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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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كتب أحمد عبداحلميد: 

الــــــــشــــــــورى  مـــــجـــــلـــــس  ودع 
الـــفـــصـــل الـــتـــشـــريـــعـــي الــخــامــس 
بــالــمــوافــقــة عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
الــريــاضــة،  عــن  الــســيــاســة  يفصل 
وذلــــك بــعــد تــمــريــره فـــي جلسته 
بن  علي  برئاسة  أمس  الختامية 
المجلس  رئيس  الصالح  صالح 
تعديل قانون الجمعيات واألندية 
والهيئات  والثقافية  االجتماعية 
ــي مـــيـــدان  ــخـــاصـــة الـــعـــامـــلـــة فــ الـ
والمؤسسات  والــريــاضــة  الــشــبــاب 
عضوية  يحظر  الـــذي  الــخــاصــة، 
مجلس إدارة النادي أو الُمجمع أو 
الهيئة الرياضية أو مركز تمكين 
ألي  الشبابية  الهيئة  أو  الشباب 
أو  ســيــاســيــة،  إلـــى جمعية  مــنــتــٍم 
ممارس للعمل السياسي أو عضو 
أو  الــشــورى  مــن مجلسي  أي  فــي 

النواب.
ــاء  ــدد مــــن األعـــضـ ــ وأبـــــــدى عـ
اعتراضهم على شمول الشوريين 
في حظر عضوية مجالس إدارات 
ـــز الــشــبــابــيــة،  ـــراكـ ــمـ ــة والــ ــ ــديـ ــ األنـ
الــمــلــكــي  إلــــى أن األمـــــر  الفــتــيــن 
ــرورة  ــ ــلـــى ضــ ــدد عـ ــ بــتــعــيــيــنــهــم شــ
أي جمعية  إلـــى  انــتــمــائــهــم  عـــدم 

ســيــاســيــة، مــعــبــريــن عـــن أســفــهــم 
ــرار الـــنـــواب عــلــى وضـــع هــذا  إلصــ

القيد. 
مــن جــانــبــه قـــال وزيـــر شــؤون 
الــشــبــاب والــريــاضــة أيــمــن توفيق 
العمل  بــيــن  الــفــصــل  إن  الــمــؤيــد 
هو  الــريــاضــي  والــعــمــل  السياسي 
ــح،  ــريــ ــه دولــــــــي واضــــــــح وصــ ــوجــ تــ
حيث ال يجوز الدمج بين العمل 
السياسي والعمل الرياضي، الفتا 
إلى أن بعض منشآت األندية عن 
تستعمل  اإلدارة  مجالس  طريق 
أو قد تستعمل ألعمال تسويقية 
ــان يــجــب حسم  ســيــاســيــة، لــــذا كــ
فــــصــــل الـــــريـــــاضـــــة عــــــن الـــعـــمـــل 

السياسي.
مــــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة وافــــــــق 
ــورى عــلــى مــشــروع  ــشــ مــجــلــس الــ
اتفاقيتي  على  بالتصديق  قانون 
القرض والضمان لمشروع إنشاء 
للمراقبة  الجديد  التحكم  مركز 
والــتــحــكــم فــي شــبــكــات الــكــهــربــاء 
ــاء بـــيـــن حـــكـــومـــة مــمــلــكــة  ــ ــمــ ــ والــ
ــنــــدوق الــعــربــي  الـــبـــحـــريـــن والــــصــ
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، 
الكهرباء  هيئة  تتحمل  أن  على 

والماء سداد القرض.
ــل الـــمـــبـــارك وزيــــر  ــ ــال وائــ ــ وقــ

الكهرباء والماء إن مركز التحكم 
ــديـــد الــــــذي ســيــتــم إنـــشـــاؤه  ــجـ الـ
سيخدم مملكة البحرين مدة 40 
الكلفة  أن  موضحا  قــادمــة،  عاما 
اإلجمالية للمشروع تصل إلى 22 
مليون دينار، وهو مركز جديد في 

 150 مساحة  على  الحد  منطقة 
القديم  والمركز  مربع،  متر  ألف 
إعــــــادة  ســـيـــتـــم  الـــحـــصـــم  أم  ــي  ــ فـ
احتياطيا،  مركزا  ليكون  تأهليه 
وذلك لمواكبة التوسع الجغرافي 

والعمراني في المملكة.

هيئة  أن  على  الــوزيــر  وشـــدد 
اليوم  تتسلم  ال  والماء  الكهرباء 
دعم  استمرار  دعما حكوميا، مع 

المواطن في مسكنه األول.

افتتحت هيئة البحرين للثقافة واآلثار أمس 
المبنى األول لمواقف السيارات المتعددة الطوابق 
على  المسجل  اللؤلؤ  مسار  موقع  مــشــروع  ضمن 
قائمة التراث العالمي في مدينة المحّرق، وقالت 
هيئة  رئيسة  خليفة  آل  محمد  بنت  مــي  الشيخة 
ــار: »يــســعــدنــا أن نـــرى تــحــّول أحــام  ــ الــثــقــافــة واآلثـ
مــديــنــة بــعــراقــة الـــمـــحـــّرق إلــــى حــقــيــقــة، ونــفــتــتــح 
زّوار  الــتــي ســتــخــدم  الــســيــارات  الــيــوم أول مــواقــف 
قائمة  على  المسجل  اللؤلؤ  مسار  موقع  وســّكــان 
التراث العالمي وستعّزز البنية التحتية للمدينة«، 
الجزء من  هــذا  تنفيذ  أجــل  »بذلنا من  وأضــافــت: 

مشروع مسار اللؤلؤ سنوات من الجهود والتواصل 
ــل إنــجــاز  والــتــعــاون مــع مختلف الــجــهــات مــن أجـ
لمدينة  كمتنفس  ستعمل  التي  السيارات  مواقف 
المحّرق التي تتعامل مع تحّديات عديدة متعلقة 
بـــاالزدحـــام والــتــكــّدس الــســكــانــي«. ويــّتــســع المبنى 
افتتاحه لحوالي 130 سيارة ويتكون من  الذي تم 
طابق أرضي وطابق أول، ومن المقرر االنتهاء من 
نهاية  بين  ما  المتبقية  الثاثة  المواقف  تشييد 

عام 2022م وبداية عام 2023م.

بن  الملك حمد  الجالة  بعث حضرة صاحب 
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، برقية تهنئة 
إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
العربية  المملكة  عــاهــل  ســعــود  آل  عبدالعزيز  بــن 
السعودية الشقيقة، ضمنها جالته أطيب التهاني 
وصــــــادق األمـــنـــيـــات بــمــنــاســبــة نـــجـــاح الــفــحــوصــات 
ــائــــًا جــالــتــه،  الــطــبــيــة بــفــضــل اهلل وتـــوفـــيـــقـــه، ســ
المولى القدير عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين 
الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والسعادة وطول 
العربية  للمملكة  وســنــدا  ذخــرا  يبقيه  وأن  العمر، 
السعودية وشعبها الشقيق لمواصلة مسيرة النماء 

والتقدم في ظل قيادته الحكيمة. 

كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك 
المملكة  آل ســعــود عــاهــل  بــن عــبــدالــعــزيــز  ســلــمــان 
أعرب سموه فيها عن  الشقيقة،  السعودية  العربية 
نجاح  بمناسبة  األمنيات  وأطيب  التهاني  خالص 
ســائــًا  وتــوفــيــقــه،  اهلل  بفضل  الطبية  الــفــحــوصــات 
سموه، المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين 
الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والسعادة وطول 
العربية  للمملكة  وســنــدا  ذخــرا  يبقيه  وأن  العمر، 
السعودية وشعبها الشقيق لمواصلة مسيرة التقدم 

والتطور في ظل قيادته الحكيمة.

كتبت فاطمة علي:

قال العميد بروفيسور هشام 
يوسف آل ريس استشاري األنف 
العام  المدير  والحنجرة  واألذن 
ــؤون الــطــبــيــة بــمــســتــشــفــى  ــشـ ــلـ لـ
ــعــــي إن  ــامــ ــمــــد الــــجــ ــلــــك حــ ــمــ الــ
بــــعــــض الـــــــــدراســـــــــات بــــيــــنــــت أن 
الذين  الليلي  االختناق  مرضى 
ال يــخــضــعــون لــلــعــاج هـــم أكــثــر 
ــيــــروس  ــفــ عـــــرضـــــة لـــــإلصـــــابـــــة بــ
إصابتهم  واحتمالية  »كـــورونـــا«، 
بــمــضــاعــفــات تــســتــلــزم إدخــالــهــم 
الــعــنــايــة الــمــركــزة وأيــضــا نسبة 
يستوجب  ما  أكبر؛  تكون  الوفاة 
ــثـــفـــة لــــهــــؤالء  ــة الـــمـــكـ ــبــ ــراقــ ــمــ الــ

المرضى والعاج االستباقي.
وأضــــــــــــــــــاف فـــــــــي تــــصــــريــــح 
قبيل  الخليج«  لــــــ»أخــبــار  خــاص 
انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر الــخــلــيــج لطب 
يــوم  الــثــالــثــة  فــي نسخته  الــنــوم 

الــمــؤتــمــر  أن  الــخــمــيــس الــقــادم 
ســـوف يــتــنــاول مــواضــيــع مــركــزة 
الــســمــنــة كمسبب  ارتـــبـــاط  حـــول 
االختناق  لمرض  وأساسي  مهم 
ــة  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــي وكــــــــذلــــــــك الـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ
مرض  بين  المتعدية  الثاثية 
ــلـــيـــلـــي والـــســـمـــنـــة  االخــــتــــنــــاق الـ

ومـــرض الــســرطــان، مــوضــحــا أن 
الــتــالــيــة سيتم  الـــثـــاثـــة  ــام  ــ األيــ
ــلــــى الـــســـبـــل  ــا عــ ــهـ ــيـ ــز فـ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الـــجـــراحـــيـــة الــمــخــتــلــفــة لــعــاج 
مختلف  على  الليلي  االختناق 

المستويات.
متحدثا   19 أن  إلـــى  ــار  وأشــ
ــات الـــمـــؤتـــمـــر  ــســ ــلــ ســــيــــثــــرون جــ
ــتــــي ســـتـــبـــث افـــتـــراضـــيـــا عــبــر  الــ
وأبــحــاث  ــأوراق  ــ بــ »زووم«  مــنــصــة 
ــثـــة وســـيـــطـــرحـــون  عــلــمــيــة حـــديـ
ــه الــعــلــم  ــيـ ــل إلـ ــا تـــوصـ ــدث مــ ــ أحــ
فــــــــــي مــــــــجــــــــال طــــــــــب الــــــــنــــــــوم، 
كـــمـــا ســـيـــقـــدمـــون 38 مـــحـــاضـــرة 
ــا مـــحـــاضـــرات  ــهـ ــنـ نـــظـــريـــة، 27 مـ
عــمــلــيــة وتــوضــيــحــيــة لــعــمــلــيــات 
جـــراحـــيـــة مــتــعــلــقــة بــاالخــتــنــاق 

الليلي.

بـ»عيد  في 9 مايو من كل عام تحتفل روسيا 
هذا  وُيعد  الثانية،  العالمية  الحرب  في  النصر« 
الـــيـــوم مــنــاســبــة وطــنــيــة ال مــثــيــل لـــهـــا، ويــكــتــســب 
أهــمــيــة خـــاصـــة للجيش  الـــعـــام  ــال هــــذا  ــفـ ــتـ االحـ
الروسي إذ يأتي في ظل حرب مع الجارة أوكرانيا، 
واسعة  مفاجآت  يحمل  أن  محللون  رجــح  بينما 

لكييف والغرب.
السياسية  الشؤون  في  المتخصص  المحلل 
ــال فــي  ــ ــيـــون رادســـيـــوســـيـــنـــي قـ واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـ
تصريحات لـ»سكاي نيوز عربية« إن »العالم يترقب 
بقلق خطابا من المنتظر أن يلقيه بوتن، سيحدد 
ــاز الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا،  ــكـ مـــن خــالــه نــقــاط ارتـ
للتصعيد  وإمــا خطط  إنــجــازات  إمــا يتحدث عن 
وإما االثنين معا، فهو شديد االعتزاز بمثل هذه 
اليوم  فــي  أوكــرانــيــا  اجتياح  شــن  فهو  المناسبات، 
التالي لعيد المدافع عن الوطن، وهو يوم عسكري 

آخر حاسم في روسيا«.

وحول أبرز ما قد يتضمنه خطاب بوتن أوضح 
ــه »لــــدى الــرئــيــس الــروســي  الــمــحــلــل الــســيــاســي أنـ
الــعــديــد مـــن الـــخـــيـــارات الــمــطــروحــة بــيــنــهــا ضم 
في  ودونيتسك  لوهانسك  االنفصالية  األراضـــي 
شرق أوكرانيا، كما توجد مؤشرات على أن روسيا 
قد تخطط إلعان وضم جمهورية شعبية جديدة 
عليها  مدينة سيطرت  كــأول  مدينة خيرسون  في 
مــوســكــو بشكل كــامــل وتــعــمــل عــلــى فـــرض الــروبــل 
من خيرسون  كل  تشهد  أن  المحتمل  ومــن  فيها، 

وماريوبول احتفاالت مماثلة بعيد النصر«.
بداية  يعلن  أن  الممكن  من  أنــه  »كما  وتــابــع: 
التعبئة  قــانــون  تفعيل  ثــم  ومـــن  رســمــيــا،  الــحــرب 
تــعــبــئــة عسكرية  لــبــدء  الــــذي يــمــكــن اســتــخــدامــه 
عامة أو جزئية في حاالت االعتداء على االتحاد 
المباشر بالعدوان، وسيسمح  التهديد  أو  الروسي 
ذلك للحكومة ليس فقط بتجميع القوات ولكن 

أيًضا بوضع اقتصاد الباد على أساس الحرب«.

ال��ع���ل��م ي��ت��رق��ب م��ف���ج���آت ب��وت��ي��ن ال���ي���وم ف���ي »ع��ي��د ال��ن�����ص��ر«

ال�ص�ورى يوافق على ف�صل الري��صة عن ال�صي��صة

����ص���ي����رات  م����واق����ف  اأول  اف���ت���ت����ح 

ط��ري��ق ال���ل���وؤل���وؤ ي��ت�����ص��ع ل������130 ���ص��ي���رة

راع�ي� ف�صي�  ال�وطني«  »ال�ب�ح�ري�ن 

للطيران الدولي  البحرين  لمعر�ض 
البحرين  لمعرض  الفضية  الرعاية  الوطني  البحرين  بنك  قــدم 
الدولي للطيران المزمع عقده في قاعدة الصخير الجوية في مملكة 
ملكية  برعاية   ،2022 نوفمبر  و11   9 بين  مــا  الفترة  خــال  البحرين 
ســامــيــة مـــن لـــدن حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
الــمــواصــات  وزارة  مــن  وبــتــنــظــيــم  الــمــفــدى،  الــبــاد  عــاهــل  آل خليفة 

واالتصاالت وساح الجو الملكي البحريني. 
العليا  اللجنة  رئــيــس  نــائــب  واالتـــصـــاالت  الــمــواصــات  ــر  وزيـ ــام  وقـ
جان  والسيد  محمد  أحمد  بــن  كمال  المهندس  للمعرض  المنظمة 
بتوقيع  الوطني،  البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئيس  دوراند  كريستوف 

عقد الرعاية.
الــمــواصــات واالتــصــاالت  ــر  أكـــد وزيـ تــوقــيــع االتــفــاقــيــة،  وبمناسبة 
معرض  فــي  فضيا  راعــيــا  بوصفه  الوطني  البحرين  بنك  مشاركة  أن 
المساهمة  فــي  بــه  يــحــتــذى  مــثــال  لــلــطــيــران 2022  الـــدولـــي  الــبــحــريــن 
إلنجاح المعرض، حيث أثنى على إدارة بنك البحرين الوطني بالشكر 
هذه  دعــم  في  اإليجابية  ولمساهمتهم  المعرض  لرعايتهم  والتقدير 

الفعاليات الكبيرة التي تستضيفها المنامة.
مــن جــانــبــه أعــــرب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي 
الدولي  البحرين  معرض  استضافة  دعــم  في  بالمشاركة  االعــتــزاز  عن 
الرعاية الفضية لهذا الحدث  العام، من خال  للطيران في دورة هذا 
الدولية.  المعايير  أرقى  التجهيزات ووفق  بأفضل  الذي سيقام  المهم 
الوطني  البحرين  التزام بنك  الرعاية تأتي في إطار  إن هذه  وأضــاف: 
بدعم مبادرات وفعاليات المملكة لارتقاء بمكانتها اإلقليمية والدولية 

إلى آفاق جديدة.

ال�م�ل�ك وول�ي ال�ع�ه�د رئ�ي��ض ال�وزراء يهن�ئ�ن

خ�دم الحرمين ال�صريفين بنج�ح الفحو�ص�ت الطبية

تمرير قر�ض لتمويل اإن�شاء مركز تحكم جديد ل�شبكات الكهرباء بكلفة 22 مليون دينار

} الجلسة الختامية لمجلس الشورى في الفصل التشريعي الخامس.

} بروفيسور هشام آل ريس.

} جالة الملك.

} الرئيس الروسي.

} خادم الحرمين الشريفين.

ص10

ص4
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ارت���ف����ع اأ���ص��ع���ر ال��دج���ج 

%6 بن�صبة  الأ����ص���واق  ف��ي 
كتبت نوال عباس: 

ــون لـــلـــدواجـــن  ــمــ ــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة دلــ ــرئـ كـــشـــف الـ
عبدالهادي ميرزا عن ارتفاع أسعار دجاج المزرعة الطازج في 
األســواق المحلية بنسبة 5 إلى 6% فقط أي ما يعادل من 50 
إلى 60 فلسا فقط في سعر الدجاج الطازج الكامل بالجملة، 
وذلك من بداية شهر مايو الجاري، بينما ارتفعت أسعار أجزاء 
الدجاج بنسبة تتراوح بين 7 و8%، أي ما يعادل 70 إلى 80 فلسا، 
بسبب الزيادة في أسعار المواد الخام والعلف بنسبة 30% وعدم 
الحصول على دعم من الحكومة، مشيرا إلى أن أي ارتفاع في 

األسعار يفوق الزيادة المعلنة ليس من مسؤولية الشركة.
وأضاف أن الشركة اضطرت إلى رفع سعر الدجاج الطازج 
وتبيع  التكاليف،  باقي  الشركة  تتحمل  بينما  قليلة،  بنسبة 
الدجاج بأقل من سعر التكلفة، كذلك نقوم ببيع العلف على 

المربين بــ155 دينارا للطن بينما نشتريه بـ180 دينارا. 

كــشــفــت الــمــؤســســة الــعــربــيــة لــضــمــان 
استقرار  الصادرات عن  وائتمان  االستثمار 
مارس  بنهاية  السيادي  البحرين  تصنيف 
المختلفة،  بدرجاته   B عند مستوى   2022
السيادي  للتقييم  وكـــاالت   5 أهــم  قبل  مــن 
عــالــمــيــًا، وهـــي ســتــانــدرد آنـــد بـــورز وفيتش 

إتــش  وآي  انتليجينس  وكــابــيــتــال  ومــوديــز 
التي  الدول  إس، والمملكة تقع ضمن فئة 
يــفــضــل الـــمـــصـــدرون الــعــالــمــيــون الــتــعــامــل 
قابل  غير  اعتماد  خطاب  خــال  من  معها 

لإللغاء ILC  في الصفقات التجارية.
مــجــمــوعــة  أن  الـــمـــؤســـســـة  وأوضــــحــــت 

كريديندو لتأمين االئتمان صنفت البحرين 
ضمن الدول ذات المخاطر المنخفضة في 
مصادرة الملكية واإلجراءات الحكومية في 
فيما  الــدولــة،  فــي  المباشرة  االســتــثــمــارات 
حلت البحرين ضمن الدول ذات المخاطر 
المستحقة،  الــديــون  ســـداد  فــي  المعتدلة 

وذلك وفق تقييم كل من مجموعة خدمات 
فيتش،  ووكــالــة   PRS السياسية  المخاطر 
الصادر  األعــمــال  مناخ  تقييم  فــي  وكــذلــك 

عن شركة كوفاس.

البحري�ن �صم�ن ال�دول ذات المخ�ط�ر المنخف�ة ف��ي م�ص��درة الملكي�ة

} مواقف السيارات بالقرب من مسجد الشيخ عيسى بن علي.

البحرين ت�صت�صيف موؤتمر الخليج لطب النوم الخمي�ض

بن  الملك حمد  الــجــالــة  بعث حــضــرة صــاحــب 
تهنئة  برقية  المفدى  الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
روسيا  رئيس  بوتين  فاديمير  الرئيس  فخامة  إلــى 
وقد  النصر،  عيد  ذكــرى  بمناسبة  وذلــك  االتــحــاديــة، 
أعرب جالته في البرقية عن خالص تهانيه وأطيب 
ولشعب  والسعادة  الصحة  موفور  لفخامته  تمنياته 
روسيا االتحادية الصديق تحقيق المزيد من التقدم 

واالزدهار والرقي في ظل قيادة فخامته الحكيمة.
الوطنية  المناسبة  هــذه  فــي  جالته  أشـــاد  كما 
بين  تجمع  الــتــي  الثنائية  الــعــاقــات  عمق  بمستوى 
تشمل  والــتــي  االتــحــاديــة  وروســـيـــا  الــبــحــريــن  مملكة 
العديد من المجاالت، مؤكًدا جالته حرص مملكة 
العاقات  هــذه  وتطوير  تعزيز  على  الدائم  البحرين 
واالرتقاء بها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين 

والشعبين الصديقين.

الن�صر الرو�صي بذكرى عيد  الرئي�ض  يهنئ  الع�هل 
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محميد احملميد

»الــَعــرض«  أن:  اللغوية،  المصطلحات  معاني  كتب  فــي  جــاء 
الــنــفــس، من  الــتــي تعتل الــجــســم أو  هــو مــا ينجم عــن األمــــراض 
تغيراٍت ظاهرة يشعر بها المريض، أو يالحظها محيط المريض، 
العائلي أو المهني.. أما »المرض« فهو حالة غير طبيعية، تصيب 
الجسد البشري أو العقل البشري، محدثة انزعاجًا، أو ضعفًا في 

الوظائف، أو إرهاقًا للشخص المصاب مع إزعاج. 
فالتحرش الجنسي مثال »َعرض وليس مرضا«، ألن المرض 
هنا يكون في التربية.. والتنمر على الناس بالتعليقات المسيئة 
ــــالق..  ــــرض ولــيــس مـــرضـــا«، ألن الـــمـــرض هــنــا يــكــون فـــي األخـ »َعـ
و»الكحة« التي تالزم الشخص فترة من الزمن هي »عرض وليست 
كما  تماما  اإلصــابــة..  في  تنوعا  أشــد  يكون  المرض  مــرضــا«، ألن 
وليس  »َعــرض  االستهالكية  المواد  بعض  في  األسعار«  »ارتفاع  أن 

مرضا« ألن المرض في السلوك التجاري.
ارتفاع  السوق المحلي من  لذلك، فيمكننا وصف ما يمر به 
»َعــرض وليس مــرضــا«، وهــو بحاجة  الــمــواد، هو  في أسعار بعض 
أوسع، وتطبيق  للقانون بشكل  وتنفيذ  أكثر،  ودور  أكبر،  إلى رصد 
للرقابة بصورة أسرع، وإال فما معنى أن يشكو الناس وتعج األخبار 
بزيادة ارتفاع األسعار، من دون أي توضيح وال تعقيب، وال حضور 

رسمي..؟؟
زيادة العرض في المنتوجات والمواد، سيعالج )مؤقتا( »َعرض 
ارتفاع األسعار«، ولكنه لن يعالج المرض األساسي وهو االحتكار 
الشحن  كلفة  بـ»شماعة«  دائــمــا  المرتبط  األســعــار،  فــي  والتحكم 
وأسعار بلد المنشأ.. كما أن زيادة االستيراد ستوقف )مؤقتا( شح 

المواد، ولكنها لن تعالج مسألة »األمن الغذائي«.
زيـــارات ميدانية فقط،  لــن يعالجه  ــواق،  األســ فــي  يــحــدث  مــا 
والتبرير بسياسة »السوق المفتوح«، وال بوثيقة رمضانية موسمية 
أدت  الــتــي  األعـــراض  بمعالجة  ولــكــن  األســعــار،  بتوحيد  لــاللــتــزام 
في  الناس،  لــدى  المتكرر  واالستياء  المقبولة،  غير  النتائج  إلــى 
التعاون  تعزيز  وغــيــاب  الــكــريــمــة،  التوجيهات  تنفيذ  ضعف  ظــل 
ابتكارية،  مشاريع  وانــعــدام  الــخــاص،  والقطاع  العام  القطاع  بين 
وإجراءات غير تقليدية، في القطاع التجاري، تستفيد من تجارب 

الدول القريبة. 
غرفة التجارة والصناعة بحاجة إلى بحث األمر بجدية أكثر، 
التواصل  عبر  والمستثمرين،  التجار  مع  بالتعاون  أكبر،  وأولوية 
واللقاءات واالجتماعات، حتى قبل وقوع »َعرض ارتفاع األسعار«، 
أشــهــر، فالقضية  الــبــالد لمدة  فــي  الــمــواد  »وفـــرة«  أو الحديث عــن 
مصلحة  االعتبار  بعين  األخــذ  مع  مضاعفة،  جهود  إلــى  بحاجة 

التاجر والمستهلك معا.
ربما غياب غرفة التجارة حاليا عن قضايا يشكو منها التجار، 
أوجدت عالقة غير إيجابية بينها وبين التجار وأصحاب األعمال، 
الذين رأوا أنها خذلتهم، وبالتالي أصبحت درجة الثقة بفاعليتها 
ودورها أقل من السابق، مقارنة بوعود انتخابية أطلقت حينها.. 
األمر الذي يستوجب بحث المسألة مع أصحاب القرار، من دون 

إضرار بالمصلحة العامة أوال، وال مصلحة التجار كذلك. 
السوق  بها  التي يمر  »األَعــراض«  بأن  القول  عموما.. يمكننا 
ــي بــحــاجــة الزمـــة  الــمــحــلــي تــخــبــئ خــلــفــهــا أمـــراضـــا مــتــوطــنــة، وهـ
إلــى مــزيــد مــن االهــتــمــام الفعلي، وســرعــة تنفيذ مــشــروع »األمــن 
واالنتاجي  واالستهالكي،  التجاري  األمــن  أشكال  وكــل  الغذائي«، 
كــذلــك، ألنــهــا هــي الــحــل والـــعـــالج والــضــمــان الـــدائـــم والمستمر 

للحاضر والمستقبل.
كالهما  أم  المرض..  أم  الَعرض  عالج  وأنجح:  أفضل  فأيهما 

معا..؟؟

malmahmeed7@gmail.com

ارتفاع الأ�سعار.. 

