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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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ــن بــالــغ  مـــعـــربـــا الــمــجــلــس عــ
الـــتـــقـــديـــر والـــــعـــــرفـــــان، لــلــجــهــود 
الشيخ  الـــركـــن  للمشير  الــرفــيــعــة 
خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد 
العام لقوة دفاع البحرين، وجميع 
من  البحرين،  دفــاع  قــوة  منتسبي 
ــراد، لــمــا يــبــرزونــه من  ــ ضــبــاط وأفـ
قيم الوالء واإلخالص في خدمة 
الــــوطــــن، والـــعـــمـــل بـــــــإرادة صــلــبــة، 
وعزيمة عسكرية قوية، للذود عن 
مصالحه، وصون أمنه واستقراره، 
ــاع عــن مــســيــرتــه الــمــبــاركــة،  ــدفـ والـ
تطلعاته،  وتحقيق  تقدمه،  ودعــم 

من أجل مستقبل زاهر.
رجــاالت  دور  المجلس  مثمنا 
أداء  فـــــي  الـــبـــحـــريـــن  دفــــــــاع  قــــــوة 
واجـــبـــاتـــهـــم الــعــســكــريــة الــنــبــيــلــة، 
يــبــدونــه مـــن جــاهــزيــة وأداء  ــا  ومــ
تمتاز  مــا  يعكس  ــاٍل،  عــ احــتــرافــي 
البحرين مــن سجل  دفـــاع  قــوة  بــه 
إلــى جانب ما  بــاإلنــجــازات،  حافل 
ــواجـــب األبـــــرار،  ســطــره شـــهـــداء الـ
الــعــزة  مــيــاديــن  فــي  مــن تضحيات 

والكرامة والشرف.
مؤكدا المجلس دعمه الكامل 
والشامل لقوة دفاع البحرين، في 
أداء مهامها ومسؤولياتها، والقيام 
بواجباتها العظيمة، وأداء رسالتها 
النبيلة، لتظل على الدوام الصرح 
ــي الـــشـــامـــخ،  ــنــ ــوطــ الـــعـــســـكـــري الــ
والحصن الحصين والسد المنيع 
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن. كـــمـــا أعــــرب 
رئيس  المسلم  سلمان  بــن  أحمد 
عن بالغ الفخر  الــنــواب،  مجلس 
وال المرموقة،  واالعتزاز للمكانة 
جــاهــزيــة الــبــارزة، والــكــفــاءة الــمــت

مــيــزة، والــمــســتــوى الــرفــيــع، الــذي 
بــلــغــتــه قــــوة دفــــاع الــبــحــريــن على 
الدعم  المستويات، بفضل  جميع 
ــا حــقــقــتــه  ــ الــمــلــكــي الـــســـامـــي، ومـ
منجزات  مــن  البحرين  دفـــاع  قــوة 
أعمال  وما قدمته من  ونجاحات، 
وتــضــحــيــات مــن رجــالــهــا الــبــواســل 
مع  مستمر  المخلصين، وتعاون 
الدول الشقيقة والصديقة، لدعم 

ــن واالســتــقــرار  جــهــود حــفــظ األمــ
في المنطقة ودول العالم. 

ــؤون  ــشــ ــا أكـــــــدت لـــجـــنـــة الــ ــمـ كـ
الــــخــــارجــــيــــة والـــــــدفـــــــاع واألمـــــــن 
قوة  أن  الــنــواب  بمجلس  الــوطــنــي 
عسكرية  منظومة  البحرين  دفــاع 
ــي الـــجـــيـــوش  ــاهــ ــضــ مـــتـــكـــامـــلـــة وتــ
التسليح  نــاحــيــة  مـــن  الــمــتــقــدمــة 
والـــتـــدريـــب، ومــواكــبــة مــســتــجــدات 
الــمــجــال الــعــســكــري بــهــدف صــون 
ــرار الـــوطـــن فـــي ظل  ــقـ ــتـ ــن واسـ أمــ
ــة الـــمـــلـــك الــمــعــظــم  ــايــــة جـــاللـ رعــ
وراعـــي  األعــلــى، مؤسسها  الــقــائــد 
نـــهـــضـــتـــهـــا، وبـــاهـــتـــمـــام ومــتــابــعــة 
ــــي الــعــهــد  مــســتــمــرة مــــن ســـمـــو ولـ
نائب القائد األعلى رئيس مجلس 

الوزراء.
النائب  الــلــجــنــة  رئــيــس  وقـــال 
دفــــاع  ــوة  ــ قــ إن  بــــوخــــمــــاس  حـــســـن 
الــبــحــريــن مــدرســة وطــنــيــة وصــرح 
والتضحية  والفداء  للوالء  شامخ 
ــنــــع الــــرجــــال  واالنــــــتــــــمــــــاء، ومــــصــ
األبطال، حيث تتبوأ مكانة رفيعة 
العسكرية  المؤسسات  قائمة  فــي 
الـــدولـــيـــة الـــحـــديـــثـــة والـــمـــتـــطـــورة 

إقليميا ودوليا.
بمنظومة  بــوخــمــاس  وأشـــــاد 
تتمتع  التي  والتطوير  التحديث 
ــاع الــبــحــريــن وبــدورهــا  بــهــا قـــوة دفـ
وصرحا  ســدا  باعتبارها  الوطني 
مــنــيــعــا فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــن 
واســتــقــرار ووحـــدة الــوطــن، مثمنًا 
بــاســمــه وبـــاســـم الــلــجــنــة الــجــهــود 
الحثيثة والقيادة المثلى للمشير 
أحمد  بــن  خليفة  الــشــيــخ  الــركــن 
آل خــلــيــفــة الــقــائــد الـــعـــام، والــتــي 
الــدفــاع  قــوة  تشهده  فيما  تتجلى 

من تطور وارتقاء مستمرين.
وأشـــــــار إلـــــى حـــــرص مــجــلــس 
ــواب واهـــتـــمـــامـــه الـــبـــالـــغ بــكــل  ــنــ الــ
مــا مــن شــأنــه الــعــمــل عــلــى تقوية 
وتــــحــــديــــث وتــــطــــويــــر قـــــــوة دفـــــاع 
ــن، وذلــــــــــك مــــــن خــــالل  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
مــمــارســة اخــتــصــاصــاتــه وتــطــويــر 
والقوانين  التشريعات  منظومة 

التي تدعم عمل األجهزة األمنية 
والعسكرية والدفاعية وبما يصب 
فــي صــالــح الــوطــن ويــحــقــق آمــال 
ــيــــادة الــحــكــيــمــة  وطــــمــــوحــــات الــــقــ

وشعب مملكة البحرين الوفي.
ونــــوه الــنــائــب مــنــيــر إبــراهــيــم 
التي  المتتالية  باإلنجازات  سرور 
ــاع الـــبـــحـــريـــن،  ــــ حــقــقــتــهــا قـــــوة دفـ
ــتـــي  ــة الـ ــعــ ــيــ ــرفــ واالمـــــكـــــانـــــيـــــات الــ
المستويات،  جميع  على  تمتلكها 
العسكرية  المؤسسة  حققته  ومــا 
مــــن تــــقــــدم واضـــــــح جــعــلــهــا عــلــى 
العالية  الــجــاهــزيــة  قـــدر عـــال مــن 
ــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ واالحـ
امــتــالكــهــا الــعــديــد مـــن الــمــعــدات 
المتميزة  ومشاركتها  المتطورة، 
مـــع الـــــدول الــشــقــيــقــة فـــي حفظ 

أمن واستقرار المنطقة.
ــــب حــســن  ــائـ ــ ــنـ ــ ــا أشـــــــــاد الـ ــمــ كــ
إبــــــــراهــــــــيــــــــم حــــــســــــن بــــالــــجــــهــــود 
القائد  بها  يقوم  التي  المستمرة 
بن  خليفة  الــركــن  المشير  الــعــام 
إليه  وما وصلت  آل خليفة  أحمد 
الــبــحــريــن مــن جاهزية  قـــوة دفـــاع 
مــســتــمــرة وامـــكـــانـــيـــات رفــيــعــة في 
ــن وحـــمـــايـــتـــه،  ــ ــوطـ ــ ــن الـ ــ الـــــــــذود عـ
والــتــضــحــيــات الــتــي قــدمــهــا رجــال 

الوطن المخلصون.
دفاع  قوة  تمتلكه  إن ما  وقــال 
الـــبـــحـــريـــن الــــيــــوم مــــن إمــكــانــيــات 
متطورة  دفاعية  ومنظومة  رفيعة 
ــيــــن أحـــــدث  ــلــــى تــــدشــ والــــعــــمــــل عــ
الــطــائــرات الــمــقــاتــلــة فــي تــرســانــة 
الـــســـالح الـــجـــوي بــالــعــالــم قــريــًبــا 
تؤكد مضي قوة الدفاع في تعزيز 
على  المحافظة  سبيل  في  قوتها 
أخــطــار  ــتـــصـــدي ألي  والـ الـــوطـــن 

خارجية.
ونـــــــوه بـــالـــمـــكـــانـــة الــمــتــمــيــزة 
وسعيها  البحرين،  تحققها  التي 
المستمر لتنظيم معرض ومؤتمر 
البحرين الدولي للدفاع من أجل 
الشركات  مــن  الــمــزيــد  استقطاب 
ــة فــــــي هــــذا  ــاركــ ــمــــشــ ــلــ والـــــــــــــدول لــ
المعرض المهم، ولتبيان المكانة 

الــتــي تــحــظــى بــهــا الــبــحــريــن بين 
باإلضافة  والعالم،  المنطقة  دول 
االبتكار وتصنيع  العمل على  إلى 

المعدات العسكرية.
وقـــــال الـــنـــائـــب حــمــد الــــدوي 
أن ذكــرى تأسيس قــوة دفــاع تمثل 
المملكة  تاريخ  في  محورية  نقلة 
اإلسهامات  إلــى  مشيرًا  الحديث، 
المعظم  الملك  لجاللة  الكبيرة 
ــــي تـــأســـيـــســـهـــا ووضـــــــع لــبــنــاتــهــا  فـ
األولى، حتى أصبحت قوة الدفاع 
ــيــــوش الــمــتــقــدمــة  تـــضـــاهـــي الــــجــ
مبينًا  وتسليحًا،  وتدريبًا  تنظيمًا 
الــدرع  البحرين هــي  دفـــاع  قــوة  أن 
مكتسبات  يــحــمــي  الــــذي  الــمــتــيــن 
ــذا الــــوطــــن، مــنــوهــًا  ومـــنـــجـــزات هــ
كــذلــك بــالــدعــم والــمــســانــدة التي 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  يقدمها 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
والذي ساهم في االرتقاء وتطوير 

منظومة قوة دفاع البحرين.
وأشار الدوي إلى أن قوة دفاع 
والنفيس  الغالي  البحرين قدمت 
لخدمة الوطن وكانت على الدوام 
ــيـــاج والـــحـــصـــن الــمــنــيــع  هــــي الـــسـ
ــفــــظ ســــيــــادة مــمــلــكــة  ــون وحــ لــــصــ

عــن مصالحها  والــــذود  الــبــحــريــن 
أثبتت  فــلــقــد  أراضـــيـــهـــا،  وحــمــايــة 
على مدى العقود الماضية قدرتها 
العسكرية العالية في التعامل مع 
مــخــتــلــف الــتــحــديــات والـــظـــروف، 
الوطن  الــذود عن  وتفاٍن كبير في 
ومــقــدراتــه والــوقــوف صــًفــا واحـــًدا 
لدرء التهديدات التي تريد النيل 

من وحدته وتماسك شعبه.
وقــــدم الـــــدوي خــالــص شــكــره 
ــــى قــــيــــادات وضـــبـــاط  وتـــقـــديـــره إلـ
ــاع الــبــحــريــن على  ــوة دفــ وأفـــــراد قـ
ــم  ــعـــدادهـ ــتـ ــم الـــعـــالـــيـــة واسـ ــهــ روحــ
ــاع عــــــن الــــوطــــن  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ الـــــــدائـــــــم لـ
بكل  عــمــلــهــم  أداء  فـــي  وتــفــانــيــهــم 
ــب فــي  ــ ــواجــ ــ إخــــــــالص لـــتـــلـــبـــيـــة الــ

مختلف الظروف.
ونوه النائب جميل مال حسن 
بــالــكــفــاءة الــقــتــالــيــة والــجــاهــزيــة 
الــعــالــيــة الــتــي وصــلــت إلــيــهــا قــوة 
دفاع البحرين بفضل قيادة حضرة 
المعظم  الملك  الجاللة  صاحب 
عززت  التي  الحكيمة  وتوجيهاته 
دفــاع  لــقــوة  النوعية  الــقــدرات  مــن 
لبناتها  وضـــع  أن  مــنــذ  الــبــحــريــن 
األولــــــى وأشــــــرف عــلــى تــأســيــســهــا 
والــنــهــوض بــهــا حــتــى وصــلــت إلــى 

ــذا الــمــســتــوى الــمــشــرف والـــذي  هـ
ظهر واضحًا من خالل مشاركاتها 
الـــدولـــيـــة والـــعـــالـــمـــيـــة فــــي حــفــظ 

السالم واألمن العالمي.
وأكـــــد الـــنـــائـــب جــمــيــل الــــدور 
الــوطــنــي الــكــبــيــر الــــذي قــامــت به 
تأسيسها  منذ  البحرين  دفاع  قوة 
وحتى اآلن والــذي هو محل فخر 
ــزاز لــكــل مــواطــن بــحــريــنــي ،  ــتـ واعـ
الــوطــن وحصنه  درع  كــانــت  حــيــث 
ــل الــــمــــؤامــــرات  ــد كــ الــحــصــيــن ضــ
الــتــي حــيــكــت لــهــا واألزمـــــات التي 
مرت بها ونوه بالدور الكبير لقوة 
الوطن  البحرين في حماية  دفــاع 
أمنه  على  والمحافظة  ومقدراته 
ــد أي  ــ ــتــــقــــاللــــه وســــيــــادتــــه ضـ واســ

تهديدات خارجية.
ــــن مـــــال حــــســــن بـــجـــهـــود  ــمـ ــ وثـ
بن  خليفة  الشيخ  الركن  المشير 
أحـــمـــد آل خــلــيــفــة الــقــائــد الــعــام 
ــريـــن، وجــمــيــع  ــبـــحـ لـــقـــوة دفــــــاع الـ
مــعــبــرًا عن  الــدفــاع،  قــوة  منتسبي 
بــالــغ شــكــره وتــقــديــره لــجــهــودهــم 
فـــي خـــدمـــة وطــنــهــم والــتــضــحــيــة 
بــأنــفــســهــم فــي ســبــيــل حــفــظ أمــن 
التأسيس  منذ  وحمايته  الــوطــن 
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ــا أكـــــــد الــــنــــائــــب الـــثـــانـــي  ــمــ كــ
لـــرئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب أحــمــد 
دفاع  لقوة  الكبير  تقديره  قراطة 
البحرين الباسلة وما تقوم به من 
حــدود  فــي حماية  جــهــود عظيمة 
الوطن والذّب عن أراضيه وصيانة 
استقالله وحفظ كرامته وسيادته 
بين األمم، والدور المفصلي الذي 
ــات الــعــصــيــبــة  ــ ــ ــه فـــي األوقـ تـــقـــوم بـ
التي تمر بها األمة، والدور الكبير 
الذي تقوم به في جميع األوقات، 
التنمية  عملية  تــأمــيــن  أجـــل  مــن 
ــر، وحــــمــــايــــة الـــشـــعـــب  ــ ــويـ ــ ــــطـ ــتـ ــ والـ

وصيانة مكتسباته.
المستوى  إلــى  قــراطــة  وأشـــار 
ــيــــه  ــت إلــ ــ ــلــ ــ الـــــرفـــــيـــــع الـــــــــــذي وصــ
ــاع بــمــخــتــلــف أفــرعــهــا  ــ ــــدفـ قـــــوة الـ
ــل الـــرعـــايـــة  ــ ــي ظـ ــ وأســـلـــحـــتـــهـــا، فـ
الخاصة التي تتلقاها من صاحب 
الجاللة القائد األعلى، والتفاني 
وأفرادها  الكبير من قبل قياداتها 
ــا بــالــســالح  فــــي تـــطـــويـــرهـــا ومــــدهــ
والـــعـــتـــاد الـــحـــديـــث الــــقــــادر عــلــى 

مواجهة األعباء وردع األعداء.
وأثنى قراطة على ما شهدته 
قوة الدفاع خالل األعوام الماضية 
متواصلة،  تــطــويــريــة  أحــــداث  مــن 

الحفاظ  إلــى  خاللها  مــن  تسعى 
الــدائــم  القتالي  االســتــعــداد  على 
لجنودها، وتمرينهم على مواجهة 
الــتــحــديــات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

القائمة.
ــائـــب عــبــدالــحــكــيــم  ــنـ وأكــــــد الـ
الــشــنــو بـــالـــغ اعــــتــــزازه بــالــمــكــانــة 
ــتـــوى الــرفــيــع  الـــمـــرمـــوقـــة والـــمـــسـ
البحرين  دفـــاع  قـــوة  بلغته  الـــذي 
ــدة، كـــمـــا اكـــد  ــ ــعـ ــ فــــي جــمــيــع األصـ
الــنــائــب عـــبـــداهلل حــســن الــظــاعــن 
البحرين  دفــاع  قــوة  ان ما حققته 
ــازات هـــائـــلـــة فــــي حــفــظ  ــ ــــجـ مــــن إنـ
األمــــــن واالســــتــــقــــرار بــالــمــمــلــكــة، 
ــن تــضــحــيــات قـــدمـــهـــا قــادتــهــا  ــ ومـ
ورجالها األوفياء المخلصون من 
أجــل اســتــقــالل واســتــقــرار الوطن 
المتآمرين  مــن  حــــدوده  وحــمــايــة 
والــمــتــربــصــيــن بــه هــو مــحــل فخر 

لكل بحريني.
وأكــــد أن الـــــدور الــــذي قــامــت 
ــوم بـــــه قـــــــوة دفـــــاع  ــ ــقـ ــ ومـــــــازالـــــــت تـ
واعــتــزاز  فخر  محل  هــو  البحرين 
المولى  ســائــاًل  الــمــواطــنــيــن،  لكل 
مــزيــدًا من  أن يمنحهم  عــز وجــل 
أمن  في حفظ  والــســداد  التوفيق 

واستقرار الوطن.

مجل����س الن�اب ي�ؤكد دعم ال�سلطة الت�سريعية الكامل للم�ؤ�س�سة الع�سكرية

الإ�شادة بالمنظومة الدفاعية المتطورة والإنجازات النوعية التي حققتها قوة دفاع البحرين

السامي  المقام  إلى  والتبريكات،  التهاني  آيات  له أمس أسمى  بيان  النواب في  رفع مجلس 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم القائد األعلى، 
وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 

رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.
مشرفة  وتضحيات  مخلصة،  وطنية  جهود  مــن  الــوطــن  ذاكـــرة  دونــتــه  بما  المجلس  مشيدا 
المقدرات  على  الحفاظ  في سبيل  البواسل،  وجنودها  الشامخة،  العسكرية  المؤسسة  قبل  من 
والمنجزات الحضارية، ومساندة النهضة الشاملة لدولة المؤسسات والقانون، والقيام بالواجبات 
مع  المشترك  العمل  وتكريس  الوطن،  وسيادة  ووحــدة  لمكتسبات  إصــرار، حماية  بكل  السامية 
الدول الشقيقة والصديقة من أجل حفظ األمن واالستقرار للمنطقة والعالم، استنارة بالنهج 

الحكيم لقائد المسيرة الحديثة والعهد الزاهر جاللة الملك المعظم.

كل يوم �شبت على مدار �شّتة اأ�شابيع

»م���ن البري���د«.. برنام���ج ثقاف���ي يحتف���ي بالمنام���ة التاريخي���ة
انـــطـــلـــقـــت أمـــــس الــفــعــالــيــة 
ــة »مــــــن الــــبــــريــــد« فــي  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
مــتــحــف بــريــد الــمــنــامــة مــقــابــل 
مـــبـــنـــى بـــــاب الـــبـــحـــريـــن، وذلــــك 
بحضور الشيخ خليفة بن أحمد 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس  ــن عـ بـ
واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
ــدد مـــن الــمــهــتــمــيــن بــالــشــأن  ــ وعـ
وتنّظم  واإلعــالمــيــيــن.  الثقافي 
ــذا الــبــرنــامــج  هــيــئــة الــثــقــافــة هــ
الــثــقــافــي خـــالل شــهــري فــبــرايــر 
يوم  كل  فعالياته  وتقام  ومــارس، 
سبت على مدار سّتة أسابيع في 
أوقات مختلفة من 9:00 صباحًا 

حتى 9:00 مساًء.
إلى  الفعالية  هــذه  وتــهــدف 
ــوء عـــلـــى مــديــنــة  تــســلــيــط الــــضــ
تمتلكه  وما  التاريخية  المنامة 
بمثابة  لــتــكــون  عــريــق  إرث  مـــن 
دعوة عامة للجمهور الستكشاف 
وجمالياتها  المدينة  تفاصيل 
العمرانية والتاريخية والثقافية 
مــن خـــالل ورش عــمــل وجـــوالت 
وجلسات حوارية وأمسيات فنون 

شعبية.
وفـــي تــجــربــة مــمــيــزة، للمرة 
بريد  شــرفــة  تستضيف  ــى،  األولــ
المنامة مقهى The Dot، الذي 
ــذه الـــمـــســـاحـــة إلـــى  ــ ــّول هـ ــيـــحـ سـ
لـــزّواره  يــقــّدم  متخصص  مقهى 
وسيكون  القهوة.  أنــواع  مختلف 
المقهى مفتوحًا بشكل يومي في 
الطابق األول من بريد المنامة 
حتى  صباًحا   8:00 الساعة  من 
مــفــتــوًحــا  ويـــبـــقـــى  مــــســــاًء   7:00
لياًل   9 حتى  فقط  السبت  أيـــام 
أيــام الجمعة( وذلــك في  )مغلق 
الــفــتــرة مــن 4 فــبــرايــر حــّتــى 11 
الجلسات  وتــقــام  2023م.  مــارس 
الثقافية  والـــجـــوالت  الــحــواريــة 

بالتعاون  القادمة  األسابيع  في 
هو  الــذي  المنامة«  »مختبر  مع 
متخصصة  مــنــشــأة  ــن  عـ ــارة  ــبـ عـ
بشتى  التصميمية  األبحاث  في 

مجاالتها.
ــل كــــــل أســــــبــــــوع مــن  ــمــ ــحــ ويــ
بــرنــامــج فــعــالــيــات »مـــن الــبــريــد« 
طــابــعــًا خـــاصـــًا وعـــنـــوانـــًا يعكس 
نشاط  مــن  الهيئة  ستقّدمه  مــا 
جــاء  األول  فـــاألســـبـــوع  ثــقــافــي. 
الـــمـــعـــمـــاري«،  »اإلرث  ــنــــوان  بــــعــ
ــز عــلــى اســتــكــشــاف األنــمــاط  وركـ
نشاط  عبر  للمنامة  المعمارية 
ــوع وجــــــــــوالت فـــــي األزقـــــــة  ــنــ ــتــ مــ
القديمة للتعرف عن قرب على 
ــذه الــمــديــنــة من  ــا تــمــتــلــكــه هــ مـ
وثقافة  وتــراثــي  عمراني  جــمــال 
أصيلة. وتضمن برنامج األسبوع 
األول جولة للمهندس المعماري 
على  نــظــرة  إللــقــاء  كريمي  علي 
في  الــمــوجــودة  المباني  سلسلة 
التجارة  وغرفة  الحكومة  شــارع 
المنامة  وبلدية  البحرين  وبــاب 
وفندق البحرين، وذلك من أجل 
تشكيل  فـــي  ــارة  ــعـــمـ الـ دور  فــهــم 

كواجهة  البحرية  الواجهة  فكرة 
جديدة لمملكة البحرين.

إقامة  الــيــوم  هــذا  شهد  كما 
الــعــمــل ألعــمــار  مـــن ورش  ــدد  عــ
مختلفة، بداية من ورشة »بطاقة 
المنامة« لألطفال بالتعاون مع 
بــيــت الــطــفــل الــثــقــافــي )ســــرد( 
وورشـــة جــولــة رســم فــي المنامة 
لــمــن هـــم فـــوق ســـن الــــــ16 عــامــًا 
مع المهندسة جودي أبي رستم، 
والتي تضمنت رسم مشاهد من 
الرسم  بتقنيات  المنامة  عمارة 
ــري. وكـــــــــان الـــجـــمـــهـــور  ــ ــضـ ــ ــحـ ــ الـ
جولتين:  مــع  موعد  على  أيــضــًا 
تــصــويــر لمشاهد  األولــــى جــولــة 
مـــعـــمـــاريـــة مــــع الـــمـــصـــور ســعــيــد 
توثيق اإلرث  ضاحي تم خاللها 
الــمــعــمــاري لــلــمــنــامــة، والــثــانــيــة 
ــات الـــهـــوائـــيـــة  ــ ــدراجـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــولــ جــ
بالتعاون  كيلومترات   5 لمسافة 
من  بــدايــة  للسياحة  كشتة  مــع 
البريد ومرورًا بمنامة القصيبي 
وبيت  الفاضل  ومــنــارة  ومسجد 
ــــش وســــــــوق الـــمـــنـــامـــة  ــواويـ ــ ــطـ ــ الـ
وغــيــرهــا. وقــبــيــل خــتــام بــرنــامــج 

جلسة  أقــيــمــت  األول  األســـبـــوع 
الريادية  الحركات  حوارية حول 
في عمارة المنامة مع المعماري 
العراقي يوسف الصايغ، شريك 
المعماري الراحل محمد مكية. 
ــا الــخــتــام فـــجـــاء مـــع أمــســيــة  أمــ
إسماعيل  لــفــرقــة  شعبية  فــنــون 
إلـــى  اســـتـــدرجـــت  والــــتــــي  دّواس 
بــريــد الــمــنــامــة أغـــانـــي مــشــهــورة 
من الموروث الشعبي البحريني.

فعالية  من  الثاني  األسبوع 
ــوان  ــنـ ــد« يـــحـــمـــل عـ ــريــ ــبــ »مــــــن الــ
أنشطته  وتقام  المنامة«،  »طعام 
يوم 11 فبراير، وخالله يخوض 
الــــمــــشــــاركــــون تـــجـــربـــة مــفــعــمــة 
ــا يــمــّيــز الــمــنــامــة  بــالــنــكــهــات ومــ
ــارب تــــــذّوق  ــ ــجــ ــ ــن مـــطـــابـــخ وتــ ــ مـ
األســبــوع  أمـــا  وعــالــمــيــة.  محلية 
يوم  أنشطته  تقام  الــذي  الثالث 

فــيــركــز  نـــفـــســـه  الـــشـــهـــر  مــــن   18
عــلــى الـــذهـــب الــبــحــريــنــي، وهــو 
فــرصــة لــلــجــمــهــور لــلــتــعــرف عن 
في  الــذهــب  تصاميم  على  قــرب 
الذهب  وســوق  البحرين  مملكة 
بالمنامة وتفاصيل هذه الحرفة 

المتجذرة في تراث المملكة.
»األزياء« هو عنوان فعاليات 
يوم  تقام  والتي  الرابع  األسبوع 
25 فبراير، وخالله سيتم تجديد 
التقليدية  بالمالبس  التعريف 
فــي الــبــحــريــن والــتــي تــتــركــز في 
ــنــــامــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة.  ســـــــوق الــــمــ
ــابــــيــــع فــعــالــيــة  ــامــــس أســ ــا خــ ــ أمــ
ــد« فــيــحــمــل عــنــوان  ــريـ ــبـ »مــــن الـ
يلقي  حيث  تجارية«،  »نشاطات 
التجاري  النشاط  على  الــضــوء 
ــه مــن  بـــالـــمـــديـــنـــة ومـــــا تـــزخـــر بــ
وذلك  وأســواق متنوعة،  محالت 

وخـــتـــام  2023م.  مــــــارس   4 ــوم  ــ يـ
األسبوع  في  سيكون  الفعاليات 
يــوم 11 مــارس بعنوان  الــســادس 
»نـــســـيـــج الـــمـــديـــنـــة الـــحـــضـــري«، 
ــيـــة  ــيـــدانـ ويـــتـــضـــمـــن جـــــــــوالت مـ
مــا تحتويه هــذه  عــلــى  لــلــتــعــّرف 
الــفــرجــان مــن تـــراث بــصــري وما 
قديمة  عــادات  من  فيها  يمارس 
سكان  وأصــالــة  بتاريخ  مرتبطة 

هذه المدينة العتيقة.
ــن الــتــفــاصــيــل  ولـــلـــمـــزيـــد مــ
ــات  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ حـــــــــول بـــــرنـــــامـــــج الــ
يمكن  ــا،  ــيـــدهـ ــواعـ ومـ وأمـــاكـــنـــهـــا 
زيــــــــارة مــــوقــــع هـــيـــئـــة الــبــحــريــن 
www. واآلثـــــــــــــار  لـــلـــثـــقـــافـــة 

ومــتــابــعــة   culture.gov.bh
حـــســـابـــات هــيــئــة الــثــقــافــة على 
ــائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  وسـ

 .CultureBah@ على

ثّمن صباح عبدالرحمن 
ــي رئــــيــــس جــمــعــيــة  ــ ــانـ ــ ــزيـ ــ الـ
التي  الــشــبــابــيــة  المستقبل 
»ابتسامة«  مــبــادرة  لها  تتبع 
الــمــعــنــيــة بـــدعـــم األطـــفـــال 
مــرضــى الــســرطــان وذويــهــم 
ــكــــة الــــبــــحــــريــــن،  ــلــ ــمــ فـــــــي مــ
ــاون والــــــدعــــــم الـــــذي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الجهات  من  المبادرة  تلقاه 
وزارة  فيهم  بمن  الحكومية 
الـــصـــحـــة والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
ــة ومـــســـتـــشـــفـــى  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ

كل  يبذلون  الذين  السلمانية 
جهد من أجل تقديم خدمات عالجية وصحية لألطفال مرضى 
السرطان وتحقيق نسبة تشافي عالية من هذا المرض بمشيئة 
العالمي  الــيــوم  بمناسبة  لــه  تــصــريــح  فــي  الــزيــانــي  وأشــــار  اهلل. 
لــلــســرطــان الـــذي يــصــادف الـــرابـــع مــن فــبــرايــر مــن كــل عـــام إلــى 
التعاون  مجال  في  يحتذى  نموذجا  تقدم  البحرين  مملكة  أن 
الخاص  والقطاع  الحكومية  الجهات  بين  والتنسيق  والشراكة 
الــدعــم لمرضى  تقديم  أجــل  مــن  األهــلــي  المجتمع  ومــؤســســات 
ــال، مــنــوهــا بــشــكــل خـــاص بجهود  ــفـ الــســرطــان بــمــن فــيــهــم األطـ
لألمراض  كبيًرا  اهتماًما  تولي  التي  الحكومية  المستشفيات 

المزمنة غير السارية، من أهمها مرض السرطان.
وأعرب على صعيد ذي صلة عن حرص مبادرة »ابتسامة« على 
مواكبة كل ما هو جديد في مجال الدعم النفسي واالجتماعي 
لألطفال مرضى السرطان، وتقديم برامج نوعية مختلفة تلبي 
احتياجاتهم وتحقق تطلعات أهاليهم والشركاء والمجتمع ككل، 
الفتا إلى أن لدى المبادرة حاليا برامج متميزة من بينها برنامج 
تقوية  دروس  إعــطــاء  خــاللــه  مــن  يــتــم  الـــذي  التعليمي«  »أبــجــد 
لألطفال المرضى الذين تمنعهم ظروفهم الصحية الصعبة من 
الذهاب إلى المدرسة، وبرنامج »أمنية طفل« لالحتفاء باألطفال 
البيئة  »تحسين  وبرنامج  قلوبهم،  إلى  والسرور  البهجة  وإدخــال 
المنزلية« الذي يتم العمل من خالله على تجهيز غرفة الطفل 

المريض في منزله بما يلزم من احتياجات، وغيرها.
وأشار بشكل خاص إلى حمالت التوعية التي تنظمها مبادرة 
»ابتسامة« لنشر الوعي بمرض سرطان األطفال، بما فيها حملة 
كل  من  سبتمبر  في  المبادرة  تنظمها  التي  كالذهب«  »أطفالنا 
مرضى  األطــفــال  لقضية  الــدعــم  لحشد  العالمي  الشهر  عـــام، 
إلى  فــي هــذه الحملة  الــمــبــادرة وصلت  أن  إلــى  الــســرطــان، الفتا 

نسختها التاسعة العام الماضي، وهي تتوسع عاما بعد عام.
البرامج  هــذه  تطوير  على  تعمل  المبادرة  إن  الزياني  وقــال 

وتنويع أثرها من جهة، وإضافة برامج جديدة من جهة أخرى.

رئي�س »الم�ستقبل ال�سبابية« ي�سيد بدعم 

مختلف الجهات للأطفال مر�سى ال�سرطان

} صباح عبدالرحمن الزياني.

} حسن إبراهيم.} منير سرور.} حسن بوخماس.} رئيس مجلس النواب.

} عبدالحكيم الشنو.} احمد قراطة} جميل مالحسن.} حمد الدوي.
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القراء األعزاء،
ــر الــــخــــيــــر أقـــبـــل  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ
مــحــمــًا بـــالـــفـــرح، فــهــو شهر 
الحب وشهر الوطن المضيء 
بذكرى ميثاق العمل الوطني 
ــوة دفــــاع  ــ ــيـــس قــ وذكــــــــرى تـــأسـ
البحرين والكثير من الخير. 
ــــن  ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ فــــمــــمــــلــــكــــة الـ
ــي الــمــصــدر  بــديــنــهــا اإلســـامـ
وبطيبة  للتشريع  الــرئــيــســي 
وســـخـــاء أهــلــهــا وتــســامــحــهــم 
واّلد  بـــلـــد  ــي  هــ وتـــعـــاطـــفـــهـــم، 
للخير والعطاء، لذا فإنها ال 
الخّيرة  الــمــبــادرات  مــن  تخلو 
ــيـــاجـــات  ــتـ الــــتــــي تـــتـــلـــمـــس احـ
ــــن ســـــــــــواء عـــلـــى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ الـ

ومــن  الــشــعــبــي،  الصعيد  أو  الــرســمــي  الصعيد 
المبادرات المهمة التي تستحق تسليط الضوء 
ــاعـــل خـــيـــر( الـــتـــي أطــلــقــتــهــا  عــلــيــهــا مـــبـــادرة )فـ
تطبيقي  عبر  خدماتها  ضمن  الداخلية  وزارة 
ــداد( وأتــاحــت مــن خالهما  ــ )إســامــيــات( و)سـ
تجود  بما  التبرع  البيضاء  ــادي  األيـ ألصــحــاب 
بــــه أيـــديـــهـــم مــــن أمـــــــوال لـــصـــالـــح الــمــعــســريــن 
ــخــــاص الـــــذي صـــدرت  والــمــتــعــثــريــن مـــن األشــ
اللجنة  تــقــوم  حــيــث  قــضــائــيــة،  أحــكــام  بحقهم 
المتعثرة  الــحــاالت  أوضـــاع  بــدراســة  المختصة 
ومن ثم إدراجها في البرنامج ليتم سداد دينها 
ــل الـــجـــود، وهـــي لفتة  بــمــا تــجــود بــه أيــــادي أهـ
إنسانية تتماهى مع روح الدين اإلسامي الذي 
يحض على التكافل االجتماعي بصور متعددة 

ضمن أحكامه.
ــام أحــــد  ــ ــ ــة قـ ــوقـ ــبـ ــسـ ــي مــــــبــــــادرة غــــيــــر مـ ــ ــ وفـ
 3 الموافق  الماضي  الجمعة  يــوم  المواطنين 
الداخلية  وزارة  مع  والتنسيق  بالتعاون  فبراير 
فـــي مملكة  عــلــنــي  مــــزاد خــيــري  أول  بــتــنــظــيــم 
البحرين، وقد تم تخصيص ريع المزاد بأكمله 
المدرجة  والمتعثرين  المعسرين  ديون  لسداد 
ــل خـــيـــر( الــــذي  ــاعــ ــج )فــ ــامـ ــرنـ ــي بـ ــم فــ ــهـ ــاالتـ حـ
أطلقته الوزارة، وقد عكس المزاد وجه الشراكة 
المجتمع  فـــي  لـــأفـــراد  األهــلــيــة  المجتمعية 
الــبــحــريــنــي نــظــرًا إلـــى كــونــه قــد أقــيــم بــمــبــادرة 

إنسانية شخصية.
الــتــعــاون بين  أبـــرز بشكل واضـــح صــور  كما 
واألهلية،  الرسمية  المجتمع  ومؤسسات  أفراد 
تبرع  الــذي  الخريجين  نــادي  أقيم في قاعة  إذ 
عيسى  صالة  وهــي  مرافقه،  أهــم  بأحد  للمزاد 
بن سلمان الكبرى لاحتفاالت، وقد تطوع عدد 
والمقتنيات  التحف  جمع  محترفي  من  كبير 
ســارع  كما  الــغــرض،  لهذا  قّيمة  بقطع  األثــريــة 
في  المشاركة  إلــى  جمعها  محبي  مــن  العديد 
الـــمـــزايـــدة حــتــى تـــم بــيــع جــمــيــع الــقــطــع الــتــي 
عــرضــت والــتــي فـــاق عــددهــا مــائــتــي قطعة من 
األنتيك القديمة والقطع األثرية النادرة، حيث 
المشرفة  الكعبة  كان من بينها نموذج لمفتاح 
في علبة مغلفة بكسوة الكعبة، قطعة من كسوة 
ابن  أللفية  أصــلــي  مخطوط  للكعبة،  حــمــراء 
وثائق  إلــى  باإلضافة  سنة،   185 عمرها  مالك 
تاريخية بحرينية متنوعة، وصور مرسومة لكل 
مــن جــالــة مــلــك الــبــحــريــن الــمــعــظــم والشيخ 
البحرين  حــاكــم  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 

الراحل  األمير  األسبق وسمو 
آل  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ 

خليفة.
ويــأتــي مــثــل هـــذا الــحــدث 
ــرب  ــتــ فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي اقــ
احـــتـــفـــال مملكة  مـــوعـــد  فــيــه 
ــام  ــ ــعـ ــ ــن بـــــــمـــــــرور الـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
والــخــمــســيــن على  الـــخـــامـــس 
البحرين،  ــاع  دفـ قـــوة  تــأســيــس 
وضع  الـــذي  الحصين  درعــهــا 
أســـاســـاتـــه صـــاحـــب الــجــالــة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين 
وتـــم   ،1968 عــــــام  ــم  ــعـــظـ ــمـ الـ
دفعات مجّنديه  أولى  تخريج 
ــبـــرايـــر  ــن فـ ــ ــامــــس مـ ــخــ ــي الــ ــ فـ
ليكون هذا التاريخ عيدًا وطنيًا لجنود الوطن 
حظي  الــذي  الصرح  هــذا  المخلصين،  وأبنائه 
بـــرعـــايـــة مـــبـــاشـــرة مـــن جــالــتــه وبــعــنــايــة على 
الــقــيــادة، ذلــك أنــه يضطلع  أعــلــى مستوى مــن 
سامة  عن  الــدفــاع  هي  ودقيقة  جليلة  بمهمة 
وأمن وسيادة واستقال الوطن ضد أي تهديد 
الجهات  مــع  يتعاون  كما  الــخــارج  مــن  محتمل 

المختصة داخليًا في تحقيق هذه الغايات.
وُيعّد دعم قوة دفاع البحرين من أهم ركائز 
األمــــن الــوطــنــي الــبــحــريــنــي الــــذي هــو الــســيــاج 
والذي  بل  الباد،  لحماية  الحصين  والحصن 
يــمــتــد دوره إلـــى الـــوقـــوف مــع أقـــرانـــه مــن دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول 
ذلــك شــاهــدًا  وُيــعــّد  الـــضـــرورة،  وقــت  اإلقليمية 
على  منتسبيه  واســتــعــداد  جــاهــزيــة  تــمــام  على 

أعلى المستويات.
على  الــبــحــريــن  دفـــاع  قـــوة  دور  يقتصر  وال 
ذلك فقط، بل ُتسهم باعتبارها إحدى الوزارات 
الــســيــاديــة الــمــهــمــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
لنسبة  والــمــالــي  الوظيفي  االســتــقــرار  تحقيق 
باعتبارها  البحريني  الشعب  أبــنــاء  مــن  كبيرة 
أعــداد  استيعاب  الــقــادرة على  األولـــى  الــوجــهــة 
كــبــيــرة مـــن الــشــبــاب الــبــحــريــنــي الـــذيـــن تتجه 
إلى االلتحاق بالوظيفة، فهي الجهة  رغباتهم 
شرف  بين  الفرد  يجمع  إليها  باالنتماء  التي 
ــلـــوغ أقــصــى  الـــدفـــاع عـــن الـــوطـــن وحــمــايــتــه وبـ

درجات األمن الوظيفي.
المناسبة  هــذه  في  يفوتني  لن  فإنني  لــذا، 
بتهنئة  أتوجه  أن  المهمة  الوطنية  الفبرايرية 
ــامـــي لــصــاحــب  ــام الـــسـ ــقـ ــمـ ــن الـــقـــلـــب إلـــــى الـ مــ
بــن عــيــســى آل خليفة  الــمــلــك حــمــد  الــجــالــة 
األعلى  القائد  المعظم  البحرين  ملك مملكة 
البحرين وإلى مقام صاحب السمو  لقوة دفاع 
بـــن حــمــد آل خليفة  الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
العهد  ولي  الــوزراء  رئيس  األعلى  القائد  نائب 
األمين، وإلى مقام المشير الركن معالي الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة 
دفاع  قوة  وإلى جميع منتسبي  البحرين،  دفاع 
وأمن  والبحرين في سعادة  وكل عام  البحرين، 

واستقرار.

