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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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اأرقام قيا�صية تحت ال�صيطرة ال�صحية

عبداهلل األيوبي ayoobi99@gmail.com

يعتبر  الــمــاضــي  األســـبـــوع  أن  صــحــيــح 
ــا اســـتـــثـــنـــائـــيـــا بـــالـــنـــســـبـــة ألعــــــداد  ــبــــوعــ أســ
التي  كــورونــا  بفيروس  اليومية  اإلصــابــات 
حيث  يومي,  بشكل  الصحة  وزارة  تعلنها 
سجلت أيام األسبوع تصاعدا غير مسبوق 
ــارب حـــافـــة الــخــمــســة  ــ ــذه األعــــــداد قـ فـــي هــ
ما  إذا  جـــدا  كبير  رقـــم  وهـــو  إصـــابـــة،  آالف 
قــــورن بــعــدد ســكــان الــبــحــريــن، مــواطــنــيــن 
ومــقــيــمــيــن، األمــــر الــــذي يــجــب أن يــأخــذه 
المواطن والمقيم على محمل الجد فيما 
تقوم  التي  الجهود  دعــم  في  بــدوره  يتعلق 
الفريق  بقيادة  العالقة  ذات  الجهات  بها 
كرونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 
)كوفيد 19(، فهناك دون أدنى شك موجة 
عــاتــيــة مــن االنــتــشــار، لــيــس عــلــى مستوى 
أنــحــاء  فــي جــمــيــع  وإنــمــا  فــقــط،  المملكة 
الــعــالــم تــقــريــبــا وبـــدرجـــات مــتــفــاوتــة، ومــا 
مسبوق  غير  ارتفاع  من  البحرين  تسجله 
سجلته غيرها من الدول، وبأعداد قياسية 

غير مسبوقة أيضا.
ــنـــي الـــطـــبـــي لــلــتــصــدي  الـــفـــريـــق الـــوطـ
األخير  الصحفي  مؤتمره  وفي  للفيروس، 
أعلن المواصلة في المستوى األصفر وفق 
لــمــســتــوى انتشار  الــضــوئــيــة  ــارة  ــ آلــيــة اإلشـ
الــقــادم،  فبراير   14 تــاريــخ  الــفــيــروس حتى 
يعني  ما  وهــو  لكل حــادث حديث،  وبعدها 
ــة نـــظـــر الـــفـــريـــق أن الــــوضــــع ال  ــهـ مــــن وجـ
مستوى  إلــى  االنتقال  اآلن  حتى  يتطلب، 
آخر، رغم هذا االرتفاع، فالوفيات اليومية 
تكاد تكون قد اختفت تماما في البحرين، 
بــاســتــثــنــاء حــالــة واحــــدة أو حــالــتــيــن على 
أكبر تقدير، فيما العناية المركزة تحتضن 
اليدين  أصابع  عدد  تتعدى  بالكاد  حاالت 
يصاحب ذلك ارتفاع في أعداد المعافين.

ــى اإلطـــــــــــالق مــن  ــلــ يـــقـــلـــل عــ هـــــــذا ال 
الــنــجــاحــات الــتــي حــقــقــتــهــا الــمــمــلــكــة في 
جهود التصدي النتشار الفيروس، وخاصة 
أن البحرين سجلت واحدة من أعلى نسب 

بين  الــعــالــمــي،  المستوى  على  التطعيم، 
ــاط  ــ ــي أوسـ ــ الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن وفـ
وصلت  حــيــث  الــعــمــريــة،  الــفــئــات  مختلف 
 96 إلى  الجرعتين  على  الحاصلين  نسبة 
بالمائة، فيما بلغت نسبة الحاصلين على 
التطعيم الكامل، أي الجرعة المعززة إلى 
حوالي 84 بالمائة، وهي نسب تؤكد نجاح 
إذ  للفيروس،  للتصدي  الوطنية  الحملة 
األسلحة  أهــم  من  واحــدا  التطعيم  يعتبر 
فــي هـــذه الــمــعــركــة، إلـــى جــانــب دور الــفــرد 

بكل تأكيد.
ــن فـــــــي  الـــتـــصـــدي  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــربــ ــجــ تــ
ــم تـــعـــد مـــحـــل تـــشـــكـــيـــك أو  ــ لـــلـــفـــيـــروس لـ
ــاؤل، فــقــد حــــازت هـــذه الــتــجــربــة على  ــسـ تـ
الصلة،  ذات  الــجــهــات  مــن  الــعــديــد  تقدير 
اعتبرتها  العالمية  الصحة  أن منظمة  بل 
والمميزة  الناجحة  الــتــجــارب  مــن  واحـــدة 
على المستوى العالمي، ثم أن اإلجراءات 
المملكة  اتخذتها  التي  والطبية  الصحية 
حتى اآلن في سعيها المتواصل للتصدي 
مــع تلك  تــمــامــا  الــجــائــحــة تتماشى  لــهــذه 
العالم  دول  معظم  وتتبعها  اتبعتها  التي 
الــمــتــقــدم طــبــيــا وعــلــمــيــا  الــمــســتــوى  ذات 
وصحيا، وبالتالي، يمكن القول، بل التأكيد 
أيضا، على أن موجة االرتفاع الحالية في 
األساسي  اليومية سببها  اإلصابات  أعــداد 
الموجة  يميز  مــا  األولـــى سرعة  بــالــدرجــة 
المستوى  على  انتشار  األخيرة من سرعة 

العالمي، إلى جانب أسباب أخرى.
أمــام  االســتــســالم  عــدم  المهم هنا  مــن 
الـــقـــدرة غــيــر الــطــبــيــعــيــة لــلــفــيــروس على 
والتسليم  الحالية  الموجة  فــي  االنــتــشــار 
بــد مــنــه«، وبالتالي  بــاعــتــبــار ذلـــك »شـــر ال 
في  الــتــراخــي  أو  للتلكؤ  سببا  ذلــك  يــكــون 
ــراءات  ــاإلجــ ــازم بــ ــحــ ــزام الـــدقـــيـــق والــ ــتــ االلــ
ــة الــتــي تــبــقــى هـــي واحـــــدة من  ــرازيـ ــتـ االحـ
لمواجهة  والــضــروريــة  الــفــعــالــة  األســلــحــة 
الــفــيــروس وتـــحـــوراتـــه الــمــتــواصــلــة، أضــف 

ــــك، فــهــنــاك مـــن اعــتــقــد، عــلــى ما  ــى ذلـ إلــ
يبدو، خالل فترة االنخفاض الكبيرة التي 
سجلتها المملكة، أعتقد، أو اعتبر أن هذا 
االنــخــفــاض هــو الــمــؤشــر األكــيــد عــلــى أن 
المعركة ضد الفيروس على وشك أن تضع 
أوزارهــا، وهناك أيضا ممن لم يأخذ على 
الوطني  الفريق  تــحــذيــرات  الــجــد  محمل 
»كـــورونـــا« مما  لــفــيــروس  للتصدي  الــطــبــي 

أسماه الفريق بـ»األمان الكاذب«.  
ففي جميع األحوال، فإن المعركة ضد 
الفيروس ما تزال مستمرة على المستويات 
الوطنية والدولية، وتم تسجيل الكثير من 
وتحوالته،  الفيروس  مواجهة  في  التقدم 
ــفـــرض عـــلـــى الــجــمــيــع  ــتــــمــــرار يـ ــذا االســ ــ هـ
الــتــدابــيــر الصحية وعــدم  بــكــافــة  االلـــتـــزام 
ــن الـــخـــطـــورة الــصــحــيــة لــهــذه  الــتــقــلــيــل مـ
في  الفيروس  فاستمرار  تلك،  أو  الساللة 
ــار، يــعــنــي بــقــاء الــخــطــر  ــتـــشـ الــتــحــور واالنـ
قــائــمــا، وبــغــض الــنــظــر عـــن مــســتــوى هــذه 
الــلــقــاحــات  تـــوفـــر  ــان  ــا إذا كــ الـــخـــطـــورة ومــ
ونــجــاعــهــا يقلل مــن مــضــاعــفــات اإلصــابــة 

بالفيروس.
الـــذي أوضــح  الــفــريــق الــوطــنــي الطبي 
خــــالل مـــؤتـــمـــره الــصــحــفــي األخـــيـــر عــدم 
آلية  الــخــروج عــن المستوى األصــفــر وفــق 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار الفيروس، 
جميع  االعتبار  فــي  أخــذ  تأكيد  بكل  فإنه 
التطورات ذات العالقة بالوضع الناجم عن 
ولكنه  اإلصابات،  الكبير ألعداد  التصاعد 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه شـــدد وحــــذر مـــن مغبة 
التهاون والتراخي في االلتزام باإلجراءات 
االحترازية ذات العالقة، باعتبار ذلك من 
بها  يقوم  التي  للجهود  المكملة  العوامل 
الفريق في هذه المهمة الصحية الوطنية، 
وهـــنـــا ال بـــد مـــن اإلشــــــارة والــتــأكــيــد على 
أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الــنــجــاحــات الــتــي 
الــتــي تقف  ــدار الــجــهــود  تحققت وعـــدم إهـ

وراء هذا النجاح.

ــة تـــشـــهـــدهـــا األزمـــــــة  ــارعــ ــســ ــتــ أحـــــــــــداث مــ
األوكرانية التي لم تكن منشأة لحدة الخالف 
الغربي – الروسي, بل كاشفة ألبعاده وجذوره، 
فعلى الــرغــم مــمــا تــعــج بــه أجــنــدة الــخــالفــات 
بــيــن الــجــانــبــيــن عــبــر عـــقـــود خــلــت فــإنــهــا لم 
في  الحال  عليه  كما هو  عنيفا  تتخذ منحى 
مسار األزمة الراهنة، ففي الوقت الذي سعت 
في  أطلسيًا  تــمــددًا  تــراه  ما  لوقف  روسيا  فيه 
مجالها الحيوي فقد قرر الحلف اتخاذ نهج 
ــان عــلــيــه الــحــال فــي أزمــــة شبه  مــغــايــر كــمــا كـ
جزيرة القرم وعدم االكتفاء بالتلويح بفرض 
عقوبات اقتصادية محتملة حال إقدام روسيا 
على غزو أوكرانيا وإنما إرسال قوات إلى أوروبا 
إرســال  المتحدة  الــواليــات  وإعـــالن  الشرقية، 
الوقت  فــي  أوكــرانــيــا،  إلــى  مساعدات عسكرية 
الذي تحشد فيه روسيا ما يقرب من 100 ألف 
جندي على الــحــدود مــع أوكــرانــيــا، ومــع تلك 
حافة  »أزمـــة  إزاء  بأننا  تشي  التي  الــمــؤشــرات 
اندالع مواجهة عسكرية  إمكانية  الهاوية« أي 
دبلوماسي  مــســار  وجـــود  لــوحــظ  فقد  خاللها 
مـــواز أو بــاألحــرى قــنــوات اتــصــال وهــي إحــدى 
أدوات إدارة األزمات الدولية بداًل من االعتماد 
على أسلوب الرسالة اإلعالمية التي قد تحمل 
في طياتها تأويالت مغلوطة ومن ثم حسابات 

خاطئة في هذا المسار أو ذاك.
وقد تكون تلك األحداث معروفة للجميع 
لروسيا  االســتــراتــيــجــي  الــهــدف  أن  ومجملها 
ممارسة الردع تجاه ما ترى أنه تمدد أطلسي 
في مجالها الحيوي ليس فقط تعهد الحلف 
بعدم ضم أوكرانيا لعضويته بل سحب قواته 
مــن بلغاريا ورومــانــيــا وذلـــك مــن خــالل تعهد 
دول الــحــلــف خــطــيــًا بـــذلـــك، وهــــو مـــا رفــضــه 
المتحدثة  لونجيسكو  أوانــا  قالت  إذ  الحلف، 
باسم الناتو »مطالب روسيا ستنتج أعضاًء في 
الحلف األطلسي من الدرجة األولى والدرجة 
الثانية، وهو ما ال يمكننا قبوله«، إال أن الالفت 
ــة بــالــرغــم مـــن الــمــســار  ــ فـــي تــطــور تــلــك األزمـ
المتحدة  الواليات  أن  تردد  فقد  الدبلوماسي 
األمــريــكــيــة أكــبــر أعــضــاء الــنــاتــو ربــمــا تسعى 
في  المدى  ومتوسطة  قصيرة  صواريخ  لنشر 
وفي  الهادئ،  والمحيط  آسيا  ومنطقة  أوروبــا 
فإن  األطلسي-الروسي  الخالف  احتدام  ظل 
ذلك يعني أن العالم ربما يشهد أزمة صواريخ 
شهدتها  التي  تلك  غــرار  على  مــجــددًا  كوبية 
أحداث الحرب الباردة عام 1962م، وبافتراض 
ذاتها: ما هي  فإن ثمة تساؤالت تفرض  ذلك 
أوجه التشابه واالختالف بين األزمتين؟ وما 
هــي أوراق الــمــســاومــة لـــدى الــجــانــبــيــن؟ وهــل 
يمكن أن يكون مآل األزمة الراهنة على غرار 

نظيرتها الكوبية »ال منتصر وال مهزوم«؟
األزمتين  جوهر  أن  الــقــول  يمكن  وبــدايــة 
أمـــر واحــــد وهـــو مــخــاوف أحـــد األطـــــراف من 
اقتراب منافسيه من المجال الحيوي لآلخر، 
االتحاد  استطاع  إذ  مختلف،  السياق  أن  إال 
في  الــمــدى  بعيدة  صــواريــخ  نصب  السوفيتي 

كــوبــا دون اكــتــشــاف أمـــرهـــا مـــن جــانــب وكــالــة 
الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة األمــريــكــيــة الــتــي كــان 
تــقــديــرهــا آنـــــذاك هـــو أن مـــا تــحــمــلــه الــســفــن 
المتجهة نحو كوبا ليست سوى أخشاب والتي 
المدى،  بعيدة  األمــر صواريخ  واقــع  في  كانت 
والفعل  الفعل  تشهد  الــراهــنــة  األزمـــة  أن  إال 
المضاد في محاوالت من الجانبين لممارسة 
أفــعــال عــلــى األرض تتطور  ــردع مــن خـــالل  الــ
وجهًا  الجانبين  قــوات  لتضع  متسارع  بشكل 
لـــوجـــه، صــحــيــح أن هــنــاك فــجــوة كــبــيــرة بين 
الـــقـــدرات الــعــســكــريــة لــروســيــا مــقــارنــة بــقــوات 
يرتبط  األمر ال  ولكن  الناتو مجتمعة،  حلف 
الهجمات  فــي  وإنــمــا  فحسب  العددية  بالقوة 
اإللكترونية والتكتيكات شبه العسكرية- على 
وصف الرئيس األمريكي جو بايدن- ويقودنا 
الجانبين،  لـــدى  الــمــســاومــة  أوراق  إلـــى  ذلـــك 
أنـــه في  لــوحــظ  الــغــربــيــة  الــمــواقــف  فبتحليل 
الـــوقـــت الــــذي يــوجــد فــيــه تــضــامــن كــبــيــر من 
جانب دول أوروبا الشرقية لمواجهة المطالب 
ــه ال يــنــســحــب على  ــر ذاتــ الــروســيــة فــإنــه األمــ
تــربــطــهــا  ــتـــي  الـ الـــغـــربـــيـــة  أوروبــــــــا  بـــعـــض دول 
مصالح اقتصادية بروسيا ومن بينها الطاقة 
والتــــزال تــرى أن الــحــوار هــو السبيل األوحــد 
لــحــل الــخــالفــات بــيــن روســـيـــا وحــلــف الــنــاتــو، 
ذلـــك االنــقــســام الـــذي يعيد إلـــى األذهــــان ما 
تـــردد بــشــأن وجـــود تــصــدع داخـــل حلف الناتو 
ــى مــن نوعها  ــة األولـ ولــم تكن تلك هــي األزمـ
حيث زاد من حدتها مواقف اإلدارة األمريكية 
السابقة تجاه الناتو من ناحية، وأحداث شرق 
الــمــتــوســط الــتــي شــهــدت مــواجــهــات بــيــن دول 
بينما  ثــانــيــة،  ناحية  مــن  الحلف  فــي  أعــضــاء 
والـــدول  الناتو  لــدى  المساومة  أوراق  تتمثل 
الغربية عمومًا في الدعم العسكري ألوكرانيا، 
يمكن  التي  االقتصادية  العقوبات  عن  فضاًل 

أن تطال قطاعات حيوية في روسيا. 
وإزاء التعقيد الذي تتسم به تلك األزمة 

ــإن فــصــولــهــا تــتــشــابــه بــشــكــل كــبــيــر مــع أزمــة  فـ
الطرفين  سعي  حيث  من  الكوبية  الصواريخ 
الــنــفــوذ، وانــتــهــاج أســالــيــب ضاغطة  لــتــعــزيــز 
تــتــمــثــل فـــي الــحــشــود الــعــســكــريــة الــمــتــبــادلــة 
ــرى تــوفــيــقــيــة تــعــبــر عــنــهــا لــغــة الــمــهــادنــة  ــ وأخـ
مواجهة  في  يرغبان  ال  الطرفين  بــأن  أحيانًا 
هناك  بأن  أخرى  أحايين  والتحذير  عسكرية 
ــادح ســـــوف يـــدفـــعـــه مــــن يــــقــــدم عــلــى  ــ ــ ثـــمـــن فـ
التصعيد غير المحسوب بما يعنيه ذلك من 
أن األزمة ربما تنتهي »بال منتصر وال مهزوم« 
على غرار قرار الرئيس األمريكي جون كيندي 
فـــرض عـــزل بــحــري وقــائــي عــلــى كــوبــا كخيار 
العنيف  الــفــعــل  ورد  المطلقة  السلبية  بــيــن 
الذي قد يتضمن مجازفة غير محسوبة ومن 
خالل ذلك القرار تسارعت وتيرة المفاوضات 
متبادلة  وتـــنـــازالت  مــســاومــات  تضمنت  الــتــي 
نيكيتا  آنذاك  السوفيتي  ونظيره  كيندي  بين 
مواجهة  شفا  عــن  الــعــالــم  لتبعد  خــروتــشــوف 
الراهنة  األزمـــة  تشهد  وربــمــا  محققة  نــوويــة 
مــســاومــات على الــمــنــوال ذاتـــه فــي ظــل وجــود 
لألزمة  وروســيــا  الــنــاتــو  إدارة  ضمن  مــؤشــريــن 
األوكرانية األول: وجود مسارات عديدة ضمن 
والفعل  تــارة  التهديد  ومنها  األزمـــة  تــطــورات 
تـــارة أخـــرى، وكــذلــك اإلبــقــاء على  على أرض 
قنوات  على  اإلبقاء  والثاني:  التفاوض،  آلية 
ــا بــشــكــل ثــنــائــي أو قـــبـــول وســطــاء  اتـــصـــال إمــ
رغبة  يعني  بما  الرباعية«  نورماندي  »صيغة 
الــطــرفــيــن فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى صــيــغــة حــلــول 

توفيقية.
إزاء  بأننا  جـــدال  ال  بــدء  ذي  على  وعـــود   
أزمـــــة بــالــغــة الــتــعــقــيــد لــيــس فــقــط بــالــنــظــر 
دول  بين  مــا  طرفيها  مطالب  سقف  الرتــفــاع 
وروسيا  العالمي  النظام  هيكل  تمثل  غربية 
بما  الــنــظــام  ذلــك  ــادة هيكلة  الــتــي تسعى إلعـ
الذي وضع  الوقت  في  القومي  أمنها  يحفظ 
فيه الحلف كال من روسيا والصين على قائمة 

تحديات األمن القومي لدوله.
كافة  تبقي  التي  لــألحــداث  استباق  ودون 
فــإن مــا ســوف تسفر عنه  االحــتــمــاالت قائمة 
تلك األزمة سوف يؤسس لتوازن جديد للقوى 
في أوروبا يكون منطلقًا لواقع إقليمي جديد 
في أوروبا الشرقية بما ال يمثل ضمانة ألمن 
األطلسية- العالقات  مسار  بل  دولها فحسب 

البقاء  طور  في  وهل ستظل  عمومًا  الروسية 
أم  عليه  المتعارف  التقليدي  الــصــراع  ضمن 
أنـــهـــا ســــوف تــتــخــذ مـــســـارًا عــنــيــفــًا لـــن يــتــرك 
بل قد يطال مناطق  أوروبـــا فقط  آثــاره على 
العالم في ظل وجود نقاط تماس  أخرى في 
استراتيجي أخرى بين الجانبين تشهد تهدئة 

أحيانًا وتصعيدًا أحايين أخرى.  
مدير برنامج الدراسات االستراتيجية 
والدولية بمركز البحرين للدراسات 
االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«

هل ي�صهد العالم اأزمة �صواريخ كوبية مجددا؟

بقلم: 
د. أشرف محمد كشك }
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»نتفلك�س« التي تدخل بيوتنا باأفالمها!