َعر�س ولي�س مر�سا

كتبت: فاطمة علي

بشراكة علمية بين قطاعي الطب الحكومي 
الــنــوم  الــخــلــيــج لــطــب  والـــخـــاص ينعقد مــؤتــمــر 
ــادم؛ إذ  ــقـ الـ الــخــمــيــس  يـــوم  الــثــالــثــة  فــي نسخته 
الشيخ  طبيب  الفريق  برعاية  اعماله  ستنطلق 
المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد 
األعلى للصحة ومشاركة نخبة من االستشاريين 
ــافــــة إلـــى  والــمــتــخــصــصــيــن الــمــحــلــيــيــن بــــاإلضــ

متحدثين دوليين من 9 دول عربية وإقليمية.
الــخــلــيــج« العميد  ــار  ــبـ ـــ »أخـ لـــ بــذلــك   صـــرح 
بروفيسور هشام يوسف آل ريس استشاري األنف 
واألذن والحنجرة والمدير العام للشئون الطبية 
بمستشفى الملك حمد الجامعي، موضحا بأن 
افتراضيا  ستعقد  العام  لهذا  المؤتمر  جلسات 
الجامعي  الملك حمد  وبالتعاون مع مستشفى 
ومركز الغريب لطب النوم وبمشاركة فاعلة ألول 
مرة من مجمع السلمانية الطبي والمستشفيات 
الــوطــنــيــة لتنظيم  الــهــيــئــة  الــحــكــومــيــة واعــتــمــاد 

المهن الصحية »نهرا«.
متحدثا سيثرون جلسات   19 أن  الــى  وأشــار 
المؤتمر التي ستبث افتراضيا عبر منصة »زووم« 
بــــــأوراق وأبـــحـــاث عــلــمــيــة حــديــثــة وســيــطــرحــون 
ــــدث مـــا تـــوصـــل الـــيـــه الــعــلــم فـــي مـــجـــال طب  أحـ
 27 نظرية  مــحــاضــرة   38 سيقدمون  كما  الــنــوم، 
لعمليات  وتوضيحية  عملية  مــحــاضــرات  منها 
جراحية متعلقة باالختناق الليلي، فيما ستمنح 
تدريب  ســاعــة   22 »نــهــرا«  الصحية  المهن  هيئة 
مــعــتــمــدة لــلــمــشــاركــيــن، مــشــيــرا إلـــى أن مــا يميز 
الــعــام هــي مــشــاركــة طــيــف كبير من  نسخة هـــذا 
وإقليمية  عربية  دول   9 مــن  الدوليين  الــخــبــراء 
ايطاليا،  المانيا،  اسبانيا،  مــصــر،  الهند،  منها 
سنغافورة، والصين، كذلك مشاركة خليجية من 

السعودية و 5 أطباء بحرينيين.
وحــــــول الـــبـــرنـــامـــج الــعــلــمــي لــلــمــؤتــمــر قـــال 
العميد بروفيسور هشام يوسف ان جلسات اليوم 
األول ســتــطــرح مــعــلــومــات عــامــة عــن االخــتــنــاق 
ذات  دراســـات  وجــوانــب تشخيصية وطــرح  الليلي 
وعمليات  الــنــوم  مختبرات  دراســـة  منها  العالقة 
المستجلب  النوم  اثناء  التشخيصية  المناظير 
للرنين  التشخيصية  الــفــوائــد  وأيــضــا  بــاألدويــة، 
في  الــتــضــيــقــات  امــاكــن  لــتــحــديــد  المغناطيسي 
تناول  كما سيتم  العلوية،  الهواء  مجرى سريان 
كمسبب  السمنة  ارتــبــاط  حــول  مــركــزة  مواضيع 
كذلك  الليلي  االخــتــنــاق  لــمــرض  واســاســي  مهم 
العالقة الثالثية المتعدية بين مرض االختناق 
الليلي والسمنة ومرض السرطان، موضحا بأن 
التالية فسيتم التركيز فيها على  االيام الثالثة 
االخــتــنــاق  لــعــالج  المختلفة  الــجــراحــيــة  الــســبــل 

الليلي على مختلف المستويات. 
ومــرض   )covid19( فــيــروس  عــالقــة  وحـــول 
االختناق الليلي أوضح العميد بروفيسور هشام 
االختناق  مرضى  أن  بينت  الــدراســات  بعض  أن 
عرضة  اكثر  للعالج  يخضعون  ال  الذين  الليلي 
ــيـــروس، واحـــتـــمـــالـــيـــة اصــابــتــهــم  ــفـ ــالـ لـــإصـــابـــة بـ
المركزة  للعناية  االدخـــال  تستلزم  بمضاعفات 
وايضا الوفاة تكون اكبر مما يستوجب المراقبة 
االستباقي  والــعــالج  الــمــرضــى  لــهــؤالء  المكثفة 
وذلك لوجود حالة من االلتهاب المزمن بالجسم 
واضطرابات الهرمونات واالوعية الدموية وقصور 

االوكسجين..
ــار اســتــشــاري االنــــف والــحــنــجــرة  وبـــــدوره أشــ
الـــدكـــتـــور عــبــدالــرحــمــن الـــغـــريـــب الــمــتــخــصــص 
للمؤتمر  العلمية  اللجنة  عضو  النوم  طب  في 
ــارزا لــدى مقدمي  بــأن طــب الــنــوم بــات عــنــوانــا بـ
او المختصين  الخدمة الصحية سواء األطباء 
مرتبط  فهو  الطبية  التخصصات  مــن  للعديد 
الجسدية  االمــراض  من  بالعديد  مباشر  بشكل 
والنفسية إذ ربط العلماء بين اضطرابات النوم 
أو  الــدم  ضغط  بارتفاع  الليلي  االختناق  ومنها 
انتظام  عــدم  أو  القلق  هرمونات  مستوى  زيـــادة 
ضـــربـــات الــقــلــب، كــمــا ان الـــحـــرمـــان مـــن الــنــوم 
بما في ذلك نشاط  المناعية  الوظيفة  يضعف 
بالجسم،  للبكتيريا  القاتلة  المناعية  الخاليا 
محاربة  على  القدرة  الجسم  يمنح  النوم  أن  إذ 

السرطان.
وأفاد الغريب بان األطفال الذين يعانون من 
اكتساب  في  مشاكل  يواجهون  النوم  اضطرابات 
الــمــعــلــومــات مــمــا يـــؤدي الـــى تــعــثــرهــم اكــاديــمــيــا 
وينعكس سلبا على تحصيلهم العلمي، موضحا 

بأن الحرمان من النوم المزمن قد يسبب زيادة 
في الوزن عن طريق تخزين الكربوهيدرات وتّغير 
مستويات الهرمونات التي تؤثر في الشهية كما 
يــؤثــر عــلــى تــركــيــز الــشــخــص مــمــا يعني الــوقــوع 
فــي الــعــديــد مــن األخــطــاء والـــحـــوادث. وأكـــد ان 
يعد  مباشر  بشكل  الــنــوم  اضــطــرابــات  تشخيص 
بــمــثــابــة الــمــدخــل الــســحــري والــصــحــيــح لــعــالج 
الكثير من المشاكل الصحية التي تؤثر بالسلب 
من  الكثير  خلف  وتــقــف  الــعــامــة،  الصحة  على 
اإلصـــابـــة بـــأمـــراض الــعــصــر الــمــنــتــشــرة كضغط 
واإلصابة  السكري  وداء  القلب،  وأمـــراض  الــدم، 

بالجلطات.
وحول العالجات المطروحة لعالج االختناق 
األولية من  التوصية  بان  الغريب  أوضح  الليلي 
مثل  الحياة  نمط  بتغييرات  تكون  قد  األطــبــاء 
فــقــدان الـــوزن أو اإلقـــالع عــن الــتــدخــيــن، كذلك 
بعض العالجات غير الجراحية ومنها جهاز ضخ 
الهواء الذي يقوم بوظيفة ضخ الهواء بدرجات 
ضغط متفاوتة تقوم بفتح طرق التنفس ومنع 
انغالقها وبالتالي منع االختناق والشخير أثناء 
الذي  السفلي  الفك  تقديم  كذلك جهاز  النوم، 
للخلف  والفك  اللسان  انــزالق  منع  على  يعمل 
وبالتالي منع االختناق وتحسين التنفس أثناء 

النوم.
ومـــن جــانــب آخـــر أوضـــح اســتــشــاري ورئــيــس 
دائرة االنف واالذن والحنجرة بمجمع السلمانية 
الــطــبــي الــدكــتــور لـــؤي الــعــكــري بـــأن اضــطــرابــات 
الــنــوم تــكــون فــي بــعــض األحـــيـــان مــرضــا ظــاهــرا 
وخــفــيــا فــي كثير مــن األحـــيـــان، مــشــيــرا الـــى أن 
االضطرابات ال تقف عند حد التقليل من جودة 
النوم فقط بل تمتد إلى ما هو أبعد فقد أثبتت 

بــأمــراض  الــنــوم  ارتــبــاط  الـــدراســـات  الكثير مــن 
العصر الحديث كضغط الدم، ومشاكل في المخ 
بالجلطات،  واإلصـــابـــة  الــســكــري  وداء  والــقــلــب، 

وغيرها من األمراض. 
ــكــــري الــــــى الـــطـــرق  ــعــ ــرق الــــدكــــتــــور الــ ــ ــطـ ــ وتـ
تكون  والتي  الليلي  االختناق  لعالج  الجراحية 
احتياج  وفــق  تتم  مــداخــالت جراحية  عــدة  عبر 
إجــراء فحص شامل  وبعد  المريض،  واستجابة 
واجــراء  النوم  اختبارات  نتائج  وتحليل  ودراســـة 
تنظير األنف والبلعوم وتحديد أسباب االختناق 
وإمكانية حلها جراحيا، مشيرا الى أن القاعدة 
ــراء فــحــص وتقييم  ــ ــرورة إجـ ــ األســاســيــة هـــي ضـ
لــلــمــريــض، وتــشــخــيــص أســبــاب الشخير  شــامــل 
واالخــتــنــاق، هــذا بــاإلضــافــة إلــى إجـــراء اختبار 
الشخير واالختناق اثناء النوم والذي من خالله 
الحيوية  الوظائف  طاقة  وقياس  معرفة  يمكن 
لإنسان وتحديد درجة اإلصابة، وبالتالي وضع 
خطة العالج المناسب سواء بالطرق الجراحية 
استخدام جهاز ضخ  عــن طريق  أو  الــدوائــيــة  أو 

الهواء.
ــى أن الــمــؤتــمــر ســيــســلــط الــضــوء  ــار الــ ــ وأشــ
الـــعـــام على  لــهــذا  ــه  ــ دورتـ فـــي  بــشــكــل مستفيض 
خالف  على  وعالجاته  الليلي  االختناق  مــرض 
النسختين الماضيتين التي تناولت اضطرابات 
فترة  وخــالل  بأنه  موضحا  عامة،  بصورة  النوم 
قائمة  كورونا  جائحة  كانت  للمؤتمر  التحضير 
ولــــم يــكــن الــمــنــظــمــون مــتــأكــديــن مـــن الــوضــع 
الــعــالــمــي لــكــوفــيــد 19 بــحــلــول الــشــهــر الــحــالــي، 
لشريحة  يسمح  االفــتــراضــي  الــحــضــور  أن  كــمــا 
اكبر للمشاركة محليا وعالميا دون تحمل عناء 

السفر وكلفته. 

ي�ضلط �ل�ضوء على �الختناق �لليلي و�أحدث عالجاته..

موؤتمر الخليج الثالث لطب النوم يعقد 12 الجاري بم�ساركة خبراء دوليين

�لمنظمون: �الختناق �لليلي مرتبط باأمر��ض �ل�ضغط و�ل�ضكري و�لجلطات

} د. لؤي العكري.} العميد بروفيسور هشام يوسف آل ريس.} د. عبدالرحمن الغريب.
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ــــن الـــمـــحـــاضـــر بــكــلــيــة  ــّي ــ ُع
سلمان  للمعلمين  البحرين 
للهيئة  مــنــســقــا  ــد  زايــ يــوســف 
التربوية  بــاألبــحــاث  المعنية 
أداء  بـــتـــحـــســـيـــن  الـــمـــتـــعـــلـــقـــة 
وفــاعــلــيــة الــتــعــلــيــم، الــتــابــعــة 
لتحسين  الـــدولـــي  لــلــمــنــتــدى 

أداء وفاعلية المدارس. 
الــدولــي  المنتدى  ويعنى 
وفـــاعـــلـــيـــة  أداء  ــن  ــيـ ــسـ ــتـــحـ لـ
 Internationalالمدارس
 Congress for School
 Effectiveness and
بتطوير   Improvement
التربويين،  الباحثين  قــدرات 
ــاريــــع عــلــمــيــة  لـــلـــقـــيـــام بــــمــــشــ
رصـــيـــنـــة عـــالـــيـــة الــــجــــودة فــي 
وفاعلية  أداء  تحسين  مجال 
الـــمـــدارس، كــمــا يــضــم -تحت 
ــبــــة مــن  ســــقــــف واحــــــــــــد- نــــخــ
التعليمية،  السياسات  صناع 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــدرسـ ــ ــمـ ــ والــــــــقــــــــيــــــــادات الـ
والمعلمين، بجانب الباحثين 
ــاء الـــتـــربـــويـــيـــن مــن  ــلــــمــ ــعــ والــ

مختلف دول العالم. 
وأعـــرب زايـــد عــن اعــتــزازه 
بــتــمــثــيــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فـــي هــــذه الــمــنــظــمــة الــدولــيــة 

ــار إلـــى أن  الــعــريــقــة، حــيــث أشـ
والبحثية  التربوية  الخبرات 
ــتـــي اكــتــســبــهــا طـــــوال فــتــرة  الـ
عـــمـــلـــه كـــأكـــاديـــمـــي بــجــامــعــة 
البحرين ساهمت في حصوله 

على هذه الفرصة. 
وأضــــــــــــاف أنــــــــه ســيــســعــى 
لــــــالســــــتــــــفــــــادة مــــــــن أفــــضــــل 
الــــــتــــــجــــــارب والـــــمـــــمـــــارســـــات 
فــي مــجــال تحسين  الــدولــيــة 
الــــــمــــــدارس،  ــة  ــيــ ــالــ ــعــ وفــ أداء 
التربوي  الميدان  إلى  ونقلها 
بمملكة البحرين، بما ينعكس 
تنافسية  تعزيز  على  إيــجــابــًا 

الــطــلــبــة الــبــحــريــنــيــيــن عــلــى 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي، وكــذلــك 
نــقــل الــتــجــارب والــمــمــارســات 
الدول  المتميزة من مختلف 

إلى مدارس المملكة. 
أن  ــر  ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ بـ والـــــجـــــديـــــر 
لتحسين  الـــدولـــي  الــمــنــتــدى 
الــــــمــــــدارس  وفــــاعــــلــــيــــة  أداء 
مدينة  فــي  مقره  يقع  -الـــذي 
ســيــدنــي األســتــرالــيــة- تأسس 
فــي عــام 1986م، ويــعــد إحــدى 
ــة  ــويــ ــربــ ــتــ أهــــــــم الــــهــــيــــئــــات الــ
ــي تـــجـــمـــع  ــ ــتــ ــ ــة، الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيــــن،  ــثــ ــبــــاحــ الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــ
والــــــــخــــــــبــــــــراء، والـــــــقـــــــيـــــــادات 
ــة، والـــمـــعـــلـــمـــيـــن،  ــ ــيـ ــ ــــدرسـ ــمـ ــ الـ
التعليمية،  السياسات  وصناع 
أداء  بــتــحــســيــن  الــمــهــتــمــيــن 
ــبــــة، وتــــحــــديــــد أفـــضـــل  ــلــ الــــطــ
بهذا  المتعلقة  الــمــمــارســات 
الـــجـــانـــب. ويــنــظــم الــمــنــتــدى 
انطالقته  مؤتمرًا سنويًا منذ 
العديد  يــضــم  عــامــًا،   36 قــبــل 
مــــــــن الـــــهـــــيـــــئـــــات الـــبـــحـــثـــيـــة 
والــعــلــمــيــة الــمــتــخــصــصــة في 
المدرسية،  الــقــيــادة  مــجــاالت 
والتعليم المبكر، والتخطيط 

والسياسات التربوية. 

�أول بحريني يتبو�أ من�ضبا قياديا فيه.. 

يعّي�ن  المدار��س  اأداء  لتح�س�ين  الدول�ي  المنت�دى 

محا�س�را بجامع�ة البحري�ن من�س�قا للأبح�اث التربوي�ة 

كتب: محمد القصاص

المعامير  قريتي  أهالي  كرر 
والــعــكــر تــســاؤالتــهــم عـــن مــوعــد 
إنـــشـــاء مـــشـــروع )جــســر الــمــشــاة 
ــوق شـــــــارع الــشــيــخ  ــ ــلـــق( فــ ــعـ ــمـ الـ
جــابــر الــصــبــاح لــحــفــظ ســالمــة 
الـــــمـــــشـــــاة والــــــحــــــد مــــــن نــســبــة 
الـــــحـــــوادث الــــمــــروريــــة وتــقــلــيــل 
يــومــي حال  بشكل  االزدحـــامـــات 
استخدام الشارع للعبور وخاصة 
تتسبب  التي  اآلسيوية  العمالة 
المرور فضال عن  بعرقلة حركة 
مباغتتها لبعض السواق بسبب 
اإلشارات الضوئية الحالية على 

الشارع. 
وقال رئيس لجنة الخدمات 
الــعــامــة فـــي مجلس  والـــمـــرافـــق 
أمــانــة الــعــاصــمــة د.عــبــدالــواحــد 
ــرح  ــتـ اقـ الـــمـــجـــلـــس  أن  ــنــــكــــال  الــ
الـــجـــســـر  يــــــكــــــون  أن  ــا  ــقــ ــبــ ــســ مــ
مــــن )الــــحــــديــــد( بــشــكــل مــؤقــت 

وذلـــك مــا تــم الــتــوافــق عليه مع 
التصاميم  أعــدت  التي  الشركة 
الشيخ  لتطوير شارع  الهندسية 
جابر الصباح بيد أن األمر الزال 

خارج قيد التنفيذ.

وبــحــســب أمـــانـــة الــعــاصــمــة 
جسر  إنشاء  أن   2016 يناير  في 
الشيخ جابر  شــارع  المشاة على 
الــجــزء  انــتــهــاء  ينتظر  الــصــبــاح 
مــن  ــر  ــيــ األخــ ــزء  ــجــ الــ أو  األول 

أعـــمـــال الــتــطــويــر عــلــى تــوســعــة 
الشارع المقرر االنتهاء منها في 
الرؤية  تتضح  2018 حتى  العام 
الــجــمــالــيــة لــتــنــفــيــذ الــجــســر أو 
فيما  للمشاة  آخـــر  حــل  انــتــهــاج 

مضت تلك السنوات ولم يشهد 
مــوقــع الــمــشــاة بــارقــة أمـــل نحو 
زهق  الــذي  المشاة  جسر  إنشاء 
وتــســبــب  األرواح  مــــن  الـــعـــديـــد 
ــوادث  ــ حـ إزاء  الـــبـــعـــض  ــة  ــاقـ ــإعـ بـ

السيارات للمشاة.
ويـــعـــد شـــــارع الــشــيــخ جــابــر 
)شــارع مجلس  الصباح  األحمد 
ــد أقــــدم  ــ ــابــــقــــا( أحــ ــاون ســ ــعــ ــتــ الــ
ــوارع ضــمــن شــبــكــة الــطــرق  ــشــ الــ
الــرئــيــســيــة واالســتــراتــيــجــيــة في 
الــعــاصــمــة  يـــربـــط  إذ  الــبــحــريــن 
سترة  جــزيــرة  بمناطق  المنامة 
والنبيه صالح والمعامير والعكر 
والنويدرات فضال عن المناطق 
سند  كقرية  األخــرى  المحيطة 
الحديثة  اإلسكانية  والمناطق 
وعوالي والرفاع وعسكر وغيرها 
من المناطق القريبة المنتفعة 

منه.

2016 م�س��روع ج�س��ر م�س��اة المعامي��ر والعك��ر معط��ل من��ذ 

اســتــقــطــب مـــعـــرض الــتــمــكــيــن الــرقــمــي بــمــدرســة 
كـــرزكـــان االبــتــدائــيــة لــلــبــنــيــن 500 زائــــر مـــن الـــكـــوادر 
الــتــربــويــة والــطــلــبــة وأولـــيـــاء أمــورهــم مــن 10 مـــدارس 
الرقمية  الــتــجــارب  عــلــى  لــلــوقــوف  والــبــنــات،  للبنين 
اإلبــداعــيــة الــتــي أثــبــتــت نــجــاحــهــا بــالــمــدرســة، وذلــك 

العمليات  إدارة  مــديــر  زهــيــر  عــلــي  الــدكــتــور  بــحــضــور 
التعليمية للمنطقة التعليمية األولى بوزارة التربية 

والتعليم.
وجاء تنظيم هذا المعرض بتكامل جهود الكوادر 
إداريين وفنيين ومعلمين وطلبة، بهدف  العاملة من 

بــرنــامــج التمكين  الــمــدرســة ضــمــن  إنـــجـــازات  تــوثــيــق 
نــمــاذج  عــلــى  الــضــوء  وتسليط  التعليم،  فــي  الــرقــمــي 
مميزة من تجارب إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، 
وتوظيف األدوات التكنولوجية في الدروس والمواقف 
التعليمية، تأكيدًا للتطور الرقمي بالتعليم الحكومي. 

زائ���ر  500 ي�����س��ت��ق��ط��ب  ال��رق��م��ي  ل��ل��ت��م��ك��ي��ن  »ك����رزك����ان«  م��ع��ر���س 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16117/pdf/1-Supplime/16117.pdf?fixed7707
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1294662
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1294662
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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Vacancies Available
ALRRASIF UPHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER

suitably qualified applicants can contact
 17279999  or  nani9953@gmail.com

ALDALEEL GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER
suitably qualified applicants can contact

 39450421  or  a.musbah99@gmail.com

FADHEL JUMA MULLA ABDULLA ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 38886448  or  taweeljamal@gmail.com

ALNAIM GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
suitably qualified applicants can contact
 17240025  or  alnaeem_grill@hotmail.com

FALCON TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  FAINANCIAL CONTROLLER

suitably qualified applicants can contact
 17737077  or  naraina@batelco.com.bh

AL - SHERA AUTO ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 39887743  or  bader.khaleq@gmail.com

MAHA MOHAMMED ISMAIL MOHAMMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 39418444  or  umnayaf.mohamed@gmail.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  vijesh.nair@hajihassan.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  vijesh.nair@hajihassan.com

DAR HOOD RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
suitably qualified applicants can contact

 36511868  or  zuhair@tcclh.com

PRIDE ALDIAR HYDRAULIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE)
suitably qualified applicants can contact

 17375958  or  diyarhyd@gmail.com

THE LEGEND SAEED ALSAMMAK TO TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 35106381  or  sfah98@gmail.com

DAR KULAIB CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONCRETE MOLDS)
suitably qualified applicants can contact
 39443083  or  alyasameen1974@gmail.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  vijesh.nair@hajihassan.com

HYDRO SPA AND SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact

 39452717  or  fahad.bufaisal@gmail.com

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  geepasbahrain@gmail.com

DAS JEWELLERY DESIGN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
 39064621  or  niranjandas249@gmail.com

1 STOP MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE WORKER
suitably qualified applicants can contact

 32233130  or  rjosephmilton@gmail.com

TONU  CONSTRUCTION 
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact
 34062995  or  ibrahim.solim95@gmail.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  vijesh.nair@hajihassan.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  vijesh.nair@hajihassan.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  vijesh.nair@hajihassan.com

TOYOTA PLAZA  B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  nasserab@batelco.com.bh

A - KARIM ALJAHROMI 
CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER/OPERATOR

(EARTH DRILLING MACHINE)
suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  akjcont@batelco.com.bh

A - KARIM ALJAHROMI 
CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of
  CARPENTER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact
 17831000  or  akjcont@batelco.com.bh

A - KARIM ALJAHROMI 
CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC(DIESEL ENGINES)

suitably qualified applicants can contact
 17831000  or  akjcont@batelco.com.bh

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST
suitably qualified applicants can contact
 39602882  or  alsiddiqi@adliyagroupbh.com

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER
suitably qualified applicants can contact
 39602882  or  alsiddiqi@adliyagroupbh.com

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER
suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

FATIMA AHMED ABDULLA HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
suitably qualified applicants can contact

 39451155  or  a.shaheed.ali@hotmail.com

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  hr@alkobragroup.com

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
suitably qualified applicants can contact
 36509129  or  magicshine775@yahoo.com

VEGA INTERNATIONAL SERVICE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER-CONSTRUCTION-
(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact
 36636333  or  m.k.almusalam@gmail.com

VEGA INTERNATIONAL SERVICE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
 36636333  or  m.k.almusalam@gmail.com

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com

SSP BAHRAIN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact

 17210389  or  tomas@sspbahrain.com

SSP BAHRAIN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER
suitably qualified applicants can contact

 17210389  or  tomas@sspbahrain.com

HIGH DAM CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 39642679  or  accounts@hi-dam.com

SEVEN ENERGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

CITY CANYON CO BAHRAINI PARTNERSHIP 
COMPANY 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER

suitably qualified applicants can contact
 36758776  or  citymanama@gmail.com

ARAB STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
suitably qualified applicants can contact

 33080006  or  jassimal65@gmail.com

DARYA FOR FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact
 33388163  or  mohamed337666@gmail.com

HAMZA GILL CONSULTANCY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT
suitably qualified applicants can contact

 39512118  or  gillsara106@gmail.com

DAR 30 DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact
 34324605  or  smartboy620716@gmail.com

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST
suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR
suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

BAHRAIN SERVICES & 
MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER

suitably qualified applicants can contact
 17727676  or  basmaho@batelco.com.bh

AHAL ALEZZ FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 34214947  or  dronaisi@gmail.com

ALSHEHAB ALUMININUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17537715  or  alshehabaluminium@gmail.com

SALEH ABDULLA KAMESHKI & SONS B.S.C (C) 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST
suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

EASTERN ASPHALT & MIXED CONCRETE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  s.radhi@eamco.bh

A - KARIM ALJAHROMI 
CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER

suitably qualified applicants can contact
 17831000  or  akjcont@batelco.com.bh

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

ALDOOR EXCAVATION &
 BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER

suitably qualified applicants can contact
 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

