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المل�ك وول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء
يتلقيان برقيتي �سكر من �سلطان عُ مان
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجاللة
السلطان هيثم بن طــارق سلطان عمان الشقيقة ،وذلــك ردا على
برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جاللته إليه ،إثــر تعرض
عــدة واليــات في سلطنة عمان للحالة المدارية شاهين ،ومــا نتج
عنها من ضحايا.
وتلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولــي العهد رئيس مجلس ال ــوزراء برقية شكر جوابية من صاحب
الجاللة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة ،وذلك ردا
على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها سموه إليه ،إثر تعرض
عــدة واليــات في سلطنة عمان للحالة المدارية شاهين ،ومــا نتج
عنها من ضحايا.
كما تلقى صــاحــب السمو الملكي ولــي العهد رئـيــس مجلس
ال ــوزراء برقية شكر مماثلة مــن أخيه صاحب السمو السيد فهد
بــن محمود آل سعيد نائب رئيس ال ــوزراء لـشــؤون مجلس ال ــوزراء
بسلطنة عُ مان الشقيقة.

المل�ك وول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء
يتلقيان برقيتي �سكر من الرئي�س ال�سيني
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى ،برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس شي
جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ،وذلــك رد ًا
على برقية التهنئة التي بعث بها جاللته إليه بمناسبة ذكرى اليوم
الوطني لجمهورية الصين الشعبية.
وتلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس ال ــوزراء ،برقية شكر جوابية من فخامة
الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة،
وذلــك رد ًا على برقية التهنئة التي بعث بها سموه إليه بمناسبة
ذكرى اليوم الوطني لجمهورية الصين الشعبية.
كما تلقى صــاحــب السمو الملكي ولــي العهد رئـيــس مجلس
الوزراء برقية شكر مماثلة من السيد لي كه تشيانغ رئيس مجلس
الدولة بجمهورية الصين الشعبية.

القائ���د الع���ام ي�س���يد بتط���ور ونم���و
ال��ع��اق��ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال��م��ال��ي��زي��ة
اسـتـقـبــل الـمـشـيــر الــركــن الـشـيــخ خليفة
ب ــن أح ـم ــد آل خـلـيـفــة ال ـق ــائ ــد الـ ـع ــام لـقــوة
دفــاع البحرين بالقيادة العامة صباح أمس
الثالثاء  19أكتوبر 2021م ،السيد شازريل بن
زهـيــران سفير ماليزيا المع ّين لــدى مملكة
البحرين.
وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع

البحرين بالسفير الماليزي ،مشيد ًا بعمق
العالقات القائمة بين البلدين الصديقين
وما وصلت إليه من تطور ونماء ،كما تم بحث
عدد من المواضيع ذات االهتمام المشترك.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد
سعد مدير ديــوان القيادة العامة ،وعــدد من
كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

{ القائد العام يلتقي سفير ماليزيا المع ّين لدى البحرين.

اإع�ان اأ�س�ماء منت�س�بي الدفع�ة ال�س�ابعة م�ن برنامج رئي��س ال�وزراء لتنمية الك�وادر الوطنية
ال����دف����ع����ة ت ��ت ��� ��ض ��م ��ن  15م���وظ���ف���ا م�����ن م ��خ ��ت ��ل ��ف ال����ج����ه����ات ال ��ح ��ك ��وم ��ي ��ة
أعلن مكتب رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ق ـب ــول  15مــوظــفً ــا من
م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
ضـ ـم ــن ال ــدفـ ـع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة مــن
بــرنــامــج رئـيــس مجلس ال ــوزراء
لتنمية ال ـك ــوادر الـحـكــومـيــة ،إذ
ت ــم اخ ـت ـي ــار ال ـقــائ ـمــة الـنـهــائـيــة
للدفعة السابعة بعد أن خضع
الـمـتـقــدمــون لـمــراحــل مختلفة
م ــن الـ ـف ــرز وال ـت ـق ـي ـي ــم بـحـســب
ال ـش ــروط والـمـعــايـيــر الـمـحــددة
ب ـم ــا ي ـس ـهــم فـ ــي ت ـح ـق ـيــق رؤيـ ــة
وأهداف البرنامج.
وتـتـضـمــن الــدفـعــة السابعة
من البرنامج كال من:
 -1أســامــة جميل ال ـصــادق،
هيئة الكهرباء والماء.
 -2ب ـ ـ ـ ـ ــدر عـ ـب ــدالـ ـمـ ـجـ ـي ــد
الشيباني ،معهد البحرين للؤلؤ

واألحجار الكريمة (دانات).
 -3حـســن ح ـيــدر إبــراه ـيــم،
شركة نفط البحرين (بابكو).
 -4خ ــال ــد أحـ ـم ــد ال ـن ـع ـمــة،
شركة مطار البحرين.
 -5زهـ ــرة ع ـب ــداهلل الـشـمــاع،
صندوق العمل (تمكين).
 -6سلمان حسن الساعاتي،
وزارة األشغال وشــؤون البلديات
والتخطيط
العمراني.
 -7سعود يوسف تلفت ،وزارة
المالية واالقتصاد الوطني.
 -8س ــوس ــن عـ ـم ــار م ـنــديــل،
وزارة األشغال وشــؤون البلديات
والتخطيط
العمراني.
 -9ش ـي ـم ــاء ش ــوق ــي ال ـم ـيــر،
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.

 -10صباح طارق الجالهمة،
وزارة ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
والسياحة.
 -11فــاطـمــة عـبــاس أحـمــد،
صندوق العمل (تمكين).
 -12فاطمة سعيد العرادي،
مركز االتصال الوطني.
 -13م ـح ـمــد عـبــدالـمـجـيــد
العوضي ،وزارة الصحة.
 -14مـ ـحـ ـم ــد خـ ــالـ ــد ن ـ ــور،
وزارة األشغال وشــؤون البلديات
والتخطيط
العمراني.
 -15مصعب علي الخالدي،
وزارة الداخلية.
من جانبه هنأ السيد حمد
بــن فـيـصــل الـمــالـكــي مــديــر عــام
مـكـتــب رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
وأم ـ ـيـ ــن عـ ـ ــام م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء

جـمـيــع الـمـقـبــولـيــن فــي الــدفـعــة
السابعة الذين اجتازوا المعايير
ال ـم ـط ـلــوبــة ب ـن ـجــاح م ـع ــر ًب ــا عن
تمنياته لهم التوفيق والتم ّيز
خ ـ ـ ــالل ف ـ ـتـ ــرة انـ ـت ــدابـ ـه ــم ل ــدى
ال ـم ـك ـتــب ،م ــؤك ــد ًا أن الـبــرنــامــج
ي ــأت ــي امـ ـ ـت ـ ــدادًا ل ــرؤي ــة صــاحــب
الـسـمــو الـمـلـكــي األم ـيــر سلمان
بــن حمد آل خليفة ولــي العهد
رئيس مجلس الوزراء في أهمية
تطوير الكفاءات الشابة وتنمية
ق ــدراتـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة وم ــواص ـل ــة
االستثمار في الـكــوادر الوطنية
تحقيقً ا للتطلعات المنشودة.
ونوه المالكي بأن مخرجات
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج خـ ـ ـ ــالل الـ ــدف ـ ـعـ ــات
السابقة برهنت على ما يتميز
بـ ــه أب ـ ـنـ ــاء ال ـب ـح ــري ــن مـ ــن ح ـ ٍـب
للتحدي ال يتوقف بانتهاء فترة

ال ـبــرنــامــج ،بــل يـمـتــد لمواصلة
رف ــد ال ـخ ـطــط والـ ـمـ ـب ــادرات في
م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
ال ـتــي يـنـتـسـبــون إل ـي ـهــا ،وه ــو ما
دافعا للجميع لالستمرار
يشكل ً
بالعطاء واإلن ـجــاز وتـحــويــل كل
التحديات إلى فرص مستقبلية
بـكــل إبـ ــداع واب ـت ـكــار لـتـصــب في
مشيرا
صــالــح الــوطــن وأب ـنــائــه،
ً
إل ــى أن الـبــرنــامــج يـتـيــح فرصة
ل ـت ـن ـم ـيــة ال ـ ـم ـ ـهـ ــارات واك ـت ـس ــاب
ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ع ـلــى
مختلف األصعدة بما يسهم في
رفد كل المساعي التطويرية في
القطاع الحكومي.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ف ـتــرة
االنـ ـ ـت ـ ــداب ل ـ ــدى م ـك ـتــب رئ ـيــس
مجلس ال ــوزراء تنتهي بعد عام
واحــد ،ليعود بعد ذلك منتسبو

{ حمد بن فيصل المالكي.
ال ـب ــرن ــام ــج إلـ ــى م ــواق ــع عملهم
فــي الـجـهــات الحكومية إلث ــراء
مسارات العمل بما اكتسبوه من
معارف ومـهــارات خدمةً للوطن
وتحقيقً ا لألهداف المرجوة.

{ رئيس األركان خالل لقاء قائد قوة المهام المشتركة األسترالية.

رئ��ي�����س الأرك�����ان ي�ستقبل ق��ائ��د ق��وة

من بين  240موؤ�ض�ضة بمعر�س جيتك�س دبي..

ال��م��ه��ام ال��م�����س��ت��رك��ة الأ���س��ت��رال��ي��ة م���رك���ز ن ��ا� ��س ��ر ل��ل��ت��اأه��ي��ل ي���ف���وز ب��ج��ائ��زة
اس ـت ـق ـب ــل ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن ذيـ ـ ــاب ب ــن ص ـق ــر ال ـن ـع ـي ـمــي رئ ـيــس
هـيـئــة األرك ـ ــان فــي مكتبه بــالـقـيــادة ال ـعــامــة ص ـبــاح أم ــس الـثــالثـ
المهامـاء اأف�����س��ل م�����س��روع ف���ي ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي
 19أكـتــوبــر 2021م ،العميد جــوي ديــف بــاديـســون قــائــد قــوة

المشتركة األسترالية .JTF 633
وخ ــالل الـلـقــاء رح ــب رئ ـيــس هـيـئــة األركـ ــان بـقــائــد ق ــوة الـمـهــام
المشتركة األسترالية  ،JTF 633وتــم استعراض عالقات الصداقة
والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء الـلــواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل
خليفة مدير التعاون العسكري.

{ الشيخة مي تستقبل السفير عبداهلل بن فيصل الدوسري.

بح�ث �س�بل توطي�د الع�اق��ات ال�ث��قافية
ال�ث�نائ�ي��ة ب�ي��ن ال�ب�ح��رين وب�ل�ج�ي��كا
استقبلت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة
البحرين للثقافة واآلثــار في مكتبها أمس السفير عبداهلل بن
فيصل بن جبر الدوسري ،وذلك بمناسبة تعيينه سفير ًا جديد ًا
لمملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا.
وأعــربــت الشيخة مــي بنت محمد آل خليفة عــن تمنياتها
للسفير الــدوســري النجاح فــي مهامه الدبلوماسية الجديدة،
مــؤكــدة أهـمـيــة دور الـبـعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة فــي تـعــزيــز ال ـصــورة
اإلي ـجــاب ـيــة لـمـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن ع ـلــى م ـس ـتــويــات دول ـي ــة عــديــدة
والترويج للمكتسبات واإلنجازات الحضارية والثقافية للمملكة.
وشهد اللقاء مناقشة المواضيع ذات االهتمام المشترك
وسبل توطيد العالقات الثقافية الثنائية بين الجانب البحريني
وال ـب ـل ـج ـي ـكــي وف ـت ــح آف ـ ــاق ال ـت ـع ــاون ال ـم ـث ـمــر م ــا ب ـيــن الـبـلــديــن
الصديقين.
مــن جــانـبــه أش ــاد السفير بـجـهــود هيئة الـبـحــريــن للثقافة
واآلث ــار في االرتـقــاء بالعمل الثقافي في البحرين وعملها من
أجــل تعزيز مكانة المملكة الثقافية على المستوى العالمي،
مبدي ًا استعداده الــدائــم للتعاون مع الهيئة بما يحقق رؤيتها
في تمكين الحضور البحريني الثقافي في مختلف المحافل
الدولية.

ح ـق ــق م ــرك ــز س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر ل ـل ـب ـحــوث
والتطوير فــي الــذكــاء االصطناعي التابع لمركز
نــاصــر للتأهيل والـتــدريــب المهني المركز األول,
وفاز بجائزة أفضل مشروع في الذكاء االصطناعي
لفئة االبتكار في قطاع التعليم ,في معرض ومؤتمر
ال ـخ ـل ـيــج والـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط لـتـقـنـيــة الـمـعـلــومــات
(جيتكس) دبي لهذا العام.
وقد أظهر المشروع تميزً ا استثنائ ًيا في مجال
تكنولوجيا المعلومات من خالل ريادة حلول تعلم
األدلة ,واالستفادة من التقنيات التنبئية ,وتحاليل
البيانات الـتــي سمحت لالبتكار واإلب ــداع بتوفير
بيئة آمنة ومنتجة في الوقت نفسه.
وبـهــذه المناسبة علق الــدكـتــور عـبــداهلل ناصر
النعيمي المدير التنفيذي للمركز ،بعد استالمه
ال ـجــائــزة فــي الـحـفــل ال ــذي أق ـيــم فــي ف ـنــدق ريتز
كارلتون دبي :إن هذه الجوائز تعكس مكانة مملكة
البحرين في مجال االبتكار والذكاء االصطناعي

في المنطقة ,ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث
والـتـطــويــر فــي الــذكــاء االصـطـنــاعــي ال ــذي يتبنى
بـكــل ك ـفــاءة واق ـت ــدار ال ـق ــدرات التقنية المحلية،
حـيــث ش ــرع فــي ابـتـكــار وتـنـفـيــذ حـلــول مستقبلية
ذكـيــة فــي مختلف الـقـطــاعــات الـعــامــة والخاصة,
مما يبرز بفعالية مواهب الخريجين البحرينيين
والبحرينيات ,وم ــدى اس ـت ـعــدادهــم ل ــدخ ــول هــذا
الـمـعـتــرك الـمـعــاصــر الـمـهــم ف ــي أع ـلــى مـسـتــويــات
الكفاءة والتنافسية.
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ع ـ ــدد ال ـم ـش ــارك ـي ــن فــي
المسابقة الـتــي تــواصـلــت بــاسـتـمــرار أكـثــر مــن 15
عــامــا  240مــؤسـســة خــاصــة وحـكــومـيــة فــي الـشــرق
األوسط ,وألول مرة تفوز مؤسسة بحرينية في فئة
التعليم واالبتكار ،حيث تنافس مركز سمو الشيخ
ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء االصطناعي
مع أكثر من  40جهة تقنية محترفة ,مثب ًتا كفاءة
تؤهله بجدارة العتالء مركز الصدارة في المنطقة.

الأوق������������اف ال���ج���ع���ف���ري���ة ت���ع���ل���ن دف ��ع ��ة
ج����دي����دة م����ن ال���ف���ر����س ال� ��س ��ت ��ث ��م ��اري ��ة
أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت إدارة األوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
ال ـج ـع ـف ــري ــة ط ـ ــرح  21عـ ـق ــارا فــي
مــزايــدات اسـتـثـمــاريــة فــي مختلف
محافظات المملكة في إطار جهود
اإلدارة لتحقيق االستثمار األفضل
للعقارات الوقفية على أســس من
الشفافية وتكافؤ الفرص للجميع
ح ـيــث تـمـتــد ف ـت ــرة ال ـت ـقــديــم على
الدفعة الجديدة من العقارات من
 17حتى  31أكتوبر .2021
وأكد رئيس األوقاف الجعفرية
يوسف بن صالح الصالح أن اإلدارة
بــدأت فــي عــرض مجموعة جديدة
من العقارات للتأجير واالستثمار
ال ــوق ـف ــي وفـ ــق ن ـظ ــام الـ ـم ــزاي ــدات،
ح ـ ـيـ ــث ت ـ ـت ـ ــاح جـ ـمـ ـي ــع ت ـف ــاص ـي ــل
الـعـقــارات الـمـطــروحــة لالستثمار،
وذل ـ ـ ــك تـ ـم ــاشـ ـيـ ـ ًا م ـ ــع ال ـم ـس ــاع ــي
ال ـك ـب ـيــرة وال ـم ـس ـت ـمــرة لـ ـ ــإدارة في
تحقيق تنمية الوقف والمساهمة
الفاعلة فــي التنمية االقتصادية
واالجتماعية في مملكة البحرين.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـي ـ ـ ــس األوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
الـ ـجـ ـعـ ـف ــري ــة« :إن ـ ـن ـ ــا نـ ـسـ ـع ــى مــن

خ ــالل ه ــذه ال ـخ ـطــوات إل ــى تعزيز
الـ ـح ــوكـ ـم ــة والـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة وت ـك ــاف ــؤ
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص ،وت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـخ ــدم ــات
الـ ـمـ ـق ــدم ــة إلـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
وال ـم ـس ـتــأجــريــن ،وت ـعــزيــز الـعــالقــة
م ــع ال ـج ـه ــات الــرس ـم ـيــة الـمـعـنـيــة
بالقطاع العقاري واالستثماري في
المملكة كافة ،ونعمل بشكل حثيث
ع ـلــى ت ـطــويــر الـتـنـسـيــق وال ـت ـعــاون
المشترك مع الجهات االقتصادية
وقـ ـط ــاع األعـ ـم ــال وال ــراغ ـب ـي ــن في
االستثمار ترسيخ ًا لنهج الشفافية
والتنافسية بما يتوافق مع مبادئ
الرؤية االقتصادية .»2030
وأوضـ ــح مــديــر إدارة األوق ــاف
الجعفرية المهندس محمد جعفر
ال ـح ـس ـي ـنــي« :ي ــأت ــي طـ ــرح الــدف ـعــة
الثانية من العقارات بعد استكمال
إدارة األوق ــاف الجعفرية مراجعة
وترسية الدفعة األولى التي ضمت
 24عـ ـق ــار ًا اس ـت ـث ـمــاري ـ ًا ف ــي أمــاكــن
مـخـتـلـفــة م ــن الـمـمـلـكــة كــان ــت قد
طرحتها للمزايدات االستثمارية
ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار جـ ـ ـه ـ ــوده ـ ــا ل ـت ـح ـق ـيــق

االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار األف ـ ـضـ ــل ل ـل ـع ـق ــارات
الوقفية على أســس من الشفافية
وت ـكــافــؤ ال ـف ــرص لـلـجـمـيــع ،حيث
فتحت العطاءات في عدة جلسات
ب ـح ـضــور رئ ـي ــس الـمـجـلــس ونــائــب
الرئيس ورؤســاء اللجان وممثلين
عن اإلدارة التنفيذية».
وأشار الحسيني إلى أنّ اإلدارة
قامت بمراجعة وتقييم العطاءات
في الدفعة األولى التي بلغ عددها
 24عـ ـط ـ ًـاء ح ـي ــث ت ــم الـ ـب ــتّ فـيـهــا
واخ ـت ـي ــار األنـ ـس ــب .وكـ ــان مـجـمــوع
العقارات المعروضة للمزايدة 24
ع ـق ــار ،واسـتـقـبـلــت اإلدارة طلبات
الـ ـم ــزاي ــدة ع ـلــى  18ع ـ ـقـ ــاراً ،وبـلــغ
أعـلــى عــدد الـعـطــاءات على إحــدى
العقارات  12طلباً ،في حين لم يتم
الـتـقــديــم عـلــى  6ع ـق ــارات .وت ــراوح
مـبـلــغ اإلي ـج ــار االب ـتــدائــي بـيــن 50
ديـنــارا و 1300دينار شهرياً ،مؤكد ًا
أنه تم عرض الدفعة الجديدة من
الـفــرص االستثمارية فــي مختلف
ال ـم ـن ـصــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة الـتــابـعــة
لإدارة.

{ سمو الشيخ عيسى بن علي خالل لقاء المديرة اإلقليمية لمكتب تنسيق التنمية لدى األمم المتحدة.

