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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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بقلم: د. جاسم حاجي

تم وصف استخدام الذكاء االصطناعي في 
الرائدة،  التطورات  أكثر  أحد  باعتباره  التأمين 
ومجتمعية  اقتصادية  فوائد  إلــى  تــؤدي  والتي 
من  الحد  تعزيز  إلــى  النهاية  فــي  تــؤدي  كبيرة 
المخاطر والتخفيف من حدتها والوقاية منها.

يساعد الذكاء االصطناعي شركات التأمين 
على تقديم خدمات تأمين صحي أفضل وأكثر 
بساطة للعمالء. حيث يمكن لشركات التأمين 
للمتطلبات  الــمــحــدد  الــوقــت  فــي  االســتــجــابــة 
عالية  خدمة  تقديم  على  قدرتها  من  والتأكد 
ــتـــة. إلــيــك  ــودة لــلــعــمــيــل مـــن خــــالل األتـــمـ الــــجــ

الطريقة:
1. معالجة المطالبات

هي  الصحي  التأمين  مطالبات  معالجة 
مهمة شاقة عرضة لألخطاء. عالوة على ذلك، 
ثانية   85 الــصــحــيــة  الــرعــايــة  عــامــل  يــســتــغــرق 
ضاعف  المطالبة!  حالة  من  التحقق  لمجرد 
هـــذا الــرقــم فــي عـــدد الــمــطــالــبــات الــعــالــقــة في 
قائمة االنتظار، وستدرك لماذا يدفع المرضى 
ــة الـــصـــحـــيـــة فــــي الــــواليــــات  ــايــ ــرعــ ومـــقـــدمـــو الــ
مليار   496 إلــى  يصل  ضخًما  مبلًغا  المتحدة 
المتعلقة  والتكاليف  الفواتير  شكل  في  دوالر 

بالتأمين كل عام.
اآللية في  العمليات  أتمتة  من خالل دمج 
سير عمل إدارة مطالبات الرعاية الصحية، يتم 
واحــدة  مطالبة  لمعالجة  الــالزم  الوقت  تقليل 

من 20 ثانية إلى 3 ثواٍن فقط.
وفـــًقـــا لــمــاكــيــنــزي، فــــإن اســـتـــخـــدام أتــمــتــة 
يعد  الطبي  التأمين  فــي  الروبوتية  العمليات 
معالجة  تــكــالــيــف  فـــي   %30 بــنــســبــة  بتخفيض 
أتمتة  على  تعمل  الــتــي  للشركات  المطالبات 
بــــــإدارة  الــمــرتــبــطــة  اإلجــــــــــراءات  مــــن   %70-60

المطالبات.
2. كشف االحتيال

ــاء االصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ الـ يـــســـهـــل  أن  يـــمـــكـــن 
اكـــتـــشـــاف االدعــــــــاءات االحــتــيــالــيــة عـــن طــريــق 
إلى  تصنيفها  وتعلم  بسرعة  البيانات  تحليل 

فئات.
إلــى تحقيق وفــورات  يــؤدي ذلــك  أن  يمكن 
تحسين  سيتم  حيث  التأمين،  لشركات  كبيرة 
ــرار والـــــــرؤى بــشــكــل كــبــيــر،  ــقــ عــمــلــيــة اتـــخـــاذ الــ
المطالبات  تــســويــة  عــلــى  أيــًضــا  وســيــســاعــدهــم 

الحقيقية بشكل أسرع.
3. سياسات التأمين الصحي الشخصية

يمكن أن يساعدك الذكاء االصطناعي في 

بياناتك  على  بناًء  لك  سياسة  أفضل  تحديد 
التاريخية وظروفك الصحية الحالية. يمكن أن 
يساعد حتى شركات التأمين على إنشاء خطط 
تأمين صحي مصممة خصيًصا للعمالء. بهذه 
فعالة  صحية  خطة  اختيار  يمكنك  الطريقة، 
أي  مقابل  دفــع  دون  مــن  احتياجاتك،  تناسب 

خدمات قد ال تحتاج إلى استخدامها.
4. استخدام روبوتات المحادثة

يمكن أن تساعد أنظمة الذكاء االصطناعي 
على  يسهل  ما  المحادثة،  روبوتات  تشغيل  في 
التأمين.  شــركــات  مــع  التفاعل  المستخدمين 
من  الــعــديــد  عــلــى  فــوريــة  ردود  إنــشــاء  يمكنهم 
ــكـــالت الـــشـــائـــعـــة  ــشـ االســــتــــفــــســــارات وحــــــل الـــمـ
الــمــخــتــلــفــة الــمــتــعــلــقــة بــمــطــالــبــات الــتــأمــيــن، 
والـــوثـــائـــق، والــمــنــتــجــات، والــمــزيــد. وبــالــتــالــي، 
يــســاعــد الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي فــي تــوفــيــر إدارة 
متاحة  تكون  أن  يمكن  العمالء  لخدمة  أفضل 
أيـــام األســبــوع. وهــذا  على مـــدار الساعة طـــوال 
على  التأمين  شــركــات  يساعد  أن  يمكن  بـــدوره 

توفير التكاليف اإلدارية.
5. االكتتاب الدقيق

االكتتاب هو كيفية تقييم شركة التأمين 
للمخاطر في تقديم بوليصة ألي فرد، والتي 
يمكن أن تؤثر في قسط التأمين. مع التأمين 
العديد  على  هــذا  يعتمد  أن  يمكن  الصحي، 
مــن الــعــوامــل، مــثــل الــعــمــر والــحــالــة الطبية 

واألمراض الموجودة مسبًقا والمزيد.
يمكن  يـــدوًيـــا،  العملية  هـــذه  ــراء  إجــ عــنــد 
أن تــســتــغــرق وقــًتــا طــويــاًل وتــتــضــمــن الــعــديــد 
ولكن  الطبية.  واإلجـــــراءات  الــفــحــوصــات  مــن 
ــتـــخـــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، يــمــكــن لــلــذكــاء  بـــاسـ
قرارات  واتخاذ  العمليات  االصطناعي تسريع 
مسبًقا،  الــمــوجــودة  البيانات  على  بــنــاًء  أســرع 
وكذلك البيانات من أجهزة الرعاية الصحية 

مثل أجهزة تتبع اللياقة البدنية.
يــعــد اســتــخــدام الــذكــاء االصــطــنــاعــي في 
ابتكار  وهــو  مــهــًمــا،  ابــتــكــاًرا  الصحي  التأمين 
بين  العالقة  ويغير  التحسينات  بسرعة  يقود 
شركة التأمين وحامل البوليصة. فهو يساعد 
وتبسيطها،  المستخدم  تجربة  تحسين  على 
ــزال هــنــاك  ــ وتــســهــيــل الــعــمــلــيــات. بــيــنــمــا ال يـ
مـــجـــال كــبــيــر لــلــتــحــســيــن، فــمــن الــــواضــــح أن 
مساعدة  فــي  سيستمر  االصــطــنــاعــي  الــذكــاء 
التأمين الصحي على تقديم خدمات محّسنة 

للعمالء.
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قطاع  لــقــادة  سامينا  مجلس  قمة  خــالل  ذلــك  جــاء 
قــادة وخبراء قطاع  االتــصــاالت 2022 بدبي، حيث شــارك 
أفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  من  االتصاالت 
هــواوي  مع  بالشراكة  نظمت  التي  والعالم  آسيا  وجنوب 
لــلــعــام الــتــاســع عــلــى الــتــوالــي. وتــنــاولــت الــقــمــة السنوية 
الجديدة  التقنيات  تــوفــرهــا  الــتــي  المستقبلية  الــفــرص 
وفي مقدمتها الجيل الخامس ودورها في تطوير أعمال 
وخــــدمــــات بـــاقـــي الــقــطــاعــات والـــصـــنـــاعـــات والــمــســاهــمــة 

بالتماشي مع خطط التحول الرقمي لدول المنطقة.
ـــواوي فـــي الــقــمــة الــتــزامــهــا بــدعــم خطط  ــدت هــ ــ وأكـ
باالستفادة  الرقمية  االقــتــصــادات  لبناء  المنطقة  دول 
الــدور  مقدمتها  وفــي  الحديثة  التقنيات  مــن  الــقــصــوى 
وأهمية  الــخــامــس  الــجــيــل  تقنية  تلعبه  الـــذي  الــحــيــوي 
تعزيز أعمال الحوسبة السحابية، باإلضافة إلى القدرات 
الرقمية األخرى الرديفة كالطاقة الرقمية التي ستسهم 
فــي تحقيق االســتــدامــة فــي قــطــاع االتـــصـــاالت. وسلطت 
الحوسبة  بــقــدرات  العناية  ضـــرورة  على  الــضــوء  هـــواوي 
فـــي زمـــن ســـيـــادة الــبــيــانــات بــاالعــتــمــاد عــلــى نـــمـــوذج »كــل 
ــدور الــحــيــوي لــلــدمــج والــتــكــامــل بين  شـــيء كــخــدمــة«، والــ
التقنيات واستثمارات البنية التحتية واالتصال والطيف 
والتي تسهم جميعها في  والذكاء االصطناعي،  الترددي 
والمؤسسات  الرئيسية  القطاعات  أعمال  تعزيز مستقبل 
االقتصادية وتسهم في تحقيق الخطط والرؤى الوطنية 

لبلدان المنطقة.
مـــن جــانــبــه قـــال بـــوكـــار ايـــه بـــا، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
وعضو مجلس إدارة سامينا لالتصاالت: »ناقشنا مستقبل 

الشبكات في عصر الجيل الخامس وأكدنا دور الشبكات في 
تحقيق التحول الرقمي وتعزيز التنمية االقتصادية. كما 
اتفق المشاركون على أهمية متابعة التركيز على تطوير 
ما  المنطقة.  في  االستدامة  أهــداف  لتحقيق  الشبكات 
يتطلب العناية باالبتكار لتحقيق صافي صفر انبعاثات 

من خالل االعتماد على تقنيات الطاقة الرقمية«.
وشــهــدت الــقــمــة إطـــالق هــــواوي لــحــلــول جــديــدة في 
 IntelligentRAN  »شبكات االتصاالت هي »انتليجانت ران
حــيــث قـــدم فــانــيــس يـــو، نــائــب رئــيــس الــتــســويــق والــحــلــول 
االتــصــاالت  كــاريــر لشبكات  ــواوي  هـ أعــمــال  فــي مجموعة 

ــــط عــرضــا كــامــال عـــن الــحــل الــجــديــد  فـــي الـــشـــرق األوسـ
من  آفاق جديدة  إلى  االتصاالت  بشبكات  الذي سينتقل 
الطاقة،  استهالك  وخفض  والالسلكية  الذكية  التقنيات 
ويرتقي بالخدمات إلى مستويات غير مسبوقة، بما فيها 
التشغيل  وعمليات  الذكية  والتجارب  المرنة  الخدمات 
والصيانة الذكية والنظيفة للمساهمة في نشر التقنيات 

الذكية في مختلف القطاعات في المستقبل«.
المستوى  رفيعي  مسؤولين  مشاركة  القمة  وشهدت 
من هواوي في عدد من الحلقات النقاشية حيث تحدث 
لحلول  العالمي  الرئيس  نائب  مــدكــور،  محمد  الدكتور 

عن  هـــواوي  فــي  الالسلكية  االتــصــاالت  شبكات  وتسويق 
وتعزيز  االجــتــمــاعــيــة  التنمية  فــي  الــذكــي  االتــصــال  دور 
البنية  بتوفير  هــواوي  الــتــزام  مــؤكــدًا  الرقمي،  االقتصاد 
التي  والسلسة  والــذكــيــة  المتماسكة  الرقمية  التحتية 
قيمة  لتحقيق  التشغيل  عمليات  ودعم  بالكفاءة  تتمتع 
اجتماعية واقتصادية مبتكرة. وذكر د. مدكور أن سياسات 
األساسية  المقومات  من  واالتصاالت  المعلومات  تقنية 

لتوفير بيئة مالئمة لألعمال واالبتكارات التقنية.
بول سكانالن، كبير مسؤولي التكنولوجيا في وحدة 
أعمال »هواوي كارير« لشبكات االتصاالت ناقش في حلقة 

حوار تناولت »التكامل بين الحوسبة السحابية والشبكات 
السحابية  الحوسبة  قـــدرات  بين  والــتــكــامــل  الــدمــج  دور 
السحابية  الــحــوســبــة  عــلــى  الــضــوء  مسلطًا  والــشــبــكــات، 
الحوسبة  على  باالعتماد  السيبراني  واألمـــن  الهجينة 
كما  السحابية.  الخدمات  ونــمــاذج  المتعددة  السحابية 
شـــارك عــمــاد أحــمــد، كبير خــبــراء الــشــبــكــات فــي هـــواوي 
الشرق األوسط في حلقة تناولت »التكامل بين األعمال 
عصر  فــي  الــمــســتــدام  الــتــكــامــل  لتحقيق  والتكنولوجيا 
التشغيلية  الــنــفــقــات  تــزايــد  ونــاقــش  الــخــامــس«،  الــجــيــل 
والشبكات  األنظمة  تعقيد  نتيجة  االتــصــاالت  لمشغلي 
وأهمية تحقيق التنمية النظيفة في ظل جهود الحياد 
الكربوني والحاجة إلى خفض التكلفة وتعزيز الكفاءة.

معهد  بين  مشترك  تقرير  إطـــالق  القمة  وشــهــدت 
وهـــواوي  التعليم  فــي  الــمــعــلــومــات  لتقنيات  الــيــونــســكــو 
بـــعـــنـــوان »تـــعـــزيـــز الـــنـــظـــام اإليـــكـــولـــوجـــي لــلــمــواهــب من 
تقنية  دور  عــن  ــة  دراســ الــرقــمــي:  الــتــحــول  أجـــل تحقيق 
والتعليم  العالي  التعليم  فــي  واالتــصــاالت  المعلومات 
وأكد  وباكستان«.  األوســط  الشرق  في  والمهني  التقني 
التقرير أهمية تنمية المواهب التقنية وابتكار األنظمة 
اإليكولوجية المالئمة من خالل شراكات القطاع العام 
والخاص لتعزيز مهارات تقنية المعلومات واالتصاالت 
الرقمي.  العالم  في  العمل  فرص  وتوفير  المنطقة  في 
الــتــركــيــز عــلــى تنمية الــمــهــارات  إلـــى أن  الــتــقــريــر  ــار  وأشــ
الــتــقــنــيــة أدى إلـــى تــعــزيــز مــكــاســب تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات 
بــلــدان المنطقة وخــلــق فــرص جديدة  فــي  واالتــصــاالت 

للتنمية االجتماعية واالقتصادية. 

خالل »قمة سامينا لقادة قطاع االتصاالت«..

دبي - علي عبدالخالق:
ــــي الـــشـــرق  ــيــــس هـــــــــواوي فـ أكــــــد ســـتـــيـــفـــن يــــــي، رئــ
فــي تحقيق  الــخــامــس  الجيل  دور  وإفــريــقــيــا  األوســـط 
يوفرها  التي  والفرص  المنطقة  في  الرقمي  التحول 
للمؤسسات في ظل الجهود العالمية إلنجاز التحول 
ــواوي بتوفير أحــدث  الــتــزام هــ الــرقــمــي، مــشــددًا عــلــى 
وتنطلق  الخامس،  الجيل  وأهمها  المبتكرة  التقنيات 
ــاالت وشـــراكـــاتـــهـــا  ــ ــــصـ ــــالل أعــــمــــال شـــبـــكـــات االتـ مــــن خـ
االستراتيجية مع مشغلي االتصاالت لنشر مزيد من 
األخــرى  القطاعات  لصالح  الــخــامــس  الجيل  مــيــزات 
رقمية  تجربة  وتوفير  الناس  حياة  إثــراء  في  لإلسهام 
االقتصادات  وبــنــاء  الرقمي  التحول  وتحقيق  شاملة 
باالعتماد على  الدول  التي تحقق طموحات  الرقمية 

الحلول الرقمية الذكية.