MAJEED & MOHAMMED CO 
FOR CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER

suitably qualified applicants can contact
 39456616  or  suresh@alabbas.com.bh

ZENITH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER
suitably qualified applicants can contact

 39458278  or  gadeervideo@yahoo.com

MATHIAS MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17786484  or  atermbh@batelco.com.bh

DOLPHIN TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of
  LIGHT VEHICLES DRIVER

suitably qualified applicants can contact
 17697455  or  admin@dolphincargo-bh.com

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN
suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com

SWISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
 17252752  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com

MODERN TOUCH GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 77028292  or  smtbah@ymail.com

ASIAN FLAVOURS RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact

 17253030  or  motorox17@gmail.com

NAWAB ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  EMBROIDERER(HAND)
suitably qualified applicants can contact
 33761293  or  fareedamurtazabh@gmail.com

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com

BURAQ STAR OF ELECTRIC LIFTS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact

 32328874  or  uniquestone01@gmail.com

PACIFIC ALUMINUM SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17672294  or  naiminfc@gmail.com

CHARMING RECEPTIONS SWEETS 
has a vacancy for the occupation of
  FLORIST/FLOWER SETTER

suitably qualified applicants can contact
 39985777  or  info.crbh@gmail.com

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER
suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR ELECTRICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact

 17534727  or  isa.buali@gmail.com

BEST POWER CONTROLS (MIDDLE EAST) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(ELECTRICAL & ELEC-
TRONICS)

suitably qualified applicants can contact
 17311360  or  ajikoshy@bpcme.com

BITE ME SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
suitably qualified applicants can contact

 39803333  or  faas56@batelco.com.bh

AL QASSMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 39875848  or  haji.qadeer@hotmail.com

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES 
COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of
  FOREMAN

suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  haider@temco-bh.com

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES 
COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER

suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  haider@temco-bh.com

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
 17785961  or  accounts@sunlightintex.com

كتبت- زينب إسماعيل
ــوارع  ــرار رش الــمــبــيــدات فـــي الـــشـ ــكـ ــم تـ رغــ
تـــؤرق سكان  الــبــعــوض  الــعــامــة، التـــزال مشكلة 
قـــرى شـــارع الــبــديــع مــنــذ أكــثــر مــن عـــام واحـــد. 
البديع  شــارع  قــرى  كافة  فــي  البعوض  وينتشر 

بما فيها قرى الخط األيمن واأليسر.
وشــكــا عــــدد مـــن الــمــواطــنــيــن مـــن انــتــشــار 
بالمبيدات  رشها  عمليات  تكرار  رغم  البعوض 
بين الفينة واألخرى وفي المناطق التي تعاني 
منها، وبينوا أنها مشكلة لم يعاني منها السكان 
أنها  في سنوات سابقة إال ألوقــات بسيطة، إال 

اآلن تبقى مستمرة طوال العام دون انقطاع.
وطــالــب الــمــواطــنــون بــمــزيــد مــن التحرك 
التي أصبحت  الظاهرة  انتشار هذه  للحد من 
تزعجهم، فضال عن األلم الذي تخلفه لسعات 
المبيدات  أن  وذكــروا  أجسادهم.  البعوض على 

الصحة  وزارة  قبل  من  المستخدمة  الحشرية 
لهذه الحشرات غير مجدية، مؤكدين أن األمر 

بحاجة إلى حل جذري ومستمر طوال العام.
ولـــفـــتـــوا إلــــى أن الــتــعــامــل مـــع مــثــل هــذه 
الحشرية  الــمــبــيــدات  رش  عــبــر  يــتــم  المشكلة 

بشكل دوري من قبل وزارة الصحة.
البعوض  انتشار  عــن  المواطنون  وتــحــدث 
أجسامهم  يعرض  منازلهم، مما  وخــارج  داخــل 
أوقـــات  خـــالل  يــومــي  بشكل  الــبــعــوض  للسعات 
مــتــفــرقــة مـــن الـــيـــوم. فــيــمــا يــتــعــرض الــبــعــض 
للسعات حادة في الوجه والعين تجبرهم على 

زيارة المستشفى.
ــقـــرى  ــبــــعــــوض بـــاالنـــتـــشـــار فــــي الـ وبـــــــدأ الــ
أنه انتقل إلى القرى  األمامية من الشارع، إال 

الخلفية مع مرور الوقت.
وحذر المواطنون من تحول مشكلة انتشار 

البعوض والحشرات إلى »كارثة صحية، بسبب 
نقلها الكثير من األمراض، ومنها المالريا«. 

وأرجع المواطنون أسباب انتشار البعوض 
في المنطقة إلى وجود خلل في التوازن البيئي 
الخضراء  والمساحات  الــمــزارع  انتشار  بسبب 

في المنطقة بكثافة.
تساقط  موسم  أن  إلــى  المواطنون  وأشـــار 
األمطار  فمياه  ســوءا،  المشكلة  يزيد  األمطار 
األســبــاب  ــرز  أبـ مــن  ومـــازالـــت  كــانــت  المتجمعة 
التي أدت لتكاثر وانتشار البعوض في البحرين، 
وهو ما يحول األراضي إلى بيئة خصبة لتكاثر 
على  األمطار  مياه  تجمع  أن  وبينوا  البعوض. 
المتقلبة  الطقس  وعــوامــل  مستنقعات  شكل 
وأنتجت  الــحــشــرات  بيوض  فــي فقس  ســاعــدت 
ــزت بـــدورهـــا  الــمــاليــيــن مـــن الـــبـــعـــوض الـــتـــي غــ

المزارع والمنازل.

البع�����ض م�ش���كلة تتك���رر منذ ع���ام وحل�له���ا م�ؤقتة

المستمر  التعاون  إطــار  فــي 
ــيـــة لــعــلــوم  ــنـ ــيـــن الـــهـــيـــئـــة الـــوطـ بـ
ــة  ــيـ ــنـ الـــوطـ واإلدارة  الــــفــــضــــاء 
ــا«  ــ ــاسـ ــ لـــلـــمـــالحـــة والـــــفـــــضـــــاء »نـ
من  بعدد  ممثلة  الهيئة  شاركت 
االجتماع  في  الفضاء  مهندسي 
لمسابقة  للتحضير  المخصص 
لعام  الــفــضــاء  تطبيقات  تــحــدي 
2022 والمتوقع أن يتم تنفيذها 
القادم بمشاركة  أكتوبر  في شهر 
عــــدد مـــن الــــوكــــاالت الــفــضــائــيــة 

العالمية. 
بـــــــدأ االجـــــتـــــمـــــاع بـــتـــعـــريـــف 
الــجــهــات الــمــشــاركــة، مــن أبــرزهــا 
لـــلـــمـــالحـــة  الــــوطــــنــــيــــة  اإلدارة 

ووكالة  »ناسا«،  والفضاء  الجوية 
الــــفــــضــــاء األوروبــــــــيــــــــة، ووكــــالــــة 
ــا«،  ــاكـــسـ ــاء الـــيـــابـــانـــيـــة »جـ الـــفـــضـ
ووكالة  الكندية،  الفضاء  ووكالة 
البرازيلية، وقدم ممثلو  الفضاء 
نــاســا عــرضــًا اشتمل على  وكــالــة 
تحقيقها  تـــم  الـــتـــي  اإلنــــجــــازات 
لمسابقة  الماضية  السنوات  في 
حيث  الفضاء  تطبيقات  تحدي 
مـــشـــاركـــة   28.286 اســــتــــالم  تــــم 
بالمسابقة من 162 دولة مختلفة 
باإلضافة  فقط..   2021 عــام  في 
إلى شرح مفصل حول األهداف 
الـــمـــرجـــو تــحــقــيــقــهــا مــــن خـــالل 
وأيــضــًا   ،2022 لــعــام  الــمــســابــقــة 

حــول  تفصيلي  شـــرح  عـــرض  تــم 
للمسابقة،  الــزمــنــي  الــمــخــطــط 
ــم اســــــتــــــعــــــراض جـــمـــيـــع  ــ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ كـ
للمشاركة  الــالزمــة  المتطلبات 
في تنظيم هذا الحدث العالمي. 
ــي هـــذا  وحــــــول مـــشـــاركـــتـــه فــ
االجتماع صرح مهندس الفضاء 
»تعتبر  قــائــاًل:  الــقــصــاب  يعقوب 
ــة تـــــحـــــدي تـــطـــبـــيـــقـــات  ــقــ ــابــ مــــســ
المسابقات  أكبر  إحــدى  الفضاء 
يــمــكــن لجميع  الـــتـــي  الــعــالــمــيــة 
العالم  دول  الطلبة من مختلف 
المشاركة فيها. والهيئة الوطنية 
لعلوم الفضاء شريك في تنظيم 
ــن ثـــالث  ــحــــدث ألكـــثـــر مــ هـــــذا الــ

تتلقى  مــتــتــالــيــة، حــيــث  ســـنـــوات 
للمشاركة  رســمــيــة  دعـــوة  الهيئة 
في تنظيم هذا الحدث العالمي 
مـــا يـــدل عــلــى الــمــكــانــة الــعــالــيــة 
خارطة  على  البحرين  لمملكة 
عــلــوم  مـــجـــال  ــي  فــ ــم  ــالـ ــعـ الـ دول 
المسابقة  وتهدف هذه  الفضاء. 
مثل  الطلبة  مــهــارات  تعزيز  إلــى 
ــر الـــنـــقـــدي  ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ الــــتــــعــــاون والـ
واإلبــــــــــداع فــــي حــــل الـــتـــحـــديـــات 
المقدمة من وكالة ناسا، ناهيك 
على  وتحفيزهم  تشجيعهم  عن 
ــراط فـــــي مــــجــــال عـــلـــوم  ــ ــ ــخـ ــ ــ االنـ
ــــوض بــثــقــافــة  ــهـ ــ ــنـ ــ الــــفــــضــــاء والـ

االبتكار«. 

هيئة الف�شاء ت�شارك في االجتماع التح�شيري لم�شابقة تحدي تطبيقات الف�شاء 

ــق »بـــــــــذرة خـــيـــر«  ــريــ حـــصـــد فــ
الــثــانــويــة للبنات  الــحــد  بــمــدرســة 
العمل  جــائــزة  فــي  األول  الــمــركــز 
التي نظمتها  الطالبي  التطوعي 
وزارة التربية والتعليم، وذلك عن 
دوره في إنتاج قصص بلغة برايل، 
الكفيفة  الــطــالــبــة  مــع  بــالــتــعــاون 
زينب عبدالمؤمن، في أول مشروع 
ــهـــادف إلـــى دعــم  لــهــذا الــفــريــق الـ
الطلبة من ذوي العزيمة والهمم.

ــة  ــمــــدرســ وقـــــالـــــت مـــــديـــــرة الــ
قد  الفريق  إن  الصديقي  باسمة 
بعد  المشرف  المركز  بهذا  ظفر 
أن قام بعرض الدعم الذي قدمه 
اللغتين  فــي  الــكــفــيــفــة،  للطالبة 
إلى  إضافًة  واإلنجليزية،  العربية 
الــفــيــديــوهــات  تــصــمــيــم  فـــي  دوره 
والـــمـــنـــشـــورات الــتــي تــشــجــع على 

التطّوع وتحفز عليه.
قــد  الــــفــــريــــق  أن  وأضــــــافــــــت 

ــاز،  ــذا اإلنـــجـ ســـاعـــد زيـــنـــب فـــي هــ
مــن خـــالل قــــراءة كــل طــالــبــة من 
أفــــــراده مــجــمــوعــة مـــن الــقــصــص 
لها، لتقوم بدورها بكتابتها بلغة 
المدرسية  المكتبة  برايل، إلثراء 
ــة لــفــئــة  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ ــقــــصــــص الــ ــالــ بــ
بصورة  انعكس  بما  المكفوفين، 

نفسيتها  عــلــى  كــبــيــرة  إيــجــابــيــة 
ــة والــــــدراســــــة  ــمــــدرســ ــلــ ــا لــ ــهــ ــبــ وحــ

واألنشطة الطالبية.
ــان  ــتــ ــمــ ــلــ ــعــ ــمــ وأوضـــــــــحـــــــــت الــ
ابتسام  الفريق  على  المشرفتان 
بأن  صالح،  وأمينة  عمر،  محمد 
ــاءت  جــ ــد  قــ ــق  ــريـ ــفـ الـ هـــــذا  والدة 

بدافع نشر قيم العمل التطوعي 
ــة الــمــجــتــمــع والـــتـــكـــاتـــف  ــدمــ وخــ
ــاون والـــتـــالحـــم بــيــن كــافــة  ــعـ ــتـ والـ
الـــشـــرائـــح، واســـتـــثـــمـــار الــطــاقــات 
الـــطـــالبـــيـــة وتـــوجـــيـــهـــهـــا بـــصـــورة 
ــدريـــب عــلــى تــحــّمــل  ــتـ نـــافـــعـــة، والـ

المسؤولية. 

اأ�صهم باإنتاج ق�ص�ص بلغة برايل لكفيفة

فريق »بذرة خير« يح�شد المركز االأول في العمل التط�عي الطالبي

األجنبية  الــشــهــادات  معادلة  قسم  أعلن 
بوزارة التربية والتعليم عن تقديم محاضرة 
ــاد الـــجـــامـــعـــي لـــطـــالب  ــ ــإرشــ ــ ــة لــ ــيــ ــراضــ ــتــ افــ
لتعريفهم  الثانوي،  الثالث  الصف  وطالبات 
ــالــــي األجـــنـــبـــيـــة  ــعــ بـــمـــؤســـســـات الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
بــالــدراســة  والــمــوصــى  المعتمدة  وبــرامــجــهــا 

والمعايير  الــضــوابــط  أهــم  توضيح  مــع  بــهــا، 
االسترشادية بشأن االلتحاق بالدراسة خارج 

مملكة البحرين.
وقد تم تخصيص اليوم االثنين 9 مايو 
2022، الساعة 11 صباحًا، لمحاضرة مدارس 
البنين، أمــا الــيــوم الــتــالــي وهــو الــثــالثــاء 10 

مـــايـــو، وفـــي نــفــس الــتــوقــيــت فــســيــتــم تنفيذ 
محاضرة مدارس البنات.

تطبيق  عبر  المحاضرة  تقديم  وسيتم 
»تييمز«، علمًا بأنه تم إرسال تفاصيلها إلى 
بالتطبيق، التباع  الرسمية  الطلبة  حسابات 

الخطوات المطلوبة للحضور. 

لطالب وطالبات الثالث الثانوي

التربي�ة: محا�ش�رة اإر�ش�ادية ب�ش�اأن الدرا�ش�ة الجامعي�ة ف�ي الخ�ارج

وف������د ال�������ش���ع���ب���ة ال���ب���رل���م���ان���ي���ة ف�����ي اج����ت����م����اع ال��ج��م��ع��ي��ة

ال��ع��م���م��ي��ة ل��الت��ح��اد ال��ك�����ش��ف��ي ل��ل��ب��رل��م��ان��ي��ي��ن ال���ع���رب ب��ال��ك���ي��ت

يــشــارك وفـــد الــشــعــبــة الــبــرلــمــانــيــة لمملكة الــبــحــريــن بــرئــاســة رضــا 
إبراهيم منفردي رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، وبمشاركة 
النائب أحمد العامر عضو مجلس النواب، والنائب زينب عبداألمير عضو 
لالتحاد  عشر  الرابعة  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  الــنــواب،  مجلس 
الكشفي للبرلمانيين العرب، والمنعقد خالل الفترة من 8 إلى 11 مايو 

الجاري بدولة الكويت الشقيقة.
ومن المقرر أن يناقش االجتماع التقريرين اإلداري والمالي لعامي 
الــعــرب،  للبرلمانيين  الــكــشــفــي  لــالتــحــاد  الــعــامــة  لــأمــانــة   2021/2022

الصندوق،  وأمين  السر  وأمين  ونائبه،  الكشفي،  االتحاد  رئيس  وانتخاب 
إلى جانب افتتاح الملتقى الكشفي للشباب »تمكين«.

المؤتمر  عــن  الــصــادر  الختامي  البيان  تقرير  االجتماع  يبحث  كما 
الــثــانــي والــثــالثــيــن لــالتــحــاد الــبــرلــمــانــي الـــعـــربـــي، ومــنــاقــشــة عــــدد من 
سيتم  فيما  الكشفي،  لالتحاد  العامة  األمانة  من  المقدمة  المقترحات 
العمومية  الجمعية  فــي  البرلمانيين  مــن  عـــدد  عــضــويــة  اعــتــمــاد  أيــًضــا 
ممن  والــرائــدات  ــرواد  الـ وتكريم  الــعــرب،  للبرلمانيين  الكشفي  لالتحاد 

خدموا الحركة الكشفية العربية في الوطن العربي.

صحيح أن جميع دول العالم، تقريبا، رفعت القيود 
التي فرضتها بسبب جائحة »كورونا« وبدأت في العودة 
التدريجية إلى الحياة الطبيعية التي كانت عليها قبل 
ظهور وانتشار الفيروس، والذي أحدث إرباكا في جميع 
هذه  لكن  قــبــل،  مــن  العالم  دول  تشهده  لــم  القطاعات 
أن  تعني  ال  الطبيعية  الحياة  إلى  الكاملة  شبه  العودة 
الحياة البشرية باتت في مأمن من خطر هذا الفيروس، 
بل  تقريبا،  العالم  دول  يزال منتشرا في جميع  فهو ال 
الــصــيــن، عـــادت وفــرضــت حــظــرا على مدن  إن دوال مــن 
أيضا،  والقوية  المفاجئة  الفيروس  عــودة  بسبب  كبيرة 
أن  أخــرى، طالما  بلدان  توقعه في  واألمــر نفسه يمكن 
الــفــيــروس ال يـــزال يــجــول فــي هــذه الــبــلــدان وأن خطره 
يبقى قائما طالما أننا حتى اآلن نفتقر إلى اللقاحات 

طويلة األمد.
بعد اإلغالق شبه التام للعديد من المرافق الحيوية، 
ــاب الــحــركــة  بــســبــب الــجــائــحــة، وبــعــد الــشــلــل الــــذي أصــ
السياحية في جميع دول العالم والتقييد شبه الصارم 
الذي الزم األفراد، سواء في بلدانهم أو خالل تنقالتهم 
فإنه من  االرتــبــاط بمهمة مــحــددة،  ذات  أو  الــمــحــدودة، 
بأريحية  الناس  تتقبل  أن  أيضا،  والمنطقي  الطبيعي 
وبابتهاج كبيرين، قرارات رفع معظم القيود التي الزمت 
ــع هــذه  ــم رفـ بـــدايـــة الــمــعــركــة ضـــد الـــفـــيـــروس، ولــكــن رغـ
للفيروس،  بالتصدي  الصلة  ذات  الجهات  فإن  القيود، 
لم تتخل عن تحذيراتها وتوجيهاتها ونصائحها بأهمية 
التقيد باإلجراءات االحترازية، حتى وإن لم تعد ملزمة. 
الملياردير األمريكي  »مايكروسوفت«  مؤسس شركة 
بيل غيتس حذر مؤخرا، من أن جائحة فيروس كورونا 

لم تنته بعد، وأنه »ال يزال من الممكن أن يكون هناك 
تحذير غيتس جاء  فتكا«،  وأكثر  انتشارا  أكثر  آخر  نوع 
تزامنا مع بدء الموسم السياحي وإقدام عدة دول على 
رفع قيود فيروس كورونا عند دخول البالد، وهو تحذير 
في محله تماما، ذلك أن من أسباب سرعة وسعة انتشار 
عن  والتخلي  الكثيفة  االخــتــالط  حركة  هو  الفيروس، 
الفترة  خــالل  مطبقا  كــان  الـــذي  االجــتــمــاعــي  التباعد 

السابقة على رفع القيود.
البحرين،  فــي  هــنــا  عــنــدنــا  ــاع  األوضــ ــام  أمـ لنتوقف 
وبغض النظر عن الجهود الكبيرة والجبارة التي قادها 
»كــورونــا«،  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
البحرين  مملكة  حققتها  التي  المتميزة  والنجاحات 
في هذا الشأن والتي نالت على ضوئها إشادات دولية، 
في مقدمتها اإلشادة التي صدرت عن منظمة الصحة 
العالمية التي اعتبرت من خاللها، تجربة البحرين في 
مواجهة الفيروس، على أنها من التجارب المميزة التي 
وجود  فإن  كله،  ذلك  رغم  واالهتمام،  الدراسة  تستحق 
وتؤكدها  قائمة  انتشاره، هي حقيقة  وسرعة  الفيروس 

أرقام أعداد اإلصابات المسجلة يوميا.
اإلصــابــات  أعـــداد  انخفضت  الفترات  مــن  فترة  فــي 
لدينا إلى أدنى مستوى لها، إذ لم تتجاوز أعداد أصابع 
ــذروة حين تــجــاوزت أعــداد  الــيــديــن، ثــم جـــاءت فــتــرة الــ
اإلصابات اليومية الثالثة آالف إصابة، وهي بالمناسبة 
إلى  معنى،  مــن  الكلمة  تحمله  مــا  بكل  قياسية  أرقـــام 
واألربعمائة  الثالثمائة  بين  ما  تــراوح مكانها  أن عادت 
إصابة يومية، وهي أرقام تبقى مرتفعة، وتؤكد في نفس 
أن  ويمكن  بل  قائما،  زال  ما  الفيروس  أن خطر  الوقت 

بين  من  البحرين  وأن  خاصة  انتشاره،  عملية  تتسارع 
قبل  مــن  المفروضة  القيود  جميع  رفعت  التي  الـــدول 

وباتت الكرة في ملعبنا، كمواطنين ومقيمين.
الفريق الوطني الطبي للتصدي للفيروس لم يلق 
بالكرة في ملعبنا إال في إطار القيام بواجبه الذي أخذه 
على عاتقه منذ الظهور األول لهذا الفيروس الخطير، 
الواقع  يؤكدها  وإنما  الفريق ال تحتاج شهادة،  فجهود 
والنتائج اإليجابية الكبيرة التي حققها، ألقى الفريق 
نكون شركاء حقيقيين في هذه  كي  بالكرة في ملعبنا 
المهمة الوطنية، فتحرير األفراد من االلتزامات التي 
اإلصابات  حــاالت  وتعدد  الفيروس  تفشي  منذ  فرضت 
والوفيات، ال يعني بأي حال من األحوال تخلينا كأفراد 
عواتقنا جميعا،  على  يقع  الــذي  الوطني  الواجب  عن 

مواطنين ومقيمين على حد سواء.
أوال  تتلخص  بها  القيام  التي يجب علينا  المهمة 
وأخيرا في أهمية الحفاظ على االلتزامات التي كانت 
والحذر  الحيطة  أخــذ  مواصلة  أي  قبل،  من  مفروضة 
ــكـــان مـــن الــتــجــمــعــات الــمــفــتــوحــة،  والــتــقــلــيــل قـــدر اإلمـ
وإحـــيـــاء الــمــنــاســبــات يــجــب أن يــكــون وفــــق الــضــوابــط 
أعــداد  ارتــفــاع  من  والحد  التقليل  على  تساعدنا  التي 
اإلصابات، خاصة، وكما أسلفنا القول، أن الفيروس ال 
يزال يجوب البلدان وينتشر هنا وهناك، وأن اإلصابات 
العالم،  دولــة مــن دول  أي  فــي  تنته  ولــم  تتوقف  لــم  بــه 
وبالتالي علينا جمعيا واجب عدم التوقف عن االلتزام 
الفردي باإلجراءات االحترازية حتى الزوال التام لهذه 

الجائحة.

مــواكــبــة لــلــتــطــورات الــمــالــيــة والــتــقــنــيــة والــتــنــظــيــمــيــة 
الــمــالــيــة والــمــصــرفــيــة في  الــتــي يشهدها قــطــاع الــخــدمــات 
ألهمية  المركزي  الكويت  بنك  رؤيــة  مع  وانسجاما  العالم 
استثمار أفكار المبادرين والمستثمرين وتشجيعهم الختبار 
المنتجات والخدمات ونماذج األعمال المتطورة في مجال 
المركزي  الكويت  بنك  أصــدر  فقد  المالية،  التكنولوجيا 
بالقرار  التجريبية  الــرقــابــيــة  للبيئة  الــعــام  اإلطـــار  وثيقه 
رقم 430/44 لسنة 2018 وذلك في 26/ نوفمبر/2018 التي 
يشمل نطاق تطبيقها كال من الشركات واألفــراد الراغبين 
القائمة  المبتكرة  المالية  الخدمات  أو  المنتجات  بتوفير 
على تقنيات التكنولوجيا المالية، وبما يتيح لهم الفرصة 
الختبار مبتكراتهم وفق منهجية آمنة ال تؤدي إلى تعرض 
النظام المالي والمصرفي للمخاطر. وتهدف الوثيقة إلى 
تعزيز دور البنك المركزي في تبني االبتكار وتشجيعه من 
التجريبية  الــرقــابــيــة  البيئة  فــي  المشاركين  إعــفــاء  خــالل 
التعليمات  بتطبيق  الخاصة  المتطلبات  بعض  من  مؤقتا 
الــرقــابــيــة أو اســتــيــفــاء الــتــراخــيــص الــمــطــلــوبــة، وذلــــك من 
والخدمات  المنتجات  الختبار  مناسبة  بيئة  توفير  خــالل 
الــمــقــتــرحــة الــقــائــمــة عــلــى أعـــمـــال الـــدفـــع اإللــكــتــرونــي أو 
المرتبطة بها. علما أن الجهات المناط إليها وضع اإلطار 
التشريعي لتطبيقات التكنولوجيا المالية في الكويت هي 
أسواق  وهيئة  البنوك،  إلى  بالنسبة  المركزي  الكويت  بنك 

المال بالنسبة إلى شركات االستثمار والوساطة المالية. 
فــيــمــا تــتــمــثــل أهـــم مـــجـــاالت تــطــبــيــقــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
بصورة  تشمل  التي  المالية  الخدمات  أنشطة  في  المالية 
عــامــة قــطــاع الــبــنــوك والــخــدمــات الــمــالــيــة، وقــطــاع شــركــات 
أمثلة  ومن  الضرائب.  وقطاع  التأمين  وشركات  االستثمار 
الدفع  منصات  الكويت  في  المالية  التكنولوجيا  استخدام 
التداول. ومما ينبغي  اإللكتروني وتحويل األموال وبرامج 
التاسعة  بالمرتبة  حلت  الــكــويــت  مدينة  أن  إلــيــه  ــارة  اإلشــ
األوســط  الــشــرق  فــي  المالية  للتكنولوجيا  وجــهــة  كأفضل 
بعد  الخليجية  الــوجــهــات  أفــضــل  ورابــــع  أفــريــقــيــا،  وشــمــال 
لــعــام 2020 عــلــى مؤشر  دبـــي والــمــنــامــة والـــريـــاض، وذلــــك 
بــرزت  وقــد   ،»2020  Global Fintech« المالية  التكنولوجيا 

كويتية  مالية  تكنولوجيا  شركات  ثالث 
فــي نــشــاطــاتــهــا وقــدرتــهــا عــلــى اخــتــراق 
وشــركــة   ،FinFirst شــركــة  وهــــي  الـــســـوق 
بنك  ولعب   .Tap وشــركــة   ،MyFatoorah
الكويت المركزي دورا مؤثرا في توجيه 
العتماد  الكويت  في  التجارية  البنوك 
والتوسع  المالية  التكنولوجيا  تقنيات 
بدال من  الرقمية  الخدمات  إحالل  في 
التقليدية، ويتضح ذلك من  الخدمات 
الكويت  لبنك  السريع  االنفتاح  خــالل 
الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك 
الكويتية  الــبــنــوك  بــوبــيــان وغــيــرهــا مــن 
ــات واتــفــاقــيــات مع  ــراكـ الــتــي أبـــرمـــت شـ

شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة بــهــدف 
تــقــديــم خــدمــات مــالــيــة مــبــتــكــرة تحقق 
معايير السهولة والسرعة واألمان، وبما 
يعزز من تنافسيتها عبر تقديم خدمات 

ثقتهم  وتعزز  العمالء  رضا  تحقق  عالية  جــودة  ذات  مالية 
بخدماتها.

