`ª`é`dGh
¿É``æ` °` SC’G Ö``W á``«` ∏` ch ,¿É`` æ` `°` `SC’G
á©eÉLh ,õjõ©dGóÑY ∂∏ªdG á©eÉéH
,π°ü«a ø``H ø``ª`Mô``dGó``Ñ`Y ΩÉ`` ` eE’G

العدد

الرابط اإللكتروني
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óLÉ°ùªdG º``«≤©J »``a á``°TQh º``«≤J á``«æ°ùdG ±É``bhC’G ó``¡``©``e Qhó``````H ó``«``°``û``j á``«``dÉ``ª``°``û``dG ß```aÉ```ë```e
á``«``æ``Wƒ``dG QOGƒ````μ````dG π```«```gCÉ```J »```a IQGOE’G

á«ë°üdG äÉWGôà°T’ÉH ΩGõ``à` d’G
…OÉJôªd áªFÓªdG AGƒLC’G ô«aƒJh
ô°ùj πμH º¡JOÉÑY AGOC’ óLÉ°ùªdG
.ádƒ¡°Sh

áfÉ«°üdG »àYƒªée ¬H Ωƒ≤J …òdG
≈∏Y IQGOE’É`` H óLÉ°ùªdG ¿ƒÄ°Th
óLÉ°ùªdG º«≤©Jh ∞«¶æJh áfÉ«°U
»a Iô``ª` à` °` ù` ª` dG º``gOƒ``¡` L ≈``∏` Y

øe IOÉØà°S’G ≈∏Y ø«Yƒ£àªdGh
»dÉgC’G QhO øªKh ,IQhó``dG √ò``g
á``¶`aÉ``ë`ª`∏`d º`` `gQhó`` `H ΩÉ``«``≤``dÉ``H
ô«ÑμdG QhódGh óLÉ°ùªdÉH ájÉæ©dGh

á«æ°ùdG ±ÉbhC’G IQGOEG âeÉbCG
»fPDƒe øe Oó©d á«ÑjQóJ á°TQh
¥ôW »a ø«Yƒ£àªdGh óLÉ°ùªdG
™e ¿hÉ``©` à` dÉ``H ó``LÉ``°`ù`ª`dG º«≤©J
IQGRƒ`` `H »``fó``ª` dG ´É`` aó`` dG IQGOEG
¢Sóæ¡ªdG ∂dòH ìô°U ,á«∏NGódG
IQGOEG ô``jó``e Qƒ``f ó``ª` MCG ∞``°`Sƒ``j
±É``°`VCG …ò`` dG ,á«æ°ùdG ±É`` `bhC’G
Ωó``b »``fó``ª` dG ´É``aó``dG ≥``jô``a ¿CÉ` `H
´Gƒ`` ` `fCG ø```Y É``«` ∏` «` °` ü` Ø` J É``Mô``°``T
É¡eGóîà°SG Öéj »àdG äÉª≤©ªdG
¥ô``Wh ,óLÉ°ùªdG êQÉ``Nh π``NGO
Éªc ,º«≤©àdG äÉ°Tôe ΩGóîà°SG
á«FÉbƒdG á«ë°üdG äÉWÉ«àM’G ø«H
ø«ª≤©ªdG πÑb øe ÉgPÉîJG ÖLGƒdG
.á«bGƒdG ¢ùHÓªdG AGóJQG øe
áYƒªée ¿CG Qƒ``f ±É``°``VCGh
óLÉ°ùe πc ójhõJ π°UGƒJ áfÉ«°üdG
OGƒªdÉH øjôëÑdG áμ∏ªe ™eGƒLh
,É¡H á°UÉîdG äGhOC’Gh áª≤©ªdG
øe ô«Ñc AõL øe AÉ¡àf’G ºJ å«M
.∂dòd áYƒ°VƒªdG á£îdG
√ôμ°T IQGOE’G ô``jó``e Ωó`` bh
»fóªdG ´É``aó``dG ≥jôØd √ô``jó``≤`Jh
™e ºFGódG ¬fhÉ©Jh ¬HhÉéJ ≈∏Y
ø«fPDƒªdG ¢UôëH Gó«°ûe ,IQGOE’G

,QOGƒ``c èeÉfôH »``a ø«cQÉ°ûªdGh
πc ô``«`aƒ``J ≈``∏`Y ¢``Uô``ë` dG Gk ó`` cDƒ` `e
äÉÑ∏£àe ºYód áeRÓdG äÉLÉ«àM’G
ìÉéædG ø«cQÉ°ûª∏d Ék «æªàe ,á°SGQódG
.≥«aƒàdGh

á¶aÉëªdG É¡eó≤J »``à`dG á``FQÉ``£` dG
çOGƒM øe øjQô°†àª∏d á«dÉª°ûdG
.á°SGQó∏d êPƒªæc ,∫RÉæªdG ≥jôM
¿hÉ``©`à`dÉ``H ß``aÉ``ë`ª`dG Ö```MQh
á``eÉ``©`dG IQGOE’G ó``¡`©`e ™``e º``FÉ``≤` dG

á°Sóæg IOÉYEG πª°T …òdGh èeÉfôÑdG
πª©dG á``«` dBG ô``jƒ``£` Jh ,äÉ``eó``î` dG
IAÉØμH É¡dƒ°Uhh ,É¡JOƒL ¿Éª°†d
á©LGôe ºàà°S å«M ,É¡«≤ëà°ùe ≈dEG
á«YÉªàL’G äÉfÉYE’G áeóN º««≤Jh

ï«°ûdG ø``H »∏Y ó«°ùdG OÉ``°` TCG
ßaÉëe Qƒ``Ø`°`ü`©`dG ø«°ùëdGóÑY
»àdG Oƒ¡édÉH á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG
IQGOE’G ó¡©e ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG É¡dòÑj
iƒà°ùªH AÉ≤JQ’G πLCG øe áeÉ©dG
äGôÑîdÉH Égóeh á«æWƒdG QOGƒμdG
»a º``¡`°`ù`j …ò`` `dG ô`` `eC’G ,á`` eRÓ`` dG
ióe ≈∏Y ¢ùμ©æjh äGAÉØμdG π≤°U
¿CG Gk ôÑà©e ,πª©dG IOƒ``L ø«°ùëJ
èFÉàf ≥≤ëj ôªà°ùªdG Ö``jQó``à` dG
ø«ØXƒª∏d »JGòdG ôjƒ£àdG »a áÑ«W
±ô©àdGh ,AGOC’G IOƒ``L ø°ùëjh
É``gõ``jõ``©`Jh iƒ``≤``dG ø``WGƒ``e ≈``∏` Y
.É¡àédÉ©eh ∞©°†dG •É≤fh
ßaÉëªdG AÉ≤d ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
IQGOE’G ó¡©e »Ñ°ùàæe øe OóY ™e
QOGƒc èeÉfôH »a ø«cQÉ°ûªdG áeÉ©dG
∞«£∏dGóÑY ódÉN ¢Sóæ¡ªdG Qƒ°†ëH
á«°Sóæ¡dG äÉ``eó``î` dG IQGOEG ô``jó``e
¢ù«FQ •É«îdG ΩÉ°üYh QÉªãà°S’Gh
.ájQÉªãà°S’G á«ªæàdG
≈``∏`Y ß``aÉ``ë``ª``dG ™`` ∏` `WG ó`` `bh
»Ñ°ùàæªd á«fGó«ªdG á°SGQódG §£îe

Oƒ¡L ¢``Vô©à°ùj »``YGPE’G ø``eC’G è``eÉfôH
ÉfhQƒc á``ëaÉμe »a ™ªàéªdG á``eóN á``Wô°T
OóY ºjó≤J »``YGPE’G ø``eC’G èeÉfôH øª°†J ó``bh
å«M ,á«YÉªàL’Gh ájƒYƒàdGh á«æeC’G äGô≤ØdG øe
áë°U ´ƒ°Vƒe ≈``dEG zπé°ùe ôjô≤J{ Iô≤a âbô£J
∫É°Uh IQƒ``à` có``dG äQÉ``°` TCG å«M ,áÑ∏£dG á``eÓ``°`Sh
¿hDƒ°ûdG IQGOEÉ` `H á«LÓ©dG áÑ©°ûdG ¢ù«FQ π°VÉØdG
áYƒªée ≈dEG ,á«∏NGódG IQGRƒH á«YÉªàL’Gh á«ë°üdG
πØ£dG º«∏©àc ,É¡H ΩGõ``à` d’G Öéj »àdG •É≤ædG ø``e
º≤©ªdG ΩGóîà°SGh øjó«dG π°ù¨d áë«ë°üdG á≤jô£dG
ø«æ«©dG ¢ùªd …OÉØJh áªMOõªdG øcÉeC’G øY OÉ©àH’Gh
AÉ≤H á«ªgCG IócDƒe ,º«≤©J ¿hO øe áaÉédG í£°SC’Gh
¢Vôª∏d ¢``VGô``YCG …CÉ` H √Qƒ©°T ∫É``M ∫õæªdÉH πØ£dG
âaÉ°†à°SGh .IQGôëdG áLQO ´ÉØJQGh ±ÉédG ∫É©°ùdÉc
äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe ø«©ØàæªdG óMCG zπeCG ábGô°TEG{ Iô≤a
¬«∏Y Iƒ£îdG √òg ¢SÉμ©fG ióeh á∏jóÑdG ô«HGóàdGh
¬à∏©L Iƒ£îdG √òg ¿CG ≈dEG QÉ°TCG å«M ,¬Jô°SG ≈∏Yh
íÑ°üj ¿CGh ,¬JÉ«M QÉ°ùe í«ë°üJ »a ô«μØàdG ó«©j
πc ¬JQÉ°ùN ó©H ,™ªàéªdG »a Ók YÉah Ék ëdÉ°U Gƒ°†Y
ºμM »àdG äGQóîe á«°†b »a ¬WQƒJ AGôL ∂∏ªj Ée
á°TOQO{ Iô≤a âdhÉæJ Éªc .äGƒæ°S ô°ûY Ió``e É¡«a
äÉ«∏ª©H á°UÉîdG äÉª«∏©àdGh äGOÉ°TQE’G z¢ù«ªîdG
äÉ≤«Ñ£àdG ôÑY ™≤J »àdG á°UÉNh ∫É«àM’Gh Ö°üædG
ó«cCÉJ ºJ å«M ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°SƒH á°UÉîdG
πãe ∑QGóàd π°UÉØdG ô°üæ©dG ÉgQÉÑàYÉH á«YƒàdG á«ªgCG
RÉ¡L ¥GôàNÉH ∫ÉàëªdG Ωƒ≤j å«M ,äÉ«∏ª©dG √òg
AÉ£YEG »a πgÉ°ùàdG ∫Ó``N øe ¬JóYÉ°ùªH á«ë°†dG
ádƒîe ô«Z äÉ¡éd ¬H á°UÉîdG á«°üî°ûdG äÉeƒ∏©ªdG
.∂dòH

√ó©J …ò``dG »```YGPE’G ø`` eC’G èeÉfôH ±É°†à°SG
á«æeC’G á``aÉ``≤`ã`dGh ΩÓ``YEÓ` d á``eÉ``©`dG IQGOE’G ¬``eó``≤`Jh
Ö«ÑM óªëe ó``FGô``dG øjôëÑdG á`` YGPEG ™``e ¿hÉ©àdÉH
áeóN áWô°T áÑ©°T ∫ÉªYCG ô««°ùàH ∞∏μªdG …ƒ∏©dG
å«M ,á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóªH ™ªàéªdG
ßØM ∫Éée »a ™ªàéªdG áeóN áWô°T Oƒ¡L ≈dEG QÉ°TCG
.á«æWƒdG äÉÑ°ùàμªdG ¿ƒ°Uh ™ªàéªdG ájÉªMh øeC’G
™ªàéªdG áeóN áWô°T Oƒ¡L QÉWEG »a ¬fCG ±É°VCGh
äÓªëdG ∞«ãμJ ºJ ó≤a ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
Aƒ°†dG §«∏°ùàd ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ájƒYƒàdG
,√QÉ°ûàfG ™``æ`eh ¢Shô«ØdG ø``e á``jÉ``bƒ``dG ¥ô``W ≈∏Y
äÉØdÉîe …CG ∫É«M IòîàªdG á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’Gh
áeóN áWô°T äGAGô``LEG Éë°Vƒe ,áeÉ©dG øcÉeC’G »a
áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG »a ™ªàéªdG
.IóaGƒdG ádÉª©dG øμ°S ´É°VhCG í«ë°üJh ô°üëd
™e ø``eGõ``à`dÉ``H ¬``fCG …ƒ``∏`©`dG óªëe ó``FGô``dG ó`` cCGh
áeóN áWô°T âeÉb ó≤a ,»FõL πμ°ûH ¢SQGóªdG IOƒY
ÉªH ¢SQGóªdG §«ëe ø«eCÉàd á£N ™°VƒH ™ªàéªdG
º«¶æJ πª°ûJ »àdGh ,™«ªé∏d áeÉ©dG áeÓ°ùdG ßØëj
á``jODƒ`ª`dG äÉ``bô``£` dGh ´QGƒ``°` û` dG »``a Qhô``ª` dG á``cô``M
Qƒ°†ëdG »Jôàa ∫Ó``N ∫É``Ø`WC’G ¢``VÉ``jQh ¢SQGóª∏d
»a ∫ÉØWC’G ¢üNC’ÉHh ÜÓ£dG IóYÉ°ùeh ±Gô°üf’Gh
º¡dƒ°Uh øe ócCÉàdGh á°SQóªdG ≈``dEG ≥jô£dG QƒÑY
IQhô°†H áÑ∏£dGh Qƒ`` eC’G AÉ``«` dhCG á«YƒJh ,¿É``eCÉ` H
IóYÉ°ùe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»FÉbƒdG ΩÉªμdG ™°VƒH ΩGõàd’G
»YÉªàL’G óYÉÑàdG º«¶æJ »a ¢SQGóªdG øeCG ¢SGôM
.äÉHGƒÑdG óæY

ÉYƒ£àe 80 ÜQó````J zô```ª```MC’G ∫Ó```¡```dG{
ó``ë``dÉ``H »```ë```°```ü```dG ô```é```ë```dG õ```cô```ª```H

™e πeÉ©à∏d õcôªdG ájõgÉL ™aôjh
∫ƒ°üëdG Ö∏£àJ áFQÉW ádÉM …CG
.á«dhCG äÉaÉ©°SEG ≈∏Y
Égôμ°T øY »©«Ñ°ùdG âHôYCGh
»æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dG á«©ªéd
Gƒ``dò``H ø``jò``dG ø``«` HQó``ª` dG ™``«`ª`Lh
ø«Yƒ£àªdG ™``e ºgó¡L iQÉ°üb
äÉaÉ©°SE’G äGAGôLEG Gƒæ≤JG øjòdG
Ió``cDƒ`e ,Ö∏≤dG ¢``TÉ``©`fEGh á``«` dhC’G
∞∏àîe »a ¿hÉ©àdG õjõ©J á«ªgCG
.ácôà°ûªdG ä’ÉéªdG

á``∏`eÉ``μ`à`e á``eƒ``¶` æ` eh á`` °` `ShQó`` e
øWGƒª∏d áeÓ°ùdGh áë°üdG õjõ©àd
.áμ∏ªªdG »a º«≤ªdGh
â``ª`©`f äó`` ` ` cCG É``¡` Ñ` fÉ``L ø```e
ôéëdG õ``cô``e Iô``jó``e »``©`«`Ñ`°`ù`dG
á«ªgCG óëdÉH …RGô``à`M’G »ë°üdG
AÉæHh õcôªdÉH ø«Yƒ£àªdG ÖjQóJ
äÉ``aÉ``©` °` SE’G ∫É``é` e »``a º``¡` JGQó``b
õjõ©J »``a º``¡`°`ù`j É``ª` H ,á```«` `dhC’G
á``eó``≤` ª` dG á``«` ë` °` ü` dG äÉ`` eó`` î` `dG
,19-ó«aƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üª∏d

ôªMC’G ∫Ó¡dG á«©ªL âª¶f
äGQhó`` dG ø``e á∏°ù∏°S »æjôëÑdG
á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G ≈∏Y á«ÑjQóàdG
»ë°üdG ôéëdG õcGôªH ø«Yƒ£àª∏d
,ó``ë` dG á``≤` £` æ` e »`` a …RGô`` `à` ` M’G
Ék Yƒ£àe ø``«`fÉ``ª`K ƒ``ë`f É``gô``°`†`M
±ó¡H ∂dPh ,õcôªdG iód áYƒ£àeh
É«aÉ©°SEG πeÉ©àdG á«Ø«μH º¡Øjô©J
-ó«aƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG ™``e
.19
äGQhO á«©ªédG âª¶f Éªc
Ö∏≤dG ¢TÉ©fEG á«Ø«c ≈∏Y á«ÑjQóJ
¿ÉØLôdG áédÉ©e RÉ¡L ΩGóîà°SÉH
ø«°VôªªdG øe OóY Égô°†M »dB’G
∫ÉéªdG »``a ø«∏eÉ©dGh ø««æØdGh
»ë°üdG ô``é`ë`dG õ``cô``e »``ë`°`ü`dG
.¬JGP
OóY äGQhódG ∂∏J »a ô°VÉMh
iód á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G »HQóe øe
»æjôëÑdG ô``ª`MC’G ∫Ó``¡`dG á«©ªL
Gò``g »``a á``∏` jƒ``£` dG Iô``Ñ` î` dG …hP
.∫ÉéªdG
…OÉëdG ∑QÉÑe PÉà°SC’G ∫É``bh
ô`` ª` `MC’G ∫Ó``¡` ∏` d ΩÉ`` ©` `dG ø`` `«` ` eC’G
ΩÉ©dG ôjóªdG ádÉcƒdÉH »æjôëÑdG
»JCÉj Ö``jQó``à`dG Gò``g ¿EG á«©ªé∏d
»a á«©ªédG áªgÉ°ùe QÉ```WEG »``a
áëFÉL á¡LGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡édG
á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYOh ,19-ó«aƒc
á``«`ë`°`ü`dG äÉ``eó``î``dG º``jó``≤` J »`` a
ájƒYƒàdGh á«FÉbƒdGh á«LÓ©dGh
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ô``FÉ``°` Sh ø«HÉ°üª∏d
…OÉëdG PÉà°SC’G OóLh .ø«ª«≤ªdGh
»æjôëÑdG ô``ª` MC’G ∫Ó``¡` dG ôjó≤J
á«Ñ£dG QOGƒ``μ``dGh ¥ô``Ø` dG Oƒ``¡`é`d
»ë°üdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG πch
ø«Ø©°ùeh ø«°Vôªeh AÉ``Ñ`WCG ø``e
,ø«Yƒ£àeh ø««æah ø`` «` `jQGOEGh
áYÉ°ùdG QGó``e ≈∏Y ¿ƒ∏ª©j øjòdG
¢ù°SCG ≥``ah ,áëFÉédG √ò``g ∫Ó``N

eslammahfoouz@hotmail.com

ÜÉjO ó«dh:Ëó≤J

äÉØdÉîe ¬HÉμJQG ó©H áªμëªdG ≈dEG »Ñ°SÉëe ≥«bóJ Ö``àμe ádÉMEG
ÜÉgQE’G πjƒªJh ∫GƒeC’G π°ùZ äÉ°SQÉªe ó°V äGAGôLE’G ™«ªL ÉgPÉîJG ócDƒJ áHÉ«ædG
äÉ``eGõ``à``dÓ``d ∫É```ã` `à` `e’G »`` `a
,øjQGô≤dG »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG
¬àdÉMEÉH áHÉ«ædG äôeCG ºK øeh
.á°üàîªdG á«FÉæédG áªμëª∏d
áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CG ócCG Éª«a
™«ªL PÉ``î` JG ø``Y ≈``fGƒ``à`J ø``d
∫É«M á``«`fƒ``fÉ``≤`dG äGAGô`` ``LE’G
áØdÉîªdÉH ™≤J äÉ°SQÉªe á``jCG
∫Gƒ``eC’G π°ùZ ¿ƒ``fÉ``b ΩÉ``μ`MC’
äGQGô``≤`dGh ÜÉ`` gQE’G πjƒªJh
,¬«∏Y AÉæH IQOÉ°üdG ájò«ØæàdG
Éª«°S ,É``¡`«`Ñ`μ`Jô``e á``≤` MÓ``eh
Qƒ°ü≤dG AGô``L ™≤J »àdG ∂∏J
º¡«∏Y ÖLƒJ øªe ∫Ó`` NE’Gh
ò``«`Ø`æ`J º`` ¡` `dÉ`` ª` `YCGh º``¡` à` æ` ¡` e
É``¡`°`Vô``Ø`j »``à``dG äÉ`` eGõ`` à` `d’G
É``YOh ,äGQGô`` `≤` ` dGh ¿ƒ``fÉ``≤` dG
áÑWÉîªdG á«æ©ªdG äÉ°ù°SDƒªdG
ÉªH ΩGõ``à`d’G IQhô``°`V ≈``dEG É¡H
äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J ¿ƒc ,¬°VôØJ
á«eƒμëdG äÉ¡édG ™e áμjô°T
É¡JGô«KCÉJh áªjôédG áëaÉμe »a
.™ªàéªdG ≈∏Y

ÖàμªdG ÖMÉ°U πÑb øe âÑμJQG
É¡«∏Y ÉÑbÉ©e áªjôL πμ°ûJ »àdGh
áëaÉμeh ô¶M ¿ƒ``fÉ``b ÖLƒªH
.ÜÉgQE’G πjƒªJh ∫GƒeC’G π°ùZ
ô``bCG º¡àªdG ÜGƒéà°SÉHh
√ô«°ü≤J ø``e ¬``«` dEG Ö°ùf É``ª`H

áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH ó``bh
∫GƒbCG ≈dEG â©ªà°SG ¿CÉH É¡JÉ≤«≤ëJ
äÉ«∏ªY á``ë`aÉ``μ`e º``°`ù`b ¢``ù`«`FQ
¬à°ûbÉfh IQGRƒdÉH ∫GƒeC’G π°ùZ
»àdGh á```dOC’Gh äGóæà°ùªdG »``a
»àdG äÉØdÉîªdG ¬LhCG øY âØ°ûc

ºFÉ≤dG è¡æªdG ≥«Ñ£Jh ,AÓª©dG
äÓé°ùdG ßØMh ,ôWÉîªdG ≈∏Y
™aôH ΩGõ``à` d’Gh ,äGóæà°ùªdGh
ágƒÑ°ûªdG äÉ«∏ª©dG øY ôjQÉ≤J
Éªd á``Ø`dÉ``î`ª`dÉ``H É¡©«ªL ∂`` `dPh
.¿ÉjQGRƒdG ¿GQGô≤dG ¬ÑLhCG

»°Tô≤dG óªMCG ó«°ùdG ìô°U
ºFGôédG áHÉ«æH áHÉ«ædG ¢ù«FQ
áHÉ«ædG ¿CÉH ∫GƒeC’G π°ùZh á«dÉªdG
á©bGh »a É¡JÉ≤«≤ëJ äõéfCG ób
ôjRh …QGô≤d äÉØdÉîe ÜÉμJQG
áMÉ«°ùdGh IQÉ``é`à`dGh áYÉæ°üdG
108h 2017 áæ°ùd 173 »ªbQ
äÉeGõàd’G ¿CÉ°ûH 2018 áæ°ùd
ô``¶`M äGAGô`` ` `LEÉ` ` ` H á``≤` ∏` ©` à` ª` dG
πjƒªJh ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉμeh
¢UÉî°TC’G ∫É``ª`YCG »``a ÜÉ`` gQE’G
…QÉéàdG πé°ùdÉH ø«∏é°ùªdG
áμ∏ªªH äÉHÉ°ùëdG »≤bóe πé°Sh
.øjôëÑdG
º`` FGô`` é` `dG á`` HÉ`` «` `f â`` `fÉ`` `ch
ób ∫Gƒ`` ` ` `eC’G π``°` ù` Zh á``«` dÉ``ª` dG
øª°†àªdG IQGRƒ`` `dG ÆÓ``H â≤∏J
ÖMÉ°U º¡àªdG ÜÉμJQG ±É°ûàcG
øe Oó©d »Ñ°SÉëe ≥«bóJ Öàμe
¬∏eÉ©Jh √óbÉ©J óæY äÉØdÉîªdG
∂∏J â∏ãªJh äÉcô°ûdG øe OóY ™e
≥«Ñ£J »a ¥ÉØNE’G »a äÉØdÉîªdG
√ÉéJ á``Ñ` LGƒ``dG á``jÉ``æ`©`dG ó``YGƒ``b

Iô«ah ìÉHQCG ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh IQÉéàdG »a Éª¡dGƒeCG π«¨°ûàH Éª¡ªghCG

QÉæjO ∞dCG 27 øe ôãcCG ≈∏Y Éª¡æe »dƒà°ùjh øjƒNCG ≈∏Y ∫Éàëj ¢``üî°T

بيانات الخبر

á«fÉªàF’G ábÉ£ÑdG òNG ¬fG Éªc ,QÉæjO ∞dCG
∞JGƒg Ió``Y ¬ª°SÉH êôîà°SGh ¬≤«≤°T øe
ºd ¬``æ`μ`dh ,ä’É``°` ü` J’G äÉ``cô``°`T ø``e á``dÉ``≤`f
,√ó°V ÆÓH ºjó≤àH ÉeÉ≤a Éª¡dGƒeG Éª¡ëæªj
øe ójó©dG Éª¡cÓàeG ∂dòd Éª¡JÉÑKG ¿G Éæ«Ñe
.´ƒ°VƒªdG Gòg ¿CÉ°ûH º¡àªdG ™e äÉKOÉëªdG
iôÑμdG áªμëªdG ≈dG á«°†≤dG â∏«MGh
π«LCÉàH äô`` bG å``«`M ,á``©` HGô``dG á``«`FÉ``æ`é`dG
.ôÑªaƒf 12 ≈dEG á«°†≤dG

¿Gh ∫Éàëe ¬fG ¬d ø«ÑJ º¡àªdG øY ∫GDƒ°ùdÉH
»a ¬H √ôÑNCG …òdG º°S’G øY ∞∏àîe ¬ª°SG
.ájGóÑdG
∫É``à`MG º¡àªdG ¿G ∞°ûàcG ¬``fG ô`` cPh
,QÉæjO ∞``dCG 20 »dGƒëH É°†jCG ¬≤«≤°T ≈∏Y
™e çóëàdÉH ÉeÉb ¬≤«≤°Th ¬``fG ≈``dG Gô«°ûe
OGóYEÉH ΩÉb å«M ,∫GƒeC’G ∂∏J ¿CÉ°ûH º¡àªdG
8000h ≠∏Ñª∏d QÉæjO 7500 ≠dÉÑªH á«fƒjóe
20`dG ≠∏Ñe »bÉÑH ±ôà©j ºdh ¬≤«≤°ûd QÉæjO

