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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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} كان يوم الثالثاء الماضي يوما خطابيا 
وجه  البداية  فــي  وبــايــدن!  بوتين  بين  ساخنا 
إلى  عــديــدة  رســائــل  »بوتين«  الــروســي  الرئيس 
الــغــرب والــعــالــم، أثــنــاء خــطــابــه الــســنــوي في 
باهتمام  حظي  الـــذي  الــفــيــدرالــيــة،  الجمعية 
دولي واسع )على عتبة ذكرى انطالق العملية 
وأول رسائله  أوكرانيا(  الروسية في  العسكرية 
أن )خــطــابــه يــأتــي فـــي ظـــل تــغــيــيــرات جــذريــة 
وأحــــــــداث تـــاريـــخـــيـــة تـــحـــدد مــســتــقــبــل روســـيـــا 
هــو مصيري  يــحــدث  مــا  أن  بمعنى  وشــعــبــهــا( 
ليعّلق  روســيــا!،  وإلـــى  إلــيــه  بالنسبة  ووجــــودي 
بعدها على أن وعود وكلمات الغرب هي مجرد 
ذرائع لكسب الوقت إلعداد أوكرانيا للمواجهة! 
الغربيين،  والقادة  الزعماء  أنه ال يثق في  أي 
وأن أوكرانيا نفسها تسعى إلى استعادة الصفة 
النووية ألوكرانيا، وهذا تهديد مباشر لروسيا، 

ألنها تتحرك بأوامر غربية!
تــصــرفــاتــهــا تتسم  كــانــت  روســـيـــا  أن  فــيــمــا 
بالصدق بشأن )اتفاقيات مينسك(، في الوقت 
الذي كان فيه الغرب يقوم بما أسماه )مسرحية 

دبلوماسية( بما يخص تلك االتفاقيات!
} وأشار »بوتين« في خطابه إلى استعداد 
ــا لـــلـــحـــوار بـــشـــرط تـــقـــديـــم الــضــمــانــات  ــيــ روســ
خاصة  وعــدل،  بمساواة  الجميع  إلــى  األمنية 
»القواعد  من  المئات  وّزع  »الناتو«  أن  في ظل 
بدأ  من  هو  والــغــرب  العالم،  حــول  العسكرية« 
الــحــرب وروســيــا تــحــاول إيــقــافــهــا!، وحــيــث زرع 
الــغــرب فــي أوكــرانــيــا االنــدفــاع للقيام بــدورهــا 
على  الهجوم  خــالل  من  بالوكالة،  روسيا  ضد 
»دونباس« ليأتي الدور بعد ذلك على »القرم«! 
به،  لــم يكن ليسمح  أنــه  »بوتين«  أكــد  مــا  وهــو 
أوتي  ما  بكل  الروسي  وأنه سيدافع عن وطنه 
من قوة! وأشار إلى أن الغرب صرف )150 مليار 
الــذي  الــغــرب  وهـــو  أوكــرانــيــا،  لتسليح  دوالر( 
لطالما لعب ويلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل 
ــق عــلــى  ــبـــصـ بــخــيــانــتــه فـــهـــو مـــعـــتـــاد عـــلـــى )الـ
أوكرانيا  فــي  »النازيين«  وجعل  كــلــه(!!  العالم 
يــســتــخــدمــون اإلرهــــــــاب ضــــد روســــيــــا، وجــعــل 
الشعب األوكراني أسيرًا للغرب على المستوى 
أشــار  ثــم  والعسكري!  والسياسي  االقــتــصــادي 
بوتين في خطابه الطويل إلى األسلحة التي 
بــدورنــا  أوكــرانــيــا، ستجعلنا  بــهــا  الــغــرب  يــــزّود 

نقوم بدفع العدو بعيدا عن أراضينا.
بأن  كله  العالم  بوتين تذكير  } ولم ينس 
)العائلة هي اتحاد رجل وامرأة( وهذا ما تقوله 
كل الكتب المقدسة والديانات السماوية، فيما 
الغرب يعمل على )فرض المثلية عليها، حتى 
وصلت »الكنيسة اإلنجليزية« إلى البحث عن 

»صيغة محايدة« للفظ الجاللة!
ورغم أن كل المشكالت الثقافية تلك هي 
مشكلة الغرب إاّل أنه يسعى إلى فرضها علينا 
الحفاظ  إلى  العالم، فيما نحن نسعى  وعلى 

على أطفالنا!
} وأكد بوتين أن هزيمة روسيا في ساحة 
المعركة أمر مستحيل! منوها أن )روسيا تعّلق 
مشاركتها في )معاهدة ستارت حول األسلحة 
أمريكا  وإذا قامت  والهجومية(  اإلستراتيجية 
نــوويــة فـــإن روســيــا ســتــقــوم بالمثل!  بــتــجــارب 
وقد وصل مستوى تجهيز قوات الردع النووي 
الروسي إلى أكثر من 91%! مشيرا إلى أن رهان 
الغرب على إفشال أو إضعاف روسيا هو رهان 
رقعة  تــوســيــع  عــلــى  يعمل  الــغــرب  وأن  خــاســر! 
الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا لــيــكــون مــواجــهــة عالمية 
شاملة! ولعل هذا أخطر ما جاء في خطابه، 
بما يجعل الحرب مرشحة بين روسيا والناتو 

مباشرة!
} أمــا »بــايــدن« وبــعــد ســاعــات مــن خطاب 
»بــوتــيــن« ومـــن الــعــاصــمــة الــبــولــنــديــة »وارســــو« 
السنوية  الذكرى  مناسبة  لــذات  خطابه  ألقى 
الكالم،  من  الكثير  مـــرددًا  األوكــرانــيــة،  لألزمة 
الــخــاصــة في  الــروســيــة  العملية  بــأن  وواصــفــًا 
وأوروبـــا  المتحدة  للواليات  )اختبار  أوكــرانــيــا 
»الناتو«  نافيًا سعي  األطلسي(!  وحلف شمال 
إلى تدمير روسيا أو التآمر لشن هجوم ضدها! 
قــائــال: إن )الــنــاتــو أقـــوى مــن أي وقـــت مضى، 
وسنعمل من أجل أن تكون أوروبا مستقلة عن 
أو  ينقسم  لــن  »الــنــاتــو«  وأن  الــروســيــة!  الطاقة 
يتعب في الصراع في أوكرانيا! وأعاد الحديث 
وحقوق  والديمقراطية  الحرية  شــعــارات  عــن 

اإلنسان إلخ.
تــعــلــيــق مــشــاركــتــهــا في  ــرار روســـيـــا  } إن قــ
أنــه تعليق  الــجــديــدة«، ورغــم  معاهدة »ســتــارت 
يحمل  أنه  إاّل  المعاهدة،  من  انسحابا  وليس 
ــاق مــــن بــنــود  ــتــ ــعــ ــر االنــ ــاطـ ــخـ ــاتــــه، مـ ــيــ فــــي طــ
المواجهة  أن  في ظل  وإن مرحليا!  المعاهدة 
المواجهة  منحى  تــأخــذ  والــغــرب  روســيــا  بــيــن 
بــدأت بحرب  أن  يــوم، بعد  المباشرة يومًا بعد 
ــالـــة« عـــن طــريــق أوكـــرانـــيـــا ضـــد روســيــا!  »الـــوكـ
ــع فــــإن »الـــنـــاتـــو« هـــو الـــــذي سعى  ــواقــ وفــــي الــ
بــقــيــادة الـــواليـــات الــمــتــحــدة، إلـــى فــتــح أبـــواب 
تلك الــمــواجــهــة، وهــو يــدعــم ويــحــّرض الــدول 
االنضمام  على  الــروســيــة،  للحدود  الــمــجــاورة 
التي  هي  أمريكا  أو  الغرب  أن  أي  الناتو!  إلــى 
عــلــى الــحــدود الــروســيــة، ولــيــســت روســيــا على 
الــحــدود األمــريــكــيــة! وهـــذا يجعل مــن منطق 
»بــوتــيــن« فــي الـــدفـــاع عــن روســيــا وعـــن شعبها 
أمريكا  دعــم  مواجهة منطق  فــي  األقـــوى،  هــو 
وبولندا ودول أخرى، لتكون خناجر  ألوكرانيا 
فــي ظــهــر الـــحـــدود الــروســيــة كــمــا يـــرى الــقــادة 

الروس!
األخطر  للمواجهة  إذًا  مفتوحة  الساحة 
يجلس  العالم  بينما  الــنــوويــة«  »الــحــرب  وهــي 
على سطح صفيح ساخن، وكأن ال قرار له وال 

إرادة، فيما يجّر هؤالء العالم إليه!

بين بوتين وبايدن

العالم على �سفيح �ساخن!
فوزية رشيد

الميثاق  الــمــتــحــدة«،  »األمــــم  أصــــدرت  عـــام 2000  فــي 
جميع  حــث  ــذي  والــ االجــتــمــاعــيــة،  للمسؤولية  الــعــالــمــي 
ــــدول عــلــى تــشــجــيــع الــشــركــات إلعــــالء مــســاهــمــتــهــا في  الـ
التنمية االجتماعية. وفي رؤاها االقتصادية لبناء مجتمع 
الغد، أفسحت دول الخليج النشاط االقتصادي للقطاع 
الخاص، على أن تقوم الحكومات بالدور التنظيمي لهذا 
القطاع  مــع  استراتيجية  شــراكــة  أطلقت  كما  الــنــشــاط، 

الخاص في عديد من المجاالت.
القضية،  هــذه  ألهمية  الخليج  دول  مــن  إدراك  وفــي 
قامت بتوفير البنى التحتية الالزمة، والمدن الصناعية، 
باألعمال،  القيام  وسهولة  والــطــاقــة،  الــحــرة،  والمناطق 
فيها  الــخــاص  القطاع  دور  كــان  التي  المجاالت  وتحرير 
محدوًدا، والتوسع في التعليم الفني والتدريب، واإلعفاءات 
المالية  والسياسات  المستقرة،  والتشريعات  الضريبية، 
والنقدية واالقتصادية المحفزة، وأعطته الدور األكبر في 
اتفاقات  وأبرمت  الحكومية،  األعمال  وعقود  المشتريات 
االستثمارات  وحماية  وتشجيع  الضريبي،  االزدواج  منع 
المتبادلة، والتعاون االقتصادي والتجاري مع عديد من 

دول العالم.
ــــك، جــعــلــت هــــذه الـــــدول مـــن أهــــداف  ــــالوة عــلــى ذلـ عـ
سياستها الخارجية والدبلوماسية االقتصادية، تعزيز دور 
القطاع الخاص والترويج لفرصه التصديرية، سواء عبر 
مجالس األعمال أو اللجان المشتركة، أو جهود سفاراتها 
الدول األعضاء في مجلس  في الخارج. فيما جعلت كل 
التبني  إلــى  متجهة  لنشاطه،  ساحة  الخليجي  التعاون 
عن  وفــضــاًل  الخليجية.  االقــتــصــاديــة  للمواطنة  الكامل 
الملك  -كجسر  المواطنة  لهذه  المعززة  التحتية  البنى 
بين  الكهربائي  والــربــط  والسعودية،  البحرين  بين  فهد 
الخليجية-  الحديدية  السكة  ومــشــروع  المجلس،  دول 
التعاون،  أصــدرهــا مجلس  الــتــي  الــمــوحــدة،  النظم  تــأتــي 
المسهلة لتنمية التجارة البينية والمشروعات المشتركة 

