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علي  بن  ماجد  الدكتور  قــام 
والتعليم  التربية  وزير  النعيمي 
بزيارة لمعهد البحرين للتدريب، 
ــي  ــؤولـ ــسـ ــور عـــــــدد مـــــن مـ بــــحــــضــ
إلــى شرح  استمع  ــوزارة، حيث  الــ
مـــــن األســـــــتـــــــاذة ديـــــانـــــا فــيــصــل 
سرحان مدير عام المعهد حول 
الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة الــتــي يتم 
الفترة الحالية،  تقديمها خالل 
بـــرنـــامـــجـــًا،   31 ــا  عــــددهــ ــالـــغ  ــبـ الـ
وهـــي فـــي تـــزايـــد مــســتــمــر، وفــقــًا 
لــســوق  الــمــتــجــددة  للمتطلبات 
ــا يـــوفـــره  ــرًا إلـــــى مــ ــظــ ــل، نــ ــمـ ــعـ الـ
إمــكــانــيــات تشمل  ــن  مـ الــمــعــهــد 
والمنشآت  المؤهلين  المدربين 
التعليمية والتدريبية المجهزة.

ــار وزيـــر  ــ ــارة أشـ ــزيــ ــــالل الــ وخـ
الوزارة  أن  إلى  والتعليم  التربية 
مستمرة في دعم المعهد، نظرًا 
على صعيد خدمة  أهميته  إلــى 
ــوق الــعــمــل وإتـــاحـــة الــفــرصــة  ســ
لــمــن يــرغــب فــي الــحــصــول على 
المتنوعة،  الــتــدريــبــيــة  الــبــرامــج 
الــتــعــلــيــم  ســـيـــاســـة  أن  ــدًا  ــ ــؤكــ ــ مــ
البحرين،  مملكة  في  والتدريب 

األعلى  المجلس  يــرعــاهــا  الــتــي 
لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب، 
جميع  بين  التنسيق  على  تقوم 
بالتعليم  المعنية  الــمــؤســســات 
وهي  المهني،  والــتــدريــب  الفني 

تشمل المدارس المطبقة لنظام 
التعليم الفني والمهني، ومعهد 
ــب، وكـــلـــيـــة  ــدريــ ــتــ ــلــ ــبــــحــــريــــن لــ الــ
)بوليتكنك  التقنية  الــبــحــريــن 
الــــبــــحــــريــــن(، وكـــلـــيـــة الــتــعــلــيــم 

الــبــحــريــن،  بــجــامــعــة  التطبيقي 
ــــك عـــلـــى صـــعـــيـــد الــمــنــاهــج  ــ وذلـ
واالستفادة  المقدمة  والــبــرامــج 
ــن  ــيـ ــدربـ ــمـ ــر مـــــن الـ ــوافــ ــتــ مــــمــــا يــ
والمنشآت في تلك المؤسسات.

العمل  أن  الـــوزيـــر  ــح  ــ وأوضـ
ــع الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة  جــــار مـ
في منظمة اليونسكو للتنسيق 
للتدريب،  البحرين  معهد  مــع 
في إطار تطوير برامجه وطرح 
ــدة تــتــنــاســب مــع  ــديــ ــرامــــج جــ بــ
ــا يــشــهــده الــعــالــم مـــن تــطــور  مـ
فــــي الــــمــــهــــارات الـــفـــنـــيـــة الــتــي 
البرامج،  تلك  خريجي  تــخــدم 
وضمن االستراتيجية الخاصة 
بــتــطــويــر الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
مؤكدًا  المملكة،  مستوى  على 
وضــع  عــلــى  مستمر  الــعــمــل  ان 
أكاديمية  واشتراطات  ضوابط 
وتــدريــبــيــة تــتــيــح الــمــجــال وفــق 
ــة  ــلـ ــمـــواصـ ــددة لـ ــ ــحــ ــ ــة مــ ــمــ ــظــ أنــ
أعــلــى،  مــراحــل  فــي  التخصص 
نظرًا إلى أن البرامج المقدمة 
يعني  ما  تخصصية،  احترافية 
ــة بــيــن  ــوازنــ ــمــ ــة إلـــــى الــ ــاجـ الـــحـ
االتجاه لسوق العمل أو المزيد 
من التخصص، وفق اشتراطات 
رسميًا الحقًا،  اعتمادها  سيتم 
الذي يخدم متطلبات  بالشكل 

سوق العمل.

الـــدكـــتـــور محمد  اجــتــمــع 
ــن أحــــمــــد الـــمـــديـــر  ــ ــارك بـ ــ ــبـ ــ مـ
رئيس  الــمــدارس  لشؤون  العام 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــقــويــم 
المؤهالت العلمية مع ريتشارد 
للمجلس  الــعــام  الــمــديــر  رووز 
الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي، وذلـــك 
لــمــنــاقــشــة مـــشـــروع االعـــتـــراف 
العلمية  بالمؤهالت  المتبادل 
بين مملكة البحرين والمملكة 
المتحدة من خالل إطار منظم 
للمؤهالت العلمية يشمل دول 
المملكة  مــع  التعاون  مجلس 
الــــمــــتــــحــــدة، ويــــحــــتــــوي عــلــى 
األكاديمية  المعلومات  جميع 
ــيـــل عــمــلــيــة  ــهـ ــتـــسـ الـــــــالزمـــــــة لـ
االعتراف المتبادل بالمؤهالت 
االجتماع  وتم خالل  العلمية. 
اســتــعــراض أهـــم عــنــاصــر هــذا 
الحالية  ومتطلباته  المشروع 
الزمنية  والمدة  والمستقبلية 
رحب  وقد  إلنجازه.  المتوقعة 
المدير العام لشؤون المدارس 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــنــ ــجــ ــلــ رئـــــيـــــس الــ

العلمية  الـــمـــؤهـــالت  لــتــقــويــم 
ــلـــس  ــمـــجـ بـــــالـــــشـــــراكـــــة مـــــــع الـ
الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي فــي هــذا 
أهم  استعرض  كما  الموضوع، 
مخرجات تطوير عمل اللجنة 
وآلـــــيـــــات الـــتـــقـــويـــم الــمــتــبــعــة 
ــا تــحــقــق مــن نقالت  فــيــهــا، ومـ
الــجــامــعــات  إدراج  فـــي  نــوعــيــة 
ضمن  وبرامجها  البريطانية 
قـــوائـــم الـــجـــامـــعـــات الــمــوصــى 
التربية  وزارة  مــوقــع  على  بها 

والتعليم.
مــــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه كــــشــــف 
المدير  رووز  ريــتــشــارد  السيد 
الـــــعـــــام لـــلـــمـــجـــلـــس الـــثـــقـــافـــي 
المجلس  أن  عــن  الــبــريــطــانــي 
ــوم بــالــتــنــســيــق مــــع لــجــان  ــقـ يـ
العلمية  الـــمـــؤهـــالت  مــعــادلــة 
وزارات  إشـــراف  تحت  الــواقــعــة 
ــدول  ــ ــلــــيــــم بــ ــة والــــتــــعــ ــيــ ــربــ ــتــ الــ
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـــالتـــفـــاق 
ــاعــــدة  ــد وقــ ــى إطـــــــار مــــوحــ ــلـ عـ
بــيــانــات لــالعــتــراف الــمــتــبــادل 
دول  بين  العلمية  بالمؤهالت 

الخليج وبريطانيا، وأن العمل 
ــًا تــحــت  ــيـ ــالـ ــي ذلـــــك يـــتـــم حـ فــ
مظلة األمانة العامة لمجلس 
التعاون الخليجي، معبرًا عن 
سعادته ببدء الشراكة في هذا 
المشروع مع مملكة البحرين.

ــاع  ــمــ ــتــ ــر هـــــــذا االجــ حــــضــ
األســــــــــتــــــــــاذة ســـــهـــــى مـــحـــمـــد 
التعليم  مستشار  الــكــوهــجــي 
الــــخــــارجــــي بــمــكــتــب الــمــديــر 
ــون الــــــمــــــدارس،  ــئــ ــشــ الـــــعـــــام لــ
ــة بـــنـــت  ــفــ ــيــ ــطــ والـــــشـــــيـــــخـــــة لــ
رئــيــس  خــلــيــفــة  آل  إبـــراهـــيـــم 
بمكتب  والــمــتــابــعــة  التنسيق 
ــؤون  ــ ــشــ ــ الــــــمــــــديــــــر الــــــــعــــــــام لــ
واألســـتـــاذة هنادي  الـــمـــدارس، 
قــســم معادلة  رئــيــس  الــحــدي 
الـــمـــؤهـــالت األجـــنـــبـــيـــة، ومـــن 
ــانــــب الـــمـــجـــلـــس الــثــقــافــي  جــ
ــورة  ــ ــدة نـ ــيــ ــســ الـــبـــريـــطـــانـــي الــ
البرامج  قسم  رئيس  الصباح 
ــن الـــســـفـــارة  ــ والـــمـــشـــاريـــع، ومـ
البحرين  بمملكة  البريطانية 

السيدة نور زناتي. 

أكد رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية 
الذي  الــدور  أهمية  الخاجة  وهيب  الدكتور  األســتــاذ 
الــشــبــاب، ومـــا توليه  لــدعــم  الــبــحــريــن  تــبــذلــه مملكة 
الحكومة البحرينية من جهود كبيرة لضمان وتنمية 
مع  انسجامًا  المجتمع،  في  وتمكينهم  الشباب  دور 
الشباب  دور  أهمية  من  وانطالقًا  الدولية،  المواثيق 
في عملية التنمية الشاملة لرسم مستقبل البحرين 

الذي يتماشى مع الرؤية االقتصادية 2030.
الخامس  الــــوزراء  إقـــرار مجلس  بعد  ذلــك  جــاء 
ــام يـــومـــًا للشباب  والــعــشــريــن مـــن مــــارس مـــن كـــل عــ
الــبــحــريــنــي، تــقــديــرًا مــنــه لـــلـــدور الــــذي يــضــطــلــع به 
والــتــطــور،  التنمية  مــســيــرة  فــي  الــبــحــريــنــي  الــشــبــاب 
المجلس على مبادرة  إطــالع  فــي ضــوء  والـــذي جــاء 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب المتعلقة 
بــتــخــصــيــص يـــوم لــتــكــريــم الــمــبــدعــيــن والــمــتــمــيــزيــن 
من  حققوه  مــا  واســتــعــراض  البحريني  الشباب  مــن 

إنجازات تعكس روح اإلصرار والتحدي.
وأكــــد رئــيــس مــجــلــس األمـــنـــاء أن هـــذه الــخــطــوة 
ــات الـــشـــبـــاب  ــامــ ــهــ تـــمـــثـــل مـــحـــطـــة مـــهـــمـــة إلبــــــــراز إســ
ومشاركتهم الفاعلة في نمو ونهضة مملكة البحرين 
الجاللة  صاحب  لحضرة  الحكيمة  القيادة  ظل  في 
السمو  وصاحب  آل خليفة،  عيسى  بن  الملك حمد 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن البحرين تزخر 
العطاء  على  الــقــادرة  المبدعة  الشبابية  بالكفاءات 

والتميز لخدمة هذه البالد وقيادتها وشعبها.
من جانبه عبر رئيس الجامعة األستاذ الدكتور 
ما  يؤكد  الــذي  القرار  بهذا  عــواد عن سعادته  غسان 
استثمار  تــجــاه  واهــتــمــام  رعــايــة  مــن  الحكومة  توليه 
إمــكــانــيــات الــشــبــاب الــبــحــريــنــي، وصــقــل مــهــاراتــهــم، 
وتعزيز قدراتهم وتهيئتهم للمشاركة الفاعلة في بناء 
تنفذها  التي  والخطط  بالمبادرات  مشيدًا  الوطن، 
الحكومة الرشيدة الستثمار طاقات الشباب بالشكل 
فــي مملكة  الــشــامــلــة  الــتــنــمــيــة  يــخــدم عملية  الــــذي 

البحرين.
وأشاد رئيس الجامعة بمبادرة سمو الشيخ ناصر 
لألعمال  الملك  جــاللــة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن 
اإلنسانية وشؤون الشباب، مشيرًا إلى أن سموه عودنا 
على الوقوف دائمًا إلى جانب الشباب ودعمه، مشيرًا 
إلى أن تخصيص يوم لالحتفاء بالشباب البحريني 
الشباب  يقدمه  ما  على  الضوء  لتسليط  جــدًا  مهم 
الــبــحــريــنــي مـــن نـــمـــوذج رائــــع فـــي الــعــمــل الــتــطــوعــي 
والتقدم  المسؤولية  وتحمل  والــمــبــادرة،  اإلنــســانــي، 
أثبت  حيث  الــوطــن،  لخدمة  األمامية  الصفوف  في 
الشباب البحريني حبه وانتماءه لهذا الوطن الغالي، 
ــه واســـتـــقـــراره في  ــنـ عــبــر حـــرصـــه عــلــى ســالمــتــه وأمـ

مختلف الظروف.

خالل زيارته معهد البحرين للتدريب.. وزير التربية:

�لتخ�ش�ص في مر�حل �أعلى �شيخ�شع ل�شو�بط و��شتر�طات �أكاديمية وتدريبية

المعهد ي�سعى لتطوير برامجه المتنوعة وفق ال�سوابط وحاجة �سوق العمل

} وزير التربية خالل زيارته للمعهد.

} اجتماع اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية.

رئي�س اللجنة الوطنية لتقويم الموؤهالت العلمية:

�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع »�ل��ث��ق��اف��ي �ل��ب��ري��ط��ان��ي« 

ل����اع����ت����ر�ف �ل���م���ت���ب���ادل ب���ال���م���وؤه���ات

ج��ام��ع��ة �ل��ع��ل��وم �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ت�����ش��ي��د ب���اإق���ر�ر 

�لبحرين��ي لل�ش��باب  �ش��نويا  يوم��ا  �ل��وزر�ء  مجل���ص 

�أ����ش���و����ش���ي���ي���ت���دب���ر����ص: ق���ط���ر ج����ن����دت ����ش���اب���ط���ا ����ش���اب���ق���ا ب���وك���ال���ة

م���ون���دي���ال   2022 ال���ش��ت�����ش��اف��ة  �الأم���ري���ك���ي���ة  �ل���م���رك���زي���ة  �ل���م���خ���اب���ر�ت 

استعانت  ب(:  )أ   - واشنطن 
دولــــــة قـــطـــر بـــضـــابـــط ســـابـــق فــي 
ــابــــرات الـــمـــركـــزيـــة  ــمــــخــ وكــــالــــة الــ
سنوات  ايــه(  اي  )ســي  االمريكية 
من أجل المساعدة في التجسس 
الــقــدم ضمن  على مــســؤولــي كــرة 
بطولة  الستضافة  محموم  جهد 
كأس العالم 2022، وفقا لتحقيق 

أجرته األسوشييتدبرس.
يــمــثــل هــــذا جــــزء مـــن اتــجــاه 
لــضــبــاط الــمــخــابــرات األمــريــكــيــة 
ــلــــعــــمــــل لـــصـــالـــح  الــــســــابــــقــــيــــن لــ
حـــكـــومـــات أجــنــبــيــة لــهــا ســجــالت 
حقوق  مــجــال  فــي  فيها  مشكوك 
الـــذي يثير قلق  ــر  األمـ اإلنـــســـان، 
ويؤدي  واشنطن،  في  المسؤولين 
إلــــى دعــــــوات مـــن بــعــض أعــضــاء 
التدقيق  مــن  لمزيد  الــكــونــغــرس 
في هذا السوق الغامض والمربح.
كــــأس الـــعـــالـــم هـــي الــبــطــولــة 
الـــريـــاضـــيـــة األكــــثــــر شــعــبــيــة فــي 
فـــرصـــة لقطر  وتــعــطــي  ــم،  ــالـ ــعـ الـ
لنيل  العالم-  دول  أغنى  -إحــدى 

مكانة على المسرح العالمي.
خـــــــــــــــــلـــــــــــــــــص تـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــق 
أن قطر  إلـــى  األســوشــيــيــتــدبــرس 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى مـــيـــزة  ســــعــــت لــ

ــوق اســـتـــضـــافـــة  ــقــ ــي تـــأمـــيـــن حــ ــ فـ
الـــمـــونـــديـــال مـــن خــــالل تــوظــيــف 
السابق  الضابط  تشالكر،  كيفن 
فـــي )ســــي اي ايــــه( الــــذي تــحــول 
للتجسس  خـــــاص،  مـــقـــاول  إلــــى 
على مسؤولي ملفات االستضافة 
القدم  كــرة  ومسؤولي  المنافسة، 
الذين اختاروا الدولة الفائزة في 

عام 2010.
لصالح  أيضا  تشالكر  وعمل 
قطر في السنوات التي تلت ذلك 
لــمــراقــبــة مــنــتــقــدي الـــدوحـــة من 

مسؤولي عالم كرة القدم.
يــــــــــســــــــــتــــــــــنــــــــــد تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق 
مقابالت  إلــى  األســوشــيــيــتــدبــرس 
مـــع شـــركـــاء ســابــقــيــن لــتــشــالــكــر، 
ورسائل  وفواتير  فضال عن عقود 
عبر البريد اإللكتروني، ومراجعة 

مستندات عمل.
تــضــمــنــت أعــــمــــال الــمــراقــبــة 
ــه  ــأنـ ــل شــــخــــص يـــتـــظـــاهـــر بـ ــعــ جــ
مــصــور صــحــفــي لــمــراقــبــة عــرض 
ــة مــنــافــســة، وكـــذلـــك تــظــاهــر  ــ دولـ
ــلـــى مــــوقــــع فــيــســبــوك  شـــخـــص عـ
بأنه امـــرأة جــذابــة لــالقــتــراب من 
ــا لــلــتــحــقــيــق. كــمــا  ــدف، وفـــقـ ــهــ الــ
وقطر  لتشالكر  مساعدون  سعى 

للحصول على سجالت مكالمات 
ــار مـــســـؤولـــي  ــبــ هـــاتـــفـــيـــة ألحــــــد كــ
 ،2010 عــام  تصويت  قبل  الفيفا 

حسبما أفادت السجالت.
ولم يرد مسؤولون حكوميون 
ــات  ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ قـــــــطـــــــريـــــــون عــــــلــــــى مـ
كما  للتعليق،  األسوشييتدبرس 

رفض الفيفا التعليق.
الـــذي افتتح  تــشــالــكــر،  وقـــال 
حساب  ولديه  الدوحة  في  مكتبا 
بـــــريـــــد إلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــلـــحـــكـــومـــة 
وشركاته  إنــه  بيان  فــي  القطرية، 
»لـــن يــنــخــرطــوا أبــــدا فــي مــراقــبــة 

غير قانونية«.
ورفض تشالكر طلبات إجراء 
أو  األسوشييتدبرس  مــع  مقابلة 
اإلجابة عن أسئلة تفصيلية حول 

عمله مع الحكومة القطرية.
وادعى أن بعض الوثائق التي 
راجعتها األسوشييتدبرس مزورة.
استعرضت األسوشييتدبرس 
مـــئـــات الــصــفــحــات مـــن الــوثــائــق 
المرتبطة بشركات تشالكر والتي 
تــضــمــنــت تـــقـــريـــرا حــــول مــشــروع 
عـــدة  ــلـــى  عـ يـــحـــتـــوي   2013 عـــــام 
مع  تشالكر  فريق  الجتماع  صــور 

العديد من مسؤولي كرة القدم.

قدمت عدة مصادر ذات صلة 
الوثائق إلى األسوشييتدبرس.