وكيل وزارة �ضوؤون مجل�س الوزراء:

ال��ب��ح��ري��ن ح��ري�����س��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون
وال��ت��ن�����س��ي��ق ال��م�����س��ت��رك م ��ع الأم�����م ال��م��ت��ح��دة
اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ال ـش ـيــخ
عـيـســى ب ــن ع ـلــي آل خليفة
وك ـي ــل وزارة ش ـ ــؤون مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـم ـك ـت ـبــه ال ـس ـي ــدة
ليلى بكر المديرة اإلقليمية
لمكتب تنسيق التنمية في
الـ ــدول الـعــربـيــة ل ــدى األمــم
ال ـم ـت ـحــدة ،يــراف ـق ـهــا الـسـيــد
م ـح ـمــد ال ــزرق ــان ــي الـمـنـســق
الـ ـمـ ـقـ ـي ــم ألن ـ ـش ـ ـطـ ــة األمـ ـ ــم
ال ـم ـت ـحــدة ب ــاإلن ــاب ــة ورئ ـيــس
بعثة منظمة الهجرة الدولية
لـ ـ ـ ــدى مـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن،
والسيدة أسمرا أشقر رئيس
مـ ـكـ ـت ــب الـ ـمـ ـنـ ـس ــق ال ـم ـق ـي ــم
ل ــألم ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة .وخـ ــالل
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء رحـ ـ ــب سـ ـم ــو وك ـي ــل
وزارة ش ــؤون مجلس ال ــوزراء
بــالـسـيــدة لـيـلــى بـكــر والــوفــد
ال ـمــرافــق لـهــا ،مــؤكــد ًا سموه
ح ـ ـ ــرص م ـم ـل ـك ــة ال ـب ـح ــري ــن
ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز م ـخ ـت ـلــف أط ــر
التعاون والتنسيق المشترك
مع منظمة األمــم المتحدة
فـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت
والمستويات ،مؤكد ًا سموه أن
المسيرة التنموية الشاملة
بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ح ـ ـ ـضـ ـ ــرة ص ــاح ــب
ال ـج ــالل ــة ال ـم ـل ــك ح ـم ــد بــن
ع ـي ـس ــى آل خ ـل ـي ـف ــة ع ــاه ــل
البالد المفدى شهدت أولوية
كـبـيــرة فــي تحقيق التنمية
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
الـحـضــريــة الـمـسـتــدامــة من
خ ــالل ال ـم ـشــاريــع الـتـنـمــويــة
وال ـخ ــدم ـي ــة ال ـت ــي تـشـهــدهــا
ال ـم ـم ـل ـك ــة ،كـ ـم ــا أن ح ــرص
ال ـح ـكــومــة ب ــرئ ــاس ــة صــاحــب
السمو الملكي األمير سلمان
بـ ــن ح ـم ــد آل خ ـل ـي ـفــة ول ــي
العهد رئيس مجلس الوزراء
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وزير ال�ضناعة يراأ�ص اللقاء الت�ضاوري لوزراء ال�ضناعة بدول مجل�ص التعاون

بحث تو�سيات قادة دول المجل�س للو�سول اإلى الوحدة القت�سادية عام 2025

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة
السيد زايــد بن راشــد الزياني أعمال اللقاء
ال ـت ـش ــاوري ال ـم ـش ـتــرك ب ـيــن وزراء ال ـت ـجــارة
والصناعة بــدول مجلس التعاون الخليجي
ورؤس ــاء الغرف التجارية الخليجية ،وذلك
بحضور األمين العام الدكتور نايف بن فالح
مبارك الحجرف ،ورئيس مجلس إدارة اتحاد
غ ــرف مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ورئ ـيــس
غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير
بــن عـبــداهلل ن ــاس ،وال ــذي عقد فــي المنامة
مساء أمس بفندق الفورسيزون البحرين.
وخ ــالل أع ـمــال االج ـت ـمــاع رح ــب الــوزيــر
بـ ــوزراء الـتـجــارة والـصـنــاعــة ب ــدول المجلس
بحضور رؤســاء الغرف الخليجية وتلبيتهم
ال ـ ــدع ـ ــوة ل ـع ـق ــد هـ ـ ــذا الـ ـلـ ـق ــاء ف ـ ــي مـمـلـكــة
الـبـحــريــن ،مــؤكــدا أن ه ــذا الـلـقــاء يــأتــي من
م ـن ـط ـلــق اإلي ـ ـمـ ــان ب ــأه ـم ـي ــة اسـ ـتـ ـم ــرار نـهــج
التشاور والتعاون المشترك بين القطاعين
ال ـ ـعـ ــام والـ ـ ـخ ـ ــاص فـ ــي دول ال ـم ـج ـل ــس فــي
ش ـتــى ال ـم ـج ــاالت االق ـت ـص ــادي ــة وال ـت ـجــاريــة
وال ـص ـنــاع ـيــة ،وذلـ ــك ت ـعــزيــزا أله ـم ـيــة ال ــدور
الذي يلعبه القطاع الخاص كونه المحرك
الرئيسي في عجلة االقتصاد وبما ينعكس
ب ـصــورة ايـجــابـيــة عـلــى الـمـكــانــة االقـتـصــاديــة
وال ـت ـج ــاري ــة ل ـ ــدول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون ل ــدول
الخليج العربية على المستويات كافة سواء
اإلقليمية أو الدولية وفي ظل المستجدات
والتحديات االقتصادية العالمية الراهنة.
كما أشــار الوزير إلى أن هــذا اللقاء المثمر
سـيـتــم خــاللــه م ـنــاق ـشــة تــوص ـيــات أص ـحــاب
الجاللة والسمو قــادة دول المجلس بصورة
مباشرة للوصول إلى غاياتهم وطموحاتهم
الـمـنـشــودة فــي ســرعــة تنفيذ مــا تــم االتـفــاق
بشأنه في خارطة طريق ،للوصول للوحدة
االقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول
ع ــام  ،2025وال ـس ـعــي ال ــى تـحـقـيــق تطلعات
الـمـجـلــس األع ـل ــى ع ـلــى أه ـم ـيــة االس ـت ـمــرار
ف ــي دعـ ــم وت ـش ـج ـيــع ال ـم ــؤس ـس ــات الـصـغـيــرة
والـمـتــوسـطــة ،إيـمــانـ ًا مــن المجلس االعـلــى
بدورها الحيوي ومساهماتها في اقتصاديات
دول المجلس والتركيز على المشاريع ذات

{ رئيسة مجلس النواب خالل استقبال الوفد البرلماني اإلماراتي.

{ وزير ال�شناعة خالل تروؤ�س اللقاء الت�شاوري لوزراء الصناعة بدول التعاون الخليجي.

البعد االستراتيجي التكاملي فــي المجال
االق ـت ـص ــادي وال ـت ـن ـمــوي ،وأب ــرزه ــا االن ـت ـهــاء
من متطلبات االتـحــاد الجمركي ،واالنتهاء
مــن تحقيق ال ـســوق الخليجية المشتركة،
وك ــذل ــك مـ ـش ــروع س ـك ــة ال ـح ــدي ــد ب ـي ــن دول
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،وض ـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى وض ــع
منظومة متكاملة لتحقيق األمــن الغذائي
والمائي وأمن الطاقة ،وتبني أهداف وآليات
الـثــورة الصناعية الــرابـعــة فــي مـجــال تقنية
المعلومات ،وتكنولوجيا االتصاالت والذكاء
االصطناعي.
م ـت ـم ـن ـي ــا أن يـ ـص ــل هـ ـ ــذا الـ ـلـ ـق ــاء إل ــى
ال ـن ـتــائــج اإلي ـج ــاب ـي ــة وال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ــي تـعــزز
الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري
والصناعي الخليجي المشترك ،على جميع
المستويات الوطنية واإلقليمية والــدولـيــة
واشراك القطاع الخاص الخليجي وممثلي
أسـ ــواق ال ـمــال لـلـحـضــور إل ــى جــانــب الـغــرف
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة الـ ـت ــي يـ ـع ــول ع ـل ـي ـهــا الـجـمـيــع
لصياغة اقتصاد قوي وراسخ .
كما ألقى األمين العام لمجلس التعاون
ل ــدول الخليج العربية الــدكـتــور نــايــف فالح
م ـ ـبـ ــارك الـ ـحـ ـج ــرف ك ـل ـم ــة تـ ــوجـ ــه خــالل ـهــا
بــأسـمــى آيـ ــات الـشـكــر وال ـت ـقــديــر إل ــى مـقــام
ح ـضــرة صــاحــب ال ـجــاللــة الـمـلــك حـمــد بن
عيسى بــن سـلـمــان آل خليفة مـلــك مملكة
الـبـحــريــن ال ـم ـفــدى ،رئـيــس الـ ــدورة الحالية
ل ـل ـم ـج ـلــس األع ـ ـلـ ــى ،والـ ـحـ ـك ــوم ــة وال ـش ـعــب
الـبـحــريـنــي ال ـعــزيــز ،لـمــا تـحـظــى بــه مسيرة

العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية
واه ـت ـمــام ،تحقيقا لتطلعات مــواطـنــي دول
المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون
والـتـكــامــل بـيــن دول الـمـجـلــس فــي مختلف
المجاالت ،سائال المولى العلي القدير أن
يديم على دولة البحرين نعمة األمن ودوام
التقدم والرقي واالزدهار.
وأض ـ ـ ــاف أنـ ــه ي ـت ـط ـلــع ف ــي هـ ــذا ال ـل ـقــاء
الــدوري إلى مزيد من الجهود الخيرة التي
تعزز التعاون المشترك بين وزارات التجارة
والصناعة والغرف التجارية بدول المجلس،
وتسهم في التعرف على التحديات والعقبات
ال ـت ــي ت ــواج ــه ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص الـخـلـيـجــي
للعمل على تذليلها واي ـجــاد حـلــول ناجعة
لها ،مما الشك فيه أن العالم يمر بمرحلة
إستثنائية فــي معالجة آث ــار جــائـحــة كــورنــا
االجتماعية واالقتصادية والعودة لمرحلة ما
قبل الجائحة ،فقد تأثرت التجارة الدولية
بشكل عام جراء هذه الجائحة ،ومنها تعثر
ســالســل االم ـ ـ ــدادات وزيـ ـ ــادة م ـخــاطــر االم ــن
الـغــذائــي وارت ـفــاع التضخم فــي الـعــديــد من
االقتصاديات العالمية.
وم ــن جـهـتــه أشـ ــاد رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
اتـ ـح ــاد غـ ــرف م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد
سـمـيــر بــن ع ـبــداهلل ن ــاس فــي كلمته بجهود
األمانة العامة لمجلس التعاون ،وأشــار الى
أن حكومة مملكة البحرين تضع كل جهودها
مــن أجــل إع ــادة وضــع االقتصاد على مساره

الصحيح والعودة إلى استئناف تنفيذ برامج
التنمية الهادفة لتحقيق الرؤى االقتصادية
الـطــويـلــة األج ــل ،ومـمــا يــدعــم ه ــذه الجهود
التحسن الراهن الملحوظ في أسعار النفط
الـعــالـمـيــة الـ ــذي يـعـتـبــر ال ـم ـصــدر الــرئـيـســي
ل ـلــدخــل ،مـضـيـفــا أن دول الـمـجـلــس تسعى
إلع ـطــاء الـقـطــاع ال ـخــاص دورا رئـيـسـيــا في
تنفيذ هــذه ال ــرؤى ســواء على صعيد تنويع
مصادر الدخل أو خلق الوظائف أو تعظيم
الـقـيـمــة الـمـضــافــة لــأنـشـطــة االق ـت ـصــاديــة،
لذلك فأن القطاع الخاص الخليجي يتطلع
من خالل هذا اللقاء مع وزراء التجارة بدول
الـمـجـلــس ال ــى أن يــواص ـلــوا تـقــديــم دعمهم
الكريم لهذه التوجهات من خالل المزيد من
الخطوات الهادفة لتسهيل التبادل التجاري
بين دول المجلس واستكمال قيام االتحاد
الجمركي الخليجي في أقرب وقت ممكن.
وأض ــاف أن الـجــائـحــة أظ ـهــرت األهمية
الـكـبـيــرة واالسـتــراتـيـجـيــة لـتـجــارة األغــذيــة،
خاصة بالنسبة لدول المجلس التي تستورد
أكثر من  %90من احتياجاتها من الخارج،
األمر الذي يفرض وجود تنسيق أعلى وأكبر
بين األجهزة الرسمية والمستوردين وتجار
ومـصـنـعــي األغ ــذي ــة بـ ــدول الـمـجـلــس خــالل
الـمــرحـلــة المقبلة ،كـمــا نتطلع إل ــى سرعة
إن ـجــاز االسـتــراتـيـجـيــة الـغــذائـيــة الخليجية
الـمـشـتــركــة الـتــي تجسد طـمــوحــات القطاع
الخاص في لعب دور رئيسي في هذا القطاع
والصناعة الحيويين.

 ..ويتراأ���س اأعم��ال اللق��اء الت�س��اوري الثان��ي ب��رواد الأعم��ال الخليجيي��ن
تــرأس وزيــر الصناعة والتجارة
وال ـس ـيــاحــة ال ـس ـيــد زايـ ــد ب ــن راش ــد
ال ــزي ــان ــي الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـث ــان ــي ل ـ ـ ــوزراء
ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة ب ــدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية برواد
األعمال الخليجيين ،والذي يهدف
إل ــى ت ـعــزيــز ال ـت ــواص ــل وال ـم ـشــاركــة
ب ـي ــن وزارات الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
بـ ـ ــدول ال ـم ـج ـلــس وش ــرك ــاؤه ــم مــن
رواد األعمال وأصحاب المؤسسات
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة عـبــر اتــاحــة
المجال للحوار المشترك وتبادل
ال ـم ــرئ ـي ــات ووجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر .وفــي
السياق ذاته ألقى الوزير كلمة رحب
خاللها ب ــوزراء الـتـجــارة والصناعة
ونخبة من رواد األعمال الخليجيين
في اللقاء الــذي جمعهم هنا على
ارض م ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن ،والـ ــذي
ت ـن ـظ ـمــه ل ـج ـن ــة الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن عــن
م ـب ــادرات رواد األع ـمــال واالقـتـصــاد
ال ـم ـعــرفــي ل ـل ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة
وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة بـ ـ ـ ـ ــدول ال ـم ـج ـل ــس
بــاألمــانــة الـعــامــة لمجلس التعاون
لــدول الخليج العربية إيمان ًا منها
بــأهـمـيــة مــواص ـلــة ال ـع ـمــل الزدهـ ــار

ريــادة األعمال واالقتصاد المعرفي
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بدول المجلس من خالل التضامن
والتكاتف والتكامل.
ك ـم ــا أش ـ ـ ــار إل ـ ــى ان ال ـم ـس ـيــرة
الـمـبــاركــة لمجلس ال ـت ـعــاون لــدول
الخليج العربية بفضل من اهلل ثم
بحكمة أصـحــاب الـجــاللــة والسمو
ق ــادة دول الـمـجـلــس تـخـطــو بثبات
نحو عقدها الخامس .ويأتي تأكيد
المجلس األعلى الموقر في بيانه
الختامي للدورة ( )41قمة السلطان
قـ ــابـ ــوس والـ ـشـ ـي ــخ صـ ـب ــاح (ي ـن ــاي ــر
2021م ،ال ـع ــال) ،أهـمـيــة االسـتـمــرار
فـ ــي دعـ ـ ــم وت ـش ـج ـي ــع ال ـم ــؤس ـس ــات
الصغيرة والمتوسطة ،إيمان ًا منه
بــدورهــا الـحـيــوي ومساهماتها في
اقتصادات دول المجلس .إن العمل
وف ــق تــوص ـيــة قـ ــادة دول الـمـجـلــس
ت ـش ـكــل ال ـ ـهـ ــدف األس ـ ـمـ ــى ألع ـم ــال
ل ـج ـنــة ال ـم ـس ـئــول ـيــن ع ــن مـ ـب ــادرات
رواد األعـمــال واالقـتـصــاد المعرفي
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وذلــك من خــالل مضاعفة الجهود
وتعزيز العمل المشترك لإلسهام

{ وزير ال�شناعة خالل اللقاء.

تسريع وتيرة نمو قطاع المؤسسات
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة وتـحـقـيــق
أهداف التنمية المستدامة .منوها
إلـ ـ ــى دور الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــد الـ ـي ــوم
ال ـم ـح ــرك الــرئ ـي ـســي ل ــدع ــم عجلة
التنمية ،إال إن تغيّر بيئة األعمال
إثر الجائحة كان له بالغ األثر في
تفاقم التحديات التي واجهتها هذه
الـمــؤسـســات ،مما يستدعي تضافر
الـ ـجـ ـه ــود وإعـ ـ ـ ـ ــادة ت ــوج ـي ــه ال ــدع ــم
والـ ـم ــوارد لــالسـتـجــابــة لـلـتــداعـيــات

وال ـت ـغ ـي ــرات ال ـت ــي ش ـهــدهــا ال ـعــالــم
مـ ــؤخـ ــر ًا إث ـ ــر ال ـج ــائ ـح ــة وم ــواك ـب ــة
ه ــذا الـتـغـ ّيــر ب ـمــرونــة وان ـف ـتــاح من
خـ ــالل إيـ ـج ــاد ح ـل ــول وم ـق ـتــرحــات
بديلة ،منها تبني الحلول الرقمية
وال ـت ـج ــارة االل ـك ـتــرون ـيــة ،واالب ـت ـكــار
فــي تقديم المنتجات والـخــدمــات،
واستغالل الفرص الناشئة وتوجيه
االس ـت ـث ـم ــار ف ـيـهــا ب ـه ــدف اس ـت ـعــادة
التعافي االقتصادي.
م ــؤك ــدا ان ال ــره ــان ف ــي تـعــزيــز
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـم ـع ــرف ــي

الخليجي هــو رهــان رابــح وضــروري
إليـ ـج ــاد اق ـت ـص ــاد خـلـيـجــي مـتـنــوع
ومستدام ورقمي ،لضمان تنافسية
وازدهـ ـ ـ ـ ــار دول ال ـم ـج ـل ــس وت ـع ــزي ــز
المكانة االقتصادية والتكنولوجية
لـمــواجـهــة الـتـحــديــات االقـتـصــاديــة
الـمـسـتـقـبـلـيــة .وال يـتــأتــى ذل ــك إال
م ــن خ ــالل تـهـيـئــة الـ ـم ــوارد والـبـنــى
التحتية المشتركة لخدمة االبتكار
واالب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ،ل ـت ـم ـك ـيــن ال ـم ــؤس ـس ــات
ال ـنــاش ـئــة وال ـص ـغ ـيــرة والـمـتــوسـطــة
من إيجاد الحلول المبتكرة وخلق
أب ـعــاد جــديــدة لــالقـتـصــاد المعرفي
بــدول المجلس ،لطالما كانت هذه
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تستحوذ على النسبة الـكـبــرى من
األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي أس ــواق ـن ــا
الخليجية مما يحتم استحواذها
ع ـل ــى االهـ ـتـ ـم ــام األك ـ ـبـ ــر مـ ــن قـبــل
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي مـحــاولــة
لـ ـل ــوق ــوف ع ـل ــى الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـتــي
تواجهها هــذه الـمــؤسـســات والعمل
ع ـل ــى إي ـ ـجـ ــاد الـ ـحـ ـل ــول ل ـه ــا ورفـ ــع
كفاءتها لتشكل قصص نـجــاح في
مجال األعمال.

رئي�س���ة مج�ل������س ال����نواب ت��س�ت�ق�ب����ل
ال��وف��د ال��ب��رل��م��ان��ي الإم���ارات���ي ال��زائ��ر
وصــل إلــى مملكة البحرين ظهر أمــس وفد
بــرل ـمــانــي إمـ ــاراتـ ــي بــرئــاســة ص ـقــر غ ـب ــاش رئـيــس
ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي االت ـ ـحـ ــادي ب ــدول ــة اإلمـ ـ ــارات
الـعــربـيــة الـمـتـحــدة الـشـقـيـقــة ،وكـ ــان فــي مقدمة
مستقبليه بمطار مملكة البحرين الدولي فوزية
بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب ،والنائب
علي أحمد زايــد النائب الثاني لرئيسة مجلس
النواب (رئيس بعثة الشرف) ،والنائب عمار قمبر،
والـنــائــب محمد الـعـبــاســي أع ـضــاء لجنة األخ ــوة
الـبـحــريـنـيــة اإلم ــارات ـي ــة بــالـمـجـلــس ،والـمـسـتـشــار
راشد محمد بونجمة األمين العام للمجلس ،وكل
من علي يوسف النعيمي الوزير المفوض ،وعلي
عبيد الزعابي سكرتير ثالث بسفارة دولة اإلمارات
العربية الشقيقة.
وت ــأت ــي زيـ ـ ــارة ال ــوف ــد ال ـبــرل ـمــانــي اإلمـ ــاراتـ ــي
ال ـش ـق ـيــق م ــن حـ ــرص ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،وال
سيما مجلس ال ـنــواب ،على تعزيز الدبلوماسية
البرلمانية ،وخاصة مع الدول الخليجية والعربية
ال ـش ـق ـي ـقــة ،ومـ ــن أجـ ــل ب ـحــث س ـبــل ت ـعــزيــز ودع ــم

التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ،في
ظــل مــا يجمعهما مــن روابـ ــط تــاريـخـيــة وطـيــدة
وراسخة ،تستند على العالقة األخوية المتميزة
بـيــن ح ـضــرة صــاحــب ال ـجــاللــة الـمـلــك حـمــد بن
عيسى آل خليفة عاهل البحرين المفدى ،وأخيه
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وجـ ــاءت اسـتـضــافــة مـمـلـكــة الـبـحــريــن للوفد
الـبــرلـمــانــي اإلم ــارات ــي الـشـقـيــق ب ـنــاء عـلــى دع ــوة
رسمية كريمة من فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة
مجلس النواب ،إذ من المقرر أن تتضمن الزيارة
عقد عــدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في
الـمـمـلـكــة ،إض ــاف ــة إل ــى إج ـ ــراء م ـبــاح ـثــات بـهــدف
تطوير مسار التعاون البرلماني الثنائي ،بالبناء
ع ـلــى م ــا يـجـمــع الـسـلـطـتـيــن الـتـشــريـعـيـتـيــن في
البلدين الشقيقين من نهج يقوم على التقارب
المتنامي ،وتـعــزيــز فاعلية االتـفــاقـيــات المبرمة
بهدف مأسسة التعاون البرلماني ،وتوحيد الرؤى
المشتركة في مختلف القضايا.

