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بـــــــــــــــــالغ
تطهة يٍ انغٛذ سئٛظ انٓٛاج انٕهُٛح نهطثٛثاخ ٔاألهثاء ،انرقٗ ٔفذ يٍ انًكرة انٕهُ ٙنهُقاتح انًغرقهح ألهثاء انقطاع انؼاو تانغٛذ انشئٛظ ٔهاقًّ
تًقش انٓٛأج تانشتاه ػؾٛح االثُ 15 ٍٛأكرٕتش  2018دٛث داس َقاػ دٕل قإٌَ انٓٛأج ،فقثّد يذاخهرُا إلتشاص يا ٚه:ٙ
ٚؼرثش قإٌَ  12-08تًثاتح دعرٕس يُٓح انطة تانًغشب ٔكاَد ٔالدذّ ػغٛشج َرٛجح يخاك اعرًش نغُٕاخ كاَد فٓٛا انشؤٖ يخرهفح تٍٛ
انُقاتاخٔ ،قذ كاٌ قثٕل انُقاتح انًغرقهح انرقٕٚد انؾايم ت ٍٛكم انقطاػاخ ػهٗ ينل َظشا ً نرؾثد يجًٕػح يٍ انُقاتاخ تٓزا االخرٛاسٔ ،قذ كاٌ
ذُاصنُا ئتآَا يٍ أجم جًغ انؾًم ٔذٕدٛذ انهذًح انطثٛحٔ ،دٛث كاَد َقاتاخ يرؾثثح تٓزا انطشح تاػرثاس أٌ ْزا االخرٛاس ْٕ اخرٛاس ػانًٔ ٙأٌ
انٓٛأج ْْٛ ٙأج انجًٛغ ٔ نٛغد ْٛأج قطاع دٌٔ قطاع آخش ،ذُاصنُا ٔ تقُٛا ػهٗ انطشٚق.
ً
انٕٛو َقٕل أٌ انقإٌَ ٚ 12-08جة أٌ ذكٌٕ ف ّٛيجًٕػح يٍ انرغٛٛشاخ ٔ ف ّٛدٛف ػهٗ انجًٛغُْ ٔ ،ا عُذأل أٌ َؼط ٙتؼنا يُٓا:
 ئٌ انقطاع انخاؿ ف 12000 ّٛهثٛة ٔانقطاع انؼاو ف 12000 ّٛفكٛف ٚؼقم أٌ ًٚثم انقطاع انخاؿ ب  12ػنٕا ً ٔانقطاع انؼاو ب
 9أػناء فقو.
 ف ٙسئاعح انًجانظ انجٕٓٚح األخٛشج كاَد انشئاعح نهقطاع انخاؿ  13سئٛغا ً ٔفقو سئٛغ ٍٛف ٙانقطاع انؼاو ُْٔا َقرشح أٌ ذكٌٕ انشئاعح
تانرُأب ت ٍٛانقطاػ.ٍٛ
 ػهٗ يغرٕٖ انٓٛأج انرأدٚثٛح ف ٙانًذٌ انجايؼٛح ،يًثهٕ انقطاع انخاؿ ٔ 5يًثهٕ انقطاع انؼاو  :3أفال ٚؼرثش ْزا دٛفا؟ .
 ػهٗ يغرٕٖ االَخشاهٚ :جة أٌ ٚكٌٕ ُْاك ذفقٛم دغة انٕمؼٛاخ ،فال ٚؼقم أٌ ٚإد٘ انطثٛة انذاخهٔ ٙانطثٛة انًقٛى ٔانطثٛة
انًقٛى انًرطٕعٔ ،ف ٙانًغرقثم األهثاء انًرؼاقذ /ٍٚانًرقاػذ ٍٚدغة ئعرشاذٛجٛح َ 2025فظ انًثهغ ،تم ٚجة أٌ ذكٌٕ سيضٚح نألهثاء
انذاخهٔ ٍٛٛانًقٔ ًٍٛٛانًرؼاقذ.ٍٚ
 انرُظٛى انٓٛكه ٙنهٓٛأج ال ٚؼط ٙذغطٛح ؽايهح نهٕهٍ تذٛث ئٌ أخزَا تانرجشتح انفشَغٛح ،فُٓاك انًجانظ اإلقهًٛٛح ٔانًجانظ انجٕٓٚح
ٔانًجهظ انٕهَُٔ ،ٙظشا ً نؾغاػح انجٓاخ ف ٙئهاس انجٕٓٚح انًٕعؼح ،فاٌ انًجانظ اإلقهًٛٛح أفثذد راخ أًْٛح.