وقـــالـــت تــلــك الـــمـــصـــادر إنــهــا 
ــل تـــشـــالـــكـــر  ــمــ ــن عــ ــ مـــنـــزعـــجـــة مــ

لصالح قطر.
ــة الـــمـــخـــابـــرات  ــالــ ــلــــت وكــ أرســ
الـــمـــركـــزيـــة االمـــريـــكـــيـــة خــطــابــا 
إلـــــى مــوظــفــيــن ســابــقــيــن أوائـــــل 

»اتجاه  من  فيه  تحذر  العام  هــذا 
ضار« لحكومات أجنبية بتوظيف 
ــابـــقـــيـــن  ــرات سـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ضـــــبـــــاط مــ
التجسسية«،  قــدراتــهــم  »لــتــعــزيــز 
وفقا لنسخة من الرسالة حصلت 
وكانت  عليها،  األسوشييتدبرس 
نيويورك تايمز أول من نشر هذه 

القصة.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

خليجيان  شــقــيــقــان  حــــاول 
ــرار  ــمــ ــتــ ــن اســ ــ ــي أبــــوهــــمــــا عــ ــنــ ثــ
الجنسية  عربية  بفتاة  عالقته 
وشق عليهما قطع تلك العالقة 
هاتفيا  تهديدها  حــاوال  أن  بعد 
تلك  بقطع  تــارة، ومطالبته هو 
أنهما  إال  أخــــرى  تــــارة  الــعــالقــة 
فشال، فقررا إنهاء تلك العالقة 

بطريقتهما الخاصة.
إلى  المتهمان  حضر  حيث 
البحرين في مهمة لم تستغرق 
24 ساعة، وكمنا للمجني عليها 
ــقـــض أحــدهــمــا  الــثــالثــيــنــيــة وأنـ
أبيه  اثناء توجهها للقاء  عليها 
نــافــذة  13 طعنة  إلــيــهــا  مــوجــهــا 
بــأنــحــاء مــتــفــرقــة مـــن جــســدهــا 
األرض  عـــلـــى  ســقــطــت  أن  ــى  ــ إلـ
أن اهلل كتب  إال  دمـــاء،  بركة  فــي 
اسعافها  وتــم  جــديــدا  عمرا  لها 
ولــــكــــن ًأصـــيـــبـــت بـــعـــاهـــة قــــدرت 
المحكمة  بــــ20%، حيث أصــدرت 
غيابيا  أمــس  الكبرى  الجنائية 
حـــكـــمـــا بـــمـــعـــاقـــبـــة الــشــقــيــقــيــن 

بالسجن المؤبد.
وكــــــــــان والــــــــــد الـــمـــتـــهـــمـــيـــن 
تــعــرف  عـــامـــا(   60( الــخــلــيــجــي 
عـــلـــى الـــضـــحـــيـــة الـــتـــي تــصــغــره 

وارتـــبـــطـــا  ــا  ــامــ عــ  20 بـــــــحـــوالـــي 
في  عليها  التردد  وبــدأ  عاطفيا 
تطور  حــيــث  للقائها  الــبــحــريــن 
األمــــــر وتـــزوجـــهـــا عـــرفـــيـــا ونــمــا 
أبنائه فخططا  علم  إلــى  األمــر 
لـــوقـــف تــلــك الـــعـــالقـــة فــتــوصــال 
ــة الـــمـــجـــنـــي عــلــيــهــا  ــ ــويـ ــ إلـــــــى هـ
بــهــا وطــلــبــا منها قطع  واتــصــال 

وهــدداهــا  والــدهــمــا  مــع  العالقة 
بهدف  الــتــهــديــدات  مــن  بجملة 
بث الخوف في نفسها للتراجع 
أن  إال  بــوالــدهــمــا،  عالقتها  عــن 
األخـــيـــرة لــم تــأخــذ الــتــهــديــدات 
عـــلـــى مــحــمــل الــــجــــد، فــخــطــط 
ــى  ــ الــــمــــتــــهــــمــــان لــــلــــحــــضــــور إلـ
أحدهما  حضر  حيث  البحرين 

ــده عـــلـــى مـــتـــن رحــلــة  ــ ــ ــقـــة والـ رفـ
عن  الثاني  دخــل  بينما  طــيــران 
طــــريــــق الـــجـــســـر قـــبـــلـــه لــتــتــبــع 
الــمــجــنــي عــلــيــهــا، حــيــث تــوجــه 
عليها  المجني  ليلتقي  الــوالــد 
من  الفنادق  أحــد  في  كالمعتاد 
ابناه  له  يــدري ما يبيت  أن  دون 
ــلـــذان تـــرصـــدا لــحــظــة وصـــول  الـ

الــمــجــنــي عــلــيــهــا حــتــى حــضــرت 
أحد  وباغتها  الفندق  بهو  إلــى 
ـــ13 طــعــنــة نــافــذة  ــ الــمــتــهــمــيــن بـ
انحاء متفرقة من جسدها  في 
بــواســطــة ســكــيــن حــتــى سقطت 
في بركة دماء ظن معها المتهم 
أنــهــا فــارقــت الــحــيــاة فــفــر هــاربــا 
إلى مكان انتظار المتهم الثاني 
وركب معه وغادرا عبر  بالسيارة 

الجسر.
للمتهمين  النيابة  أســنــدت 
 2020 فـــبـــريـــر   14 فـــــي  أنـــهـــمـــا 
ــرة أمــــن الــعــاصــمــة شــرعــا  ــدائــ بــ
عمدا  عليها  المجني  قتل  فــي 
بان اتحدت ارادتهما على قتلها 
أداة حادة  وأعــدا  روحها  وازهـــاق 
لهذا الغرض وتوجها الى مكان 
وجودها حيث قام األول بتوجيه 
بــهــا جــروحــا  فــأحــدث  13 طعنة 
قطعية حتى اعتقد انها فارقت 
ــه إلـــــى الــمــتــهــم  ــوجــ الـــحـــيـــاة وتــ
الثاني والذا بالهرب من مملكة 
ــن الـــحـــادث  الــبــحــريــن، ونـــتـــج عـ
إصـــابـــتـــهـــا بـــعـــاهـــة مــســتــديــمــة 
وكــان  الشرعي،  الطبيب  قــدرهــا 
ذلــــك مــســبــوقــا بــســبــق اإلصــــرار 

والترصد.

�سقيقان ينهيان عالقة والدهما ب�سديقته بطريقتهما الخا�سة

تر�شد� لها ووجه �إليها �أحدهما 13 طعنة ب�شكين.. و�لمحكمة تعاقبهما بالموؤبد

دفـــــــع رجـــــــل أعـــــمـــــال بـــحـــريـــنـــي ثــمــن 
اســتــعــجــالــه الــســفــر عــبــر مــطــار الــبــحــريــن 
إلــــى تـــزويـــر شـــهـــادة فــحــص كـــورونـــا خــالل 
تــوجــهــه إلــــى إحـــــدى الــــــدول الــخــلــيــجــيــة، 
سالبة  فحص  لنتيجة  شــهــادة  قــدم  حيث 
عليها  اسمه  بوضع  وقــام  تخص شقيقته، 
بـــدال مـــن اســمــهــا إال أنـــه اعـــتـــرف بــتــزويــر 
شهادة الفحص بعد أول سؤال من موظف 
فتم  بالواقعة  وأقــر  ارتبك  الجوازات حيث 
اســـتـــدعـــاء شـــرطـــة الــمــطــار وإحـــالـــتـــه إلــى 
بمعاقبته  قضت  الــتــي  للمحكمة  النيابة 

بالحبس سنة.
وتـــعـــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة إلـــى تــوجــه 
إلــى  للسفر  الــبــحــريــن  مــطــار  الـــى  المتهم 
إلى  وصــل  الخليجية حتى  الـــدول  إحــدى 

مــكــتــب الــــجــــوازات فــطــلــب مــنــه الــمــوظــف 
شـــهـــادة الــفــحــص فـــأخـــبـــره الــمــتــهــم بــأنــه 
الــمــوظــف  الــتــطــعــيــم، إال ان  حــاصــل عــلــى 
ــة لجهة  ــتـــراطـــات الـــالزمـ أخـــبـــره بـــأن االشـ
عــن طريق  شــهــادة فحص  تستدعي  سفره 

.QRكود الـ
ــاكـــن االنــتــظــار  ــى أمـ فـــعـــاد الــمــتــهــم إلــ
مــع شقيقته طلب  وتـــواصـــل  الــمــطــار  فــي 
ــال شــهــادة فــحــص لــهــا بـــدون أن  منها ارســ
يــخــبــرهــا بــنــيــتــه فــقــام بــتــعــديــل الــبــيــانــات، 

وقام  اآللــي  الحاسب  استخدم جهاز  حيث 
بــتــعــديــل االســـــم وعـــــاد إلــــى مـــوظـــف آخــر 
أن  إال  الــشــهــادة  عــلــيــه  غــيــر األول وعــــرض 
خــطــأ فــي االســــم الــربــاعــي دفـــع الــمــوظــف 
لــالســتــعــالم عــنــه فــارتــبــك وأخــبــره أنـــه من 
حضرت  و  الخاصة  البيانات  بتعديل  قــام 
ــم الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه، فــأســنــدت  ــ الـــشـــرطـــة وتـ
مطار  أمن  بدائرة  أنه  المتهم  إلى  النيابة 
البحرين ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو 
كورونا  بفيروس  الخاصة  الفحص  نتيجة 
الــصــحــة  وزارة  إلــــى  ــا  صــــدورهــ الــمــنــســوب 
ــأن اصطنعها  بـ قــانــونــا  الــمــبــيــنــة  بــالــطــرق 
كما  الــحــقــيــقــة،  وحــــرف  المبينة  بــالــطــرق 
استعمل المحرر المزور بأن قدمه لموظف 

بمطار البحرين مع علمه بتزويره.

�ل�ش���فر ال�ش���تعجاله  كورون���ا  فح����ص  زور  الأربعين���ي  �ش���نة  �لحب����ص 



اأمريكا واأمن المنطقة وا�ستقرارها!

فوزية رشيد

} بعد الوقائع واألحداث في العقد األخير، 
واتــضــاح الــصــورة حـــول الــمــمــارســات األمــريــكــيــة، 
»أوبــامــا« تــجــاه أمــن واستقرار  وخــاصــة فــي عهد 
الــمــنــطــقــة والــعــبــث بــهــمــا، وحــيــث رئــاســة بــايــدن 
اعتبرها حتى المحللون األمريكيون والغربيون 
أنها جاءت الستكمال أجندة أوباما، وأنها الوجه 
المنطقة  ودول  الــعــرب  تــجــاه  لسياسته  اآلخــــر 
العربية، بعد هذا والحديث فيه معروف وطويل، 
وخــاصــة بــمــا أنــتــجــتــه أجــنــدة »الـــشـــرق األوســـط 
ــر الـــدفـــاع األمــريــكــي  الــجــديــد«، يــأتــي الــيــوم وزيــ
األولــى من جلسات  الجلسة  أوستن« وفي  »لويد 
الــيــوم الــثــانــي مــن »حـــوار الــمــنــامــة« ليشدد على 
)التزام الواليات المتحدة بالمحافظة على أمن 
الشركاء  والدفاع عن  األوسط،  الشرق  واستقرار 
والحلفاء به(، على خلفية المصالح الكبيرة مع 
هذه المنطقة، باعتبارها رؤية الواليات المتحدة 
اإلشـــارة  الــكــام  هـــذا  بــعــد  ليعيد  المستقبلية! 
بدعم  )ملتزمة  األمريكي  الرئيس  إدارة  أن  إلــى 
الحكومات  مــع  الــروابــط  وتقوية  الديمقراطية 
»القيادة  أهمية  موضحا  الحسنة(!  النوايا  ذات 

الدبلوماسية«!
} سنكتفي بتلك اإلشارة لتوضيح الرأي:

ــر الـــدفـــاع األمــريــكــي عن  حــيــن يــتــحــدث وزيــ
أمن  بالمحافظة على  المتحدة  الواليات  التزام 
الشركاء  عن  والدفاع  األوســط  الشرق  واستقرار 
والحلفاء به، فإنه لم يخالف السياسة األمريكية 
ــزام،  ــتــ االلــ ذلــــك  فـــي  الــمــتــعــاقــبــة  اإلدارات  عــبــر 
والــمــصــرح بـــه بــشــكــل دائــــم فـــي كـــل الــمــنــاســبــات 
أمريكا،  أمن  الصهيوني هو من  الكيان  أمن  بأن 
من  يحمله  بما  األمـــن  هــذا  على  الــحــفــاظ  وأن 
واستقرار  أمــن  على  حفاظ  هو  صهيونية  معان 
الحليف  هــي  »إســرائــيــل«  وأن  األوســــط!  الــشــرق 
االستراتيجية  الــرؤيــة  وهــي  واألقـــوى،  الحقيقي 
والمستقبل!  والــحــاضــر  الماضي  فــي  للمنطقة 
أمـــا الــحــلــفــاء الـــعـــرب فــقــد اتــضــح مــوقــعــهــم في 
الواليات المتحدة، وفي أي ميزان وضعتهم وال 
األمريكية  السلوكيات  خــال  مــن  تضعهم  تــزال 
الذي  الماكر  الدبلوماسي  الخطاب  عبر  وليس 

يقول وال يقول!
المنطقة  واستقرار  بأمن  دولــة  تعبث  لم   {
لتنفيذ  المتحدة  الــواليــات  عبثت  كما  العربية 
أجندتها الشرق أوسطية التقسيمية! ولم يهدد 
أنهم حلفاء وشــركــاء، كما فعلت  أحــد من يزعم 
منطقة  وفي  العرب  والشركاء  بالحلفاء  أمريكا 
الخليج العربي! وحتى اآلن وفي »حوار المنامة« 
رّدد وزير الدفاع األمريكي الشعار ذاته حول )دعم 
الديمقراطية( الذي من خاله تم تخريب أسس 
دول  وصناعة  المنطقة،  فــي  واالســتــقــرار  األمــن 
أن  والسودان رغم  فاشلة كالعراق وسوريا وليبيا 

هناك دوال حافظت على أمنها واستقرارها، رغما 
عــن الــســيــاســة األمــريــكــيــة »الــمــجــحــفــة« تجاهها 
باسم الدمقرطة والحريات كمصر ودول خليجية 
)االلتزام  فإن  والسعودية! لذلك،  البحرين  مثل 
اللفظي( بالحلفاء والشركاء واألمن واالستقرار 
العملي  في المنطقة ال يزال )يناقضه السلوك 

األمريكي( تجاه المنطقة!
ــراق لــلــعــبــث  ــ ــعـ ــ } أمـــريـــكـــا الـــتـــي ســلــمــت الـ
الخفي  الــدعــم  فــي  ــزال مستمرة  تـ ال  اإليـــرانـــي، 
ــادل الـــعـــداء  ــبـ ــم تـ والــمــبــاشــر لـــذلـــك الــعــبــث، رغــ
ــتــــي رفــعــت  ــا الــ ــكــ ــريــ ــي األمــــريــــكــــي! وأمــ ــ ــرانــ ــ اإليــ
مجيء  بــمــجــرد  اإلرهــــاب  قــائــمــة  مــن  الحوثيين 
ــزال بــشــكــل مــبــطــن تــعــرقــل )انــتــصــار  بــايــدن ال تــ
أمن  على  ذلــك  تأثير  رغــم  اليمن  في  الحلفاء( 
واســـتـــقـــرار الــخــلــيــج والــمــنــطــقــة! وأمــريــكــا الــتــي 
المنطقة،  فــي  حلفائها  أكــبــر  الــســعــوديــة  تعتبر 
مازالت تبث خطاب التشويه والكراهية واالبتزاز 
الــســيــاســي والــحــقــوقــي واإلعــــامــــي وغـــيـــره ضد 

السعودية!
التدمير  أداة  التي جعلت من قطر  وأمريكا 
على ظهرها  تستند  قطر  تــزال  ال  المنطقة  في 
األشــكــال  الــمــتــعــدد  التخريبي  ــا  دورهــ لــمــواصــلــة 
التي تدعي محاربة اإلرهاب  وأمريكا  والوسائل! 
وتـــصـــرح الـــيـــوم بــمــنــع إعـــــادة بــنــاء »داعــــــش« هي 
نــفــســهــا مـــن صــنــعــت »داعــــــش« وهــــي نــفــســهــا من 
لنشر  ــأدوات  ــ كـ أخــــرى  إرهــابــيــة  مليشيات  تــدعــم 
الفوضى وعدم االستقرار في المنطقة! وأمريكا 
باسم  المنطقة  قيامها بحروبها في  ادعت  التي 
ــزال  ــات والـــحـــقـــوق ال تـ ــريـ الــديــمــقــراطــيــة والـــحـ
يعني  بما  المنطقة،  بـ)دمقرطة(  التزامها  تؤكد 
التدخل  مــن  السابقة  السياسة  فــي  االســتــمــرار 
في شؤون البلدان العربية، وعدم احترام أنظمة 
الحكم الشرعية.. في الخليج ودول عربية أخرى، 
والديمقراطي  السياسي  نموذجها  فرض  وتريد 

بإزالة أنظمة حلفائها لتحقيق ذلك الهدف!
ــات  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــيــــر مــــــن )الـ ــثــ ذلــــــــك وغــــــيــــــره كــ
المنطقة(،  دول  تــجــاه  األمــريــكــيــة  والــســلــوكــيــات 
وإمــا  علني  بشكل  إمـــا  مستمرة  تـــزال  ال  والــتــي 
وزيــر  الــتــزام  يتوافق  فكيف  مبطن،  ســري  بشكل 
واستقرار  أمن  على  بالحفاظ  األمريكي  الدفاع 
الــمــنــطــقــة والــحــلــفــاء مـــع كـــل تــلــك الــســلــوكــيــات 
أبــعــادهــا ومضامينها  فــي  والــمــســتــمــرة  الــســابــقــة 

حتى اليوم؟!
ما يهمنا هو األفعال وليست األقوال، حتى 
الرئيس  أو  الــدفــاع  وزيـــر  لــســان  جـــاءت على  وإن 
الــواليــات  تكف  أن  يهمنا  ومــا  نفسه!  األمــريــكــي 
وتراجع  وقيمها  نموذجها  تصدير  عن  المتحدة 
أجندتها، حينها فقط بإمكانها ادعاء المحافظة 

على أمن واستقرار المنطقة!