اما بالنسبة إلى البيئة التنظيمية للتكنولوجيا المالية 
في سلطنة عمان فقد أطلق البنك المركزي العماني بتاريخ 
الرقابية  التجريبية  »البيئة  مــبــادرة   ،2020 ديسمبر/   /10
للتكنولوجيا المالية )Fintech Regulatory Sandbox( ألجل 
وشركات  الناشئة  والمشروعات  المالية  المؤسسات  تمكين 
التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية من االختبار الفعلي 
بالتكنولوجيا  والــمــدعــومــة  المبتكرة  مشاريعها  وتــجــربــة 
الحديثة في بيئة آمنة مواتية لطرح حلول تقنية مبتكرة 
في القطاع المالي والمصرفي. وتضمن إطار عمل المبادرة 
مجموعة من المعايير واإلجراءات والشروط الالزم توفرها 
بيئة  لــدخــول  الموافقة  على  للحصول  الطلب  مــقــدم  فــي 
الستقبال  األولــى  المرحلة  وخصصت  المباشر،  االختبار 
ذات  المالية  التكنولوجيا  بتطبيقات  المعنية  الطلبات 
الصلة بحلول وخدمات المدفوعات. وتهدف مبادرة البيئة 
التجريبية الرقابية للتكنولوجيا المالية في سلطنة عمان 

التكنولوجيا  قطاع  في  المنافسة  تعزيز  إلى 
بمزايا  المباشرة  المعرفة  وترصين  المالية، 
ومخاطر المنتجات والخدمات قيد االختبار، 
بــاإلضــافــة الـــى خــفــض الــوقــت الــــالزم لطرح 
المقترحة  الــمــالــيــة  والــخــدمــات  الــمــنــتــجــات 
يتم  أن  المتوقع  ومــن  المحلية.  الــســوق  فــي 
ــبـــادرة البيئة  الــثــانــيــة مـــن مـ الــمــرحــلــة  طـــرح 
المالية  للتكنولوجيا  الــرقــابــيــة  التجريبية 
خالل شهر مايو الجاري. ومما ينبغي اإلشارة 
بــخــطــى محسوبة  تــســيــر  الــســلــطــنــة  أن  إلــيــه 
وهـــادئـــة لــرقــمــنــة اقــتــصــادهــا الـــوطـــنـــي، وفــي 
العملية  رقــمــنــة  ســيــتــم  الــمــصــرفــي  الــمــجــال 
الــنــهــائــيــة لـــخـــطـــابـــات االعـــتـــمـــاد مــــن خـــالل 
الــمــوزعــة ووضــع  الــســجــالت  اســتــخــدام تقنية 
لهذا  معتمدة  مفتوحة  صيرفة  استراتيجية 
القطاع، كذلك تم العمل على إنشاء البرنامج 
واإللــحــاق  إلكترونيًا  زبــونــك  »اعـــرف  الوطني 
وسيتم  العماني،  المركزي  البنك  إشـــراف  تحت  الــرقــمــي«، 
تنفيذ هـــذه الــمــبــادرة عــلــى عـــدة مــراحــل مــن خـــالل مركز 
عــمــان لــلــمــعــلــومــات االئــتــمــانــيــة والــمــالــيــة )مــركــز حكومي 
الصادر   2019/38 رقــم  السلطاني  المرسوم  بموجب  أســس 
ماليًا  مستقاًل  مــركــًزا  بصفته   2019 مايو  مــن  الثامن  فــي 
الُعماني، ويهدف الى توفير  البنك المركزي  وإداريــًا ويتبع 
وقياس  االئتمانية  كالتقارير  االئتماني  االستعالم  خدمات 
والمالءة  االئتماني  والتصنيف  االئتمانية  الــجــدارة  درجــة 
المالية لألفراد والمؤسسات(. كما وقع الصندوق العماني 
الستثمار  »كــومــكــس«  مجموعة  مــع  اتفاقية  للتكنولوجيا 
الــنــاشــئــة في  الــشــركــات  فــي منافسة  أمــريــكــي  مــلــيــون دوالر 
في  االستثمار  فــرص  تعزيز  بهدف   2022 كومكس  معرض 
 2040 عمان  رؤية  إطار  المالية ضمن  التكنولوجيا  شركات 
ا  محلّيً واالتــصــاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  لتعزيز 

ا. وخارجّيً

{ أكاديمي وخبير اقتصادي

من  التاسع  يــوم  النصر  بيوم  االحتفال  ذكــرى  تــصــادف 
االتــحــاديــة  روســيــا  فــي  العظمى  الوطنية  الــحــرب  فــي  مــايــو 
مع أجواء الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا ما ألقى 
بظالله على هذه الذكرى التي تسترجع فيها شعوب االتحاد 
الشعوب  هــذه  بذلتها  التي  الكبرى  التضحيات  السوفيتي 
القتال  1945 على جبهات  إلى   1941 عام  الفترة من  خالل 
الــحــرب  فــي  الــعــظــمــى  الــوطــنــيــة  الــحــرب  المختلفة خـــالل 
النازية  بانتصار ساحق على  والتي تكللت  الثانية  العالمية 
الغربية  أوروبــا  اكتساح  التي استطاعت خالل سنوات قليلة 
الجمهوريات  اتحاد  وقــوف  أن  إال  وإذالل شعوبها  والشرقية 
وتقديم  الــنــازيــة  وجــه  فــي  الــســابــق  السوفيتية  االشــتــراكــيــة 
ــدا لــلــطــمــوحــات الــنــازيــة  ــع حــ ــا وضــ ضــحــايــا بــالــمــاليــيــن مـ
واستطاع االتحاد السوفيتي أن ينقذ العالم بأسره من هذا 
مليون   50 من  أكثر  سقوط  في  تسبب  الــذي  البشع  الوجه 
قتيل في مختلف الجهات نصفهم من المواطنين السوفيت 
من عسكريين ومدنيين ضحوا بأرواحهم في سبيل تخليص 
في  السوفيتي  االتحاد  ما جعل  الكابوس  هذا  البشرية من 
هذه المعركة الكبرى المخلص األساسي والرئيسي لشعوب 
واالنتصار على هذه  النازية  ولألمم من األطماع  المعمورة 

الجرثومة التي فتكت بأوروبا في ذلك الوقت.
العظمى  الوطنية  الــحــرب  ذكــرى  عند  نتوقف  وعندما 
االتحادية  روسيا  بين  بالحرب  المتسمة  الظروف  هذه  في 
ودول حلف الناتو على األرض األوكرانية يمكننا أن نالحظ 

ما يلي:
أوال: إن هذه الحرب قد فرضت على روسيا فرضا حيث 
السياسي  الــتــاريــخ  فــي  والباحثين  الــدارســيــن  أغــلــب  يجمع 
المعاصر على أن الواليات المتحدة األمريكية وأغلب الدول 
بشكل  تراجعت  قد  الناتو  تحت حلف  المنضوية  األوروبــيــة 
السوفيتي  االتحاد  سقوط  بعد  به  التزمت  ما  عن  مخجل 
السابق بعدم التوسع شرقا نحو الحدود الروسية كما أكدت 
االتفاقيات خالل عقد التسعينيات من القرن الماضي حيث 
أصبحت معظم دول شرق أوروبا أعضاء في حلف الناتو ولم 
حلف  ويحاول  حاولتا  اللتين  وجورجيا  أوكرانيا  سوى  تبق 

الناتو إدخالهما ضمن بنيته العسكرية 
بالرغم  الروسي  القومي  األمن  لتهديد 
والسلمية  المتعاقبة  الــمــحــاوالت  مــن 
الــتــي بــذلــتــهــا روســيــا االتــحــاديــة خــالل 
ــإنــــه لــــم تــتــم  ــعـــقـــديـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن فــ الـ
االستجابة إلى متطلبات األمن القومي 
الروسي بل األخطر من ذلك أن الغرب 
وعدم  روسيا  استفزاز  إلى  أوكرانيا  دفع 
اتفاقية مينسك، ولذلك  احترام تنفيذ 
ــرار الــــــــروس إلـــــى الــــدخــــول  ــ ــطـ ــ فـــــإن اضـ
الــجــديــدة يجعلهم  الــمــعــركــة  هـــذه  فـــي 
به  الذي حسوا  الشعور  بنفس  يشعرون 
دفاعا  العظمى  الوطنية  الحرب  خــالل 

عن أمنهم واستقرارهم وبالدهم.
ومعهم  الــروســي  الشعب  إن  ثــانــيــا: 
شعوب االتحاد السوفيتي السابق والتي 
قدمت أكثر من 27 مليون قتيل إليقاف 

البغيضة  الهتلرية  البشرية من  النازي وتخليص  الزحف 
تــجــد نفسها الــيــوم فــي مــواجــهــة الــــدول الــغــربــيــة الــتــي ال 
مانع لديها من وضع المليشيا النازية في أوكرانيا والتي 
تعلن عن نفسها صراحة بشعاراتها وأدبياتها القائمة على 
كراهية االمه الروسية والتي مارست خالل الثماني سنوات 
الماضية ما يشبه اإلبادة الجماعية في منطقة الدونباس.

الــغــرب مستعد  أن  ويــؤكــد مــجــددا  يبين  األمـــر  وهـــذا 
الستخدام كل الوسائل الشرعية وغير الشرعية اإلنسانية 
الكراهية  على  القائمة  أهدافه  لتحقيق  اإلنسانية  وغير 
على  والدليل  نهائيا  روســيــا  تدمير  فــي  والرغبة  والحقد 
الــنــازيــيــن  الــنــاتــو تتبنى وتــحــتــضــن  بــلــدان حــلــف  ذلـــك أن 
وتزودهم  والتدريب  بالسالح  وتمدهم  أوكرانيا  في  الجدد 
بــكــل الــوســائــل الــتــي يــحــتــاجــونــهــا بــمــا فــي ذلـــك الــدعــايــة 
القوات  أن  اإلعالمية ومن هنا يتضح بشكل ال لبس فيه 
الروسية وهي تواجه النازيين الجدد في أوكرانيا تستذكر 
الــحــرب  إبـــان  الهتلرية  الــنــازيــة  الــســابــقــة مــع  مــواجــهــاتــهــا 

الوطنية العظمى.
ــات الــحــرب  ــريـ ثــالــثــا: إن اســتــحــضــار ذكـ
ــى الــشــعــب  الــوطــنــيــة الــعــظــمــى بــالــنــســبــة إلــ
ــروســـي تــحــديــدا فـــي االحــتــفــال بــالــتــاســع  الـ
والمعنوية  الوطنية  الـــروح  يحيي  مايو  مــن 
مجددا  يؤكد  ألنه  االتحادية  روسيا  لشعوب 
وتناضل  وتــقــاتــل  تــحــارب  ستظل  روســيــا  أن 
ضد النازية في أشكالها المختلفة الجديدة 
بــأســره مــن هــذا  الــعــالــم  والــقــديــمــة لحماية 
الشر وأن التهديد الرئيسي لروسيا ال يزال 
ألن  المخاطر  تتغير  ولــم  تقريبا  نفسه  هــو 
الغربية  أوروبــا  في  وموطنها  مقرها  النازية 
أوكرانيا  في  مجددا  وتغذيتها  تمويلها  وتــم 
الــمــنــاطــق المحاذية  وربــمــا حــتــى فــي بــعــض 
بالقوة  المساس  لمحاولة  الــروســيــة  للدولة 
ــا فــــي حــــــروب تــــــؤدي فــي  ــاكـــهـ الـــروســـيـــة وإنـــهـ
الــنــهــايــة إلــــى اإلضـــــــرار بـــروســـيـــا والــمــســاس 
بأمنها واستقرارها ولذلك فإن االحتفال بيوم النصر هذا 
العام يرتبط بشكل كبير وواضــح بتجدد اإلحساس بذات 
السوفيتي  االتحاد  ودول  روسيا  واجهتها  التي  المخاطر 
السابق خالل الحرب الوطنية العظمى ولكن األمر المهم 
ــوى مــمــا كــانــت عليه  أن روســـيـــا االتـــحـــاديـــة حــالــيــا هـــي أقــ
فــي ذلـــك الــتــاريــخ الــقــديــم وإنــهــا اســتــرجــعــت قــوتــهــا وقــوة 
بعد  العالم  في  مكانتها  واسترجعت  وازدهارها  اقتصادها 
ســنــوات مــن الــتــراجــع واالنــكــمــاش وهـــذا مــا يخيف الــدول 
تعتد على  ولم  روسيا ال تهدد  أن  الغربية مع  الرأسمالية 
أحد بعكس ما قامت به الواليات المتحدة األمريكية من 
وتدميره  وجيشه  دولــتــه  وإســقــاط  للعراق  غاشم  احــتــالل 
بــالــكــامــل واحـــتـــالل أفــغــانــســتــان بــالــكــامــل وتــركــهــا مــجــددا 
فريسة لطالبان إضافة إلى االعتداء على ليبيا وتدميرها 
من قبل حلف شمال األطلسي الناتو ومثلما أنقذت روسيا 
البشرية من النازية القديمة فإنها اليوم تناضل من أجل 

القضاء على النازية الجديدة.

م����ام����ح م����ن ال����ن����ظ����ام ال���ب���ي���ئ���ي ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

)5( ال��خ��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  م��ج��ل�����س  دول  ف���ي  ال��م��ال��ي��ة 

في ذكرى الن�سر.. رو�سيا في مواجهة »النازية الجديدة«

الديكتاتورية الرقمية اأم التعددية الإعامية!

فوزية رشيد

تهديد »كورونا« يبقى قائما 

عبداهلل األيوبي ayoobi99@gmail.com

بقلم: د. أسعد 
حمود السعدون {

بقلم: 
د. نبيل العسومي

ــالم بــكــل مـــا يــتــســع بـــه أفــقــه مـــا بين  ــ {  اإلعـ
أنه  أو إعــالم رقمي، ال شك  إعــالم رسمي أو خاص 
اليوم أحد أهم األسلحة الناعمة في الدول أو في 
في سياق  األدوات  أخطر  أحد  هو  بل  ككل،  العالم 
الحروب العسكرية والسياسية واالقتصادية، وأحد 
أكثر اآلليات أهمية في »التوجيه الفكري« والتأثير 
بكل  اإلعــالم  يكون هذا  والمعنوي، وحين  النفسي 
كــبــرى مسيطرة  تــأثــيــر دول  تــحــت  واقـــًعـــا  مــداخــلــه 
ومهيمنة، فإنه ُيدار عبر خبراء عسكريين ونفسيين 
المجتمعات  سيكولوجية  فــهــم  فــي  متخصصين 
والبشرية، لتوجيههم فكريا وسيكولوجيا! كما يدار 
اإلعالم في الدول الكبرى، من أجهزة استخباراتية 
متخصّصة بدورها في المجال اإلعالمي، لتوجيه 
وتشويه  التضليل  مــمــارســة  وحــتــى  فــكــرًيــا،  الــعــالــم 
الـــحـــقـــائـــق، بـــاقـــتـــطـــاع أجـــــــزاء مـــنـــهـــا، أو مــمــارســة 
االنتقائية فيها، إلى جانب آليات الفبركة، وصناعة 

األحداث المفتعلة وغير ذلك من أساليب!
ولــعــل اإلنـــســـان الــعــربــي اخــتــبــر كـــل ذلـــك ومــا 
هــو أكــثــر فــي أحـــداث ال تـــزال قريبة إلــى الــذاكــرة، 
وهــي أحـــداث مــا ُســمــي بـــ )الــربــيــع الــعــربــي(، فكان 
خريًفا ودماًرا لعب اإلعالم بكل فضاءاته المفتوحة 
القنوات  في  واضًحا  كان  ومثاله  فيه،  أساسًيا  دوًرا 
»الجزيرة«! وتلك االستخدامات في  الغربية وقناة 
تحدث  التي  ذاتها  هي  إعالمًيا،  العربية  األحــداث 
عــادة في أية قضية أو أزمــة تديرها الــدول الكبرى 
»اإلعـــالم  ومــنــه  الــعــالــمــي  اإلعــــالم  عــلــى  المهيمنة 

الرقمي«!
{ اليوم وألن »اإلعالم الرقمي« يزداد حضوره 
وتأثيره وإمكانيات التوجيه واالختراق فيه بسهولة 
الستار  أحياًنا من خلف  يديرها  تتسّتر خلف من 
وبغموض!، فإن الدول الغربية الكبرى التي أنتجت 
الفضاءات الرقمية، أنتجت معها )كيفية التحكّم( 
الرقمية  الــفــضــاءات  تــلــك  استعرضنا  ــإذا  فـ فــيــهــا! 
أن  نجد  وغيرها،  و»واتــســاب«  و»فيسبوك«  كـ»تويتر« 
تعاني  المتحدة  الــواليــات  خــارج  لها  بدائل  إيجاد 
من صعوبات جّمة! وأن الخروج من سطوة التحكّم 
فيها ال تزال بعيدة المنال على الدول أو الجهات 
الــمــتــضــرّرة مــن ذلـــك الــتــحــكــّم، حــيــث )أغــلــب دول 
هي  وإنما  الرقمية(،  اآلليات  تلك  تنتج  لم  العالم 
وشعوبها ال تزال في طور المستهلك لها، فإن لم 
ُيعجب القائمون عليها مادة أو موضوًعا أو موقًفا 

وخير  بسهولة،  ذلك  يتّم حجب  فإنه  إلخ  ا  سياسّيً
مثال ما يدور حالًيا حول )األزمة األوكرانية( من 
حجب القنوات واإلعالم الروسي، وبما يتعلق أيًضا 
سابًقا  تعلق  بما  حتى  بل  الفلسطينية،  بالقضية 
في االنتخابات األمريكية، حين تم حجب »اإلعالم 
الــرقــمــي« وأهــمــه »تــويــتــر« عــن الــرئــيــس األمــريــكــي 

»ترامب«!
{ بقدر ما العالم بحاجة إلى )تعدّدية قطبية( 
بحاجة  هــو  العالمي،  الــقــوى  مــيــزان  مستوى  على 
ــارج الــســيــطــرة الرقمية  إلـــى »تــعــدديــة إعــالمــيــة« خـ
ــلـــدول الــغــربــيــة الــمــهــيــمــنــة! وحــيــث  ــيـــة لـ واإلعـــالمـ
أثبت الغرب مع تراكم األحداث أنه )خارج الحياد 
اإلعالمي( وعكس ما يدعي! بل هو يستغل هيمنته 
ا،  اإلعالمية والرقمية، كسالح لتوجيه العالم فكرّيً
وحذف أو حجب ما ال يراه مناسًبا ألجندته وأهدافه 
ومخططاته! وقد اتضّح أيًضا في السنوات األخيرة 
حجم »ازدواجية المعايير« حين تتم المقارنة بين 
وتعامله مع قضايا  األوكرانية«  »األزمة  تعامله مع 
ــرى، الــتــي كــانــت أهـــداًفـــا ألجــنــداتــه  ــ الــشــعــوب األخـ

وحروبه ومنها القضية الفلسطينية كمثال!
لحرية  العالمي  )الــيــوم  بـ  يحتفل  والعالم   }
الصحافة(، فإنه يستغرب كم هو عالم اليوم بعيد 
عـــن تــلــك الــحــريــة، لــيــس فــقــط فـــي الــصــحــافــة أو 
اإلعـــالم الــرقــمــي أو اإلعـــالم الــغــربــي عــمــوًمــا، رغم 
التوجيه  ألن  التعبير،  بحريات  الكبرى  ادعــاءاتــه 
والتضليل والهيمنة باتت واضحة في آليات العمل 
الصحفي واإلعالمي الغربي أكثر من غيره، خاصة 
حين األزمات والحروب، وحيث السيطرة منسوبها 
ــراوح حــســب الـــحـــاجـــة، ومــثــلــهــا »حـــريـــة الــــرأي«  ــتـ يـ
وخاصة في »اإلعالم الرقمي« تتراوح بين التهميش 
والتعتيم ومنع اآلراء، حسب موقعها من األجندة 

الغربية المطلوبة!
الصحافة في  وأيــن حرية  الـــرأي؟!  أيــن حرية 
في  واإلعالمية  الفكرية  التعددية  وأيــن  العالم؟! 
وسائل  في  التحكّم  هذا  ولماذا  الرقمي؟!  اإلعــالم 
أمــام  الحقيقة  فــي  إنــنــا  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي؟! 
بوجود  النهاية  في  يفيد  إعالمًيا  عالمي  منعطف 
الغرب  فيها  يتحكّم  ورقمية(  إعالمية  )ديكتاتورية 
المهيمن، بما يدعو الدول المتضرّرة إلى التفكير 
الفكرية  التعددية  ســيــادة  لضمان  آخــر  تــوجــه  فــي 

واإلعالمية! فهل سيحدث ذلك قريًبا أم متى؟!

نحو ا�ستراتيجية متكاملة لاأمن الغذائي الخليجي

ــة  ــيـ كـــــــانـــــــت -والتـــــــــــــــــــــــــزال- قـــضـ
األمـــن الــغــذائــي تــســتــحــوذ عــلــى جل 
مــؤداه  لسبب  العالم  دول  اهتمامات 
منشأة  كــورونــا  جائحة  كانت  إذا  أنــه 
لذلك التحدي بما رتبته من توقف 
سالسل اإلمداد لعدد من الدول التي 
األساسية  احتياجاتها  على  تعتمد 
من الغذاء عبر االستيراد فإن األزمة 
ــة كــانــت كــاشــفــة لــخــطــورة  ــيـ ــرانـ األوكـ
لم  فالمسألة  ومـــداه،  التحدي  ذلــك 
ــدادات  اإلمـ باستمرارية  ترتبط  تعد 
فحسب بل بعوامل اقتصادية وأخرى 
ســيــاســيــة، لــم تــكــن الــعــديــد مــن دول 

التي  تلك  حتى  عنها  بمنأى  العالم 
لديها قدرات مالية تمكنها من تأمين 
ــن الـــغـــذاء  احــتــيــاجــات مــواطــنــيــهــا مـ
العربي  الخليج  دول  مقدمتها  وفــي 

مــالــيــة نتيجة  فـــوائـــض  لــديــهــا  تـــوافـــرت  وإن  الــتــي 
جراء  العالمية  األســـواق  في  النفط  أسعار  ارتــفــاع 
ــه تــواجــه  األزمــــة األوكـــرانـــيـــة فــإنــهــا فــي الــوقــت ذاتــ
نسبة  يفوق  الحبوب  أسعار  في  مضطردًا  ارتفاعًا 
الزيادة في أسعار النفط، صحيح أنه من الصعوبة 
ــدول الخليج  ــي لـ بــمــكــان الــحــديــث عــن اكــتــفــاء ذاتـ
الــعــربــي مــن الــغــذاء فــي الــمــدى الــمــنــظــور نتيجة 
عوامل عديدة منها عدم توافر الكثير من األراضي 
الزراعية الصالحة للزراعة وندرة المياه وملوحتها  
حتمية  يعني  ال  ذلــك  أن  إال  المناخية  والتغيرات 
األمن  لتحقيق  خليجية  تكاملية  مسارات  انتهاج 
الغذائي، ومع األخذ في االعتبار أن تقارير منظمة 
األغــذيــة والــزراعــة »الــفــاو« قد جــاءت في معظمها 
مــا قبل  ــواء  الــعــربــي سـ الخليج  دول  عــن  إيــجــابــيــة 
جــائــحــة كـــورونـــا أو مــا بــعــدهــا  ومــجــمــلــهــا أن دول 
الــخــلــيــج الــعــربــي لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى االحــتــفــاظ 
باحتياطات كبيرة من السلع األساسية  لمدة تصل 
أحيانًا إلى 12 شهرًا كمخزون في حاالت الطوارئ 
اهتمامها بصناعات تحضير  واألزمــات، فضاًل عن 
األغذية، باإلضافة إلى قدرتها على تقديم تدابير 
تحفيزية على فترات زمنية ممتدة  وهو ما قامت 
ــــدول ضــمــن إدارتـــهـــا  بـــه بــالــفــعــل حــكــومــات تــلــك الـ
ألزمـــة األمـــن الــغــذائــي خــالل جائحة كــورونــا، فإن 
األزمة األوكرانية كانت تحديًا آخرا لما سببته من 
أسعار  ازدادت  الحبوب عالميًا حيث  أسعار  ارتفاع  
منذ  تــحــدث  لــم  وهــي   %37 تــجــاوزت  بنسبة  القمح 
14 عامًا في ظل كون روسيا وأوكرانيا تمثالن %30 
من صادرات القمح لدول العالم وعلى نحو خاص 
للشرق األوسط وشمال إفريقيا وآسيا، بل إن بعض 
الدول الخليجية التي ال تستورد القمح من روسيا 
واجهت  فإنها  الرئيسية  وجهتها  أســتــرالــيــا  وتــعــد 
وهو  بسيط  لسبب  األســعــار  فــي  ملحوظًا  ارتــفــاعــًا 
زيادة الطلب العالمي على القمح ومن ثم المسألة 
ما  ويعني  والــطــلــب،  للعرض  تخضع  النهاية  فــي 
سبق نتيجة مهمة وهي أن تحقيق األمن الغذائي 
يتشابك مع  بل  الــدول فحسب  بقدرات  يرتبط  ال 
الــواقــع اإلقــلــيــمــي والــعــالــمــي بشكل مــلــحــوظ بما 
إقليمية  استراتيجيات  في  التفكير  ضــرورة  يعني 
لــلــتــكــامــل بـــشـــأن تــحــقــيــق األمـــــن الـــغـــذائـــي الـــذي 
أود  ال  كافة،  للدول  القومي  األمــن  جوهر  أضحى 
الــخــوض فــي أرقــــام ربــمــا تــكــون مــعــروفــة للجميع 
مصادر  من  كبيرة  لنسبة  الــزراعــة  استهالك  بشأن 
وغيرها  العربي  الخليج  دول  في  المتاحة  المياه 
مــن الــتــحــديــات األخــــرى إال أن هــنــاك مــســارات أو 
باألحرى دروسًا مستفادة سواء من تداعيات جائحة 
المسارات  تلك  األوكرانية،  األزمــة  جــراء  أو  كورونا 
الستراتيجية  أسسًا  تمثل  أن  تكاملها  حال  يمكن 
الست  الـــدول  بين  متنافسة  ال  متكاملة  خليجية 
ــــن الـــغـــذائـــي وأولـــهـــا:  بـــشـــأن مــواجــهــة تـــحـــدي األمـ
أهمية العامل الجغرافي ضمن مساعي االستثمار 
الــزراعــي فــي الــخــارج ، فعلى الــرغــم مــن كونه يعد 
ربما  أنــه  إال  الــغــذائــي  األمـــن  لتحقيق  آلــيــة مهمة 
يصبح غير ذي جــدوى حــال حــدوث حــاالت إغالق 
وتوقف سالسل اإلمدادات وبالتالي فإن االستثمار 
مهمًا،  بدياًل  يعد  الجغرافي  النطاق  ذات  دول  في 
الغذائي  األمــن  قضية  اتــخــاذ  أهمية  مــع  وثانيها: 
في بعض دول الخليج اهتمامًا تشريعيًا من خالل 