Hanadi_aljowder@hotmail.com

درع الوطن وفاعل الخير

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

وزارة ال�صناعة والتجارة:

م����ب����ادرة ال�������ص���راك���ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة م����ع الإم��������ارات 

وم�ص���ر والأردن تدع���م ا�ص���تراتيجية البحري���ن ال�صناعي���ة
والـــتـــجـــارة  الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  ــدت  ــ أكــ
لــمــبــادرة  ان األهــــــداف االســتــراتــيــجــيــة 
لتنمية  التكاملية  الصناعية  الشراكة 
اقتصادية مستدامة بين كل من مملكة 
الـــبـــحـــريـــن ودولـــــــة االمــــــــــارات الــعــربــيــة 
الــمــتــحــدة وجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
تتمثل  الهاشمية،  األردنــيــة  والمملكة 
الــتــوريــد واالكــتــفــاء  تــأمــيــن سلسلة  فــي 
ــي، وتــــوطــــيــــن وتــــكــــامــــل ســاســل  ــ ــذاتــ ــ الــ
الــقــيــمــة، والــصــنــاعــات الــمــتــكــامــلــة ذات 
دول  واردات  واحــال  المضافة،  القيمة 
الــشــراكــة، والــتــنــوع وخــلــق فــرص العمل 

النوعية لدول الشراكة.
ــرة رســـمـــيـــة  ــ ــذكــ ــ ــي مــ ــ جـــــــاء ذلـــــــك فــ
قــدمــتــهــا الـــــــوزارة الــــى مــجــلــس الــنــواب 
بــشــأن الــمــرســوم بــقــانــون رقــم 40 لسنة 
2022 بإضافة مادة جديدة برقم »األول 
القانون رقم 81 لسنة 2006  إلى  مكرر« 
التنظيم  »نظام«  قانون  بالموافقة على 
ــد لــــــــدول مــجــلــس  ــوحــ ــمــ الـــصـــنـــاعـــي الــ
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، بما 
يــجــيــز اســتــثــنــاء مـــن احـــكـــام أي قــانــون 
اخر الترخيص بإنشاء منشآت صناعية 
المنتجات  تصنيع  إعــــادة  أو  لتصنيع 
ــان الــغــرض األســاســي  الــصــنــاعــيــة اذا كـ
ألحاكم  وفقا  وذلك  للخارج،  تصديرها 
ــام« الــتــنــظــيــم الــصــنــاعــي  ــ ــــظـ ــون »نـ ــانــ قــ

الــمــوحــد لـــدول مجلس الــتــعــاون لــدول 
ــرافـــق لــلــقــانــون  ــمـ الــخــلــيــج الــعــربــيــة الـ
مــحــل الــتــعــديــل والــضــوابــط والــشــروط 
الوزير  التي يصدر بتحديدها قرار من 

المختص بالصناعة. 
ــدار الــمــرســوم  ــ ــبـــررات اصـ ــاءت مـ ــ وجـ
اشتمل  التي  األحــكــام  كــون  فــي  بقانون 
عليها قد دعت الحاجة إلى استحداثها 
االقتصادية  التنمية  عجلة  دفع  بهدف 
يــعــد  الـــصـــنـــاعـــي  الـــقـــطـــاع  بـــاعـــتـــبـــار ان 
قطاعا حيويا في إطار سياسة المملكة 
لتنويع مصادر دخلها، من خال تنمية 
ــادرات الــصــنــاعــيــة وتــحــقــيــق قـــدرة  الــــصــ

تنافسية عالية في االقتصاد العالمي.
وصناعة  تجارة  غرفة  ايدت  بدورها 
انه  مــؤكــدة  بقانون  الــمــرســوم  البحرين 
يــهــدف الـــى تــحــديــث بــعــض اإلجــــراءات 
التنظيم  قانون  في  عليها  المنصوص 
الــصــنــاعــي الــخــلــيــجــي الــمــوحــد بــهــدف 
دفع عجلة التنمية االقتصادية باعتبار 
ان القطاع الصناعي يعد قطاعا حيويا 
في إطار سياسة المملكة لتنويع مصادر 
ــــال تــنــمــيــة الــــصــــادرات  دخـــلـــهـــا مــــن خـ
الصناعية وتحقيق قدرة تنافسية عالية 

في االقتصاد العالمي.
والتجارة  الصناعة  واوضحت  وزارة 
مــبــادرة  مــن  المستهدفة  الصناعات  ان 

لتنمية  التكاملية  الصناعية  الشراكة 
ــاديـــة مـــســـتـــدامـــة هــــي صــنــاعــات  ــتـــصـ اقـ
وصناعات  والزراعة،  واالسمدة  األغذية 
وصناعات  والــبــتــروكــيــمــاويــات،  االدويــــة، 
الـــمـــعـــادن والــمــنــســوجــات، مــشــيــرة الــى 
عـــدة  تـــمـــتـــلـــك  الـــبـــحـــريـــن  مـــمـــلـــكـــة  ان 
اقتصادية،  صناعية  نــواة  بمثابة  مزايا 
االلــمــنــيــوم  انــتــاج  فــي  ــدة  رائــ فالمملكة 
لتأسيس  تنافسية  وتكاليف  واالسمدة، 
االعـــــمـــــال، وتــــوفــــر الـــــكـــــوادر الــوطــنــيــة 
المؤهلة، كما ان لدى البحرين اتفاقيات 
وتعتبر  مــتــعــددة،  دول  مــع  حـــرة  تــجــارة 
التكلفة  حــيــث  مـــن  الــخــلــيــج  دول  اقـــل 
ألكبر  مــوطــن  أيــضــا  وهـــي  اللوجستية، 

مصهر لألمنيوم في العالم.
ــــي مـــذكـــرتـــهـــا  واظـــــهـــــرت الـــــــــــوزارة فـ
ــن األرقــــــــــــام الــمــتــعــلــقــة  ــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
بــحــجــم ســــوق الــتــصــديــر الــمــســتــهــدف 
الناتج  تمثل حجم  المبادرة، فقط  من 
األربـــع 809  لــلــدول  المحلي اإلجــمــالــي 
مــن   %23 ــعــــادل  يــ بـــمـــا  دوالر  مـــلـــيـــارات 
ــاتـــج اإلجـــمـــالـــي لــمــنــطــقــة الـــشـــرق  ــنـ الـ
و 9 مليار   ، افــريــقــيــا  األوســــط وشــمــال 
دوالر اجمالي التجارة بينهم، كما تربط 
الدول المشاركة في المبادرة العديد من 
بن  ميناء خليفة  مثل  الرائدة  الموانئ 
سلمان في البحرين والممر اللوجستي 

علي  جبل  وميناء  الــجــوي،   – البحري 
العقبة  حاويات  ومحطة  ــارات،  االمـ في 
فــي مصر  الــســويــس  وقــنــاة  األردن،  فــي 
العالمية  الــتــجــارة  مــن   %13 تمر  والــتــي 

عبرها.
وأشارت الوزارة الى ان تلك المبادرة 
تـــدعـــم اســتــراتــيــجــيــة قـــطـــاع الــصــنــاعــة 
فــي الــبــحــريــن، والــتــي تــهــدف الــى زيــادة 
الناتج  في  الصناعي  القطاع  مساهمة 
الــمــحــلــي اإلجـــمـــالـــي، وزيــــــادة صــــادرات 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي، وخــلــق فــرص عمل 
واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي، 
الفتة الى ان الصناعات المستهدفة هي 
الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية 
ــة والــبــتــروكــيــمــاويــات  ــ وصــنــاعــات االدويــ
وصــنــاعــة اشــبــاه الــمــوصــات، وصــنــاعــة 

األلمنيوم التحويلية.
وتستهدف االستراتيجية الصناعية 
الـــى رفـــع نــســبــة الــبــحــرنــة مــن اجــمــالــي 
لتصل  الصناعي  الــقــطــاع  فــي  العمالة 
الى  الى 65291 في 2026، بنسبة تصل 
الــعــمــالــة فــي هــذا  25.3% مــن اجــمــالــي 
الصناعي  الــقــطــاع  ولــيــســاهــم  الــقــطــاع، 
بمبلغ 2.544 مليار دينار في 2026 في 

الناتج المحلي اإلجمالي.

ــواصــــل أكـــد  وحــــــول نـــظـــام تــ
ــار توجيهات  أنـــه فــي إطـ الــقــائــد 
الـــوزراء  رئيس  العهد  ولــي  سمو 
التواصل  قنوات  وتعزيز  بتوفير 
بـــــيـــــن الـــــجـــــمـــــهـــــور والـــــجـــــهـــــات 
الــحــكــومــيــة وتــطــويــر الــخــدمــات 
المشاركة  مــن  ـــراد  األفـ وتمكين 
فــــي عــمــلــيــة الـــتـــطـــويـــر، أعــلــنــت 
ــام تـــواصـــل  ــظـ الــهــيــئــة إطــــــاق نـ
فــي عـــام 2014 كــمــا أطــلــقــت في 
»تــــواصــــل«  تــطــبــيــق   2016 عـــــام 
فــي  الــــنــــظــــام  دور  مـــــن  ــعــــزز  ــيــ لــ
الــحــاالت  مختلف  مــع  التعامل 
المستلمة ومن خال مجموعة 
ــزات  ــيــ ــمــ ــمــ ــن الـــــخـــــدمـــــات والــ ــ مــ
ــا الـــتـــطـــبـــيـــق مــثــل  ــ ــرهـ ــ ــي وفـ ــتــ الــ
وتحميل  لــنــطــور،  صـــور  خــدمــة 
مميزات  خــال  من  المستندات 
جانب  إلى  المحمولة،  الهواتف 
مميزات  معظم  مــن  االســتــفــادة 
في  وتوظيفها  الذكية  األجــهــزة 

تطبيق تواصل. 
اللجنة  وفي إطار توجيهات 
الــتــنــســيــقــيــة بــتــحــســيــن جــــودة 
في  الــحــكــومــيــة  الـــجـــهـــات  ردود 
نــظــام تــواصــل، وفــي ظــل الدعم 
والـــمـــتـــابـــعـــة الـــتـــي يــحــظــى بــهــا 
الشيخ  أول  الفريق  مــن  النظام 
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير 
الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية 
لتقنية المعلومات واالتصاالت، 
أطــلــقــت الــهــيــئــة مـــؤخـــرًا خدمة 
إلــكــتــرونــيــة جـــديـــدة عــبــر نــظــام 
للعماء  تتيح  تواصل،  وتطبيق 
الحكومية  الجهات  ردود  تقييم 
عــلــى االســتــفــســارات والــشــكــاوى 
يوما   14 وذلك خال  المقدمة، 

من تاريخ استام الرد. 
التنفيذي  الرئيس  وأوضــح 
الـــهـــدف مـــن تــوفــيــر  الـــقـــائـــد أن 
هـــو تمكين  الــجــديــدة  الــخــدمــة 
الــــــجــــــهــــــات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة مـــن 
رضا  وتــعــزيــز  تواصلها  تحسين 

الجمهور عن كل ما تقدمه من 
ستصل  إذ  ومـــمـــيـــزات،  خـــدمـــات 
الــمــســتــخــدم رســـالـــة نصية  إلـــى 
لعرض  رابــطــا  تتضمن  قــصــيــرة 
الــحــكــومــيــة  الــجــهــة  وتــقــيــيــم رد 
الــشــكــوى،  أو  عــلــى االســتــفــســار 
لمجموعة  وفقا  التقييم  ويكون 
آلية  تشمل  الــتــي  المعايير  مــن 
ــــع االســــتــــفــــســــار أو  ــل مـ الـــتـــعـــامـ
ــوح الــمــعــلــومــات  ــ الــشــكــوى، ووضـ
ولباقة  وأســلــوب  الــجــهــة،  رد  فــي 
ــانـــب  ــوب إلــــــــى جـ ــتــ ــكــ ــمــ الـــــــــرد الــ
األفراد  استخدام  سهولة  تقييم 
داعــيــا  تــواصــل،  وتطبيق  لــنــظــام 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن إلــى 
هـــذه،  الــتــقــيــيــم  بعملية  الــقــيــام 
ــاعــــل  ــفــ ــتــ وذلـــــــــــك لـــتـــحـــقـــيـــق الــ
ــر مـــن  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ اإليــــــجــــــابــــــي والــ
ــة مــع  ــيـ ــومـ ــكـ قـــبـــل الـــجـــهـــة الـــحـ
ــيـــن والــــــــــرد عــلــى  ــتـــخـــدمـ ــسـ ــمـ الـ
طــلــبــاتــهــم والـــعـــمـــل عــلــى وضــع 
ــهـــم  الــــــحــــــلــــــول الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة لـ
ــال  ــنــ ــم ويــ ــ ــاهــ ــ ــا يـــحـــقـــق رضــ ــمــ بــ
المقدمة  الخدمة  استحسانهم 

ويرفع من كفاءتها وجودتها.
وعلى صعيد متصل، تطرق 
مــحــمــد عــلــي الـــقـــائـــد الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة الــمــعــلــومــات 
والـــحـــكـــومـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة إلـــى 

مؤشرات أداء الجهات الحكومية 
عـــبـــر نـــظـــام وتـــطـــبـــيـــق تـــواصـــل، 
ــود نمو  مـــؤكـــًدا أنــهــا تــعــكــس وجــ
بفضل  وذلـــك  ومتميز،  مستمر 
والسديدة  المباركة  التوجيهات 
لسمو ولي العهد رئيس مجلس 
تــفــاعــا  ــاك  ــنــ هــ وأن  الـــــــــــــوزراء، 
إيجابيا وأكثر انفتاحا للجهات. 
كما بين أن إضافة الخدمة 
الجديدة قد جاءت ضمن حزمة 
من التحديثات في نظام تواصل 
4.0 والتي أطلقت الهيئة بعضها 
مسبقًا مثل لوحة بيانات مكتب 
الزمنية  الفترة  وتوحيد  الوزير، 
ــرّد الـــجـــهـــات، وتــطــويــر خــدمــة  ــ لـ
صـــورة لــنــطــور، إلـــى جــانــب عــدد 
ــن الـــتـــحـــديـــثـــات الـــتـــي ســيــتــم  مــ

إعانها قريبًا.
ــائــــد  ــقــ كــــمــــا اســـــتـــــعـــــرض الــ
بــعــد ذلـــك أبــــرز إحـــصـــاءات أداء 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة عــبــر نظام 
ــل، حـــيـــث أشــــار  ـــواصــ وتــطــبــيــق تـ
إلـــى أن إجــمــالــي عـــدد الــجــهــات 
نظام  إلــى  المنضمة  الحكومية 
ــواصــــل مـــنـــذ الـــتـــدشـــيـــن حــتــى  تــ
جهة   )53( بلغت  قــد   2022 عــام 
قد  الجهات  هــذه  وأن  حكومية، 
مع   2022 ــام  عــ ــال  خــ تــعــامــلــت 
استفسارا   )179,421( مــن  أكثر 
إلــــى مختلف  مــقــدمــة  وشـــكـــوى 
ــوزرات والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة،  ــ الــ
أكثر  مــع  الــجــهــات  تعاملت  كــمــا 
حين  في  مقترح،  آالف   )6( من 

بلغت نسبة التزامها بالرد على 
والشكاوى  االستفسارات  جميع 
المحددة  الزمنية  الفترة  خال 
ــام  ــ أيـ  )3( بـــمـــتـــوســـط   ،%99.3
واستفسارات  شكاوى  على  للرد 
ــي صــــــــورة تــعــكــس  ــ الـــجـــمـــهـــور فـ
انــتــشــار ثــقــافــة الــتــمــيــز فــي أداء 
الـــخـــدمـــة، وتـــؤكـــد نــجــاعــة رؤيـــة 
الــوزراء،  رئيس  العهد  ولي  سمو 
نظام  عــمــل  جــوهــر  تحقيق  فــي 
قناة  بــاعــتــبــاره  تــواصــل  وتطبيق 
توفير  تــدعــم  مــوثــوقــة  حكومية 
الــحــلــول الــدائــمــة وتـــبـــرز فــرص 
الــتــطــويــر ومــكــامــن الــخــلــل من 
التكرار  الكثيرة  الحاالت  خال 
ــات  ــهــ ــجــ والـــــــتـــــــي تـــخـــضـــعـــهـــا الــ

للدراسة والتطوير.
التنفيذي  الرئيس  واختتم 
تـــصـــريـــحـــه بـــــــاإلشـــــــارة إلـــــــى أن 
هــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
عـــدًدا  تسلمت  قــد  اإللــكــتــرونــيــة 
ــن الـــمـــقـــتـــرحـــات خــــــال عـــام  ــ مـ
الـــهـــيـــئـــة  عـــمـــلـــت  وقــــــــد   ،2022
أبــــرز  مــــن  وأن  تــنــفــيــذهــا،  عـــلـــى 
تنفيذها  تــم  الــتــي  المقترحات 
واعــي«  »مجتمع  تطبيق  تطوير 
الموحد  الــدفــع  وتــوفــيــر خــدمــة 
تطبيق  عــبــر  الــتــجــاري  للقطاع 
ــانـــب إمــكــانــيــة  ــى جـ ــ الـــتـــاجـــر، إلـ
اإللكتروني  للمفتاح  التسجيل 
عـــبـــر جـــهـــاز الـــخـــدمـــة الـــذاتـــيـــة 
لمقترحات  وتــنــفــيــذا  اســتــجــابــة 

المواطنين والمقيمين.

رئي�س هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:

اإط���الق خدمة تقيي���م العمالء ل���ردود الجهات عبر نظ���ام توا�صل

تطوير تطبيق »مجتمع واعي« وتوفير خدمة الدفع الموحد للقطاع التجاري

ثّمن محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات 
والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة االهــتــمــام والـــدعـــم الــكــبــيــريــن الــلــذيــن 
)تواصل(  والشكاوى  للمقترحات  الوطني  النظام  بهما  يحظى 
مــن قــبــل صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، ومتابعة سموه المستمرة ألداء 
تطوير  أجــل  من  المبذولة  الهيئة  ولجهود  الحكومية  الجهات 
تحقيق  في  ذلــك  بأثر  سموه  من  إيمانا  تواصل،  وتطبيق  نظام 

مستويات أعلى من الكفاءة واإلنتاجية في العمل الحكومي.

كتبت: فاطمة علي
من  أكثر  أن  الخليجي  الصحة  أكد مجلس 
90% من حاالت االصابة بالسرطان يتعلق بنمط 
التقليل  يمكن  ولذلك  والبيئة،  الصحي  الحياة 
بــالــتــغــذيــة الصحية  مــنــهــا عـــن طــريــق االلـــتـــزام 
الــمــتــزنــة وتــجــنــب األطـــعـــمـــة الــمــســرطــنــة مثل 
الــوزن  على  الحفاظ  وكذلك  المصنعة،  اللحوم 
الرياضة بانتظام بما ال يقل عن 150  وممارسة 
أسبوعيا،  الشدة  المعتدلة  التمارين  من  دقيقة 
الشمس  المباشر ألشــعــة  الــتــعــرض  مــن  مــحــذرا 
و4  صباحا   10 بين  البنفسجية«  فــوق  »األشــعــة 

مساء عندما تكون االشعة قوية.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي ســـيـــاق الــحــمــلــة الــتــوعــويــة 
التي يطلقها مجلس الصحة الخليجي سنويا؛ 
إذ  لــلــســرطــان،  الخليجي  األســبــوع  مــع  تزامنًا? 
يتم تسليط الضوء على حقيقة المرض وطرق 
التعامل معه، وكسر حاجز الخوف منه، وماهية 
الطرق العلمية المتبعة للتعافي منه، فيما أكدت 
الــوراثــي  الــعــامــل  أن  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
ــابـــة  اإلصـ ــاالت  ــ حــ مــــن   %30-%10 بــنــحــو  يــســهــم 
 %90-%70? بين  ما  وأن  السرطانية،  بــاألمــراض 
بــاألمــراض السرطانية في  مــن حــاالت اإلصــابــة 
الدول العربية ناجمة عن نمط الحياة والعوامل 
البدني  الــنــشــاط  وقــلــة  الــتــدخــيــن  مــثــل  البيئية 
وكذلك األنظمة الغذائية غير الصحية وتعاطي 

الكحول والتوتر فضا عن تلوث الهواء.
ولفت المجلس عبر »إنفوجراف« توضيحي 
نشره عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي الــنــظــر إلــــى أهــمــيــة اإلقـــبـــال على 
الــفــحــوصــات وعـــدم الــتــراخــي فــي هـــذا الــجــانــب، 
أن  مبيًنا  السرطان،  من  الخوف  تضخيم  وعــدم 
ما نسبته 40% من حاالت السرطان يمكن الوقاية 
نــمــط حــيــاة صــحــي، وأن 40% من  ــبــاع  بــاّت مــنــهــا 
حاالت اإلصابة يمكن التعافي منها إذا اكُتشفت 
مبكًرا، موضًحا أن العلم ال يزال يتقدم ويتطور 

للوقاية وعاج الحاالت المتبقية.
التشخيص  أن  حملته  فــي  المجلس  وأكـــد 
المبكر لحالة اإلصابة بسرطان الثدي تسهم في 
أشعة  أن عمل  وخاصة   ،%98 بنسبة  منه  الشفاء 
زمًنا  تستغرق  الثدي  على  للكشف  الماموغرام 
بسيطا ال يتجاوز 15 دقيقة، مشدًدا على أهمية 

اإلقبال على الفحص وعدم التراخي في التوجه 
إلى مراكز الفحص المتخصصة.

الغدة  بسرطان  اإلصــابــة  معدل  أن  وأضـــاف 
ــرات من  ــ ــدى الـــنـــســـاء أكـــثـــر بـــثـــاث مـ الـــدرقـــيـــة لــ
إذا  المبكر  التدخل  فعالية  أن  مــؤكــًدا  الــرجــال، 
سرطان  أن  موضحا   ،%98.3 إلــى  تصل  اكــُتــِشــف 
الــقــولــون والــمــســتــقــيــم هـــو األكـــثـــر شــيــوًعــا لــدى 
الرجال في الخليج، مؤكًدا أنه على َمْن أعمارهم 
الــغــذائــي قليل  بــيــن 50 و75 ســنــة ونــظــامــهــم  مــا 
الفحص  إلى  المسارعة  الدهون  وعالي  األلياف 

المبكر للتأكد من حالته الصحية.
وفي تصريح سابق قال اللواء طبيب الشيخ 
سلمان بن عطية اهلل آل خليفة قائد مستشفى 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي إن الــمــمــلــكــة شــهــدت 
طفرة مخيفة في عدد حاالت األورام المكتشفة 
الماضية،  سنوات  الـــ3  خال  وتحديدا  الجديدة 
األول  النصف  خــال  الفــت  بشكل  تضاعفت  إذ 
جــديــدة،  إصــابــة   1428 بتسجيل   2021 عـــام  مــن 
غير  األسباب  أن  مبينا  ثــدي،  منها سرطان   %40
الــوضــع  وأن  الـــزيـــادة  لــهــذه  اآلن  واضـــحـــة حــتــى 
ــى دراســــــات وأبـــحـــاث لــمــعــرفــة  بــحــاجــة مـــاســـة إلــ
أسبابها، مؤكدا في الوقت ذاته أن مركز البحرين 
لأورام بتوجيهات ملكية من جالة الملك نجح 
وذات جودة  ومستمرة  نوعية  تقديم خدمات  في 
عالية لجميع المرضى وحقق نجاحات في هذا 

الشأن رغم تداعيات جائحة كورونا.
وعلى الصعيد ذاته تحتفي مملكة البحرين 
العالمية  الــصــحــيــة  والــمــنــظــمــات  الــعــالــم  ودول 
باليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف 
4 فــبــرايــر مــن كــل عـــام، وذلـــك تــأكــيــدًا للمساعي 
بــاألورام  اإلصــابــة  الوقاية من  إلــى سبل  الرامية 
ومضاعفاته  الــســرطــان  بــمــرض  الــوعــي  وتــعــزيــز 
الــخــطــرة؛ والــتــي ُيــمــكــن الــوقــايــة منها فــي حــال 
تشخيص المرض بشكل مبكر وعاجه، إذ يهدف 
السرطان  لمكافحة  العالمي  باليوم  االحــتــفــال 
ــات الـــمـــبـــكـــرة الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــيـ ــوفـ ــــى خـــفـــض الـ إلـ
عام  بحلول   %25 بنسبة  المعدية  غير  األمــراض 
بأمراض  وتوعيتها  المجتمعات  وتثقيف   ،2025
الـــســـرطـــان، وتــشــجــيــع الــكــشــف الــمــبــكــر وتــلــقــي 
ممكنة  الحلول  أن  وتأكيد  الوقائية،  اللقاحات 

ومتوافرة.
نوعية  خدمات  ُتقّدم  البحرين  مملكة  وفــي 

أنواع  والمصابين بمختلف  للمرضى  ونموذجية 
الــســرطــان، وتــفــخــر الــبــحــريــن بــالــخــدمــات التي 
والخاصة  الحكومية  مرافقها  تقدمها بمختلف 
والتأهيلية  والعاجية  التشخيصية  للخدمات 
الجمعيات  بــه  تــقــوم  الــــذي  ــدور  ــالـ وبـ لــلــمــرضــى، 
والــمــؤســســات الــتــي تــدعــم هــــذه الــفــئــة وذويــهــم 
ــمـــرض، من  مـــن أجـــل الــشــفــاء والــتــعــافــي مـــن الـ
خال الحمات التوعوية والتثقيف والمساندة، 
إذ إن عــوامــل الــخــطــر لــإصــابــة بــأنــواع أمـــراض 
أهمها  رئيسية  عــوامــل  عــدة  تتضمن  الــســرطــان 
عامل التدخين الذي يأتي في المقام األول، ثم 
تناول الكحول المفرط، والتغذية غير الصحية، 
ــا(، وقـــلـــة الــنــشــاط  ــهـ ــأنـــواعـ والــبــيــئــة الــمــلــوثــة )بـ

البدني، وأخيرًا بعض الفيروسات المعدية.
يذكر أن األسبوع الخليجي للسرطان ينطلق 
سنويا خال الفترة من 1 إلى 7 فبراير ويهدف 
أو السمنة  ــوزن  الــ ــادة  ــ الــســمــنــة وزيـ إلـــى مــحــاربــة 
اإلصــابــة  مــن مخاطر  تــزيــد  قــد  الــتــي  المفرطة 
حيث  الحياة،  نمط  تحسين  وكذلك  بالسرطان 
تــعــتــبــر عــــوامــــل نـــمـــط الـــحـــيـــاة مـــثـــل الــتــدخــيــن 
وإدمــــــان الــكــحــول والــســمــنــة والـــنـــظـــام الــغــذائــي 
وتأكيد  بــالــســرطــان  اإلصــابــة  أســبــاب  مــن  السيئ 
ممارسة النشاط البدني من خال تشجيع فئات 
المجتمع على ممارسة النشاط البدني بانتظام.

مجل�س ال�صحة الخليجي يحذر:

ت��ت��ع��ل��ق  ال�������ص���رط���ان  ح�������الت  م����ن   %90

ب��ن��م��ط ال���ح���ي���اة غ���ي���ر ال�����ص��ح��ي وال��ب��ي��ئ��ة

} محمد علي القائد.
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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)
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هل ين�سف 

الزواج الأخالق؟ )1(

أو  الشقاء  مــن  تكون  قــد  )والكلمة  شقيق  عربي  بلد  ذات  فــي 
الشقاق أو الشقيقة التي تشق الرأس(، قامت وزارة التربية بفصل 
ضبطهن  بعد  التعليمية  الــمــراحــل  مختلف  مــن  طالبة   60 نحو 
الدراسة  متلبسات بمخالفات صريحة، تجعل قرار حرمانهن من 
ضرورة تربوية، فقد قالت الصحيفة التي نشرت الخبر إن الوزارة 
حصلت على أدلـــة دامــغــة »مــا تــخــرش مــّيــه« بــأن أولــئــك الــبــنــات.. 
التربية  رجــال  عيون  ولكن  للمصيبة!  ويــا  للهول  يــا  مــتــزوجــات!! 
المدارس شر طردة،  وطردتهن من  بالمرصاد  لهن  كانت  الساهرة 
انــتــشــار  بــذلــك  يــعــتــبــر، فتمنع  لــمــن  وعــبــرة  حــتــى يصبحن عــظــة 
الــيــوم في  بعد  أي طالبة  تفكر  الــقــاتــل، وحتى ال  ــزواج  الـ فــيــروس 
الزواج، مصدقة الكالم الفارغ الذي يقال عن أن الزواج »ُسترة« وأنه 

يعصم من الزلل والزيغ واالنحراف!!
ومــا ضار  نافع  هو  ما  منا  أكثر  يعرفون  التربية  وألن جماعة 
بالصحة النفسية واألخالق، فليس علينا من حرج إذا استنتجنا 
أن الزواج يفسد األخالق ويعوق العملية التعليمية، فحسبما جاء 
استند  الــمــدارس  المتزوجات من  فــإن منطق طــرد  الصحيفة  في 
يؤدي  قد  ما  كزوجات،  تجاربهن  لزميالتهن  قد يحكين  أنهن  إلى 
ــارة الــغــرائــز!! ولــكــن ألــيــس أي زوجـــة ســـواء كــانــت طالبة أو  إلــى إثـ
موظفة أو بال عمل تحكي لمن حولها تجربتها في فراش الزوجية، 
يجب أن تطرد من عش الزوجية بل من المجتمع كله، ليس ألنها 
تفسد أخالق الغير، ولكن ألنها تفسد قدسية وخصوصية العالقة 
وسخة  مجلة  مــن  لقطات  أو  بــورنــو  فيلم  منها  وتجعل  الــزوجــيــة، 
الطالبات  أن  مــن  الصحف  قالته  مــا  كــان  وإذا  بـــوي!!  بــالي  مثل 
الــمــتــزوجــات طــــردن مـــن الـــمـــدارس صـــونـــًا ألخــــالق اآلنـــســـات من 
الطالبات، فعلى الوزارة أيضًا تفنيش جميع المدرسات المتزوجات 

لنفس السبب لتقتصر مهنة التدريس على غير المتزوجات!!
ولــكــن مــن يــضــمــن لــنــا أن الــمــتــزوجــات لــن »يــفــســدن« بناتنا 
أو في  السكنية  األحـــيـــاء  فــي  أو  الــعــمــل  الــمــتــزوجــات، خـــارج  غــيــر 
تسييد  يتم  أن  هــو  الحل  عليهن؟  تجاربهن  بسرد  العمل  مــواقــع 
بعبارة  النسائية.  الوظائف  آنــســات(  )مــن  وتأنيس  ســيــدات(  )مــن 
ــرى تــكــون جميع الــنــســاء فــي شــركــة االتـــصـــاالت - مــثــاًل - من  أخـ
اآلنسات، بينما تقتصر الوظائف النسائية في شركة الكهرباء على 
الصعيد  على  نفعل  مــاذا  ولكن  واألرامـــل!!  والمطلقات  السيدات 
زميالت  مــع  بالتواصل  اآلنــســات  لبناتنا  نسمح  هــل  االجتماعي؟ 
وأنجبن؟   - للمصيبة  يــا   - بــل  تــزوجــن  اللواتي  )سابقا(  الــدراســة 
عندي في البيت آنستان: هل أضع الفتة في مدخل البيت تقول: 
زوجتي  على  أن  ذلــك  يعني  ولكن هل  المتزوجات؟  دخــول  ممنوع 
من  بناتي  أمنع  أن  الصحيح  وهــل  المتزوجات!  فقط  تصادق  أن 
مخالطة المتزوجات ثم أسمح لزوجتي »المتزوجة« بالتواصل مع 
البنات في  أن 90% من أمهات  المتزوجات؟ واألمــر اآلخر هو  غير 
متزوجات  كن  المتبقية  المائة  في  والعشرة  متزوجات،  المدارس 
أي أنهن ذوات خبرة في شؤون الزواج! هل نعتبرهن مصدر خطر 
نطلق  هــل  باختصار  اآلنــســات؟  الــطــالــبــات  بناتهن  على  أخــالقــي 

زوجاتنا حتى نضمن أن بناتنا لن يخالطن نساء متزوجات؟
جرجرتهن  ويسهل  الهبشة  على  النساء  أن  االفــتــراض  لماذا 
إلى االنحراف والزيغ والزلل بمجرد سماعهن بما يدور في مخادع 
الزوجية، وأصال هل من التربية في شيء أن تكون طالبة في سن 
الزواج غير مدركة ألسرار العالقة الزوجية الحميمة؟ أليس واجب 
أن  الدينية«  »التربية  الخصوص  وجــه  وعلى  المدرسية  المناهج 
حدوث  لكيفية  مدركة  معينة  دراسية  مراحل  في  الطالبة  تجعل 
لتوعيتها  أيضا  ولكن  ُأّمـــًا،  لتكون  لتهيئتها  فقط  ليس  الحمل، 
»طفل  إلــى  أدت  ســواء  فــي عالقة محرمة،  تصبح طرفا  ال  بحيث 
عندما  الجنسين  مــن  الــعــيــال  تــوعــيــة  أولــيــس  ال؟  أم  الــخــطــيــئــة« 
يبلغون سن اإلدراك، بأبجديات العالقات الجنسية وما قد يسفر 
هذا  أليس  المدرسة؟  ثم  أوال  الوالدين  على  تربويا  واجبا  عنها، 
هــو الــضــمــان الــوحــيــد لــعــدم وقـــوع الــعــيــال فــرائــس لثقافة الــشــارع 
الضحلة في ذلك الشأن؟ ألم يفاجأ الماليين منا نحن المسلمين 
والفضائل  الخلق  حسن  على  عيالنا  تربية  على  نحرص  الــذيــن 
وعفة اللسان والبدن، بعيالنا يتلفظون بعبارات بذيئة ال يعرفون 
في  أو  الــمــدارس  فــي  مــتــداولــة  ودالالتــهــا ألنهم سمعوها  معانيها 

مواقع اللعب مع الرصفاء؟

ــاء قــريــبــا  ــبــ هـــل يــعــمــد األطــ
فاعلية  لتقييم  دم  فحص  إلــى 
عالج ضد السرطان أو رصد ورم 
يتقصى  للغاية؟  مبكر  وقت  في 
ــذا  ــل إمـــــكـــــانـــــات هــ ــ ــاء كــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ
حتما  تصبح  أن  على  الــمــجــال، 
وسائل معتمدة في المستقبل. 

وتــجــرى عــشــرات الـــدراســـات 
استخدام  فــائــدة  إلثــبــات  حاليا 
ــة  ــزعــ ــخــ »الــ ــي  ــ هــ ــدة  ــ ــديــ ــ جــ أداة 
المرضى  حالة  لتتبع  السائلة« 
الذين يتلقون عالجًا للسرطان. 
والخزعة السائلة هي فحص 
ــي دم  الــبــحــث فـ إلــــى  يـــهـــدف  دم 
مريض عن شظايا من الحمض 
ــلــــورم الـــســـرطـــانـــي أو  الــــنــــووي لــ

للخاليا السرطانية. 
ولهذه التقنية فوائد هائلة، 
ــن الــمــراقــبــيــن  ويــعــتــبــر عـــــدد مــ
يــســتــحــق جــائــزة  اكــتــشــافــهــا  أن 
ــهــا  نـــوبـــل لــلــطــب، وخـــصـــوصـــا أّن
ــّل تـــوغـــال بــكــثــيــر مــــن خــزعــة  ــ أقــ
»تــقــلــيــديــة« تــقــتــطــع عــيــنــة من 

خاليا الجسم. 
وتــــنــــطــــوي هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة 
بالغة  معلومات  على  خصوصا 
ــول الـــســـرطـــان الــــذي  ــ الــــدقــــة حـ
يــعــانــي مــنــه الــمــريــض تــحــديــدا، 
وأوضح الخبير في هذا الموضوع 
في  األبحاث  مدير  تييري،  آالن 
معهد البحث في علم السرطان 
فرنسا،  بجنوب  مونبولييه  فــي 
يــســمــى  مــــمــــا  ــة  ــنـ ــيـ عـ »أخــــــــذ  أن 
ــدورانــــي(  )الــحــمــض الـــنـــووي الــ
ــتـــحـــوالت  ــد الـ ــ ــى رصــ ــ ــهــــدف إلــ يــ

وبذلك  السرطان،  أنــواع  لبعض 
تكييف العالجات لتتالءم معه«. 
وفي بعض حاالت السرطان 
مثل سرطان الرئة، حيث يصعب 
الوصول إلى الورم، سوف تشكل 

هذه التقنية تقدما حقيقيا. 
قــد  الـــمـــرضـــى  دم  وتــحــلــيــل 
يــســمــح قـــريـــبـــا أيـــضـــا بــمــراقــبــة 
ــان مــع  ــرطـ ــسـ كــيــفــيــة تــــجــــاوب الـ
الـــعـــالجـــات. وقــــال تــيــيــري بــهــذا 
ورم  إزالـــة  بعد  »عمليا،  الــصــدد: 
مــن خـــالل الــجــراحــة، غــالــبــا ما 

نصف عالجا كيميائيا في حين 
الــمــريــض  ــان  ــ كـ ــا نــجــهــل إن  ــنـ أنـ

بحاجة إليه فعليا«. 
ــدم  ــ ــيـــل الــ ــلـ وســـيـــســـمـــح تـــحـ
ــن الــــحــــاالت فــي  ــي الــكــثــيــر مــ فــ
المستقبل بوصف عالجات أقل 
للمريض،  ــّدة  مـ أقــصــر  أو  ــأة  وطـ
كـــذلـــك رصـــــد أي إصـــابـــة  إنـــمـــا 

جديدة محتملة. 
السائلة  الــخــزعــة  تـــزال  وال 
تــنــطــوي عــلــى إمـــكـــانـــات أخــــرى، 
ــعـــد.  بـ تـــتـــضـــح  ــم  ــ لــ ــت  ــ ــانـ ــ كـ وإن 
الصدد:  بهذا  تييري  آالن  وقــال 
»ثــمــة احــتــمــال مــذهــل هــو رصــد 

السرطان بصورة مبكرة«. 
وتـــــعـــــمـــــل فــــــــــرق وشــــــركــــــات 
تــكــنــولــوجــيــا حــيــويــة كــثــيــرة عبر 
ــذا االحـــتـــمـــال،  ــ الـــعـــالـــم عـــلـــى هـ
سرطاني  ورم  رصــد  هو  والهدف 
لدى شخص من خالل عينة من 
أو  دمــه قبل أن تظهر األعـــراض 
قبل أن يصبح باإلمكان رصدها 

على صورة باألشعة السينية.