,ΩÉ¡JG øe ¬«dG Ö°ùf Ée º¡àªdG ôμfCGh
≠∏q ÑªdG ™e ábGó°U ábÓY ¬£HôJ ¬fÉH ô``bCGh
≥``aQGh ,»°üî°T ø``jO »``g á``©` bGƒ``dG ¿Gh
É¡∏ªY ób á«fƒjóe óæ°S øe áî°ùf ¥GQhC’ÉH
á«fƒjóªdG ÖÑ°S ¿Gh ,≠∏Ñª∏d ¬≤ëH ƒμ°ûªdG
.»°üî°T øjO ƒg
πÑb øe ∫É«àMÓd ¢Vô©J ¬fG ócCG ≠∏ÑªdG
¬«∏Y ∫ÉàMG √ó°V ƒμ°ûªdG ¿G ÓFÉb º¡àªdG
≈∏Y ±ô©J ¬``fG ≈``dG Gô«°ûe Iô«Ñc ≠dÉÑªH
√ôÑNCGh ,¬≤«≤°T ≥jôW øY 2019 »a QƒcòdG
»a ∫É``ª` Y’G ∫É`` LQ QÉ``Ñ` c ø``e ¬``fÉ``H º¡àªdG
¬fGh ™jQÉ°ûªdG øe ójó©dG ¬jódh øjôëÑdG
,ìÉ``HQCÉ`c Iô«Ñc á«dÉe ≠dÉÑe ≈∏Y π°üëàj
á«dÉe á¶Øëe OGóYEÉH Ωƒ≤«°S ¬fÉH √ôÑNCGh
¬d ¿ƒ©aój º``gh øjôªãà°ùe Ió``Y É¡∏Nój
√ôÑNCGh ,ÉMÉHQCG ÉgôKCG ≈∏Y ¿ƒ∏°üëàj ≠dÉÑe
äÉ«éeôH ácô°Th ≈¡≤e OGóYEÉH Ωƒ≤«°S ¬fG
.Égô«Zh
AÉ£YEÉH π©ØdÉH ΩÉ``b ¬``fG ≠∏ÑªdG ∫É``bh
Ωƒ≤j ¿Éch äÉ©aO ≈∏Y QÉæjO 7500 º¡àªdG
¿G π`` LG ø``e ¬``æ`Y å``ë` Ñ` dGh ¬``H ∫É``°` ü` J’É``H
ºFGO ¿Éc ¬æμdh ,¬≤M âÑãj A»°T …CG ¬«£©j
ΩÉb ÉeóæYh ,≥∏≤dÉH ≠∏ÑªdG ô©°TG Éªe Üô¡àdG

≈∏Y Ö°üæj ¿G ¢UÉî°TC’G óMCG ´É£à°SG
¬fGh ,∫É``ª`YG π``LQ ¬fCÉH Éª¡eÉ¡jEÉH ø``jƒ``NCG
™jQÉ°ûªdG øe ójó©dG »a QÉªãà°S’ÉH Ωƒ≤j
∂∏J ô``«` ¶` f É`` `MÉ`` `HQCG ≥``≤` ë` jh á``jQÉ``é` à` dG
Éª¡æe ∫ƒ°üëdG øe øμªJh ,äGQÉªãà°S’G
.QÉæjO ∞dCG 27 øe ôãcCG ≈dG π°üJ ≠dÉÑe ≈∏Y
»a ¬``fG ≈``dEG á``©`bGƒ``dG π«°UÉØJ Oƒ``©`Jh
IQGOEG ø``e ÆÓ``H OQh 2019 ΩÉ``Y ¿ƒ``°`†`Z
øeG IôFGO »a ájOÉ°üàb’G ºFGôédG áëaÉμe
’GƒeCG º¡àªdG »≤∏J √OÉØe á«HƒæédG á¶aÉëe
ÉgQÉªãà°SG ó°ü≤H øjƒNCG Éª¡«∏Y »æéªdG øe
øe ∂``dò``H ¢ü«NôJ ≈``∏`Y ∫ƒ``°`ü`ë`dG ¿hó`` H
.…õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe
»a Éª¡«∏Y »æéªdG øjƒN’G óMCG ∫Ébh
óMCG ¬fÉH ¬ªghG º¡àªdG ¿G áHÉ«ædG äÉ≤«≤ëJ
πª©dG ¬«∏Y ¢VôYh øjôëÑdG »a QÉéàdG QÉÑc
ô«aƒdG íHôdÉH ¬«∏Y Qóà°S ™jQÉ°ûe »a ¬©e
√Qó``b ≠∏Ñe ò``NCÉ`H ΩÉ``b å«M ,…QhO πμ°ûH
»æéªdG ÖdÉW ô¡°TCG IóY ó©Hh ,QÉæjO 7500
Ée ,πWÉªj òNÉa ,º¡àªdG øe ìÉHQC’ÉH ¬«∏Y
,∫ÉªdG ¢``SCGô``H ¬ÑdÉ£j ¬«∏Y »æéªdG π©L
ÖÑ°S ¿G √OÉØe á«fƒjóe óæ°S OGóYEÉH ΩÉ≤a
.»°üî°T øjO »g áÑdÉ£ªdG
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حمليات 03

 4م�شانع و 19م�شت�شفى معتم ًدا بنهاية  ..2020اجلالهمة:

الـتـحـق ـيــق ف ـ ــي � 177شـكـوى طـبـية و�ش ــدور  37اإجـ ــرا ًء ت ـاأديـب ـ ًّيا
اأكدت رئي�سة الهيئة الوطنية لتنظيم
املهن واخلدمات ال�سحية «نهرا» ،الدكتورة
مرمي عذبي اجلالهمة ،اعتماد  16م�ست�سفى
من اأ�سل  ،19مو�سحة اأن تاأخري اعتماد
الثالثة املتبقيني جاء ب�سبب بع�ض االإجراءات
املتبعة يف ظل جائحة كورونا ،على اأن
ي�ستكمل اعتمادهم قبل نهاية العام اجلاري،
م�سيفة وجود ثالثة قوانني مت رفع مقرتحاتها
لتعديلها.
واأو�سحت الدكتورة اجلالهمة يف حديث
لوكالة اأنباء البحرين «بنا» اأن الهيئة
الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية
ويف �سوء روؤية وتوجيهات ح�سرة �ساحب
اجلــاللــة املــلــك حمد
بن عي�سى اآل خليفة،
عاهل البالد املفدى
حفظه اهلل ورعـــاه،
مت�سي قدمًا مب�ستوى
عــــا ٍل مــن الــرقــابــة
امل�ستقلة ،التي ت�سمن
وال�سفافية
العدالة
واجلودة ومبا يحقق
التقييم واملراقبة والتدقيق ،مبين ًة جناح
مملكة البحرين بجهود احلكومة املوقرة
برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة
بن �سلمان اآل خليفة ،رئي�ض جمل�ض الوزراء
حفظه اهلل ،وبدعم من �ساحب ال�سمو امللكي
االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ،ويل العهد
نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ض
جمل�ض الوزراء حفظه اهلل ،يف ر�سم �سيا�سات
�سحية متقدمة ومتكاملة ،واأن هذه املنظومة
ت�سمن رفع موؤ�سرات البحرين ال�سحية وفق
معايري اجلودة ،موؤكدة اأن جميع العاملني
يف هذا القطاع يعملون �سمن روؤية وطنية
وحتت �سعار فريق البحرين.
وبينت الدكتورة اجلالهمة اأن عدد
مرافق الرعاية ال�سحية امل�سجلة لغاية عام
 2019بلغ  746موؤ�س�سة ،بزيادة قدرها

�جلالهمة تتحدث �إىل «بنا»

 %4يف اإجــمــايل
عــدد موؤ�س�سات
الرعاية ال�سحية
يف اململكة ،ب�سبب
الــزيــادة يف عدد
املراكز الطبية ،بينما انخف�ض العدد االإجمايل
للم�ست�سفيات اإىل  19مقارنة بـــ 21يف
 2018ب�سبب تغيري ت�سنيف م�ست�سفيني اإىل
مراكز طبية.
وقالت اجلالهمة اإن ق�سم تنظيم املرافق
ترخي�سا جديدًا
ال�سحية قد اأ�سدر 81
ً
ترخي�سا للمن�ساآت القائمة،
وجدد 657
ً
اإ�سافة لتنفيذ  943زيارة تفتي�سية بزيادة
قدرها  %35عن العام املا�سي ،نتج عنها
حتديد وت�سحيح  1599خمالفة ،منها 455
خمالفة تتعلق ب�سالمة املن�ساأة ،كما تلقت
وحدة البحوث ال�سريرية  4طلبات الإجراء
بحوث �سريرية %50 ،منها اأجريت يف القطاع
احلكومي ،من بينها اعتماد اإجــراء بحث
�سريري يتعلق بدواء يفيد يف عالج نوبات
ال�سكلر .وقالت اإن اأكرب جتربة �سريرية متت
يف البحرين هي جتارب لقاح كورونا التي

متت على اأعلى م�ستوى ،منوه ًة باأن هذه
التجربة اإ�سافة علمية يف ر�سيد اململكة.
وبينت اأن ق�سم تنظيم املنتجات
ال�سيدالنية قام بتجديد الرتخي�ض لـ518
منتجً ا �سيدالنيًا ،و 284طلبًا لت�سجيل
منتجات جديدة ،كما قام الق�سم بتمرير
 9053فاتورة با�ستخدام النظام االإلكرتوين
لتتبع االأدويــة « »DURبينما قام الق�سم
بتمرير  1550فاتورة يدويًا.
ويف قطاع ال�سيدلة ،اأو�سحت الدكتورة
اجلالهمة اأنــه مت ترخي�ض � 41سيدلية
جديدة عام  ،2019مت ت�سغيل  7منها يف
املوؤ�س�سات ال�سحية و� 34سيدلية خا�سة،
ما يعك�ض زيــادة بن�سبة  %17يف عدد
ال�سيدليات املرخ�سة مقارنة بعام .2018
فيما بلغ اإجمايل عدد ال�سيدليات املرخ�سة
يف البحرين  307منها � 235سيدلية خا�سة
و 72تعمل داخل موؤ�س�سة �سحية ،كما قام
الق�سم باإجراء  731زيارة تفتي�سية بزيادة
بلغت  %22يف عدد عمليات التفتي�ض التي
مت اإجراوؤها نتيجة توظيف مفت�سي �سيدلة
اإ�سافيني ،ما �ساهم يف الك�سف عن 962
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خمالفة وت�سحيحها %38 ،منها خمالفة
لالأدوية متبوعة بـــ %16خمالفة لدرجة
احلرارة والرطوبة.
وفيما يتعلق بال�سكاوى الطبية ،قالت
اجلالهمة اإن الهيئة ر�سدت زيادة بن�سبة
 %13يف حاالت ال�سكاوى املقدمة اإىل وحدة
ال�سكاوى الطبية ،حيث تلقت الوحدة
� 257سكوى 167 ،من اأفــراد و 33من
مرافق الرعاية ال�سحية و 57من ال�سلطات
الق�سائية .كانت  %42منها تتعلق باالأطباء
و %44باملوؤ�س�سات ال�سحية والباقي
يتعلق باملهن ال�سحية املعاونة والتمري�ض
وال�سيدلة .وتبني من خالل التحقيق عدم
وجود خمالفة مهنية اأو اأخالقية يف  %39من
ال�سكاوى والق�سايا املحولة.
ومتكنت جلان التحقيق الفنية من اإمتام
التحقيق يف  177حالة خالل عام  ،2019ما
ميثل زيادة بن�سبة  %53عن العام ال�سابق،
واأ�سدرت اللجان التاأديبية  37اإجرا ًء تاأديبيًا
مبا يف ذلك  10حاالت تعليق الرتخي�ض
و 18اإنذا ًرا ،واإلغاء ترخي�ض مهني واحد.
وتوجت اإجنـــازات الهيئة بح�سولها
عام  2019على جائزة اأف�سل املمار�سات
احلكومية الأبحاث االإدارة العامة يف منطقة
ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا ،والتي
مت تقدميها اإىل الهيئة بعد التنفيذ الناجح
العتماد املوؤ�س�سات ال�سحية يف اململكة.
وكخطوة م�ستقبلية ت�سعى الهيئة اإىل اأمتتة
جميع اإجراءاتها ،مبا يف ذلك جتديد تراخي�ض
املرافق ال�سحية واإ�سافة اأو تغيري اخلدمات
وت�سجيل االأدوية واالأجهزة الطبية وغريها.
ويف �سياق اآخـــر ،اأكـــدت الدكتورة
اجلالهمة اأن القطاع ال�سحي يف مملكة
البحرين ي�سهد والدة �سناعات م�ساحبة؛
منها اإن�ساء م�سنع للكمامات يف البحرين
خ�سو�سا بعد تف�سي
لتلبية حاجات اململكة،
ً
جائحة كورونا وقيام بع�ض الدول مبنع
ت�سديرها ،اإىل جانب �سناعات م�ساندة

اأخرى مثل املغا�سل الطبية وتقدمي الوجبات
ترخي�سا ل�سركات
ال�سحية ،وقالت« :منحنا
ً
تو�سيل االأدويــة للمنازل وفق ا�سرتاطات
معينة ،مع توفري ثالجات بدرجات حرارة
معينة ت�سمن �سالمة الدواء ،ولدينا م�سروع
م�سنع الإنتاج امل�ستلزمات الطبية الكت�ساف
الفريو�سات ،كما ناأمل باإن�ساء امل�سنع الثاين
لالأدوية ،والذي �سينتج اأدوية الطوارئ التي
نعاين من نق�ض فيها ،اإىل جانب  4م�سانع
جديدة للمكمالت الغذائية وال�سراب الذي
يحتوي على الفيتامينات ،اإ�سافة اإىل امل�سنع
احلايل».
واأكــدت الدكتورة مرمي اجلالهمة متيز
مملكة البحرين بالتنظيم العايل للقطاع
ال�سحي ،وقالت« :يعترب وجــود جمل�ض
اأعلى لل�سحة ير�سم ال�سيا�سة العامة،
ووجــود رقابة م�ستقلة متمثلة يف هيئة
وطنية م�ستقلة ،اأر�سية خ�سبة الزدهار
هذا القطاع ،فالتعامل مع ال�سكاوى ووجود
موؤ�س�سة تعنى بالتحقيق فيها ي�سمن العدالة
وال�سفافية ،ال�سيما واأننا ن�ستقبل ال�سكاوى
الطبية املتعلقة بالعالج ولي�ض امل�ساكل
االإداريــة املتعلقة باملواعيد مثالً» ،مبينة
امتالك الهيئة ل�سالحية طلب امللف الطبي
وعر�سه على جلنة حمايدة ،اإىل جانب وجود
ٍ
قا�ض ،وجلنة
جلنة للم�سائلة الطبية يراأ�سها
لطب االأ�سنان ،وجلنة لالأطباء ،وجلنة
للمهن املعاونة ،وجلنة لل�سيادلة ،وجلنة
للتمري�ض.
وردًا على تاأخري البت يف ال�سكاوى
قالت اجلالهمة« :التاأخري وارد ،وقد يكون
ب�سبب دقة التخ�س�سات وندرتها حتتاج
طلب اال�ست�سارة من اخلــارج اأو لطلب
�سهادات طبية معينة ،وكلها اأ�سباب رمبا
توؤدي للتاأخري الذي قد ي�سل اإىل �سنة ،ولكن
احلقوق مكفولة وثمة جلان متخ�س�سة
وم�ستقلة على م�ستويات خمتلفة».
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وزير املوا�شالت يزور خمترب الأقمار ال�شناعية بجامعة البحرين ..د .حمزة:

ّ
م�شغرة لإدارة ومراقبة الأقمار ال�شناعية
اإن�شاء حمطة ف�شائية
قام وزير املوا�شالت والت�شالت رئي�س
جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء
كمال بن اأحمد بن حممد ،موؤخ ًرا ،بزيارة تفقدية
ملخترب الأقمار ال�شناعية يف جامعة البحرين
الذي يتم اإن�شاوؤه بالتعاون مع الهيئة الوطنية
لعلوم الف�شاء.
واطلع الوزير والرئي�س التنفيذي للهيئة
الوطنية لعلوم الف�شاء الدكتور حممد اإبراهيم
الع�شريي على جتهيزات املخترب ،مبرافقة رئي�س
جامعة البحرين الأ�شتاذ الدكتور ريا�س يو�شف
حمزة ،وعميد كلية العلوم الأ�شتاذ الدكتور
حممد م�شطفى احللو ،ورئي�س ق�شم الفيزياء يف
كلية العلوم بجامعة البحرين الدكتورة حنان
مبارك البوفال�شة ،وعدد من امل�شوؤولني يف الهيئة
الوطنية لعلوم الف�شاء وجامعة البحرين.
وبهذه املنا�شبة ،قال كمال بن اأحمد بن حممد
وزير املوا�شالت والت�شالت رئي�س جمل�س
اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء« :نحن
�شعداء اليوم بهذه الزيارة جلامعة البحرين،
والطالع عن كثب على اجلهود الكبرية التي
تبذل يف �شبيل تاأ�شي�س خمترب فريد من نوعه
على م�شتوى اململكة ،وهــو خمترب الأقمار
ال�شناعية ،والــذي ياأتي ترجمة للتوجيهات
امللكية ال�شامية ل�شيدي ح�شرة �شاحب اجلاللة
امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ،والتي �شهدناها
جميعا خالل افتتاح دور النعقاد الثالث من
الف�شل الت�شريعي اخلام�س للمجل�س الوطني».
واأ�شاف الوزير« :اإننا نعوّل الكثري على هذا

التعاون مع جامعتنا الوطنية الأم لتحقيق مزيد
من الإجنازات ململكة البحرين ،حيث �شيدار هذا
املخترب من قبل منت�شبي الهيئة الوطنية لعلوم
الف�شاء (املجموعة الأوىل من فريق البحرين
للف�شاء) ممن �شيتمّون درا�شاتهم العليا يف
تخ�ش�شات هند�شة وعلوم الف�شاء يف اأف�شل
اجلامعات مع نهاية العام اجلاري مب�شيئة اهلل،
لي�شكلوا النواة الأوىل من اخلرباء البحرينيني
يف جمــال ت�شميم وبناء وت�شغيل الأقمار
ال�شناعية».
وختم الوزير ت�شريحه بتقدمي خال�س
ال�شكر والتقدير لإدارة جامعة البحرين وكل
منت�شبيها ،ويف مقدمتهم رئي�س اجلامعة الأ�شتاذ
الدكتور ريا�س يو�شف حمزة ،على ما اأبدوه
من تعاون ا�شتثنائي مع الهيئة الوطنية لعلوم
الف�شاء.
بدوره قال رئي�س جامعة البحرين اأ .د.
حمزة« :اإننا فخورون بدعم اجلهود احلكومية

لتطوير قطاع الف�شاء يف مملكة البحرين ،عرب
التو�شع يف جمال علوم الف�شاء باعتباره من
املجالت العلمية ذات التخ�ش�شات املتعددة،
والتي منها علوم الفيزياء ،والريا�شيات،
وتقنية املعلومات والهند�شة ،ومن املوؤمل اأن
ي�شهم املخترب يف توعية طلبة اجلامعة باأهمية
ودور قطاع الف�شاء ،من خالل تاأكيد دورهم يف
النهو�س بقطاع علوم وتكنولوجيا الف�شاء يف
اململكة».
واأ�شار اأ .د .حمزة اإىل اأن اأحد اأهم اأهداف
اجلامعة من تعاونها الوثيق مع الهيئة الوطنية
لعلوم الف�شاء هو امل�شي يف اإن�شاء حمطة ف�شائية
م�شغرة لإدارة ومراقبة الأقمار ال�شناعية،
واحل�شول على البيانات ومعاجلتها ،ما �شي�شهم
يف تطوير البحث العلمي يف قطاع الف�شاء من
خالل اإن�شاء خمتربات متخ�ش�شة لت�شميم وبناء
الأقمار ال�شناعية ال�شغرية التي تديرها الهيئة
الوطنية لعلوم الف�شاء بالكامل.

بعد تفتتها وحتولها اإىل اأ�شالء ..بوعنق:

تفعيل الأدوات الربملانية ب�شاأن طائرة متنزه الغو�ص
حمرر ال�شوؤون الربملانية:
قال النائب خالد بوعنق اإن هناك حتركات
نيابية ملعرفة اأ�شباب تفتت الطائرة التي مت
اإنزالها يف متنزه الغو�س.
واأفــاد يف ت�شريح �شحايف باأنه يعتزم
حتريك بع�س الأدوات الربملانية ملعرفة
املعلومات التف�شيلية عن حجم هدر املال
العام ،وكيف مت اإنزال طائرة يف عر�س البحر
دون درا�شة جميع اجلوانب ،الأمر الذي ت�ش ّبب
يف فقدان الطائرة.
وتابع «نريد اأن نعرف كيف مت اإنــزال

الطائرة دون درا�شة هيكلها والقاعدة التي
�شتثبت فيها والعمق واملوقع البحري املنا�شب،
وهل مت درا�شة العوامل الطبيعية على هيكل
الطائرة من ملوحة البحر اإىل التيارات املائية
اإىل البيئة البحرية؟» ،وذكر بوعنق اأن الطائرة،
وهي من نوع بوينج  ،747اأ�شبحت اأ�شال ًء
مبعرة يف ك ّل حدب و�شوب وكاأن كارثة حلّت
بها ،وقال« :الطائرة مل تعد فعليًا يف متنزه
غو�س؛ لأن اأجزا ًء منها ُفقدت يف عر�س البحر،
واأخرى انخف�شت حتت قاع البحر».
واعترب اأن ذلك ت�ش ّبب يف اإهدار املال العام،
مبا يتطلّب تفعيل الرقابة الربملانية.

خالد بوعنق

املتخذة ملنع ال�شيد اجلائر وخا�شة ال َكراف.
وكان متنزه الغو�س ()Dive Bahrain
قد اأعلن يف فرباير املا�شي اأن �شفن �شيد
روبيان غري مرخ�شة لل�شيد قد دخلت احلدود
املحمية ملوقع املتنزه ،ما ت�شبّب يف تلف بع�س
املج�شمات حتت املاء ،حيث كانت ال�شفن املعنية،
والتي تعمل ال�شلطات على حتديدها ،اإذ انتهكت
بو�شوح القرار الوزاري رقم ( )205ل�شنة
 2018ب�شاأن حظر ال�شيد البحري بوا�شطة
�شباك اجلر القاعية (الكراف) ،واإ�شعار البحارة
ال�شادر عن �شوؤون املوانئ واملالحة البحرية
( )2019/177بتاريخ  8يوليو ،2019
والذي ين�س على اأن هناك منطقة ا�شتبعاد
مب�شافة  2ميل بحري حول املتنزه.

اإحلاق «ال�شباب» بـ«التنمية الجتماعية» ..م�شادر لـ«الأيام»:

ّ
م�شتقلة لـ«الريا�شة» بعد ف�شلها عن «ال�شباب»
هيئة
حمرر ال�شوؤون املحلية:

اليوم

اأفادت م�شادر برملانية باأن احلكومة
التوجه اإىل
تتدار�س يف القريب العاجل
ّ
ف�شل «الريا�شة» عن «وزارة ال�شباب
والريا�شة» ،واإن�شاء هيئة م�شتقلّة
لـ«الريا�شة».
واأكدت امل�شادر اأن ذلك ياأتي يف �شوء
تنفيذ روؤية مملكة البحرين القت�شادية
بتحويل الريا�شة اإىل �شناعة ،وحتويل
الأندية الريا�شية اإىل �شركات �شمن بيئة
تناف�شية عادلة ومفتوحة لل�شباب.
التوجه ين�شجم
واأفـــادت ب ـاأن هــذا
ّ
التوجهات احلكومية اإىل ا�شتقاللية
مع
ّ
الريا�شة وا�شتكمال املنظومة الت�شريعية
والإجـــراءات الالزمة لذلك ،مبا يف ذلك
قانون الحــرتاف الريا�شي املزمع اأن
ي�شوّت عليه جمل�س النواب غدًا الثالثاء.
لفت ًة اإىل اأن فريق عمل حكوميًا قام
بدرا�شة ملكية الأ�شول ،وحتديد امليزانيات
لكل نا ٍد ،وو�شع املعايري والأ�ش�س املنا�شبة
حلقوق النتفاع ،ومن �شمنها عدم حتويل

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

اأي نا ٍد اإىل �شركة اإل مبوافقة جمل�س اإدارة
النادي واجلمعية العمومية.
وذكــرت امل�شادر اأن حقوق البث
التلفزيوين لأي لعبة �شتكون م�شتقبالً
مملوكة لحتاد اللعبة ،ومن حقه التفاو�س
مع التلفزيون اأو غريه من القنوات لطريقة
خا�شة مع وجــود �شركات البث
البث،
ّ
احلديثة.

وزارة ال�شباب
يف ال�شياق نف�شه ،قالت امل�شادر
اإن «�شوؤون ال�شباب» �شتبقى يف الوقت
احلايل تابعة لوزارة خا�شة ،هي وزارة
ال�شباب ،فيما �شيتم يف وقت لحق دجمها
مع وزارة اأخرى.
ورجحت امل�شادر اأن يتم دمج «�شوؤون
ّ
ال�شباب» مع التنمية الجتماعية ،لي�شبح
م�شمى الــوزارة اجلديد «وزارة ال�شباب
والتنمية الجتماعية» ،وذلك بعد ف�شل
�شوؤون العمل عن التنمية الجتماعية،
لي�شبح م�ش ّمى الوزارة الأخرى «وزارة
العمل» فقط.

ال�سيخ �سلمان بن اإبراهيم

واأ�شار ال�شيخ �شلمان بن اإبراهيم اآل
خليفة اإىل اأن الأمانة العامة للمجل�س
الأعلى لل�شباب والريا�شة حر�شت على
ت�شخري خمرجات وتو�شيات قمة ال�شباب
 ،2018وحتديث ال�شيا�شات العامة
للمجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة ،مبي ًنا
اأنه �شيتم ال�شتفادة من خمرجات القمة
املقبلة يف امل�شي قدمًا يف عملية املراجعة
والتحديث لتلك ال�شيا�شات ،والتي تركز على
اأهمية تعزيز ال�شراكة بني خمتلف الأجهزة
احلكومية يف �شبيل و�شع اخلطط والربامج
التي تلبي احتياجات ال�شباب ،وت�شهم يف
توجيه طاقاتهم التوجيه ال�شليم وتفعيل
اإ�شهاماتهم يف عملية التنمية ال�شاملة ململكة
البحرين.
واأعرب ال�شيخ �شلمان بن اإبراهيم اآل
خليفة عن ثقته بالنعكا�شات الإيجابية لقمة
ال�شباب  2020على م�شرية العمل ال�شبابي
البحريني وتاأ�شيل مكانة ال�شباب كركن
اأ�شا�شي يف مواجهة التحديات ،داعيًا ال�شباب
البحريني اإىل اغتنام فر�شة امل�شاركة يف
القمة لطرح وتقدمي الروؤى والأفكار الفعالة
التي تخدم التطلعات وتر�شم مالمح م�شتقبل
اأكــر اإ�شرا ًقا لهذا القطاع احليوي على
خمتلف الأ�شعدة.