»هواوي« تثري حياة النا�س بالحلول الرقمية الذكية
* الصور: 300 + 301

ستيفن يي.

اإطالق حلول جديدة لالرتقاء بخدمات �سبكات االت�ساالت اإلى اآفاق اأو�سع

من بينها البحرين.. 
»�ستارلينك« متاحة في 32 دولة

الصناعية  األقــمــار  عبر  لإلنترنت  ستارلينك  خدمة  أن  إكــس  سبيس  شركة  أعلنت 
متاحة اآلن في 32 دولة حول العالم. وتقول شركة الفضاء التابعة إليلون ماسك إنها 
قابلة للشحن على الفور، على عكس المشكالت السابقة التي تسببت في انتظار العمالء 

لشهور لتسلم أطباقهم.
وشاركت ستارلينك لقطة شاشة عبر تويتر تظهر خريطة توفر الخدمة، التي توضح 
أن الخدمة متاحة في معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، باإلضافة إلى أجزاء من 
أمريكا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا. ويظهر جزء كبير من بقية العالم، بما في ذلك 
عام  في  نقاط مختلفة  في  توفرها  توقع  مع  قريًبا  أنه  على  بأكملها،  األفريقية  القارة 
2023. ويمثل رقم 32 زيادة في عدد البلدان التي تخدمها ستارلينك مقارنًة بوقت سابق 

من هذا العام، عندما قالت شركة سبيس إكس إنها كانت متوفرة في 25 دولة فقط. 

»اآبل«
C تختبر اأجهزة اآيفون بمنفذ 

تستبدل  التي  المستقبلية  آيفون  نماذج  آبل  تختبر شركة 
لتقرير  وفًقا   ،USB-C Lightning بمنفذ  الحالي  الشحن  منفذ 
يمكن  مــارك جورمان، وهي خطوة  بلومبرج  وكالة  من صحفي 
أن تساعد الشركة في التوافق مع اللوائح األوروبية التي تلوح 
فــي األفــــق. وبــاإلضــافــة إلـــى اخــتــبــار الــنــمــاذج الـــمـــزودة بمنفذ 
USB-C في األشهر األخيرة، فإن الشركة تطور محول من شأنه 
الملحقات  مع  بالعمل  المستقبلية  آيفون  ألجهزة  يسمح  أن 
المصممة لمنفذ Lightning الحالي. ولن يحدث ذلك حتى عام 
بمنفذ  لالحتفاظ  الشركة  وتخطط  تقدير.  أقــرب  على   2023
على  الشركة  وتعمل  العام.  لهذا  الجديدة  للنماذج   Lightning
أجهزتها  تستخدمها  الــتــي  الشحن  أجــهــزة  مجموعة  تبسيط 
معظم  وتعتمد   .USB-C إلــى  االنــتــقــال  خــالل  مــن  المختلفة 
أجهزة آيباد وماك على USB-C بداًل من Lightning. ويعني هذا 
أنه ال يمكن لعمالء آبل استخدام شاحن واحد ألجهزة آيفون 
وآيباد وماك، وهو أمر غريب بالنظر إلى ميل آبل إلى البساطة. 
 Appleبينما تستخدم أجهزة الشحن الالسلكية لكل من آيفون و

.USB-C منفذ Watch
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ت������ن������ف������ي������ذا ل������ل������ت������وج������ي������ه ال������م������ل������ك������ي..

البحرينيون والمقيمون يوؤدون �شالة الغائب على �شمو ال�شيخ خليفة بن زايد

اأك���دوا: فقي���د الأمتي���ن العربية والإ�ش���المية حاف���ظ عل���ى الأمانة واأكمل م�ش���يرة تط���ور وازده���ار الإمارات
كتب فاضل منسي:

تصوير: عبداألمير السالطنة
  بــنــاء عــلــى تــوجــيــهــات جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى بــإقــامــة صـــالة الــغــائــب عــلــى فقيد األمــتــيــن العربية 
واإلسالمية المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أدى البحرينيون 

والمقيمون صالة الغائب في جوامع ومساجد المملكة بعد صالة الظهر من يوم أمس السبت.
والتأمت الصفوف بعد الدعوة التي وجهتها األوقاف السنية لصالة الغائب على فقيد األمة سمو 
الشيخ خليقة بن زايد في كافة مساجد المملكة، حيث لبى هذه الدعوة جموع من المواطنين والمقيمين 
واإلسالمية  العربية  لألمتين  قدمه  بما  عرفانا  -كما وصفوه-  الحكيم  القائد  على  الغائب  ألداء صالة 
جمعاء، متضرعين للمولى عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وينقيه 

من الخطايا ويلحقه بالصالحين في جنات النعيم.

وقــــال الــمــصــلــون لـــ»أخــبــار 
لــه  ــور  ــفــ ــغــ ــمــ الــ إن  ــج«  ــيــ ــلــ ــخــ الــ
طيب  زايــد،  بن  خليفة  الشيخ 
لعالقة  نــمــوذج جلي  ثـــراه،  اهلل 
ــم يــحــد  ــ الــــحــــاكــــم بـــشـــعـــبـــه، ولــ
قــيــد أنــمــلــة عــن خــطــى الــوالــد 
رحمه  زايـــد،  الشيخ  الــمــؤســس 

على  تـــركـــز  كـــانـــت  والـــتـــي  اهلل، 
الدولة  ورفعة  الشعب  مصلحة 
ــدة، وأن  ــ ــعـ ــ فــــي مــخــتــلــف األصـ
الـــراحـــل حــافــظ عــلــى األمــانــة 
وأكــمــل مــســيــرة تــطــور وازدهــــار 
اإلمارات.. مؤكدين أنه برحيل 
ــه الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة  الـــمـــغـــفـــور لــ

فــقــدت  ــيــــان،  ــهــ نــ آل  زايـــــــد  بــــن 
اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 
واإلسالمية  العربية  واألمــتــان 
كبيرا  وزعــيــمــا  مخلصا  قــائــدا 
قدم لوطنه وأبناء شعبه وأمته 
تـــرســـخ لقيم  كـــبـــرى  إنــــجــــازات 
الترابط  وتعزز  نبيلة،  إنسانية 

مــجــلــس  دول  بـــيـــن  ــاون  ــعــ ــتــ والــ
التعاون الخليجي وبين الدول 
وتشجع  واإلســالمــيــة،  العربية 
ــامــــح والــــتــــعــــايــــش بــيــن  ــتــــســ الــ
جــمــعــاء.. موضحين  الــشــعــوب 
أنهم لم يفقدوا قائدا أو رئيسا 
له  أبــا  ذلــك فقدوا  بل قبل كل 
في قلب كل منا محبة وتقدير، 
وهــــو الــــذي حــمــل قــلــبــا حــانــيــا 

ينحاز إلى الخير.
وأشاروا إلى أنه من الصعب 
ــذه  ــن نـــعـــيـــش هــ ــ ــحـ ــ ــا ونـ ــنـ ــيـ ــلـ عـ
الــمــؤثــرة أن نــســرد  الــلــحــظــات 
الـــراحـــل الشيخ  كـــل مـــا قــدمــه 
خـــلـــيـــفـــة، وحـــســـبـــنـــا الــــيــــوم أن 
الفذ  القائد  هــذا  على  نترحم 
الــذي ترك بصمات خالدة في 
وامتدت  اإلمـــارات،  دولــة  تاريخ 

مختلف  إلــى  البيضاء  أيــاديــه 
بقاع العالم.

السكينة  يــبــعــث  مــمــا  وإن 
ــفـــس  ــنـ والــــطــــمــــأنــــيــــنــــة فــــــي الـ
ــا أنـــنـــا  ــنـ ــابـ ــن مـــصـ ــ ويـــخـــفـــف مـ
واثــقــون بــأن اإلمــــارات ستكون 
بــوجــود صاحب  أمينة  أيــٍد  فــي 
السمو الشيخ محمد بن راشد 
الــســمــو  وصــــاحــــب  مـــكـــتـــوم  آل 

ــد آل  ــ ــ الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن زايـ
إليهما  نتوجه  اللذين  نهيان، 
ــاة،  ــواســ ــمــ ــادق الــــعــــزاء والــ بــــصــ
ــل أن  ســائــلــيــن الــمــولــى عــز وجـ
يــلــهــمــهــمــا الــصــبــر والـــســـلـــوان، 
ويأخذ بأيديهما لما فيه خير 

اإلمارات وشعبها.
واخـــتـــتـــمـــوا حـــديـــثـــهـــم: ال 
إزاء المصاب األليم إال  يسعنا 

اإلمـــارات  شعب  إلــى  نتقدم  أن 
ــراد عــائــلــة آل نــهــيــان  ــ ــى أفــ ــ وإلـ
الكريمة بأحّر التعازي وبصادق 
الــمــواســاة، ونــســأل الــمــولــى أن 
يمّن عليه بالرحمة والرضوان 
وأن يتغمده بواسع رحمته وأن 
يــســكــنــه فــســيــح جــنــاتــه ويــلــهــم 
»إنا  والسلوان،  الصبر  الجميع 

هلل وإنا إليه راجعون«.

موؤتمر الخليج الثالث لطب النوم يوا�سل جل�ساته لليوم الثالث ويوؤكد: 

خي���وط التجمي���ل الجراحي���ة ع���الج ناج���ح لل�ش���خير والختن���اق الليل���ي 
كتبت: فاطمة علي

ــون  ــاركـ ــشـ ــمـ ــتــــعــــرض الـ اســ
الخليج  مــؤتــمــر  فــي جــلــســات 
ــوم الــــذي  ــنــ ــالـــث لـــطـــب الــ ــثـ الـ
انطلق يوم الخميس الماضي 
برعاية الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة 
ــلــــى  ــــس الـــمـــجـــلـــس األعــ ــيـ ــ رئـ
لــلــصــحــة أحـــــــدث الــتــقــنــيــات 
والــمــتــطــورة لعالج  الــحــديــثــة 
االخــتــنــاق الــلــيــلــي، الــتــي كــان 
أبـــــرزهـــــا اســــتــــخــــدام خـــيـــوط 
بشكل  التجميلية  الجراحات 
نـــاجـــح فـــي شـــد ورفـــــع سقف 
ومن  تــرهــالتــه  وعـــالج  الحلق 
ثم الحد من الشخير وعالج 

االختناق الليلي. 
ــك لــــــــ»أخـــبـــار  ــذلــ صــــــرح بــ
ــاري األنـــف  ــشـ ــتـ الــخــلــيــج« اسـ
والــــــــحــــــــنــــــــجــــــــرة الـــــــدكـــــــتـــــــور 
عــــــبــــــدالــــــرحــــــمــــــن الـــــغـــــريـــــب 
الــنــوم  طــب  فــي  المتخصص 
ــيـــة  ــلـــمـ ــو الــــلــــجــــنــــة الـــعـ ــ ــــضـ عـ
ــرا إلــــــى أن  ــيـ ــشـ لـــلـــمـــؤتـــمـــر، مـ
جــلــســات يــــوم أمــــس ألعــمــال 
الــمــؤتــمــر عـــقـــدت افــتــراضــيــا 
وشـــهـــدت تــفــاعــال كــبــيــرا من 
وخارج  داخــل  من  المشاركين 
ــعــــرض  ــتــ اســ إذ  الــــمــــمــــلــــكــــة، 
المتحدثون من االستشاريين 
المحليين  والــمــتــخــصــصــيــن 
والــدولــيــيــن أبــــرز الــتــدخــالت 
ــة  ــجــ ــالــ ــعــ ــمــ الــــــجــــــراحــــــيــــــة الــ
ــاق الــــلــــيــــلــــي بـــكـــل  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــالخـ لـ
احــدث  تــم طــرح  كما  اشكاله، 

طرق وخطوات التشخيص.
امـــس  جـــلـــســـات  إن  ــال  ــ وقــ
ــلـــى جــــراحــــة ســقــف  ركـــــــزت عـ
ــان  ــلـــسـ ــلــــق وجــــــراحــــــة الـ الــــحــ
إضــافــة الــي تــنــوع الــجــراحــات 
ــن مــن  ــكـ ــمـ ــــي يـ ــتـ ــ األخــــــــــرى الـ
خـــاللـــهـــا تـــحـــســـيـــن وتـــعـــديـــل 
والشخير،  الليلي  االخــتــنــاق 
متحدثا   19 أن  إلـــى  مــشــيــرا 
المؤتمر  جلسات  في  شــاركــوا 
الخميس  ــوم  يـ انــطــالق  مــنــذ 

»زووم«  منصة  عــبــر  الــمــاضــي 
بــــــــــــــأوراق وأبـــــــحـــــــاث عــلــمــيــة 
إذ طرحوا أحــدث ما  حديثة؛ 
مجال  في  العلم  إليه  توصل 
ــوا 38  ــدمـ ــنــــوم، كــمــا قـ طـــب الــ
منها   27 نــظــريــة  مـــحـــاضـــرة 
محاضرات عملية وتوضيحية 
متعلقة  جــراحــيــة  لــعــمــلــيــات 
بـــاالخـــتـــنـــاق الــلــيــلــي، مــؤكــدا 
الــصــحــيــة  الـــمـــهـــن  هــيــئــة  أن 
»نهرا« ستمنح المشاركين في 
الــمــؤتــمــر 22 ســاعــة  جــلــســات 

تدريب معتمدة.
جلسات  أن  الغريب  وبّين 
الــمــؤتــمــر عـــقـــدت افــتــراضــيــا 
ــع مــســتــشــفــى  ــ بــــالــــتــــعــــاون مــ
الــــمــــلــــك حــــمــــد الـــجـــامـــعـــي 
ومـــركـــز الــغــريــب لــطــب الــنــوم 
مــرة  فــاعــلــة ألول  وبــمــشــاركــة 
من مجمع السلمانية الطبي 
والــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 

واعـــتـــمـــاد الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن الــصــحــيــة 
»نهرا«، مشيرا إلى أن ما يميز 
العام هو مشاركة  نسخة هذا 
ــن الـــخـــبـــراء  ــ ــبـــيـــر مـ طـــيـــف كـ
عربية  دول   9 مــن  الــدولــيــيــن 
ومصر،  الهند،  منها  وأجنبية 
وإيطاليا،  وألمانيا،  وإسبانيا، 
وســـــــنـــــــغـــــــافـــــــورة، والـــــصـــــيـــــن، 
كــــذلــــك مــــشــــاركــــة خــلــيــجــيــة 
أطـــبـــاء  و5  ــة  ــوديــ ــعــ الــــســ ــن  ــ مـ

بحرينيين.
وحــــــــــــــــــــول الــــــــعــــــــالجــــــــات 
االختناق  لعالج  المطروحة 
ــريـــب ان  ــغـ الــلــيــلــي أوضــــــح الـ
التوصية األولية من األطباء 
ــد تـــكـــون بـــتـــغـــيـــيـــرات نــمــط  قــ
الـــحـــيـــاة مــثــل فـــقـــدان الــــوزن 
الـــتـــدخـــيـــن،  عــــن  اإلقــــــــالع  أو 
غير  الــعــالجــات  بعض  كذلك 
الــجــراحــيــة مــنــهــا جــهــاز ضخ 

يــقــوم بوظيفة  الـــذي  الـــهـــواء 
ضــخ الــهــواء بــدرجــات ضغط 
مــتــفــاوتــة تـــقـــوم بــفــتــح طــرق 
ومن  انغالقها  ومنع  التنفس 
والشخير  االخــتــنــاق  منع  ثــم 
ــاء الــــنــــوم، كـــذلـــك جــهــاز  ــنــ أثــ
الــذي  السفلي  الــفــك  تقديم 
يعمل على منع انزالق اللسان 
ــــك إلــــــى الـــخـــلـــف ومـــن  ــفـ ــ والـ
وتحسين  االخــتــنــاق  منع  ثــم 
منوها  الــنــوم،  أثــنــاء  التنفس 
لعالج  الجراحية  الطرق  الى 
تكون  التي  الليلي  االختناق 
عبر عــدة مــداخــالت جراحية 
واستجابة  احــتــيــاج  وفــق  تتم 
المريض، وبعد إجراء فحص 
نتائج  وتحليل  ودراسة  شامل 
اخـــــتـــــبـــــارات الـــــنـــــوم وإجــــــــراء 
ــلــــعــــوم  ــبــ ــر األنـــــــــف والــ ــيـ ــظـ ــنـ تـ
وتـــحـــديـــد أســـبـــاب االخــتــنــاق 

وإمكانية حلها جراحيا.