فوزية رشيد

} لن أتوقف هنا إال قليال أمام الضجة التي أثارها الفيلم 
بعنوان  فيلم  وهو  »نتفلكس«   »NETFLIX« األول لشركة  العربي 
أثــاره داخل مصر وتحرك برلمانها  أعــز«، سواء ما  »أصحاب وال 
ما  باعتبارات  العربي  المستوى  على  آثــاره  ما  أو  الفيلم،  لمنع 
تضمنه الفيلم من محتوى يتصادم مع النظام واآلداب واألخالق 
وغيرهما  والمثلية  لــلــشــذوذ  يـــروج  حيث  والمنطقة،  مصر  فــي 
النواب  رئيس مجلس  لسان  على  جــاء  كما  الهدامة  األفكار  من 
المستشار حنفي جبالي، داعيا وزارة الثقافة ليكون لها دورها في 
ذاته يحيل األمر  الوقت  ولكأنه في  الهابطة  منع عرض األفالم 
إلى كل وزارات الثقافة في الدول العربية التخاذ موقف من أفكار 
االنحالل التي يتم الترويج لها بأسلوب ناعم من خالل الدراما 

واألفالم!
} هذا الفيلم العربي هو النسخة الـ19 من الفيلم اإليطالي 
لغات  إلــى  نسخه  تــم  الـــذي   »perfect strangers« الشهير 
أخـــرى كــثــيــرة، وتــبــنــت شــركــة »نــتــفــلــكــس« نسخته الــعــربــيــة وهــي 
األفــالم  مــن  الكثير  على  تشرف  تــزال  وال  أشــرفــت  التي  الشركة 
المتعددة الجنسيات ومعها مسلسالت كبرى، )حتى تحولت إلى 
امبراطورية لألفالم والمسلسالت التي تسعى لتغيير المفاهيم 
ونشر القيم االنحاللية بطرق جذابة وبحبكات درامية مدروسة( 
وتدخل كل بيوت العالم العربي )مترجمة( ويشاهدها الجميع! 
للفيلم  العربية  النسخة  حول  أثيرت  التي  الضجة  أن  الطريف 
التي  الـ»نتفلكس«  لم يحدث مثلها ضد شركة وموقع  اإليطالي 
أكثر  ومسلسالت  أفالما  بثت  والتي  هذا  العربي  الفيلم  أنتجت 
انحرافية، وتروج منذ النصف الثاني من التسعينيات في القرن 
الماضي لمنتجاتها االنحاللية تلك من دون أن يرافقها أي ردة 
الذي يغزو عقول  الموقع  فعل حقيقية على ما يتم نشره على 
الجميع في العالم ومنه الوطن العربي ال من وزارات الثقافة وال 

من مؤسسات اإلعالم العربي!
ممنهج(  وشــــذوذ  منحرفة  وأفــكــار  أخــالقــيــة  ال  )مــشــاهــد   {
التي  الشركة  أغلب منتجات هذه  قامت عليه  الذي  الثالوث  هو 
تكتسح كل شاشات العالم، وحيث يتحدث محللون عن ارتباطها 
بالمنظمات السرية والحركات الغنوصية، وأنها ذراع إعالمية لها 
لترويج ذلك الثالوث الال أخالقي الذي عملت على الترويج له 

وتكريسه في عقول كل المشاهدين في العالم!
نــشــأت الــشــركــة عـــام 1997 عــلــى يــد )مــــارك رانـــدولـــف وريــد 
مليون مشترك  إلــى  أقــراص مدمجة  بــإرســال  وبــدأت  هاستنغز( 
حتى وصل مشتركوها اليوم إلى 183 مليون مشترك إلى جانب 
»الريسيفرات«  على طريقة  مباشر  وبشكل  مجانا  يشاهدها  من 

ذات االشتراك الرخيص وهم مئات الماليين من المشاهدين!
وإنما  المال  لكسب  فقط  ليست  المفاهيم  تغيير  مهمة   {
الدولة  من  استقطابها  يتم  العالم  على  تأثير مطلوب  لصناعة 

الــخــفــيــة كــمــا تــســمــى لتنفيذ  الــعــالــمــيــة  الــحــكــومــة  أو  الــعــمــيــقــة 
العالم  القيم االنحاللية في  استراتيجيات تريدها لغرس نمط 
الجمهور  مــن  تقبلها  مــدى  فــي  تــدرجــا  التي شكلت  القيم  وهــي 
والشعوب حيث كان مثال وبحسب دراسة إحصائية تقبل الشعب 
إلى   2015 عام  لتقفز   %27 بنسبة   1996 عام  للشذوذ  األمريكي 
في  ليس  األيـــام  هــذه  ازدادت  النسبة  تلك  أن  والــمــتــوقــع   ،%60
المنطقة  منها  العالم  دول  من  الكثير  في  وإنما  وحدها  أمريكا 

العربية!
المطلوب  المتغير  وإحـــداث  البشري  السلوك  تغيير  إن   {
إلــى جانب  المرة  هــذه  يأتي  المفاهيم  وتغيير  الناس  عقول  في 
عن  عنها  الحديث  مكان  هنا  وليس  الكثيرة  األخـــرى  الــوســائــل 
إقبال  مــن  بــه  لما تحظى  أفــالم ومسلسالت  مــن  الــدرامــا  طريق 
جماهيري عالمي ومن تأثير ناعم وطاغ من خالل )غرس منظم 
الباطن وتصبح المشاهد  لقيم االنحالل( حتى يعتادها العقل 
ومــا فيلم  الــبــشــر!  عــيــون  أغــلــب  فــي  مــألــوفــة  االنحاللية مشاهد 
الباطني من  الوعي  لهذا  احتواء هامشي  إال  أعز«  وال  »أصحاب 
لثالوث  للترويج  ذاتــه  السياق  التي تصب في  األفــالم  بين مئات 

المشاهد الالأخالقية واألفكار المنحرفة والشذوذ الممنهج!
} »نتفلكس« كشركة منتجة تتبنى في الوقت ذاته كل فيلم 
أو مسلسل يــشــوه الــديــن ويــطــعــن فــيــه، ويــســخــر مــن كــل مــا هو 
نماذج  وأحــد  اإللهية!  الـــذات  مــن  السخرية  إلــى  وصــوال  مقدس 
ذلك مسلسل )لوسيفر( الذي يعلي من شأن الشيطان، بأسلوب 
درامي يجمع في تأثيره بين الدراما والمرح! »لوسيفر« هو االسم 
اآلخر في الثقافة الغربية للشيطان! والهدف من هذا المسلسل 
الشركة  أنتجتها  الــتــي  األخـــرى  واألفـــالم  المسلسالت  وعــشــرات 
وكأنها غير مكتفية بما تنتجه هوليوود في اإلطار ذاته هو العمل 
الممنهج الستبدال القيم الروحية والدينية بأنماط ال أخالقية 

ومفاهيم استالبية!
معها  وإنما  الساحة  في  وحدها  تعمل  »نتفلكس«  ليست   {
المسيطرة مثل  ذاتها  المواقع  األخــرى في  الشركات  الكثير من 
»أمازون برايم« و»ديزني« وغيرها، حتى بات نشر اإللحاد والشذوذ 
واالنحالل يغزو عقول المشاهدين وخاصة المراهقين والشباب 
األخالقية حتى  الكوارث  وتكريسه سلسلة  النشر  لتبدأ مع هذا 
يتنبأ الكثيرون من الرافضين لهذه المنتجات الدرامية بتحوالت 
الشرقية  المجتمعات  فــي  الــقــادمــيــن  العقدين  فــي  دراماتيكية 
المعروفة بقيمها الدينية واألخالقية قبل هذا الغزو الالأخالقي 
إعالميا وحقوقيا ودراميا! لهذا فإن الضجة إن كانت عقول من 
قام بها حريصة على تلك القيم الصحيحة والفطرية فعليها أن 
توجه سهامها إلى من ينتج كل عام مئات األفالم والمسلسالت 
التي تعمل على تغيير العالم مفاهيميا، وما فيلم »أصحاب وال 

أعز« إال هامش في تفاصيل وقائمة تلك الدراما الكارثية!

المدة  الرياض خالل  في  عقد 
من 11 إلى 13 يناير 2022، مؤتمر 
من  كريمة  رعــايــة  تحت  الــتــعــديــن، 
لــــدن خــــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن 
الــمــلــك ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز آل 
بعنوان  عمره  فــي  اهلل  أطــال  سعود 
هذا  وألهمية  المعادن«،  »مستقبل 
ألبرز  بمقالين  سنتعرض  المؤتمر 
تمخض  التي  والنتائج  متضمناته 
عنها، وقبل ذلك ال بد من اإلشارة 
رؤية  التعدين في  إلى موقع قطاع 
الرؤية  أكــدت  فقد   ،2030 المملكة 
والتعدين  الصناعة  قــطــاع  أهمية 
وضرورة تفعيله وتعظيم مساهمته 
ــاتـــج الــمــحــلــي اإلجـــمـــالـــي  ــنـ ــي الـ فــ
 ،2030 ــام  ــ عـ  )%33( ــى  ــ إلـ لــتــصــل 
الـــرؤيـــة أن من  وثــيــقــة  وأوضـــحـــت 
قطاع  تنمية  الــحــكــومــة  الــتــزامــات 

سيما  ال  الوطني،  االقتصاد  في  مساهمته  وزيــادة  التعدين 
معدنية  مخزونات  تمتلك  السعودية  العربية  المملكة  أن 
والنحاس  والذهب  والفوسفات  كاأللمنيوم  ومتنوعة  كبيرة 
والــيــورانــيــوم وغــيــرهــا، وقـــد تــم اســتــثــمــار قــســم منها خــالل 
السنوات الماضية بالشكل الذي اسهم في الوفاء باحتياجات 
أن  غير  المعدنية،  الموارد  الوطنية من  والسوق  الصناعات 
ال  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  مساهمته  أن  تــرى  الرؤية 
هذا  تطوير  على ضـــرورة  تشدد  لذلك  الــمــأمــول،  دون  تــزال 

القطاع وزيادة الناتج المتحقق فيه.
اآلليات  تضع  وإنما  الهدف  بتحديد  الرؤية  تكتفي  وال 
»ولتحقيق  على  نصت  حيث  الــهــدف،  ذلــك  إلــى  الموصلة 
ذلك، سنقوم بإجراء عدد من اإلصالحات الهيكلية في هذا 
الــمــشــروعــات، بما فــي ذلك  الــقــطــاع وإطـــالق مجموعة مــن 
في  الخاص  القطاع  استثمار  وتسهيل  االستكشاف  تكثيف 
هذا الميدان، ومراجعة إجراءات تراخيص االستخراج، وبناء 
نظام بيانات متكامل حول مقدرات المملكة، واالستثمار في 
البنى التحتية وتطوير أساليب التمويل«، وهذا النص وحده 
متعددة  جوانب  تشمل  تنفيذية  لخطة  رائعا  إيجازا  يمثل 

)اقتصادية ومالية وقانونية وإدارية وإحصائية(.
ــاال واســـعـــة عــلــى قـــدرتـــه فـــي تــوظــيــف  ــ وبـــنـــت الـــرؤيـــة آمـ
المواطنين، وإعارة اهتماما كبيرا لتعظيم المحتوى المحلي 
لمنشآته،  المطلوب  التمويل  وتــوفــيــر  الــصــنــاعــي،  للقطاع 
والــتــوســع  الــصــنــاعــيــة،  ــي  ــ واألراضـ التحتية  البنية  وتــطــويــر 
الخاصة  التقنيات  وتوطين  الرقمنة،  إجـــراءات  تطبيق  في 
وسعت  الرابعة،  الصناعية  الثورة  تقنيات  وتبني  بالصناعة، 
الطاقة  إلــى  الصناعة  قطاع  ضــّم  فتم  تنظيمه،  إعـــادة  إلــى 
والثروة المعدنية، حيث صدر أمر ملكي بتعديل اسم وزارة 
البترول والثروة المعدنية لتصبح )وزارة الطاقة والصناعة 
يصل  الــســعــوديــة  المصانع  عــدد  وكـــان  المعدنية(،  والــثــروة 
إلى )7741 ( مصنعا عام 2016، فيما يقارب عدد العاملين 
أعيد هيكلة قطاع  ثم  أكثر من مليون عامل،  المصانع  في 
باسم  وزارة مستقلة  بإنشاء  أمر ملكي  التعدين، فقد صدر 
)وزارة الصناعة والثروة والمعدنية(، ليعكس مدى االهتمام 
بتطوير الصناعة وتوطينها لتشّكل حجر األساس في تنويع 
مصادر الدخل كما ورد في رؤية 2030، ومن ثمار ذلك تجاوز 
 ،2021 عــام  مصنع  آالف   )10( المملكة  فــي  المصانع  عــدد 

وفي تصريح لنائب وزير الصناعة والثروة 
المعدنية، في مؤتمر التعدين الدولي، أكد 
أن الوزارة تعمل على أكثر من )38( مبادرة 
لــتــحــقــيــق أهـــــداف الـــرؤيـــة وتــعــزيــز قــطــاع 
التعدين إليجاد الفرص الوظيفية، مبيًنا 
القوانين  من  العديد  شرعت  المملكة  أن 
المستدام  التطوير  لتحقيق  والتشريعات 

والمستمر في المناطق التعدينية.
فــي  ــعــــديــــن  ــتــ الــ ســــيــــاســــات  أن  وبــــيــــن 
المعايير للحوكمة  المملكة تتبنى أفضل 
األثــر  يحقق  بــمــا  واالجــتــمــاعــيــة،  البيئية 
مضافة  قيمة  وإيــجــاد  المجتمعات،  على 
وأعمال  مزدهر  القتصاد  التعدين  لقطاع 

تجارية ناجحة.
وفـــي الــخــامــس عــشــر مــن شــهــر يوليو 
االستراتيجية  اإلدارة  لجنة  أقــــّرت   2017
الــتــابــعــة لــمــجــلــس الــــشــــؤون االقــتــصــاديــة 
الصناعة  تطوير  برنامج  ميثاق  والتنمية 
الوطنية والخدمات اللوجستية بهدف تحويل المملكة إلى 
التركيز  مع  عالمية  لوجستية  ومنصة  رائــدة  صناعية  قــوة 
المزيد  يوّلد  وبما  الرابعة،  الصناعية  الثورة  منتجات  على 
الميزان  ويــعــّزز  السعوديين،  للمواطنين  العمل  فــرص  مــن 
البرنامج  هدف  وقد  المحلي.  المحتوى  ويعظم  التجاري، 
االقتصاد  في  مساهمته  وزيــادة  التعدين  قطاع  تطوير  إلــى 
الوطني. ويغطي البرنامج جميع مراحل سلسلة القيمة من 
االستكشاف إلى التعدين والصناعات الوسيطة وخاصة أن 
المملكة تملك ثروات معدنية تقدر قيمتها أكثر من )1.3( 
ترليون دوالر، تضم معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال 
في  النادرة  األرضية  والرواسب  والنحاس  والذهب  الشرقي، 
الدرع العربي غرب المملكة، ونجحت وكالة التعدين بوزارة 
التنفيذية  اللوائح  اعتماد  في  المعدنية  والثروة  الصناعة 
لنظام االستثمار التعديني وإطالق »البرنامج العام للمسح 
إقليمية  جيولوجية  دراســـة  أكــبــر  يعد  الـــذي  الــجــيــولــوجــي« 
كما  التعديني.  االستكشاف  مجال  في  االستثمار  لتمكين 
والصحة  البيئة  الشتراطات  التنفيذية  اللوائح  اعتماد  تم 
القطاع  اســتــدامــة  يــعــزز  بما  التعدين  قــطــاع  فــي  والــســالمــة 
وتدشين القاعدة الوطنية للبيانات الجيولوجية بنسختها 
ومعلومات  موقع   )5500( من  أكثر  تحوي  والتي  المحدثة 
إضافة  عاما   )80( إلــى  تمتد  جيولوجية  واستكشاف  مسح 
البيانات  مــشــاركــة  يسهل  مــمــا  فــنــي  تــقــريــر  آالف   )10( إلـــى 

الجيولوجية ويعزز جذب االستثمارات للقطاع.
في ظل هذه المعطيات واالهتمام منقطع النظير بقطاع 
التعدين انعقد مؤتمر مستقبل التعدين في الرياض، والذي 
شارك فيه )15( وزيــرًا من خارج المملكة وممثلي أكثر من 
)32( دولة في مختلف أنشطته. وقد شهد المؤتمر نقاشات 
القيادات  من   )100( أكثر من  فيها  شــارك  ثرية  ومــداخــالت 
الحكومية وشركات التعدين العالمية من خالل )40( جلسة 
حوارية حول مستقبل قطاع التعدين، ومساهماته في تنمية 
النظيفة،  والطاقة  االستدامة  أنظمة  وتعزيز  المجتمعات، 
وجذب االستثمارات المباشرة لقطاع التعدين في المنطقة، 