تجتاح  التي  »كــورونــا«  لفيروس  السريعة  االنتشار  موجة  مع 
الــعــديــد مــن دول الــقــارة األوروبـــيـــة والــتــي دفــعــت بعضا مــن هــذه 
ومنع  المرافق  لبعض  التام  اإلغــاق  ما يشبه  إلى  للعودة  الــدول 
التجمعات الجماهيرية، كما حدث مثا في هولندا خال مباراة 
المضيفة  الدولة  جمعت  التي  العالم  لكأس  المؤهلة  القدم  كرة 
)هــولــنــدا( مــع ضيفتها الــنــرويــج، حــيــث أجــريــت الــمــبــاراة بــدون 
والتأمل  جديد  من  التوقف  إلى  ذلك  يقودنا  الجماهير،  حضور 
في التجربة البحرينية في مواجهة هذا الفيروس، والتي حققت 
حتى اآلن نجاحا ملفتا لألنظار، حيث إن هذا النجاح هو الذي 
كبير  انخفاض  وتسجيل  األخضر  المستوى  عند  المملكة  أبقى 
البحرين  أن  إلى  الذي يشير  األمر  اليومية،  أعداد اإلصابات  في 
تأكيد  بكل  تقود،  بــدورهــا  التي  التسطيح  مرحلة  بالفعل  دخلت 

إلى التصفير. 
تجربة البحرين في التعامل مع جائحة »كورونا« التي أربكت 
واحـــد من  قــطــاع  لــم يسلم  والــتــي  الــعــالــم،  حــســابــات جميع دول 
تبعاتها واألضرار التي تسببت فيها، هذه التجربة تستحق الفخر 
واالعتزاز، والثناء على الجهود الجبارة التي قام بها الجميع، وفي 
لجائحة  للتصدي  البحريني  الطبي  الوطني  الفريق  مقدمتهم 
الناجحة  اإلدارة  فهذه  الــوزراء،  رئيس  العهد  ولي  بقيادة  »كورونا« 
والموفقة لعبت دورا رئيسيا ومؤثرا في هذا النجاح الذي وصلنا 
القائل  الــدول  واحــدة من  البحرين  إذ أصبحت  اآلن،  إليه حتى 
جدا التي تحقق هذا اإلنجاز على المستوى الوطني في مواجهة 

الجائحة.
الــفــريــق الوطني  الـــذي لعبه  الــفــاعــل والــمــؤثــر  الــــدور  ورغـــم 
نذكر  أخــرى،  مؤثرة  عوامل  وراءه  تقف  النجاح  هــذا  فــإن  الطبي، 
أهمها على سبيل التدليل والتأكيد، وهو التعاون والتجاوب الذي 

مع  ومقيمين،  مواطنين  مــن  البحريني  المجتمع  أفـــراد  أبـــداه 
المجتمع،  أفراد  والتزام  الوطني،  الفريق  بها  يقوم  التي  الجهود 
التي يوصي  بــاإلجــراءات االحــتــرازيــة  بــدرجــات متفاوتة،  كــان  وإن 
داعما  دورا  لعب  االلتزام  هذا  العاقة،  ذات  والجهات  الفريق  بها 
وقويا لجهود الفريق الوطني، إلى جانب التجاوب الكبير في أخذ 
من  كبيرة  نسبة  أمــن  الــذي  األمــر  للفيروس،  المضادة  اللقاحات 

المناعة المجتمعية.
فهذا النجاح الوطني البحريني في مواجهة الفيروس الذي 
أعــداد اإلصــابــات بنسبة كبيرة جــدا بحيث لم  إلــى تخفيض  قــاد 
يعد يسجل في اليوم الواحد سوى أزيد من أصابع اليدين بأرقام 
التدريجية  للعودة  الموضوعية  الظروف  هيأ  النجاح  قليلة. هذا 
من  الكثير  تخفيف  تــم  حيث  الطبيعية،  ــاع  األوضــ إلــى  الــحــذرة 
اإلجــراءات االحترازية التي كانت مطبقة قبل هذا النجاح، وهي 
الـــذي أحــرزتــه  الــتــقــدم  الكبير مــن  الــشــوط  تــؤكــد  كلها مــؤشــرات 

البحرين على صعيد مواجهة الجائحة.
ــذا الــنــجــاح ال يــعــنــي أن الــبــحــريــن باتت  ــإن هـ ــم ذلــــك، فـ ورغــ
فـــي مــأمــن مـــن خــطــر الـــفـــيـــروس، ذلــــك أن وجـــــوده مـــــازال قــائــمــا 
القارة  في  دوال  فإن  القول،  أسلفنا  وكما  الدولي،  المستوى  على 
األوروبية تحديدا بدأت في اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك 
تحت  تبقى  البحرين  فإن  لهذا،  المرافق.  لبعض  الكلي  اإلغــاق 
للقادمين  مفتوحة  المملكة  أبــواب  أن  وخاصة  الفيروس،  تهديد 
من  للقادمين  المختبرية  الفحوصات  ــراء  إجـ وأن  الــخــارج،  مــن 
بــقــاء هــذا الخطر، األمــر  الــخــارج للكشف عــن اإلصــابــة ال تنفي 
رغم  واليقظة مهمتين ال غنى عنهما  االحتراز  الذي يجعل من 

كل النجاح.
هـــذا الــفــيــروس الــــذي انــتــشــر فــي الــعــالــم كــانــتــشــار الــنــار في 

فطالما  المناطقية،  وال  الجغرافية  بالحدود  يعترف  ال  الهشيم 
في  االنــتــشــار  نسبة  عــن  النظر  وبــغــض  الــعــالــم،  فــي  بقي منتشرا 
قائما،  يبقى  تهديده  فإن  ذاك،  أو  األرضية  الكرة  الجزء من  هذا 
أضف إلى ذلك أن هناك العديد من المجتمعات لم تسجل فيها 
أرقام التطعيم ضد الفيروس سوى نسبة قليلة جدا، ألسباب عدة، 
لتغطية  التطعيمات  توفير ما يكفي من  إلــى  عدم  يعود  بعضها 
إن  الفرد نفسه، حيث  إلى  المجتمع، وبعضها يعود  أفــراد  جميع 
هناك من يرفض أخذ التطعيم ألسباب يراها شخصية وخاصة 

بحريته الفردية. 
في البحرين ال توجد مثل هذه األسباب، فإن جئنا إلى مسألة 
أنتجتها  الــتــي  التطعيمات  جميع  وفـــرت  فــالــدولــة  التطعيمات، 
للمواطن  مجانا  وفرتها  بــل  نجاعتها،  وأثــبــتــت   الـــدول  مختلف 
فإن  الفردية،  الحرية  أي  اآلخــر،  السبب  إلى  جئنا  وإن  والمقيم، 
للمواطن  اختياريا  تركته  بل  التطعيم  بإلزامية  تقر  لم  الــدولــة 
كبيرا  وإقباال  النظير  منقطع  تجاوبا  رأينا  ذلــك،  ومــع  والمقيم، 
لألطفال  المخصصة  تلك  ذلــك  في  بما  التطعيمات،  أخــذ  على 
ما فوق الثاث السنوات فصاعدا، فهذه واحدة من الميزات التي 
الكبير والمميز في  أسهمت وساعدت على تحقيقنا هذا النجاح 

التصدي للفيروس.
تبقى مسألة في غاية األهمية ويجب علينا جميعا، مواطنين 
االلــتــزام  بأهمية  تتعلق  الــمــســألــة  هـــذه  بـــأن  الـــدرايـــة  ومــقــيــمــيــن، 
باإلجراءات التي مازالت قائمة حتى اآلن، فخطر الفيروس، كما 
البلدان،  سبق القول، يبقى قائما، بل هو منتشر بقوة في بعض 
فهذا هو السبيل األمثل الذي يمكننا من الحفاظ على ما تحقق 
من إنجازات، وعــدم  التسبب في تضييع الجهود التي بذلت من 

الجميع، وعلى رأسهم الفريق الوطني الطبي.

والــــــــزراعــــــــة  ــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــصـ ــ الـ وزارة  ــت  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
 )2021-10-26( الماضي  الشهر  في  والسياحة 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــســيــاحــيــة لــلــســنــوات األربــــع 
القادمة )2022 - 2026(. وتهدف االستراتيجية 
إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي 
اإلجمالي وتطوير منتج سياحي متميز عن دول 
المنطقة، وتطوير اإلطار المؤسسي والتشريعي 
الـــداعـــم والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة إلقـــامـــة الــمــعــارض 
والمؤتمرات، زيادة الدول المستهدفة، باإلضافة 
إلى إيجاد بيئة مستدامة وممارسات اجتماعية 
وثقافية. تستكمل هذه االستراتيجية ما تحقق 
ــى مـــن االســتــراتــيــجــيــة في  ــ مـــن الــنــســخــة األولــ
سياحية  خدمات  من  متوافر  هو  بما  التعريف 

في البحرين.
يــعــتــمــد نــجــاح االســتــراتــيــجــيــة بــشــكــل عــام 
سامة  وعلى  ووضوحها،  أهدافها  واقعية  على 
ومعقولية الفرضيات التي بنيت عليها األهداف، 
وعلى تحديد عوامل النجاح الرئيسية لكل من 
لتحقيقها،  الــمــبــادرات  وطبيعة  األهـــداف  هــذه 
وكيف يتم تقييم نتائجها المباشرة على المدى 
الــمــتــوســط والــبــعــيــد، كـــذلـــك يــتــوقــف الــنــجــاح 
وتفاعلها  االســتــراتــيــجــيــة  عــنــاصــر  تــنــاغــم  عــلــى 
والبشرية  الــمــاديــة  الــمــوارد  وتــوافــر  بعضها  مــع 
تنفيذ  نجاح  يعتمد  رئيسية  وبدرجة  الداعمة. 
االستراتيجية على وجود منظومة إلدارة وقياس 
العاقة  م  ُتقيِّ لمؤشرات  وشاملة  مائمة  األداء 

السببية بين المبادرات واألهداف والنتائج. 
بالنسبة إلى عوامل النجاح فقد أعلن وزير 
الصناعة أن »النجاح سوف يعتمد على منطلقات« 
منها مدى استجابة الدول المستهدفة، وعوامل 
الــبــاد،  إلـــى  الـــدخـــول  بتسهيل  تتعلق  داخــلــيــة 
تــنــويــع عــنــاصــر الـــجـــذب الــســيــاحــي، الــتــســويــق 
والترويج بالشراكة مع القطاع الخاص، الناقلة 
السياحية،  اإلقــامــة  مقومات  وتعزيز  الوطنية 
تــعــزيــز فــــرص االســـتـــثـــمـــار الــســيــاحــي وتــطــويــر 
البنية التنظيمية الحاضنة لها، باإلضافة إلى 

تــحــديــث قــانــون الــســيــاحــة رقـــم 15 لــعــام 1986. 
نــرى ان هــنــاك عــامــل نــجــاح مهما لــم يــبــرز بما 
خطة  تناغم  وهــو  المنطلقات،  هــذه  فــي  يكفي 
لاستفادة  البحرينية  الكوادر  وتهيئة  التدريب 
يتضح مما  لم  ما  كذلك  التوظيف،  فــرص  من 
نــشــر حـــول الــخــطــة هـــو كــيــف ســنــحــول عــوامــل 
الــنــجــاح هـــذه إلـــى مـــؤشـــرات أداء تــتــابــع وتــديــر 
م عاقتها بالموارد  تطورات االستراتيجية وُتقيِّ
نرى  لذلك  منها،  استفادتها  ومــدى  المختلفة 
موقع  فــي  االستراتيجية  تفاصيل  نشر  أهمية 
وتناغمها  االستراتيجية  تماسك  إلبــراز  الــوزارة 
مــع خطط الــتــدريــب والــخــطــة اإلعــامــيــة لكي 
التنفيذ  خــطــوات  والمهتمون  المجتمع  يتابع 

وأين وصل.
توسيع  إلى  توجه  عن  التعافي  خطة  تعبر 
المحلي  الناتج  فــي  الستة  القطاعات  مشاركة 
ــرادات الــدولــة وخــلــق فــرص  ــ ــد إيـ اإلجــمــالــي ورفـ
من  نــشــر  فيما  يتضح  لــم  للبحرينيين.  عــمــل 

ــداد الــوظــائــف التي  االســتــراتــيــجــيــات أنـــواع وأعــ
كنسبة  الــقــادمــة  ــع  األربــ الــســنــوات  فــي  ستخلق 
مـــن الـــوظـــائـــف الـــتـــي ذكــرتــهــا خــطــة الــتــعــافــي. 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ســتــضــمــن  ــيـــف  كـ يــتــبــيــن  وال 
وما  الوظائف؟  هــذه  من  البحرينيين  استفادة 
هـــي اإلصــــاحــــات الــمــطــلــوبــة فـــي ســــوق الــعــمــل 
اســتــعــداد  وكــيــف ســيــكــون  لتحقيق االســتــفــادة؟ 
التدريب  عــن  المسؤولة  بصفتها  العمل،  وزارة 
كافية  الموجودة  التدريب  معاهد  وهــل  لذلك، 
لــخــلــق الــتــنــويــع فــي الــتــدريــب الــمــطــلــوب. عــدم 
أن  مــن  المجتمع  فــي  الــخــوف  يبعث  الـــوضـــوح 
إلـــى عمالة  الــفــرص ســتــذهــب  كــبــيــرة مــن  نسبة 
أجنبية. مخاوف أخرى تنتاب المجتمع، هي أن 
كثيرا من مشاريع البنى التحتية سوف تضغط 
للعمالة  عمل  فــرص  من  مزيد  اتجاه خلق  في 
الـــوافـــدة. لـــذا نـــرى أن إعـــان نــوعــيــة الــوظــائــف 
التدريب فرصة لاستعداد  مراكز  يعطي  سوف 
فرصة  العاطلين  وتــمــنــح  المتطلبات،  لتلبية 
ُتعلن  أن  الوظائف. مهم  االستعداد لشغل هذه 
إلــى  المجتمع  يطمئن  لــكــي  الــمــعــلــومــات  هـــذه 
سنويا.  وظيفة  ألــف   20 هــدف  تحقيق  إمكانية 
كــذلــك مـــن الــمــهــم أن تــعــلــن نــوعــيــة الــوظــائــف 
والشرائح المستهدفة، سواء كان في السياحة أو 
في القطاعات األخرى الوارد في خطة التعافي، 
لــبــنــاء تــصــوراتــهــم وأخــذ  الــشــبــاب  لــكــي يستعد 

قراراتهم حول مستقبلهم المهني.
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــــــألهــــــــــداف، فـــــقـــــد وضــــعــــت 
االستراتيجية أهداف طموحة تتحقق في 2026 
الناتج  في  القطاع  مساهمة  برفع  عنها  عبرت 
مليون   14.1 واســتــقــطــاب   %11.1 إلــى  المحلي 
سائح، وزيادة إجمالي إنفاق السواح إلى 2 مليار 
دينار. قد يكون أكثر األهداف طموحا ما يتعلق 
تصل  حــيــث  الــمــحــلــي،  الــنــاتــج  فــي  بالمساهمة 
 .2019 بعام  مقارنة   %67 إلــى  المتوقعة  الــزيــادة 
كبيرا  تــحــديــا  ســيــواجــه  األهــــداف  هـــذه  تحقيق 
السياحة  ســـوق  فــي  الــشــرســة  المنافسة  بسبب 

القريبة.  الـــدول  وبــعــض  الخليج  مستوى  على 
لذلك فإن خلق الميزة التنافسية يمثل جوهر 
هـــذا الــتــحــدي. تــتــطــلــب هـــذه الــمــنــافــســة، وفــق 
بــعــض الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع، قـــدرا كــبــيــرا من 
ــداع وال يمكن االعــتــمــاد على ما  واإلبــ االبــتــكــار 
هــو مــتــوافــر مــن مــؤســســات خــاصــة، بــل يحتاج 
إلى عمل مشترك يتكاتف فيه القطاع الخاص 
الـــذي حدث  االنــخــفــاض  بعد  والــعــام خصوصا 
جائحة  نتيجة  عموما  السياحة  قطاع  أداء  في 
ــا. فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي مــــازالــــت هــنــاك  ــ ــورونـ ــ كـ
األرقام  بعض  في  االلتباس  توضيح  إلى  حاجة 
المعلنة. فمثا وفق تصريح معالي وزير المالية 
انخفضت مساهمة قطاع النفط والغاز إلى %20 
من الناتج المحلي اإلجمالي تعبيرا عن نجاح 
التنويع االقتصادي، لكن هذه المساهمة كانت 
التنويع  في  تراجعا  يبدو  ما   ،2015 في   %13.4

بحاجة إلى توضيح. 
تــســتــهــدف اســتــراتــيــجــيــة الــســيــاحــة أســـواق 
وآسيوية  عربية  ودوال  الــتــعــاون  مجلس  أهمها 
ــة وبــطــبــيــعــة الـــحـــال الـــســـوق الــمــحــلــي.  ــيــ وأوروبــ
هــذا الــتــوجــه قــد يــتــعــارض مــع تــوجــهــات تسمح 
المالكين  على  وحــكــرهــا  الــســواحــل  باستماك 
ســواء  حــد  على  والــســيــاح  المواطنين  وحــرمــان 
ــــق حــيــويــة  ــرافـ ــ ــا، وهــــــي مـ ــهــ ــتــــاع بــ ــتــــمــ ــــن االســ مـ
للسياحة العائلية. إزالة مثل هذا التناقض مع 
لتحقيق  مهم  أمــر  وجــد  وأينما  االستراتيجية 
التناغم، ليس في هذه االستراتيجية فقط ولكن 
نوهت  وقد  بمجملها.  الخدمية  المنظومة  في 
خــطــة الــتــعــافــي إلـــى ضــــرورة إجــــراء إصــاحــات 
ذلــك من  يــكــون  أن  نــأمــل  ومــؤســســيــة،  تشريعية 
تقود  الماحظات  هــذه  اإلصــاحــات.  هــذه  بين 
األداء  وقياس  إدارة  وجــود منظومة  إلى ضــرورة 
لــاســتــراتــيــجــيــة تــوحــد جــهــود جــمــيــع الــجــهــات 

المعنية في القطاع العام والخاص.
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كــتــبــت فـــي 31 أكــتــوبــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
تـــغـــريـــدة جــــاء فــيــهــا: »مـــعـــركـــة مــحــتــدمــة بين 
دولتين متقدمتين هما فرنسا وبريطانيا على 
هذه  لدينا  ونــحــن  البحرية،  السمكية  الــثــروة 
الثروة، ولكن ال تحظى منا باالهتمام والرعاية 
والحماية التي تليق بأهميتها كمصدر لألمن 

الغذائي وثروة طبيعية متجددة«. 
وتفاصيل هذا الخبر تهمني في البحرين، 
كما تهم وتخص كل الدول التي أنعم اهلل عليها 
الطبيعية  وبــالــخــيــرات  عـــامـــة،  الــبــحــر  بــنــعــمــة 
المخزونة في بطن  الوفيرة خاصة  المتجددة 
هذه البيئة الثرية غذائيًا وسياحيًا واجتماعيًا 
واقتصاديًا، والتي تفتقر إليها الكثير من دول 

العالم.
فالثروة السمكية، كما هي بالنسبة للثروات 
والموارد الطبيعية المشتركة بين الدول، سواء 
تكون  الماء، فكلها  أو  الطبيعي،  والغاز  النفط 
الــحــروب  يشعل  الـــذي  والـــوقـــود  الفتيلة  ــادة  عـ
من  طويلة  فــتــرة  تستمر  يجعلها  وقــد  بينها، 
الزمن بدون توقف. فهذا المورد البحري الغني 
الــمــشــتــرك بــيــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، ومــصــائــد 
تثير  ومــازالــت  كانت  بينهما،  الثرية  األســمــاك 
النزاعات بين هاتين الدولتين الجارتين، حيث 
بين  ومــعــارك  عــدة مناوشات وصــدامــات  وقعت 
ســفــن الــصــيــد مــنــذ زمـــن طــويــل وحــتــى يومنا 
هذا، منها على سبيل المثال في أكتوبر 2012، 
وفـــي عـــام 2018، والـــيـــوم ومــنــذ نــهــايــة أكــتــوبــر 
واألزمــــــة عــلــى مـــواقـــع الــصــيــد لـــم تــحــل بــعــد. 
وهــــذه الـــنـــزاعـــات فـــي تــقــديــري ســتــتــفــاقــم مع 
ــة،  الـــزمـــن وســتــزيــد حــدتــهــا وســتــتــواصــل األزمــ
بريطانيا  خــروج  أو  »البركسيت«،  بعد  وخاصة 
وانكشفت  األوروبـــي، حيث ظهرت  االتحاد  من 
العديد من القضايا والمشكات العصيبة التي 
ــى خـــروج  ــا إلـ لـــم يــفــكــر فـــي تــفــاصــيــلــهــا مـــن دعـ
ومنها حصة  األوروبـــي،  االتــحــاد  من  بريطانيا 
ونصيب بريطانيا من صيد األسماك ومصائد 
وترتفع  تقع  دائــمــًا  فالمشكلة  األســمــاك،  هــذه 
وتــيــرة وحـــدة الــخــاف عندما يــدخــل اإلنــســان 
في  والمتشابكة  المعقدة  التفاصيل  ويــواجــه 

أي قضية.