يذكر ان البرنامج العلمي 
ــر حـــــــدد بـــجـــلـــســـات  ــمـ ــؤتـ ــمـ ــلـ لـ
تناول  إذ  للمشاركين  حوارية 
عامة  معلومات  األول  الــيــوم 
عن االختناق الليلي وجوانب 
الــدراســات  وطــرح  تشخيصية 
دراســـــة  مـــنـــهـــا  الـــعـــالقـــة  ذات 
مــخــتــبــرات الـــنـــوم وعــمــلــيــات 
اثناء  التشخيصية  المناظير 
بــاألدويــة،  المستجلب  الــنــوم 
التشخيصية  الفوائد  وأيضا 
ــنــــاطــــيــــســــي  ــن الــــمــــغــ ــ ــيـ ــ ــرنـ ــ ــلـ ــ لـ
لتحديد اماكن التضيقات في 
مجرى سريان الهواء العلوية، 
كــــمــــا تــــــم تــــــنــــــاول مـــواضـــيـــع 
مــركــزة حــول ارتــبــاط السمنة 
كمسبب مهم وأساسي لمرض 
ــلـــي، كــذلــك  ــيـ ــلـ ــاق الـ ــنــ ــتــ االخــ
المتعدية  الــثــالثــيــة  الــعــالقــة 
الليلي  االختناق  مــرض  بين 

والسمنة ومرض السرطان.

} المشاركون في مؤتمر الخليج لطب النوم.

الحمر  يــعــقــوب  بــن  بــاســم  الــمــهــنــدس  استقبل 
ــر اإلســـكـــان بــمــكــتــبــه بـــديـــوان الـــــــوزارة الــســفــيــر  ــ وزيـ
عــبــدالــحــمــيــد أحـــمـــد خـــوجـــة ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 
مملكة  لـــدى  الشعبية  الــديــمــقــراطــيــة  الــجــزائــريــة 
لــبــالده  ســفــيــًرا  تعيينه  بمناسبة  وذلـــك  الــبــحــريــن، 

لدى المملكة.
الــلــقــاء رحـــب وزيـــر اإلســكــان بالسفير  وخـــالل 
تربط  التي  الطيبة  بالعالقات  مشيدًا  الجزائري، 

بين البلدين الشقيقين ومستوى التعاون والتنسيق 
في مختلف المجاالت، متمنيا له التوفيق والنجاح 

في أداء مهامه الدبلوماسية.
مـــن جــانــبــه أكـــد الــســفــيــر عــبــدالــحــمــيــد أحــمــد 
البناء  الــتــعــاون  بـــالده على تحقيق  خــوجــة حــرص 
بما يحقق مصلحة  وتطويره  البحرين  مع مملكة 
البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا دوام التطور 

واالزدهار لمملكة البحرين.

وزير الإ�شكان ي�شتقبل ال�شفير الجزائري الجديد

تــــــرأس الـــشـــيـــخ أحـــمـــد بــن 
حمد آل خليفة رئيس الجمارك 
رئيس مجلس منظمة الجمارك 
العالمية اجتماعا تنسيقيا مع 
المنظمة  مجلس  رئــيــس  نـــواب 
واألمـــــيـــــن الـــــعـــــام، وذلـــــــك عــبــر 
لبحث  المرئي،  االتصال  تقنية 
الدورة  الالزمة لعقد  الترتيبات 
العامة  السياسات  للجنة  الـــ86 
لمجلس  الـــــــــ140-139  ــدورة  ــ والــ
الفترة  فــي  حضوريا  المنظمة 
الـــــقـــــادم،  يـــونـــيـــو   25–20 مـــــن 
ــراج والــتــحــســن  ــ ــفـ ــ فــــي ظــــل االنـ
ــة  ــائـــحـ الــــمــــلــــحــــوظ ألزمــــــــــة جـ
إلى  السفر  قيود  وإزالـــة  كــورونــا 
مــقــر الــمــنــظــمــة فـــي بــروكــســل، 
الــمــنــظــمــة ســوف  أن  ســيــمــا  وال 
تــحــتــفــل هــــذا الـــعـــام بـــمـــرور 70 
إنــشــائــهــا فـــي يناير  عــامــا عــلــى 

عام 1952م.
وقــــــــــد اســـــتـــــهـــــل الــــرئــــيــــس 

االجـــــتـــــمـــــاع بـــتـــقـــديـــم الـــشـــكـــر 
والتقدير لنواب الرئيس والدول 
األعضاء لدعمهم المتواصل له 
مقدرا  السابقة،  الــفــتــرة  خــالل 
ــي بــذلــتــهــا أمـــانـــة  ــتـ الـــجـــهـــود الـ
الــمــنــظــمــة وجــمــيــع الــعــامــلــيــن 
ــال في  ــمـ فــيــهــا فـــي تــســيــيــر األعـ
الجميع،  واجــهــهــا  صعبة  فــتــرة 

ــه لــنــجــاح  ــادتــ ــعــ ــن ســ ــ ــرًا عـ ــبــ ــعــ مــ
تــجــربــة عــقــد االجــتــمــاعــات من 
المرئي  االتــصــال  تقنية  خــالل 
الــوثــائــق، غير أن عــودة  وتــبــادل 
مقر  فــي  الفعلية  االجتماعات 
تأثيرها  يكون  ســوف  المنظمة 
أكبر في اتخاذ القرارات المهمة 
وتيرة  مــن  تسرع  أن  نأمل  التي 
والفعالية في منظمة  التطوير 

الجمارك العالمية.
أما فيما يتعلق باجتماعات 
السياسات  للجنة  الــــ86  الـــدورة 
الـــعـــامـــة والــــــــدورة الــــــــــ140-139 
تمت  فــقــد  الــمــنــظــمــة  لمجلس 
جداول  مشاريع  على  الموافقة 
تقوم  التي  والترتيبات  األعمال 
بها األمانة العامة، كما تقرر أن 
ونــواب  للرئيس  اجــتــمــاع  يعقد 
الرئيس واألمين العام قبل يوم 
مــن بـــدء انــطــالق االجــتــمــاعــات 

المذكورة. 

ال����ج����م����ارك ال���ع���ال���م���ي���ة ت���ع���ق���د اج��ت��م��اع��ا 
ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ا ل��ب��ح��ث ع��ق��د ال��������دورات ح�����ش��وري��ا

} الشيخ أحمد بن حمد.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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جن������ي������ب حم����������ف����������وظ.. ال�����������روائ�����������ي ال�����ع������مل�����ي

كان رفاق الكاتب جنيب حمفوظ ومعارفه 

بالتزامه  عرف  ملا  ال�شاعة«  بـ»الرجل  ي�شمونه 

ان�شباطية  ويف  الوقت،  مع  وال�شارم  العجيب 

الأملاين  الفيل�شوف  مع  عجيب  ت�شابه  حمفوظ 

الروائي جمال  فيذكر  كانط،،  اإميانويل  ال�شهري 

الغيطاين وهو اأحد تالميذه املقربني باأنه حينما 

بحي  حمفوظ  الأديب  �شكن  اإىل  يتوجه  كان 

مكان  اإىل  بال�شيارة  معه  ل�شطحابه  العجوزة 

التقائهم اليومي، يقول: يف ال�شاد�شة اإل خم�س 

ومبنتهى  متاماً  ال�شاد�شة  يف  انتظر،  دقائق 

ويقول  العمارة،  باب  من  الأ�شتاذ  يخرج  الدقة 

ا: كان مي�شي يف املقهى �شاعتني  اأي�شً الغيطاين 

ويذكر  كعادته،  منزله  اإىل  يغادر  ثم  بال�شبط، 

حماولة  من  حمفوظ  على  يخ�شى  كان  اأنه 

اغتيال ثانية له لأن انتظامه ال�شديد ي�شهل على 

من ير�شده توقيت الهجوم عليه!!.

ال�شديد  ولعه  اإن  بل  فح�شب،  هذا  ولي�س 

مواعيد  اللتزام يف  عن  يثنيه  يكن  مل  بالكتابة 

فقط،  �شاعات  ثالث  يكتب  كان  حيث  يومه، 

اجلملة  اإكمال  حتى  يحاول  ول  القلم  ي�شع  ثم 

اإنه ل يكمل اجلار  حتى قال عنه بع�س النقاد: 

للكتابة  املخ�ش�س  الوقت  انتهى  اإذا  واملجرور 

من �شدة اللتزام.

يقول الك�تب الراحل رج�ء النق��ش: 

املوهبة  حمفوظ  جنيب  يف  اجتمعت  لقد 

هذه  حلماية  الأ�شيلة  القوية  الإرادة  مع 

ال�شياع  من  و�شيانتها  وا�شتثمارها  املوهبة 

مثالً  العظيم  جناحه  كان  هنا  ومن  والف�شاد، 

الطبيعية  املوهبة  بني  الكامل  للتوفيق  فريًدا 

والإرادة الإن�شانية القوية التي تتميز بالعزمية 

والإخال�س مًعا.

وقد اأجمع معا�شروه على اأنه كان من�شبًطا 

الآخرين،  الأمانة وال�شدق مع نف�شه ومع  على 

واأنه كان متوا�شعاً ومت�شاحًما مع اجلميع ومل 

كان  لقد  نوع،  اأي  من  مك�شب  لأي  ي�شعى  يكن 

وقد  لها،  الإخال�س  يف  ومتفانًيا  للكتابة  حمًبا 

كان يكتب ملا يح�س به وما يعرب عن جتربته، 

فاإن مل يجد ما يكتبه توقف عن الكتابة.

اليومي  وقته  يق�شم  حمفوظ  الأ�شتاذ  كان 

ال�شبت  التايل: يوم  النحو  بدقة متناهية وعلى 

للكتابة  الأربعاء  حتى  الأحد  ويوم  لأ�شرته، 

مبدة  يتبعها  ثم  فقط،  �شاعات  ثالث  وملدة 

واجلمعة  اخلمي�س  اأما  املكثفة،  للقراءة  مماثلة 

الأ�شحاب  وزيارة  التنزه  يف  فيق�شيهما 

موؤمًنا  كان حمفوظ  فقد  النف�س،  والرتويح عن 

ب�شرورة الرتويح عن النف�س حيث كان يتوقف 

خ�شو�شاً  كامل  وب�شكل  الكتابة  عن  �شهوًرا 

اإجازته  يق�شيه  كان  حيث  الربيع،  ف�شل  يف 

ال�شنوية مع اأ�شرته.

جتدهم  احلياة  يف  املن�شبطني  �شري  اأغلب 

غري  يف  ت�شييعه  اأو  الوقت  اإهدار  يكرهون 

فائدة، وهكذا كان الكاتب جنيب حمفوظ،، ففي 

يف  �شديد  ب�شعف  اأ�شيب  عندما  عمره  اأواخر 

ال�شحف  عليه  ليقراأ  ب�شكرتريه  ا�شتعان  ب�شره 

والكتب، ويف ذات يوم ن�شي �شكرتريه نظارته، 

التي  املكربة  عد�شته  له  ميد  بالأ�شتاذ  فتفاجاأ 

ادخرها ملثل هذه احلالت الطارئة!!.

العولقي عبداهلل 

عبداهلل العولقي

وله� يف العمل الإن�س�ين ب�سمة.. ال�سيخة ملي�ء بنت حممد بن خليفة اآل خليفة

اخلريي  املجال  يف  تبذله  ملا  تقديًرا 

والتطوعي والإن�شاين، مت تكرمي ال�شيخة 

خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد  بنت  ملياء 

رئي�شة جمعية النور للرب ال�شفري الدويل 

للم�شوؤولية الجتماعية، اإذ جاء التكرمي 

ال�شاد�شة  الدورة  حفل  فعاليات  �شمن 

 2022 للعام  الإن�شاين  العمل  جلائزة 

اخلليجية  القمة  اأجندة  على  املدرجة 

�شنوًيا  تنظم  والتي  الإن�شاين،  للعمل 

جمالت  يف  البارزين  من  نخبة  لتكرمي 

العمل الإن�شاين..

اآل  حممد  بنت  ملياء  ال�شيخة  تعد 

يف  تاأثرًيا  ال�شخ�شيات  اأكرث  من  خليفة 

متتثل  فهي  والتطوعي،  اخلريي  املجال 

بنت  �شبيكة  الأمرية  �شمو  لتوجيهات 

ورعاها  اهلل  حفظها  خليفة  اآل  ابراهيم 

ريادة  يف  املفدى،  البالد  عاهل  قرينة 

من  العديد  تبنت  فقد  البحرينية،  املراأة 

عديدة،  اأعوام  طوال  اخلريية  امل�شاريع 

الذي  للرب،  النور  جمعية  �شرح  عرب 

حر�شت من خالله على بث تلك امل�شاريع 

واملحتاجة  الفقرية  الأ�شر  م�شاعدة  من 

املنازل وغريها  وترميم  الأيتام،  وكفالة 

العديد والعديد..

متميزة،  عطاءات  �شاحبة  اأنها  كما 

تقدمه،  ما  جميع  يف  للتميز  ت�شعى 

وحري�شة كل احلر�س على اأن يكون هذا 

العطاء ذا جودة، فلها ب�شمة يف م�شروع 

خليفة  الراحل  لالأمري  القراآنية  اجلائزة 

والذي  اهلل،  رحمه  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

تقوم من خالله باحت�شان هذه اجلائزة 

احلثيثة  جهودها  وت�شخري  ورعايتها 

لهذه اجلائزة العظيمة.

من  رمز  حممد  بنت  ملياء  ال�شيخة 

رموز اخلري.. 

العديد  اإقامة  على  دوًما  حتر�س  اإذ 

يعود  التي  واملهرجانات  الفعاليات  من 

فلها  اخلريية،  الأعمال  ل�شالح  ريعها 

ب�شمة يف املعار�س الزراعية، واملعار�س 

الرم�شانية ال�شنوية، اإذ تكر�س جهودها 

وجذب  املعار�س  هذه  اإجناح  �شبيل  يف 

الذكي  الت�شويق  خالل  من  اجلمهور 

للجمهور..

�شاحبة  حممد  بنت  ملياء  ال�شيخة 

اإىل  روؤية م�شتقبلية باهرة، فهي ت�شعى 

تد�شني امل�شاريع اخلريية التي ت�شهم يف 

وتوفري  الواعي،  البحريني  الفرد  بناء 

امل�شاعدات  كتقدمي  العلمية،  احتياجاته 

اأجهزة  وتوفري  للطلبة،  اجلامعية 

احلا�شوب.

حتت�شن  حممد  بنت  ملياء  ال�شيخة 

كل  توفري  خالل  من  وقالًبا  قلًبا  الأيتام 

احتياجاتهم املادية واملعنوية، فهي الأم 

بعمل  دوًما  تقوم  اإنها  اإذ  لهم،  احلنونة 

الفرحة  زرع  يف  ت�شهم  عديدة  فعاليات 

الرتفيهية  الرحالت  كعمل  نفو�شهم،  يف 

لهم، واإقامة مهرجانات خا�شة بهم، كما 

منهم  باملتفوقني  اهتمامها  تويل  واأنها 

م�شتوى  ذا  حفل  واإقامة  تكرميهم  خالل 

�شنوًيا لهم ت�شجيًعا لهم..