وللموضوع بقية في مقال قادم إن شاء اهلل. 
} أكاديمي وخبير اقتصادي

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
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ع���ن ال�����س��ك��ر وال��ت��ب��غ

خالل مكوثي في بيت الطاعة هربا من كورونا حاولت تفادي 
الملل من الحبس باكتساب مهارات وعــادات حميدة جديدة، من 
أنني صرت وما عدا في فصل الصيف أمشي يوميا نصف  بينها 
ساعة على األقل، وكان ذلك من باب الحرص على الصحة وتفادي 
وغريبة  صعبة  تجربة  في  دخلت  ثم  الجسم،  في  الشحوم  تراكم 
وهي شرب كوب شاي بدون فتفوتة سكر! وقبل ان تتفلسف وتقول: 
المصاب  والــســودانــي  ســودانــي.  أنني  تذكر  لــك:  أقــول  فيها؟  وش 
أربـــع مالعق  إلــيــه  الــعــادي مضافا  الــشــاي  كــوب  يــشــرب  بالسكري 
في  السكر  فإنه يضع  المرض  ذلك  الخالي من  الــزول  أما  سكر، 
كوب الشاي بمغرفة الطبخ، ومن ثم فإن الشاي األحمر السوداني 
أقرب الى »المربى«، أو عسل النحل المغشوش، ولم يعد يدهشني 
في  للموظفين  الشاي  بجلب  المكلف  الهندي  العامل  أسمع  ان 
هذا المكتب أو ذاك في منطقة الخليج أن يسألني: سكر سوداني 

ولال عادي؟
 وقد جربت القهوة العربية مرة واحدة في حياتي، وشفطت 
أنها  ذلــك  فــي  والسبب  ورقـــي،  منديل  فــي  وبصقتها  جرعة  منها 
الشاي خاصة  وأنــا من محبي  السكر!  تــزال خالية من  كانت وال 
الظروف  فيه  تحرمني  يوم  سيأتي  انه  أتخيل  أكن  ولم  بالنعناع، 
فإنني لست -وهلل  وبالمناسبة  بالسكر،  المشبع  الشاي  من شرب 
قــراءة  أهــوى  أنني  هــو  هناك  مــا  وكــل  بالسكري،  مصابا  الحمد- 
منها  وتعلمت  العامة،  بالصحة  المتعلقة  العلمية  الموضوعات 
الكثير عن ضرورة سد الباب الذي يأتي منه الريح، باالبتعاد عن 
بــاألمــراض ومــن بينها  الــى إصابتك  تــؤدي  ممارسات وعــادات قد 
ان  أيضا  وعــرفــت  األبــيــض،  السكر  مضار  منها  وعــرفــت  السكري، 
بدائل ذلك السكر ليست آمنة أو مأمونة، فقلت: يا ابو الجعافر ما 
بدهاش.. بالش سكر أبيض او اصطناعي، وخاصة أنني أتعاطى 
التمر، وصرت مدمنا  السكريات من  أكثر من حاجتي من  ما هو 
السعودية،  في  القصيم  منطقة  به  تشتهر  الــذي  السكري  للتمر 
وأدعو اهلل أن ال يحرمني منه، وهكذا جعلت مع دعائي شيئا من 
القطران، بأن قررت االبتعاد عن األطعمة التي تحوي سكرا كثيرا!

انني سأطيق  انني ما كنت أحسب  والشاهد في كل ذلك هو 
السكر،  تجارية من  كميات  بــدون  الشاي  نقطة صغيرة من  شرب 
بــدأت في شــرب ثاني كوب  الجملة األخــيــرة هــذه  أنهيت  ان  وبعد 
شــاي بـــدون سكر )فــي حــيــاتــي(، ووجـــدت طعم الــشــاي هــو، هــو.. 
وقبل  الــشــيء،  على  باالعتياد  تتعلق  المسألة  يعني  سيم،  سيم 
الطبيب  الــدم وطلب مني  فــي ضغط  ارتــفــاع  مــن  ســنــوات عانيت 
وقف التدخين، وكشخص مشبع بالثقافة العربية، فقد تجاهلت 
توجيهات الطبيب متعلال بكالم سمعته من مدخنين بأن التوقف 
الــنــهــائــي عــن تــعــاطــي الــتــبــغ يـــؤدي الـــى ارتــفــاع ضــغــط الـــدم عند 
ارتفاعه،  عندي  الــدم  ضغط  واصــل  وهــكــذا  المحترف،  المدخن 
ستين  نحو  أدخـــن  كنت  فقد  جــزئــيــا،  الطبيب  نصيحة  فطبقت 
في  سيجارة   40 وجعلتها  »تنزيالت«  فأجريت  اليوم  في  سيجارة 
الــيــوم، ولــكــن أوعــيــتــي الــدمــويــة السخيفة لــم تــتــجــاوب مــع ذلك 
عشرين،  الــى  اليومية  سيجاراتي  عــدد  بخفض  فقمت  الــتــنــازل، 
ولــكــن بــال طــائــل، وهــكــذا انــهــزمــت واتـــخـــذت قــــرارا بـــاإلقـــالع عن 
التدخين، وكنت متأكدا ان ذلك سيؤدي إما الى وفاتي، أو طالقي 
مـــن زوجـــتـــي بــســبــب الــنــرفــزة والـــتـــوتـــر، والــحــمــد هلل مـــازلـــت حيا 

ومتزوجا بأم الجعافر.
كالما  سنوات  قبل  السعودية  الصحف  في  قــرأت  انني  وأذكــر 
ــــدم، فــقــد نــشــرت جمعية  أصــابــنــي بــارتــفــاع شــديــد فـــي ضــغــط الـ
فيه  جــاء  تقريرا  والمخدرات  التدخين  بمكافحة  معنية  خيرية 
سنويا.  ريـــال  مليار   15 بقيمة  سجائر  يــحــرقــون  السعوديين  ان 
تنازل عن ثالث سيجارات  السعودية  في  كل مدخن  ان  لو  تخيل 
شــهــريــا، أي قــام بتوفير ريـــال واحـــد ووضــعــه فــي صــنــدوق يحمل 
اســمــي )الــســعــوديــة تــأتــي فــي الــمــرتــبــة الــثــالــثــة عالميا مــن حيث 
أي  دخاخنجي  ماليين   3 بها  ان  ولنفترض  الــمــدخــنــيــن(،  عــدد 
وفي  ريـــال،  ماليين  ثالثة  شهريا  عندي  سيصير  سجائر،  شــارب 
تنفقه بعض  مــا  يــعــادل  وهــو مبلغ  ريـــال،  36 مليون  واحـــدة  سنة 
وأملي  كاملة،  سنة  في  والخدمات  والتعليم  الصحة  على  الــدول 
عضو  ألنني  السعوديون  المدخنون  معي  يتجاوب  أن  في  عظيم 
وكانت  اول قمة خليجية  الخليجي )غطيت  التعاون  في مجلس 
بأنني سأستغل  وأعدهم  أبو ظبي(،  في  انتركونتننتال  فندق  في 
تلك الماليين إلقامة معاهد ومطاعم ومراكز طبية مجانية لكل 

الناس.. ما عدا المدخنين »المفترين«.
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الأم�������ي�������ر ه���������اري وزوج�������ت�������ه ق����ل����ق����ان م������ن ب��ث 
»����س���ب���وت���ي���ف���اي« م���ع���ل���وم���ات م�����س��ل��ل��ة ع����ن ك����ورون����ا

ك��ي��ل��وج��رام  600 ي���زن  ���س��اورم��ا  �سيخ  ب��ن��غ��ازي.. 
اســتــمــتــع ســكــان مــديــنــة في 
بأسعار  شــاورمــا  بشطائر  ليبيا 
أكــبــر سيخ  انــه  رمــزيــة مما قيل 
ــم تـــحـــضـــيـــره فــي  ــتــ شــــــاورمــــــا يــ

المدينة.
أكـــثـــر من  بــلــغ  الــســيــخ  وزن 
600 كيلوجرام من الدجاج الذي 
ــده طــهــاة مــطــعــم الــدمــشــقــي  أعــ
ــذي  ــ ــأكــــوالت الـــشـــامـــيـــة الـ ــمــ ــلــ لــ
تأسس ببنغازي عام 2004 وذلك 
ضمن حملة ترويجية تستهدف 
لجذب  المطعم  خــبــرات  اظــهــار 

مزيد من الزبائن.
وقـــال حــاتــم قــرقــوم صاحب 
هــي  حــقــيــقــة  »واهلل  الـــمـــطـــعـــم: 
فــكــرة انـــا نــديــروا ســيــخ شــاورمــا 
حــجــمــه بــالــشــكــل هــــذا يــتــعــدى 
كانت شغف إلظهار  النص طن 
هذه  في  نحنا  امكانياتنا  مــدى 
الــحــرفــة يــعــنــي فــكــانــت الــفــكــرة 
بحكم  طــويــلــة  فــتــرة  مـــن  واردة 
ان احــنــا فــي الــعــادة نــديــروا في 

عروض هيك بالشكل هذا«.
وأضــــــــــاف: »قـــلـــنـــا نـــتـــحـــدوا 
ان احــنــا نــحــطــوا ســيــخ شــاورمــا 
واحد  سيخ  على  ضخم  بحجم 
نوزعوه على عدة  يعني بدل ما 
أســيــاخ كــانــت الــفــكــرة انـــه يكون 
هــذا  بالشكل  واحـــد  عــلــى ســيــخ 

يتعدى النص طن تقريبا«.
قاموا  ما  أن  قرقوم  وأوضــح 
ــة لـــمـــا ســيــأتــي  ــرد بــــدايــ ــجـ بــــه مـ
بـــعـــد ذلــــــك قــــائــــال لـــتـــلـــفـــزيـــون 
»بــصــراحــة هــي عملية  ــتـــرز:  رويـ

الــعــرض الــكــبــيــر الــلــي قــمــنــا به 
لـــلـــتـــحـــدي  أســــــاســــــا  هــــــي  االن 
ــار امـــكـــانـــيـــاتـــنـــا كــمــطــعــم  ــ ــهـ ــ واظـ
الــدمــشــقــي وإظـــهـــار الــمــســتــوى 
الـــلـــي احـــنـــا نــــقــــدروا نــشــتــغــلــوا 
عــلــيــه ويــعــتــبــر الــمــســتــوى االن 
للجمهور  سنظهره  لما  كبداية 
عبارة  هــذا  الــقــادمــة  الفترة  فــي 
عــن اعــتــبــروهــا بــروفــة بــس لما 
والتحدي  الــقــادم  فــي  سنقدمه 
كبير قادم ان شاء اهلل في سيخ 
أبــعــد مــن الــكــالم هـــذا وحيكون 
ما بعد االلف كيلوجرام ان شاء 

اهلل«.
واصــطــف عــشــرات الــزبــائــن 
فـــــي طــــوابــــيــــر أمــــــــام الــمــطــعــم 
ــام  ــال يــلــعــبــون أمـ ــفـ وشـــوهـــد أطـ
العاملون  يهرع  بينما  المطعم 
لتلبية  الشطائر  لتحضير  فيه 

الطلب الكبير عليها.
ــائـــن الــمــطــعــم  ــن بــيــن زبـ ومــ
طـــارق بـــادي الـــذي قـــال: »بـــادرة 
الــيــوم سيخ  طيبة ومــا شــاء اهلل 
ــر ونــتــمــنــى  ــيـ ــبـ ــنـــي حــــجــــم كـ ــعـ يـ
ــدوا  ــقــ ــتــ ــم يــ ــ ــاعـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــع الـ ــيــ ــمــ جــ
ــوم  ــيـ ــلــــي الـ ــة الــ ــقـ ــريـ ــفـــس الـــطـ نـ

ــقـــي  دارهـــــــــــا الـــمـــطـــعـــم الـــدمـــشـ
بــحــيــث يــســمــحــوا فـــرصـــة أكــثــر 
لــلــنــاس يــعــنــي يــتــحــصــلــوا على 
سندويشات بأسعار تعتبر أسعار 

رمزية ما شاء اهلل«.
ــداهلل  ــبـ ــه قــــــال عـ ــبـ ــانـ ــــن جـ مـ
العرفي من زبائن المطعم أيضا: 
بها  أبدى  اللي  البادرة  »صراحة 
اليوم مطعم الدمشقي صراحة 
بــــادرة طــيــبــة نــشــوف زحــمــة من 
ها  عــلــى  مقبلين  كلهم  الــنــاس 
الــوجــبــة هــــادي أصــبــحــت بسعر 

مناسب واالطفال فرحانين«.

ليفي����ا  ورم������ا   13 ا�ستئ�س����ال 
م���ن رح����م ���س��ي��دة ب��ال�����س��ارق��ة 
تمكن أطباء بمستشفى إماراتي بالشارقة من استئصال 13 

ورما ليفيا من رحم سيدة عراقية. 
ووفق صحيفة »البيان« اإلماراتية على موقعها اإللكتروني 
أمس، كانت المريضة تشكو من نزف متكرر وآالم بطنية متكررة 

وشخص لها أنها أورام ليفية كبيرة بالرحم. 
 وقرر األطباء ضرورة استئصال الرحم مع األورام الليفية 
وأنه من الصعب استئصال األورام بدون استئصال الرحم، لكن 
المريضة رفضت استئصال الرحم وقررت القدوم إلى مستشفى 

»ان ام سي رويال« بالشارقة. 
وتقرر اجراء استئصال األورام الليفية عن طريق المنظار 
والــمــحــافــظــة عــلــى الـــرحـــم وبــالــفــعــل تــمــت الــعــمــلــيــة بــنــجــاح 
وصغير  كبير  حجم  ذات  الرحم  من  ليفيا  ورمــا   13 واستؤصل 

ولم تحدث مضاعفات أثناء وبعد العملية. 
وغادرت المريضة المستشفى بعد 48 ساعة ثم سافرت إلى 

العراق. 

..»WREN« بالتعاون مع

جامعة المملكة تنظم الموؤتمر الدولي الخام�س
تــــنــــظــــم جــــامــــعــــة الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــنـــتـــدى 
الـــدولـــي الــخــامــس لــلــطــاقــة الــمــتــجــددة تحت 
المتجددة،  الطاقة  المناخي،  »التغير  شــعــار 
اســتــراتــيــجــيــات الــتــبــريــد، انـــتـــاج الــطــاقــة من 
الــمــخــلــفــات، الــمــبــانــي الــمــســتــدامــة الــخــضــراء 
والبيئة النظيفة« في فندق كراون بالزا خالل 
شــهــر فــبــرايــر الــجــاري، بــالــتــعــاون مــع الشبكة 
بالمملكة   WREN المتجددة  للطاقة  الدولية 

المتحدة.
رئيس  البستكي  نــادر  البروفيسور  وصــرح 
الوعي  بنشر  المنتدى  هــذا  »يسهم  الجامعة 

الوصول  والمعرفة بمجاالت مهمة تسهم في 
ــــذي أطــلــقــه  إلــــى هــــدف الــحــيــاد الــكــربــونــي الـ
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
ــي الــعــهــد األمــيــن،  ــوزراء وولـ ــ رئــيــس مجلس الـ
ــذة  ــاتــ حـــيـــث ســيــتــحــدث فـــيـــه مــخــتــصــون وأســ
جامعيون من المملكة المتحدة وبعض الدول 

األوروبية واإلقليمية ومن مملكة البحرين«.
الجدير بالذكر ان جامعة المملكة تنظم 
هـــذا الــمــؤتــمــر الــدولــي لــلــمــرة الــخــامــســة على 
التوالي، حيث يحاضر في المؤتمر متحدثون 
أكــاديــمــيــون ومــحــتــرفــون دولـــيـــون وإقــلــيــمــيــون، 

ــى عــــــرض الــــتــــطــــورات الــعــالــمــيــة  ــلـ ويــــركــــز عـ
واألبحاث والدراسات المتعلقة بتغير المناخ، 
المستدامة  والطاقة  النفايات  تدوير  وإعـــادة 
والتصاميم المعمارية التي تقلل من البصمة 
الكربونية، كما يسلط الضوء على التحديات 
ــــرص الـــمـــتـــاحـــة فــــي الـــمـــجـــال الـــطـــاقـــة  ــفـ ــ والـ
البيئة،  على  والمحافظة  والمناخ  المتجددة 
االســتــدامــة  فــي  المساهمة  شأنها  مــن  والــتــي 
واالدامـــــة، كــمــا يــهــدف الـــى اســتــعــراض أهمية 
الحياد  واستهداف  الكربونية  البصمة  خفض 

} البروفيسور نادر البستكيالكربوني لمستقبل أفضل لألجيال القادمة.

يكّرم المهرجان الدولي للسينما اآلسيوية )فيكا( في فوزول في شرق فرنسا 
من  السينمائية  أعماله  كل  عــرض  خــالل  من  فــوكــادا،  كوجي  الياباني  المخرج 

ضمنها أفالم لم تعرض خارج اليابان، من األول من فبراير حتى الثامن منه. 
من  فيلما«،   90 عبر  آسيا  فــي  »جــولــة  المهرجان  يعرض  ال28،  دورتـــه  وفــي 
أفغانستان إلى اليابان عبر كمبوديا والصين، مع تنافس 17 فيلما، تسعة روائية 
حاتمي.   ليلى  اإليرانية  الممثلة  برئاسة  دولية  لجنة  أمــام  وثائقية،  وثمانية 
ويحتل كوجي فوكادا البالغ 42 عاما الذي يعتبر »النجم الصاعد للمخرجين 
خالل  فيلما(   15( أعماله  كل  ستعرض  البرنامج.  في  بــارزا  مكانا  اليابانيين«، 
المهرجان بما فيها فيلم »ذي ريل ثينغ« )هونكي نو شيروشي( الذي عرض في 

مهرجان كان السينمائي عام 2020. 
بينها  الــذي أخرجها فوكادا من  األفــالم  أن بعض  المهرجان  وأكــد منظمو 

فيلمه األول »ذي تشير« عام 2002، ستعرض للمرة األولى خارج اليابان. 
»إنــه مخرج محب لفرنسا، وكل  تيروان  المهرجان جان مــارك  وقــال منظم 
أعماله متأثرة بـ)الروائي الفرنسي أونوريه دو( بلزاك وصانعي أفالم على غرار 
إريك رومر وبرتران تافيرنييه، السينما النفسية الفرنسية« مضيفا »إنه يجّدد 

السينما اليابانية تماما«. 
ومن األحداث البارزة األخرى، تنظيم »يوم السينما األفغانية« في 4 فبراير 
استجابة لدعوة أطلقت في صيف 2021 هدفها الحفاظ على الثقافة األفغانية 

بعد سيطرة طالبان على كابول. 
هذا  المهرجان  إقامة  على  لقدرتهم  سعادتهم  عن  المنظمون  أعــرب  وقــد 
العام بعد إلغاء نسخة العام 2021 من المهرجان بسبب كوفيد-19، ورغم اإلبقاء 

على بعض القيود الصحية. 