حماكمة مكتب تدقيق ملخالفته قواعد مكافحة غ�شيل الأموال

تلف ّيات الطائرة املغمورة ب�شبب ت�شادم اأج�شام ثقيلة
عرب اأحمد اخللفان مدير مركز «�شكوبا
ّ
ما�شرت» ،حامل درجة مدرب للمدربني يف الغو�س
واملدرب يف منظمة بادي العاملية للغو�س ،عن
اأ�شفه ملا تع ّر�شت له املج�شمات املثبتة حتت املاء
يف املتنزه من تلفيات وا�شحة للعيان ،معلالً ذلك
باأنها نتيجة حدوث ت�شادم اأج�شام اأو اأدوات
ثقيلة بج�شم الطائرة ،معربًا عن دعمه جلميع
اخلطوات املتخذة من قبل اجلهات املعنية مبنع
خا�شة ال َكراف؛ ملا له من
طرق ال�شيد اجلائر
ّ
تاأثريات �شلبية ومدمرة للبيئة البحرية.
وقال خلفان اإن مملكة البحرين خطت
خطوات ريادية بافتتاح اأكرب متنزه للغو�س يف
العامل ،و�شم طائرة هي الأوىل من نوعها فيه،
ليكون مق�شدًا ملحبي ريا�شة الغو�س والألعاب

اأكد الأمني العام للمجل�س الأعلى لل�شباب
والريا�شة ال�شيخ �شلمان بن اإبراهيم اآل
خليفة اأن قمة ال�شباب  2020متثل من�شة
وطنية مهمة لتعزيز مكت�شبات القطاع
ال�شبابي يف العهد الزاهر حل�شرة �شاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى ،حفظه اهلل ورعاه ،بالإ�شافة
اإىل ترجمة توجيهات جاللته برت�شيخ مكانة
ال�شباب على �شلم اأولويات التنمية امل�شتدامة
يف مملكة البحرين.
واأكد ال�شيخ �شلمان بن اإبراهيم اآل خليفة
اأن قمة ال�شباب حتظى باأهمية م�شاعفة يف
ظل الرعاية الكرمية التي يحظى بها القطاع
من جاللة امللك املفدى ،و�شاحب ال�شمو
امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة
رئي�س الــوزراء املوقر ،و�شاحب ال�شمو
امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد الأمني نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الــوزراء ،مبي ًنا اأن القمة
حتظى باأهمية م�شاعفة بعد النجاح املميز
للن�شخة املا�شية من القمة التي اأقيمت يف
العام  2018حتت رعاية كرمية من �شمو
ويل العهد ،والتي �شكلت الأر�شية املثالية
لتوحيد اجلهود ودعم املبادرات والربامج
املتعلقة بال�شباب وامل�شاهمة يف و�شع الأطر
الأ�شا�شية وال�شرتاتيجية لقطاع ال�شباب.
ونوه ال�شيخ �شلمان بن اإبراهيم اآل خليفة
بروؤية �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة
ممثل جاللة امللك املفدى لالأعمال الإن�شانية
و�شوؤون ال�شباب يف ابتكار وتنفيذ املبادرات
ـالقــة ،الهادفة لرفع قطاع ال�شباب
اخلـ ّ
البحريني ،على غرار قمة ال�شباب التي تعرب
عن اإميان �شموه العميق باأهمية فتح قنوات
التوا�شل املبا�شر بني امل�شوؤولني وال�شباب؛
بهدف متكني ال�شباب واإ�شراكهم يف مواجهة
التحديات على تنوعها ،وتقدمي من�شة تتيح
لل�شباب فر�شة التعبري عن اآرائهم ،ووجهات
نظرهم يف الق�شايا وامللفات املهمة.

«النيابة» :اتخاذ كل الإجراءات حيال املمار�شات املخالفة

خلفان طالب بوقف ال�شيد اجلائر َ
والكراف ..ال�شعيد:

املائية ب�شورة مغايرة عن جتاربهم ال�شابقة،
م�شريًا اإىل اأن احلياة البحرية ازدهرت مع اتخاذ
الجراءات التي حتول دون ا�شتمرار طرق ال�شيد
اجلائر.
من جانبه ،اأكد خالد ال�شعيد رئي�س فريق
البحرين التطوعي للغو�س اأنه من خالل العديد
من رحالت الغو�س التي قام بها يف موقع م�شروع
متنزه الغو�س ،قبل وبعد تد�شني امل�شروعّ ،
تبني
له اآثار التلفيات يف الطائرة املغمورة واملج�شمّات
بهذا امل�شروع ،والتي توؤكد اأنها وقعت بفعل بفعل
فاعل من خالل ت�شادم اأج�شام اأو اأدوات ثقيلة
بج�شم الطائرة ولي�س بفعل التيارات املائية؛
كوننا نعلم طبيعة ما تخلفه التيارات املائية
من تلفيات .واأعرب عن دعمه جلميع اخلطوات

�شلمان بن اإبراهيم :قمة ال�شباب 2020
من�شة مهمة لتعزيز مكت�شبات القطاع ال�شبابي
ّ

اأفاد اأحمد القر�شي رئي�س النيابة بنيابة
اجلرائم املالية وغ�شل الأموال باأن النيابة
قد اأجنــزت حتقيقاتها يف واقعة ارتكاب
خمالفات لقراري وزير ال�شناعة والتجارة
وال�شياحة رقمي  173ل�شنة  2017و108
ل�شنة  ،2018ب�شاأن اللتزامات املتعلقة
باإجراءات حظر ومكافحة غ�شل الأمــوال
ومتويل الإرهــاب يف اأعمال الأ�شخا�س
امل�شجلني بال�شجل التجاري و�شجل مدققي
احل�شابات مبملكة البحرين.
وكانت نيابة اجلرائم املالية وغ�شل
الأمــوال قد تلقت بالغ الــوزارة املت�شمن
اكت�شاف ارتكاب املتهم �شاحب مكتب تدقيق
حما�شبي عددًا من املخالفات عند تعاقده
وتعامله مع عدد من ال�شركات ،ومتثلت
تلك املخالفات يف الإخفاق يف تطبيق قواعد
العناية الواجبة جتاه العمالء ،وتطبيق
املنهج القائم على املخاطر ،وحفظ ال�شجالت
وامل�شتندات ،واللتزام برفع تقارير عن
العمليات امل�شبوهة ،وذلك جميعه باملخالفة
ملا اأوجبه القراران الوزاريان.
وقد با�شرت النيابة العامة حتقيقاتها
اأن ا�شتمعت اإىل اأقوال رئي�س ق�شم مكافحة

عمليات غ�شل الأموال بالوزارة وناق�شته
يف امل�شتندات والأدلة التي ك�شفت عن اأوجه
املخالفات التي ارتكبت من قبل �شاحب
املكتب ،وت�شكل جرمية يعاقب عليها مبوجب
قانون حظر ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل
الإرهاب.
وبا�شتجواب املتهم اأق ّر مبا ُن�شب اإليه من
تق�شري يف المتثال لاللتزامات املن�شو�س
عليها يف القرارين ،ومن ثم اأمرت النيابة
باإحالته للمحكمة اجلنائية املخت�شة.
فيما اأكد اأن النيابة العامة لن تتوانى
عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال اأي
ممار�شات تقع باملخالفة لأحكام قانون غ�شل
الأموال ومتويل الإرهاب والقرارات التنفيذية
ال�شادرة بنا ًء عليه ،ومالحقة مرتكبيها،
�شيما تلك التي تقع جراء الق�شور والإخالل
ممن توجب عليهم مهنتهم واأعمالهم تنفيذ
اللتزامات التي يفر�شها القانون والقرارات.
ودعا املوؤ�ش�شات املعنية املخاطبة بها اإىل
�شرورة اللتزام مبا تفر�شه؛ كون تلك
املوؤ�ش�شات �شريكة مع اجلهات احلكومية يف
مكافحة اجلرمية وتاأثرياتها على املجتمع.

لأول مرة يف البحرين

بيانات الخبر
الع�شكري يوفر تقنية تبخري الربو�شتات احلراري الـ«»Rezum
امل�شت�شفى
اأعــلــن رئي�س ق�شم اجلــراحــة يف
امل�شت�شفى الع�شكري ا�شت�شاري امل�شالك
البولية الدكتور اأميــن رئي�س اأن ق�شم
اجلراحة اأ�شاف تقنية تبخري الربو�شتات
احلـــراري املــعــروفــة بالـ«»Rezum
للخيارات العالجية لت�شخم الربو�شتات
احلميد التي يوفرها ملر�شاه ،والذي ُيعد
اأحدث طفرة يف عالج ت�شخم الربو�شتاتا،
اإذ اإن اجلــراحــة املفتوحة واملناظري
التقليدية لها م�شاعفات كثرية على بع�س
املر�شى.
متتاز هذه التقنية بعدم تاأثريها على
القدرة اجلن�شية عند الرجال ومعاجلتها
للت�شخم احلميد للربو�شتات يف الوقت
ذاتــه ،ما ي�شمن اإزالــة اجلزء املت�شخم
بن�شبة  ،%100وبذلك تختفي جميع
الأعرا�س ول يحتاج املري�س اإىل اإجراء
العملية مرة اأخــرى ،اإذ جترى العملية
با�شتخدام املنظار يف فرتة ل تتعدى ع�شر
دقائق ،من دون اأي م�شاعفات تذكر ،ما

د .اأمين رئي�س

ميكّن املري�س من اخلروج من امل�شت�شفى
معا ًفا والعودة ملمار�شة حياته الطبيعية.
واأ�شار الدكتور اأمين رئي�س اإىل اأن
ت�شخم الربو�شتاتا قد ي�شيب الكثري من
الرجال بعد �شن اخلم�شني اأو بالوراثة ،اإذ
تغري
يزداد حجم غدة الربو�شتاتا ب�شبب
ّ
هرمونات الرجل ،ما ي ـوؤدي اإىل �شيق
جمرى البول ،لذا يجب اإجراء فحو�شات

منتظمة بــدءًا من �شن اخلم�شني؛ وذلك
للخ�شوع للعالج يف الوقت املنا�شب تفاديًا
لأي م�شاكل اأخرى.
وتزام ًنا مع �شهر نوفمرب �شهر التوعية
ل�شرطان الربو�شتات لدى الرجال ،اأ�شاف
د .اأمين اأن «عالج ت�شخم الربو�شتات
يتد ّرج من البتعاد عن الإكثار من �شرب
ال�شوائل وامل�شروبات الغنية بالكافيني،
واأخــذ الأدويــة العالجية ،اأو جراحات
املناظري التقليدية اأو بالليزر ،وتُعد
تقنية الـ Rezumاإ�شافة جديدة لهذه
الطرق العالجية املتطورة .كما نفتخر
باأننا يف امل�شت�شفى الع�شكري �شباقون
لتوفري اأحدث واأف�شل التقنيات العالجية
ملر�شانا ،والف�شل يف هذا يعود للدعم
املتوا�شل والالحمدود الذي يقدمه قائد
اخلدمات الطبية امللكية اللواء بروفي�شور
ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة ،وت�شجيعه
لكوادره الطبية على تقدمي اأف�شل �شبل
الرعاية الطبية».
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حمليات 05

املو�صم الثالث من �صل�صلة الأن�صاري و«قدميه املتجدد»
تبادر «د�رة �الأن�شاري للفكر و�لثقافة» * ،بالتعاون مع جريدة «�الأيام» ،كنا�ش ٍر ح�شري ،باإعادة ن�شر بع�ض مقاالت �أ.
ما�ض قريب.
د .حممد جابر �الأن�شاري «بت�شرف» وبقر�ءة للحا�شر من
ٍ

روؤية للإرهاب خارج نطاق
املواجهة بني الإ�صلم والغرب 1/2
اأ .د .حممد جابر الأن�صاري
«مت اختطاف رجل اإجنليزي ،وبعد تعذيبه بق�ضوة مت قطع راأ�ضه ،وو�ضع
الراأ�س يف قف�س وعر�س لـ«الفرجة»يف ميدان عام ،هذا لي�س خربًا عاجالً
من اأحد عوا�ضم العامل يف وقتنا احلا�ضر ،اإنه خرب «تاريخي» من بكني عمره
اأكرث من مئة �ضنة �ضمن ف�ضل عن مترد «املالكمني» يف ال�ضني بني -1899
.1900
وقد نّ
تبني يل خالل رحلة البحث الطويلة باأن نهج الدرا�ضات املقارنة
مع التجارب ال�ضرقية-االآ�ضيوية ميكن اأن يقدم ا�ضتب�ضا ًرا ويلقي عدة اأبعاد
يف التاأزم العربي الراهن ،ومن بينها هذه الظاهرة االإرهابية العامة التي
تعاين منها املجتمعات العربية يف العقود االأخرية ،كما ميكن من خالل
هذه املقارنات – ومن زاوية ما حدث يف تلك التجارب ويحدث عندنا –
اأن ن�ضحح ،اإن جاز التعبري ،عددًا من االنطباعات اخلاطئة (لدى الدوائر
الغربية بالذات) من ربط االإرهاب بالطبيعة العربية وباالإ�ضالم ،واالإ�ضهام
يف تنوير ال�ضلطات العربية ذاتها باأن اجلمود ال�ضيا�ضي الذي اأ�ضرت عليه
ال�ضلطات االآ�ضيوية التقليدية يف بلدانها حينذاك ،كان من اأهم املربرات التي
ا�ضتغلتها منظمات االإرهابيني هناك لتربير اأعمالها الب�ضعة.
لذلك فمن اأجل فهم اأف�ضل لهذه الظاهرة اخلطرية ،على امل�ضتوى
ال�ضيا�ضي والفكري يف هذه املرحلة التي متر على العرب وامل�ضلمني ،البد من
نظرة معاجلة تبعد ن�ضبيًا عن حرارة االأحداث وانفعاالتها قدر االإمكان ،لرنى
ال�ضورة يف اأبعادها االأ�ضمل مبا ي�ضاعد على تخطي العنف االنتحاري املوؤدي
اإىل تدمري الذات قبل كل �ضيء ،واإيجاد بو�ضلة اأقدر على ر�ضد االجتاهات مبا
يتجاوز احلدث اليومي .ذلك اأن التعامل االأمني مع تلك الهجمات االإرهابية –
اأيًا كان �ضكلها – هو �ضرورة ال مفر منها ،اإال اإنه ال يكفي ملنع حدوث حرائق
اأكرب.
ومن اأبرز االأمثلة على ذلك وقبل اأكرث من مئة عام ،م�ضاهد العنف
واالإرهاب التي تفجرت يف ال�ضني التي تربز اليوم قوة كربى ذات نهج ملتزم
بال�ضرعية الدولية ،بل رمبا القوة الوحيدة املوؤهلة ملواجهة القوة االأمريكية

– كما ت�ضي بذلك تخوفات تقاريرها الع�ضكرية واال�ضتخباراتية ال�ضرية
– والتي ت�ضتند اإىل ح�ضارة اإن�ضانية عريقة كان لها تفاعالتها وحلظات
توا�ضلها مع احل�ضارة االإ�ضالمية .هذا ف�ضالً عن متتعها بوحدة دولة
ذات ا�ضتمرارية يف التاريخ وذات موؤ�ض�ضات – واإن كانت تقليدية – رعت
ح�ضارتها ،وكان رجالها يتم اختيارهم الإدارتها على اأ�ضا�س العلم وكفاءة
املعرفة يف ذلك الزمن البعيد ،عندما كان ع�ضكر املماليك يتولون االإدارات
وامل�ضائر يف بالدنا العربية.
غري اأن هذه العراقة يف احل�ضارة والدولة ،اأ�ضابها اجلمود والتحجر يف
قرونها املتاأخرة ،واأخذت اأهلها العزة باالإثم لرتاجعهم اأمام الغرب الزاحف
بح�ضارته وا�ضتعماره ،معً ا ،ومل ت�ضعف ال�ضني حينئذ معامل ح�ضارتها
وق�ضورها التاريخية ومكتباتها التي جتاوزها علوم الع�ضر ،فاقرتبت من
بحارها واأطرافها االأ�ضاطيل االأوروبية ،وخا�س االجنليز �ضدها يف مينائها
احليوي هونغ كونغ «حرب االأفيون» يف  ،1839وانت�ضروا عليها يف
انعطاف األيم كانت بداية تيقظها ،وفيما ي�ضبه هزمية العرب الكربى يف عام
.1967
وقد فر�س االإجنليز جتارة املخدرات على �ضعبها با�ضم «الر�ضالة
احل�ضارية» ،وكانت جارتها اليابان قد مرت بتجربة «اإرهاب» مماثلة يف
القرن ال�ضابع ع�ضر ،حيث خلق التب�ضري الديني االأوروبي – باالإ�ضافة اإىل
حركة االأ�ضاطيل يف بحارها – حالة كراهية وتع�ضب ال مثيل لها يف تاريخ
اليابان التي تاأ�ض�ضت حياتها الروحية على الت�ضامح بني االأديان – مما اأدى
تن�ضروا .ففي تلك
اإىل اإبادة امل�ضيحيني فيها ،اأوروبيني كانوا اأم يابانيني
نّ
اللحظة من الرعب املظلم وفقدان الثقة بالنف�س اختلط على اليابانيني ر�ضم
ال�ضليب ومقب�س ال�ضيف فت�ضوروهما اأداة واحدة!..
ويف حالة �ضبيهة تالية وبعد قرون ،تهاوت ثقة ال�ضني بنف�ضها ،وكان
وا�ضحً ا باأن العقل ال�ضيني يف تلك اللحظات التاريخية ال�ضعبة مل مييز بني
الغرب كح�ضارة والغرب كا�ضتعمار ،وظل متوهمًا ا�ضتمرار تفوقه الغابر،
فهبت عنا�ضر من ال�ضينيني بانفعال وجهالة لرد التحدي الغربي معتمدة
يف ذلك على تنظيماتها اخلا�ضة ،التي انتهت اإىل عنف دموي �ضد «االآخر»

ومل جتلب يف النهاية �ضوى االحتالل االأجنبي اإىل قلب العا�ضمة ال�ضينية.
كان من اأبرز تلك التنظيمات ،تنظيم «املالكمني»  The Boxersالذين
كانوا يتظاهرون بن�ضاطهم الريا�ضي يف «املالكمة» لكنهم اختاروه يف
احلقيقة الأنه االأقرب اإىل التدريبات الع�ضكرية ،ومع ح�ضولهم على ال�ضالح
انق�ضوا على كل اأجنبي و�ضلت اإليه اأيديهم على االأرا�ضي ال�ضينية ،وكانوا
ي�ضتهدفون االأجانب البي�س ،واملب�ضرين امل�ضيحيني بخا�ضة ،ومواطنيهم
ال�ضينيني ممن اعتنقوا امل�ضيحية .وقد ن�ضروا جوًا مرعبًا باأ�ضاليب الذبح
وف�ضل الروؤو�س عن االأج�ضاد ،ومل يوجد حينها الف�ضاء افرتا�ضي ومن�ضاته
التي تتاجر بها! .وكان امل�ضهد عميق الداللة باأن االإرهاب لي�س �ضناعة عربية
اأو اإ�ضالمية ،واإمنا هو اختالل كياين ي�ضيب بع�س العنا�ضر يف االأمة ..اأي
اأمة ،فياأتي بركان االإرهاب ليدق جر�س التنبيه لكل من يهمه االأمر.
ول�ضيوع تلك «احلالة» يف اأعماق ال�ضني مل َ
يبق «املالكمون» فئة هام�ضية
فقد ا�ضتطاعوا ح�ضد ما يقارب ن�ضف املليون مقاتل �ضيني يف زحفهم نحو
بكني ،وان�ضمت اإليهم قطعات من اجلي�س االإمرباطوري املهان ،ونالوا
الت�ضجيع املبطن من العديد من م�ضوؤويل الدولة ال�ضينية.

وللمقال بقية..

*د�رة «�الأن�شاري» للفكر و�لثقافة هي م�ؤ�ش�شة ثقافية تهدف �إىل
�حلفاظ على �إنتاج �لدكت�ر �الأن�شاري و�أعماله �لفكرية و�الأدبية �لتي
�هتم بها وركز عليها ط��ل م�شريته �لعلمية ،ويف مقدمتها� ،لتعريف
باجل��نب �مل�شيئة للح�شارة �الإ�شالمية و�لرت�ث �لعربي ومطالبته
ب�شح�ة فكرية وثقافية الأمة �لعرب ،و�إتاحتها للمخت�شني و�ملهتمني
للبناء عليها و�إثر�ءها.
*�ملقال من كتاب حتت �لطبع بعن��ن «�ملالكم�ن»  . .هل كان��
م�شلمني؟ �شتق�م بن�شره د�ر �الأيام بالتعاون مع د�رة �الن�شاري
خالل �لعام �لقادم .2021

ت�صوير :ح�صن قربان  -عبدعلي قربان  -حميد جعفر

املواطنون ي�صتب�صرون وي�صيدون بجهود فريق البحرين ملكافحة فريو�س كورونا

اإجراءات احرتازية ترافق عودة امل�صلني لرتياد امل�صاجد يف �صلة الظهر
حممد بحر:
بعد اإغالق دام قرابة  8اأ�ضهر عن اأداء �ضالة الظهر يف
امل�ضاجد فر�ضته االإجراءات االحرتازية من فريو�س كورونا
«كوفيد ،»19-افتتحت يوم اأم�س بيوت الرحمن ال�ضتقبال
مرتاديها.
وعرب االأهايل عن �ضكرهم للجهات امل�ضوؤولة ويف مقدمتها
فريق البحرين ،مقدرين جهوده يف مكافحة فريو�س كورونا
واحلد من انت�ضاره.
و�ضهدت امل�ضاجد واجلوامع اإجراءات احرتازية �ضارمة
من بينها :و�ضع عالمات ملوا�ضع ال�ضالة لكل فرد ،وترك
م�ضافة ال تقل عن مرتين ما بني كل م�ضلٍ ،اإىل جانب اإغالق

اليوم

دورات املياه ،واإلزام كل امل�ضلني بجلب �ضجادة ال�ضالة
اخلا�ضة به ،باالإ�ضافة اإىل قيا�س درجات احلرارة ،وت�ضجيل
جميع البيانات ال�ضخ�ضية للم�ضلني.
واأكدت اإدارة االأوقاف ال�ضنية باأن افتتاح امل�ضاجد الأداء
�ضالة الظهر ال ي�ضمل �ضالة يوم اجلمعة ،حيث �ضتغلق
امل�ضاجد اأبوابها ظهر كل جمعة مع رفع عبارة «�ضلوا يف
بيوتكم».
وقال املواطن حممد خالد« :اإن فتح امل�ضاجد الأداء �ضالة
خ�ضو�ضا اأنها تاأتي يف ظل انخفا�س
الظهر خطوة مب�ضرة،
ً
باأعداد االإ�ضابات».
وتابع قائالً« :لقد �ضاهدنا تهافت امل�ضلني يوميًا الأداء
فري�ضة الفجر بعد افتتاح امل�ضاجد ،ونحن اليوم يف اأم�س

التاريخال�صماح با�صترياد 50
«املالية»:
الخبر�صريبة حتى نهاية دي�صمرب
�صيجارًا بل
النشر
جهة املحلية:
حمرر ال�ضوؤون
الصفحة

اأ�ضدرت وزارة املالية
تعميمًا ي�ضمح با�ضترياد ما ال
يتجاوز � 50ضيجا ًرا «جروت»
لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي ،بحيث
تكون معفاة من ال�ضريبة
االنتقائية.
وبد أا تطبيق القرار  -الذي
ح�ضلت االأيام على ن�ضخة منه-
منذ الرابع من نوفمرب اجلاري،
وينتهي يف  31دي�ضمرب املقبل.
ووف ًقا للتعميم ،ميكن الأي

العدد

�ضخ�س ا�ضترياد «�ضيجار»
عرب ال�ضراء االإلكرتوين وعدم
دفع ال�ضريبة االنتقائية ما مل
يتجاوز العدد � 50ضيجا ًرا.
وقالت الوزارة يف التعميم
باأن هذا التوجنّ ه ياأتي بنا ًء على
قرار �ضادر عن اللجنة الوزارية
لل�ضوؤون املالية والتوازن املايل،
ووجنّ هت «�ضوؤون اجلمارك»
بوزارة الداخلية اإىل اتخاذ
االإجراءات الالزمة لتنفيذ القرار،
وذلك بالتن�ضيق مع املعنيني لدى
اجلهاز الوطني لالإيرادات.

الرابط اإللكتروني

احلاجة الرتياد بيوت اهلل الأداء ال�ضلوات اخلم�س واالبتهال
اإىل اهلل لرفع البالء عن االأمة.
اأما مواطن اآخر يدعى ح�ضن مرزوق فعرب عن فرحته.
وقال« :هل تعلم مدى �ضوق امل�ضلمني الأداء ال�ضالة يف
امل�ضاجد ،كنا نتاأهب لهذه اللحظة ،اأداء ركعة واحدة يف
امل�ضاجد اأف�ضل بكثري من اأداء الكثري من الركعات يف املنازل،
ولكن ماذا ع�ضانا اأن نفعل يف ظل تف�ضي اجلائحة».
واأ�ضاف« :ن�ضكر فريق البحرين بقيادة �ضمو ويل العهد
على جهودهم اجلبارة الحتواء هذه اجلائحة التي حلت على
االأمة .اأثبت رجال ون�ضاء البحرين جمددًا تفوقهم وكفاءتهم
يف امليدان ،فكانوا ً
�ضفا واحدًا للت�ضدي لفريو�س كورونا».
واأكد اأن على اجلميع االتعاظ من هذه االأزمة ،واخلروج

بيانات الخبر

منها بدرو�س وعرب ،فقد رحل من رحل متاأث ًرا بالفريو�س،
ون�ضاأل اهلل لهم الرحمة واملغفرة.
فيما ذكر عبداخلالق عبداهلل باأن البحرين قدمت الغايل
والنفي�س لت�ضدي جلائحة فريو�س كورونا ،وبعد انخفا�س
احلاالت القائمة اجلديدة تقرر افتتاح امل�ضاجد الأداء �ضالة
الظهر اإىل جانب �ضالة الفجر ،وهذه خطوة يف االجتاه
ال�ضحيح ،فاحلنني دائمًا ياأخذنا ناحية امل�ضاجد ،وكم تقطعت
اأفئدتنا حني ن�ضمع عبارة «�ضلوا يف بيوتكم» ،فهذه العبارة
الأول مرة ا�ضتمع لها طوال عمري الذي ناهز االأربعني عامًا،
ونتمنى يف القريب العاجل اأن ت�ضلنا اأخبار مفادها الق�ضاء
على فريو�س كورونا ،وعدم ت�ضجيل اأية اإ�ضابات جديدة ،واأن
تفتح امل�ضاجد اأبوابها الأداء الفرائ�س اخلم�س باأمن واأمان.

 % 70من طياريها بحرينيون ..مقرتح م�صتعجل:

تثبيت جميع الطيارين البحرينيني ب�صركة طريان اخلليج
فاطمة �ضلمان:
يعتزم عدد من النواب ،وهم خالد بوعنق ،زينب عبداالأمري،
حممد بوحمود ،اأحمد االأن�ضاري ،اإبراهيم النفيعي التقدم باقرتاح
برغبة ب�ضفة ا�ضتعجال ب�ضاأن تثبيت جميع الطيارين املواطنني
العاملني لدى �ضركة طريان اخلليج بعقود غري حمددة املدة
«دائمة».
وذكرت النائب زينب عبداالأمري ،اأحد مقدمي االقرتاح
لـ«االأيام» باأن املقرتح يهدف اإىل حتقيق االأمان الوظيفي
للمواطنني خا�ضة واأن عقود عمل الطيارين املواطنني لدى �ضركة
طريان اخلليج حمدد املدة «موؤقتة» ،وهذا ما يجعلهم ي�ضعرون
بعدم االأمان الوظيفي لعدم ا�ضتقرار وظائفهم ،منوهة باأن هذا
املوقف الوظيفي يهدد املواطن اإما بفقد عمله اأو بفقد خا�ضية

من خوا�س هذا العمل مع ال�ضعور بالعجز اأو عدم القدرة
على ال�ضيطرة والرقابة اأو التحكم يف مواجهة هذا املوقف،
كما اأ�ضارت عبداالأمري اإىل اأن هذه الناقلة الوطنية مملوكة
للدولة بالكامل ولديها برامج تدريبية الإن�ضاء قاعدة �ضلبة من
الطيارين البحرينيني من �ضانها اأن ت�ضاعدها يف حتقيق تو�ضعها
اال�ضرتاتيجي ،ويف الوقت نف�ضه تعزيز فر�س تدريب وتوظيف
البحرينيني يف قطاع الطريان باململكة.
ووا�ضلت «كما اأنها ملتزمة بح�ضب ت�ضريحاتها يف اإحدى
ال�ضحف باال�ضتثمار يف القوى العاملة البحرينية وتطويرها
الوظيفي ،وهو االأمر الذي توا�ضل معه توفري الفر�س للمواطنني
البحرينيني لتويل منا�ضب عليا يف الناقلة ،حيث اإن  %90من
موظفي الناقلة يف املقر الرئي�س باملحرق و %70من طياريها هم
بحرينيون».
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الفا�شل تنتقد مناق�شة تقرير  2017ونحن يف  ..2020وفخرو :ما فائدة االقرتا�ض دون حاجة؟

اإرجاع تقرير احل�شاب اخلتامي  2017اإىل اللجنة املالية لتدوين مالحظات املجل�ض
وافق جمل�س ال�شورى على طلب رئي�س
اللجنة املالية والقت�شادية باإرجاع احل�شاب
تقرير حل�شاب اخلتامي لل�شنة املالية ،2017
وذلك لتدوين مالحظات املجل�س واإر�شالها
لـــوزارة املالية والقت�شاد الوطني خالل
اأ�شبوعني.
و�شهدت اجلل�شة مناق�شات طويلة ،بعد ان
ت�شاءلت رئي�س جلنة اخلدمات الدكتورة جهاد
الفا�شل عن الهدف من مناق�شة احل�شاب اخلتامي
املايل ل�شنة  2017ونحن الآن يف نهاية العام
.2020
وقال رئي�س اللجنة املالية والقت�شادية اإن
اللجنة املالية مبجل�س ال�شورى ملتزمة بالن�س
الد�شتوري يف تقدمي احل�شاب اخلتامي للمجل�س
بعد مناق�شته ،م�شريًا اىل ان احلكومة التزمت
بتقدمي احل�شاب اخلتامي خالل الفرتة املحددة،
فيما ا�شتلمت اللجنة التقرير من جمل�س النواب
بعد �شنتني .واأ�شاف اأن امل�شرع اعطى ال�شلطة
الت�شريعة حق مناق�شة احل�شاب اخلتامي
لأ�شباب ،وهي ملعرفة احتياجات امليزانية التي
بعدها ،وقدمنا التقرير يف فرتة ب�شيطة ،اإذ
ا�شتلمناه من النواب بعد �شنتني.
واأ�شاف امل�شقطي« :جمل�س ال�شورى اىل
الن مل ي�شتلم احل�شاب اخلتامي للعام ،2019

امليزانية القادمة.