بنت  ملياء  ال�شيخة  نتكلم عن  عندما 

لذكر  اأقالمنا  ونخط  خليفة  اآل  حممد 

حرب  فال  ال�شنني،  هذه  عرب  اجنازاتها 

فهي  ماآثرها،  يقدر  عمود  ول  ذلك  ي�شع 

والإن�شاين،  اخلريي  املجال  يف  رائدة 

نهنئها  املنرب  هذا  ومن  عليه،  ومفطورة 

هذه  طوال  به  تقدمت  ما  عظيم  على 

يف  التامة  جلدارتها  ونهنئها  ال�شنني 

ا�شتحقاق هذه اجلائزة، وبارك اهلل فيها 

وذخًرا  بالدها  اأعالم  من  علًما  وجعلها 

ململكة البحرين.

 حن�ن بنت �سيف بن عربي

يوم ال�سح�فة البحرينية
العاملي  باليوم  الحتفال  مع  بالتزامن 

كل  من  البحرين  مملكة  حتتفل  لل�شحافة، 

عام يف )7 مايو بيوم ال�شحافة البحرينية(، 

وطنية  كمنا�شبة  اليوم  ذلك  ياأتي  والذي 

ال�شحفي  اجلانب  يف  العاملني  لكل  خا�شة 

مملكة  قيادة  من  �شادق  وتعبري  والإعالمي 

البحرين ممثلة ب�شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفه حفظه اهلل ورعاه، وما يوليه 

من رعاية خا�شة واهتمام بال�شلطة الرابعة، 

اأمام  للبحرين  احل�شارية  اللغة  متثل  والتي 

ودعم  رعاية  من  يوليه  ملا  ونظًرا  العامل، 

البحرين  مملكة  يف  ال�شحافة  بعامل  واهتمام 

بالإجنازات  زاخرة  حمطات  �شكلت  والتي 

العهد  يف  العامل  لها  �شهد  حمطات  املتميزة، 

املفدى  امللك  اجلاللة  ل�شاحب  الإ�شالحي 

حفظه اهلل، ولهذا كان ال�شحفي البحريني حمل 

من  به  يتمتع  ملا  نظًرا  املجتمع  وثقة  احرتام 

م�شداقية وحتليل واقعي للخرب و�شفافية يف 

الراأي والراأي الآخر واحرتام حريات الأديان 

واملعتقدات والفكر لكل �شخ�س حريات تعتمد 

على روح املحبة وال�شالم.

�شحيفة  عرب  ال�شحفي  املوقع  هذا  ومن 

عظيمة  ومنا�شبة  فر�شة  ا�شتغلها  »الأيام« 

لكل  والحرتام  والتقدير  بال�شكر  لتقدم 

والتي  املتميزة  ال�شحيفة  تلك  عرب  العاملني 

واملعرفة  الثقافة  يف  جميل  يومي  اأثر  لها 

ت�شتهدف  التي  الهادفة،  واملقالت  والتحقيق 

وتنوير  تطوير  يف  وت�شاهم  النا�س،  حياة 

وتوعية املجتمعات، ثقافة تعزز قيمنا اجلميلة 

ممثلة  قيادتنا  خلف  متا�شكنا  على  وحتافظ 

ب�شاحب اجلاللة امللك املفدى حمد بن عي�شى 

الأول  الراعي  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل 

لل�شحافة وال�شحفيني.. كيف  والأب احلنون 

بحرية  ال�شحفي  ينعم  الزاهر  عهده  ويف  ل 

القول والراأي والراأي الآخر والتعبري والكتابة 

يف  بالدقة  متحلني  وم�شداقية  �شفافية  بكل 

اخلرب والتميز يف الن�شر والإبداع يف الكلمات، 

وتدخل  املتابع  جتذب  التي  والعناوين 

القارئ  معها  ين�شجم  التي  والعقليات  الفكر 

الكلمات  لأن  رائع،  بانطباع  ويخرج  الكرمي 

واحلروف واملقالت ت�شتهدف واقعهم اليومي 

وتعالج احتياجاتهم اليومية وتعمل ب�شال�شة 

واحلوار  ال�شادقة  الكلمة  عرب  النتباه  للفت 

احل�شيف وحب القيادة الر�شيدة ممثلة بجاللة 

ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  املفدى  امللك 

و�شاحب  ورعاه،  اهلل  حفظه  البحرين  مملكة 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن عي�شى 

جمل�س  رئي�س  الأمني  العهد  ويل  خليفه  اآل 

الوزراء، وبف�شلهم اليوم ال�شحافة البحرينية 

مواكبة ومناف�شة ال�شحافة العاملية يف الدقة 

التي  واحلوارات  ال�شيقة  والربامج  والأخبار 

باهتمام  لها اجلمهور  النتباه، ويتطلع  تلفت 

ذات  يف  تتعمق  الأمر  حقيقة  يف  لأنها  بالغ؛ 

املختلفة  ق�شاياه  وتعالج  نف�شه،  اجلمهور 

نفعها  يعود  التي  اليجابية  املخرجات  عرب 

فريدة  معان  اإنها  واملعرفة،  والثقافة  باخلري 

ي�شق  متميزة  واإبداعات  �شيقة  وحوارات 

يومي  ب�شكل  البحريني  ال�شحفي  كلماتها 

�شهدت  الر�شيدة  القيادة  دعم  وبف�شل  وبهم 

تقدًما وازدهاًرا وتطوًرا  البحرينية  ال�شحافة 

والتقنيات  الأحداث  اأف�شل  يواكب  ع�شرًيا 

ال�شكر والتقدير لكل  الع�شرية احلديثة، فكل 

العاملني يف احلقل ال�شحفي او بالط �شاحبة 

احل�شارية  الع�شرية  )ال�شحافة(  اجلاللة 

نوعية  قفزات  البحرين  �شهدت  بهم  الذي 

جهودهم  عن  تعرب  ح�شارية  واإجنازات 

وثقافتهم ومتيزهم يف ع�شرنا احلا�شر 

املعاناة  من  الكثري  ال�شحفي  يعاين  فعالً 

اجلهود  من  والكثري  املعوقات  من  والكثري 

ال�شحافة  فعالً  الآخرين  جلل  يقدمها  التي 

جهد فكري اإحياًنا ين�شدم باملعاناة، ولكن كل 

ذلك ينت�شر عليها ال�شحفي البحريني بف�شل 

طموحه  وبف�شل  الإرادة،  وبف�شل  اجلهود 

للخري  طموحه  اجلميل  طموحه  امل�شتمر 

والتميز والعطاء يف عامل ال�شحافة والإعالم. 

تويف  ل  مقايل  واحلروف يف  الكلمات  اإن 

حق ال�شحفي، فاأنا حينما اأكتب عن ال�شحافة 

بذاتها ويف يومهم اجلميل ومنا�شبتها الوطنية 

بكلمات  اأح�س  فاإنني  قلوبنا،  على  الغالية 

ت�شابق حرويف لأنها بذاتها حب كبري ممتزج 

باإبداعي بحبي وتعمقي يف عامل ال�شحافة.

حتية لكل العاملني يف ال�شحافة اليومية 

ووزارة  الر�شمية  املوؤ�ش�شة  البحرين ويف  يف 

الإعالم، ال�شلطة الرابعة ت�شتحق منا كل الثناء 

والتقدير فهي لغة احلا�شر اجلميل و�شوتها 

املتميز وثقافتها الوا�شعة و�شلطتها اأمام العامل 

والإعالم  ال�شحافة  بف�شل  الذي  اخلارجي 

جهود  ويعرف  اخلارجي  العامل  يتابعنا 

والدميقرطية  التنمية  جمالت  يف  البحرين 

لغة  ال�شحافة  الإن�شان،  وحقوق  والقت�شاد 

�شامية جميلة ح�شارية فتحية من القلب لكل 

مبدع وكاتب وقا�ٍس وفنان وباحث ونا�شر يف 

اأرجاء مملكة البحرين مبنا�شبة يوم ال�شحافة 

البحرينية.

ن��سر حممد مني

اأ�سكن مع والدتي ال�سريرة يف منزله�

 ويل ابنة من ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة

م�سكلت�ن �سحيت�ن متنع�ين من العمل

ح�سلن� على خم�لفة بعد افتت�حن� ملحلن� التج�ري بيوم!

�شيدي  اأنا�شد  بحريني  مواطن  اأنا 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه مل�شاعدتي راجًيا 

اإ�شدار  الكرمي  �شموكم  من  ثم  اهلل  من 

اإنني  حيث  الإ�شكان،  وزارة  اإىل  اأوامركم 

متزوج ولدي طفلة من ذوي الحتياجات 

مع  واأ�شكن  �شريرة،  ووالدتي  اخلا�شة 

من  واأمتنى  ال�شغري،  منزلها  يف  والدتي 

وحدة  على  للح�شول  امل�شاعدة  �شموكم 

اأنا  �شعيدة  حياة  يف  للعي�س  �شكنية 

واأ�شرتي ووالدتي.

البي�ن�ت لدى املحرر

ال�شمنة  من  اأعاين  بحريني  مواطن  اأنا 

العمل  اأ�شتطيع  ول  النظر،  يف  و�شعف 

وقد  امل�شكلتني،  نتيجة  ال�شيارة  قيادة  او 

اخلريية  اجلمعيات  من  للعديد  توجهت 

من  ولكن  امل�شاعدة  على  احل�شول  بهدف 

تراكمت  عملي  عدم  وب�شبب  جدوى،  دون 

املحكمة  يف  ق�شايا  ولدي  الديون  علّي 

نتيجة هذه الديون. 

امللك  مب�شت�شفى  املعنيني  اأنا�شد  واأنا 

حمد اجلامعي مل�شاعدتي وعالجي لتخطي 

تلك امل�شكلتني ال�شحيتني لأمتكن من العودة 

حلياتي واأعي�س ب�شكل طبيعي.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأنا مواطن بحريني افتتحت مع زوجتي 

فقد  جديد  هذا  وحملنا  للتجارة،  حمال 

افتتحناه قبل 7 اأ�شهر فقط، وقمنا بالتوا�شل 

مع هيئة تنظيم �شوق العمل بهدف احل�شول 

ولكن  مل�شاعدتنا،  عامل  جلب  ت�شريح  على 

وبعد  عديدة  ملرات  يرف�س  كان  طلبنا 

حماولت متت املوافقة يف نهاية �شهر ابريل 

بيوم  املوافقة  املا�شي، وبعد احل�شول على 

واإعطائنا  ملحلنا  زيارة  بعمل  الهيئة  قامت 

مل  العامل  اأن  ال�شبب  ويعود  خمالفة!! 

فاأخربت  ا�شمنا،  حتت  ليكون  حتويله  يتم 

املوظف اأننا ننتظر موافقة هيئة تنظيم �شوق 

العمل ملنحي الت�شاريح الالزمة لعمل القامة 

يل  وحرر  يل  ي�شتمع  مل  املوظف  اأن  اإل  له، 

خمالفة مببلغ 1000 دينار، ونحن ل منلك 

هذا املبلغ فمن اليوم الول مت منحي املخالفة 

قبل اأن نربح حتى دينار واحد وحملنا مهدد 

بالإغالق واخل�شارة نتيجة هذه املخالفة.

البي�ن�ت لدى املحرر

�سكر للك�در الطبي وفريق اجلراحة 

مبجمع ال�سلم�نية الطبي

يف  اجلراحة  لق�شم  والمتنان  ال�شكر  بعظيم  اأتقدم 

لرعايتهم  فيه  العاملني  وجميع  الطبي،  ال�شلمانية  جممع 

لقد  لدي،  موؤقت  كي�س  لإزالة  عالجي  فرتة  خالل  املميزة 

الطاقم  غمرين  حيث  اجلناح،  يف  مميزة  برعاية  حظيت 

ال�شكر  تقدمي  علّي  الواجب  من  اأنه  واأجد  بلطفهم،  الطبي 

للكادر الطبي والتمري�س، وفريق اجلراحة، ويف مقدمتهم: 

والدكتورة  طاهرة،  والدكتورة  الدرازي،  يا�شر  الدكتور 

لهم  متمنًيا  العلوي،  حممد  والدكتور  البو�شطة،  حنني 

التوفيق وال�شداد.

علي �سهوان

د. حممد العلوي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12090/pdf/INAF_20220515024155176.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/961171/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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والمصاب واحد

في رثاء خليفة الخير والعطاء

كنت جالس��ًا على ش��اطئ البحر أتأمل زرقة الماء وتالطم األمواج مستمتعًا 
بالجو العليل مع نس��مات الهواء البارد، منصتًا للمذياع مس��تمتعًا بصوت 
النهر الخالد محمد عبدالوهاب وهو يتغنى بكلمات أمير الش��عراء »مضناك 
جف��اه مرقده«، ف��إذا بالمذيع يقطع األغنية ليذيع خبر وفاة صاحب الس��مو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رحمه 

اهلل.
كانت صدمة كبيرة بالنس��بة لي لما أعرفه عن أيادي سموه البيضاء ليست 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط وإنما في جميع دول العالم فأينما 
بحثت عن الخير وجدت بصمات س��موه متواجدة هناك كيف ال وهو ابن زايد 

اإلنسانية رحمهما اهلل.
أخ��ذت األفكار والذكريات تج��ول بخاطري متخياًل س��فينتين تجوبان عباب 
البحر، أحدهما تمثل المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية التي أسس��ها 
س��يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه والس��فينة األخرى تمثل مؤسس��ة خليفة بن زايد 
 لألعمال اإلنس��انية التي أسس��ها أخوه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رحمه اهلل.
رأيت السفينتين تبحران متعانقتين تجوبان األفق لنشر الخير وزرع المحبة 
والس��الم في العالم أجمع دون تمييز وال تفريق، وتذكرت المشاريع الكبيرة 
الناجح��ة الت��ي قمنا به��ا بالتعاون مع مؤسس��ة خليفة بن زاي��د لألعمال 
اإلنسانية لمساعدة األشقاء في اليمن من خالل تقديم المساعدات اإلغاثية 
وبن��اء مركز طبي للقلب وكذلك الجهود الت��ي بذلتها مع أخي العزيز محمد 
الخوري المدير العام لمؤسس��ة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية 
في تأس��يس بيت الزكاة والصدقات المصري بقي��ادة فضيلة اإلمام األكبر 

الشيخ الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف حفظه اهلل.
الش��ك بأن ه��ذه المؤسس��ة المباركة مؤسس��ة خليفة بن زاي��د لألعمال 
اإلنسانية التي أسسها الراحل الكبير ستخلد ذكراه وسيظل دائمًا معنا ومع 
جميع المحتاجين في ش��تى دول العالم من خ��الل أياديه البيضاء كما بقي 
وال��ده رحمه اهلل معنا حت��ى اليوم بمحبته ويده المم��دودة بالخير للجميع 
وس��تواصل هذه العائلة الكريمة عمل الخير ومد اليد للمحتاجين في شتى 
بقاع العالم فكما واصل الشيخ خليفة مسيرة العطاء التي بدأها الشيخ زايد 
رحمه اهلل فإن صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد سيواصل هذه المسيرة 
الخي��رة المعطاءة في مس��اعدة المحتاجي��ن دون تفري��ق أو تمييز فالخير 
س��جية في هذه األسرة الكريمة وفي شعب دولة اإلمارات العربية المتحدة 

الشقيق.
وجاءت انطالقة مؤسس��ة خليفة بن زايد لألعمال اإلنسانية بقانون أصدره 
المغفور له الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان، رئيس دولة اإلمارات الراحل، 
لتش��كل نقطة مضيئة في العمل اإلنساني على الصعيد المحلي واإلقليمي 
والدولي، حيث وصلت بمش��اريعها ومبادراتها لحوالي 90 دولة في العالم، 
على مدى 15 عامًا من العطاء وتعزيز مس��يرة العمل اإلنس��اني اإلماراتي، 
تعمل على تقديم المس��اعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين والمساهمة 
في تنمي��ة الدول في قطاعات ع��دة؛ أهمها الصحة والتعلي��م، إضافة إلى 
توفير المياه اآلمنة عالميًا، كما تس��اهم في توفير البنية التحتية األساسية 
مثل الم��دارس، والمستش��فيات، للمجتمعات الفقي��رة والمحتاجة، إيمانًا 
منه��ا بأهمية ه��ذه المب��ادرات في رفع المعان��اة عن اإلنس��ان أينما كان 
ليعي��ش حي��اة كريمة في أي مكان م��ن العالم بغض النظر ع��ن الدين أو 

العرق أو اللون.
وتتركز اس��تراتيجية البرامج التي نفذتها مؤسسة خليفة بن زايد لألعمال 
اإلنس��انية على وجود مردود تنموي مستدام للمساعدات التي تقدمها من 
خالل حرصها على دعم هذه المش��اريع، وبفضل الدعم الالمحدود والعطاء 
المس��تمر م��ن المغفور له الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس دولة 
اإلم��ارات، أصبح العمل اإلنس��اني والخيري يمثل ركيزة أساس��ية في النهج 
اإلنس��اني الش��امل لدولة اإلمارات العربي��ة المتحدة، حت��ى قامت بتنفيذ 
حوال��ي 40 إغاثة طارئة في العديد من الدول حول العالم، والتي اس��تفاد 
منها ماليين من البشر، وال يسنح المجال هنا لسرد إنجازات سموه رحمه اهلل 
اإلنس��انية وإنما هي خواطر جاءت مع هذا المصاب األليم في مناقبه رحمه 
اهلل، وأعماله اإلنس��انية الكثيرة التي س��تخلد في التاري��خ بمداد الفخر في 
صفحاته الناصعة، كما ُخلد مسيرة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
رحمه اهلل وال ش��ك بأن هذه المدرسة التي نهل منها الشيخ خليفة ما زالت 

تخّرج من األبناء نماذج مشهودة في السياسة والحنكة والعطاء.
رحم اهلل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي خدم وطَنه وأمَته وأدى األمانَة 
بص��دق وإخالص حتى القى ربَّ��ه، وحفظ اهلل إخوَته ووفقه��م لخدمة هذه 

الدولة الغالية علينا جميعًا.

األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

د. مصطفى السيد

 األنصاري: محمد بن زايد 
قائد سخر حياته لخدمة شعبه وأمته

رف��ع النائب أحمد األنصاري أس��مى 
التبريكات إلى ش��عب دولة اإلمارات 
بمناس��بة انتخ��اب صاحب الس��مو 
الش��يخ محم��د ب��ن زاي��د آل نهيان 
رئيس��ًا للدول��ة، مؤكدًا أن س��موه 
رمز خليجي وعربي وإسالمي، وقائد 
إنس��اني وخير خلف لخير سلف، حيث 
س��خر حيات��ه لخدمة ش��عبه وأمته 

واإلنسانية.
وأك��د أن مس��يرة االتح��اد لدول��ة 
اإلم��ارات تس��ير بثب��ات مؤك��دًا أن 
ازده��ار اإلم��ارات له��ا انعكاس��ات 
عل��ى المنطقة لم��ا تمثله من ثقل 
على جميع المس��تويات السياس��ية 
واالقتصادي��ة واألمني��ة، مؤكدًا أن 
اإلمارات في تقدم مستمر ومتواصل 

بفضل رؤية قيادتها الحكيمة والتي 
تس��ير على نهج المؤس��س الش��يخ 
زايد بن سلطان آل نهيان رحمه اهلل.

ون��وه بم��ا وصل��ت ل��ه العالق��ات 
الثنائي��ة بي��ن البحري��ن واإلمارات، 
مؤك��دًا أن ش��عب البحري��ن يعت��ز 
بالعالق��ة الخاص��ة والممي��زة م��ع 

اإلمارات قيادة وحكومة وشعبًا.

 رئيس جامعة الخليج العربي يهنئ 
محمد بن زايد النتخابه رئيسًا لإلمارات

هن��أ رئيس جامعة الخلي��ج العربي الدكتور خالد العوهلي، صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان، رئيس دولة اإلمارات، بمناس��بة انتخابه 

رئيسًا للدولة، خلفًا للمغفور له بإذن اهلل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأع��رب عن تمنيات��ه لقيادة دول��ة اإلم��ارات العربية المتح��دة بالتوفيق 
والس��داد في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، بما يحقق تطلعات شعب 

اإلمارات لمزيد من التنمية والتقدم واالزدهار واستمرار العطاء.

 قمبر: محمد بن زايد 
سيواصل مسيرة التقدم والنهضة 

هنأ النائب عمار قمبر، صاحب السمو الشيخ 
محم��د بن زايد آل نهيان بمناس��بة انتخابه 

رئيسًا لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وأع��رب قمبر عن التهان��ي وأطيب التمنيات 
لس��موه، مؤك��دًا أن صاحب الس��مو الش��يخ 
محم��د ب��ن زايد س��يواصل مس��يرة التقدم 

والنهضة لدولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
اإلمارات��ي  للش��ع��ب  واالس��تقرار  واألم��ن 

الشقيق.

 السيسي: محمد بن زايد قائد 
استثنائي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه

رف��ع النائ��ب محم��د السيس��ي أحر 
التبريكات إلى شعب دولة اإلمارات 
بمناس��بة انتخ��اب صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد ب��ن زاي��د آل نهيان 
رئيسًا للدولة مؤكدًا أن سموه قائد 

بالفطرة وخير خلف لخير سلف.
مس��يرة  ب��أن  البوعيني��ن  وأك��د 
اإلم��ارات تمضي بثب��ات وقوة في 
ض��وء االنتق��ال الس��لس واإلجماع 
ال��ذي حظ��ي ب��ه انتخ��اب الش��يخ 
محم��د ب��ن زاي��د رئيس��ًا للدول��ة، 
والذي يجسد دور س��موه الرائد في 

المسيرة المباركة لمجلس التعاون 
ل��دول الخلي��ج العربية وق��ادة دول 
المجلس  أه��داف  المجلس لتحقيق 
ولتعزي��ز التكامل الخليجي وترجمة 
توجيهاته��م وتطلع��ات مواطن��ي 
دول المجلس في كل ما يعزز األمن 

واالستقرار والتنمية والرفاه.
وعبر عن فخ��ره واعتزازه بالعالقات 
البحري��ن  مملك��ة  بي��ن  الراس��خة 
ودول��ة اإلم��ارات الت��ي جس��دتها 
للبلدي���ن  المش��تركة  المواق��ف 
س����يرًا  ال�قضاي��ا  مختل��ف  تج��اه 

عل��ى نهج اآلب��اء واألج��داد ووقوف 
دول��ة اإلمارات المش��ّرف إلى جانب 
البح�ري�ن وش���عبها ع�بر  م�ملك��ة 
مختل��ف المراح��ل ان�طالق���ًا م���ن 
وح�دة ال�تاري���خ واله�دف والمصير 

المشترك.
داعي��ا المول��ى ع��ز وج��ل أن يديم 
األمن والرخاء واالستقرار على دولة 
اإلم��ارات في ظل القي��ادة الحكيمة 
لس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد وأن 
يحف��ظ اإلم��ارات وش��عبها ويديم 

رفعتها وعزها. محمد السيسي 

أحمد األنصاري

أسامة الشاعر: اإلمارات فقدت قائدًا حكيمًا
نعى الناش��ط االجتماعي أس��امة الش��اعر، صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة 
اإلم��ارات العربي��ة المتحدة الش��قيقة، الذي وافته 
المنية بعد مس��يرة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه 
واألمتين العربية واإلس��المية واإلنسانية بأسرها، 
قائاًل: »فقدت األمة قائدًا حكيمًا اس��تطاع أن يترك 
إرث��ًا ضخمًا من القيم الوطنية واإلنس��انية الخالدة 
والمب��ادرات الملهم��ة الت��ي ُتعلى م��ن التضامن 
العربي واألخوة اإلنس��انية والس��الم العالمي، بعد 
أن ج��اد بالكثي��ر والكثير ألمته وب��الده حتى باتت 
نموذج��ًا ملهم��ًا للتط��ور والنم��اء والتق��دم ليس 

بمنطقتنا فحسب بل في العالم كله«.
وأعرب  عن تعازيه لدولة اإلمارات الشقيقة حكومة 
وش��عبًا، واألمتي��ن العربي��ة واإلس��المية والعالم 
أجمع، في وفاة القائد العربي الحكيم صاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، تغمده اهلل بواسع 
رحمته وأس��كنه فسيح جناته وألهمنا جميعًا الصبر 

والسلوان.
وأش��ار، إل��ى أن العط��اء والكرم أصبح من س��مات 
دولة اإلمارات، وإرث إنس��اني رسخ دعائمه المغفور 
له الش��يخ زايد، مؤس��س االتحاد، وسار على نهجه 
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زائ��د آل نهيان، 
رحم��ه اهلل، وأطل��ق مئ��ات المب��ادرات اإلنس��انية 
الرائدة التي تزايد تدفقها بعد إعالن سموه، طيب 
اهلل ث��راه، 2017 عام��ًا للخير، داخ��ل دولة اإلمارات 
الش��قيقة وخارجه��ا، لخدم��ة قضاي��ا مجتمعي��ة 
وإنس��انية، ث��م أطل��ق مؤسس��ة »خليفة ب��ن زايد 
لألعم��ال اإلنس��انيةط التي قدمت مس��اعدات في 
مجالي الصح��ة والتعليم ألكثر م��ن 87 دولة حول 
العال��م، ووفرت الدع��م لمش��اريع التعليم المهني 

ب��دول المنطق��ة، واالحتياجات الصحي��ة المتعلقة 
بسوء التغذية، وحماية األطفال ورعايتهم، وإنشاء 
المستش��فيات، والم��دارس، وتوفير المي��اه اآلمنة 
عالميًا، للمجتمع��ات الفقي��رة والمحتاجة، إضافة 
إلى تمويل وتنفيذ المش��اريع التنموية المستدامة 
التي تستهدف الدول والمجتمعات الفقيرة، وتلبية 
النداءات اإلنس��انية التي تصدر عن األمم المتحدة، 
والمنظمات الدولية خالل الكوارث واألزمات، وخالل 
8 س��نوات فقط تم تنفيذ حوال��ي 40 إغاثة طارئة 
بالعدي��د من ال��دول ح��ول العالم، اس��تفاد منها 
الماليي��ن من البش��ر. وأوض��ح، أن صاحب الس��مو 
الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان،  لعب دورًا محوريًا 
في دعم جهود استئصال األوبئة واألمراض عالميًا 
ودع��م ومس��اعدة منظم��ة الصح��ة العالمي��ة في 

جهودها للقضاء على شلل األطفال.

أهدى اإلنجاز إلى الملك وولي العهد رئيس الوزراء.. يوسف: 

 WFTU انتخابي نائبًا لرئيس 
يؤكد تمثيل »الحر« الحقيقي لعمال البحرين

أيمن شكل «

أكد رئيس االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب 
يوس��ف، أن اختي��اره نائب��ًا لرئيس االتح��اد العالمي 
للنقاب��ات WFTU، يمثل خط��وة عمالية كبيرة تضع 
اسم البحرين في منطقة مرموقة على طاولة الحقوق 
العمالية العالمية، ويؤك��د - باعتراف وإجماع دولي 
عب��ر انتخاب��ات ح��رة ونزيه��ة - أن االتح��اد الحر هو 

الممثل الحقيقي لعمال البحرين.
وأهدى في تصريح ل� »الوطن« اإلنجاز الذي تحقق إلى 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى، وإلى صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
الوزراء، موضح��ًا أن أول ما فكر فيه عندما تم اإلعالن 
عن نتائج االنتخابات، هو نقل الخبر إلى البحرين ورفع 
هذا اإلنجاز إلى جاللة الملك المفدى وتقديم الش��كر 
لجاللته عل��ى الدعم الالمحدود لمنظم��ات المجتمع 
المدن��ي ف��ي البحري��ن كاف��ة، وكذلك ما تق��وم به 
الحكومة برئاسة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 

رئيس الوزراء.
وأش��ار يوس��ف إلى أهمية االتحاد العالم��ي للنقابات 
WFTU، كمنظم��ة دولي��ة مرموق��ة له��ا مكانته��ا 
العالمية في مجال العمل النقابي وتأسس��ت في عام 
1945 بعد الحرب العالمية الثانية للدفاع عن قضايا 
العمال في العالم، وتض��م 105 دول وأكثر من 130 

مليون عضو عامل، وتتمتع المنظمة بوضع استشاري 
لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، 
ومنظمة العمل الدولية واليونسكو ومنظمة األغذية 
والزراعة، ووكاالت األمم المتحدة األخرى، كما أن لها 
بعثات دائمة في نيويورك وجنيف وروما وشبيهة في 

عملها لنظام األمم المتحدة. 
وقال يوس��ف: »إن االنتخاب يبين مدى ما وصلت إليه 
البحرين من خالل مؤسس��اتها في المجتمع المدني 

وخاص��ة النش��طة ف��ي القط��اع العمال��ي والنقابي، 
ويؤك��د على أن االتحاد الحر ينف��ذ رؤية جاللة الملك 
في مش��روعه اإلصالحي كما وضعها جاللته وتس��ير 

على نهج يحترمه العالم أجمع«.
وأض��اف، أن الثق��ة الت��ي وضعتها تلك المؤسس��ة 
الدولية ف��ي االتحاد الح��ر كممثل لعم��ال البحرين، 
واختيار أعضائها لنائب الرئيس من بين المئات من 
رؤس��اء النقابات واالتحادات األخرى، يؤكد أن االتحاد 

الحر هو الممثل الحقيقي لعم��ال البحرين وباعتراف 
وإجماع دولي عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وكان المؤتمر العام ال�18 لالتحاد العالمي للنقابات، 
اختار رئيس االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين نائبًا 
لرئيس المجلس الرئاس��ي لالتحاد العالمي للنقابات 
الجنوب أفريق��ي مايكل مزوانديال، خ��الل االنتخابات 
الت��ي أجريت في العاصم��ة اإليطالية روما األس��بوع 

الماضي.
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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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العليا  االســتــئــنــاف  محكمة  ــدت  أيــ
الــثــالــثــة حكما  الــــدائــــرة  الــمــدنــيــة 
بدفع  الجنسية  تركية  سيدة  بإلزام 
قــيــمــة  ــبــحــريــنــي  ل دوالر  ــــف  ألـ  60
المحكمة  وقــالــت  بينهما،  مديونية 
تقديم  عــن  عــجــزت  المستأنفة  إن 
مبلغ  مــن  ذمتها  بـــراءة  يثبت  دليل 

المديونية.
عبداللطيف  زهــيــر  المحامي  وقـــال 
وكــيــل الــمــســتــأنــف ضـــده إن وقــائــع 
التداعي موكله أقام على المستأنفة 
ــام الــمــحــكــمــة الــكــبــرى  ــ الـــدعـــوى أمـ
المدنية بطلب الحكم بإلزام المدعى 
وقــدره  مبلغ  إليه  تــؤدي  بــأن  عليها 
أو ما يعادله  60000 دوالر أمريكي 
ديــنــار   22800 البحريني  بــالــديــنــار 
والفائدة والمصاريف ومقابل ألعاب 
المدعى  يداين  إنه  حيث  المحاماة، 
إقرار  بموجب  المطالبة  بمبلغ  عليها 
المديونية الصادر له من األخيرة، إال 
أنها تخلفت عن السداد رغم أعذارها، 
األمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه، 
لـــه بــطــلــبــاتــه سالفة  ــقــضــاء  ال بــغــيــة 
البيان، وقدم إقرار مديونية بمحرر 
مذيل   24/06/2014 مــؤرخ  عرفي 
عليها  لــلــمــدعــى  مــنــســوب  بــتــوقــيــع 