بين شركات القطاع الخاص في دوله.
ــاص عـــلـــى الــنــشــاط  ــخــ ــتــــحــــواذ الـــقـــطـــاع الــ ومـــــع اســ
االقــتــصــادي، بنسب تــتــفــاوت مــن دولـــة إلــى أخـــرى، تبدو 
أهــمــيــة الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة لــهــذا الـــقـــطـــاع، ســـواء 
فــي قــيــامــه بــهــذا الــنــشــاط، أو تــوظــيــف عــائــداتــه. وفيما 
المسؤولية  هذه  أوجــه  أهم  أحد  الضريبي  االلتزام  يبدو 
فـــي الـــــدول الــمــتــقــدمــة؛ فــإنــه فـــي مــقــابــل مـــا يــتــمــتــع به 
وفي  ضريبية،  إعــفــاءات  مــن  الخليجي  الــخــاص  القطاع 
الــحــديــث عنه؛  كــل مــا ســبــق  التكلفة فــي  تــوفــيــر  مــقــابــل 
غدت  حيث  القطاع،  لهذا  االجتماعية  المسؤولية  تعلو 
العامة لدول  الموازنات  أن أخذت  بعد  »ضرورية«، خاصة 

الخليج تنوء بما تحمله من أعباء إنفاق دولة الرفاه.
القطاع  مسؤولية  االجتماعية«،  »المسؤولية  وتعني 
ونمت  فيه،  نشأ  الــذي  خاصة  المجتمع،  تجاه  الــخــاص 
فيه مؤسساته، وهو سوقه األول، ومصدر دخله الرئيسي. 
موازنة  في  أرقــام،  في  بأبعادها  المسؤولية  هــذه  وُتترجم 
شـــركـــات الــقــطــاع الـــخـــاص. وتـــعـــزيـــًزا لــهــذه الــمــســؤولــيــة، 
الوعاء  مــن  ــام  األرقـ هــذه  بخصم  الحكومات  بعض  تقوم 

الضريبي.
وتــتــعــدد أولـــويـــات الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، بحسب 
االنبعاثات  األولوية خفض  تكون  فقد  المجتمع،  حاجة 
ترشيد  أو  عامة،  البيئي  التلوث  من  الحد  أو  الكربونية، 
للعاملين  إســكــان  تــوفــيــر  أو  والــطــاقــة،  الــمــيــاه  اســتــخــدام 
بناء  أو  عملهم،  أماكن  من  بالقرب  الخاص  القطاع  في 
وإدارة مدارس قريبة لهم، أو تمهيد الطرق الموصلة إلى 
العمل، أو توفير وسائل نقل جماعي ألبناء العاملين، أو 
الشباب  لتأهيل  تدريب  مراكز  بإقامة  الشركات  تقوم  قد 
للعمل فيها، أو بناء دور للعبادة، أو مراكز وأندية رياضية 
واجــتــمــاعــيــة. وقــد تــكــون األولــويــة تعظيم الـــصـــادرات، أو 
المنتج  في  نسبتها  ورفــع  المحلية،  المكونات  استخدام 
النهائي، أو تشغيل المعاقين وإدماجهم في المجتمع، أو 
تخفيض نسبة األمية، وغيرها من األمثلة التي تقع في 

نطاق البعد االجتماعي.
للقطاع  االجتماعية  المسؤولية  فإن  المعنى،  وبهذا 
الخاص ال تقتصر فقط على أنشطة العمل الخيري، حيث 
ترتبط بأهداف مجتمعية تسعى إليها الدولة، وعليه، فقد 

خرجت من االختيار غير اإللزامي، إلى المجال اإللزامي، 
التنموية  الوطنية  في سياستها  الدولة  تبني  مع  خاصة 
»أهداًفا كبرى«، فمثال مع تبنيها قضية »التغير المناخي«، 
كهدف قومي، لتقليل االنبعاثات الكربونية بنسبة معينة 
من  بجزء  تلتزم  خاصة  شركة  كل  فــإن  معين؛  تاريخ  في 
قبل  عليه من  والمحاسبة  متابعته  وتجري  الهدف،  هذا 
التصنيع«  »تعميق  هــدف  تتبنى  وحين  الــدولــة.  سلطات 
-أي رفع نسبة المكونات المحلية في المنتج النهائي لكل 
صناعة- فإن كل شركة تلتزم بشراء احتياجاتها من هذه 
العام  الهدف  كــان  وإذا  باستيرادها.  تقوم  وال  المكونات، 
بأولوية  شركة  كل  تلتزم  فهنا  البطالة«،  نسبة  »تخفيض 
تشغيل العمالة الوطنية؛ ولهذا الغرض تصدر الحكومات 

قوانين أو لوائح أو توجيهات تجري متابعة االلتزام بها.
دول  باقي  شــأن  -شأنها  غــدت  قــد  الخليج  دول  وألن 
المستدامة  التنمية  أهـــداف  بتحقيق  ملتزمة  الــعــالــم- 
بحلول عام 2030، وإذا كان القطاع الخاص بها هو الذي 
يقوم بالنشاط االقتصادي، فإنه طبًقا لمبدأ المسؤولية 
االجتماعية يتحمل دوره في تحقيق هذه األهداف، وإذا 
كانت قيم التكافل االجتماعي والرعاية االجتماعية من 
القيم الراسخة في هذه الدول، فإن هذا يساعد كثيًرا في 
لشركات  االجتماعية  بالمسؤولية  العمل  وتنظيم  تأطير 

القطاع الخاص.
تعاون  مــدى  إلــى  هنا  نشير  المفهوم،  لهذا  وتطبيًقا 
شـــركـــات الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، حين 
الوطنية من  العمالة  أدنـــى ألجـــور  حـــًدا  الــدولــة  وضــعــت 
تبنت  وحين  المتوسطة،  أو  الجامعية  الشهادات  حاملي 
جــعــل الــعــمــالــة الــوطــنــيــة، خــيــاًرا مــفــضــاًل لـــدى التشغيل 
الصناعة  وزارة  قــيــام  إلــى  نشير  كما  الــشــركــات،  هــذه  فــي 
بتشكيل  والــمــقــايــيــس،  الــمــواصــفــات  إدارة  عبر  والــتــجــارة 
لجنة فنية لدراسة مشروع المواصفة الدولية للمسؤولية 
االجتماعية )ISO 26000(، تجاوًبا مع ما أعلنته المنظمة 
»دلــيــاًل  الــمــواصــفــة  وتتضمن  )أيــــزو(،  للمعايير  الــدولــيــة 
إرشادًيا«، لمبادئ المسؤولية والشراكة االجتماعية داخل 

المنشآت بأنواعها. 
وبـــالـــمـــثـــل، قـــامـــت »اإلمـــــــــــارات«، بــتــأســيــس أكــاديــمــيــة 
اإلمارات للمسؤولية االجتماعية، وبناًء على قرار مجلس 
الوزراء رقم )2( لسنة 2018، تم إنشاء الصندوق الوطني 
يعني  اتحادي  كجهاز  للشركات،  االجتماعية  للمسؤولية 
وتوثيقها  الــمــســؤولــيــة  لــهــذه  التنظيمي  اإلطــــار  بــوضــع 
العديد مــن نماذج  »الــســعــوديــة«،  فــي  بــرزت  وإدارتــهــا، كما 
وبرامج المسؤولية االجتماعية، التي تقوم بها الشركات، 
مـــجـــاالت  ــي  فــ مــتــخــصــصــة  وإدارات  ــام  ــســ أقــ خـــــالل  ــن  مــ
»الــكــويــت«،  وضــعــت  فيما  االجتماعية.  المسؤولية  عمل 
اســتــراتــيــجــيــة دعـــم وطــنــي لــمــزيــد مــن االنــتــشــار لمبادئ 
عام  وفــي  الــبــالد.  فــي  للشركات  االجتماعية  المسؤولية 
االجتماعية  الحماية  لمد  الموحد  النظام  صــدر   ،2018
في  العاملين  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  لمواطني 
غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس، محقًقا أحد 
شركات  بها  تلتزم  التي  االجتماعية  المسؤولية  جوانب 

القطاع الخاص في دول المجلس.
أمثلة عديدة في جوانب  تبرز  النهج،  لهذا  وانعكاًسا 
المسؤولية االجتماعية لشركات القطاع الخاص في دول 
السعودية  »الــمــراعــي«،  شركة  قيام  منها  نذكر  المجلس، 
بتخصيص جائزة باسم الشركة لإلبداع العلمي، وللتفوق 
وأخـــرى  الــخــلــيــج،  بـــدول  الــعــام  التعليم  لطلبة  الـــدراســـي 
بالشراكة  الــراجــحــي«،  »مــصــرف  وقــيــام  البيطري.  للطب 
القلبية ضمن  القسطرة  بإنشاء مركز  الصحة،  وزارة  مع 
الطبيعي  للعالج  مــركــز  وإنــشــاء  الــعــام،  الـــرس  مستشفى 
مستشفى  ضمن  التدخين  ومكافحة  الوظيفي  والــعــالج 
شركات  مجموعة  أن  نجد  البحرين،  وفــي  الــعــام.  طريف 
أقــدم  مــن  وتعد   ،1890 عــام  تأسست  التي  كــانــو«،  »يــوســف 
التكتالت التجارية على المستوى الخليجي، قد ضربت 
ــزام بــالــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة،  ــتـ أمــثــلــة عـــديـــدة فـــي االلـ

وأقـــامـــت سلسلة مــن الــمــشــروعــات، امــتــدت مــن الــمــراكــز 
الصحية والعالجية، إلى المساجد ومراكز تعليم القرآن 

وتدريس علومه، وقاعات للمناسبات، والمدارس. 
الشركات اإلماراتية، مثل  المنطلق، نجد  ومن نفس 
و»مجموعة  الــفــطــيــم«،  و»مــاجــد  العالمية«،  دبــي  »مــوانــئ 
الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة فــي أنشطتها،  تــبــرز  شــلــهــوب«، 
وتنظر إليها باعتبارها قيمة مضافة، وليست تكلفة. وفي 
الكويت، يعد مفهوم المسؤولية االجتماعية لدى القطاع 
المستدامة  الوطنية  التنمية  يــدعــم  الــتــزاًمــا  الــخــاص، 
قواعد  مــن  رئيسية  قــاعــدة  تمثل  حيث  المجتمع،  ورقــي 
الــمــال،  ســوق  هيئة  لــرقــابــة  الخاضعة  الــشــركــات  حوكمة 
ويــتــوجــب عــلــى الــشــركــات تخصيص نــســبــة مــن أربــاحــهــا 
الــبــالد.  فــي  والــمــشــروعــات االجتماعية  الــخــدمــات  لــدعــم 
أما في سلطنة ُعمان، فقد برز دور شركة »أوكتال« الرائدة 
في صناعة مواد التعبئة والتغليف في التصدي لجائحة 
كورونا، وإمداد المجتمع ومؤسساته بمستلزمات الوقاية.
الخليجي  الخاص  القطاع  قيام  مــبــادرات  تعدد  ومــع 
بجوانب المسؤولية االجتماعية، يوضح »البنك الدولي«، 
أن المسؤولية االجتماعية للشركات في أمريكا الشمالية 
وأوروبــا، قد أصبحت عماًل مؤسسًيا إلى حد كبير، بينما 
الوضع في الشرق األوسط وفي دول الخليج يحتاج إلى 
إلــى هذه  الــشــركــات تنظر  تـــزال  الــمــأســســة، حيث ال  هــذه 
وليس  الــعــامــة،  صــورتــهــا  لتحسين  كوسيلة  الــمــســؤولــيــة، 
كالتزام أو مشاركة بحكم القانون في التنمية االجتماعية 
والمستدامة، برغم تعدد توصيات العديد من المؤتمرات 
نــاقــشــت هــــذا األمـــــر، مـــن بينها  الــتــي  الــخــلــيــج  فـــي دول 
»مؤتمر الخليج الدولي للمسؤولية االجتماعية والتنمية 
المستدامة«، الذي عقد في البحرين يوم 15 نوفمبر2021. 
الشرق  دول  مقدمة  فــي  تأتي  الخليج  دول  أن  ورغــم 
األوســــط فــي تــبــنــي مــمــارســات الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
االجتماعية  للمسؤولية  السنوي  التقرير  في  للشركات 
لألبحاث  الــدولــيــة  »المجموعة  تــصــدره  الــذي  للشركات، 
وتــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات«، بــالــتــعــاون مـــع وكـــالـــة »ســيــســيــروف 
المنحى  هــذا  في  القصور  أوجــه  فــإن  العامة«؛  للعالقات 
االجــتــمــاعــي، قــد يــرجــع إلــى عــوائــق وتــحــديــات الحوكمة 
للشركات في السوق الخليجي، حيث إن معظم الشركات 
في  العاملة  القوى  من   %80 من  أكثر  وتوظف  »عائلية«، 
دول الخليج. وتؤدي هذه الحوكمة إلى إقرار المسؤولية 
االجتماعية كبند رئيسي في عمل الشركة، متوجهة نحو 
ــداف الــتــي تضعها الــســيــاســات الــحــكــومــيــة فــي هــذا  ــ األهـ