احلكومة تقرت�ض دون احلاجة!

خالد امل�سقطي

جهاد الفا�سل

جمال فخرو

ونحن ملتزمون مبناق�شة التقرير الذي ي�شلنا،
ونحن در�شناه يف  30يومًا ولي�س � 23شه ًرا
ودون اعتماد ونحن ملتزمون ،اإعادة التقرير لن
يكون له فائدة ،وهناك حت ٍّد قادم وهو ميزانية
جديدة».
وتابع قوله« :اأعتقد اأن تقريرنا وا�شح
ومل ّم وتطرق ملالحظات مهمة وقمنا بواجبنا يف
مناق�شة التقرير اخلتامي ،واأرجو عدم اإجحاف
حق اللجنة .املو�شوع مر عليه �شنوات وماذا
�شيفيدنا مناق�شة التقرير مرة اخرى وهناك
تقرير ح�شابي اآخر؟!».

وزير املجل�شني :تاأخر النواب يف ت�شليم
احل�شاب رمبا ب�شبب االإجازة واالنتخابات

المور ومنها النتخابات والجازات الت�شريعية،
واأنا ل اأبرر واإمنا اأو�شح الو�شع الد�شتوري يف
التعامل مع احل�شاب اخلتامي».
بدوره ،رد رئي�س اللجنة املالية والقت�شادية
خالد امل�شقطي باأن اللجان تعمل يف الإجــازة
الت�شريعية ول تقف عن عملها ،م�شريًا اإىل انه كان
يجب درا�شة كل املالحظات لتالفيها يف امليزانية
القادمة ،اأما يف الو�شع احلايل فقد انتفى الغر�س.
واأ�شاف ان احلكومة قدمت التقرير يف الفرتة
املحددة ،فيما بقي يف النواب ملدة � 24شه ًرا،
واحل�شاب اخلتامي يكون لال�شتفادة منه يف

قال وزير �شوؤون املجل�شني غامن البوعينني
اإن تاأخر ت�شليم جمل�س النواب لتقرير احل�شاب
اخلتامي ل�شنة  2017رمبا يعود لالإجازة
الت�شريعية والنتخابات التي كانت يف ،2018
موؤكدًا اأن احلكومة �شلمت التقرير يف املدة
الد�شتورية وهي خالل  5اأ�شهر ،واأن احلكومة
التزمت باملدة الد�شتورية.
واأ�شاف« :جمل�س النواب واجهته رمبا بع�س

قال النائب الول لرئي�س جمل�س ال�شورى
جمال فخرو اإن احلكومة تقرت�س اأكــر من
احلاجة ،فيما نتحمل الفوائد على الدين العام.
واأ�شار اىل ان بيانات احل�شاب اخلتامي
لعام  2017اأظهرت قيام احلكومة باقرتا�س
مليار و 850مليون دينار ،فيما كان العجز
احلقيقي مليار و 350مليون ،اأي مت اقرتا�س
حوايل  530مليون دون حاجة لها ،اأما يف العام
 2018فتم اقرتا�س مليار و 700مليون فيما
العجز كان حوايل  800مليون ،بفارق ي�شل اىل
اكر من  800مليون.
واأ�شاف« :ملاذا اأقرت�س واأحمل امليزانية
العامة فوائد ت�شل اىل %4؟ كما ان من حق
املجل�س رفع تو�شياته حتى يف حال مرور
ً
م�شيفا انه ترك املناق�شة لي�س �شحيحً ا
فرتة»،
حتى لو مر على التقرير مدة ،واأن على املجل�س
م�شوؤولية.
واأ�شار فخرو اىل وجود ديون على هيئات
وموؤ�ش�شات حكومية ولكن هذه الديون ل يتم
ت�شمينها يف الدين العام ،بالرغم من املالحظات
امل�شتمرة لديوان الرقابة املالية والدارية.

ال�شالح :مت�شك املجل�ض يبقي القانون حلني انعقاد املجل�ض الوطني

خ�شوع االقرتا�ض للرقابة والتدقيق ..وكيل املالية ر ًدا على فخرو:

«ال�شورى» يتم�شك بتعديل مدة ترخي�ض ال�شيد البحري اإىل � 3شنوات

االقرتا�ض مرتبط بحجم العجز وا�شتحقاقات الدين لكل �شنة

مت�شك جمل�س ال�شورى بقراره
ال�شابق با�شتبدال املــادة ( )7من
املر�شوم بقانون رقم ( )20ل�شنة
 2002ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل
وحماية الروة البحرية ،وذلك ملدة
الرتخي�س ثالث �شنوات ويجوز
لالإدارة املخت�شة اإ�شدار تراخي�س
ملدة تقل عن ثالث �شنوات وف ًقا
لل�شروط والأو�شاع التي ي�شدر بها
قرار من الوزير ،وبعد قرار املجل�س
بات تعديل املــادة النافذة يف يد
املجل�س الوطني يف حال انعقاده.
وقال رئي�س جمل�س ال�شورى
علي ال�شالح اإن تعديل النواب
ملدة � 3شنوات جاء دون �شوابط
ودون موافقة اجلهات املعنية،
م�شريًا اإىل اأن مت�شك املجل�س �شيبقي
على القانون حلني انعقاد املجل�س
الوطني.
بدوره ،قال النائب الأول لرئي�س

جمل�س ال�شورى جمال فخرو اإن
التعديلني يف القانون �شكليان ولن
يغريا كثريًا ،ويف حــال التم�شك
�شيذهب القانون للمجل�س الوطني
و�شيبقى قيد الإدراج حلني اجتماع
املجل�س الوطني ،موؤكدًا اأن اخلالف
مع النواب يف تعديالت �شغرية.
واأ�شاف فخرو« :ما اأفهمه هو
اأن اللجنة متيل اإىل راأي احلكومة».
وقـــالـــت رئــيــ�ــس الــلــجــنــة
الت�شريعية والقانونية دلل الزايد
اإن القانون النافذ حاليًا يحقق
الغر�س ويحفظ م�شاألة ال�شالمة
ويعزز من الرقابة ،م�شرية اإىل اأن
خلق مدد جديدة على املتفق عليها
ي�شبب م�شكلة مع اجلهات املعنية
الأخرى.
واأ�ــشــافــت« :مــا انتهى اإليه
جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى
قــراران خمتلفان ،لذلك لذك اأرى

علي ال�سالح

الإبقاء على القانون النافذ كما هو».
واأكـــد رئي�س جلنة املــرافــق
العامة والبيئة الدكتور حممد علي
ح�شن اأن تو�شية اللجنة جاءت مع
رغبة املجل�س ،واأن الختالف مع
جمل�س النواب يف اإ�شافة �شرط اأخذ
موافقة اجلهات املعنية ،م�شريًا اإىل
اأن اللجنة متم�شكة بتقريرها.
وقال اإن تعديل اللجنة جاء مع

قرار املجل�س والتي �شتوؤدي اإىل
الإبقاء على القانون حلني انعقاد
املجل�س الوطني.
بـــدوره ،قــال ال�شوري ف ـوؤاد
احلاجي اإن القانون ياأتي للمرة
الثانية وجمل�س النواب اأ�شر على
موقفه ال�شابق ،لف ًتا اإىل اأن امل�شكلة
لي�شت يف الرتخي�س ،بل اأ�شمل
واأو�شع.
وقـــال احلــاجــي« :املو�شوع
مرتبط بالروة البحرية واحلفاظ
خ�شو�شا مع �شح املــوارد
عليها
ً
اجلائر
بال�شتغالل
البحرية
والعمالة غري املرخ�شة التي تعيث
يف البحر ف�شادًا ،وبع�س الأ�شماك
انقر�شت من مياه اخلليج».
واأو�شح احلاجي اأن اإ�شرار
اللجنة جاء من اأجل الرقابة امل�شددة
وحلماية الأمن الغذائي.

وزير املجل�شني :القوانني يجب اأن تتجان�ض مع بع�شها

البلديات :التجديد ال�شنوي للمراقبة وللحفاظ على البيئة البحرية
قال وزيــر الأ�شغال و�شوؤون البلديات
والتخطيط العمراين ع�شام خلف اإن الوزارة
متم�شكة عند راأيها يف الإبقاء على التجديد
ب�شكل �شنوي ،وذلك لأ�شباب عديدة ،موؤكدًا اأن
القوانني احلكومية التنظيمية يجب اأن تكون
متنا�شقة ومتجان�شة ،ولذلك فاإن الوزارة ترى
الإبقاء على مدة �شنة واحدة فقط للرتخي�س،
حيث اإن كل القوانني املنظمة و�شعت مدة
�شنة �شواء رخ�شة ال�شيد اأو الرخ�س من خفر
ال�شواحل.

واأو�شح اأن التجديد كل �شنة ميكن الوزارة
من املراقبة واملتابعة ب�شكل اأف�شل حلماية
الروة البحرية والأمن الغذائي.
وذكر خلف اأن جتديد الرخ�س اأ�شبح الآن
«اأونالين» ،فيما هناك موظفون للفئات التي
ل ت�شتطيع التجديد اإلكرتونيًا ،ويف الوقت
احلايل «ورقــي» ولكن التوجه يف الــوزارة
والتجديد «اأونــاليــن» ،والـــوزارة تــرى اأن
التجديد يكون ب�شكل �شنوي ليكون للوزارة
القدرة على املراقبة واملتابعة.

وعلق وزيــر �شوؤون جمل�شي ال�شورى
والنواب غامن البوعينني على التعديل وقال:
«التعديل ل ي�شيف �شي ًئا جديدًا لكل اجلهات
املعنية ،حيث اإن ال�شروط يف كل اجلهات
والتجديد لكل �شنة ،والإ�شافة لن ت�شكل
قيمة .الثالث �شنوات بني الرتخي�س والتجديد
مدة �شتوؤثر على حال �شفينة ال�شيد ،وال�شنة
الواحدة متوافقة مع بقية القوانني وتتوافق
مع اإجراء الفحو�شات ب�شكل م�شتمر لل�شالمة».

تعقيبًا عــلــى مــا تناوله
النائب الأول لرئي�س جمل�س
ال�شورى جمال فخرو يف جل�شة
اأم�س ملجل�س ال�شورى ،اأو�شح
يو�شف حمود وكيل وزارة املالية
ل�شوؤون املالية اأن ما مت اقرتا�شه
يف العامني  2017و2018
متوافق مع الجــراءات ال�شليمة
لدارة العجز املــايل بامليزانية
و�شداد ا�شتحقاقات الدين العام،
ولرقابة وتدقيق ديوان الرقابة
املالية والدارية.
وذكــر اأن املــبــداأ املحا�شبي
واملــايل املتعارف عليه يقت�شي
القــرتا�ــس لتاأمني التمويالت
الالزمة لتمويل العجز يف كل
�شنة ،بالإ�شافة اإىل �شداد ا�شول
اي دين حني ا�شتحقاقه وهو ما
يتم ب�شكل دوري من �شنة مالية
اإىل اأخـــرى .ويتم الأخــذ بعني
العتبار الحتياجات التمويلية
ل�شد العجوزات بامليزانية ،كذلك
مواعيد �شداد جميع ا�شتحقاقات
اأ�شول الدين العام يف كل �شنة
والتدفقات النقدية القادمة التي
يتم متويلها.
واأ�شاف وكيل وزارة املالية
ل�شوؤون املالية اأن جميع العمليات
املرتبطة بالدين العام متوافقة
مع الجـــراءات والقوانني التي
تنظم الدين العام ،واأ�شار اإىل اأن
هذه العمليات موثقة وتخ�شع
للرقابة الداخلية بــالــوزارة
واجلهات املخت�شة باحلكومة،
كذلك الرقابة اخلارجية من قبل
ديوان الرقابة املالية والإدارية.

يو�سف حمود

اأمـــا ب�شاأن الــقــرو�ــس غري
املدرجة يف ر�شيد الدين العام
امل�شجل بوزارة املالية والقت�شاد
الوطني ،فقد اأو�شحت الوزارة يف
تعقيبها على تقرير ديوان الرقابة
املالية والدارية اأن تلك القرو�س
خا�شة باجلهات احلكومية ذات
امليزانية امل�شتقلة ،والتي تقوم
بالقرتا�س ا�شتنادًا اإىل حكم
الفقرة (ب) من املــادة ()108
من د�شتور اململكة ،والتي تن�س
على اأنه «يجوز للهيئات املحلية
من بلديات اأو موؤ�ش�شات عامة
اأن تقر�س اأو تقرت�س اأو تكفل
ً
قر�شا وف ًقا للقوانني اخلا�شة
بها» .ولفتت الـــوزارة اإىل اأنه
ل يتم �شداد هــذه الــديــون من
امليزانية العامة للدولة ،ول تكفل
اأو ت�شمن حكومة مملكة البحرين
هذه القرو�س ،فمن ثم ل تدرج
تلك الــقــرو�ــس مــن الناحيتني
�شمن ر�شيد الدين العام حلكومة
اململكة.

فخرو :ما احلاجة اإىل هذا املجل�ض؟

بيانات الخبر

اليوماإعادة �شياغة مقرتح اإن�شاء جمل�ض اأعلى للدرا�شات الطبية

وافق جمل�س ال�شورى على تو�شية جلنة
اخلدمات بجواز النظر يف القرتاح بقانون ب�شاأن
اإن�شاء املجل�س الأعلى للدرا�شات الطبية ،مع
اإعادة �شياغة املقرتح واإر�شاله للحكومة.
ويهدف املقرتح بقانون اإىل حت�شني اخلدمات
الطبية يف اململكة عن طريق توفري الإعداد الفني
العملي والعلمي خلريجي الطب الذين يعانون
من �شح الوظائف الطبية ،اإ�شافة اإىل رفع
امل�شتوى العلمي والعملي لالأطباء العاملني يف
خمتلف الفروع الطبية وبالتعاون مع املوؤ�ش�شات
التعليمية املعنية بجميع الو�شائل املنا�شبة ،مبا
يف ذلك و�شع موا�شفات التدريب املعرتف به
اأثناء اإعداد الطبيب العام اأو الخت�شا�شي اأو
ال�شت�شاري يف خمتلف فروع الطب.
وعلّق النائب الول لرئي�س جمل�س ال�شورى
جمال فخرو على املقرتح بقانون ،وقال« :هل
فعالً ننحن يف حاجة اإىل مثل هذا املجل�س،
خ�شو�شا اأن هناك جهات تقوم بالدور املقرتح،
ً
مثل وزارة ال�شحة واملجل�س العلى لل�شحة،

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

ونهرا؟».
واأ�شاف« :النية طيبة و�شافية ولكن هل
نحن يف حاجة ملثل هذا املجل�س ونحن يف هذه
الظروف؟ وهناك العديد من الهيئات التي ميكنها
اأن تقوم بهذا الدور �شواء املجل�س الأعلى لل�شحة
اأو حتى هيئة جودة التعليم والتدريب».
بدورها ،قالت ال�شورية ابت�شام الدلل اإن
القــرتاح لي�س له عالقة بهيئة تنظيم املهن
ال�شحية التي هي جهة رقابية ،م�شرية اإىل اأن
هناك حوايل األف م�شاعد ا�شنان ،ولكن ل يوجد
اي خريج.
واأ�شافت الدلل« :هناك تخ�ش�شات طبية
نحن يف حاجة اإليها ،واأن هذا املجل�س �شيعزز
من ال�شياحة العالجية ،وكثري من التخ�ش�شات
الطبية غري متوافرة».
واأ�شارت الدلل اإىل اأن املجل�س املقرتح ميكن
ان ينبثق من املجل�س الأعلى لل�شحة ،اأو اأن
تتبناه جامعة البحرين من خالل طرح الربامج
املطلوبة ودرا�شة الحتياجات.

العري�ض :امل�شروع يهدف ملركزية
التدريب ولن يكلف امليزانية
قال اأحد مقدمي املقرتح ال�شورى الدكتور اأحمد
العري�س اإن الهدف هو تدريب الطباء حديثي التخرج،
املع ّر�شني لكثري من ال�شغوطات لعدم وجود �شواغر
لهم ،م�شريًا اإىل اأن هناك األفي �شرير يف عدد امل�شت�شفيات
اجلامعية ،كل هذه امل�شت�شفيات ميكن تدريب الطباء فيها.
واأ�شاف العري�س« :الهدف هو مركزية التدريب ،ولن
يكلف امليزانية التي ذكرها الوزير .الهدف هو مركزية
التدريب من خالل امل�شت�شفيات اجلامعية كما هو موجود
يف اوروبا ،يف حال تطبيق الفكرة ن�شتطيع تدريب الطباء
من دول اخلليج ،والتي �شتدفع لنا مقابل التدريب».
واأ�شار اإىل اأن احلكومة من خالل تطبيق املقرتح
�شتوفر كثريًا من الموال من خالل تدريب وتاأهيل
البحرين لإحاللهم مكان الجانب الذين يكلفون الدولة
ميزانيات عالية.

اجلالهمة املقرتح مطبّق وفق امليزانيات املتاحة
قالت الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم املهن واخلدمات ال�شحية الدكتور
مرمي اجلالهمة ان املقرتح مطبّق حاليًا وفق امليزانيات املتوافرة ،حيث اإن هناك
جلنة خا�شة بالتدريب والتخطيط ال�شرتاتيجي ال�شحي تتبع املجل�س العلى
لل�شحة .واأ�شافت اجلالهمة« :كلنا متفقون على مبادئ املقرتح والختالف على
الآليات ،وهناك جهة ُتعنى بالتدريب والتطوير والتخطيط وهي تتبع املجل�س
الأعلى لل�شحة .املجل�س الأعلى لل�شحة اأوىل التدريب والتطوير اأولوية كاملة».

البوعينني :جهات حكومية تقوم بالدور ذاته
قال وزير �شوؤون املجل�س غامن البوعينني ان اقرتاحات القوانني حق اأ�شيل للمجل�س
الت�شريعي ،واأعتقد اأن راأي اللجنة املالية يجب ان يكون ال�شا�س بغ�س النظر على
المور الخرى .واأ�شاف« :هل هناك حاجة لإن�شاء مثل هذا املجل�س وهناك جهات تقوم
بنف�س الدور؟» .وتابع البوعينني« :الو�شع املايل لي�س باملنا�شب يف زيادة العباء املالية،
وراأي اللجنة املالية وا�شح جدًا و�شحيح ودقيق ،والوقت لي�س مالئمًا مب�شروعات
ميكن تاأجيلها ،وهناك عبء مزودج �شواء يف تاأ�شي�س املجل�س ،والأمر الثاين يف دفع
اللتزام املايل على اجلهات التي �شيكون لها ع�شوية ،اإ�شافة اإىل انه �شيكون له تعار�س
مع جهات قائمة ،مثل هيئة تنظيم املهن ال�شحية ،واملجل�س الأعلى لل�شحة».

شيخ األزهر لوزير خارجية فرنسا:
نرفض وصف اإلرهاب باإلسالمي

األولى بحرينيًا
و  16عربــــــــــيًا

قال شــيخ األزهــر ،أحمد الطيــب ،خالل لقائــه وزير
الخارجية الفرنســي ،جان إيف لودريــان في القاهرة،
األحــد ،إن «اإلســاءة للنبي محمد مرفوضــة تمام ًا»،
مشدداً أيض ًا على رفضه «وصف اإلرهاب باإلسالمي».
وقال شيخ األزهر« :إذا كنتم تعتبرون أن اإلساءة لنبينا
محمد حرية تعبير فنحن نرفضها شك ً
ال ومضمون ًا».
وأضاف« :اإلساءة لنبينا محمد مرفوضة تمام ًا ،وسوف
نتتبع من يســيء لنبينا األكرم في المحاكم الدولية،

حتى لو قضينا عمرنا كله نفعل ذلك األمر فقط».
وقال «نرفض وصف اإلرهاب باإلسالمي ،وليس لدينا
وقــت وال رفاهية الدخول في مصطلحات ال شــأن لنا
بها ،وعلى الجميع وقف هذا المصطلح فوراً ألنه يجرح
مشــاعر المســلمين في العالم .إنــه مصطلح ينافي
الحقيقة التي يعلمها الجميع» .وتابع« :أوروبا مدينة
لنبينا محمــد ولديننا ،لما أدخله هــذا الدين من نور
للبشرية جمعاء».
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«نهرا» :إنشاء مصنع لمستلزمات
اكتشاف الفيروسات وآخر ألدوية الطوارئ

«النيابة» :إحالة مكتب تدقيق
محاسبي للمحاكمة الجنائية
أحالت نيابة الجرائم المالية وغسل األموال ،صاحب
مكتب تدقيق محاســبي إلــى المحكمــة الجنائية
المختصة بتهمــة عدم االلتزام برفــع تقارير عن
العمليات المالية المشبوهة.
وتلقت النيابــة بالغ ًا مــن وزارة الصناعة والتجارة
والســياحة في واقعــة ارتكاب المكتــب مخالفات
بشــأن االلتزامــات المتعلقــة بإجــراءات حظــر
ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أعمال
األشــخاص المســجلين بالســجل التجاري وســجل
مدققــي الحســابات بالمملكة ،حيث أقــر المتهم
صاحــب المكتب بحــدوث مخالفات عنــد تعاقده
وتعامله مع عدد من الشركات.

ترخيص شركات لتوصيل األدوية للمنازل
كشــفت رئيســة الهيئة الوطنيــة لتنظيــم المهن
والخدمــات الصحية «نهــرا» ،د .مريم الجالهمة عن
توجه إلنشاء مصنع أدوية إلنتاج أدوية الطوارئ التي
تعاني البحرين فيها نقص ًا.
وقالــت الجالهمــة« :لدينــا مشــروع مصنــع إلنتاج
المستلزمات الطبية الكتشاف الفيروسات ،إلى جانب
 4مصانع جديدة للمكمالت الغذائية والشــراب الذي
يحتوي على الفيتامينات».
وأضافــت «من المقرر إنشــاء مصنــع للكمامات في
البحرين لتلبية حاجات المملكة ،إلى جانب صناعات
مســاندة أخــرى مثــل المغاســل الطبيــة وتقديــم

 4مصانع للمكمالت الغذائية
وشراب الفيتامينات
الوجبات الصحية».
وقالت الجالهمة «منحنا ترخيص ًا لشــركات توصيل
األدوية للمنازل وفق اشــتراطات معينــة ،مع توفير
ثالجات بدرجات حرارة معينة تضمن سالمة الدواء».
ولفت إلى أن عدد مرافق الرعاية الصحية المســجلة
بلغ  746مؤسســة بنهايــة  ،2019بزيــادة  ٪4عن
الفترة السابقة.
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«بنفت» تحصد
جائزتين
من مجلة
«ذا جلوبال
إيكونوميكس»

«عمومية الغرفة» ترفض إشراف
وزير الصناعة وتكتفي بالتنسيق
إقرار  13تعدي ً
ال على الئحة قانون «الغرفة»

14

موزة فريد

وافقت الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين في
اجتماعها مساء أمس على  13تعدي ً
ال مقترح ًا على الالئحة التنفيذية
لقانون الغرفة الصادر بالقرار الوزاري رقم ( )156لســنة  ،2013وكان
أبرزها تعديل المادة رقم « »3باقتراح أن تتمتع باستقالل مالي وإداري
وتكون على عالقة تنســيقية مع الوزير من أجل تحقيق أهدافها ،بد ًال
من إخضاع الغرفة إلشــراف الوزير .كما وافقت العمومية على تعديل
المــادة ( )47من الالئحة بأن يقــوم الوزير بعرض حل مجلس اإلدارة
وتعيين لجنة مؤقتة تسير أعمال الغرفة ،لحين انتخاب مجلس إدارة
جديد على مجلس الوزراء» حال فقد مجلس اإلدارة نصابه القانوني أو
طرأت ظروف تؤثر بشكل جوهري أو تحول دون قيام الغرفة بمهامها
أو حاد مجلس اإلدارة عن السياسة العامة للدولة.
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«الثروة الحيوانية»:
المواشي موبوءة في البحرين

أهل الخير
«الهالل األحمر» يدرّب  80متطوعًا
بمراكز الحجر على اإلسعافات

07

انهيار الليرة
يطيح بوزير
المالية التركي

حسن الستري

نفــت وكالة الثروة الحيوانية االســتيراد من
دول ســجلت أمراض ًا وبائية وســارية وعابرة
للحــدود ،وذكــرت أنــه يتم حظر االســتيراد
مباشــرة بعــد إعــالن المنظمــة العالميــة
للصحــة الحيوانية بتفشــي مرض معين في
أي دولة من دول االستيراد.
وقالت في ردها على استفســارات «الوطن»،

مواش موبوءة بالبحرين
حول شــكاوى وجود
ٍ
«إن المســتورد يســتخرج إذن اســتيراد من
المحجــر البيطــري يبين فيه نــوع الحيوانات
المــراد اســتيرادها وعددها والدولــة المراد
االســتيراد منهــا حتى يتم التحقــق من قبل
المختصيــن بأن هذه الدولــة ال يوجد عليها
حظــر اســتيراد ،ويبين فــي إذن االســتيراد

االشــتراطات المطلــوب عملهــا مــن دولة
التصديــر لإلرســالية الحيوانية قبل شــحنها
كالتطعيــم ضــد بعــض األمــراض وعمــل
التحاليــل المختبريــة عليها وثبــوت خلوها
مــن األمــراض المعينــة في إذن االســتيراد
وأن تكــون مصحوبــة بجميــع المســتندات
المطلوبة».