محرر بلغة أجنبية.
المدعى  بــإلــزام  المحكمة  وحكمت 
ــلــمــدعــي مبلغ  ل تـــــؤدي  ــأن  ــ ب عــلــيــهــا 
مع  أمــريــكــي  دوالر   60000 ــدره  وقـ
أتعاب  ومقابل  بالمصاريف  إلزامها 
المحاماة، فطعنت عليه باألستئناف 
المستأنف  الــحــكــم  إلــغــاء  وطــلــبــت 
والــقــضــاء مــجــددًا بــرفــض الــدعــوى، 
ضده  المستأنف  إلـــزام  واحتياطيًا 

أنها  ــرار، وادعــت  اإلقـ بتقديم أصــل 
دينار  10 آالف  بتسديد مبلغ  قامت 
من المديونية وقدمت صور ضوئية 
المحامي  فــدفــع  ــداد،  ســ إليــصــاالت 
الضوئية  الصور  بجحد  عبداللطيف 
وأنـــكـــر وكــيــلــه الــتــوقــيــع واعــتــرض 
على طلب المستأنفة إحالة الدعوى 

للتحقيق لسماع الشهود.
عبداللطيف  زهير  المحامي  وأشــار 
ــون  ــادة 61 مـــن قــان ــمــ ــ إلــــى نـــص ال
ــمــــواد  ــ ــيـــر ال ــــه فــــي غـ ــأن ــ ــات ب ــ ــبـ ــ اإلثـ
التصرف  قيمة  زادت  إذا  التجارية، 
فال  ديــنــار،  خمسمئة  على  القانوني 
تــجــوز شــهــادة الــشــهــود فــي إثــبــات 
بعدم  انــقــضــائــه، ودفـــع  أو  ــوده  وجــ
ــات بـــشـــهـــادة الــشــهــود  ــ ــب ــ جـــــواز اإلث
للنصاب  به  المطالب  المبلغ  لتجاوز 

المقرر قانونا للشهادة.
ــمــحــكــمــة فــــي حــيــثــيــات  ــــت ال ــال وقــ
البين من األوراق هو أن  الحكم إن 

عن  تزيد  القانوني  التصرف  قيمة 
خمسمئة دينار، وهو في غير المواد 
معه  يضحى  الــذي  األمــر  التجارية، 
بشهادة  االثــبــات  جــواز  بعدم  الدفع 
صحيح  أســاس  على  قائم  الشهود 

مــن الــواقــع والــقــانــون مستوجب 
ــإن  ــول، ومـــــــن ثـــــم فــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الـ

برفض  تقضي  المحكمة 
ــفــة  ــأن ــمــســت ــب ال ــلـ طـ

بــإحــالــة الـــدعـــوى 
لــلــتــحــقــيــق. ولــمــا 
كــــــــــــــــان ذلــــــــك 
وكـــــان الــحــكــم 

الـــمـــســـتـــأنـــف 
ــم  ــ ــي ــ قــــــــد أق
أسباب  على 
صـــحـــيـــحـــة 

وســـــــائـــــــغـــــــة 
ــق وصـــحـــيـــح  ــفــ ــ ــت ــ وت

للثابت  ووفقا  القانون 
قدم  أن  بعد  بــــاألوراق 

ــمــســتــأنــف ضــــده أصــل  ال
المحرر العرفي سند الدعوى 

توقيعها  المستأنفة  تنكر  ولــم 
ــزت عــــن تــقــديــم  ــجـ ــد عـ ــ ــيــه وقـ عــل

مبلغ  مــن  ذمتها  بـــراءة  يثبت  دليل 
ينال  وال  بــهــا  المقضي  الــمــديــونــيــة 
من ذلك تقديمها صورا ضوئية من 
بعد  أجنبية  بلغة  ســـداد  إيــصــاالت 
توقيعه  ضــده  المستأنف  أنــكــر  أن 
عليها، وصلتها بالموضوع ولم تقدم 
اإليــصــاالت،  هــذه  أصــل  المستأنفة 
إلى  تنتهي  المحكمة  فــإن  ثم  ومــن 
رفض االستئناف وتأييد هذا الحكم 

المستأنف ألسبابه.

شــفعت “حســنة االجتهاد” ومســاحة الحرية المطلوبة لمزاولــة المهن الطبية بطمأنينة وفقًا لألصــول العلمية الثابتة، 
إلــى جانــب عــدم توفر البينة الكاملة على التســبب المباشــر في الوفاة، شــفعت لعضوي فريق طبــي جراحي من تهمة 
التسبب في وفاة مريضة بعد إجراء عملية جراحية لها، وتدهور حالتها الصحية بعد مغادرتها غرفة اإلفاقة، بعد أن 

برأت محكمة أول درجة اثنين آخرين من أعضاء الفريق مما نسب لهم من اتهامات. 

وتــشــيــر تــفــاصــيــل الــقــضــيــة إلـــى أن 
دعــواهــا  فــي  ذكـــرت  العامة  النيابة 
أوامـــر  أعــطــت  ــى  ــ األول المتهمة  أن 
االنتهاء  قبل  اإلفــاقــة  لقسم  طبية 
مـــن اإلجــــــراء الـــجـــراحـــي، وقــامــت 
الخروج  خانة  على  بالتوقيع  أيضا 
من  االنتهاء  قبل  اإلفاقة  غرفة  من 

اإلجراء الجراحي.
يقم  لــم  الثاني  المتهم  أن  وذكـــرت 
بتقييم حالة المجني عليها والتأكد 
من إفاقتها التامة قبل خروجها من 
ترتب  مما  للجناح،  اإلفــاقــة  غــرفــة 
عــلــيــه عـــدم وضـــع أجـــهـــزة مــراقــبــة 
ــاء نــقــل  ــ ــن ــ الـــوظـــائـــف الـــحـــيـــويـــة أث

المجني عليها.
ولــفــتــت إلـــى أن الــمــتــهــمــة الــثــالــثــة 
قامت بإعطاء المجني عليها جرعة 
المورفين الثانية دون تدوين وقت 
بتسليم  قــيــامــهــا  ــدم  ــ وعـ الــجــرعــة 
خروجها  قبل  واٍف  مكتوب  تقرير 
المتهمة  قــامــت  كــمــا  لــالســتــراحــة، 
من  عليها  المجني  بــإخــراج  الرابعة 
طبيب  حضور  دون  اإلفــاقــة  غرفة 
التخدير للمعاينة شخصيًا من قبله.

وقالت إنه عالوة على ذلك، لم يتم 
في  عليها  المجني  التأكد من وضع 

وجود  من  بالرغم  الجانبي  الوضع 
غثيان، مما ترتب عليه تدهور حالة 
المجني عليها وحدوث أضرار بالغة، 
أدى إلى دخولها في غيبوبة تسببت 
الحقًا في توقف الوظائف الحيوية 

التي أدت إلى وفاتها.
حكمت  درجــة  أول  محكمة  وكانت 
ــاء عــلــى طــلــب الــنــيــابــة الــعــامــة،  ــن ب
والمتهم  األولــــى  المتهمة  بــحــبــس 
الثاني لمدة سنة، وقدرت 500 دينار 
كفالة لكل منهما لوقف التنفيذ، كما 
الثالثة  المتهمين  بــبــراءة  حكمت 
والرابعة مما نسب إليهما من اتهام، 
والثاني  األولــى  المتهمان  دفــع  مما 
إلـــى الــطــعــن عــلــى الــحــكــم وتــقــديــم 
ــذي رفــضــتــه  ــ طــلــب االســتــئــنــاف الـ

النيابة العامة.
غنيم  عبدالرحمن  المحامي  وقــال 
إنـــه مـــن الــمــســتــقــر عــلــيــه أال تــقــوم 
وقــوع  بــمــجــرد  الطبيب  مــســؤولــيــة 
بــل يجب  الــضــرر،  الخطأ وحـــدوث 
بينهما،  السببية  عالقة  تتوافر  أن 
بمعنى أن ينشأ الضرر نتيجة الخطأ 

الذي ارتكبه المسؤول.
ــيــن أنـــه ولـــذلـــك تــحــتــل الــعــالقــة  وب
ــي نـــطـــاق الــمــســؤولــيــة  الــســبــبــيــة فـ

الطبية أهمية كبيرة، فبغير توافرها 
الطبيب  إلــى  المنسوب  الخطأ  بين 
والضرر الذي لحق بالمريض، تنتفي 

عن األول كل المسؤولية.
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه البـــــد مــــن قــيــام 
أن  الــضــرر  عــن  الطبيب  مــســؤولــيــة 
ــق الـــظـــروف الــتــي  يــكــون فــعــلــه وفـ
العادي  للمجرى  ووفقًا  فيها  حصل 
لألمور أن يحدثه، ولذلك فإنه يجب 
التفرقة بين األسباب التي أدت إلى 
إحداث الضرر للوصول إلى السبب 
الذي  المألوف  السبب  وهو  المنتج، 
إلى  األمــور  يؤدي بحسب مجريات 

إحداث الضرر.
وأشـــار إلــى أنــه ال يقع الــضــرر الــذي 
ــتــيــجــة خــطــأ  يــصــيــب الـــمـــريـــض ن
إذ قد تساهم عدة  الطبيب وحــده، 
الذي  عوامل أخــرى في ذلــك األمــر 
يــتــرتــب عــلــيــه انـــتـــفـــاء مــســؤولــيــة 
الطبيب نتيجة تدخل تلك العوامل.

نــتــيــجــة  ــرر  ــضــ ــ ال ــان  ــ كـ إذا  وقـــــــال، 
ال  الحالة  هــذه  ففي  أخــرى،  أسباب 
يــكــون الــطــبــيــب مـــســـؤوالً؛ النــتــفــاء 
والضرر،  بين خطئه  السببية  عالقة 
وبــالــتــالــي يــكــون لــهــذا األخــيــر دفــع 

مسؤوليته.

وتابع أنه من المستقر عليه أن الطب 
ومسلمة  ثابتة  تعتبر  أصــوالً  يشمل 
ــل فـــي فــتــرة مــعــيــنــة من  عــلــى األقــ
وتطور  الزمن  بمرور  وتتغير  الزمن 
ــول  ــذه األصــ ــ ــيــة، وهـ ــطــب الـــعـــلـــوم ال
يتسامحون  وال  العلم  أهــل  يعرفها 
ممن  يتخطاها  أو  يجهلها  مــن  مــع 

ينتسب إليهم.
وأوضح أن مهنة الطب تستلزم ترك 
للطبيب  االستقالل  من  معين  قــدر 
ــل، تــتــنــاســب  ــمـ ــعـ فـــي الــتــقــديــر والـ
وحرية المهنة بحيث لكل حالة على 
حدة، ويكون له حق المفاضلة بين 
وسيلة  ليختار  المختلفة  األساليب 
أكــثــر مناسبة  ــراهــا  ي الــتــي  ــعــالج  ال

للحالة التي بين يديه.

وبين أن مسؤولية الطبيب تثور إذا 
ثبت أنه لم يؤد عمله الجراحي وفقًا 
المقررة أو خالفها،  العلمية  لألصول 
مــســؤوالً  الطبيب  يــكــون  وبــالــتــالــي 
أو  ونتيجته  العمل  تعمده  بحسب 
ــدم تــحــرزه فــي أداء  تــقــصــيــره وعــ

الجراحة بالمستوى المطلوب.
واســتــدرك أنــه حــال الــتــزم الطبيب 
العلمية  األصـــول  وفــق  عمله  بـــأداء 
الثابتة، فال مسؤولية عليه أيًا كانت 
نتيجة عالجه، إذ ال يضمن للمريض 
ــذل الــعــنــايــة  ــب ــشــفــاء بـــل يــلــتــزم ب ال
عليه  اســتــقــرت  مــا  حسب  الكافية 

أحكام القضاء البحريني والعربي.
وذكر أن القضاء مستقر على قبول 
ــروري مــن المخاطر  وجـــود قــدر ضـ
الجراحي  التدخل  بطبيعة  مرتبط 
لم  فــإن  الجراحية،  العملية  إلجــراء 
بالرغم  الــجــراحــيــة  العملية  تنجح 
من بذل العناية المطلوبة واللتزامه 
فــإنــه ال  الــثــابــتــة،  الطبية  ــاألصــول  ب

مسؤولية عليه تجاه المريض.

نقص األوكسجين

وبناء على ذلك، قالت المحكمة إن 
من الثابت من أوراق الدعوى أن ما 
تعرضت له المجني عليها هو نقص 
األكسجين، وكان الثابت من أقوال 
رئيس اللجنة الفنية لتقرير األخطاء 
مهنة  لمزاولي  واألخالقية  المهنية 
الطب البشري في تحقيقات النيابة 

العامة بأنه ال يعلم عن أسباب نقص 
األوكسجين.

ــرر في  ــاد وقــ ــه عـ ــى أنـ وأشـــــارت إلـ
أقواله لدى سؤاله لدى محكمة أول 
درجـــة حـــول ســبــب وفـــاة المجني 
لـــم تــتــوصــل  ــة  ــجــن ــل عــلــيــهــا، أن “ال
لوفاة  الرئيس  السبب  معرفة  إلــى 

المجني عليها”.
اللجنة  رئيس  أن  المحكمة  وذكرت 
ــمــمــرضــات شـــهـــدوا بــأن  الــفــنــيــة وال
ونسبة  واعية  كانت  عليها  المجني 
من  نقلها  قبل   %  100 األكسجين 
لم  األوراق  أن  كما  اإلفــاقــة،  غرفة 
ــذي ارتــكــبــه  ــ تــكــشــف كــنــه الــخــطــأ ال
يمكن  حتى  الطبي  الفريق  أعضاء 
محاسبتهم، عالوة على طول الفترة 
الــزمــنــيــة بــيــن الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة 
والـــوفـــاة، مــمــا يــدخــل فــي وجـــدان 
ــة والــتــشــكــك في  ــب ــري الــمــحــكــمــة ال

صحة إسناد االتهام للمستأنفين.
ذلك  كــان  لما  أنــه  المحكمة  ورأت 
وكان من األمور المستقرة أنه يجب 
للطبيب حتى يمارس  ترك مساحة 
من  السامية  رســالــتــه  وأداء  عمله 
خدمة المريض وتخفيف آالمه وهو 
مطمئن، ال يسأل إال أذا ثبت خطؤه 
الشك  قاطعة  بصفة  ظاهريًا  ثبوتًا 
فيها، األمر الذي يتعين معه والحال 
المستأنفين  ببراءة  القضاء  كذلك 

المتهمين مما أسند إليهما.

عبدالرحمن غنيم

زهير عبداللطيف

ا من التسبب بوفاة مريضة “حسنة االجتهاد” تبّرئ فريًقا طبيًّ
السبب الرئيس لموت المجني عليها مجهول
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مروة أحمد

كشف رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية عبدهللا الحواج لـ “البالد” أن اللقاء األخير، الذي جمعه وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة مع نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة بحضــور وزير التربية والتعليم 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي، جاء بهدف اطالع ســموه على وضع الجامعات واألنظمة فيها، وعلى ما حصلت عليه 
في المؤشرات والتصنيفات الدولية للجامعات العالمية ضمن ترتيبات “تايمز هاير إديوكيشن” بين جامعات العالم، وتصنيف “كيو اس” للجامعات 

العالمية.