الشأن.
أثر  اقــتــفــاء  إلــى  الــحــاجــة قائمة  تــبــدو  الــعــمــوم،  على 
أفضل الممارسات في المسؤولية االجتماعية، وما وصلت 
إليه في هذا الشأن، سواء باستراتيجية خليجية موحدة 
الخاص  القطاع  إرشــاديــة؛ ألن  أدلــة  أو  مــوحــدة،  نظم  أو 
الرفاهة،  دولــة  وظــائــف  مــن  عــن عديد  مــســؤواًل  سيصبح 
التي تتبناها الحكومات الخليجية، والتي يقع عليها دور 
مأسسة  على  الخاص  القطاع  شركات  مساعدة  في  كبير 
مفهوم المسؤولية االجتماعية، وأولوياتها، التي تختلف 
ــي«،  مــن بــلــد إلـــى آخـــر. فمثال نــجــد أن »االتـــحـــاد األوروبـــ
والقطاع  الحكومات  بين  الــشــراكــة  مــن  نــوع  قيام  يشجع 
الخاص في إعمال مبدأ المسؤولية االجتماعية، باعتبار 
ومواجهة  المستدام،  النمو  تحقيق  طرق  أهم  أحد  ذلك 
الخاصة  الشركات  أصبحت  كما  االقتصادية،  التحديات 
أو جنرال  فــورد  المتحدة«، كشركة  »الــواليــات  في  الكبيرة 
مدى  لقياس  خــاصــة  معايير  لنفسها  تضع  إليكتريك، 
نجاحها في تطبيق برامج المسؤولية االجتماعية محلًيا 

وعالمًيا. 
ــن الــتــجــارب  ــل نــســتــطــيــع مـ لــيــبــقــى الــــســــؤال هـــنـــا، هـ
الخليجية، ومن الخبرة الدولية أن نضع معياًرا خليجًيا 
ألفضل الممارسات، ويصبح معيار النجاح هو مدى تنفيذ 
االجتماعية  التنمية  لبرامج  الخليجي  الخاص  القطاع 
من  غيرها  أو  البيئية،  الحماية  بــرامــج  أو  دولـــة،  كــل  فــي 
هو  هذا  تحددها،  التي  االجتماعية  المسؤولية  مجاالت 
ما يتوقعه المواطن الخليجي مع تغير مسؤولية القيام 
بــالــنــشــاط االقــتــصــادي مــن الــقــطــاع الــعــام إلـــى الــقــطــاع 

الخاص. 

الم�س�ؤولية االجتماعية للقطـــــاع الخـا�ص الخليجـي
مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية 

كــثــيــرة هــي الــمــشــاهــدات 
ــــي تــجــعــلــنــي  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــيــــومــ الــ
ذاتي، مشاهدات  أتحدث مع 
ــة لـــكـــن  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ صــــــغــــــيــــــرة.. سـ

ونــقــاشــات أستطيع  إلـــى جــدلــيــات  تــأخــذنــي 
تلخيصها بأن القيم األخالقية تتالشى هذه 
وينشغل  الصغار،  عــن  الكبار  ينشغل  األيـــام. 
الصغار باالستمتاع بحياتهم. لديهم القليل 
من االهتمام بالمشاكل االجتماعية أو شؤون 
الشخصية  قيمك  تتعارض  عندما  األســـرة. 
كونك  فإن  فيها،  تعيش  التي  البيئة  قيم  مع 

صادقا مع نفسك يمكن أن يخلق صراعا!
السيارات،  المهمالت من شبابيك  ُتقذف 
الممتلكات  نخرب  المرور،  إشــارات  نحترم  ال 
العامة، نسمع حاالت لشباب يسيئون معاملة 
التنافسية  الحياة  بسبب  المسنين.  آبائهم 
العالية، تتدهور الثقافة يوما بعد يوم بسبب 
التواصل  ووســائــل  واألفــــالم  الــغــربــي  التأثير 
المختلفة  اإللكترونية  والمواقع  االجتماعي 

التي غالبا ما تضلل األجيال الشابة.
اإللــكــتــرونــيــة  األدوات  غـــيـــرت  لــــألســــف، 
ــزة الــمــحــمــولــة أســالــيــب  ــهــ وتــطــبــيــقــات األجــ
الطالب  أن  الحاضر  الوقت  في  نرى  التعلم. 
يـــولـــون اهــتــمــامــا أقــــل لــمــعــلــمــيــهــم وآبــائــهــم 
وأجــهــزة   )iPad( بــأجــهــزة  ملتصقون  وأنــهــم 
الــكــمــبــيــوتــر الــمــحــمــولــة الــخــاصــة بــهــم. لقد 
ولــت األيـــام التي كــان الــطــالب يــقــدرون فيها 

معلميهم وكان لديهم امتنان كبير لهم.
أشاهد خدمة توصيل الطعام تنتشر في 
مختلف المدن وحتى القرى، ولكنها أدت إلى 
ظهور ثقافة جديدة. في الماضي، اعتاد أفراد 
األســــرة عــلــى التجمع والــطــهــي مــعــا وقــضــاء 

وقت عائلي جميل.
الغذائية لألطفال  العادات  أفسدت  لقد   
السريعة..  الوجبات  بسبب  البالغين  وحتى 
المزيد والمزيد من األطفال يعانون اآلن من 
المغذي.  الطعام  قيمة  يفهمون  وال  السمنة 
الــدم  ضغط  مثل  بــأمــراض  البالغون  ويتأثر 

والسكري والسرطان.  
ــدا ومــلــيــئــة  أصــبــحــت الـــحـــيـــاة ســريــعــة جــ
بالضغوط اليومية بسبب تآكل القيم والمثل 
العليا، فقد أصبحت الحياة أكثر تعقيدا. لقد 
نسي الناس قيمة العيش البسيط والهادف. 

عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــنـــا نــرى 
يــزداد هذه  الديني  التعصب 
نقصا  هــنــاك  أن  إال  ــام،  ــ األيـ
في الروحانية وأصبح الناس 

أقل ورعا.
الوحدة  مشكلة  نشهد  ذلــك،  على  عــالوة 
الـــمـــتـــزايـــدة. أصـــبـــح األشـــخـــاص الــوحــيــدون 
ــزداد بين  ــ مــدمــنــيــن عــلــى الـــمـــخـــدرات الــتــي تـ
العربية.  مجتمعاتنا  تعطل  والــتــي  الــشــبــاب 
األشخاص  الــنــار على  وإطـــالق  والقتل  الــثــأر 
أمــر مخيب  وهــو  تــزايــد،  البعض في  بعضهم 
ــم األســــــري  ــ ـــدعـ ـــال ويـــعـــكـــس نــــظــــام الــ ــآمــ ــ لـ

واألخالقي الضعيف حاليا.
تـــدنـــي األخــــالق  إلــــى  الــجــشــع  لــقــد أدى 
والخوف  الجرائم  زيــادة  إلى  أدى  ما  والقيم، 
ــاء. أدى  ــريــ والــتــهــديــد بــيــن الــمــواطــنــيــن األبــ
يملكون  ال  ومــن  يملكون  مــن  بين  االنــقــســام 

إلى حالة من الحساسية بين الناس.
مشغولون  المعلومات  عصر  فــي  الــنــاس 
القيم  إلــى  ويــفــتــقــرون  األنــانــيــة  بمالحقتهم 
اإلنسانية. أولئك الذين هم محظوظون بما 
ووظيفة  جــيــد  تعليم  عــلــى  للحصول  يكفي 
مربحة، وتقلد مناصب عليا ويعيشون أسلوب 
حياة ثرية، بالكاد يشعرون بألم اآلخرين وال 

يهتمون بمشاكل حتى أقاربهم الُمقربين.
المتدنية  األخالقية  القيم  أوضاع  أفرزت 
نرى  المجتمعات.  االضطرابات في عدد من 
الشرفاء يكافحون ويواجهون المصاعب، هنا 
ندق أجراس اإلنذار: مع اقترابنا من العصر 
قيمنا  عــلــى  للحفاظ  الــوقــت  حـــان  الــرقــمــي، 
متسامح  مجتمع  لــخــلــق  عــالــيــة  األخــالقــيــة 
لطيف  بعالم  نحلم  أن  يمكننا  ال  ومتعاون. 
األخـــالقـــيـــة  الـــقـــيـــم  رعـــيـــنـــا  إذا  إال  وصـــــــادق 

وحافظنا على روحنا وقيمنا.

يقول أمير الشعراء أحمد شوقي:
إنما األمم األخالق ما بقيت  

   فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا.
صالح أمرك لألخالق مرجعه   

  فقوم النفس باألخالق تستقم.
وإذا أصيب القوم في أخالقهم 

فأقم عليهم مأتما وعويال.

} كاتب من فلسطين

بقيــت.. مــا  االأخــاق  االأمــم  اإنمــا 
 بقلم : رامي مهداوي }
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احتفلت المملكة العربية السعودية 
بذكرى  22/فــبــرايــر/2023  األربعاء  أمس 
يـــوم تــأســيــس الــدولــة الــســعــوديــة األولـــى 
ل محطة مفصلية  عام 1727م والذي مثَّ
بارزا  وحدثا  المملكة،  تاريخ  في  مميزة 
السياسية  الــقــوى  خريطة  تشكيل  أعــاد 
واالجتماعية في شبه الجزيرة العربية، 
بـــقـــيـــادة اإلمـــــام  أقــــــام آل ســـعـــود  حـــيـــث 
عــربــيــة  دولـــــــة  أول  ــود  ــعــ ســ ــــن  بـ مـــحـــمـــد 
وقــت  فــي  الــدرعــيــة،  عاصمتها  ســعــوديــة 
العربية  الجزيرة  شبه  فيه  تشهد  كانت 
فــوضــى اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة، واقــتــتــال 
لألمن  وضياع  العربية  القبائل  بين  داٍم 
ــان، وتــدهــور اقتصادي  واالســتــقــرار واألمـ
كبير، فما كان من آل سعود الكرام إال أن 
ويوحدوا  القبائل  من  العديد  يحشدوا 
القرآن  دولة دستورها  ويقيموا  صفوفها 
رســولــه محمد صلى اهلل  الــكــريــم وســنــة 
ــلـــم . وفـــــرت األمـــــن واألمــــــان،  عــلــيــه وسـ
ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـــــــرخـــــــاء االقـــــتـــــصـــــادي واالسـ
االجــتــمــاعــي، وحــفــزت عــلــى نــشــر العلم 
والتعليم ما استطاعت إلى ذلك سبيال، 
وتميزت باستقاللها السياسي عن القوى 
تتجاذب  كانت  التي  والدولية  اإلقليمية 
خادم  قيادة  ظل  وفــي  والــيــوم  المنطقة. 
الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن الــمــلــك ســلــمــان 
في  اهلل  أطـــال  ســعــود  آل  عبدالعزيز  بــن 
عمره، وولي عهده األمين صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان حفظه 
المناسبة  بــهــذه  المملكة  تحتفل  اهلل، 
إنــجــازات  بعظمة  الــحــاضــر  جيل  لتذكر 
وتضحيات اآلباء واألجداد الذين شيدوا 
عربية  دولـــة  أول  قـــرون  ثــالثــة  نحو  قبل 
ســعــوديــة مــســتــقــلــة، لــتــمــنــحــهــم الــمــزيــد 
وتعزز  الــحــافــز،  بتأريخهم  االعــتــزاز  مــن 
الحثيث  والــســيــر  الــمــواصــلــة  روح  فيهم 