ــاري  ــ ــر الـــبـــريـــطـــانـــي هـ ــ ــيـ ــ ـــغ االمـ ـــلـ أبـ
وزوجته ميجان ماركل شركة سبوتيفاي 
السويدية للبث الموسيقي بقلقهما ازاء 
بث معلومات مضللة عن كوفيد-19 على 
متحدث  قـــال  حــســبــمــا  وذلــــك  منصتها 

باسم مؤسستهما أرتشويل.
االغــانــي  ومــؤلــفــا  المغنيان  وحـــذف 
موسيقاهما  ميتشل  وجــونــي  يونج  نيل 
على  احــتــجــاجــا  سبوتيفاي  منصة  مــن 
ببث  الــشــهــيــرة سمحت  الــبــث  أن خــدمــة 
كوفيد- لقاحات  عن  خاطئة  معلومات 

.19
ووقع هاري وميجان سلسلة صفقات 
للبث  برامج  واستضافة  انتاج  بينها  من 
(بـــودكـــاســـت) لصالح  الــرقــمــي  الــصــوتــي 
لكسب  جــهــودهــمــا  ــار  اطـ فــي  سبوتيفاي 
الـــعـــيـــش بـــعـــد اعــــــالن انــفــصــالــهــمــا عــن 

العائلة الملكية البريطانية عام 2020.
وقــــال الــمــتــحــدث »مـــئـــات الــمــاليــيــن 
الناجمة  الجسيمة  بــاألضــرار  يــتــأثــرون 
ــار الـــمـــعـــلـــومـــات الـــخـــاطـــئـــة  ــشــ ــتــ ــن انــ ــ عـ
الماضي  أبريل  وفي  يــوم.  كل  والمضللة 
مخاوفهم  عــن  بالتعبير  مؤسسونا  بــدأ 

العواقب  بشأن  سبوتيفاي  في  لشركائنا 
الخاطئة  للمعلومات  جـــدا  الحقيقية 

عن كوفيد-19 على منصتها«.
واعــــتــــرض الــمــغــنــي يـــونـــج عــلــى بث 
يبث  التي  المنصة  موسيقاه على نفس 
روجـــان  الــكــومــيــدي جــو  الــمــمــثــل  عليها 
روجان  جو  »ذا  تقييما  االعلى  برنامجه 
ــان(.  ــ ــو روجــ اكــســبــيــريــانــس« )تـــجـــربـــة جـ

وأثار روجان جدال بآرائه بشأن الجائحة 
ــيـــة والـــلـــقـــاحـــات  ــكـــومـ والـــــــقـــــــرارات الـــحـ

للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
والعاملين  الــعــلــمــاء  مــن   270 ووقـــع 
في مجال الطب هذا الشهر رسالة تحث 
بحق  ــراءات  ــ اجـ اتــخــاذ  عــلــى  سبوتيفاي 
اياه بنشر االكاذيب في  روجــان متهمين 

برنامجه.

ال��م��خ�����رج ال��ي��اب��������ان�����ي ك�����وج�����ي 
ف���وك�������ادا ن��ج��������م م��ه��������������رج��������ان

الآ�س�ي���وي�����ة  لل���سي�نم������ا  »في��ك�����ا« 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16019/pdf/1-Supplime/16019.pdf?fixed9078
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283386
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

P  2

Link

حمليات 02www.alayam.com

الثنني 28 جمادى الآخر 1443 ـ العدد 11986

Monday 31st January 2022 - No. 11986

جاللته ي�ستقبل ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.. امللك:

ال��ب��ح��ري��ن اخ���ت���ارت ال�����س��الم ن��ه��ًج��ا واحل�����وار خ���ي���اًرا ا���س��رات��ي��ج��ًي��ا

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  ا�صتقبل 

املفدى حفظه اهلل ورعاه  البالد  اآل خليفة عاهل  عي�صى 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  اليوم،  هذا  ال�صافرية  ق�صر  يف 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

الق�صايا  من  عدد  ا�صتعرا�س  جرى  اللقاء  وخالل   

اىل  والرامية  املحلي  ال�صاأن  تخ�س  التي  واملو�صوعات 

فيه خري  ما  لكل  البالد  والتنمية يف  البناء  دفع عجلة 

الوطن واملواطنني الكرام، اإ�صافة لبحث امل�صتجدات يف 

املنطقة.

املثمرة  باجلهود  املفدى  امللك  جاللة  اأ�صاد  كما   

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب 

وتطوير  نه�صتها  وتعزيز  البحرين  خدمة  يف  الوزراء 

عمل احلكومة يف خمتلف املجالت. 

جاللة  اأكد  تطورات  من  العامل  ي�صهده  ما  وحول   

نهًجا  ال�صالم  اختارت  البحرين  مملكة  اأن  املفدى  امللك 

اجلوار  بح�صن  وملتزمة  ا�صرتاتيجًيا،  خياًرا  واحلوار 

وحماربة  امل�صرتكة  والعالقات  املتبادل  والحرتام 

وال�صتقرار  الأمن  يحقق  مبا  والكراهية  التطرف  فكر 

بالطرق  النزاعات  وحل  ال�صعوب،  ل�صالح  والزدهار 

ال�صلمية من خالل تركيز وتكاتف جهود املجتمع الدويل 

اللتزام  خالل  من  وال�صامل  الدائم  ال�صالم  لإحالل 

مببادئ ميثاق الأمم املتحدة ومقا�صده التي تن�س على 

والتم�صك  للدول  الداخلية  ال�صوؤون  يف  التدخل  عدم 

والتعاي�س  والتاآخي  والت�صامح  الإن�صانية  بالقيم 

تعزيز  اإطار  يف  لالأزمات  �صلمية  لت�صوية  والتو�صل 

التعاون الدويل.

حميدان يوؤكد دعم جهود اجلمعيات النوعية

وزير الدفاع ي�سيد بعالقات ال�سداقة القائمة مع ماليزيا

التقى وزير العمل والتنمية الجتماعية، 

�صباح  حميدان،  علي  حممد  بن  جميل 

اخلمي�س يف مكتبه بالوزارة، رئي�س جمل�س 

اأحمد  فواز  وطني،  البحرين  جمعية  اإدارة 

اأع�صاء  من  عدد  بح�صور  وذلك  �صليمان، 

جمل�س الإدارة وامل�صوؤولني بالوزارة.

�صليمان  ا�صتعر�س  اللقاء  وخالل 

تعزيز  اإىل  الرامية  اجلمعية  اأهداف  اأبرز 

والنتماء  والولء  الوطنية  الهوية  ثقافة 

اإىل  بالإ�صافة  املجتمعية،  وامل�صئولية 

اجلمعية  تنفذها  التي  الوطنية  املبادرات 

احلكومية  املوؤ�ص�صات  بني  بال�صراكة 

من  انطالًقا  وذلك  واخلا�صة،  والأهلية 

اإميانها الرا�صخ باأهمية التعاون والتن�صيق 

اإىل  للو�صول  القطاعات  هذه  جميع  بني 

النتائج الإيجابية نحو احلفاظ على الهوية 

الوطنية البحرينية، كما تناول اللقاء بحث 

يف  اجلهود  لتكثيف  التعاون  �صبل  تعزيز 

الربامج  بنوعية  لالرتقاء  ال�صعي  اإطار 

واإحياء  الوطني  احل�س  رفع  اإىل  الهادفة 

الولء والنتماء يف املجتمع.

بجهود  حميدان  اأ�صاد  جانبه  من 

التي  الرائدة  الوطنية  ومبادراتها  اجلمعية 

واملواطنة  الولء  تعزيز  اأجل  من  تنفذها 

بني  والنتماء  الوطنية  القيم  وتر�صيخ 

البحريني، وذلك يف  املجتمع  اأفراد  خمتلف 

ا�صتمرار  موؤكًدا  املجتمعية،  ال�صراكة  اإطار 

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  دعم 

موؤ�ص�صات  تنفذها  التي  النوعية  للمبادرات 

عملها  اإجراءات  وتي�صري  املدين  املجتمع 

املوؤ�ص�صي، وذلك طبًقا لالأحكام والإجراءات 

القانونية للمنظمات الأهلية.

ا�صتقبل الفريق الركن عبداهلل بن ح�صن 

مكتبه  يف  الدفاع  �صوؤون  وزير  النعيمي 

بالقيادة العامة �صباح اأم�س الأحد، �صازريل 

لدى  ال�صديقة  ماليزيا  �صفري  زاهريان  بن 

مملكة البحرين.

وخالل اللقاء رحب وزير �صوؤون الدفاع 

ب�صفري ماليزيا لدى مملكة البحرين، م�صيًدا 

البلدين  بني  القائمة  ال�صداقة  بعالقات 

ال�صديقني.

ال�صيخ  الركن  اللواء  اللقاء  ح�صر 

التخطيط  اآل خليفة مدير  بن خالد  �صلمان 

طيار  الركن  واللواء  والتقنية،  والتنظيم 

مدير  خليفة  اآل  �صلمان  بن  حممد  ال�صيخ 

التعاون الع�صكري.

اإ�سعار ميالد موؤقت ملجهويل الأبوين ودفن اجلثث املجهولة بت�سريح ق�سائي

حتديد 15 يوًما للتبليغ عن املواليد اجلدد داخل البحرين و72 �ساعة لوقائع الوفاة

�صارة جنيب:

�صدر عن �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

باإ�صدار   2022 ل�صنة   )8( رقم  قرار  الوزراء 

الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( ل�صنة 2019 

بتنظيم ت�صجيل املواليد والوفيات.

التبليغ عن واقعة  اأن  اإىل  الالئحة  واأ�صارت 

امليالد التي تتم داخل اململكة تكون خالل خم�صة 

ع�صر يوًما من تاريخ امليالد، وخالل �صتني يوًما 

خارج  حتدث  التي  لتلك  نف�صه  التاريخ  من 

واقعات  عن  بالتبليغ  املكلفون  ويلتزم  اململكة، 

من  اإلكرتونًيا  اإما  اململكة  داخل  تتم  التي  امليالد 

قبل امل�صت�صفى اأو املركز ال�صحي الذي متت فيه 

الولدة، اأو من خالل احل�صور ال�صخ�صي لق�صم 

املواليد والوفيات بالهيئة.

التبليغ  يكون  التنفيذية  الالئحة  وبح�صب 

النماذج  على  الوفيات  اأو  املواليد  واقعات  عن 

عن  الهيئة  تبليغ  ويجب  الغر�س.  لهذا  املعدة 

الطفل املولود حًيا اأو ميًتا خالل املواعيد املقررة 

قانوًنا عن طريق اإخطار امليالد اأو الوفاة ال�صادر 

املوظف  قانوًنا، ويتوىل  امل�صوؤول  ال�صخ�س  عن 

ال�صجل  يف  ميًتا  اأو  حًيا  املولود  قيد  املخت�س 

بعد التاأكد من الولدة اأو الوفاة، كما حددت اآلية 

التبليغ عن واقعة امليالد التي تتم خارج اململكة.

جمهول  املولود  عن  بالتبليغ  يتعلق  وفيما 

اأنه  الالئحة  بينت  الأب،  جمهول  اأو  الأبوين 

يجب اأن يلتزم ال�صخ�س امل�صئول قانوًنا بتبليغ 

الأبوين  اأو  الأب  الطفل جمهول  الهيئة فوًرا عن 

اأو من يف حكمهم ل�صت�صدار اإ�صعار ميالد موؤقت، 

ول  الديانة  م�صلم  مفرت�س  با�صم  الطفل  ويقيد 

ق�صائي  بحكم  اإل  ون�صبه  ا�صمه  تغيري  يجوز 

بات، ويلتزم ال�صخ�س امل�صئول قانوًنا مببا�صرة 

الإجراءات القانونية متهيًدا للح�صول على حكم 

ال�صجل واإ�صدار  للقيد يف  املخت�صة  املحكمة  من 

�صهادة ميالد للطفل.

عن  للتبليغ  املقررة  باملواعيد  يتعلق  وفيما 

واقعة الوفاة، يكون التبليغ خالل اثنتني و�صبعني 

�صاعة من تاريخ الوفاة، وتكون املدة �صتني يوًما 

من تاريخ الوفاة اإذا حدثت خارج اململكة، ويتعني 

خارج  تتم  وفاة  واقعة  عن  التبليغ  يكون  اأن 

ال�صحية وفًقا لإجراءات  املراكز  اأو  امل�صت�صفيات 

حمددة بحيث يقوم املكلف باإبالغ الطبيب املعالج 

لتوقيع الك�صف الطبي على املتوفى، فاإذا ثبت له 

اأن الوفاة طبيعية يحرر اإخطاًرا بذلك ي�صلمه اإىل 

املكلف لت�صليمه للموظف املخت�س لقيد املتوفى 

يف ال�صجل.

الطبيب  ت�صكك  اإذا  ما  حالة  يف  اأنه  وبينت 

طبيعية  غري  تكون  قد  الوفاة  اأن  يف  املعالج 

يقوم باإبالغ اجلهات الق�صائية املخت�صة باإخطار 

يرفق  اأن  على  املتوفى  لقيد  املخت�س  املوظف 

بالإخطار ن�صخة من تقرير الطبيب ال�صرعي.

على  العثور  مت  حال  يف  اأنه  واأو�صحت 

يكون  اأن  يجب  الهوية،  جمهول  اإن�صان  جثة 

التبليغ عنها وقيدها بال�صجل بعد تبليغ املركز 

الهوية  املخت�س، ول تدفن جثة جمهول  الأمني 

الق�صائية  اجلهة  عن  �صادر  دفن  بت�صريح  اإل 

والحتفاظ  اجلثة  دفن  يتم  اأن  على  املخت�صة، 

مع  بالتن�صيق  القرب  مكان  على  تدل  باإحداثية 

الهيئة  وتتوىل  املقربة،  عن  امل�صئول  املوظف 

اجلهة  من  اأمر  على  بناء  الوفاة  �صهادة  اإ�صدار 

للمباحث  العامة  والإدارة  املخت�صة  الق�صائية 

والأدلة اجلنائية.

واإ�صدار  قيد  »يتم  اأن  على  الالئحة  ون�صت 

�صهادة الوفاة بالن�صبة للمفقود بناء على �صدور 

حكم ق�صائي بات بذلك من املحكمة املخت�صة«.

الوفاة  �صهادة  اإ�صدار  يتم  اأنه  اإىل  واأ�صارت 

بعد التحقق من ا�صتيفاء جميع اإجراءات التبليغ 

املطلوبة ودفع الر�صوم املقررة، ويتم ت�صليمها اإىل 

اأحد اأ�صول املتوفى اأو فروعه من الدرجة الثانية 

اأو اأزواجه ويجوز ت�صليم �صهادة الوفاة لغريهم 

مبوجب قرار ي�صدر من الرئي�س.

وحددت الالئحة �صروط ا�صتخراج �صهادات 

امليالد اأو الوفاة، ومبوجبها يكون لكل ذي �صفة 

احلق يف ا�صتخراج �صهادة ميالد اأو وفاة تتعلق 

اأو  باأ�صوله  اأو  املتوفى  اأو  املولود  بال�صخ�س 

بفروعه اأو باأزواجه، على اأن يقدم جواز ال�صفر 

وبطاقة الهوية، واإخطار امليالد اأو الوفاة بح�صب 

اخلارج يف حال  من  م�صدقة  و�صهادة  الأحوال، 

اأو الوفاة، وما يثبت دخول  كانت واقعة امليالد 

اجلثة اإىل اململكة اأو ما يثبت دفنها خارجها يف 

حال كانت الوفاة يف اخلارج.

ا�صتخراج  يجوز  ل  اأنه  اإىل  الالئحة  ولفتت 

ال�صهادات  من  امل�صموح  العدد  يجاوز  عدد 

وال�صور ال�صادرة عنها، والذي ي�صدر بتحديده 

قرار من الرئي�س، ويجب اإرفاق توكيل ر�صمي يف 

الأحوال التي يكون فيها مقدم الطلب وكيالً عن 

�صاحب ال�صاأن.

اأنه »تعترب ال�صجالت  ون�صت الالئحة على 

لأحكام  طبًقا  حفظها  اأو  اإن�صاوؤها  يتم  التي 

القانون، وكذلك ال�صهادات وال�صورة امل�صتخرجة 

هي  لأحكامه،  تنفيًذا  ال�صادرة  للقرارات  طبًقا 

الوثائق الر�صمية الوحيدة لإثبات البيانات التي 

احتوتها. ول يجوز تغيري اأي من بيانات ال�صجل 

املوظف  وعلى  بات.  ق�صائي  حكم  مبوجب  اإل 

املخت�س بعد ت�صلمه �صورة تنفيذية من احلكم 

خانة  �صمن  ال�صجل  يف  التاأ�صري  اإليه،  امل�صار 

املالحظات على بيانات ومنطوق احلكم ال�صادر 

يف �صاأن هذا التغيري، وت�صدر �صهادة جديدة على 

�صوء هذا التعديل«.

بينت  ال�صجل،  بيانات  بحفظ  يتعلق  وفيما 

�صامل  كمرجع  ال�صجل  اعتماد  يجب  اأن  الالئحة 

لقيد املواليد والوفيات، و�صمان �صرية املعلومات 

والبيانات املقيدة بال�صجل وحفظها ب�صفة دائمة 

بطريقة حتفظها من التلف.

م������ل������ت������زم������ون ب�����ح�����������س�����ن اجل�����������������وار وحم����������ارب����������ة ف������ك������ر ال�������ت�������ط�������رف وال������ك������راه������ي������ة

رئي�سة جمل�س النواب ترعى املوؤمتر الدويل للبيانات
الثانية  الن�صخة  الأربعاء 30 مار�س،  البحرين  ت�صت�صيف مملكة 

من املوؤمتر البحريني الدويل للبيانات بعنوان »البيانات، م�صتقبل كل 

�صيء«، حتت رعاية فوزية بنت عبداهلل زينل، رئي�صة جمل�س النواب.

العاملية  املجموعة  ورئي�س  املوؤمتر  رئي�س  اأكد  املنا�صبة  وبهذه 

هذا  انعقاد  اأهمية  حاجي  جا�صم  الدكتور  ال�صطناعي،  للذكاء 

جودة  حت�صني  يف  البحرين،  مملكة  ت�صت�صيفه  الذي  املوؤمتر 

و  التحليالت  ا�صتخدام  عرب  امل�صتقبلية،  وال�صرتاتيجيات  القرارات 

من  اأ�صبحت  التي  ال�صخمة،  البيانات  من  امل�صتخرجة  ال�صتنتاجات 

الأمور ال�صرورية، وباتت جزءا من الذكاء ال�صطناعي الذي يزيد من 

قيمة الأعمال الإدارية. 