12
«الذئاب الرمادية»..
ذراع تركيا إلرهاب
المجتمعات
األوروبية
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بيانات الخبر
بومبيو لخامنئي :تسرق الماليين
بايدن يمد يده للجمهوريين:
من شعب يتضور جوعًا وانتخابتك مزحة
سأجعل أمريكا محترمة في العالم
اليوم
التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

تعهد الرئيس األمريكي جو بايدن بـ«جعل أمريكا
محترمة في العالم مجدداً».
وقال بايدن ،أمام أنصاره فــي خطاب النصر «:لقد
تحدث شــعب هــذه األمــة .منحونا نصــراً واضح ًا
ونصراً مقنع ًا» .وأضاف« :أتعهد بأن أكون رئيســ ًا
يسعى للوحدة ال للتقسيم».
ثم خاطب أنصار ترامب مباشرة ،وقال «اآلن ،دعونا
نعــط بعضنا بعضــ ًا فرصة .حان الوقــت لتنحية
ِ

الرابط اإللكتروني

الرئيس الجديد :خلية
أزمة لمواجهة «كورونا»
الخطــاب القاســي جانبــ ًا ،ونهدئ الغضــب ،ونرى
بعضنا مرة أخرى ،ولنصغي إلى بعضنا مجدداً».
وأعلــن بايــدن أنه سيشــكل خلية أزمــة لمواجهة
(كوفيد.)19
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بادر وزيــر الخارجية األمريكي،
مايــك بومبيو ،إلــى الرد على
انتقــادات وجههــا المرشــد
اإليرانــي ،علــي خامنئــي،
النتخابــات الرئاســة التــي
أقيمــت ،مؤخراً ،فــي الواليات
المتحدة.
وجــاء رد بومبيــو ،بعدما قال
حساب للمرشــد اإليراني« :إن
ٌ
المشهد في الواليات المتحدة
يشــبه الفرجــة» ،مضيفــ ًا
ُ
ُ
يكشــف «الوجــه القبيح»
أنــه
للديمقراطيــة الليبراليــة في
أمريكا.
حســاب غيــر موثــق
ثــم أورد
ٌ
للمرشد ،أنه بغض النظر عن
نتيجــة االنتخابــات ،فــإن ما
واضح ،بحســب قوله ،هو
هــو
ٌ

مايك بومبيو

ما ســما ُه بـ«التراجع األخالقي
والسياســي والمدنــي» فــي
النظام األمريكي.
وقــال بومبيــو فــي رده «لقد
ســرقت ،وبشــكل شــخصي،
مئــات الماليين من الدوالرات

مــن شــعبك .أمــا انتخاباتك
فمثــل المزحــة ،ألن مئــات
المرشــحين يتــم إقصاؤهــم
حتــى مــن الترشــيح والتقدم
لالنتخابات».
وأضاف«:شعبك يتضور جوع ًا
ألنك أنفقــت المليــارات على
حــروب الوكالــة مــن أجل أن
تحمــي نظامــك القائــم على
حكم اللصوص».
ثــم كتــب بومبيو فــي تويتر
«أمريــكا كانــت وســتبقى
أعظم أمة في مجمــل التاريخ
اإلنســاني ..نتمنــى أن يحين
ذاك اليــوم الــذي يتمنــاه
الشــعب اإليراني ،وأنت تدري
جيداً ما يعنيه ذلك األمر ..هذا
كل شيء».
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أخبار الوطن
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«نهرا» 4 :مصانع مكمالت غذائية
و 19مستشفى معتمدًا نهاية 2020
ترخيص شركات لتوصيل األدوية للمنازل
أكدت رئيس��ة الهيئة الوطني��ة لتنظيم
المهن والخدمات الصحية (نهرا) د.مريم
الجالهمة ،اعتماد  16مستشفى من أصل
 ،19موضح��ة أن تأخير اعتم��اد الثالثة
المتبقين جاء بس��بب بع��ض اإلجراءات
المتبع��ة في ظل جائحة كورونا ،على أن
يس��تكمل اعتمادهم قب��ل نهاية العام
الجاري ،مضيف��ة وجود ثالثة قوانين تم
رفع مقترحاتها لتعديلها.
وأوضح��ت الجالهم��ة ف��ي حدي��ث
لوكال��ة أنب��اء البحرين (بن��ا) ،أن الهيئة
الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدم��ات
عال
الصحي��ة تمض��ي قدم�� ًا بمس��توى ٍ
م��ن الرقابة المس��تقلة ،الت��ي تضمن
العدالة والش��فافية والجودة وبما يحقق
ً
مبين��ة
التقيي��م والمراقب��ة والتدقي��ق،
نجاح البحرين بجهود الحكومة برئاس��ة
صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن
س��لمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء،
وبدعم من صاحب السمو الملكي األمير
س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ،في رس��م سياسات صحية
متقدمة ومتكاملة ،وأن هذه المنظومة
تضم��ن رفع مؤش��رات البحرين الصحية
وفق معايي��ر الجودة ،مؤك��دة أن جميع
العاملين في هذا القطاع يعملون ضمن
رؤية وطنية وتحت شعار فريق البحرين.
وبين��ت أن عدد مراف��ق الرعاية الصحية
المس��جلة لغاي��ة ع��ام  2019بل��غ 746
مؤسس��ة ،بزيادة قدرها  %4في إجمالي
ع��دد مؤسس��ات الرعاي��ة الصحي��ة في
المملكة ،بسبب الزيادة في عدد المراكز
الطبية ،بينما انخف��ض العدد اإلجمالي
للمستش��فيات إل��ى  19مقارنة ب� 21في
 2018بسبب تغيير تصنيف مستشفيين
إل��ى مراكز طبي��ة .وقال��ت الجالهمة إن
قس��م تنظيم المرافق الصحية قد أصدر
 81ترخيص ًا جديداً وج��دد  657ترخيص ًا
للمنش��آت القائمة ،إضاف��ة لتنفيذ 943
زي��ارة تفتيش��ية بزي��ادة قدره��ا %35
عن الع��ام الماض��ي ،نتج عنه��ا تحديد

مصنع لمستلزمات اكتشاف الفيروسات
 746مرفق رعاية صحية بالمملكة
اعتماد إجراء بحث سريري
لدواءيعالج نوبات السكلر
 81ترخيصًا جديدًا لمرافق
صحية والتجديد لـ 657منشأة
 943زيارة تفتيشية
وتصحيح  1599مخالفة
وتصحي��ح  1599مخالف��ة ،منه��ا 455
مخالفة تتعلق بس��المة المنش��أة ،كما
تلقت وحدة البحوث الس��ريرية  4طلبات
إلجراء بحوث س��ريرية؛  %50منها أجريت
في القطاع الحكوم��ي ،من بينها اعتماد
إج��راء بحث س��ريري يتعلق ب��دواء يفيد
في عالج نوبات الس��كلر ،وقالت إن أكبر
تجربة س��ريرية تمت ف��ي البحرين هي
تجارب لق��اح كورون��ا (كوفي��د )19التي
ً
منوه��ة أن
تم��ت عل��ى أعلى مس��توى،
ه��ذه التجرب��ة إضافة علمي��ة في رصيد
المملكة.
وأوضح��ت أن قس��م تنظي��م المنتج��ات

الصيدالني��ة ق��ام بتجدي��د الترخي��ص
ل��� 518منتج�� ًا صيدالني�� ًا ،و 284طلب�� ًا
لتسجيل منتجات جديدة ،كما قام القسم
بتمرير  9053فاتورة باس��تخدام النظام
االلكتروني لتتب��ع األدوية ( )DURبينما
قام القسم بتمرير  1550فاتورة يدوي ًا.
وفي قطاع الصيدلة؛ أوضحت د.الجالهمة
أنه تم ترخيص  41صيدلية جديدة عام
 ،2019تم تشغيل  7منها في المؤسسات
الصحية و 34صيدلية خاصة ،ما يعكس
زيادة بنس��بة  %17في ع��دد الصيدليات
المرخص��ة مقارنة بعام  .2018فيما بلغ
إجمال��ي عدد الصيدلي��ات المرخصة في

البحري��ن  307منها  235صيدلية خاصة
و 72تعم��ل داخل مؤسس��ة صحية ،كما
قام القس��م بإجراء  731زيارة تفتيش��ية
بزي��ادة بلغ��ت  %22ف��ي ع��دد عمليات
التفتيش التي تم إجراؤها نتيجة توظيف
مفتش��ي صيدلة إضافيين ،ما ساهم في
الكش��ف عن  962مخالف��ة وتصحيحها،
 %38منه��ا مخالفة لألدوي��ة متبوعة ب�
 %16مخالفة لدرجة الح��رارة والرطوبة.
وفيم��ا يتعلق بالش��كاوى الطبية؛ قالت
الجالهمة إن الهيئة رصدت زيادة بنسبة
 %13ف��ي حاالت الش��كاوى المقدمة إلى
وح��دة الش��كاوى الطبي��ة؛ حي��ث تلقت
الوحدة  257شكوى؛  167من أفراد و33
من مراف��ق الرعاي��ة الصحي��ة و 57من
الس��لطات القضائية .كان��ت  %42منها
تتعل��ق باألطب��اء و %44بالمؤسس��ات
الصحية والباقي يتعلق بالمهن الصحية
المعاون��ة والتمريض والصيدلة .وتبين
من خ��الل التحقيق عدم وج��ود مخالفة
مهنية أو أخالقية في  %39من الش��كاوى
والقضايا المحولة.
وتمكنت لجان التحقيق الفنية من إتمام
التحقيق في  177حالة خالل عام ،2019
م��ا يمثل زيادة بنس��بة  %53ع��ن العام
الس��ابق ،وأصدرت اللج��ان التأديبية 37
إج��را ًء تأديبي ًا بم��ا في ذل��ك  10حاالت
تعلي��ق الترخي��ص و 18إن��ذاراً ،وإلغ��اء
ترخيص مهني واحد.
وتوج��ت إنجازات الهيئ��ة بحصولها عام
 2019عل��ى جائ��زة أفضل الممارس��ات
الحكومي��ة ألبح��اث اإلدارة العام��ة ف��ي
منطقة الش��رق األوسط وشمال إفريقيا،
والت��ي ت��م تقديمه��ا إلى الهيئ��ة بعد
التنفي��ذ الناج��ح العتم��اد المؤسس��ات
الصحي��ة ف��ي المملك��ة .وكخط��وة
مس��تقبلية تس��عى الهيئة إل��ى أتمتة
جمي��ع إجراءاته��ا ،بما في ذل��ك تجديد
تراخي��ص المراف��ق الصحي��ة وإضاف��ة
أو تغيي��ر الخدم��ات وتس��جيل األدوي��ة
واألجهزة الطبية وغيرها .وفي سياق آخر
أك��دت الجالهمة أن القط��اع الصحي في

البحرين يشهد والدة صناعات مصاحبة؛
منها إنشاء مصنع للكمامات في البحرين
لتلبي��ة حاج��ات المملك��ة ،إل��ى جان��ب
صناعات مس��اندة أخرى مثل المغاس��ل
الطبي��ة وتقدي��م الوجب��ات الصحي��ة،
وقال��ت« :منحن��ا ترخي��ص لش��ركات
توصيل األدوية للمنازل وفق اش��تراطات
معين��ة ،مع توفير ثالجات بدرجات حرارة
معين��ة تضمن س��المة ال��دواء ،ولدينا
مش��روع مصن��ع إلنت��اج المس��تلزمات
الطبية الكتش��اف الفيروسات ،كما نأمل
بإنش��اء المصنع الثان��ي لألدوية ،والذي
س��ينتج أدوي��ة الط��وارئ الت��ي نعان��ي
من نق��ص فيه��ا ،إلى جان��ب  4مصانع
جدي��دة للمكم��الت الغذائية والش��راب
الذي يحت��وي على الفيتامين��ات ،إضافة
إلى المصنع الحال��ي» .وأكدت الجالهمة
تميز البحرين بالتنظي��م العالي للقطاع
الصح��ي ،وقالت« :يعتب��ر وجود مجلس
أعل��ى للصحة يرس��م السياس��ة العامة،
ووجود رقابة مس��تقلة متمثلة في هيئة
وطنية مس��تقلة أرضية خصب��ة الزدهار
ه��ذا القط��اع ،فالتعام��ل مع الش��كاوى
ووجود مؤسس��ة تعن��ى بالتحقيق فيها
يضمن العدالة والشفافية ،السيما وأننا
نس��تقبل الش��كاوى الطبي��ة المتعلق��ة
بالع��الج ولي��س المش��اكل اإلداري��ة
المتعلقة بالمواعيد مث ً
ال ،مبينة امتالك
الهيئ��ة لصالحية طل��ب المل��ف الطبي
وعرضه عل��ى لجنة محاي��دة ،إلى جانب
وج��ود لجنة للمس��ائلة الطبية يرأس��ها
قاض��ي ،ولجن��ة لط��ب األس��نان ،ولجنة
لألطب��اء ،ولجنة للمهن المعاونة ،ولجنة
للصيادلة ،ولجن��ة للتمريض» .ورداً على
تأخير البت في الشكاوى قالت الجالهمة:
«التأخي��ر وارد؛ وق��د يكون بس��بب دقة
التخصص��ات وندرته��ا تحت��اج طل��ب
االستش��ارة من الخارج أو لطلب شهادات
طبي��ة معينة ،وكلها أس��باب ربما تؤدي
للتأخي��ر الذي قد يصل إلى س��نة ،ولكن
الحقوق مكفول��ة وثمة لجان متخصصة
ومستقلة على مستويات مختلفة».

مواش موبوءة بالبحرين..
الفضالة:
ٍ
و«الثروة الحيوانية» :غير صحيح
حسن الستري

نفت وكالة الثروة الحيوانية االس��تيراد
من دول سجلت أمراض وبائية وسارية
وعابرة للحدود ،وذك��رت أنه يتم حظر
االستيراد مباشرة بعد إعالن المنظمة
العالمي��ة للصح��ة الحيوانية بتفش��ي

م��رض معي��ن ف��ي أي دولة م��ن دول
االستيراد.
وقال��ت ف��ي رده��ا عل��ى استفس��ارات
«الوطن» ،حول ش��كاوى وجود مواش��ي
موبوءة بالبحرين إن المستورد يستخرج

إذن استيراد من المحجر البيطري يبين
فيه ن��وع الحيوانات المراد اس��تيرادها
وعددها والدولة المراد االستيراد منها
حتى يتم التحقق م��ن قبل المختصين
ب��أن ه��ذه الدولة ال يوج��د عليها حظر
اس��تيراد ،ويبي��ن ف��ي إذن االس��تيراد
االشتراطات المطلوب عملها من دولة
التصدي��ر لإلرس��الية الحيواني��ة قب��ل
شحنها كالتطعيم ضد بعض األمراض
وعمل التحاليل المختبرية عليها وثبوت
خلوه��ا من األم��راض المعينة في إذن
االس��تيراد وأن تك��ون مصحوبة بجميع
المس��تندات المطلوب��ة م��ن ش��هادة
صحية وش��هادة منشأ أو أي أوراق أخرى
يتم طلبها في إذن االستيراد.
وتابع��ت :عن��د وص��ول اإلرس��الية
الحيواني��ة إل��ى البحري��ن يت��م حجرها
ف��ي المحجر البيط��ري «يتم حجر جميع
إرساليات األغنام واألبقار والجمال دون
استثناء» وأخذ العينات منها لتأكد من
خلوه��ا من األم��راض وال يت��م اإلفراج
عنها إال بعد ظه��ور النتائج المختبرية
س��البة وبعد انقضاء فترة الحجر التي
يتم تحديدها للش��حنة وعدم ظهور أي
أعراض مرضي��ة عليها ،وذك��رت فيما
يخ��ص االس��تيراد م��ن دول��ة خليجية
ودول��ة أفريقي��ة فأنه��ا تخض��ع لذات
اإلجراءات والمعايير الموحدة المتوافق
عليه��ا خليجي�� ًا حس��ب قان��ون الحج��ر
البيط��ري الموحد رقم  8لس��نة 2003
والئحته التنفيذية رقم  7لس��نة 2004
باإلضاف��ة إل��ى الدلي��ل االسترش��ادي
الخليج��ي للحج��ر البيط��ري ال��ذي ت��م
إقراره م��ن لجنة التع��اون الزراعي في
اجتماعها رقم  28المنعقد في المنامة
بمملكة البحرين.
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م��ن جانبه ،أك��د تاجر المواش��ي علي
الفضالة وجود أغنام موبوءة بالبحرين
مس��تورد من دولة خليجي��ة وأفريقية،
وبين أنه خاطب وكالة الثروة الحيوانية
م��ن دون أي إج��راء من قبله��م .وقال
الفضال��ة ل�«الوط��ن» :االس��تيراد ل��ه
اش��تراطات ،يجب أن يك��ون من محجر
معت��رف به دولي ًا وتخ��رج من البحرين
مجموعة من الثروة الحيوانية للفحص
عل��ى طريقة الحج��ر س��واء كان لحوم ًا
مب��ردة أو مواش��ي حي��ة ،وبعدها يتم
الموافقة عليه إذا التزم باالش��تراطات
الالزمة ويس��مح باالس��تيراد من البلد،
والتاج��ر عليه اش��تراطات معينة منها
أن يت��م حج��ر المواش��ي ف��ي المحجر
المتف��ق علي��ه في بل��د المنش��أ ويتم
إعط��اء الحيوانات التحصين��ات الالزمة
المطلوب��ة ومنه��ا الحم��ى القالعي��ة
والج��دري وحس��ب المطل��وب م��ن
التحصين��ات أخ��رى ،وبالنس��بة لألبقار
الب��د م��ن تحصينها ضد مرض الس��ل
البقري وخلوها من البروس��يال وبعد أن
يتم مدة الحجر يتم التصدير للبحرين.
وتاب��ع :في اآلون��ة األخي��رة وخصوص ًا
المحاجر الموج��ودة في أفريقيا ،لوحظ
أنها تتالعب بمدة الحجر وبالتحصينات
المطلوبة م��ن حمى قالعي��ة وغيرها،
كم��ا لوحظ بأن الوكال��ة تغض البصر
ع��ن االش��تراطات أو أنه لي��س لديها
عل��م ،فالغن��م المس��تورد م��ن إحدى
ال��دول األفريقي��ة والمص��رح به��ا من
وزارة الزراع��ة تحم��ل م��رض الجدري،
وموجودة بالبلد وتوجد عينات بالمزارع
وتم التبليغ عنها إال أن الجواب جاء من
الثروة الحيوانية أنه ال يوجد تحصينات
ضد هذه األمراض في البحرين.

وأضاف :في حالة ظهور المرض بالبحرين
ويكون مصدره نقل المواشي المستوردة،
ال يوجد لدى الثروة الحيوانية التحصينات
للقض��اء عل��ى ه��ذا الم��رض متعذرين
بع��دم وج��ود ميزانية ويكتف��ون ببعث
الفنيي��ن للم��زارع المصاب��ة للمعاين��ة
فق��ط ،وه��ذا م��ا ح��دث خالل األس��بوع
الماض��ي حين أبلغنا ع��ن وجود أمراض،
وكان من الواجب عل��ى الثروة الحيوانية
من��ع االس��تيراد من المحاج��ر التي ظهر
فيها المواشي المصابة.
وأردف :يعل��م تج��ار المواش��ي والثروة
الحيواني��ة ب��أن منطق��ة خليجي��ة ترد
منها أغن��ام للبحرين (أغنام مهربة من
إي��ران) ال تحم��ل أي ش��هادات صحي��ة
أو أوراق جمركي��ة ،وه��ذه المنطق��ة ال
يوجد بها محج��ر وال يوجد بها عيادات
أو صيدلي��ات بيطري��ة ،وعن��د وص��ول
المواش��ي للمنطق��ة يت��م إنزالها على
الس��احل ويق��وم فن��ي بيط��ري وليس
طبيب ًا بمعاينة المواشي ظاهري ًا فقط،
في حي��ن أن المتعارف علي��ه أنه يجب
أخذ عينات من دم المواش��ي لفحصها
مخبري�� ًا ويت��م حجره��ا لم��دة معينة
وإعطائها التطعيمات الالزمة ومن ثم
تصديره��ا ،ولكن لم يت��م التقيد بأي
م��ن تلك االش��تراطات وتص��ل األغنام
للبحرين ،واآلن توجد مواش��ي مصابة
بالج��دري والحم��ى القالعي��ة وطاعون
المش��ترات الصغي��رة ،وق��د خاطبن��ا
الجه��ات المعنية وش��رحنا لهم كل ما
ح��دث ويح��دث ،مر عل��ى كالمن��ا أكثر
من  20يوم ًا دون اتخاذ أي إجراء س��واء
كان منع اس��تيراد من الدولة الخليجية
أو اتخ��اذ ال��الزم بالنس��بة للمحاج��ر
الموجودة بأفريقيا.
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وزير المواصالت :مختبر األقمار الصناعية
بجامعة البحرين ترجمة للتوجيهات الملكية
قال وزير المواصالت واالتصاالت رئيس
مجل��س إدارة الهيئ��ة الوطني��ة لعلوم
الفض��اء م.كم��ال أحمد« :إن تأس��يس
مختب��ر فري��د م��ن نوعه على مس��توى
المملكة ،وهو مختبر األقمار الصناعية،
يأت��ي ترجم��ة للتوجيه��ات الملكي��ة
السامية لس��يدي حضرة صاحب الجاللة
الملك المفدى والتي ش��هدناها جميع ًا
خ��الل افتتاح دور االنعق��اد الثالث ،من
الفصل التش��ريعي الخام��س للمجلس
الوطني».
وأض��اف خ��الل قيام��ه مؤخ��راً بزي��ارة
تفقدي��ة لمختبر األقم��ار الصناعية في
جامع��ة البحري��ن وال��ذي يتم إنش��اؤه
بالتع��اون م��ع الهيئة الوطني��ة لعلوم
الفض��اء« :إننا نع��ول الكثي��ر على هذا
التع��اون م��ع جامعتن��ا الوطني��ة األم
لتحقي��ق مزيد من اإلنج��ازات للمملكة،
حي��ث س��يدار ه��ذا المختب��ر م��ن قبل
منتسبي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء
«المجموع��ة األولى م��ن فريق البحرين
للفض��اء» ممن س��يتمون دراس��اتهم
العلي��ا ف��ي تخصصات هندس��ة وعلوم
الفضاء في أفض��ل الجامعات مع نهاية
العام الجاري ،ليشكلوا النواة األولى من
الخب��راء البحرينيين في مج��ال تصميم
وبناء وتشغيل األقمار الصناعية».
واطل��ع الوزير ،بمعية الرئيس التنفيذي
للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء د.محمد
لعس��يري عل��ى تجهي��زات المختب��ر،
بمرافق��ة رئي��س جامع��ة البحري��ن
أ.د.ري��اض يوس��ف حم��زة ،وعميد كلية
العلوم أ.د.محمد مصطفى الحلو ورئيسة

قس��م الفيزياء في كلية العلوم بجامعة
البحري��ن د.حنان البوفالس��ة وعدد من
المس��ؤولين في الهيئة الوطنية لعلوم
الفضاء وجامعة البحرين.
ب��دوره ق��ال رئي��س جامع��ة البحري��ن
أ.د.ري��اض حمزة« :إننا فخ��ورون بدعم
الجهود الحكومية لتطوير قطاع الفضاء
في المملكة ،عبر التوسع في مجال علوم
الفض��اء باعتباره من المجاالت العلمية
ذات التخصصات المتعددة والتي منها:
عل��وم الفيزي��اء ،والرياضي��ات ،وتقنية
المعلومات والهندسة ،ومن المؤمل أن
يسهم المختبر في توعية طلبة الجامعة
بأهمي��ة ودور قط��اع الفضاء ،من خالل
تأكيد دورهم في النهوض بقطاع علوم
وتكنولوجيا الفضاء في المملكة».
وأش��ار إلى أن أحد أه��م أهداف الجامعة

رئيس جامعة البحرين يكرّ م
الطالبين الفائزين بجائزة
محمد صالح الدين

كرم رئيس جامعة البحري��ن أ.د.رياض حمزة الطالبين
في كلية الهندس��ة :نادية حيدر م��ن برنامج التصميم
الداخل��ي ،ومس��عود بوش��هري م��ن برنام��ج العمارة
لفوزهم��ا بجائ��زة محمد ص��الح الدين ،بحض��ور نائب
الرئيس للبرامج األكاديمية والدراسات العليا أ.د.وهيب
الناصر وعميد كلية الهندسة د.فؤاد األنصاري.
وأعرب حمزة خالل استقباله المدير التنفيذي لمؤسسة
محمد صالح الدين لالستش��ارات الهندسية ()MSCEB
م.ثامر صالح الدين ،والطلبة الفائزين بجائزة مؤسسة
محمد صالح الدين ،ع��ن فخره باإلنجازات والتميز الذي
يحققه طلبة الجامعة في مختلف القطاعات والمجاالت
العلمية والعملية ،مشيداً بمستوى إبداعهم وتميزهم،
الذي يبرز في مش��اريع التخرج ،مقدم ًا شكره للمؤسسة
على تقديم هذه الجائ��زة للطلبة الفائزين من خريجي
قس��مي برنامج العم��ارة ،والتصميم الداخلي ،للس��نة
الرابع��ة على التوال��ي ،مثمن�� ًا مس��اهمتهم في دعم
الطلبة وتشجيعهم على اإلبداع والتميز.

جامعة البحرين :انطالق مؤتمر
«البرامج التمهيدية» غدًا

اليوم

أعلن مركز اللغة اإلنجليزية في جامعة البحرين ( )ELCعن
انطالق المؤتمر الدولي للبرامج التمهيدية غداً ،بنس��خته
الثالثة بعنوان« :توس��يع نطاق التعلم في التعليم العالي
خ��ارج الفصل الدراس��ي :دمج مه��ارات الحي��اة والتوظيف
«( ،)ILESحيث ستعرض من خالله  42ورقة بحثية ،ويبحث
أه��م القضاي��ا الحيوية الت��ي تؤثر في مس��تقبل التعليم
العالي ،وذلك أيام  10و 11و 12من نوفمبر الجاري برعاية
رئيس جامعة البحرين أ.د.رياض يوسف حمزة.
ويجمع الحدث األكاديميي��ن والباحثين وأصحاب المصلحة
المعنيين بمجال التعليم العالي لتبادل الخبرات ووجهات
النظر ونتائج البحوث المتعلقة بتدريس اللغة اإلنجليزية.
وم��ن المقرر أن تركز الجلس��ات على المه��ارات الوظيفية
وكيفية إدراجها في البرامج األكاديمية.
وقالت مدي��رة مركز اللغ��ة اإلنجليزي��ة بالجامعة د.غادة
جاسم« :نظراً الس��تجابة المشاركين المتميزة في تقديم
األوراق والع��روض البحثي��ة له��ذا المؤتم��ر اإللكترون��ي
المبتكر؛ فق��د تقرر تمديد مدة االنعق��اد من يومين إلى
ثالثة أيام».
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من تعاونها الوثيق مع الهيئة الوطنية
لعلوم الفضاء ،المضي في إنشاء محطة
فضائية مصغرة إلدارة ومراقبة األقمار
الصناعي��ة ،والحص��ول عل��ى البيان��ات
ومعالجته��ا «مما سيس��هم في تطوير
البح��ث العلم��ي ف��ي قط��اع الفض��اء
م��ن خالل إنش��اء مختب��رات متخصصة
لتصمي��م وبن��اء األقم��ار الصناعي��ة
الصغيرة التي تديره��ا الهيئة الوطنية
لعلوم الفضاء بالكامل».
م��ن جانب��ه ق��ال الرئي��س التنفي��ذي
للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء د.محمد
العس��يري« :إن التع��اون بي��ن الهيئة
الوطني��ة لعل��وم الفض��اء وجامع��ة
البحري��ن انطل��ق من��ذ توقي��ع مذكرة
التفاهم في  2018وهو مس��تمر بشكل
وثي��ق ،حي��ث ت��م تنفي��ذ العدي��د من

الفعالي��ات المش��تركة على المس��توى
الوطني ،كما تعمل فرق مش��تركة على
تنفيذ مجموعة من الدراس��ات والبحوث
المتخصص��ة ف��ي مج��االت التطبيقات
الفضائي��ة ،وهناك المزيد من مش��اريع
التعاون بي��ن الجانبين والتي س��يعلن
عنها في المس��تقبل القريب لتعزيز دور
علوم وتقنيات الفضاء في خدمة خطط
التنمي��ة الوطني��ة ،والمس��اهمة ف��ي
تأسيس قطاع فضائي مستدام» ،مثني ًا
عل��ى جه��ود الجامعة في ه��ذا المجال
إذ ق��ال« :إن الحرص الذي لمس��ناه من
جامع��ة البحرين لتحويل ه��ذا التعاون
إلى واقع ملموس في وقت قياس��ي لهو
أمر يستحق اإلشادة والفخر».
وأكد العس��يري أن «هذا المختبر -األول
من نوعه ف��ي البحرين -س��تعمل فيه

مجموع��ات من الش��باب البحريني الذي
عودن��ا على قه��ر المس��تحيل وتحقيق
اإلنج��ازات الكبي��رة في جمي��ع الظروف
متجاوزاً كافة أن��واع التحديات ،واآلمال
معقودة أن يشهد هذا المختبر إنجازات
نفخر بها جميعا ولسنوات قادمة».
وتس��عى جامع��ة البحرين إل��ى تعزيز
التع��اون بينها وبي��ن الهيئة الوطنية
لعل��وم الفضاء ف��ي مج��االت البحوث
والدراس��ات المش��تركة ،والمساهمة
ف��ي البح��وث العلمي��ة والتكنولوجية
بالتع��اون مع مراك��ز أبح��اث الفضاء
الدولي��ة ،وتحفي��ز التنمي��ة العلمية،
واالس��تفادة م��ن خب��رات وإمكاني��ات
الهيئ��ة عب��ر تنفي��ذ سلس��لة م��ن
الفعاليات المش��تركة ،وتنظيم دورات
تدريبية ،وورش عمل وندوات لكل من
الموظفي��ن وطلب��ة جامع��ة البحرين.
والتركي��ز عل��ى دع��م النش��ر العلمي
في مج��ال علوم وتكنولوجي��ا الفضاء،
واس��تخدام بيانات األقم��ار الصناعية
وتحليله��ا لتحقي��ق الفه��م الدقي��ق
واالس��تجابة لتغي��ر المن��اخ والقضايا
البيئية األخرى ذات الصلة.
وكانت جامعة البحرين والهيئة الوطنية
لعلوم الفضاء قد وقعتا مذكرة تفاهم
للتع��اون العلم��ي ف��ي الع��ام ،2018
به��دف تب��ادل المعارف والخب��رات بين
الجانبي��ن ،والقي��ام باألبح��اث العلمية
المشتركة ،وتنظيم الزيارات الميدانية،
وتنفيذ ال��دورات التدريبية المتخصصة
والمس��اهمة في زي��ادة الوعي بأهمية
علوم الفضاء.