ــات الــــالزمــــة  ــعـ ــريـ ــتـــشـ إقــــــــرار الـ
لــلــتــعــامــل مـــع ذلــــك الــتــحــدي 
ــذلـــك  ــل، وكـ ــامـ ــكـ ــتـ بـــمـــنـــظـــور مـ
ــًا مـــــن خــــالل  ــيــ بـــــعـــــدًا مــــؤســــســ
عن  مسؤولة  وزارة  استحداث  
الحال  هو  كما  الغذائي  األمن 
ـــة اإلمـــــــــارات الــعــربــيــة  ــ فــــي دولـ
النهج  عــن  فــضــاًل   ، الــمــتــحــدة 
االحترازي المتمثل في إسراع 
كل الدول الخليجية بتأسيس 
مخزون استراتيجي من السلع 
األساسية فإن هناك تباينا بين 
الفرصة  إتاحة  الــدول في  تلك 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص لــالضــطــالع 
التصدير  عمليات  في  بمهامه 
الذي  القطاع  وهــو  واالســتــيــراد 
أثــبــت نــجــاحــًا كــبــيــرًا ســـواء في 
أو في دول عربية أخرى وذلك  بعض دول الخليج 
وفي  الحكومي،  القطاع  مع  تنافسًا  وليس  تكاماًل 
تــقــديــري أنـــه حـــال  إتــاحــة الــمــزيــد  مـــن  الــفــرص 
ــى  كونه  إلـ بــاإلضــافــة  فـــإن ذلـــك  الــخــاص  للقطاع 
تعزيزًا للتنافسية بما ينعكس بشكل إيجابي على 
في  فإنه  الغذاء  من  األساسية  االحتياجات  توفير 
الغذاء وهو  ذاتــه ســوف ينعكس على جــودة  الوقت 
إمكانية  وثالثها:  الــغــذائــي،  األمــن  مضامين  أحــد 
تأسيس شركات خليجية مشتركة  في مجال إنتاج 
الــقــدرات  مــن خاللها صهر  يمكن  الــغــذاء  وتــوزيــع 
إطــار واحــد يتم من خالله تحديد  الخليجية في 
والــتــي تتناسب  كــل دولـــة  الــتــي تتمتع بها  الــمــزايــا 
بشكل كبير مع عملية إنتاج الغذاء ذاته والتي تمر 
بمراحل عديدة بما يحقق هدف التكامل، ورابعها: 
التكنولوجيا  توظيف  مــجــال  فــي  الــخــبــرات  تــبــادل 
ــاج الــــزراعــــي وذلــــك بــالــنــظــر إلــى  ــتـ فـــي تــعــزيــز اإلنـ
اإلمــكــانــات  حيث  مــن  الخليج  دول  ظـــروف  تشابه 
توظيف  وخامسها:  لــلــزراعــة،  المتاحة  والــقــدرات 
اإلنتاج  دعم  مجال  في  الخليجي  العلمي  البحث 
ــال مــنــاهــج نوعية  ــ ــواء مـــن خـــالل إدخـ الـــزراعـــي ســ
المؤسسات  ضمن  الحديثة  الزراعة  أساليب  حول 
جوائز  تخصيص  أو  الخليج  دول  فــي  التعليمية 
ألفضل  العربي  الخليج  دول  مستوى  على  سنوية 
الــبــحــوث فـــي الــمــجــال الـــزراعـــي لــحــفــز االهــتــمــام 
وطنية  قضية  كونه  المجال  بذلك  الوعي  وتنمية 
وجود  باالعتبار  األخذ  ومع  كافة،  المؤسسات  تهم 
على  الــغــذائــي   األمـــن  لتحقيق  مهمة  مقترحات 
مقترح  ذلــك  ومــن  الجماعي  الخليجي  المستوى 
دولة الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائي موحدة لدول 
األخــرى  المقترحات  من  وغيرها  العربي  الخليج 
الخليج  دول  بــيــن  التنسيق  إلـــى  حــاجــة  ثــمــة  فـــإن 
البيئة  وتحوالت  اإلقليمية  البيئة  تهديدات  ضمن 
األمن  واقــع  على  شك  بال  تنعكس  والتي  الدولية 
اإلقليمية  التهديدات  وتربط  الخليجي،  الغذائي 
البحرية  والــمــمــرات  الموانئ  بأمن  أســاســي  بشكل 
الخليج  دول  عليها  تعتمد  الــتــي  االســتــراتــيــجــيــة 
احتياجاتها من  استيراد معظم  رئيسي في  بشكل 
الــغــذاء بما يعنيه ذلــك مــن ضـــرورة وجــود خطط 
خليجية للتعامل مع أي تهديدات ومنها اإلرهاب 
الدولية  البيئة  تحوالت  ترتبط  بينما  السيبراني، 
بــأزمــات أو صــراعــات  إمــا تــؤدي إلــى وقــف سالسل 
بما  الرئيسية  الــحــبــوب  أســعــار  ارتــفــاع  أو  الــتــوريــد 
بينها عند  فيما  التنسيق  الخليج  دول  يملي على 
ويعد  لالستيراد  األساسية  الوجهات  مع  التعاقد 
ذلك ضمانة أساسية لعدم انقطاع سالسل التوريد 
مماثلة  انقطاع  حـــاالت  حـــدوث  حــال  كــامــل  بشكل 

لجائحة كورونا.
ــن الــغــذائــي  ومــجــمــل مـــا ســبــق إن قــضــيــة األمــ
محلية  بسياقات  ترتبط  العربي  الخليج  دول  في 
متكامل  بشكل  قــراءتــهــا  يتعين  ودولــيــة  وإقليمية 
لألمن  شاملة  خليجية  استراتيجية  صياغة  عند 

الغذائي.

{ مدير برنامج الدراسات االستراتيجية 
والدولية بمركز البحرين للدراسات االستراتيجية 
والدولية والطاقة »دراسات«

بقلم:
 د. أشرف محمد كشك {

العدد )16117( - السنة السابعة واألربعون - اإلثنين 8 شوال 1443هـ - 9 مايو 2022م1414

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16117/pdf/1-Supplime/16117.pdf?fixed7707
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1294639
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1294653
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جامعة البحرين الطبية حتتفل بانتقال 302 طالب للتدريب الإكلينيكي

�شهدت الكلية امللكية للجراحني يف اأيرلندا - جامعة البحرين الطبية )RCSI Bahrain( انتقال

181 طالبا من كلية الطب و121 طالبا من كلية التمري�ض والقبالة اإىل مرحلة التدريب االكلينيكي 
)ال�شريري(، وذلك خالل االحتفاالت ال�شنوية الرتداء املعاطف البي�شاء والزي االأبي�ض التي اأقيمت 

يف حرم اجلامعة يف الب�شيتني.

الطب  »اأهنئ طالبنا من كلية  الطبية:  البحرين  العتوم رئي�ض جامعة  الربوفي�شور �شمري  وقال 

امل�شتقبل يف جمال  قادة  لي�شبحوا  برحلتهم  مهمة  اتخذوا خطوة  الذين  والقبالة  التمري�ض  وكلية 

الرعاية ال�شحية. االلتحاق بالتدريب االإكلنيكي يف مرحلة ُمبكرة من م�شريتهم التعليمية يتيح لطالب 

)RCSI البحرين( فر�شة التعلم من اأع�شاء هيئة التدري�ض امل�شاركني يف امل�شت�شفيات، باالإ�شافة اإىل 
اأطباء وممر�شني من جميع اأنحاء العامل، ما يوفر لهم اخلربات الالزمة لي�شبحوا خريجون متميزون 

وفًقا للمعايريالدولية«.

لل�شوؤون  الرئي�ض  نائب  نيكول�شون  األفريد  الربوفي�شور  من  خطابات  االحتفاالت  وت�شمنت 

رئي�شة  ريبيكا جي�شرت  الربوفي�شور  الطب، ومن  كلية  لطلبة  الطب موجهة  كلية  االأكادميية ومدير 

االأبي�ض  االأبي�ض والزي  ارتداء املعطف  اأهمية  اأبرزوا  اإذ  التمري�ض،  التمري�ض والقبالة لطلبة  كلية 

التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  من  الت�شجيع  وكلمات  ن�شائح  تلقوا  كما  بهما،  املرتبطة  وامل�شوؤوليات 

واخلريجني.

لقاء العيد يف نادي درة الرفاع الجتماعي للوالدين

خ�ش�ص ثالث يوم من عيد الفطر املبارك على قدوع العيد ملنت�شبي 

نادي درة الرفاع االجتماعي للوالدين، اإذ ا�شتمتع احل�شور باجللو�ص 

معا وتبادل التربيكات يف جو عائلي وتبادل االأحاديث، كما قام �شالح 

بن علي بتوزيع جوائز امل�شابقه ال�شنوية على عدد من الفائزين، اإ�شافة 

من  الرفاع  درة  نادي  احل�شور.  جميع  على  العيد  هدايا  توزيع  اإىل 

املراكز املنت�شرة يف مملكة البحرين، ويحر�ص دائما على تقدمي االأن�شطة 

املفيدة للمنت�شبني، ويحتظن عددا كبريا من الرجال والن�شاء، وقد كانت 

الفعاليات التي قدمها يف �شهر رم�شان ناجحة ب�شهادة اجلميع.

دار كنزي تقيم احتفاليتها الرم�شانية الأوىل

الرم�شانية  غبقتها  كنزي  دار  نظمت 

االأ�شتاذة  الدار  اإدارة  مديرة  برعاية  االأوىل 

االأ�شدقاء  العلوي، بح�شور كل من  جميلة 

واملثقفني واالأدباء، يوم االثنني املوافق 18 

جل�شة  الغبقة  ت�شمنت  اإذ   ،2022 اأبريل 

تاأملية بعنوان »رحلة اإىل الداخل«، وكانت 

ال�شهابي،  رباب  للمدربة  عفوية  جل�شة 

االأم�شية  جوائز  على  �شحب  اأعقبها 

احلا�شرين  جميع  وتفاعل  الرم�شانية. 

االأم�شية  راعية  و�شكرت  االأم�شية،  بفقرات 

االأ�شتاذة  العلوي،  ال�شاعرة جميلة  االأديبة 

الفقرة  هذه  تقدمي  على  ال�شهابي  رباب 

�شحور  لتناول  دعوتهم  مت  ثم  التفاعلية، 

الغبقة.

الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم

 العقاري ي�شتقبل الدكتور جا�شم حاجي

ا�شتقبل ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة 

الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري 

مكتبه،  يف  العقاري،  الت�شجيل  عام  مدير 

املجموعة  رئي�ص  حاجي  جا�شم  الدكتور 

العاملية للذكاء اال�شطناعي، اإذ اأهدى الدكتور 

جا�شم ن�شخة من كتابه »اأنا واخلوارزميات« 

الذي ُيعد من اآخر اإ�شداراته الفكرية.

البيانات  من  �شل�شلة  ي�شم  والكتاب 

باأنظمة  واملتعلقة  ال�شرورية  والربجميات 

الذكاء  عملية  يف  وا�شتخداماته  احلا�شوب 

اال�شطناعي.

اللقاء، تقّدم الدكتور جا�شم  ويف ختام 

ال�شيخ حممد  اإىل  والتقدير  بال�شكر  حاجي 

التنفيذي  الرئي�ص  خليفة  اآل  خليفة  بن 

عام  مدير  العقاري  التنظيم  ملوؤ�ش�شة 

الت�شجيل العقاري.

الهالل الأحمر البحريني يت�شلم تربًعا للمحتاجني من جمموعة »اأباريل«

ت�شلمت جمعية الهالل االأحمر البحريني م�شاعدات عينية ملحتاجني 

داخل البحرين اإ�شافة اإىل الالجئني ال�شوريني، قدمته جمموعة »اأباريل 

التجارية«. و�شملت هذه امل�شاعدات 8000 قطعة من املالب�ص واالأحذية 

قيمتها االإجمايل تقارب الـ26 األف دوالر اأمريكي.

زمني  برنامج  جدولة  حاليا  املعني  اجلمعية  عمل  فريق  ويتوىل 

تتلقى  والتي  البحرين،  داخل  املتعففة  االأ�شر  على  منها  جزء  لتوزيع 

م�شاعدات �شهرية من اجلمعية، بينما �شتوزع اجلمعية اجلزء االآخر على 

الالجئني ال�شوريني يف دول اجلوار ال�شوري.

االأ�شتاذ  البحريني  االأحمر  الهالل  جلمعية  العام  االأمني  واأعرب 

مبارك احلادي عن �شكره ملجموعة اأباريل اإزاء هذا التربع وامل�شاعدة يف 

توفري مواد �شرورية لالأ�شخا�ص واملجتمعات املحتاجة، منوًها ب�شعي 

معنا  بالتعاون  جهده  اأق�شى  يبذل  جمتمعًيا  �شريًكا  لتكون  املجموعة 

خارج  واملحتاجني  الالجئني  اإىل  اإ�شافة  املتعففة،  واالأ�شر  االأفراد  لدعم 

البحرين.

من جانبه، �شرح ديراج كالواين مدير املجموعة يف مملكة البحرين 

االأحمر  الهالل  اال�شرتاتيجية مع  اأباريل  قائالً: »تهدف �شراكة جمموعة 

اإىل تعزيز املهمة امل�شرتكة نحو حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة، ودعم 

اجلهود االإن�شانية يف املجتمعات العاملية التي تعمل فيها«.
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اللوؤلوؤ  م�شار  موقع  م�شروع  اإن  وقالت 

يعد اأحد اأهم م�شاريع تعزيز البنية التحتية 

اإىل  الثقافة  تهدف  خالله  ومن  البحرين  يف 

املحرق  مدينة  يف  التاريخية  املواقع  اإحياء 

اإعادة  اأجل  من  ال�شكنية  باالأحياء  واالرتقاء 

وجهة  وتوفري  املدينة  اإىل  البحرين  اأهل 

وخارج  داخــل  من  ــزوار  ال جتذب  ثقافية 

ثقافية. �شياحة  وت�شتقطب  البحرين 

متعددة  الــ�ــشــيــارات  مــواقــف  وتــعــد 

على  الثقافة  هيئة  م�شاريع  اأحدث  الطوابق 

عبارة  وامل�شروع  املحرق،  يف  اللوؤلوؤ  م�شار 

امل�شار.  امتداد  على  موزعة  مباٍن  اأربعة  عن 

حلوايل  افتتاحه  مت  الذي  املبنى  ويت�شع 

اأر�شي  طابق  من  ويتكون  �شيارة   130

�شركة  املــواقــف  و�شممت  اأول.  وطابق 

اأر�شينال�س  مع  بالتعاون  كرييز  كري�شتيان 

الرئي�شي  البناء  مقاول  تنفيذ  ومن  للهند�شة 

واأوالده.  اخلرايف  عبداملح�شن  حممد  �شركة 

املواقف  ت�شييد  من  االنتهاء  املقرر  ومن 

 2022 عام  نهاية  مابني  املتبقية  الثالثة 

مباين  ثــاين  ويقع   .2023 عــام  وبــدايــة 

بالقرب من عمارة  الطوابق  املواقف متعددة 

االأكــر  وهــو  االأخ�شر،  والركن  مطر  بن 

يقع  فيما  اجلاري،  العام  نهاية  مع  ويكتمل 

مبنى املواقف الثالث بالقرب من بيت فخرو 

�شيكون  بينما  اللوؤلوؤ،  م�شار  موقع  جنوب 

العلوي  لبيت  مواجًها  للمواقف  مبنى  اآخر 

اجلالهمة. بيت  من  وبالقرب 

م�شار  م�شروع  من  اجلزء  هذا  ويهدف 

ل�شكان  �شيارات  مواقف  توفري  اإىل  اللوؤلوؤ 

حد  على  اللوؤلوؤ  م�شار  موقع  وزوار  املدينة 

للمحرق  التحتية  البنية  و�شتعزز  �شواء، 

املواقف  وتتميز  عامة.  اأماكن  تعد  كونها 

للمحرق  و�شت�شيف  فريد  هند�شي  بت�شميم 

ن�شيجها  رونق  من  تزيد  جديدة  م�شاحات 

اإىل  امل�شروع  مهند�شو  وعمد  العمراين. 

اجلديدة  املواقف  من  طابق  كل  ت�شميم 

عن�شر  على  الرتكيز  مت  كما  متميز،  ب�شكل 

تتماهى  بحيث  الت�شميم  يف  التوا�شل 

الوا�شلة  املنحدرات  مع  طابق  كل  اأر�شية 

احل�شارية  املقومات  املواقف  لتعك�س  بينها 

الذي يت�شمنه موقع م�شار  العريق  والرتاث 

. لوؤ اللوؤ

افتتاح اأول م�اقف ال�شيارات متعددة الط�ابق �شمن م�شار الل�ؤل�ؤ.. ال�شيخة مي:

الرتقاء بالأحياء ال�شكنية لإعادة اأهل البحرين اإىل املحرق
الطوابق  متعددة  ال�سيارات  ملواقف  الأول  املبنى  اأم�س،  والآثار،  للثقافة  البحرين  هيئة  افتتحت 

�سمن م�سروع موقع م�سار اللوؤلوؤ امل�سجل على قائمة الرتاث العاملي يف مدينة املحرق، وذلك بح�سور 

ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة رئي�سة هيئة الثقافة، ع�سام خلف وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات 

والتخطيط العمراين، غازي املرباطي رئي�س املجل�س البلدي لبلدية املحرق العميد عبداهلل بن خليفة 

ثقافية  �سخ�سيات  دبلوما�سي وح�سور  وجود  اإىل  اإ�سافة  املحرق،  نائب حمافظ حمافظة  اجلريان 

وممثلني عن و�سائل الإعالم.

اأن نرى حتول اأحالم مدينة  اآل خليفة: »ي�سعدنا  وبهذه املنا�سبة، قالت ال�سيخة مي بنت حممد 

التي �ستخدم زوار و�سكان موقع  ال�سيارات  اأول مواقف  اليوم  اإىل حقيقة، ونفتتح  بعراقة املحرق 

م�سار اللوؤلوؤ امل�سجل على قائمة الرتاث العاملي و�ستعزز البنية التحتية للمدينة«، واأ�سافت: »بذلنا 

اللوؤلوؤ �سنوات من اجلهود والتوا�سل والتعاون مع  تنفيذ هذا اجلزء من م�سروع م�سار  اأجل  من 

خمتلف اجلهات من اأجل اإجناز مواقف ال�سيارات التي �ستعمل كمتنف�س ملدينة املحرق التي تتعامل 

مع حتديات عديدة متعلقة بالزدحام والتكد�س ال�سكاين«. 

اأعمار غالبية امل�شابني تقّل عن 5 �شن�ات ومل يتطعم�ا.. د. مبارك لـ»الأيام«: 

ل عالقة لك�رونا بالتهاب »الكبد الغام�ض« الذي ي�شيب الأطفال

خديجة العرادي: 

مبركز  االأطفال  اأمرا�س  ا�شت�شاري  اأكد 

اأنه  اإ�شحاق مبارك  ابن حيان الطبي الدكتور 

التهاب  االآن ال يوجد تطعيم لفريو�س  لغاية 

اأن  اإىل  م�شرًيا  االأطفال،  ي�شيب  الذي  الكبد 

الدرا�شة،  قيد  تزال  ال  واحلاالت  االأ�شباب 

واالأعداد متفرقة ويتم متابعتها ب�شكل دقيق 

مت  االإ�شابات  وغالبة  املخت�شة،  اجلهات  من 

للحاالت  خالًفا  اأقل،  �شدتها  وكانت  عالجها 

ال�شديدة القليلة التي خ�شعت لزراعة الكبد، 

تعميًما  اأ�شدرت  الدول  من  العديد  اأن  كما 

باالحتياطات ال�شحية واالإجراءات املتبعة.

الغام�س  ال�شبب  اإن  مبارك  د.  وقال 

من  حمددة  ل�شاللة  ت�شري  االتهام  واأ�شابع 

 )Adenoviruses( الغدانية  الفريو�شات 

وهذه   ،)41  Adenovirus( النوع  وهو 

مئة  من  اأكرث  منها  املعروف  الفريو�شات 

بالعديد  الب�شر  ي�شيب  منها  خم�شون  نوع، 

الرد  نزالت  بني  ترتاوح  التي  االأمرا�س  من 

العادية والتهابات اجلهاز التنف�شي واله�شمي 

اأن  قليلة ميكن  البويل، ويف حاالت  واجلهاز 

توؤدي اللتهاب يف الكيد. 

اأن  لـ»االأيام«  خا�س  ت�شريح  يف  وبنينّ 

العديد من الت�شاوؤالت تثار حول ارتباط هذا 

اأن  اإال  كورونا،  بفريو�س  الغام�س  املر�س 

هذه العالقة غري واردة، مع اأن نتائج بع�س 

اأن  اإال  لـ»كورونا«،  اإيجابية  كانت  االأطفال 

ذلك  ومع  �شلبية،  نتائجهم  كانت  الغالبية 

ظلت اإحدى النظريات التي تتم درا�شتها. 

يثار  اآخر  ت�شاوؤل  »هناك  واأ�شاف: 

للكبد  الغام�س  االلتهاب  هذا  عالقة  عن 

الفر�شية  هذه  اأن  غري  كورونا،  وتطعيمات 

ا م�شتبعدة كون غالبية االأطفال امل�شابني  اأي�شً

كانوا اأقل من خم�س �شنوات ومل يتلقوا لقاح 

كورونا«.

واأ�شار اإىل اأن ق�شة التهاب الكبد الغام�س 

بداأت يف ا�شكتلندا حني مت اكت�شاف ع�شر حاالت 

الأطفال تقل اأعمارهم عن ع�شر �شنوات، اأ�شيبوا 

بالتهاب �شديد للكبد دون وجود �شبب وا�شح، 

للفريو�شات  �شلبية  هوؤالء  نتائج  وكانت 

املعروفة امل�شببة اللتهاب الكبد الوبائي، وهي 

 A، B، C، D، فريو�شات التهاب الكبد من نوع

E، تال ذلك ارتفاع مطرد للحاالت لت�شل لـ74 
حالة يف عموم بريطانيا.

اكت�شاف  اأعلنت  دول  عدة  اأن  واأ�شاف 

والواليات  اأيرلندا،  بينها  من  مماثلة،  حاالت 

ودول  واليابان،  واأملانيا  االأمريكية  املتحدة 

اأخرى، بلغت 12 دولة، لرتتفع احلاالت اإىل 

 17 منها  خ�شعت  العامل  حول  حالة   200

وظائف  يف  ف�شل  ب�شبب  الكبد  لزراعة  حالة 

ح�شب  واحدة  وفاة  حالة  وجود  مع  الكبد، 

واملركز  العاملية  ال�شحة  منظمة  تقارير 

والوقاية  االأمرا�س  على  لل�شيطرة  االأوروبي 

منها.

وعن اأعرا�س هذا املر�س، قال د. اإ�شحاق 

مبارك اإنها تراوحت بني اأعرا�س عامة كارتفاع 

باالإرهاق  وال�شعور  احلرارة  درجة  يف 

واال�شتفراغ واالإ�شهال، يتبعها ا�شفرار للعني 

الغامق مقارًبا  البول  واجللد وتغري يف لون 

للون ال�شاي مع حتول اخلروج اإىل لون فاحت 

الكبد  حتاليل  نتائج  وتظهر  الطني،  ي�شبه 

ارتفاًعا يف اإنزميات الكبد ب�شكل عام.

ال�شحة  منظمة  تو�شيات  باأن  واأفاد 

الطبية  باملعاينة  تقت�شي  الطبية  العاملية 

الأي طفل يعاين من ارتفاع يف درجة احلرارة 

با�شفرار  م�شحوًبا  االإ�شهال  اأو  واال�شتفراغ 

البول  لون  يف  وتغري  والعني  اجللد  يف 

باملحافظة  الوقاية  طرق  واتباع  واخلروج، 

االأ�شطح  با�شتمرار وم�شح  اليدين  على غ�شل 

واألعاب االأطفال، اإذ يبقى الفريو�س ملدة اأطول 

على االأ�شطح.

د. اإ�سحاق مبارك

معر�ض »كرزكان« للتمكني 

الرقمي ي�شتقطب 500 زائر

الرقمي  التمكني  معر�س  ا�شتقطب 

مبدر�شة كرزكان االبتدائية للبنني 500 

والطلبة  الرتبوية  الكوادر  من  زائر 

للبنني  اأمورهم من 10 مدار�س  واأولياء 

والبنات، للوقوف على التجارب الرقمية 

اأثبتت جناحها باملدر�شة،  االإبداعية التي 

وذلك بح�شور الدكتور علي زهري مدير 

للمنطقة  التعليمية  العمليات  اإدارة 

الرتبية  بوزارة  االأوىل  التعليمية 

والتعليم.