«األ��ك�����س��و» ت��ك��رم م��در���س��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة م��وزة
ب��ن��ت ح��م��د ل��ت��م��ي��زه��ا ف���ي اإح���ي���اء ال��م��ن��ا���س��ب��ات
ك ـ ـ ّرمـ ــت ال ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة
للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)
مــدرســة سـمــو الـشـيـخــة م ــوزة بنت
حمد آل خليفة الشاملة للبنات،
إحـ ــدى الـ ـم ــدارس الـمـنـتـسـبــة إلــى
الـمـنـظـمــة ،ت ـق ــدي ــر ًا لـتـمـيــزهــا في
الـ ـمـ ـش ــارك ــات الـ ـت ــي أحـ ـي ــت فـيـهــا
المناسبات العربية والدولية خالل
ع ــام 2021م ،مـثــل ال ـيــوم الـعــالـمــي
لـلـشـعــر ،وال ـي ــوم الـعــربــي للمسرح،
واليوم العربي لــذوي االحتياجات
الـخــاصــة ،والـيــوم العربي للمعلم،
واليوم العربي لمحو األمية .وبهذه
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ق ـ ــام ال ــدكـ ـت ــور مــاجــد
ب ــن ع ـلــي الـنـعـيـمــي وزيـ ــر الـتــربـيــة
والـتـعـلـيــم رئ ـيــس لـجـنــة الـبـحــريــن
الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
بـ ـ ــزيـ ـ ــارة الـ ـ ـم ـ ــدرس ـ ــة ،ت ـ ــم خ ــالل ـه ــا
تسليم الميدالية الذهبية وشهادة
التكريم إلى مديرة المدرسة ،وإلى
ع ـضــو ال ـل ـج ـنــة الـعـلـمـيــة الــدائ ـمــة
ب ـم ـن ـظــومــة ال ـ ـمـ ــدارس الـمـنـتـسـبــة
إلى األلكسو من مملكة البحرين،
مشيد ًا الــوزيــر بالجهود المتميزة
لـلـمــدرســة ف ــي إح ـي ــاء الـمـنــاسـبــات
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وذل ـ ــك ب ـت ـن ـف ـيــذ ع ــدد
مـ ــن األنـ ـشـ ـط ــة واالسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار فــي

{ وزير التربية يكرم مديرة مدر�شة �شمو ال�شيخة موزة بنت حمد.

إنـتــاج مقاطع الفيديو المرتبطة
بتلك المناسبات ،على الرغم من
ظ ـ ــروف ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا كــوف ـيــد-
 ،19مــا أدى إلــى تكريمها مــن قبل
األل ـك ـس ــو ن ـت ـي ـجــة ت ـل ــك ال ـج ـه ــود،
م ـش ـيــر ًا إل ــى أهـمـيــة األن ـش ـطــة في
تعزيز المناهج الــدراسـيــة ،وغــرس
ال ـق ـي ــم وال ـ ـم ـ ـبـ ــادئ ال ــوط ـن ـي ــة فــي
ن ـفــوس ال ـطـلـبــة ،وإب ـ ــراز ال ـمــواهــب
الطالبية فــي مختلف المجاالت،
والـ ـتـ ـشـ ـجـ ـي ــع عـ ـل ــى الـ ـسـ ـل ــوكـ ـي ــات
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـع ــود بــال ـخ ـيــر
وال ـن ـفــع عـلــى الـمـجـتـمــع ،متمني ًا
للجميع دوام الـتــوفـيــق والـنـجــاح.
حضر الزيارة األمين العام للجنة

البحرين الوطنية للتربية والعلوم
وال ـث ـقــافــة وعـ ــدد م ــن الـمـســؤولـيــن
ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة .ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن
منظومة الـمــدارس المنتسبة إلى
األلكسو ،التي انطلقت عام 2020م
بــانـضـمــام  16دول ــة عــربـيــة ،تهدف
إلــى المساهمة في تحقيق رسالة
وأه ــداف المنظمة على المستوى
المحلي واإلقليمي والــدولــي ،عبر
تنفيذ أنشطة ت ــؤدي إلــى تحسين
ال ـت ــرب ـي ــة ال ـن ــوع ـي ــة ذات الـ ـج ــودة،
وإع ـ ـ ــداد وت ـص ـم ـيــم وت ـط ــوي ــر م ــواد
تـعـلـيـمـيــة تـسـهــم ف ــي رف ــع ك ـفــاءات
المنسقين والمدربين التربويين
في المدارس.

ج��م��ع��ي��ة � ��س ��ي ��دات الأع����م����ال ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ت��ن��ظ��م ع����دة ور����س
�سمن ف��ع��ال��ي��ات اأ���س��ب��وع ال��م��ن��ام��ة ل��ري��ادة الأع ��م ��ال ل��ل��ع��ام ال�سابع
س ــوف ت ـش ــارك جـمـعـيــة سـيــدات
االع ـم ــال الـبـحــريـنـيــة ب ـعــدة جلسات
ض ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات أس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـنــامــة
لـ ـ ــريـ ـ ــادة األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــابـ ــع ال ـ ــذي
يـقــام تـحــت رعــايــة الـشـيــخ هـشــام بن
ع ـبــدالــرح ـمــن آل خـلـيـفــة مـحــافــظ
م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،وت ـس ـت ـهــدف
الفعاليات مشاركة آالف المشاركين
من أجل تعزيز قدراتهم وإمكانياتهم
وت ــأه ـي ـل ـه ــم ل ـي ـك ــون ــوا قـ ــادريـ ــن عـلــى
إطــالق مشاريعهم الخاصة وترجمة
أفكارهم إلى واقع ملموس ,وتستمر
من  26-20أكتوبر الى .2021
وفـ ــي الـ ـي ــوم األول سـ ــوف يـتــم
تنظيم واسـتـضــافــة ورش ــة عـمــل عن
بعد تحت عنوان« :تحليالت البيانات
والتحول الرقمي لأعمال» بمشاركة
كل من األستاذة كاثلين إل دي مالي
 تنفيذي البيانات والتحليالت منل ــوس أنـجـلــوس ،ال ــوالي ــات المتحدة
األمــري ـك ـيــة ،وال ــدك ـت ــورة نـ ــورة حسن
ال ـغ ــات ــم  -أسـ ـت ــاذ م ـس ــاع ــد ،جــامـعــة
ال ـب ـحــري ـنــورئ ـيــس ت ـعــاون ـيــة بــأبـحــاث
ريـ ـ ــادة األعـ ـم ــال الــرق ـم ـيــة ومــؤســس
منصة أمل ،وسوف يتم إدارة الحوار
م ــن ق ـب ــل ن ــائ ـب ــة رئ ـي ــس ل ـج ـنــة رواد
االعـمــال والناشئين األس ـتــاذة هدى
رضــي .وفــي الـيــوم الثاني ســوف يتم
تنظيم واسـتـضــافــة ورش ــة عـمــل عن
بعد بعنوان «المرأة في التكنولوجيا:
اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـعــال ـم ـيــة وال ـت ـحــديــات
والـ ـف ــرص الـمـسـتـقـبـلـيــة» بـمـشــاركــة
ك ــل م ــن األس ـ ـتـ ــاذة أن ــدري ــا س ـي ـســوم:
الشريك المؤسس HER Digital

 - Academyبرنامج WITكندا،
األستاذة أيومي مور أوكي  -المؤسس
وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي Women
 -In Techالـ ـم ــؤس ــس وال ــرئ ـي ــس
التنفيذي  -Social Brainباريس
– فرنسا ،األستاذ حسين المحمودي
 ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذى ،ال ـش ــارق ــةلأبحاث والتكنولوجيا  -المجلس
االستشاري ،WIT Global ،األستاذة
ل ـم ـيــس عـ ـم ــار  -م ــدي ــر ال ـح ـســابــات
الرئيسي  ،محامي التكنولوجيا و
 -D&Iلينكد ان ،األستاذة مافوناس
نغوزا مالينغا  -المدير العام ،معهد
الجنوب األفريقي لعلوم وتكنولوجيا
ال ـط ـيــران  -بــرنــامــج  WITزامـبـيــا،
د .ماجا زليحيتش  -عميد مؤقت،
كلية فوربس لأعمال والتكنولوجيا
–  - UAGCأخ ـصــائــي فــولـبــرايــت
 بــاحــث ومــؤلــف عــالـمــي  -بــرنــامــج WITأمــري ـكــا ،د .نــاريـســاشــوفـيــدول
أو  -الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ومــؤســس
م ـج ـم ــوع ــة  - Kogopayج ــائ ــزة
الـمــرأة في التكنولوجيا العالمية -
برنامج  WITتايالند ،األستاذة بورفا
أغروال  -برنامج  WITسفير الهند.
وســوف يتم إدارة الجلسة الحوارية
م ــن ق ـبــل األس ـ ـتـ ــاذة ف ـت ــون ح ـ ّـج ــار -
عضو مجلس إدارة  WITالبحرين
وعضو لجنة التكنولوجيا والتدريب
ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــة .وبـ ـه ــذه الـمـنــاسـبــة
صــرحــت رئـيـســة الجمعية األس ـتــاذة
أحالم جناحي وأكدت حرص جمعية
س ـيــدات األع ـم ــال عـلــى ال ـت ـعــاون مع
م ـحــاف ـظــة ال ـع ــاص ـم ــة وال ـم ـح ــاف ــظ،

{ جانب من الحملة الوطنية لفحص الجينوم.

�ضمن الحملة الوطنية لفح�ص الجينوم بالبحرين..

ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ت���ق���دم  116ع��ي��ن��ة
م��خ��ت��ب��ري��ة ل ��ب ��ن ��ك ال���ج���ي���ن���وم ال ��ح ��ي ��وي

والمشاركة في هذا الحدث الهام بما
يحمله مــن فــرص ونـقــاشــات مثمرة
مــن جلسات وورش عـمــل ،وقــالــت إن
فـعــالـيــات أس ـب ــوع الـمـنــامــة تتماشى
م ــع ت ــوج ــه ال ـح ـكــومــة ال ـم ــوق ــرة فــي
دعــم مـجــال ري ــادة األع ـمــال وتمكين
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـيــرة والـمـتــوسـطــة

بــوصـفـهــا راف ـ ــد ًا رئـيـسـيـ ًا لــالقـتـصــاد
الــوط ـنــي ،وتـلـعــب دور ًا جــوهــري ـ ًا في
دف ــع عـجـلــة الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة،
مـشـيــرة إل ــى أن الـنـســخ الـســابـقــة قد
حـظـيــت ب ــإق ـب ــال كـبـيــر م ــن الـشـبــاب
والمهتمين في مجال ريادة األعمال،
واليوم نعتز بأن الحدث أصبح هام ًا

لسيدات ورائ ــدات األعـمــال تنتظرنه
م ــن الـ ـع ــام إلـ ــى ال ـ ـعـ ــام .وقـ ــد أس ـفــر
الـنـقــاش عــن عــدة أوج ــه للتعاون ما
بين المؤسسات العالمية المشاركة
وجمعية سيدات األعمال البحرينية،
وال ــذي ســوف يتم االع ــالن عنها في
المستقبل القريب.

شاركت جامعة البحرين في الحملة الوطنية
التي أطلقتها وزارة الصحة تحت شعار «كن معنا
ضمن الحملة الوطنية إلنـجــاز  50000فحص
الجينوم» ،بهدف تحسين الجودة واالستمرار في
تبني التقنيات الحديثة في الخدمات الصحية
بمملكة البحرين .وقد أسهم  116متطوع ًا من
موظفي جامعة البحرين في التبرع بعينات دم
مختبرية .وقــال منسق مركز جامعة البحرين
الصحي حمد عبدالجبار حـســن« :إن مشاركة
جامعة البحرين في هذه الحملة الوطنية يأتي
في إطار أهداف تحقيق المشاركة المجتمعية،
والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
فــي الـصـحــة الـجـيــدة وال ــرف ــاه ،وعـقــد الـشــراكــات
ل ـت ـح ـق ـي ــق األه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف» ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــد ًا أن ال ـج ــام ـع ــة

تتطلع إلــى المساهمة بــدور أكبر فــي مشاركات
مـسـتـقـبـلـيــة .ويـ ـه ــدف مـ ـش ــروع م ــرك ــز الـجـيـنــوم
الــوطـنــي إلــى توفير فــرص حـيــاة صحية أفضل
لأجيال القادمة ،وتحسين فرص العالج ورفع
جودة الخدمات الصحية والوقاية من األمراض
لأجيال الحالية ،وذلــك بتوفير قاعدة بيانات
للحمض ال ـن ــووي للشعب الـبـحــريـنــي ،وتسهم
ق ــراءة هــذه البيانات وتحليلها بشكل كبير في
تحسين تشخيص األمراض واالكتشاف المبكر
لها ،ومدى قابلية األشخاص لإلصابة بها ،كما
تسهم في الوقاية من األمراض الوراثية وتطوير
أدوية فعالة لعالجها ،ما يساعد على توفير حياة
صحية ووقــايــة من األم ــراض لأجيال الحالية
والقادمة ،ويرفع من شأن مملكة البحرين.

رفـ ـ ـ ــع م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
لـ ـيـ ـنـ ـعـ ـك ــس ع ـ ـلـ ــى ت ـح ـس ـيــن
مـسـتــوى الـمـعـيـشــة ،ويحقق
رؤي ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن
االق ـت ـصــاديــة  ،2030ويــدعــم
خطة عمل الحكومة -2019
 2022وم ــواءم ـت ـه ــا لتنفيذ
أهداف التنمية المستدامة.
مـ ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا أشـ ـ ـ ــادت
الـسـيــدة لـيـلــى بـكــر الـمــديــرة
اإلق ـل ـي ـم ـيــة لـمـكـتــب تنسيق

ال ـت ـن ـم ـي ــة ب ــالـ ـجـ ـه ــود ال ـت ــي
تبذلها مملكة البحرين في
دع ــم أنـشـطــة وب ــرام ــج األمــم
المتحدة في الــدول العربية
بـ ـشـ ـك ــل خـ ـ ـ ــاص وال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة
بشكل ع ــام ،وبــالـجـهــود التي
تبذلها مملكة البحرين من
أج ــل تـعــزيــز الـعـمــل الــدولــي
المشترك ال ــذي يـهــدف إلى
دع ـ ــم ت ـن ـس ـيــق ال ـت ـن ـم ـيــة فــي
المنطقة العربية.
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وزير ال�ضناعة يراأ�ص اللقاء الت�ضاوري لوزراء ال�ضناعة بدول مجل�ص التعاون

بحث تو�سيات قادة دول المجل�س للو�سول اإلى الوحدة القت�سادية عام 2025
ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة
السيد زايــد بن راشــد الزياني أعمال اللقاء
ال ـت ـش ــاوري ال ـم ـش ـتــرك ب ـيــن وزراء ال ـت ـجــارة
والصناعة بــدول مجلس التعاون الخليجي
ورؤس ــاء الغرف التجارية الخليجية ،وذلك
بحضور األمين العام الدكتور نايف بن فالح
مبارك الحجرف ،ورئيس مجلس إدارة اتحاد
غ ــرف مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ورئ ـيــس
غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير
بــن عـبــداهلل ن ــاس ،وال ــذي عقد فــي المنامة
مساء أمس بفندق الفورسيزون البحرين.
وخ ــالل أع ـمــال االج ـت ـمــاع رح ــب الــوزيــر
ب ــوزراء الـتـجــارة والـصـنــاعــة ب ــدول المجلس
بحضور رؤســاء الغرف الخليجية وتلبيتهم
ال ـ ــدع ـ ــوة ل ـع ـق ــد هـ ـ ــذا الـ ـلـ ـق ــاء فـ ــي مـمـلـكــة
الـبـحــريــن ،مــؤكــدا أن ه ــذا الـلـقــاء يــأتــي من
م ـن ـط ـلــق اإلي ـ ـمـ ــان بــأه ـم ـيــة اسـ ـتـ ـم ــرار نـهــج
التشاور والتعاون المشترك بين القطاعين
ال ـ ـعـ ــام والـ ـ ـخ ـ ــاص فـ ــي دول ال ـم ـج ـل ــس فــي
ش ـتــى ال ـم ـج ــاالت االق ـت ـص ــادي ــة وال ـت ـجــاريــة
وال ـص ـنــاع ـيــة ،وذلـ ــك ت ـعــزيــزا ألهـمـيــة ال ــدور
الذي يلعبه القطاع الخاص كونه المحرك
الرئيسي في عجلة االقتصاد وبما ينعكس
بـصــورة ايـجــابـيــة عـلــى الـمـكــانــة االقـتـصــاديــة
وال ـت ـج ــاري ــة ل ـ ــدول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون ل ــدول
الخليج العربية على المستويات كافة سواء
اإلقليمية أو الدولية وفي ظل المستجدات
والتحديات االقتصادية العالمية الراهنة.
كما أشــار الوزير إلى أن هــذا اللقاء المثمر
سـيـتــم خــاللــه م ـنــاق ـشــة تــوص ـيــات أص ـحــاب
الجاللة والسمو قــادة دول المجلس بصورة
مباشرة للوصول إلى غاياتهم وطموحاتهم
الـمـنـشــودة فــي ســرعــة تنفيذ مــا تــم االتـفــاق
بشأنه في خارطة طريق ،للوصول للوحدة
االقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول
ع ــام  ،2025وال ـس ـعــي ال ــى تـحـقـيــق تطلعات
الـمـجـلــس األع ـل ــى ع ـلــى أه ـم ـيــة االس ـت ـمــرار
ف ــي دعـ ــم وت ـش ـج ـيــع ال ـم ــؤس ـس ــات الـصـغـيــرة
والـمـتــوسـطــة ،إيـمــانـ ًا مــن المجلس االعـلــى
بدورها الحيوي ومساهماتها في اقتصاديات
دول المجلس والتركيز على المشاريع ذات

{ رئيسة مجلس النواب خالل استقبال الوفد البرلماني اإلماراتي.
{ وزير ال�شناعة خالل تروؤ�س اللقاء الت�شاوري لوزراء الصناعة بدول التعاون الخليجي.
البعد االستراتيجي التكاملي فــي المجال
االق ـت ـص ــادي وال ـت ـن ـمــوي ،وأب ــرزه ــا االنـتـهــاء
من متطلبات االتـحــاد الجمركي ،واالنتهاء
مــن تحقيق ال ـســوق الخليجية المشتركة،
وك ــذل ــك مـ ـش ــروع س ـك ــة ال ـح ــدي ــد ب ـي ــن دول
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،وض ـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى وض ــع
منظومة متكاملة لتحقيق األمــن الغذائي
والمائي وأمن الطاقة ،وتبني أهداف وآليات
الـثــورة الصناعية الــرابـعــة فــي مـجــال تقنية
المعلومات ،وتكنولوجيا االتصاالت والذكاء
االصطناعي.
م ـت ـم ـن ـيــا أن يـ ـص ــل هـ ـ ــذا الـ ـلـ ـق ــاء إل ــى
ال ـن ـتــائــج اإلي ـجــاب ـيــة وال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ــي تـعــزز
الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري
والصناعي الخليجي المشترك ،على جميع
المستويات الوطنية واإلقليمية والــدولـيــة
واشراك القطاع الخاص الخليجي وممثلي
أسـ ــواق ال ـمــال لـلـحـضــور إل ــى جــانــب الـغــرف
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ال ـت ــي يـ ـع ــول ع ـل ـي ـهــا الـجـمـيــع
لصياغة اقتصاد قوي وراسخ .
كما ألقى األمين العام لمجلس التعاون
لــدول الخليج العربية الــدكـتــور نــايــف فالح
م ـ ـبـ ــارك الـ ـحـ ـج ــرف ك ـل ـم ــة ت ــوج ــه خــالل ـهــا
بــأسـمــى آيـ ــات الـشـكــر والـتـقــديــر إل ــى مـقــام
ح ـضــرة صــاحــب ال ـجــاللــة الـمـلــك حـمــد بن
عيسى بــن سـلـمــان آل خليفة مـلــك مملكة
الـبـحــريــن الـمـفــدى ،رئـيــس الـ ــدورة الحالية
ل ـل ـم ـج ـلــس األع ـ ـلـ ــى ،وال ـح ـك ــوم ــة وال ـش ـعــب
الـبـحــريـنــي ال ـعــزيــز ،لـمــا تـحـظــى بــه مسيرة

العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية
واه ـت ـمــام ،تحقيقا لتطلعات مــواطـنــي دول
المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون
والـتـكــامــل بـيــن دول الـمـجـلــس فــي مختلف
المجاالت ،سائال المولى العلي القدير أن
يديم على دولة البحرين نعمة األمن ودوام
التقدم والرقي واالزدهار.
وأض ـ ــاف أنـ ــه ي ـت ـط ـلــع ف ــي هـ ــذا ال ـل ـقــاء
الــدوري إلى مزيد من الجهود الخيرة التي
تعزز التعاون المشترك بين وزارات التجارة
والصناعة والغرف التجارية بدول المجلس،
وتسهم في التعرف على التحديات والعقبات
ال ـت ــي ت ــواج ــه ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص الـخـلـيـجــي
للعمل على تذليلها واي ـجــاد حـلــول ناجعة
لها ،مما الشك فيه أن العالم يمر بمرحلة
إستثنائية فــي معالجة آث ــار جــائـحــة كــورنــا
االجتماعية واالقتصادية والعودة لمرحلة ما
قبل الجائحة ،فقد تأثرت التجارة الدولية
بشكل عام جراء هذه الجائحة ،ومنها تعثر
ســالســل االم ـ ـ ــدادات وزي ـ ــادة مـخــاطــر االم ــن
الـغــذائــي وارت ـفــاع التضخم فــي الـعــديــد من
االقتصاديات العالمية.
وم ــن جـهـتــه أش ــاد رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
اتـ ـح ــاد غـ ــرف م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد
سـمـيــر بــن ع ـبــداهلل ن ــاس فــي كلمته بجهود
األمانة العامة لمجلس التعاون ،وأشــار الى
أن حكومة مملكة البحرين تضع كل جهودها
مــن أجــل إع ــادة وضــع االقتصاد على مساره

الصحيح والعودة إلى استئناف تنفيذ برامج
التنمية الهادفة لتحقيق الرؤى االقتصادية
الـطــويـلــة األج ــل ،ومـمــا يــدعــم هــذه الجهود
التحسن الراهن الملحوظ في أسعار النفط
الـعــالـمـيــة ال ــذي يـعـتـبــر ال ـم ـصــدر الــرئـيـســي
ل ـلــدخــل ،مـضـيـفــا أن دول الـمـجـلــس تسعى
إلع ـطــاء الـقـطــاع ال ـخــاص دورا رئـيـسـيــا في
تنفيذ هــذه ال ــرؤى ســواء على صعيد تنويع
مصادر الدخل أو خلق الوظائف أو تعظيم
الـقـيـمــة الـمـضــافــة لــأنـشـطــة االق ـت ـصــاديــة،
لذلك فأن القطاع الخاص الخليجي يتطلع
من خالل هذا اللقاء مع وزراء التجارة بدول
الـمـجـلــس ال ــى أن يــواص ـلــوا تـقــديــم دعمهم
الكريم لهذه التوجهات من خالل المزيد من
الخطوات الهادفة لتسهيل التبادل التجاري
بين دول المجلس واستكمال قيام االتحاد
الجمركي الخليجي في أقرب وقت ممكن.
وأض ــاف أن الـجــائـحــة أظ ـهــرت األهمية
الـكـبـيــرة واالسـتــراتـيـجـيــة لـتـجــارة األغــذيــة،
خاصة بالنسبة لدول المجلس التي تستورد
أكثر من  %90من احتياجاتها من الخارج،
األمر الذي يفرض وجود تنسيق أعلى وأكبر
بين األجهزة الرسمية والمستوردين وتجار
ومـصـنـعــي األغ ــذي ــة بـ ــدول الـمـجـلــس خــالل
الـمــرحـلــة المقبلة ،كـمــا نتطلع إل ــى سرعة
إن ـجــاز االسـتــراتـيـجـيــة الـغــذائـيــة الخليجية
الـمـشـتــركــة الـتــي تجسد طـمــوحــات القطاع
الخاص في لعب دور رئيسي في هذا القطاع
والصناعة الحيويين.