من  كبيرة  مجموعة  تحضر 
ــوم عــلــى الــســجــادة  ــيـ الـــنـــجـــوم الـ
احتفال  في  للمشاركة  الحمراء 
ُتعّد  التي  جرامي  جوائز  توزيع 
ــم بــيــن مــكــافــآت الــصــنــاعــة  ــ األهـ
أبرزهم  األمريكية،  الموسيقية 
الـــمـــغـــنـــيـــتـــان بـــيـــونـــســـيـــه وأديــــــل 
أكــبــر عــدد  الــلــتــان حصلتا عــلــى 

من الترشيحات. 
كــذلــك ُيــعــّد كــنــدريــك المــار 
سويفت  وتايلور  ستايلز  وهــاري 
ــر حــظــًا فـــي هــذا  ــ مـــن بــيــن األوفـ
االحــتــفــال الــخــامــس والــســتــيــن 
ــــذي يــجــمــع عـــــددًا كــبــيــرًا من  الـ
الفنانين المشهورين، من بينهم 
اليسي  وستيف  ولــيــزو  باني  بــاد 

وماري جي باليج. 
الترشيحات  قائمة  وتتصدر 
ــة الــــبــــوب  ــمــ هــــــــذه الــــســــنــــة نــــجــ
بيونسيه في تسع فئات، ثم مغني 
بثمانية  ــار  المــ كــنــدريــك  الــــراب 
ــات. أمـــــا الــبــريــطــانــيــة  ــيـــحـ ــرشـ تـ

الفولك  موسيقى  ونجمة  أديــل 
األمريكية وروك براندي كاراليل 

فلكل منهما سبعة ترشيحات. 
ــال الــــــذي  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ وهــــــــــذا االحــ
يـــقـــدمـــه الـــمـــمـــثـــل الـــكـــومـــيـــدي 
إلــى  بالنسبة  وهـــو  نـــوا،  تــريــفــور 
الـــمـــوســـيـــقـــى بـــمـــنـــزلـــة جــــوائــــز 
سنة  يتوج  سينمائيًا،  األوســكــار 
حققت  التي  باأللبومات  حافلة 

نجاحًا كبيرًا، منها »رينيسانس« 
لبيونسيه و»30« ألديل. 

ــيــــكــــون األلـــــبـــــومـــــان فــي  وســ
في  لوجه  وجــهــًا  مباشر  تنافس 
بعد ست سنوات  األبــرز،  الفئات 
من مواجهة انتهت لصالح أديل. 
اكتسحت   ،2017 ــام  عـ فــفــي 
المنافسة  البريطانية  الفنانة 
ــازت  فـــي الــفــئــات الــرئــيــســيــة، وفــ

بخمس جوائز مع ألبومها »25«، 
المولودة  المغنية  حساب  على 
ــي اكــتــفــت  ــ ــتـ ــ ــتـــن والـ ــيـــوسـ ــي هـ ــ فـ
ألبوم للموسيقى  بجائزة أفضل 
الــــحــــضــــريــــة الـــــمـــــعـــــاصـــــرة مــع 
أصبح  الذي  »ليمونادا«  ألبومها 

من الكالسيكيات. 
وعلى خشبة المسرح خالل 
الــحــفــلــة حــيــنــهــا، أشــــــادت أديـــل 
بـ»الملكة« بيونسيه، فيما اُتهمت 
القائمة  أكــاديــمــي«،  »ريكوردينج 
عــلــى جـــوائـــز جـــرامـــي مـــجـــددًا، 
بــالــتــمــيــيــز ضـــد الــفــنــانــيــن ذوي 

البشرة الملونة. 
وتـــوقـــعـــت مــجــلــة »بــيــلــبــورد« 
تـــكـــون جــائــزة  أن  الــمــتــخــصــصــة 
جرامي ألفضل ألبوم من نصيب 
بيونسيه، وأن تفوز أديل بجائزة 
»إيــزي  مع  للعام«  أغنية  »أفضل 
مـــفـــاجـــآت  أن  إال  مـــــــــي«..  أون 
الـــســـنـــوات الــســابــقــة تـــدعـــو إلــى 

محاذرة الجزم بالنتائج سلفًا. 

يـــدشـــن مـــركـــز الــشــيــخ 
ــم بــــن مـــحـــمـــد آل  ــيــ ــراهــ إبــ
والبحوث،  للثقافة  خليفة 
بــــالــــتــــعــــاون مــــــع بـــحـــريـــن 
جـــــالـــــيـــــري، »الـــمـــنـــحـــوتـــة 
ــة« مـــــن تــصــمــيــم  ــيــ ــبــ ــذهــ الــ
الشهير  البرتغالي  الفنان 
وتتمثل  رودريــغــيــز،  ميغيل 
المنحوتة بشكلها الذهبي 
بــــفــــكــــرة تــــرتــــبــــط بــقــصــة 
حــكــايــة بــيــت الــــكــــورار في 
صناعة الخيوط الذهبية، 
ــلـــمـــاضـــي  ومــــحــــاكــــاتــــهــــا لـ
ــة مــديــنــة  ــ والـــحـــاضـــر ألزقــ
الــمــحــرق الــقــديــمــة، حيث 

جدار  على  تعليقها  سيتم 
بــيــت الـــكـــورار. يــكــون ذلــك 
ضــمــن الـــمـــوســـم الــثــقــافــي 
قــــدر حــلــمــك تتسع  »عــلــى 
األرض« تزامنًا مع فعاليات 
نسخته  فــي  الثقافة  ربــيــع 
الـ17 غدا االثنين الموافق 
6 يناير 2023، عند الساعة 

السابعة مساًء.
يــــــــذكــــــــر أن الـــــــفـــــــنـــــــان 
البرتغالي ميغيل رودريغيز 
كــلــيــة  فـــــي  الـــنـــحـــت  درس 
ــون الـــجـــمـــيـــلـــة فــي  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
لشبونة عام 2015، ومن ثم 
بدأ في عرض أعماله عبر 

ــا وروســيــا  ــ الــبــرتــغــال وأوروبـ
وتركيا وبلجيكا، كما تعاون 
مع مواقع التراث األوروبي 
كاترين  المهمة مثل قصر 
)ســــــــانــــــــت بـــــطـــــرســـــبـــــرغ(، 
سابانشي  سكابي  ومتحف 
ــول(، ومـــتـــحـــف  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ )اسـ
ــرغ  ــ ــيـ ــ بـ دن  فــــــــــــان  مـــــــايـــــــر 
)أنـــــــتـــــــويـــــــرب(. تـــســـتـــخـــدم 
أعــمــالــه فــي فــتــرة الــبــاروك 
وتاريخها كموضوع للتأمل 
ــاوز الــــزمــــان  ــجــ ــتــ كـــونـــهـــا تــ
والمكان من خالل مقاربة 
حديثة لمثل هذا األسلوب 

المتوهج.

رواية اأخيرة للكاتب �سيلين ا�ستنادا 

على مخطوطات اكت�سفت عام 2021
للكاتب  ُنــشــَرت  أن  يسبق  لــم  روايـــة  المقبل  أبــريــل  فــي  تصدر 
مخطوطاته،  فــي  عليها  ُعــِثــر  سيلين،  فــرديــنــان  لـــوي  الــفــرنــســي 
 La Volonte du roi( »وتحمل عنوان »إرادة الملك كروجولد
Krogold(، بحسب ما أعلنت دار »جاليمار« الباريسية للنشر. 

مساء  أرسلته  المقبلة  لمنشوراتها  برنامج  في  الدار  وأشــارت 
الجمعة إلى أن رواية سيلين )1894-1961( التي تدور أحداثها 

في العصور الوسطى تصدر في 27 أبريل. 
الــروايــة،  مــن  نسختين  ستنشر  أنــهــا  »جاليمار«  وأوضــحــت 
إحداهما طبعها المؤلف على اآللة الكاتبة »في النصف األول من 
رينيه«  الملك  »أسطورة  وعنوانها  العشرين«،  القرن  ثالثينبات 
المخطوطة  هــي  والثانية   ،)La Legende du roi Rene(
التي تحمل العنوان المعتمد و»يرجع تاريخها على األرجح إلى 

ما بين عامي 1939 و1940«. 
المنشورتين  »غير  المخطوطتين  هاتين  أن  الــدار  وشرحت 
إحداهما  وتتميز  نفسه،  المشروع  إلى  تعودان  المكتملتين  وغير 

عن األخرى بتطورات أسلوبية وسردية كبيرة«. 
تركها  مخطوطة  ورقـــة   1200 بين  مــن  النسختان  وُأخــــذت 
العالمية  الحرب  خــالل  النازيين  مع  متعاونًا  كــان  الــذي  سيلين 

الثانية عندما فر من باريس إلى ألمانيا في يونيو 1944. 
أكثر  وخبأها  الفرنسية،  المقاومة  مقاتلي  أحد  صادرها  وقد 
أن  وسبق  عام 2021.  مجددًا  العلن  إلى  وظهرت  عامًا،   70 من 
عام  صــدرتــا  منشورتين  غير  روايــتــان  األوراق  هــذه  مــن  اســُتــمــدت 

 .)Londres( »و»لندن )Guerre( »2022 هما »حرب
استنادًا  تصدر  روايــة  آخر  كروجولد«  الملك  »إرادة  وستكون 
مــارس  فــي 23  قبلها  ُتــنــشــر  أن  عــلــى  إيــاهــا،  الــمــخــطــوطــات  عــلــى 
 La Vieille( المقرفة«  بعنوان »العجوز  رة  قصي  قصة  المقبل 
degoutante(، يتضمنها العدد 655 من »المجلة الفرنسية 
الـــذي   )La Nouvelle Revue francaise( الجديدة« 

ُيخصص قسم كبير منه لسيلين. 

ه�ل ي�سب�ح فح��ص دم قريب�ا كافي�ا لر�س�د ال�س�رطان وتتب�ع تطوره؟ 

بيون�س�يه واأدي�ل الأب�رز ف�ي ال�س�باق اإل�ى جوائ�ز جرام�ي

تزامنا مع فعاليات ربيع الثقافة

مركز ال�سيخ اإبراهيم يد�سن »المنحوتة 

غدا رودريغيز  ميغيل  للفنان  الذهبية« 

ــام الــقــيــاســيــة  ســجــلــت مــوســوعــة جــيــنــيــس لـــأرقـ
الكلب »بوبي« الذي ولد في قرية صغيرة في وسط 
بلغ عمره  إذ  العالم؛  الكالب سنا في  أكبر  البرتغال 

أمس 30 عاما و269 يوما.
واحــتــفــل لــيــونــيــل كــوســتــا صــاحــب الــكــلــب بوبي 
الينتيجو األصيلة بعيد  رافييرو دو  وهو من ساللة 
مــيــالده الــثــالثــيــن الــعــام الــمــاضــي مــدركــا أنـــه حطم 
كان  الـــذي  تقريبا  قــرن  مــدى  على  القياسي  الــرقــم 
نفق  أستراليا  في  الماشية  يرافق  كــان  كلب  يحمله 
عام  فــي  أشــهــر  وخمسة  عــامــا   29 عــمــره  بلغ  عندما 

.1939
لــأرقــام  مــوســوعــة جينيس  مــع  كوستا  وتــواصــل 
اختيار  تم  عام  وبعد  األوراق  وقدم جميع  القياسية 

بوبي رسميا أكبر كلب مسّجل.
وقـــال كــوســتــا )38 عــامــا( لــرويــتــرز وهـــو يــداعــب 
بوبي بالقرب من كنيسة في قرية كونكيروس بوسط 

البرتغال: »إنه شعور بالفخر ال يمكننا تفسيره«.
وأضاف: »بعض الناس قالوا لنا إننا لن نجتاز... 
االختبارات  أن  من  وتأكدنا  بوبي  عمر  حددنا  لكننا 

ستثبت فقط ما نعرفه بالفعل«.
القياسية  لــأرقــام  جينيس  مــوســوعــة  ووصــفــت 
التي أصدرت هذا اإلعالن يوم الخميس قصة بوبي 

بأنها »معجزة«.

وعادة ما يكون متوسط العمر المتوقع للساللة 
التي ينتمي إليها بوبي من 12 إلى 14 عاما.

وأرجع كوستا طول عمره الى عدد من العوامل 
منها العيش في ريف هادئ دون تقييد أو وضع طوق 

حول عنقه فضال عن أنه كان يأكل دوما »مما يتناوله 
اإلنسان العادي من طعام«.

وأردف ضاحكا: »بالطبع كان حبنا له على مدى 
سنوات حياته داعما أيضا في ذلك«.

»جيني��ص« ت�س�جل الكلب بوبي بالبرتغال الأكبر �س�نا في العالم
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�س�خ�ص يرت�دي زي الج�اد يت�س�بب 

الألماني�ة  ال��سرط��ة  ت�دخ��ل  ف��ي 
تسبب رجل يرتدي زي جالد ويحمل سيفا قديما في عملية 

للشرطة بالحي العتيق بمدينة إسلينجن األلمانية. 
قيامه  توقعهم  بشأن  قلقين  كانوا  الشهود  أن  الــواضــح  ومــن 
بعمل عنيف عندما رأوه أثناء تمثيله دور قائد جولة سياحية في 

المدينة التي ترجع إلى العصور الوسطى.
وقالت الشرطة إن الشهود أبلغوا عن وجود »رجل ملثم يحمل 
مسدسا«، ما جعل المسؤولين يغلقون السوق جزئيا ألن الرجل 

شوهد فيه يوم الجمعة. 
»الــجــالد« في  تعقب  مــن  ذلــك  بعد  الــشــرطــة  وتمكن ضــبــاط 
المدينة  في  لجولته  يستعد  كــان  أنــه  ووجــدوا  قبو منزل مجاور، 

القديمة. 

انقطع التيار الكهربي عن عشرات اآلالف 
جراء  التشيك  جمهورية  في  األشــخــاص  من 
سقوط األشجار على خطوط الطاقة إثر رياح 

عاتية في البالد يومي الخميس والجمعة. 
وأفاد موقع إذاعة »راديو براغ إنترناشونال« 
مــورافــيــا- هــي  تــضــررا  األســــوأ  المنطقة  بـــأن 

الوسطى  بوهيميا  منطقة  أن  كما  سيليزيا، 

وليبيريتس بين مناطق أخرى تضررت. 
ــاقـــة الــتــشــيــكــيــة  ــنـــت مــجــمــوعــة الـــطـ ــلـ وأعـ
)ســــي ايــــه زد( وهــــي أكــبــر مــــزود لــلــطــاقــة في 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك 130 عــطــال فـــي الــجــهــد 
العالي وعشرات األعطال األخرى في الجهد 
الــمــنــخــفــض نــتــيــجــة ســـقـــوط األشـــجـــار على 

خطوط الكهرباء.

اإث����ر ري����اح ع���ات���ي���ة.. ان��ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء 

ع�����������ن ع��س������رات الآلف ف���ي ال�ت���س���ي����ك

ال نريد حربا اأخرى في الخليج!

فوزية رشيد

العدد )16389( - السنة الثامنة واألربعون – األحد 14 رجب 1444هـ - 5 فبراير 2023م 12

استكمااًل لما تحدثنا فيه األسبوع 
من  حزمة  فيه  ألقينا  والـــذي  الماضي 
الضوء على بعض من المفاهيم العامة 
المؤسسي،  التميز  بموضوع  المتعلقة 
سنحاول اليوم أن نستوعب آليات العمل 
ــــى تــمــيــز مــؤســســي  ــل الـــســـيـــر إلـ ــ مــــن أجـ
مستدام، والذي سيؤدي بنا حتًما إن تم 
تنفيذه بصورة علمية عملية إلى سعادة 

العمالء والموظفين في آن واحد.
الــقــرن العشرين  وجــدنــا أنــه خــالل 
ظــهــر عــديــد مــن الــنــظــريــات فــي العالم 
ووضع  األداء  وتحسين  التطوير  بهدف 
طبًعا  ولكنها  المؤسسي،  لـــأداء  أســس 
بحاجة  النظريات  تلك  كل  دائًما  كانت 
بين الفينة واألخرى إلى تطوير مستمر 
ــة، ومـــــن أهـــــم تـــلـــك الـــنـــمـــاذج  ــعــ ــراجــ ومــ

العالمية:
للتميز خالل   )Deming( نموذج 

عقد الخمسينيات في اليابان.
الــــــنــــــمــــــوذج األمــــــريــــــكــــــي لـــلـــتـــمـــيـــز 
عقد  فـــي   )Malcolm Baldrige(

الثمانينيات.
وأخــــــــــيــــــــــًرا، الــــــنــــــمــــــوذج األوروبـــــــــــــي 

)EFQM( في التسعينيات.
نتحدث  أن  نــريــد  ال  هنا  أنــنــا  علًما 
فهذا  والنظريات،  النماذج  تلك  كل  عن 
أن  ــاول  ــحـ ــنـ أنـــنـــا سـ إال  آخــــــر،  ــوع  ــوضــ مــ
نــســلــط بــعــض األضـــــواء عــلــى الــنــمــوذج 
األوروبي، الذي يخضع اليوم للمراجعة 
والــتــطــويــر، شــأنــه شـــأن كـــل الــنــظــريــات 
واألفكار، وذلك مع التطور الحاصل في 

العالم كله.
الخطوات المنهجية في السعي إلى 

التميز المؤسسي
لمنهجية  وتدريسنا  دراستنا  أثناء 
النموذج األوروبــي وجدنا  التميز حسب 
المنهجيات  بعض  تضع  الـــدراســـات  أن 
ــيـــات لــبــلــوغ الــتــمــيــز الــمــؤســســي،  أو اآللـ
بــعــض  مـــــن  نـــســـتـــشـــف  أن  ــاول  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ وسـ

المراجع هذه اآلليات، وهي كالتالي:
الـــمـــرحـــلـــة األولــــــــى، تــشــكــيــل فــريــق 
ــي هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة يـــتـــم فــيــهــا  عـــمـــل: فــ
لقيادة  المؤسسة  داخـــل  فــريــق  تشكيل 
المؤسسي  األداء  وتطوير  األداء  جــودة 
بها، وعلى هذا الفريق أن يقوم بعمليات 
التوعية الالزمة ألهمية تحقيق التميز 
والجودة في األداء وعليه أن يبني ثقافة 
من  بــدعــم  المؤسسي  للتطوير  داعــمــة 
كذلك  وعليه  للمؤسسة،  العليا  اإلدارة 
الشاملة  والخطط  التصورات  يضع  أن 
بما  المؤسسي  األداء  تطوير  لتحقيق 
والمجتمع  منتسبيها  تــطــلــعــات  يــلــبــي 

بصورة عامة.
الذاتي  التقييم  الثانية،  المرحلة 
لــلــمــؤســســة: ومــمــا ال شــك فــيــه أن هــذه 
ــر نــحــو  ــطــ ــم واألخــ ــ ــعـــد األهــ الـــخـــطـــوة ُتـ
المنشودة  األداء  وجودة  التميز  تحقيق 
داخـــل الــمــؤســســات، فــمــن خـــالل عملية 
من  المؤسسة  تتمكن  الــذاتــي  التقييم 
الــتــعــرف عــلــى مــواطــن الــقــوة ومــواطــن 
العمل  مــجــاالت  مختلف  فــي  الــضــعــف 
ــي  ــذاتــ ــا، وتـــكـــمـــن قــــــوة الـــتـــقـــيـــيـــم الــ ــهــ بــ
ــّكــــن كـــــل مـــؤســـســـة  أيـــــًضـــــا فـــــي أنـــــــه يــــمــ
ــا الـــحـــالـــي  ــهـ ــعـ ــلـــى وضـ مــــن الـــتـــعـــرف عـ
وإمكاناتها وقدراتها المختلفة، وكذلك 
تحقيق  نحو  ومتطلباتها  احتياجاتها 
األداء،  فــي  المنشودة  والــجــودة  التميز 
اســتــنــاًدا إلـــى مــرجــعــيــة مــعــايــيــر ضمان 
الجودة. ففي هذه المرحلة يتم تحديد 

تحتاج  والــتــي  األداء  فــي  الــقــوة  نــقــاط 
استمراريتها،  لضمان  ودعــم  تعزيز  إلى 
تحتاج  والــتــي  والخلل  الضعف  ونــقــاط 
التغلب  بــهــدف  وتــحــســيــن  تــطــويــر  إلـــى 
عــلــيــهــا وتــحــويــلــهــا إلـــى نــقــاط قـــوة هي 

األخرى.
الــتــقــيــيــم  الــــضــــروري أن يــتــم  ومــــن 
ــورة واقـــعـــيـــة  ــ ــــصـ الـــــذاتـــــي لـــلـــمـــؤســـســـة بـ
دون  مــن  الـــواقـــع  أرض  عــلــى  ومنطقية 
لــلــحــقــائــق ومـــا  تـــزيـــيـــف  أو  مـــجـــامـــالت 
شــابــه ذلــــك، ولــكــي يــتــم ذلـــك بــالــصــورة 
المطلوبة يجب أن يتحلى فريق العمل 
والنزاهة واإللمام بماهية  بروح األمانة 
التقويم وأهدافه وكذلك معايير الجودة 
والــتــقــيــيــم والــتــمــيــز الــمــنــشــود الــوصــول 
الثاقب  الفهم  لديهم  يكون  وأن  إليها، 
والخبرة الالزمة في هذا المجال وكذلك 
الرغبة الملحة في التطوير والتحسين 
معايير  وتحقيق  للمؤسسة  المستدام 

ضمان الجودة في األداء.
أولويات  تحديد  الثالثة،  المرحلة 
التطوير المؤسسي: تأتي هذه المرحلة 
تم  والتي  الــذاتــي،  التقييم  مرحلة  بعد 
فــيــهــا مــعــرفــة جــوانــب الــقــوة فــي األداء 
إلى  تحتاج  التي  والجوانب  المؤسسي، 
المرحلة  هـــذه  وفـــي  وتــحــســيــن،  تــطــويــر 
يتم تحديد فجوات األداء األشد تأثيًرا 
وتحقيق  المؤسسة  إنتاجية  في  سلبًيا 
أهدافها وفق رؤيتها ورسالتها، ومناقشة 
القرارات  واتخاذ  الفجوات،  تلك  أسباب 
المناسبة بأولويات التطوير؛ أي تحديد 
البداية في التطوير والتحسين،  نقطة 
وتــحــديــد الــخــطــوات الــتــالــيــة لــهــا وفــًقــا 
لأهمية واالحتياج والمصلحة العامة.

وإعـــداد  تصميم  الــرابــعــة،  المرحلة 
األداء  لـــتـــطـــويـــر  اإلجــــرائــــيــــة  الـــخـــطـــة 
الـــمـــؤســـســـي: وهـــنـــا يــتــم تــشــكــيــل فــريــق 
الـــعـــمـــل الــــقــــادر عـــلـــى بـــنـــاء مـــثـــل تــلــك 
الــخــطــط، وتــحــديــد الـــجـــدول الــزمــنــي 
وتنفيذها،  الــخــطــة  هـــذه  إلدارة  ــالزم  الــ
وتـــحـــديـــد األهـــــــداف الـــعـــامـــة لــلــتــطــويــر 
المتوقع  األداء  ومستويات  المؤسسي، 
الخطة  وتنفيذ  تحقيق  بنهاية  بلوغه 
تــحــديــد  وكــــذلــــك  ــع،  ــ ــواقـ ــ الـ أرض  عـــلـــى 
األدوار  وتـــوزيـــع  الــعــمــل  اســتــراتــيــجــيــات 
والمسؤوليات وتحديد مؤشرات النجاح 
ــي تــحــقــيــق أهــــــداف الــخــطــة والـــوقـــت  فـ

الالزم للتنفيذ والمتابعة.
المرحلة الخامسة، متابعة وتقويم 
الـــخـــطـــة  بـــتـــنـــفـــيـــذ  ــبــــط  الــــمــــرتــ األداء 
المؤسسي:  األداء  لتطوير  اإلجــرائــيــة 
وتقييم  متابعة  فريق  تشكيل  يتم  وهنا 
األداء، وتوعيته بأساليب متابعة وتقييم 
الـــمـــوجـــودة  لــأنــشــطــة  وفـــًقـــا  األداءات 
بــالــخــطــة، وكــذلــك االتــفــاق عــلــى آلــيــات 
ــاق  ــفـ واالتـ ــة،  ــالزمــ الــ الــمــتــابــعــة  وأدوات 
والشواهد واألدلة  حول نوعية األداءات 
المطلوب متابعتها والتأكد من توافرها 
تحليلها  وكــيــفــيــة  ــع  ــواقــ الــ أرض  عــلــى 
المناسبة  الـــقـــرارات  التــخــاذ  وتقييمها 
بشأنها وذلك لضمان استمرارية تطوير 
األداء بهدف الوصول إلى أعلى مستوى 
مــمــكــن مــــن مــــؤشــــرات مــعــايــيــر ضــمــان 

الجودة في األداء المؤسسي.
-EFQM( األوروبــي  التميز  نموذج 

)2020
ال نريد أن نقارن بين نماذج التميز 
السابقة الذكر، إال إننا هنا سنحاول – 
نستعرض  أن  سريعة  وبــصــورة   – فقط 

-EFQM( األوروبــــــــي  الــتــمــيــز  نـــمـــوذج 
غـــالـــبـــيـــة  ــهـــجـــه  ــتـ ــنـ تـ والـــــــــــذي   ،)2020
الــمــؤســســات الــخــاصــة والــحــكــومــيــة في 
واسعا  ويلقى صدى  العالم،  بقاع  شتى 
بــالــتــطــبــيــق. ولــقــد وجــدنــا أن الــنــمــوذج 
رئيسية،  معايير   )7( يشمل  األوروبـــــي 
رئيسية،  إلى ثالثة محاور  توزيعها  يتم 

وهي كالتالي:
الـــــــتـــــــوّجـــــــه  األول:  الــــــــمــــــــحــــــــور 
مـــعـــيـــاران  ــد  ــ ــوجـ ــ ويـ  ،)Direction(

رئيسيان، وهما:
والــــرؤيــــة  ــايـــة  ــغـ الـ األول:  الـــمـــعـــيـــار 
ــذا أمـــر مــهــم جـــًدا،  االســتــراتــيــجــيــة، وهــ
وذلك من أجل معرفة وتحديد وتحفيز 
ــإذا كــنــت تعمل  الــفــريــق عــلــى الــعــمــل، فــ
فــي مــكــان ال تــعــرف مــا هــو الغاية التي 
أيــن سيصل  وإلــى  إلــى تحقيقها  يسعى 
فـــي الـــنـــهـــايـــة، فـــعـــاجـــاًل أم آجـــــاًل ســوف 
تبدأ بالتساؤل عما إذا كنت في المكان 
الصحيح. فعدم وجود استراتيجية بكل 
جــزئــيــاتــهــا ســيــخــلــق إحــبــاًطــا عـــاًمـــا في 

المؤسسة.
المعيار الثاني: الثقافة المؤسسية 
والقيادة، هل سبق لك أن سمعت القول 
المأثور: »الثقافة تتناول االستراتيجية 
عــلــى الــفــطــور« نــعــم، مــا لــم يــكــن هناك 
ــة للسياق  ــمـ وداعـ ثــقــافــة عــمــل صــحــيــة 
االستراتيجي فبالتأكيد ستبتلع الثقافة 
السيئة أي استراتيجية جيدة وتحولها 
المسؤولة  فهي  القيادة  أمــا  فــتــات،  إلــى 
عن بناء هذه الثقافة الصحية ودعمها 
بالقيادة فقط  باستمرار، وال نعني هنا 
اإلدارة العليا وإنما نشجع ممارسة هذه 
تكون  كــي  المستويات  كــل  على  الــقــيــادة 
ما  نشجع  الرشيقة  اإلدارة  وفــي  قـــدوة، 
 Emergent( الناشئة  القيادة  نسميه 
تعدد  أن  نؤمن  حيث   )Leadership
القيادات لمبادرات متعددة شيء صحي 

يجب تعزيزه في العمل المؤسسي.
الــــــمــــــحــــــور الـــــــثـــــــانـــــــي: الــــتــــنــــفــــيــــذ 
)Execution(، ويوجد ثالثة معايير، 

وهي:
المعنيين،  إشــراك  الثالث:  المعيار 
ماذا يحدث إن تجاهلت المؤسسة وجهة 
نظر أو متطلبات العمالء وفريق العمل 
والموردين والجهات الناظمة وغير ذلك 
من المعنيين؟ أظننا سنصل إلى نتيجة 
واحدة وهي )كارثية(، فمن دون تحديد 
معها  والتعامل  بدقة  المتطلبات  هــذه 
التغذية  باستخدام  وقياسها  باستمرار 
الــظــالم  فــي  ُتــقــاد  فالمؤسسة  الــراجــعــة 

وإلى الظالم.

المعيار الرابع: بناء قيم مستدامة، 
تستمر  أن  تـــريـــد  الــمــؤســســة  كـــانـــت  إذا 
هنا  المفتاحية  فالكلمة  وتكبر،  وتنمو 
هـــي )الــقــيــمــة الــمــضــافــة الــمــســتــدامــة( 
العمالء  يكون  التي  األمــور  تعني  والتي 
مــســتــعــديــن لـــلـــدفـــع مـــقـــابـــلـــهـــا، والـــتـــي 
التي  والـــرؤيـــة  الــغــايــة  وفـــق  لــهــم  نبنيها 
العمالء  أن  وتــذكــر  ألنفسنا،  حــددنــاهــا 
فــي ماهية  آراءهــــم بسرعة  يــغــيــرون  قــد 
التي يرغبون بالحصول عليها  األشياء 
نـــقـــودهـــم، لـــذلـــك فـــأنـــت معني  مــقــابــل 
أردت  إذا  ذلـــك  وقــيــاس  بمتابعة  كــثــيــًرا 

لمؤسستك أن تستمر.
األداء  قـــيـــادة  الـــخـــامـــس:  الــمــعــيــار 
تريد  المؤسسة  أن  حين  في  والتحّول، 
التشغيلية  عملياتها  قيادة   – حتًما   –
ــًضـــا أن تــأخــذ  بـــنـــجـــاح، فــإنــهــا يــجــب أيـ
بــعــيــن االعـــتـــبـــار الــتــغــيــيــرات الــداخــلــيــة 
ــة، وخـــــاصـــــة فـــــي عـــصـــرنـــا  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ والـ
الثابت  هــو  المتغير  فــيــه  أصــبــح  الـــذي 
ــإن كــانــت قـــيـــادة الــمــؤســســة  الـــوحـــيـــد. فــ
العمل  تتابع  أن  تستطيع  أنــهــا  تعتقد 
وتحصل  ســنــوات  عــدة  الطريقة  بنفس 
على نفس الكفاءة فإنها حتًما مخطئة 
تـــمـــاًمـــا، فــالــطــرف اآلخــــر أو الــمــنــافــس 
ــذا الــوقــت بــالــتــأكــيــد أكثر  أصــبــح فــي هـ
بنفس عملك في  ويقوم  وابــتــكــاًرا  ذكــاًء 

نصف الوقت وضعف الكفاءة.
ــــج  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـــــــمـــــــحـــــــور الـــــــثـــــــالـــــــث: الـ
مــعــيــاريــن  مــــن  يـــتـــكـــون   ،)Results(

رئيسيين، وهما:
ــات  ــاعـ ــبـ ــطـ ــيــــار الـــــــســـــــادس: انـ الــــمــــعــ
المعنيين، كيف نستطيع قياس النجاح 
في عملنا؟ بكل بساطة عن طريق قياس 
انطباعات  المعنيون  ن  كوَّ فهل  النتائج، 
جــيــدة عــن طــريــق الــتــعــامــل مــعــنــا؟ من 
عــن طريق  ذلــك  وقــيــاس  معرفة  المهم 
والشكاوى  واالستبانات  االستطالعات 
أننا  نتذكر  أن  يجب  لذلك  ذلــك،  وغير 
المعنيين،  مــن  مجموعة  أي  نهمل  لــن 
ما  وهــذه  ككل،  المجتمع  ذلــك  فــي  بما 
والمجتمعية،  الذهنية  بالصورة  يعرف 

وربما الهوية.
األداء  الـــــــــســـــــــابـــــــــع:  الـــــــمـــــــعـــــــيـــــــار 
حققنا  هــل  والتشغيلي،  االستراتيجي 
والمطلوبة  المحدد  اإلنجازات  بالفعل 
وفي الزمن المحدد؟ ما إنجازات قيادة 
األداء؟ وما إنجازات قيادة التحول؟ هل 
المطلوبة  االنطباعات  بالفعل  حققنا 
التوقعات  مقاييس  ومــا  العمالء؟  لــدى 

المستقبلية؟
هذه باختصار شديد المعايير التي 
قد  األوروبــــــي،  الــنــمــوذج  عليها  يستند 
التطبيق،  وبسيطة  الفهم  سهلة  تــبــدو 
وهذا حق، إال أنها تحتاج إلى إدارة ذكية 
إليها  السعي  من  تتمكن  حتى  ورشيقة 
ــال، وعــمــوًمــا  وتــنــفــيــذهــا فـــي واقــــع الـــحـ
مــعــيــار،  لــكــل  أوزان  هــنــاك  تــوجــد  فــإنــه 
المعايير  تلك  كل  تحسب  النهاية  وفي 
وتعطى درجات معينة ويتم فيها حساب 
من  ذلــــك  كـــل  األداء،  وتــطــويــر  الــتــمــيــز 

1000 درجة، وهكذا.
هذا هو التميز المؤسسي، ببساطة، 
المؤسسات  فــي  تنفيذه  يتم  أن  ويمكن 
الحكومية العامة الخدمية وكذلك في 
الــمــؤســســات الــخــاصــة الــربــحــيــة، وحتى 

غير الربحية.
Zkhunji@hotmail.com

ــن أن  الــمــحــافــظــة عــلــى الــنــفــس مـ
يصيبها أي عطب، والعمل على عالجها 
في  لتسهم  طبيعتها  إلـــى  تــعــود  حــتــى 
اإلنسان  سلوك  وترشيد  األرض،  إعمار 
حــتــى يــحــقــق الــمــهــمــة الـــمـــرجـــوة منه 
والـــتـــي خــلــق مـــن أجــلــهــا، قــــال تــعــالــى: 
)وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون 
أريــد  أريـــد منهم مــن رزق ومــا  )56( مــا 
أن يطعمون )57( إن اهلل هو الــرزاق ذو 

القوة المتين )58(( الذاريات. 
واإلنسان يتكون من مادة ومن روح، 
وإذا كنا قد أسلفنا الحديث عن موقف 
اإلســـالم مــن الطب الــوقــائــي وذلــك في 
مــقــالــة ســابــقــة فــيــمــا يــخــتــص بــتــنــاول 
الطيب  الــحــالل  مــن  أبداننا  يصلح  مــا 
الطعام  وتجنب  والــشــراب،  الطعام  من 
الحرام إال ما اضطررنا إليه من الطعام 
فــإن  الـــهـــالك،  مـــن  ليحفظنا  الــمــحــرم 
العطب، وقد تكون  النفس قد يصيبها 
واإلســـالم  النفسية،  لــأمــراض  فريسة 
لم يغفل هذا الجانب المهم، بل سعى 
إلى عالجه لتعود النفس إلى طبيعتها 
وتقوم بمهمتها المنوطة بها، يقول اهلل 
قلوبهم  وتطمئن  آمنوا  )الذين  تعالى: 
بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئن القلوب( 
الــحــق سبحانه  يــقــل  لــم   .28  / الــرعــد 
الشافي  أو  الرحمن  بذكر  أال  وتــعــالــى: 
أو الغفار ألن النفس قد تحتاج صفات 
كثيرة قد يدركها اإلنسان وقد ال يدركها 
لكنه  أحــوالــه،  يوافق  بما ال  يدعو  وقــد 
فــإنــه سبحانه  تــعــالــى  يــســأل اهلل  حــيــن 

يستجيب له بالصفة التي يحتاج إليها 
وتوافق حاله.

إن مـــرضـــى الـــقـــلـــوب هـــم فـــي أشــد 
الــحــاجــة إلــى عــالج نفسي بــالــغ األثــر، 
ــول ســـبـــحـــانـــه وتــــعــــالــــى: )يــــــا أيـــهـــا  ــقــ يــ
ربكم  قــد جــاءتــكــم موعظة مــن  الــنــاس 
وهــدى ورحمة  الــصــدور  لما في  وشفاء 
في  والـــتـــي   ..57 يـــونـــس/  لــلــمــؤمــنــيــن( 
الــقــلــوب، فمن عمل بهذه  الــصــدور هــي 
تنزلت  الهدى  سبيل  وسلك  الموعظة، 
وشفي  تعالى،  اهلل  مــن  الرحمات  عليه 
قلبه من األسقام، وسلمت سريرته من 

أن تضل.
وحين يضيق صدر اإلنسان، وتضل 

به السبل، فعليه أن يتلمس صراط ربه 
يرد  )فمن  سبحانه:  يقول  المستقيم، 
اهلل أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيًقا حرًجا 
السماء كذلك يجعل  د في  عَّ كأنما يصَّ
اهلل الــرجــس عــلــى الــذيــن ال يــؤمــنــون( 

األنعام/ 125.
اإلسالم بمنهاجه القويم يعمل على 
عالجه  وفــي  واألرواح،  األبــــدان  صيانة 
لشفائهما  األمـــثـــل  الــســبــيــل  هـــو  لــهــمــا 
الوهن  مــن  وصيانتهما  األمـــراض،  مــن 
الذين  أيها  )يــا  تعالى:  اهلل  قــال  لذلك 
آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم 
يــحــول  أن اهلل  واعــلــمــوا  يــحــيــيــكــم  لــمــا 
تحشرون(  إليه  وأنــه  وقلبه  الــمــرء  بين 

األنفال/ 24.
ــر -كـــمـــا يــقــول  ــ والــعــجــيــب فـــي األمـ
الــشــيــخ مــحــمــد مــتــولــي الـــشـــعـــراوي - 
يعني  ــذا  وهـ يخاطبهم،  تــعــالــى  اهلل  أن 
أنــهــم أحـــيـــاء فـــأي حــيــاة يــطــلــب منهم 
حياة  تكون  أن  البــد  لها  يستجيبوا  أن 
القيم، ورحــم  وأعــظــم وهــي حياة  أرقــى 
شوقي  أحمد  الشعراء  أمير  تعالى  اهلل 

حين قال:
وإنما األمم األخالق ما بقيت

 فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
ولـــقـــد أثـــبـــت الــــواقــــع بـــمـــا ال يـــدع 
مــجــااًل للشك أن بــقــاء األمـــم وزوالــهــا، 
الــحــضــارات وســقــوطــهــا متوقف  وقــيــام 
عــلــى األخــــالق، ولــهــذا عــنــدمــا أراد اهلل 
اهلل  رسوله )صلى  يثني على  أن  تعالى 

الــثــنــاء عليه  فــي  ويــبــالــغ  عليه وســلــم( 
قـــال عــنــه: )وإنــــك لــعــلــى خــلــق عظيم( 
القلم/ 4. وعندما أراد أن يمدح خصاله 
ــال: )فــبــمــا رحــمــة من  بــيــن أصــحــابــه قــ
فـــًظـــا غليظ  كــنــت  ولــــو  لــهــم  لــنــت  اهلل 
القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم 
فإذا  األمــر  في  وشاورهم  لهم  واستغفر 
يحب  اهلل  إن  اهلل  عــلــى  فــتــوكــل  عــزمــت 

المتوكلين( آل عمران/ 159.
وألن الــرســول األعــظــم )صــلــى اهلل 
ــلــــم( لـــصـــيـــٌق بـــأصـــحـــابـــه وال  عــلــيــه وســ
أفراحهم  يعيش  ونهاًرا..  لياًل  يفارقهم 
وسلم  عليه  اهلل  فــهــو صــلــى  وأحــزانــهــم 
وابتالءاتهم، يشخص  أخبر بأمراضهم 
الداء ويصف لهم الدواء، وتأملوا حين 
يبلغ اليأس بالعبد حًدا يجعله يسرف 
القنوط،  وقد يصل حد  نفسه  لوم  في 
ــبـــادي الــذيــن  يـــقـــول تــعــالــى: )قــــل يـــا عـ
أســـرفـــوا عــلــى أنــفــســهــم ال تــقــنــطــوا من 
رحمة اهلل إن اهلل يغفر الذنوب جميًعا 

إنه هو الغفور الرحيم( الزمر / 53.
هـــذه الــدرجــة مــن الــيــأس الــتــي قد 
تــفــضــي بــالــمــســلــم إلـــى حــالــة قــد يظن 
أنه يستحيل عالجها، ويصعب شفاؤها 
يــلــفــتــنــا الـــحـــق ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى إلــى 
ليس  وأن  كرمه،  ومزيد  عطائه  عظيم 
هناك مرض أو علة يصعب شفاؤها أو 
يندر دواؤها، وما دام الطبيب هو رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( فاألمل في 
الشفاء عظيم، والرجاء في رفع البالء 

عن العبد مؤكد ال شك في ذلك.

االإ������س�����ام.. وال���ط���ب ال��ن��ف�����س��ي!