بتكامل  املعر�س  هذا  تنظيم  وجاء 

اإداريني  من  العاملة  الكوادر  جهود 

توثيق  بهدف  وطلبة،  ومعلمني  وفنيني 

اإجنازات املدر�شة �شمن برنامج التمكني 

الرقمي يف التعليم، وت�شليط ال�شوء على 

مناذج مميزة من جتارب اإنتاج املحتوى 

االأدوات  وتوظيف  الرقمي،  التعليمي 

واملواقف  الدرو�س  يف  التكنولوجية 

الرقمي  التطور  على  تاأكيًدا  التعليمية، 

بالتعليم احلكومي.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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فصل الرياضة عن السياسة يمنع الزج باألنشطة الرياضية 
في أتون السياسة.
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القمر يتعامد فوق مكة في ظاهرة فلكية نادرة
ش��هد الحرم المكي، مس��اء أمس، ظاهرة فلكية 
ن��ادرة تتميز بأنها تس��هل عل��ى الجميع تحديد 
اتجاه القبلة بسهولة للمناطق البعيدة عن مكة 

بدون استخدام أي أجهزة.
الظاهرة التي تعتم��د على وصول القمر للتربيع 
األول، تعد ظاهرة فلكية نادرة وهي وصول القمر 
إلى نقطة التعامد فوق مكة المكرمة، وذلك مع 

تساوي ميل القمر مع خط عرض مكة.
وق��ال عض��و االتح��اد العرب��ي لعل��وم الفل��ك 
والفض��اء، الباحث الفلكي مله��م محمد: »تعتبر 
هذه الظاهرة إحدى الظواه��ر الفلكية الطبيعية 
لتحديد اتجاه القبلة بس��هولة للمناطق البعيدة 
ع��ن مكة بدون اس��تخدام أي أجهزة، حيث يكفي 
التوجه نحو القمر لحظة التعامد ليكون الشخص 

متجهًا نحو القبلة مباشرة«.
وأكم��ل.. يحصل التعام��د للقمر الس��اعة 6:26 
مس��اًء بتوقي��ت الس��عودية »15:26 بالتوقيت 
العالم��ي«، وأي ش��خص ي��رى القم��ر ف��ي هذه 
اللحظة يس��تطيع تحديد وتصحي��ح القبلة، وهذا 

يشمل كل دول آسيا وأوروبا وأفريقيا.

 »واتساب« يزيد عدد أعضاء
»الجروبات« إلى 512 شخصًا

أعلن��ت منص��ة  “واتس��اب” المملوك��ة 
لش��ركة “ميتا بالتفورمز” األمريكية، 

ف��ي  األعض��اء  ع��دد  زي��ادة  ع��ن 
المجموع��ات إل��ى الضع��ف، حيث 
المجموع��ات  لمش��رفي  أتاح��ت 
إضاف��ة 512 عضوًا إلى المجموعة 
الواحدة، األمر الذي يسّهل التواصل 

بي��ن الموظفي��ن ف��ي المؤسس��ات 
والشركات.

وتس��عى المنصة م��ن خالل ه��ذه الخطوة 
 إل��ى المنافس��ة مع تطبيقات أخ��رى مثل تليجرام التي تتي��ح إضافة أكثر  
من 100 ألف مس��تخدم للقناة الواحدة، مش��يرًة إل��ى أن الميزة الجديدة 

سيتم تعميمها على المستخدمين بالتدريج.
كم��ا أتاحت “واتس��اب” مي��زة أخرى تمّكن المس��تخدمين من مش��اركة 
الملفات كبي��رة الحجم حتى 2 جيجابايت، وذلك عن��د االتصال باإلنترنت 
من خالل ش��بكة الواي فاي، مما ُيعد تقدمًا كبيرًا بعد س��نوات من إتاحة 

المنصة مشاركة ملفات بحجم 100 ميجابايت فقط.

 مطالبات بمنع عرض
»واحد تاني« ألحمد حلمي

بعدما أثار فيلم »واحد تاني«، الكثير 
م��ن الجدل بس��بب كث��رة اإليحاءات 
مص��ري،  مح��اٍم  تق��دم  الجنس��ية، 
ببالغ للنائ��ب العام المصري حمادة 
الص��اوي، يطالب في��ه بوقف عرض 
فيلم »واح��د تاني« للفنان المصري، 
أحمد حلمي، الذي يعرض في صاالت 

السينما، منذ أول أيام عيد الفطر.
الفيل��م  صن��اع  المحام��ي  واته��م 
وقدم  المثلي��ة،  للجنس��ية  بالترويج 
المص��ري،  الع��ام  للنائ��ب  بالغ��ًا 
صن��اع  بمحاكم��ة  في��ه  مطالب��ًا 
الع��رض.  م��ن  ومنع��ه  الفيل��م، 

كم��ا ذك��ر المحامي في بالغ��ه، الذي نش��رته عدة مواقع محلي��ة: »فيلم 
واح��د تان��ي للممثل أحم��د حلمي يعتمد عل��ى اللبوس��ة المضيئة التي 
يأخذه��ا حلم��ي لتغيي��ر حيات��ه، وكذل��ك هن��اك العديد م��ن اإليحاءات 
الجنس��ية«.  للمثلي��ة  التروي��ج  س��وى  له��ا  ه��دف  ال  الت��ي   الجنس��ية 
وتابع قائاًل »هذه األفعال تدل أن الحرب على ثقافتنا وأخالقنا مس��تمرة، 

وبخاصة من المشاهير، للدعوة لنشر الرذيلة والفسق بين شبابنا«.

أحمد حلمي

 رصد أول إصابة 
بفيروس نادر مصدره القرود

أعلن��ت وكالة األمن الصحي البريطاني��ة، رصد أول إصابة بفيروس جدري 
القرود في إنجلترا.

وأش��ارت الوكال��ة، ف��ي بيان ُنش��ر عل��ى الموق��ع اإللكترون��ي للحكومة 
البريطاني��ة، إل��ى أن المري��ض كان مؤخرًا ف��ي زيارة إل��ى نيجيريا، حيث 

ُيعتقد أنه أصيب بالعدوى، قبل العودة إلى بريطانيا.
وأضاف��ت الوكالة أن المريض يتلق��ى العناية الطبي��ة الالزمة في وحدة 
األمراض المعدية بمؤسس��ة »جاي أند س��انت توماس« التابعة للهيئة 

الوطنية للصحة البريطانية في لندن.
ولفتت الوكالة إلى أنها تتواصل مع كل األش��خاص الذين تعاملوا بشكل 
مباش��ر مؤخرًا مع المصاب، كإجراء احترازي لمنع انتش��ار العدوى بش��كل 
أكب��ر ولتزويدهم بمعلومات حول المرض، مضيفة أن ذلك يتضمن عدد 

من الركاب الذين سافروا مع المصاب على نفس الرحلة إلى بريطانيا.

اكتشاف »جبال سكر« بقاع المحيطات
مفاج��أة كبرى كش��ف عنها بحث 
جديد ف��ي مياه المحيط��ات، أكد 
أن ق��اع المحيط��ات يحتوى على 
احتياطيات هائلة من الس��كر لم 

يكن العالم على علم بها.
م��روج  أن  العلم��اء،  واكتش��ف 
األعشاب البحرية في قاع المحيط 
يمك��ن أن تخزن كمي��ات هائلة 
من المواد الس��كرية، الفتين إلى 
أن هناك آث��ارًا كبيرة على تخزين 

الكربون وتغير المناخ.
ف��ي  المنش��ور  البح��ث  وق��ال 
 Nature Ecology &« مجل��ة 
Evolution«، »يأتي الس��كر على 
ش��كل س��كروز »المكون الرئيس 
للسكر المس��تخدم في المطبخ«، 
األعش��اب  م��ن  إطالق��ه  ويت��م 
البحرية إل��ى التربة تحتها، وهى 
منطق��ة تتأثر مباش��رة بالجذور، 
وهذا يعن��ى أن تركيزات الس��كر 
في ق��اع البحر أعلى بنحو 80 مرة 
مما كان��ت عليه ف��ي المعتاد«، 
وذل��ك وفق��ًا لم��ا نقلته ش��بكة 
»روس��يا اليوم« اإلخبارية. وأش��ار 
التقرير إلى أن فريق البحث، يقول 
ف��ي جميع أنح��اء العالم، »يمكن 
أن تحتوى األعشاب البحرية على 

ما يصل إل��ى 1.3 مليون طن من 
أخ��رى، هذا  الس��كروز، وبعب��ارة 

يكف��ي لحوال��ي 32 ملي��ار علب��ة 
من المي��اه الغازي��ة، لذلك نحن 

نتحدث عن اكتش��اف كبير للسكر 
المخفي«.

 استخدام أكثر من 11 مليار 
جرعة لقاح مضاد لـ»كورونا« عالميًا

تج��اوز إجمال��ي ح��االت اإلصابة المؤكدة بفي��روس كورونا ح��ول العالم حاج��ز 517.1 مليون حالة، بحس��ب آخر 
اإلحصائيات العالمية الصادرة صباح »األحد«.

وأظه��رت أحدث بيانات جامعة »جونز هوبكنز« األمريكية، أن إجمال��ي اإلصابات وصل إلى 517 مليونًا و102 ألف 
حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 6 ماليين و250 ألف وفاة.
وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 

11 مليارًا و336 مليون جرعة.

 تحذيرات من مجاعة عالمية 
جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية

ح��ّذرت وزي��رة ألماني��ة من وق��وع أكبر 
مجاع��ة من��ذ الح��رب العالمي��ة الثانية 
ستسفر عن ماليين القتلى جراء االرتفاع 

الحاد في أسعار المواد الغذائية.
وطالبت وزيرة التنمية األلمانية، سفنيا 
شولتس��ه، بوق��ف اس��تخدام النبات��ات 
الغذائية ونباتات األعالف في إنتاج مواد 

الوقود الحيوي.
وقالت: »إنه ال ينبغي في ظل هذا الوضع 

اس��تخدام القم��ح أو زيت النخي��ل أو بذور 
اللف��ت أو الذرة ف��ي إنتاج الوقود الحي��وي ليس في ألمانيا فحس��ب بل على 
المس��توى الدولي أيضًا فليس هن��اك أحد في العالم يري��د من خالل تزوده 

بالوقود أن يكون مسؤواًل عن تفاقم الجوع في العالم«.

سفنيا شولتسه
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»تويتر« في أيدي المحافظين
ل��م يتمَن العديد من إداري تطبي��ق تويتر أن يكون الملياردير صاحب 
شركة تسال للسيارات الكهربائية  إيلون ماسك رئيسهم القادم خاصة 
و وأنه��م يميلون فكري��ًا تجاه اليس��ار ويؤيدون حذف المس��تخدمين 

للمنصة ممن يخالفونهم الرأي والتوجه. 
وأبرز المس��تائين من اس��تحواذ ماس��ك لش��ركة »تويتر« هي رئيس 
الش��ؤون القانوني��ة فيها »فيج��اي جاد« األمريكية م��ن أصول هندية 
التي انهمرت دموعها ف��ي اجتماع مع موظفيها بعد إعالن بيع تويتر 
إليلون ماسك و أخبرت الحضور أن »المصير أصبح مجهواًل« حسب عدة 
مصادر منها مجلة »بوليتكو« المعروفة. ويعتبر البعض »فيجاي جاد« 
المس��ؤولة األقوى واألكثر تأثيرًا في ملف »األخالق« في الش��ركة حيث 
تدير سياس��ة تويتر التي تتعلق بالتحرش وخطاب��ات الكراهية ونوع 
المحتوى المنشور من قبل المستخدمين. كما يؤكدون أنها وراء حذف 
حساب الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب وكذلك منع نشر قصة 
تورط ابن الرئيس الحالي هانتر بايدن في قضية رشوة. ببساطة، هي 
كانت تسير بمنصة تويتر حسب ميولها السياسية و حسب فكرها الذي 
اتضح أنه يس��اريًا حتى النخاع. طبعًا، ال عجب في ذلك؛ فأغلب األقليات 
العرقية في الواليات المتحدة ميولها يسارية ليبرالية وعادة ما تنتخب 

مرشحي الحزب الديمقراطي الذي طالما اتجه نحو اليسار. 
وللعلم فإن ماس��ك، لم يكن من مؤيدي حذف حساب الرئيس األسبق 
ترام��ب وغ��رد رأيه في تويتر نفس��ه علن��ًا معتبرًا ذل��ك تقنينًا لحرية 
التعبير. كما أبدى إمتعاضه من سياسة فرض الوصاية على المحتوى 
الت��ي انتهجته��ا توتير في اآلون��ة األخيرة والت��ي كان وراءها »فيجاي 
جاد« وغيرها في إدارة تويتر. وماسك أيضًا ليس على وئام مع الرئيس 
باي��دن الذي ع��ادة ما تجاه��ل تس��ال وانجازاتها على صعي��د تطوير 

السيارة الكهربائية.
لذلك؛ استحواذ ماسك على تويتر وقراره بتحويلها إلى شركة خاصة ال 
يتم تداول أس��همها في البورصة ضربة موجعة لشلة اليساريين التي 
تحكم��ت فيها وليس من المس��تبعد أن ينتفض الح��زب الديمقراطي 
قريبًا ويقرر إصدار تش��ريعات تقيد حري��ة التعبير في هذه المنصة أو 

غيرها إذا شعر أنه فقد أتباعه فيها. 
أغلب اإلعالم األمريكي ومن ضمنه منصات التواصل االجتماعي تديره 
جماعات تميل إلى اليسار - أي الحزب الديمقراطي-  فكرًا وتوجهًا مما 
يجعله��م يتفننون في تغيي��ب وجهة نظر المحافظي��ن وأتباع الحزب 
الجمه��وري. وما يهمنا هنا أن نعرف من يق��ف وراء هذه المنصات وما 
هي ميولهم السياسية والفكرية فالمنصات االجتماعية أشد تأثيرًا في 
نوع األخبار التي يتم تداولها من أي وس��يلة أخرى وتمتلك القدرة على 

تحريك الرأي العام ليس في أمريكا فحسب بل في أغلب دول العالم.

أخالق مجتمعنا إلعادة برمجة النفس
أنتهز هذه المساحة والفرصة في البداية بأن أقدم جزيل شكري وامتناني لكل من 
تقدم لي ولعائلتي بواجب العزاء في مصابنا بوفاة والدي األس��بوع الماضي، سواء 
عن طريق الحضور أو االتصال والتواصل، وأقدم اعتذاري لجميع من لم نتمكن من 

الرد عليهم بسبب كثرة االتصاالت.
وفي هذه الظروف يكتش��ف المرء حجم وقوة الترابط بين المجتمع وأفراده، وكيف 
أن الناس تجدهم في تس��ابق ومبادرة دائمة في عم��ل الخير وإبداء موقف إيجابي 

تجاه من إصابتهم مصيبة.
فكمية االتصاالت وما احتوته من مش��اعر طيبة ومواقف إنس��انية في فترة العزاء، 
أظهرت لنا أن المجتمع البحريني من مختلف فئاته ومن مختلف طبقاته المجتمعية 

يد واحدة، وجميعهم يتسابقون في تقديم العون والدعم بشتى الطرق.
كما ال أنس��ى أن أش��كر وأذكر ش��خصيات من دولة اإلمارات الحبيبة، ممن أعرفهم 
وال أعرفهم، كلمات تثلج الصدر وتأس��ر القلوب »أحنا إخوانك«، كلمات صادقة من 

أشخاص ال أعرفهم يظهرونها بكل صدق من باب السعي للخير.

ه��ذه ه��ي اإلنس��انية والرحمة التي تمي��ز مجتمعاتن��ا العربية عام��ة والخليجية 
خاص��ة، بأنهم كم��ا وصفهم نبينا -صلى اهلل عليه وس��لم- »مث��ل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجس��د إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجس��د بالس��هر والحمى«، فتجد الكبير والصغير والغني والفقير والقريب والبعيد 

يتشاركون في خلق وشيم واحدة ودون مقابل.
ُخلق من ش��أنه أن يعيد ضب��ط النفوس في مجتمعاتنا ويخف��ف كثيرًا من َضاَغَن 
ويفرغ الصدور المش��حونة، فاي إنس��ان يحمل في نفس��ه أمورًا سلبية تجاه فئة أو 
جهة يجبر بأن يعيد ضبط نفس��ه بس��بب كم المعاملة الحس��نة والكلمة الطيبة، 

كما نسميها »إعادة برمجة النفس«.
فش��كرًا لكم جميعًا، فوقوفكم معنا كان ل��ه أثر كبير ودعم ال يمكن وصفه، فهذه 
هي إنس��انيتنا وهذه هي قيمنا الت��ي توارثناها منذ القدم، والتي اس��تقيناها من 
تعالي��م ديننا الحنيف، والتي نس��عى جميعًا في إيصالها ونقله��ا لألجيال القادمة 

بمختلف الطرق والوسائل الممكنة.

يجب تصحيح مسارات بعض المستشفيات والمراكز الصحية
سنسرد اليوم عليكم ثالث حوادث حصلت في بعض مستشفياتنا، ربما تعطينا 
مة  ص��ورة واضحة عن جوان��ب القصور في الخدم��ات والرعاية الصحي��ة الُمَقدَّ
للمواطنين والمقيمين في بعض مستشفياتنا ومراكزنا الصحية الرسمية ومن 

بعض األطباء كذلك. 
حين أصابني شدُّ عضلي ال يحتمل في أسفل الظهر، قصدت أحد المراكز الصحية 
المناوبة على ش��ارع البديع عند حوالي الساعة الثانية صباحًا. أخبرتني موظفة 
االس��تقبال، بأن المركز ال يس��تقبل س��وى الحاالت الطارئة فق��ط، وحين قلت 
لها بأن حالتي طارئة، أحالتني على قس��م التمريض لتش��خيص حالتي، قاموا 
بتوجيه بعض األس��ئلة العادية لي، ثم قالوا بأن عليَّ الحضور عند الصباح وأن 
حالتي غير طارئة. وبعد الس��ؤال اكتش��فُت أنه يوجد طبيب واحد فقط، يعمل 
ف��ي مركز صحي يخدم نحو أكثر من 20 منطقة وقري��ة. في الوقت الذي تدعي 
الصحة بأن هناك العديد من المراكز الصحية اليوم، تعمل على مدار الساعة! 

ش��اب بحرين��ي تعرض لح��ادث مروري، فأصيب بكس��ر ف��ي الكت��ف والكاحل، 
ورضوض ش��ديدة وكدمات وجروح عميقة في مختلف أنحاء جس��مه، وتكس��رت 
بعض أس��نانه. هذه اإلصابات جعلته أشبه بالشخص المشلول غير القادر على 
الحركة. جيء به لقس��م الطوارئ بالس��لمانية، وتم رميه في الممر وهو ينزف. 
وحي��ن تم نقله بعد عناء للجناح المخصص للمصابين، جاء له األطباء بعد يوم 

يطالبونه بمغادرته الس��لمانية. فأخبرهم بأن لي��س له في المنزل من يرعاه، 
خاصة وأنه ال يستطيع المشي، وكذلك هناك أسباب مقنعة تحتم عليهم إبقاؤه 
هناك، لكنهم أصروا على أهمية مغادرته المستشفى فورًا، وأن ال داعي لبقائه! 
ام��رأة عج��وز، جيء بها لمستش��فى الس��لمانية الطب��ي وهي تعان��ي من ألم 
ش��ديد جدًا في البطن، فتم فحصها وأن كل »أمورها س��ليمة«، وعليها مغادرة 
السلمانية. فأرجعها اإلسعاف لمنزلها بأمر الطبيب، وحين وصولها المنزل، لم 
تس��تطع النزول من شدة األلم، فاضطرت س��يارة اإلسعاف إلعادتها للسلمانية 

مرة أخرى، وبعد يوم أو يزيد، ُتوفيت تلك المرأة! 
ثالث حاالت حقيقية تابعُتها بش��كل ش��خصي في غضون أي��ام فقط، تعطينا 
ا يجري في بعض مستش��فياتنا، ومن بعض أطبائنا. هذه  انطباع��ًا حقيقيًا عمَّ
الحاالت وغيرها مما نس��مع بها من بعض المقربين، وما يحصل من إهمال في 
أروقة مستشفى السلمانية الطبي وبعض مراكزنا الصحية، يجب الوقوف عليها 
بجدي��ة تامة لمعالجتها وعدم تكراراها. مثمنين ف��ي ذات الوقت، كل الجهود 
الت��ي تقوم به��ا وزارة الصحة والطاق��م اإلداري والطب��ي والتمريضي في بقية 
مستش��فياتنا ومراكزنا الصحية لما يقدمونه من خدمات صحية جيدة. فوجود 
بعض القصور هنا وهناك، ال يمكن أن يمس��ح كافة المجهودات التي تقوم بها 

وزارة الصحة في مملكة البحرين.

أزمة القشة التي تقصم ظهر البعير
في تطورات متسارعة في الصراع الصيني التايواني، 
صرح وزير الخارجي��ة التايواني جوزيف وو أن تايوان 
تأمل معاقبة العالم للصين مثلما فرضت عقوبات 
على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا في حال غزت 
بكين تايوان، وجاء هذا التصريح قبل بيوم من إبالغ 
وزارة الدف��اع باخت��راق 18 طائرة عس��كرية صينية 

المجال الجوي التايواني.
وف��ي الجانب األمريكي فقد ج��اء عنوان في صحيفة 
»واش��نطن بوس��ت« األمريكية أن الرئيس الصيني 
شي جينبينغ يراقب أخطاء الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين في أوكرانيا حتى ال يكررها في تايوان ودعت 
الصحيف��ة اإلدارة األمريكية بعدم تك��رار أخطائها 
بملف كييف والمس��ارعة في تس��ليح تايوان للدفاع 
عنه��ا، ليؤكد ذلك مدير وكالة المخابرات المركزية 
األمريكي��ة ولي��ام بيرن��ز ل��� »فاينانش��ال تايمز أن 
»الص��راع الروس��ي األوكراني قد أثر على حس��ابات 

الق��ادة الصينيي��ن بش��أن تايوان خاص��ة في حجم 
التكالي��ف االقتصادي��ة الضخم��ة الت��ي تكبدته��ا 

موسكو«.
والجدي��ر بالذكر أن حس��ب االتفاقيات م��ع تايوان 
لع��ام 1979 تلت��زم أمري��كا بتوفير مع��دات ذات 
طبيع��ة دفاعية للعاصم��ة تايبيه مما يتوجب على 
واش��نطن أن تقول صراحة بأنها يجب أن تدافع عن 

تايوان إذا هاجمت الصين.
أما الجان��ب اآلخر، فالمكالم��ة الهاتفية التي جرت 
بي��ن وزير الدفاع األمريكي لويد أوس��تن مع نظيره 
الصيني بالتحديد في 20 ابريل الماضي أبلغ األخير 
أن »تاي��وان جزء من الصي��ن وال يمكن ألحد تغيير 
ذلك«، لتؤك��د الصين وعبر وزارة الخارجية في بيان 
لها »أي حديث عن غزو الصين لتايوان فهو باطل«.
فيم��ا أكد ف��ي الوقت نفس��ه نائب وزي��ر الخارجية 
الصيني لي يوتش��نغ في منتدى أمني أن »بكين لن 

تخاف م��ن العقوبات التي س��تفرضها واش��نطن« 
ليوج��ه اتهام��ًا ألمري��كا بأنه��ا قام��ت بالتضحية 

بأوكرانيا من أجل مصالحها الجيوسياسية.
وبالتال��ي فنح��ن أم��ام أزم��ة قادم��ة بعد روس��يا 
وأوكراني��ا ق��د دفعت أوروب��ا ثمنها م��ن التضخم 
والنازحي��ن أضف إلى ذلك ف��إن أي عقوبات أمريكية 
على الصين س��تنعكس على جميع الشعوب وليس 
دولة دون أخرى، فبكين قرارها بش��أن تايوان أصبح 
محس��ومًا حس��ب التصريحات من الجان��ب الصيني 
والتايوان��ي واألمريكي واألمر يحتاج لتش��ن الصين 
هجومها على العاصمة تايبيه مجرد أيام أو أسابيع 
ول��ن يط��ول األمر كثي��رًا في حال لم تص��ل الحلول 
الدبلوماس��ية إلى طريق يرضي الطرف الصيني قبل 
التايواني، فهي قد تكون األزمة التي »تقصم ظهر 
البعير« ليستكمل العالم انقسامه وتأذن لصراعات 

أكبر مما عليه اآلن ليدفع ثمنها الشعوب.

منصة استثمار األراضي.. منصة لخلق الوظائف
ال ش��ك أن موافقة مجلس ال��وزراء الموقر على إطالق 
منصة اس��تثمار األراضي الحكومي��ة، ضمن مبادرات 
خطة التعاف��ي االقتصادي، واإلعالن ع��ن إضافة 17 
أرضًا حكومية بمس��احة إجمالية تبل��غ 230.814.20 
مت��ر مرب��ع على منصة اس��تثمار األراض��ي الحكومية 
األش��غال وش��ؤون  ل��وزارة  تابع��ة  أول��ى،  كدفع��ة 
البلدي��ات والتخطيط العمراني »ش��ؤون البلديات«، 
ولوزارة المالية واالقتصاد الوطني، ولش��ركة البحرين 
لالس��تثمار العق��اري »إدام��ة«، يعتب��ر مب��ادرة غير 
مس��بوقة ومبتكرة، إال أنها تحتاج لمزيد من التوسع 

والتطوير.
فهذه المنصة تحتاج إلى توس��ع أكبر من حيث محيط 
الب��ث، ألنها مازالت تبدو وكأنها تتحدث للمس��تثمر 
البحرين��ي دون البحث عن مس��تثمرين من أش��قائنا 
الخليجيين أو مس��تثمرين دوليين يرغبون في توطين 
اس��تثماراتهم بمناط��ق آمنة ومس��تقرة م��ن الكرة 
األرضي��ة، حيث اس��تطاعت دول��ة اإلم��ارات العربية 

الشقيقة استقطاب المستثمرين الروس الذين وجدوا 
أنفس��هم متورطين ف��ي تبع��ات الح��رب األوكرانية 

وخلقت من المحنة منحة.
ولقد كان من المفضل أال ُتترك المنصة بعد إنشائها 
دون متابعة حثيثة للتطورات السياس��ية ولألس��واق 
العالمية، والبحث عن كيفية تس��ويقها بالشكل الذي 
يناسب التطورات اليومية، ولو اجتهد القائمون عليها 
قلي��اًل لكانوا قد انتهوا من بيع القطع الس��بع عش��رة 

المعروضة إلى اليوم.
أم��ر آخر وأكثر أهمية ووطنية، ه��و أن تكون المنصة 
صاحب��ة مبادرات خالقة أو أن ُتنش��أ له��ا إدارة ابتكار 
جريء تس��تطيع أن تخل��ق المش��روعات وتتبناها، ال 
أن تبح��ث ع��ن صاح��ب فك��رة تقليدي��ة ولديه رأس 
المال، فعلى س��بيل المثال ال الحص��ر، يمكن تكوين 
منصات تعاونية شبابية ألصحاب المهن مثل األطباء 
األعم��ال وغيره��م،  إدارة  أو خريج��ي  والمهندس��ين 
وإتاحة الفرص أمامهم لالس��تثمار بربط منصاتهم 

مع صن��دوق العمل تمكين، وبه��ذه نكون قد عظمنا 
االستفادة من هذه المنصات، وقضينا على نسبة من 
البطالة التي ما زالت تمخر في أجس��اد شبابنا وتمثل 

الكابوس المسيطر على معظم بيوت أهل البحرين.
أكاد أج��زم بأن م��ن بي��ن أبنائنا الخريجي��ن من هم 
أصح��اب أفكار ال تج��د لها داعم��ًا أو مم��واًل أو راعيًا، 
ومنهم عش��رات بل مئات لو تجمعوا في مشروع واحد 
لقضوا على نس��بة كبيرة من طلبات التوظيف التي ال 
تسمن وال تغني من جوع، وتقدم للخريج ما ال يناسب 
إمكانياته أو ش��هاداته، وهي معضلة يعلمها الجميع 
لكنه��ا من األمور المس��كوت عنها في قضية معرض 
الوظائ��ف، حيث تقدم وزارة العمل وظائف ال تناس��ب 
مؤه��الت الخريجي��ن البحرينيي��ن، ثم تص��رح بأنها 

عرضت على الخريج أكثر من وظيفة لكنه رفضها.