مواطنون :رجوع صالة الظهر في
المساجد يزيد التزامنا باإلجراءات االحترازية
زين اليافعي

عب��ر العدي��د م��ن المصلي��ن
ع��ن ارتياحهم م��ن ق��رار عودة
فت��ح المس��اجد للص��الة الثانية
«ص��الة الظه��ر» في ظ��ل األخذ
واالحت��رازات
باالحتياط��ات
الوقائي��ة الت��ي اتخذته��ا إدارتا
األوق��اف الس��نية والجعفري��ة،
وذلك بعد أكثر من  6أش��هر من
إغالقها بسبب جائحة كورونا.
وف��ي ه��ذا الص��دد ،ق��ال عضو
جمعي��ة التربي��ة اإلس��المية
مصع��ب أبوصيب��ع« :تأتي هذه
العودة بفض��ل من اهلل عز وجل،
حيث بعثت في المصلين ش��عور
الراحة بعد إغالق المساجد ألكثر
من ستة أشهر».
وأضاف« :أدعو المصلين بضرورة
االلت��زام باالحت��رازات الوقائي��ة
المتخذة من قب��ل إدارة األوقاف
الس��نية ،كم��ا أش��كر للقي��ادة
الرش��يدة عل��ى الخدم��ات الت��ي
تقدمها من خالل الرعاية الصحية
للمواطني��ن والجه��ود المبذولة
المتخذة لمحاربة فيروس كورونا

والحد من انتشاره».
من جهته ،قال المواطن عيس��ى
العمي��ري« :إن ه��ذه الع��ودة
س��تكون ب��إذن اهلل ،بداية لفتح
جمي��ع الصل��وات المفروضة قي
المساجد».
أما ع��ادل خليل فق��ال« :إن فتح
المساجد بعد هذا اإلغالق يعتبر
نعم��ة كبي��رة من اهلل ع��ز وجل،
متمني�� ًا م��ن الجمي��ع االلت��زام

باالحت��رازت الوقائي��ة للحد من
انتشار فيروس كورونا».
فيما ق��ال م��ؤذن جام��ع الملك
خالد« :إننا الي��وم نحظى بعودة
فت��ح المس��اجد لص��الة الظهر،
وأقدم ش��كري للحكومة الرشيدة
عل��ى الخدم��ات الت��ي توفره��ا
للمواطني��ن والفري��ق الوطن��ي
الذي يعمل من أجل مكافحة هذا
الم��رض الخبيث ،وأدع��و اهلل أن

يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن
والمواطن».
الجدي��ر بالذك��ر أن البحري��ن قد
قام��ت بفت��ح المس��اجد ألداء
ص��الة الفج��ر منذ ش��هرين من
اآلن ،وبه��ذا الق��رار تكون صالة
الظهر هي الثانية التي تقام في
المس��اجد بعد إغالقه��ا وإيقاف
الص��الة فيه��ا بس��بب جائح��ة
كورونا منذ  8أشهر.

بيانات الخبر
عرف األكاديميين
جامعة
البحرين ُت ّ
الجدد بسياسات التعليم والتعلم
ُ
نظمت وحدة التميز في التعليم
ومه��ارات القيادة ف��ي جامعة
البحرين ،ورش��ة عمل تعريفية
الجدد
ألعضاء هيئ��ة التدريس ُ
العاملي��ن بالنظامي��ن الكل��ي
والجزئ��ي ،حي��ث حاض��ر فيه��ا
كل من نائ��ب الرئيس للبرامج
األكاديمي��ة والدراس��ات العليا
أ.د.وهي��ب الناص��ر ،ومدي��رة
الوح��دة د.ديان��ا الجهرم��ي،
ورئيس��ة شعبة مشاريع الجودة
والتمي��ز األكاديم��ي بمرك��ز
ضم��ان الج��ودة واالعتم��اد
األكاديمي راما العدوان.
وتهدف الورش��ة الت��ي أقيمت
مؤخ��راً ع��ن ُبعد ،إل��ى تعريف
أعض��اء هيئة التدري��س الجدد
المنضمين مؤخ��راً إلى جامعة

د .وهيب الناصر

البحري��ن سياس��ات وإج��راءات
التعلي��م والتعل��م ،لتس��هيل
عملي��ة دمجه��م ف��ي ثقاف��ة
التعل��م بجامع��ة البحري��ن.
وبغ��رض تزويده��م بمخطط

واض��ح لسياس��ة عمله��م،
خصوص ًا م��ا يتعل��ق بالتعليم
والتطوي��ر المهن��ي المس��تمر
وضم��ان الج��ودة ،م��ع التأكيد
على التوقعات والمس��ؤوليات
واألح��كام الخاص��ة بعملي��ة
التطوير المهني واألكاديمي.
وتط��رق أ.د.الناص��ر ف��ي
محاضرته إلى سياسات ولوائح
جامع��ة البحري��ن ،وسياس��ة
ونظام التعلي��م والتعلم ،ودور
وح��دة التمي��ز ف��ي التعلي��م
ومه��ارات القي��ادة وضم��ان
الج��ودة واالعتم��اد األكاديمي
في تطويره��م مهني ًا .وتناولت
الورش��ة ع��دة مح��اور منه��ا:
المق��ررات ،وأس��اليب وأف��كار
لتحفيز الطلبة ،وحقوق وواجبات

أعضاء هيئة التدريس.
وأش��ار المحاضرون إلى أهمية
المحاذاة البن��اءة بين مكونات
المق��ررات ،وبي��ن م��ا تحتويه
من مخرجات وأنشطة تعليمية
وتعلمي��ة ومه��ام تقييمي��ة،
مؤكدي��ن على أهمي��ة عملية
التقيي��م في التغذي��ة الراجعة
ومس��اندة عملي��ة التعل��م،
الس��تمرار عملي��ة التعلم مدى
الحياة ،باإلضافة إلى دور عملية
التقييم في إصدار األحكام.
وقد أكدت الورش��ة دور أعضاء
هيئ��ة التدريس في اإلرش��اد
األكاديم��ي ،وأهمية إلمامهم
بش��كل دقي��ق باللوائ��ح
األكاديمي��ة لتزوي��د الطلب��ة
بها.
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لطيفة الذوادي :جيل شبابي
قادم بأفكار وبرامج متجددة نحو اإلبداع
التفكير خارج الصندوق في العمل الخيري والتطوعي
سماهر سيف اليزل

أك��دت د .لطيف��ة ال��ذوادي ،ف��ي
ندوة عن العمل التطوعي بش��كل
مختل��ف وغير تقلي��دي أن التحليق
بالعق��ل وتحيي��د الخي��ال وتحرير
األفكار بأس��لوب جديد ومن زاوية
مختلفة يوصل إل��ى التمييز وخلق
أفكار إبداعية في العمل التطوعي
والخيري.
وأضاف��ت ال��ذوادي أن التفكير في
حلول غير تقليدية هو الذي يوصل
إل��ى التميز وخل��ق أف��كار إبداعية
وبأساليب جديدة للعمل التطوعي،
مؤكدة أن هناك أفكاراً حديثة من
مختل��ف الفئات العمري��ة ،تهدف
إلى اس��تغالل طاق��ات الجميع في
تنفيذ أعمال تطوعية تس��اهم في
الجهود الرس��مية وتخف��ف األعباء
المالية عن كاهل الدولة.
وحول كيفية خروج الفرق التطوعية
في عملها عن المألوف في تقديم
األفكار أو األعمال التطوعية تقول

ال��ذوادي ،يك��ون ذل��ك م��ن خالل
عمل صن��دوق األفكار في الجمعية
أو الفري��ق التطوع��ي وتقدي��م
المحف��زات لألعضاء األفضل فكرة،
ومن ثم توضع الفكرة في اجتماع
عص��ف ذهني ومن بعد ذلك تطرح
الفك��رة على المختصي��ن في ذات
الفك��رة ومن ث��م يتم وض��ع آلية
التنفي��ذ بمهم��ة توزي��ع األدوار
عل��ى كل صاح��ب اختص��اص في
العمل بذلك تك��ون الفكرة خارج ًا
عن المألوف م��ن حيث المضمون
د .لطيفة الذوادي
والتنفيذ.
وعن طرق تطوير الفرق الش��بابية العمل بالتطوير بجدية.
أو الجمعي��ات الخيري��ة أوضح��ت وفيم��ا يخص اعتم��اد أغلب الفرق
ال��ذوادي ،أن ذل��ك يأت��ي ع��ن التطوعية والجمعيات الخيرية في
طري��ق العمل على مب��دأ الحوكمة البحرين على األس��اليب التقليدية
والش��فافية وقي��اس األث��ر ل��كل تق��ول ال��ذوادي ،مما ال ش��ك أننا
برنامج ومش��روع م��ع وضع أهمية جبلنا على حب الخير وأصبح العمل
لالستبيانات الحقيقية في اإلجابات الخيري بشكل تلقائي في كل عمر
واألخ��ذ بال��رأي واالنتق��اد بمب��دأ إضافة إلى أن مشاعرنا نحو تقديم

الخي��ر واألحاس��يس المرفهة هي
دي��دن النفس لذل��ك أصبح العمل
الخيري سمة الشعب البحريني وكل
مقيم على هذه األرض الطيبة.
وأضاف��ت أن هناك ح��راك ًا متجدداً
ظه��ر مع جائح��ة كورونا حيث كما
عرفن��ا جميعنا الع��دد الكبير الذي
فاق التوقعات عندما فتحت منصة
التطوع في بداية الجائحة ثم رأينا
العدي��د م��ن البرام��ج واألنش��طة
والفعالي��ات التطوعية التي قامت
بها الجمعيات من تثقيف وتعقيم
وتنظي��م وتوجي��ه وتط��وع ف��ي
الصف��وف األمامي��ة كل ه��ذا يعد
أمراً متجدداً ف��ي العمل التطوعي
ال��ذي كان قب��ل جائح��ة كورنا في
الحقيقة ،ب��دأت الفرق والجمعيات
تبتعد عن التقليدية نوع ًا ما وهذا
مؤش��ر طيب ف��ي مس��يرة العمل
التطوع��ي ،ويؤك��د ب��أن هن��اك
جي ً
ال ش��بابي ًا قادم ًا بأف��كار وبرامج

متجددة نحو اإلب��داع .وكان مركز
الجزيرة الثقافي قد أطلق برنامجة
الثقاف��ي له��ذا العام بن��دوة عن
العم��ل التطوع��ي ،بالتفكير خارج
الصندق.
وعبر رئيس مجل��س اإلدارة بمركز
الجزيرة الثقافي عبدالمنعم العيد
أن المركز ح��رص كل الحرص على
إطالق برامجه وأنش��طته في هذه
الفت��رة االس��تثنائية وذل��ك عب��ر
الوس��ائل اإللكتروني��ة المتاح��ة
ليؤك��د المرك��ز دوره الثقافي في
خدم��ة الوط��ن ،وأض��اف العيد أن
التع��اون م��ع جمعي��ة البحري��ن
للعم��ل التطوعي في أول فعاليات
البرنام��ج الثقاف��ي للمرك��ز لهذه
ال��دورة الجدي��دة يع��زز الش��راكة
المجتمعية بي��ن المركز ومختلف
الجهات الرس��مية واألهلية س��واء
داخل آو خارج البحرين.
وتطرق��ت الذوادي ف��ي الندوة عن

العم��ل التطوعي بش��كل مختلف
وغير تقلي��دي مواكبة م��ع الطرق
الحديثة في التدريب واإللقاء حيث
أوضح��ت ف��ي مجم��ل حديثها عن
التحلي��ق بالعق��ل وتجي��د الخيال
وتحري��ر األف��كار بأس��لوب جدي��د
وزاوية مختلف��ة وكذلك التغير في
حلول غير تقليدية والتفكر المبتكر
الذي يوصل إلى التميز وخلق أفكار
إبداعية وبأساليب جديدة.
وذك��رت ف��ي حيدثها ع��ن بعض
األنشطة التطوعية العالمية التي
أجذبته��ا ورأتها م��ن خالل رحالت
أس��فارها في مختل��ف دول العالم
أن ف��ي ش��تى بق��اع األرض أفكاراً
حديثة في العم��ل التطوعي ومن
مختل��ف فئ��ات العمر ته��دف إلى
استغالل طاقات الجميع في تنفيذ
أعمال تطوعية تساهم في الجهود
الرس��مية وتخفف األعب��اء المالية
عن كاهل الدولة.

«الهالل األحمر» يد ّرب  80متطوعًا
بمراكز الحجر على اإلسعافات األولية
نظمت جمعية الهالل األحمر البحريني سلس��لة
من الدورات التدريبية على اإلس��عافات األولية
للمتطوعي��ن بمراكز الحجر الصح��ي االحترازي
ف��ي منطقة الح��د ،بحض��ور ثماني��ن متطوع ًا
ومتطوع��ة لدى المركز ،وذلك بهدف تعريفهم
بكيفي��ة التعام��ل إس��عافي ًا م��ع المصابي��ن
بفيروس كورونا.
كما نظمت الجمعية دورات تدريبية على كيفية
إنعاش القلب باستخدام جهاز معالجة الرجفان
اآلل��ي حضرها ع��دد من الممرضي��ن والفنيين
والعاملي��ن ف��ي المج��ال الصحي مرك��ز الحجر
الصح��ي ذاته ،حيث حاضر فيها عدد من مدربي
اإلس��عافات األولية لدى جمعي��ة الهالل األحمر
البحريني ذوي الخبرة الطويلة في هذا المجال.
وق��ال األمي��ن العام لله��الل األحم��ر البحريني
بالوكالة المدير العام للجمعية مبارك الحادي:
«إن ه��ذا التدري��ب يأت��ي ف��ي إطار مس��اهمة
الجمعي��ة ف��ي الجه��ود الوطني��ة لمواجه��ة
جائح��ة كورون��ا ،ودع��م الجه��ود الوطنية في
تقديم الخدمات الصحي��ة والعالجية والوقائية
والتوعوي��ة للمصابي��ن وس��ائر المواطني��ن

نفحات

كيف يمكن للتطوع
مساعدتك في بناء
مهاراتك المهنية

والمقيمي��ن» ،مج��دداً تقدي��ر اله��الل األحمر
البحرين��ي لجه��ود الف��رق والك��وادر الطبي��ة
وكاف��ة العاملي��ن ف��ي القط��اع الصح��ي م��ن
أطب��اء وممرضين ومس��عفين وإداريين وفنيين
ومتطوعين ،الذين يعملون على مدار الس��اعة
خ��الل ه��ذه الجائح��ة ،وفق أس��س مدروس��ة
ومنظوم��ة متكاملة لتعزيز الصحة والس��المة
للمواطن والمقيم في المملكة.
م��ن جانبها ،أكدت مديرة مرك��ز الحجر الصحي
االحت��رازي بالحد نعمت الس��بيعي ،على أهمية

تدريب المتطوعين بالمركز وبناء قدراتهم في
مجال اإلس��عافات األولية ،بما يسهم في تعزيز
الخدمات الصحية المقدمة للمصابين بفيروس
كورونا ،ويرفع جاهزي��ة المركز للتعامل مع أية
حال��ة طارئة تتطل��ب الحصول على إس��عافات
أولي��ة ،معرب��ة عن ش��كرها للجمعي��ة وجميع
المدربي��ن الذي��ن بذل��وا قص��ارى جهدهم مع
المتطوعي��ن الذين أتقنوا إجراءات اإلس��عافات
األولية وإنعاش القلب ،الفتة إلى أهمية تعزيز
التعاون في مختلف المجاالت المشتركة.

ﺳﺒﺒ ﺗﺠﻌﻠﻚ ﺗﺸـﺎرك
ﻓﻲ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻓـﺮﻳﺪة 1
ﺗﺠـﺎرب
وﻣـــﻔــــﻴــﺪة ﻓــــﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﻌــﻤــﻠـﻴــﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
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ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌـﻤــﻞ
ﺑــﺮوح وﻣـﺒــــﺪأ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ
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اﻟــﻮﺻــــــــــﻮل
ﻟﻠـــﻤـــﻌــــﻨــﻰ
اﻟﺼﺤﻴــﺢ ﻟﻤﻔﻬﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
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الرابط اإللكتروني

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻴـﻤـﺔ
اﻟﻮﻗﺖ

ﺻﻨـــﻊ ﺣـﻴـــــﺎة
أﻓﻀﻞ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
ﺗﻌﺰﻳــــﺰ ﻣـﺒــــﺪأ
اﻟـﺘـﺸــــــــﺒﻴــﻚ
واﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ
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اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺼﺒـﺮ
واﻟﻌﺰﻳﻤﺔ

اﻟﺘﻔﻜـﻴـﺮ ﺧــﺎرج
اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟــﺮﻗــــــﻲ ﻓــﻲ
اﻟﺘﻌـﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ
اﺧﺮﻳﻦ

الخبر

العدد

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت 2
اﻟـــﻌــــــﺎﻣـــــــﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ

ﺧﺒــﺮات ﺟﺪﻳﺪة
ﻓــﻲ ﻣـﺠـــﺎﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

3

ﺗـﻌـــﻠـــﻢ إدارة
اﻟـﻤــﺸــــﺎﻛــــﻞ
وا زﻣﺎت
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13
اﺣﺴــــــــــﺎس 14
ﺑﺎﻟـﻤﺴـــﺆوﻟـﻴـﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗــﺒـــــــــــــــــﺎدل
اﻟـﺜـﻘـــــــــﺎﻓـﺎت
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ

ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﻗـﻴـﻤــــﺔ
اﻟﻔــــــــﺮد ﻓــــﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

10

15

يمك��ن للعم��ل التطوع��ي توس��يع نط��اق خبرت��ك
وتعميقه��ا وتوفير تنمي��ة المه��ارات بطريقة غالب ًا
م��ا تكون غير ممكنة أو متاح��ة لك في أي مكان آخر.
نسمع دائم ًا عن التحديات التي يواجهها المتحمسون
للحصول على عمل وخاصة الخريجين الجدد.
يضع��ك التطوع بين جمي��ع أصناف البش��ر ،فأنت ال
تحصل على منظور جديد للتنوع الثري في مجتمعاتنا
وحس��ب ،لكن��ك تتعلم كي��ف تتحدث مع األش��خاص
الذي��ن قابلتهم للتو ،وكذل��ك كيفية بدء المحادثات
والحفاظ عليها .س��يكون لديك أيض ًا فرصة لمراقبة
كيفية تنقل اآلخرين في بيئة العمل الالربحية وتعلم
مهارات اجتماعية أخ��رى ،وفي أثناء ذلك تبنى ثقتك
بنفسك .يساعدك العمل التطوعي في تطوير شبكات
عالقات جديدة ،ستسمع من خاللها عن فرص العمل
وفرص التدريب واللقاءات ،ومن خالل هذه العالقات،
أيض ًا س��تكون واعي�� ًا باالتجاه��ات والقضايا واألفراد
والم��وارد الت��ي تهمك ف��ي مجتمعك ،وف��ي الوقت
نفس��ه س��تتيح لك رفع مس��توى مهاراتك بين قادة
المجتمع ذوي الخبرة والمؤثرين.
ق��د يك��ون لدي��ك مجموع��ة م��ن المه��ارات الت��ي
طورتها جي��داً وتريد اآلن اس��تعراضها لتحصل على
ما تحمس��ت ل��ه؛ حيث يمك��ن أن تس��اعد العالقات
الجدي��دة ف��ي إيصال��ك لألش��خاص المناس��بين في
المؤسس��ة المناس��بة .ربما تكون ق��د تخرجت للتو،
أو ربم��ا ال تس��مح ل��ك وظيفت��ك باس��تخدام جميع
مهارات��ك وخبراتك ،أو المض��ي قدم ًا لذلك يمكن أن
يس��اعدك العمل التطوعي في االحتفاظ بالمهارات
الحالية وش��حذها مثل التخطي��ط ووضع ميزانية ،مع
مكافأة التطوي��ر المعتدل والمتزامن للمهارات مثل
بناء الفرق وتحديد األهداف وحل المش��كالت والقدرة
عل��ى التكيف ،وقد يتيح لك وضعك كمتطوع الفرصة
لتتعل��م كيف تكون قائداً وتحقق مس��توى أعلى من
المسؤولية بعيداً عن عملك.
العمل التطوعي وسيلة رائعة لتعلم مهارات جديدة
وتجربة أش��ياء جدي��دة في بيئة خالي��ة من المخاطر
نسبي ًا ،فعلى س��بيل المثال يمكنك تجربة العمل مع
الحيوان��ات كمتطوع ،قب��ل االلتزام بتكلف��ة برنامج
بيط��ري جامعي يمتد لس��نوات .ه��ذه طريقة قيمة
لتعزيز درجة ش��غفك أو حتى اكتش��اف أنها ليس��ت
مناس��بة ل��ك ،ويمكنك أيض ًا اكش��اف مجاالت جديدة
تمام�� ًا؛ ربما تكتش��ف مهارات واهتمام��ات لم تكن
مدرك ًا لها من قبل.
يمث��ل التط��وع طريق��ة رائع��ة إلقامة عالق��ات قد
تحتاجه��ا ويكس��بك الخب��رات الالزمة للوص��ول إلى
المهنة التي تحلم بها دائم ًا.
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توقيع عقد إنشاء “مدينة حمد الشعبي” خالل أيام
المنامة -وزارة األشغال وشؤون البلديات

تفقد وزير األشغال وشؤون البلديات

المقترحـــات مـــن ممثلـــي المنطقـــة

فـــي مواقع أخرى فـــي المنطقة ومنها

بإنشـــاء ملعـــب لكـــرة القـــدم والســـلة

الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية،

الملعـــب بداخل الحديقة وعمل بعض

بـــن عبدالمطلـــب ومدرســـة الميثـــاق

المطل على شـــارع الشـــيخ خليفة بن

والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف
يرافقـــه ممثـــل الدائـــرة النائب باســـم

المالكـــي والنائـــب محمـــد بوحمـــود،

والعضو البلدي للدائرة محمد الظاعن،
وبحضـــور عـــدد مـــن المســـؤولين
فـــي

والمهندســـين

“األشـــغال”

و”البلديـــات” ،وذلـــك لاطـــاع علـــى

احتياجـــات ومتطلبـــات أهالي مدينة
حمـــد ،وتنفيـــذ المقترحـــات الممكنـــة

على أرض الواقع.

وبـــدأ الوزيـــر جولتـــه فـــي حديقـــة

الروضـــة بـــدوار  10لاطـــاع علـــى

والمتعلقـــة بزيـــادة مســـاحة وتطويـــر
التغييـــرات داخـــل الحديقـــة حيـــث
أشـــار إلـــى إمكانيـــة التنفيـــذ بحســـب

المســـاحات المتاحة ووجـــه المعنيين
لتنفيذ المقترح.

مواقـــف إضافيـــة لمســـجد حمـــزة

وتابع خلف خال جولته مســـتجدات

الممشى ،حيث وجه المعنيين لدراسة

دوار  ،17حيـــث أوضح أن المشـــروع

اإلمكانيات الازمة لذلك.

إلـــى طلبـــات أهالـــي المنطقـــة بتوفير

وذلـــك بحســـب اإلجـــراءات المتبعـــة،
ً
الفتـــا إلـــى أنـــه يعتبـــر الســـوق األول

المهندســـين المعنيين بالـــوزارة للنظر
في دراســـة الطلب وإمكانيـــة تنفيذه

إلى جانـــب توفير مواقف للســـيارات

المقتـــرح وتنفيـــذه في حـــال توفرت

ســـوق مدينة حمد الشعبي الكائن في

ومـــن ثـــم توجـــه إلـــى مجمـــع 1208

مواقـــف للســـيارات ،حيـــث وجـــه

ســـلمان ومخرج دوار  6قرب مشروع

االعدادية.

في مرحلة استكمال الترسية وسيتم

طريق  815بدوار  7واســـتمع باهتمام

علـــى طريـــق  804فـــي مجمـــع 1208

وفـــي ختـــام الجولـــة تقـــدم النائبـــان

والعضو البلدي بالشـــكر والتقدير إلى

توقيـــع العقـــد خـــال األيـــام القادمـــة

الوزير ومســـؤولي ومهندسي الوزارة
على تفضلهم بقبول الدعوة واالطاع

مـــن نوعه فـــي المنطقـــة ،ويقـــع على

التصاميـــم المبدئيـــة علـــى مبنـــى

ومحـــات تجاريـــة ،ومقـــاهٍ ومطاعم،

متر مربع ويتكون المشـــروع بحسب

 80وحـــدة ألقســـام الســـوق المركزي،

كمـــا اطلـــع الوزيـــر علـــى مقتـــرح

أرض تبلـــغ مســـاحتها ()12303.850

مراجعة خدمة اإلعانات االجتماعية الطارئة

للمتضرريـــن مـــن حـــوادث الحريـــق فـــي المنـــازل

بارتفاع طابقين يشتمل على (حوالي

وهايبر ماركت ،ومواقف للسيارات).

علـــى احتياجات مؤكدين من الجميع

لمـــا يبذلونه من جهـــود حثيثة لتلبية

احتياجات األهالي في الدائرة.