فــمــثــل هــــذه الـــنـــزاعـــات عــلــى هــــذه الـــثـــروة 
ــا فــي  تــــدعــــونــ أن  الــــمــــفــــروض  ــــن  مـ الـــبـــحـــريـــة 
الـــبـــحـــريـــن إلــــــى الــــعــــض عـــلـــى هــــــذه الــــثــــروة 
بــالــنــواجــذ، والــمــحــافــظــة عــلــيــهــا، وحــمــايــتــهــا، 
ولو  فيها  اإلفــراط  وعــدم  وتطويرها،  وتأهيلها 
جوانب  فــي  أهمية  مــن  لها  لما  بسيط،  بشبٍر 
كثيرة متعددة، وعلى رأس القائمة أمن الثروة 
الغذائي  بــاألمــن  مباشرة  المرتبط  السمكية، 

الفطري في البحرين. 
فسياستنا في التعامل مع األمن الغذائي 
الذاتي الذي يجب أن نوفره للشعب البحريني، 
يــجــب أن تــكــون مــشــابــهــة لــســيــاســتــنــا فـــي أمــن 
الــطــاقــة، ســــواء مــن أجـــل تــولــيــد الــكــهــربــاء، أو 
ــارات  ــيــ ــســ الــ تـــســـيـــيـــر  أو  ــع،  ــانــ ــمــــصــ الــ تـــشـــغـــيـــل 
تكون لمصادر  والبواخر. فاألولوية  والطائرات 
الطاقة الموجودة محليًا تحت أيدينا، فنعمل 
في  تشغيلها  فاعلية  ورفــع  استخراجها،  على 
محطات الكهرباء والمصانع، وتقنين وترشيد 
استهاكها وإطالة عمرها حتى نضمن استدامة 
وبالتحديد  الــزمــن،  مــن  طويلة  فترة  عطائها 
الــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي، إضـــافـــة إلــــى إدارة 
مراحلها،  جميع  في  منها  المنبعثة  الملوثات 
وخـــاصـــة تــلــك الــتــي تــســبــب الــتــغــيــر الــمــنــاخــي 
من  الثانية  المرتبة  فــي  ثــم  األرض،  وسخونة 
األولويات تكون في تنويع مصادر الطاقة التي 
لتوليد  وشــتــاًء  صيفًا  عليها  االعــتــمــاد  يمكن 
المختلفة،  المناخية  الظروف  وفــي  الكهرباء 
مثل الطاقة الشمسية التي ال تغيب عن بادنا 
الــيــوم،  ولــســاعــات طويلة مــن  الفصول  كــل  فــي 
الغاز  من  الهيدروجين  وقــود  إنتاج  إلى  إضافة 

الطبيعي كمصدر نظيف ومتنوع للطاقة.
ــي،  ــذائـ ــغـ كـــذلـــك بــالــنــســبــة إلـــــى األمــــــن الـ
فــطــري  مـــصـــدر  عـــلـــى  ــكـــون  يـ أواًل  فـــاالعـــتـــمـــاد 
ذاتــــي لــلــغــذاء لـــه خــصــائــص ومــمــيــزات يمكن 
االعتماد عليه دائمًا، مثل خاصية االستدامة، 
أي أن هـــذا الــمــصــدر مـــوجـــود مــحــلــيــًا فـــي كل 
األوقــــات والـــظـــروف والــمــواســم وال يــقــع تحت 
االستيراد  عملية  في  الدولية  التغيرات  وطــأة 
ــدول،  واألهــــــواء الــســيــاســيــة الــمــتــنــافــرة بــيــن الــ
ال  أنـــه  أي  الــتــجــديــد،  بخاصية  يتميز  كــذلــك 

إدارته  إذا تمت  ينضب، وال ينتهي، وال ينقطع 
بــاألســلــوب الــعــلــمــي الــصــحــيــح، كــمــا نــمــنــع في 
الوقت نفسه كل العوامل المؤثرة على عطائه 
الغذائية  القيمة  إلى خاصية  وإنتاجه، إضافة 
العالية التي يجب أن يتمتع بها هذا المصدر 
وتــنــوعــه مــن حــيــث الــطــعــم والــحــجــم والــشــكــل 

واللون. 
بــهــا فقط  تتمتع  الــخــصــائــص  ــذه  هـ فــكــل 
الموارد  إلى  إضافة  البحرية،  السمكية  الثروة 
األخـــــرى الــحــيــة وغـــيـــر الــحــيــة الـــتـــي ســخــرهــا 
البحرية،  البيئة  فــي  لنا  وتعالى  سبحانه  اهلل 
قائمة  أول  فــي  وضــعــهــا  علينا  يستوجب  مــمــا 
المتعلقة  تلك  وخاصة  الــبــاد،  في  األولــويــات 
بــاألمــن الــغــذائــي، فنمنع عــن هـــذه الــثــروة كل 
إنتاجيتها  عــلــى  يــؤثــر  أو  عــطــاءهــا،  ُيــعــيــق  مــا 
واستدامة توفيرها لغذاء الشعب، لهذا الجيل 

واألجيال الاحقة.
وفي العقود الماضية تعرضت هذه الثروة 
كثيرة  العظيمة النتهاك حرماتها من جوانب 
جوهري  بشكٍل  بها  أضـــرت  مــتــعــددة،  ومــصــادر 
عــمــيــق، وتـــركـــت بــصــمــاتــهــا فـــي كـــل عــنــاصــرهــا 

الحية وغير الحية، وأثرت عليها بصورة جذرية 
يشهدها كل مواطن بحريني من ناحية تدهور 

هذه الثروة البحرية نوعيًا وكميًا. 
فأعمال الحفر، بحسب معلوماتي، مازالت 
البحرية  البيئة  مستمرة، وهذه األعمال تدمر 
القاعية وتغير هويتها كليًا، وتقتل كل الكائنات 
الــحــيــة الــتــي تــعــيــش عــلــيــهــا، كــمــا أنــهــا تفسد 
عكارتها  ــادة  زيـ ناحية  مــن  البحر  مــيــاه  نوعية 
الــرؤيــة فيها ودخـــول األتــربــة الناعمة  وانــعــدام 
الصغيرة في أجسام الكائنات البحرية، كذلك 
عمليات الدفان المصاحبة للحفر فقد قضت 
كــلــيــًا وبــــدون رجــعــة وألكــثــر مــن سبعين عــامــًا 
على بيئات منتجة كثيرة تحتضن هذه الثروة 
الــغــذائــيــة الــحــيــة مــن أســمــاك وربــيــان وقــواقــع 
ــار، كــبــيــئــة الــشــعــب الــمــرجــانــيــة، وغــابــات  ومـــحـ
ــزر الــتــي  ــقــــرم، وبـــيـــئـــات الـــمـــد والــــجــ أشـــجـــار الــ
والحيوانية  النباتية  الــكــائــنــات  عليها  تعيش 
المغذية للثروة السمكية. وفي المقابل هناك 
المخلفات الصناعية ومخلفات مياه المجاري 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى مــعــالــجــة كــامــلــة لــكــي تكون 
البحرية.  البيئة  فــي  للصرف  صالحة  دائــمــًا 
ــلـــه، فــقــد عـــانـــت الـــثـــروة  وعــــــاوة عــلــى ذلــــك كـ
عليها  أثـــرت  جسيمة  تــهــديــدات  مــن  السمكية 
من الناحيتين النوعية والكمية بسبب الصيد 
الذي استمر عقودًا طويلة  الجائر والعشوائي 

من الزمن.
فــهــذه الـــثـــروة الــبــحــريــة الــمــتــجــددة وغــيــر 
الناضبة والتي يمكن االعتماد عليها لتحقيق 
األمن الغذائي الذاتي والفطري، يجب أن تكون 
لتحقيق  عليه  نعتمد  الـــذي  الفقري  العمود 
والمستدام  والفطري  الــذاتــي  الغذائي  األمــن 
للبحرين، إضافة إلى تنويع مصدر الغذاء من 
ثروات حيوانية ونباتية يتم إنتاجها محليًا أو 

استيرادها من الخارج.
ــذا الــــهــــدف عــلــيــنــا  ــ ــل تــحــقــيــق هـ ــ ــن أجـ ــ ومـ
ــهـــذه الــــثــــروة كـــمـــا نــهــتــم بـــالـــثـــروة  االهـــتـــمـــام بـ
ــة، وتــخــصــيــص  ــ ــويـ ــ الــنــفــطــيــة، مـــن حــيــث األولـ
الميزانية المناسبة، ودراسة وعاج كل مصادر 
اإلداري  الهيكل  تقوية  إلــى  إضــافــة  إفــســادهــا، 

للجهة المعنية حاليًا بالثروة البحرية.

ــنــــون تــصــديــق  ــن الــــجــ ــ مـ
فـــي  الــــــغــــــارقــــــة  ــوى  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ أن 
الــفــســاد ســتــرضــى بــالــذهــاب 
انقلبت  إذ  الــمــعــارضــة،  إلـــى 
اآليـــــة وجــــــاءت االنــتــخــابــات 
النظام  فشل  تعكس  بنتائج 

الطائفي.
الجميع  يــنــعــم  أن  »إمــــا 
باألمن والخير وإما أن ُيحرم 
الجميع«. قائل تلك الجملة 
الحميداوي  حسين  أبــو  هــو 
كــتــائــب حـــزب اهلل في  زعــيــم 
العراق. وهي تمثل واحدا من 
شــعــارات األحــــزاب الــخــاســرة 
في االنتخابات األخيرة التي 
ما  إذا  ــاع  األوضــ بقلب  تــهــدد 
تـــم اســتــبــعــادهــا مـــن الــحــكــم 
األكبر  الجزء  من  وحرمانها 

من غنائمها.
ذلك منطق العصابة التي يحرص أفرادها 
على أن يحذر بعضهم البعض اآلخر في الوقت 
اآلخرين  إلى  النظر  الــذي ال تكف عيونهم عن 
ــوده مصدر  الـــذي يشكل وجــ الــعــدو  بــاعــتــبــارهــم 
الذي  العراقي  الشعب  هم  هنا  اآلخــرون  خطر. 
ــقـــوق اإلنــــســــان أن  نــقــلــت تـــقـــاريـــر مــنــظــمــات حـ
الشوارع  في  مشردون  أطفاله  من  مليون  نصف 

يعتاشون عن طريق التسول.
ــد عـــاشـــت زمـــنـــا خــالــيــا  كـــانـــت الـــعـــصـــابـــة قــ
ــا ُيــســمــى  مـــن الــمــنــغــصــات والـــهـــمـــوم فـــي ظـــل مـ
بالديمقراطية التوافقية التي لمت الجميع في 
سلة واحدة وجعلت األطراف كلها تنعم بثروات 
الــعــراق مــن غــيــر أن يــزيــد شـــيء منها مــن أجــل 
التي ظلت مدمرة،  التحتية  البنية  إنفاقه على 
الفقراء  أعـــداد  فــي  مستمرة  زيـــادة  عــن  ناهيك 
صفوف  بين  وبــاألخــص  العمل  عــن  والعاطلين 

خريجي الجامعات.
الصدر  الذي يقوده مقتدى  التيار  بعد فوز 
في االنتخابات صار لزاما ان يحدث انقاب في 
المحاصصة  فــنــظــام  الــجــاهــزة.  الــمــعــادلــة  تــلــك 
الحزبية »الطائفية« قد صار في حكم المنتهي 
بسبب فشله السياسي والفساد الذي هو العمود 
السياسي  الــجــســم  إلــيــه  يستند  الـــذي  الــفــقــري 
مــافــيــاويــة  بــيــوت  فــي حقيقتها  لــتــحــالــفــات هــي 
كانت عاجزة عن إنتاج العناصر التي يمكن من 
احتواء  على  قدرتها  وتثبت  تتجدد  أن  خالها 

تداعيات المشهد العراقي المتفجر.
لقد ُهزمت أحزاب النظام الطائفي في أول 
الشعب في تشرين 2019،  مواجهة حقيقية مع 
حــيــث إنــهــا تــخــلــت عـــن مــنــصــب رئــيــس الـــــوزراء 
ــــل ال تـــثـــق بــــه هــــو مــصــطــفــى  ــــى رجـ لــتــســلــمــه إلـ
ــلـــواليـــات  ــوالء لـ ــ ــالـ ــ ــكـــاظـــمـــي الـــــــذي تــتــهــمــه بـ الـ
الــمــتــحــدة ومــــعــــاداة إيـــــــران، وهــــي تــهــمــة تكفي 
لتصفيته جسديا لو لم يشكل الرجل لها طوق 
انتظار  في  مؤقتا  ولكن  كذلك،  كــان  وقــد  نجاة. 
أن يلحق بها الشعب العراقي الهزيمة النهائية. 
وكانت ضربة االنتخابات إيذانا بإعان النهاية.

وهو  األحــزاب  كــان مشروع  االنتخابات  قبل 
مــشــروع إيــرانــي يــقــوم عــلــى أن يــتــم إعـــان مــوت 
وفــســاده  الــطــائــفــيــة لفشله  الــمــحــاصــصــة  نــظــام 
تلك  الطائفية.  الغالبية  نــظــام  لقيام  تمهيدا 

ــا جــــهــــر بــهــا  ــمـ ــطـــالـ فــــكــــرة لـ
ــيــــس  ــي رئــ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ نـــــــــــوري الـ
ــو أكثر  ــوزراء األســـبـــق، وهـ ــ الــ
ــددا فــي  ــ ــشــ ــ الـــطـــائـــفـــيـــيـــن تــ
انــحــيــازه لـــضـــرورة اســتــمــرار 
النزاع الطائفي المسلح إلى 
يوم الدين. ومن الطبيعي أن 
يكون الحشد الشعبي الذي 
ــو مــجــمــوعــة الــمــلــيــشــيــات  هـ
الشيعية الموالية إليران هو 
بمعنى  النظام؛  ذلك  جيش 
الطائفية  أن نظام األغلبية 
الحشد  لــدولــة  الواجهة  هــو 

الشعبي.
اآلية  انقلبت  وأن  حدث 
بنتائج  االنتخابات  وجـــاءت 
تـــعـــكـــس عـــلـــى نـــحـــو نــســبــي 
ــال الـــــذي انــتــهــى  ــحـ واقـــــع الـ
الذي  الطائفي  النظام  إليه 
اتــفــق الــجــمــيــع عــلــى فــشــلــه، غــيــر أن الــخــاصــة 
التي  واألحـــزاب  المليشيات  صالح  فــي  تكن  لــم 
الشعب  االنــقــاب على  أجــل  كــانــت تخطط مــن 
لقد  اإليــرانــي.  الجحيم  إلــى  بالعراق  والــذهــاب 
الطائفي  الــنــظــام  أدارت  الــتــي  ــزاب  األحــ ُهــزمــت 
وُحرمت من إمكانية االستفادة من موته، ولذلك 
تــراجــعــت عــن خططها الــســابــقــة وصـــار جــل ما 
تــتــمــنــاه أن تــعــود األوضـــــاع إلـــى مـــا كــانــت عليه 
ولتذهب  مغلوب  وال  غالب  ال  االنتخابات.  قبل 
الديمقراطية وأصوات الشعب والثاثة مليارات 
االنتخابات  إجــراء  أجــل  من  ُأنفقت  التي  دوالر 

ولجان الرقابة الدولية إلى باد الواق واق. 
فالهدف أن يعيش المرتزقة في حالة صلح 
داخلي تحاشيا لقيام حرب شيعية-شيعية ُيقال 
إن إيــــران غــيــر راغــبــة فــي وقــوعــهــا. فــهــل ترغب 
األحزاب في أن تتورط في حرب من ذلك النوع 
وفي مواجهة عدو رث غير أنه خشن هو مقتدى 

الصدر؟
إذا  الغنائم  من  الجميع  بحرمان  التهديد 
نــعــيــم مكتسباتها  فـــي  تــرفــل  تــبــق األحـــــزاب  لـــم 
أن  إلى  الوقت حقوقا يشير  التي صارت بمضي 
عن  النظر  بغض  للحرب  تستعد  أطرافا  هناك 
يــكــون عبارة  قــد  الـــذي  المعلن  اإليــرانــي  الـــرأي 
في  الــعــام  الـــرأي  لتضليل  منافقة  محاولة  عــن 
العراق. فتلك الحرب إن قامت فإن إيران ستكون 
طرفا رئيسيا فيها وقد تكمل من خالها حرب 
الثماني سنوات التي وقعت في ثمانينيات القرن 

الماضي.
مــقــتــدى الـــصـــدر مـــن جــهــتــه كــونــه الــطــرف 
الــمــلــيــشــيــات  ــدرك أن  ــ يــ بــالــتــهــديــد  الـــمـــقـــصـــود 
تقول.  فيما  جــادة  الخاسرة  الشيعية  واألحــزاب 
الغارقة  الــقــوى  تلك  أن  تصديق  الــجــنــون  فمن 
المعارضة  إلــى  بــالــذهــاب  الــفــســاد سترضى  فــي 
والتخلي عن ملذات الحكم. لذلك كانت شروطه 
ــاد مـــع الــمــهــزومــيــن  ــوار جــ ــبـــدء بـــحـ ــل الـ مـــن أجــ
أحـــد منهم عــلــى تنفيذ  يــقــوى  ولـــن  تــعــجــيــزيــة، 

جزء بسيط منها.
لــعــبــة جـــر الــحــبــل مــســتــمــرة فـــي انــتــظــار أن 
طفل  مليون  نصف  يظل  فيما  الحبل  ينقطع 
بحر  على  العائمة  الــمــدن  شـــوارع  فــي  يتسولون 

من نفط.

الأح����زاب  ب��ي��ن  ال��ح��ب��ل  ���س��د  لعبة 

ال�������س���ي���ع���ي���ة ف������ي ال�����ع�����راق

بقلم:
اأم�������������ن ال���������ث���������روة ال�������س���م���ك���ي���ة فاروق يوسف

بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني
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لدى لقائه مدير عام املعهد الدويل للدرا�سات اال�سرتاتيجية.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء: 

ال�سراكة الدولية اأثبتت فاعليتها يف الت�سدي للتحديات وتر�سيخ دعائم االأمن

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

مملكة  دعم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

التنمية  م�ساعي  لتعزيز  الدولية  اجلهود  لكل  البحرين 

اأن ال�سراكة الدولية  والأمن وال�ستقرار، م�سرًيا �سموه اإىل 

التي  التحديات  ملختلف  الت�سدي  يف  فاعليتها  اأثبتت 

يواجهها العامل، وهي مرتكز لرت�سيخ دعائم الأمن وال�سالم 

العاملي.

جاء ذلك لدى لقاء �سموه بق�سر الرفاع، اأم�س، بح�سور 

رئي�س  اآل خليفة  بن حمد  �سلمان  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو 

اخليل،  و�سباق  للفرو�سية  را�سد  لنادي  العليا  الهيئة 

و�سمو ال�سيخ حممد بن �سلمان بن حمد اآل خليفة، وال�سيخ 

والقت�ساد  املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان 

والرئي�س  العام  املدير  ت�سبمان  جون  الدكتور  الوطني، 

نوه  اإذ  ال�سرتاتيجية،  للدرا�سات  الدويل  للمعهد  التنفيذي 

�سموه بالتعاون القائم بني مملكة البحرين واملعهد الدويل 

جناحات  من  املعهد  حققه  وما  ال�سرتاتيجية،  للدرا�سات 

متوا�سلة يف الإعداد والتنظيم ملنتدى الأمن الإقليمي »حوار 

ا�ست�سافتها  التي  ال�سابعة ع�سرة  الن�سخة  املنامة«، ومنها 

املنتدى  ميثله  مبا  �سموه  منوًها  موؤخًرا،  البحرين  مملكة 

الروؤى  وتبادل  التوا�سل  لتعزيز  فاعلة  عاملية  من�سة  من 

والأفكار يف الق�سايا ذات الأبعاد املوؤثرة على م�سارات الأمن 

وال�ستقرار يف املنطقة والعامل، مبا يعزز القدرات الدولية 

يف التعامل مع التحديات الأمنية ومواجهة الإرهاب.

كقاعدة  البحثية  الدرا�سات  اأهمية  اإىل  �سموه  واأ�سار 

املبذولة  واجلهود  الدولية  ال�سرتاتيجيات  اإليها  ت�ستند 

لتعزيز اأ�س�س الأمن وال�ستقرار، منوًها �سموه بالدور الذي 

ي�سطلع به املعهد الدويل للدرا�سات ال�سرتاتيجية يف هذا 

اجلانب.

التنفيذي  والرئي�س  العام  املدير  اأعرب  جانبه،  من 

للمعهد الدويل للدرا�سات ال�سرتاتيجية عن �سكره وتقديره 

الوزراء؛  العهد رئي�س جمل�س  امللكي ويل  ال�سمو  ل�ساحب 

بني  التعاون  بتعزيز  اهتمام  من  �سموه  يوليه  ما  على 

ال�سرتاتيجية،  للدرا�سات  الدويل  واملعهد  البحرين  مملكة 

وما وفرته اململكة من ت�سهيالت لإجناح الن�سخة ال�سابعة 

دوام  البحرين  ململكة  متمنًيا  املنامة«،  »حوار  من  ع�سرة 

التقدم والزدهار.

ا�ستقبل القائم باأعمال �سفارة اإ�سرائيل.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

تر�سيخ العمل امل�سرتك مع اإ�سرائيل وفًقا التفاق مبادئ اإبراهيم

م�سيًدا بدعم امللك للقطاع ال�سبابي.. املوؤيد:

تخ�سي�س يوم وطني لل�سباب البحريني ميثل تقديًرا لدورهم يف عملية التنمية

تربع ال�ستكمال مبلغ تربعات احلملة التوعوية 

نا�سر بن حمد يدعم حملة »لنهزم ال�سكري« لطلبة جامعة اخلليج العربي

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

اإيتاي  اأم�س،  الرفاع  بق�سر  الوزراء،  جمل�س 

اإ�سرائيل لدى  تاغرن القائم باأعمال �سفري دولة 

فرتة  انتهاء  مبنا�سبة  وذلك  البحرين،  مملكة 

عمله، حيث نوه �سموه باجلهود التي قام بها 

يف تعزيز العالقات بني مملكة البحرين ودولة 

والنجاح  التوفيق  �سموه  ومتنى  اإ�سرائيل، 

لإيتاي تاغرن يف مهامه املقبلة.