جـــاء  اللقـــاء  أن  الحـــواج  وذكـــر 
للتنســـيق بين الجامعـــات المحلية 
والمجلس األعلـــى لتطوير التعليم 
والتدريب ووزارة التربية والتعليم 
والعمـــل كمنظومة واحدة لتحويل 
للتعليـــم  متميـــز  لمركـــز  البحريـــن 
الجامعـــي والســـتقطاب طلبة دول 

مجلس التعاون ودول العالم.
وأوضـــح أنه من شـــأن تفعيل دور 
االقتصـــاد  فـــي  العالـــي  التعليـــم 

الوطني مـــن دعم لرؤيـــة البحرين 
تهـــدف  التـــي   2030 االقتصاديـــة 
ألن تكون البحرين دولة الخدمات 
بالتعليـــم  تبـــدأ  والتـــي  الممتـــازة 
الطلبـــة  مـــن  وخريجيهـــا  العالـــي 
الجامعييـــن الحاصلين على تعليم 

بجودة عالية.
بيـــن  للتنســـيق  “نهـــدف  وأضـــاف 
المحليـــة  الخاصـــة  الجامعـــات 
للتأكيـــد علـــى أن تكـــون البحريـــن 

مركزا للتعليم العالي بين شقيقاتها 
وأن  التعـــاون،  مجلـــس  دول  فـــي 
يكـــون التعليـــم العالـــي المتميز هو 
الســـمة التـــي توصف بهـــا البحرين 
كمـــا كانت فـــي الســـنوات العديدة 
السابقة سباقة في مجال التعليم”.
وأكـــد الحواج أن معظم الجامعات 
الخاصـــة حصلـــت علـــى االعتمـــاد 
المؤسسي لمجلس التعليم العالي، 
ومعظمهـــا نجحت في كل برامجها 

فـــي الجـــودة وبعضها بـــدأ يحصل 
على االعتمادات الدولية العالمية.

وبين أن اللقاء تضمن تأكيدا لدعم 
الحكومة لمؤسسات التعليم العالي 
لتحقيـــق  والحكوميـــة  الخاصـــة 
مركـــزا  البحريـــن  بجعـــل  أهدافهـــا 
إقليميـــا  المتميـــز  العالـــي  للتعليـــم 
وعالميا، واستغالل السمعة الطيبة 
للبحريـــن كدولة مضيافة وشـــعبها 

المنفتح المتقبل للجميع.

تحويل البحرين لمركز عالمي متميز للتعليم الجامعي
الحواج يكشف لـ“^” تفاصيل لقاء نائب رئيس الوزراء مع الجامعات الخاصة

عبدالله الحواج

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أكدت وزارة األشغال وشؤون البلديات 
مســـتمرة  أنهـــا  العمرانـــي  والتخطيـــط 
فـــي تطويـــر مشـــاريع الطـــرق لتحقيـــق 
انســـيابية الحركـــة المروريـــة وتســـهيل 
وزوار  والمقيميـــن  المواطنيـــن  تنقـــل 
المملكـــة، وذلـــك ضمـــن أهـــداف الوزارة 
البنيـــة  توفيـــر  فـــي  االســـتراتيجية 
التحتيـــة والعمـــل علـــى تحقيـــق رؤيـــة 
البحرين 2030م، والمساهمة في جذب 
االســـتثمارات التي تســـهم فـــي التعافي 
االقتصادي وتماشـــًيا مع أهداف التنمية 

المستدامة.
المشـــاريع  أن  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
التطويرية للطرق ستساهم في تسهيل 
الحركـــة المروريـــة وتقليـــل الوقت على 
المواطنين والمقيمين في التنقل، حيث 
بمتابعـــة  تحظـــى  الطـــرق  مشـــاريع  إن 
مباشـــرة مـــن مجلـــس الـــوزراء برئاســـة 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة.
وأوضحـــت الـــوزارة أنهـــا وضعت ضمن 
أهدافهـــا العديـــد مـــن المبـــادرات ضمن 
الخطـــة االســـتراتيجية للطـــرق والتـــي 
تســـهم في تطوير شبكة الطرق وتوزيع 
الحركـــة المروريـــة مـــن خـــالل توســـعة 
وإنشـــاء  الحاليـــة  الشـــوارع  وتطويـــر 
شـــوارع بديلـــة وجديدة مما يســـهم في 
تقليـــل زمـــن الرحلـــة على مســـتخدمي 
الســـالمة  مســـتوى  وزيـــادة  الطريـــق 
المرورية، مشيرًة إلى أنها قامت بتنفيذ 

عدد من المنافذ والطرق التي تسهم في 
تحســـين شـــبكة الطرق وتحرير الحركة 
المروريـــة وتفادي االختناقـــات اليومية 
مما ينعكس على تحقيق السالســـة في 
الحركـــة في مختلف المناطق الســـكنية 
واالستثمارية والتجارية، وهناك العديد 
من المشاريع في قطاع الطرق منها على 
سبيل المثال ال الحصر شارع ريا، حيث 
بدأت الوزارة في توســـعة شارع ريا في 
محافظة المحرق، والذي ســـيكون على 
مرحلتين، حيث سيســـهم هذا المشروع 
فـــي حركة تنقـــل المركبات فـــي منطقة 
االزدحامـــات  الوقـــت  وتقليـــل  قاللـــي 

المرورية لرواد الشارع.
ويشـــتمل المشـــروع المرحلـــة األولى “أ” 
علـــى تطويـــر الشـــارع من بعـــد تقاطعه 
مع شـــارع عـــراد إلى تقاطعه مع شـــارع 
13 بطـــول 1.2 كيلومتر، وفتح تقاطعه 
مـــع شـــارع 38 بطـــول 140 متـــر تقريبًا، 
تحويلـــه  أيضـــًا  المشـــروع  وســـيتضمن 
إلـــى شـــارع مـــزدوج ذي مســـارين فـــي 
تطويـــر  إلـــى  باإلضافـــة  اتجـــاه،  كل 
باســـتحداث  الموجـــودة  التقاطعـــات 
إشـــارة ضوئية، وإنشاء شبكة لتصريف 
مســـتوى  وتحســـين  األمطـــار،  ميـــاه 
اإلنـــارة وتوفير أرصفة للمشـــاة، ووضع 
العالمات واإلشارات المرورية وحواجز 
للمشـــاة لتحقيق الســـالمة المرورية في 
بعـــض النقـــاط، ووضـــع قنـــوات أرضية 
الســـتخدامها من قبل الخدمات لتجنب 

قطع األسفلت مستقبالً.

“األشغال”: تنفيذ عشرات المشاريع 
لرفع الطاقة االستيعابية للطرق

خليج توبلي يقتل األسماك ويعرِّض المتسهلكين لألمراض
توضيـــح  علـــى  عبـــاس  آل  عمـــار  النائـــب  عّقـــب 
المجلس األعلى للبيئة بشـــأن حادثة نفوق أسماك 
الشـــهر الماضـــي في خليج توبلي وشـــمال ســـترة 
بـــأن “تكـــرار حـــاالت نفوق األســـماك أمر مؤســـف 
بحـــق الثروة البحريـــة التي يجـــب أن تصان وأن 
تســـتثمر خير اســـتثمار، وأن الحادثة األخيرة في 
نفـــوق األســـماك في خليج توبلي وشـــمال ســـترة 
دليـــل علـــى ذلـــك”، واصًفـــا تكـــرار هـــذه الظاهـــرة 
بغيـــر الصحية والســـيما أنه يالمس مســـألة األمن 
الغذائـــي للبالد وخصوًصا مـــع الوضع االقتصادي 
والمعيشـــي الصعـــب الحالـــي الـــذي ارتفعـــت فيه 

أسعار السلع الغذائية بشكل كبير”.
وتابـــع آل عبـــاس “إنـــه ومع الشـــكر إلـــى المجلس 
علـــى  العالقـــة  ذات  والجهـــات  للبيئـــة  األعلـــى 
جهودهم، إال أن الموضـــوع بحاجة إلى معالجات 
أفضـــل تســـاهم فعالً فـــي الحـــد من تكـــرار ظاهر 
نفوق األســـماك والحـــد من األســـباب والمخالفات 
والتجاوزات والممارسات التي تؤدي إلى تكرارها 
بمـــا يســـبب بالضـــرر الحالـــي والمســـتقبلي علـــى 

الثروة البحرية”.
وأكمـــل “إن تكـــرر حـــاالت نفوق األســـماك شـــاهد 
على وجـــود قصور وخلل في إجـــراءات المتابعة 
إلـــى تطويـــر  بحاجـــة  والتـــي  الحاليـــة  والرقابـــة 
وتحســـين بحيـــث تمنع تكـــرار حاالت النفـــوق أًيا 

كانـــت أســـبابها، فالحفـــاظ علـــى الثـــروة البحرية 
أولويـــة كبيـــرة وغايـــة فـــي األهمية ويجـــب بذل 

الجهد المناسب ألجلها”.
وشدد على “أن هذا النوع من القضايا ال يتم حله 
من خالل فقط توجيه اللوم إلى هذه الجهة وتلك 
الجهـــة وهـــذا الطـــرف وذاك الطرف، بـــل ال بد من 
تضافر جهود الجميع مســـؤولين وجهات وهيئات 

ومواطنين بما يكون في مصلحة الجميع”.
مـــن جانبه، توقـــع نائب رئيس جمعيـــة الصيادين 
ازديـــاد حـــاالت  المغنـــي  المحترفيـــن عبداألميـــر 
نفـــوق األســـماك فـــي الفتـــرة القادمـــة مـــع ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة وأرجـــع ســـبب نفـــوق األســـماك 
فـــي خليج توبلي وســـترة االخيـــرة إلى انخفاض 

نسبة األوكسجين وقال “تحول خليج توبلي إلى 
مســـتنقع للميـــاه الراكـــدة الملوثة، كمـــا أن الخليج 
أصبـــح مصيـــدة لألســـماك حيـــث تدخل األســـماك 
وتمـــوت فيـــه، وأن الخليج يمتد مـــن منطقة أبي 
غزال حتى شـــمال ســـترة وهـــذه المنطقـــة تتكرر 

فيها حاالت نفوق األسماك”.
وتعقيبـــا علـــى تفســـير المجلـــس األعلـــى للبيئـــة 
الصغيـــرة  ســـمك”الجواف”  أن  المغنـــي  أوضـــح 
الحجم ال يتم التخلص منه بل يتم بيعه وتخزينه 
كان  “وإن  لصيد”القبـــاب  كطعـــم  واســـتخدامه 
صيدهـــا في غير موســـم صيـــد” القباب “، مفســـرا 
تكـــرار حاالت نفوق األســـماك في الخليج بســـبب 
التلـــوث الذي يعاني منـــه وركود المياه فيه، وبين 

أن صورا التقطها قبل أســـبوعين تبين مدى سوء 
الوضع البيئـــي للخليج وتحول مياهـــه إلى اللون 
األســـود، الفتا إلى أن األســـماك التي تتعرض لهذا 
الكم من التلوث قد تكون ســـببا لمرض البشـــر في 

حال تناولها.
أن  أوضـــح  قـــد  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  وكان 
السبب المباشر لنفوق أسماك” الجواف “الصغيرة 
هو تخلص الصيادين من هذه األســـماك الصغيرة 
في ميـــاه البحر نظـــًرا لعدم جدواهـــا االقتصادي 
وتأكيد المجلس أن جودة مياه خليج توبلي في 
حدودهـــا الطبيعية، وال يوجـــد تطرف في درجة 
حرارة المياه وال انخفاض في نســـبة األكســـجين 

الذائب.

ا “اليف البالد” مع نائب رئيس “الغذائية”: األسعار ستهبط تدريجيًّ
ال نقص بالمواد الغذائية... وتكلفة الشحن وراء غالء الدجاج والبيض

أقامـــت صحيفـــة “البـــالد” بثـــا افتراضيا مباشـــرا على 
منصة االنســـتغرام بعنـــوان “مراقبة أســـعار المنتجات 
وضمـــان توافرهـــا” بـــإدارة الصحافي الزميـــل إبراهيم 
لجنـــة  رئيـــس  نائـــب  المتحـــدث  وبمشـــاركة  النهـــام 
الثـــروة الغذائيـــة بغرفـــة الصناعـــة والتجـــارة مســـلم 
أســـد مســـاء الخميس الماضي.  وافتتح مســـلم أســـد 
جلســـته النقاشـــية مقـــدًرا التوجيهـــات مـــن الحكومة 
والتي أكدت ضمان اســـتمرارية تعزيـــز األمن الغذائي 
والســـلع االســـتهالكية، إذ تعتبر هـــذه التوجيهات ذات 
أثـــر كبيـــر، خصوًصـــا ما تـــم التطـــّرق له خالل جلســـة 
مجلس الوزراء، حيث شدد سموه خاللها على الرقابة 
فـــي مســـألة األســـعار والجـــودة فـــي ظـــل التطـــورات 
العالميـــة الحالية، وهذا أمر جوهري ومهم لضمان حق 

المستهلك.
وحـــول اآلليـــات المتبعة اليوم لضبط األســـعار، أشـــار 
التاجـــر مســـلم أســـد إلـــى أن مســـألة ارتفـــاع األســـعار 
وتفاوتهـــا جاء فـــي نطاق عالمي وليـــس على الصيعد 
المحلي فقط واآلليات الموضوعة في البحرين جاءت 
ضامنـــة وكافلـــة لحق المســـتهلك عبر جميـــع اإلدارات  
والمؤسســـات المســـؤولة التي تعمل بصورة متكاملة؛ 
لضمان وصول الســـلع االســـتهالكية بالســـعر والجودة 
المناســـبة، وهي مسؤولة عن توفير األمان للمستهلك، 
وعلـــى الجهات المعنية أن تكثـــف جهودها حول دعم 
المنتجات الوطنية وتبني المبادرات التي تكفل األمن 

الغذائي في المجال الزراعي والحيواني والبحري.
فـــي ســـؤال حـــول الضوابـــط الحاليـــة لمســـألة ارتفاع 
األســـعار هـــل هـــي كافيـــة أم ال، أكـــد ضيـــف “اليـــف 
انســـتغرام” أن الضوابـــط الحالية كافية، مســـتدركا أن 
ارتفاع األسعار جاء بسبب األزمة األوكرانية الروسية 
التـــي يعاني منهـــا كل العالم إلى جانب أســـباب أخرى 
ومنهـــا الظروف االســـتثنائية بدًءا مـــن جائحة كورونا 
التي أثرت على شبكات وعمليات الشحن، حيث وصل 
سعرها إلى 10 آالف دوالر علما كانت بألف دوالر فقط، 
باإلضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود في العالم 
ممـــا أثر في أســـعار الســـلع عالمًيا، الفتا إلـــى أن غرفة 
التجـــارة والصناعة قدمـــت كافة أنـــواع الدعم للتجار 
فـــي البحريـــن مـــن خـــالل تذليـــل الصعوبـــات أمامهم، 
والبحريـــن تعـــد الدولـــة األقل تأثـــًرا بارتفاع األســـعار؛ 
وذلك بســـبب تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية 
وعلـــى رأســـهم ســـمو ولي العهـــد رئيس الـــوزراء الذي 
قـــدم كافة أوجه الدعم لغرفة التجارة وتجار البحرين 

ككل. وقال إن الشحن في حال هبوط  األسعار من 10 
إلى 20 % وارتفاع ســـعر الدوالر، فإن هذين العاملين 
ساهما في هبوط لألسعار على الصعيد المحلي، مردًفا 
أن األجهزة االســـتهالكية والســـيارات ستشهد هبوًطا 

في األسعار خالل المرحلة المقبلة.
ووّجـــه نائـــب رئيـــس لجنـــة الثـــروة الغذائيـــة بالغرفة 
رســـالة للمســـتهلك، داعيا إلى ضرورة االسترشـــاد في 
شـــراء المواد الرئيسة ومن ثم الثانوية وعدم التبذير، 
وأكـــد عـــدم وجـــود أي نقـــص فـــي المـــواد الغذائيـــة 
واالســـتهالكية فـــي الســـوق، مشـــيرا إلـــى دور وزارة 
التجـــارة والصناعة والســـياحة في ضبط األســـعار من 
خـــالل قيامهـــا بحمـــالت تكثيفيـــة بشـــكل يومـــي في 

األسواق، للحد من التالعب ومخالفة االشتراطات.
من جهة أخرى، لفت أسد إلى أن ارتفاع أسعار الوقود 
في الوقت الحالي ستشـــهد حالة من النزول البطيء، 
أي خالل األشـــهر المقبلة هناك احتمالية لنزولها بنسبة 

10 إلـــى 20 %، وحـــول ســـبب ارتفـــاع أســـعار الســـلع 
المحلية مثل الدجاج ومشـــتقات األلبان أشـــار إلى أن 
ارتفاع تكلفة شـــحن علف الدواجن مثل الحبوب أدى 
إلى ارتفاع أســـعار المواد الغذائية المشـــتقة منها مثل 
البيض الذي ارتفع من 60 إلى 80 فلسا فقط باإلضافة 
إلى ارتفاع أســـعار األعالف الذي وصل ما بين 30 إلى 
40 %. ودعـــا نائب رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة 
الصناعـــة والتجارة إلى زيادة القطاعات الغذائية مثل 
شركات الدواجن في البحرين والتي ستساهم زيادتها 
في ارتفاع مستوى المنافسة محلًيا خصوًصا في ظل 
ظهـــور مصانع غذائيـــة بتوجيهـــات حكومية وخاصة، 
وبالنســـبة لموضوع االســـتزراع الســـمكي نّوه لضرورة 
زيـــادة أعـــداد الشـــركات المســـؤولة عـــن هـــذا القطاع 
فـــي البحريـــن ورفع ســـقف االســـتثمارات في مســـألة 
االســـتزراع الســـمكي. واختتـــم مســـلم أســـد الجلســـة 
النقاشـــية بطمأنة المواطنين والمقيمين حول مســـألة 
األمـــن الغذائي في البحرين، مشـــيرا إلـــى وفرة المواد 
الغذائية على الصعيد المحلي، ومؤكدا، ال نقص فيها.