قبطان - رئيس تحرير جريدة »ديلي تربيون« 
اإلنجليزية

»األموال الساخنة« 
وشبح التضخم

أثار القرار األخي��ر لمجلس االحتياطي الفيدرال��ي األمريكي »البنك 
المركزي« برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، 
ف��ي أكبر زيادة خالل 22 عامًا، ضجة كبرى وقلقًا عارمًا في أوس��اط 
المال العالمية، فيما فسر البنك المركزي األمريكي القرار بأنه جزء 
من سلس��لة من التحركات التي يس��عى البنك من خاللها لتهدئة 
االقتصاد وسط أسوأ تضخم منذ 40 عامًا، في حين يؤكد مراقبون 
ومحللون اقتصادي��ون أن مجلس االحتياط��ي الفيدرالي األمريكي 
س��وف يقدم على رف��ع الفائدة م��رات جديدة خالل الع��ام الجاري، 
لتص��ل إلى نطاق 1.75% وربما 2% بنهاي��ة العام، حيث تعد هذه 
المرة الثانية التي يرفع المركزي األمريكي الفائدة منذ عام 2018، 
للس��يطرة على التضخ��م الذي ارتفع في أمريكا ألعلى مس��توى له 
منذ 40 عامًا بسبب االرتفاع الملحوظ في تكاليف البنزين، والمواد 
الغذائية، واإلس��كان، مع اس��تعداد التضخم لالرتف��اع أكبر، جراء 

التواترات العالمية خاصة ما يتعلق بالحرب الروسية األوكرانية.
وفي هذا الصدد، رفعت 5 دول خليجية، هي، البحرين والس��عودية 
واإلم��ارات وقط��ر والكويت، أس��عار الفائ��دة، األربع��اء الماضي، 
باإلضاف��ة إلى دول عربية وغربية، في تفس��ير عل��ى أن القرار جاء 
في ضوء مس��تجدات األوض��اع االقتصادي��ة المحلي��ة والعالمية، 
والتطورات الجيوسياس��ية التي رفعت معدالت التضخم العالمية، 

خاصة مع ربط العمالت األخرى بالدوالر.
وم��ن المتوقع أن تق��دم مصارف عربي��ة وغربية على رفع أس��عار 
الفائدة في تفسير من المراقبين والمحللين االقتصاديين على أنه 
ضمان لعدم حدوث عمليات بيع واسعة للعمالت واستمرار جاذبية 
األوراق المالي��ة لتلك ال��دول، حيث إن رفع الفائ��دة على العمالت 

سوف يتم بنسبة مقاربة لما يحدث للدوالر.
ويع��زو المراقبون والمحللون إلى عدم تأث��ر دول الخليج كثيرًا بما 
يحدث، بل ستكون األقل تأثيرًا، نظرًا لما تتمتع به من احتياطيات 
مالية كبيرة، باإلضافة إلى ربط سعر صرف عملتها بالدوالر، فضاًل 
عن أنها تس��تفيد كثيرًا من ارتفاع أسعار النفط، ولذلك تستطيع 
دول الخليج تعويض نقص الس��يولة الناجم عن التضخم من خالل 
اس��تخدام الفائض من أموال النفط، لذل��ك كان تصنيفها ضمن 

الدول األقل تأثرًا برفع سعر الفائدة على الدوالر.
لكن األمر سوف يكون مختلفًا بالنسبة لغالبية الدول العربية التي 
ترزح تح��ت طائلة الديون، خاصة وأن زي��ادة الفوائد على الودائع 
س��وف تكبد تلك الدول خس��ائر كبيرة، لذلك فإنه من المتوقع أن 
تزي��د كلفة اإلقراض التي تؤدي بتبعتها إل��ى زيادة أعباء الديون 
الخارجي��ة حت��ى وإن كان ذل��ك ه��و الح��ل األمثل لمواجهة ش��بح 
التضخم، فيما تش��ير اإلحصائيات العالمية إلى أن ديون حكومات 

الدول العربية قد تجاوزت نحو 1.5 تريليون دوالر في عام 2022.
ولق��د جاءت اإلش��ارة إلى مصطلح األموال الس��اخنة الذي تردد في 
اآلون��ة األخيرة بعد ق��رار مجلس االحتياط��ي الفيدرالي األمريكي، 
حي��ث إنه وفقًا للتعريف االقتصادي، ُتعد األموال الس��اخنة رؤوس 
أم��وال متدفقة من بلد إلى آخر، بحثًا عن جني ربح قصير األجل من 
فروق أسعار الفائدة أو التغّيرات المرتقبة في أسعار صرف العملة 
المحلي��ة مقاب��ل الدوالر، لكنها ف��ي الوقت ذاته تواج��ه انتقادات 
كبي��رة كونها تصنف على أنه��ا صائدة للفوائ��د والعمالت، حيث 
تتحرك السيولة سريعًا وبانتظام بين األسواق المالية، بما يضمن 
للمس��تثمرين تأمين أعلى أس��عار فائدة قصيرة األجل متاحة في 
السوق المستهدفة، وبذلك تتحّول األموال الساخنة باستمرار من 
البلدان ذات معدالت الفائدة المنخفضة إلى الدول ذات المعدالت 

األعلى.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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لــكل حكايــة بدايــة، وبدايــة حكايــات “نّصــاب الحريم” ربــة منزل ظنــت أن الحظ 
ابتسم لها أخيًرا، ووضعت ثقتها لدى أحد المقربين من أفراد الشبكة، وعمدت إلى 

استخراج سجل تجاري وتوكيل بإدارة النشاط مقابل 400 دينار. 

نّصـــاب زهد فـــي ثـــروة األغنيـــاء، وأدار 
بوصلـــة نشـــاطه تجـــاه ربـــات البيـــوت، 
مســـتغالً “عامـــل الثقة” إليقـــاع ضحاياه 
في فخ االحتيال، وولوج عالم الجريمة، 
ومواجهـــة أحـــكاٍم بغرامـــاٍت تصـــل إلـــى 

عشرات آالف الدنانير.
عـــن مســـتندات  اللثـــام  تميـــط  “البـــالد” 
وثقت أحـــدث قضايا النصب واالحتيال 
التـــي وقـــع ضحيتهـــا مجموعـــة كبيـــرة 
من ربـــات البيوت اللواتـــي بتن يواجهن 
أوضاًعا معيشـــية حرجة لهن وألسرهن، 
لســـداد مبالغ الغرامـــات المترتبة عليهن، 
نتيجـــة التهـــم الموجهة لهـــن باالحتفاظ 
بتصاريح عمل للعمال رغم عدم الحاجة 

إليهم.
خطـــاب للقائـــم بأعمـــال نائـــب الرئيـــس 
لقطـــاع الضبـــط القانونـــي بهيئـــة تنظيم 
ســـوق العمل في أغســـطس 2019 حمل 
عنوان “استخراج سجالت تجارية )عدد 
ا  382( غير قائمة وال تزاول نشـــاًطا فعليًّ
بتصاريح عمل ســـارية”، مرســـل للرئيس 
التنفيذي الســـابق للهيئة أسامة العبسي 
قال فيـــه “خالل التفتيـــش الدوري على 
المنشـــآت التجارية أفاد فريق التفتيش 
المســـائي بوجـــود مبنـــى شـــبه مهجـــور 
جميـــع الســـجالت المســـجلة عليـــه غيـــر 
نشـــاط  أي  تمـــارس  وال  ـــا،  فعليًّ قائمـــة 

وعليها عمالة تصاريحها صالحة”.
ولفـــت إلى أنه وبعـــد التحقق من النظام 
تجـــاري  ســـجل   401 وجـــود  اتضـــح 
يتشـــارك أرقـــام االتصال وبنفـــس البريد 
اإللكترونـــي وتتمركـــز أغلبهـــا فـــي عـــدد 
ا، ومن خالل التفتيش  )12( مبنـــى تجاريًّ
على هذه الســـجالت اتضـــح وجود 382 
ا اســـتخرج  ســـجال تجاريا غير قائم فعليًّ
دون  عمـــل  تصريـــح   495 عـــدد  عليهـــا 

حاجة فعلية.
وقـــال إنـــه ومن خالل البحـــث والتحري 
واســـتدعاء بعض أصحـــاب العمل ألخذ 
أقوالهم اتضح وجود شـــبكة تســـتقطب 
الســـتخراج  خـــاص؛  بشـــكل  النســـاء 
ســـجالت تجارية بأســـمائهن مقابل مبلغ 
توكيـــل  عمـــل  خـــالل  مـــن  دينـــار،   400

رسمي ألحد أفراد الشبكة.
وذكر أن أغلب من اســـتخرجت سجالت 
تجارية بأسمائهن لم يكنَّ يعلمَن بنشاط 
الســـجل أو مكانـــه، ولـــم يحضـــرن إلـــى 
أي جهـــة الســـتخراج الســـجل التجـــاري، 
وتم إخبارهن أنهم ســـوف يســـتخرجون 

سجالً واحدًا فقط.
ولفـــت فـــي خطابـــه إلـــى الحاجـــة لدعم 
جميـــع الجهات المعنية حيـــث يبلغ مبلغ 
الغرامـــات لهـــذه القضيـــة قرابـــة نصـــف 
مليون دينار، ويعتقد بأن حجم الشـــبكة 
أكبـــر، وأنـــه يفتقر إلى بعـــض المعلومات 
المهمـــة والتي قد تســـاهم بالكشـــف عن 
هـــذه  تصـــرف  وأيـــن  التمويـــل  مصـــادر 

المبالغ الضخمة.
أمـــوال  غســـيل  شـــبهة  هنـــاك  أن  ورأى 
وكســـب أموال عن طريق غير مشـــروع، 
مما يتطلب وجود جهة لها حق االطالع 
على الحسابات البنكية، سواء للسجالت 
المستخرجة أو بأســـماء أعضاء الشبكة 

ا. شخصيًّ
وبيـــن أن جميـــع التوكيالت تصـــدر لدى 
موثـــق خـــاص واحـــد، وأنـــه يتـــم إجبار 
الضحايـــا بالتوقيـــع علـــى ورقـــة بأنـــه ال 
يحـــق لهـــن إلغـــاء الســـجل أو التوكيـــل 
قبل ســـنة، وإال سوف يتعرضن لمساءلة 

قانونية وغرامة تقدر بألفي دينار.

شخص واحد

أقـــوال  ســـماع  خـــالل  مـــن  إنـــه  وقـــال 
أصحـــاب الســـجالت ومن خـــالل قاعدة 
بيانـــات الهيئـــة وبعد التحقـــق من بعض 
األســـماء مـــع النيابة العامـــة تبين وجود 
شـــخص واحـــد هـــو مـــن يقـــوم بعمليـــة 
اإلشـــراف والتوجيه على هذه الشـــبكة، 
وقد تكرر الرقم النقال إضافة إلى بريده 

ا. اإللكتروني في عدد 83 سجال تجاريًّ
وأضـــاف أن جميـــع أصحاب الســـجالت 
أنهـــم  أكـــدوا  بأقوالهـــم  أفـــادوا  الذيـــن 
اجتمعـــوا مـــع المدعـــو فـــي مكتـــب فـــي 
إحـــدى مناطق محافظة العاصمة، حيث 
إنـــه هو مـــن يقوم بدفع المبالـــغ لمن يتم 
االتفاق معهم بعمل التوكيل الســـتخراج 

السجالت التجارية بأسمائهم.
بقضايـــا  متهـــم  )النصـــاب(  أن  وأوضـــح 
تزوير في محرر خاص وشـــيكات بدون 
رصيد وقد ســـجن ســـابًقا على ذمة عدة 

قضايا.
ولفت إلى أن الشـــبكة قامت باستخراج 
90 تصريح ســـائق ثقيل مما يثير الشك 
خصوًصـــا أن هـــذه المهنة تمكـــن العامل 

من حرية التنقل من وإلى المملكة.

البالغ الجنائي

هـــذا الخطـــاب، دفـــع الرئيـــس التنفيذي 

إلـــى  العبســـي  أســـامة  للهيئـــة  الســـابق 
التقـــدم ببـــالغ جنائـــي إلـــى مديـــر عـــام 
اإلدارة العامـــة لمكافحة الفســـاد واألمن 
مضمـــون  “إن  فيـــه  قـــال  االقتصـــادي 
بالغنا هـــذا قيام المدعو )...( باســـتغالل 
المواطنيـــن مـــن خـــالل حاجتهـــم للمال، 
بـــأن يوجههـــم للقيـــام بعمـــل توكيـــالت 
الســـتخراج ســـجالت تجارية بأسمائهم 
بمقابـــل مبالـــغ ماليـــة لصالـــح أشـــخاص 

آخرين من اختياره هو أيضا”.
وأضـــاف، ومـــن ثـــم يقـــوم بالطلـــب مـــن 
الموكليـــن بموجب التوكيـــالت الصادرة 

لهم بالتوجـــه لهيئة تنظيم ســـوق العمل 
ووزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
التجاريـــة  الســـجالت  الســـتخراج 
وتسجيلها وتسليم المفاتيح اإللكترونية 
لهذه الســـجالت المذكـــورة بمقابل مبالغ 

مالية أيًضا.
وتابع، تبين لنا من خالل البحث والتحري 
بـــأن عـــدد الســـجالت المســـتخرجة بلـــغ 
382 ســـجال تجاريـــا غيـــر نشـــط، وبلـــغ 
عدد تصاريح العمل المســـتخرجة للعمل 
لدى هـــذه الســـجالت 495 تصريح عمل 
دون وجـــود حاجة فعلية، مما يدل على 

قيـــام )المعني( بجلـــب العمالـــة األجنبية 
واســـتغاللها وتركها في البالد دون عمل 

)عمالة سائبة(.
مـــا  علـــى  وبنـــاء  أنـــه  العبســـي  وبيـــن 
يترتـــب علـــى األمر من مخاطـــر التعامل 
اإللكترونـــي علـــى المواطنين فـــي البالد 
والـــذي قـــد ينـــال مـــن ســـمعة التعامـــل 
اإللكترونـــي في اإلجـــراءات الحكومية، 
فإنـــه يتقدم ببالغ جنائـــي التخاذ الالزم 
قانوًنـــا مـــع التأكيـــد على حـــرص الهيئة 
لتقديـــم أي بيانـــات أو معلومـــات يرونها 

مناسبة لضبط الجريمة.

شبكة “نصب واحتيال” تستهدف “ربات البيوت”
زعيمها استغل توكيالتهن في استخراج 382 “سجال وهميا” و495 تصريح عمل
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سيدعلي المحافظة

السجالت تمركزت في 12 مبنى 
ا وفق تقرير فريق التفتيش تجارّيً

فريق “سوق العمل” رصد مبنى 
ا مهجوًرا جميع سجالته غير قائمة فعلّيً

“الرفاع الشرقي الصحي” متى سيتحّول لمستشفى للوالدة؟

طالــب نائــب رئيــس مجلــس بلــدي الجنوبيــة عبداللطيــف المجيــرن 
بتحويل مركز الرفاع الشــرقي الصحي القديم إلى مستشفى للوالدة 
يخــدم أهالــي الرفــاع، موضًحــا أن التعداد الســكاني بالمنطقة مرتفع 

ا، والمبنى مهيأ لهذا الغرض. جدًّ

وأشـــار المجيرن أثناء تصريحه لـ 
“البالد” إلى أن المركز والذي أغلق 
منـــذ عـــدة شـــهور، ال يـــزال علـــى 
حالـــه، دون أي منفعـــة للناس، كما 
أن وزارة الصحة لم تحدد موقفها 
من هذا حتـــى اآلن، ولم ترد على 
مقترح المجلـــس البلدي بتحويله 

إلى مستشـــفى للوالدة، باإلضافة 
إلـــى مطالبـــات المواطنيـــن والتي 

تؤكد أهمية السير بهذا األمر.
وقال: أتلقـــى اتصاالت كثيرة من 
قبل المواطنين كل يوم، يطالبون 
لمستشـــفى  المركـــز  بتحويـــل 
للـــوالدة لحاجتهـــم الماســـة لذلك، 

ولتخفيف الضغط على مستشفى 
الســـلمانية الطبي والذي يستقبل 

أكثر حاالت الـــوالدة في المملكة، 
خصوًصا المدنيين.

عبداللطيف المجيرن

ابراهيم النهام

تأخير تطوير شارع 10 بمجمع 110 بالحد طال 3 أعضاء بلديين

قـــال عضو مجلس بلدي المحـــرق عبدالعزيز الكعبي 
لــــ “البالد” إن مشـــروع توصيل شـــبكة تصريف مياه 
األمطـــار فـــي شـــارع 10 بمجمـــع 110 بالحـــد مازال 

يراوح مكانه منذ العام 2014.
ولفـــت الكعبي في تصريحه لـ “البالد” أن هذا التأخر 
مـــر علـــى 3 أعضـــاء بلدييـــن وهـــم رمـــزي القالليف 
ويوســـف الذوادي وأخيرا عبدالعزيـــز الكعبي، مبيًنا 
أن الضـــرر مـــن التأخر هـــو دخول ميـــاه األمطار إلى 
داخـــل البيـــوت وتجمعهـــا أمامهـــا، مـــا يعيـــق التنقل 
والدخول لها، وبضرر يطال المنزل رقم 15 تحديًدا، 

وبشكل فادح سنويا.

وأشار إلى أن عذر وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني في بادئ األمر هو أن الطريق 
يمـــر علـــى التوصيـــالت الكهربائيـــة )الكيابـــل(، ثـــم 
اقترحوا توصيله بشارع حاتم الطائي، لكن التأخير 
مازال مســـتمًرا بسبب إجراءات التراخيص بحسب 

قولهم.
وأردف الكعبـــي أن المســـافة الخاصـــة بالتوصيل ال 
تتخطـــى 50 مترا فقـــط، مبيًنا أن هـــذا التأخير غير 
صحـــي لخدمة النـــاس، داعيا “األشـــغال” للمزيد من 
التعاون مع المجلس البلدي والذي يعبر أعضاؤه عن 

عبدالعزيز الكعبيمطالب المواطنين.

ابراهيم النهام

صيادون تخلصوا منها لعدم جدواها االقتصادية... “األعلى للبيئة”:

األسماك النافقة في توبلي وسترة ليست لالستهالك اآلدمي
أوضـــح المجلس األعلى للبيئة أنـــه وعلى ضوء البالغ 
الـــوارد للمجلـــس فـــي الثانـــي والعشـــرين مـــن أبريـــل 
الماضي، حول نفوق األسماك في خليج توبلي وشمال 
ســـترة، توجـــه مختصون من المجلس فـــوًرا إلى موقع 
الحادثـــة علـــى مـــدى عـــدة أيام بهدف دراســـة أســـباب 

النفوق وإجراء التحاليل الالزمة لجودة مياه البحر.
ومـــن خـــالل النتائج التي توصـــل إليهـــا المجلس، فقد 
اتضـــح أن األســـماك النافقـــة هـــي مـــن نـــوع )الجواف( 
صغيـــرة الحجـــم، وغيـــر مرغوبـــة لالســـتهالك اآلدمـــي 
وذات قيمـــة اقتصاديـــة متدنيـــة، ودلـــت نتائج تحليل 
جـــودة مياه البحـــر بأنها فـــي حدودهـــا الطبيعية التي 

تتوافق مع ظروف خليج توبلي، وال يوجد تطرف في 
درجة حرارة المياه وال انخفاض في نســـبة األكسجين 

الذائب.
وإضافة إلى ذلك، فقد أثبت الفحص الظاهري لألسماك 
عـــدم وجود عوارض مرضية أو إصابة بكتيرية، فضاًل 
عـــن أن الحادثـــة كانـــت فـــي وقـــت واحـــد، ولـــم تكـــن 
مســـتمرة على مدى األيام المتتالية، بل تم رصد وفرة 

في صيد أسماك الجواف خالل فترة النفوق.
ونظًرا لوجود دالئل على آثار شباك الصيد في األسماك، 
فمن المرجح أن السبب المباشر لهذا النفوق هو تخلص 
الصياديـــن من هذه األســـماك الصغيرة فـــي مياه البحر 
نظـــًرا لعدم جدواهـــا االقتصادي، وما يعـــزز ذلك هو أن 

موســـم صيـــد القباقب الـــذي يعتمد على هذه األســـماك 
الصغيـــرة لـــم يحـــن بعـــد، فضاًل عن هـــذه ليســـت المرة 

األولى تسجل فيها حوادث نفوق بسبب الصيادين.
ومـــن ذلـــك، حادثة النفـــوق األخيرة التـــي حصلت في 
حالـــة النعيم بتاريخ 7 مايو 2022، حيث ورد المجلس 
األعلى للبيئة بالغ بقيام أحد الصيادين بنصب الشباك 
ليـــاًل، ومـــن ثـــم التخلـــص مـــن األســـماك الصغيـــرة في 
ميـــاه البحر، وبدوره قام المجلـــس األعلى للبيئة ومنذ 
اللحظة األولى بالتواصل مع الجهات المختصة لتعزيز 
الـــدور الرقابي على هذه الممارســـات، وإزالة األســـماك 
النافقـــة حفاًظـــا علـــى نظافـــة المنطقـــة وســـالمتها من 

انتشار الروائح الكريهة واألمراض.

المنامة - بنا

المنامة ـ نهرا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

أفادت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة فـــي تعقيبهـــا 
على مقـــال الكاتـــب أســـامة الماجد، 
والمنشـــور في صحيفـــة “البالد” في 
عددهـــا الصـــادر يـــوم أمـــس 8 مايو 
2022 بعنـــوان )في انتظـــار رد “نهرا” 
عـــن مراقبـــة العيـــادات الخاصة(، أن 
مراقبـــة أســـعار الخدمـــات الصحيـــة 
فـــي القطاع الطبي الخاص ال تندرج 

ضمن اختصاصات الهيئة.
وأضافت فـــي بيان أمس، أن الجهاز 
الجهـــة  هـــو  لإليـــرادات  الوطنـــي 
الشـــكاوى  فـــي  بالفصـــل  المختصـــة 

المتعلقة بالضرائب.
ولفتت الهيئة إلى أنه ال يوجد قانون 
بشـــأن توحيد األســـعار أو تحديدها، 
حيث إن أســـعار الخدمـــات متفاوتة 

وبحســـب  مستشـــفى  كل  حســـب 
نوع الخدمـــات المقدمـــة والتحاليل 
المفروضـــة، مســـتدركًة، وفـــي حـــال 
وجود شـــك فـــي مســـتوى الخدمات 
الطبيـــة المقدمـــة أو عـــدم تناســـبها 
مـــع الخطة العالجية أو وجود شـــك 
بشـــبهة خطأ طبي فيمكـــن للمتضرر 
رفع شـــكوى إلـــى الهيئة للنظـــر فيها 

بحسب اآلليات المعمول بها.

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، فـــي مكتبـــه أمـــس، المدير 
العـــام ألكاديميـــة محمـــد بـــن مبارك 
آل خليفة للدراســـات الدبلوماســـية 
آل  خليفـــة  بنـــت  منيـــرة  الشـــيخة 
للوزيـــر  قدمـــت  والتـــي  خليفـــة، 
باســـكويلي بوريا، بمناسبة انضمامه 

إلى هيئة التدريس باألكاديمية.
 وخالل اللقاء، رحب وزير الخارجية 
بانضمـــام الدكتور باســـكويلي بوريا 
إلى فريق أكاديمية محمد بن مبارك 
آل خليفة للدراســـات الدبلوماســـية، 
معرًبـــا عـــن ثقته في االســـتفادة من 
خبراتـــه األكاديميـــة والمهنيـــة فـــي 
ومـــا  األكاديميـــة  أنشـــطة  تطويـــر 
تقدمـــه مـــن برامج علميـــة ودورات 

عمـــل  وورش  متطـــورة  تدريبيـــة 
متخصصة إلعـــداد وتأهيل الكوادر 

الدبلوماسية الوطنية.
من جانبهما، أعربت الشـــيخة منيرة 
بنـــت خليفة آل خليفة وباســـكويلي 
وتقديرهمـــا  شـــكرهما  عـــن  بوريـــا 
إلـــى وزيـــر الخارجيـــة علـــى دعمـــه 
ألكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة 
للدراســـات الدبلوماســـية، مؤكديـــن 
حـــرص األكاديميـــة علـــى مواصلـــة 
برامجهـــا التطويريـــة فـــي االرتقـــاء 
بالقدرات المهنية واللغوية لمنتسبي 
وزارة الخارجية، وتزويدهم بالعلوم 
العمـــل  فـــي  العصريـــة  والمعـــارف 
أحـــدث  يواكـــب  بمـــا  الدبلوماســـي، 

المستجدات العالمية.

بعـــث ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
خليفـــة، برقيـــة تهنئة إلى 
العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل 
الشقيقة خادم  السعودية 
الحرمين الشريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـموه  أعـــرب   ، ســـعود، 
فيهـــا عن خالـــص التهاني 
األمنيـــات  وأطيـــب 

بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية بفضل هللا وتوفيقه. سائالً سموه 
المولى عّز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور 
الصحـــة والســـعادة وطـــول العمـــر، وأن يبقيه ذخـــرًا وســـندًا للمملكة 
العربية الســـعودية وشعبها الشقيق لمواصلة مسيرة التقدم والتطور 

في ظل قيادته الحكيمة.