العمل جار على تخطيط مناطق المملكة كافة

جمشـــير :برامـــج تنمويـــة وفـــق “المخطـــط الهيكلـــي”

المنامة  -وزارة الداخلية

المنامة  -بنا

أشاد محافظ الشمالية علي العصفور

قدمت الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط

برئاســـة صاحب السمو الملكي ولي العهد

معهد اإلدارة العامة من أجل االرتقاء

بمناســـبة اليـــوم العالمـــي لتخطيط المدن

مجلس الـــوزراء .وأكدت أن تخطيط كل

والتطويـــر العمرانـــي نـــوف جمشـــير

بالجهـــود التـــي يبذلهـــا القائمون على

بمســـتوى الكـــوادر الوطنيـــة ومدهـــا

والـــذي يصـــادف الثامـــن مـــن نوفمبـــر

بالخبـــرات الازمة ،األمر الذي يســـهم

وعرفانـــا لدورهـــم الحيوي الذي يســـاهم

طيبـــة في التطوير الذاتي للموظفين

الضعف ومعالجتها.

عدد من منتسبي معهد اإلدارة العامة

المشاركين في برنامج كوادر بحضور
مديـــر إدارة الخدمـــات الهندســـية

واالستثمار خالد عبداللطيف ورئيس

التنمية االستثمارية عصام الخياط.

تكـــون اســـتفادة المواطـــن من المشـــاريع

فـــي قطـــاع التخطيـــط العمرانـــي تقديرا

أن التدريـــب المســـتمر يحقـــق نتائج

جـــاء ذلـــك أثنـــاء لقـــاء المحافظ مع

التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي بحيـــث

المهندســـين والمهندســـات والعامليـــن

مدى تحســـين جـــودة العمـــل ،معتبرًا

علـــى مواطن القوى وتعزيزها ونقاط

مناطـــق المملكة هـــي من أولويـــات هيئة

مـــن كل عـــام ،شـــكرها وتقديرهـــا لـــكل

فـــي صقـــل الكفـــاءات وينعكس على

ويحســـن جـــودة األداء ،والتعـــرف

نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس

في النهوض بتخطيـــط المدن في مملكة
البحرين.

واطلـــع المحافـــظ علـــى مخطـــط

الشـــمالية للمتضرريـــن مـــن حـــوادث

وأكدت أهمية استمرار التعاون والتكامل

البرنامج ،الذي شـــمل إعادة هندســـة

ورحب المحافـــظ بالتعاون القائم مع

بعجلـــة التنميـــة الشـــاملة التـــي تشـــهدها

برنامـــج كوادر ،مؤكـــدًا الحرص على

الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة،

متمنيـــا
لدعـــم متطلبـــات الدراســـة،
ً

الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان

الدراســـة

الميدانيـــة

لمنتســـبي

الخدمـــات ،وتطويـــر آليـــة العمـــل

لضمـــان جودتهـــا ،ووصولهـــا بكفـــاءة

لمســـتحقيها ،إذ ســـيتم مراجعـــة

وتقييم خدمـــة اإلعانات االجتماعية
الطارئـــة التـــي تقدمهـــا المحافظـــة

حريق المنازل ،كنموذج للدراسة.

بين مختلف الجهات الحكومية بما يدفع

معهد اإلدارة العامة والمشاركين في

البـــاد فـــي عهـــد عاهـــل البـــاد صاحـــب

توفيـــر االحتياجـــات الازمـــة كافـــة

مشيدة بحرص الحكومة برئاسة صاحب

للمشاركين النجاح والتوفيق.

آل خليفـــة والمتابعـــة المســـتمرة لولـــي

“بابكو” تواصل جهودها في التصدي لـ “كوفيد ”19

تــطــبــيــق أعـــلـــى مــعــايــيــر الــصــحــة والـــســـامـــة ونـــشـــر الــوعــي

التخطيطية هي المحور األساسي.

واوضحـــت أن التعـــاون المشـــترك ما بين

نوف جمشير

الهيئة وكل القطاعـــات المعنية بتخطيط

العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب األول

وتنميـــة المـــدن فـــي المملكـــة يســـاهم

العليا للتخطيط العمراني صاحب الســـمو

عمليـــة تطـــور المجتمعـــات العمرانية عبر

لضمان استمرارية تنفيذ االستراتيجيات

متنوعـــة ومتوافقة مع المخطط الهيكلي

الحضـــري المتـــوازن فـــي مختلـــف

يســـاهم فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة

المهـــم للجنة العليـــا للتخطيـــط العمراني

.2019-2022

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنة

بشـــكل كبير فـــي توحيد الرؤى وتســـريع

الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة

دراســـة وإعـــداد وتنفيـــذ خطـــط تنمويـــة

التنمويـــة الهادفـــة لتحقيـــق اإلنمـــاء

االســـتراتيجي الوطنـــي للمملكـــة وبمـــا

القطاعات .وأشـــارت جمشـــير إلـــى الدور

المســـتدامة  ،2030وبرنامـــج الحكومـــة

“العسكري” يوفر تقنية تبخير
البروستات الحراري
أعلـــن رئيـــس قســـم الجراحـــة فـــي

المستشـــفى العســـكري استشـــاري
المســـالك البوليـــة أيمـــن رئيـــس أن

قسم الجراحة أضاف تقنية تبخير
البروســـتات الحـــراري المعروفـــة
بــــ  Rezumللخيـــارات العاجيـــة

لتضخـــم البروســـتات الحميد التي

يوفرها لمرضـــاه والذي يعد أحدث

طفرة في عاج تضخم البروستاتا،
حيـــث أن الجراحـــة المفتوحـــة

والمناظير التقليدية لها مضاعفات
كثيرة على بعض المرضى.

التعقيـــم فـــي مختلـــف المباني واألقســـام

عوالي  -بابكو

إضافـــة إلـــى توزيـــع أقنعـــة حمايـــة الوجه

تواصـــل شـــركة نفـــط البحريـــن (بابكـــو)،

للموظفيـــن الذيـــن تتطلـــب أعمالهـــم ذلك.

تفعيـــل خططهـــا االحترازيـــة المتعلقـــة

ويقوم مستشـــفى العوالي بإجراء فحص

بمكافحـــة الفيـــروس مـــع تطبيـــق أعلـــى

الكورونـــا للموظفيـــن الذيـــن تظهـــر عليهم

معايير الصحة والســـامة وااللتزام بنشـــر

أعراض المرض للتأكد من سامتهم.

الوعـــي بيـــن الموظفيـــن وعائاتهـــم حول

اإلرشـــادات والتدابيـــر الصحيـــة الازمـــة

خطة التعامل مع

كافـــة في هذا الخصوص .وتؤكد الشـــركة

الحاالت المصابة

على جل فخرها واعتزازها بالدعم الفعال

أعدت الشـــركة خطة محكمـــة للتعامل مع

والمتواصـــل مـــن لـــدن القيـــادة الرشـــيدة
واللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس

كورونا في التصدي لهذا الوباء والحد من
انتشـــاره في المجتمع ،بما يجعل البحرين
ً
نموذجـــا يُ حتذى به لجميع دول العالم في

اليوم

التصدي لـ “كوفيد .”19

لجنة إدارة الطوارئ في بابكو

التاريخ

منـــذ أوائـــل العـــام الجـــاري ،بـــدأت لجنـــة

إدارة الطـــوارئ فـــي شـــركة بابكـــو بعقـــد

الخبر

اجتماعـــات دوريـــة للوقـــوف علـــى أحدث

المســـتجدات

والتطـــورات

المتعلقـــة

جهة النشر
اجتماعاتهـــا األســـبوعية علـــى مراجعـــة

بفيـــروس كورونا .وتحـــرص اللجنة خال

الصفحة

آخـــر المســـتجدات والتدابيـــر الوقائيـــة

الازمـــة لمكافحـــة الفيـــروس والحيلولـــة

دون انتشـــاره ومتابعـــة التقاريـــر الصادرة

العدد

عـــن الجهات الرســـمية فـــي المملكة .وفي

مقدمة الخطوات التي قامت بها الشـــركة

أي حالـــة مصابة أو مشـــتبه بها في مواقع

بيانات الخبر

تمتـــاز التقنيـــة بعـــدم تأثيرها على
القـــدرة الجنســـية عنـــد الرجـــال

ومعالجتهـــا

للتضخـــم

الحميـــد

للبروســـتات فـــي الوقـــت ذاتـــه مما
يضمـــن إزالـــة الجـــزء المتضخـــم
بنســـبة  % 100وبذلـــك تختفـــي

جميـــع االعـــراض و ال يحتـــاج

الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة.
فقد تـــم توزيع عدد من أجهـــزة الكمبيوتر

بالفايـــروس علـــى المســـتوى الدولـــي

كافة االستفســـارات المتعلقـــة بالفيروس.

الثقافـــي “وال نتـــوب عـــن أحامنا”،

أعمالهم متابعة العمـــل من المنزل .كما تم

اجتماعيـــن عـــن بعد مع موظفي الشـــركة،

التنســـيق بين كافة األطـــراف المعنية من

والبحـــوث ،يطـــل الشـــاعر المصري

اإللكترونية الســـمعية والمرئية واعتمادها

واإلرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية

واإلدارات المعنيـــة األخـــرى لمتابعـــة حالة

عنوانهـــا “مكانة المرأة في المشـــهد

يومـــي لعـــرض آخر االحصـــاءات المتعلقة

يعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة لإلجابـــة على

المحمـــول علـــى الموظفيـــن الذين تتطلب

والمحلـــي .ومـــن جانـــب آخـــر تـــم تنظيـــم

وفـــي حـــال التأكد مـــن وجـــود إصابة يتم

لمركـــز الشـــيخ إبراهيـــم للثقافـــة

تحديث جميـــع أجهزة الكمبيوتر بالبرامج

إذ تـــم التذكيـــر بأهمية االلتـــزام بالقوانين

الموارد البشـــرية واألمـــن والدائرة الطبية

ســـمير درويش ،في أمسية شعرية

لعقد االجتماعات كافة بين الموظفين.

إضافـــة إلـــى اإلجابـــة علـــى استفســـارات

الموظفين المتعلقة بالفايروس.

الموظـــف المصـــاب وتقديم الدعـــم الازم

ومراجعـــة قائمة المخالطين له في العمل.

المصـــري” ،يســـرد فيهـــا تجربتـــه

والتواصل مع الموظفين

الصحة والسالمة

ويجـــري تحديـــث هـــذه الخطة بيـــن فترة

وأخـــرى لتتماشـــى مـــع الخطـــة الوطنيـــة

قصائده.

عكفت شركة بابكو ممثلة في قسم تعزيز

نظمـــت الشـــركة بالتعـــاون مـــع وزارة

يكـــون ذلـــك ،غـــدا (اإلثنيـــن) عنـــد

عـــدد مـــن الغرف لعـــزل الحاالت المشـــتبه

المركز ،وسيتاح حضور  30شخصا

عمليات التعقيم بشـــكل دوري وكلما دعت

االعتبـــار لإلجـــراءات االحترازيـــة

إن التصـــدي لهـــذا الفيـــروس هـــو واجـــب

الكمامـــات ،كمـــا ســـيتم أيضـــا بـــث

الصحـــة علـــى تنظيم عـــدد مـــن الحمات

التوعويـــة بين الموظفيـــن والمقاولين من
خـــال النشـــرات المطبوعـــة واإللكترونية

واللوحـــات الهادفـــة المتعلقـــة بأهميـــة

التباعد االجتماعي وارتداء الكمام الواقي

الجهـــود الوطنيـــة الحتواء
بهـــدف تعزيـــز
اإللكتروني
الرابط

حيـــث تم تصميم تلـــك الملصقات باللغات

العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول

لضمـــان وصولهـــا إلـــى كافـــة الموظفيـــن

وأعـــراض المـــرض وكيفيـــة التعامـــل معه

الفيـــروس ،يأتـــي تفعيل إجـــراءات العمل
ً
تنفيـــذا لتوجيهـــات ولي
عـــن بعـــد وذلـــك

العربيـــة واالنجليزية والهنديـــة والبنغالية

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو

وعمـــال المقاوليـــن .كمـــا تحرص الشـــركة

الطبيـــة لموظفـــي الشـــركة والمقاوليـــن
للتأكـــد مـــن ســـامتهم وعـــدم إصابتهـــم

بالفايـــروس .كمـــا يجـــري فحـــص درجـــة

حـــرارة العامليـــن والمقاولين كافة بشـــكل
يومـــي قبل دخولهـــم إلى مرافق الشـــركة
مع تشـــديد اإلجـــراءات في مواقـــع العمل

الرئيســـية لضمـــان ســـير عمليات الشـــركة

التشـــغيلية بـــكل يســـر وساســـة .وقامت
ً
أيضـــا بتوزيـــع عـــدد مـــن أدوات
الشـــركة

لفعاليـــات

الشعرية وحضور المرأة في مجمل

لمكافحـــة الفيـــروس .كمـــا تـــم تخصيـــص

بهـــا في مواقع العمـــل المختلفة مع إجراء

مـــن المهتميـــن ،مـــع األخـــذ فـــي

وطنـــي وانســـاني ويقـــع علـــى عاتـــق كل

فرد من الموظفيـــن والمقاولين والمجتمع
مســـؤولية االلتزام باإلجـــراءات والتدابير
االحترازيـــة كافـــة للحـــد مـــن اإلصابـــات

والقضاء على الفايروس.

دقائـــق مـــن دون أي مضاعفـــات
تذكـــر ،مـــا يمكـــن المريـــض مـــن
الخـــروج مـــن المستشـــفى معافـــى
والعودة لممارسة حياته الطبيعية،
كما ال يقضي سوى ليلة واحدة في
المستشفى.

الموســـم

الســـاعة الثامنـــة مســـاءً  ،فـــي مقـــر

الحاجة.

المنظـــار فـــي فتـــرة ال تتعـــدى 10

المحرق  -مركز الشيخ إبراهيم للثقافة

اســـتمرا ًر

الصحـــة عـــدد مـــن فحوصـــات المســـحة

أخرى  .وتجرى العملية باستخدام

“مكانة المرأة في المشهد المصري”

على التواصل الفعال مع الموظفين بشكل

الحمالت التوعوية

المريـــض إلـــى إجـــراء العمليـــة مرة

الشاعر سمير درويش يسرد

الشـــركة حيـــث تـــم تدشـــين خط ســـاخن

ولضمان سير عمليات الشركة دون تأخير

أيمن رئيس

وقواعـــد التباعد االجتماعي ولبس
األمســـية عبر رابط صفحـــة المركز

على “اليوتيوب”.

يذكر أن ســـمير درويش شـــاعر من
جيـــل الثمانينات في مصـــر ،أصدر

أيمن رئيس

 19كتابًـــا منهم  16ديوا ًنا وروايتان

وكتـــاب فـــي الفكـــر السياســـي.
درويـــش هـــو مديـــر عـــام بالهيئـــة

العامـــة لقصـــور الثقافـــة التابعـــة
لـــوزارة الثقافـــة المصريـــة وعضـــو
مجلـــس تحريـــر مجلـــة “الثقافـــة

الجديـــدة “ بيـــن العاميـــن 2012

و 2016والتي رئـــس تحريرها قبل
ذلـــك ،كمـــا شـــغل منصـــب المديـــر

التنفيـــذي لاتحـــاد العـــام لألدبـــاء

والكتّاب العرب لعدة سنوات.
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تحميل مسؤولية تعثر صناديق التقاعد لبرلمان 2006
النفيعي يواجه  4نواب بمقتطفات من شعارات روجوها أثناء حماتهم االنتحابية
ً
خصوصا
على مكتســـبات المواطنين،
فيمـــا يتعلـــق بالملفـــات التقاعديـــة،
ً
مزيـــدا “يجـــب البحـــث عـــن الحلـــول

إبراهيم النهام

نظـــم مجلـــس عيســـى النفيعـــي أخيرًا

عبـــر تطبيـــق زوم ندوة نقاشـــية مهمه

المناســـبة لكافة المشـــاكل التي تعاني
منهـــا الصناديـــق التقاعدية ،مع دخول
مجاميـــع كبيـــرة مـــن الموظفيـــن إلـــى

بعنوان “اإلنجازات السابقة والتطلعات

المســـتقبلية” ،استضاف خاللها النواب
عبدهللا الذوادي ،يوسف زينل ،محمد

“باكج” التقاعد االختياري”.
وأضـــاف زينـــل “ملـــف التقاعـــد مـــن
الملفـــات الشـــائكة ،ولـــم نتفاجـــأ حين
قالـــت الحكومـــة بـــأن الصناديـــق على

بو حمود ،وباسم المالكي.

واســـتعرض المجلـــس فـــي بدايـــة
النـــدوة مقتطفـــات فيديـــو مـــن بعض

الدعايـــات االنتخابيـــة التـــي روج لهـــا

وشـــك اإلفـــالس ،ولقـــد كنا قد شـــكلنا
لجنـــة تحقيـــق بهـــذا األمر فـــي برلمان
 2002ولكـــن اإلشـــكالية تكمـــن فـــي

النـــواب األربعة إبـــان فترة االنتخابات

السابقة ،قبل أن يعلق عيسى النفيعي

متابعـــة التوصيـــات وفـــي األخـــذ بها،
خصوصـــا مـــع حضور نـــواب جدد في
برلمـــان  2006والذيـــن لـــم يتابعـــوا
توصيات اللجنة ،أو يكملوا مسارها”.

هنا بالقول “تصويـــت المواطنين لكم،
أمانة بأعناقكم”.

إلـــى ذلـــك ،أوضـــح زينـــل بمداخلتـــه

علـــى أهميـــة تكاتـــف النـــواب للحفاظ

تدقيق محاسبي للمحاكمة
المنامة  -النيابة العامة

صـــرح رئيـــس النيابـــة بنيابـــة الجرائم

بالـــوزارة وناقشـــته فـــي المســـتندات

أن النيابـــة أنجـــزت تحقيقاتهـــا فـــي

المخالفـــات التـــي ارتكبـــت مـــن قبـــل

واقعة ارتـــكاب مخالفات لقراري وزير
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة رقمي
 173لســـنة  2017و 108لســـنة ،2018

واألدلـــة والتـــي كشـــفت عـــن أوجـــه
صاحب المكتب ،والتي تشكل جريمة
معاقبـــا عليهـــا بموجـــب قانـــون حظـــر

ومكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل

بشـــأن االلتزامـــات المتعلقة بإجراءات

اإلرهاب.

اإلرهـــاب فـــي أعمـــال األشـــخاص

مـــن تقصيره في االمتثـــال لاللتزامات

حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل
المســـجلين بالســـجل التجاري وسجل

مدققي الحسابات بمملكة البحرين.

أنهـــا “دمج الصناديق ،توحيـــد المزايا،
ً
خصوصا بالجانب
ووقف الهدر المالي
االستثماري”.
مـــن جهته ،قال عضـــو مجلس النواب
عبدهللا الذوادي بـــأن منجزات النائب
هـــي الفيصـــل الذي يحـــدد مصداقيته
ً
مزيدا بـــأن التحديات
لـــدى الناخبيـــن،
التـــي تمـــر بهـــا الدولـــة بيـــن اللحيـــن

واآلخـــر ،تمثـــل عامل تأثير على ســـير
األداء ،منهـــا مثـــاالً جائحـــة كورونـــا
والتـــي عطلـــت الكثيـــر مـــن المصالـــح

الحكومية والشخصية.
وأضـــاف الـــذوادي “يجـــب التركيـــز
االقتراحـــات التـــي تكـــون قـــادرة على
جـــذب رؤوس األمـــوال ،مـــع تنامـــي

ضـــرورة االعتمـــاد علـــى المنتجـــات
والصناعـــات غيـــر النفطيـــة ،منهـــا
مقترحـــات مدينة الحرير ،والســـياحة
البحريـــة ،والتحـــول الرقمـــي ،والهيئة

الوطنية لألمن السيبراني”.
بـــدوره ،قـــال النائـــب محمد بـــو حمود
بـــأن المقترحـــات التـــي يتقـــدم بهـــا
النواب يجب أن تعبر عن رأي الشـــارع
البحرينـــي ،وليـــس النائـــب نفســـه،
ً
مضيفـــا “تواصـــل المواطن مـــع النائب

مطلب لنجاح عمله ،ألنه بوصلة مسار

له ،فالدور تكاملي هنا بين األثنين”.

وأكد بو حمود أهمية استكمال النواب
للمشـــاريع والمقترحـــات والقوانيـــن

المهمـــة التـــي تقـــدم بهـــا النـــواب فـــي

المجالـــس الســـابقة ،وبحيث ال تذهب
ً
خصوصا
هـــذه الجهود ادراج الريـــاح،

علـــى االقتصاد الوطنـــي وعلى حقوق

قائمـــة وتهـــم النـــاس ،وتمثـــل أولوية

والمقترحـــات التـــي طرحـــت بفتـــرة

إذا مـــا كانـــت ترتبـــط بملفـــات ال تزال
لهم.

وعلـــق النائـــب باســـم المالكـــي بـــأن

المجلـــس الحالـــي كان لـــه دور كبيـــر

وباستجواب المتهم أقر بما نسب إليه
المنصـــوص عليها فـــي القرارين ،ومن
ثـــم أمـــرت النيابـــة بإحالتـــه للمحكمـــة

كشــف المدير العام لمركز “نصف الطريق” لتأهيل ومعالجة مدني

وذكـــر أن مركـــز نصـــف الطريـــق

المخدرات خالد الحسيني أن المركز استطاع استقطاب  250من

مركـــز تعافـــي مختص مخصص

الراغبيــن فــي اإلقــاع عــن اإلدمــان ،مؤكــدًا أن  % 35مــن هــؤالء

من قبل الجهات المعنية كوزارة

ً
تماما.
تعافوا وأقلعوا عن اإلدمان
وأكـــد في حديث مـــع “البالد” أن

وأثبتت نجاعتها”.

جاديـــن فـــي عمليـــة التعافـــي

المركـــز وال نقوم بمعالجة الناس

هنالـــك الكثيريـــن مـــن المدمنين

واإلقـــالع عـــن اإلدمـــان وهـــم

الصحـــة وغيرهـــا مـــن الجهـــات
ذات العالقـــة ،وأنه يمارس كافة
ً
وفقـــا للقانـــون وتحت
عملياتـــه

وتابـــع“ :ليـــس لدينـــا أطبـــاء في

ظالل وأنظمة وزارة الصحة.

بواســـطة عقاقيـــر طبيـــة بـــل ال

وتحـــدث عـــن المجتمـــع بشـــكل

اكتشـــاف ارتـــكاب المتهـــم صاحـــب

تتـــوان عـــن اتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات

معينـــة وذلك فـــي عملية مكثفة

بالمخالفـــة ألحـــكام قانـــون غســـل

وقـــال “نحـــن مركـــز مختـــص

أي طبيـــب مختص فـــي معالجة

التنفيذيـــة الصـــادرة بنـــاء عليـــه،

يعـــد األول فـــي البحريـــن الـــذي

وأشـــار إلى أن الخلطة السحرية

وبرامـــج

تقـــع جـــراء القصـــور واإلخـــالل ممـــن

اإلقـــالع عـــن اإلدمـــان مـــن دون

للتعافي هي كيفيـــة التعامل مع

العمـــرة وغيرهـــا مـــن برامـــج

االلتزامـــات التـــي يفرضهـــا القانـــون

بتبـــادل الخبـــرات والمعالجـــات

المخاطبـــة بها إلى ضرورة االلتزام بما

إلـــى كيفيـــة جدولة أيام الســـنة،

مـــع الجهـــات الحكومية فـــي مكافحة

أســـاليب متقدمـــة معتمـــدة في

يتـــراودون المركـــز باســـتمرار
وبعضهـــم يقيم في المركز لفترة

القانونيـــة حيـــال أيـــة ممارســـات تقـــع

من أجل التعافي والعالج.

األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب والقرارات

كبيـــت تعافـــي وهـــو نمـــوذج

ومالحقة مرتكبيها ،الســـيما تلك التي

يقـــوم بعمليـــات معالجـــات عـــن

توجب عليهم مهنتهم وأعمالهم تنفيذ

تدخـــل أدوية مخـــدرة ،بل نقوم

والقـــرارات ،ودعا المؤسســـات المعنية

بواســـطة كتابيـــن األول يشـــير

وباشـــرت النيابـــة العامـــة تحقيقاتهـــا

تفرضه ،كون تلك المؤسســـات شريكة

ويقدم الحلول والبرامج وكذلك

مكافحـــة عمليـــات غســـل األمـــوال

الجريمة وتأثيراتها على المجتمع.

الـــدول األوربيـــة بشـــكل خـــاص

عـــدد مـــن الشـــركات ،وتمثلـــت تلـــك

المخالفـــات فـــي اإلخفاق فـــي تطبيق

قواعد العناية الواجبـــة تجاه العمالء،
وتطبيـــق المنهج القائم على المخاطر،
وحفـــظ الســـجالت والمســـتندات،

وااللتـــزام برفـــع تقاريـــر عـــن العمليات

المشـــبوهة وذلك جميعه بالمخالفة لما
أوجبه القرارين الوزاريين.

بأن اســـتمعت إلى أقوال رئيس قســـم

لتخفيف وطأة األمر عنهم.

ليصل عند البعض لغاية سنة.

وكانـــت نيابـــة الجرائم المالية وغســـل

المخالفـــات عنـــد تعاقـــده وتعاملـــه مع

الجائحـــة والتـــي كان موقـــف النـــواب
ً
مســـاندا لهـــا ،خدمـــة للنـــاس وســـعيا

تسعة شهور وقد يستغرق األمر

علوي الموسوي

فيمـــا أكـــد علـــى أن النيابـــة العامـــة لن

مكتـــب تدقيـــق محاســـبي لعـــدد مـــن

النـــاس ،عبـــر موافقتـــه علـــى القوانين

الحســـيني يكشـــف لـــ“^” الخلطـــة الســـحرية لعـــاج اإلدمـــان

الجنائية المختصة.

األمـــوال تلقت بالغ الـــوزارة المتضمن

فـــي دعـــم كافـــة المشـــاريع الحافظـــة

 % 35من مراجعي “نصف الطريق” أقلعوا عن المخدرات

“الجرائم المالية” تحيل مكتب

المالية وغســـل األموال أحمد القرشي

وعـــن أهـــم المزايا المطلوبـــة أكد زينل
ب

الديـــن العـــام بواقـــع  15مليـــار دينـــار،
و % 100مـــن الناتـــج المحلـــي ،مـــع

يوجد طبيـــب في العالـــم يعالج

خالد الحسيني

 40عامـــا فـــي طـــرق وأســـاليب

ونـــوه إلـــى ان المركـــز ينظـــف

عـــن اإلدمـــان ،وأنـــا لـــدي خبـــرة

اإلقالع عن اإلدماج ولم أشـــاهد
اإلدمان”.

فـــي مركـــز “نصـــف الطريـــق”

المدمنيـــن وإيجاد نقاط الضعف
والعمـــل علـــى تقويتهـــا وصـــوال
إلـــى اإلقـــالع التام عـــن اإلدمان،
مؤكـــدًا أن “اإلدمـــان هـــي عملية

هروب مـــن الواقـــع ،وإذا عرفت

مما يهرب المدمن ستعرف كيف

تجعله يقلع عن هذه الممارسة”.

خـــاص وقـــال“ :يجـــب أن يكون

حيـــاة المدمنيـــن بشـــكل كلـــي

ويحتضنهـــم ويعمل لهـــم برامج
فرديـــة

وجماعيـــة

رياضيـــة

ورحـــالت
خاصـــة،

وســـفرات إلـــى الســـعودية وإلى
ترفيهية وتوعوية.