بقلم:
 عبدالرحمن علي البنفالح

االنـــفـــجـــارات  أو  األخــــيــــرة  الـــضـــربـــات  مــــع   {
الغامضة في إيران وبعض منشآتها والتي أرجعتها 
إيران مرة إلى الكيان الصهيوني ومرة أخرى إلى 
أمريكا، ومرة إلى األكــراد في شمال العراق وعلى 
الحدود اإليرانية، كان المؤكد هو إن لم يأت أي رد 
إيراني وحيث اإلرجاء دائما ليكون »الرد المناسب 

في الوقت المناسب«!
بالتهويش  يقوم  الصهيوني  الكيان  بالمقابل 
الخليج  دول  تــوريــط  عــلــى  وعــيــنــه  إيــــران  بــضــرب 
كبرى  حــرب  لتنشأ  المقترحة!  الضربة  تلك  فــي 
بين السعودية تحديدا وإيران وبها يتم استنزاف 
قـــوى الــســعــوديــة والــخــلــيــج وهــــذا مـــا تــعــيــه جــيــدا 
القيادة السعودية والقيادات الخليجية وحيث ما 
يجري على أرض إيران هو وحده كفيل مع الوقت 
الســتــنــزاف نــظــام الــمــاللــي! وبــالــتــالــي تـــرك هــذا 
النظام لمواجهة االنتفاضة الشعبية داخل إيران، 
إلى جانب أزماتها اإلقليمية والدولية، عوضا عن 
الماللي  نــظــام  ليستغلها  ضــدهــا  الــحــرب  دخـــول 

ليوحد الشعب معه ضد العدوان الخارجي!
إيــران  امتلكت  )إذا  واضـــح  الــســعــودي  الـــرد   {
نوويا سنمتلك نحن أيضا نوويا(! والمقصود على 
الطاولة  العسكري وهذا تحديدا لقلب  المستوى 
عــلــى الــمــخــطــط الــصــهــيــونــي بـــقـــيـــادة الـــواليـــات 
والـــعـــرب! مثلما يفسد  الــخــلــيــج  تــجــاه  الــمــتــحــدة 
الصهيوني  والكيان  أمريكا  بين  السري  التحالف 
أخـــرى! ألنهم يدركون  ــران مــن جهة  وإيـ مــن جهة 
الــنــووي ألغـــراض عسكرية  إيـــران  امتلكت  إذا  أنــه 
فستمتلكها السعودية، وهذا ماال يريده الصهاينة 
أبــعــاد مهمة  ذا  السعودية  رد  كــان  لــذلــك  إطــالقــا! 
الكيان  مشكلة  هــي  الــنــووي  مشكلة  يجعل  حين 
ــغـــرب! وعــلــيــهــا وعــلــيــهــم الــتــصــرف  الــصــهــيــونــي والـ
الخليج  يــدخــل  أن  ذلـــك مــن دون  وحــدهــم حــيــال 
كعادة  بعيد  مــن  اللعبة  بعدها  لــتــدار  الــحــرب  فــي 
جيدا  االستثمار  اعتادت  التي  المتحدة  الواليات 

في الحروب واألزمات والحروب بالوكالة!
ــة  أزمـ تــحــتــمــل  الــمــنــطــقــة  وال  الــخــلــيــج  } ال 
ــادح كــحــرب تــدمــيــريــة بين  كــبــرى أخـــرى وبــشــكــل فـ
األطــراف! فيما أمريكا تتفرج من على بعد آالف 
مرت  بعدما  جــديــدة  أزمـــات  وتصنع  الكيلومترات 
وسخونة  األوبئة  أزمــات  من  والعالم  المنطقة  به 
األوكرانية!  باألزمة  يتعلق  فيما  الراهنة  األجــواء 
تـــزال تراهن  أوبــامــا ال   – بــايــدن  إدارة  أن  وخــاصــة 
المزيد من الضرب  الفرص إليقاع  اقتناص  على 
الــعــربــيــة وإســقــاط  الــــدول  عــلــى ســيــنــاريــو تقسيم 
األنظمة! بل تجدد رهانها على اإلخوان ليحكموا 

شمال إفريقيا العربي فيما المخطط هو محاولة 
جعل مرتزقة إيران يتحكمون في الخليج والعراق 
ــان ال يــــزال يــــراود  ــرهـ ولــبــنــان وســــوريــــا! وحــيــث الـ
المخيلة الصهيونية رغم أزمات اإلخوان من جهة 

وأزمات إيران وأتباعها من جهة أخرى!
»بــارســا«  عنه  كتب  الــذي  الــســري  التحالف   {
الكاتب اإليراني الذي هو جزء من اللوبي اإليراني 
في الواليات المتحدة كشفت الوقائع مؤخرا عن 
إيــران  فصل آخــر فيه وهــو مــا تكشف عــن عــالقــة 
أراضيها  داخــل  ووجــودهــم  وداعــش  القاعدة  بقادة 
على مراحل مختلفة! العالقة ذاتها االستخباراتية 
وهــذا  داعـــش  مــن صنعت  هــي  بــل  أمريكا  أقامتها 
الــقــاعــدة  بــيــن  الــمــتــداخــلــة  الــعــالقــة  ــى  إلـ يحيلنا 
والــواليــات  إيــران  وبين  وبينهما  وداعــش من جهة 
ــرى! وهـــي الــعــالقــة الــتــي  ــ الــمــتــحــدة مـــن جــهــة أخـ
رعاية  فــي  الجانبين  بين  الخفي  الــرابــط  تكشف 

اإلرهاب الذي أصاب براءة المنطقة العربية!
بالعالقة بين  الخفية تحيط  ذاتها  الصلة   {
من  األخير  رغم غضب  الصهيوني  والكيان  إيــران 
لغة  ولكن  النووي!  للسالح  الماللي  امتالك  قرب 
الوقائع توضح أن التهديد )كالمه( بينهما دائما 
يثمر ضــرب الــعــرب )واقــعــا( وفــي هــذا كــالم كثير 
ــدة على  ـــ ــة واحـ ــاصـ ــم تــطــلــق رصـ ـــران لـ مــنــه أن إيـــ
اســتــفــزازاتــه ضــدهــا على  رغــم  الصهيوني  الــكــيــان 
ومــثــلــهــا يفعل  الــســوريــة!  وعــلــى األرض  أراضــيــهــا 
أتباعها وعلى رأسهم »حزب إيران اللبناني« الذي 
أية  الكيان من  مع  الحدود  الواقع يحمي  في  هو 

مقاومة حقيقية!
} الحرب إًذا هي في النهاية ستكون استنزافية 
ــــدول الــخــلــيــج الـــتـــي تــســجــل أفـــضـــل الــمــعــدالت  لـ
تحرير  حــرب  وحيث  السعودية  وخاصة  التنموية 
ــاب الــحــوثــي لــم تــصــل بــعــد إلــى  ــ الــيــمــن مــن اإلرهـ

الشواطئ المأمونة!
ال أحد يستفيد في المرحلة الراهنة تحديدا 
من اندالع حرب في الخليج إال الكيان الصهيوني 
بلدانا  النهاية  في  يريدون  هــؤالء  أمريكا!  وســادة 
لأجندات  تطويعها  ليسهل  فأكثر  أكــثــر  مــدمــرة 

األكبر لديهم في المواجهة مع روسيا والصين!
)الخليج العربي الذي يريد إعادة بناء نفسه 
ماال  تحديدا  هــو  جــديــدة  أســس  على  وتحالفاته 
يعجب سادة الحروب واألزمات في العالم( الذين 
ال يهمهم إال مصالحهم وأجنداتهم القائمة على 
تــدمــرت  إن  ــدا  أبـ يهمهم  وال  والــســيــطــرة  الهيمنة 
هذه  الشتات!  رحلة  دخلت  أو  وأبيدت شعوب  دول 
الشعوب هي التي ال تريد حربا أخرى في الخليج!

ال�سع����ي اإل����ى ال�ت�م�ي����ز الم��ؤ�س�����سي الم�س���تدام

بقلم: 
د. زكريا اخلنجي

ــلـــع الـــغـــذائـــيـــة  ــعـــرضـــت الـــسـ تـ
الرتـــــــفـــــــاع فــــــي األســـــــعـــــــار خــــالل 
الــســنــتــيــن الــمــاضــيــتــيــن مــســبــبــة 
تداعيات تجاه األمن الغذائي على 
المستوى الدولي. ويأتي التضخم 
في أسعار الغذاء العالمية بسبب 
عدة عوامل تأثر بها العالم خالل 
والــعــوامــل  الماضيتين  السنتين 
كــورونــا  أواًل، جــائــحــة  اآلتــــي:  هــي 
الطلب  في  ارتفاعا  سببت  والتي 
واضطراب  جهة  من  الــغــذاء  على 
ســـالســـل الـــتـــوريـــد الــعــالــمــيــة من 
ــر الــــذي أســهــم  ــــرى. األمــ جــهــة أخـ
في رفع تكاليف الشحن العالمية 
بإنتاج  يقومون  المنتجين  وجعل 
الغذاء تحت سعة اإلنتاج الكافية 
المرتفع، ما سبب  الطلب  لتلبية 

ارتفاعًا في أسعار الغذاء.
 ثانيًا، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والذي نتج 
يتضرر  لذلك،  نتيجة  الغذاء.  أسعار  في  ارتفاع  عنه 
بشكل  الــغــذاء  وإنــتــاج  الــزراعــة  أنشطة  فــي  العاملون 
كبير من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب حاجة األخيرين 
يمكن  ثالثًا،  الغذاء.  إلنتاج  كبير  بشكل  الطاقة  إلى 
للحروب أن تسبب ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، 
كشفت  التي  األوكــرانــيــة  الروسية  الــحــرب  وخصوصًا 
الستار عن ضعف األمن الغذائي العالمي، وخصوصًا 
كون روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح والذرة 
ــواد الــغــذائــيــة األســـاســـيـــة األخـــــرى حــول  ــمـ وبــعــض الـ
ــداث االقــتــصــاديــة، يقوم  ــ الــعــالــم. نــتــيــجــًة لــهــذه األحـ
أو  إنتاج  أنشطة  في  العاملون  األعمال  ورواد  التجار 
استيراد الغذاء برفع األسعار على المستهلكين بسبب 
العبء الناتج عن هذا التضخم وهذه األحداث، وليس 

بسبب عامل »الجشع«.
وبحسب التقرير المحدث لأمن الغذائي الصادر 
 ،2023 يناير  من  عشر  الثاني  في  الدولي  البنك  عن 
جاءت نتائج التقرير مؤكدة أن تضخم أسعار الغذاء 
وأنه  تقريبًا،  العالم  أنحاء  سيظل مرتفعا في جميع 
من المتوقع أن تظل أسعار األسمدة عقبة أمام إنتاج 
الــغــذاء فــي الــبــلــدان ذوي الــدخــل الــمــتــوســط، كذلك 
أمام  عقبة  يمثل  أن  يمكن  الطاقة  أسعار  ارتفاع  فإن 
قطاع الزراعة والغذاء في العالم، وأن تداعيات األمن 
المستويات  عــلــى  مــشــاكــل  تسبب  أن  يمكن  الــغــذائــي 
االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــصــحــيــة لـــلـــدول ذات 
عدم  من  الرغم  على  بأنه  علمًا  المنخفض.  الدخل 
الــغــذائــي على دول مجلس  تــداعــيــات األمـــن  خــطــورة 
على  تعتمد  الــــدول  هـــذه  أن  إال  الخليجي،  الــتــعــاون 

الواردات من األغذية بشكل كبير. 
فـــمـــثـــاًل، تــعــتــمــد الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الغذائية  احتياجاتها  مــن   %70 على  عمان  وسلطنة 
من الخارج، والكويت على 85%، ودولــة األمــارات على 
على  كبيرة  مسؤولية  هناك  أصبحت  هنا،  ومن   ،%70
الغذاء  تأمين  في  المصلحة  وأصحاب  القرار  صناع 
من الداخل على المدى الطويل في سبيل المحافظة 
تأثرها من تقلبات  الغذاء وعدم  على استقرار أسعار 
األسواق العالمية. وهذا يسترعي الوصول إلى هدفين 
في  التضخم  في مستويات  التحكم  أولهما،  مهمين: 
في  الغذاء  إنتاج  مستوى  رفع  والثاني  الغذاء،  أسعار 
قطاع  من  اإلجمالي  المحلي  الناتج  وإسهام  الداخل 

الزراعة واالستزراع السمكي.
السابقة  المقاالت  في  أشــرت 
ــتــــي قــــامــــت بــهــا  إلـــــى الـــحـــلـــول الــ
الــبــلــدان الــمــتــقــدمــة كــســنــغــافــورة 
في هذا الموضوع. وأحد الحلول 
التي قامت بها للتمكن من حماية 
األمــــــن الـــغـــذائـــي مــــن الــتــقــلــبــات 
ــة والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
الــبــحــريــن  لمملكة  يــمــكــن  والـــتـــي 

القيام بها هي:
لــلــبــحــث  ــز  ــركـ مـ إنــــشــــاء  أواًل، 
والــتــطــويــر واالبــتــكــار يــقــوم بعمل 
ــم فـــي  ــهــ ــســ ــي تــ ــ ــتــ ــ الــــــــــدراســــــــــات الــ
ــول إلــــى الـــحـــلـــول لــضــمــان  ــوصــ الــ
أسعارها.  واستقرار  الغذاء  إمــداد 
على  المطلوبة  الـــدراســـات  وأحـــد 
الـــمـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي هــــو مــعــرفــة 
والتي  المملكة  فــي  والــغــذاء  الــزراعــة  قطاع  تحديات 
تقف  التي  المعوقات  أهــم  معرفة  خاللها  من  يمكن 
العمل  ثــم  البحرين،  فــي  والمزارعين  الشركات  أمــام 

على إيجاد الحلول لها.
أسعار  ارتــفــاع  هــو  الــعــوائــق  أحــد  تكون  أن  ويمكن 
ــفـــاض اإلنــــتــــاج بــســبــب ســـــوء فــعــالــيــة  الـــطـــاقـــة، انـــخـ
التقنيات الزراعية، نقص الخبرة والمعرفة، أو نقص 
في رأس المال الالزم لزيادة اإلنتاجية والربحية في 
ستساعد  والتحديات  العوائق  فمعرفة  القطاع.  هذا 
الباحثين على إيجاد الحلول وإطالق العنان ألصحاب 

المصلحة لتأمين مستقبل الغذاء في الداخل.
ثــانــيــًا، الــبــحــث فــي إيــجــاد اســتــراتــيــجــيــة لتأمين 
ذكــرت  فكما  الــوطــنــي.  المستوى  على  الطاقة  أســعــار 
ارتفاع في  إلى  الطاقة يؤدي  أسعار  ارتفاع  أن  مسبقًا 
أسعار الغذاء، وأن تقلبات أسعار النفط قد تزيد من 
وذلــك  محليًا،  األســعــار  دعــم  فــي  الحكومة  مساهمة 
يستوجب إيجاد حلول متمثلة في البحث عن مصادر 
الــطــاقــة الــبــديــلــة. فــمــثــاًل، يــمــكــن اســتــخــدام الــطــاقــة 
الــغــذاء محليًا  إنــتــاج  فــي دعــم  والــمــتــجــددة  النظيفة 
وذلك ألنها تساعد على زيادة تأمين الغذاء من خالل 
في  والـــذي سيلحقه خفض  الــطــاقــة  فــواتــيــر  خفض 
الــغــذاء، مــا يعني انخفاضا فــي معدل  ارتــفــاع أســعــار 
التضخم الناتج عن تقلبات أسعار الطاقة العالمية أو 
غيرها. تشمل مصادر الطاقة المتجددة طاقة الرياح 

والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وغيرها.
البحرين  مملكة  تطلع  أن  شــك  ال  الختام،  وفــي 
نــحــو اســتــدامــة أمـــن الـــغـــذاء والــطــاقــة والــســعــي نحو 
ــغـــذاء مــحــلــيــًا مــمــكــن، ولــكــن هــذا  اســتــقــرار أســـعـــار الـ
ذلك  فــي  المصلحة  أصــحــاب  جميع  إدراج  يسترعي 
مــن الــقــطــاعــي الــعــام والـــخـــاص، والــمــراكــز الــفــكــريــة، 
ــداء الـــرأي  ــ والــبــاحــثــيــن، واألكــاديــمــيــيــن وغــيــرهــم إلبـ
يحتاج  الموضوع.  هذا  في  الشاملة  الدراسات  وإنتاج 
فــي مجال  االبــتــكــار  تطوير حقول  إلــى  الــيــوم  العالم 
ــــداف االســتــدامــة  ــى أهـ ــذاء لــلــوصــول إلـ ــغـ الــطــاقــة والـ
الغذائية واالقتصادية ويمكن حصول ذلك عن طريق 
دعم مكتسبات البحث والتطوير في هذا المجال من 
جهة وزيادة إنتاج الغذاء في الداخل من جهة أخرى.
} مركز البحرين للدراسات

 االستراتيجية والدولية والطاقة

الغذائ��ي االأم��ن  ف��ي  الت�سخ��م  تاأثي��ر 

بقلم:
 علي فقيه }
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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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يف ظل الدعم وامل�ساندة من جاللة امللك املعظم

قوة الدفاع ت�سل اإىل اأعلى درجات الكفاءة واجلاهزية ب�سرًيا وت�سليحًيا وخططًيا

 وخالل ما يربو على ن�سف قرن من الزمان، �سطرت 

�سجل  يف  وم�سرقة  م�سيئة  حروًفا  البحرين  دفاع  قوة 

واملوؤثر  الهام  دورها  لها  يزال  ول  وكان  الوطني،  العمل 

يف حفظ مقومات ال�سيادة الوطنية والوقوف حائط �سد 

قوي ومنيع يف مواجهة كل من ت�سول له نف�سه امل�سا�س 

باأمن البحرين و�سيادتها وا�ستقرارها، وقدمت مناذج فخر 

من اأبنائها �سهداء الواجب، والذين بذلوا اأرواحهم النفي�سة 

حتى يبقى الوطن عزيًزا وكرمًيا، ويرتقي اإىل اأعلى مراتب 

الإجناز والرفعة والنماء.

ال�سامية  والتوجيهات  وامل�ساندة  الدعم  ظل  ويف 

اآل خليفة  امللك حمد بن عي�سى  حل�سرة �ساحب اجلاللة 

حفظه  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  املعظم  البالد  ملك 

اهلل ورعاه، واهتمام ورعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  اآل خليفة ويل  �سلمان بن حمد 

اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  امل�سلحة  للقوات 

ومب�ساندة �ساحب املعايل امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن 

اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ا�ستطاعت 

قوة دفاع البحرين على مدى ال�سنوات اأن ت�سل اإىل اأعلى 

وخططًيا،  وت�سليحًيا  ب�سرًيا  واجلاهزية  الكفاءة  درجات 

لتحقق منجزات ع�سكرية ت�ساهي يف تطورها ما متتلكه 

جيو�س كربيات الدول ذات التاريخ الع�سكري العريق.

 ولعل اأبلغ تاأكيد على ذلك هو ما عرب عنه جاللة امللك 

املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه يف 

اإحدى زياراته لقوة دفاع البحرين، حني قال:)نعرب عن 

تقديرنا واعتزازنا بقوة دفاع البحرين ورجالها البوا�سل 

حلماية  املنيع  احل�سن  اهلل  بعون  هم  الذين  املخل�سني 

ووحدته  احل�سارية  وم�سريته  ومنجزاته  العزيز  وطننا 

الوطنية كما نقدر ما تقومون به من واجبات بكل �سجاعة 

وعزمية وان�سباط، وما و�سلوا اإليه من م�ستوى احرتايف 

يف خمتلف اأ�سلحة قوة الدفاع واأثبتوا ذلك يف العديد من 

املهام التي اأوكلت لهم(.

 وكذلك تاأكيد �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اهلل خالل اإحدى زيارات �سموه للقيادة العامة لقوة دفاع 

البحرين، باأن: »قوة دفاع البحرين هي احل�سن احل�سني 

اأبناء  الوطن وم�سدر عز وفخر لكافة  ملقدرات ومنجزات 

البحرين نظري ما يقدمه منت�سبوها من ت�سحيات وعطاء«، 

واإ�سادة �سموه بامل�ستويات املتقدمة من اجلاهزية القتالية 

من  به  حتظى  ما  بف�سل  البحرين  دفاع  لقوة  والإدارية 

القائد  املعظم  امللك  اجلاللة  �ساحب  من  واهتمام  رعاية 

الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.

 وعلى مدى 55 عاًما �سهدت قوة دفاع البحرين تطوًرا 

مكانتها  تر�سيخ  البالغ يف  الأثر  له  كان  ومتكامالً  �سامالً 

وموقعها، واأّهلها للقيام بواجبها املقد�س يف حماية الوطن 

حتيط  التي  الأخطار  ودرء  حدوده  و�سالمة  ومكت�سباته 

به، وهو ما ميكن ر�سده يف العديد من النقاط، ومنها:

مب�ستويات  الرتقاء  على  امل�ستمر  احلر�س  اأولً:   

و�سباط  �سباط  من  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  منت�سبي 

لآليات  التطوير  من  كاملة  منظومة  عرب  واأفراد،  �سف 

قدراتهم  و�سقل  جاهزيتهم  لرفع  التدريب  وبرامج 

يف  التو�سع  مت  حيث  الع�سكرية،  النظم  اأحدث  وفق 

ال�سقيقة  الدول  مع  امل�سرتكة  والتمارين  التدريب  برامج 

والبحرية،  واجلوية  الربية  القطاعات  يف  وال�سديقة 

قوة  رجال  اإليه  و�سل  ما  مدى  اختبار  اإىل  تهدف  والتي 

املهام  تنفيذ  تامة واقتدار يف  البحرين من جاهزية  دفاع 

العمليات  ومهارات  فنون  لإتقان  وتاأكيًدا  اإليهم  املوكلة 

جمال  يف  امل�ستجدات  لكل  ومواكبة  امليدانية،  الع�سكرية 

من  واملتطورة  احلديثة  القتالية  واملنظومات  التقنيات 

خالل الدورات املتخ�س�سة.

 ،2022 العام  يف  التمرينات  اأبرز  من  وكان   

الإرهاب  ملكافحة  امل�سرتك  الإماراتي  البحريني  »التمرين 

)جلمود3(«، والذي �ساركت فيه قوات من احلر�س امللكي 

ووزارة  البحرين  دفاع  قوة  ووحدات  اأ�سلحة  من  وعدد 

التمرين  وكذلك  الوطني،  املخابرات  وجهاز  الداخلية 

 ،Neon Defender(  22 املتوهج«  »الدفاع  امل�سرتك 

والذي نفذته عدد من اأ�سلحة ووحدات قوة دفاع البحرين 

ووزارة الداخلية متمثلة بخفر ال�سواحل والقيادة املركزية 

واأي�سا   ،)NAVCENT( الأمريكية  البحرية  للقوات 

قوة  و�ساركت   ،)11 الواقي/   )الدرع  امل�سرتك  التمرين 

مب�ساركة  امللكية  اخلا�سة  بالقوة  ممثلة  البحرين  دفاع 

لقوات  التابعة  اخلا�سة  ال�سلطان  قوات  من  جمموعة 

ال�سلطان امل�سلحة ب�سلطنة عمان ال�سقيقة.

والدفاع  والأركان  للقيادة  امللكية  الكلية  تقوم  كما   

يف  للعمل  ال�سباط  واإعداد  تاأهيل  يف  هام  بدور  الوطني 

مما  الع�سكرية  وجمالتهم  القيادية  وظائفهم  خمتلف 

وتهيئة  القتالية،  وقدراتهم  جاهزيتهم  رفع  �سي�ساهم يف 

املناهج  وتوفري  القائمة  الع�سكرية  واملدار�س  املعاهد 

الأ�س�س  اأحدث  على  املرتكزة  التدريبية  واملتطلبات 

والأ�ساليب والعلوم الع�سكرية احلديثة.

للمنظومة  املتوا�سل  والتحديث  التطوير  ثانًيا:   

املعدات  باأحدث  البحرين  دفاع  قوة  ورفد  الت�سليحية 

جرى  كما  الإدارية،  والتجهيزات  الع�سكرية  والأ�سلحة 

من  وطنية  ع�سكرية  ل�سناعات  اأ�س�س  بو�سع  الهتمام 

 ،2022 ل�سنة   )23( رقم  ال�سامي  امللكي  الأمر  خالل 

باإن�ساء »املوؤ�س�سة الع�سكرية لتطوير الت�سنيع احلربي« 

احلربي  الت�سنيع  تطوير  بهدف  البحرين  دفاع  قوة  يف 

وتنظيم الن�ساطات اخلا�سة بالت�سنيع احلربي يف القوة 

الأنظمة  وتعديل  وتطوير  بت�سميم  القيام  ي�سمل  مبا 

احلديثة،  التكنولوجيا  با�ستخدام  والأمنية  الدفاعية 

بالإ�سافة اإىل اإن�ساء امل�سانع اخلا�سة بالأ�سلحة والذخائر 

والعتاد احلربي وت�سنيع التقنيات احلديثة.

 ثالًثا: الهتمام بالبنية التحتية الع�سكرية يف خمتلف 

وكفاءاتها،  جاهزيتها  تعزيز  بهدف  الع�سكرية  املن�ساآت 

املقاتلة والأ�سلحة  الأنظمة  باأحدث  والعمل على تزويدها 

وحداتها  خمتلف  يف  منًوا  حتقق  جعلها  مما  واملعدات، 

واأ�سلحتها وتكون على اأهبة ال�ستعداد للحفاظ على اأمن 

الوطن و�سالمته.

 رابعا: مل يقت�سر دور قوة دفاع البحرين على �سون 

على  نبيل  بدور  تقوم  اإنها  بل  الوطن،  وا�ستقرار  اأمن 

امل�ستويني الإقليمي والدويل، وتنفذ هذا الدور على الوجه 

الأكمل وباأعلى م�ستويات من احلرفية والكفاءة، واجلميع 

ي�سهد لها بعطاءاتها من اأجل املحافظة على ال�سالم والأمن 

والأمان يف املنطقة، وتاأمني ا�ستمرار تدفق النفط للعامل، 

انت�سار  الإرهاب والقر�سنة ومنع  وامل�ساهمة يف حماربة 

عمليات  يف  امل�ساركة  عن  ف�سال  ال�سامل،  الدمار  اأ�سلحة 

الإغاثة الإن�سانية الدولية.

القوات  مع  كبري  بدور  البحرين  دفاع  قوة  وت�ساهم   

عن  الدفاع  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  لدول  امل�سلحة 

دول املجل�س وتنفيذ اللتزامات الواردة يف اتفاقية الدفاع 

اإطار  يف  العربية  امل�سلحة  القوات  مع  وكذلك  امل�سرتك، 

العربية،  الدول  جلامعة  امل�سرتك  العربي  الدفاع  اتفاقية 

ململكة  احل�ساري  الوجه  تعك�س  �سالم  ر�سالة  لتقدم 

البحرين و�سعبها.

 وعلى �سبيل املثال �ساركت قوة دفاع البحرين ممثلة 

يف �سالح البحرية امللكي البحريني �سمن »القوات البحرية 

املختلطة«، وهو حتالف بحري متعدد اجلن�سيات، يهدف 

لل�سرق  الدولية  املياه  يف  وال�ستقرار  الأمن  تعزيز  اإىل 

الأو�سط. وت�سعى هذه القوة اإىل مكافحة الإرهاب وعمليات 

القر�سنة واحلد من الأن�سطة غري القانونية، وتوفري بيئة 

البحريني  امللكي  البحرية  �سالح  ت�سلم  كما  اآمنة،  بحرية 

واخلا�سة   )CTF152( املختلطة  الواجب  قوة  قيادة 

بحفظ الأمن البحري يف اخلليج العربي لثالث مرات.

 خام�سا: تقوم قوة دفاع البحرين بدور حيوي يف دعم 

امل�سرية التنموية واحل�سارية ال�ساملة يف مملكة البحرين 

امل�ستوى  رفيعة  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  خالل  من 

حمد  امللك  وم�ست�سفى  الع�سكري،  امل�ست�سفى  خالل  من 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  بن  ومركز حممد  اجلامعي، 

والكتيبة  لالأورام،  البحرين  ومركز  للقلب،  التخ�س�سي 

الطبية امليدانية، والتي تدار بطواقم وكوادر طبية مدربة 

ال�سحية  الرعاية  لتقدمي  امل�ستويات  اأعلى  وفق  طبًيا 

جانب  اإىل  املطلوبة،  العالجية  اخلدمات  وتوفري  الالزمة 

اإ�سهامات قوة دفاع البحرين الكبرية يف جمال الإ�سكان، 

كما قامت بالعديد من اجلهود يف مواجهة انت�سار فريو�س 

لتداعياته،  والت�سدي   ،)19- )كوفيد  امل�ستجد  كورونا 

واأن�ساأت قوة دفاع البحرين باخلدمات الطبية امللكية اأحد 

اأكرب مراكز العناية الفائقة يف اململكة.

اإن قوة دفاع البحرين خالل هذه العقود ا�ستطاعت   

الوطن  حماية  يف  املقد�س  وواجبها  بالتزاماتها  الوفاء 

اأرا�سيه،  ا�ستقالله و�سيادته و�سالمة  والدفاع عن  واأمنه 

الأمني وال�سخرة  الرجال«، واحل�سن  فهي بحق »م�سنع 

التي تتك�سر عليها كل اأطماع احلاقدين والأعداء، و�ستظل 

�ساخمة وقوية يف ظل التوجيهات ال�سديدة جلاللة امللك 

ورعاه،  اهلل  حفظه  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  املعظم 

وبت�سحيات و عطاءات اأبنائها البوا�سل.

حتتفل مملكة البحرين اليوم بذكرى تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين، والذي يوافق اخلام�س من فرباير من كل عام، وذلك اعتزاًزا وتقديًرا لعطاءات القوة وجميع منت�سبيها يف 

الذود عن الوطن و�سيادته و�سالمة اأر�سه، وما تبذله من ت�سحيات نبيلة، حتى ينعم جميع من يعي�س على اأر�س مملكة البحرين بالأمن والأمان والطماأنينة، وحلماية الأمن 

الوطني وتوفري ال�ستقرار الذي يدفع نحو حتقيق املزيد من املكت�سبات، غايتها الأ�سا�سية هي حتقيق الأهداف الوطنية يف بناء جمتمع حديث متطور يواكب متطلبات الع�سر، 

ويقوم على دعائم را�سخة من القوة و املنعة من اأجل الو�سول اإىل مزيد من الرفعة والتقدم والزدهار.

 وتعود فكرة اإن�ساء قوة دفاع البحرين اإىل روؤية حكيمة من ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه 

اهلل ورعاه يف العام 1968، حينما كان جاللته وليًا للعهد، حيث ر�سم جاللته لها هيكلها وم�سارها، واأ�سرف على تاأ�سي�سها، وتابع مراحل تطورها ع�سكرًيا وت�سليحيًا وب�سرًيا 

بداية من ت�سكيل القوات الربية، فالقوات اجلوية والبحرية، ثم تاأ�سي�س الأ�سلحة الرئي�سية، وحر�س جاللته على رفدها بالأ�سلحة احلديثة واملتطورة، لتتوا�سل بعد ذلك م�سريتها 

الوطنية، ولتكون �سرًحا �ساخًما يحمي الوطن واملواطنني.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12356/PDF/INAF_20230205011531748.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/local/998079/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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خطة  �ضمن  البحرين  دفاع  قوة  و�ضلت  اأين  اإىل   ]

�ضناعة العتاد الع�ضكري؟ وهل هناك توجه لتبني تكنولوجيا 

الذكاء اال�ضطناعي؟

- ت�سري عملية التخطيط اال�سرتاتيجي يف قوة دفاع البحرين 

جنًبا اإىل جنب مع عملية البناء احل�ساري واالإن�ساين التي ت�سهدها 

اأر�سى  التي  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  �سمن  البحرين  مملكة 

دعائمها ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

ملك البالد املعظم القائد االأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه، 

ومبتابعة م�ستمرة من �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، ومبا يواكب التطورات وامل�ستجدات، 

التنموية  االأولويات حلماية مكت�سباتنا وم�سريتنا  وين�سجم مع 

فالتخطيط  تهديدات،  اأو  حتديات  اأي  مواجهة  يف  ونه�ستنا 

وانطالًقا  حمطاته،  وتتعدد  متجدد،  الدفاع  بقوة  اال�سرتاتيجي 

من االإميان الرا�سخ باأهمية االكتفاء الذاتي يف الت�سنيع احلربي 

الدفاعي، مت اإن�ساء املوؤ�س�سة الع�سكرية لتطوير الت�سنيع احلربي 

يف قوة دفاع البحرين، بهدف تطوير الت�سنيع احلربي وتاأ�سي�س 

دفاع  قوة  يف  احلربي  بالت�سنيع  اخلا�سة  الن�ساطات  وتنظيم 

االأنظمة،  وتعديل  وتطوير  بت�سميم  القيام  ي�سمل  مبا  البحرين 

احلربي  والعتاد  والذخائر  باالأ�سلحة  اخلا�سة  امل�سانع  واإن�ساء 

وت�سنيع التقنيات احلديثة. 

الدفاع  بقوة  اال�سرتاتيجي  التخطيط  معامل  اأهم  ومن 

الكوادر  بناء وتطوير  الب�سري من خالل  العن�سر  اال�ستثمار يف 

الوطنية املوؤهلة، والنهو�س والرقي بها علمًيا لقيادة عملية البناء 

بالتقدم  املتعلقة  املر�سومة  خطتها  يف  واال�ستمرار  احل�ساري، 

االإداري والبناء القتايل، وتطوير عتادنا الع�سكري. وبالتايل، فاإن 

من اأولوياتنا االهتمام بالذكاء اال�سطناعي الذي مل ُيعد طموًحا 

بقدر ما هو هدف وا�سح نعمل على تطويره با�ستمرار.

اأهمية  مدى  اإىل  ي�سري  املنطقة  يف  اال�سرتاتيجي  املوقف  اإن 

وخطورة التطور التقني على االأمن الوطني والدويل، واأثر التقدم 

التي  والتهديدات  امل�ستقبل  حروب  على  اال�سطناعي  الذكاء  يف 

بكل عزمية  كافة  اجلهود  بذل  علينا  يحتم  الذي  االأمر  تواجهنا، 

واإخال�س من اأجل حفظ ال�سالم وامل�ساركة يف مواجهة التهديدات 

الإر�ساء دعائم اال�ستقرار واالأمن الدوليني بالتعاون مع دول العامل 

ال�سقيقة وال�سديقة.

جائحة كورونا

باجلانب  االهتمام  �ضرورة  كورونا  جائحة  اأظهرت   ]

م�ضاهمتها  لتعزيز  البحرين  دفاع  قوة  تتجه  هل  الطبي.. 

الطبية من خالل تو�ضعة منظوماتها الطبية؟

ال�سامية  التوجيهات  البحرين يف ظل  دفاع  قوة  �ساهمت   -

حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد 

ودعم  ورعاه،  اهلل  حفظه  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  املعظم 

ورعاية �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س جمل�س الوزراء 

حفظه اهلل، يف اجلهود الكبرية املبذولة للت�سدي لالنت�سار العاملي 

وقامت  الواحد  البحرين  فريق  �سمن  كورونا  فريو�س  جلائحة 

قوة دفاع البحرين بدورها الوطني البارز ملكافحة هذه اجلائحة 

االإدارية  النبيلة واجلاهزية  امل�ساهمات  من خالل  وذلك  العاملية 

العالية للخدمات الطبية امللكية التي ت�سم من�ساآت جمهزة باأحدث 

امل�ستلزمات ال�سحية العالجية وتبنت تدابري وقائية ذات م�ستوى 

رفيع من خالل كوادرها الطبية املوؤهلة واملتخ�س�سة، كل ذلك كان 

خري معني ملواجهة هذه اجلائحة العاملية. 

مب�ستوى  للرقي  اهتمامها  جل  احلكيمة  قيادتنا  اأولت  وقد 

املتطلبات  كافة  توفري  على  والعمِل  البحرين،  دفاع  بقوة  الفرد 

احلياتية له، ومن هذه اجلوانب، اخلدمات الطبية امللكية التي مت 

تو�سيعها باإن�ساء امل�ست�سفى الع�سكري الذي ي�سمُل اأحدث االأق�سام 

الطبية املتكاملة، ف�سالً عن وجود كتيبة ع�سكرية طبية ميدانية 

ال�سيخ حممد  مركز  ذلك  اإىل  ي�ساف  عالية،  وكفاءة  مقدرة  ذات 

بن خليفة اآل خليفة التخ�س�سي للقلب، والذي ُيعترب من اأحدث 

املراكز الطبية املتقدمة يف عالج وجراحِة القلب الذي يخدم جميع 

مواطني اململكة، وكذلك م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي وهو من 

مركز  وهناك  املنطقة،  يف  املتميزة  االأكادميية  الطبية  ال�سروح 

البحرين لالأورام وُيعد مركًزا طبًيا متطوًرا على م�ستوى املنطقة 

لعالج االأورام ال�سرطانية.

وكما اأ�سلفنا فاإن قوة دفاع البحرين ت�سم اليوم خم�س من 

امل�ست�سفى  وهي  البحرين  مملكة  يف  الطبية  املنظومات  اأرقى 

خليفة  بن  حممد  ومركز  امليدانية،  الطبية  والكتيبة  الع�سكري، 

امللك حمد  وم�ست�سفى  للقلب،  التخ�س�سي  اآل خليفة  �سلمان  بن 

باإجنازات هذه  البحرين لالأورام، واإننا نفخر  اجلامعي، ومركز 

املنظومات الطبية بقوة دفاع البحرين على ال�سعيدين الوقائي 

والعالجي، كما نعتز برقي خدماتها الطبية.

وكداأبهم يعكف القائمون على املنظومات الطبية امللكية بقوة 

والتحديث، وحتقيق  التقدم  انقطاع على  البحرين، ودون  دفاع 

نقالت تطويرية من اأجل خدمات طبية اأمثل ب�سقيها الت�سخي�سي 

والعالجي، اإ�سافة اإىل جانب االإعداد والتدريب الطبي، وال �سك اأن 

من اأهمها ما جرى افتتاحه باخلدمات الطبية امللكية حديًثا وهو 

مبنى عيادات اخلدمات الطبية امللكية املجهزة بتقنيات ومعدات 

عالية  موؤهلة وخربات  كوادر  مع  نوعها  من  االأحدث  هي  طبية 

للتدريب  العهد  وا�سعة، وهناك مركز ويل  قدرات  ذات  امل�ستوى 

رائدة يف  امللكية  الطبية  اخلدمات  الذي جعل  الطبية  والبحوث 

جمال التعليم الطبي عاملًيا، عن طريق توفري التكنولوجيا احلديثة 

اإ�سافة  املحاكاة،  على  القائم  الطبي  التعليم  يف  اجلودة  عالية 

ال�سحية،  والعلوم  للتمري�س  امللكية  الطبية  اخلدمات  كلية  اإىل 

واأكادميية الرعاية ال�سحية مب�ست�سفى امللك حمد اجلامعي.

خمططات ا�سرتاتيجية

للتطورات  الدائمة  اإملامكم ومتابعتكم  [ معروف عنكم 

واملخططات اال�ضرتاتيجية يف املنطقة والعامل.. ما تعليقكم؟

- ارتبطت مملكة البحرين بحبل متني مع اأ�سقائها مبجل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ويف هذا ال�ساأن ت�ساهم مع القوات 

املجل�س يف  الدفاع عن دول  التعاون يف  لدول جمل�س  امل�سلحة 

اخلليجي،  التعاون  جمل�س  لدول  امل�سرتك  الدفاع  اتفاقية  اإطار 

اإ�سافة اإىل التعاون مع الدول العربية ال�سقيقة يف اإطار اتفاقية 

العربية، كما ت�سارك يف  الدول  الدفاع العربي امل�سرتك جلامعة 

حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن بقيادة االأ�سقاء باململكة العربية 

االإرهاب،  ملحاربة  الع�سكري  االإ�سالمي  والتحالف  ال�سعودية، 

البحرين عالقات تعاون و�سداقة  كذلك ن�سجت ووطدت مملكة 

على  والغرب  بال�سرق  واحلليفة  ال�سديقة  الدول  مع  وثيقة 

حلماية  والدولية  الثنائية  التعاون  اتفاقيات  اإطار  يف  ال�سواء 

احلدود االإقليمية، وجهود عمليات حفظ ال�سالم واالأمن الدويل، 

والعمليات االإن�سانية ومكافحة االإرهاب حتت مظلة االأمم املتحدة، 

الدويل ملحاربة تنظيم داع�س  التحالف  اململكة يف  حيث ت�سارك 

االإرهابي، وقوة دفاع البحرين تعمل دائًما من خالل ذلك لكل ما 

من �ساأنه تعزيز ذلك التعاون وتقوية تلك الروابط، من اأجل رفع 

م�ستوى التن�سيق والتعاون امل�سرتك وتبادل اخلربات مع البلدان 

وامل�ستقبلية،  احلالية  التحديات  ملواجهة  وال�سديقة  ال�سقيقة 

حلفظ اال�ستقرار باملنطقة والعامل. 