ــي اإلصــــــــالح والـــبـــنـــاء،  عـــلـــى نــهــجــهــم فــ
لتحقيق المزيد من النهوض بالحاضر 
ــل الــــــوضــــــاء،  ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ ــمـ واســــــتــــــشــــــراف الـ
منطلقين من أهم وأعز ثوابت المملكة 
الشريفين  الحرمين  بخدمة  والمتمثلة 
ومــــا يــمــثــلــه ذلــــك مـــن قــيــمــة اعــتــبــاريــة 
الحرمين  خــادم  يقول  ذلك  وفي  رفيعة، 
السامي  لمقامه  خطاب  في  الشريفين 
به  اهلل  فــنــا  شــرَّ بــمــا  »نــفــخــر   :2021 عـــام 
من خدمة الحرمين الشريفين، وضيوف 
الــرحــمــن«. لــيــؤكــد بــعــدهــا عــلــى الــخــيــار 
ممثال  للمملكة  االستراتيجي  التنموي 
من  حققته  ومـــا   2030 المملكة  بــرؤيــة 
إنجازات تنموية متواصلة ارتقت بمكانة 
المملكة إلى مصاف الدول األكثر تقدما 
في العالم عبر بناء اقتصاد متين متنوع، 
قادر على مواجهة التحديات بديناميكية 
ــة عـــالـــيـــة وتـــنـــفـــيـــذ الـــعـــديـــد مــن  ــ ــرونـ ــ ومـ
المشاريع، ذات الرؤية المستقبلية التي 
تــدعــم أنــظــمــتــهــا االســـتـــدامـــة واالزدهـــــار 
واالبـــتـــكـــار وريــــــادة األعــــمــــال، مــمــا يــوفــر 
فرص العمل للمواطنين ويحقق عوائد 
تزايد  إلى  وتقود   . المحلي  الناتج  تعزز 
ــــالح االقـــتـــصـــادي، وتــعــاظــم  ســرعــة اإلصـ
مـــمـــكـــنـــات قـــــوة الــمــمــلــكــة وعــصــرنــتــهــا، 
الدبلوماسية  عالقاتها  واتساع  وتشابك 
واالقــتــصــاديــة مــع دول الــعــالــم، وتــحــول 
تنموية  مشروعات  إلــى  قيادتها  مرئيات 
عمالقة، وخالل أكثر من ست سنوات من 
ظــروف  ظــل  فــي  المتواصلة  اإلنـــجـــازات 
واقتصادية،  سياسية  وإقليمية،  عالمية 
حتى  والدقة،  التعقيد  في  غاية  وأمنية 
أصبح من السهل التمييز بين مرحلتين 
مرحلة  للمملكة،  المعاصر  التاريخ  في 
إصــدار  بعد  ما  الــرؤيــة، ومرحلة  قبل  ما 
إصالحيا  أسلوبا  اعتمدت  التي  الــرؤيــة، 

ــلـــى أفـــــق مــســتــقــبــلــي  شــــامــــال يــســتــنــد عـ
طــمــوح، عــمــاد قــوتــه اســتــنــهــاض الشعب 
عبر  وتــمــكــيــنــهــم  الـــشـــبـــاب  دور  وتــفــعــيــل 
قيادة  مــن  والتأهيل  والــتــدريــب  التعليم 
الموارد  محل  والحلول  العمل  مفاصل 
الـــوافـــدة، وبــمــا يــفــجــر لديهم  الــبــشــريــة 
ومحاكاة  واإلبـــداع  االبتكار  على  الــقــدرة 
يؤكد  ذلــك  وفــي  المستقبل.  متطلبات 
ــادم الـــحـــرمـــيـــن الـــشـــريـــفـــيـــن الــمــلــك  ــ ــ خـ
سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل ورعاه 
قـــائـــال: »لـــقـــد انــطــلــقــت رؤيـــــة الــمــمــلــكــة 
2030 من أجل وطن مزدهر يتحقق فيه 
ضمان مستقبل أبنائنا وبناتنا، بتسخير 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة مــن الــبــرامــج لرفع 
مــســتــوى الــخــدمــات مـــن تــعــلــيــم وصــحــة 
مجاالت  وإيــجــاد  تحتية،  وبنية  وإســكــان 
وافرة من فرص العمل، وتنويع االقتصاد 
في مواجهة  والمتانة  بالصالبة  ليتمتع 
المملكة  لــتــحــتــل  عــالــمــيــا،  الــمــتــغــيــرات 

مــكــانــتــهــا الـــالئـــقـــة إقــلــيــمــيــا وعــالــمــيــا«. 
من  للتمكن  مسيرتها  المملكة  وتواصل 
تحقيق نسبا عالية من االكتفاء الذاتي 
وفي  المختلفة  االقتصاد  قطاعات  فــي 
مــقــدمــتــهــا الــصــنــاعــات االســتــراتــيــجــيــة، 
ــة  ــيـ ــراجـ ــخـ ــتـ ــل صـــنـــاعـــتـــهـــا االسـ ــويــ ــحــ وتــ
لــلــمــوارد الــنــفــطــيــة إلـــى صــنــاعــات ذكــيــة 
الصناعات  من  لسلسلة  ومغذية  مولدة 
الــوطــنــيــة بــــدال مـــن تــصــديــرهــا خــامــات 
السوق  لتقلبات  وفقا  العائد  متذبذبة 
النوعية  التطورات  عن  فضال  الدولية.  
مستوى  عــلــى  الــمــمــلــكــة  حققتها  الــتــي 
الـــبـــنـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة، وتـــنـــمـــيـــة الــــقــــدرات 
الضخمة،  الرقمية  والمشاريع  الرقمية، 
بــحــيــث حــقــقــت الــمــمــلــكــة تــقــدمــًا كــبــيــرًا 
الصعيد  عــلــى  الــرقــمــيــة  التنافسية  فــي 
العالمي، باإلضافة إلى سياسيات الدعم 
والــتــمــكــيــن الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا الــحــكــومــة 
لــلــنــهــوض بــقــطــاع االتــــصــــاالت وتــقــنــيــة 
ــاد اســتــراتــيــجــيــة  ــتــــمــ ــات، واعــ ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ الـ
لألمن  وأخـــرى  المالية  للتقنية  وطنية 
السيبراني، إضافة إلى نضج التنظيمات 
والــتــشــريــعــات الــرقــمــيــة الــمــســتــمــدة من 

رؤية المملكة2030.
واعـــتـــزاز ووالء  وتــقــديــر   تحية حــب 
ــن الــشــريــفــيــن  ــيـ ــرمـ ــحـ ــام خـــــــادم الـ ــقـ ــمـ لـ
اهلل  أطال  عبدالعزيز  بن  الملك سلمان 
صاحب  األمين  عهده  ولولي  عمره،  في 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
التطور  عجلة  وقائد  اإلصــالح  مهندس 
العربية  والمملكة  عــام  وكــل  والــنــهــضــة، 
ومناسباتها  بأيامها  تحتفل  السعودية 
المزيد  تحقق  وهــي  الــخــالــدة  الوطنية 
العربية  واألمـــة  للشعب  المنجزات  مــن 

واإلسالمية جمعاء واهلل ولي التوفيق. 
} أكاديمي وخبير اقتصادي

ــص  ــ� ــي ــس ــاأ� ــت ــال الـــ�ـــســـعـــ�دي بـــذكـــرى يــــ�م ال ــفـ ــتـ االحـ
ــاق نــحــ� الــمــ�ــســتــقــبــل   ــ ــط ــ ــي وان ــس ــا� ــم ــل ا�ـــســـتـــذكـــار ل

بقلم: 
د. أسعد حمود السعدون }

https://drive.google.com/file/d/1yD9G2r-KuLMzNyZDYaaM3TXgzP0DQHoO/view
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/
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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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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

اخلمي�ص 2 �شعبان 1444 ـ العدد 12374
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جهود  لدعم  وموؤ�س�ساته  املدين  املجتمع  حراك 

وتركيا..  �سوريا  زلزال  �سحايا  وم�ساعدة  الإغاثة 

املجتمع  حركة  ر�سيد  اإىل  ي�ساف  م�سرف  حراك 

املدين يف البحرين

�سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء الأمري #�سلمان_

بن_حمد: نهنئ اململكة العربية #ال�سعودية ال�سقيقة بذكرى 

بهم  تربطنا  التي  بال�سعودية  للأ�سقاء  متمنني  التاأ�سي�س،  يوم 

الإجنازات  حتقيق  موا�سلة  يف  التوفيق  كل  ممتدة  وحمبة  اأخوة 

بف�سل قيادة خادم احلرمني ال�سريفني ودعم ويل عهده.
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عر�ص  يت�ىل  ع�شر  احلادي  كارل  امللك   -  1660

ال�ش�يد.

1893 - رودولف ديزل يح�شل على براءة اخرتاع 

حمركات الديزل.

خليج  ت�شتاأجر  املتحدة  ال�ليات   -  1903

ج�انتانام� من ك�با اإىل الأبد.

1919 - بينيت� م��ش�ليني ي�ؤ�ش�ص احلزب الفا�شي 

يف اإيطاليا.

1934 - امللك لي�ب�لد الثالث يت�ىل عر�ص بلجيكا.

1941 - لأول مرة يتم عزل واإنتاج البل�ت�ني�م.

ق�شري  بتهجري  ال�ش�فياتي  الحتاد  قيام   -  1944

لل�شي�شان.

1953 - احتجاب جملة الر�شالة عن ال�شدور بعد 

ال�طن  يف  الأوىل  الأدبية  املجلة  عاًما  ع�شرين  ظلت  اأن 

العربي والتي ا�شرتك يف حتريرها كبار الكتاب يف م�شر 

اأحمد  الأديب  حتريرها  يراأ�ص  وكان  العربي،  وال�طن 

ح�شن الزيات.

1991 - ق�ات التحالف تدخل العراق م�ؤذنة ببداية 

املعارك الربية يف حرب اخلليج الثانية لتحرير الك�يت.

رون�لدو يرتدي الثوب ال�سعودي ويحتفل بيوم الت�أ�سي�س

الأربعاء، وذلك  ام�ص  ال�شع�دي،  الث�ب  رونالدو،  كري�شتيان�  الربتغايل  النجم  ارتدى 

احتفال بذكرى ي�م تاأ�شي�ص اململكة، الذي ي�شادف 22 فرباير من كل عام.

ون�شر نادي الن�شر عرب ح�شابه الر�شمي يف م�قع »ان�شتغرام«، فيدي� يظهر احتفالت 

الكادر الإداري والفني والالعبني بذكرى ي�م التاأ�شي�ص، وكتب: »ثالثة قرون من ال�شم�خ 

واملجد، هكذا احتفلنا يف نادي  الن�شر بي�م التاأ�شي�ص«.

كما اأظهر الفيدي� جنم نادي الن�شر العاملي، وه� يتناول القه�ة ال�شع�دية ثم ي�شارك 

بالرق�ص على الأنغام ال�شعبية واأداء العر�شة ال�شع�دية.