ح�سره  الذي  اللقاء،  خالل  �سموه  واأ�سار 

ال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية 

والقت�ساد الوطني، اإىل اأهمية ا�ستمرار تعزيز 

الأ�سعدة  على  البلدين  بني  التعاون  عالقات 

يف  امل�سرتك  العمل  تر�سيخ  وموا�سلة  كافة، 

�سوء توقيع اإعالن تاأييد ال�سالم واتفاق مبادئ 

ال�سالم  اأ�س�س  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  اإبراهيم، 

املنطقة  يف  وال�ستقرار  التنمية  وم�ساعي 

والعامل.

ال�سباب  �سوؤون  وزير  اأ�ساد 

املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  والريا�سة 

�ساحب  حـ�سرة  ورعاية  بدعم 

اآل  عـي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

الأمر  ال�سبابي  للقطاع  ورعاه  اهلل 

ال�سباب  تبواأ  يف  �ساهم  الذي 

عملية  يف  احلقيقي  ملوقعهم 

اململكة،  ت�سهدها  التي  التنمية 

من  لل�سباب  مهًما  حافًزا  و�سكل 

اأجل العمل بروؤية م�ستقبلية واعدة 

ملواجهة جميع التحديات وحتقيق 

الإجنازات يف جميع املجالت.

ال�سباب  �سوؤون  وزير  وثمن 

الوزراء  جمل�س  قرار  والريا�سة 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  املوقر 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

اخلام�س  بتخ�سي�س  الوزراء 

والعـ�سرين من مار�س من كل عام 

تقديًرا  البحريني  لل�سباب  يوًما 

ال�سباب  الذي يقوم به  للدور  منه 

التنمية  م�سرية  يف  البحريني 

والتطور، موؤكًدا اأن تخ�سي�س يوم 

يعك�س  البحريني  لل�سباب  وطني 

املتميزة واملكانة  الرعاية  م�ستوى 

ال�سباب  قطاع  بها  يحظى  التي 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  قبل  من 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

يف  اأ�سا�سيني  م�ساهمني  ليكونوا 

وت�سليط  اململكة  وتطور  نه�سة 

وابتكارات  قدرات  على  ال�سوء 

ال�سباب.

ال�سباب  �سوؤون  وزير  واأ�ساد 

ال�سيخ  �سمو  باهتمام  والريا�سة 

ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر 

الإن�سانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

ال�سباب  بقطاع  ال�سباب،  و�سوؤون 

وحر�س �سموه على ابراز الطاقات 

ال�سبابية ومتكينها وتاأكيد دورها 

انطالًقا  وذلك  التنمية،  عملية  يف 

ال�سباب  بطاقات  اإميانه  من 

يف  الفاعل  ودورهم  واإمكاناتهم 

م�سرية التطور والزدهار.

ال�سباب  �سوؤون  وزير  واأكد 

البحرين  �سباب  اأن  والريا�سة 

يوًما  له  يخ�س�س  باأن  جدير 

هذا  اأن  كما  باإجنازاته،  لالحتفاء 

وحتفيًزا  تكرمًيا  ميثل  اليوم 

لل�سباب للم�سـي قدًما نحو حتقيق 

التطلعات يف م�سرية التنمية التي 

اململكة  اأن  موؤكًدا  اململكة،  ت�سهدها 

بال�سباب  كبرًيا  اهتماًما  اأولت 

التي  الإمكانات  كل  لهم  و�سخرت 

مب�سوؤولياتهم  القيام  من  متكنهم 

والتنمية  البناء  نحو  التقدم  يف 

و�سولً  الإجنازات  وموا�سلة 

واأثبت  وطموحاتهم،  لأهدافهم 

معدنه  باأن  البحريني  ال�سباب 

ذهب وباأنه على درجة عالية من 

يف  والوعي  الوطنية  امل�سوؤولية 

خمتلف املجالت.

اأعرب الدكتور م�سطفى ال�سيد الأمني العام 

للموؤ�س�سة امللكية لالأعمال الإن�سانية عن خال�س 

�سكره وتقديره اإىل �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد 

اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية 

على  الأمناء  جمل�س  رئي�س  ال�سباب  و�سئون 

لل�سباب  وت�سجيع  دعم  من  �سموه  يوليه  ما 

املجتمع  الإن�ساين وخدمة  العمل  للم�ساهمة يف 

وما يقوم به �سموه من دعم لالأعمال الإن�سانية 

لالأعمال  امللكية  املوؤ�س�سة  بها  تقوم  التي 

الإن�سانية، حيث تكفل �سموه بالتربع ل�ستكمال 

�سعار  حتت  التوعوية  احلملة  تربعات  مبلغ 

»لنهزم ال�سكري« لدعم م�سروع الفار�س وتوفري 

3 م�سخات لالأطفال امل�سابني بالنوع الأول من 

داء ال�سكر.

جاء ذلك مبنا�سبة ا�ستقبال الدكتور م�سطفى 

ال�سيد ملجموعة من طلبة جامعة اخلليج العربي 

�سعار  حتت  التوعوية  احلملة  يف  امل�ساركني 

الدكتور خالد  تعاون  مثمًنا  ال�سكري«،  »لنهزم 

بن عبدالرحمن العوهلي رئي�س جامعة اخلليج 

العربي يف اإطالق هذه املبادرة ورعايته الكرمية 

لهذه الفعالية وت�سجيعه لطالب جامعة اخلليج 

للم�ساركة يف الأعمال الإن�سانية وخدمة املجتمع، 

�سمن الربامج التطوعية التي يقوم بها الطالب 

لتوعية املجتمع مبختلف الأمرا�س.

وزير اخلارجية ي�سيد بجهود املعهد

 الدويل للدرا�سات يف تنظيم »حوار املنامة«

وزير اخلارجية ي�ستعر�س اأوجه تعزيز التعاون 

ملكافحة االإرهاب مع االحتاد الربملاين الدويل

عبداللطيف  اخلارجية  وزير  ا�ستقبل 

املوافق  الثالثاء  اأم�س  الزياين،  را�سد  بن 

23 نوفمرب 2021، يف مكتبه مبقر وزارة 

اخلارجية، الدكتور جون ت�سيبمان، املدير 

الدويل  للمعهد  التنفيذي  والرئي�س  العام 

للدرا�سات ال�سرتاتيجية.

اخلارجية  وزير  رحب  اللقاء،  وخالل 

بالدكتور جون ت�سيبمان، م�سيًدا باجلهود 

الكبرية واملتميزة الذي ا�سطلع بها املعهد 

الدويل للدرا�سات ال�سرتاتيجية، بالتعاون 

مع وزارة اخلارجية، يف الإعداد والتنظيم 

ال�سابعة  دورته  يف  املنامة  حوار  ملوؤمتر 

ع�سرة مب�ساركة رفيعة امل�ستوى، وما قام 

بارز  دور  من  ت�سيبمان  الدكتور جون  به 

يف اإدارة اجلل�سات واملحاور بكل احرتافية 

وكفاءة عالية، مثمًنا جهود فريق العمل من 

اإدارة املعهد وما قاموا به من عمل احرتايف 

منظم، معرًبا عن اعتزازه وتقديره للنجاح 

الكبري الذي حققه املوؤمتر هذا العام، موؤكًدا 

اأهمية ا�ستمرار وموا�سلة التعاون الثنائي 

بني اجلانبني حتقيًقا لالأهداف امل�سرتكة.

وبدوره، ثمن الدكتور جون ت�سيبمان 

بني  القائم  الفعال  والتن�سيق  التعاون 

وزارة اخلارجية واملعهد الدويل للدرا�سات 

ال�سرتاتيجية، والدعم امللمو�س الذي يلقاه 

احلكيمة  القيادة  من  و�سيوفه  املوؤمتر 

اخلارجية،  ووزارة  املوقرة  واحلكومة 

بني  امل�سرتك  والتن�سيق  بالتعاون  م�سيًدا 

الإعداد  الوزارة واملعهد وخا�سة يف فرتة 

ارتياحه  عن  معرًبا  املنامة،  حوار  ملوؤمتر 

والهتمام  الإجراءات  و�سال�سة  ملرونة 

الوفود  لقيته  الذي  ال�سيافة  وكرم 

امل�ساركة.

بيكيت،  توم  ال�سري  اللقاء،  وح�سر 

للدرا�سات  الدويل  للمعهد  التنفيذي  املدير 

الأو�سط،  ال�سرق  يف  ال�سرتاتيجية 

الأن�ساري،  عبدال�سالم  طالل  وال�سفري 

اخلارجية،  وزارة  �سوؤون  عام  مدير 

رئي�س  جمال،  عبداهلل  نان�سي  وال�سفري 

وال�سيد  ال�سرتاتيجية،  ال�سوؤون  قطاع 

�سالح حممد �سهاب، القائم باأعمال رئي�س 

قطاع املرا�سم بوزارة اخلارجية.

عبداللطيف  اخلارجية  وزير  ا�ستقبل 

مبقر  مكتبه  يف  اأم�س،  الزياين،  را�سد  بن 

ال�ست�سارية  املجموعة  رئي�س  الوزارة، 

الإرهاب  مبكافحة  املعنية  امل�ستوى  رفيعة 

والتطرف العنيف التابعة لالحتاد الربملاين 

مبنا�سبة  وذلك  لوباتكا،  رينهولد  الدويل 

زيارته ململكة البحرين.

اأوجه  ا�ستعرا�س  مت  اللقاء،  وخالل 

التن�سيقية  واجلهود  التعاون  تعزيز 

مبكافحة  املتعلقة  الق�سايا  يف  امل�سرتكة 

وتكثيف  ملموليه،  والت�سدي  الإرهاب 

الفكر  مواجهة  يف  والتعاون  التن�سيق 

واأ�سكاله،  �سوره  ب�ستى  والعنف  املتطرف 

وال�ستقرار  الأمن  تعزيز  �ساأنه  من  ما  لكل 

يف املنطقة ودول العامل، اإ�سافة اإىل مناق�سة 

عدد من املو�سوعات حمل الهتمام امل�سرتك.

اإبراهيم  حممد  النائب  اللقاء،  وح�سر 

ال�سي�سي البوعينني، رئي�س جلنة ال�سوؤون 

اخلارجية والدفاع والأمن الوطني مبجل�س 

جمال،  عبداهلل  نان�سي  وال�سفري  النواب، 

ال�سرتاتيجية،  ال�سوؤون  قطاع  رئي�س 

القريني�س،  اإبراهيم  اأحمد  وال�سيد 

بوزارة  الأوروبية  ال�سوؤون  قطاع  رئي�س 

اخلارجية.

وزير �ض�ؤون ال�ضباب والريا�ضة



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

الأربعاء 19 ربيع الآخر 1443 ـ العدد 11918

20 صفحة 210 فلوس
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امل�ساريع اال�سرتاتيجية للطرق الرئي�سية مبختلف 

املحافظات االأربع اأ�سهمت يف ت�سهيل احلركة املرورية 

وحركة التنقل وتقليل الوقت.

االإ�سابات  يف  جديدة  موجة  انت�سار  �سبب 

هو  االأوروبية  الدول  بع�ض  يف  كورونا  بفريو�ض 

فئة  بني  انخفا�سها  اأو  املتطعمني  ن�سبة  انخفا�ض 

االإ�سافية  الثالثة  اجلرعة  اأخذ  عدم  اأو  واملراهقني  ال�سباب 

لتعزيز املناعة �سد الفريو�ض املتحور.
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1961 - رفع علم الك�يت اجلديد.

بقتل  املتهم  اأوزوالد  هاريف  يل  اغتيال   -  1963

الرئي�ص الأمريكي ج�ن كينيدي.

1965 - ال�شيخ �شباح ال�شامل ال�شباح يت�ىل احلكم 

يف الك�يت خلًفا لأخيه ال�شيخ عبد اهلل ال�شامل ال�شباح.

1989 - انتخاب اإليا�ص الهراوي رئي�ًشا للجمه�رية 

اللبنانية بعد ي�مني من اغتيال الرئي�ص رينيه مع��ص.

1998 - رئي�ص ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية يا�شر 

ركاب  طائرة  واأول  الدويل،  غزة  مطار  يفتتح  عرفات 

ت�شل من م�شر.

2007 - انتخابات عامة يف اأ�شرتاليا اأدت اإىل هزمية 

رئي�ص ال�زراء ج�ن هاوارد وف�ز مناف�شه كيفن رود.

2013 - بعد ت�تر مت�شاعد يف العالقات امل�شرية 

الرتكية، م�شر تطرد ال�شفري الرتكي يف القاهرة وتركيا 

ترد بطرد �شفري م�شر يف اأنقرة.

 »24 »�ش�خ�ي  طائرة  ت�شقط  تركيا   -  2015

�ش�ريا،  يف  باحلرب  امل�شاركة  الطائرات  من  الرو�شية 

بدع�ى خرقها لالأج�اء الرتكية.

2019 - الهالل ال�شع�دي بطل كاأ�ص دوري اأبطال 

اآ�شيا 2019 بعد تغلبه على فريق اأوراوا الياباين.

حمظوظان يربحان �ضقتني فاخرتني يف �ضحب للملقحني �ضد كورونا

ربح اثنان من �شكان العا�شمة الرو�شية م��شك�، �شقتني �شكنيتني، يف �شحب، للذين ح�شل�ا على لقاح 

ك�رونا، واأ�شبح الثنان مالكني ل�شقتني فاخرتني، وذلك يف اإطار حملة اليان�شيب بعن�ان »اللقاح مفتاحك 

لل�شحة«، وهي احلملة التي �شارك فيها اأكرث من 270 األف م�اطن.

وربح كل من اأنات�يل األك�شيفيت�ص واإيج�ر نيك�ليفيت�ص، اليان�شيب، فيما مت الإعالن عن هذين ال�شمني 

و�شينمائي  م�شرحي  ممثل  قبل  من  التلفزي�نية   »24 »م��شك�  قناة  برامج  اأحد  يف  مبا�شرة  اله�اء  على 

.RT معروف، اأنات�يل ك�ت، وفًقا مل�قع

احلك�مة الرو�شية، كانت قد خ�ش�شت 10 �شقق من غرفة واحدة، لإجراء حملة يان�شيب املطعمني، فيما 

من املقرر اأن يجرى ال�شحب اخلام�ص للحملة يف 24 ن�فمرب حيث �شريبح واحد من �شكان م��شك� �شقته.

فيما ميكن للبالغني الرو�ص من �شكان م��شك� الذين تلق�ا اجلرعة الأوىل من لقاح »ك�فيد-19«، اأو 

الذين خ�شع�ا لإعادة التطعيم يف الفرتة ما بني 8 و14 ن�فمرب اجلاري، اأن ي�شارك�ا يف حملة اليان�شيب 

»اللقاح مفتاحك لل�شحة«.

وميكن للمتطعمني معرفة ما اإذا كان�ا رابحني بج�ائز اليان�شيب على م�قع القناة التلفزي�نية »م��شك� 

24« اأو على الب�ابة الإلكرتونية.

هندي يهدي زوجته منزلً ن�ضخة طبق الأ�ضل من تاج حملاأول ظهور للأمرية اليابانية ال�ضابقة بعد زواجها

ترامب ينال اأعلى �ضهادة

 يف ريا�ضة مل ميار�ضها

ترامب،  دونالد  ال�شابق،  الأمريكي  الرئي�ص  ح�شل 

مل  التي  التايك�ندو  ريا�شة  يف  الأ�ش�د  احلزام  على 

ميار�شها يف حياته قط.

واحلزام الأ�ش�د يف التايك�ندو ه� اأعلى �شهادة يف 

هذه الريا�شة القتالية.

الثالثاء،  الربيطانية،  ني�ز«  »�شكاي  �شبكة  واأفادت 

رئي�ص  من  الفخرية  ال�شهادة  هذه  ت�شلم  ترامب  باأن 

الأكادميية العاملية لهذه الريا�شة، الك�ري اجلن�بي، يل 

دونغ �ش�ب.

وجرى حفل ت�شليم ال�شهادة واحلزام يف منزل ترامب 

مبار لغ� ب�لية فل�ريدا الأمريكية.

با�شم  تعرف  ترامب  عليها  ح�شل  التي  وال�شهادة 

»دان ت�شعة«.

�شيد معلم هندي منزلً لزوجته، 

من  الأ�شل  طبق  ن�شخة  ه�  اأخرًيا، 

»تاج حمل« ال�شهري، قائالً اإن منزلهما 

اجلديد ه� »رمز حلبه« لها.

»تاج  جهان  �شاه  بنى  ومثلما 

ممتاز  لزوجته  حبه  لإظهار  حمل« 

براكا�ص  اأناند  املعلم،  قام  حمل، 

براد�ص،  ماديا  ولية  يف  �ش�ك�شي، 

ببناء  عاًما،   52 العمر  من  والبالغ 

الل�ن  اأبي�ص  فاخر  رخامي  منزل 

ماجن��شا،  املعلمة،  لزوجته  واأهداه 

مل�قع  وفًقا  عاًما،   48 البالغة 

»�شيا�شت« الهندي.

الأ�شل  يف  يخطط  الرجل  وكان 

قدًما،   80 بارتفاع  مبنى  لبناء 

اأن رف�شت  األغى خمططه بعد  ولكنه 

املطل�بة  الرتاخي�ص  ال�شلطات منحه 

لبناء مثل هذا الهيكل، ف�ا�شل ت�شييد 

املنزل على اأ�شا�ص الهند�شة املعمارية 

لـ»تاج حمل« يف اأكرا باأوتار براد�ص 

بالهند.

م�شاحة  امل�شيد  املبنى  وي�شغل 

60 مرًتا مربًعا، وميتاز بقبة رئي�شية 

غرفتي  وي�شم  قدًما،   29 ارتفاعها 

ومكتبة  ومطبًخا  طابقني  من  ن�م 

بناوؤه  ا�شتغرق  وقد  للتاأمل،  وغرفة 

اأكرث من ثالث �شن�ات.

يف  املقيم  �ش�ك�شي  ويعتقد 

ماديا  ولية  يف  ب�ر  برهان  مدينة 

منزله  اأن  الآن  الهند  و�شط  برادي�ص 

املهيب �شي�شبح وجهة جذب رئي�شية 

لل�شياح.

ل�يل  الكربى  البنة  �ش�هدت 

اأخت  وابنة  ف�ميهيت�  الأمري  العهد 

الأمرية  ناروهيت�،  الإمرباط�ر 

نهاية  عطلة  خالل  ماك�  اليابانية 

الأوىل، خالل �شريها  للمرة  الأ�شب�ع 

والتقطت  ني�ي�رك،  �ش�ارع  باأحد 

تعي�ص  وهي  لالأمرية  ال�ش�ر  بع�ص 

اأثناء ت�ش�قها  ك�احدة من العامة يف 

ل�شراء  التجارية  امل�لت  باأحد 

تخلت  اأن  بعد  املنزلية  امل�شتلزمات 

املا�شي  ال�شهر  امللكي  لقبها  عن 

لتتزوج من حبيبها. وك�شفت ال�ش�ر 

ميل«  »ديلي  �شحيفة  ن�شرتها  التي 

متجر  يف  وهي  الأمرية  الربيطانية، 

اأم�شت  حيث  املنزلية،  املفرو�شات 

الت�ش�ق  يف  ون�شف  �شاعة  ح�ايل 

و�شماعات  احلمام،  منا�شف  ل�شراء 

وكانت  اأخرى.  واأ�شياء  املعاطف، 

وحتى  التنزه  اأثناء  مبفردها  ماك� 

عند دخ�لها املحل التجاري لتت�ش�ق 

بالداخل  جت�لها  ول�حظ  بداخله 

مرتدية  وكانت  حرا�ص،  وج�د  دون 

ا اأ�ش�د،  معطًفا اأخ�شر ط�يالً، وقمي�شً

مظهر  وه�  اأزرق،  جينز  و�شروال 

الإطاللت  عن  خمتلف  ر�شمي  غري 

بها خالل  تظهر  كانت  التي  الر�شمية 

حياتها يف الق�شر الإمرباط�ري.

زوجها  مع  الأمرية  وتعي�ص 

باأمريكا بعد اأن ا�شطرت لرتك الق�شر 

امللكية  مكانتها  وتفقد  الإمرباط�ري 

ينتمي  الذي  حبيبها  من  لتتزوج 

لعامة ال�شعب.