دائًما  وال�سعي  التطور  هو  الع�سكري  العمل  يف  االأ�سل  اإن 

لرفع م�ستوى اجلاهزية القتالية واال�ستعدادات االإدارية الالزمة 

وفق اأعلى امل�ستويات، ونحن يف قوة دفاع البحرين نتطلع دائًما 

اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك 

ورعاه،  اهلل  حفظه  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  املعظم  البالد 

اأ�س�س قوة الدفاع البحرين على نهج ثابت وقاعدة �سلبة  الذي 

قوامها اجلهوزية ومواكبة التطور واحلداثة، و�سوالً اإىل التكامل 

الع�سكري املن�سود، الذي يتحقق بعد توفري برامج وخطط قائمة 

على ا�سرتاتيجيات مدرو�سة، وهي غاية يجب اأن يو�سع لتحقيقها 

اأعلى اأ�س�س التخطيط والتنظيم املتقدمة.

متغريات الأو�ساع يف املنطقة

تتغري  واأو�ضاع  بتطورات  املنطقة متر  تعلمون  كما   ]

البحرين  مملكة  على  حتديات  بال�ضرورة  وحتمل  ب�ضرعة 

وكل الدول العربية.. ما راأي معاليكم؟

املتالحقة  التطورات  بعد  خا�سة  البحرين،  مملكة  تدرك   -

يف املنطقة حجم التحوالت والتداعيات املت�سارعة، واالحتماالت 

والتعاون  التن�سيق  فاإن  وعليه  م�ستقبلها،  يف  املوؤثرة  املختلفة 

على  نوؤكد  نحن  اأ�سلفت  وكما  ق�سوى،  باأهمية  يحظى  الدفاعي 

اأهمية االأطر التي ي�سهدها التعاون والتن�سيق امل�سرتك بني مملكة 

البحرين والدول ال�سقيقة واحلليفة وال�سديقة املت�سقة مع عراقة 

هذه العالقات واملت�سمة بحيوتها وتنا�سبها مع خمتلف املتغريات، 

االأمن  حلفظ  اجلهود  ومنها  االأطر،  هذه  يف  نوعي  تقدم  وهناك 

االإقليمي والت�سدي لالإرهاب والتطرف وجتفيف م�سادر متويله، 

وجمابهة املخاطر التي حتيط مب�ساحلنا امل�سرتكة يف املنطقة.

ويحتل التعاون الدفاعي اخلليجي مكانة متقدمة من جماالت 

امل�سرتك،  وامل�سري  الهدف  على  مبني  اإنه  اإذ  الع�سكري  التعاون 

التخطيط  على  تقوم  الدفاعي  التعاون  هذا  اأ�س�س  اإن  وحيث 

اجلماعي، ونحر�س بعناية بالغة على متابعة االأو�ساع املتغرية 

للمياه  املتعمد  باال�ستهداف  يتعلق  فيما  خا�سة  املنطقة،  يف 

لل�سفن  املتكررة  العدائية  والهجمات  العربي،  للخليج  االإقليمية 

التجارية، ويف هذا تهديد الأمن منطقتنا وخطوط املياه الدولية، 

لذلك فاإن قوة دفاع البحرين حتر�س على التن�سيق مع خمتلف 

االأطراف االإقليمية واملحلية من اأجل مكافحة قوى االإرهاب ووقف 

دعمها ومتويلها من اأي طرف كان، ونعتز يف هذا ال�سدد بامل�سرية 

النبيلة  لالأهداف  لتحقيق  جميًعا  ونتطلع  املباركة،  اخلليجية 

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، مبا ت�سبو اإليه لتوحيد 

ال�سفوف وتقريب القلوب وتنمية امل�سالح امل�سرتكة.

القائد العام لقوة دفاع البحرين يف لقاء مع روؤ�ساء حترير ال�سحافة املحلية:

تد�سني اأحدث الطائرات املقاتلة يف تر�سانة ال�سالح اجلوي بالعامل قريًبا

عي�سى ال�سايجي:

لعدة �ضنوات خلت ويف ذكرى تاأ�ضي�س قوة دفاع البحرين انفردت »االأيام« بعدة لقاءات �ضحافية مهمة مع معايل امل�ضري الركن ال�ضيخ خليفة بن اأحمد اآل 

خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، هذه اللقاءات ال�ضحافية اكت�ضبت انت�ضارا وا�ضعا على امل�ضتوى الوطني واالإقليمي والدويل ملا ت�ضمنته من مواقف مهمة 

حملت اأبعادا متعددة اإىل جانب ما �ضردته الذاكرة التاريخية لقائد ع�ضكري عا�ضر هذه املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية منذ ن�ضاأتها مرورا بكل املراحل حتى اأ�ضبحت �ضرحا 

ع�ضكريا �ضاخما.

معايل امل�ضري الركن ال�ضيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة رجل يعطي الكلمة حقها ويقدرها اأعلى تقدير، لذلك فهو عندما يتحدث فاإن حديثه يكون يف منتهى 

اللقاءات  اأحد  الوراء ويف  اإىل  بذاكرتي  اأعود  فاإين عندما  العميق، وبهذا اخل�ضو�س  االأفكار ويف عني احلدث ولكل كلمة معناها  الو�ضوح وال�ضال�ضة وترتيب 

ال�ضحافية وعندما �ضرعت بتدوين احلديث ال�ضحايف مع معاليه على االأوراق التي اأمامي اأخرجت قلم حرب جاف من جيبي وبداأت الكتابة اإال اأن معايل امل�ضري 

نه�س من مقعده وتوجه اإىل طاولة مكتبه ليجلب قلم ر�ضا�س ويناولني اإياه قائال يل: خذ القلم الر�ضا�س فهو اأف�ضل للكتابة الأنه يف�ضح لك املجال للمراجعة 

والت�ضحيح بعك�س القلم اجلاف.

يف لقائنا مع معايل امل�ضري يوم االأربعاء املا�ضي مبقر القيادة العامة عدت بذاكرتي اإىل هذه احلادثة التي الزمتني طويال عندما �ضاهدت اأقالم الر�ضا�س التي 

كانت مو�ضوعة على الطاولة التي دار عليها احلديث بني القائد العام وروؤ�ضاء حترير ال�ضحف املحلية، الأدرك جيدا اأين اأمام رجل يزن الكلمة فهي لديه كالر�ضا�ضة 

متى ما خرجت فاإنها لن تعود، لذلك فهو يتداول احلديث بهدوء ويقف عند كل كلمة يقولها ويراجعها الإدراكه مبدى قوتها ومدى ما ميكن اأن حتدثه من تاأثري.

ولذلك فال غرابة اأن يعترب معايل امل�ضري كل االأقالم الوطنية الر�ضينة يف ال�ضف االأول مع القوات امل�ضلحة ململكة البحرين يف الذود عن م�ضالح الوطن واأن 

يثني معاليه على الدور املهم لل�ضحافة الوطنية يف تعزيز الوعي املجتمعي، مثمنا جهود كل الطاقات والكوادر املتميزة يف املجال ال�ضحفي لالرتقاء باملجال 

االإعالمي وال�ضحايف، ونقل االأحداث ومتابعتها والدفاع عن ق�ضايا الوطن وم�ضاحله.

اإن هذا التقدير الكبري لل�ضحافة الوطنية ودورها اأن ياأتي من قائد ع�ضكري كبري وحمنك ذي خربة كبرية فهو �ضرف وفخر ل�ضحافتنا الوطنية وكل كوادرنا 

االإعالمية وال�ضحفية، وهو دعوة للمزيد من البذل والعطاء يف هذا املجال الذي اعتربه القائد العام يف ال�ضف االأمامي.

ويف عالقة معايل امل�ضري مع ال�ضحافة، نعود قليال اإىل العام 2011 اأبان االأحداث وبالتحديد يف 9 مايو 2011، حيث مل متنعه م�ضاغله وعظم امل�ضوؤولية التي 

كان يتحملها يف ذلك الوقت من القيام بزيارة مبنى �ضحيفة »االأيام« تقديرا منه للدور الكبري الذي قامت به ال�ضحافة خالل االأحداث التي مرت بها اململكة، حيث 

اأ�ضاد معاليه بدور �ضحيفة »االأيام« وقال لي�س ذلك بغريب على »االأيام« التي عهدناها دائما يف خدمة الوطن واملواطنني.

واأكد معايل امل�ضري على اأهمية الر�ضالة التي ا�ضطلعت و�ضائل االعالم املحلية ويف مقدمتها �ضحيفة »االأيام« بحملها وقال اإن ال�ضحافة البحرينية اأثبتت اأنها 

قادرة على حمل امل�ضوؤولية على اأكمل وجه، معربا عن �ضكره لكل الطاقات ال�ضحفية.

وقد يظن الكثري اأن معايل امل�ضري عندما يتحدث فاإن احلديث يغلب عليه الطابع الع�ضكري، لكن ذلك لي�س بالواقع، حيث اإن معايل امل�ضري ميزج برباعة فائقة 

بني اللغة الع�ضكرية وال�ضيا�ضية والدبلوما�ضية ب�ضورة تدل على متكن الرجل من نا�ضية احلديث وتوجيه دفته بكل اقتدار.

طبعا من ال�ضعب قراءة �ضخ�ضية فريدة ك�ضخ�ضية امل�ضري يف �ضاعات معدودة، لكن املرحوم االإعالمي �ضعيد عبداهلل احلمد والعقيد الركن عبداهلل �ضعيد مهنا 

الكعبي موؤلفا كتاب »خليفة بن اأحمد.. ال�ضرية وامل�ضرية« ا�ضطحبانا معهم يف �ضفحات كتابهم، اإىل هناك يف االأعماق واجلذور االأوىل التي خرجت منها هذه 

ال�ضخ�ضية، فمثل هذه ال�ضخ�ضية املعطاءة واخلالقة مل تاأت من فراغ واإمنا جاءت من اأعماق تاريخ عريق وبعيد و�ضارب يف اأعماق االأر�س.

اإنها م�ضرية حافلة لقائد فريد يف كفاءته واقتداره، قائد حمب للبحرين ملكا و�ضعبا، قائد كر�س حياته لبناء وتاأ�ضي�س قوة ع�ضكرية للدفاع عن حيا�س الوطن.

اإن الق�ضية ال تنح�ضر يف التاأ�ضي�س فقط واإمنا يف ا�ضتمرار البناء ويف النجاح والتفوق، وهذا هو ما كر�س معايل امل�ضري نف�ضه له وعمل عليه بجد واجتهاد، 

وخري �ضاهد على ذلك ما نراه كل يوم من قيام معاليه بزيارات تفقدية ملختلف الوحدات بقوة الدفاع للوقوف على جاهزيتها االإدارية والقتالية. 

ويف ما يلي ن�س اللقاء.

تقدم نوعي يف حفظ الأمن الإقليمي والت�سدي 

لالإرهاب والتطرف

نتابع ال�ستهداف املتعمد للمياه الإقليمية 

والهجمات املتكررة لل�سفن
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ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

العهد نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س جمل�س الوزراء: 

واهتمام  رعاية  من  به  حتظى  ما  بف�سل  البحرين  دفاع  قوة  اإن 

ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �ساحب  من ح�سرة 

البالد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه، فهي 

وفخر  عز  وم�سدر  الوطن،  ومنجزات  ملقدرات  احل�سني  احل�سن 

ت�سحيات  من  منت�سبوها  يقدمه  ما  نظري  البحرين  اأبناء  لكافة 

وعطاء.

�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س جمل�س الوزراء.. 

توجيهات �سديدة واهتمام متوا�سل لتطوير اخلطط والربامج امل�ستقبلية يف قوة دفاع البحرين

حفل تخريج الدفعة اخلام�سة ع�سرة من مر�سحي ال�سباط

»�سرية القاد�سية« يف كلية عي�سى امللكية الع�سكرية

نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س جمل�س 

الوزراء حفظه اهلل: اإن امل�ستوى امل�سرف الذي 

والإدارية  القتالية  اجلاهزية  اإليه  و�سلت 

من  متتلكه  ما  بف�سل  البحرين  دفاع  لقوة 

كفاءات ب�سرية قادرة على التعامل بكل كفاءة 

الع�سكرية،  املنظومات  اأحدث  مع  وفعالية 

امل�ساعي  البحرين جلميع  دعم مملكة  موؤكًدا 

وتعزيز  البحري  الأمن  �سمان  اإىل  الهادفة 

املنطقة. ا�ستقرار 

يف  ممثلة  البحرين  دفاع  قوة  وت�سلمت 

�سالح البحرية امللكي البحريني مهمة قيادة 

الثالثة،  للمرة   152 املختلطة  الواجب  قوة 

حتالف  يف  البحرين  دفاع  قوة  ت�سارك  اإذ 

املختلطة«،  البحرية  »القوات  �سمن  بحري 

يهدف اإىل تعزيز الأمن وال�ستقرار يف املياه 

الدولية لل�سرق الأو�سط .

اأحمد  بن  خليفة  ال�سيخ  الركن  امل�سري 

البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل 

�ساحب  حل�سرة  العظيم  �سكره  عن  يعرب 

ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  املعظم  البالد 

امل�ستمرة  رعايته  على  ورعاه،  اهلل  حفظه 

دفعات  من  جديدة  دفعة  بتخريج  لالحتفال 

ال�سباط. املر�سحني 

التي  املتقدمة  باملكانة  معاليه  واأ�ساد 

الع�سكرية  ال�سروح  خمتلف  اإليها  و�سلت 

اأهمية  واأكد  البحرين،  دفاع  بقوة  التعليمية 

امل�سلحة  القوات  خلدمة  ال�سروح  تلك  دور 

البحرين.  مبملكة 

هذه  اإن  البحرين:  دفاع  لقوة  العام  القائد  اآل خليفة  اأحمد  بن  ال�سيخ خليفة  الركن  امل�سري 

اإعداد الكوادر القيادية الإعداد الأمثل للعمل الع�سكري امل�سرتك بني القوات  التمارين ت�سهم يف 

املفاهيم واخلطط وتهيئة  توحيد  اأجل  من  ال�ساأن،  هذا  املعنية يف  الأمنية  الع�سكرية واجلهات 

منظومة عملياتية م�سرتكة.

التمارين امليدانية.. الإعداد الأمثل للعمل الع�سكري

�سالح البحرية امللكي البحريني يت�سلم

»ctf 152« مهام قيادة قوات الواجب

اخلدمات الطبية امللكية..

 تو�سعة نوعية للقطاع ال�سحي  

من  اأ�سبح  البحرين  دفاع  لقوة  امللكية  الطبية  باخلدمات  الع�سكري  امل�ست�سفى 

من  واملبا�سرة  امل�ستمرة  املتابعة  بف�سل  املنطقة،  على م�ستوى  امل�ست�سفيات  اأف�سل 

الطبية  افتتاح املختربات  ياأتي  ال�سدد،  البحرين. ويف هذا  العام لقوة دفاع  القائد 

الركن  الفريق  اأناب معاليه  اإذ  امللكية،  الطبية  اليومية باخلدمات  وعيادة احلالت 

عبداهلل بن ح�سن النعيمي وزير �سوؤون الدفاع حل�سور احلفل.

اإن افتتاح مبنى الإدارة واملخازن واخلدمات التابعة للموؤ�س�سة ال�ستهالكية والقت�سادية 

اأ�سلحة  الدعم وال�سناد ملختلف  لتوفري  اللوج�ستية  امل�ساريع  اإ�سافة مهمة يف  ُيعد  الع�سكرية 

ووحدات قوة دفاع البحرين، اإذ اأقيم حتت رعاية القائد العام لقوة دفاع البحرين حفل افتتاحها، 

واأناب معاليه الفريق الركن ذياب بن �سقر النعيمي رئي�س هيئة الأركان.

افتتاح مبنى الإدارة واملخازن واخلدمات للموؤ�س�سة 

ال�ستهالكية والقت�سادية الع�سكرية.. امل�ساريع 

اللوج�ستية توفر الدعم والإ�سناد

قوة دفاع البحرين تنظم دورة املتطوعني املدنيني للقوة الحتياطية »الدفعة الثالثة«، وذلك 

اإذ ا�سرتك يف الدورة عدد من املتطوعني من القطاع املدين يف القوة  ا�ستمراًرا للمرحلة الأوىل، 

الحتياطية للمواطنني من اأقارب العاملني واملتقاعدين يف قوة دفاع البحرين واحلر�س الوطني 

)الع�سكريني واملدنيني(.

القوة الحتياطية »الدفعة الثالثة« ح�سن الدفاع الأول لقوة دفاع البحرين 

 فر�سة عظيمة للدفاع عن الوطن وخدمة اأرا�سيه

ال��ب��ح��ري��ن..  يف  م����رة  لأول   •
الأورط��ي  ال�سريان  ت�سخم  عالج 

وبا�ستخدام  بالدعامات  البطني 

يف   »FUSION« ب���رن���ام���ج 

امل�ست�سفى الع�سكري.

للرجال  البحرين  دفاع  لقوة  القوى  لألعاب  الع�سكري  املنتخب 

ذهبيات  اأربع  بينها  ملونة،  ميداليات  بثماين  يفوز  وال�سيدات 

للرجال،  كيلومرتات   10 �سباق  يف  وبرونزيتان،  وف�سيتان 

و�سباق 8 كيلومرتات لل�سيدات، و�سباق التتابع يف بطولة العامل 

لخرتاق ال�ساحية الع�سكرية التي اأقيمت بجمهورية الربتغال.

وم��ع��ق��دة،  دق��ي��ق��ة  ب��ع��م��ل��ي��ة   •
»م�����س��ت�����س��ف��ى ح��م��د اجل��ام��ع��ي« 

ي�����س��ت��اأ���س��ل ورًم�����ا خ��ب��ي��ًث��ا ك��ب��ًرا 

يبلغ وزن��ه ح��وايل 2 كغ من بطن 

مري�سة عمرها 55 عاًما.
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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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»كريدي مك�س« و»بنفت«:

طرح منتجات متويلية مبتكرة

و�شركة  مك�س  كريدي  �شركة  وقعت 

اأف�شل  لدرا�شة  تفاهم  مذكرة  م�ؤخًرا،  بنفت، 

التم�يلية  للمنتجات  املبتكرة  العمل  مناذج 

جتربة  من  جزًءا  ت�شكل  والتي  للم�شتهلك، 

الت�ش�ق للزبائن. وت�شاعد هذه املنتجات على 

للزبائن،  الرقمية  املالية  بالتجربة  الرتقاء 

وقد مت ت�قيع مذكرة التفاهم يف املقر الرئي�س 

ل�شركة بنفت.

ال�شركتني،  بني  التعاون  ومب�جب 

التقنية  اأنظمتها  مك�س  كريدي  ت�فر  �ش�ف 

واملالية الرا�شخة، بينما �شتتيح �شركة بنفت 

التطبيقات  برجمة  واجهات  من  ال�شتفادة 

العمالء  ت�شجيل  ت�شهل  �ش�ف  التي   )API(
لتقدمي  الئتماين  والتقييم  رقمًيا،  اجلدد 

عالوة  وال�شداد.  والتحقق  الف�ري  التم�يل 

على ذلك، �ش�ف ت�شتفيد ال�شركتان من جه�د 

فرق عملهما من املتخ�ش�شني لكت�شاف حل�ل 

وادفع  الآن  »ا�شرت  ملنتج  املمار�شات  اأف�شل 

لحًقا«، وذلك بهدف تقدمي اإطار عمل م��شى 

به يعمل على خدمة منظ�مة خدمات »ا�شرت 

الآن وادفع لحًقا« يف مملكة البحرين. 

عبدال�احد  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه 

بنفت:  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  اجلناحي 

البنية  خدمات  بنفت  �شركة  قدمت  »لطاملا 

�شمن  وذلك  الرقمنة،  لت�شهيل  التحتية 

دورنا  يف  لال�شتمرار  احلثيثة  م�شاعينا 

املبتكرة  املالية  اخلدمات  الريادي يف جمال 

خدمة  ت�شغيل  متكني  وُيعد  املنطقة.  يف 

�شمن  اململكة  يف  لحًقا  وادفع  الآن  ا�شرت 

اأهدافنا ال�شرتاتيجية، ونحن نتطلع اإىل هذه 

ال�شراكة من اأجل تنفيذها بنجاح مع كريدي 

مك�س ومقدمي الئتمان الآخرين يف ال�ش�ق، 

وذلك بهدف تعزيز جتربة الت�ش�ق للعمالء«. 

من جانبه، قال اأحمد عبدالرحمن �شيادي 

الرئي�س التنفيذي ل�شركة كريدي مك�س: »اإننا 

�شعداء مبا حققناه من خط�ات مهمة وتقدم 

�شركة  مع  ب�شراكتنا  يتعلق  فيما  ملم��س 

ال�شنني، كما نفخر مب�ا�شلة  مر  بنفت على 

الزبائن، وطرح  تعزيز خدمة  جه�دنا نح� 

طرق اأكرث ابتكاًرا وي�شًرا ل�شتخدام املنتجات 

وج�دة  عالية  قيمة  ت�فر  التي  واخلدمات 

فائقة لأنظمة التم�يل«.

بنمو 16.5% على �أ�سا�س �سنوي

 87.4 مليون دينار �لتد�والت �لعقارية ل�سهر يناير
عبا�س ر�شي:

ك�شفت بيانات ر�شمية من� قيمة التداولت 

 2023 املن�شرم  يناير  �شهر  يف  العقارية 

لتتجاوز  اأ�شا�س �شن�ي،  بن�شبة 16.5% على 

 87.4 ال�شهرية  العقارية  التداولت  قيمة 

دينار  ملي�ن  بـ75  مقارنًة  دينار،  ملي�ن 

خالل يناير من العام 2022.

والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  بيانات  وتظهر 

يف  املتداولة  العقارات  اإجمايل  بل�غ  العقاري 

 ،%3.8 بنم�  عقاًرا،   1577 املن�شرم  يناير 

ذاتها من  الفرتة  مقارنًة بـ1518 عقاًرا خالل 

العام 2022.

القطاع  من�  ا�شتمرار  البيانات  وت�ؤكد 

الأرا�شي  اأ�شعار  ارتفاع  ظل  يف  العقاري 

امللح�ظ  الرتاجع  رغم  البحرين،  ال�شكنية يف 

الذي ت�شهده اأ�شعار الأرا�شي ال�شتثمارية منذ 

�شن�ات.

ي�شهدها  التي  النم�  معدلت  وتتزامن   

احلك�مي  الت�جه  مع  العقاري  القطاع 

القطاع  مع  بال�شراكة  الإجراءات  لت�شهيل 

التي  الذهبية«  »الإقامة  واإطالق  اخلا�س، 

وامل�اهب  الكفاءات  لأ�شحاب  الفر�شة  متنح 

للح�ش�ل على اإقامة دائمة يف مملكة البحرين 

اأو جمم�عة  عقار  امتالك  اأو  ولعائالتهم،  لهم 

عقارات بقيمة ل تقّل عن 200 األف دينار، اإذ 

من  اأكرث  العام 2022  منت�شف  ا�شتفاد حتى 

1800 �شخ�س.

الربامج  حزمة  اأن  عقاري�ن  وي�ؤكد 

الإ�شكان  وزارة  طرحتها  التي  التم�يلية 

املا�شي  اأغ�شط�س  يف  العمراين  والتخطيط 

اأ�شهمت يف انتعا�س القطاع العقاري وتخفيف 

الطلبات الإ�شكانية املرتاكمة. 

وتت�شمن الربامج التم�يلية التي طرحتها 

ي�فر  الذي  »ت�شهيل«  برنامج  الإ�شكان  وزارة 

»ت�شهيل  وهي  جديدة،  مت�يلية  خيارات   3

و»ت�شهيل  الع�د«،  البيت  و»ت�شهيل  عقاري«، 

التي  التم�يل  خدمة  اإىل  بالإ�شافة  تعاون«، 

البن�ك  مع  بال�شراكة  »مزايا«  برنامج  يقدمها 

التجارية. وامل�شارف 

العقاري يف  التداول  اإجمايل  اأن  اإىل  ي�شار 

دينار  مليار   1.085 نح�  بلغ   2022 العام 

مقارنة بـ1.046 مليار دينار يف 2021، اأي 

حني  يف   ،%3.7 بلغت  طفيفة  زيادة  بن�شبة 

بلغ اإجمايل معامالت املبايعات العقارية نح� 

21603 معامالت بنهاية العام، بنم� طفيف 

مقارنة بـ21444 معاملة عقارية.

دعو� �إىل توفري م�سادر �لتمويل وو�سع جدول زمني للتنفيذ.. رجال �أعمال: 

دعم توجهات »�لغرفة« نحو �إن�ساء م�سنعني غذ�ئيني وهيئة تنظيم قطاع �ملقاوالت

�شركة  �شاحب  عبدالعال  حممد  وقال 

الأهداف  باأن  الغذائية  للم�اد  ف�د«  »اأوول 

واخلطط التي طرحتها غرفة جتارة و�شناعة 

ورجال  التجار  م�شلحة  يف  ت�شب  البحرين 

ت��شيح  اإىل  بحاجة  تزال  ل  ولكنها  الأعمال، 

تاأ�شي�س  ذلك  يف  مبا  التنفيذ،  اآلية  ب�شاأن 

يف  الغذائي  الأمن  اأهداف  لدعم  م�شنعني 

اململكة.

واأ�شاف عبدالعال اأنه يجب التعاون مع 

م�شاريع  لإمتام  واخلا�س  العام  القطاعني 

حماور  �شمن  من  تعترب  التي  الغذائي  الأمن 

واأهداف  للمملكة  القت�شادية  الروؤية 

باأهمية  �شابقا  طالبنا  كما  امل�شتدامة،   التنمية 

اأمن  تاأ�شي�س  لقن�ات  البحرين  جتار  ت�جه 

املبا�شر  ال�شتثمار  خالل  من  غذائي  حقيقي 

والرثوة  وال�شيد،  الزراعة،  قطاعات  يف 

وبنف�س  الغذائي،  احلي�انية،  والت�شنيع 

الرتتيب يف الأول�يات.

نا�شر  العقاري  اخلبري  اأكد  جانبه  من 

الأهلي �شرورة التن�شيق مع اجلهات املعنية 

م�شروع  م�ش�دة  على  للعمل  واملخت�شة 

بقان�ن لإن�شاء »هيئة تنظيم قطاع املقاولت« 

التي طرحتها غرفة جتارة و�شناعة البحرين 

�شركات  اأن  اإىل  م�شرًيا  الهيئة،  هذه  لإن�شاء 

�ش�قها  ب�شبب  كثرية  اململكة  يف  املقاولت 

اإ�شدار  و�شه�لة  العالية  واأرباحها  الرائج 

م�شكالت  ثمة  اأنه  اإل  والإجراءات،  امل�افقات 

ومل  البناء  مقاول�  منها  يعاين  وحتديات 

يح�شل�ا بعد على الهتمام والرتكيز.

نح�  ميثل  القطاع  اأن  الأهلي  واأ�شاف 

يعاين  اأنه  اإل  ال�طني  القت�شاد  من   %40

العديد  ظه�ر  عليه  ترتب  ما  التنظيم،  عدم 

حماية  جمال  يف  والق�ش�ر  امل�شاكل  من 

اإىل  بالإ�شافة  املقدمة  اخلدمات  اأو  العاملني 

ت�شميتها  واإعادة  الأرا�شي  م�شكلة تخطيطات 

�شبب  الذي  الأمر  متكرر،  ب�شكل  وت�شنيفها 

اأ�شراًرا كبرية للتجار.

جتارة  غرفة  »ت�شعى  بالق�ل:  وتابع 

البيانات  جمع  اإىل  البحرين  و�شناعة 

امل�ش�ؤولني  على  لطرحها  املماثلة  واملعل�مات 

بقطاع  املعنية  الر�شمية  اجلهات  يف 

والتجارة  الأ�شغال  وزارة  مثل  املقاولت 

عن  امل�ش�ؤولني  اإىل  اإ�شافة  والعمل وغريها«، 

اأجل  من  اخلارجية  والتجارب  التنظيمات 

هذه  و�شلبيات  واإيجابيات  تفا�شيل  معرفة 

ل��شع  املمار�شات،  باأف�شل  والأخذ  التجارب 

املقاولت  مهنة  لتنظيم  النهائية  م�ش�دة 

ورفعها للجهات املخت�شة.

الرئي�س  ال�شيد  اأحمد  اأكد  ذلك  اإىل 

اأن  التخ�ش�شي،  ال�شالم  مل�شت�شفى  التنفيذي 

التي  ال�شحي  بالقطاع  املعنيتني  الدرا�شتني 

اأعدتها غرفة جتارة و�شناعة البحرين ت�شب 

ل  ولكن  به،  والنه��س  القطاع  م�شلحة  يف 

جل�شات  عقد  اإىل  بحاجة  امل��ش�ع  زال 

ووزارة  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  مع  ت�شاورية 

وغرفة  لل�شحة  الأعلى  واملجل�س  ال�شحة 

الإجراءات  لت��شيح  وال�شناعة  التجارة 

البحرينية  الك�ادر  لت�ظيف  خطة  وو�شع 

من اأطباء وممر�شني ودعمهم يف برامج طبية 

جديدة بالتعاون مع �شندوق العمل »متكني« 

م�شرًيا  ت�ظيفهم،  على  امل�شتثمرين  وت�شجيع 

ال�شراكة  تطبيق  يف  الإ�شراع  �شرورة  اإىل 

القطاع  لتعزيز  واخلا�س  العام  القطاع  بني 

اأهمية بذل  ال�شحي يف اململكة، وم�شدًدا على 

التاأمني  نظام  لت��شيح  اجله�د  من  املزيد 

ال�شحي اجلديد للم�شت�شفيات اخلا�شة.

رئي�س  اجل�شي  ن�اف  قال  جانبه  من 

ملعاهد  البحرين  جمعية  اإدارة  جمل�س 

و�شناعة  جتارة  غرفة  »ت�ؤكد  التدريب: 

امل�شروعات  هذه  مثل  خالل  من  البحرين 

املطل�ب  بدورها  تق�م  اأنها  واملبادرات 

القطاع  من�شاآت  اأ�شحاب  تزويد  جمال  يف 

الب�شرية  الك�ادر  من  باحتياجاتهم  اخلا�س 

الإنتاجية  على  والقادرة  واملدربة  امل�ؤهلة 

كما  جهة،  من  الأداء  مب�شت�يات  والرتقاء 

ت�ؤكد على دورها ال�طني يف النه��س براأ�س 

وو�شع  البحرين  مملكة  يف  الب�شري  املال 

ال�شحيح  الطريق  على  البحرينية  الك�ادر 

لتك�ن  ي�ؤهلها  ومبا  والتعليم،  التدريب  يف 

مناف�شة اأكرث يف �ش�ق العمل«.

جمعية  يف  »بدورنا  اجل�شي:  واأ�شاف 

ن�ؤكد  اخلا�شة  التدريب  ملعاهد  البحرين 

التجارة  غرفة  مع  ال�شراكة  على  حر�شنا 

الغرفة  يف  القطاعية  اللجان  ومع  وال�شناعة 

مبا  ن�شهم  واأن  الطم�ح،  الهدف  هذا  لتحقيق 

التعليم  جمال  يف  مرتاكمة  خربات  من  لدينا 

خا�شة  اإليه،  ال��ش�ل  ت�شريع  يف  والتدريب 

بامتياز، كما ونرحب بعقد  واأنه هدف وطني 

ال�شادة  مع  الت�شاورية  اجلل�شات  من  املزيد 

املعنيني يف الغرفة للم�شاركة يف ر�شم خريطة 

طريق وا�شحة املعلم يتم فيها ت�زيع الأدوار 

امل�ش�ؤوليات، كذلك ن�ؤكد على حر�شنا للنه��س 

قناعتنا  من  انطالقا  كاملة،  مب�ش�ؤوليتنا 

يف  يبذل�نه  التي  املخل�شة  للجه�د  وتاأييدنا 

غرفة التجارة و�شناعة البحرين«.

اأحمد  الدكت�ر  اأثنى  ذاته  الإطار  ويف 

البحرين  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  البناء 

على  الب�شرية  امل�ارد  وتنمية  للتدريب 

التجارة  اأول�ية غرفة  املهني  التدريب  و�شع 

وال�شناعة كقطاع مهم لتط�ير قطاع التدريب 

وخلق فر�س عمل واعدة للك�ادر البحرينية.

وقال البناء اإن جمعية البحرين للتدريب 

التي تزخر بك�ادر ب�شرية كثرية ومتخ�ش�شة 

والتدريب  التعليم  جمال  يف  متعمقة  بل 

ا يف قطاع  م�شتعدة للتعاون لأبعد حد خ�ش��شً

التعليم والتدريب تنمية امل�ارد الب�شرية.

ولفت اإىل اأن قطاع التدريب حقق جناًحا 

ميتد  الزمن  من  عق�د  خالل  للبحرين  كبرًيا 

العام 2015 عندما  العام 1975 حتى  منذ 

للتدريب  الأعلى  املجل�س  البحرين  د�شنت 

حيث  الن�عية،  املجال�س  وقطاعات  املهني 

والتخ�ش�شي  املهني  التدريب  على  يرتكز 

باعتباره راأ�س املال احلقيقي لأية دولة.

نا�صر االأهلي اأحمد البناء اأحمد ال�صيد حممد عبدالعال نواف اجل�صي

اأ�شماء عبداهلل:

اأكد رجال اأعمال اأهمية متابعة تنفيذ امل�صروعات الطموحة التي اأعلنت عنها غرفة جتارة و�صناعة البحرين موؤخًرا، ومن بينها تاأ�صي�س م�صنعني غذائيني بهدف تعزيز 

االأمن الغذائي يف البحرين، وم�صانع للمواد الغذائية االأولية، وتاأ�صي�س هيئة تنظيم قطاع املقاوالت، واإعداد دليل �صامل للم�صتثمرين حول اال�صترياد والت�صدير، ودرا�صات 

يف القطاع ال�صحي، اإ�صافة اإىل ال�صعي نحو حتديد املهن التي يحتاجها ال�صوق املحلي واالإقليمي.

واأ�صاروا يف ت�صريحات لـ»االأيام االقت�صادي« اإىل �صرورة و�صع جدول زمني لتنفيذ هذه امل�صروعات، والبحث عن م�صادر متويل لها بالتعاون بني احلكومة 

والقطاع اخلا�س وغرفة التجارة ذاتها، وتوفري كل الدعم الت�صريعي والقانوين واالإجرائي واملايل لها من خالل فرق عمل م�صرتكة بني تلك اجلهات.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12356/PDF/INAF_20230205011531748.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/economic/998013/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
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ساهمت مع القوات المسلحة الخليجية في الدفاع عن دول المجلس

قوة الدفاع درع منيع لحماية الوطن ومكتسباته

تحتف��ل مملك��ة البحرين اليوم بذكرى تأس��يس قوة 
دف��اع البحرين، والذي يواف��ق الخامس من فبراير من 
كل عام، وذلك اعتزازًا وتقديرًا لعطاءات القوة وجميع 
منتس��بيها في الذود عن الوطن وس��يادته وس��امة 
أرضه، وما تبذله من تضحيات نبيلة، حتى ينعم جميع 
من يعيش على أرض مملكة البحرين باألمن واألمان 
والطمأنينة، ولحماية األمن الوطني وتوفير االستقرار 
الذي يدفع نحو تحقيق المزيد من المكتسبات، غايتها 
األساسية هي تحقيق األهداف الوطنية في بناء مجتمع 
حديث متط��ور يواكب متطلبات العص��ر، ويقوم على 
دعائم راسخة من القوة والمنعة من أجل الوصول إلى 

مزيد من الرفعة والتقدم واالزدهار.
وتع��ود فكرة إنش��اء ق��وة دف��اع البحرين إل��ى رؤية 
حكيمة م��ن حضرة صاح��ب الجالة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة ملك الباد المعظ��م القائد األعلى 
للقوات المس��لحة في العام 1968، حينما كان جالته 
وليًا للعهد، حيث رس��م جالته لها هيكلها ومسارها، 
وأشرف على تأسيسها، وتابع مراحل تطورها عسكريًا 
وتسليحيًا وبش��ريًا بداية من تش��كيل القوات البرية، 
فالق��وات الجوي��ة والبحري��ة، ثم تأس��يس األس��لحة 
الرئيسة، وحرص جالته على رفدها باألسلحة الحديثة 
والمتط��ورة، لتتواصل بعد ذلك مس��يرتها الوطنية، 

ولتكون صرحًا شامخًا يحمي الوطن والمواطنين.
 وخ��ال ما يرب��و على نصف قرن من الزمان، س��طرت 
ق��وة دف��اع البحري��ن حروف��ًا مضيئ��ة ومش��رقة في 
س��جل العم��ل الوطن��ي، وكان وال ي��زال له��ا دوره��ا 
الهام والمؤث��ر في حفظ مقومات الس��يادة الوطنية 
والوق��وف حائط صد قوي ومني��ع في مواجهة كل من 
تس��ول له نفسه المس��اس بأمن البحرين وسيادتها 
واس��تقرارها، وقدمت نماذج فخر من أبنائها ش��هداء 
الواجب، والذي��ن بذلوا أرواحهم النفيس��ة حتى يبقى 
الوطن عزيزًا وكريمًا، ويرتقي إلى أعلى مراتب اإلنجاز 

والرفعة والنماء.
 وفي ظ��ل الدعم والمس��اندة والتوجيهات الس��امية 
 لحض��رة صاح��ب الجال��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك الباد المعظم القائ��د األعلى للقوات 
المس��لحة، واهتم��ام ورعاية صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائب 
القائد األعلى للقوات المس��لحة رئيس مجلس الوزراء، 
وبمس��اندة صاح��ب المعالي المش��ير الركن الش��يخ 
خليف��ة بن أحمد آل خليف��ة القائد الع��ام لقوة دفاع 
البحري��ن، اس��تطاعت قوة دف��اع البحري��ن على مدى 
السنوات أن تصل إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية 
بش��ريًا وتس��ليحيًا وخططيًا، لتحقق منجزات عسكرية 
تضاهي في تطورها ما تمتلكه جيوش كبريات الدول 

ذات التاريخ العسكري العريق.
 ولع��ل أبل��غ تأكيد على ذل��ك هو ما عب��ر عنه جالة 
المل��ك المعظ��م القائد األعلى للقوات المس��لحة في 
إح��دى زياراته لقوة دفاع البحري��ن، حين قال: »نعرب 
ع��ن تقديرنا واعتزازن��ا بقوة دف��اع البحرين ورجالها 
البواس��ل المخلصي��ن الذي��ن هم بع��ون اهلل الحصن 
المني��ع لحماي��ة وطننا العزي��ز ومنجزاته ومس��يرته 
الحضاري��ة ووحدته الوطني��ة كما نقدر م��ا تقومون 
به من واجبات بكل ش��جاعة وعزيم��ة وانضباط، وما 
وصلوا إليه من مس��توى احترافي في مختلف أس��لحة 
قوة الدفاع وأثبتوا ذلك ف��ي العديد من المهام التي 

أوكلت لهم«.
 وكذل��ك تأكي��د صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
نائ��ب القائد األعلى للقوات المس��لحة رئيس مجلس 
الوزراء خال إحدى زيارات س��موه للقيادة العامة لقوة 

دف��اع البحرين، بأن: »قوة دف��اع البحرين هي الحصن 
الحصي��ن لمقدرات ومنج��زات الوطن ومصدر عز وفخر 
لكاف��ة أبن��اء البحري��ن نظير م��ا يقدمه منتس��بوها 
من تضحيات وعطاء«، وإش��ادة س��موه بالمستويات 
المتقدم��ة من الجاهزية القتالية واإلدارية لقوة دفاع 
البحرين بفض��ل ما تحظى به من رعاية واهتمام من 
صاحب الجالة الملك المعظ��م القائد األعلى للقوات 

المسلحة.
وعلى مدى 55 عامًا ش��هدت قوة دفاع البحرين تطورًا 
شامًا ومتكامًا كان له األثر البالغ في ترسيخ مكانتها 
وموقعها، وأّهلها للقيام بواجبها المقدس في حماية 
الوط��ن ومكتس��باته وس��امة ح��دوده ودرء األخطار 
التي تحيط به، وهو م��ا يمكن رصده في العديد من 

النقاط، ومنها:
 أواًل: الح��رص المس��تمر عل��ى االرتق��اء بمس��تويات 
منتسبي وأفراد قوة دفاع البحرين من ضباط وضباط 
ص��ف وأفراد، عبر منظومة كامل��ة من التطوير آلليات 
وبرامج التدريب لرفع جاهزيتهم وصقل قدراتهم وفق 
أحدث النظم العس��كرية، حيث تم التوس��ع في برامج 
التدري��ب والتمارين المش��تركة مع الدول الش��قيقة 
والصديقة ف��ي القطاعات البرية والجوي��ة والبحرية، 
والتي تهدف إلى اختب��ار مدى ما وصل إليه رجال قوة 
دف��اع البحرين م��ن جاهزية تامة واقت��دار في تنفيذ 
المهام الموكلة إليهم وتأكيدًا إلتقان فنون ومهارات 
ل��كل  ومواكب��ة  الميداني��ة،  العس��كرية  العملي��ات 
المستجدات في مجال التقنيات والمنظومات القتالية 