يش ترجشتح فرٛح يرؾثؼح تًغاس دًٚقشاهٔ ،ٙذغٛٛشِ ٚجة أٌ ٚكٌٕ تًُظٕس ؽًٕنٔ ،ٙنٛظ َرٛجح َضٔج أٔ تاٚؼاص أَاط
 ئٌ قإٌَ ّ 12-08
ٚهؼثٌٕ دائًا ف ٙانخفاءٔ ،دغة إْٔائٓى ٔيؼٛقاخ ٔمؼٛاذٓى ،انر ٙذذٕل دٌٔ ذشؽذٓى.
 ئٌ انًُٓح انطثٛح ذؼٛؼ نذظاخ قذ َؼرثشْا كاسثٛح ،دٛث أفثخ انًغرؾفٗ انؼًٕيٚ ٙغرذق انؼالج ْٕ َفغّ.
ٔ هثٛة انقطاع انؼاو تؼذ عُح يٍ االدرجاجٔ ،يذأنح جش االَرثاِ ،اَرثّ نّ انؼانى َٔغ ّٛيٍ كاٌ ػه ّٛأٌ ٚؼهى.
 هثٛة انقطاع انخاؿ ٚؼٛؼ أصيح انضدف االقرقاد٘ ،انًرؾثغ تفهغفح اننشائة ٔاالعرثًاس دٌٔ ئػطاء انًذفضاخ.
 انًٕاهٍ انًغشتٚ ٙؼٛؼ اَؼذاو انًغأاج ،فث ٍٛذغطٛح فذٛح ٔيغاػذج اجرًاػٛح (ٚ )RAMEDؼٛؼ يفاسقحٔ ،اإلجاتح ػُٓا
ْ ٙعٛاعح ذنايُٛح ٔهُٛح ذجؼم انًٕاهٍ يرغأٚا ٔانقطاع انؼاو ف ٙذُافغٛح يغ انقطاع انخاؿ يٍ دٛث انرؼشٚفح انٕهُٛح.
 انٕهٍ ٚؼٛؼ يشدهح انرذٕل اإلتذًٕٚنٕجٔ ،ٙاالَرقال ئنٗ انرذٕل انقذ ٙدٛث األيشاك انًضيُح ،انر ٙذجذ أيايٓا انًذسعح
انفشاكٕفَٕٛح انًُغهقح فًٛا ٚخـ انرخققاخ ،ػٕك انًذسعح األَكهٕ عاكغَٕٛح انًُفرذح دغة انخقاؿ ،فال ٚؼقم أياو 3
يال ٍٛٚيٕاهٍ يشمٗ تانغكش٘ َجذ فقو يا ٚقاسب  300يرخقـ.
 ئرا أسدَا أٌ َذافظ ػهٗ األيٍ انقذٔ ٙاننًاٌ انقإََ ٙنهًٕاهُ ٍٛف ٙيرطهثاذٓى انقإََٛح ،أٌ ذُغهق انجايؼح ف ٙيغأنح انطة
انؾشػٔ ،ٙذؼهٍ ٔصاسج انرؼهٛى انؼان ٙأَٓا يرؾثثح تاَغالقٓا ػهٗ انُـ انقإََ ٙانًرؼهق تايرذاٌ اإلقايحٔ ،تقإٌَ أػشج نهطة
انؾشػ.ٙ
إوىا في مفترق الطرق ،ومهىتٌىا أكبر مه محىتىا ،فما عليىا إال أن وتّحد خدمةً للمىاطه وللمهىة وللطبيب.
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