ال�صطناعي  الذكاء  املتوا�صل يف جمال  الدعم  و  باجلهود  واأ�صاد 

تعزيز  على  وحر�صها  النواب،  جمل�س  رئي�صة  من  الرقمي  والتحول 

الدور الربملاين يف حتفيز الأجيال القادمة من البحرينيني يف تطوير 

التحول الرقمي يف اململكة يف ظل دعم واهتمام ح�صرة �صاحب جاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

واأكد حاجي اأن املوؤمتر الذي يجري بتنظيم من املجموعة العاملية 

�صي�صهد  الإمارتية  ميديا  �صي  اي  وموؤ�ص�صة جي  ال�صطناعي،  للذكاء 

م�صاركة متحدثني حمليني واإقليميني ودوليني.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11986/pdf/INAF_20220131012219026.pdf
https://www.alayam.com/alayam/first/945055/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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وال�سجون  البديلة  العقوبات  قانون  يف  التو�سع 

يف  الت�سريعات  تطور  تعك�س  خطوات  املفتوحة 

وتعزيز  املجتمع  يف  امل�ستفيدين  وادماج  البحرين 

املنظومة الأمنية

ل  التي  ال�حيدة  اللعبة  هي  اليد  كرة  اأن  تعلم  هل 

و�شل  ذلك  ومع  اجانب  حمرتفني  الدوري  يف  ي�جد 

املنتخب للعاملية ومن اف�شل منتخبات القارة...

حتية لهذا اجليل من لعبني واإداريني واحتاد على هذه 

الإجنازات..

الف مربوك لالأحمر وفالك البط�لة هاملرة.
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الهن�د احلمر  تاأمر كل  املتحدة  ال�ليات   - 1876

بالنتقال اإىل املحميات.

احلبيب  تعتقل  الفرن�شية  ال�شلطات   -  1953

ب�رقيبة.

اأول   ،1 اإك�شبل�رر  ال�شناعي  القمر  اإطالق   1958

الأقمار ال�شناعية لل�ليات املتحدة.

الأحمد  جابر  ال�شيخ  الك�يت  دولة  اأمري   -  1978

ال�شامل  العبداهلل  �شعد  لل�شيخ  تزكيته  يعلن  ال�شباح 

ال�شباح ملن�شب ويل العهد.

مطاعم  �شل�شلة  من  مطعم  اأول  افتتاح   -  1990

وكان  م��شك�،  ال�ش�فيتية  العا�شمة  يف  ماكدونالدز 

تغري  على  عالمة  مبثابه  مب��شك�  املطعم  هذا  افتتاح 

الزمن يف الحتاد ال�ش�فيتي.

2009 - الربملان ال�ش�مايل ينتخب رئي�ص احتاد 

املحاكم الإ�شالمية �شريف �شيخ اأحمد رئي�ًشا لل�ش�مال.

الأمم  بكاأ�ص  يف�ز  امل�شري  املنتخب   -  2010

يف  وال�شابعة  الت�ايل  على  الثالثة  للمرة  الأفريقية 

ل�شفر  بهدف  الغاين  املنتخب  على  تغلبه  بعد  تاريخه 

وذلك يف البط�لة التي اأقيمت يف اأنغ�ل.

رئي�ًشا  ماتاريال  �شريجي�  انتخاب   -  2015

ِلإيطاليا.

الحتاد  من  تن�شحب  املتحدة  اململكة   -  2020

فرتة  لتبداأ  الُع�ش�َيّة،  من  �شنة   47 بعد  الأوروبي 

انتقالية من 11 �شهًرا.

فريو�س كورونا ينهي حياة املمثل 

الرو�سي ليونيد كورافليوف

متاأثًرا  ك�رافلي�ف،  لي�نيد  الرو�شي  املمثل  ت�يف 

بفريو�ص ك�رونا، عن عمر يناهز 86 �شنة، وهذا وفًقا 

ملا اأعلنه ابنه فا�شيلي ك�رافلي�ف، لـ»رو�شيا الي�م«.

وكان قد نقل ك�رافلي�ف يف م�شت�شفى »ك�م�ناركا« 

اخلا�ص بعالج مر�شى ك�رونا، بعد اإ�شابته باللتهاب 

الرئ�ي، ومل ي�ؤكد الأطباء اإ�شابته بـ»ك�فيد-19«، ومت 

نقله اإىل م�شت�شفى اآخر ليكمل عالجه.

عام  من  اأكت�بر   8 يف  ك�رافلي�ف  لي�نيد  ولد 

اأحدى م�شانع  1936 مب��شك�، ووالده كان يعمل يف 

يف  خا�شة  الدرا�شي،  تفّ�قه  عدم  وب�شبب  الطائرات، 

بع�ص امل�اد مثل الكيمياء والفيزياء والريا�شيات، فهذا 

ما دفعه اإىل اختيار مهنة التمثيل، وجنح يف عام 1955 

يف اللتحاق مبعهد جريا�شيم�ف احلك�مي لل�شينما.

�شينمائية  اأدوار  لعب  يف  ك�رافلي�ف  بداأ  ثم  ومن 

 ،1959 عام  يف  وذلك  املعهد،  يف  طالبا  كان  اأن  منذ 

الأفالم  دوًرا يف  نح� 191  املهنية  حياته  وقدم خالل 

.»imdb« ال�شينمائية والتلفزي�نية، بح�شب م�قع

منوذج لدار »Dolce&Gabbana« الإيطالية يف عر�سها الأول ويف ليلة ا�ستثنائية مبدينة 

الُعال ال�سعودية، حيث مت عر�س جمموعة الدار الأخرية من الأزياء الراقية الن�سائية.

د.القا�سم اأول وكيلة بوزارة ال�سوؤون اال�سالمية ال�سعودية

والإر�شاد  والدع�ة  الإ�شالمية  ال�ش�ؤون  وزير  اأ�شدر 

اآل  عبدالعزيز  بن  عبداللطيف  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شع�دي 

ال�شيخ، اأم�ص الأحد، قراًرا اإدارًيا يق�شي بتكليف الدكت�رة 

الرقمي  القا�شم وكيلة للتخطيط والتح�ل  ليلى بنت حمد 

ال�ش�ؤون  ب�زارة  وكيلة  اأول  ُتعد  والتي  كامل،  عام  ملدة 

لتمكني  ن�عية  نقلة  يف  ال�زارة  تاأ�شي�ص  منذ  الإ�شالمية 

املراأة للعمل بقطاعات ال�ش�ؤون الإ�شالمية.

وكان اآل ال�شيخ قد اأ�شند يف قرار �شابق للدكت�رة ليلى 

القا�شم اإدارة احل�كمة التي ترتبط مبكتبه، يف اإطار تط�ير 

املقدمة  اخلدمة  ج�دة  وحت�شني  بال�زارة،  الإداري  العمل 

للم�شتفيدين وتعزيز مبداأ ال�شفافية.

اإطار  يف  اأم�ص  ال�زير  اأ�شدره  الذي  القرار  ياأتي  كما 

اجله�د التي يبذلها لتعزيز دور املراأة يف املنا�شب واملهام 

القيادية بقطاعات ال�زارة ووكالتها املختلفة م�اكبة لروؤية 

الدور  تفعيل  باأهمية  ال�زارة  من  واإمياًنا   ،2030 اململكة 

احلك�مية  القطاعات  خدمة  يف  ال�شع�دية  للمراأة  املميز 

وال�شتفادة منها يف التط�ير وحتقيق م�شتهدفات ال�زارة، 

وفًقا لقناة الإخبارية ال�شع�دية.

�سجن 19 عاًما يف جرمية ارتكبها تواأمه

من  اأغرب  ق�شية  الأمريكية  املحاكم  اأروقة  �شهدت 

ال�شلطات يف �شيكاغ� �شراح رجل  اأطلقت  اخليال، حيث 

عاًما خلف  نح� 19  ق�شى  اأن  بعد  دوغار،  كيفن  يدعى 

الق�شبان، بتهمة القتل يف حادث اإطالق نار عام 2003.. 

لي�ص هناك غريب حتى الآن.. اخليال يبداأ باعرتاف كارل 

اجلرم  بارتكابه  )املتماثل(،  الرجل  ت�اأم  دوغار،  �شميث 

بعد عقد من اجلرمية اأي يف 2013.

يف  اأ�شخا�ص  ثالثة  على  النار  فتح  قد  م�شلح  وكان 

عن  اأ�شفر  مار�ص 2003، مما  ب�شيكاغ� يف  اأبتاون  حي 

ل�شبكة  وفًقا  ب�لدن،  روين  واإ�شابة  كارتر  اأنط�ان  مقتل 

»اإن بي �شي �شيكاغ�«.

بال�شجن 54  ودين دوغار عام 2005 وحكم عليه 

عاًما، قبل اأن يعرتف �شقيقه الت�اأم كارل �شميث، بارتكاب 

اجلرمية، يف ر�شالة بعثها اإىل كيفن يف 2013، بعد ما 

يقرب من عقد من اإدانته.

طبيبة �سعودية تدخل عامل التمثيل

مب�شل�شل  ن�شراهلل  فاطمة  ال�شع�دية  الطبيبة  ظهرت 

)ت�شاهيل(، لتجمع بني مهنة الطب والتمثيل.

ويف ح�ار مع »العربية.نت«، قالت: »اأنا تخ�ش�شي جراحة 

)ت�شاهيل( عن طريق  م�شل�شل  اختياري يف  وجه وفكني، ومت 

ال�شركة املنتجة، وه� م�شل�شل �شع�دي م�شري، اأردين لبناين، 

حلقاته مت�شلة منف�شلة«.

كما ذكرت اأن التمثيل يعر�ص عليها منذ 2017، وكان من 

ال�شع�بة عليها التفرغ الكامل له ب�شبب طبيعة عملها، فلديها 

م�اعيد للمر�شى ل ت�شتطيع اإلغاءها ب�شبب التمثيل، م�ؤكدة اأنه 

اأوىل،  طبيبًة  فمهنتها  به،  تق�م  الذي  الدور  اأهمية  كانت  مهما 

لذلك التمثيل لديها يك�ن باأوقات الفراغ اأو نهاية الأ�شب�ع.

وعن م�قف اأهلها من عملها ممثلًة، قالت: »اأهلي منفتح�ن، 

ول اأتذكر اأنهم قد عار�ش�ا اأي فكرة دون اأن يك�ن هناك نقا�ص 

وح�ار، وبالعك�ص هم متقبل�ن عملي ممثلًة«.

�شرف  �شيفة  �شاركت  اأنها  ذكرت  بالتمثيل،  بداياتها  وعن 

ت�شتطيع  ل  اأنها  عامي 2017 و2018، م��شحة  باأعمال يف 

لرتى  ت�شتهر  مل  لأنها  عي�ص«  »ياأكل  التمثيل  اأن  على  احلكم 

ا ك�نها ل ُتعد نف�شها ممثلة حمرتفة. جدوى ذلك، واأي�شً

ولكن بالن�شبة ملهنتها بالطب فه� الأقرب لقلبها، حتى ل� 

رجع بها الزمان �شتختار تخ�ش�شها الطبي.

وعن اختياراتها الفنية قالت: »غالًبا ما اآخذ قراراتي بنف�شي 

واأك�ن الداعمة لنف�شي، خا�شة عندما اأك�ن مقتنعة بالدور«.

البحرين.. 3 حاالت وفاة.. ال�سحة 

ت�سجل 6745 اإ�سابة جديدة بكورونا

يناير 2022،  الأحد 30  الي�م  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

اأظهرت ت�شجيل  بلغ عددها 31036  التي  الفح��شات  اأن 

وتعايف  وفاة،  حالت  و3  جديدة،  قائمة  حالة   6745

3801 حالة اإ�شافية.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 42613 حالة، 

منها 106 حالت تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى بينما تخ�شع 

12 حالة يف العناية املركزة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11986/pdf/INAF_20220131012219026.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/944997/News.html
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»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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بالتوازي مع البدء بتنفيذ »السجون المفتوحة« خالل األشهر القادمة

 ولي العهد رئيس الوزراء: التوسع 
في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة

وجه صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العه��د رئيس 
مجل��س ال��وزراء، إل��ى مواصلة التوس��ع في 
تطبيق قانون العقوب��ات والتدابير البديلة 
وأن يت��وازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج 
يكف��ل تعزي��ز  بم��ا  المفتوح��ة  الس��جون 
االس��تفادة م��ن برنامج العقوب��ات البديلة 
وما يه��دف إلي��ه من غاي��ات نبيل��ة للفرد 

والمجتمع.
وكلف س��موه وزارة الداخلية، بتنفيذ برنامج 
الس��جون المفتوحة خالل األش��هر القادمة، 
مؤك��دًا س��موه أن ه��ذه البرام��ج تأتي في 
سياق مواصلة تطوير المنظومة التشريعية 
بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى.

ج��اء ذلك، ل��دى لقاء س��موه بقص��ر الرفاع 
أمس، وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 
بن عبداهلل آل خليف��ة، بحضور وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليف��ة، إذ ق��دم لس��موه إيج��ازًا بش��أن 

النتائ��ج الت��ي تحقق��ت على صعي��د تنفيذ 
قانون العقوبات والتدابي��ر البديلة المدرج 
ضمن اإلط��ار الموحد للمش��اريع الحكومية 

ذات األولوية.
وأع��رب س��موه عن ش��كره ل��وزارة الداخلية 
وكافة منتس��بيها، مثمنًا سموه ما قامت به 
من حس��ن تنفيذ لهذا البرنام��ج، كما اطلع 

س��موه على ما قامت ب��ه وزارة الداخلية من 
خطوات بش��أن برنامج الس��جون المفتوحة 
وفق الضوابط المحددة التي تكفل التوس��ع 
في تطبيق برنامج العقوبات البديلة وإعادة 
دمج المستفيدين من البرنامج في المجتمع.
 وأشار س��موه، إلى أن األمن أساس التنمية 
بجه��ود  منوه��ًا  المج��االت،  مختل��ف  ف��ي 

وزارة الداخلي��ة وكافة منتس��بيها في تبني 
المبادرات التي ترس��خ األمن وتعزز التطور 

والنماء في مملكة البحرين.
 من جهته، رفع وزير الداخلية خالص الشكر 
وعظيم االمتنان إلى صاحب الس��مو الملكي 
ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء على دعم 
س��موه المس��تمر لوزارة الداخلية لمواصلة 
تعزيز مس��ارات التطوير ف��ي عملها األمني 
والخدمات التي تقدمها أجهزتها المختلفة 
للمواطنين والمقيمي��ن، داعيًا المولى جلت 
قدرته أن يحفظ س��موه ويرعاه ويديم على 
مملك��ة البحري��ن نعمة األمن واالس��تقرار 
بقيادة حض��رة صاحب الجالل��ة ملك البالد 

المفدى.

ضوابط محددة تكفل إعادة دمج المستفيدين من البرنامج في المجتمع

»السجون المفتوحة« يأتي في سياق مواصلة تطوير المنظومة التشريعية

األمن أساس التنمية وجهود »الداخلية« في تبني المبادرات عززت التطور

وزير المواصالت: مواصلة العطاء والعمل بروح الفريق الواحد
أكد وزي��ر المواصالت واالتصاالت كمال أحمد، أن اعتزاز 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى، وتثمين صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين 
في الصف��وف األمامي��ة للتصدي لفي��روس كورونا من 
الك��وادر الصحية، وقوة دفاع البحري��ن، ووزارة الداخلية، 
وكافة الجهات المساندة، يمثل دافعًا لمواصلة العطاء 
والعمل بروح الفريق الواحد. وأش��اد بما أبداه منتس��بو 
الوزارة وش��ركة مطار البحرين وهيئة تنظيم االتصاالت 
المشاركين في الجهود الوطنية لتصدي لفيروس كورونا 
من روح وطنية مس��ؤول منذ ب��دء الجائحة وحتى اليوم، 
وما قدموه من جهود في مواجهة الظروف االس��تثنائية 
الت��ي يمر بها العال��م لتصدي لجائحة في��روس كورونا 
كوفي��د – 19. وأكد أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم 
يس��تدعي بذل المزيد م��ن الجهود للوص��ول للنجاحات 
المنش��ودة، ولتحقي��ق المزي��د م��ن التط��ور التنم��وي 
واالقتصادي لتحقيق أهداف رؤي��ة البحرين االقتصادية 

2030. ج��اء ذل��ك ل��دى تس��ليمه أمس »وس��ام األمير 
س��لمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي« للكوادر الوطنية 

المش��اركين في الجهود الوطنية للتصدي للفيروس من 
منتس��بي الوزارة وش��ركة مطار البحرين وهيئة تنظيم 

االتص��االت، إنف��اذًا لألم��ر الملكي الس��امي وف��ي إطار 
توجيه صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين 
ف��ي الصفوف األمامية من الك��وادر الصحية، وقوة دفاع 

البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة.
وهن��أ الوزي��ر الحاصلي��ن على الوس��ام، مثمن��ًا الجهود 
الكبي��رة الت��ي قدمها منتس��بو ال��وزارة وش��ركة مطار 
البحري��ن وهيئة تنظيم االتص��االت، والتي تدعم جهود 
»فريق البحرين« في التص��دي لفيروس كورونا، متمنيًا 

لهم دوام التوفيق والنجاح لما فيه خير وصالح للوطن.
فيم��ا أعرب منتس��بو ال��وزارة عن االعت��زاز والفخر بهذا 
التكريم الس��امي وما يمثله من داف��ع كبير وحافز لبذل 
المزي��د من العطاء وخدمة الوطن ف��ي كافة المجاالت، 
مؤكدي��ن أن الوس��ام يعد ش��رفًا لكل م��ن حصل عليه 
وأمان��ة ومس��ؤولية تتطل��ب مواصلة تقدي��م األفضل 
دائم��ًا، مش��يدين بما يحظ��ون به من دعم ومس��اندة 
وتوجيهات مس��تمرة من قبل س��عادة وزير المواصالت 

واالتصاالت.