“نهــرا”: ال يوجــد قـانـون بشـأن 
توحيد األسعار أو تحديدها

االرتقاء بقدرات منتسبي “الخارجية”

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ خادم الحرمين
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جاللة الملك يهنئ بوتين بذكرى عيد النصر
مشيدا بعمق العالقات الثنائية بين البلدين

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
برقيـــة تهنئة إلى رئيس روســـيا االتحادية فالديمير بوتين، بمناســـبة 

ذكرى عيد النصر. 
وأعـــرب جاللتـــه فـــي البرقية عـــن خالص تهانيـــه وأطيـــب تمنياته له 
موفور الصحة والســـعادة ولشعب روســـيا االتحادية الصديق تحقيق 

مزيدا من التقدم واالزدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة.
كما أشـــاد جاللته في هذه المناســـبة الوطنية بمستوى عمق العالقات 
الثنائيـــة التـــي تجمع بين مملكـــة البحرين وروســـيا االتحادية، والتي 
تشـــمل العديد مـــن المجاالت، مؤكـــًدا جاللته حرص مملكـــة البحرين 
الدائـــم علـــى تعزيـــز وتطوير هـــذه العالقـــات واالرتقاء بهـــا بما يحقق 

المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

المنامة - بنا

بناء قدرات “الرقابة” وفق أحدث المعايير المهنية
دعوة الموظفين لمواصلة النهوض باألداء... أحمد بن محمد:

أكـــد رئيـــس ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 
واإلداريـــة، الشـــيخ أحمـــد بـــن محمد 
آل خليفة، أن القـــدرات التي يمتلكها 
الديوان من جهة الكفاءات البشـــرية 
واللوجســـتية،  الفنيـــة  واإلمكانيـــات 
تؤهلـــه ليكـــون فـــي مصـــاف األجهزة 

الرقابية المتقدمة.
 وأضاف خالل حفل اســـتقبال نظمه 
أمـــس  صبـــاح  لموظفيـــه  الديـــوان 
بمناســـبة عيد الفطر المبارك، أن هناك 
ضـــرورة دائمة وديناميكيـــة للتطوير 
والتحديث وإدخال البرامج الجديدة 
التـــي تواكـــب آخـــر مـــا توصـــل إليـــه 
العالـــم في مجال الرقابـــة والتدقيق، 
بتدريـــب  يتعلـــق  مـــا  خصوصـــا 

الموظفين والجانب التكنولوجي.
واعتبـــر النهوض بـــاألداء واإلنتاجية 
المهـــام  تنفيـــذ  بأســـلوب  واالرتقـــاء 
المنوطة بالديوان وانعكاســـها إيجابا 
المقدمـــة  الخدمـــات  مســـتوى  علـــى 
للمواطنيـــن، هـــي جـــزء مـــن واجبنـــا 
تجـــاه البحريـــن التـــي تســـتحق بذل 
نحـــو  والتطلـــع  الجهـــد  مـــن  المزيـــد 

المستقبل.
وهنأ الشـــيخ أحمد الموظفين بالعيد 

المبـــارك، وشـــكرهم علـــى جهودهـــم 
بأدائهـــم  بالعمـــل، مشـــيدا  وتفانيهـــم 
وإنجازاتهـــم خـــالل الفتـــرة الماضية 
الســـيما خالل فتـــرة “كورونـــا” حيث 
كانـــوا علـــى قـــدر المســـؤولية، داعيا 
إياهم إلى اســـتثمار الدعـــم والفرص 

التي يقدمها الديوان.
وحثهـــم علـــى مواصلـــة اّتبـــاع النهج 
اإليجابـــي في إنجـــاز المهـــام وإعداد 
التقاريـــر، الـــذي يرتكز على الشـــراكة 
المشـــمولة  الجهـــات  مـــع  والتعـــاون 
بالرقابـــة وفـــق مـــا تقتضيـــه أحـــدث 

المعايير المهنية وأفضل الممارســـات 
الرقابية العالمية.

 وأشـــار الشـــيخ أحمـــد فـــي معـــرض 
الخطـــة  إلـــى  للموظفيـــن  حديثـــه 
للديـــوان  الجديـــدة  االســـتراتيجية 
وتطويـــر  لتحديـــث  جـــاءت  والتـــي 
أســـاليب تنفيذ األعمال والمهام التي 
يضطلـــع بها الديوان بحســـب قانونه، 
إضافـــة إلـــى تركيزهـــا علـــى التوســـع 
فـــي تغطية مجـــاالت رقابية جديدة، 
المعلومـــات،  نظـــم  علـــى  كالرقابـــة 
وغيرهـــا،  االســـتقصائي  والتدقيـــق 

والمواكبـــة  التكيـــف  عـــن  فضـــال 
للمســـتجدات التـــي تطرأ علـــى مهنة 

التدقيق.
االســـتراتيجية  الخطـــة  وتتضمـــن 
للديـــوان والتـــي تســـتمر حتـــى شـــهر 
يونيـــو مـــن العـــام 2025، 3 أهـــداف 
رئيســـة هي تقديـــم خدمـــات رقابية 
ذات قيمـــة مضافـــة، وتنمية القدرات 
المؤسسية للديوان، وتبادل الخبرات 
وتعزيـــز التعـــاون مـــع الجهـــات ذات 
وزيـــادة  وخارجًيـــا  محلًيـــا  العالقـــة 

الوعي بدور ومهام الديوان.

المنامة - ديوان الرقابة المالية اإلدارية:

“الفضاء” تشارك في “تحضيري مسابقة تحدي التطبيقات”
مكانة عالية للبحرين على خريطة الدول بالعلوم الفضائية

فـــي إطـــار التعـــاون المســـتمر بين الهيئـــة الوطنيـــة لعلوم 
“ناســـا”،  والفضـــاء  للمالحـــة  الوطنيـــة  واإلدارة  الفضـــاء 
شـــاركت الهيئـــة ممثلـــة بعـــدد من مهندســـي الفضـــاء في 
االجتماع المخصص للتحضير لمســـابقة تحدي تطبيقات 
الفضـــاء لعـــام 2022، والمتوقع أن يتم تنفيذها في شـــهر 
أكتوبـــر المقبـــل بمشـــاركة عـــدد مـــن الـــوكاالت الفضائيـــة 

العالمية. 
بـــدأ االجتمـــاع بالتعريف للجهات المشـــاركة ومـــن أبرزها 
اإلدارة الوطنيـــة للمالحة الجوية والفضاء “ناســـا” ووكالة 
الفضـــاء األوروبيـــة ووكالـــة الفضـــاء اليابانيـــة “جاكســـا” 
ووكالة الفضاء الكنديـــة ووكالة الفضاء البرازيلية، وقدم 
ممثلو وكالة ناســـا عرضًا اشـــتمل على اإلنجازات التي تم 
تحقيقها في الســـنوات الماضية لمسابقة تحدي تطبيقات 
الفضاء حيث تم اســـتالم 28,286 مشاركة بالمسابقة من 
162 دولـــة مختلفـــة في عـــام 2021 فقـــط. باإلضافة إلى 
شـــرح مفصل حـــول األهداف المرجـــو تحقيقها من خالل 
المســـابقة لعـــام 2022 وأيضـــًا تـــم عـــرض شـــرح تفصيلي 
حول المخطط الزمني للمسابقة. كما تم استعراض جميع 
المتطلبـــات الالزمـــة للمشـــاركة فـــي تنظيـــم هـــذا الحدث 

العالمي. 

وحول مشاركته في هذا االجتماع صرح مهندس الفضاء 
يعقوب القصاب “تعتبر مســـابقة تحدي تطبيقات الفضاء 
إحدى أكبر المســـابقات العالمية التي يمكن لجميع الطلبة 
مـــن مختلف دول العالم المشـــاركة فيها. والهيئة الوطنية 
لعلـــوم الفضاء شـــريك فـــي تنظيم هذا الحـــدث ألكثر من 
3 ســـنوات متتاليـــة، حيـــث تتلقـــى الهيئـــة دعوة رســـمية 
للمشـــاركة فـــي تنظيم هـــذا الحدث العالمـــي، ما يدل على 
المكانـــة العالية لمملكة البحرين علـــى خريطة دول العالم 
في مجال علوم الفضاء. وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز 
مهـــارات الطلبـــة مثل التعـــاون والتفكير النقـــدي واإلبداع 
فـــي حـــل التحديات المقدمـــة من وكالة ناســـا، ناهيك عن 
تشـــجيعهم وتحفيزهـــم علـــى االنخراط في مجـــال علوم 

الفضاء والنهوض بثقافة االبتكار”. 
يذكر أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء شاركت في تنظيم 
هذه المســـابقة بالتعاون مع شريكها األكاديمي كليفر بلي. 
كمـــا اســـتعانة اإلدارة الوطنية للمالحـــة الجوية والفضاء 
“ناسا” بأحد مهندسي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ضمن 
فريـــق الخبـــراء الخـــاص باختيـــار الــــ 10 الفائزيـــن الذين 
قدمـــوا حلـــوالً إبداعية في حل التحديـــات الموجودة في 

قطاع الفضاء.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

جاللة الملك فالديمير بوتينسمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - بنا

تـــرأس رئيس هيئة األركان الفريق 
اجتمـــاع  النعيمـــي،  ذيـــاب  الركـــن 
الوطنـــي،  واألمـــن  الدفـــاع  لجنـــة 

امس األحد.
بحـــث  االجتمـــاع  خـــالل  وجـــرى 
الســـبل الكفيلـــة بتطويـــر التعـــاون 
المشـــترك الـــذي مـــن شـــأنه تعزيـــز 
األجهـــزة  بيـــن  التنســـيق  عمليـــات 
العســـكرية واألمنية بالمملكة، وبما 
يســـهم فـــي ترســـيخ دعائـــم األمن 
ومرتكزات االستقرار للحفاظ على 

مكتسبات ومقدرات الوطن.
طـــارق  الفريـــق  االجتمـــاع  حضـــر 

العـــام،  األمـــن  رئيـــس  الحســـن 
والفريـــق الركن الشـــيخ عبدالعزيز 
بـــن ســـعود آل خليفة مديـــر أركان 
الحـــرس الوطنـــي، واللـــواء الركـــن 
طيـــار أحمد علي عزالدين الســـادة 
القائـــم بأعمـــال قائـــد ســـالح الجو 
الملكـــي البحرينـــي، واللـــواء الركن 
مســـاعد  الفضالـــة  إبراهيـــم  غانـــم 
للعمليـــات،  األركان  هيئـــة  رئيـــس 
واللواء الركن بحري محمد يوسف 
العســـم قائد سالح البحرية الملكي 
البحريني، وعـــدد من كبار الضباط 

والمسؤولين بالجهات المعنية.

تعزيز التنسيق بين األجهزة العسكرية واألمنية

جهاز اإليرادات 
المختص 
بشكاوى 
الضرائب

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/05/495509021818.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4955/bahrain/756851.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4955/bahrain/756917.html
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مـــا يحـــدث في بالدنـــا اآلن هـــو أن خامنئي، وقـــوات حرس نظـــام الماللي، 
وشركاء خامنئي يحتكرون المنتجات األساسية في البالد، من قبيل الحديد 
والصلـــب، ومصانع الســـيارات، ومصانع المكائن، ومصانـــع المعدات التقنية، 
واأللمنيـــوم، والبتروكيماويات، ومحطات الطاقـــة، والمنتجات الصيدالنية، 
والورق والكرتون، واألسمنت، والمنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها من 
المنتجات، وأصبحت السلطة وقادتها أكبر أرباب العمل في إيران، وانتهكت 
هـــذه الســـلطة أهم الحقوق األساســـية للعمـــال، والتي تم االعتـــراف بها في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم ألكثر من قـــرن؛ وذلك من خالل ممارســـة أكثـــر أنواع 

االستغالل وحشية في التاريخ.
وأهـــم الحقوق المشـــروعة التـــي يجب أن ننهض للحصـــول عليها هي: أواًل: 
توفيـــر األمـــن الوظيفـــي للعمال. فهـــذه الحكومة المســـتبدة حّولت أكثر من 
98 فـــي المئـــة من العمال اإليرانيين من العمل بعقود دائمة إلى العمل بعقود 
مؤقتة، لكي يتمكن الناهبون محترفو القســـوة بهذه الطريقة من االســـتمرار 
في تســـليط ســـيف طرد العامل من وحدة العمل على رأســـه، حتى يتمكنوا 
بنقطـــة االرتـــكاز هـــذه من اســـتغالل العمال إلـــى أقصى حد بممارســـة الحد 
األقصـــى من الضغـــط عليهم، من ناحية، والحيلولة دون قيام العمال بأصغر 

تحرك للحصول على حقوقهم، من ناحية أخرى.

“هكذا يمكن تقدير العاطلين الحقيقيين عن العمل بحوالي 20 مليون فرد”، 
)صحيفة “شرق” الحكومية، 4 نوفمبر 2021(، كما قال وزير العمل والرعاية 
االجتماعيـــة: “إن 14,000,000 شـــخص فـــي البـــالد ليســـت لديهـــم وظائف 
الئقة”، )صحيفة “مردم ساالري”، 7 أبريل 2022(. وفي الوقت نفسه، نجد أن 
بطالة المرأة مؤلمة للغاية، و”تم تقليص 830,000 امرأة عاملة، أي ما يعادل 
20 فـــي المئـــة من العامـــالت البالـــغ عددهـــن 4,300,000 عاملـــة”. )صحيفة 
“فرهيختـــكان”، 9 أبريـــل 2021(. ويرجـــع كل هـــذا القدر مـــن البطالة إلى أن 
عمالنـــا ال يتمتعـــون بأي نوع من األمن الوظيفي، ويبـــادر مديرو خامنئي أو 
قـــوات حرس نظام الماللي بتســـريحهن من وحـــدة العمل بدون أدنى تقدير 

متى شاءوا.
ثانيا: تشـــكيل النقابات أو الممثليات العمالية في وحدات العمل وتســـجيلها 
رسمًيا في وزارة التعاونيات والعمل والشؤون االجتماعية، والجدير بالذكر 
أن النقابات العمالية ُتعتبر معقاًل ونقطة ارتكاز قوية جًدا للدفاع عن حقوق 
العمال، ووجود نقابات وممثليات عمالية حق مكتسب يتماشى مع مواثيق 
منظمة العمل الدولية، لكن ال يقوم الماللي المجرمون بقمع النقابات العمالية 
والقضاء عليها فحسب، بل ال يعترفون رسمًيا حتى بعمل العمال في العديد 

من الوظائف الخدمية. “مجاهدين”.

عباس داوري

من الممكن استرداد حقوق العمال من نظام الماللي )2(

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

للتواصل: 17111483

سيطرة مرجعية الولي الفقيه العنيفة
المعممـــون أتبـــاع خامنئـــي فـــي “قم وطهـــران” وبقيـــة المناطق التي 
يســـتولون عليها يلبســـون ثوب العلم، بينما في حقيقتهم وجوهرهم 
بـــكل األباطيـــل  زيـــف وباطـــل، ويتقنـــون فـــن مخاطبـــة الوجـــدان 
واالدعـــاءات، ومـــع ذلـــك نجـــد التصفيـــق العجـــاج لهم مـــن قبل من 
يطلقون على أنفسهم جمعيات سياسية أو أحزابا، وقد أشار أستاذنا 
ســـعيد الحمد في مقالة يوم الجمعة “التشيع السياسي والمرجعية.. 
من يملك القرار” إلى قضية مهمة ومن حقائق التاريخ وهي )أصبحت 
أحزاب التشـــيع السياســـي في اإلقليم ال تملك حتى ســـلطة الحلول 
والبرامـــج الخاصـــة ببلدانهـــا وواقعهـــا، ما لـــم تبارك مرجعيـــة الولي 
الفقيه وما لم ترخص هذه المرجعية لهذا الحزب أو ذاك ما طرح من 
حل أو ما قدم من رؤى لقضاياه المحلية الداخلية.. باختصار سلطة 
المرجعية أمسكت زمام القرار السياسي واالجتماعي وكل القرارات، 
وأفرغت أحزاب التشـــيع السياسي من أي دور مستقل أو حتى شبه 

مستقل في قراراتها على كل المستويات(.
مـــن هنـــا يتضح أن المرجعية في قم وطهـــران هي من تضع القانون 

األساسي لألحزاب والجمعيات وتحدد مسؤولية الرؤساء واألعضاء، 
وال يوجد أي طريق للمساومات والحلول الوسط والتفكير اإلصالحي 
الصادر عن العطاء، فكل شـــيء مصادر ومشـــلول بالمفهوم التقليدي 
وإرادة التغيير والفكر المفتوح لكل التجارب السياسية واالجتماعية 
و”األخـــذ والعطـــا” ممنوع ويتم التعامل مع مـــن يخرج عن الخط بال 
رحمة وشـــفقة، وليس من شـــك في أن مطالب الشـــعوب هي آخر ما 
تفكـــر به تلك األحـــزاب والجمعيات الموالية إليـــران، ولنا في العراق 

ولبنان قصص كثيرة تكشف تعصبها وإرهابها ومصالحها.
من المســـتحيل أن يقوم أي حزب سياســـي أو جمعية موالية إليران 
فـــي المنطقـــة بطريق جديد يصدر عن رغبة في التجديد للذات، ألن 
هنـــاك من يفصل المضمون ويرســـم الحـــدود ويضـــع الحواجز فعليا 
وفكريا وهي مرجعية الولي الفقيه، والمتأمل للتاريخ والواقع سيرى 
أن تلك األحزاب والجمعيات حبيســـة نظريـــات مغلقة تقيد طاقتها، 
لهـــذا ســـرعان ما تنتهي وتعيـــش في عزلة بحكم ســـيطرة المرجعية 

العنيفة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

دور وإسهامات الممرضين
تقديـــًرا لدور وإســـهامات الممرضين والممرضات، وإجـــالاًل لتضحياتهم 
فـــي مكافحة األمراض والتخفيف من آالم المرضى، تحتفل دول العالم 
فـــي مايو مـــن كل عام باليوم العالمي للتمريـــض، وُيصادف ذكرى ميالد 
“فلورنـــس نايتينجيـــل” مؤسســـة التمريـــض الحديـــث، وتشـــير “منظمة 
الصحة العالمية” إلى أن “العاملين في التمريض والِقبالة ُيشـــكلون نحو 
50 % مـــن القوى العاملة الصحية، وُتمثل النســـاء 70 % منها، وبحلول 

عام 2030م فإن العالم محتاج إلى 9 ماليين ممرض وممرضة”.
تعتبـــر مهنة التمريض مـــن أكثر المهن إنســـانية الرتباطها بصحة الناس 
وعافيتهـــم، وقد شـــهدت قطاعـــات التمريض ُجهـــودا ُمضنية وبطوالت 
رائعـــة للـــدور الحيوي الذي يقـــوم به القطاع في أوقات الِســـلم والحرب 
وانتشـــار األوبئـــة واألمراض، فهم قلـــب الفريق الطبـــي النابض وذراعه 
القوية، ويهدف االحتفال بهذا اليوم إلى نشـــر الوعي المجتمعي بأهمية 

التمريض ودور قواه العاملة.
وتشارك البحرين وشعبها دول العالم االحتفال بهذا اليوم، ويقف الجميع 
وقفـــة إجالل لكل الممرضيـــن والممرضات في ُكل مفاصل وتشـــكيالت 
الســـاحة الطبية، والذين مازالوا يتميزون بالشـــجاعة والبســـالة منقطعة 
النظير في أداء مهنتهم، وســـتبقى خالدة ومحفورة بمداٍد من ذهب في 

سجل تاريخ البحرين المشّرف.
فجميـــل التحيـــة وجليـــل االمتنـــان للعامليـــن بالتمريـــض، تلـــك القلوب 
التي ُتجســـد بعملها أســـمى معاني التضحية والرحمة في ســـبيل رعاية 
المرضـــى، والذيـــن ضربـــوا الُمثـــل الســـامية فـــي العمل الـــدؤوب الذي ال 
مثيل له من أجل رســـالة التمريض النبيلـــة، وأثبتوا من خاللها كفاءتهم 
وإخالصهم لمملكة البحرين وشـــعبها، فباقة ورد عطرة لكل من ُيســـاهم 

بإعادة تحسين الحياة لإلنسان.

عبدعلي الغسرة

الرسائل الملكية السامية.. ودعم 
األسرة الصحافية واإلعالمية

ُتعد مشـــاركة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، األسرة الصحافية وكل منتسبي المؤسسات 
اإلعالميـــة الوطنيـــة بمناســـبة اليـــوم العالمي لحريـــة الصحافة الـــذي يوافق 
الثالث من شـــهر مايو، رســـالة واضحة ال تحتاج إلى أي اجتهاد أو تحليل أو 
تفسير لمفرداتها، ألنها اختصرت في معانيها كل مسافات التفكير بأن جاللته 
حريص على دعم ومساندة إعالمنا الوطني، إيمانًا من جاللته بأهمية الدور 
الكبير الذي يقوم به إعالمنا بجميع أشـــكاله في ترســـيخ الثوابت األساســـية 
للرســـالة الصحافيـــة النبيلـــة، والمســـاهمة فـــي نشـــر الوعي داخـــل المجتمع، 
والعمـــل علـــى صقل جيل إعالمي متميز، يحمل أفكارا مســـتنيرة من شـــأنها 

أن ترفد الدولة بنخب إعالمية متميزة همها مصلحة الوطن ومكتسباته.
وتحمـــل الرســـالة الملكيـــة بهـــذه المناســـبة الكثيـــر مـــن الـــدالالت التقديرية 
للجســـم الصحافي واإلعالمي فـــي المملكة، وفقًا لما تحقق من نجاحات في 
نقـــل الصـــورة الحضاريـــة وما تمثلـــه من نمـــوذج متقدم في صـــون الحقوق 
والحريات والمســـيرة اإلصالحيـــة لمملكتنا الغالية، وســـعيها لمواصلة العمل 
بخطـــى ثابتـــة لتحقيـــق المزيد مـــن الطموحـــات الوطنية، التـــي تتوافق في 

قواعدها ومرتكزاتها مع الرؤى الملكية السامية.
كمـــا أن الدعـــم من لدن قائـــد التطوير صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الـــوزراء، للصحافة وجميع من 
يعمل في هذا القطاع اإلعالمي يؤكد اهتمامه ومتابعته المستمرة للصحافة 
والعاملين في هذا القطاع، وما يقومون به من عمل كبير يســـهم في مســـيرة 
النمـــاء والتطويـــر في المملكة، وهـــذا هو المنهج الذي يتطلع إليه ســـمو ولي 
العهـــد ليكون الجهاز اإلعالمـــي الوطني للمملكة في الطليعة، ويقدم رســـالة 
إعالميـــة بنـــاءة وواضحة تســـهم فـــي تحقيق نجاحـــات الدولـــة على جميع 

األصعدة.
وأخيرًا أتقدم برســـالة شـــكر وتقدير واحتـــرام وأجزل معانـــي االمتنان، إلى 
كل مـــن يعمـــل في هذا القطـــاع الصحافي واإلعالمي المهـــم، من صحافيين 
وإعالمييـــن وكل منتســـبي المؤسســـات اإلعالميـــة، متمنيا لهـــم كل التوفيق 
والنجـــاح وتحقيـــق المزيد من األهـــداف والتطلعات لخدمة مســـيرة التنمية 

ومستقبل مملكتنا الغالية.

د. خالد زايد

تشـــير تحليالت ودراســـات منذ ســـنوات عدة إلـــى إمكانية تبلور نظـــام دولي جديد 
يختلـــف عـــن حقبة القطبية الثنائية التي ميزت العالقات الدولية منذ ما بعد الحرب 
العالمية الثانية عام 1945، إلى نهاية الحرب الباردة عام 1989، وعن النظام أحادي 
الُقــــطبية الـــذي تزعمتـــه الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة منذ نهايـــة الحـــرب الباردة، 
وترجيـــح ظهور نظام دولي متعدد األقطاب مع بروز دور روســـيا االتحادية وظهور 
قوى جديدة مؤثرة والســـيما على الصعيـــد االقتصادي األهم اآلن مثل الصين، وهو 
وضـــع “صعـــب” يفرض على الـــدول األخرى ضـــرورة التحلي بمهارة بنـــاء التحالفات 
المتنوعة وإقامة شبكة قوية من العالقات والمصالح مع الدول المرشحة ألن تكون 
أقطاًبـــا بهـــذا النظام الدولي الجديـــد، حتى ال تكون ضحية للتنافـــس والصراع على 

قمة النظام.
فـــي مقـــال بصحيفة يديعـــوت أحرونوت اإلســـرائيلية مؤخرا، حذر خبيـــر العالقات 
الدولية يوناتان فريمان من نشوء عالم بدون قيادة، واصًفا إياه بالوضع “المخيف”، 
كونـــه يـــؤدي لفـــراغ ويســـمح بالفوضـــى والصراعـــات والحـــروب لملء هـــذا الفراغ، 
مستداًل الكاتب بجملة من المؤشرات من بينها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، 

واالنسحاب األميركي من أفغانستان، ومشكالت االقتصاد األميركي، وغيرها.
يرى الكاتب أن مثل هذا الوضع قد يؤدي الندالع صراعات جديدة في مناطق عدة، 
الســـيما مع عدم الرغبة األميركية في التدخل في مناطق الصراع، إضافة إلى عدم 
هيمنة البحرية األميركية على البحار والمحيطات، ما ســـيزيد عمليات القرصنة عبر 

العالم.
بالتأكيد منطقة الشـــرق األوســـط ستكون األكثر تضرًرا من مثل هذا الوضع إن تبلور 
بالفعـــل، حيـــث إن بهـــا ما يكفي وزيادة مـــن الصراعات واألزمات، وبهـــا من “الوقود” 
ما يكفي إلشـــعال أزمات أخرى، وبها القوى “اإلقليمية” الطامعة في الهيمنة والنفوذ 
ونشـــر الفوضى والعنف سواء بسياســـتها المخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية، 
أو عبر مساعيها الرامية المتالك أسلحة نووية مدمرة، أو عبر وكالئها من الميلشيات 

اإلرهابية.
فعلـــى دولنا العربية االســـتعداد لوضع جديد يختلف عما ســـبق من األنظمة العالمية 
سواء ثنائية أو أحادية القطبية، والتي ربما كانت تعطي بعض المرونة في التعامل 

والتحرك وتساعد في تجنب العديد من المصائب.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4955/columns/756960.html
https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/05/495509021818.pdf