الحديثة والمتطورة من خال الدورات المتخصصة.
 وكان م��ن أبرز التمرينات في العام 2022، »التمرين 

البحرين��ي اإلمارات��ي المش��ترك لمكافح��ة اإلره��اب 
)جلم��ود3(«،  والذي ش��اركت فيه ق��وات من الحرس 
الملك��ي وع��دد م��ن أس��لحة ووح��دات ق��وة دف��اع 
البحري��ن ووزارة الداخلية وجه��از المخابرات الوطني، 
المتوه��ج  »الدف��اع  المش��ترك  التمري��ن   وكذل��ك 
»Neon Defender-22«، وال��ذي نفذت��ه ع��دد م��ن 
أس��لحة ووحدات قوة دف��اع البحري��ن ووزارة الداخلية 
متمثل��ة بخفر الس��واحل والقي��ادة المركزية للقوات 
البحري��ة األمريكي��ة )NAVCENT(، وأيض��ًا التمرين 
المش��ترك »ال��درع الواقي/ 11«، وش��اركت قوة دفاع 
البحري��ن ممثلة بالق��وة الخاصة الملكية بمش��اركة 
مجموعة من قوات الس��لطان الخاصة التابعة لقوات 

السلطان المسلحة بسلطنة عمان الشقيقة.
كما تقوم الكلي��ة الملكية للقي��ادة واألركان والدفاع 
الوطن��ي بدور هام في تأهي��ل وإعداد الضباط للعمل 
في مختلف وظائفهم القيادية ومجاالتهم العسكرية 
مما سيساهم في رفع جاهزيتهم وقدراتهم القتالية، 
وتهيئ��ة المعاه��د والم��دارس العس��كرية القائمة 
وتوفير المناهج والمتطلبات التدريبية المرتكزة على 
أحدث األسس واألساليب والعلوم العسكرية الحديثة.
ثاني��ًا: التطوي��ر والتحدي��ث المتواص��ل للمنظوم��ة 
التس��ليحية ورفد قوة دفاع البحرين  بأحدث المعدات 
واألس��لحة العس��كرية والتجهيزات اإلدارية، كما جرى 
االهتم��ام بوضع أس��س لصناع��ات عس��كرية وطنية 
من خال األمر الملكي الس��امي رقم 23 لسنة 2022، 
بإنش��اء »المؤسس��ة العس��كرية لتطوي��ر التصني��ع 
الحربي« في قوة دفاع البحرين بهدف  تطوير التصنيع 
الحربي وتنظيم النش��اطات الخاصة بالتصنيع الحربي 

في القوة بما يشمل القيام بتصميم وتطوير وتعديل 
األنظم��ة الدفاعي��ة واألمنية باس��تخدام التكنولوجيا 
الحديث��ة، باإلضاف��ة إل��ى إنش��اء المصان��ع الخاصة 
باألس��لحة والذخائر والعتاد الحربي وتصنيع التقنيات 

الحديثة.
ثالث��ًا: االهتم��ام بالبني��ة التحتي��ة العس��كرية ف��ي 
مختلف المنشآت العس��كرية بهدف تعزيز جاهزيتها 
وكفاءاته��ا، والعم��ل على تزويدها بأح��دث األنظمة 
المقاتل��ة واألس��لحة والمع��دات، مم��ا جعلها تحقق 
نموًا في مختلف وحداتها وأسلحتها وتكون على أهبة 

االستعداد للحفاظ على أمن الوطن وسامته.
رابع��ًا: لم يقتص��ر دور قوة دف��اع البحرين على صون 
أمن واس��تقرار الوطن، بل إنها تق��وم بدور نبيل على 
المس��تويين اإلقليمي والدولي، وتنفذ هذا الدور على 
الوجه األكمل وبأعلى مستويات من الحرفية والكفاءة، 
والجميع يشهد لها بعطاءاتها من أجل المحافظة على 
السام واألمن واألمان في المنطقة، وتأمين استمرار 
تدفق النفط للعالم، والمساهمة في محاربة اإلرهاب 
والقرصنة ومنع انتش��ار أس��لحة الدمار الشامل، فضًا 

عن المشاركة في عمليات اإلغاثة اإلنسانية الدولية.
وتس��اهم قوة دف��اع البحرين ب��دور كبير م��ع القوات 
المس��لحة لدول مجلس التع��اون الخليجي في الدفاع 
ع��ن دول المجل��س وتنفي��ذ االلتزام��ات ال��واردة في 
اتفاقية الدفاع المشترك، وكذلك مع القوات المسلحة 
العربي��ة في إط��ار اتفاقية الدفاع العربي المش��ترك 
لجامعة الدول العربية، لتقدم رس��الة س��ام تعكس 

الوجه الحضاري لمملكة البحرين وشعبها.
وعلى س��بيل المثال شاركت قوة دفاع البحرين ممثلة 
في س��اح البحري��ة الملكي البحريني ضم��ن »القوات 
البحري��ة المختلط��ة«، وه��و تحال��ف بح��ري متعدد 
الجنس��يات، يهدف إل��ى تعزيز األمن واالس��تقرار في 
المياه الدولية للش��رق األوسط. وتس��عى هذه القوة 
إل��ى مكافحة اإلره��اب وعمليات القرصن��ة والحد من 
األنش��طة غير القانوني��ة، وتوفير بيئ��ة بحرية آمنة، 
كما تسلم س��اح البحرية الملكي البحريني قيادة قوة 
الواج��ب المختلطة)CTF152( والخاصة بحفظ األمن 

البحري في الخليج العربي لثاث مرات.
 خامس��ًا: تقوم ق��وة دف��اع البحرين ب��دور حيوي في 
دع��م المس��يرة التنموي��ة والحضاري��ة الش��املة في 
مملكة البحري��ن من خال تقدي��م الخدمات الصحية 
رفيعة المس��توى من خال المستش��فى العس��كري، 
ومستش��فى الملك حمد الجامع��ي، ومركز محمد بن 
خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، ومركز 
البحرين ل��أورام، والكتيبة الطبي��ة الميدانية، والتي 
ت��دار بطواق��م وكوادر طبي��ة مدربة طبًي��ا وفق أعلى 
المس��تويات لتقديم الرعاية الصحية الازمة وتوفير 
الخدم��ات العاجي��ة المطلوبة، إلى جانب إس��هامات 
ق��وة دفاع البحري��ن الكبيرة في مجال اإلس��كان، كما 
قامت بالعديد من الجهود في مواجهة انتشار فيروس 
كورونا المس��تجد )كوفي��د 19(، والتصدي لتداعياته، 
وأنشأت قوة دفاع البحرين بالخدمات الطبية الملكية 

أحد أكبر مراكز العناية الفائقة في المملكة.
 إن ق��وة دفاع البحرين خال هذه العقود اس��تطاعت 
الوف��اء بالتزاماته��ا وواجبه��ا المق��دس ف��ي حماية 
الوطن وأمنه والدفاع عن استقاله وسيادته وسامة 
أراضيه، فهي بحق »مصن��ع الرجال«، والحصن األمين 
والصخ��رة التي تتكس��ر عليها كل أطم��اع الحاقدين 
واألعداء، وستظل ش��امخة وقوية في ظل التوجيهات 
السديدة لجالة الملك المعظم القائد األعلى للقوات 

المسلحة، وبتضحيات وعطاءات أبنائها البواسل.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/05/watan-20230205.pdf?1675573040
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https://alwatannews.net/article/1050102
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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
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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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تدشين طائرات إف 16 بلوك 70 المطورة واألحدث عالميًا قريبًا

 القائد العام: ال نثق بالنظام اإليراني 
لما يظهره من تهديد وإرهاب مستمر لدولنا

إل��ى أين وصل��ت قوة الدف��اع ضمن خطة 
صناعة العتاد العسكري؟ وهل هناك توجه 

لتبني تكنولوجيا الذكاء االصطناعي؟
- تسير عملية التخطيط اإلستراتيجي في 
قوة دفاع البحرين جنبًا إلى جنب مع عملية 
البناء الحضاري واإلنس��اني التي تشهدها 
مملكة البحرين ضمن المس��يرة التنموية 
الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك البالد المعظ��م القائد األعلى للقوات 
المس��لحة، وبمتابعة مستمرة من صاحب 
 الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى 
للق��وات المس��لحة رئيس مجل��س الوزراء، 
وبم��ا يواك��ب التط��ورات والمس��تجدات، 
وينس��جم مع األولويات لحماية مكتسباتنا 
ومسيرتنا التنموية ونهضتنا في مواجهة 
فالتخطي��ط  تهدي��دات؛  أو  تحدي��ات  أي 
اإلستراتيجي بقوة الدفاع متجدد، وتتعدد 
محطات��ه، وانطالق��ًا من اإليمان الراس��خ 
بأهمي��ة االكتف��اء الذات��ي ف��ي التصنيع 
الحرب��ي الدفاع��ي، تم إنش��اء المؤسس��ة 
العس��كرية لتطوي��ر التصني��ع الحربي في 
قوة دفاع البحرين، بهدف تطوير التصنيع 
النش��اطات  وتنظي��م  وتأس��يس  الحرب��ي 
الخاص��ة بالتصنيع الحربي ف��ي قوة دفاع 
البحري��ن بم��ا يش��مل القي��ام بتصمي��م 
وتطوير وتعديل األنظمة، وإنشاء المصانع 
الخاصة باألسلحة والذخائر والعتاد الحربي 

وتصنيع التقنيات الحديثة. 
وم��ن أهم معالم التخطيط اإلس��تراتيجي 
بقوة الدفاع االستثمار في العنصر البشري 
من خ��الل بناء وتطوي��ر الك��وادر الوطنية 
المؤهل��ة، والنه��وض والرقي به��ا علميًا 
لقيادة عملية البناء الحضاري، واالس��تمرار 
في خطتها المرس��ومة المتعلقة بالتقدم 
اإلداري والبن��اء القتال��ي، وتطوي��ر عتادنا 
العس��كري وبالتال��ي ف��إن م��ن أولوياتنا 
االهتمام بالذكاء االصطناعي الذي لم ُيعد 
طموحًا بقدر ما هو هدف واضح نعمل على 

تطويره باستمرار.
إن الموق��ف اإلس��تراتيجي ف��ي المنطق��ة 
يش��ير إلى م��دى أهمية وخط��ورة التطور 
التقن��ي على األمن الوطن��ي والدولي، وأثر 
التقدم في ال��ذكاء االصطناعي على حروب 
المس��تقبل والتهدي��دات الت��ي تواجهنا، 
األم��ر الذي يحتم علينا ب��ذل كافة الجهود 
بكل عزيمة وإخالص من أجل حفظ السالم 
والمشاركة في مواجهة التهديدات إلرساء 
دعائم االستقرار واألمن الدوليين بالتعاون 

مع دول العالم الشقيقة والصديقة.
أظهرت جائح��ة كورونا ض��رورة االهتمام 
بالجان��ب الطبي، ه��ل تتجه ق��وة الدفاع 
لتعزي��ز مس��اهمتها الطبي��ة م��ن خ��الل 

توسعة منظوماتها الطبية؟
- س��اهمت ق��وة دف��اع البحري��ن في ظل 
صاح��ب  لحض��رة  الس��امية  التوجيه��ات 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك الب��الد المعظم القائد األعلى للقوات 
المس��لحة، ودع��م ورعاية صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى للقوات 
المسلحة رئيس مجلس الوزراء، في الجهود 
لالنتش��ار  للتص��دي  المبذول��ة  الكبي��رة 
العالم��ي لجائح��ة في��روس كورونا ضمن 
فري��ق البحري��ن الواحد وقام��ت قوة دفاع 
البحري��ن بدورها الوطني الب��ارز لمكافحة 
ه��ذه الجائحة العالمي��ة، وذلك من خالل 
اإلدارية  والجاهزي��ة  النبيلة  المس��اهمات 
العالي��ة للخدم��ات الطبي��ة الملكية التي 
تضم منشآت مجهزة بأحدث المستلزمات 
الصحي��ة العالجية وتبن��ت تدابير وقائية 
ذات مس��توى رفي��ع م��ن خ��الل كوادره��ا 
الطبي��ة المؤهل��ة والمتخصصة، كل ذلك 
كان خي��ر معي��ن لمواجهة ه��ذه الجائحة 

العالمية. 
وقد أولت قيادتن��ا الحكيمة جل اهتمامها 
للرقي بمستوى الفرد بقوة دفاع البحرين، 
والعم��ِل عل��ى توفي��ر كاف��ة المتطلب��ات 
الحياتية له، ومن ه��ذه الجوانب الخدماُت 
الطبيُة الملكية التي تم توس��يعها بإنشاِء 
المستشفى العس��كري الذي يشمُل أحدِث 
األقس��ام الطبي��ة المتكاملة، فض��اًل على 
وج��وِد كتيب��ٍة عس��كريٍة طبي��ٍة ميداني��ة 

يض��اُف  عاليتي��ن،  وكف��اءٍة  مق��درٍة  ذات 
 إلى ذل��ك مركز الش��يخ محمد ب��ن خليفة 
آل خليف��ة التخصصي للقل��ب، الذي ُيعتبر 
من أح��دِث المراكز الطبي��ة المتقدمة في 
ع��الج وجراحِة القل��ب والذي يخ��دُم جميَع 
المملك��ة، وكذل��ك مستش��فى  مواطن��ي 
المل��ك حمد الجامع��ي وهو م��ن الصروِح 
الطبيِة األكاديمية المتميزة في المنطقة، 
وهناك مركز البحرين ل��أورام وُيعد مركزًا 
طبيًا متطورًا على مستوى المنطقة لعالج 

األورام السرطانية.
وكما أس��لفنا فإن قوة دفاع البحرين تضم 
اليوم خمس��ًا من أرقى المنظومات الطبية 
ف��ي مملك��ة البحري��ن وهي المستش��فى 
العس��كري، والكتيب��ة الطبي��ة الميدانية، 
 ومرك��ز محم��د ب��ن خليف��ة ب��ن س��لمان 
آل خليف��ة التخصصي للقلب، ومستش��فى 
المل��ك حم��د الجامع��ي، ومرك��ز البحرين 
ه��ذه  بإنج��ازات  نفخ��ر  وإنن��ا  ل��أورام، 
المنظوم��ات الطبي��ة بقوة دف��اع البحرين 
عل��ى الصعيدين الوقائ��ي والعالجي، كما 

نعتز برقي خدماتها الطبية.
وكدأبهم يعكف القائمون على المنظومات 
الطبي��ة الملكية بقوة دف��اع البحرين من 
دون انقط��اع عل��ى التق��دم، والتحدي��ث، 
وتحقيق نق��الت تطويرية من أجل خدمات 
طبية أمثل بشقيها التشخيصي والعالجي، 
إضافة إلى جانب اإلعداد والتدريب الطبي، 
وال شك في أن من أهمها ما جرى افتتاحه 
بالخدمات الطبية الملكية حديثًا وهو مبنى 
عيادات الخدمات الطبية الملكية المجهزة 
بتقني��ات ومعدات طبية ه��ي األحدث من 
نوعها م��ع ك��وادر مؤهلة وخب��رات عالية 
المستوى ذات قدرات واسعة، وهناك مركز 
ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية الذي 
جع��ل الخدمات الطبي��ة الملكية رائدة في 
مجال التعلي��م الطبي عالمي��ًا، عن طريق 
توفير التكنولوجي��ا الحديثة عالية الجودة 
في التعليم الطب��ي القائم على المحاكاة، 
إضافة إلى كلي��ة الخدمات الطبية الملكية 
للتمري��ض والعلوم الصحي��ة، وأكاديمية 
الرعاي��ة الصحية بمستش��فى الملك حمد 

الجامعي.
معروف عنكم إلمامكم ومتابعتكم الدائمة 
اإلس��تراتيجية  والمخطط��ات  للتط��ورات 
بالمنطق��ة والعال��م، فم��ا تعليقكم على 

األوضاع الحالية؟
- ارتبط��ت مملكة البحرين بحبل متين مع 

أش��قائها بمجل��س التعاون ل��دول الخليج 
العربي��ة، وف��ي ه��ذا الش��أن تس��اهم مع 
الق��وات المس��لحة لدول مجل��س التعاون 
ف��ي الدف��اع ع��ن دول المجلس ف��ي إطار 
اتفاقي��ة الدفاع المش��ترك ل��دول مجلس 
التع��اون الخليج��ي، إضافة إل��ى التعاون 
م��ع ال��دول العربي��ة الش��قيقة ف��ي إطار 
اتفاقية الدفاع العربي المش��ترك لجامعة 
ال��دول العربية، كما تش��ارك ف��ي تحالف 
دعم الش��رعية في اليمن بقيادة األش��قاء 
بالمملك��ة العربية الس��عودية، والتحالف 
اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب، كما 
نس��جت ووطدت مملك��ة البحرين عالقات 
تعاون وصداقة وثيقة مع الدول الصديقة 
والحليفة بالش��رق والغرب على السواء في 
إطار اتفاقيات التع��اون الثنائية والدولية 
لحماية الحدود اإلقليمية، وجهود عمليات 
حفظ الس��الم واألمن الدول��ي، والعمليات 
اإلنس��انية ومكافحة اإلره��اب تحت مظلة 
األمم المتحدة، حيث تش��ارك المملكة في 
التحال��ف الدول��ي لمحارب��ة تنظيم داعش 
اإلرهابي، وقوة دفاع البحرين تعمل دائمًا 
من خ��الل ذلك ل��كل ما من ش��أنه تعزيز 
ذلك التع��اون وتقوية تل��ك الروابط، من 
لرفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك 
وتب��ادل الخب��رات م��ع البل��دان الش��قيقة 
والصديق��ة لمواجه��ة التحدي��ات الحالية 
بالمنطقة  االستقرار  لحفظ  والمستقبلية، 

والعالم. 
إن األصل في العمل العس��كري هو التطور 
والس��عي دائمًا لرف��ع مس��توى الجاهزية 
الالزمة  اإلداري��ة  القتالية واالس��تعدادات 
وفق أعلى المستويات، ونحن في قوة دفاع 
البحري��ن نتطلع دائمًا إل��ى حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك البالد المعظ��م القائد األعلى للقوات 
المسلحة، الذي أسس قوة الدفاع البحرين 
عل��ى نهج ثاب��ت وقاع��دة صلب��ة قوامها 
الجهوزي��ة ومواكب��ة التط��ور والحداث��ة، 
وصواًل إلى التكامل العس��كري المنش��ود، 
ال��ذي يتحقق بع��د توفير برام��ج وخطط 
قائمة على إس��تراتيجيات مدروس��ة، وهي 
غاية يجب أن يوضع لتحقيقها أعلى أسس 

التخطيط والتنظيم المتقدمة.
المنطق��ة تمر بتط��ورات وأوض��اع تتغير 
بس��رعة وتحمل بالض��رورة تحديات على 
مملكة البحرين وكل ال��دول العربية، فما 

رأيكم في ذلك؟

- ت��درك مملك��ة البحري��ن، وخاص��ة بعد 
المنطق��ة  ف��ي  المتالحق��ة  التط��ورات 
حج��م التح��والت والتداعيات المتس��ارعة، 
ف��ي  المؤث��رة  المختلف��ة  واالحتم��االت 
مس��تقبلها، وعليه فإن التنسيق والتعاون 
الدفاع��ي يحظ��ى بأهمي��ة قص��وى، وكما 
أس��لفت نح��ن نؤكد أهمي��ة األط��ر التي 
يشهدها التعاون والتنسيق المشترك بين 
مملكة البحرين والدول الشقيقة والحليفة 
والصديق��ة المتس��قة م��ع عراق��ة ه��ذه 
العالقات والمتس��مة بحيوتها وتناس��بها 
مع مختلف المتغيرات، وهناك تقدم نوعي 
في هذه األطر، ومنها الجهود لحفظ األمن 
اإلقليم��ي والتص��دي لإلره��اب والتط��رف 
ومجابه��ة  تمويل��ه،  مص��ادر  وتجفي��ف 
المخاطر التي تحيط بمصالحنا المشتركة 

في المنطقة.
ويحت��ل التعاون الدفاع��ي الخليجي مكانة 
متقدم��ة من مجاالت التعاون العس��كري، 
حي��ث إن��ه مبن��ي عل��ى اله��دف والمصير 
المش��ترك، وحيث إن أس��س هذا التعاون 
الدفاع��ي تقوم على التخطي��ط الجماعي، 
ونح��رص بعناي��ة بالغ��ة عل��ى متابع��ة 
األوض��اع المتغيرة ف��ي المنطقة، وخاصة 
فيما يتعلق باالس��تهداف المتعمد للمياه 
والهجم��ات  العرب��ي،  للخلي��ج  اإلقليمي��ة 
العدائية المتكررة للس��فن التجارية، وفي 
هذا تهديد ألمن منطقتنا وخطوط المياه 
الدولي��ة، لذل��ك فإن ق��وة دف��اع البحرين 
تحرص على التنس��يق مع مختلف األطراف 
اإلقليمي��ة والمحلية من أجل مكافحة قوى 
اإلره��اب ووق��ف دعمه��ا وتمويلها من أي 
طرف كان، ونعتز في هذا الصدد بالمسيرة 
الخليجي��ة المبارك��ة، ونتطل��ع جميعًا إلى 
تحقي��ق األهداف النبيل��ة لمجلس التعاون 
ل��دول الخلي��ج العربي��ة، بما تصب��و إليه 
لتوحيد الصف��وف وتقريب القلوب وتنمية 

المصالح المشتركة.
م��ا ه��و تقديرك��م لأوض��اع والتطورات 
اإلس��تراتيجية في المنطقة اليوم؟ وما هي 
تأثيراته��ا على البحري��ن والتحديات التي 

تحملها؟
- م��ن المه��م ج��دًا متابع��ة األوضاع في 
المنطقة بش��كل مس��تمر، وبم��ا يضمن 
اس��تقرارها، ويحقق أمنها، وأعتق��د يقينًا 
أن حوار المنامة الذي يرعاه صاحب السمو 
الملك��ي ولي العه��د نائب القائ��د األعلى 
للق��وات المس��لحة رئيس مجل��س الوزراء، 

يوف��ر منص��ة لتحقي��ق المتطلب��ات التي 
تحتاجه��ا منطقتن��ا في األوض��اع الحالية، 
وخاصة مع ما تش��هده ه��ذه الفعالية من 
حض��ور الفت وكبير، من ش��خصيات مهمة 
في المجتمعي��ن اإلقليمي والدولي، وأيضًا 
ش��خصيات عس��كرية لنا معها اجتماعات 
الس��الم  أط��ر  لبح��ث تحقي��ق  متواصل��ة 

واالستقرار في المنطقة.
إن مث��ل ه��ذه الملتقي��ات الدولي��ة يت��م 
م��ن خالله��ا تبادل ال��رؤى واألف��كار حيال 
التط��ورات والمس��تجدات اإلقليمي��ة ذات 
األولوية، والتي ترس��م الصورة المتكاملة 
للعم��ل الدول��ي المش��ترك ف��ي مواجهة 
التحدي��ات األمني��ة والدفاعي��ة، ومملك��ة 
البحرين تجدد دائمًا حرصها على اإلسهام 
اإليجاب��ي في ه��ذه الملتقي��ات من خالل 
االس��تضافة والمش��اركة الفاعل��ة ضمن 
جهوده��ا المس��تمرة ف��ي التنس��يق م��ع 
األش��قاء والحلفاء اإلس��تراتيجيين للتنمية 
وترس��يخ االس��تقرار في المنطقة والعالم 

ومواجهة اإلرهاب.
ما ه��ي رؤية وخط��ط قوة دف��اع البحرين 

للتعامل مع هذه التحديات؟
- نستمد في قوة دفاع البحرين التوجيهات 
السديدة من حضرة صاحب الجاللة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة مل��ك البالد 
المعظم القائد األعلى للقوات المس��لحة، 
ورؤية جاللته الثاقب��ة في مواصلة العمل 
الجاد وب��ذل الجه��ود المضني��ة والكبيرة 
لمواجهة ما يلوح في األفق من التحديات، 
والت��ي تدعون��ا دائم��ًا إل��ى التكات��ف مع 
األش��قاء ف��ي دول مجلس التع��اون لدول 
الخليج العربية، ومملكة البحرين من أش��د 
الداعمين والمؤازرين للتعاون العس��كري 

المشترك في مواجهة أي تحديات.
ونؤكد للجميع أن قوة دفاع البحرين ال تألو 
جهدًا في س��بيل ش��رف الدفاع عن الوطن 
وس��المة أراضيه وأمنه، فهو دور رئيس��ي 
من أدوار ومهام قوة دفاع البحرين، ولدينا 
س��واعد وطني��ة عس��كرية هي مح��ل فخر 
واعتزاز وثقة بالنسبة لنا، وتنسيقنا مستمر 
ودائم مع أشقائنا في دول المجلس والدول 

العربية والصديقة. 
كم��ا أنن��ا نض��ع توجيهات جاللت��ه نصب 
أعينن��ا وج��ل اهتمامن��ا ف��ي التأكيد على 
تحقيق رؤية جاللته ف��ي تطوير قوة دفاع 
البحري��ن، وبذل الجه��ود الجب��ارة لخدمة 
مليكن��ا ووطننا بكل إخ��الص وتفاٍن، وهو 
ما يتطل��ب متابع��ة كبيرة ل��كل الخطط 
وال��رؤى التي تس��هم ف��ي تأدي��ة الواجب 
الوطني العس��كري، واالرتقاء برجاالت قوة 
دفاع البحرين الذين ال يألون جهدًا ليكونوا 
كم��ا أراد حضرة صاحب الجاللة ملك البالد 
المعظ��م القائد األعلى للقوات المس��لحة 
لهم، جنودًا أوفياء مخلصين لجاللته ولهذا 
الوط��ن العزي��ز، بارين بالقس��م المقدس 
الذي قطعوه على أنفس��هم، مدافعين عن 

حياض الوطن بكل عزم ومضاء.

إيهاب أحمد  «

أعل��ن القائ��د العام لقوة دفاع البحرين المش��ير الركن الش��يخ خليفة ب��ن أحمد آل خليفة عن تدش��ين أحدث 
الطائرات المقاتلة بالعالم في ترس��انة الس��الح الجوي قريبًا، حيث ستدشن قوة الدفاع الطائرات إف 16 بلوك 
70 المطورة، والتي ُتعد من أحدث الطائرات المقاتلة عالميًا، وطائرات الكوبرا الحديثة، مش��يرًا إلى أن صفقة 
إف 16 المط��ورة ُتع��د الكبرى في تاريخ قوة دفاع البحرين، وتمثل إضافة مهمة لس��الح الجو الملكي البحريني 

كونها األحدث واألكثر تطورًا في الطائرات المقاتلة.
وأكد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في حوار شامل مع الصحافة المحلية أن قوة دفاع البحرين 
ال تألو جهدًا للدفاع عن الوطن وسالمة أراضيه، وأن »جند حمد« يحملون مشاعل النور ولواء الخير لحفظ األمن 

القومي العربي.
وع��ن النظام اإليران��ي وتهديداته، قال القائد العام: »ال نثق بالنظام اإليران��ي لما يظهره من تهديد وإرهاب 
مس��تمر لدولنا الخليجية«، مش��ددًا على ضرورة توقف إيران عن سياس��تها العدوانية وزعزعة األمن واالستقرار 
بالمنطقة، ومؤكدًا أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قادرة على التعامل مع إيران بمختلف الوسائل 
وأننا »جاهزون لكل الخيارات«، مش��يرًا إلى أن تدش��ين مقر القيادة العس��كرية الموحدة لدول مجلس التعاون 

مؤخرًا هو خير شاهد على قوة التنسيق الخليجي على الصعيد العسكري.
الح��زم  ب��د م��ن  المنطق��ة وال  لدم��ار  إيراني��ة  تنف��ذ مخطط��ات  اإلرهابي��ة  الحوث��ي  وق��ال »إن مليش��يا 
 معه��ا«، مؤك��دًا أن البحري��ن حاض��رة بق��وة ل��ردع المليش��يا اإلرهابي��ة ضم��ن ق��وات التحال��ف العرب��ي،

وفيما يأتي نص الحوار: 

تدشين القيادة العسكرية الموحدة خير شاهد على التنسيق الخليجي

دول التعاون قادرة على التعامل مع إيران وجاهزون لكل الخيارات

إرساء دعائم األمن السيبراني لحفظ االستقرار ومحاربة اإلرهاب

استهداف مياه الخليج العربي والسفن تهديد ألمن المنطقة والمياه الدولية

من لقاء المشير برؤساء تحرير الصحف

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/05/watan-20230205.pdf?1675573040
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://alwatannews.net/article/1050139
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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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توسعة طوارئ السلمانية باألرقام
تعد دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي أحد مراكز التميز بالمستشفيات الحكومية، والتي 

تحظى باهتمام بالغ وأولوية قصوى ضمن الخطط االستراتيجية، نظًرا لدورها المحوري في تلبية 
االحتياجات الطبية للمرضى الذين يصل عددهم إلى 1300 مريض يومًيا.

شملت التوسعة كافة األقسام بالوحدة:

رفع الطاقة االستيعابية 
 إلى وحدة الطوارئ

لـ 120 سرير

 5 غرف تصنيف طبية
و3 للمعالجة

إعداد: فاطمة العالي

انفوجرافيك: إسماعيل السقاي

تدشين 15 غرفة إنعاش 
للحاالت الحرجة

 غرفة انتظار تتسع
إلى 120 شخًصا

 إضافة 7 غرف
استشارة بالقسم

تخصيص وحدة معالجة 
منفصلة لألطفال

local@albiladpress.com5227 03األحد 5 فبراير 2023 - 14 رجب 1444 - العدد

تحتفل مملكة البحرين غدًا بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين، والذي يوافق 
الخامــس مــن فبرايــر مــن كل عــام، وذلــك اعتــزازًا وتقديــرًا لعطــاءات القوة 
وجميــع منتســبيها في الذود عن الوطن وســيادته وســامة أرضــه، وما تبذله 
مــن تضحيــات نبيلــة، حتى ينعــم جميع من يعيش علــى أرض مملكة البحرين 
باألمن واألمان والطمأنينة، ولحماية األمن الوطني وتوفير االســتقرار الذي 
يدفــع نحــو تحقيــق المزيــد مــن المكتســبات، غايتهــا األساســية هــي تحقيــق 
األهــداف الوطنيــة في بنــاء مجتمع حديث متطور يواكــب متطلبات العصر، 
ويقوم على دعائم راسخة من القوة والمنعة من أجل الوصول إلى مزيد من 

الرفعة والتقدم واالزدهار.

وتعـــود فكرة إنشـــاء قـــوة دفـــاع البحرين 
إلـــى رؤية حكيمة من ملـــك البالد المعظم 
القائـــد األعلى للقـــوات المســـلحة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
فـــي العـــام 1968، حينمـــا كان جاللته وليًا 
للعهـــد، حيـــث رســـم جاللتـــه لهـــا هيكلهـــا 
ومســـارها، وأشرف على تأسيســـها، وتابع 
وتســـليحيًا  عســـكريًا  تطورهـــا  مراحـــل 
وبشـــريًا بداية من تشـــكيل القوات البرية، 
فالقـــوات الجويـــة والبحرية، ثم تأســـيس 
األســـلحة الرئيســـية، وحرص جاللته على 
رفدهـــا باألســـلحة الحديثـــة والمتطـــورة، 
لتتواصـــل بعـــد ذلـــك مســـيرتها الوطنيـــة، 
ولتكـــون صرحـــًا شـــامخًا يحمـــي الوطـــن 

والمواطنين.
وخـــالل مـــا يربـــو علـــى نصـــف قـــرن مـــن 
الزمان، سطرت قوة دفاع البحرين حروفًا 
مضيئة ومشرقة في سجل العمل الوطني، 
وكان واليـــزال لهـــا دورهـــا المهـــم والمؤثر 
الســـيادة الوطنيـــة  فـــي حفـــظ مقومـــات 
والوقـــوف حائـــط صـــد قـــوي ومنيـــع في 
مواجهة كل من تســـول له نفسه المساس 
البحريـــن وســـيادتها واســـتقرارها،  بأمـــن 
وقدمـــت نمـــاذج فخر مـــن أبنائها شـــهداء 
الواجـــب، والذين بذلوا أرواحهم النفيســـة 
حتى يبقى الوطن عزيزًا وكريمًا، ويرتقي 
إلى أعلى مراتب اإلنجاز والرفعة والنماء.
وفي ظل الدعم والمســـاندة والتوجيهات 
السامية لملك البالد المعظم القائد األعلى 
للقـــوات المســـلحة صاحب الجاللـــة الملك 
واهتمـــام  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
ورعايـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
للقوات المســـلحة رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، وبمســـاندة القائـــد العام 
لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة، اســـتطاعت 
قوة دفـــاع البحريـــن على مدى الســـنوات 
الكفـــاءة  درجـــات  أعلـــى  إلـــى  تصـــل  أن 
والجاهزيـــة بشـــريًا وتســـليحيًا وخططيًا، 
لتحقـــق منجـــزات عســـكرية تضاهـــي في 
تطورها ما تمتلكه جيوش كبريات الدول 

ذات التاريخ العسكري العريق.
ولعل أبلـــغ تأكيد على ذلك هو ما عبر عنه 
جاللة الملك المعظم القائد األعلى للقوات 
المســـلحة فـــي إحـــدى زياراته لقـــوة دفاع 
البحريـــن، حين قـــال: “نعرب عـــن تقديرنا 
واعتزازنـــا بقـــوة دفـــاع البحريـــن ورجالها 
بعـــون  هـــم  الذيـــن  المخلصيـــن  البواســـل 
هللا الحصـــن المنيع لحمايـــة وطننا العزيز 
ومنجزاته ومســـيرته الحضارية ووحدته 
الوطنيـــة كمـــا نقـــدر مـــا تقومـــون بـــه مـــن 
واجبات بكل شـــجاعة وعزيمة وانضباط، 
وما وصلوا إليه من مستوى احترافي في 
مختلف أســـلحة قوة الدفـــاع وأثبتوا ذلك 

في العديد من المهام التي أوكلت لهم”.
الملكـــي  الســـمو  تأكيـــد صاحـــب  وكذلـــك 

ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى للقوات 
المســـلحة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء خالل 
إحدى زيارات ســـموه للقيـــادة العامة لقوة 
دفـــاع البحريـــن، أن: “قوة دفـــاع البحرين 
هي الحصن الحصين لمقدرات ومنجزات 
الوطـــن ومصـــدر عـــز وفخـــر لكافـــة أبنـــاء 
منتســـبوها  يقدمـــه  مـــا  نظيـــر  البحريـــن 
مـــن تضحيـــات وعطاء”، وإشـــادة ســـموه 
الجاهزيـــة  مـــن  المتقدمـــة  بالمســـتويات 
القتاليـــة واإلداريـــة لقـــوة دفـــاع البحرين 
بفضـــل ما تحظى بـــه من رعايـــة واهتمام 
مـــن صاحب الجاللة الملـــك المعظم القائد 

األعلى للقوات المسلحة.
وعلـــى مـــدى 55 عامًا شـــهدت قـــوة دفاع 
البحريـــن تطورًا شـــامالً ومتكامـــالً كان له 
األثر البالغ في ترســـيخ مكانتها وموقعها، 
وأّهلها للقيام بواجبها المقدس في حماية 
الوطن ومكتسباته وسالمة حدوده ودرء 
األخطـــار التـــي تحيط بـــه، وهو مـــا يمكن 

رصده في العديد من النقاط، ومنها:
االرتقـــاء  علـــى  المســـتمر  الحـــرص  أوالً: 
بمســـتويات منتســـبي وأفـــراد قـــوة دفاع 
البحريـــن من ضباط وضباط صف وأفراد، 
عبـــر منظومة كاملـــة من التطويـــر آلليات 
وبرامج التدريـــب لرفع جاهزيتهم وصقل 
قدراتهـــم وفـــق أحـــدث النظم العســـكرية، 
حيـــث تـــم التوســـع فـــي برامـــج التدريب 
والتماريـــن المشـــتركة مع الدول الشـــقيقة 
والصديقة فـــي القطاعات البرية والجوية 
والبحريـــة، والتي تهـــدف إلى اختبار مدى 
ما وصـــل إليه رجـــال قوة دفـــاع البحرين 
مـــن جاهزيـــة تامـــة واقتـــدار فـــي تنفيـــذ 
إلتقـــان  وتأكيـــدًا  إليهـــم  الموكلـــة  المهـــام 
العســـكرية  العمليـــات  ومهـــارات  فنـــون 
الميدانية، ومواكبة لكل المســـتجدات في 
القتاليـــة  التقنيـــات والمنظومـــات  مجـــال 
الحديثـــة والمتطـــورة من خـــالل الدورات 

المتخصصة.
العـــام  فـــي  التمرينـــات  أبـــرز  مـــن  وكان 
اإلماراتـــي  البحرينـــي  “التمريـــن   ،2022
المشـــترك لمكافحـــة اإلرهاب )جلمـــود3(”، 
والـــذي شـــاركت فيـــه قـــوات مـــن الحرس 
الملكـــي وعـــدد من أســـلحة ووحدات قوة 
دفـــاع البحريـــن ووزارة الداخليـــة وجهاز 
التمريـــن  وكذلـــك  الوطنـــي،  المخابـــرات 
 Neon 22( ”المشـــترك “الدفـــاع المتوهـــج
Defender(، والذي نفذته عدد من أسلحة 
ووزارة  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  ووحـــدات 
الســـواحل  خفـــر  فـــي  متمثلـــة  الداخليـــة 
البحريـــة  للقـــوات  المركزيـــة  والقيـــادة 
األميركيـــة )NAVCENT(، وأيضـــًا التمرين 
المشـــترك )الـــدرع الواقي/ 11(، وشـــاركت 
قوة دفـــاع البحرين ممثلة بالقوة الخاصة 
الملكيـــة بمشـــاركة مجموعـــة مـــن قـــوات 
الســـلطان الخاصة التابعة لقوات السلطان 

المسلحة بسلطنة عمان الشقيقة.
كما تقوم الكليـــة الملكية للقيادة واألركان 

والدفـــاع الوطنـــي بـــدور مهم فـــي تأهيل 
مختلـــف  فـــي  للعمـــل  الضبـــاط  وإعـــداد 
وظائفهـــم القيادية ومجاالتهم العســـكرية 
جاهزيتهـــم  رفـــع  فـــي  سيســـاهم  ممـــا 
المعاهـــد  وتهيئـــة  القتاليـــة،  وقدراتهـــم 
وتوفيـــر  القائمـــة  العســـكرية  والمـــدارس 
المناهـــج والمتطلبـــات التدريبية المرتكزة 
على أحدث األســـس واألســـاليب والعلوم 

العسكرية الحديثة.
المتواصـــل  والتحديـــث  التطويـــر  ثانيـــًا: 
للمنظومـــة التســـليحية ورفـــد قـــوة دفاع 
واألســـلحة  المعـــدات  بأحـــدث  البحريـــن 
العسكرية والتجهيزات اإلدارية، كما جرى 
االهتمام بوضع أســـس لصناعات عسكرية 
وطنيـــة مـــن خالل األمـــر الملكي الســـامي 
رقم )23( لســـنة 2022، بإنشـــاء “المؤسسة 
العســـكرية لتطوير التصنيـــع الحربي” في 
قوة دفاع البحرين بهدف تطوير التصنيع 
الخاصـــة  النشـــاطات  وتنظيـــم  الحربـــي 
بالتصنيـــع الحربـــي فـــي القـــوة بما يشـــمل 
القيام بتصميـــم وتطوير وتعديل األنظمة 
الدفاعية واألمنية باستخدام التكنولوجيا 
الحديثـــة، باإلضافـــة إلـــى إنشـــاء المصانع 
والعتـــاد  والذخائـــر  باألســـلحة  الخاصـــة 

الحربي وتصنيع التقنيات الحديثة.
ثالثًا: االهتمام بالبنية التحتية العســـكرية 
فـــي مختلـــف المنشـــآت العســـكرية بهدف 
والعمـــل  وكفاءاتهـــا،  جاهزيتهـــا  تعزيـــز 
علـــى تزويدهـــا بأحـــدث األنظمـــة المقاتلة 
واألســـلحة والمعـــدات، مما جعلهـــا تحقق 
نمـــوًا فـــي مختلـــف وحداتهـــا وأســـلحتها 
وتكون على أهبة االستعداد للحفاظ على 

أمن الوطن وسالمته.
رابعـــًا: لم يقتصر دور قـــوة دفاع البحرين 
على صون أمن واســـتقرار الوطن، بل إنها 
تقوم بدور نبيل على المستويين اإلقليمي 
والدولـــي، وتنفـــذ هـــذا الدور علـــى الوجه 
األكمـــل وبأعلـــى مســـتويات مـــن الحرفية 
والكفـــاءة، والجميع يشـــهد لهـــا بعطاءاتها 
مـــن أجـــل المحافظة على الســـالم واألمن 
واألمـــان فـــي المنطقـــة، وتأمين اســـتمرار 
فـــي  والمســـاهمة  للعالـــم،  النفـــط  تدفـــق 
محاربـــة اإلرهاب والقرصنة ومنع انتشـــار 
أسلحة الدمار الشامل، فضالً عن المشاركة 

في عمليات اإلغاثة اإلنسانية الدولية.
وتساهم قوة دفاع البحرين بدور كبير مع 
القـــوات المســـلحة لدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي فـــي الدفاع عـــن دول المجلس 
وتنفيـــذ االلتزامـــات الـــواردة فـــي اتفاقية 
القـــوات  مـــع  وكذلـــك  المشـــترك،  الدفـــاع 
اتفاقيـــة  إطـــار  فـــي  العربيـــة  المســـلحة 
الدفـــاع العربـــي المشـــترك لجامعـــة الدول 
العربية، لتقدم رســـالة سالم تعكس الوجه 

الحضاري لمملكة البحرين وشعبها.
وعلـــى ســـبيل المثال شـــاركت قـــوة دفاع 
البحريـــة  ســـالح  فـــي  ممثلـــة  البحريـــن 

الملكي البحريني ضمـــن “القوات البحرية 
المختلطـــة”، وهـــو تحالـــف بحـــري متعدد 
األمـــن  تعزيـــز  إلـــى  يهـــدف  الجنســـيات، 
واالســـتقرار فـــي الميـــاه الدوليـــة للشـــرق 
األوســـط. وتسعى هذه القوة إلى مكافحة 
اإلرهـــاب وعمليـــات القرصنـــة والحـــد من 
األنشـــطة غيـــر القانونيـــة، وتوفيـــر بيئـــة 
بحريـــة آمنـــة، كمـــا تســـلم ســـالح البحرية 
الملكـــي البحرينـــي قيـــادة قـــوة الواجـــب 
المختلطـــة )CTF152( والخاصـــة بحفـــظ 
األمن البحـــري في الخليـــج العربي لثالث 

مرات.
خامسًا: تقوم قوة دفاع البحرين بدور 
حيـــوي فـــي دعـــم المســـيرة التنمويـــة 
والحضارية الشاملة في مملكة البحرين 

مـــن خـــالل تقديـــم الخدمـــات الصحية 
رفيعة المســـتوى من خالل المستشفى 
حمـــد  الملـــك  ومستشـــفى  العســـكري، 
الجامعـــي، ومركز محمد بـــن خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة التخصصـــي للقلب، 
والكتيبـــة  لـــأورام،  البحريـــن  ومركـــز 
الطبيـــة الميدانية، والتـــي تدار بطواقم 
وكـــوادر طبيـــة مدربة طبيـــًا وفق أعلى 
المســـتويات لتقديـــم الرعايـــة الصحية 
الالزمـــة وتوفيـــر الخدمـــات العالجيـــة 
المطلوبـــة، إلـــى جانـــب إســـهامات قوة 
مجـــال  فـــي  الكبيـــرة  البحريـــن  دفـــاع 
اإلسكان، كما قامت بالعديد من الجهود 
فـــي مواجهـــة انتشـــار فيـــروس كورونا 
والتصـــدي  )كوفيـــد19-(،  المســـتجد 

لتداعياته، وأنشأت قوة دفاع البحرين 
بالخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة أحـــد أكبر 

مراكز العناية الفائقة في المملكة.
البحريـــن خـــالل هـــذه  قـــوة دفـــاع  إن 
العقـــود اســـتطاعت الوفـــاء بالتزاماتها 
وواجبهـــا المقـــدس فـــي حمايـــة الوطن 
وأمنه والدفاع عن اســـتقالله وسيادته 
وســـالمة أراضيـــه، فهـــي بحـــق “مصنع 
الرجـــال”، والحصـــن األميـــن والصخرة 
التي تتكسر عليها كل أطماع الحاقدين 
واألعداء، وســـتظل شامخة وقوية في 
ظل التوجيهات السديدة لجاللة الملك 
المعظم القائد األعلى للقوات المسلحة، 
وبتضحيات وعطاءات أبنائها البواسل.