 »األعلى للمرأة« يناقش مع الشركاء 
نتائج خطة نهوض المرأة البحرينية

عق��د المجلس األعلى للم��رأة أربعة 
لق��اءات عمل م��ع عدد م��ن الجهات 
ضمن قطاع��ات مختلفة من القطاع 
الع��ام والخ��اص، لمناقش��ة نتائ��ج 
تقيي��م الخط��ة الوطني��ة لنه��وض 
 ،)2022-2013( البحريني��ة  الم��رأة 
وذل��ك اس��تكمااًل لخط��ة »التقيي��م 
العش��رية« واس��تعدادًا للتخطي��ط 
للمرحل��ة القادمة، باالس��تفادة من 
مخرجات ه��ذه المرحلة. وتأتي هذه 
االجتماع��ات كذل��ك ف��ي س��ياق ما 
نتج ع��ن المنت��دى الوطن��ي لتقرير 
مملك��ة البحري��ن الثان��ي للت��وازن 
بين الجنس��ين، المقام ف��ي نوفمبر 
يعم��ل  توصي��ات  م��ن  الماض��ي، 
المجل��س م��ع ش��ركاء العم��ل على 
وخط��ط  سياس��ات  إل��ى  تحويله��ا 
وبرام��ج عم��ل لتقلي��ص الفج��وات 
وتطوير مؤش��رات األداء على صعيد 
الت��وازن بين الجنس��ين. وجرى خالل 
هذه اللقاءات، مناقشات عديدة ألبرز 
ما ت��م تنفيذه من برام��ج ومبادرات 
الخط��ة الوطني��ة لنه��وض الم��رأة 
البحريني��ة ضم��ن مجاالت اس��تقرار 
األس��رة ف��ي الجانبي��ن االجتماع��ي 
الحياة،  م��دى  والتعلم  واالقتصادي، 
وجودة الحياة خ��الل الفترة )2013-

مناقش��ة  إل��ى  باإلضاف��ة   ،)2022
المرحل��ة  وتوجه��ات  منطلق��ات 
القادمة من منظور مرئيات الشركاء 
بش��أن المبادرات ومؤشرات القياس 
القادمة  الوطنية  للخط��ة  المقترحة 
الس��تدامة تق��دم الم��رأة البحرينية 
)2023-2030( والتي س��وف تسهم 
ف��ي تطوي��ر آلي��ات التعاون وس��بل 
التنفي��ذ القادم��ة. وقال��ت األمين��ة 

العامة للمجلس األعلى للمرأة هالة 
األنصاري، أن هذه اللقاءات تأتي من 
منطلق ح��رص المجلس على تطوير 
آليات التقييم والتخطيط بما ينسجم 
مع األولويات الوطنية والمس��تجدات 
العالمية، والتي س��يتم اس��تثمارها 
استثمارًا سليمًا لتحديد وجهة العمل 
القياس  القادمة بتطوي��ر منهجيات 
لبعض المؤش��رات وتقدي��م المزيد 
من الق��راءات الترابطية الموضوعية 

لواقع التوازن بين الجنسين.
المجل��س  أن  األنص��اري  وأوضح��ت 
األعل��ى للم��رأة ق��د وض��ع برنامجًا 
تنفيذي��ًا متكام��اًل للفت��رة القادمة 
اس��تعدادًا لإلع��الن ع��ن تفاصي��ل 

الخط��ة الوطنية القادم��ة، يتضمن 
ع��دد من اللق��اءات المماثل��ة يقوم 
من خالله بإش��راك جمي��ع المعنيين 
عل��ى المس��توى الوطن��ي في رس��م 
توجهات الخطة الوطنية الس��تدامة 
-2023 البحريني��ة  الم��رأة  تق��دم 
المؤش��رات  إل��ى  بالنظ��ر   ،2030
للتوازن  الوطني  للبرنام��ج  اإليجابية 
بين الجنس��ين الذي تحرك تفاصيله 
الخط��ة الوطني��ة الت��ي تع��د اليوم 
بمثابة دليل العمل على المس��توى 
الفكرية  الوطني، وتع��ود ملكيته��ا 
لجميع مؤسس��ات الدولة الرس��مية 
والمجتم��ع  والخاص��ة  والحكومي��ة 

المدني.

 الحمادي يفوز بجائزة اإلنجاز المتميز 
في »العالقات العامة« لعام 2021

تح��ت رعاية مستش��ار جاللة الملك 
لش��ؤون اإلع��الم، الرئي��س الفخري 
البحرينية  العامة  العالقات  لجمعية 
نبي��ل ب��ن يعق��وب الحم��ر، أقامت 
أم��س  احتفالي��ة مس��اء  الجمعي��ة 
بفندق الخليج، حيث منحت المستشار 
عيس��ى ب��ن عبدالرحم��ن الحمادي، 
مستشار شؤون اإلعالم بديوان ولي 
العهد، جائ��زة اإلنج��از المتميز في 
مجال العالقات العامة للعام 2021، 
وذلك لدوره القيادي وإسهاماته في 

مختلف المبادرات الوطنية.
العالق��ات  جمعي��ة  رئي��س  وق��ال 
العام��ة البحريني��ة الدكت��ور فه��د 
إبراهيم الشهابي، في كلمة له خالل 
الحف��ل: »إن الش��خصية  افتتاحي��ة 
القيادي��ة الفائ��زة بجائ��زة اإلنج��از 
المتميز في مج��ال العالقات العامة 
للع��ام 2021، ق��د ح��ازت على هذه 
الجائزة، لدورها القيادي في مختلف 
اإلس��هام  ومنها  الوطنية  المبادرات 
ف��ي إدارة األزمات إعالمي��ًا. حيث إن 
هذه الش��خصية قد اس��تطاعت، في 
مختل��ف المناس��بات، وم��ن مختلف 
بمهني��ة  تتعام��ل  أن  المواق��ع، 
عالية، مع مختلف المش��اريع الهامة 
والمواقف الحساس��ة التي مرت بها 

مملكتنا الغالية«.
من جانب��ه، ذكر المستش��ار الحمر، 
ف��ي كلمته ب��أن منظوم��ة اإلعالم 
ف��ي البحرين لم تتوق��ف خالل أزمة 
كورون��ا، وهو م��ا يمث��ل تحدي ألي 
دول��ة. كم��ا وأن هذه الجائ��زة، في 
نس��ختها الحادية عش��رة، قد جاءت 
تقديرًا من جمعية العالقات العامة 
البحريني��ة، للقي��ادات الت��ي قدمت 

خدم��ات جليل��ة لمهن��ة العالق��ات 
العام��ة، وما ينض��وي تحت مظلتها 
م��ن ف��روع. وأن اختي��ار الش��خصية 
الفائزة، خاضع لعدة معايير مهنية، 
تتم مراجعتها بشكل دوري، مشيدا 
بإنج��ازات الش��خصية الفائ��زة على 

كافة األصعدة.
بع��د ذل��ك ت��م اإلع��الن ع��ن منح 
البحرينية،  العامة  العالقات  جمعية 
المستش��ار عيس��ى بن عبدالرحمن 
الحم��ادي، جائ��زة اإلنج��از المتميز 
ف��ي مج��ال العالقات العام��ة للعام 
2021، وذلك لدوره الوطني في إدارة 
مختلف األزمات إعالميًا. حيث تس��لم 
المستشار الحمادي درع الجائزة من 

المستشار نبيل بن يعقوب الحمر. 
م��ن جهته قال المستش��ار عيس��ى 
ب��ن عبدالرحم��ن الحم��ادي به��ذه 
المناس��بة: »أتق��دم بجزيل الش��كر 
لجمعية العالقات العامة البحرينية، 
وعل��ى رأس��ها المستش��ار نبيل بن 
يعق��وب الحمر،عل��ى ه��ذا التكريم، 

والذي جاء انعكاس��ًا لوالئي المطلق 
ورغبت��ي الصادقة في خدمة س��يدي 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، ملك البالد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه، في تحقيق رؤاه وفق نهج 
جاللته أيده اهلل التطويري الش��امل، 
ول��م يك��ن بإمكان��ي تحقي��ق ذلك 
ل��وال الدعم الال متناهي من س��يدي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل. 
وأض��اف: »الجائ��زة تع��د فرصة لي 
للتأكيد على أنن��ا جميعًا جنود لهذا 
الوطن العزيز، وأن ما تحقق لم يكن 
ليتحقق لوال التوفيق من اهلل عز وجل 
وم��ن ثم دع��م المس��ؤولين بكافة 
المواقع التي تشرفت بالعمل معهم 
وتع��اون زمالئ��ي الذي��ن س��اهموا 
بجهدهم في تحقيق النجاحات، فكل 
إنج��از ينس��ب لفريق العم��ل بكافة 
كوادره وف��ي كل موقع ومس��ؤولية 

فردية كانت أو جماعية«.
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نمو االستثمارات المباشرة في البحرين بمليار دوالر في 2020

22 شركة تستثمر 839 مليون دوالر وتوفر 4861 فرصة عمل

تحقيق التعافي االقتصادي بروح فريق البحرين الواحد

البحرين ضمن االقتصادات األسرع نموًا في دول المنطقة

توقع نمو الناتج غير النفطي 5٪ عام 2022 مقارنة بـ3.2٪ في 2021

نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 2.4٪ في 2021

 91٪ نسبة االستثمارات المباشرة المتراكمة مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي

مجلس التنمية االقتصادية استقطب 86 شركة خارجية بـ2021 
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توقع ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي إلى 3.1٪ العام الجاري.. ولي العهد رئيس الوزراء:

فرص واعدة لتعزيز نمو االقتصاد الوطني

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء رئي��س مجلس التنمية 
االقتصادي��ة عل��ى أهمية اس��تمرار المس��اعي المخلصة، 
من أجل تحقيق التعافي االقتصادي المنش��ود بروح فريق 
البحرين الواحد، وخلق مزي��ٍد من الفرص الواعدة ليواصل 
االقتص��اد الوطني تعزيز نموه بم��ا يحقق التطلعات لبناء 
حاضٍر مش��رق ومس��تقبٍل أكث��ر ازدهارًا لمملك��ة البحرين 
وأبنائه��ا وتعزي��ز مكانة المملك��ة التنافس��ية وفق رؤى 
وتطلعات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ىآل 

خليفة عاهل البالد المفدى. 
جاء ذل��ك لدى ترؤس س��موه أمس اجتم��اع مجلس إدارة 
مجل��س التنمي��ة االقتصادية ع��ن ُبعد، بحض��ور أعضاء 
مجل��س اإلدارة، حي��ث جرى اس��تعراض ومناقش��ة النمو 
االقتص��ادي لمملك��ة البحرين في ظل الظ��روف العالمية 
 )19_COVID( كورون��ا  في��روس  لجائح��ة  االس��تثنائية 

وتداعياتها المختلفة. 
وقال س��موه إن الجه��ود المبذولة من قب��ل كافة أعضاء 
فري��ق البحري��ن حقق��ت نتائ��ج إيجابية دعمت مس��ارات 
الخط��ط االقتصادي��ة بما يعود بالخير عل��ى أبناء الوطن، 
منوهًا بمس��اهمة مجلس التنمي��ة االقتصادية في تنمية 
االس��تثمارات في البحرين م��ن خالل جذب االس��تثمارات 
المباش��رة والتي ستس��هم في تنويع القاعدة االقتصادية 
للمملك��ة وتدفع بالنمو االقتصادي نح��و النتائج المرجوة 
بما ينعكس أثره على تعزيز مسارات التعافي االقتصادي. 

ون��ّوه س��موه بالتعاون المش��ترك بي��ن القطاعين العام 
والخاص تحقيقًا ألهداف رؤية البحرين االقتصادية 2030، 
وم��ا يعززه من تش��ريعات داعمة للنمو م��ن خالل تعاون 
الس��لطة التش��ريعية ف��ي هذا الص��دد، وال��ذي ينعكس 
أث��ره إيجابًا لصال��ح المواطني��ن، مؤكدًا أهمية اس��تمرار 
الجه��ود التي تتم من أجل مواصل��ة خلق الفرص الواعدة 

للمواطنين، والت��ي تأتي كإحدى أولوي��ات خطة التعافي 
االقتصادي والتي يجب وضعها نصب األعين عند تنفيذ أو 

جذب المشاريع التنموية للمملكة. 
وخالل االجتماع، قدم الرئي��س التنفيذي لمجلس التنمية 
االقتصادية خالد حميدان عرضًا تضمن أحدث المؤش��رات 
االقتصادي��ة، وجه��ود مجل��س التنمي��ة االقتصادية في 

استقطاب االستثمارات، حيث أشار إلى أن مملكة البحرين 
مس��تمرة في كونها ضمن االقتصادات األس��رع نموًا في 
دول المنطق��ة، وقد قدر صن��دوق النقد الدولي معدل نمو 
الناتج المحلي اإلجمالي في البحرين بنسبة 2.4 % في عام 
2021، وتوق��ع نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنس��بة 3.1 % 
ف��ي ع��ام 2022. ويعود هذا النمو بش��كل رئيس إلى نمو 
النات��ج المحلي اإلجمالي غير النفط��ي، والذي من المتوقع 
أن ينم��و بنس��بة 5 % في ع��ام 2022 مقارنة بنس��بة 3.2 
% ف��ي ع��ام 2021، وذل��ك بحس��ب بيان��ات وزارة المالية 

واالقتصاد الوطني. 
وأضاف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية أن 
االس��تثمارات المباش��رة في مملكة البحري��ن نمت بمليار 
دوالر في عام 2020 تماشيًا مع النمو في السنوات السابقة، 
حي��ث بلغ��ت نس��بة االس��تثمارات المباش��رة المتراكمة 
مقارن��ة بالناتج المحلي اإلجمالي 91 %، وهي أعلى بقرابة 

الضعفين من المتوسط العالمي البالغ حوالي 49 %. 
وح��ول أداء مجلس التنمي��ة االقتصادي��ة، أوضح حميدان 
أن المجل��س نجح في عام 2021 في دعم واس��تقطاب 86 
ش��ركة من دول متعددة، ومن المتوقع أن تس��تثمر 839 
مليون دوالر خالل الثالث الس��نوات القادمة وستساهم في 
خلق 4861 فرصة عمل، مبيًنا أن هذه االس��تثمارات تتوزع 
على ش��ركات قادم��ة من 22 دولة، وتأت��ي 63% من هذه 
االس��تثمارات المباش��رة من ش��ركات جديدة ف��ي مملكة 

البحرين.

 تسجيل المواليد إلكترونيًا 
باستثناء حاالت الطعن في النسب

ياسمينا صالح  «

كش��فت الالئح��ة التنفيذي��ة للقان��ون رقم 9 لس��نة 
2019 بتنظيم تس��جيل المواليد والوفيات، أنه للتبليغ 
عن واقع��ات الموالي��د والوفي��ات، يجب تبلي��غ هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية، عن الطفل المولود 
حيًا أو ميتًا خالل المواعي��د المقررة قانونًا، عن طريق 
إخطار الميالد أو الوفاة الصادر عن الشخص المسؤول 

قانونًا.
كم��ا يتعين أن يكون التبليغ بحضور ش��خصي لقس��م 
الموالي��د والوفي��ات بالهيئ��ة ف��ي حال وج��ود إخطار 
بحاالت الوالدات التي يثار بش��أنها طعن في النس��ب، 
وفي ح��االت عقود ال��زواج التي ال تتوافق م��ع النظام 
العام، وفي حاالت ال��والدة التي تقل مدة الحمل فيها 
عن 6 أش��هر قمرية من تاريخ إب��رام عقد الزواج، وفي 

حال كانت الوالدة قبل إبرام عقد الزواج.

وتابعت »يتم قبول عملي��ة التبليغ عن واقعة الميالد 
في ع��دة حاالت منه��ا إذا كان التبليغ ق��د أجري خالل 
الميع��اد المق��رر، وال يقب��ل قي��د المول��ود وال تصدر 
ش��هادة ميالد له إال بموجب حكم قضائي بات بإثبات 
النس��ب، وإذا كان التبلي��غ بحض��ور ش��خصي لقس��م 
المواليد والوفي��ات بالهيئة في الحاالت المذكورة من 

هذه المادة ال يتضمن إخط��ارًا، أو لو كان لديه إخطار 
وكان تقديم��ه بعد انقضاء الميعاد المقرر للتبليغ فال 

تقبل عملية التبليغ«.
وبين��ت الالئح��ة التنفيذي��ة، أن��ه للتبليغ ع��ن مولود 
مجه��ول األبويي��ن أو مجه��ول األب يلت��زم الش��خص 
المس��ؤول قانون��ًا بتبلي��غ الهيئ��ة فورًا ع��ن الطفل 
مجهول األب أو األبوين أو من في حكمهم الس��تصدار 
إش��عار مي��الد مؤقت، ويقي��د الطفل مجه��ول األب أو 
مجه��ول األبوين باس��م مفترض مس��لم الديانة، وال 
يجوز تغيير اس��مه ونسبه أو ديانته إال بحكم قضائي، 
ويلتزم الشخص المسؤول قانونيًا بمباشرة اإلجراءات 
القانونية تمهي��دًا للحصول على حك��م من المحكمة 

للقيد في السجل وإصدار شهادة ميالد الطفل«.
كما يقيد الطفل في الس��جل بعد صدور حكم قضائي  
من المحكمة المختصة يوضح فيه اسم الطفل مجهول 
األب أو األبوين وتاريخ ومكان الميالد والديانة واالسم 

المفترض للوالد أو الوالدين.
وس��تكون آلي��ة التبيلغ ع��ن واقعة المي��الد التي تتم 
خارج المملكة، عن طريق إخطار الس��فارة أو القنصلية 
أو مكت��ب تمثيل المملكة ف��ي الدولة التي تمت فيها 
ال��والدة خ��الل 60 يومًا م��ن تاريخ الميالد ش��خصيًا، 
وف��ي ح��ال كان مق��ر الس��فارة أو القنصلي��ة ومكتب 
التمثي��ل الدبلوماس��ي بعيدًا عن مح��ل إقامة المبلغ، 
فيكون اإلخطار بالبريد المس��جل أو بأية طريقة أخرى 

تعتمدها الهيئة.
ويق��وم الموظ��ف المخت��ص بإب��الغ الهيئ��ة بإخطار 
وش��هادة الميالد مصدقًا على كل منهما من السفارة 
أو القنصلية أو مكتب التمثيل الدبلوماسي المختص، 
وإذا تم��ت ال��والدة ف��ي دول��ة ال يوج��د به��ا تمثيل 
دبلوماس��ي أو قنصل��ي للمملك��ة، يت��م تبيلغ قس��م 
تس��جيل الموالي��د والوفيات بالهيئة، خ��الل المواعيد 

المقررة قانونًا للتبيلغ.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/31/watan-20220131.pdf?1643604335
https://alwatannews.net/article/987436
https://alwatannews.net/article/986760/Bahrain/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  16

Link

P  16

Link

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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دور رائد وملحوظ لمجلس التنمية االقتصادية في تنمية 
وجــذب االســتثمارات ورفــد االقتصــاد الوطنــي ليكــون 

ضمن االقتصادات األكثر نموًا في المنطقة.
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الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم
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»هيئة للترفيه« ضرورة
أعرف أن أغلبكم سيقارن إمكانياتنا المادية المتواضعة مع 
إمكانية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ويرى 
أن ذلك مستحيل، لذلك فالمستحسن أن نصرف النظر ونعود 
لوضعنا الحالي في البحرين أي تظل مهمة برامج »الترفيه« 
محصورة في وزارة التجارة والسياحة ومرتبطة بعدة مواسم 
في السنة وضمن ميزانيتنا المعهودة السابقة المتواضعة! 
طبعًا إذا كنا نرى الترفيه كوس��يلة وأداة س��واء كانت ضمن 
أدوات الجذب الس��ياحي بش��كل خاص فق��ط، وبالتالي هي 
ضم��ن خط��ة التعاف��ي االقتصادي كض��رورة ملح��ة فعاًل، 
لكن الواق��ع أن الترفيه يتعدى أهميت��ه االقتصادية بكثير 
ألنه ضرورة ملحة كأداة للتعافي الصحي النفس��ي أيضًا في 
مرحلة م��ا بعد كورونا بإذن اهلل، بل إننا ال يجب أن نتعامل 
مع »الترفيه« من منطلق اقتصادي فحسب، ونحصره ضمن 
مس��ؤولية وزارة التج��ارة والس��ياحة، فأج��واء الترفي��ه وما 
يصاحبها أبعد من ذلك بكثير ومردوده حتى على المستوى 
السياس��ي واألمني إضافة إلى المردود الصحي والنفس��ي ال 
ح��دود لها، وحين نراه بهذه الضرورة فإن نظرتنا وقياس��نا 
سيكون مختلفًا، خاصة إذا علمنا أننا باإلمكان تحقيقه حتى 
ول��و بأبس��ط الموازنات، وخاصة إذا تعاون��ت فيه أكثر من 

وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية. 
فكروا في عشرات اآلالف الذين ترونهم ينتظرون أي مناسبة 
للخروج في مس��يرات في الش��وارع، فكروا في عشرات اآلالف 
م��ن األس��ر الت��ي تنتظر أي مع��رض صغير ل��أكل أو حتى 
للمالبس والعطورات أو مهرجان للطعام الذي يس��تقطب. 
فك��روا في األع��داد الت��ي زارت القرية التراثي��ة، كل هؤالء 
ونحن نتحدث عن أن غالبية الش��عب البحريني متعطش��ون 
ألبس��ط أنواع الترفيه وأقلها كلفة لكنها مناسبات شحيحة 
جدًا جدًا رغم بساطة كلفتها وما ذلك إال ألننا ننظر للترفيه 
كاس��تقطاب س��ياحي نحاول أن ننافس به الدول المجاورة 
وتبين لنا أن ذل��ك مكلف لهذا ال نقيمه إال مرات قليلة تعد 

على أصابع اليد الواحدة. 
لدينا العديد من المواق��ع الجاهزة والتي لن يكلف تأهيلها 
لتكون مواقع ترفيهية على مدار السنة الكثير، السواحل في 
كل جزيرة والس��احات الش��عبية في القرى والمدن والقرية 
التراثية ولدينا الحدائق واألس��واق الشعبية، كلها يسودها 
الصم��ت ويخيم عليها جو الكآبة، ف��ي حين أن لدينا العديد 
من المواهب الش��ابة كأف��راد وكفرق موس��يقية والتي لن 
تكلف الكثير لو طلب منها المش��اركة وهي على اس��تعداد 
بل وتنتظر أن تجد لها جمهورًا مس��تمعًا، لدينا العديد من 
المواه��ب في صناعة الترفيه األخرى حتى دوريات الكرة في 
الساحات الشعبية كلها مواهب تنتظر أن تمنح الفرصة كل 
ه��ذه العناصر غير المكلفة في يدنا لكنن��ا ال ننظر لها ولم 
نس��تغلها أو نوظفها لصناعة الفرح والترفيه العائلي، ولو 
جمعن��ا كلفتها كله��ا، فلن تكون ككلف��ة حفلة واحدة من 
حف��الت المطربين المعروفين، إنما بإمكانها أن تجعل من 
الترفيه متحققًا لعشرات اآلالف من األسر وعلى مدار السنة، 
وتمن��ح مس��احة من الفرح تمت��ص ضغط الخ��وف والقلق 
والتوتر وحبس��ة البيت لهم، لماذا انتظار المناسبات ولماذا 
الكلف��ة العالية فقط تلك التي نحصر تفكيرنا فيها كبرامج 
ترفيهي��ة؟ فك��روا خ��ارج الصن��دوق، البحرين نراه��ا كئيبة 

»صاخة« تبحث فيها عن مساحة للفرح فتجدها شحيحة. 
ال تحس��بوها حسبة اقتصادية فقط بل احسبوا أثرها صحيًا 
جس��ديًا ونفس��يًا وأثرها االجتماع��ي والسياس��ي واألمني، 

اصنعوا الفرح بأبسط الكلف... )ولكم ملينا(!!

 إلغاء تعويض طالب بـ5 آالف دينار 
لعدم مطالبته الجامعة بشهادة التخرج

أيمن شكل «

قضت المحكمة اإلدارية االس��تئنافية، بإلغاء حكم 
تعوي��ض طالب جامع��ي بمبل��غ 5 آالف دينار عن 
تأخ��ر الجامعة في تس��ليمه ش��هادة الماجس��تير 
الت��ي حصل عليه��ا، مبينة أن المس��تأنف ضده لم 
يقدم م��ا يفيد طلبه الش��هادة م��ن الجامعة وما 
يثب��ت تقصيره��ا، وألزمته بالمصروف��ات وأتعاب 

المحاماة.
وتتحصل وقائ��ع الدعوى، ف��ي أن الطالب اختصم 
الجامع��ة أم��ام محكم��ة أول درجة وطل��ب الحكم 
بإلزامها أن تؤدي له 5038 دينارًا الرسوم الدراسية 
الكامل��ة التي بذمتها، و15 ألف دينار تعويضًا عن 
الضرر المادي والمعنوي وتفويت الفرصة والرسوم 
والمصاريف، وذلك على سند من القول بأنه التحق 
بالجامعة لدراس��ة الماجس��تير بإدارة األعمال في 
2010 وت��م اجتي��از الس��اعات المطلوبة وس��داد 
الرس��وم واالنتهاء من جمي��ع المتطلبات بما فيها 
مناقش��ة مش��روع التخرج وحصل على إفادة خطية 

بالتخرج من الجامعة.

إال أن الجامعة لم تمنحه الش��هادة الجامعية، وفي 
عام 2019 طلب منه مدير الجامعة إعادة مناقشة 
مش��روع التخرج حيث تم إعادة مناقش��ة مش��روع 
التخ��رج للمرة الثانية في عام 2019 لكن الجامعة 
ل��م تصدر الش��هادة حتى تاريخ تقدي��م دعواه في 

.2020
وحكم��ت محكمة أول درج��ة بإل��زام الجامعة بأن 
ت��ؤدي للمدعي 5338 دينارًا، وهي قيمة الرس��وم 
المدفوع��ة للمدع��ي البالغة 5038 دين��ارًا، و300 
دينار كتعويض عن الضرر األدبي واألذى النفس��ي 
ال��ذي عانى من��ه المدع��ي، فلم ترت��ِض الجامعة 
الحك��م وطعن��ت علي��ه باالس��تئناف ودفعت بأن 
المس��تأنف ضده تخرج في المرة األولى في 2016 
أال أن��ه نظرًا لوفاة المش��رف على مش��روع التخرج 
فق��د تم تكليف عضو أكاديم��ي آخر بناء على طلب 
األمان��ة العام��ة لمجلس التعليم العال��ي، وإعادة 

تشكيل لجنة لمناقشة مشروع تخرجه مرة أخرى.
وبالفع��ل تم في ع��ام 2019، إصدار ق��رار بتخرج 
المس��تأنف ض��ده، ووصل��ت ش��هادة المس��تأنف 
ف��ي س��بتمبر 2020 كونها تس��تغرق عدة أش��هر 

لوصولها من الخارج.
وأكدت الجامعة، أنها حاولت االتصال بالمس��تأنف 
ض��ده ع��دة م��رات دون ج��دوى إل��ى أن تفاج��أت 
بالدع��وى، وأش��ارت المحكم��ة في أس��باب الحكم 
إل��ى الثابت م��ن األوراق أن وزارة التربية والتعليم 
طلبت م��ن الجامعة اإللغاء الف��وري لتخرج الطلبة 
الذين كان يشرف عليهم المشرف المتوفى وإعادة 
مناقش��ة المش��روع فق��ط م��ن قبل لجن��ة علمية 
أح��د أعضائه��ا م��ن الجامع��ة األم، وت��م اعتماد 
تخرجه في الفصل الدراس��ي الثاني للعام الدراسي 
2019/2018، وقام��ت الجامع��ة بإصدار ش��هادة 

تخرجه بتاريخ في 2019.
وأوضحت المحكمة أن المس��تأنف ض��ده لم يقدم 
ما يفيد أنه تقدم للجامعة للحصول على ش��هادة 
تخرج��ه أو ما يثب��ت أنها امتنعت ع��ن منحه هذه 
الش��هادة، األم��ر الذي تس��تخلص من��ه المحكمة 
وف��اء الجامعة المس��تأنفة بالتزاماتها التعاقدية 
وقض��ت برفض الدعوى، وألزمت المس��تأنف ضده 
المصروفات عن درجت��ي التقاضي، ومقابل أتعاب 

المحاماة.

 دبي األولى عربيًا والثالثة 
عالميًا في جذب االستثمارات األجنبية

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، 
رئي��س المجلس التنفي��ذي، أمس، 
أن دب��ي احتل��ت المرتب��ة األول��ى 
عربي��ًا والثالث��ة عالمي��ًا في جذب 
االس��تثمارات األجنبي��ة المباش��رة 
مع اس��تقطابها مشاريع بقيمة 16 

مليار درهم.
وق��ال س��موه، ف��ي تغري��دة عب��ر 
»تويت��ر«: »تواص��ل دبي تس��جيل 
مكانته��ا  وترس��يخ  اإلنج��ازات 
اس��تثمارية  كوجه��ة  العالمي��ة 
رائدة.. خالل أول 9 أشهر من 2021 

ُصنفت دبي األول��ى عربيًا والثالثة 
عالمي��ًا ف��ي ج��ذب االس��تثمارات 

األجنبية المباش��رة مع استقطابها 
مشاريع بقيمة 16 مليار درهم«.

 انطالق الفصل الدراسي 
الثاني بأجواء إيجابية وإجراءات احترازية

تصوير: سهيل وزير «

شهدت البحرين أمس، انطالقة الفصل 
الدراس��ي الثاني من العام الدراس��ي 
الحكومي��ة  بالم��دارس   2022/2021
في مختلف مراحلها الدراس��ية، وسط 
أج��واء إيجابية وتنظي��م دقيق ومميز، 
ووفق اآللية المعمول بها في الفصل 
الدراس��ي األول، مع االلت��زام بتطبيق 

كافة اإلجراءات االحترازية.
الفص��ل  ه��ذا  الم��دارس  وتواص��ل 
الدراس��ي المزج بي��ن الحضور الفعلي 
والتعل��م عن بع��د، بناء عل��ى رغبات 

أولياء األمور.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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دور رائد وملحوظ لمجلس التنمية االقتصادية في تنمية 
وجــذب االســتثمارات ورفــد االقتصــاد الوطنــي ليكــون 

ضمن االقتصادات األكثر نموًا في المنطقة.

باألحمر
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»هيئة للترفيه« ضرورة
أعرف أن أغلبكم سيقارن إمكانياتنا المادية المتواضعة مع 
إمكانية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ويرى 
أن ذلك مستحيل، لذلك فالمستحسن أن نصرف النظر ونعود 
لوضعنا الحالي في البحرين أي تظل مهمة برامج »الترفيه« 
محصورة في وزارة التجارة والسياحة ومرتبطة بعدة مواسم 
في السنة وضمن ميزانيتنا المعهودة السابقة المتواضعة! 
طبعًا إذا كنا نرى الترفيه كوس��يلة وأداة س��واء كانت ضمن 
أدوات الجذب الس��ياحي بش��كل خاص فق��ط، وبالتالي هي 
ضم��ن خط��ة التعاف��ي االقتصادي كض��رورة ملح��ة فعاًل، 
لكن الواق��ع أن الترفيه يتعدى أهميت��ه االقتصادية بكثير 
ألنه ضرورة ملحة كأداة للتعافي الصحي النفس��ي أيضًا في 
مرحلة م��ا بعد كورونا بإذن اهلل، بل إننا ال يجب أن نتعامل 
مع »الترفيه« من منطلق اقتصادي فحسب، ونحصره ضمن 
مس��ؤولية وزارة التج��ارة والس��ياحة، فأج��واء الترفي��ه وما 
يصاحبها أبعد من ذلك بكثير ومردوده حتى على المستوى 
السياس��ي واألمني إضافة إلى المردود الصحي والنفس��ي ال 
ح��دود لها، وحين نراه بهذه الضرورة فإن نظرتنا وقياس��نا 
سيكون مختلفًا، خاصة إذا علمنا أننا باإلمكان تحقيقه حتى 
ول��و بأبس��ط الموازنات، وخاصة إذا تعاون��ت فيه أكثر من 

وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية. 
فكروا في عشرات اآلالف الذين ترونهم ينتظرون أي مناسبة 
للخروج في مس��يرات في الش��وارع، فكروا في عشرات اآلالف 
م��ن األس��ر الت��ي تنتظر أي مع��رض صغير ل��أكل أو حتى 
للمالبس والعطورات أو مهرجان للطعام الذي يس��تقطب. 
فك��روا في األع��داد الت��ي زارت القرية التراثي��ة، كل هؤالء 
ونحن نتحدث عن أن غالبية الش��عب البحريني متعطش��ون 
ألبس��ط أنواع الترفيه وأقلها كلفة لكنها مناسبات شحيحة 
جدًا جدًا رغم بساطة كلفتها وما ذلك إال ألننا ننظر للترفيه 
كاس��تقطاب س��ياحي نحاول أن ننافس به الدول المجاورة 
وتبين لنا أن ذل��ك مكلف لهذا ال نقيمه إال مرات قليلة تعد 

على أصابع اليد الواحدة. 
لدينا العديد من المواق��ع الجاهزة والتي لن يكلف تأهيلها 
لتكون مواقع ترفيهية على مدار السنة الكثير، السواحل في 
كل جزيرة والس��احات الش��عبية في القرى والمدن والقرية 
التراثية ولدينا الحدائق واألس��واق الشعبية، كلها يسودها 
الصم��ت ويخيم عليها جو الكآبة، ف��ي حين أن لدينا العديد 
من المواهب الش��ابة كأف��راد وكفرق موس��يقية والتي لن 
تكلف الكثير لو طلب منها المش��اركة وهي على اس��تعداد 
بل وتنتظر أن تجد لها جمهورًا مس��تمعًا، لدينا العديد من 
المواه��ب في صناعة الترفيه األخرى حتى دوريات الكرة في 
الساحات الشعبية كلها مواهب تنتظر أن تمنح الفرصة كل 
ه��ذه العناصر غير المكلفة في يدنا لكنن��ا ال ننظر لها ولم 
نس��تغلها أو نوظفها لصناعة الفرح والترفيه العائلي، ولو 
جمعن��ا كلفتها كله��ا، فلن تكون ككلف��ة حفلة واحدة من 
حف��الت المطربين المعروفين، إنما بإمكانها أن تجعل من 
الترفيه متحققًا لعشرات اآلالف من األسر وعلى مدار السنة، 
وتمن��ح مس��احة من الفرح تمت��ص ضغط الخ��وف والقلق 
والتوتر وحبس��ة البيت لهم، لماذا انتظار المناسبات ولماذا 
الكلف��ة العالية فقط تلك التي نحصر تفكيرنا فيها كبرامج 
ترفيهي��ة؟ فك��روا خ��ارج الصن��دوق، البحرين نراه��ا كئيبة 

»صاخة« تبحث فيها عن مساحة للفرح فتجدها شحيحة. 
ال تحس��بوها حسبة اقتصادية فقط بل احسبوا أثرها صحيًا 
جس��ديًا ونفس��يًا وأثرها االجتماع��ي والسياس��ي واألمني، 

اصنعوا الفرح بأبسط الكلف... )ولكم ملينا(!!

 إلغاء تعويض طالب بـ5 آالف دينار 
لعدم مطالبته الجامعة بشهادة التخرج

أيمن شكل «

قضت المحكمة اإلدارية االس��تئنافية، بإلغاء حكم 
تعوي��ض طالب جامع��ي بمبل��غ 5 آالف دينار عن 
تأخ��ر الجامعة في تس��ليمه ش��هادة الماجس��تير 
الت��ي حصل عليه��ا، مبينة أن المس��تأنف ضده لم 
يقدم م��ا يفيد طلبه الش��هادة م��ن الجامعة وما 
يثب��ت تقصيره��ا، وألزمته بالمصروف��ات وأتعاب 

المحاماة.
وتتحصل وقائ��ع الدعوى، ف��ي أن الطالب اختصم 
الجامع��ة أم��ام محكم��ة أول درجة وطل��ب الحكم 
بإلزامها أن تؤدي له 5038 دينارًا الرسوم الدراسية 
الكامل��ة التي بذمتها، و15 ألف دينار تعويضًا عن 
الضرر المادي والمعنوي وتفويت الفرصة والرسوم 
والمصاريف، وذلك على سند من القول بأنه التحق 
بالجامعة لدراس��ة الماجس��تير بإدارة األعمال في 
2010 وت��م اجتي��از الس��اعات المطلوبة وس��داد 
الرس��وم واالنتهاء من جمي��ع المتطلبات بما فيها 
مناقش��ة مش��روع التخرج وحصل على إفادة خطية 

بالتخرج من الجامعة.

إال أن الجامعة لم تمنحه الش��هادة الجامعية، وفي 
عام 2019 طلب منه مدير الجامعة إعادة مناقشة 
مش��روع التخرج حيث تم إعادة مناقش��ة مش��روع 
التخ��رج للمرة الثانية في عام 2019 لكن الجامعة 
ل��م تصدر الش��هادة حتى تاريخ تقدي��م دعواه في 

.2020
وحكم��ت محكمة أول درج��ة بإل��زام الجامعة بأن 
ت��ؤدي للمدعي 5338 دينارًا، وهي قيمة الرس��وم 
المدفوع��ة للمدع��ي البالغة 5038 دين��ارًا، و300 
دينار كتعويض عن الضرر األدبي واألذى النفس��ي 
ال��ذي عانى من��ه المدع��ي، فلم ترت��ِض الجامعة 
الحك��م وطعن��ت علي��ه باالس��تئناف ودفعت بأن 
المس��تأنف ضده تخرج في المرة األولى في 2016 
أال أن��ه نظرًا لوفاة المش��رف على مش��روع التخرج 
فق��د تم تكليف عضو أكاديم��ي آخر بناء على طلب 
األمان��ة العام��ة لمجلس التعليم العال��ي، وإعادة 

تشكيل لجنة لمناقشة مشروع تخرجه مرة أخرى.
وبالفع��ل تم في ع��ام 2019، إصدار ق��رار بتخرج 
المس��تأنف ض��ده، ووصل��ت ش��هادة المس��تأنف 
ف��ي س��بتمبر 2020 كونها تس��تغرق عدة أش��هر 

لوصولها من الخارج.
وأكدت الجامعة، أنها حاولت االتصال بالمس��تأنف 
ض��ده ع��دة م��رات دون ج��دوى إل��ى أن تفاج��أت 
بالدع��وى، وأش��ارت المحكم��ة في أس��باب الحكم 
إل��ى الثابت م��ن األوراق أن وزارة التربية والتعليم 
طلبت م��ن الجامعة اإللغاء الف��وري لتخرج الطلبة 
الذين كان يشرف عليهم المشرف المتوفى وإعادة 
مناقش��ة المش��روع فق��ط م��ن قبل لجن��ة علمية 
أح��د أعضائه��ا م��ن الجامع��ة األم، وت��م اعتماد 
تخرجه في الفصل الدراس��ي الثاني للعام الدراسي 
2019/2018، وقام��ت الجامع��ة بإصدار ش��هادة 

تخرجه بتاريخ في 2019.
وأوضحت المحكمة أن المس��تأنف ض��ده لم يقدم 
ما يفيد أنه تقدم للجامعة للحصول على ش��هادة 
تخرج��ه أو ما يثب��ت أنها امتنعت ع��ن منحه هذه 
الش��هادة، األم��ر الذي تس��تخلص من��ه المحكمة 
وف��اء الجامعة المس��تأنفة بالتزاماتها التعاقدية 
وقض��ت برفض الدعوى، وألزمت المس��تأنف ضده 
المصروفات عن درجت��ي التقاضي، ومقابل أتعاب 

المحاماة.