خ�سرت النجمة منى 

�سلبي جائزة اأف�سل 

ممثلة بحفل توزيع 

Intern a »جوائز 

 tional Emmy
 »Awards

وح�سلت عليها 

املمثلة هايلي 

�سكوير، والتي 

توجت باجلائزة 

على ح�ساب ثالثة 

ممثالت اأخريات 

تر�سحن للفوز بها، 

من بينهن منى 

�سلبي.

وتاألقت النجمة 

منى �سلبي بف�ستان 

اأ�سود مميز، خطفت 

به االأنظار يف 

اأثناء ح�سورها 

فعاليات مهرجان 

Intern a«

 tional Emmy
Awards«، وذلك 

بعدما تر�سحت 

للفوز بجائزة اأف�سل 

ممثلة عن دورها 

يف م�سل�سل »يف كل 

اأ�سبوع يوم جمعة« 

نتج العام 
ُ
الذي اأ

املا�سي، والذي 

يتاألف من ع�سر 

حلقات، لتعترب بذلك 

اأول ممثلة م�سرية 

اأو عربية ترت�سح 

للجائزة.

ال�ضحة: 23 حالة

 م�ضابة بكورونا ول وفيات

اأعلنت  وزارة ال�سحة اأن الفحو�سات التي 

بلغ عددها 13750 يف يوم 23 نوفمرب 2021، 

23 حالة قائمة جديدة منها  اأظهرت ت�سجيل 

11 حالة لعمالة وافدة، و 12 حالة ملخالطني 
اإ�سافية  17 حالة  تعافت  قائمة، كما  حلاالت 

اإىل  املتعافية  للحاالت  االإجمايل  العدد  لي�سل 

.275794
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الملك في مقدمة مودعي العاهل األردني

كان حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه، في 
مقدم��ة مودعي أخيه حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 

عب��داهلل الثاني ابن الحس��ين ملك المملك��ة األردنية 
الهاش��مية الش��قيقة، ل��دى مغادرته قاع��دة الصخير 
الجوي��ة أم��س بع��د زي��ارة للمملك��ة، أج��رى خاللها 

مباحثات م��ع جاللة الملك المف��دى تناولت العالقات 
األخوية الوطيدة ومستجدات األحداث على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي.

كم��ا كان في ال��وداع، صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 

الوزراء وكبار المودعين.

 ناصر بن حمد: الشباب البحريني يستحق 
يومًا تكريميًا لتسليط الضوء على إنجازاته

أكد سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الش��باب أن الرعاية الفائقة التي 
يحظى بها الش��باب البحرين��ي من حضرة 
 صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى

آل خليف��ة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه س��اهمت في دعم اإلب��داع والتميز 
وجعلت��ه  البحرين��ي  للش��باب  والري��ادة 
يساه���م في إب���راز االبتكارات واإلنجازات 
الش��بابية الت��ي تخ���دم المملك��ة، مبينًا 
ومس��اندة  اهتم����ام  أن  إل��ى  س��م��وه 
صاح��ب السم��و الملك��ي األمي��ر سلمان 
بن حم��د آل خليف��ة ول��ي العه��د رئيس 
مجلس الوزراء تؤك��د الحرص الدائم على 
دع��م الش��باب البحريني واعتب��اره جزءًا ال 

يتجزأ من صياغة المستقبل للمملكة.
 وأع��رب س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حم��د 
آل خليفة عن ش��كره وتقديره إلى صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س مجل��س 
الوزراء بإق��رار مجلس الوزراء يوم الخامس 

والعش��رين من مارس من كل ع��ام يومًا 
للش��باب البحرين��ي، مؤك��دًا س��موه إلى 
أن ه��ذا الق��رار يع��د تكريم��ًا للمبدعين 
والمتميزين من الش��باب البحريني ويمثل 
اعتراف��ًا وطني��ًا ب��دور الش��باب البحريني 

في النهضة الش��املة للمملك��ة وصياغة 
مفردات التطور لها.

وأوضح سموه أن الشباب البحريني يستحق 
أن يكون ل��ه يوما تكريم��ًا لما حققه من 
إنجازات تعك��س روح اإلصرار والتحدي في 
مختلف المجاالت ولع��ب دورًا بارزًا ومؤثرًا 
عل��ى أرض الواق��ع ف��ي صياغ��ة وبل��ورة 
مفاهي��م التنمي��ة ف��ي المملك��ة ومازال 
يعم��ل بكل ع��زم من أجل الوص��ول إليها 

واالرتقاء بالمملكة في مختلف المجاالت.
وأشار سموه إلى أن البحرين سجلت نموذجًا 
ش��بابيًا فريدًا على المس��تويين اإلقليمي 
والعالمي طوال الفترة الماضية تماش��يًا 
مع الرؤية الملكي��ة لجاللة الملك المفدى 
واهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
مبينًا س��موه حرصه الدائ��م على مواصلة 
دع��م الش��باب البحريني وإتاح��ة الفرصة 
لهم في مختل��ف الجوانب منه��ا العلمية 
والعملية والمعرفي��ة والتدريبية للتمكن 
من اإلسهام في تطوير الجوانب التنموية 

في المملكة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

السيد: مساهمة كبيرة لـ»الخليج العربي« 
في توفير 3 مضخات أنسولين لألطفال

أعرب األمين العام للمؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية الدكتور مصطفى السيد 
عن خالص ش��كره وتقديره إلى س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب رئيس مجلس األمناء على ما يوليه سموه 
من دعم وتشجيع للشباب للمساهمة في العمل اإلنساني وخدمة المجتمع وما يقوم 
به س��موه من دعم لألعمال اإلنس��انية التي تقوم بها المؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنسانية حيث تكفل س��موه بالتبرع الستكمال مبلغ تبرعات الحملة التوعوية تحت 
ش��عار »لنهزم السكري« لدعم مشروع الفارس وتوفير 3 مضخات لألطفال المصابين 
بالن��وع األول من داء الس��كر. جاء ذلك خالل اس��تقباله لمجموعة م��ن طلبة جامعة 
الخليج العربي المش��اركين في الحملة التوعوية تحت ش��عار »لنهزم السكري«، حيث 
ثم��ن تعاون رئي��س جامعة الخليج العرب��ي الدكتور خالد العوهل��ي في إطالق هذه 
المب��ادرة ورعايت��ه الكريمة لهذه الفعالية. من جانبهم، تق��دم طلبة جامعة الخليج 
العربي بخالص الش��كر والتقدير إلى سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم 
س��موه الكبير لهذا المشروع وتحفيز الشباب على التطوع وخدمة المجتمع، مشيدين 
بجهود المؤسسة الملكية في تقديم العمل الخيري واإلنساني داخل وخارج البحرين. 
يذك��ر أن المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية أطلقت مش��روع الف��ارس لتوفير 
مضخات األنس��ولين لألطفال المصابين بالنوع األول من داء السكر، وتم توفير 131 
مضخة لألطفال من عمر يوم واحد حتى 14 سنة، بالتعاون مع المستشفيات الداعمة 
للمش��روع وهم )مجمع الس��لمانية الطبي، المستشفى العس��كري، مستشفى الملك 

حمد الجامعي( كما حاز مشروع الفارس على تقدير دولي.
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اإلرهاب منذ تولى بايدن الرئاسة
خليت��ان إرهابيتان ف��ي البحرين ت��م القبض عليهم��ا منذ وصول 
الديمقراطيين لس��دة الرئاس��ة ف��ي الواليات المتح��دة األمريكية 
األولى في فبراير من هذا العام والثانية يوم أمس األول، زودتهما 
إيران بالمتفجرات الس��تهداف األمن وترويع الن��اس في البحرين، 
ولول��م يقب��ض عليهما ف��ي خطوات اس��تباقية كالت��ي ندين بها 
لرج��ال األمن العيون الس��اهرة لكن��ا عدنا للمرب��ع األول من عدم 
االس��تقرار وهذا م��ا يمنون ب��ه اإلرهابي��ون أنفس��هم، أن تغفل 
عيوننا أن ننس��ى ما جرى أن نتس��اهل أن نطلق سراحهم في حين 
هم يهرب��ون المتفجرات ويخزنونها في أماكن س��رية ويخططون 
ويرسمون ويصورون األماكن واألشخاص المستهدفة، ويستمرون 
في الولولة والصراخ أن ذلك كذب وافتراء )كالعادة( واالستش��هاد 
بالعف��و في الكويت وكأن البحرين لم تعُف أكثر من عش��رين مرة 

ويعودون بعد العفو لذات العمليات اإلرهابية.
معتقدين أن وصول الديمقراطيين للس��لطة في اإلدارة األمريكية 
فرصة كي يزيدوا من جرعاتهم اإلرهابية فهذه فرصتهم الذهبية 
التي كانوا ينتظرونها وتنتظرها إيران وها هي تس��تفيد منها قدر 

اإلمكان قبل أن تحين ساعة االنتخابات.
إي��ران وإدارة بايدن يس��تميتان اآلن في ما تبق��ى لهما من مدة، 
األول��ى تزي��د م��ن الجرع��ة اإلرهابية والثاني��ة تزيد م��ن الجرعة 
االنبطاحي��ة أم��ًا في أن ال تنتهي فترة رئاس��ة باي��دن إال بتوقيع 

اتفاق ثاٍن.. أي اتفاق والسام.
لذل��ك زادت العملي��ات اإلرهابي��ة ف��ي الع��راق بل وتج��رأت على 
اس��تهداف الرئاس��ة واس��تهداف القواعد األمريكية، وكذلك فعل 
الحوثي��ون ف��ي اليم��ن احتل��وا الس��فارة األمريكية وقبض��وا على 
موظفين تابعين لها، واس��تخدموا مطارًا مدني��ًا هو مطار صنعاء 
الدولي لش��ن عمليات عس��كرية ضد المملكة العربية السعودية، 
وتهريب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يجري على قدم 
وس��اق وحس��ن نصر اهلل يقول للبنانيين انصبوا وإال أطلقت عليكم 
مائ��ة ألف كلب يعضونكم، إنه��ا إذًا المرحلة الذهبية لإلرهاب في 
ظل الحكم الديمقراطي األمريكي، إنها الرد المناس��ب على ترجيح 
خيار »الدبلوماس��ية« واس��تبعاد الخيار العس��كري، هك��ذا تنتهز 
إي��ران االس��تراتيجية األمريكية التي جعلت أمامه��ا خيارين اثنين 
فحس��ب للتعامل مع إيران، الخيار األول المستبعد هوالحرب، وهي 
بالمناس��بة خيار مرفوض أصًا م��ن كل المنطقة ال من األمريكان 
فحس��ب، والخيار الثاني هوالدبلوماس��ية، لكنها دبلوماس��ية ذات 
درج��ة من النعومة واالنبطاح التام الذي أعطى المس��احة الكافية 
للتغول واإلرهاب اإليراني، وكأنها ال تؤمن بتعدد الخيارات األخرى، 

بل بالعكس تزيد من جرعة الخيارات االنبطاحية.
هكذا تفهم إيران االس��تراتيجية األمريكي��ة، هكذا تتعامل معها 
وهكذا ترد عليه��ا، وتاعب األمريكان بلعب��ة االتفاق النووي كما 
ياعب مدرب الحيوانات في السيرك، ساعة تقول إيران اقتربنا من 
التخصيب، وس��اعة تقول لن نعود لاتفاق، ثم س��اعة سنفكر إذا 
نري��د العودة أم ال، وبالمقابل كل ي��وم تصريح أمريكي من أمثال 
الكرة اآلن ف��ي الملعب اإليران��ي، لن ننتظر طويًا، رج��اء تعالوا، 
هن��اك عروض تخفيضية جديدة اتفاق م��ع رفع العقوبات ومعهم 
بعض التس��هيات، اتفاق دون مناقشة األنشطة اإلرهابية، اتفاق 
دون ش��روط، أي اتفاق والس��ام إنما رجاء تعالوا.. وهكذا تستمر 

العروض األمريكية ويستمر التمدد اإلرهابي اإليراني.
بانتظار منع خطر الحق ممكن أن يحدث أو ال يحدث، سيمر اإلرهاب 
الحالي الذي يزهق أرواح البش��ر اآلن مس��تريحًا مسترخيًا يعيث في 
س��مائنا وأرضنا فس��ادًا تحت عين وأذن حلفائنا األمريكان، ثم في 
نهاية اليوم يصرح لويد أوس��تن وزير الدفاع األمريكي نحن باقون 

هنا لن نرحل.. يا فرحتي!

 أفضل 7 أطعمة إلبطاء 
شيخوخة المرأة بعد سن الـ50

تق��ول اختصاصي��ة التغذي��ة، تريس��تا بيس��ت: »ف��ي س��ن 
الخمس��ين وما حوله، النساء يكن عرضة لتجربة ظروف صحية 
مثل هشاش��ة العظام وارتفاع ضغط ال��دم وأعراض انقطاع 
الطمث. ويمكن السيطرة على هذه الحاالت واألعراض بشكل 
معت��دل، وف��ي بعض الحاالت بش��كل تام وكام��ل، من خال 

النظام الغذائي«.
وتنصح بيس��ت أن تبدأ الس��يدات من أي فئ��ة عمرية باتباع 
نظام غذائي يضمن الحصول على جسم قوي وعمر طويل دون 
المعاناة من األمراض بعد سن الخمسين. وتوضح أن الفرصة 
س��انحة أيضًا لمن بلغن سن الخمس��ين بتناول أطعمة تفيد 
الجس��م بصفة عامة بغ��ض النظر عن العمر مث��ل: منتجات 
األلبان، والخضروات الورقي��ة، والبروتين الخالي من الدهون، 

والبقوليات، وسمك السالمون، والتوت، ومياه الشرب.

 فريق طبي بـ»السلمانية« 
ينقذ طفلة تعاني ورمًا في القولون

تمكن فريق طبي بمجمع السلمانية 
الطبي، من إنه��اء معاناة طفلة في 
الخامسة من العمر كانت تعاني من 
حال��ة نادرة لورٍم في القولون س��بب 
له��ا آالمًا ف��ي البط��ن ونزيف معوي 

متكرر امتد لسنوات.
وذكر استشاري طب األطفال والجهاز 
الهضمي بمجمع الس��لمانية الطبي 
الدكت��ور حس��ن الف��رج، أن الطفلة 
راجع��ت قس��م الح��وادث والط��وارئ 
الطب��ي وه��ي  الس��لمانية  بمجم��ع 
تعان��ي م��ن آالٍم ف��ي البط��ن، م��ع 
نزي��ٍف وورٍم مت��دٍل من المس��تقيم، 
م��ع معاناتها من اإلمس��اك المزمن 
من��ذ كانت ف��ي الثانية م��ن العمر، 
وتمت معاينتها بش��كٍل مس��تعجل 
م��ن قب��ل الفري��ق الطب��ي المناوب 
وإحالتها إلج��راء الفحوصات الازمة، 
والت��ي تقرر عل��ى إثرها اس��تئصال 
الورم عن طريق المنظ��ار وبدون أي 
 تدخل جراح��ي على الرغم من حجمه 

الكبير نسبيًا.
وأضاف أن الفري��ق الطبي الذي تابع 
حالة الطفلة ضم إلى جانبه، الدكتور 
الزائ��ر  والدكت��ور  خمي��س،  ج��واد 
ميث��م الص��ددي، والدكت��ورة فوزية 
األحم��د، والدكتورة فاطمة س��لمان 
عبدالش��هيد، باإلضافة إلى الطواقم 

المس��اندة،  والفني��ة  التمريضي��ة 
في تع��اوٍن وتكام��ٍل لتقديم أفضل 
الخدم��ات التش��خيصية والعاجي��ة 
للمريض��ة، مش��يرًا إل��ى أن العملية 
تكلل��ت بالنج��اح وهلل الحمد وغادرت 
الطفلة المستش��فى بعد التأكد من 

استقرار حالتها الصحية.

ُيذك��ر أن مجم��ع الس��لمانية الطبي 
ف��ي  الوحي��د  الطب��ي  الص��رح  ه��و 
مملك��ة البحري��ن الذي يض��م كافة 
المتعلقة بطب  الطبية  التخصصات 
األطفال، حيث يقدم خدماته من قبل 
28 استش��اري باإلضاف��ة إلى طواقم 
طبية وتمريضي��ة وفنية متخصصة 
في مختلف التخصصات التي تش��مل 
واألوعية  والقل��ب  العصبي،  الجه��از 
الصدري��ة،  واألم��راض  الدموي��ة، 
والجه��از الهضمي والتغذية والكبد، 
وأم��راض الكل��ى والجه��از البول��ي، 
والروماتيزم، والمناعة والحساس��ية، 
والتطور والنم��و، والعناية المركزة، 
وأمراض الدم، واألمراض السرطانية، 
وط��وارئ األطف��ال، وأم��راض الغدد 
الصم��اء والس��كري، وط��ب األطفال 
العام، واألمراض المعدية، والعناية 
المرك��زة للخ��دج وحديث��ي الوالدة، 
والجين��ات،  الوراثي��ة  واألم��راض 

واألمراض االستقابية.

النصيب األكبر من تايلند بنسبة ٪43.5

 البحرين تستورد أسماك زينة 
بـ135 ألف دينار في 10 أشهر

هدى عبدالحميد  «

كش��فت إحصائية صادرة عن هيئة 
المعلوم��ات والحكومة اإللكترونية 
أن البحرين اس��توردت أسماك زينة 
حية م��ن خارج البحرين بقيمة 135 
أل��ف دين��ار و430 دين��ارًا خال 10 
أش��هر من العام الحالي، حيث كان 
النصي��ب األكبر من االس��تيراد من 
تايلند حيث بلغت قيمة االس��تيراد 
بنس��بة  أي  دين��ارًا  أل��ف و977   58
43.5% من قيمة الواردات خال 10 

أشهر.
وأظهرت اإلحصائية أنه خال شهر 
أسماك  البحرين  اس��توردت  أكتوبر 
زين��ة بقيم��ة تبل��غ 17,317 دينار 
بحرين��ي من كل من كينيا، وتايلند، 
وسريانكا، وس��نغافورة، والفلبين، 

وإندونيسيا، فيما استوردت البحرين 
ف��ي ش��هر س��بتمبر أس��ماك زينة 
بقيمة تبل��غ 13,345 دينار من كل 
من إندونيسيا، وتايلند، وسريانكا، 
كم��ا بلغ��ت قيم��ة ال��واردات ف��ي 
كل  م��ن   9,517 أغس��طس  ش��هر 
وتايلند،  وماليزيا،  اندونيس��يا،  من 
وس��ريانكا، أما في شهر يوليو فقد 

بلغت قيم��ة الواردات من أس��ماك 
الزين��ة 13,210 دنانير من كل من 
وإندونيس��يا،  وس��ريانكا،  كيني��ا، 

وتايلند.
وأوضح��ت اإلحصائي��ة أن البحرين 
اس��توردت أس��ماك زينة في ش��هر 
يونيو بقيم��ة 8,742 دينار من كل 
من إندونيس��يا، وكينيا، وسريانكا، 

وتايلند، س��نغافورة، أما في ش��هر 
ماي��و فق��د بلغ��ت قيمة ال��واردات 
م��ن  كل  م��ن  دين��ار   15,557
وماليزيا،  وس��ريانكا،  إندونيس��يا، 
وأس��تراليا،  وس��نغافورة  والفلبين، 
والهن��د، والفلبي��ن، وتايلن��د، وفي 
13,032 دينار  ش��هر أبريل بلغ��ت 
من إندونيسيا، وسريانكا، وتايلند، 
وفيتنام، وتايلند، وفي ش��هر مارس 
بلغ��ت 19,277 دين��ار م��ن كينيا، 
وس��ريانكا، وس��نغافورة، وتايلند، 
فبراي��ر  وف��ي ش��هر  وإندونيس��يا. 
بلغت 9,833 دينار من س��يريانكا، 
وتايلن��د. أما ف��ي ش��هر يناير فقد 
بلغت قيمة أس��ماك الزين��ة الحية 
إندونيس��يا،  م��ن  دين��ار   15,600
وأس��تراليا،  وتايلن��د،  وس��ريانكا، 

وسنغافورة.