 ..ويتراأ���س اأعم��ال اللق��اء الت�س��اوري الثان��ي ب��رواد الأعم��ال الخليجيي��ن
تــرأس وزيــر الصناعة والتجارة
وال ـس ـيــاحــة ال ـس ـيــد زايـ ــد ب ــن راش ــد
ال ــزي ــان ــي الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـث ــان ــي ل ـ ــوزراء
ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة ب ــدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية برواد
األعمال الخليجيين ،والذي يهدف
إل ــى ت ـعــزيــز ال ـت ــواص ــل وال ـم ـشــاركــة
ب ـيــن وزارات ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
بـ ـ ــدول ال ـم ـج ـلــس وش ــرك ــاؤه ــم مــن
رواد األعمال وأصحاب المؤسسات
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة عـبــر اتــاحــة
المجال للحوار المشترك وتبادل
ال ـمــرئ ـيــات ووجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر .وفــي
السياق ذاته ألقى الوزير كلمة رحب
خاللها ب ــوزراء الـتـجــارة والصناعة
ونخبة من رواد األعمال الخليجيين
في اللقاء الــذي جمعهم هنا على
ارض مـمـلـكــة ال ـب ـح ــري ــن ،والـ ــذي
ت ـن ـظ ـمــه ل ـج ـن ــة ال ـم ـس ــؤول ـي ــن عــن
م ـب ــادرات رواد األع ـمــال واالقـتـصــاد
ال ـم ـعــرفــي ل ـل ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ب ـ ـ ــدول ال ـم ـج ـل ــس
بــاألمــانــة الـعــامــة لمجلس التعاون
لــدول الخليج العربية إيمان ًا منها
بــأهـمـيــة مــواص ـلــة ال ـع ـمــل الزدهـ ــار

ريــادة األعمال واالقتصاد المعرفي
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بدول المجلس من خالل التضامن
والتكاتف والتكامل.
ك ـم ــا أش ـ ــار إل ـ ــى ان ال ـم ـس ـيــرة
الـمـبــاركــة لمجلس ال ـت ـعــاون لــدول
الخليج العربية بفضل من اهلل ثم
بحكمة أصـحــاب الـجــاللــة والسمو
ق ــادة دول الـمـجـلــس تـخـطــو بثبات
نحو عقدها الخامس .ويأتي تأكيد
المجلس األعلى الموقر في بيانه
الختامي للدورة ( )41قمة السلطان
قـ ــابـ ــوس والـ ـشـ ـي ــخ صـ ـب ــاح (ي ـن ــاي ــر
2021م ،ال ـعــال) ،أهـمـيــة االسـتـمــرار
فـ ــي دعـ ـ ــم وت ـش ـج ـي ــع ال ـم ــؤس ـس ــات
الصغيرة والمتوسطة ،إيمان ًا منه
بــدورهــا الـحـيــوي ومساهماتها في
اقتصادات دول المجلس .إن العمل
وف ــق تــوص ـيــة قـ ــادة دول الـمـجـلــس
ت ـش ـكــل الـ ـه ــدف األسـ ـم ــى ألع ـم ــال
ل ـج ـنــة ال ـم ـس ـئــول ـيــن ع ــن مـ ـب ــادرات
رواد األعـمــال واالقـتـصــاد المعرفي
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وذلــك من خــالل مضاعفة الجهود
وتعزيز العمل المشترك لإلسهام

{ وزير ال�شناعة خالل اللقاء.
تسريع وتيرة نمو قطاع المؤسسات
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة وتـحـقـيــق
أهداف التنمية المستدامة .منوها
إل ـ ــى دور الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــد الـ ـي ــوم
ال ـم ـحــرك الــرئ ـي ـســي ل ــدع ــم عجلة
التنمية ،إال إن تغ ّير بيئة األعمال
إثر الجائحة كان له بالغ األثر في
تفاقم التحديات التي واجهتها هذه
الـمــؤسـســات ،مما يستدعي تضافر
الـ ـجـ ـه ــود وإع ـ ـ ــادة ت ــوج ـي ــه ال ــدع ــم
والـ ـم ــوارد لــالسـتـجــابــة لـلـتــداعـيــات

وال ـت ـغ ـي ــرات ال ـت ــي ش ـهــدهــا الـعــالــم
مـ ــؤخـ ــر ًا إث ـ ــر ال ـج ــائ ـح ــة وم ــواك ـب ــة
ه ــذا الـتـغـ ّيــر ب ـمــرونــة وان ـف ـتــاح من
خـ ــالل إيـ ـج ــاد ح ـل ــول وم ـق ـتــرحــات
بديلة ،منها تبني الحلول الرقمية
وال ـت ـج ــارة االل ـك ـتــرون ـيــة ،واالب ـت ـكــار
فــي تقديم المنتجات والـخــدمــات،
واستغالل الفرص الناشئة وتوجيه
االس ـت ـث ـمــار فـيـهــا ب ـه ــدف اس ـت ـعــادة
التعافي االقتصادي.
م ــؤك ــدا ان ال ــره ــان ف ــي تـعــزيــز
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـم ـع ــرف ــي

الخليجي هــو رهــان رابــح وضــروري
إليـ ـج ــاد اق ـت ـص ــاد خـلـيـجــي مـتـنــوع
ومستدام ورقمي ،لضمان تنافسية
وازدهـ ـ ـ ـ ــار دول ال ـم ـج ـل ــس وت ـعــزيــز
المكانة االقتصادية والتكنولوجية
لـمــواجـهــة الـتـحــديــات االقـتـصــاديــة
الـمـسـتـقـبـلـيــة .وال يـتــأتــى ذل ــك إال
م ــن خ ــالل تـهـيـئــة الـ ـم ــوارد والـبـنــى
التحتية المشتركة لخدمة االبتكار
واالب ـ ـ ـ ــداع ،ل ـت ـم ـك ـيــن ال ـم ــؤس ـس ــات
ال ـنــاش ـئــة وال ـص ـغ ـيــرة والـمـتــوسـطــة
من إيجاد الحلول المبتكرة وخلق
أبـعــاد جــديــدة لــالقـتـصــاد المعرفي
بــدول المجلس ،لطالما كانت هذه
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تستحوذ على النسبة الـكـبــرى من
األعـ ـم ــال ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي أس ــواق ـن ــا
الخليجية مما يحتم استحواذها
ع ـل ــى االهـ ـتـ ـم ــام األك ـ ـبـ ــر مـ ــن قـبــل
ال ـج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي مـحــاولــة
لـ ـل ــوق ــوف ع ـل ــى الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـتــي
تواجهها هــذه الـمــؤسـســات والعمل
ع ـل ــى إي ـ ـجـ ــاد الـ ـحـ ـل ــول ل ـه ــا ورفـ ــع
كفاءتها لتشكل قصص نـجــاح في
مجال األعمال.

رئي�س���ة مج�ل������س ال����نواب ت��س�ت�ق�ب����ل
ال��وف��د ال��ب��رل��م��ان��ي الإم���ارات���ي ال��زائ��ر
وصــل إلــى مملكة البحرين ظهر أمــس وفد
بــرل ـمــانــي إم ــارات ــي بــرئــاســة ص ـقــر غ ـب ــاش رئـيــس
الـمـجـلــس الــوط ـنــي االتـ ـح ــادي ب ــدول ــة اإلم ـ ــارات
الـعــربـيــة الـمـتـحــدة الـشـقـيـقــة ،وك ــان فــي مقدمة
مستقبليه بمطار مملكة البحرين الدولي فوزية
بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب ،والنائب
علي أحمد زايــد النائب الثاني لرئيسة مجلس
النواب (رئيس بعثة الشرف) ،والنائب عمار قمبر،
والـنــائــب محمد الـعـبــاســي أع ـضــاء لجنة األخ ــوة
الـبـحــريـنـيــة اإلم ــارات ـي ــة بــالـمـجـلــس ،والـمـسـتـشــار
راشد محمد بونجمة األمين العام للمجلس ،وكل
من علي يوسف النعيمي الوزير المفوض ،وعلي
عبيد الزعابي سكرتير ثالث بسفارة دولة اإلمارات
العربية الشقيقة.
وت ــأت ــي زيـ ـ ــارة ال ــوف ــد ال ـبــرل ـمــانــي اإلم ــارات ــي
الـشـقـيــق م ــن ح ــرص الـسـلـطــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،وال
سيما مجلس الـنــواب ،على تعزيز الدبلوماسية
البرلمانية ،وخاصة مع الدول الخليجية والعربية
ال ـش ـق ـي ـقــة ،وم ــن أج ــل ب ـحــث س ـبــل ت ـعــزيــز ودع ــم

التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ،في
ظــل مــا يجمعهما مــن روابـ ــط تــاريـخـيــة وطـيــدة
وراسخة ،تستند على العالقة األخوية المتميزة
بـيــن ح ـضــرة صــاحــب ال ـجــاللــة الـمـلــك حـمــد بن
عيسى آل خليفة عاهل البحرين المفدى ،وأخيه
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وجـ ــاءت اسـتـضــافــة مـمـلـكــة الـبـحــريــن للوفد
الـبــرلـمــانــي اإلم ــارات ــي الـشـقـيــق ب ـنــاء عـلــى دع ــوة
رسمية كريمة من فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة
مجلس النواب ،إذ من المقرر أن تتضمن الزيارة
عقد عــدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في
الـمـمـلـكــة ،إض ــاف ــة إل ــى إج ـ ــراء م ـبــاح ـثــات بـهــدف
تطوير مسار التعاون البرلماني الثنائي ،بالبناء
ع ـلــى م ــا يـجـمــع الـسـلـطـتـيــن الـتـشــريـعـيـتـيــن في
البلدين الشقيقين من نهج يقوم على التقارب
المتنامي ،وتـعــزيــز فاعلية االتـفــاقـيــات المبرمة
بهدف مأسسة التعاون البرلماني ،وتوحيد الرؤى
المشتركة في مختلف القضايا.

«األ��ك�����س��و» ت��ك��رم م��در���س��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة م��وزة
ب��ن��ت ح��م��د ل��ت��م��ي��زه��ا ف���ي اإح���ي���اء ال��م��ن��ا���س��ب��ات
ك ـ ـ ّرمـ ــت ال ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـعــرب ـيــة
للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)
مــدرســة سـمــو الـشـيـخــة م ــوزة بنت
حمد آل خليفة الشاملة للبنات،
إحـ ــدى الـ ـم ــدارس الـمـنـتـسـبــة إلــى
الـمـنـظـمــة ،ت ـق ــدي ــر ًا لـتـمـيــزهــا في
الـ ـمـ ـش ــارك ــات الـ ـت ــي أحـ ـي ــت فـيـهــا
المناسبات العربية والدولية خالل
ع ــام 2021م ،مـثــل ال ـيــوم الـعــالـمــي
لـلـشـعــر ،وال ـيــوم الـعــربــي للمسرح،
واليوم العربي لــذوي االحتياجات
الـخــاصــة ،والـيــوم العربي للمعلم،
واليوم العربي لمحو األمية .وبهذه
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،قـ ــام ال ــدكـ ـت ــور مــاجــد
ب ــن ع ـلــي الـنـعـيـمــي وزيـ ــر الـتــربـيــة
والـتـعـلـيــم رئ ـيــس لـجـنــة الـبـحــريــن
الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
ب ـ ــزي ـ ــارة ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة ،تـ ــم خــالل ـهــا
تسليم الميدالية الذهبية وشهادة
التكريم إلى مديرة المدرسة ،وإلى
ع ـضــو الـلـجـنــة الـعـلـمـيــة الــدائ ـمــة
ب ـم ـن ـظــومــة ال ـ ـمـ ــدارس الـمـنـتـسـبــة
إلى األلكسو من مملكة البحرين،
مشيد ًا الــوزيــر بالجهود المتميزة
لـلـمــدرســة ف ــي إح ـي ــاء الـمـنــاسـبــات
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وذل ـ ــك ب ـت ـن ـف ـيــذ ع ــدد
مـ ــن األنـ ـشـ ـط ــة واالس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي

{ وزير التربية يكرم مديرة مدر�شة �شمو ال�شيخة موزة بنت حمد.
إنـتــاج مقاطع الفيديو المرتبطة
بتلك المناسبات ،على الرغم من
ظ ـ ــروف جــائ ـحــة ك ــورون ــا كــوف ـيــد-
 ،19مــا أدى إلــى تكريمها مــن قبل
األل ـك ـس ــو ن ـت ـي ـجــة ت ـل ــك ال ـج ـه ــود،
م ـش ـيــر ًا إل ــى أهـمـيــة األن ـش ـطــة في
تعزيز المناهج الــدراسـيــة ،وغــرس
ال ـق ـي ــم والـ ـمـ ـب ــادئ ال ــوط ـن ـي ــة فــي
ن ـفــوس الـطـلـبــة ،وإب ـ ــراز الـمــواهــب
الطالبية فــي مختلف المجاالت،
والـ ـتـ ـشـ ـجـ ـي ــع عـ ـل ــى ال ـس ـل ــوك ـي ــات
اإلي ـج ــاب ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـع ــود بــالـخـيــر
وال ـن ـفــع عـلــى الـمـجـتـمــع ،متمني ًا
للجميع دوام الـتــوفـيــق والـنـجــاح.
حضر الزيارة األمين العام للجنة

البحرين الوطنية للتربية والعلوم
وال ـث ـقــافــة وعـ ــدد م ــن الـمـســؤولـيــن
ف ــي ال ـ ـ ــوزارة .ال ـجــديــر بــالــذكــر أن
منظومة الـمــدارس المنتسبة إلى
األلكسو ،التي انطلقت عام 2020م
بــانـضـمــام  16دول ــة عــربـيــة ،تهدف
إلــى المساهمة في تحقيق رسالة
وأه ــداف المنظمة على المستوى
المحلي واإلقليمي والــدولــي ،عبر
تنفيذ أنشطة تــؤدي إلــى تحسين
ال ـت ــرب ـي ــة ال ـن ــوع ـي ــة ذات الـ ـج ــودة،
وإع ـ ـ ــداد وت ـص ـم ـيــم وت ـط ــوي ــر م ــواد
تـعـلـيـمـيــة تـسـهــم ف ــي رف ــع ك ـفــاءات
المنسقين والمدربين التربويين
في المدارس.

ج��م��ع��ي��ة � ��س ��ي ��دات الأع����م����ال ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ت��ن��ظ��م ع����دة ور����س
�سمن ف��ع��ال��ي��ات اأ���س��ب��وع ال��م��ن��ام��ة ل��ري��ادة الأع ��م ��ال ل��ل��ع��ام ال�سابع
س ــوف ت ـش ــارك جـمـعـيــة سـيــدات
االع ـم ــال الـبـحــريـنـيــة ب ـعــدة جلسات
ض ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات أسـ ـب ــوع ال ـم ـنــامــة
ل ـ ــري ـ ــادة األع ـ ـم ـ ــال الـ ـس ــاب ــع الـ ــذي
يـقــام تـحــت رعــايــة الـشـيــخ هـشــام بن
ع ـبــدالــرح ـمــن آل خـلـيـفــة مـحــافــظ
م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،وت ـس ـت ـهــدف
الفعاليات مشاركة آالف المشاركين
من أجل تعزيز قدراتهم وإمكانياتهم
وتــأه ـي ـل ـهــم ل ـي ـك ــون ــوا قـ ــادريـ ــن عـلــى
إطــالق مشاريعهم الخاصة وترجمة
أفكارهم إلى واقع ملموس ,وتستمر
من  26-20أكتوبر الى .2021
وفـ ــي الـ ـي ــوم األول سـ ــوف يـتــم
تنظيم واسـتـضــافــة ورش ــة عـمــل عن
بعد تحت عنوان« :تحليالت البيانات
والتحول الرقمي لأعمال» بمشاركة
كل من األستاذة كاثلين إل دي مالي
 تنفيذي البيانات والتحليالت منلــوس أنـجـلــوس ،الــواليــات المتحدة
األمــري ـك ـيــة ،وال ــدك ـت ــورة ن ــورة حسن
ال ـغ ــات ــم  -أسـ ـت ــاذ م ـس ــاع ــد ،جــامـعــة
ال ـب ـحــري ـنــورئ ـيــس ت ـعــاون ـيــة بــأبـحــاث
ري ـ ــادة األعـ ـم ــال الــرق ـم ـيــة ومــؤســس
منصة أمل ،وسوف يتم إدارة الحوار
م ــن ق ـبــل نــائ ـبــة رئ ـي ــس ل ـج ـنــة رواد
االعـمــال والناشئين األس ـتــاذة هدى
رضــي .وفــي الـيــوم الثاني ســوف يتم
تنظيم واسـتـضــافــة ورش ــة عـمــل عن
بعد بعنوان «المرأة في التكنولوجيا:
اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـعــال ـم ـيــة وال ـت ـحــديــات
والـ ـف ــرص الـمـسـتـقـبـلـيــة» بـمـشــاركــة
ك ــل م ــن األسـ ـت ــاذة أن ــدري ــا سـيـســوم:
الشريك المؤسس HER Digital

 - Academyبرنامج WITكندا،
األستاذة أيومي مور أوكي  -المؤسس
وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي Women
 -In Techالـ ـم ــؤس ــس وال ــرئ ـي ــس
التنفيذي  -Social Brainباريس
– فرنسا ،األستاذ حسين المحمودي
 ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذى ،ال ـش ــارق ــةلأبحاث والتكنولوجيا  -المجلس
االستشاري ،WIT Global ،األستاذة
ل ـم ـيــس ع ـم ــار  -م ــدي ــر ال ـح ـســابــات
الرئيسي  ،محامي التكنولوجيا و
 -D&Iلينكد ان ،األستاذة مافوناس
نغوزا مالينغا  -المدير العام ،معهد
الجنوب األفريقي لعلوم وتكنولوجيا
ال ـط ـيــران  -بــرنــامــج  WITزامـبـيــا،
د .ماجا زليحيتش  -عميد مؤقت،
كلية فوربس لأعمال والتكنولوجيا
–  - UAGCأخ ـصــائــي فــولـبــرايــت
 بــاحــث ومــؤلــف عــالـمــي  -بــرنــامــج WITأمــري ـكــا ،د .نــاريـســاشــوفـيــدول
أو  -الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ومــؤســس
م ـج ـمــوعــة  - Kogopayج ــائ ــزة
الـمــرأة في التكنولوجيا العالمية -
برنامج  WITتايالند ،األستاذة بورفا
أغروال  -برنامج  WITسفير الهند.
وســوف يتم إدارة الجلسة الحوارية
م ــن ق ـبــل األسـ ـت ــاذة ف ـت ــون ح ـ ّـج ــار -
عضو مجلس إدارة  WITالبحرين
وعضو لجنة التكنولوجيا والتدريب
ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــة .وبـ ـه ــذه الـمـنــاسـبــة
صــرحــت رئـيـســة الجمعية األس ـتــاذة
أحالم جناحي وأكدت حرص جمعية
س ـيــدات األع ـم ــال عـلــى ال ـت ـعــاون مع
م ـحــاف ـظــة ال ـعــاص ـمــة وال ـم ـحــافــظ،

{ جانب من الحملة الوطنية لفحص الجينوم.

�ضمن الحملة الوطنية لفح�ص الجينوم بالبحرين..

ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ت���ق���دم  116ع��ي��ن��ة
م��خ��ت��ب��ري��ة ل ��ب ��ن ��ك ال���ج���ي���ن���وم ال ��ح ��ي ��وي

والمشاركة في هذا الحدث الهام بما
يحمله مــن فــرص ونـقــاشــات مثمرة
مــن جلسات وورش عـمــل ،وقــالــت إن
فـعــالـيــات أس ـب ــوع الـمـنــامــة تتماشى
م ــع ت ــوج ــه ال ـح ـكــومــة ال ـم ــوق ــرة فــي
دعــم مـجــال ري ــادة األع ـمــال وتمكين
ال ـم ـشــاريــع ال ـص ـغ ـيــرة والـمـتــوسـطــة

بــوصـفـهــا راف ـ ــد ًا رئـيـسـيـ ًا لــالقـتـصــاد
الــوط ـنــي ،وتـلـعــب دور ًا جــوهــري ـ ًا في
دف ــع عـجـلــة الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة،
مـشـيــرة إلــى أن الـنـســخ الـســابـقــة قد
حـظـيــت بــإق ـبــال كـبـيــر م ــن الـشـبــاب
والمهتمين في مجال ريادة األعمال،
واليوم نعتز بأن الحدث أصبح هام ًا

لسيدات ورائ ــدات األعـمــال تنتظرنه
م ــن الـ ـع ــام إلـ ــى الـ ـع ــام .وقـ ــد أس ـفــر
الـنـقــاش عــن عــدة أوج ــه للتعاون ما
بين المؤسسات العالمية المشاركة
وجمعية سيدات األعمال البحرينية،
وال ــذي ســوف يتم االع ــالن عنها في
المستقبل القريب.

شاركت جامعة البحرين في الحملة الوطنية
التي أطلقتها وزارة الصحة تحت شعار «كن معنا
ضمن الحملة الوطنية إلنـجــاز  50000فحص
الجينوم» ،بهدف تحسين الجودة واالستمرار في
تبني التقنيات الحديثة في الخدمات الصحية
بمملكة البحرين .وقد أسهم  116متطوع ًا من
موظفي جامعة البحرين في التبرع بعينات دم
مختبرية .وقــال منسق مركز جامعة البحرين
الصحي حمد عبدالجبار حـســن« :إن مشاركة
جامعة البحرين في هذه الحملة الوطنية يأتي
في إطار أهداف تحقيق المشاركة المجتمعية،
والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
فــي الـصـحــة الـجـيــدة وال ــرف ــاه ،وعـقــد الـشــراكــات
ل ـت ـح ـق ـي ــق األه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف» ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــد ًا أن ال ـج ــام ـع ــة

تتطلع إلــى المساهمة بــدور أكبر فــي مشاركات
مـسـتـقـبـلـيــة .وي ـه ــدف م ـش ــروع م ــرك ــز الـجـيـنــوم
الــوطـنــي إلــى توفير فــرص حـيــاة صحية أفضل
لأجيال القادمة ،وتحسين فرص العالج ورفع
جودة الخدمات الصحية والوقاية من األمراض
لأجيال الحالية ،وذلــك بتوفير قاعدة بيانات
للحمض ال ـن ــووي للشعب الـبـحــريـنــي ،وتسهم
ق ــراءة هــذه البيانات وتحليلها بشكل كبير في
تحسين تشخيص األمراض واالكتشاف المبكر
لها ،ومدى قابلية األشخاص لإلصابة بها ،كما
تسهم في الوقاية من األمراض الوراثية وتطوير
أدوية فعالة لعالجها ،ما يساعد على توفير حياة
صحية ووقــايــة من األم ــراض لأجيال الحالية
والقادمة ،ويرفع من شأن مملكة البحرين.

املحرق يواجه
الكويت يف نهائي
غرب اآ�سيا
بكاأ�ض الحتاد
الآ�سيوي

ني�سان تبهر زوار
اإك�سبو  2020دبي
بالعر�ض الإقليمي
الأول ل�سيارة اأريا
الكهربائية
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نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com
رئيس التحرير

عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com
مدير التحرير

جاسم منصور
jm1111@alayam.com
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تعاون وتبادل اخلربات يف العمل الربملاين مع الإمارات ..امللك:

تن�سيق مع ال�سعودية يف جميع امليادين وخا�سة التجارية

اً
م�ستقبل وزير التجارة ال�سعودي
امللك

ا�ستقبل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل
خليفة ،عاهل البالد املفدى ،اأم�س يف ق�سر ال�سخري الدكتور
ماجد بن عبداهلل الق�سبي ،وزير التجارة باململكة العربية
ال�سعودية ال�سقيقة مبنا�سبة زيارته للبالد.
واأعرب جاللته عن اعتزازه مبا يربط اململكتني

اً
م�ستقبل رئي�س املجل�س الوطني الحتادي الإماراتي
امللك

ال�سقيقتني من عالقات تاريخية وثيقة ورا�سخة وما ي�سهده
التعاون والتن�سيق امل�سرتك بينهما من تطور ومناء يف
جميع امليادين وخا�سة يف قطاع التجارة.
اإىل ذلك ،ا�ستقبل جاللته ،اأم�س� ،سقر بن غبا�س ،رئي�س
املجل�س الوطني الحتادي بدولة الإمارات العربية املتحدة

يغي رئا�سة جلنتني ..ويجدّ د لـ 3روؤ�ساء
«النوّ اب» ّ

جل�سة �ساخنة مبلفات الإ�سكان والتوظيف والتعليم
جانب
من جل�سة
جمل�س
النواب
اأم�س

فاطمة �سلمان:
ح�سم جمل�س النواب اأم�س منا�سب اللجان اخلم�س
الرئي�سية ،حيث جدّد للنائب حممد ال�سي�سي رئا�سة
اللجنة «اخلارجية» ،ولفا�سل ال�سواد لـ«الت�سريعية»،
ولأحمد الأن�ساري لـ«اخلدمات».
وفاز النائب اأحمد ال�سلوم باللجنة املالية بعد
قرع ٍة مع رئي�سها ال�سابق حممود البحراين اإثر ت�ساوي

اأ�سواتهما ،كما فاز النائب خالد بوعنق برئا�سة «املرافق»
بعد مناف�سة مع النائب حمد الكوهجي.
و�سهدت اجلل�سة اأم�س مداخالت �ساخنة هيمنت
عليها مو�سوعات الإ�سكان وتوظيف الأطباء والعاطلني
عن العمل ،كما �سارك العديد من النواب مبداخالت حول
«ملف التعليم» .واأبدى عدد كبري من النواب عدم ر�ساهم
عن ردود حكومية على املقرتحات برغبة.
08

«الت�سريع والراأي القانوين» تد�سن موقعها اجلديد

ترجمة جميع الت�سريعات لـ«الإجنليزيـة»
�سارة جنيب:
اأفاد امل�ست�سار نواف عبداهلل حمزة رئي�س هيئة الت�سريع
والراأي القانوين باأنه مت النتهاء من ترجمة  82ت�سريعً ا �سمن
خطة لرتجمة جميع القوانني والت�سريعات اإىل اللغة الإجنليزية.
واأعلن خالل موؤمتر �سحايف اأم�س عن تد�سني املوقع الإلكرتوين
اجلديد لهيئة الت�سريع والراأي القانوين ،والذي ت�سمن عدة خدمات
اإلكرتونية جديدة ،من بينها حت�سني اآلية الت�سفح والبحث وعر�س
الت�سريعات.
واأو�سح اأنه مبنا�سبة �سدور املر�سوم بتعديل قانون ال�سلطة
الق�سائية ،والذي يتيح ا�ستعمال اللغة الإجنليزية يف املحاكم،
وبناء على الطلبات ب�سرورة ترجمة الت�سريعات يف املوقع اإىل
اللغة الإجنليزية� ،ستتم ترجمة جميع الت�سريعات.
07

اإ�سبانيا ت�ستقبل
البحرينيني من غي لقاح
متام اأبو�سايف:
رفعت ال�سلطات ال�سبانية ا�سرتاطات
ال�سفر اخلا�سة بـجائحة كوفيد19-
على امل�سافرين القادمني اإىل اأرا�سيها
من مملكة البحرين بعد اإ�سافتها اإىل
قائمة ال�سفر الآمن ،وذلك اعتبا ًرا من هذا
الأ�سبوع .وذكر موقع ترفل الإخباري اأنه
ميكن للبحرينيني غري احلا�سلني على
التطعيم زيارة ا�سبانيا دون احلاجة اإىل
اإجراء الفح�س امل�سبق اأو اإظهار ما يثبت
التعايف.

ال�سقيقة.
واأكد جاللته على اأهمية مثل هذه الزيارات الأخوية التي
ت�سهم يف تفعيل اأطر التعاون وتبادل التجارب واخلربات
فيما يخ�س العمل الربملاين والدميقراطي اإىل جانب التن�سيق
حيال خمتلف الق�سايا امل�سرتكة.
03-02

 20صفحة  210 .فلوس

www.alayam.com

«بنفت» ت�سغل نظام
ال�سيكات الإلكرتونية
اأطلق م�سرف البحرين املركزي خدمة
ال�سيكات الإلكرتونية ( ،)e-Chequeكو�سيلة
دفع مكملة لل�سيكات التقليدية ،لتمثل انطالقة
نحو م�سرية التحول اإىل جمتمع غري نقدي ،اإذ
وجّ ه امل�سرف �سركة بنفت لتطبيق وت�سغيل
نظام البحرين لل�سيكات الإلكرتونية (،)BECS
وذلك بال�ستفادة من اأحدث التقنيات لتقدمي
خدمات وحلول الدفع الإلكرتوين.
وعلق الرئي�س التنفيذي ل�سركة بنفت
عبدالواحد اجلناحي بالقول« :وفق توجيه
م�سرف البحرين املركزي ،فاإننا نفخر باإ�سناد
مهمة ت�سغيل هذا النظام الوطني املهم الذي
يعزز مكانة البحرين بو�سفها واجهة لالبتكار
يف عمليات الدفع الإلكرتوين ،ون�سعى يف �سركة
بنفت اإىل توفري جتربة مدفوعات �سل�سلة واآمنة،
بف�سل خدمة ال�سيك الإلكرتوين».
م�سي ًفا «�سيحظى الزبائن من الأفراد
واملوؤ�س�سات مبزايا ال�سيك الإلكرتوين دون
احلاجة اإىل النتظار ملدة طويلة ،كما هو احلال
مع ال�سيكات الورقية».
10
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ت�ضوير :ح�ضن قربان

مداخالت عديدة اأعربت عن عدم الر�ضا بردود احلكومة على املقرتحات برغبة

جل�ضة �ضاخبة مبلفات «توظيف الأطباء» و«طلبات الإ�ضكان» و«التعليم»
امل �ج �ل ����س ي� �ج � رّ�دد ل� 3روؤ��� �ض� ��اء جل� ��ان رئ �ي �� �ض �ي��ة ..وي� �غ � رّ�ئ رئ �ي �� �ض��ي «امل ��ال� �ي ��ة» و«امل� ��راف� ��ق»
فاطمة �سلمان:
ا�ستغرق النواب اأم�س اأكرث من � 5ساعات يف التعليق
على ردود احلكومة.
وا�ستعر�س النواب يف جل�ستهم -التي خلت من اأيّة
قوانني اأو ت�سريعات اأو اأدوات برملانية  -حوايل  70ردًا
حكوميًا حول مقرتحات برغبة كان املجل�س قد رفعها يف
دور النعقاد ال�سابق.
واأبدى العديد من النواب يف مداخالتهم حتفظاتهم
على الردود احلكومية ،التي اعتربوها غري متجاوبة مع
اقرتاحاتهم.
وقال النائب عمار قمرب اإن ن�سبة ا�ستجابة احلكومة
للمقرتحات الـ 70للنواب ل تتعدّى الـ %15رغم اأن
مقرتحات النواب غري تعجيزية ويحتاجها املواطن فعليًا.

فيما قال النائب عبداهلل الذوادي اإنه رغم تفاعل
احلكومة مع جميع القرتاحات برغبة ا ّإل اأن ال�ستجابة
الفعلية وحتقيق الطلبات مل تتجاوز  ،%10الأمر الذي ل
يلبّي رغبة وم�سالح املواطنني.
اأما النائب با�سم املالكي فقال باأن «ردود احلكومة على
القرتاحات برغبة غري واقعية وهو ما ي�سعنا كنوّاب
يف حرج اأمام املواطنني الذين وثقوا يف جمل�س ال�سعب
واملوؤ�س�سة الت�سريعية».
وقالت النائب كلثم احلايكي «اأن ردود احلكومة على
مقرتحاتنا املرفوعة جاءت غري مقنعة ،ول تلبّي م�سالح
واحتياجات املواطن البحريني.
يف حني قال النائب اأحمد العامر «نت�ساءل حول
الإجراء العملي وما ميكن اتخاذه بعد تعقيبنا على الردود
احلكومية ،وهل هناك جدوى من التعقيب اأو جمرد ت�سجيل

ح�سور فقط؟!».
وراأى النائب علي اإ�سحاقي اأن هناك ا�ستياء من قبل
النواب من ردود احلكومة على املقرتحات مبا ي�سطرنا
اإىل ا�ستخدام املزيد من الأدوات الرقابية والنيابية املتاحة
لإيجاد احللول املنا�سبة.
و�سهدت اجلل�سة مداخالت �ساخنة تركّز الكثري منها
حول مو�سوعات الإ�سكان وتوظيف الأطباء وتطوير
التعليم.
وطالب العديد من النواب باإيجاد حلول جذرية مللف
وخ�سو�سا من الكوادر الذين تطوّعوا
«الأطباء العاطلني»
ً
خلدمة اململكة خالل جائحة كورونا «كوفيد.»19-
كما �سهدت اجلل�سة مداخالت عديدة حول ر ّد احلكومة
على املقرتح ب�ساأن منح اأر�س وقر�س �سمن اخلدمات
الإ�سكانية للمواطنني ،حيث انتهز الكثري من النواب

اأورّ ل مال�ضنة كالمية يف دور النعقاد ..الكوهجي لإ�ضحاقي :اأنت �ضبب ف�ضل ا�ضتجواب وزير العمل

واإ�ضحاقي يرد :روح يا عمرّ ي ا�ضرتيح ..و�ضلمان� :ضاأرفع اجلل�ضة
ن�سبت مال�سنة كالمية بني النائب حمد
الكوهجي وعلي اإ�سحاقي اأم�س اإثر تط ّرق
الأخري اىل �سروة ا�ستخدام النواب لأقوى
اداة برملانية لديهم وهي «ال�ستجواب» بدلً
من الحتجاج الكالمي فقط على الردود
الواردة من احلكومة.
وعلى الفور قاطعه الكوهجي مباغ ًتا
ّ
باحلق ،حمّ د فرك�س جلنة التحقيق يف
«تكلّم
الإ�سكان غريك ،وحمّ د اأف�سل ا�ستجواب وزير
العمل اإل اأنت».
وهنا ارتفع �سوت اإ�سحاقي «اأقعد
مكانك ..روح ا�سرتيح يا عمي ..روح اقب�س
الباب ،ما ح�سلت اأك�سن فيديو اليوم وقاعد

تدور لك على اأك�سن».
وهنا تداخل على الفور رئي�س اجلل�سة
النائب الأول عبدالنبي �سلمان ،حيث طالب

النائبني ب�سرورة احرتام املجل�س ،وهدّد
برفع اجلل�سة يف حال ا�ستم ّرت املال�سنة
الكالمية.

عبدالأمئ� :ضبهة ف�ضاد يف توظيف بع�س الأط رّباء
قالت النائب زينب عبدالأمري« :وردتنا العديد
من الر�سائل وال�سكاوى من املتطوعني مفادها باأن
املكافاآت التي اأمر بها ويل العهد رئي�س جمل�س
الوزراء مل يتم �سرفها للمتطوعني واملتدربني ،بل
مت منحها لأ�سخا�س اآخرين من دون وجه حق،
مي�س على تطوّعهم
اإذ اإن من ح�سلوا عليها مل
ِ
�سهر واحد وتقا�سوا مقابل ذلك مبالغ طائلة.
املتطوعون مل يحرموا فقط من ح ّقهم يف احل�سول
على املكافاأة ،بل مت توظيف ا ً
أي�سا اأ�سخا�س غري
متطوعني بعد اأن قام بتدريبهم املتطوعون الذين
يقاربونهم يف ال�سهادات ،والذين مت ال�ستغناء

عنهم لح ًقا رغم وعود وزارة ال�سحة باأن
الأولوية للتوظيف للمتطوعني».
وتابعت« :الأدهى من ذلك باأن املتو ّرطني يف
ذلك هم اأبناء اأطباء وطبيبات ،مت الزج باأ�سمائهم
كمتطوّعني مل يكملوا �سه ًرا واحدًا ثم ح�سلوا
مكافاآت طائلة ،وكذلك مت توظيفهم على ح�ساب
بقية املتطوعني».
ونا�سدت عبدالأمري بت�سكيل جلنة حتقيق
ً
فعال �سبهة ف�ساد مايل
للبحث اإن كان هناك
واإداري تو ّرط فيها اأطباء وطبيبات؛ لأن هذا
اإهدار باملال العام وا�ستغالل وظيفي.

�ضرف عالوة التمديد ..العامر ردًا على الدم�ضتاين:

ل م�ع�ل�رّم�ي�ن ب���ض �ه ��ادات ث ��ان��وية ..ول وا�ض�ط� ��ات
نفت اأحالم العامر الوكيل امل�ساعد للمناهج
والإ�سراف الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم
خالل جل�سة النواب يوم اأم�س وجود معلمني
يحملون �سهادة «الثانوية العامة» مبدار�س
البحرين ،كما نفت ا ً
أي�سا وجود «وا�سطات»
لقبول الطلبة من مواليد �سبتمرب.
وكانت العامر تر ّد على النائب اأحمد
الدم�ستاين ،حيث قالت« :املعلمون يف مدار�س
وزارة الرتبية والتعليم هم من حملة �سهادات
البكالوريو�س ول يوجد معلم واحد يحمل
ال�سهادة الثانوية» ،مطالبة الدم�ستاين
بتزويدها باأ�سماء املعلمني من حملة ال�سهادة
الثانوية اإن وجدوا فعالً يف مدار�س الرتبية.
كما طالبت النائب ا ً
أي�سا بتزويدها باأ�سماء
طلبة من مواليد �سبتمرب مت قبولهم باملدار�س
بالوا�سطة ،منوه ًة باأنه �سيتم م�ساءلة كل من
يتجاوز القانون اإذا �سح ذلك.
واأكدت العامر باأن العمل جا ٍر يف الوقت

الفر�سة للتذكري ب�سرورة معاجلة جذرية لتكدّ�س الطلبات
الإ�سكانية ،و�سرورة موا�سلة ابتكار احللول اجلديدة
ملعاجلة الطلبات املتاأخرة ،حيث حتدّثوا عن معاناة كبرية
لكثري من الأ�سر البحرينية التي تنتظر منزل الإ�سكان منذ
اأكرث من � 20سنة.

انتخابات اللجان

يف �سياق مت�سل ،ح�سم جمل�س النواب اأم�س منا�سب
اللجان اخلم�س الرئي�سية ،حيث جدّد للنائب حممد
ال�سي�سي رئا�سة اللجنة «اخلارجية» ،ولفا�سل ال�سواد
لـ«الت�سريعية» ،ولأحمد الأن�ساري لـ«اخلدمات».
وفاز النائب اأحمد ال�سلوم باللجنة املالية بعد قرع ٍة
مع رئي�سها ال�سابق حممود البحراين اإثر ت�ساوي اأ�سواتهما،
كما فاز النائب خالد بوعنق برئا�سة «املرافق» بعد مناف�سة
مع النائب حمد الكوهجي.

الدو�ضري :رّ
نرتقب برنامج «اأر�س وقر�س»
اأكد النائب عبداهلل الدو�سري
باأن املواطنني يرت ّقبون
برنامج «اأر�س وقر�س»
الذي تقوم وزارة الإ�سكان
بدرا�سته ،وقال باأن
الربنامج من �ساأنه تقليل
الطلبات الإ�سكانية ويف ذات
الوقت اإنعا�س القت�ساد الوطني.
من جانبها ،قالت امل�ست�سارة

القانونية بوزارة الإ�سكان
فاطمة املناعي اإن الوزارة
تدر�س متكني املواطن
من احل�سول على اأر�س
وقر�س ،ولكن ذلك
يتطلب درا�سات فنية
لتحديد الفئات امل�ستفيدة
من امل�سروع اإىل جانب حتديد
قيمة التمويل.

ق�م�ب��ر :ا�ض��رفوا م�ك ��اف� �اأة الت�مدي��د
اعترب النائب عمار قمرب اأن املربّرات التي اأوردتها
احلكومة ب�ساأن املقرتح برغبة ب�سرف مكافاأة
التمديد للمعلّمني غري مقنعة ،وطالب ب�سرورة
الإ�سراع يف �سرفها جلميع املعلّمني امل�ستح ّقني كما
ً
معمول به قبل جائحة كورونا.
كان

بوعنق :ط رّيارون بحرينيون «فري فيزا»
ت�ساءل النائب خالد بوعنق
يف مداخل ٍة له عن وجود
عقود لطيارين بحرينيني
يف الناقلة الوطنية على
مدى � 5سنوات دون
تثبيت.
«طريان
وقال:
اخلليج كل يوم لها �سالفة
وحكاية ،وم�سوؤول بال�سركة
«يخيط ويبيط» فيها ،قام باإنهاء عقود
�سخ�سا بحرينيًا ،بينهم الطيار
11
ً
الذي هبط بطائرته يف مطار الكويت
وجنى بف�سله ع�سرات الركاب بدلً
من تكرميه» ،واأ�ساف «هذا امل�سوؤول

قام بت�سريح رئي�س التدريب
بال�سركة والذي ميتلك
خربة تتجاوز 15
عامًا واأ�سرف على
تدريب  450طيا ًرا
وم�سي ًفا ،من اأجل
توظيف �سديقه الطيار
ذي الـ 63عامًا والذي ل
ميتلك �سهادة طريان ،والآن يتم
تدري�سه يف اخلارج مببلغ  15األف
دينار بحريني».
وطالب بوعنق ب�سرورة التحقيق
يف هذا الأمر ،و�سرورة احلر�س على
املهنية والحرتافية يف اإدارة ال�سركة.