وتداول مغردون هذه اللقطات على نطاق وا�شع، مما اأثار تفاعالً كبرًيا بني ال�شع�ديني.

وكان نادي الن�شر ال�شع�دي، اأعلن يف يناير املا�شي، تعاقده مع الأ�شط�رة الربتغايل 

كري�شتيان� رونالدو ر�شميا حتى �شيف عام 2025، يف �شفقة و�شفت بالتاريخية.

فرباير   22 امل�افق  هجرية  �شعبان 1444   2 الأربعاء  اأم�ص  ال�شع�دية  واحتفت  هذا 

ل�شهر  امل�افق  1139هـ  عام  منت�شف  يف  ال�شع�دية  الدولة  تاأ�شي�ص  ي�م  بذكرى   2023

فرباير من عام 1727م على يدي الإمام حممد بن �شع�د رحمه اهلل.

وا�سنطن تعيد 77 قطعة اأثرية 

منهوبة اإىل ال�سلط�ت اليمنية

اأعادت ال�ليات املتحدة 77 قطعة اأثرية منه�بة اإىل 

الأثرية  الكن�ز  هذه  اإن  وقالت  اليمنية،  ال�شلطات  عهدة 

وا�شنطن  يف  متحف  يف  »م�قًتا«  بها  الحتفاظ  �شيتم 

مب�جب اتفاق مع احلك�مة اليمنية.

يف  الفيدرايل  العام  املدعي  عن  �شدر  لبيان  ووفًقا 

ني�ي�رك بري�ن بي�ص، الثالثاء، فاإن القطع الأثرية هي 

»64 راأ�ًشا حجرًيا منح�ًتا، و11 �شفحة خمط�طة من 

امل�شحف، ووعاًء منق��ًشا من الربونز و�شاهدة جنائزية 

من ثقافات معني اأو املعينيني القبلية يف مرتفعات �شمال 

غرب اليمن، ويرجع تاريخها اإىل القرن الأول قبل امليالد«. 

واأ�شدر املدعي العام بيانه بال�شرتاك مع وزارتي الأمن 

التي  �شميث�ش�نيان  وم�ؤ�ش�شة  واخلارجية  الداخلي 

ت�شم ما يقرب من 20 متحًفا يف ال�ليات املتحدة، وفًقا 

لفران�ص بر�ص.

بيع »اآيفون1« مق�بل 63 األف دوالر

األف   63 نح�  على  احل�ش�ل  من  اأمريكية  متكنت 

دولر مقابل هاتف اآيف�ن من الإ�شدار الأول الذي اأطلق 

عام 2007.

وح�شلت كارين غرين يف ذلك العام على الهاتف بعد 

اأبًدا،  ت�شتخدمه  لكنها مل  ح�ش�لها على وظيفة جديدة، 

وبقي يف �شندوقه وتغليفه الأ�شلي ط�ال تلك الأع�ام.

ا�شتبدال  يف  ترغب  تكن  مل  البداية  يف  اإنها  وقالت 

اأن  اأدركت  �شن�ات  مرور  بعد  لكن  الذكي،  غري  هاتفها 

جامعي التحف ميكن اأن يدفع�ا مقاباًل جيًدا لهاتفها.

ويبلغ حجم ذاكرة الهاتف ثمانية غيغابايت، مقابل 

512 له�اتف اآيف�ن اجلديدة.

دولر،  اآلف   5 ب�شعر  البداية  يف  هاتفها  وقدر 

األف دولر  اأكرث من 63  دفع  النرتنت  مزايًدا عرب  لكن 

هاتف  لأي  قيا�شًيا  رقًما  �شارًبا  الهاتف،  على  للح�ش�ل 

اآيف�ن ِبيع حتى الآن.

ومقرها   LCG Auctions املزادات  دار  وو�شفت 

ال�شعبية،  الثقافة  مقتنيات  يف  واملتخ�ش�شة  ل�يزيانا، 

الهاتف باأنه »جاذب له�اة اجلمع وامل�شتثمرين على حد 

�ش�اء«. 

يف  جيًدا  اأداًء  اأخرى   iPhone اأجهزة  وحققت 

دولًرا  مقابل 35،414  واحد  بيع  اإذ  الأخرية،  املزادات 

يف اأغ�شط�ص املا�شي واآخر 39،339 دولًرا يف اأكت�بر.

»�س�ت جي بي تي« ير�سب يف امتح�ن�ت ال�س�د�س االبتدائي

الكبرية  الإعالمية  الدعاية  برغم 

الذكاء  جناحات  رافقت  التي 

وقدرته   ChatGPT ال�شطناعي 

على ابتكار واخرتاع اأي �شيء تريده، 

اأنه �شجل ف�شالً ذريًعا عندما ف�شل  اإل 

امتحانات  اأ�شئلة  على  الإجابة  يف 

حيث  ب�شنغاف�رة  البتدائي  ال�شاد�ص 

حقق 16٪ يف الريا�شيات و21٪ يف 

العل�م.

على  الإجابة  الروب�ت  من  ُطلب 

النهائية  المتحانات  من  اأ�شئلة 

وهي  PSLE؛  البتدائية  للمدار�ص 

الأطفال  جميع  على  يتعني  اختبارات 

�شنغاف�رة  يف  عاًما   12 �شن  يف 

املدار�ص  حتديد  بهدف  اجتيازها، 

الطالب  التي �شيت�جب على  الثان�ية 

الذهاب اإليها بعد املرحلة البتدائية.

امتحانات  اأ�شئلة  طرح  ومت 

و2022  و2021   2020 لالأع�ام 

واللغة  والعل�م  الريا�شيات  م�اد  يف 

الإجنليزية. وحقق الروب�ت ما معدله 

ثالث  يف  عالمة   100 اأ�شل  من   16

اأوراق اختبارات يف الريا�شيات، وفًقا 

ل�شحيفة �شرتيت�ص تاميز.

ي�شتطع  مل  الختبار،  خالل 

اأي من  الإجابة على  اأو  فهم  الروب�ت 

ومل  البيانية،  الر�ش�م  ب�شاأن  الأ�شئلة 

الأ�شئلة، وذلك  بهذه  اأي عالمة  يحقق 

وفًقا مل�قع »�شكاي ني�ز عربية«.

كما اأخفق يف العمليات احل�شابية 

بجمع عدد من الأرقام؛ فعندما طرحت 

وهي  ب�شيطة  ح�شابية  م�شاألة  عليه 

 ،5،000  ،60،000 حا�شل  جمع 

400 و3، كان الناجت احل�شابي الذي 

 ،65،503 الروب�ت  له  ا�شرت�شد 

�شرتيت�ص  �شحيفة  ذكرت  ح�شبما 

ال�شحيحة هي  الإجابة  اأن  بيد  تاميز، 

.65،403

�س�ندي تخو�س جتربة مليئة 

ب�ملف�ج�آت مع ت�مر ح�سني

فيلم  يف  م�شاهدها  ت�ش�ير  �شاندي  الفنانة  بداأت 

»تاج« اأمام تامر ح�شني بعد الن�شمام اإىل فريق العمل، 

واأبدت م�افقتها بعد قراءة ال�شيناري� والإملام بتفا�شيل 

عر�شه  املرتقب  الفيلم  يف  جت�شدها  التي  ال�شخ�شية 

قريًبا، اإذ ت�شعى ال�شركة املنتجة لطرحه بدور العر�ص 

من  النتهاء  حال  املبارك،  الفطر  عيد  يف  ال�شينمائي 

ت�ش�يره وعمليات املك�شاج وامل�نتاج.

اإنها  لـ»ال�طن«  ت�شريحات  يف  �شاندي  وقالت 

فيلم  تامر ح�شني يف  الفنان  مع  بالتعاون  �شعيدة جًدا 

�شينمائي، خا�شة اأنه من اأجنح املطربني الذين يحقق�ن 

جناًحا جماهريًيا وا�شًعا يف عامل التمثيل، ملا ميلكه من 

»كاريزما« وقب�ل باعتبارهما منحة ربانية، اإ�شافة اإىل 

م�اهبه املتعددة.

واأكدت �شاندي اأن فيلم »تاج« من التجارب املمتعة 

الفيلم  اأن  خا�شة  كبرية،  نقلة  و�شيك�ن  واملختلفة، 

مكت�ب بطريقة رائعة وجذابة، وال�شخ�شيات بها كثري 

من التفا�شيل، ف�شاًل عن اأن مهمة الإخراج يف يد �شيدة 

متميزة متلك اأدواتها الفنية برباعة.

حممد بحر:

اأعلن �سمو اللواء الركن ال�سيخ نا�سر بن 

حمد اآل خليفة م�ست�سار الأمن الوطني قائد 

فريق  واأفراد  �سباط  عودة  امللكي،  احلر�س 

بقوة  امللكي  للحر�س  التابع  والإنقاذ  البحث 

الإغاثية  مهمتهم  اأداء  بعد  البحرين،  دفاع 

الإن�سانية عملية »�سواعد الغيث«؛ للبحث عن 

وامل�سابني  اجلرحى  على  والعثور  الناجني 

املناطق  يف  الأنقا�س  حتت  من  وال�سحايا 

املت�سررة من الزلزال يف تركيا بنجاح.

وقال �سموه تعليًقا على ال�سورة: »فريق 

البحث والإنقاذ يعود �ساملًا وغامًنا، رافعني 

ا�سم بلدنا وين ما كانوا«.

  عودة فريق البحث واالإنق�ذ البحريني 

من تركي�.. ن��سر بن حمد: 

»رافعني ا�سم بالدن� وين م� ك�نوا«

ال�صيخ ثامر ال�صباح يف حوار مع »االأيام« بالتزامن مع احتفاالت الكويت الوطنية:

الكويــــــت هي البحـــــــرين واأنـــــــا �صفــــري لبلــــدي يف بلــــدي 

وكذلك  وال�ستني  الثاين  الوطني  بعيدها  الكويت  دولة  حتتفل   ]

مبرور 32 عاًما على ذكرى يوم التحرير.. كيف تبدو هذه املنا�سبات 

العزيزة بالن�سبة لكم؟

- بالأ�سالة عن نف�سي، ونيابة عن اأع�ساء ال�سفارة واملكاتب 

مقام �سيدي  اىل  التهاين والتربيكات  اآيات  باأ�سمى  اأتقدم  امللحقة، 

ال�سباح،  اجلابر  الأحمد  نواف  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة 

ال�سباح،  اجلابر  الأحمد  م�سعل  ال�سيخ  الأمني  عهده  ويل  و�سمو 

و�سعب الكويت الويف. 