 طرح الرقم 666666 
ضمن لوحات السيارات في مزاد 9 ديسمبر

أعلنت شركة »مزاد« وشركة »العربية 
للم��زادات« أمس، عن إقام��ة المزاد 
العلن��ي الخام��س لباق��ة م��ن أرقام 
لوح��ات المركبات المميزة جدًا والذي 
م��ن المزم��ع عق��ده في 9 ديس��مبر 
بفندق الفورسيزونز خليج البحرين عند 
السادسة مس��اًء، إذ سيتضمن المزاد 
العلن��ي ع��ددًا م��ن األرق��ام المميزة 
للوحات المركبات من الفئة الجديدة 
التي تب��دأ م��ن ××××66 وأبرزها 
666666 و660000 باإلضافة لغيرها 
من األرقام الممي��زة األخرى. ويمكن 
االط��اع عل��ى كاف��ة أرق��ام لوح��ات 
المركب��ات المطروح��ة وغيره��ا من 
المعلومات من خال زيارة حس��ابات 
التواص��ل  مواق��ع  عل��ى  الش��ركتين 
االجتماعي أو عبر الموقع اإللكتروني 
والتطبيقات الذكية لش��ركة العربية 
للم��زادات في الفت��رة القادمة. وقال 
الرئيس التنفيذي لش��ركة مزاد طال 
العريف��ي: »يأتي هذا الم��زاد العلني 
الخامس اس��تمرارًا لسلسلة المزادات 
الت��ي ت��م تنظيمه��ا بالتع��اون مع 
العربي��ة للمزادات وما ش��هدته من 
نجاح متواصل والذي تمثل في اإلقبال 
الكبي��ر من قب��ل محبي اقتن��اء أرقام 
لوحات السيارات المميزة«. وأكد، أنه 
سيتم طرح سلسلة الفئة الجديدة من 
أرقام لوحات السيارات الخاصة األكثر 
تمي��زًا وإتاحة الفرصة أم��ام الجميع 

القتنائها من خ��ال مراعاة وتطبيق 
أفضل الممارس��ات العالمية في هذا 
المج��ال والتي تتحل��ى بأعلى درجات 

الشفافية والعدالة والتنافسية.
وأش��اد بمدى تع��اون اإلدارة العامة 
للم��رور ف��ي عملية إصدار وتس��جيل 
ملكي��ة أرق��ام لوح��ات المركبات من 
الفئة الجدي��دة التي يتم طرحها عبر 

منصات البيع المختلفة.
وأكد أن مزادات أرقام لوحات المركبات 
المميزة تش��هد نجاحًا وإقبااًل واسعًا، 
األمر الذي س��اهم ف��ي مواصلة طرح 
أرقام لوحات المركب��ات المميزة عبر 
المزادات اإللكترونية وثبات أسعارها 
عب��ر الموق��ع اإللكترون��ي للعربي��ة 

الهواتف  عل��ى  وتطبيقها  للم��زادات 
الذكية ومنصات البيع المباش��ر، الفتًا 
إلى أن الشركة طرحت أكثر من 8300 
رقم مميز حتى اليوم بإجمالي إيرادات 

بلغت ما يقارب 8 مايين دينار.
م��ن جانب��ه، أك��د المدي��ر التنفيذي 
عم��ر  للم��زادات  العربي��ة  لش��ركة 
المناع��ي، أن النج��اح ال��ذي حققت��ه 
والت��ي  الس��ابقة  الم��زادات  جمي��ع 
نظمتهم��ا »مزاد« من��ذ إطاقها من 
خ��ال تعاونه��ا المثمر م��ع العربية 
للمزادات س��اهم في تعزيز آلية البيع 
ضمن المزادات العلنية واإللكترونية 
يوم��ًا بع��د ي��وم. وأض��اف أن ه��ذه 
النجاحات المتاحقة هي من العوامل 

المش��جعة على تطوير ه��ذا القطاع 
في البحرين، األمر الذي يساهم بدوره 
في تعزيز البيئة المناس��بة لنمو هذا 
القط��اع وازده��اره واالنطاق به نحو 

آفاق جديدة.
وأوضح، أن التعاون القائم والمتواصل 
ما بين الشركتين قد ساهم في زيادة 
الوعي ف��ي البحري��ن بأهمية صناعة 
الم��زادات والتي تعد إح��دى منصات 
البيع الرائدة على المس��توى العالمي 
إل��ى جان��ب م��ا تقدم��ه م��ن تن��وع 
ألدوات البيع والش��راء. يذكر بأن باب 
المش��اركة مت��اح أم��ام الجميع ومن 
كافة الجنسيات للتسجيل والمشاركة 
ف��ي المزاي��دة واقتناء أرق��ام لوحات 
المركب��ات الممي��زة المطروحة بعد 
إتم��ام عملية دفع القيم��ة المتوجبة 
عليه��م بحيث يحصل الش��خص الذي 
يرس��و علي��ه الم��زاد عل��ى ش��هادة 
ملكي��ة بالرقم، كما يح��ق للمزايدين 
المزاي��دة عل��ى وامت��اك ع��دد غير 
مح��دد م��ن تل��ك اللوح��ات. ويمكن 
االطاع على أرقام لوح��ات المركبات 
الممي��زة المعروضة ف��ي المزاد بعد 
تدشينها عبر زيارة حساب اإلنستغرام 
 mazadbahrain@ م��زاد  لش��ركة 
أو حس��اب ش��ركة العربية للمزادات 
الموق��ع  أو   arabianauction@
.www.arabian.auction اإللكتروني
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المنامة - بنا

للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  أعـــرب 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
مصطفى الســـيد عن خالص شـــكره 
وتقديـــره إلـــى ممثـــل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
رئيس مجلس األمناء ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة على ما 
يوليـــه ســـموه مـــن دعـــم وتشـــجيع 
العمـــل  فـــي  للمســـاهمة  للشـــباب 
ومـــا  المجتمـــع  اإلنســـاني وخدمـــة 
يقـــوم به ســـموه من دعـــم لألعمال 
اإلنســـانية التي تقوم بها المؤسسة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية، حيث 
بالتبـــرع الســـتكمال  ســـموه  تكفـــل 
التوعويـــة  الحملـــة  تبرعـــات  مبلـــغ 
الســـكري(  )لنهـــزم  شـــعار  تحـــت 
لدعـــم مشـــروع الفـــارس وتوفير 3 
مضخات لألطفال المصابين بالنوع 

األول من داء السكر.
جاء ذلك بمناســـبة اســـتقبال السيد 
مجموعة مـــن طلبة جامعة الخليج 
الحملـــة  فـــي  المشـــاركين  العربـــي 
)لنهـــزم  شـــعار  تحـــت  التوعويـــة 
رئيـــس  تعـــاون   مثمًنـــا  الســـكري( 
خالـــد  العربـــي  الخليـــج  جامعـــة 
العوهلـــي في إطالق هـــذه المبادرة 
الفعاليـــة  لهـــذه  الكريمـــة  ورعايتـــه 
وتشـــجيعه لطالب جامعـــة الخليج 
األعمـــال  فـــي  للمشـــاركة  العربـــي 
اإلنســـانية وخدمـــة المجتمع، ضمن 
يقـــوم  التـــي  التطوعيـــة  البرامـــج 

المجتمـــع  لتوعيـــة  الطـــالب  بهـــا 
بمختلـــف األمراض، مشـــيًدا بجهود 
طلبـــة جامعة الخليـــح العربي على 
مبادرتهم اإلنســـانية لدعم مشروع 

الفارس.
بخالـــص  الجامعـــة  طلبـــة  وتقـــدم 
الشـــكر والتقدير إلى ســـمو الشـــيخ 
علـــى  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ناصـــر 
دعم ســـموه الكبيـــر لهذا المشـــروع  
التطـــوع  علـــى  الشـــباب  وتحفيـــز 
وخدمة المجتمع، مشـــيدين بجهود 
المؤسسة الملكية في تقديم العمل 
الخيري واإلنســـاني داخـــل وخارج 
تشـــرفهم  عـــن  معربيـــن  البحريـــن، 
بالمشاركة في تنظيم هذا المشروع 
اإلنساني الذي ينمي روح اإلنسانية 
في نفوســـهم، ويدفعهم للعطاء من 
أجـــل المجتمـــع وينمـــي بهـــم حـــس 

المسؤولية المجتمعية.
وأطلقت المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية مشـــروع الفارس لتوفير 
لألطفـــال  األنســـولين  مضخـــات 
داء  مـــن  األول  بالنـــوع  المصابيـــن 
الســـكر، وتـــم توفيـــر 131 مضخـــة 
لألطفـــال من عمر يـــوم واحد حتى 
14 سنة، بالتعاون مع المستشفيات 
الداعمـــة للمشـــروع، وهـــم )مجمـــع 
المستشـــفى   – الطبـــي  الســـلمانية 
العســـكري – مستشـــفى الملك حمد 
الجامعي(، كما حاز مشروع الفارس 

على تقدير دولي.

ناصر بن حمد يتبرع بـ 3 مضخات لألطفال المصابين بالسكري

تشجير شارعي الرفاع و16 ديسمبر
أعلنــت المبــادرة الوطنيــة لتنمية القطــاع الزراعي عن تلقي دعم كريــم للحملة الوطنية 
للتشــجير “ُدمــِت خضــراء”، من البنك األهلي المتحد لتشــجير شــارع الرفــاع بالمحافظة 
الجنوبيــة ومــن المدرســة األمريكيــة فــي البحريــن لتشــجير شــارع 16 ديســمبر، وذلــك 
انطالقــا مــن مفهــوم الشــراكة المجتمعيــة نحــو كل مــا ُيعــزز توســعة الرقعــة الخضراء 

ومعالجة آثار التغيرات المناخية ضمن خطة أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكدت أمين عـــام المبادرة الوطنية لتنمية 
القطاع الزراعي الشـــيخة مرام بنت عيسى 
آل خليفـــة أن الحملـــة الوطنيـــة للتشـــجير 
“ُدمـــِت خضراء” جـــاءت انطالقـــا من رؤية 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، لتحقيق نهضة مستمرة 
للقطاع الزراعي وتنميته عبر إشـــراك جميع 
الجهـــات مـــن قطـــاع عـــام وخـــاص وأهلـــي 
بشـــكل تتضافر فيه الجهود لترســـم صورة 
وطنيـــة في البذل والعطاء من أجل ازدهار 
القطـــاع الزراعـــي، والغذائـــي والبيئـــي في 

المملكة، مشـــيرة للدور المهـــم والكبير الذي 
يلعبـــه القطاع الخاص في دعم الحملة عبر 
العطاء المستمر من الشركات الوطنية التي 
حملت على عاتقها تحقيق الهدف الســـامي 
بتوســـعة الرقعـــة الخضـــراء فـــي المملكـــة، 
اســـتجابة للتوجيهـــات الكريمـــة مـــن ولـــي 
العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، بضرورة 
تعزيز الشراكة بين القطاعين والتي أثمرت 
نتائجها حتى اليوم بتشجير 12 موقعا في 

مختلف محافظات المملكة.

وأقيمت مراسم تشجير شارع 16 ديسمبر، 
بحضـــور الشـــيخة مـــرام بنـــت عيســـى آل 
خليفـــة، ومدير عام بلديـــة الجنوبية عاصم 
عبـــد اللطيـــف كمـــا حضـــر مـــن “المدرســـة 
األمريكيـــة فـــي البحريـــن” ديف ماكماســـتر 
بمشـــاركة  للمدرســـة،  المؤســـس  المديـــر 
مـــن متطوعـــي جمعيـــة بصمـــة  مجموعـــة 
خيـــر وعـــدد مـــن أعضـــاء الهيئـــة اإلداريـــة 
المجلـــس  أعضـــاء  مـــن  وعـــدد  بالجمعيـــة، 

البلدي بالجنوبية.
فيما أجريت مراســـم تشجير الموقع الثاني 
بشـــارع الرفـــاع بحضـــور رئيـــس االتصـــال 

المؤسســـي في البنك األهلي المتحد محمد 
أبـــو صقـــر، ورئيـــس الخدمـــات المصرفيـــة 
الخاصة نســـيمة حيدر، ومدير عالقات أول 
الخدمات المصرفية الخاصة بســـام التتان، 
ومديـــر اإلعـــالم واالتصال رنا رضـــا، وعدد 
مـــن ممثلـــي محافظـــة الجنوبيـــة وأعضاء 

المجلس البلدي.
وتم خالل التدشـــين شـــرح أهداف الحملة 

والمواقـــع التـــي تـــم رصدهـــا للتنفيـــذ فـــي 
المرحلـــة األولـــى بمـــا ســـيعود بالنفـــع علـــى 
البيئـــة في مختلـــف المناطق فـــي المملكة، 
وسيســـهم فـــي كبـــح اآلثـــار الناتجـــة عـــن 
زيـــادة  عـــن  الناتجـــة  المناخيـــة  التغيـــرات 
االنبعاثات الكربونية بشكل يعزز من جودة 
الهواء ويحافظ على اإلرث الزراعي لمملكة 

البحرين.

المنامة - بنا

“دمت خضراء” تحصد 
دعم 12 موقعا في 

مختلف المحافظات

الزياني يشيد باحترافية تشيـبمان في إدارة جلسات “حوار المنامة”

تعزيز الجهود التنسيقية في التصدي لإلرهاب

تعاون وتنسيق بين “الخارجية” و“الدولي للدراسات االستراتيجية”

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، أمس، فـــي مكتبه بمقر وزارة 
والرئيـــس  العـــام  المديـــر  الخارجيـــة، 
التنفيـــذي للمعهـــد الدولـــي للدراســـات 

االستراتيجية جون تشيبمان.
وخالل اللقـــاء، رحب وزيـــر الخارجية 
بالجهـــود  مشـــيًدا  تشـــيبمان،  بجـــون 
اضطلـــع  الـــذي  والمتميـــزة  الكبيـــرة 
للدراســـات  الدولـــي  المعهـــد  بهـــا 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  االســـتراتيجية، 
والتنظيـــم  اإلعـــداد  فـــي  الخارجيـــة، 
لمؤتمر حوار المنامة في دورته السابعة 
عشرة بمشـــاركة رفيعة المستوى، وما 
قـــام به جـــون تشـــيبمان مـــن دور بارز 
فـــي إدارة الجلســـات والمحـــاور بـــكل 

احترافية وكفـــاءة عالية، مثمًنا جهود 
فريـــق العمـــل مـــن إدارة المعهـــد ومـــا 
قامـــوا به مـــن عمـــل احترافـــي منظم، 
معرًبـــا عـــن اعتـــزازه وتقديـــره للنجاح 
الكبيـــر الذي حققه المؤتمـــر هذا العام، 
ومواصلـــة  اســـتمرار  أهميـــة  مؤكـــًدا 
التعاون الثنائـــي بين الجانبين تحقيًقا 

لألهداف المشتركة.
بـــدوره، ثمن جـــون تشـــيبمان التعاون 
والتنســـيق الفعـــال القائـــم بيـــن وزارة 
الخارجيـــة والمعهد الدولي للدراســـات 
االستراتيجية، والدعم الملموس الذي 
يلقـــاه المؤتمـــر وضيوفـــه مـــن القيادة 
الحكيمـــة والحكومة الموقـــرة ووزارة 

الخارجية، مشـــيًدا بالتعاون والتنسيق 
المشترك بين الوزارة والمعهد وخاصة 
في فترة اإلعداد لمؤتمر حوار المنامة، 
معرًبـــا عـــن ارتياحـــه لمرونة وسالســـة 
اإلجـــراءات واالهتمام وكـــرم الضيافة 

الذي لقيته الوفود المشاركة.
حضر اللقاء، السير توم بيكيت، المدير 
التنفيـــذي للمعهـــد الدولـــي للدراســـات 
االســـتراتيجية فـــي الشـــرق األوســـط، 
والســـفير طالل عبدالســـالم األنصاري، 
مديـــر عـــام شـــؤون وزارة الخارجيـــة، 
والســـفير نانسي عبدهللا جمال، رئيس 
قطاع الشؤون االستراتيجية، وصالح 
محمـــد شـــهاب، القائـــم بأعمـــال رئيس 

قطاع المراسم بوزارة الخارجية.

الخارجيـــة عبداللطيـــف  اســـتقبل وزيـــر 
الزيانـــي، أمس، في مكتبـــه بمقر الوزارة، 
رئيـــس المجموعـــة االستشـــارية رفيعـــة 
اإلرهـــاب  بمكافحـــة  المعنيـــة  المســـتوى 
لالتحـــاد  التابعـــة  العنيـــف  والتطـــرف 
البرلمانـــي الدولي رينهولد لوباتكا، وذلك 

بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.
وخالل اللقاء، تم استعراض أوجه تعزيز 
التعاون والجهود التنســـيقية المشـــتركة 
في القضايا المتعلقـــة بمكافحة اإلرهاب 

والتصـــدي لمموليـــه، وتكثيـــف التنســـيق 
والتعـــاون فـــي مواجهة الفكـــر المتطرف 

والعنـــف بشـــتى صـــوره وأشـــكاله، لـــكل 
مـــا مـــن شـــأنه تعزيز األمـــن واالســـتقرار 

فـــي المنطقـــة ودول العالـــم، إضافـــة إلى 
مناقشـــة عـــدد مـــن الموضوعـــات محـــل 

االهتمام المشترك.
النائـــب محمـــد إبراهيـــم  اللقـــاء،  حضـــر 
لجنـــة  رئيـــس  البوعينيـــن،  السيســـي 
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة  الشـــؤون 
والســـفير  النـــواب،  بمجلـــس  الوطنـــي 
نانســـي عبـــدهللا جمـــال، رئيـــس قطـــاع 
الشؤون االســـتراتيجية، وأحمد إبراهيم 
الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  القرينيـــس، 

األوروبية بوزارة الخارجية.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

الصخير - الحرس الوطني

اســـتقبل رئيـــس الحـــرس الوطنـــي 
الشـــيخ  الركـــن ســـمو  أول  الفريـــق 
محمد بن عيســـى آل خليفة، رئيس 
للقـــوات  المشـــتركة  األركان  هيئـــة 
باكســـتان  بجمهوريـــة  المســـلحة 
رضـــا  نديـــم  الجنـــرال  االســـالمية 
والوفـــد المرافق لـــه، بحضور مدير 
أركان الحرس الوطني اللواء الركن 
آل  بـــن ســـعود  الشـــيخ عبدالعزيـــز 
خليفـــة، ومدير مكتب ســـمو رئيس 
الركـــن  اللـــواء  الوطنـــي  الحـــرس 
عبدالرحمـــن راشـــد الســـعد، وذلـــك 
صبـــاح أمـــس الثالثاء في معســـكر 

الصخير.
الحـــرس  رئيـــس  ســـمو  ورّحـــب 
األركان  هيئـــة  برئيـــس  الوطنـــي، 
المشتركة والوفد المرافق له، مؤكًدا 
المســـتويات المتقدمة التي وصلت 
إليهـــا العالقات الثنائية بين البلدين 

الشـــقيقين، وما أثمر عنها من زيادة 
مســـتوى تبـــادل الخبـــرات وتنفيـــذ 
التمارين والتدريبات المشتركة بين 
الحرس الوطني والقّوات المسّلحة 
الباكستانية، لرفع القدرات القتالية 

لدى المؤسستين العسكريتين.
هيئـــة  رئيـــس  عّبـــر  جانبـــه،  مـــن   
األركان المشتركة للقوات المسلحة 
االســـالمية  باكســـتان  بجمهوريـــة 
الشـــقيقة، عن شـــكره لســـمو رئيس 
حرصـــه  علـــى  الوطنـــي  الحـــرس 
مســـتويات  بتطويـــر  واهتمامـــه 
التعـــاون بيـــن الجيش الباكســـتاني 
علـــى  تأكيـــًدا  الوطنـــي،  والحـــرس 
العالقـــات الثنائيـــة الوطيـــدة بيـــن 

البلدين الشقيقين.
كمـــا شـــهد اللقاء، مناقشـــة عدد من 
المواضيـــع ذات االهتمام المشـــترك 

بين الجانبين.