ال�ضالح :اإجراءات ا�ضتثنائية للعمال املخالفني

الراهن للتن�سيق مع جهاز اخلدمة املدنية
للموافقة على عالوة متديد اليوم الدرا�سي
واإعداد القوائم الالزمة ملن ي�ستحقها ومن ثم
البدء يف �سرف تلك العالوة.
وكان الدم�ستاين قد اأ�سار يف مداخلته اإىل
وجود معلمني مبدار�س الرتبية والتعليم هم

من حملة ال�سهادات الثانوية مبديًا ا�ستعدادة
لتحديد املدار�س املق�سودة ،كما اأ�سار يف الوقت
ذاته اىل وجود حالت قبول بالوا�سطة ملواليد
�سهر �سبتمرب خا�سة اإن كان ذويهم اأو اأقاربهم
يعملون بوزارة الرتبية والتعليم قائالً:
«اتركوا الوا�سطة يا وزارة الرتبية والتعليم».

اعترب النائب ممدوح
ال�سالح باأن وجود
 70األف عامل خمالف
بح�سب
للقانون
اإح�ساءات �سوق العمل
هو اأمر ي�ستوجب اأن تكون
هناك اإجراءات ا�ستثنائية
عاجلة يف مقدمتها ترحيل
هوؤلء املخالفني.

واأبدى اعرتا�سه على
�سيا�سة �سوق العمل
«باإعطاء مهلة لأولئك
املخالفني لت�سحيح
بينما
اأو�ساعهم،
البحريني ل مُمينح اأي
فر�سة لت�سحيح و�سعه
عند ارتكابه اأي خمالفة تمُذكر
يف �سوق العمل».

www.alayam.com
Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com
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فعاليات 09

«يو�شف خليل املوؤيد» تنظم فعالية توعوية ب�شرطان الثدي
نظمت �ضركة يو�ضف خليل املوؤيد
واأولده فعالية توعوية ب�ضرطان الثدي
يف خليج البحرين مب�ضاركة اأكرث من
 60من موظفي ال�ضركة واأفراد اأ�ضرهم.
يُعد هذا احلدث جزءًا من امل�ضوؤولية
الجتماعية لل�ضركة ،حيث يتم تنظيم
العديد من الفعاليات على مدار العام
ل�ضالح موظفي ال�ضركة.
كان الهدف الرئي�ضي من هذا
الفعالية هو زيادة الوعي مبر�ص
�ضرطان الثدي ومدى اأهمية عالجه يف
مراحله املبكرة.

«دملونيا» حتت�شن فعالية «امل�شي من اأجل التوعية ب�شرطان الثدي»

بنك البحرين الوطني يدعم م�شت�شفى
«امللك حمد  -الإر�شالية الأمريكية»

زياد جاليل

اأعلنت دملونيا ،امل�ضروع متعدد
ال�ضتخدامات وجزيرة الرفاهية يف مملكة
البحرين ،موؤخ ًرا عن اإقامة فعالية توعوية
«امل�ضي من اأجل التوعية ب�ضرطان الثدي»
هذا ،وقد جنحت الفعالية يف جمع
 1500دينار بحريني من التربعات
ل�ضالح جمعية البحرين ل�ضرطان الثدي
« ،»Think Pink Bahrainوذلك بهدف
دعم جهود اململكة يف مكافحة �ضرطان
الثدي عرب ن�ضر التوعية والتعليم
وبهذه املنا�ضبة ،علّق حممد خليل
ال�ضيد ،الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة الإثمار
للتطوير ،ال�ضركة امل�ضوؤولة عن تطوير
ً
قائال« :نحن فخورون
م�ضروع دملونيا،
بالتعاون مع جمموعة «»Lettuce Run

عرب ت�ضخري مرافق جزيرة دملونيا للتوعية
حول الوقاية من مر�ص �ضرطان الثدي
واحت�ضان امل�ضاركني من الن�ضاء والأطفال
لدعم اجلهود الدولية املبذولة �ضنويًا.
بدورها ،قالت دانة زباري ،موؤ�ض�ضة
جمموعة « ،»Lettuce Runقائلة« :نحن
�ضعداء يف « »Lettuce Runبدعمنا
جلمعية البحرين ل�ضرطان الثدي «Think
 »Pink Bahrainعرب هذه الفعالية
ّ
اخلالبة يف جزيرة
وال�ضتمتاع باملناظر
دملونيا يف اآنٍ واحد .نود اأن ن�ضكر دملونيا
وجميع الرعاة لدعمهم الكبري ومتكني
الن�ضاء يف مملكة البحرين من العمل معً ا
لت�ضليط ال�ضوء على هذا ال�ضهر وتعزيز
الوعي حول هذا املر�ص».

للتوعية حول اأهمية �شحة الثدي

ال�شيارات الأوروبية تطلق مبادرة «»WE ARE THINKING PINK

اأقامت �ضركة ال�ضيارات الأوروبية ،وهي امل�ضتورد واملوزع احل�ضري
ل�ضيارات جاكوار لندروفر ،فعالية للتوعية مبر�ص �ضرطان الثدي،
وذلك بالتعاون مع م�ضت�ضفى البحرين التخ�ض�ضي كجزء من مبادرة
 .We are Thinking Pinkوقد مت تنظيم هذه الفعالية لل�ضيدات
من موظفي ال�ضركة يف معر�ص ال�ضيارات الأوروبية يوم الأربعاء 13
اأكتوبر .2021
وتعلي ًقا على هذه املبادرة ،قال م�ضاعد املدير العام ملجموعة
ال�ضيارات الأوروبية اآندي وويل :تعترب �ضحة و�ضالمة موظفينا من اأهم

اأولوياتنا ،لذلك نعمل با�ضتمرار على التوعية باأهمية ال�ضحة باإجراء
العديد من املحا�ضرات ،وذلك كجزء من نهج ال�ضركة العاملي للم�ضوؤولية
الجتماعية ،وناأمل من خالل تنظيم مثل هذه املحا�ضرات اأن نن�ضر الوعي
حول �ضرطان الثدي وحتفيز املوظفات على اإجراء الفحو�ضات الدورية
با�ضتمرار.
كما اأ�ضاف قائالً :نتقدم بال�ضكر مل�ضت�ضفى البحرين التخ�ض�ضي
وللطاقم الطبي املميز من خالل التنظيم الناجح لهذه املحا�ضرة جمددًا،
كما ن�ضعر بالفخر بتنظيم هذه املحا�ضرة �ضنويًا لدعم هذا الهدف النبيل.

اأعلن بنك البحرين الوطني ()NBB
عن ا�ضتمراره لتقدمي الدعم مل�ضت�ضفى
«امللك حمد  -الإر�ضالية الأمريكية» ،وذلك
عرب تقدمي خدمات متويلية لتد�ضني مبنى
امل�ضت�ضفى وتركيب الألواح ال�ضم�ضية
فيه ،حيث من املزعم افتتاحه يف الربع
الأخري من عام  ،2022وبذلك �ضيُعد
اأول م�ضت�ضفى �ضديق للبيئة يف مملكة
البحرين ،والذي �ضيوفر ما ي�ضل اإىل
 ٪50من ا�ضتهالكه من الطاقة الكهربائية
باعتماده الطاقة الكهرو�ضوئية.
وتعلي ًقا على هذه املنا�ضبة� ،ضرح
ال�ضيد عارف جناحي رئي�ص اخلدمات
امل�ضرفية لل�ضركات التجارية واملوؤ�ض�ضات
ال�ضغرية واملتو�ضطة يف بنك البحرين
الوطني« :اإنه ملن دواعي �ضرورنا اأن
نتمكّن من امل�ضاهمة يف هذا امل�ضروع
الطموح عرب تقدمي التمويل الالزم لتد�ضني
بناء م�ضت�ضفى «امللك حمد  -الإر�ضالية

جورج �شرييان

الأمريكية» وعلّق بدوره زياد جاليل
رئي�ص التمويالت املُهيكلة واملعامالت
امل�ضرفية يف بنك البحرين« :ياأتي هذا
امل�ضروع كجزء من خارطة الطريق التي
و�ضعها البنك لتعزيز ال�ضتدامة ومتويل
مبادرات احلوكمة البيئية والجتماعية
حوكمة ال�ضركات ،وذلك لتفعيل دوره يف
امل�ضوؤولية املجتمعية عرب دعم العديد من
القطاعات الهامة يف اململكة،
ومن جانب اآخر ،اأ�ضاد الدكتور جورج
�ضرييان الرئي�ص التنفيذي لل�ضركات
مل�ضت�ضفى الإر�ضالية الأمريكية بجهود
البنك ودوره الفاعل يف تد�ضني هذا
امل�ضت�ضفى بقولهُ « :نثني على م�ضاعي بنك
البحرين الوطني ون�ضيد بدوره املحوري
يف هذا امل�ضروع ،حيث نتطلع بالتعاون
مع البنك لرتكيب حوايل 3000
لوح كهرو�ضوئي �ضم�ضي على �ضطح
امل�ضت�ضفى.

الربوفي�شور احلواج % 85 :من
خريجي تكنولوجيا الأهلية يتوظفون �شريعً ا

«البحرين الوطنية القاب�شة» تكافئ جهود املوظفني خالل اجلائحة
ك ّرمت �ضركة البحرين الوطنية القاب�ضة
( ،)BNHال�ضــركة الرائـــدة فــي جمــال
التاأمني  10موظفني من خمتلف الأق�ضام
والإدارات على جهودهم خالل جائحة
كورونا.
حر�ص اأبطال «كوفيدBNH »19-
على مراقبة التطورات امل�ضتمرة لتف�ضي
جائحة كورونا واتخاذ الحتياطات الالزمة
ل�ضالمة املوظفني وتلبية احتياجات العمل
للعمالء وغريهم من املوجودين داخل مرافق
املجموعة.
وعلّق �ضمري الوزان ،الرئي�ص التنفيذي
ل�ضركة البحرين الوطنية القاب�ضة بهذه
املنا�ضبة قائالً« :لقد واجه العامل حتديات
غري م�ضبوقة نتيجة لـجائحة كورونا والتي
تطلبت م�ضتويات عالية من املرونة والقدرة
على التكيف ،ولعب اأبطال «كوفيد»19-
 BNHدو ًرا مهمًا يف �ضمان ال�ضالمة
والفعالية التوا�ضل خالل هذه الفرتة
ال�ضعبة .بهذه املكافاأة نود اأن نعرب لهم عن
دعمنا ونعرب عن امتناننا لهم على العمل
ال�ضاق الذي قاموا به خالل هذه الفرتة».

قالت عميدة كلية تكنولوجيا
املعلومات باجلامعة الأهلية اإن ٪85
من خ ّريجي كليتها يح�ضلون على
وظائف منا�ضبة يف �ضوق العمل مبجرد
تخرجهم ،واأن  ٪90من اخلريجني
يحققون درجة الر�ضا املطلوبة لدى
اأرباب العمل واملوؤ�ض�ضات وال�ضركات
التي يلتحقون بها بح�ضب امل�ضح الذي
اأجرته كليتها يف هذا املجال ،م�ضددة على
اعتزاز اأ�ضاتذة الكلية ومنت�ضبيها باملكانة
التي يحظى بها خريجو تكنولوجيا
املعلومات باجلامعة الأهلية يف �ضوق
العمل.
جاء ذلك يف كلمتها للطلبة امل�ضتجدين
يف فعاليات يوم تكنولوجيا املعلومات
الذي نظمته كلية تكنولوجيا املعلومات
برعاية الرئي�ص املوؤ�ض�ص رئي�ص جمل�ص
الأمناء الربوفي�ضور عبداهلل احلواج

وبح�ضور رئي�ص اجلامعة الربوفي�ضور
من�ضور العايل.
وقد رحّ ب رئي�ص اجلامعة يف كلمته
الفتتاحية بالطلبة امل�ضتجدين يف
برناجمي البكالوريو�ص يف تكنولوجيا
املعلومات ،والبكالوريو�ص يف اأنظمة
الو�ضائط املتعددة ،بالإ�ضافة اإىل
برناجمي املاج�ضتري والدكتوراه يف
تكنولوجيا املعلومات وعلوم احلا�ضوب.
ومن جهتها اأكدت عميدة كلية
تكنولوجيا املعلومات د .و�ضن عواد على
اأهمية اأن ي�ضتفيد طلبة الكلية من الفر�ص
التي تتيحها الكلية لهم يف اللتحاق بعدد
من ال�ضهادات واملوؤهالت املهنية امل�ضاندة
لدرا�ضتهم الأكادميية يف جمالت اإدارة
قاعدة البيانات ،واإدارة الأنظمة ،والبنية
التحتية خلادم «،»4 Windows
وخدمات الأمن ،والتطبيقات ال�ضحابية،
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ترحب «الأيام» بر�شائل القراء وم�شاهماتهم ،وتوجه قراءها اإىل ذكر ال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد الإلكرتوين اإذا وجد ورقم الت�شال .وحتتفظ «الأيام» لنف�شها بحق التعديل والخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.

�� �س� �ك� � ًرا م ��دي ��ري ��ة �� �س ��رط ��ة امل� �ح ���ف� �ظ ��ة اجل �ن��وب �ي��ة

�سلم�ن عبدالوه�ب ال�سيخ

ك�� � � � �ي� � � � ��ف ن � � � � � ��دم � � � � � ��ر جم� � � �ت� � � �م� � � �ع � � ���ت� � � �ن � � ���؟
مل يعد يخفى على اأحد ما نعانيه يف جمتمعاتنا
ٍ
واختالف وت�شتت و�شياع ،ومكائد
الإ�شالمية من فرق ٍة
ود�شائ�س وموؤامرات ُحتاك هنا وهناك ،مرات با�شم
التجارة ،وتارة با�شم التنمية ،واأخرى با�شم ال�شيا�شة،
واأحيا ًنا با�شم الدين وحماية الإ�شالم والدفاع عن ق�شايا
امل�شلمني ومراعاة امل�شالح واملفا�شد يف ذلك -زعموا،-
ولكن يف النهاية كلها مكائد ود�شائ�س وموؤامرات مع
اختالف امل�شميات واللبا�س واحلجج والتربيرات التي
يحاول البع�س اإقناع نف�شه اأو اأتباعه اأو جماعته وحزبه
�شنعً ا! ولو �شاألت اأي
بها ،وكل منهم يح�شب اأنه يُح�شن ُ
واح ٍد من اأولئك ما هي اأف�شل طريقة لتدمري املجتمعات
واإف�شاد الأوطان وت�شييع م�شالح الأمة ملا كان جوابه
خارجً ا عن اأفعاله!
يكذب ويغتاب ،ويبهت ويفرتي ،وي�شي ويُراوغ،
ويغ�س ويخادع ،وي�شهد بالباطل ،ويُوقع الظلم على
الآخرين ،ويدمر م�شتقبل اأنا�س ويت�شلق على اأكتافهم،
وياأخذ ما ل ي�شتحق ،ويطلب ما كان لغريه ،ويتالعب
باملفاهيم وامل�شطلحات ،ويقدح يف الثوابت ال�شرعية،
واملعتقدات امل�شلَّمة ،والأحكام القاطعة ،وي�شمت �شمت
القبور عن املنكرات الظاهرة ،وعن التالعب مب�شالح
النا�س ومعاي�شهم ،ويتَّهم وي�شنف ويُ�شنع على من
ي�شعى فيما يكون به �شالح املجتمع والوطن وع ُّز الأمة
ورفعتها! كل ذلك يف �شبيل حتقيق م�شاحله ال�شخ�شية
واحلزبية والدنيوية واإن اأنكره و�شرخ باأعلى �شوته
وحلف بالأميان املغلَّظة باأنه ل يفعل ذلك اإل من اأجل
الدين واملجتمع ويف �شبيل امل�شلحة العامة ،ويف احلقيقة
والواقع اأن اأفعاله كلها ت�شب يف تدمري املجتمع واإف�شاد
الوطن وت�شييع م�شالح الأمة.
كم �شيَّع اأولئك من م�شالح للمجتمع وللوطن
ولالأمة يف �شبيل حتقيق م�شاحلهم ال�شخ�شية واحلزبية
والدنيوية؟! وكم همَّ�شوا من كفاءات كان من املمكن
ال�شتفادة منها يف نفع املجتمع وبناء الوطن ونه�شة

الأمة؟! كل ذلك ُ
�شيع من اأجل م�شالح �شخ�شية وحزبية
ودنيوية!
مفا�شد عديدة مت جلبها للمجتمع والوطن والأمة
ب�شبب تقدمي امل�شالح ال�شخ�شية واحلزبية والدنيوية
ٌ
حقوق هُ درت،
على م�شالح املجتمع والوطن والأمة،
ومظامل وقعت ،وخ�شومات ونزاعات وعداوات ن�شاأت يف
جمتمعاتنا ب�شبب تقدمي هذه امل�شالح ال�شخ�شية واحلزبية
والدنيوية ،وقد ا�شتغل اأعداء الأمة كل ذلك بل وغ ّذوه
واأمدّوه بكل ما من �شاأنه اأن يزيد من اإثارته و�شرا�شته
و�شراوته وا�شتعاله؛ حتى تكون ال�شيادة والتفوق
والعلو لهم يف هذه احلياة الدنيا ،وقد تنا�شى كل اأولئك
اهلل َ
قول اهلل �شبحانه وتعاىل يف كتابه الكرميَ « :واأَ ِطيعُ وا ْ ّ
َا�ش ِربُوا ْ
َورَ�شُ و َل ُه َولَ َت َنا َزعُ وا ْ َف َت ْف َ�شلُوا ْ َو َت ْذهَ بَ رِ يحُ ُك ْم و ْ
اهللّ
اإِنَّ ّ
ال�ش ِابرِ ين» ،وقوله« :وَاعْ َت ِ�شمُوا ْ ِبحَ بْلِ ِ
اهلل َ َم َع
َّ
جَ مِ يعً ا َولَ َت َف َّر ُقوا ْ وَا ْذ ُك ُروا ْ نِ عْ َم َة ّ ِ
اهلل عَ لَ ْي ُك ْم اإِ ْذ كُن ُت ْم اأَعْ دَاء
َفاأَ َّل َ
فبَْ
�شبَحْ تُم ِبنِ عْ َمتِ هِ اإ ِْخوَا ًنا َوكُن ُت ْم عَ لَ َى
وب ُك ْم َفاأَ ْ
َني ُقلُ ِ
َني ّ
اهلل ُ َل ُك ْم اآ َياتِ هِ
َ�ش َفا حُ ْف َر ٍة نِّمنَ ال َّنارِ َفاأَن َق َذكُم نِّم ْنهَا َك َذلِ َك ُيب نِّ ُ
َلعَ لَّ ُك ْم َت ْه َتدُونَ ».
اأ َّنى ملن انغم�س يف هذه احلياة الدنيا و�شهواتها
وملذاتها وذاق حالوتها وربط م�شاحله ال�شخ�شية بها
اأن يعي ما اأقوله جيدًا؟ فقد فتحت لهم الدنيا ذراعيها،
واأقبلوا عليها اإقبال امللهوف ،واأكلوا من مائدتها اأكل
اجلائع َّ
ال�شرِ ه ،واعتادوا على العي�س يف ظل ب�شاتينها
ُ
وخ�شرتها ،وتناف�شوا على تويل املنا�شب فيها بطرق ل
ميكن اأن تُقبل يف ال�شريعة الإ�شالمية التي يُتاجر با�شمها
اليوم ويُتك�شَّ ب من ورائها!
كل تلك الأقنعة التي ُلب�شت يف �شبيل حتقيق امل�شالح
ال�شخ�شية واحلزبية والطائفية بداأت تت�شاقط اليوم،
ومل تعد جمتمعاتنا الإ�شالمية تنخدع بتلك الأقنعة
بدليل اأنها قد اأ�شقطت يف النتخابات النيابية يف عدد من
البلدان اأولئك الذين ا�شتغلوا الدين ا�شتغاللً ب�شعً ا من
اأجل حتقيق م�شاحلهم ال�شخ�شية واحلزبية والطائفية

ونيل تلك املنا�شب الدنيوية مع اأنهم كانوا يف يو ٍم من
الأيام يرفعون راية «الدين» و«الإ�شالح» و«العدالة»،
ويزعمون باأن دخولهم يف تلك النتخابات مل يكن من اأجل
اأمور دنيوية ،ولكن اأفعالهم كلها كانت تناق�س اأقوالهم
وتتجه بخالف ما زُعم ،فقد ا�شتغل الكثري منهم منا�شبهم
يف �شبيل حتقيق م�شاحلهم ال�شخ�شية واحلزبية
والطائفية ،و�شربوا بعر�س احلائط م�شالح املجتمع
والوطن والأمة ،وبذلك كانوا �شببًا يف تراجع الأو�شاع
يف جمتمعاتنا واأوطاننا ،و�شدق فيهم ويف اأمثالهم قول
النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم« :فواهلل ما الفقر اأخ�شى
عليكم ،ولكني اأخ�شى اأن تُب�شط عليكم الدنيا كما بُ�شطت
على من كان قبلكم ،فتناف�شوها كما تناف�شوها ،وتُه ِل َككُم
كما اأهلكتهم».
اأخريًا اأقول :حُ َّق على كل من وقع يف تقدمي م�شاحله
ال�شخ�شية واحلزبية والطائفية والدنيوية على بني
قومه وجمتمعه ووطنه واأمته اأن يُراجع ويُحا�شب
نف�شه قبل اأن يقف بني يدي اخلالق جل وعال لل�شوؤال
واحل�شاب ،فواهلل اإن هذه الدنيا ل تعدل عند اهلل جناح
بعو�شة كما جاء عن النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم:
«لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل جناح بعو�شة ما �شقى
كاف ًرا منها �شربة ماء» ،كما اأنها زائلة وفانية بكل ما
فيها ،وهي دار ممر ل دار م�شتقر كما قال اهلل ج َّل وعال:
« َومَا هَ ذِ هِ ْ َ
احليَا ُة ال ُّد ْنيَا اإ َِّل َل ْه ٌو َو َلعِ بٌ َواإِنَّ الدَّا َر ْال ِآخ َر َة
َلهِ َي ْ َ
احل َيوَانُ َل ْو َكا ُنوا يَعْ لَ ُمونَ » ،وقال �شبحانه« :اعْ لَمُوا
اأَ َّ َ
نا ْ َ
احليَا ُة ال ُّد ْنيَا َلعِ بٌ َو َل ْه ٌو وَزِ ي َن ٌة َو َت َف ُ
اخ ٌر َب ْي َنك ْمُ
ال ْموَالِ و ْ أَ
َو َت َكا ُث ٌر ِيف ْ أَ
َالو َْلدِ َك َم َثلِ َغي ٍْث اأَعْ جَ بَ ا ْل ُك َّفا َر
َنبَا ُت ُه ُث َّم يَهِ يجُ َف َ َ
ُ�ش َف ًّرا ُث َّم َيكُونُ حُ َطامًا و َِيف ْال ِآخ َرةِ
رتا ُه م ْ
�شوَانٌ َومَا ْ َ
اهلل وَرِ ْ
اب َ�شدِ ي ٌد َوم َْغفِ َر ٌة نِّمنَ َّ ِ
احليَا ُة ال ُّد ْنيَا
عَ َذ ٌ
اإ َِّل َم َتاعُ ا ْل ُغرُورِ ».
يا رب اأح�شن نياتنا ومقا�شدنا واأقوالنا واأعمالنا.