اإن احتفالتنا الوطنية ت�سكل م�سدر عز وفخر، وذكرى غالية 

املا�سي،  اأجماد  فيها  ن�ستذكر  اإذ  ككويتيني،  جميًعا  قلوبنا  على 

من  جعلنا  اأن  اهلل  ونحمد  امل�ستقبل،  وروعة  احلا�سر،  وجمال 

اأبناء هذا الوطن املعطاء الذي ي�ستحق اأن نبذل الغايل والنفي�س 

التي  عاًما  و�ستني  الثنني  فخالل  وازدهاره.  �سموخه  اأجل  من 

قوامها  ح�سارية  منجزات  الوطن  وثق  ال�ستقالل،  منذ  م�ست 

واملوؤ�س�سات،  القانون  ودولة  التعبري،  وحرية  الدميقراطية، 

فهي  الكرمية،  واحلياة  ال�ساملة،  والتنمية  الن�سان،  وحقوق 

واحد،  قلب  يجمعنا  وال�سالم،  واملحبة  والعطاء،  اخلري  كويت 

حول  ال�سعب  والتفات  ون�سائه،  برجاله  واأقوى  اأجمل،  ووطن 

يوم  يف  قوتنا  م�سدر  وحدتنا  �سكلت  لقد  احلكيمة.  قيادته 

التحرير من الحتالل العراقي، والذي ج�سد فيه �سهداوؤنا البرار 

يف  خالدة  �ستبقى  التي  وبطولتهم  ت�سحياتهم  نور  من  باأحرف 

ثابتة  بخطوات  الكويت  ت�سري  واليوم،  والتاريخ.  الوطن،  ذاكرة 

يف �سبيل تطبيق روؤية 2035 املرتكزة على ال�ستدامة والعدالة 

اأهم  باعتباره  الب�سري،  العن�سر  ال�ستثمار يف  نحو  والتناف�سية 

العنا�سر ملوا�سلة التنمية يف �ستى املجالت، اإ�سافة اىل ما تتبواأه 

اخلارجية  ال�سيا�سة  خالل  من  دويل  واحرتام  تقدير  من  بالدنا 

يف  الإيجابي  واحلياد  والتوازن  التعامل  يف  بامل�سداقية  املتمثلة 

ثقة  اك�سبها  مما  والدولية  والإقليمية  الثنائية  الق�سايا  خمتلف 

دول العامل. 

 

 [ كيف ترون اليوم العالقات البحرينية - الكويتية بني قيادتي 

البلدين؟  و�سعبي 

عالقات  هي  البحرين  الكويت ومملكة  دولة  بني  العالقة   -  

متينة  اأ�س�س  على  وقائمة  التاريخ،  اأعماق  يف  بجذورها  �ساربة 

تاريخيها  يعود  عالقات  وهي  ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين  بني 

الكويتيون  به  يحتفظ  وما  الدبلوما�سية،  العالقات  قبل  ما  اإىل 

قيادة  البع�س  بع�سهما  اجتاه  عميق  ر�سيد  من  والبحرينيون 

و�سعًبا. حيث تتج�سد امل�ساعر املفعمة باحلب، والأخوة ال�سادقة 

فالبحرين  امل�سرتك،  وامل�سري  الواحدة،  والأ�سرة  الواحد،  والدم 

هي الكويت والقلب واحد. فالكويتي بحريني والبحريني كويتي 

بلدي.  يف  لبلدي  �سفري  انني  اأ�سعر  واأنا  وال�سراء،  ال�سراء  يف 

حتظى  البلدين  بني  املتنامية  العالقة  ان  على  التاأكيد  اأود  كما 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  �سيدي  لدن  من  خا�سة  برعاية 

نواف الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري البالد واأخيه ح�سرة �ساحب 

ت�سعى  ودائًما  املعظم.  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

الكويت والبحرين اىل تنمية عالقات التعاون بينهما يف خمتلف 

يعود  مبا  التعاون  ذلك  تعزيز  وا�ستمرار  احليوية،  القطاعات 

ال�سقيقني. ومع مرور  البلدين وال�سعبني  بالنفع والنماء ل�سالح 

32 عاًما على ذكرى يوم التحرير، ن�ستذكر حقيقة موقف مملكة 

حترير  حرب  اإبان  الكويتي  احلق  ن�سرة  يف  ال�سجاع  البحرين 

الكويت عام 1991 وم�ساركتها يف قوات التحالف الدويل لدعم 

ال�سرعية الكويتية من العدوان الآثم، حيث امتزج الدم الكويتي 

مع ا�سقائهم البحرينيني، وبهذه املنا�سبة، اأجدد المتنان والعرفان 

للمواطنني  اململكة  اأولتها  التي  للرعاية  و�سعًبا،  قيادة  للبحرين 

وهو  الحتالل،  فرتة  خالل  اأرا�سيها  على  املتواجدين  الكويتيني 

التاريخية  والعالقات  الأخوية،  الروابط  الذي عك�س روح  الأمر 

تلك  و�ستبقى  ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين  بني  املمتدة  الرا�سخة 

املواقف النبيلة يف الذاكرة الكويتية.  

 

البحرين والكويت،  العالقات بني  اآخر من  �ساأنتقل اىل جانب   ]

التي  املجاالت  اأهم  هي  ما  البلدين..  بني  املوقعة  االتفاقيات  ال�سيما 

تتناولها هذه االتفاقيات؟ 

التنفيذية  والربامج  التعاون،  اتفاقيات  ت�سمل  بالطبع،   -

القت�سادية،  املجالت  منها  املجالت،  كافة  البلدين  بني  املوقعة 

النواحي  التفاقيات  هذه  ت�سمل  كما  والقن�سلية،  والقانونية 

والتنمية  املراأة،  ومتكني  ال�سرية،  املجالت  مثل  الجتماعية 

الجتماعية والريا�سية. اليوم لدينا اأكرث من 50 اتفاقية تعاون 

وقعت عرب اأكرث من 10 جلان عليا م�سرتكة بني البلدين. ون�سعى 

امل�ستقبل  يف  القادمة  امل�سرتكة  العليا  اللجنة  تكون  اأن  اإىل  الآن 

اأكرث، وذلك لتعك�س  القريب فر�سة لتعزيز التعاون يف جمالت 

مدى عمق العالقات بني البلدين مع التاأكيد على اأن ما يجمع بني 

البلدين هو اأكرب من اأي اتفاقيات. 

 

عن  ماذا  البلدين..  بني  العليا  امل�سرتكة  اللجنة  عند  �ساأتوقف   ]

جهود هذه اللجنة وموعد انعقادها املقبل؟ 

جت�سد  البلدين  بني  العليا  امل�سرتكة  اللجنة  اأن  �سك  بال   -

اآفاق  اإىل  الأخوية  الثنائية  العالقات  دفع  يف  امل�سرتكة  الرغبة 

اأرحب يف ظل التوجيهات احلكيمة من القيادتني يف البلدين؛ لذا 

امل�سرتكة  اللجنة  من  ع�سرة  احلادية  الدورة  ت�سهم  باأن  نتطلع 

قريًبا- يف  الكويت  دولة  �ستعقد يف  -والتي  البلدين  بني  العليا 

تعزيز وتطوير �سبل التعاون باملجالت احليوية املهمة. 

  

[ ماذا عن حجم التبادل التجاري بني البلدين؟ 

�سهدت  قد  والقت�سادية  التجارية  العالقات  اأن  �سك  بال   -

قفزات هائلة ل�سيما يف العقد الأخري. وكما ل يخفى على اجلميع، 

عنها  نتج  التي  كورونا  جلائحة  ن�سبي  تاأثري  هناك  كان  اأنه 

الإغالق  عن  نتحدث  عندما  ل�سيما  اأجمع،  العامل  على  تداعيات 

املتباين بني جميع الدول، مما اأثر على حركة الطريان، وال�سحن 

الربية،  للحدود  الإغالق  قرارات  ذلك  اإىل  ي�ساف  عام.  ب�سكل 

التبادل  حلجم  بالن�سبة  اأما  وال�سركات.  التجارية  والأن�سطة 

العام  البلدين يف  التجاري بني  التبادل  بلغ حجم  فقد  التجاري، 

جتاوزت  فيما  دولر.  مليون   482 يقارب  ما   2022 املا�سي 

مليار   2،3 البحرين  مملكة  يف  املبا�سرة  الكويتية  ال�ستثمارات 

البحرين  يف  يجد  الكويتي  امل�ستثمر  اأن  اإىل  يعود  وهذا  دولر. 

اأن املنامة تعترب ملتقى  البيئة الداعمة لتنوع ال�ستثمار، ل�سيما 

التناف�سية،  باخلدمات  تتميز  كما  والعرب،  اخلليجيني  لل�سياح 

ما  اإىل  اإ�سافة  امل�ساريع،  تكلفة  وانخفا�س  التحتية،  البنى  وقوة 

ذات  قوية  اأعمال م�سرفية  قاعدة  من  البحريني  القت�ساد  ميلكه 

ال�ستقرار  يعك�س  احلال  بطبيعية  وهذا  عالية.  وجودة  كفاءة 

ا�ستقرار  هو  البحرين  فا�ستقرار  البلدان،  به  تنعم  الذي  املايل 

للكويت. 

 

[ هناك عدد من اتفاقيات متويل امل�ساريع االإمنائية يف البحرين 

التي  والقطاعات  االتفاقيات  هذه  عدد  كم  الكويتي..  اجلانب  قبل  من 

تغطيها؟ 

 - لقد وقع ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية 

مليار   1،5 نحو  قيمتها  تقارب  البحرين  مملكة  مع  اتفاقية   19

دولر، وت�سمل عدة قطاعات. بالطبع يوا�سل ال�سندوق الكويتي 

التعاون الدائم مع اململكة لتحقيق التنمية امل�ستدامة املتفق عليها 

مبا  نتيجة  اف�سل  اإىل  الو�سول  اأجل  من  وال�سعبني  البلدين  بني 

يخدم روؤية القيادتني ال�سديدة. اأما امل�ساريع، فقد �سملت قطاعات 

والإ�سكان،  والتعليم،  ال�سحة،  قطاع  ومنها  ورئي�سية  مهمة 

حيث  جيدة،  بوترية  امل�ساريع  هذه  وت�سري  والطاقة.  والنقل، 

الأخرية،  املراحل  يف  باتت  امل�ساريع  هذه  من  كبرية  ن�سبة  اإن 

وهذا يعود اىل الإدارة الناجحة لقيادة اململكة، والتعاون البناء 

يف  املقيم  الفني  مبكتبها  ممثاًل  الكويتي  ال�سندوق  مع  وامل�ستمر 

املنامة.

  

التي  التطورات  ترون  كيف  ال�سيا�سية..  قراءتكم  من خالل    ]

اليوم �سواًء على  اململكة  الذي تلعبه  البحرين والدور  �سهدتها مملكة 

ال�سعيد االإقليمي والدويل؟ 

- بال �سك اأن مملكة البحرين قد متكنت خالل الفرتة الأخرية 

من حتويل اقت�سادها من الريادة الإقليمية اإىل التناف�س العاملي، 

وذلك عرب حتقيق الروؤية القت�سادية 2030 التي تبناها جاللة 

تدعم  التي  املبادرات  من  العديد  اململكة  اأطلقت  كما  املعظم.  امللك 

اجلهود الدولية لإحالل ال�سالم مثل جائزة ال�سيخ عي�سى خلدمة 

قيم  الإن�سان، ون�سر  العربية حلقوق  املحكمة  الإن�سانية، وكذلك 

العاملي  حمد  امللك  مركز  اإطالق  خالل  من  والتاآخي  التعاي�س 

الأمم  اإطالق  يف  البحرين  دور  اإىل  بالإ�سافة  ال�سلمي،  للتعاي�س 

املتحدة يوم »ال�سمري الإن�ساين« الذي ي�سادف 5 اأبريل كل عام، 

وهنا اأود اأن اأ�سري اإىل الزيارة التاريخية الناجحة لبابا الفاتيكان 

البابا فرن�سي�س، و�سيخ الأزهر ف�سيلة الإمام الأكرب اأحمد الطيب 

البحرين  اأن  اأثبتت  والتي  املا�سي،  نوفمرب  خالل  البحرين  اإىل 

الزيارة على  الت�سامح والتعاي�س وال�سالم، كما برهنت هذه  بلد 

بطبعية  وهذا  والثقافات،  والعراق  الديانات  ملتقى  املنامة  اأن 

احلال، ين�سجم مع ما تعي�سه مملكة البحرين من تعاي�س �سلمي، 

وانفتاح ونظرة م�ستقبلية واعدة من اأجل رفعة وتقدم البحرين. 