المنامة - بنا

قــوة الدفــاع درع منيع لحمــايــة الوطن ومكتسبـاتــه
في الذكرى الـ 55 لتأسيسها وبفضل دعم الملك المعظم
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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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صحتنــا
تصفحوا العدد

ــاً  ــاعد أيض ــة تس ــون القتالي ــال:« إن الفن وق
ــون  ــن أن تك ــز، إذ يمك ــادة التركي ــى زي عل
الفنــون القتاليــة مفيــدة ألولئــك الذيــن 
ــن  ــاً يمك ــز، فمث ــة التركي ــن قل ــون م يعان
ــتخدمة  ــب المس ــاليب التدري ــاعد أس أن تس
فــي فنــون الدفــاع عــن النفــس فــي زيــادة 

ــز«. التركي
الفنــون  هــذه  تعلــم  أن  وأضاف:«كمــا 
ــز الثقــة بالنفــس  ــى تعزي يســاعد أيضــاً عل
ــس،  ــة بالنف ــى الثق ــر إل ــرد يفتق إذا كان الف
ــن  ــدة م ــواع عدي ــة أن ــا بتجرب ــح دائم فننص
الكاراتيــه  وخصوصــاً  القتاليــة  الفنــون 
فهــي ستســاعد فــي تعزيــز الثقــة بالنفــس، 
ــي  ــم ف ــى الخص ــوز عل ــد الف ــاً بع خصوص

عــدة مبــارزات«.
وأكــد الــدوي بــأن التايكونــدو، هــي واحــدة 
ــا  ــودة، ألنه ــات الموج ــل الرياض ــن أفض م
توفــر تقنيــات دفاعيــة وهجوميــة فريــدة، 
ــة  ــد للصح ــن الفوائ ــد م ــر العدي ــا توف كم

ــة. ــة والعقلي البدني
لرياضــة  الصحيــة  الفوائــد  أهــم  ومــن 
ــة  ــم، تقوي ــة الجس ــادة مرون ــدو زي التايكون
الخارجــي  المظهــر  تقويــم  العضــات، 
ــى  ــدرة عل ــم والق ــوة الجس ــع ق ــم، رف للجس

ــر، تحســين مســتوى  التحمــل، تقليــل التوت
خفــة  بالنفــس،  الثقــة  زيــادة  التركيــز، 
الحركــة وردود الفعــل. إعطــاء القــدرة علــى 

التــوازن. الذاتــي وتحقيــق  االنضبــاط 
كمــا أن لرياضــة التايكونــدو أيضــاً العديــد 
النفســية  للصحــة  الهامــة  الفوائــد  مــن 
ــيط  ــس، تنش ــي النف ــة ف ــادة الثق ــا زي منه
العقــل، تصفيــة الذهــن، زيــادة القــدرة 

علــى التركيــز ورفــع مســتوى الوعــي.
القتاليــة  الفنــون  أنــواع  مــن  أن  ويذكــر 
ــركات  ــض الح ــن بع ــه تتضم ــي الكاراتي ه
ــد  ــركات وتع ــات وال ــن اللكم ــة م المدهش
هدفــه  اليابــان  فــي  نشــأ  قتالــي  فــن 
التركيــز علــى الدفــاع عــن النفــس. كمــا 
يعــد  الكونــغ فــو فــن قتالــي صينــي. 
ــة  ــة ياباني ــون قتالي ــي فن ــودو ه ــا الج وأم
وتعــد أيضــاً رياضــة تنافســية شــائعة فــي 
أســتراليا وفــي جميــع أنحــاء العالــم وتحتــاج 
ــل  ــن أج ــة م ــة والبدني ــوة العقلي ــى الق إل
هزيمــة الخصــم، وتتضمــن الجــودو حــركات 
عديــدة مثــل رفــع الخصــوم ورميهــم علــى 

ظهورهــم.
ــاظ  ــي الحف ــا ف ــة دورًا مهًم ــب الرياض وتلع
علــى صحــة ولياقــة الجســم كمــا أنهــا 

تمنــح الفــرد فهًمــا عــن أهميــة العمــل 
الجماعــي بغــض النظــر عــن نــوع هــذه 

الرياضــات.
وقــد حــرص صاحــب مركــز الــدوي للرياضــة 
الــدوي علــى  القتاليــة عبــداهلل  والفنــون 
:«فكــرة  قــال  إذ  رياضــي،  مركــز  إنشــاء 
ــز  ــاء مرك ــدف إنش ــاءت به ــز ج ــاء المرك إنش
متكامــل يضــم جميــع أنــواع الرياضــات 
مــن الرياضــة القتاليــة والتنافســية و باقــي 

الرياضــات األخــرى«.
المراكــز  مــن  يعــد  المركــز   »: وأضــاف 
للعائلــة بجميــع  التــي يمكــن  العائليــة 
بممارســة  فيــه  وقتهــا  قضــاء  أفرادهــا 
الرياضــة والفنــون القتاليــة، إذ إن المركــز 
واألطفــال  والنســاء  الرجــال  يســتضيف 
ــون  ــم الفن ــة وتعل ــة الرياض ــك لممارس وذل

القتاليــة«.
النــوادي  مــن  المركــز  يعــد   »: وتابــع 
ــغ فــو  ــة للممارســة الماكمــة والكون الصحي
والرياضــة والبوكســنغ والتايكونــدو وغيرهــا 
مــن الفنــون القتاليــة. كمــا أن المركــز يضــم 
الرياضــي  عيــادة رياضيــة ومختبــر األداء 

العالــي أداء الاعبيــن«.
الــدوي  مركــز  أن  الــدوي  عبــداهلل  وأشــار 

للرياضــة والفنــون القتاليــة  يضــم أكثــر 
المســابقات  فــي  ويشــارك     500 مــن 
مــن  وغيرهــا  التايكونــدو  فــي   الدوليــة 
ــدف  ــز يه ــو أول مرك ــة فه ــون القتالي الفن
إلــى تعليــم العائلــة مــن األب واألم واألبنــاء 
أيضــاً الفنــون القتاليــة بمختلــف أنواعهــا.
وأضــاف:« لقــد كان لتمكيــن دعمــاً فــي 
التأســيس،  فتــرة  خــال  المركــز  انطــاق 
إذا تســاهم تمكيــن فــي دعــم المشــاريع 
تســاعد  كمــا  وانطاقهــا،  البحرينيــة 
هــذه  اســتمرارية  فــي  أيضــاً  وتســاهم 

المشــاريع«.
والجديــر بالذكــر أن الفنــون التاليــة تســاعد 
علــى  اســتعادة اإلدراك الكلــي للدمــاغ. 
ــر  ــي تطوي ــن ف ــذه التماري ــاعد ه ــا تس كم
األلغــاز  حــل  علــى  األشــخاص  قــدرة 
ــح  ــذا ينص ــا، ل ــر وتفاديه ــد المخاط وتحدي
الباحثــون  أن  خصوصــاً  لألطفــال  بهــا 
القتاليــة  الفنــون  تدريبــات  بــأن  وجــدوا 
العدائــي  الســلوك  مســتوى  مــن  تقلــل 
لــدى األطفــال، حيــث إن هــذه األنــواع مــن 
التماريــن تســتنزف طاقــة األشــخاص كليــا، 

وتتركهــم بمــزاج معتــدل وســعيد.
أشــكال  بعــض  أن  الدراســات  وأوضحــت 

ــر علــى  ــون القتاليــة تركــز بشــكل كبي الفن
عمليــة التحكــم بالتنفــس وتســاعد علــى 
للشــعور  بــدوره  ذلــك  ويــؤدي  التأمــل. 
بالراحــة وقلــة اإلجهــاد والنشــاط الدائــم 

عنــد األطفــال والبالغيــن.

كمــا أظهــرت الدراســة أن تماريــن الكاراتيــه 
االكتئــاب  بمســتويات  انخفــاض  تســبب 
بعــد فتــرة التدريــب لــدى األشــخاص الذيــن 
أن  أيضــا  وأفــادت  بجديــة.  يمارســونها 
هــؤالء األشــخاص يظهــرون مســتوى أعلــى 

ــذات. ــرام ال ــن احت م

ــاك العديــد مــن األســباب التــي تســاهم  وقــال:« هن
فــي عــدم الحصــول علــى النتائــج المأمولــة مــن 
العمليــة والتــي مــن أهمهــا عــدم القــدرة علــى 
تغييــر الســلوك الغذائــي مقارنــة بمــا قبــل العمليــة 
ــوالت أو  ــاول المأك ــي تن ــة ف ــد العملي ــتمرار بع كاالس
المشــروبات الســكرية، بينمــا كان مــن األفضــل علــى 
تنــاول األطعمــة والمشــروبات الخاليــة مــن الســكر 
فتــرة  اســتغال  إلــى عــدم  االصطناعــي، إضافــة 
ــة  ــي ممارس ــوزن ف ــزول ال ــع ن ــة وم ــد العملي ــا بع م
اليوميــة،  الحيــاة  روتينــي فــي  الرياضــة كنشــاط 
ــبب  ــوزن بس ــزول ال ــأن ن ــض ب ــاد البع ــك العتق وذل
العمليــة هــو ســبباً كافيــاً، فــي حيــن إن ممارســة 
الــوزن  فقــدان  علــى  أيضــاً  ستســاعد  الرياضــة 

والتخفيــف مــن الترهــات«.
وأضــاف :« قــد تمــدد أو تتوســع المعــدة بعــد ســنوات 
ــات  ــاول كمي ــي تن ــراط ف ــبب اإلف ــة بس ــن العملي م
كبيــرة مــن األكل أو بســبب خلــل فــي طريقــة قــص 
إلــى فشــل  يــؤدي  العمليــة ممــا  المعــدة خــال 
العمليــة والحصــول علــى نتائــج غيــر مرغــوب بهــا«.
ومــن أهــم عوامــل فشــل عمليــة التكميــم ذكــر بــأن 
عــدم مائمــة عمليــة التكميــم لبعــض األشــخاص هو 
إصابتهــم بارتجــاع فــي المــريء، أو إن نســبة األيــض 
ــم  ــة الجس ــاب كتل ــن أصح ــوا م ــة أو أن يكون ضعيف
المرتفعــة جــداً، إذ إن هــذه األســباب تــؤدي إلــي 

ــم تكــن متوقعــة. ــى نتائــج ل الحصــول عل
وفــي ظــل ٍإقبــال العديــد مــن مرضــى الســمنة علــى 
عمليــة تكميــم المعــدة، أكــد الدكتــور أحمــد قيــراط 

ــة  ــا عالي ــبة نجاحه ــة و نس ــة آمن ــم عملي ــأن التكمي ب
جــدا كالعديــد مــن جراحــات البطــن األخــرى حيــث 
أن نســبة مضاعفاتهــا ال تتجــاوز %1، قائــاً »وعلــى 
رغــم مــن ســهولتها إال إننــا ننصــح بعــدم استســهال 
هــذه العمليــة واالســتعداد جيــدا لهــا مــع فهــم 
حدودهــا و متطلباتهــا حتــى يتمكــن المتكمــم مــن 
االســتفادة منهــا بنــزول الــوزن الــى المثالــي مــع 
الحفــاظ فــي نفــس الوقــت علــى صحــة جيــدة و 

ــمنة«. ــدون الس ــاة ب ــتمتاع بالحي االس
وتعــد   عمليــة   التكميــم   مــن   أكثــر   العمليــات   انتشــارًا  
 فــي   العالــم،   إذ   إن   نســبة   اإلجــراء   تفــوق  %  50   فــي  
 العالــم   أجمعــه،   ويعــود   اإلقبــال   عليهــا   لكونهــا  
ــي   ــيطة،   فه ــات   بس ــبة   المضاعف ــة   ونس ــة   وآمن  فعال
ــة   لضمــان   ــاع   تعليمــات   معين ــى   اتب ــاج   فقــط   إل  تحت
ــوزن   وســامة   ا  أفضــل   النتائــج   مــن   ناحيــة   فقــدان   ال

ــض .                                             لمري
ــور  ــد الدكت ــم أك ــة التكمي ــاح  عملي ــل نج ــن عوام وع
أحمــد قيــراط بــأن هنــاك 3 عوامــل رئيســية تســاهم 
فــي نجــاح عمليــة تكميــم المعــدة والتــي مــن أهمها 
اإلعــداد الجيــد للجراحــة مــن الناحيــة الطبيــة وذلــك 
ــة   ــة االزم ــارات الطبي ــات و االستش ــام بالفحوص بالقي
ــض  ــي للمري ــع الصح ــم الوض ــة لتقيي ــل العملي قب
بالســمنة و تشــخيص األمــراض أو المشــاكل الصحيــة 
المحتملــة كارتفــاع ضغــط الــدم أو الســكري علــى 
ســبيل المثــال و التــي قــد يتعــرض  لهاالمريــض 
أثنــاء أو بعــد الجراحــة مــع وجــوب الســيطرة عليهــا.
ــم  ــو مه ــية  فه ــة النفس ــل  الناحي ــا عام ــال :«أم وق

المعــدة  تكميــم  عمليــة  إن  إذ  جــداً 
تســتوجب تغييــر العديــد مــن الســلوكيات 
الغذائيــة اليوميــة، لذلــك االطــاع علــى 
كل المتطلبــات و التعليمــات قبــل اجــراء 
العمليــة و معرفــة مــا يجــب القيــام بــه 
الناحيــة  مــن  تقبلهــا  و  العمليــة  بعــد 
ــذا فــأن  األشــخاص  النفســية مهــم جــدا، ل
ــلوكية  ــات س ــن اضطراب ــون م ــن يعان الذي
غذائيــة مثــل البولبميــا أو النهــم، يجــب 

عليهــم زيــارة أخصائــي نفســي و عاجهــا قبــل 
العمليــة«.

ــي  ــل الغذائ ــأن العام ــد ب ــم أك ــل المه ــن العوام وم
ــى األكل  ــاد عل ــك باالبتع ــه وذل ــتعداد ل ــب االس يج
الدســم واتبــاع نظــام غذائــي صحــي عالــي البروتيــن 
ــد  ــن والكب ــي البط ــحوم ف ــل الش ــى تقلي ــاعد عل يس

وتقليــل المضاعفــات الجراحيــة.
الجســمانية يجــب علــى  الناحيــة  وأضــاف:« مــن 
ــاع  ــم واالنقط ــي مائ ــاط رياض ــام بنش ــض القي المري
عــن التدخيــن قبــل العمليــة ممــا يســاعد علــى 
والتقليــل مــن احتمــال  الدمويــة  الــدورة  تنشــيط 
وقــوع مضاعفــات الجهــاز التنفســي والتســريع خــال 
فتــرة النقاهــة«. ومــن العوامــل التــي ستســاعد علــى 
نجــاح العمليــة هــي وجــود جــراح وطاقــم طبــي 
إلــى أن خبــرة  الدكتــور أحمــد  أشــار  إذ  ذو خبــرة، 
وكفــاءة الجــراح لــن تكــون كافيــة اذا لــم تقتــرن 
بكفــاءة الطاقــم الطبــي المصاحــب وخصوصــاً أطبــاء 

التخديــر، القلــب، الباطنيــة، التغذيــة.

وأضــاف:« عمليــة التكميــم هــي ليســت كغيرهــا 
مــن العمليــات الجراحيــة، وهــي تعتمــد فــي جانــب 
كبيــر علــى اتبــاع تعليمــات بســيطة و لكنهــا مهمــة 
للحفــاظ علــى صحــة جيــدة أثنــاء فتــرة نــزول الــوزن 
الــوزن  علــى  الحفــاظ  ثــم  األولــى،  الســنة  خــال 
ــق  ــد... إذن تطبي ــوزن الزائ ــوع ال ــدم رج ــي و ع المثال
ــة علــى  التعليمــات الطبيــة و الغذائيــة مــع المواظب
زيــارة الطاقــم الطبــي و خصوصــا أخصائــي التغذيــة 
ــد  ــى ال تفق ــان حت ــام األم ــكل صم ــكل دوري يش بش

ــا«. ــا و نجاحه ــم أمانه ــة التكمي عملي
ويتــم أثنــاء إجــراء تكميــم المعــدة اســتئصال 80% 
ــؤدي  ــا، وي ــزء منه ــرك ج ــع ت ــدة م ــن المع ــا م تقريًب
ــد مقــدار الطعــام  ــى تحدي تقليــل حجــم المعــدة إل
اســتهاكه. عــاوًة علــى  للشــخص  الــذي يمكــن 
ــرات  ــدوث تغيي ــي ح ــراء عل ــذا اإلج ــاعد ه ــك يس ذل
هرمونيــة تســاعد علــى إنقــاص الــوزن. كمــا تســاعد 
ــف  ــى تخفي ــا عل ــة ذاته ــرات الهرموني ــذه التغيي ه
ــل  ــوزن، مث ــادة ال ــة بزي ــة المرتبط ــاالت المرضي الح

ــب. ــراض القل ــدم أو أم ــط ال ــاع ضغ ارتف

عبداهلل الدوي

د. أحمد قيراط

لياقة

أكــد صاحــب مركــز الــدوي للرياضــة والفنــون القتاليــة عبــداهلل الــدوي :« بــأن الفنــون القتاليــة والتنافســية لهــا العديــد مــن الفوائــد التــي تســاعد الفــرد 
الممــارس لهــا، إذ هــذه الفنــون  تســاعد علــى تحســين الذاكــرة، إذ تســاعد تكــرار التماريــن فــي الفنــون القتاليــة بشــكل كبيــر فــي تحســين ذاكــرة اإلنســان.

أكــد استشــاري الجراحــة العامــة وجراحــة المناظيــر فــي 
مستشــفى الســام التخصصــي الدكتــور أحمــد قيــراط 
»التكميــم«  بعــد  خاطئــة  ممارســات   3 هنــاك  بــأن 
ــاك  ــى أن هن ــيراً إل ــة، مش ــل العملي ــى فش ــتؤدي إل س
العديــد مــن األســباب التــي تســاهم الحصــول علــى 

ــمنة. ــض الس ــا لمري ــوب به ــر مرغ ــج غي نتائ

استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير في مستشفى السام التخصصي

الفنون القتالية تساعد على تحسين الذاكرة والتركيز

3 ممارسات خاطئة بعد »التكميم«
ستؤدى إلى زيادة الوزن من جديد

مركز الدوي 
للرياضة يوفر أفضل 

الخدمات لتعليم 
الفنون القتالية 

والتنافسية
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في

صحتنــا
تصفحوا العدد

ــاً  ــاعد أيض ــة تس ــون القتالي ــال:« إن الفن وق
ــون  ــن أن تك ــز، إذ يمك ــادة التركي ــى زي عل
الفنــون القتاليــة مفيــدة ألولئــك الذيــن 
ــن  ــاً يمك ــز، فمث ــة التركي ــن قل ــون م يعان
ــتخدمة  ــب المس ــاليب التدري ــاعد أس أن تس
فــي فنــون الدفــاع عــن النفــس فــي زيــادة 

ــز«. التركي
الفنــون  هــذه  تعلــم  أن  وأضاف:«كمــا 
ــز الثقــة بالنفــس  ــى تعزي يســاعد أيضــاً عل
ــس،  ــة بالنف ــى الثق ــر إل ــرد يفتق إذا كان الف
ــن  ــدة م ــواع عدي ــة أن ــا بتجرب ــح دائم فننص
الكاراتيــه  وخصوصــاً  القتاليــة  الفنــون 
فهــي ستســاعد فــي تعزيــز الثقــة بالنفــس، 
ــي  ــم ف ــى الخص ــوز عل ــد الف ــاً بع خصوص

عــدة مبــارزات«.
وأكــد الــدوي بــأن التايكونــدو، هــي واحــدة 
ــا  ــودة، ألنه ــات الموج ــل الرياض ــن أفض م
توفــر تقنيــات دفاعيــة وهجوميــة فريــدة، 
ــة  ــد للصح ــن الفوائ ــد م ــر العدي ــا توف كم

ــة. ــة والعقلي البدني
لرياضــة  الصحيــة  الفوائــد  أهــم  ومــن 
ــة  ــم، تقوي ــة الجس ــادة مرون ــدو زي التايكون
الخارجــي  المظهــر  تقويــم  العضــات، 
ــى  ــدرة عل ــم والق ــوة الجس ــع ق ــم، رف للجس

ــر، تحســين مســتوى  التحمــل، تقليــل التوت
خفــة  بالنفــس،  الثقــة  زيــادة  التركيــز، 
الحركــة وردود الفعــل. إعطــاء القــدرة علــى 

التــوازن. الذاتــي وتحقيــق  االنضبــاط 
كمــا أن لرياضــة التايكونــدو أيضــاً العديــد 
النفســية  للصحــة  الهامــة  الفوائــد  مــن 
ــيط  ــس، تنش ــي النف ــة ف ــادة الثق ــا زي منه
العقــل، تصفيــة الذهــن، زيــادة القــدرة 

علــى التركيــز ورفــع مســتوى الوعــي.
القتاليــة  الفنــون  أنــواع  مــن  أن  ويذكــر 
ــركات  ــض الح ــن بع ــه تتضم ــي الكاراتي ه
ــد  ــركات وتع ــات وال ــن اللكم ــة م المدهش
هدفــه  اليابــان  فــي  نشــأ  قتالــي  فــن 
التركيــز علــى الدفــاع عــن النفــس. كمــا 
يعــد  الكونــغ فــو فــن قتالــي صينــي. 
ــة  ــة ياباني ــون قتالي ــي فن ــودو ه ــا الج وأم
وتعــد أيضــاً رياضــة تنافســية شــائعة فــي 
أســتراليا وفــي جميــع أنحــاء العالــم وتحتــاج 
ــل  ــن أج ــة م ــة والبدني ــوة العقلي ــى الق إل
هزيمــة الخصــم، وتتضمــن الجــودو حــركات 
عديــدة مثــل رفــع الخصــوم ورميهــم علــى 

ظهورهــم.
ــاظ  ــي الحف ــا ف ــة دورًا مهًم ــب الرياض وتلع
علــى صحــة ولياقــة الجســم كمــا أنهــا 

تمنــح الفــرد فهًمــا عــن أهميــة العمــل 
الجماعــي بغــض النظــر عــن نــوع هــذه 

الرياضــات.
وقــد حــرص صاحــب مركــز الــدوي للرياضــة 
الــدوي علــى  القتاليــة عبــداهلل  والفنــون 
:«فكــرة  قــال  إذ  رياضــي،  مركــز  إنشــاء 
ــز  ــاء مرك ــدف إنش ــاءت به ــز ج ــاء المرك إنش
متكامــل يضــم جميــع أنــواع الرياضــات 
مــن الرياضــة القتاليــة والتنافســية و باقــي 

الرياضــات األخــرى«.
المراكــز  مــن  يعــد  المركــز   »: وأضــاف 
للعائلــة بجميــع  التــي يمكــن  العائليــة 
بممارســة  فيــه  وقتهــا  قضــاء  أفرادهــا 
الرياضــة والفنــون القتاليــة، إذ إن المركــز 
واألطفــال  والنســاء  الرجــال  يســتضيف 
ــون  ــم الفن ــة وتعل ــة الرياض ــك لممارس وذل

القتاليــة«.
النــوادي  مــن  المركــز  يعــد   »: وتابــع 
ــغ فــو  ــة للممارســة الماكمــة والكون الصحي
والرياضــة والبوكســنغ والتايكونــدو وغيرهــا 
مــن الفنــون القتاليــة. كمــا أن المركــز يضــم 
الرياضــي  عيــادة رياضيــة ومختبــر األداء 

العالــي أداء الاعبيــن«.
الــدوي  مركــز  أن  الــدوي  عبــداهلل  وأشــار 

للرياضــة والفنــون القتاليــة  يضــم أكثــر 
المســابقات  فــي  ويشــارك     500 مــن 
مــن  وغيرهــا  التايكونــدو  فــي   الدوليــة 
ــدف  ــز يه ــو أول مرك ــة فه ــون القتالي الفن
إلــى تعليــم العائلــة مــن األب واألم واألبنــاء 
أيضــاً الفنــون القتاليــة بمختلــف أنواعهــا.
وأضــاف:« لقــد كان لتمكيــن دعمــاً فــي 
التأســيس،  فتــرة  خــال  المركــز  انطــاق 
إذا تســاهم تمكيــن فــي دعــم المشــاريع 
تســاعد  كمــا  وانطاقهــا،  البحرينيــة 
هــذه  اســتمرارية  فــي  أيضــاً  وتســاهم 

المشــاريع«.
والجديــر بالذكــر أن الفنــون التاليــة تســاعد 
علــى  اســتعادة اإلدراك الكلــي للدمــاغ. 
ــر  ــي تطوي ــن ف ــذه التماري ــاعد ه ــا تس كم
األلغــاز  حــل  علــى  األشــخاص  قــدرة 
ــح  ــذا ينص ــا، ل ــر وتفاديه ــد المخاط وتحدي
الباحثــون  أن  خصوصــاً  لألطفــال  بهــا 
القتاليــة  الفنــون  تدريبــات  بــأن  وجــدوا 
العدائــي  الســلوك  مســتوى  مــن  تقلــل 
لــدى األطفــال، حيــث إن هــذه األنــواع مــن 
التماريــن تســتنزف طاقــة األشــخاص كليــا، 

وتتركهــم بمــزاج معتــدل وســعيد.
أشــكال  بعــض  أن  الدراســات  وأوضحــت 

ــر علــى  ــون القتاليــة تركــز بشــكل كبي الفن
عمليــة التحكــم بالتنفــس وتســاعد علــى 
للشــعور  بــدوره  ذلــك  ويــؤدي  التأمــل. 
بالراحــة وقلــة اإلجهــاد والنشــاط الدائــم 

عنــد األطفــال والبالغيــن.

كمــا أظهــرت الدراســة أن تماريــن الكاراتيــه 
االكتئــاب  بمســتويات  انخفــاض  تســبب 
بعــد فتــرة التدريــب لــدى األشــخاص الذيــن 
أن  أيضــا  وأفــادت  بجديــة.  يمارســونها 
هــؤالء األشــخاص يظهــرون مســتوى أعلــى 

ــذات. ــرام ال ــن احت م

ــاك العديــد مــن األســباب التــي تســاهم  وقــال:« هن
فــي عــدم الحصــول علــى النتائــج المأمولــة مــن 
العمليــة والتــي مــن أهمهــا عــدم القــدرة علــى 
تغييــر الســلوك الغذائــي مقارنــة بمــا قبــل العمليــة 
ــوالت أو  ــاول المأك ــي تن ــة ف ــد العملي ــتمرار بع كاالس
المشــروبات الســكرية، بينمــا كان مــن األفضــل علــى 
تنــاول األطعمــة والمشــروبات الخاليــة مــن الســكر 
فتــرة  اســتغال  إلــى عــدم  االصطناعــي، إضافــة 
ــة  ــي ممارس ــوزن ف ــزول ال ــع ن ــة وم ــد العملي ــا بع م
اليوميــة،  الحيــاة  روتينــي فــي  الرياضــة كنشــاط 
ــبب  ــوزن بس ــزول ال ــأن ن ــض ب ــاد البع ــك العتق وذل
العمليــة هــو ســبباً كافيــاً، فــي حيــن إن ممارســة 
الــوزن  فقــدان  علــى  أيضــاً  ستســاعد  الرياضــة 

والتخفيــف مــن الترهــات«.
وأضــاف :« قــد تمــدد أو تتوســع المعــدة بعــد ســنوات 
ــات  ــاول كمي ــي تن ــراط ف ــبب اإلف ــة بس ــن العملي م
كبيــرة مــن األكل أو بســبب خلــل فــي طريقــة قــص 
إلــى فشــل  يــؤدي  العمليــة ممــا  المعــدة خــال 
العمليــة والحصــول علــى نتائــج غيــر مرغــوب بهــا«.
ومــن أهــم عوامــل فشــل عمليــة التكميــم ذكــر بــأن 
عــدم مائمــة عمليــة التكميــم لبعــض األشــخاص هو 
إصابتهــم بارتجــاع فــي المــريء، أو إن نســبة األيــض 
ــم  ــة الجس ــاب كتل ــن أصح ــوا م ــة أو أن يكون ضعيف
المرتفعــة جــداً، إذ إن هــذه األســباب تــؤدي إلــي 

ــم تكــن متوقعــة. ــى نتائــج ل الحصــول عل
وفــي ظــل ٍإقبــال العديــد مــن مرضــى الســمنة علــى 
عمليــة تكميــم المعــدة، أكــد الدكتــور أحمــد قيــراط 

ــة  ــا عالي ــبة نجاحه ــة و نس ــة آمن ــم عملي ــأن التكمي ب
جــدا كالعديــد مــن جراحــات البطــن األخــرى حيــث 
أن نســبة مضاعفاتهــا ال تتجــاوز %1، قائــاً »وعلــى 
رغــم مــن ســهولتها إال إننــا ننصــح بعــدم استســهال 
هــذه العمليــة واالســتعداد جيــدا لهــا مــع فهــم 
حدودهــا و متطلباتهــا حتــى يتمكــن المتكمــم مــن 
االســتفادة منهــا بنــزول الــوزن الــى المثالــي مــع 
الحفــاظ فــي نفــس الوقــت علــى صحــة جيــدة و 

ــمنة«. ــدون الس ــاة ب ــتمتاع بالحي االس
وتعــد   عمليــة   التكميــم   مــن   أكثــر   العمليــات   انتشــارًا  
 فــي   العالــم،   إذ   إن   نســبة   اإلجــراء   تفــوق  %  50   فــي  
 العالــم   أجمعــه،   ويعــود   اإلقبــال   عليهــا   لكونهــا  
ــي   ــيطة،   فه ــات   بس ــبة   المضاعف ــة   ونس ــة   وآمن  فعال
ــة   لضمــان   ــاع   تعليمــات   معين ــى   اتب ــاج   فقــط   إل  تحت
ــوزن   وســامة   ا  أفضــل   النتائــج   مــن   ناحيــة   فقــدان   ال

ــض .                                             لمري
ــور  ــد الدكت ــم أك ــة التكمي ــاح  عملي ــل نج ــن عوام وع
أحمــد قيــراط بــأن هنــاك 3 عوامــل رئيســية تســاهم 
فــي نجــاح عمليــة تكميــم المعــدة والتــي مــن أهمها 
اإلعــداد الجيــد للجراحــة مــن الناحيــة الطبيــة وذلــك 
ــة   ــة االزم ــارات الطبي ــات و االستش ــام بالفحوص بالقي
ــض  ــي للمري ــع الصح ــم الوض ــة لتقيي ــل العملي قب
بالســمنة و تشــخيص األمــراض أو المشــاكل الصحيــة 
المحتملــة كارتفــاع ضغــط الــدم أو الســكري علــى 
ســبيل المثــال و التــي قــد يتعــرض  لهاالمريــض 
أثنــاء أو بعــد الجراحــة مــع وجــوب الســيطرة عليهــا.
ــم  ــو مه ــية  فه ــة النفس ــل  الناحي ــا عام ــال :«أم وق

المعــدة  تكميــم  عمليــة  إن  إذ  جــداً 
تســتوجب تغييــر العديــد مــن الســلوكيات 
الغذائيــة اليوميــة، لذلــك االطــاع علــى 
كل المتطلبــات و التعليمــات قبــل اجــراء 
العمليــة و معرفــة مــا يجــب القيــام بــه 
الناحيــة  مــن  تقبلهــا  و  العمليــة  بعــد 
ــذا فــأن  األشــخاص  النفســية مهــم جــدا، ل
ــلوكية  ــات س ــن اضطراب ــون م ــن يعان الذي
غذائيــة مثــل البولبميــا أو النهــم، يجــب 

عليهــم زيــارة أخصائــي نفســي و عاجهــا قبــل 
العمليــة«.

ــي  ــل الغذائ ــأن العام ــد ب ــم أك ــل المه ــن العوام وم
ــى األكل  ــاد عل ــك باالبتع ــه وذل ــتعداد ل ــب االس يج
الدســم واتبــاع نظــام غذائــي صحــي عالــي البروتيــن 
ــد  ــن والكب ــي البط ــحوم ف ــل الش ــى تقلي ــاعد عل يس

وتقليــل المضاعفــات الجراحيــة.
الجســمانية يجــب علــى  الناحيــة  وأضــاف:« مــن 
ــاع  ــم واالنقط ــي مائ ــاط رياض ــام بنش ــض القي المري
عــن التدخيــن قبــل العمليــة ممــا يســاعد علــى 
والتقليــل مــن احتمــال  الدمويــة  الــدورة  تنشــيط 
وقــوع مضاعفــات الجهــاز التنفســي والتســريع خــال 
فتــرة النقاهــة«. ومــن العوامــل التــي ستســاعد علــى 
نجــاح العمليــة هــي وجــود جــراح وطاقــم طبــي 
إلــى أن خبــرة  الدكتــور أحمــد  أشــار  إذ  ذو خبــرة، 
وكفــاءة الجــراح لــن تكــون كافيــة اذا لــم تقتــرن 
بكفــاءة الطاقــم الطبــي المصاحــب وخصوصــاً أطبــاء 

التخديــر، القلــب، الباطنيــة، التغذيــة.

وأضــاف:« عمليــة التكميــم هــي ليســت كغيرهــا 
مــن العمليــات الجراحيــة، وهــي تعتمــد فــي جانــب 
كبيــر علــى اتبــاع تعليمــات بســيطة و لكنهــا مهمــة 
للحفــاظ علــى صحــة جيــدة أثنــاء فتــرة نــزول الــوزن 
الــوزن  علــى  الحفــاظ  ثــم  األولــى،  الســنة  خــال 
ــق  ــد... إذن تطبي ــوزن الزائ ــوع ال ــدم رج ــي و ع المثال
ــة علــى  التعليمــات الطبيــة و الغذائيــة مــع المواظب
زيــارة الطاقــم الطبــي و خصوصــا أخصائــي التغذيــة 
ــد  ــى ال تفق ــان حت ــام األم ــكل صم ــكل دوري يش بش

ــا«. ــا و نجاحه ــم أمانه ــة التكمي عملي
ويتــم أثنــاء إجــراء تكميــم المعــدة اســتئصال 80% 
ــؤدي  ــا، وي ــزء منه ــرك ج ــع ت ــدة م ــن المع ــا م تقريًب
ــد مقــدار الطعــام  ــى تحدي تقليــل حجــم المعــدة إل
اســتهاكه. عــاوًة علــى  للشــخص  الــذي يمكــن 
ــرات  ــدوث تغيي ــي ح ــراء عل ــذا اإلج ــاعد ه ــك يس ذل
هرمونيــة تســاعد علــى إنقــاص الــوزن. كمــا تســاعد 
ــف  ــى تخفي ــا عل ــة ذاته ــرات الهرموني ــذه التغيي ه
ــل  ــوزن، مث ــادة ال ــة بزي ــة المرتبط ــاالت المرضي الح

ــب. ــراض القل ــدم أو أم ــط ال ــاع ضغ ارتف

عبداهلل الدوي

د. أحمد قيراط

لياقة

أكــد صاحــب مركــز الــدوي للرياضــة والفنــون القتاليــة عبــداهلل الــدوي :« بــأن الفنــون القتاليــة والتنافســية لهــا العديــد مــن الفوائــد التــي تســاعد الفــرد 
الممــارس لهــا، إذ هــذه الفنــون  تســاعد علــى تحســين الذاكــرة، إذ تســاعد تكــرار التماريــن فــي الفنــون القتاليــة بشــكل كبيــر فــي تحســين ذاكــرة اإلنســان.

أكــد استشــاري الجراحــة العامــة وجراحــة المناظيــر فــي 
مستشــفى الســام التخصصــي الدكتــور أحمــد قيــراط 
»التكميــم«  بعــد  خاطئــة  ممارســات   3 هنــاك  بــأن 
ــاك  ــى أن هن ــيراً إل ــة، مش ــل العملي ــى فش ــتؤدي إل س
العديــد مــن األســباب التــي تســاهم الحصــول علــى 

ــمنة. ــض الس ــا لمري ــوب به ــر مرغ ــج غي نتائ

استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير في مستشفى السام التخصصي

الفنون القتالية تساعد على تحسين الذاكرة والتركيز

3 ممارسات خاطئة بعد »التكميم«
ستؤدى إلى زيادة الوزن من جديد

مركز الدوي 
للرياضة يوفر أفضل 

الخدمات لتعليم 
الفنون القتالية 

والتنافسية

معلومة 
طبية
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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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1. المكسرات
تعتبر المكسرات من أكثر الخيارات وأفضلها في “الدايت”، الحتوائها على نسبة عالية من العناصر 
الغذائية المهمة، التي تساعد على الشبع واالمتالء، مثل األلياف والدهون الصحية والبروتين، إلى 

جانب تميزها بمحتواها المنخفض من السعرات الحرارية.