د .اأحمد ع�دل الع�زمي

امل � � � � � � � ��راأة يف ق � �� � �س � ��� ��ص ال � � � � � � ��راث ال � �ع� ��رب� ��ي
اأخت الع�قلة

نورة املن�سوري

خوارزمي�ت
الك�سف عن �سرط�ن الثدي

اأرفع ال�شكر والتقدير ل�شرطة
مديرية املحافظة اجلنوبية ،وكذلك اإىل
بلدية املحافظة اجلنوبية ،على املتابعة
امل�شتمرة فيما يخ�س احلمالت التفتي�شية
الأمنية يف منطقة راأ�س زويد باملحافظة
اجلنوبية للق�شاء على ظاهرة الباعة
اجلائلني واملخالفني ل�شروط ال�شحة
وال�شالمة ،وبيع املنتجات غري ال�شاحلة
والرديئة ،وعدم اللتزام بالإجراءات
الحرتازية والفو�شى العارمة يف
املنطقة.
اإن الدور املتميز التي تقوم به
بع�س اجلهات ،وهي املتابعة امل�شتمرة
للق�شاء على اأي ظاهرة خمالفة للقانون
وال�شرتاطات ،من املوؤكد اأنها توؤدي اإىل
نتائج حقيقية وا�شحة يتلم�شها املواطن.
مديرية �شرطة املحافظة اجلنوبية..
نحن �شركاء معكم ومع جميع اجلهات
لتحقيق الأهداف املن�شودة للوطن
واملواطن.

املراأة :اأم واأخت وبنت وزوجة
وقريبة وبعيدة وجارة ،مع الرجل ،اأو
�شده ،له اأو عليه ،فيها تلك ال�شفة اأو
�شدها ،ن�شف املجتمع ،وقد تزيد قليالً يف
العدد اأو تنق�س ،وقد تكون اأهم من الرجل
يف بع�س جوانب احلياة يف املجتمع ،وقد
تكون حمور الأمر ،وقد تكون على هام�شه
واأطرافه.
وملقام املراأة هذا جاء عنها يف الرتاث
العربي �شيء كثري ،وهي يف ذلك مثل
ً
طريفا اأو
الرجل مل يدون اإلَّ ما كان
ً
مده�شا ،ويف الن�شو�س التي ن�شوقها
�شوف تظهر بع�س ال�شفات والطبائع،
و�شوف نرى مواقف للمراأة يف املجتمع،
بع�شها حقيق ،وبع�شها رمز ،بع�شها

اأ�سطر النون

حدث ،وبع�شها خيال ،بع�شها من
احلياة ،بع�شها خرافة ،وما �شوف
ن�شوقه قليل من كثري مما تغ�س به كتب
الأدب والتاريخ العربي.
كان لفتاة عربية جميلة اأخت عاقلة
ذات راأي وحكمة ،وذات يوم جاء اإخوة
ليخطبوا هذه الفتاة من اأبيها ،وكانوا
ذوي مظهر واأبّهة .ف�شاألت الفتاة عنهم
وقالوا لها :هم اإخوة وكلهم اأُ�شوة .ثم
ا�شتطلعت الفتاة راأي اأختها العاقلة،
فقالت لها :ل تنخدعي يا اأختي باملظهر،
فقد يخفي غري ما ي ُْظهِ ر ،اأنكحي يف قومك
القرباء ول تغررك اأج�شام الغرباء ،ترى
الفتيان كالنخل ،وما يدريك ما الدخل!
ومل تقبل الفتاة ن�شح اأختها العاقلة
املجربة ،واأر�شلت اإىل اأبيها باملوافقة على

الزواج من اأحد هوؤلء الإخوة .ومل تلبث
الفتاة عند زوجها اإل قليالً ،حتى اأغار
عليهم فوار�س ،فاأ�شروها فيمن اأ�شروا من
الن�شاء ،ومل يقدر زوجها على اإنقاذها!
وبينما هي ت�شري مع اآ�شريها بكت،

ف�شاألوها :ما يبكيكِ  ،اأفراق زوجك؟!
فقالت :قبّحه اهلل .قالوا :لقد كان
جميالً .قالت :قبّح اهلل جمالً ل نفع
منه ،ا ّإنا اأبكي على ع�شيان اأختي حني
ا�شت�شرتها يف الزواج منه .ليتني �شمعت
كالمها حني قالت :ترى الفتيان كالنخل،
وما يدريك ما الدخل!
(الدخل :اأي العيب الباطن ،وي�شرب
هذا املثل ملن له مظهر ح�شن وقامة طويلة
كالنخل ول تعرف حقيقة اأمره والعيب
الذي فيه).
هذه فتاة ا�شتطلعت راأي اأختها
العاقلة ولكنها مل تعمل به ،فجاءت
العاقبة على غري ما تهوى ،و�شدق حد�س
اأختها ،وندمت ولكن بعد فوات الأوان.

�سالح عبدال�ست�ر حممد ال�سه�وي

مع ��شتقبال �شهر �أكتوبر �لذي عرف بـ«�أكتوبر
�لوردي» من �أجل �لتوعية مبر�ض �شرطان �لثدي،
ويف �إطار �جلهود �لتي تبذلها �ململكة لتح�شني جمال
جودة �حلياة وتعزيز �شالمتها �ل�شحية و�لنف�شية
وف ًقا للخطة �لوطنية لنهو�ض �ملر�أة �لبحرينية ،فاإن
مر�ض �ل�شرطان ب�شكل عام «عافانا �هلل و�إياكم» ال
يوؤثر على �مل�شاب باملر�ض وح�شب ،بل ميتد �أثره
�إىل من حوله� ،شو�ء من �جلانب �ل�شحي �أو �لنف�شي،
رغم وجود �لعديد من �حلاالت �لتي توؤمن بق�شاء
�هلل وقدره وتدرك مدى �أهمية �ل�شحة �لنف�شية يف
حياة �ملري�ض �إال �أن �أمنية كل من عا�ض هذه �لتجربة
ٍ
متعاف �أو قريبًا لهما
�ل�شعبة �شو�ء كم�شاب �أو
�إيجاد �لعالج �لذي يخل�ض �لب�شرية من هذ� �لد�ء
و�لورم لالأبد ،فهل خطر على بال �أحد �أن «�لذكاء
�ال�شطناعي» قد يكون �شببًا يف حماية �الإناث من هذ�
�ملر�ض �لع�شال؟
يف �أثناء بحثي عن �شعار �أكتوبر لهذ� �لعام كاملعتاد
لفتت �نتباهي در��شة طبية ن�شرتها جملة «نيت�شر»
�لعلمية يف عام  2020و�لتي �أخذت وقتًا كبريً�،
وتو�شلت فيما بعد �إىل �أن �لذكاء �ال�شطناعي �أكرث
دقة يف ر�شد ورم �شرطان �لثدي عرب جهاز حديث
يدعى  ،MammoScreenحيث تفوق هذ� �لنموذج
�حلا�شوبي على �شتة من �الأخ�شائيني يف قر�ءة �شور
�الأ�شعة ،كما ي�شهم يف حت�شني عملية �لك�شف �ملبكر
عن �ملر�ض� ،إذ يعد هذ� �لنموذج �حلديث مو�ز ًيا يف
�لكفاءة للنظام �لر�هن �لذي يقوم به طبيبان لقر�ءة
�الأ�شعة �ملقطعية و�إنه ال يتطلب �لتاريخ �ملر�شي
للمري�ض لتفوقه يف عملية ر�شد �خلاليا �ل�شرطانية
بدقة ،وهذ� ما يجعله و�شيلة و�عدة لتح�شني �آلية
�لت�شوير �الإ�شعاعي �لرقمي ملنطقة �الإ�شابة.
ونظ ًر� للظروف �ل�شحية يف �لعامني �ملا�شني،
فقد �أكدت عيادة « »CDالأمر��ض �لن�شاء ،و�لتي
تعترب منظمة طبية وتوعوية ت�شم كاد ًر� طبيًا متميزً�
ومتخ�ش�شا يف �أمر��ض �ملر�أة يف �إ�شبانيا� ،أنها ر�شدت
ً
تر�جعًا كبريً� يف معدل �إجر�ء �لفحو�شات �ملبكرة
للن�شاء ،وذلك لدو�عي �خلوف لدى بع�ض �لن�شاء من
�الإ�شابة بكورونا ،وبناء مل�شتجد�ت عام  2020فقد
�رتاأت �ملنظمة �شرورة ت�شليط �ل�شوء على در��شة
�حلم�ض �لنووي للتنبوؤ باال�شتجابة لعالج �شرطان
�لثدي ،وذلك ملا له دور يف حفظ �لوقت ومعرفة �آلية
�لعالج �ملالئمة للتخل�ض من هذ� �لكابو�ض �ملرير.
وبعد �الطالع على هذه �جلهود �لعاملية �لطبية
و�لتطور�ت �لتقنية ،فاإنها تبعث �الطمئنان لقلوبنا
باأننا قد نتخل�ض من هذ� �لد�ء يف يوم ما ،و�إننا يف
مملكة �لبحرين و�إن ت�شدرنا �ملرتبة �الأوىل خليجيًا
يف معدل �الإ�شابة� ،إال �أننا حمظوظون بالدعم �لكامل
و�جلاهزية �لطبية �ملتطورة للك�شف عن �ملر�ض،
ولذلك وجب علينا �الإ�شهام يف تقدمي �لدعم �ملعنوي
و�مل�شاندة ،و�أن نحارب هذ� �لكابو�ض �ملرير باإيجابية.
فكل �لتحية و�لتقدير و�لدعم �لقوي الأخو�تي
�ملحاربات و�لناجيات.

 21ع�مً � من
االنتظ�ر والعمر مي�سي
اأنا مواطن بحريني انتظرت طوال  21عاما للح�شول
على منزل يحتويني مع وعائلتي ،ولكن يبدو اأن حلم
امل�شتقبل لن يتحقق ،فاأبنائي كربوا معي ونحن ن�شكن
مبنزل والدي ،وهو بيت للورثة وت�شكن فيه  5عوائل،
ونحن العائلة الوحيدة التي لديها طلب قدمي منذ 21
عاما ،وما زال هذا الطلب قائما لدى وزارة الإ�شكان ،واأنا
وزوجتي عملنا امل�شتحيل من خالل املراجعات امل�شتمرة
وكتابة اخلطابات ولكن مل نح�شل على اإجابة ،وقد حاولنا
�شراء منزل من مزايا اأو �شكن اجتماعي اإل اأنهم يخربوننا
اأن الطلب قدمي ،ول نعلم ما �شبب هذه التع�شريات ،فالعمر
مي�شي ول نعلم متى يتحقق احللم ،واأنا من هذا املنرب
اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ،حفظه اهلل ورعاه،
النظر يف اأمري.

البي�ن�ت لدى املحرر

«شؤون اإلعالم»
تنعى سعود دويسان

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

يوميــة  .شاملــة  .تفاعليــة

رئيس التحرير

الوطن والء للوطن

إيهاب أحمد
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تصدر عن

باألحمر

شـركــة الـوطــــن
للصحافة والنشر

«المالعــب وســط الفرجــان» مبــادرة تســتحق الدعــم
والمؤازرة من القطاع الخاص لنصنع أبطا ً
ال رياضيين.

مواقيت الصالة

نع��ت وزارة ش��ؤون اإلع��الم وكافة منتس��بيها الزميل س��عود
عبداهلل صالح دويسان ،اختصاصي تصوير فيديو بإدارة األخبار،
ال��ذي انتقل إلى جوار ربه أمس الثالثاء وع��رف الفقيد بأخالقه
العالية وإخالصه وتفانيه في العم��ل منذ التحاقه بالوزارة في
عام .2013
وتتق��دم وزارة ش��ؤون اإلعالم بأحر التعازي وصادق المواس��اة
إلى أس��رة الفقيد واألس��رة اإلعالمي��ة ،داعية المول��ى عز وجل
أن يتغمده بواس��ع رحمته ورضوانه ،وأن يس��كنه فسيح جناته
ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

الفجر

04:21

الشروق 05:39

مـبـنــــى دار  -أم الحصـــم

الظهــر

11:24

العصـــر 02:39

المغرب

05:06

العشاء 06:22

درجات الحرارة

العظمى 35

الصغرى 25

كلمة أخيرة
s.alshaeer@gmail.com
@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

َمن هم التابعون للتابعين؟

نصب تذكاري بالمحافظة الجنوبية يجمع بين الجمال واإلبداع «تصوير :سهيل وزير»

انطالق فعاليات مسرح الدانة
بحفل غنائي لراشد الماجد  5نوفمبر
أعلن مسرح الدانة ،الوجهة الترفيهية
األولى م��ن نوعها ف��ي البحرين ،عن
افتتاح��ه رس��مي ًا وانطالق��ه ب��أول
فعالي��ة حي��ة من خ��الل إحي��اء حفل
غنائي للفنان الخليجي راش��د الماجد،
وذلك في يوم الجمع��ة الخامس من
نوفمبر المقبل.
وسيقدم راشد الماجد في حفله األول
على مس��رح الدانة مجموعة من أهم
وأحدث أغانيه ،وس��يعد برفقة فرقته
الموس��يقية بقيادة المايس��ترو وليد
فايد مفاجآت متعددة يقدمها للمرة
األولى .وفي هذا الس��ياق ،أكد رئيس
مجل��س إدارة مس��رح الدان��ة ع��ارف
رحيمي ،أن موقع المسرح المميز بجوار
حلبة البحرين الدولية ومس��رحه البارز
ذو اإلمكاني��ات العالية ،يمكنه من أن
يصبح الوجهة المفضلة لدى الفنانين
ومتعه��دي الفعاليات العالمية لصنع
تجارب ترفيهية مليئة بالحياة تجذب
الزوار من جميع أنحاء العالم مما يعزز
م��ن مكانة المملكة كوجهة رئيس��ة
في السياحة.
وأض��اف رحيم��ي« :يس�� ّرنا أن نعلن

راشد الماجد

ع��ن ب��دء موس��منا األول للفعاليات
ف��ي مس��رح الدان��ة ،ونح��ن فخورون
الفتت��اح الحف��ل الغنائ��ي م��ع فنان
خليجي ،ويس��عدنا أن نرحب بالجميع
للمشاركة في ليلة موسيقية مشوقة
على مس��رح الدان��ة» .و ٌيعتبر الفنان
راش��د الماج��د خ��الل رحلت��ه الفنية
الطويلة التي بدأت ع��ام  ،1984أحد
أش��هر وأبرز فنان��ي الخلي��ج والعالم
العربي ،وق��دم للس��احة الفنية أكثر

م��ن  40ألبوم ًا غنائي ًا ،وأكثر من 800
أغني��ة ،وأكثر م��ن  32فيدي��و كليب
غنائي�� ًا ناجح ًا ،فض ً
ال عن مش��اركاته
بتأل��ق ف��ي عش��رات المهرجان��ات
الفنية.
ويوف��ر مس��رح الدانة تجرب��ة فريدة
من نوعه��ا للزوار من خ��الل موقعه
الخارج��ي وجودة صوتياته الطبيعية،
وس��يصبح الوجه��ة المفضل��ة ل��دى
الفناني��ن ومتعه��دي الفعالي��ات

العالمية ،حيث يش��مل الدانة العديد
م��ن الس��احات الداخلي��ة والخارجية
الخالب��ة لمتعه��دي الفعالي��ات
العالمي��ة والش��ركات وللمناس��بات
الخاص��ة ،وسيس��هم ذلك ف��ي النمو
االقتص��ادي وخل��ق الف��رص النوعية
للمواطني��ن ف��ي قط��اع الس��ياحة
والترفيه.
وتتوفر تذاكر الفعالي��ة على الموقع
اإللكتروني .aldana.com.bh

ج��رذ الضاحية رئي��س فريق الخدم العربي التابع للدولة اإليرانية حس��ن
نصراهلل يقول للبنانيين «اقعدوا ساكتين ومؤدبين» وهددهم بمئة ألف
مقاتل مس��لحين تسليح ًا ثقي ً
ال يمكن أن يحرق بهم البلد إن لم «يتأدب»
اللبنانيون و«ينضبوا».
الغريب في الموضوع ليس ما قاله الجرذ للبنانيين إنما األغرب هو موقف
حلفائه كالتيار العوني المس��يحي وبعضهم قادة التنوير الذين س��معوا
إهانته للبنانيين وأمنوا عليها ويكررون معه كليشهاته وخطاب المقاومة
والممانعة بعدما رأوا وسمعوا كما سمع العالم أجمع كيف مسح حليفهم
بكرامة وعزة اللبنانيين.
مدع للعلم والثقافة والتقدمية أن يس��كتوا على قلة
الغريب أن يقبل أي ٍ
أدب جرذ الضاحية ويبلعوا ما قاله ويبقوا تحت مظلة تحالفهم معه .أين
أعض��اء الحكومة اللبنانية؟ أين ميقاتي؟ كلهم بلعوا الهوا؟ كيف قبلوا أن
يكونوا تابعين للتابعين؟
الغري��ب ف��ي األمر ه��و موقف حلف��اء هذا المح��ور ال ف��ي أعضائه ،فهم
مظلته للش��رعية وهم غط��اؤه رغم علمهم أنه لم يحم��ل أي من أعضاء
محور المقاومة س��الح ًا إال ووجهه ألبناء ش��عبه ،هكذا فعل جرذ الضاحية
وكذل��ك فعل العامري نائ��ب رئيس فريق الخدم العرب��ي الفرع العراقي
التابع للدولة اإليرانية ،فهناك حلفاء للعامري من خارج تياره الديني وهم
أيض ًا غطاؤه الش��رعي ،رغم علمهم أنه هو أيض ًا هدد العراقيين بالنتائج
الوخيم��ة؛ ألنه ل��م يقبل بالنتائ��ج االنتخابية التي خس��ر فيها ،ويرفض
االنضواء تحت الدولة وجيش��ها ويهدد باستخدام السالح الذي زودته به
إيران إن لم يرضخ العراقيون له.
الحوثي نائب فريق الخدم الفرع اليمني مأل الس��جون من اليمنيين وأعدم
األطف��ال في س��احات عامة آخره��م الطف��ل عبدالعزيز ال��ذي تم إطالق
الرص��اص على ظهره أو ًال وهو منبطح ،ث��م أطلقوا الرصاصة الثانية بعد
مدة على رأسه مهدداً اليمنيين بالدمار إن لم يتأدبوا هم أيض ًا ويطيعوه،
ل��ه أيض ًا حلفاء من خارج تياره الديني ش��كلوا له غطا ًء ش��رعي ًا يعلن من
خاللهم أنه يمثل اليمنيين.
أي��ن نضع حلفاء أتباع الولي الفقيه الذين يعرفون أن س��الحهم اإليراني
موجه ضد ش��عوبهم ،وأعداؤهم هم ش��ركاؤهم في الوطن ،أما إسرائيل
وأمريكا اللتان صدعوا رؤوسنا بالصياح ضدهما «الموت إلسرائيل الموت
ألمريكا» فليس��ت هناك رصاص��ة واحدة أطلقت عليهم��ا ،إنما جميعهم
يطلقون على أنفس��هم مح��ور المقاومة ،مقاومة َم��ن؟ مقاومة كل من
يعترض عليهم داخل أوطانهم.
ومازال��ت هناك ش��رائح ومجموع��ات خليجية ترى في ه��ذه النماذج حلم ًا
تتمنى الوصول له في دولها الخليجية ،ومازالت تعمل على تحقيق حلمها
وتعتب��ر العمل في خدمة الرئيس اإليراني ش��رف ًا حت��ى لو لعقت حذاءه،
حتى ل��و أمروا بقتل مواطنيهم وش��ركائهم في الوطن ،ف��ال مانع مادام
س��يدهم راضي ًا عنه��م ،ومازال لهؤالء حلفاء من فلول القوميين واليس��ار
والعديد منهم «مثقف» ويحمل ش��عارات التنوير ،ومع ذلك قبل أن يكون
ذي ً
ال للذيل!
م��ازال هناك من فلول قادة «التنوير» من يس��مي فري��ق الخدم اإليراني
«بالمعارض��ة» ومازال يخش��اهم ويتذل��ل لهم ،وهكذا نجح��ت إيران في
تسخير «عرب» أقحاح لخدمتها خدمة مذلة مهينة وجردتهم من كرامتهم
وس��لختهم من هويته��م واقتلعت جذورهم ،ومس��ختهم وأقنعتهم بأن
خدمة إي��ران هي الطريق للجن��ة ،ثم األدهى أنها نجحت في اس��تقطاب
عقول صغيرة تعادي الس��لطة كمبدأ ثاب��ت وتحلم بالوصول لها حتى لو
تم ذلك ع��ن طريق تبعية التابع ،بمعنى أن إي��ران لم تنجح في تجييش
مليشيات لها ،بل نجحت في استقطاب تابعين للتابعين.