 دبي األولى عربيًا والثالثة 
عالميًا في جذب االستثمارات األجنبية

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، 
رئي��س المجلس التنفي��ذي، أمس، 
أن دب��ي احتل��ت المرتب��ة األول��ى 
عربي��ًا والثالث��ة عالمي��ًا في جذب 
االس��تثمارات األجنبي��ة المباش��رة 
مع اس��تقطابها مشاريع بقيمة 16 

مليار درهم.
وق��ال س��موه، ف��ي تغري��دة عب��ر 
»تويت��ر«: »تواص��ل دبي تس��جيل 
مكانته��ا  وترس��يخ  اإلنج��ازات 
اس��تثمارية  كوجه��ة  العالمي��ة 
رائدة.. خالل أول 9 أشهر من 2021 

ُصنفت دبي األول��ى عربيًا والثالثة 
عالمي��ًا ف��ي ج��ذب االس��تثمارات 

األجنبية المباش��رة مع استقطابها 
مشاريع بقيمة 16 مليار درهم«.

 انطالق الفصل الدراسي 
الثاني بأجواء إيجابية وإجراءات احترازية

تصوير: سهيل وزير «

شهدت البحرين أمس، انطالقة الفصل 
الدراس��ي الثاني من العام الدراس��ي 
الحكومي��ة  بالم��دارس   2022/2021
في مختلف مراحلها الدراس��ية، وسط 
أج��واء إيجابية وتنظي��م دقيق ومميز، 
ووفق اآللية المعمول بها في الفصل 
الدراس��ي األول، مع االلت��زام بتطبيق 

كافة اإلجراءات االحترازية.
الفص��ل  ه��ذا  الم��دارس  وتواص��ل 
الدراس��ي المزج بي��ن الحضور الفعلي 
والتعل��م عن بع��د، بناء عل��ى رغبات 

أولياء األمور.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

قوة دفاع البحرين.. مفخرة من مفاخر العرب
المتتبع لتاريخ قوة دفاع البحرين منذ التأســـيس في 1968 ســـيجد 
أن هـــذه القـــوة الشـــامخة نجحت فـــي تخطيطها الدقيـــق وتدبيرها 
المحكـــم فـــي تنفيـــذ مختلف البرامـــج بكل كفـــاءة واقتـــدار، بقيادة 
قائدها العبقري الملهم سيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهـــل البالد المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه، الذي اســـتطاع 
بقـــوة تفكيره أن يؤســـس قوة شـــامخة قـــادرة على خـــوض المعارك 
فـــي كل المياديـــن والدفاع عـــن تراب الوطن الغالي بمنتهى البســـالة 

والتضحية والشجاعة والصبر.
يحتفـــل الوطن بأكمله يوم الســـبت القادم 5 فبرايـــر بالذكرى الرابعة 
والخمســـين لتأســـيس قـــوة دفـــاع البحريـــن، وهـــي مـــن المناســـبات 
العظيمـــة التـــي نعتـــز بها بين أمـــم العالم، فقـــوة دفـــاع البحرين تعد 
مفخـــرة مـــن مفاخـــر العـــرب، وكما قال ســـيدي جاللة الملـــك المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه فـــي إحـــدى المناســـبات العســـكرية: “إذا كانـــت 
البحريـــن هـــي مدرســـة الدفاع عـــن كل ما فـــي البحرين مـــن أصالة، 
أخالقـــا، وبنـــاء وحضارة، كما أردناهـــا في البدء، فإنها كذلك رســـالة 

خيـــر وســـالم من البحرين إلى اإلنســـانية كلها وتلك هـــي القيم التي 
يشرفنا جميعا الدفاع عنها”.

مـــا هي البطولـــة.. هي اقتحـــام األهـــوال والظفر في معـــارك القتال، 
والعزيمـــة الصادقـــة واإلرادة النافـــذة، وتحمـــل المشـــقات، وكل هذه 
الصفـــات مجتمعـــة في قـــوة دفـــاع البحرين التي تســـير على خطط 
وبرامـــج وتنظيـــم، وتمتـــاز بالقـــدرة القتاليـــة مـــن الناحيـــة البشـــرية 
والتســـليحية، وتمتلـــك منظومـــات دفاعيـــة متطـــورة جـــدا فـــي كل 
الوحدات، للذود عن مكتسبات الوطن والحفاظ على أمنه ومقدراته 

ومكتسباته على مختلف المستويات واألصعدة.
لقـــد ضربت قوة دفاع البحرين عبر تاريخها ورجاالتها نموذجا رائعا 
فـــي التضحيـــة والفداء وضمـــان اســـتقرار الوطن وحمايـــة حدودنا 
وأراضينا، وقدمت الشهداء تلو الشهداء في معارك الشرف والكرامة 
والتضحية واالستبســـال، كما أنها دائما في الطليعة لنصرة األشـــقاء 
وعلـــى أتـــم االســـتعداد للتضحيـــة بالنفس في ســـبيل ذلـــك. فلقوتنا 

الشامخة في ذكرى تأسيسها كل المحبة والتقدير الصادق العميق.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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جريمة بحق اإلنسانية
نشـــرت الصحـــف المحلية خبرا جديرا باالهتمـــام والوقوف عنده ألنه يعتبر 
جريمـــة بحق اإلنســـانية، ويوجب أقصـــى العقوبات علـــى المخالفين، يقول 
الخبر إن فريق التفتيش التابع لوزارة الصناعة والتجارة والســـياحة كشـــف 
عن وجود مســـتودع تابع إلحدى الشـــركات يقوم بتخزين منتجات غذائية 
ويتـــم تغييـــر بيانـــات المنتجات الغذائيـــة وإعـــادة تعبئتها بأســـماء تجارية 
مختلفة، باإلضافة إلى مزاولة نشاط التخزين وتعبئة المواد الغذائية بدون 
ترخيص! ومن يقرأ الخبر يتذكر المسلسل الكوميدي المعروف “درب الزلق”.
هذا ملخص الخبر الذي يجب أن ال يمر مرور الكرام، وعلى األجهزة الرسمية 
كشف اسم هذه الشركة واتخاذ أشد أنواع العقوبات من غلق أعمال الشركة 
وفرض غرامة مالية كبيرة لتكون عبرة، فحياة البشر ليست رخيصة، وهذا 
العمل يعتبر من أكبر الجرائم بحق اإلنسانية! ووجب الضرب بيد من حديد 

على كل من تسول له نفسه العبث بصحة وسالمة الناس.
أنا لســـت بصـــدد الدخول في حيثيات القضية باســـتباق األحـــداث، وليأخذ 
القانـــون مجراه، حيـــث إن القضية اآلن في أروقة المحاكـــم، لكنني أرى أنه 
من الطبيعي ومن حق الناس أن تعرف اســـم هذه الشـــركة التي قامت بهذه 
الجريمـــة النكـــراء. هللا وحده يعلم العواقب الصحيـــة الوخيمة التي ترتبت 
على اســـتهالك هذه المـــواد الغذائية المنتهية، والســـؤال الذي يطرح نفســـه 
من سيعوض صحة وسالمة المستهلكين الذين قاموا بشراء تلك البضائع؟ 
لكم أن تتخيلوا حجم الدمار الصحي الذي يترتب على هذا العمل المشين. 
شـــاءت الصـــدف أن أتلقى رســـالة قبـــل عدة أيـــام عبر تويتر من شـــخصية 
غيـــر معروفـــة يقـــول فيه “أنا تاجر مـــواد غذائية وقد أوقفـــت بيع بضاعتي 
علـــى أمـــل ارتفاع األســـعار وصـــار مســـتودعي مليـــان الحمد للـــه”!! وعودة 
إلـــى موضـــوع المقـــال، إن الغش التجـــاري مرفـــوض في جميـــع المعامالت 
والخدمـــات، ناهيـــك عما يتعلـــق بالمواد الغذائيـــة! ثقتنا كبيـــرة في القضاء 
البحريني بإصدار الحكم العادل والرادع، فمملكة البحرين دولة المؤسسات 
والقانـــون التي عززها المشـــروع اإلصالحي لصاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، واألنظمة والقوانين فيها لم توضع إال 
لُتحترم وتطبق، والحكومة الرشيدة التي تساهم في وضع هذه التشريعات 

لن تسمح بأن تكون هناك أية تجاوزات في تطبيقها.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

عندمـــا نتحـــدث عـــن اإلعـــالم وأشـــكاله المختلفـــة مـــن مواقـــع وتطبيقـــات 
ومنصـــات اجتماعيـــة متنوعـــة، وعـــن أهمية الـــدور الذي يلعبه هذا الجســـم 
اإلعالمي المهم في أي مجتمع من المجتمعات، في تشـــكيل الســـلوك وبناء 
الفكر واالتجاهات المتعددة وفي خدمة القضايا الوطنية ومعالجة مشـــاكل 
المواطـــن، فإننـــا نتحدث عن كيـــان وفضاء إعالمـــي كبير يشـــكل رافدًا من 

روافد الفكر والمعرفة للفرد والمجتمع.
وقد شـــكل اإلعالم الحديث أو ما يســـمى بوسائل التواصل االجتماعي نقلة 
نوعيـــة بارزة فـــي المجـــال اإلعالمي، تتمثل في ســـرعة تـــداول المعلومات 
واألخبار والتعليقات والصور والمعرفة عبر منصاته المختلفة، حيث أصبح 
القارئ يستطيع التعرف على كل األحداث من حوله بمجرد التعامل المباشر 

مع هذه الصحف اإللكترونية التي أصبحت في متناول الجميع. 
قـــد يأخذنـــا الحديـــث عـــن اإلعـــالم الجديـــد وقوتـــه المؤثـــرة علـــى األفراد 
والمجتمـــع إلى اتجاهيـــن، األول هو كيف يمكننا التعامـــل بإيجابية مع هذه 
المنصات اإلعالمية في بناء مجتمع متماسك يحافظ على جبهته الداخلية 
وتحمل المســـؤولية المجتمعية، ويحافظ على أمن واســـتقرار المجتمع من 
خـــالل التعامـــل الصحيح مع هذه المنصـــات المختلفة، ويعـــزز مبادئ وقيم 
االنتمـــاء الوطني الذي يهدف إلى تحقيـــق مصلحة وطنية عامة على كامل 

تراب المملكة.

كمـــا يجب علينا كأفـــراد وجزء من هذا الوطن العزيز، أن ندفع المواطن في 
المشـــاركة من خالل تلك المنصات اإلعالمية المختلفة بالحوارات الوطنية 
الهادفة، بعيدًا عن كل ما من شأنه اإلساءة للوطن وتشويه صورته والتقليل 
من نجاحاته ومكتســـباته وإنجازاته الوطنية، بما يسهم في إخراج محتوى 

إعالمي هادف.
أمـــا االتجـــاه اآلخـــر، فهو االتجـــاه الســـلبي للتفاعـــل اإلعالمي عبـــر منصاته 
المختلفـــة والـــذي يجـــب علينـــا جميعـــًا محاربتـــه وكبـــح جماحـــه علـــى كل 
األصعدة، واالبتعاد عن الرسائل التي تبحث عن السبق اإلعالمي، خصوصًا 
فـــي حالـــة وجـــود قضية اجتماعيـــة أو اقتصادية أو سياســـية أو غيرها من 
القضايا المجتمعية، والتي تجعل المجتمع منشغالً في مناكفاتها وفرعياتها 
غيـــر الجوهريـــة، بل الســـلبية. ويجـــب أن يعـــرف الجميع أن نجـــاح اإلعالم 
يقـــاس بقدرتـــه علـــى مواكبة الظروف واألحـــداث التي نمر بها، ســـواء على 
مستوى الفرد أو المجتمع من خالل إرسال رسائل ومحتوى إعالمي متوازن 
ومعتـــدل، وال يقـــاس النجاح اإلعالمي بقيام الشـــخص بالعمليـــة اإلعالمية 
بتمرير رســـائل مضللة وغير واضحة وربما تكـــون غير دقيقة، ليبين لجميع 
أفراد المجتمع أنه صاحب الســـبق والمعلومة األكيدة لهذه القضية من أجل 

تحقيق مكاسب شخصية.

د. خالد زايد

اإلعالم.. أدواره واتجاهاته في المجتمع

الفيلـــم الجديد للفنانة منى زكي المســـمى “أصحـــاب وال أعز” هز الرأي العام 
المصـــري والعربي على مدار األيام الماضيـــة، بعد أن تم عرضه على تطبيق 
“نتفليكـــس” وشـــاهده المالييـــن، وهاجمـــه المالييـــن أيضا، وانتشـــرت حالة 
الرفـــض والتذمـــر كالنـــار في الهشـــيم بيـــن الذين شـــاهدوا الفيلـــم أو الذين 
ســـمعوا عنـــه أو قـــرأوا عنه، واشـــتعلت مواقـــع التواصل االجتماعي بســـبب 
غضـــب الماليين مـــن الناس ممن رفضـــوا هذا الفيلم، ليـــس فقط ألن نجمة 
الفيلم التي تعودت على القيام بأدوار نظيفة إن صح التعبير قامت في أحد 
مشـــاهد الفيلم بخلع مالبسها الداخلية مسببة صدمة كبيرة لجمهورها الذي 
لم يتعود أن يراها في مثل هذه المشـــاهد، لكن ألن الفيلم بشـــكل عام يمثل 
محاولة واضحة للتطبيع مع المثلية الجنســـية في مجتمع إسالمي له قيمه 

الرافضة تماما لهذه الممارسة.

وكان من الطبيعي جدا أن فيلما يحمل هكذا رســـالة أن يواجه بهذا البركان 
مـــن الغضب من مجتمع له قيمه التي ترفض تماما المثلية الجنســـية، وكان 
من الطبيعي أيضا أن يواجه صناع الفيلم بغضب برلماني مصري ألن الفيلم 
بمضمونـــه هـــذا هو اعتداء صارخ على القيم الدينية للمجتمع، ألنه ال يشـــير 
مجرد إشـــارة إلى وجود المثلية في المجتمع ولكنه يسعى إلى خلق تصالح 
بيـــن المجتمـــع وبيـــن أصحـــاب هـــذه الممارســـات وإحـــداث ثقب فـــي جدار 

الرفض للمثلية في المجتمعات العربية اإلسالمية.
إذا الغرب يرى أن المثلية ضمن حقوق اإلنسان، فنحن العرب والمسلمون ال 
نراها كذلك وال يمكننا أن نتصالح مع من يمارســـونها، واألهم من ذلك أيضا 
أننا نرفض أن تصبح السينما المصرية منصة إلطالق هذه الدعاوى الغريبة 

التي أغضبت ماليين المسلمين.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

الفيلم الذي هز الرأي العام في وسائل التواصل االجتماعي

الخال العطوف في السفارة مخطوف
لقربي وعالقاتي مع الكثير من األهل والمعارف واألصدقاء ممن أصابتهم 
نيـــران “بدعة الســـفارة” وأحرقت اســـتقرارهم األســـري وعالقاتهم الطيبة، 
فإننـــي كنـــت ومازلت أتمنى من كل قلبي أن يعود من ســـار في طريق هذا 
التيار إلى رشده، وأن يتوب ويعود أقطاب ورؤوس “التجديد” الفاسد إلى 
جادة الصواب، مع علمي بأنهم “كلهم بال استثناء”، في حالة خطف قسري 

تحت جحيم سطوة الجماعة.
والحال هكذا، فإن الكثيرين من أبناء المجتمع بدأوا يصعدون من مستوى 
انتباههـــم لألفعال المنكرة التي تقوم بها جماعة الســـفارة، حتى أن نوعية 
الرســـائل اإلعالميـــة التـــي تنطلـــق من منبر هنـــا أو من باحث هنـــاك أو من 
متابـــع راصـــد نراها قد تغيرت مـــن ناحية الجوهر، خذ على ســـبيل المثال 
وســـما انتشـــر على تطبيـــق تويتر وهـــو #بدعة_الســـفارة، وكذلك #بدعة_

الســـفارة_والتجديد، وفيـــه الكثيـــر مـــن المشـــاركات واآلراء والمعلومـــات 
التي ال تتحدث فقط عن نشـــأة الجماعة ورؤوســـها وأنشـــطتها، بل تتناول 
كشف ممارساتها وأهدافها المنكرة، وعلى الرغم من أن هناك نسبة إجماع 
كبيرة نراها في التغريدات على بطالن مسلك هذا التيار، إال أن هناك أيًضا 

دعوات لهم بالتوبة والرجوع عن بدعتهم وضاللهم.
أعـــود إلـــى قصة الخـــال “العطـــوف”، فذلك الرجـــل الذي أعرفـــه عن قرب، 
والـــذي مـــن المفترض كما عهدناه ونعرفه ويعرفـــه أبناء أخته قبل غيرهم 
أنه رجل طيب كريم عطوف محترم، تحول إلى خصم شرس مع شقيقته 
وأبنائها! وهذا األمر صادم لهم الســـيما أنهم كانوا يحبونه حًبا جًما، بل إن 
بعضهم يصرح بأنه ال يزال يحبه ويتمنى أن يعود إلى رشده وهو في هذا 
العمـــر، لكنـــه مخطوف لدى الســـفارة، ويعلمون أنه في قرارة نفســـه يعرف 
هذا التيار وضالالته، لكنه لسطوتهم خاضع، وبين نيران استهدافهم واقع.

ربمـــا يحتفـــظ بعض النـــاس بالقصص الخطيرة التي أســـهمت فـــي تدمير 
عالقاتهم األســـرية والعائلية والصداقات بســـبب مـــا تفرضه جماعة بدعة 
الســـفارة مـــن ســـياط مســـلطة على ظهـــور ووجوه مـــن يقع في شـــباكهم، 
وربمـــا يخافون من الحديـــث عنها علًنا، إال أنهم يصرحـــون بها لمن يثقون 
بـــه، وأتمنـــى من كل شـــخص تدمرت أســـرته وعالقاته بســـبب أفعال هذه 
الجماعة البائســـة ولديه األدلـــة أال يتأخر في تقديمها للمســـاءلة القانونية 

وأن يحارب من أجل حقه.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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