2. التفاح 
يعتبــر التفــاح مــن أفضل المغذيات لغناه باأللياف، التي تســاعد على الشــعور بالشــبع لفترة طويلة، 

السيما محتواه من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم أثناء الدايت.

3. البطاطس المسلوقة
تتحكم البطاطس المســلوقة في الشــعور بالجوع، حيث يحتاج هضمها إلى الكثير من الوقت، إلى 
جانب قدرة البطاطس المسلوقة على التخلص من الدهون المتراكمة بمنطقة البطن والخصر، لهذا 

فهي مهمة في الدايت.

4. الشوفان 
يســاعد الشــوفان على الشــعور بالشبع واالمتالء لفترة كبيرة، أكثر من غيره من األطعمة، الحتوائه 
على الكثير من األلياف، والتي تخفض مستويات هرمون “الجريلين” بالجسم، السيما دوره الفعال 
في تحســين حركة األمعاء وتســهيل عمليتي الهضم واإلخراج وضبط نســبة السكر بالدم، وبالتالي 

يدعم خسارة الوزن كثيرا.

5. البيض 
يعتبر البيض من األطعمة المناسبة على وجبة اإلفطار، الحتوائه على البروتين، الذي يدعم الشبع 

وعدم الشعور بالجوع لفترات طويلة، فهو يسد شهيتك حتى الوجبة التالية.

توقف عنها اليوم
سلوكيات يومية تضر الكليتين...

يولــد اإلنســان بكليتيــن تعمــالن على تصفية الفضالت من الجســم، وإخراجهــا في البول، 
وإبقــاء كفــاءة الكلــى وفــق المعــدالت الطبيعيــة ســيضمن ســالمة عمــل أعضــاء الجســم 
خصوصــا القلــب والدمــاغ والعضــالت، إال أن هنــاك عوامــل مؤذيــة قــد تتســبب بالضــرر 

عليهما، ومن أبرز العوامل التي عليك تجنبها

األدوية المسكنة لأللم
إذ إن هنــاك أنواعــا كثيــرة مــن 
بضعــف  تتســبب  قــد  األدويــة 
أدويــة  تظــل  ولكــن  الكلــى، 
األســباب  أحــد  األلــم  تســكين 
الكلــى،  ضعــف  فــي  الرئيســة 
االلتهــاب  مضــادات  خصوصــا 
غير الستيرويدية، التي يستسهل البعض تكرار 
تناولهــا وبجرعات عاليــة، من دون إدراك اآلثار 
الجانبيــة طويلــة المــدى التــي يمكــن أن تضــر 

الكلى. 

تناول الملح والصوديوم
يؤثــر بشــكل كبيــر علــى الكلــى، 
وعلــى الرغم من أن الصوديوم 
عنصــر ضــروري للحفــاظ علــى 
خاليــا  عمــل  وكفــاءة  صحــة 
أنــه يمكــن تزويــد  إال  الجســم، 
الكافيــة منــه  بالكميــة  الجســم 
عبــر شــرب المــاء وتنــاول المنتجــات الغذائيــة 
تنــاول  فــي  اإلفــراط  يظــل  ولكــن  الطبيعيــة. 
الصوديــوم شــائعا جدا في أرجــاء العالم كافة، 
رغم أنه أمر مؤٍذ للجســم، خصوصا أنه يتسبب 
اإلضــرار  وبالتالــي  الــدم،  ضغــط  ارتفــاع  فــي 
اإلصابــة  فــرص  زيــادة  وكذلــك  بالكليتيــن، 

بحصوات الكلى. 

عدم شرب الماء
من العوامل التي تضر بالكليتين، 
فــي  المــاء  توافــر  عــدم  إن  إذ 
فــي  سيتســبب  الجســم  ســائل 
واضطــرار  الجســم  جفــاف 
الكليتين بســبب تراكم الفضالت 

واألحماض في الجسم.

عدم إفراغ البول من المثانة
يتســبب بتضخــم المثانــة، وقد 
الكليتيــن.  إلــى  البــول  يعــود 
تمتلــئ  أن  يمكــن  وحينئــذ، 
الكليتــان بالبــول لدرجــة أنهمــا 
علــى  وتضغطــان  تنتفخــان 
األعضــاء المجاورة. ويمكن أن 
يــؤدي هــذا الضغــط إلى تلــف الكلــى، واإلصابة 

بأمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي.
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الشهية هي الرغبة في تناول الطعام، أما الجوع فهو الحاجة العضوية لتناول الطعام، 
وليــس ضروريــا أن يتحكــم الجــوع فــي الشــهية. وزيــادة الشــهية عــادة مــا تــؤدي إلى 
المبالغة في تناول األطعمة، ما ســيزيد وزنك، لذا من الضروري أن تلجأ لبعض الحيل 
لكبح شهيتك لكي تحافظ على وزنك المثالي. وهناك بعض األطعمة التي تساعد على 

كبت شهيتك وقد تساعد أيضا على تجنب زيادة الوزن ومن هذه األطعمة:

سد شهيتك

»البيكو«
أحدث التقنيات لعالج تصبغات البشرة وتصغير المسامات

أكــدت استشــارية األمــراض الجلديــة د. وانــد أليمــاو فــي مستشــفى اإلرســالية األمريكيــة أن تقنيــة موجــة بيكــو هــي أحــدث التقنيــات حاليــا لعــالج التصبغــات، 
إذ إنهــا مــن أقــوى تقنيــات الليــزر لتفتيــح التصبغــات وعــالج ندبــات حــب الشــباب، وينتــج عنهــا طاقــة عاليــة فــي فتــرة قصيــرة جــدا )450 بيكــو ثانيــة(، 

ويســاوي البيكــو جــزءا مــن التريليــون.
ــد الســليم، كمــا يعمــل  ــد الخارجيــة مــع المحافظــة علــى الجل وأضافــت »يزيــل الجهــاز طبقــات الجل
عــن طريــق تكســير صبغــات الميالنيــن أو صبغــة التاتــو إلــى جزيئــات صغيــرة يســهل علــى الجســم 
ــذه  ــتخدم ه ــت »تس ــات«. وقال ــف والتصبغ ــق الكل ــح مناط ــى تفتي ــاعد عل ــا يس ــا، م ــص منه التخل
ــة فــي عــالج العديــد مــن مشــكالت البشــرة، ويظهــر التحســن فــي البشــرة خــالل شــهر مــن  التقني
ــار ندبــات حــب الشــباب،  ــا البشــرة، عــالج آث ــة فــي تجديــد خالي الجلســات، وتســتخدم هــذه التقني
عــالج التصبغــات الجلديــة بأنواعهــا المختلفــة الســطحية والعميقــة، وفــي أماكــن الجســم المختلفــة«.

وأوضحــت أنــه يســتخدم جهــاز بيكــو فــي إزالــة الكلــف والنمــش، عــالج أنــواع الوحمــات المختلفــة. 
كمــا يســتخدم أيضــا إلزالــة التاتــو فــي مناطــق الجســم المختلفــة وأيضــا تاتــو الحواجــب. وأكــدت أن 

هــذه التقنيــة تعطــي البشــرة نضــارة وحيويــة، إضافــة إلــى أنهــا تســاعد علــى تصغيــر المســام

بالبشــرة كل  العنايــة  »تتطــور عالجــات  وأضافــت 
يــوم، وفــي الوقــت الحالــي، العالجــات الشــائعة هــي 
القائمــة علــى تعزيــز للبشــرة بحمــض الهيالورونيك، 
ومنتجــات  بيولوجيــة  عوامــل  باســتخدام  وذلــك 
ــل  ــذي يعم ــدات، ال ــي نيوكليوتي ــى بول ــوي عل تحت
علــى ترطيــب الجلــد، كمــا أنهــا تعمــل أيضــا علــى 
ــل  ــي تجع ــد، فه ــة والتجاعي ــوط الدقيق ــالج الخط ع

ــي  ــات ه ــذه التقني ــرز ه ــن أب ــة، وم ــرة متوهج البش
البروفايلــو وإبــرة نوكليوفيــل«.

ــت  ــتخدامها قال ــم اس ــي يت ــزة الت ــرز األجه ــن أب وع
ــر الدقيقــة RF لتقشــير  ــا تقنيــة اإلب »تســتخدم حالي
ــالج  ــى ع ــل عل ــي تعم ــل، فه ــت أق ــي وق ــد ف الجل
ــا  ــد، كم ــباب الجل ــد ش ــباب وتجدي ــب الش ــات ح ندب
يتــم اســتخدام الموجــات الناعمــة، وهــي موجــات 

تعمــل  الكثافــة  وعاليــة  مركــزة  صوتيــة  فــوق 
علــى إعــادة تشــكيل الكوالجيــن بإضافــة شــد 
لمــدة 6  للوجــه يســتمر مفعولــه  غيــر جراحــي 

إلــى 8 أشــهر«.وتابعت »كمــا تســتخدم حالًيــا تقنيــة 
النانوبــور التــي تشــبه الميزوثيرابــي، إال أن الفــرق فــي 
عملهــا، إذ إنهــا تعطــي نتائــج بشــكل أســرع لتجديــد 

ــد«. ــباب الجل ش

وأشــارت إلــى أن مــن أبــرز العالجــات المســتخدمة 
البشــرة  الكيميائــي لتفتيــح  التقشــير  أيًضــا هــي 
أيًضــا ولتفتيــح المنطقــة الخاصــة، والــذي يشــهد 

ــه. ــااًل علي إقب

وضع مسكن األلم على
األسنان سيخفف األلم

هنــاك معتقــدات خاطئــة تؤثــر علــى الصحــة بشــكل 
ســلبي، كمــا هــو الحــال عنــد حــدوث وجــع األســنان حينمــا 
يلجــأ المريــض لوضــع قــرص إســبيرين علــى المــكان 
ــرة،  ــاء الكبي ــن األخط ــد م ــذا يع ــكينه، وه ــاب لتس المص
ــد  ألن األســبرين يحتــوى علــى حامــض السليســيلك، وعن
ــرج  ــرص، فيخ ــل الق ــرًة يتحل ــنان مباش ــى األس ــه عل وضع
الحمــض مــا يــؤدي لتــآكل اللثــة أو زيــادة االلتهابــات بها.

عند إصابتك بالحروق
ضع الثلج البارد

ــج  ــع الثل ــى وض ــروق إل ــعافات الح ــي إس ــوء ف ــم اللج يت
علــى المنطقــة المصابــة وهــذا قــد يــؤدي لإلصابــة 
بالحــرق البــارد، الحــل األمثــل فــي هــذه الحالــة هــو غمــر 
المــكان المصــاب بالمــاء البــارد الجــاري لمــدة 15 دقيقــة 
حتــى نقلــل مــن مضاعفــات تلــك الحــروق، وبعــد ذلــك 
يمكــن اســتخدام كريــم مخصــص لمثــل هــذه الحــاالت 
مــع ضــرورة االبتعــاد عــن وضــع معجــون األســنان علــى 

الحــروق لمــا لــه مــن أضــرار ســلبية.

الــدورة  انتظــام  عــدم  مــن  تعانــي  امــرأة  كل 
المبايــض تكيــس  متالزمــة  لديهــا  الشــهرية 

يمكــن أن تكــون متالزمــة تكيــس المبايــض أحــد أســباب 
ــا أن  ــن أيًض ــن يمك ــهرية، ولك ــدورة الش ــام ال ــدم انتظ ع
تكــون ناجمــة عــن ظــروف صحيــة أخــرى أو عوامــل 
ــة  ــدة الدرقي ــاط الغ ــرط نش ــاة، أو ف ــط الحي ــق بنم تتعل
ــول إن كل  ــة الق ــن الدق ــس م ــي، لي ــا. وبالتال أو خموله
امــرأة تعانــي مــن عــدم انتظــام الــدورة الشــهرية مصابــة 

بمتالزمــة تكيــس المبايــض. 

السكري يجعل المريض أكثر عرضة لنزالت البرد

معرضــا  المريــض  يجعــل  ال  الســكري 
بشــكل أكبــر لنــزالت البــرد، لكــن فــي 

ــط  ــح ضب ــا يصب ــة به ــال اإلصاب ح
مســتوى الســكر أصعــب، كمــا أن 

معرضــون  الســكري  مرضــى 
اإلنفلونــزا  لمضاعفــات 
لــذا  غيرهــم،  مــن  أكثــر 

ــاح  ــم لق ــادًة بأخذه ــح ع ُينص
الســنوي. االنفلونــزا 

تقنية »البيكو« 
تعطي البشرة 
نضارة وحيوية

د. واند أليماو

صحح معلوماتك

تغذية

فيجمال
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1. المكسرات
تعتبر المكسرات من أكثر الخيارات وأفضلها في “الدايت”، الحتوائها على نسبة عالية من العناصر 
الغذائية المهمة، التي تساعد على الشبع واالمتالء، مثل األلياف والدهون الصحية والبروتين، إلى 

جانب تميزها بمحتواها المنخفض من السعرات الحرارية.

2. التفاح 
يعتبــر التفــاح مــن أفضل المغذيات لغناه باأللياف، التي تســاعد على الشــعور بالشــبع لفترة طويلة، 

السيما محتواه من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم أثناء الدايت.

3. البطاطس المسلوقة
تتحكم البطاطس المســلوقة في الشــعور بالجوع، حيث يحتاج هضمها إلى الكثير من الوقت، إلى 
جانب قدرة البطاطس المسلوقة على التخلص من الدهون المتراكمة بمنطقة البطن والخصر، لهذا 

فهي مهمة في الدايت.

4. الشوفان 
يســاعد الشــوفان على الشــعور بالشبع واالمتالء لفترة كبيرة، أكثر من غيره من األطعمة، الحتوائه 
على الكثير من األلياف، والتي تخفض مستويات هرمون “الجريلين” بالجسم، السيما دوره الفعال 
في تحســين حركة األمعاء وتســهيل عمليتي الهضم واإلخراج وضبط نســبة السكر بالدم، وبالتالي 

يدعم خسارة الوزن كثيرا.

5. البيض 
يعتبر البيض من األطعمة المناسبة على وجبة اإلفطار، الحتوائه على البروتين، الذي يدعم الشبع 

وعدم الشعور بالجوع لفترات طويلة، فهو يسد شهيتك حتى الوجبة التالية.

توقف عنها اليوم
سلوكيات يومية تضر الكليتين...

يولــد اإلنســان بكليتيــن تعمــالن على تصفية الفضالت من الجســم، وإخراجهــا في البول، 
وإبقــاء كفــاءة الكلــى وفــق المعــدالت الطبيعيــة ســيضمن ســالمة عمــل أعضــاء الجســم 
خصوصــا القلــب والدمــاغ والعضــالت، إال أن هنــاك عوامــل مؤذيــة قــد تتســبب بالضــرر 

عليهما، ومن أبرز العوامل التي عليك تجنبها

األدوية المسكنة لأللم
إذ إن هنــاك أنواعــا كثيــرة مــن 
بضعــف  تتســبب  قــد  األدويــة 
أدويــة  تظــل  ولكــن  الكلــى، 
األســباب  أحــد  األلــم  تســكين 
الكلــى،  ضعــف  فــي  الرئيســة 
االلتهــاب  مضــادات  خصوصــا 
غير الستيرويدية، التي يستسهل البعض تكرار 
تناولهــا وبجرعات عاليــة، من دون إدراك اآلثار 
الجانبيــة طويلــة المــدى التــي يمكــن أن تضــر 

الكلى. 

تناول الملح والصوديوم
يؤثــر بشــكل كبيــر علــى الكلــى، 
وعلــى الرغم من أن الصوديوم 
عنصــر ضــروري للحفــاظ علــى 
خاليــا  عمــل  وكفــاءة  صحــة 
أنــه يمكــن تزويــد  إال  الجســم، 
الكافيــة منــه  بالكميــة  الجســم 
عبــر شــرب المــاء وتنــاول المنتجــات الغذائيــة 
تنــاول  فــي  اإلفــراط  يظــل  ولكــن  الطبيعيــة. 
الصوديــوم شــائعا جدا في أرجــاء العالم كافة، 
رغم أنه أمر مؤٍذ للجســم، خصوصا أنه يتسبب 
اإلضــرار  وبالتالــي  الــدم،  ضغــط  ارتفــاع  فــي 
اإلصابــة  فــرص  زيــادة  وكذلــك  بالكليتيــن، 

بحصوات الكلى. 

عدم شرب الماء
من العوامل التي تضر بالكليتين، 
فــي  المــاء  توافــر  عــدم  إن  إذ 
فــي  سيتســبب  الجســم  ســائل 
واضطــرار  الجســم  جفــاف 
الكليتين بســبب تراكم الفضالت 

واألحماض في الجسم.

عدم إفراغ البول من المثانة
يتســبب بتضخــم المثانــة، وقد 
الكليتيــن.  إلــى  البــول  يعــود 
تمتلــئ  أن  يمكــن  وحينئــذ، 
الكليتــان بالبــول لدرجــة أنهمــا 
علــى  وتضغطــان  تنتفخــان 
األعضــاء المجاورة. ويمكن أن 
يــؤدي هــذا الضغــط إلى تلــف الكلــى، واإلصابة 

بأمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي.
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الشهية هي الرغبة في تناول الطعام، أما الجوع فهو الحاجة العضوية لتناول الطعام، 
وليــس ضروريــا أن يتحكــم الجــوع فــي الشــهية. وزيــادة الشــهية عــادة مــا تــؤدي إلى 
المبالغة في تناول األطعمة، ما ســيزيد وزنك، لذا من الضروري أن تلجأ لبعض الحيل 
لكبح شهيتك لكي تحافظ على وزنك المثالي. وهناك بعض األطعمة التي تساعد على 

كبت شهيتك وقد تساعد أيضا على تجنب زيادة الوزن ومن هذه األطعمة:

سد شهيتك

»البيكو«
أحدث التقنيات لعالج تصبغات البشرة وتصغير المسامات

أكــدت استشــارية األمــراض الجلديــة د. وانــد أليمــاو فــي مستشــفى اإلرســالية األمريكيــة أن تقنيــة موجــة بيكــو هــي أحــدث التقنيــات حاليــا لعــالج التصبغــات، 
إذ إنهــا مــن أقــوى تقنيــات الليــزر لتفتيــح التصبغــات وعــالج ندبــات حــب الشــباب، وينتــج عنهــا طاقــة عاليــة فــي فتــرة قصيــرة جــدا )450 بيكــو ثانيــة(، 

ويســاوي البيكــو جــزءا مــن التريليــون.
ــد الســليم، كمــا يعمــل  ــد الخارجيــة مــع المحافظــة علــى الجل وأضافــت »يزيــل الجهــاز طبقــات الجل
عــن طريــق تكســير صبغــات الميالنيــن أو صبغــة التاتــو إلــى جزيئــات صغيــرة يســهل علــى الجســم 
ــذه  ــتخدم ه ــت »تس ــات«. وقال ــف والتصبغ ــق الكل ــح مناط ــى تفتي ــاعد عل ــا يس ــا، م ــص منه التخل
ــة فــي عــالج العديــد مــن مشــكالت البشــرة، ويظهــر التحســن فــي البشــرة خــالل شــهر مــن  التقني
ــار ندبــات حــب الشــباب،  ــا البشــرة، عــالج آث ــة فــي تجديــد خالي الجلســات، وتســتخدم هــذه التقني
عــالج التصبغــات الجلديــة بأنواعهــا المختلفــة الســطحية والعميقــة، وفــي أماكــن الجســم المختلفــة«.

وأوضحــت أنــه يســتخدم جهــاز بيكــو فــي إزالــة الكلــف والنمــش، عــالج أنــواع الوحمــات المختلفــة. 
كمــا يســتخدم أيضــا إلزالــة التاتــو فــي مناطــق الجســم المختلفــة وأيضــا تاتــو الحواجــب. وأكــدت أن 

هــذه التقنيــة تعطــي البشــرة نضــارة وحيويــة، إضافــة إلــى أنهــا تســاعد علــى تصغيــر المســام

بالبشــرة كل  العنايــة  »تتطــور عالجــات  وأضافــت 
يــوم، وفــي الوقــت الحالــي، العالجــات الشــائعة هــي 
القائمــة علــى تعزيــز للبشــرة بحمــض الهيالورونيك، 
ومنتجــات  بيولوجيــة  عوامــل  باســتخدام  وذلــك 
ــل  ــذي يعم ــدات، ال ــي نيوكليوتي ــى بول ــوي عل تحت
علــى ترطيــب الجلــد، كمــا أنهــا تعمــل أيضــا علــى 
ــل  ــي تجع ــد، فه ــة والتجاعي ــوط الدقيق ــالج الخط ع

ــي  ــات ه ــذه التقني ــرز ه ــن أب ــة، وم ــرة متوهج البش
البروفايلــو وإبــرة نوكليوفيــل«.

ــت  ــتخدامها قال ــم اس ــي يت ــزة الت ــرز األجه ــن أب وع
ــر الدقيقــة RF لتقشــير  ــا تقنيــة اإلب »تســتخدم حالي
ــالج  ــى ع ــل عل ــي تعم ــل، فه ــت أق ــي وق ــد ف الجل
ــا  ــد، كم ــباب الجل ــد ش ــباب وتجدي ــب الش ــات ح ندب
يتــم اســتخدام الموجــات الناعمــة، وهــي موجــات 

تعمــل  الكثافــة  وعاليــة  مركــزة  صوتيــة  فــوق 
علــى إعــادة تشــكيل الكوالجيــن بإضافــة شــد 
لمــدة 6  للوجــه يســتمر مفعولــه  غيــر جراحــي 

إلــى 8 أشــهر«.وتابعت »كمــا تســتخدم حالًيــا تقنيــة 
النانوبــور التــي تشــبه الميزوثيرابــي، إال أن الفــرق فــي 
عملهــا، إذ إنهــا تعطــي نتائــج بشــكل أســرع لتجديــد 

ــد«. ــباب الجل ش

وأشــارت إلــى أن مــن أبــرز العالجــات المســتخدمة 
البشــرة  الكيميائــي لتفتيــح  التقشــير  أيًضــا هــي 
أيًضــا ولتفتيــح المنطقــة الخاصــة، والــذي يشــهد 

ــه. ــااًل علي إقب

وضع مسكن األلم على
األسنان سيخفف األلم

هنــاك معتقــدات خاطئــة تؤثــر علــى الصحــة بشــكل 
ســلبي، كمــا هــو الحــال عنــد حــدوث وجــع األســنان حينمــا 
يلجــأ المريــض لوضــع قــرص إســبيرين علــى المــكان 
ــرة،  ــاء الكبي ــن األخط ــد م ــذا يع ــكينه، وه ــاب لتس المص
ــد  ألن األســبرين يحتــوى علــى حامــض السليســيلك، وعن
ــرج  ــرص، فيخ ــل الق ــرًة يتحل ــنان مباش ــى األس ــه عل وضع
الحمــض مــا يــؤدي لتــآكل اللثــة أو زيــادة االلتهابــات بها.

عند إصابتك بالحروق
ضع الثلج البارد

ــج  ــع الثل ــى وض ــروق إل ــعافات الح ــي إس ــوء ف ــم اللج يت
علــى المنطقــة المصابــة وهــذا قــد يــؤدي لإلصابــة 
بالحــرق البــارد، الحــل األمثــل فــي هــذه الحالــة هــو غمــر 
المــكان المصــاب بالمــاء البــارد الجــاري لمــدة 15 دقيقــة 
حتــى نقلــل مــن مضاعفــات تلــك الحــروق، وبعــد ذلــك 
يمكــن اســتخدام كريــم مخصــص لمثــل هــذه الحــاالت 
مــع ضــرورة االبتعــاد عــن وضــع معجــون األســنان علــى 

الحــروق لمــا لــه مــن أضــرار ســلبية.

الــدورة  انتظــام  عــدم  مــن  تعانــي  امــرأة  كل 
المبايــض تكيــس  متالزمــة  لديهــا  الشــهرية 

يمكــن أن تكــون متالزمــة تكيــس المبايــض أحــد أســباب 
ــا أن  ــن أيًض ــن يمك ــهرية، ولك ــدورة الش ــام ال ــدم انتظ ع
تكــون ناجمــة عــن ظــروف صحيــة أخــرى أو عوامــل 
ــة  ــدة الدرقي ــاط الغ ــرط نش ــاة، أو ف ــط الحي ــق بنم تتعل
ــول إن كل  ــة الق ــن الدق ــس م ــي، لي ــا. وبالتال أو خموله
امــرأة تعانــي مــن عــدم انتظــام الــدورة الشــهرية مصابــة 

بمتالزمــة تكيــس المبايــض. 

السكري يجعل المريض أكثر عرضة لنزالت البرد

معرضــا  المريــض  يجعــل  ال  الســكري 
بشــكل أكبــر لنــزالت البــرد، لكــن فــي 

ــط  ــح ضب ــا يصب ــة به ــال اإلصاب ح
مســتوى الســكر أصعــب، كمــا أن 

معرضــون  الســكري  مرضــى 
اإلنفلونــزا  لمضاعفــات 
لــذا  غيرهــم،  مــن  أكثــر 

ــاح  ــم لق ــادًة بأخذه ــح ع ُينص
الســنوي. االنفلونــزا 

تقنية »البيكو« 
تعطي البشرة 
نضارة وحيوية

د. واند أليماو

صحح معلوماتك
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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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شـــكلت الخرافـــات التراثيـــة عن عمان صورة مجهولة عن شـــعب من 
أوائل الشعوب العربية التي دخلت اإلسالم وحملت لواء الدفاع عنه، 
ولعل السبب في ذلك، أي الصورة السلبية الغبية التي كنا نصدقها، أن 
الشـــخصية العمانية ال تحرص كثيـــرا على تبيان وجهة النظر، بمعنى 
أن اإلنسان العماني يفعل ويمارس مبادئه وما يؤمن به وفقا لقناعته 
وليـــس وفقا لقناعـــة اآلخرين، لهذا فإن اإلنســـان العماني كأنه يقول: 
أنـــا هكـــذا.. إن قبلت بي أهال وســـهال، وإن أخطأت في فهمي فلســـت 
حريصا على تبيان ما أفعله، لهذا فإن أردت معرفة عمان والشخصية 

العمانية فعليك أن تسعى بنفسك الكتشافها.
لكـــن الشـــخصية العمانية خالل الفترة األخيرة اســـتطاعت وبطريقة 
غير مباشرة ومن دون تخطيط أن تسوق لنفسها بشكل غير مسبوق 
لدى مختلف الشـــرائح، وهذا التســـويق لم يقم به اإلعالم العماني أو 
النقابـــات والجمعيـــات والهيئات العمانية، بل قامـــت به طفلة وأغنية 
ورقصـــة تراثيـــة عمانية، فقد انتشـــرت مؤخرا مقاطـــع فيديو ألغنية 

عمانيـــة ترقص فيها طفلـــة رقصة تراثية ظفاريـــة، ويغني فيها مغن 
ظفـــاري اســـمه مؤيد حبـــراص أغنية وطنيـــة مطلعهـــا: “أبديت بك يا 
عظيـــم الكـــون.. هللا يا رب يا معبود.. وأثني على الشـــافع المقصود.. 
مانـــاح طاير علـــى األغصان.. دمتـــم ودامت بكم األفراح.. يا ســـيدي 
هيثـــم الســـلطان”، وقد القـــت هذه األغنيـــة والرقصـــة الظفارية التي 
ترقـــص بهـــا الطفلـــة صـــدا هائال لـــدى الخليجييـــن بشـــكل ال يصدق، 

وأصبحت هذه األغنية والرقصة تمارس باألفراح والمناسبات.
وحركت أيضا هذه األغنية وهذه الرقصة مشـــاعر المحبة واإلعجاب 
لعمـــان وشـــعبها، وقدمت هـــذه األغنية صـــورة رائعـــة للعمانيين لدى 
العائـــالت الخليجيـــة واألطفـــال، كل ذلك تم بســـبب أغنيـــة ورقصة، 
وهـــذا يثبـــت االســـتعداد لتقبـــل كل شـــيء يأتـــي من عمان لبســـاطة 
التســـويق ومخاطبتـــه مشـــاعر وطبيعة اآلخرين، ولعـــل هذه األغنية 

وهذه الرقصة خير مثال.

*كاتب سعودي

tariq@carinter.org

* د. طارق آل شيخان

يا سيدي هيثم السلطان

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

للتواصل: 17111483

قوة دفاع البحرين.. تطور مذهل في االستراتيجيات وفق منظور دقيق
يصـــادف اليـــوم األحـــد 5 فبرايـــر الذكـــرى الــــ 55 لتأســـيس قـــوة دفـــاع 
البحريـــن، ميـــدان العـــزة والكرامـــة والبطوالت المشـــرفة فـــي الذود عن 
حيـــاض الوطن وأمنه واســـتقراره، ولو نظرنا إلى واقع األمر ســـنجد أن 
لقـــوة دفـــاع البحريـــن دورا كبيرا ومركزيـــا تلعبه في صياغـــة األمن في 
المنطقـــة والوقوف أمام كل األخطار والتهديـــدات المحتملة، وذلك عن 
طريق الدفاع المشـــترك مع الدول الشـــقيقة والصديقة، حيث كانت وال 
تـــزال مملكـــة البحرين بقيادة ســـيدي جاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملك البـــالد المعظم حفظه هللا ورعاه، وســـيدي صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء حفظـــه هللا ورعـــاه، ســـباقة دائما فـــي كل المواقـــف والمهمات 

لحماية حدودنا وأراضينا.
ســـيدي جاللـــة الملـــك المعظم حفظـــه هللا ورعـــاه أعرب خالل ترؤســـه 
جلســـة مجلس الوزراء قبل أيام “عـــن االعتزاز بدور قوة دفاع البحرين 
ورجالهـــا البواســـل الذيـــن يســـطرون علـــى الـــدوام أســـمى قيـــم الـــوالء 
واإلقـــدام فـــي تنفيذ مختلف المهمـــات الوطنية، مؤكـــدًا جاللته أن قوة 

دفـــاع البحريـــن تشـــكل درَع الوطِن وحصَنـــه المنيع، معربـــًا جاللته إلى 
جميِع منســـوبي قوِة دفاعِ البحرين، قـــادًة وضباطًا وجنودًا، عن خالص 
بريكاِت بمناســـبة الذكرى 55 لتأســـيس قوة دفاع البحرين،  هاني والتَّ التَّ
مقرونة بمعاني الشـــكِر والتقدير على ما يضطلعون به من أدوار بكفاءة 

ومهنية وجاهزية مستمرة للذود عن حياض الوطن”.
ولنـــا الفخـــر فـــي مملكة البحريـــن بما تتمتع بـــه قوة دفـــاع البحرين من 
مســـتوى تكنولوجي بالـــغ التقدم، وقدرات عســـكرية تضعها في مقدمة 
الـــدول وضمن قائمـــة أقوى الجيوش في العالم، حيـــث باتت قوة دفاع 
البحرين وبناء على توجيهات سيدي جاللة الملك المعظم القائد األعلى 
إحـــدى دعائـــم األمن العربي وقوة جبارة للتصدي لـــكل ما يحيق بنا من 

أخطار وتهديدات قائمة ومحتملة.
قـــوة دفـــاع البحريـــن.. تطـــور مذهل في االســـتراتيجيات وفـــق منظور 

دقيق.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

قوة دفاع البحرين في ذكرى تأسيسها
يصادف الخامس من فبراير ذكرى غالية علينا جميعا، أال وهي ذكرى 
مرور 55 عاما على تأســـيس قوة دفاع البحرين لتكون درعا وســـيفا 
لهـــذه األرض الطيبة وشـــعبها ومقدراتها، حيث تأسســـت هذه القوة 
بمرســـوم أميري لســـمو األمير الراحل طيب هللا ثراه الشـــيخ عيسى 
بـــن ســـلمان لتحمل علـــى عاتقهـــا مهمتهـــا النبيلة فـــي حماية األرض 

والعرض ومواجهة كل األخطار التي تواجه البالد.
وقد تطورت هذه القوة على مدار الســـنوات بشـــكل كبير، وبما يتفق 
مـــع تطـــورات العصـــر وما يســـتجد من مخاطـــر وتحديـــات تفرضها 

األحداث العالمية واإلقليمية.
وحـــرص جاللة الملـــك المعظم حمد بن عيســـى آل خليفة على دعم 
هذه القوة بكل أشـــكال الدعم، ســـواء ما يتعلق بالتسليح والمعدات 
الحديثـــة أو بنـــاء الفـــرد المقاتـــل وتدريبـــه وتنمية مهاراتـــه القتالية 
جنبـــا إلـــى جنب مع زيادة اإلمكانيات التســـليحية للوحـــدات التابعة 
لهـــذه القوة، لكي تبقى هذه القوة قـــادرة على التصدي لكل األخطار 
الخارجيـــة والداخليـــة وممارســـة عقيدتهـــا الدفاعية المســـتمدة من 
اســـمها، فهـــي قـــوة دفـــاع وليـــس قوة اعتـــداء، وهـــي بذلـــك امتداد 
للسياســـة الحكيمـــة لجاللـــة الملـــك المعظـــم التـــي تقـــوم علـــى عدم 
التدخل وعدم االعتداء على الغير. عقيدتها إذا هي عقيدة البحرين 
المســـالمة، فهي ال تعتـــدي على أحد ولكنها تدافـــع بالروح والدم عن 

البحرين وشعبها ومقدراتها.
ونحـــن فـــي يوم تأسيســـها العزيز على نفـــوس أهـــل البحرين نتقدم 
بالتهاني للقائد األعلى جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة وإلى 
نائـــب القائـــد األعلـــى ســـمو األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة وإلى 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد آل خليفة، ونتقـــدم بالتهاني 
لـــكل الضبـــاط والجنـــود ونشـــد علـــى أيديهـــم جميعـــا وندعوهم إلى 
مواصلة الجهد واكتساب كل المهارات لكي يبقوا على الدوام حصنا 

حصينا لهذا البلد العزيز.

*كاتبة وأكاديمية بحرينية

B7747@hotmail.com

* بثينة خليفة قاسم

أصلي أم تقليد؟
كـــم مـــرة اشـــتريت منتجا مـــن مكان فاره وشـــككت فيـــه إن كان 
أصليـــا أم مقلـــدا؟ كـــم مـــرة بخخت مـــن زجاجة عطـــر ثمينة ولم 
تثبـــت الرائحة إال دقائق ال تزيد عن النصف ســـاعة؟ هل صادفت 
أن احتجت إلى وســـيط لشـــراء حاجة ما ثم فوجئـــت أن المنتج 

ليس أصليا؟
هذه التساؤالت وأكثر تمر في ذهني وذهن األغلبية يوميا، وتلك 
أســـئلة عـــن مواقـــف مـــررت بهـــا بالفعل! لســـت على درايـــة كاملة 
بالقوانيـــن التي تجرم جلـــب المواد المقلدة واالتجـــار بها، لكن ما 
يوجد في األسواق يحكي الكثير عن أهمية تفعيل القوانين التي 
تهتم بذلك إن كانت موجودة أو ســـنها إن كانت غائبة! والحقيقة 
أنني مررت بعدد من التجارب السيئة التي هزت ثقتي في بعض 
المحـــالت الكبـــرى، وأيضـــا بعـــض المشـــاريع الصغـــرى بترويجهـــا 
عطورا مغشوشة وبيعها كأصلية، أو كريمات أو منتجات تجميل 
أو غيرهـــا، وهـــذا كله يقع تحـــت الئحة المســـاءلة القانونية، فمن 
حـــق الزبون أن يعرف ماذا يشـــتري، وله الخيـــار في ذلك، وأقول 
ذلـــك ألننـــي على دراية تامـــة بأنـــه ال يمتلك الجميـــع القدرة على 
شـــراء مـــا هـــو أصلي ومضمـــون، لكن أن نشـــتري المقلـــد على أنه 

أصلي ويتم غش المواطن فهذا ما ال يرضاه أحد.
األمـــر الثانـــي وهو األهم بالنســـبة لـــي، وأعتبرهـــا نصيحة خاصة 
للفتيات بشراء البديل األرخص لمنتج معين، فهو خير من السلعة 
المقلدة له، هذا في حالة إن كنت على دراية بأنك تشترين سلعة 

مقلدة!
األمـــر ســـيئ جـــدا لدرجة أن كثيـــرا منا بـــات يدخر األمـــوال لكي 
يصرفها في دول أخرى لشراء منتجات يثق تمام الثقة فيها، وهو 
مـــا يعد نزوحا للقدرة االســـتهالكية الشـــرائية خـــارج البالد وقس 
على ذلك الكثير من ارتفاع لألســـعار وجودة متدنية وشكوك في 

المنتج المقدم لالستهالك.. إلى أين سنصل؟

*كاتبة بحرينية

* د.سمر األبيوكي

الخامس من فبراير يوم من أيام البحرين، وهو يوم قوة دفاع البحرين التي 
تأسســـت في 1968م، فبعـــد )55( عاًما مازالت هذه القوة تواصل مســـيرتها 
بكفـــاءة عالية ومهنيـــة ُمتميزة، وقـــد حظيت طول هذه الســـنوات باهتمام 
وتقديـــر القيـــادة السياســـية، وبعنايـــة فنية وإداريـــة ومهنيـــة وتكنولوجية 
وتقنيـــة وعتاديـــة وتدريبيـــة، حيـــث يحمـــل أفرادهـــا علـــى عاتقهـــم حماية 

البحرين وسيادتها الوطنية.
لكل دولة في العالم جيش، ويختلف الجيش من دولة إلى أخرى، من حيث 
الِعـــدة والعـــدد، والتقنية والقـــوة، وهذه الجيـــوش ُمجهزة بالعتـــاد الحديث 
والقـــدرة علـــى الحركة والقـــوة النارية الضاربة، وتنقســـم قواتهـــا إلى قوات 
بريـــة وجوية وبحرية، وبعدد كبير من المؤسســـات اللوجســـتية التابعة لها، 
ويتـــم تعزيـــز هذه القـــوات بين فترة وأخـــرى ــ كما في البحرين ــ باألســـلحة 
الحديثة، والتكنولوجيا الالزمة، والتدريب بكل أشكاله، ما َيجعل منه جيشا 
متطـــورا وُمتقلدا أحدث التقنيـــات القتالية، وهذه الجيوش ال يتمثل دورها 
فقـــط فـــي فتـــرات الحروب، بـــل في أوقـــات الِســـلم أيًضا كأوقـــات األزمات 

اإلنسانية والكوارث الطبيعية.
لقـــوة دفـــاع البحريـــن أهميـــة كبيـــرة فـــي حماية حـــدود البالد مـــن االنتهاك 

الخارجي والمحافظة على أمنها واستقاللها، وهي ليست مؤسسة عسكرية 
فقـــط، بـــل هـــي مؤسســـة وطنية شـــاملة وكبيـــرة، تضـــم نخبة مـــن األطباء 
والمهندســـين والحرفييـــن فـــي مختلف الِمهـــن، وتحتوي على مستشـــفيات 
وورش عمـــل صناعيـــة يتعلـــم منتســـبوها فيهـــا مختلـــف العلـــوم المدنيـــة 
والعســـكرية والِعلميـــة، وبيـــن فتـــرة وأخـــرى يتـــم تنظيـــم منـــاورات نوعية 
محليـــة أو مشـــتركة مـــع جيوش أقطـــار الخليـــج العربي ومع أقطـــار عربية 
أخرى ليكتســـب أفرادها بذلك خبرات قتالية إضافية، وبهدف رفع مســـتوى 
الجهوزيـــة واالســـتعداد لمواجهة أي طارئ، وذلك في إطـــار اتفاقية الدفاع 

المشترك بين مجلس التعاون الثنائية والخليجية والعربية والدولية.
وتســـير قوة دفاع البحرين بخطى ثابتة لتحقيـــق أهداف وغايات البحرين 
لتحفـــظ ســـيادتها الوطنيـــة، وتحمي عزتهـــا وكرامتها، وأمنها واســـتقرارها، 
وقيمهـــا وتطلعاتهـــا، ألجـــل أن تبقـــى راية البحريـــن خفاقة عالية شـــامخة.. 
فتحية لقوة دفاع البحرين في يومها وباقة ورد لكل منتسبيها، وحفظ هللا 

البحرين وقيادتها وشعبها من كل سوء. “آمين يا رب العالمين”.

*كاتب وتربوي بحريني

* عبدعلي الغسرة

يـوم درع الوطن
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