سبعينية هندية
تضع مولودها األول

«الغذاء والدواء» توصي
بجرعة «كورونا» معززة من لقاح مختلف

تتناقض الدراسات واألبحاث بشكل مستمر بشأن آثار وفاعلية خلط لقاحات
فيروس كورونا ،فبعد أن أكدت دراس��ات سابقة أن الخلط غير محبذ وله آثار
جانبية ،إال أن إدارة الغذاء والدواء األمريكية قد توصي بذلك.
وتخطط الوكالة الس��ماح لألمريكيين بتلق��ي جرعة معززة من لقاح مختلف
لفيروس كورونا عن اللقاح ال��ذي تلقوه في البداية ،وفق صحيفة «نيويورك
تايم��ز» .فقد ق��دم باحثون م��ن المعاهد الوطني��ة للصحة ،نتائج دراس��ة
«المزيج والمطابقة» الممولة اتحادي ًا إلى لجنة الخبراء التي تقدم المش��ورة
إلدارة الغذاء والدواء .ووجدت الدراسة أن متلقي جرعة واحدة من «جونسون
آند جونسون» ،والذين تلقوا جرعة معززة من لقاح «موديرنا» شهدوا ارتفاع
مستويات األجسام المضادة لديهم  76ضعف ًا في  15يوم ًا.
كذلك أش��ارت الدراس��ة التي قدمت إل��ى اللجنة االستش��ارية التابعة إلدارة
الغذاء والدواء ،إلى أن متلقي «جونس��ون آند جونسون» قد يستفيدون أكثر
من جرعة معززة من لقاح موديرنا.

التحرير1 7 4 9 6 6 6 6 :

للمقترحات

والشكـاوى 1 7 4 9 6 6 1 2 :

اإلعالنـات1 7 4 9 6 6 8 2 :

رقـــــم

االشتراكات مجاني 8 0 0 0 1 1 3 3 :

في حدث نادر ،قالت عجوز هندية إنها أنجبت طفلها األول في
سن ال� 70عام ًا ،لتصبح من أكبر األمهات سن ًا في العالم.
وذك��رت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،أن جيفونبن راباري
وزوجه��ا مالداري ،صاح��ب ال� 75عام ًا ،قام��ا بعرض طفلهما
الذي لم يتم الكش��ف عن اس��مه ،بفخر على الصحفيين ،حيث
قالوا إنه تم إنجابه عن طريق التلقيح االصطناعي.
وأش��ارت رب��اري في حديثها إل��ى أنها ال تمل��ك بطاقة إثبات
هوية إلثبات عمرها ،لكنها قالت إن سنها  70عام ًا ،ما يجعلها
واحدة من أكبر األمهات س��ن ًا في العالم ،لكن ُيعتقد أن امرأة
هندية أخ��رى ،تُدعى إرامات��ي مانجاياما ،ه��ي األكبر بعد أن
أنجبت توأم ًا في سبتمبر  2019عن عمر يناهز  74عام ًا.

الفاكس1 7 4 9 6 6 7 8 :

ص  .ب3 8 8 0 1 :

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

سنوات ينتظرون بيت اإلسكان ..واألبناء محرومون من الخصوصية
مـــا أكثر مـــن يحاول أن يطلي وجهـــه بألوان الفرح والرضـــا والقناعة،

في عمر األوالد والبنات عندما يكبرون.

مـــن المجهول يحاصره في جميع االتجاهات ،كل شـــيء مرهون بلغة

عاما ،يرتعد الجسد كله عندما تستمع إلى معاناته مع الوضع ،فالمكان

لكنـــه في حقيقة األمر في ســـباق مع الموت من أجـــل الحياة ،والذعر

زمانه وحدود النظرية والواقع الذي يعيشـــه اإلنسان ،ولغة هذا الزمن

أجبرت الكثير من المواطنين الذين يسكنون في بيوت أهاليهم أو في
شـــقق مؤجرة منتظرين بيت العمر ،على نسيان الضحكات والجلوس

علـــى حافة األفـــق بأقدام عارية ،وكأن ماليين األذرع تخنقهم من كل
صوب.

أعـــرف صديقا يســـكن فـــي بيت أهله ولديـــه ثالث بنـــات ،أكبرهن 12

بـــه غرفتان ،وإحـــدى الغرف للبنات ،لكن الغيـــوم البيضاء تتحول إلى

ســـوداء متشـــردة عبر الفضاء بسبب الشجار بينهن ،فكل واحدة تريد

أن تكون األولى في كل شيء ،والسؤال الذي يتفجر في لحظة ..ماذا

هناك مواطنون ينتظرون بيت اإلســـكان أكثر من  14ســـنة ،والمشكلة
ويصلون إلى ســـن المراهقـــة وبعضهم الزواج ،وجميعهم محشـــورون

علـــى كتفه آلة تصويـــر ويوثق ثم يرحل وهكذا .ليس صوت احتجاج

فـــي حجـــرة أو حجرتين في بيت األهل ،وهـــذه قضية متعارف عليها

في مجتمعنا ،حيث من الصعب جدا على حديثي الزواج الخروج في
شقة ،وحتى لو افترضنا أن حقول الذرة قد اكتملت وخرج الشاب مع
زوجته في شـــقة ،ســـتبقى الصورة الموجعة الذابلة أمامه ،والمتمثلة

للتواصل17111483 :

لو كان هناك أوالد معهن؟

ال أعتقد أن هناك رأســـا يتســـع للكثير من القصص المشـــابهة ،ســـنوات
تطـــوى علـــى المواطـــن في بيـــت أهله أو في شـــقة ،واألبنـــاء يكبرون

التـــي تمكـــث طويال معهم هي في األبناء الذيـــن يكبرون أمام أعينهم

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

في مكان أشـــبه بصندوق خشبي أو فانوس ،وكل نائب يأتي ويحمل
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يخرج مني ككاتب على هذا األلم الهائل ،إنما صوت مســـاعدة لهؤالء

14

المواطنين عبر إيجاد آلية تسرع تسليمهم الوحدات السكنية ،فو هللا
هنـــاك من يتلوى ألمـــا وصوته تردده الجبال والوديـــان ،ولم تبق لديه

أية رغبة في الحياة سوى الحصول على بيت إسكان.

د .غسان عسيالن

Osailanim @yahoo.com

وعادت الصالة في المسجد الحرام بال تباعد
بفضـــل مـــن هللا تعالـــى عـــاد المســـجد الحـــرام للعمـــل بكامـــل طاقتـــه

االســـتيعابية بعـــد تخفيف اإلجراءات االحترازيـــة التي فرض العمل بها
لحمايـــة المســـلمين والناس جميعً ا في مختلف أنحاء العالم من تفشـــي

وباء كورونا.

ووسط فرحة كبيرة من عموم المسلمين أزيلت ملصقات التباعد داخل
ّ
واصطـــف المصلون ألداء
أروقـــة المســـجد الحرام وســـاحاته ومرافقـــه،
صـــالة فجـــر يوم األحد الماضـــي (ألول مرة منذ تفشـــي جائحة كورونا)
إلـــى جانب بعضهـــم البعض كما هي طبيعة صالة المســـلمين التي تظهر

أخوتهـــم وترابطهم ومحبتهم والمســـاواة بينهم أمـــام هللا تعالى ،فكلهم

عباده عز وجل.

وقد ب َّثت وســـائل إعالم عديـــدة لقطات مصوّ رة تبين فرحة المســـلمين

الغامـــرة بعملية إزالة ملصقات التباعد االجتماعي من المســـجد الحرام،

وأثارت هذه المشاهد مشاعر شتى في نفوس المسلمين ،فالجميع حمد
هللا تعالـــى على قـــرب زوال الجائحة وانكشـــاف هذه الغمـــة التي أثرت

على حياة الناس في العالم أجمع.

كما شـــعر آخرون بأهمية العودة إلى هللا تعالى وتطبيق شـــرعه الحنيف
في جميع أمورنا حتى نحظى بالفوز والفالح في الدنيا واآلخرة ،وبكى

آخـــرون من تذكرهم ضعف اإلنســـان وقلة حيلته فـــي مواجهة الكوارث
الطبيعيـــة واألمـــراض الفتاكـــة التـــي يحمينـــا هللا تعالـــى منهـــا بفضلـــه

ورحمته.

ومع شـــعور المســـلمين بالفرحة الغامرة مع عودة المسجد الحرام للعمل

بكامل طاقته االســـتيعابية دعوا هللا تعالى أن يمن عليهم بجمع الكلمة
ُ
ووحدة الصف ولم الشمل ،ليكونوا بحق خير أمة أخ ِر َجت للناس.
والحـــق أن جائحـــة كورونـــا بتبعاتهـــا وآثارهـــا علـــى الحيـــاة واالقتصاد
ً
عميقا لبني البشـــر جميعً ا فـــي ضعفهم وقلـــة حيلتهم أمام
درســـا
تمثـــل
ً

إميل أمين

عن لبنان المختطف إيرانيا
ما الذي جرى ويجري في لبنان؟ المتابع للساحة اللبنانية بعمق ،يمكنه
بـــات مختطفـــا من قبل الجمهوريـــة اإليرانية عبر إحـــدى أخطر أذرعها

البـــد أن ينتهـــي ،مـــرة وإلى األبد ،وأن ســـالحه يجب أن يفكك ويســـلم

الميليشـــياوية ،حـــزب هللا .مشـــاهد نهـــار الخميـــس العبثيـــة ،تلك التي
أطلـــق فيهـــا رجاالت حســـن نصر هللا نيران أســـلحتهم الرشاشـــة ،تبين
وبمـــا ال يـــدع مجـــاال للشـــك ،أن هناك مـــن يرتهن القـــرار اللبنانـــي ،ال بل

الدولـــة اللبنانية ،ويعيد التذكير بما جرى قبل عدة أعوام ،من ســـيطرة

وزحـــف لعناصر حزب هللا في عموم بيروت بأكملها برصاص األســـلحة
الرشاشة.

للجيـــش اللبنانـــي دفعـــة واحدة .يحاجـــج حزب هللا بلغة خشـــبية عما

يســـمى ،ســـالح المقاومة ،ويتســـاءل المراقب المحقـــق والمدقق“ :أين
هـــو الخطر المحدق بلبنـــان اليوم ،بل أكثر من ذلـــك فإن همجية حزب

من اللبنانيين ،وربما من العرب للتســـاؤل“ :أيهما بات أخطر اليوم على

لبنان ،إسرائيل أم حزب هللا وشريكه المتمثل في حركة أمل؟

وهي ســـابقة غير موجودة في أي موقع أو موضع حول العالم ،فكيف

وما ظهر على الســـطح من توجهات العراقيين الوطنيين الســـاعين إلى

الوطني لدولة أخرى مســـتقلة عضو في األمـــم المتحدة ،ثم وربما هذا
هـــو األهـــم ،كيف يمكـــن تقبل فكرة وجود ســـالح مواز لتســـليح جيش

عبدعلي الغسرة

هللا واســـتهتاره بمقـــدرات الدولـــة اللبنانية ،دفع وال يـــزال يدفع الكثير

باعتراف نصر هللا ،يبقى الحبل السري الذي يضمن الحياة لجماعته يمر

لدولـــة بعيـــدة أن تقيـــم دويلة تابعة لهـــا وخاضعة ألمرهـــا على التراب

والتخطيط العلمي السليم ،وضرورة التعاون الدولي للحد من المخاطر

الحقيقـــة التـــي ال مـــراء فيها هـــي أن وضع حزب هللا على هـــذا النحو،

الجـــواب متروك لفهم وتقدير القارئ ،والـــذي ال يغيب عن عينه المأزق

عبر طهران ،من معاشـــات ورواتب ،وإنفاق عســـكري وحياة اجتماعية،

درســـا مهمًّ ـــا في أهمية التوكل على هللا تعالى ،واألخذ باألســـباب
كذلك
ً

الجمَّ ة التي تواجهها البشرية.

الوطن ،سالح يستخدم ضد مواطني الوطن ،ويوجه نحو صدورهم.

أن يـــدرك إدراكا حقيقيا ،من غير مواراة أو مداراة ،كيف أن لبنان األرز

مواجهة التحديات الكبيرة مثل الجوائح واألوبئة العالمية ،إال أنها تمثل

الذي تجد إيران فيه نفســـها ،الســـيما بعد االنتخابات العراقية األخيرة،

غذاؤنا صحتنا وحياتنا

الخـــالص مـــن ربقة االحتـــالل اإليرانـــي ،تلك التي تســـاوقت ،بـــل ربما

بهـــدف تعميق الوعـــي العام بأهمية األغذية لحياة اإلنســـان وصحته ،ومكافحة

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

فـــي العالـــم فـــي أكتوبر من كل عـــام بيوم الغـــذاء العالمي الـــذي أعلنته “منظمة

فاقت االحتالل األميركي الذي جثم على صدر البالد منذ العام .2003

الجوع ،وألجل التفكير جديًا بمعاناة ســـوء التغذية ،يحتفل أكثر من ( )150بلدًا

األغذيـــة والزراعـــة ــ الفاو” ،ويحتـــاج الغذاء إلى االهتمام باإلنتـــاج الزراعي في
جميـــع البلـــدان ،وبذل جهـــود كبيرة فرديـــة وثنائية وجماعيـــة ،وطنية وخاصة
ودوليـــة ،مـــن أجـــل توفيـــر الغـــذاء لجميـــع البشـــر ،والعمـــل علـــى تشـــجيع نقـــل

التكنولوجيـــا إلـــى بلدان العالـــم الثالث ،والتعـــاون االقتصـــادي والتقني وتعزيز

رشاد الشيخ

الشمال السوري و“الميثاق الملّي”
في عام  2016وبعد رفض الحكومة العراقية مشاركة القوات التركية في عملية
تحريـــر مدينـــة الموصـــل من تنظيم داعش ،صـــرح الرئيس التركـــي قائالً “عليهم
قراءة الميثاق ّ
الملي ليفهموا معنى الموصل بالنسبة لنا” ،وفي عام  2018وخالل

التحضير النطالق العملية العسكرية التركية ضد األكراد في شمال سوريا صرح
الرئيس التركي بأن “شمال سوريا كان ضمن حدود الميثاق ّ
الملي”.
ويعتبر “الميثاق ّ
الملي” بمثابة وثيقة ترسيم لحدود تركيا الجديدة ،والذي صدر

ً
رأســـا على عقب ،ما
الجيـــش التركـــي في عام  ،1922قلب الوضع االســـتراتيجي
ً
ً
دوليا ،ودعـــت إلى مفاوضات الســـالم في
اعترافـــا
أدى إلـــى نيـــل حكومـــة أنقرة

التضامن الدولي لمكافحة سوء التغذية والفقر والجوع.
ُ
أساســـيا حـــول الزراعة
منـــذ 1981م موضوعً ـــا
ويختـــار يـــوم األغذيـــة العالمـــي
ً

واالســـتثمار فيها ،وذلك ألهمية الزراعة في االقتصاد واإلنســـان ،ومع ذلك فإن

الكثير من األراضي الخصبة والصالحة للزراعة في الدول النامية غير مستثمرة.

ويؤثـــر الغـــذاء الذي نســـتهلكه على صحتنـــا وحياتنا ،وفي طريقـــة عمل النظم
الزراعيـــة والغذائيـــة وعلـــى ســـالمة كوكبنـــا ،وعلـــى الحكومـــات والمؤسســـات

واألفراد أن ينتجوا األغذية الكافية للبشـــر وفق نظام غذائي مســـتدام يحتوي

على مجموعة متنوعة من األغذية المغذية واآلمنة ،وبأســـعار معقولة وكميات
وفيـــرة ،وأن تكـــون هناك إمدادات غذائية للطـــوارئ الطبيعية وفي حالة وقوع
الجائحات ،وعند ارتفاع األسعار وحدوث النقص بالسلع الغذائية يُ حقق النظام

مدينـــة لوزان السويســـرية ،وفي هذا االجتماع دعا الممثـــل التركي إلى الموافقة
على بنود “الميثاق ّ
الملي” لتحديد الدولة التركية الجديدة ،إال أنه قوبل بالرفض

ً
زراعيا أفضل ،وتغذية وبيئة أفضل ،وينعم من خالله
إنتاجا
الغذائي المســـتدام
ً

لـــوزان التـــي تـــم بموجبها منـــح كامل األناضـــول للدولـــة التركيـــة الجديدة على

يُ سبب أي هدر إنتاجي.

التـــام من قبـــل المفاوضين ،لتنتهـــي المفاوضات في عـــام  1923بتوقيع اتفاقية

حدودها الحالية.

البشـــر بحياة أفضل ،ويوفر كذلك العمل ألكثر من مليار شـــخص في العالم ،وال

مـــن قبـــل البرلمان العثماني المعروف بـ “مجلس المبعوثان” وذلك في عام ،1920
ً
وطنا
ويتضمن الميثاق “المناطق التي تســـكنها غالبية تركية مســـلمة فهي تعتبر

إن وجود قوات عســـكرية تركية في شـــمال ســـوريا والعراق بحجة محاربة

مـــن الفقـــر والجوع في بعـــض مناطق العالم ،ومدى حاجتها إلى المســـاعدات

بحر إيجة وجزيرة قبرص” .وجاء هذا الميثاق بعد نهاية الحرب العالمية األولى

آمنة في شـــمال سوريا وتغيير ديموغرافي من خالل إحالل قوات تركمانية

مستدامة قادرة على توفير ما يلزم من أغذية لعشرة مليارات شخص بحلول

لألمة التركية ،ويشـــمل هذا شـــمال سوريا والعراق ومناطق تراقيا الغربية وجزر
وهزيمة الجيش العثماني من قبل قوات الحلفاء ،حيث تم توقيع هدنة مودروس

اإلرهـــاب المتمثـــل في داعش والقـــوات الكردية والســـريانية وإقامة منطقة

وأثـــرت جائحة “كوفيد  ”19كثيرًا علـــى إنتاج األغذية وطرق توزيعها ،ما زاد

الغذائيـــة الطارئة ،وهذا يتطلب إجراء التغيير “بوجود نظم غذائية وزراعية

وعربيـــة مواليـــة لهـــا ،ال يمكـــن أن يكـــون دون ربـــط ذلـــك برغبتها اســـتعادة
ســـيادتها على األراضي حســـب ما جاء في “الميثاق ّ
الملي” ،وهو ما أدى إلى

اإلنتاج المستدام لألغذية ،وبناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ”.

وفـــي عام  ،1919قامت القوات اليونانية بغـــزو مناطق غرب األناضول بالتزامن

النظام الســـوري وروســـيا والقوات الموالية إليران من جهـــة أخرى ،من أجل

صحيا ومستداما ،وقد آن األوان للنظر لمستقبل صحتنا وحياتنا الذي

الدولـــة التركيـــة فـــي مســـاحة تقل عن نصـــف مســـاحة األناضـــول ،إال أن انتصار

اإللكتروني”.

التي أدت في عام  2018إلى استســـالم العثمانيين في مواقعهم المتبقية خارج

األناضول ،ووافقوا على أن يسيطر الحلفاء على مضائق البسفور والدردنيل.

مع فرض الحلفاء على الحكومة العثمانية توقيع “معاهدة ســـيفر” التي حصرت

نشـــوء معـــارك طاحنـــة بين القـــوات التركيـــة والموالين لها مـــن جهة وقوات

الســـيطرة على هذه المنطقة االستراتيجية المهمة“ .المقال كامال في الموقع

عام 2050م ،فيتعين على الحكومات اعتماد سياســـات جديدة تؤدي لتعزيز
إن اســـتدامة أفعالنـــا اليـــوم تحـــدد وجهة مســـتقبلنا ،وتحقـــق لنا نمطا

نحتاج بناءه معً ا.
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