 

[  مر العامل بجائحة قا�سية تركت تداعيات كبرية على خمتلف 

قطاعات احلياة -كما اأ�سرمت �سابًقا- من وجهة نظركم.. كيف ترون 

قيادة  حتت  البحرين  فريق  خالل  من  اململكة  بذلتها  التي  اجلهود 

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

احتواء هذه اجلائحة والتعامل مع حتدياتها؟  

يف  جباًرا  منوذًجا  تقدم  اأن  البحرين  ا�ستطاعت  لقد   -

مواجهة اجلائحة، وقد اأثبتت قدرتها على التعامل مع التحديات 

وذلك  الأمان،  بر  اإىل  الو�سول  اأجل  من  اجلائحة  فر�ستها  التي 

احتواء  بهدف  ال�ستثنائية  الإجراءات  من  �سل�سلة  خالل  من 

جاللة  لتوجيهات  نتيجة  الإجراءات  هذه  وجاءت  الفريو�س، 

امللك املعظم، والقيادة الناجحة ل�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء 

كورونا.  فريو�س  ملكافحة  البحرينية  واللجنة  البحرين،  لفريق 

على  واملقيمني  البحرينيني  م�سلحة  العهد  ويل  �سمو  و�سع  لقد 

اأر�س اململكة ن�سب عينيه، الأمر الذي قوبل باإ�سادة من املجتمع 

واقعًيا  اأدى  ما  وهو  العاملية،  ال�سحة  ومنظمة  الدويل،  ال�سحي 

املجتمعية  اجلهود  تكاثف  بعد  اجلميع  �سهدها  التي  النتيجة  اإىل 

البحرين  �سفينة  وقادت  �سموه،  قرارات  مع  امل�ستويات  كل  على 

اإىل عبور هذه الزمة. 

 

يف  املهمة  احليوية  اجلوانب  اإحدى  اجلوية  الرحالت  تعترب   ]

تعزيز حركة ال�سفر والتنقل وال�سياحة بني البلدين.. كم عدد الرحالت 

اجلوية اليوم بني البحرين والكويت؟ 

اأمام املواطنني   - البحرين هي من اأهم الواجهات ال�سياحية 

اأ�سبوعي  ب�سكل  واليوم هناك نحو 64 رحلة طريان  الكويتيني، 

بني البلدين، ت�سغلها 3 �سركات طريان، وهي: اخلطوط اجلوية 

الكويتية، وطريان اخلليج، وطريان اجلزيرة. 

 

وطنهم  تعليمهم يف  يتلقون  الذين  الكويتيني  الطلبة  عن  ماذا   ]

البحرين؟ 

الكويت  من  وطالبة  طالب   1000 حوايل  لدينا  اليوم   -

يف  ل�سيما  البحرين  يف  واجلامعات  املدار�س  يف  يدر�سون 

تخ�س�سات الطب، وهذا يعك�س حقيقة جودة التعليم يف اململكة 

الذي �سهد تطوًرا كبرًيا.

حجم التبادل 

التجاري بني البلدين 

بلغ 482 مليون 

دوالر مع نهاية العام 

املا�صي 2022

2،3 مليار دوالر 
قيمة اال�صتثمارات 

الكويتية املبا�صرة يف 

البحرين

19 اتفاقية وقعها 
ال�صندوق الكويتي 

للتنمية االقت�صادية 

العربية مع البحرين 

بقيمة 1.5 مليار 

دوالر، ون�صبة كبرية 

من امل�صاريع باتت يف 

املراحل االأخرية

1000 طالب كويتي 
يتلقون تعليمهم يف 

البحرين ال�صيما يف 

التخ�ص�صات الطبية

ت�صوير – حميد جعفر  ال�سفري الكويتي يتحدث للزميلة متام اأبو�سايف 

حاورته – متام اأبو�سايف: 

اأكد �سفري دولة الكويت لدى مملكة البحرين ال�سيخ ثامر جابر االأحمد ال�سباح على عمق العالقات التي تربط بالده بالبحرين، م�سدًدا على اأن العالقة 

املتنامية بني البحرين والكويت حتظى برعاية خا�سة من لدن قيادتي البلدين ممثلة ب�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم، واأخيه 

ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ نواف االأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت. 

وقال ال�سفري الكويتي ال�سيخ ثامر جابر االأحمد ال�سباح يف اأول حوار �سحايف له يف البحرين خ�ص به »االأيام« والذي يتزامن مع احتفاالت دولة الكويت 

بالعيد الوطني الثاين وال�ستني، وذكرى التحرير الثاين والثالثني: »اأ�سعر اأنني �سفري لبلدي يف بلدي، فالكويت هي البحرين والقلب واحد«، معتربًا اأن العالقات 

بني القيادتني وال�سعبني جت�سد امل�ساعر املفعمة باحلب واالخوة ال�سادقة والدم الواحد، واال�سرة الواحدة، وامل�سري امل�سرتك.  

واأ�سار ال�سفري الكويتي اإىل اأن بالده -ومع مرور 32 عاًما على ذكرى يوم التحرير- ت�ستذكر موقف البحرين ال�سجاع يف ن�سرة احلق الكويتي اإبان حرب 

حترير الكويت، معتربًا اأن هذه املواقف النبيلة �ستبقى يف الذاكرة الكويتية.

وعلى ال�سعيد االقت�سادي، ك�سف ال�سفري الكويتي عن اأن حجم التبادل التجاري بني البلدين قد بلغ 482 مليون دوالر مع نهاية العام املا�سي 2022، فيما 

جتاوزت اال�ستثمارات الكويتية املبا�سرة يف البحرين 2.3 مليار دوالر. معتربًا اأن ذلك يعود اىل اأن امل�ستثمر الكويتي يجد يف البحرين البيئة الداعمة لتنوع 

اال�ستثمار، واخلدمات التناف�سية، وقوة البنى التحتية وانخفا�ص تكلفة امل�ساريع، اإ�سافة اىل ما ميلكه االقت�ساد البحريني من قاعدة م�سرفية قوية ذات جودة 

عالية. ولفت ال�سفري الكويتي ال�سيخ ثامر جابر االأحمد ال�سباح اإىل اأن ال�سندوق الكويتي للتنمية االقت�سادية العربية قد وّقع 19 اتفاقية مع مملكة البحرين 

تقارب قيمتها نحو 1.5 مليار دوالر، وت�سمل عدة قطاعات، كا�سًفا عن اأن ن�سبة كبرية من امل�ساريع قد باتت يف املراحل االأخرية. 

واأو�سح ال�سفري اأن هناك اأكرث من 50 اتفاقية تعاون وقعت عرب اكرث من 10 جلان عليا م�سرتكة بني البلدين. الفتًا اإىل اأهمية اأن ت�سهم الدورة احلادية 

ع�سرة من اللجنة امل�سرتكة العليا بني البلدين -والتي �ستعقد يف دولة الكويت قريبًا- يف تعزيز وتطوير �سبل التعاون يف املجاالت احليوية الهامة.

 وفيما يلي ن�ص املقابلة: 

ــــتــــي الــــكــــوي ـــــرة احلــــــــــق  ـــــ�ـــــص ن ـــــجـــــاع يف  ـــــص ـــــ� ال املـــــمـــــلـــــكـــــة  نــــ�ــــصــــتــــذكــــر مـــــــوقـــــــف 

حمليات 16www.alayam.com

اخلمي�س 2 �سعبان 1444 ـ العدد 12374

Thursday 23rd  February 2023 - No. 12374

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12374/PDF/INAF_20230223021238455.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/1000722/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-photografy/1000775/News.html


w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6284
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 صرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي
 لألسر محدودة الدخل »عالوة الغالء« لشهر رمضان.

وضع آلية لتغيير مسار الطلبة أثناء دراستهم عند  تشبع 
سوق العمل من التخصص مع أحقية الطالب في اختيار 

التخصص المناسب.

 إنشاء جسر علوي كمخرج من شارع الجنبية باتجاه شارع 
الشيخ عيسى بن سلمان جهة شرق المنامة.

 تشديد الرقابة على المواد الغذائية
أثناء النقل والتخزين والعرض في نقاط البيع.

 استمرار توظيف البحرينيين العاملين في المؤسسات 
الحكومية والشركات المملوكة للدولة بطريق التعاقد 

.»out source« الخارجي

 تعجيل صرف تعويضات »الدفعة الثانية« إلى البحارة 
المتضررين من حجز قواربهم ومعداتهم خارج الحدود 

اإلقليمية.

زيادة عدد صهاريج سحب مياه الصرف الصحي في الدائرة 
الثانية عشرة بالشمالية، والعمل على ربط المناطق بشبكة 

الصرف الصحي، وتخصيص خط ساخن للشكاوى والطلبات.

»النواب« يعتمد حساب »احتياطي األجيال« بعد مناقشات 3 ساعات

دعوة نيابية إلنشاء صندوق خاص بالكوارث واألزمات
محمد رشاد.  «

أقر مجلس النواب بعد مناقش��ات وجدل نيابي اس��تمر 
ألكثر من 3 س��اعات، اعتماد التقرير السنوي والبيانات 
المالية المدققة لحس��اب احتياطي األجيال القادمة عن 
الس��نة المالية المنتهية في 31 ديس��مبر 2021، بعد 

تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
كما وافق المجلس على مالحظات اللجنة بشأنه، وأحاله 

إلى مجلس الشورى.
من جانبه، أكد النائب أحمد السلوم أن األزمة العالمية 
إب��ان جائحة كورونا دعت إلى اس��تخدام بعض األموال 
من صن��دوق احتياط��ي األجي��ال لمكافح��ة التداعيات 
االقتصادية، مش��يرًا إلى أن بعد االنته��اء من الجائحة 
وتداعياته��ا الس��لبية ت��م العم��ل على تنمي��ة موارد 
الصندوق من خالل مش��روع قدمت��ه الحكومة للمجلس 
النيابي وذلك باقتطاع ما نس��بته دوالر واحد  من سعر 
بي��ع برميل النفط ب��� 40 دوالرًا، و2 دوالر في حال البيع 
بس��عر 80 دوالرًا، و3 دوالرات ف��ي ح��ال البي��ع ب� 120 
دوالرًا، بما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية 

والتنفيذية. 
وأضاف السلوم، أن األثر اإليجابي على صندوق احتياطي 
األجي��ال س��يظهر م��ع 2023، ويزي��د م��ع 2025 وفقًا 
لتعدي��الت الت��ي أدخلها مجلس النواب على المش��روع 

الحكومي.
فيما أكدت النائبة مريم الصائغ أن هناك جهودًا كبيرة 
تبذل من قب��ل القائمين على صندوق احتياطي األجيال 

القادمة، وعلى رأس��هم وزير المالية واالقتصاد الوطني 
من خ��الل اعتماده��م على الك��وادر البحرينية بنس��بة 

.%100
وأش��ارت إلى أن جائحة كورونا أثبتت مدى الجدوى من 
وجود مثل هذه الصناديق، خاصة بعد أن تم استغاللها 
لتغطية بع��ض المصروفات الطارئ��ة للجائحة، داعية 
إل��ى مب��ادرات وصنادي��ق أكثر م��ن هذا الن��وع تهدف 
لتغطي��ة العج��وزات والدين العام وتقلي��ل الحاجة إلى 

االستدانة. 