“اليف انستغرام” مع مسلم ٔاسد

ليلى مال اهلل

احتمالية انخفاض أسعار 
الوقود بنسبة 10 حتى 20 %

دعم المنتجات الوطنية وتبني 
المبادرات الكفيلة بتعزيز األمن الغذائي

أسعار المواد ترتفع مدفوعًة 
بسعر النفط وعملية الشحن

تكلفة عمليات الشحن تصعد لـ10 
آالف دوالر بفارق 9 آالف دوالر

األجهزة االستهالكية والسيارات 
ستشهد هبوًطا في األسعار

ليلى مال اهلل

آل عباس: تكرار حاالت النفوق نتيجة لإلهمال وقصور الرقابة... المغني:

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/05/496115020819.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4961/bahrain/757844.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4961/bahrain/757835.html
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

خليفة بن زايد رحمه ااهلل... هدوء كامل وذكاء متوقد واطالع واسع
نتقـــدم بخالـــص التعـــازي والمواســـاة إلـــى األشـــقاء فـــي دولة 
اإلمارات العربية المتحدة في وفاة المغفور له صاحب الســـمو 
الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مســـيرة حافلة بالعطاء 
واإلنجـــازات، وحقق لشـــعبه العزيز االزدهار والوئـــام والتطور 

المذهل في شتى الميادين.
إنجازات سموه طيب هللا ثراه ال تعد وال تحصى وقد تأخذ منا 
مجلدات، لكنني أنقل بعض ما جاء في حوار لسموه مع مجلة 
“آخر ساعة” المصرية في مايو 1969، العدد 1805، عندما كان 
وليـــًا للعهد إلمارة أبوظبي. فمـــن أقواله في ذلك اللقاء “هدفنا 
األول االنتقال بأبناء الشعب إلى حياة أفضل... مسكن حديث 
لكل أســـرة، واســـتقرار وهناء لكل فرد، ومدارس تتيح للجيل 
الجديـــد فرصـــة العلم إلى أقصـــى مدى، والتقـــدم باإلمارة في 

شتى المجاالت”.
أما الكاتب مصطفى شـــردي وهو الصحافي الذي أجرى اللقاء 
مع ســـموه طيب هللا ثراه فيقول: “الشـــيخ خليفة بن زايد هو 

صـــورة صادقـــة لوالـــده الشـــيخ زايد حاكـــم أبوظبـــي، الهدوء 
الكامـــل والتفكير العميـــق المنتظم، والثقة الواعيـــة بالنفس... 
والكلمـــات المنتقاة التي تدل على ذكاء متوقد أصيل واطالع 
واســـع متعـــدد المجـــاالت، وقبل أن أقابله ســـمعت عنـــه الكثير 
في أبوظبي كلها... في العاصمة، وفي الصحراء وفي بساتين 
النخيل بمدينة العين، أحسســـت بنبضات الحب لألمير الشاب 
في قلوب أبناء الشـــعب جميعًا، ليـــس فقط ألنه ابن زايد، لكن 
ألن الفتـــرة القصيـــرة التـــي حكم فيهـــا منطقة العين اســـتطاع 
خاللهـــا أن يجســـد تعليمـــات والـــده وأمانيـــه الطموحـــة فـــي 
اإلصالح والتقدم بأمانة وإخالص وفهم عميق لألمور. وعندما 
جلســـت إليـــه، كان كل اهتمامـــي أن أعـــرف صورة المســـتقبل 
بالنســـبة لمدينة العين بصفته المشـــرف والمســـؤول األول عن 
تنفيـــذ المشـــروعات الضخمـــة التـــي خططت من أجلهـــا وتنفذ 

فيها حاليًا”.
رحـــم هللا الشـــيخ خليفـــة بن زايـــد آل نهيان القائـــد الذي حمل 

المسؤولية واألمانة وحقق لبلده الخير والمجد والتقدم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نعزي اإلمارات قيادًة وشعًبا
حـــزن كبيـــر طال العالم بوفاة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن زايـــد آل نهيان 
رئيـــس دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة رحمه هللا وغفر له، والذي قدم 
الكثير والكثير ألبناء بلده، من بناء، وعمران، وتنمية، ودعم ال محدود.
والفقيـــد الراحـــل من رجـــاالت الرعيل الذهبـــي، والذي ســـاهم في بناء 
اإلمـــارات الحديثة بشـــكلها الزاهر الذي نراه اليوم، فـــكان منذ البدايات 
مالزمـــًا لوالـــده الشـــيخ زايـــد بن ســـلطان آل نهيان طيـــب هللا ثراه، في 
مهمته الصعبة لتحســـين حياة القبائل، وإقامة ســـلطة الدولة الحديثة، 
وبأثـــر انعكس عليه بتحمل مســـؤولية الرعية والنظـــر في احتياجاتهم 

ومطالبهم.
ومنـــذ اللحظات األولى، أثبت الشـــيخ خليفة بن زايد رحمه هللا قدرات 
فـــذة فـــي تنفيـــذ المهمـــات الموكلة إليه مـــن والـــده، على رأســـها تنفيذ 
المشـــاريع التنمويـــة فـــي المنطقة الشـــرقية، خصوصا التـــي تهدف إلى 

تحسين الزراعة.
لذلـــك، ُكلف بشـــغل سلســـلة مـــن المناصـــب الرئيســـة بالتـــدرج، وأصبح 
المســـؤول التنفيذي األول لحكومة والـــده، وتولى بثبات وثقة وعزيمة 
وإرادة اإلشـــراف علـــى تنفيذ جميع المشـــاريع الكبـــرى التي تركت األثر 
فـــي بنـــاء الدولة اإلماراتيـــة اليوم، حتى توليه منصـــب ولي عهد إمارة 
أبوظبـــي عـــام 1969، ومن ثم حاكما لها ووزيرا محليـــا للدفاع والمالية 

لإلمارة عام 1971. 
وفـــي نوفمبـــر 2004 تم انتخابه رحمه هللا رئيســـًا لدولـــة اإلمارات بعد 
وفـــاة والـــده “زايـــد الخير”، ومنها شـــارك على نطاق واســـع في توســـيع 
مجـــاالت البنـــاء والتنميـــة الحضريـــة فـــي ربـــوع البـــالد، والتي شـــملت 
المنشـــآت الصناعيـــة والبتروكيماويـــة، ومشـــاريع الســـكن للمواطنيـــن، 

وبرنامج المساعدات اإلنمائية لدولة اإلمارات، وغيرها الكثير.
وخالل هذه الفترة الزاهية، ســـاهم الفقيـــد الكبير في إدخال تطويرات 
مهمـــة فـــي السياســـات الخارجيـــة اإلماراتيـــة، عـــززت مكانـــة الدولـــة، 
وحضورهـــا الفعـــال عربيًا وإقليميـــًا ودوليًا، ومعها التـــزام اإلمارات في 
قضايـــا البيت العربي واإلســـالمي، وتعزيـــز المبـــادرات اإلنمائية للدول 
الفقيـــرة والمنكوبـــة، حيـــث تعتبـــر مؤسســـة خليفة بـــن زايـــد آل نهيان 
لألعمال اإلنســـانية، ثالث أكبـــر جهة مانحة للمســـاعدات الخارجية في 

دولة اإلمارات، وبمساعدات طالت 70 دولة حول العالم.
مكانة رجل العطاءات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه هللا، والتي 
ال نستطيع أن نوجزها بمتن هذا المقال، ورثها أبناء اإلمارات األوفياء، 
والتي سنراها موجودة وقائمة على الدوام في حياة اإلنسانية جمعاء.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

السالم لغة األقوياء
الجنوح للسلم دوما لغة األقوياء على مر الزمان، والسلم يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالحكمة، خصوصا إن كان الســـلم بيد القوي، فكل جبار يســـتطيع 
أن يبطـــش فلـــوال ما لديه من قـــوة لما تجبر، أما أن تكـــون قويا وتختار 

السلم منهاجا فهي حكمة ما بعدها حكمة.
لذلك فإن لغة الســـالم هي لغة القوي الحقيقية، ونحن هنا في البحرين 
اخترنـــا بكامـــل إرادتنـــا أن نجنـــح دومـــا للســـلم، وهـــي طبيعـــة حقيقية 
يعيشـــها الشـــعب بكامـــل إرادتـــه وباختياره، لـــذا ترى الغريـــب والقريب 
والقاصـــي والداني يشـــهد لمملكـــة البحرين احترامهـــا الحقيقي لحقوق 

اإلنسان وحرية األديان وممارسة المعتقدات الدينية.

اقتلوا حامل الرسالة!

وبين لغة السلم والحرب وجدنا أنفسنا مدهوشين ونحن نتابع عن كثب 
مقتـــل اإلعالميـــة أبـــو عاقلة وهي تقـــدم وصفا حقيقيا لمـــا يحدث على 
أرض وطنها، قتلت بدم بارد ومقصود وتم التهجم على تشييع جثمانها، 

في خرق واضح لمواثيق اإلعالم وحقوق اإلنسان.

اإلعالم الغربي في مأزق

كتـــب زميلـــي محمـــد أبوعبيـــدة عنوانا صريحـــا عندما قـــال إن اإلعالم 
الغربي بكل ميوله في مأزق حقيقي بعد أن همش عملية قتل اإلعالمية 

واكتفى بذكر تاريخ ميالدها ووفاتها.

البحرين تستنكر

اســـتنكرت البحريـــن مقتل أبو عاقلة ودعت إلـــى تحقيق فوري في هذا 
الشأن، ببساطة شديدة ألن البحرين تؤمن بلغة السالم.

سمر األبيوكي

نتقـــدم بخالـــص العـــزاء للشـــعب اإلماراتـــي الشـــقيق واألمـــة العربية 
جمعاء في وفاة فقيد األمة العربية الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
أحـــد رموز األمـــة العربية وأحد رجالها األوفيـــاء الذين قدموا الكثير 
لألمـــة واســـتحقوا أن نبكيهم ونخلدهـــم ونتذكر مآثرهـــم ومواقفهم 

المجيدة.
لقد ارتبط اسم الشيخ خليفة بن زايد بمواقف النبل والعطاء السخي 
فـــي الكثيـــر مـــن الظـــروف والمواقف التـــي تمر بهـــا األمتـــان العربية 
واإلســـالمية، فأينما توجهنا وجدنا أثًرا لعطائه في كل مكان في هذا 

العالم.
لذلك ســـيبقى اســـمه خالًدا في ذاكرة األمة كما بقي اسم الشيخ زايد 

بن ســـلطان آل نهيان الذي بقي رمًزا للخير والعطاء في ذاكرة األمة، 
وأطلـــق عليـــه زايـــد الخير لكثـــرة مواقفه التـــي قدمت الخيـــر للدول 

والشعوب العربية.
ال نقـــول إال مـــا يرضي ربنا، إنـــا لله وإنا إليه راجعـــون، وكل ابن أنثى 

وإن طالت سالمته... يوًما على آلة حدباء محمول.
رحم هللا الشـــيخ خليفة بن زايد وأســـكنه فسيح جناته جزاء عطائه 
الكثير ومواقفه الشجاعة والنبيلة تجاه شعب دولة اإلمارات الشقيقة 

وتجاه كل القضايا اإلنسانية في العالم العربي وفي العالم أجمع.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

نعزي أنفسنا لوفاة فقيد األمة

علـــى مـــدى أكثر من عامين مـــن المعاناة مع فيـــروس كورونا “كوفيد 
19”، تولد لدى الكثيرين إحساس بأن هذه المأساة أخطر ما يمكن أن 
يواجه البشـــرية، وأن اإلصابة بهذا الفيروس قد تعني انتهاء الحياة، 
إلـــى أن وصلنـــا لمرحلة ولله الحمد مـــن الطمأنينة التـــي كانت كافية 
إلعـــادة الحياة لصورة قريبة من الطبيعية التي كنا نعيشـــها قبل هذا 

الوباء اللعين.
لعـــل مـــن أهم ما ســـاعد في الوصول لهـــذه المرحلة بعـــد توفيق هللا، 
هـــو التكاتـــف العالمـــي والتضامـــن اإلنســـاني فـــي المواجهـــة، إدراًكا 
واقتناًعا بأنه الطريق لنجاة الجميع، وأنه ليس بمقدور دولة أن تنجو 
بمفردهـــا وتترك اآلخرين، فهذا الشـــعور بأن الجميع في مركب واحد 
في مواجهة خطر مشـــترك ســـاهم فـــي تجاوز المرحلـــة األصعب من 

الجائحة. 
رغـــم أن هذه النســـبة المقبولة من النجاح كان يجـــب أن تكون دافًعا 
لالستمرار في ذات الممارسات والسلوكيات لتحقيق النجاح الكامل، 
إال أنـــه يبـــدو أنها كانت ســـبًبا فـــي التراخـــي والتهـــاون والتخلي عن 

التزامات من قبل بعض الدول، ما ينذر باحتمالية تزايد خطر كوفيد 
19 مجـــدًدا، خصوصا أن هناك تفاوًتا بين دول العالم في مســـتويات 

النجاح.
مـــن هنـــا، حذر رئيـــس وزراء بريطانيا الســـابق غوردون بـــراون الذي 
يعمل حاليا سفيرا لمنظمة الصحة العالمية لشؤون التمويل الصحي، 
فـــي حديث للبي بي ســـي مؤخـــًرا مـــن أن العالم يخاطر “بالســـير بال 
وعـــي” إلـــى أزمـــة جديـــدة يتســـبب فيها فصيـــل جديد مـــن فيروس 
كوفيـــد 19، إذا لم ُتعزز برامج التطعيم في البلدان منخفضة الدخل، 
مطالًبا الدول الغنية بتقاسم تكلفة اللقاحات واالختبارات والعالجات 
على مســـتوى العالم، ال سيما أنه لم يتم تطعيم سوى 11 بالمئة فقط 
مـــن ســـكان البلدان منخفضـــة الدخل في الوقت الـــذي من المهم فيه 
الوصول إلى نسبة 70 بالمئة، محذرا من أنه إذا لم تدفع الدول الغنية 
مقابـــل مـــا هو مطلـــوب اآلن، فقـــد تواجه تكاليـــف اقتصادية ضخمة 
الحقا إذا ظهر فيروس متغير أكثر فتكا في البلدان منخفضة الدخل 

وتم اكتشافه بعد فوات األوان.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

حتى ال يظهر فصيل جديد من فيروس كورونا
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/05/496115020819.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4961/columns/757841.html