تنفيذ مزيد من التمارين مع القوات المسلحة الباكستانية

سمو محافظ الجنوبية: متابعة سير المشروعات الصحية التي تلبي احتياجات األهالي أولوية 
خالل لقاء سموه الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية وعدد من المسؤولين

ضمن إطار الجهود الحثيثة في متابعة 
مع  والتنموية  الصحية  الــمــشــروعــات 
استقبل  الحكومية،  الجهات  مختلف 
الشيخ خليفة  الجنوبية سمو  محافظ 
من  كال  خليفة  آل  خليفة  بن  علي  بن 
ــمــراكــز الــرعــايــة  ــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ل ال
جــواد،  السيد  جليلة  األولــيــة  الصحية 
بمراكز  والــخــدمــات  العمليات  ومــديــر 
خليل  محمد  األولية  الصحية  الرعاية 
من  عــدد  حضور  جانب  إلــى  إبراهيم، 

المسؤولين بالمحافظة.
وفي مستهل اللقاء، أكد سمو محافظ 
الجنوبية  المحافظة  حرص  الجنوبية 
الــــدائــــم عـــلـــى مــتــابــعــة مــســتــجــدات 
ــات الــصــحــيــة  ــروعـ ــشـ ــمـ ســـيـــر عـــمـــل الـ
المستقبلية  الــتــطــلــعــات  تحقق  الــتــي 
بالتنسيق  والــمــقــيــمــيــن  لــلــمــواطــنــيــن 
الصحة،  وزارة  مع  المستمر  والتعاون 
ومقترحات  الحتياجات  تلبيًة  وذلــك 
األهالي والمواطنين المتعلقة بالجانب 
أن  سموه  مؤكدا  والتنموي،  الخدمي 
حصر  عاتقها  عــلــى  تــأخــذ  المحافظة 
طرحها  خالل  من  األهالي  احتياجات 
المجلس  اجتماعات  خالل  ومناقشتها 
الــتــنــســيــقــي والـــــزيـــــارات الــمــيــدانــيــة 
تحقيق  بــهــدف  التفقدية؛  ــجــوالت  وال
المحافظة  ألهــالــي  الــخــدمــات  أفــضــل 

الجنوبية.
ــع ســـمـــو الـــمـــحـــافـــظ مـــراحـــل  ــابـ كـــمـــا تـ

اســـتـــكـــمـــال الـــمـــشـــروعـــات الــصــحــيــة 
منها  المحافظة،  نطاق  فــي  تقع  التي 
مشروع “مركز مدينة خليفة الصحي” 
جميع  توفر  مــرافــق  مــن  يتضمنه  ومــا 
والصحية،  الطبية  الرعاية  مستلزمات 
“مركز  مشروع  متابعة  إلــى  باإلضافة 
ــن خــالــد آل خليفة  ب عــبــدهللا  الــشــيــخ 
الصحي” كونه أحد المشروعات البارزة 

التي تقدم الخدمات الطبية والصحية 
ألهالي المحافظة، مبينا سموه اهتمام 
تعكس  التي  بالمشروعات  المحافظة 
ــبــارز  الــــدور الــصــحــي واالجــتــمــاعــي ال
المنطقة من مشروعات  به  تتمتع  وما 
النمو  مع  تتماشى  شاملة،  مستقبلية 

العمراني.
ــام الــــلــــقــــاء، أشـــــــاد ســمــو  ــ ــت وفــــــي خــ

الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن عــلــي بـــن خليفة 
ــذي  ــ ال الـــفـــاعـــل  ــدور  ــ ــالـ ــ بـ ــيــفــة  آل خــل
متابعة  فــي  الــصــحــة  وزارة  بــه  تــقــوم 
أبرز  تلبي  التي  المشروعات  مختلف 
واالجتماعية  الصحية  االحــتــيــاجــات 
الجنوبية،  المحافظة  مناطق  لجميع 
الــمــحــافــظــة  إلــــى أن  ــمـــوه  مــشــيــرا سـ
الرائدة؛  المشروعات  من  حزمة  تشهد 
والمقيمين  المواطنين  رؤى  لتحقيق 

بما يخدم حاجاتهم وتطلعاتهم.
التنفيذي  الرئيس  أشــادت  جانبها،  من 
البارز  بالدور  األولية،  الصحية  لمراكز 
الذي يوليه سمو محافظ الجنوبية في 
متابعة مستجدات مراحل سير العمل 
للمشروعات الصحية، في سبيل تقديم 
التي  واالجتماعية  الصحية  الخدمات 
تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين 

وتعود لهم بالخير والنفع.

المنامة - وزارة الداخلية



opinions@albiladpress.com13
األربعاء 24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الثاني 1443 - العدد 4789

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

للتواصل: 17111483

لإلرهابيين.. لقد وضعتكم إيران على طريق الهالك المبكر
ال تزال مملكة البحرين تواصل معركتها الشـــريفة ضد اإلرهاب اإليراني 
والعمالء بفضل من هللا تعالى، ثم بفضل رجال أمنها الميامين ودورهم 
البطولي في حماية أمننا واستقرارنا، وتأتي العملية األمنية االستباقية 
في القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط واإلعداد لعمليات 
إرهابيـــة تســـتهدف األمن والســـلم األهلـــي، وضبط أســـلحة ومتفجرات 
مصدرهـــا إيـــران لـــدى تلـــك العناصـــر المرتبطـــة بمجموعـــات إرهابيـــة 
موجـــودة في إيران، كما أعلنت المباحث واألدلة الجنائية، كدليل قاطع 
على القدرة الفائقة لألجهزة األمنية وتنفيذ كامل المهمات للحفاظ على 

األمن والتصدي للمخاطر وأي نوع من أنواع التهديد.
هذه العملية اإلرهابية ليســـت عملية آنية وســـهلة، ألن منهجية التحليل 
تتيـــح لنـــا معرفـــة طبيعة الحركـــة، ألن االســـتراتيجية الشـــاملة لمثيري 
زعزعـــة أمـــن البحريـــن قـــد تخصصـــت فـــي إثـــارة القالقـــل بيـــن فتـــرة 
وأخـــرى، ويمكننا أن نؤكـــد بديهيا أن النجاح الـــذي حققته البحرين في 
رســـم خريطة الســـالم في المنطقة وتعميق قواعد التفاهم والســـلم بين 
األمـــم والتقـــارب بيـــن الثقافات على مســـتوى العالم، ودورهـــا الطليعي 

الرائـــد فـــي محاربة اإلرهـــاب وتحقيق االنتصـــار، كل ذلـــك جعلها هدفا 
للجماعات اإلرهابية التي تتخذ من إيران قواعد لها، حيث المخططات 

والتطبيقات المنحرفة التي ال يقبلها دين أو مذهب.
إن هذه المحاوالت الغبية والمنحرفة لن تستطيع تعطيل مسيرة مملكة 
البحريـــن في مختلـــف الميادين وعرقلـــة تقدمها، ومنجزاتهـــا العظيمة، 
ولن تســـتطيع بلد التخلف إيـــران أن تنال من جبهتنا الداخلية ووحدتنا 
وتالحـــم البيت البحرينـــي، ونقول للذين تبنوا في نفوســـهم المؤامرات 
اإليرانيـــة وأخلصـــوا لها كشـــعارات دائمـــة وركبوا موجـــة الغباء بموقف 
عدائـــي صريـــح، ســـيفتت قلوبكـــم الســـوداء اليـــأس مجانـــا، ألن إيـــران 
وضعتكـــم علـــى طريق الجوع والموت والهالك المبكـــر، وال أعلم لماذا ال 
يزال فيكم أغبياء على شكل خطوط ودوائر يرسمكم خامنئي وأتباعه 
بعد كل ما حصل، والتجارب التي كان يفترض أن تكون لكم درسا وبابا 

للتأمل ومراجعة النفس.
لقد وضعتكم إيران في معمل بركاني كتجارب، إلنتاج الســـلع اإلرهابية 

مملوكة ملكية تامة لها.. فأي غباء هذا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مـــرة أخرى يعاود الفيروس الشـــائه كوفيد - 19 مهاجمة البشـــرية، وها هي 
أرقام اإلصابات ترتفع إلى عنان الســـماء في العديد من الدول حول العالم، 
شـــرقا وغربا. ولعل المدهش إلى حد المثير للكثير من عالمات االســـتفهام، 
هو كيف يتفشـــى الفيروس من جديد وســـط شعوب تلقت لقاحات متميزة، 
وحصـــل المالييـــن منهـــا علـــى الجرعات المطلوبـــة، ومع ذلك لم يعـــد أمامها 
ســـوى إعادة إغالق أوجه الحياة بهدف تقليل حدة اإلصابات، كما جرى مع 
روســـيا، والنمســـا مؤخرا، وهناك العديد من الدول مرشحة في أوروبا بنوع 

خاص.
الحقيقـــة الوحيـــدة المؤكـــدة أن أحدا حتى الســـاعة غير قـــادر على تحديد 
األبعـــاد الخفيـــة لهـــذا الفيروس، وكيف أنـــه ال ينتهي رغم مليـــارات جرعات 
اللقاحـــات التي تم حقن البشـــر بهـــا؟ أخفقت أجهزة االســـتخبارات الغربية، 
واألميركية في مقدمتها في تحديد الخلفية التي جاء منها الفيروس، وهل 
هـــو فيروس مخلق أي مصنـــع معمليا، ما يمكن أن يندرج في إطار الحروب 
البيولوجية التي يتحســـب لها العالم منذ زمن بعيد، أم أنه فيروس طبيعي 
تسلل من حيوان إلى البشر، وقد كان حسم هذه المسألة أمرا مهما وحيويا 
بهدف معرفة المصدر األول لحامل الفيروس وكيف نقله للبشر، لكن هذا لم 

يقدر للبشـــرية حتى الســـاعة، وعليه فالرهان لم يعد ســـوى على المزيد من 
البحث العلمي. 

في هذا الســـياق يمكننا اإلشـــارة إلى البرنامج الطموح الذي أطلقته الوكالة 
األميركيـــة للتنميـــة الدولية لالســـتعداد للتهديـــدات الصحيـــة المحتملة في 
المســـتقبل.. يعـــن لنا التســـاؤل لمـــاذا.. وما هـــي أهمية مثل هذا المشـــروع؟ 
المتابعـــون لألخبـــار العميقة في األســـابيع األخيـــرة تلفت انتباهـــم أحاديث 
جاريـــة عن احتماالت واســـعة لظهور فيروس آخر أشـــد فتـــكا بعد أن ينهي 
كوفيـــد - 19 دوره، وال أحـــد يعلم إن كانت تلك األخبار حقيقية بالمطلق، أم 
أنها تنبؤات ذاتية من نوعية ما يســـمى بالـ Self prophecy ، أي التهديدات 
التـــي تحقـــق ذاتهـــا بذاتها، وعادة مـــا تكون وراءهـــا أياد خفية تســـعى في 
طريـــق معين لتحقيق أهـــداف ما ورائية بذاتها، على أنـــه مهما يكن من أمر 
أحاديـــث األوبئـــة المســـتقبلية، فـــإن أفضـــل طريق للتنبـــؤ بالمســـتقبل وكما 
يقول الفيلســـوف الروســـي األصل البلجيكي الجنسية، إيليا بريغوجين، هو 
صناعتـــه، ومـــن هنا يبقى البحث العلمي وســـيادته وريادته طريق البشـــرية 
الوحيـــد المنقـــذ من الفخاخ المنصوبة في الطريق. “المقال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

إميل أمين

عودة كورونا واألوبئة المستقبلية

فـــي الواقـــع كل من يتأمل الخطة الممنهجة لنشـــر الشـــذوذ الجنســـي في 
العالـــم يجـــد أن المســـألة وراءهـــا أيدي خفيـــة تلعب بخبـــث لتغيير هوية 
البشـــر، وإفســـاد فطرتهـــم، والقضـــاء على األســـرة كنبع للرحمـــة والمحبة 
واأللفة في المجتمع، والموضوع لم يأِت صدفة! بل هناك محاوالت كثيرة 
ومتكررة يجري بعضها تحت مظلة أممية بدعوى حقوق اإلنسان وغيرها 

من الشعارات الرنانة التي يسُهل تقبلها!
ومن ذلك على ســـبيل المثال وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان )عام 1994م(، 
ووثيقـــة المؤتمـــر العالمـــي الرابـــع للمرأة المنعقـــد في بكين )عـــام 1995م( 
جت لمصطلح “الجندر” والهدف الظاهري  وغيرهـــا من المؤتمرات التي روَّ
هو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، لكن الهدف الخفي الذي صاحب 
ذلك هو الترويج لما ُسمي بأشكال االقتران الجنسي خارج إطار الزواج!

ولتســـويق مصطلح “الجندر” وفرضه في مختلف المجتمعات دعا مؤتمر 
الهاي )عام 1999م( إلى إنشـــاء جهاز خاص في كل مدرســـة في كل دولة 
مـــن دول العالـــم، يهدف إلـــى تحطيم الصـــورة التقليدية الســـلبية للهوية 
الجندرية للشـــخص )ويعني ذلك العمل على نشـــر فكرة الميول الجنسية، 

والتشـــجيع علـــى تغييـــر الهويـــة الجنســـية(، وتعليـــم الناشـــئة خصوصـــا 
المراهقيـــن والشـــباب حقوقهـــم الجنســـية، ودعـــا المؤتمـــر حكومات دول 
العالـــم إلى ســـن قوانين جديدة تتناســـب مع حقوق المراهقين والشـــباب 
لالستمتاع بحقوقهم الجنسية خارج إطار الزواج، ودون التفرقة بين ذكر 

أو أنثى!
ن يقف وراء ترويج “الشـــذوذ الجنسي”  في الواقع هناك أســـئلة كثيرة عمَّ
في العالم؟ ولماذا يتم الترويج له تحت مزاعم جينية كاذبة؟ وما المغزى 
من الدعوة إلى التعامل مع الشـــذوذ على أنه من قبيل الحرية الشـــخصية 
وليس على أساس أنه يتعارض مع األديان والفطرة السوية التي فطر هللا 
ا وبشـــكل  ج للدول التي تســـمح بالشـــذوذ قانونيًّ الناس عليها؟ ولماذا ُيروَّ
علنـــي على أنهـــا دول عصرية متحضرة تحترم حقوق اإلنســـان، وال تحد 

من حريته؟ وهل الشذوذ الجنسي حقٌّ إنسانيٌّ فعاًل؟!
ومن الذي يقف خلف الشـــواذ ويساعدهم على نشر سلوكياتهم من خالل 
الدراما والبرامج اإلعالمية المختلفة؟ ولماذا تدعمهم عدد من الحكومات 

واألحزاب الغربية؟ أال تستحق كل هذه األسئلة التفكير والتأمل؟!.

Osailanim 
@yahoo.com

د. غسان عسيالن

ا؟! من يقف وراء حمالت الترويج للشذوذ الجنسي عالميًّ

“البحريني كفو”
في البحرين كفاءات شـــبابية بحرينيـــة، وخريجون جامعيون بمعدالت 
عاليـــة، لكـــن المعضلـــة تكمـــن فـــي توزيـــع وظائـــف ال تالئـــم تخصصات 
الخريجيين وبشكل يخالف الدستور. إن حاجة البحرين لأليدي العاملة 
تفرضها الكثير من النواحي والضوابط، وال نريد أحدا ينافس البحريني 
فـــي رزقه، لذا يجب إعطاء األفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه 

ليكون الخيار األول في التوظيف في سوق العمل.
“البحريني كفو” وأثبت كفاءته في كل الوظائف، وال يوجد عذر مقبول 
بعدم إلزام الشركات بتوظيف البحريني.. لألسف ال نزال في مرحلة لم 
نحقـــق فيها المســـتوى المطلوب للمواطن، فال يـــزال يبحث عن وظيفة 
تناســـب مؤهالته العلمية وخبراته، يجب وضع األولوية للمواطن، لدينا 
خطط مســـتقبلية تبشـــر بالخير، ونأمل أن تسخر لصالحه، خصوصًا أننا 
نعيش مرحلة ال تحتمل المزيد من فتح أبواب المنافسة والتفضيل في 
الوظائـــف والخدمات لألجانب، تفضيل قد يســـلب مـــن المواطن راحته 

وحقوقه.
الكثير من المواطنين يحملون شهادات عليا ويعملون اليوم في وظائف 
متواضعـــة وبعيدة عن تخصصاتهم ومؤهالتهم، وجل من تم توظيفهم 
مـــن األجانـــب لهـــم بدائل محليـــة، وال يغيب عنا أن توظيـــف األجنبي ال 

يقتصر على الموظف نفسه بل سيجلب معه زوجته وأبناءه. 
إن تأثيـــر هـــذا األمـــر حتمًا ســـينعكس على عدد الســـكان الذي ســـيؤدي 
إلـــى عجـــز الدولـــة عن توفيـــر الخدمات، فضـــالً عن التحويـــالت المالية 
والمســـاوئ الكثيرة جدًا! إن نسبة العمالة السائبة في تزايد وعلى هيئة 
تنظيم سوق العمل تكثيف وتشديد الرقابة، كما نطالب بتعاون الجهات 
بشـــكل جيد فـــي حل المشـــكلة، فقـــد أصبحت ظاهـــرة مقلقـــة ومؤرقة 

بسبب المرونة التي يحصل عليها العامل األجنبي.
نأمـــل أن تصبـــح مملكـــة البحريـــن بيئـــة مالئمـــة، فالقريـــب هـــو األولى 
بخيـــرات البـــالد وفـــرص الوظائف فيهـــا، فمـــازال هناك من يســـتمر في 
التحايل على األنظمة والقوانين والدخول في مشـــاريع غير مشـــروعة، 
يجـــب إيقافهم والمســـاهمة في حل المشـــكلة وتطبيق القانـــون عليهم، 
والتكاتـــف بيـــن الســـلطة التنفيذيـــة والتشـــريعية، هناك جهـــود ال يمكن 
إغفالها، إنما المشكلة بحاجة إلى جهود أكبر وتعاون من جميع الجهات، 
فمـــازال التنســـيق ضعيفا وغيـــر مجد، ولم نتمكن حتـــى اآلن من وضح 
حلـــول جذريـــة.. نتمنى حـــل ملف البطالة بشـــكل جـــذري وزيادة فرص 

العمل للمواطنين.
نســـبة البطالـــة اليـــوم ال تـــزال بحاجة إلـــى وقفة ووضع خطـــط جديدة 
وحلـــول بديلـــة تتيح المزيد مـــن الفرص للمواطن، يجـــب تدخل الدولة 
لضبط التوازن االجتماعي وتنظيم اســـتقدام العمالة األجنبية للحد من 

نسبة البطالة وإنقاذ العديد من المتضررين.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

السعودية تخطف األنظار
يخطـــف أنظـــار العالـــم في هـــذه الفتـــرة التاريخية ما تشـــهده الشـــقيقة 
المملكـــة العربية الســـعودية من تطورات وتغييرات نوعية ليســـت على 
المســـتوى المنظور وحســـب، بل على مســـتوى الرؤية المســـتقبلية التي 
لم ينفك عن تبيانها صاحب الســـمو الملكي ولي العهد الســـعودي األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان في تصريحاتـــه العديدة، وباإلشـــارة إلـــى أن ما نراه 

يتحقق ما هو إال اليسير مما يأمله للشقيقة الكبرى.
هذا التغيير في الرؤى، والغايات الطموحة ســـتجعل المملكة الســـعودية 
بدون أدنى شك جديدة بتفردها، ومختلفة اختالفًا جذريًا في المرحلة 
المقبلة، وهو ما ســـيحققه بالفعل استشرافها النوعي للمستقبل، بخطى 

واثقة ودعم من القيادة.
نثـــق بأن هذا التطور المتســـارع فـــي الحياة العامة وســـبلها في المملكة 
الشـــقيقة، ليســـت مجـــرد تطـــورات عاديـــة، بـــل إنهـــا تأكيـــد لالختـــالف 
النوعـــي يومـــًا بعـــد يـــوم، والقـــدرة متناهيـــة التفـــرد، ما يجعـــل األعناق 
تشـــرئب نحوهـــا، فالكل يتحدث اآلن عن انبهـــاره بما يجري في الجوار، 
واســـتطاعة المملكـــة في فترة وجيزة أن تحدث تغيـــرًا كان يحتاج إلى 
فترة زمنية طويلة على المستوى الواقعي والفعلي، وهو ما سيبرز ثقل 
المملكـــة أكثر علـــى الخارطة العالمية، بســـبب التغييـــرات صعبة المنال، 
لكن بفضل الحراك النشـــط غدت ســـهلة، وباتت ممكنـــة مع هذه الجهود 

الصادقة والمتفائلة والمدعومة من الحكم ووالية العهد.
إن هذه الخطى الحثيثة، الطامحة، يجدر أن يتخذ منها نبراس يحتذى 
به، وينهل من تجربتها، ونأمل الخير لألشقاء والموعد القريب جدًا بأن 

تتربع المملكة على عرش تحقق طموحاتها وتجدد اآلمال.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ
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