وأفاد أن مرحلة التعافي تختلف
من شخص إلى آخر ،ولكن المدة
المحـــددة للتعافـــي تقـــع مـــا بين

ســـتة شـــهور لحـــد ســـنة ،إذ إن

هنالك أشخاصا أقلعوا في وقت

ال يتجاوز الســـتة شهور وآخرين

هنالـــك وعي كبير لـــدى المجتمع
تجـــاه آفـــة المخـــدرات ،ويجـــب
كســـر حاجـــز الخجـــل مـــن طرق
أبـــواب مراكـــز التعافـــي من قبل
المدمنيـــن حيث إن هذه المراكز
تمـــد يد العـــون في مســـاعدتهم
علـــى محاربـــة اإلدمان عن طرق
عالجيـــة فعالـــة علـــى المتســـوى
الجسدي والنفسي والمجتمعي”.
وشـــدد علـــى “ضـــرورة إدراج
مضار اإلدمان وطرق مكافحتها
في المـــدارس ،لتأهيـــل وتوعية
المراهقيـــن بمخاطره قبل وقوع
الفأس بالرأس”.

قنــــوات المــــوت فـــي “نـورانــــا” تبتلــع حصــانـًـا

“^” أنــــــذرت مـــن كـــارثـــة مــحــتــمــلــة قــبــل شـــهـــريـــن ...فـــوقـــع الــمــحــظــور
بزيـــارة ميدانيـــة ،كون هذه المشـــكلة

علوي الموسوي

خطيـــرة على مرتادي هذه الســـواحل

“البـــالد” التـــي كانـــت قـــد حـــذرت من

وهم كثر ومـــن كافة مناطق البحرين

طـــرأت تطـــورات مثيرة علـــى صعيد

مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن ،إال هذه

الوقائـــع المتدحرجـــة بالنســـبة إلـــى

ساحل “نورانا” المحاذي لقرية كرانة،

يســـر
مجلـــــس إدارة

حيث انغمر حصان وسط مياه البحر

فينشر كابيتال بنــك ش.م.ب( .مقفلة)

واســـتطاع عـــدد مـــن األفـــراد إنقـــاذ

دعوة المساهمين الكرام
والجهات الحكومية المعنية
لحضور اجتماع الجمعية العمومية
العادية وغير العادية

اليوم

التاريخ

المقرر عقدهما عن بعد
(عبر االتصال المرئي)
في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا
والثانية عشر مساءًا على التوالي
يوم األثنين الموافق  30نوفمبر 2020م

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد
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الجهات لم تتفاعل سوى البيئة الذين
أفـــادوا بأنهـــم غيـــر جهـــة اختصـــاص

وكذلك وزارة الصحة”.

الطينيـــة القريبـــة جـــدًا من الســـاحل،

الحصـــان الذي كاد يبتلعـــه البحر بعد

جهـــد جهيـــد .مخاطر قنـــوات الموت
علـــى ســـاحل نورانـــا المتمثلـــة فـــي

الميـــاه الطينية بتاريخ  8ســـبتمبر أي

وأضاف“ :في  13أغسطس من 2020
قمنا ً
أيضا بإرســـال خطاب إلى وكيل

بيانات الخبر

وزارة األشغال أحمد الخياط وأرفقنا
صـــورًا مـــع الخطـــاب عـــن المشـــكلة

وكان مطلـــب الخطـــاب الوقـــوف

على إيجـــاد حلول للمشـــكلة واإليعاز

قبل شـــهرين بالتمام والكمال لم تجد

لجهـــات االختصـــاص فـــي الـــوزارة

آذان صاغية حول واحد من مواضيع

بزيـــارة المنطقـــة ووضـــع النقاط على

الســـاعة الـــذي يحمـــل فـــي طياتـــه

الحروف ،لم نحصل على أي رد حول

مخاطر جمة.

ذلك”.

“كان حصـــان غرقـــان لحد رأســـه في

“حرصـــا منـــي لعـــدم حصـــول
ً
وتابـــع:
ً
وانطالقا من الشـــعور
كارثة إنســـانية

مياه طينيـــة ال تبعد أكثر من متر من
الســـاحل ،ولكنه قد يكون إنســـانا في

الذاتـــي واإلنســـاني واألخالقـــي كنت

قادم الزمان” ،هكذا بدأ عضو مجلس

ومـــا زلت وســـأصر علـــى متابعة هذه

بلدي الشـــمالية ممثل المنطقة السيد
شـــبر الوداعي تصريحه لـ”البالد” وهو
يصف الحادثة.

وأوضـــح أن مشـــكلة الميـــاه الطينية
قائمـــة منـــذ دفـــان مناطـــق واســـعة
علـــى ســـاحل قـــرى شـــارع النخيـــل

وتـــم تســـليط األضواء أكثـــر من مرة

للمسؤولين بشأن هذه المشكلة إال أن
التجاوب لـــم يكن بقوة وحضور هذه
المشكلة في المنطقة.

ونوّ ه الوداعي أنه مهتم بهذه القضية

القضية وأنادي بضرورة إيجاد حلول

الجهـــات ذات العالقـــة واالختصـــاص

هذه الرمال الطينيـــة ما جرى مؤخرًا

صـــم األذن وتغطيـــة العيـــن عـــن هذه

مع الحصان الذي غرق بوســـطها لحد

المنطقـــة وأنـــه بـــدأ التخطيـــط مـــن

المشكلة الخطيرة جدًا.

رأسه.

وأخيـــرًا ،فإن”البـــالد” تضـــيء مـــرة

أجـــل إيجاد الحلول الناجعة لمشـــكلة

وأفـــاد أن الســـاحل مـــن جنوســـان

وقـــال“ :لقـــد رفعنا خطابا فـــي تاريخ

خطيـــرة يقـــف الكثيـــرون مكتوفـــي

مـــرورا بكرانـــة وباربـــار وصـــوال إلـــى

 4مـــارس  2019إلى الثروة الســـمكية

الـــذي يمـــس ســـالمة وحيـــاة النـــاس

األيـــدي حـــول قـــوة حضورهـــا فـــي

الـــدراز تعاني من وجـــود تربة طينية

والبيئة والبلديـــات والصحة والدفاع

مـــن أجـــل شـــحذ همـــم الجهـــات ذات

الواقـــع .وحـــذر مـــن حصـــول كارثـــة

خطيرة باســـتطاعتها ابتالع اإلنسان

المدنـــي وكافـــة جهـــات االختصـــاص

ميدانيا من إجل
االختصاص للتحرك
ًّ

إنســـانية ال ســـمح هللا إذا واصلـــت

لقـــاع البحـــر ،وخيـــر مثـــال علـــى قوة

من أجل الوقوف على هذه المشـــكلة

إيجـــاد الحلول قبل وقوع ما ال يحمد
عقباه ال سمح هللا.

قبـــل أن يكـــون ممثـــال بلديًـــا لهـــذه

لهذه المشكلة”.

أخـــرى على هـــذا الموضـــوع الخطير

المالحظات تعيد
الحسابين القديمين

فخرو مستجو ًبا وكيل “المالية” :انخفاض أرباح حقل البحرين

^أعـ ـ ــاد مجلس

الــشــورى تقرير لجنة

نفقات الصيانة زادت بنسبة  1.3 ..% 66مليار فائض االقتراض “دون حاجة”

الـ ـ ــشـ ـ ــؤون ال ــم ــال ــي ــة

واالق ـ ـ ــت ـ ـ ــص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة

بــخــصــوص الحساب

ليلى مال اهلل  -تصوير :خليل ابراهيم

الختامي للعامين  2017و ،2018وتقرير

أداء الميزانية عــن العامين المذكورين

أثــار النائــب األول لمجلــس الشــورى جمــال فخرو أســئلة عدة عن الحســاب

الــى اللجنة للدراسة وإضــافــة مالحظات

الختامــي للعــام  2017المعــروض علــى المجلــس ،وقــادت إجابــة المســؤول

األعضاء عليه .وقال الشوري علي العرادي

المعني من وزارة المالية واالقتصاد الوطني ثم تعقيب فخرو عليه محاكاة

بأن اللجنة المالية الشورية أنجزت تقريرها

الستجواب برلماني.

وذكـــر فخـــرو أن تكاليـــف اإلنتـــاج

وعن ســـؤال فخرو عن ارتفاع الدين

الحســـاب الختامـــي أســـباب هـــذه

و  865مليونا في  ،2017مقابل مليار

ارتفعـــت بنســـبة  % 40ولـــم يحـــدد

الزيـــادة والتي تعنـــي انخفاض أرباح
حقـــل البحريـــن دون تبيـــان أســـباب

الزيادة.

الدولة فوائدهـــا الكبيرة دون حاجة.

أنـــه ال يوجد ما يبرر هـــذه الزيادة أو

المشـــاريع لـــم تنفـــق بالكامـــل فكانت

النسبة  % 83فقط.

الحســـاب العمومـــي والتأكد من عدم
العامة.

ورد الوكيـــل المســـاعد طـــه فقيه بأن

االقتراض مرتبط بالتدفقات النقدية
وأن هنـــاك التزامـــات تعـــود للســـنة

وأجـــاب الوكيـــل المســـاعد للعمليات

المالية  2016تم تغطيتها في .2017

الوطني طه فقيه بأن ميزانية 2017

من اقتراض  2017غير صحيح ،الفتا

الماليـــة بـــوزارة الماليـــة واالقتصـــاد
لم تقـــر مع بدايـــة الســـنة المالية إنما
تأخـــرت عـــدة شـــهور ممـــا أثـــر علـــى

البـــدء في ســـير المشـــاريع ،الفتا إلى
أن نســـبة الصـــرف جيـــدة مقارنـــة

بالسنوات السابقة.

إلى أن العجز بلغ مليارا و 634مليون

وقـــال إن المبـــدأ المحاســـبي والمالي

لتأميـــن التمويـــالت الالزمـــة لتمويل

أن تلـــك القـــروض خاصـــة بالجهـــات

دينـــار في حين أنمـــا تم اقتراضه هو

مليون و 656دينارا موضحا أن 530
مليونا موجودة ولم تستخدم.

ديوان الرقابة.

المالية واالدارية.

المتعـــارف عليـــه يقتضـــي االقتراض
العجـــز فـــي كل ســـنة باالضافـــة الـــى

وتابـــع أن الحســـاب الختامـــي للعـــام

سداد اصول اي دين حين استحقاقه

مليـــون دينار في حين أن العجز كان

مالية إلـــى أخرى .ويتـــم األخذ بعين

مؤسســـات وهيئات تابعـــة للدولة لم

بالرغم مـــن تكرار هذه المالحظة من

بالميزانية وسداد استحقاقات الدين

وكذلـــك الرقابـــة الخارجيـــة من قبل

العام ولرقابة وتدقيق ديوان الرقابة

 895مليـــون دينـــار ،أي أن الصافـــي

ال تقـــدم فـــي الدّيـــن في الديـــن العام

الســـليمة الدارة العجـــز المالـــي

والجهـــات المختصـــة بالحكومـــة

رصيد الديـــن العام المســـجل بوزارة

وذكـــر فخـــرو أن تقريـــر الحســـاب

تضمن في الدّين العام ،متسائال لماذا

جمال فخرو

وعقب فخرو بأن تسديد ديون 2016

 2018يبيـــن اقتـــراض مليـــار و900

الختامـــي يتضمن وجـــود ديون على

يبلغ  800مليـــون إضافية ،أي فائض

االقتـــراض فـــي الســـنتين بلـــغ مليارا

و 300مليـــون تحملتهـــا الدولـــة دون
حاجة.

وهـــو مـــا يتم بشـــكل دوري من ســـنة

االعتبار االحتياجات التمويلية لســـد

العجوزات بالميزانية وكذلك مواعيد
ســـداد كافـــة اســـتحقاقات أصـــول

الدين العام في كل ســـنة والتدفقات

النقدية القادمة التي يتم تمويلها.

ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

أما بشـــأن القروض غير المدرجة في
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي ،فبيـــن

الحكوميـــة ذات الميزانية المســـتقلة
والتي تقوم باالقتراض اســـتنادًا إلى
حكـــم الفقـــرة (ب) مـــن المـــادة ()108

مـــن دســـتور المملكـــة والتـــي تنـــص

على أنـــه “يجوز للهيئات المحلية من

بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض
ً
ً
وفقـــا
قرضـــا
أو تقتـــرض أو تكفـــل

للقوانين الخاصة بها” .وتنوه الوزارة
إلى أنه ال يتم ســـداد هذه الديون من

واوضـــح الوكيـــل المســـاعد طـــه

وبعـــد انتهـــاء الجلســـة ،ورد تصريح

وأضاف أن كافـــة العمليات المرتبطة

الميزانيـــة العامـــة للدولـــة ،وال تكفـــل

العـــام للدولـــة ال يمكن ضم حســـابات

المالية يوســـف حمود أوضح فيه أن

والقوانيـــن التـــي تنظم الديـــن العام،

هـــذه القروض ،فمـــن ثم ال تدرج تلك

فقيـــه أنه فـــي الحســـاب االحتياطي

المصـــرف المركـــزي ضمـــن حســـابات

الدولة فهي منفصلة عنها.
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مليـــون دينـــار اقترضـــت وتحملـــت

اســـتخدامها فـــي خـــارج الميزانيـــة

هـــذه النفقـــات ،مبينـــا أن ميزانيـــة

االثنين  9نوفمبر  23 - 2020ربيع األول  - 1442العدد 4409

و 530مليـــون العجـــز ،بزيـــادة 530

وتابـــع أن الحســـاب أوضح أن نفقات

لمـــاذا لم تدرج في ميزانية الحكومة

في فترة قصيرة وأعدت تقريرا محترفا.

العام حسب الحساب الختامي بمليار

وتســـاءل هـــل تـــم احتســـابها فـــي

الصيانة زادت بنسبة  % 66في حين

علي العرادي

مـــن وكيـــل وزارة الماليـــة لشـــؤون
ما تـــم اقتراضـــه في العاميـــن 2017

و  2018متوافـــق مـــع االجـــراءات

بالدين العام متوافقة مع االجراءات
وأشـــار إلى أن هـــذه العمليات موثقة
وتخضـــع للرقابـــة الداخليـــة بالوزارة

أو تضمـــن حكومـــة مملكـــة البحريـــن

القـــروض من الناحيتين ضمن رصيد

الدين العام لحكومة المملكة.

الشوريان خالد المسقطي ومحمد علي حسن

“الشورى” يعوق زيـادة مـدة رخصـة الصيـد بذكـاء قانونـي
الحكومة تريدها لسنة ..والنواب لثالث ..والمعينون تعمدوا االختالف مع المنتخبين
^أعاق مجلس الشورى نفاذ تعديل

البرلمانية.

البحـــري من عام إلـــى  3أعوام ،وذلك من

هو أن تكون مدة الترخيص سنة ويجوز

تشـــريعي يزيـــد مـــدة ترخيـــص الصيـــد

خالل اإلصرار على االختالف مع مجلس
النـــواب بشـــأن هـــذا التعديـــل ،بمـــا يعني

إضافـــة هذا الموضوع ضمن التشـــريعات

العالقة التي تنتظر الحسم بجلسة خاصة
للمجلس الوطني ،وبالتالي اســـتمرار نفاذ

التشـــريع المعمول به حاليا وهو أن تكون
مدة الترخيص لسنة.

ولم يعقد المجلس الوطني جلسة لحسم
التشـــريعات العالقة منذ استئناف الحياة

أما مجلس الشـــورى ،فقد أقر في قراءته

القانونييـــن نوفـــل غربال تقديـــم إضاءة

الترخيـــص  3ســـنوات ولكنـــه أضـــاف

الموضوع.

وفـــي التفاصيل ،فـــإن الموقف الحكومي

األولـــى للتشـــريع االتفاق بـــأن تكون مدة

لإلدارة المختصة إصـــدار تراخيص لمدة

اشتراط أخذ موافقة الجهات المعنية.

تقـــل عن ســـنة وفقا للشـــروط واألوضاع

التي يصدر بها قرار من الوزير.

والجديـــد فـــي الموضـــوع أن مجلـــس

الشـــورى قرر التراجع عن موقفه السابق،

وأقـــر مجلس النواب في وقت ســـابق أن

وأنه يتجـــه لتبني موقـــف الحكومة ،بأن

لـــإلدارة المختصـــة إصـــدار تراخيـــص

أعـــوام ،ولكنـــه وقـــع فـــي متاهـــة القيـــود

تكـــون مدة الترخيص  3ســـنوات ويجوز

لمـــدة تقل عن  3ســـنوات وفقا للشـــروط
واألوضـــاع التـــي يصـــدر بهـــا قـــرار مـــن

الوزير.

تكـــون مـــدة الترخيـــص لعـــام بـــدال من 3

الدستورية والقانونية.

وهنـــا طلب رئيس مجلس الشـــورى علي

قانونيـــة بشـــأن المســـار الدســـتوري لهذا
وقـــال غربـــال “إن الالئحـــة الداخليـــة ال

تجيـــز التعديل بالحـــذف أو اإلضافة بأي
شـــيء بالتشـــريعات في القـــراءة الثانية
لمشـــروع القانـــون ،وأن أمـــام المجلـــس

خياريـــن ال ثالـــث لهمـــا ،فإما أن يتمســـك
مجلـــس الشـــورى بقـــراره الســـابق ،أو أن

يتفق مع مجلس النواب في قراره.

وأضـــاف :ال منـــاص من إحالـــة الموضوع

بيانات الخبر

الصالـــح مـــن رئيس هيئـــة المستشـــارين

الفاضل :مناقشة حساب ختامي قديم “أمر غير معقول”
اليوم

التاريخ 2017وصــل إلــى “الشــورى” فــي أبريــل 2020
تقريــر

الخبر

للمجلس الوطني.

الرئيس علي الصالح

كبير المستشارين القانونيين

وعلق رئيس المجلس الصالح أن األســـلم

التقرير للجنة المختصة مرة أخرى “يزيد

أن يقـــر المجلـــس توصيتـــه ألن إعـــادة

الطين بلة”.

العريض :ال أصدق وجود طبيب عاطل

يوجــد  2500ســرير طبــي فــي  3مستشــفيات جامعية

^اســـتغرب أعضـــاء بمجلـــس الشـــورى تأخـــر رد

^وافـــق مجلـــس الشـــورى علـــى

ويمكـــن تدريـــب مـــا يزيـــد عـــن 200

مجلـــس النـــواب حـــول الحســـاب الختامـــي  2017والذي

االقتـــراح بقانـــون بإنشـــاء المجلـــس

طبيـــب حديـــث التخـــرج فـــي هـــذه

بقـــي في عهدة النواب  23شـــهرا ،مشـــددين على ضرورة

األعلى للدراسات الطبية.

المستشـــفيات ،موكـــدا أنـــه ال نحتـــاج

االلتـــزام بالوقت في الرد على الحســـاب الختامي وإبداء

من جهته ،بين الشوري أحمد العريض

ميزانيـــات إضافيـــة للتدريب في هذه

المالحظات عليه ،مؤكدين عدم حصولهم حتى اآلن على

أن االقتـــراح بقانـــون يهـــدف لتدريـــب

الجامعـــات والهـــدف مـــن االقتراح هو

الحساب الختامي لسنة .2019

األطبـــاء حديثـــي التخـــرج الذيـــن

مركزية التدريب الذي ال يكلف الدولة

مـــن جهتهـــا ،قالـــت العضـــو جهـــاد الفاضـــل إنـــه ليس من

يتعرضون لكثير من الضغوطات لعدم

ميزانية.

المعقـــول أننا في نهاية  2020تناقش الحســـاب الختامي

وجود شـــواغر لهم ،موضحا أنه يوجد

لعـــام  2017بمضـــي أكثر من ســـنتين عليه ،مشـــددة على

 2500ســـرير طبي في  3مستشـــفيات

جهة النشر

الصفحة
العدد

المجلس.الرابط اإللكتروني

ضـــرورة عـــدم تأخيـــر مثـــل هـــذه التقاريـــر الهامـــة علـــى

جهاد الفاضل

وأوضـــح رئيس اللجنة المالية خالد المســـقطي أن اللجنة

إبريل  2020بعد مرور حوالي العامين من تقديم الحكومة

حســـاب الختامي لــــ 2017وصـــل من مجلـــس النواب في

أي مسؤولية مناقشة حساب ختامي لـ  3سنوات مضت.

ملتزمـــة بالبحـــث والدراســـة فـــي هـــذه الحســـابات إال أن

لـــه ،مؤكدا خـــالل فترة قصيرة قمنـــا بالواجب وال نتحمل

جامعيـــة وهـــي مجمـــع الســـلمانية
ومستشـــفى قـــوة الدفاع ومستشـــفى
الملـــك حمـــد الجامعـــي باإلضافـــة إلى
مستشـــفيين تخصصييـــن أحدهمـــا
للقلب وآخر لألورام.

وعلقـــت الرئيســـة التنفيذيـــة للهيئـــة
أحمد العريض

وقال العريض إنه ال يصدق أنه يوجد
طبيـــب عاطل عن العمـــل مع هذا الكم
مـــن المستشـــفيات لذلـــك يجـــب أن

يُ درَّ ب الجميع في هذه المستشـــفيات

الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات
الصحيـــة (نهـــرا) مريـــم الجالهمـــة
بـــأن فكـــرة التشـــريع مطبقـــة فـــي
ظـــل الظـــروف الراهنـــة والميزانيـــات
المرصـــودة ،ومقترحـــة تأجيـــل النظـــر
في اجازة التشريع.
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Shaikh Nasser to speak at 2020
Youth Summit opening session
•

Nine ministers to take
part in online discussions
TDT | Manama

H

is Majesty the King for
Humanitarian Works and
Youth Affairs Representative
His Highness Shaikh Nasser bin
Hamad Al Khalifa will be the
keynote speaker at the opening of the 2020 Youth Summit
today.
Organised by the Ministry
of Youth and Sports Affairs,
the two-day event will be held
through remote visual communication technology.
Nine ministers will hold discussions with the youth about
the challenges facing their sectors, and listen to the latter’s
viewpoint on solutions and ideas to overcome them.
They are Finance and National Economy Minister Shaikh
Salman bin Khalifa Al Khalifa,
Education Minister Dr Majid
bin Ali Al Nuaimi, Labour and
Social Development Minister
Jameel bin Muhammad Ali
Humaidan, Works, Municipalities Affairs and Urban Planning Minister Engineer Essam
bin Abdullah Khalaf, Industry,
Trade and Tourism Minister
Zayed bin Rashid Al Zayani,
Transportation and Communications Minister Engineer

Shaikh Nasser
Kamal bin Ahmed Mohammed
Housing Minister Engineer
Basem bin Yaqoub Al Hamar,
Electricity and Water Affairs
Minister Engineer Wael bin
Nasser Al Mubarak and Youth
and Sports Affairs Minister Aymen Tawfiq Al Moayyed.
In a statement, Al Moayyed
said: “The Youth Summit 2020
comes in line with the royal
directives of His Majesty King
Hamad bin Isa Al Khalifa to
give the youth great attention
and real role in decision-making as they are the future.
“The Youth Summit represents an aspect of the government’s priorities, on top of
which is empowering young
people and raising the level
of their participation in deci-

“The Youth Summit
2020 comes in
line with the royal
directives of His
Majesty King Hamad
to give the youth
great attention and
role in decisionmaking. The summit
represents an aspect
of the government’s
priorities, on top of
which is empowering
young people.”
YOUTH AND SPORTS AFFAIRS MINISTER AL MOAYYED

sion-making.”
Al Moayyed said the participation of Shaikh Nasser in the
opening session of the summit
confirms His Highness’s keenness to give the youth an opportunity to present their ideas for
building the future of Bahrain,
overcome the challenges, and
encourage them to take an active role in decision-making.
After the summit, a final
report will be prepared that
includes the proposals and recommendations put forward by
the youth as outputs to be applied to overcome challenges
in various sectors.

DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF
All types of fractures and dislocations
Muscle and tendon injuries
Osteoporosis & Vitamin-D deficiency
Intra articular injections
Age related diseases of bones & joints
Infections of bone and joint
Joint replacement surgeries
Sports injuries
Backache and disc disorders

Exercising good judgment
NHRA approves licenses of 307 new pharmacies and
accreditations of 16 hospitals

•

962 violations
recorded following
731 pharmacy
inspection visits

“Dealing with
complaints and having
an institution concerned
with investigating them
guarantee justice and
transparency.”

•

Only three hospital
applications to operate
are currently pending

• NHRA unit receives
257 cases of complaints
so far this year
TDT | Manama

T

h e Na t i o n a l He a l t h
Regulatory Authority
( NHRA ) has approved
the licenses of 307 pharmacies
and accreditation of 16 hospitals to operate in the Kingdom
of Bahrain.
At the same time, 962 violations, 38% of which were
drug-related and 16% heat- and
humidity-related, were recorded after pharmacy personnel
conducted 731 inspection visits.
This was confirmed by NHRA
Chief Executive Officer Mariam Adhbi Al Jalahma.
Included in the pharmacies
that are allowed to operate are
235 private pharmacies and 72
within health institutions.
Last year, a total of 41 new
pharmacies obtained licenses, including seven in health
institutions and 34 as private
pharmacies, a significant 17%
increase from the total number
in 2018.
Only three hospital applications to operate are currently
pending due to measures adopted in light of the coronavirus,
but they should be completed
before the end of this year.
Dr Al Jalahma said that NHRA
recorded a 13% increase in cases of complaints submitted to

NHRA CEO MARIAM ADHBI AL JALAHMA

the Medical Complaints Unit.
The unit received 257 complaints, including 167 from individuals, 33 from healthcare
facilities, and 57 from judicial
authorities.
Forty-two percent of the
complaints were related to
doctors, 44% to health institutions, and the rest to allied
health professions, nursing and
pharmacies.
Investigations revealed there
was no professional or ethical
violation in 39% of the complaints and cases.
Technical investigation committees were able to complete
the investigation of 177 cases
in 2019, which represents an
increase of 53% over the previous year.
The disciplinary committees
issued 37 disciplinary measures, including 10 cases of license suspension, 18 warnings,
and the revocation of a professional license.
Dr Al Jalahma said that
NHRA, in light of the vision and
directives of His Majesty King
Hamad bin Isa Al Khalifa, is
following a high level of independent oversight that guarantees justice, transparency and
quality and ensures assessment,
monitoring and auditing.
She also attributed Bahrain’s
success in drawing up advanced
and integrated health policies
to the great efforts of the government.

KNOW WHAT

The NHRA achievements culminated
in obtaining the
best government
practices award
for public administration research in
the Middle East and
North Africa region
after the successful
implementation
of accreditation of
health institutions in
the Kingdom.

518

The number of
pharmaceutical
products whose
licenses were
renewed by the
Pharmaceutical
Products Regulatory Department.

بيانات الخبر

DR. PRASHANTH Y. S
Consultant Orthopedic Surgeon

Meet Our New Expert
at Middle East Hospital, Segaya

Pharmacies in Bahrain are under strict assessment, monitoring and auditing

اليوم

التاريخ
Proposed ‘Bahraini Employment Priorityالخبر
Law’ pushed
TDT | Manama

R

epresentative Mamdouh
Al Saleh yesterday emphasised the importance of passing
the proposed “Bahraini Employment Priority Law” that
he submitted obliging schools
to prioritise Bahraini employment in private educational and
training institutions.
The proposal is subject to
discussion and voting in the
parliament’s session today.
A member of the House

Services Committee, Al Saleh
stressed the need for citizens
to be the top priority in employment in the public or private
sector, noting that his proposal
is part of a set of legislations
that aim to preserve the rights
of Bahraini citizens to get appropriate jobs.
He said the law stipulates that
“priority in employment will be
given to Bahrainis who have the
necessary qualifications to fill
educational and training positions in the private sector.”

Al Saleh pointed out that

once the
proposal is approved,
النشر
جهة
it will enable the concerned

الصفحة

authorities to exercise greater
control, accuracy and firmness
in confronting any arbitrary
attempts to employ a foreigner
at the expense of a Bahraini.
He called for the need to expedite approval of the proposal
given the decline in the percentage of Bahrainisation in
most schools and educational
and training institutions in the
private sector.
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