وطالبت بزيادة حجم اس��تثمارات الصن��دوق محليًا من 
خ��الل اس��تغالل المش��اريع العقارية المتعثرة بس��بب 
نقص الس��يولة عند المستثمر أو سوء اإلدارة بما  يثري 
صن��دوق األجي��ال ويعطي الثقة بس��وق االس��تثمارات 
العقاري��ة المحل��ي، مطالبة بالس��عي نحو إنش��اء بنك 
اس��تثماري حكومي شامل لتوس��عة نشاطات المحافظ 
االس��تثمارية ليش��مل المزي��د من األجه��زة الحكومية 
ذات الطابع االس��تثماري: مثل الهيئ��ة العامة للتأمين 
االجتماع��ي، واألوقافين، وتمكين، وغيرهم مع احتفاظ 

كل جهاز بخصوصيته.
بينم��ا قال النائ��ب علي النعيمي »إن حس��اب احتياطي 
األجي��ال القادمة لع��ب دورًا كبيرًا إب��ان جائحة كورونا 
ف��ي دعم الميزاني��ة العامة للدولة عب��ر االقتراض من 
هذا الحساب للتعامل مع تداعيات الجائحة«، داعيًا إلى 
إنش��اء صندوق خاص معني بالكوارث واألزمات السيما 
في ظل الخب��رات الكبيرة التي نمتلكه��ا في إدارة مثل 
هذه الصنادي��ق لما لها من أهمي��ة بالغة في الحفاظ 
على المكتسبات الوطنية واالستفادة من الجائحة التي 

كان ال يتوقعها خبير أو محلل.
وأعرب عن تطلع��ه في أن تنعكس آليات عمل صندوق 
احتياط��ي األجيال عل��ى مجلس إدارة صن��دوق التقاعد 
الذي تم وضع العديد من التوصيات حوله خالل الفصل 
التش��ريعي الخام��س، ليصب��ح اليوم من أه��م الروافد 

الرئيسية للدولة. 
وأش��ار النائ��ب ممدوح الصال��ح إل��ى أن القائمين على 
مجل��س إدارة صندوق احتياط األجي��ال قدموا أداًء جيدًا 
عل��ى الرغم م��ن التحدي��ات االقتصادية الكبي��رة التي 
واجه��ت العالم خ��الل الفت��رة الماضي��ة وخاصة فترة 

جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن الصندوق باس��تثماراته في القطاع الدوائي 
والعقاري تمكن من تش��غيل  ش��ركات بحرينية وطنية 
معربًا عن دعم المجلس التش��ريعي الكامل لمثل هذه 
االس��تثمارات الكب��رى التي ت��دار من قب��ل البحرينيين 
وتخل��ق الوظائ��ف النوعي��ة والمتميزة بما يس��هم في 

االستقرار االقتصادي للمملكة.

ترسية مناقصة إنشاء »برج الصندوق«.. »المالية«:

627 مليون دوالر موجودات حساب »احتياطي األجيال« 
محمد رشاد  «

أوضح وكيل وزارة المالية واالقتصاد الوطني للش��ؤون 
المالية يوس��ف حم��ود، أن صندوق احتياط��ي األجيال 
القادمة حساب احتياطي، وليس شركة استثمارية مثل 
ممتل��كات والش��ركات القابضة التي تق��وم بعمليات 
االس��تثمار داخل البحرين، مضيفًا أن توظيف رأس مال 
الصندوق يتم عب��ر احتياطات خ��ارج الدولة بالعمالت 
األجنبي��ة م��ن بينها ال��دوالر األمريكي بغ��رض جلبها 
للبحرين وقت ما اس��تدعت الحاجة لذلك وال يتم صرف 
أي مبالغ منها إال من خالل إصدار مرسوم بهذا الشأن. 
وأشار خالل ردوده أمس على مداخالت النواب بالجلسة 
أمس، إلى أن األصول االس��تثمارية لصندوق احتياطي 
األجيال القادمة تتغير على حس��ب حجم االس��تثمارات 
خالل الدورة االس��تثمارية ما بين ش��هر يناير إلى شهر 
ديسمبر من العام، مبينًا أن ارتفاع أو انخفاض الودائع 
خاضع بش��كل أساس��ي إلى السياس��ات االس��تثمارية 
وقرارات االستثمار التي يتخذها مجلس إدارة احتياطي 
األجي��ال القادم��ة عل��ى حس��ب األوضاع في األس��واق 

العالمية. 
ونوه حم��ود إلى أن األس��واق العالمية كان��ت مواتية 
خ��الل الفترة الس��ابقة بما حقق نتائ��ج وعوائد جيدة 
لصال��ح صندوق احتياطي األجيال القادمة، مش��يرًا إلى 
أن طبيعة عمل االحتياطي ال تعتمد على االستثمارات 
على المدى القصير بل االس��تثمار على المدى الطويل 
وأن��ه ال يمكن القياس عليها وف��ق فترة زمنية محددة 
كونها اس��تثمارات تهدف ف��ي المق��ام األول إلى بناء 
احتياط��ي لألجيال القادمة يمكن اس��تخدامه إن دعت 

الحاجة لذلك في المستقبل. 

ولف��ت إل��ى أن الحس��اب االحتياط��ي يخض��ع للتدقيق 
والرقاب��ة المالي��ة م��ن قب��ل جهتي��ن األول��ى مدقق 
خارجي يعم��ل على تدقي��ق الحس��ابات، بينما تتمثل 
الجه��ة الثانية ف��ي دي��وان الرقابة المالي��ة واإلدارية 
والذي يعمل على التدقيق في كل ما يرد في حس��ابات 
الصن��دوق، مش��ددًا على أهمي��ة توزيع االس��تثمارات 
الخاصة بالحس��اب االحتياط��ي على مناط��ق جغرافية 
مختلفة لتقليل حجم المخاطر بقدر المستطاع للحفاظ 
على مبدأ االستثمار في محافظ استثمارية ليست ذات 

مخاطر عالية بل استثمارات آمنة بعوائد كبيرة. 
وبشأن المبالغ المستحقة على وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني لصالح صندوق احتياطي األجيال، أكد حمود أن 
تحويالت عوائد النف��ط، إن لم يتم إدخالها في الوقت 
المحدد تدفع في الالحق وليس في الشهر السابق ويتم 

عكس��ها حيث تدرج ويتم عكس��ها حينم��ا تتم عملية 
التحويل النقدي لمبالغ تلك العوائد.

وبين أن التحوي��الت بدأت فعليًا من أول يناير الماضي 
وفق للمرس��وم الجديد الس��ترجاع المبالغ التي تخص 
الحس��اب االحتياط��ي لألجي��ال القادمة، فيم��ا يتعلق 
باألس��عار ما فوق ال��� 80 دوالرًا، إال أن هذا األمر يحتاج 
إل��ى وقت كاٍف حتى يمكن اس��تعادة المبالغ بالكامل، 
أم��ا في حال��ة بقاء أس��عار النف��ط على ما ه��ي عليه 
فيمكن في فترة وجيزة استرجاع مبلغ احتياطي األجيال 

القادمة. 
وأوضح أن موجودات حس��اب احتياطي األجيال القادمة 
بلغت الي��وم 627 مليون دوالر موجودة في الحس��اب، 
كاش��فًا عن أن الب��رج اإلداري واالس��تثماري الحتياطي 
األجيال تم طرحه عبر مناقصة عامة شاركت فيها عدة 

ش��ركات محلية وأجنبية، إال أنه تم ترس��ية المش��روع 
عل��ى الش��ركة األجنبي��ة بمبل��غ ال يتجاوز ال��� 10 آالف 
دينار، وهي متخصصة في هذا الش��أن، بهدف دراس��ة 
النموذج المالي للمشروع والوضع المالي له، منوهًا إلى 
أن االستثمارات في حس��اب احتياطي األجيال ال تشمل 

التحويالت النفطية. 
ولف��ت إل��ى أن متوس��ط روات��ب العاملي��ن بصندوق 
احتياط��ي األجي��ال القادم��ة ال يتجاوز ال��� 1000 دينار 
ووفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية، نافيًا ما أثير حول 

تجاوز سلم الرواتب المخصصة للعاملين بالصندوق.
وأض��اف أن الصن��دوق يعاني من مش��كلة اس��تقطاب 
الكفاءات المناس��بة بهذا النوع م��ن الرواتب، مبينًا أن 
حس��اب احتياطي األجيال في الوزارة والموظفين أيضًا 
بال��وزارة وتدف��ع رواتبهم من قبل ال��وزارة، لكن هناك 
مجل��س إدارة الحتياط��ي األجي��ال مك��ون م��ن 3 من 
الحكومة و6 من القطاع الخاص إلدارة أموال الحساب. 

وحول مش��روع مصنع األدوية » بايو - تكس« بمنطقة 
الح��د وال��ذي أنش��ئ كمش��روع اس��تثماري الحتياطي 
األجي��ال القادمة، لف��ت حمود إل��ى أن المصنع أجريت 
حول��ه مجموعة من الدراس��ات للتأكد م��ن احتياجات 
المنطقة الدوائية وليس احتياجات البحرين فقط، كما 
تم تحديد نوعية األدوية لتوزيعها على منطقة الخليج 
بالتحديد والمنطقة العربية بش��كل كامل، حيث روعي 
في تجهيز المصنع تزويده بمواد وأجهزة ألمانية وفقًا 
ألح��دث المواصف��ات والمعايير العالمي��ة، مؤكدًا أنه 
تم الموافق��ة عليها من قبل الهيئ��ة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحي��ة »نهرا«، بجان��ب موافقة 
األجه��زة الرقابي��ة المعنية باألدوية ف��ي دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربي.
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مقترحات مستعجلة للحكومة

»اإلسكان«: 921 طلبًا بـ»ثالثة المحرق« بينها 849 لوحدات
أّك��دت وزارة اإلس��كان والتخطيط العمران��ي، في رّدها 
على س��ؤال برلماني مقّدم من النائب محمد العليوي، 
أّن إجمال��ي ع��دد الطلبات القائمة ف��ي الدائرة الثالثة 
بمحافظ��ة المحرق يبل��غ 921 طلبًا إس��كانيًا من بينها 
849 طلبًا لوحدات س��كنية، و20 طلبًا لقس��ائم سكنية، 

و52 طلبًا لشقق تمليك.  
وأوضح��ت ال��وزارة بأنه��ا حريصة على ضم��ان حصول 
المواطني��ن م��ن ذوي الدخ��ل المح��دود على الس��كن 
المالئم، م��ن خالل توفيرها خدمات إس��كانية متنوعة 
تتيح للمواط��ن اختيار الخدمة األكث��ر مالءمة لظروفه 
االجتماعية والمعيش��ية والمتمثلة ف��ي خدمة تمليك 

وح��دة س��كنية »بي��ت«، خدم��ة تمليك وحدة س��كنية 
بأغراضه��ا  اإلس��كانية  التموي��الت  خدم��ة  »ش��قة«، 
المتنوع��ة »تموي��ل تس��هيل« وال��ذي ين��درج ضمنه 
»تسهيل عقاري« و»تس��هيل تعاون« و»تسهيل البيت 
الع��ود«، إل��ى جانب خدمت��ي »مزايا« و»مزاي��ا« الفئة 
المس��تحدثة، باإلضافة إلى خدمة القس��يمة السكنية، 

وخدمة تمويل الترميم.
وأش��ارت إلى برنامج حقوق تطوي��ر األراضي الحكومية، 
والذي تم تدش��ينه بما يحق��ق معادلة تقليص الفجوة 
بي��ن قيم��ة التموي��الت وبي��ن توفير المع��روض من 
وحدات بأس��عار مخفضة، مشيرة إلى أنه تربط الوزارة 

مع الش��ركات العقارية التي توّفر الوحدات اإلس��كانية 
عالقة شراكة وتنسيق عالي المستوى.

ولفت��ت إل��ى اس��تمرارها في تنفي��ذ مش��اريع بمدينة 
س��لمان، ومدينة خليفة، وضاحية الرملي، مدينة شرق 
الح��د، مدينة ش��رق س��ترة، باإلضاف��ة إل��ى المناطق 
المخصصة لش��ريط العمارات السكنية في عدة مناطق 
بالمملكة. وأوضحت الوزارة، أنه تّم التوسع في مبادرتي 
تنويع الحلول التمويلية وتوفير وحدات إسكانية بأسعار 
تالئم المستفيدين من التمويالت اإلسكانية، بناء على 
نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خالل األعوام 
الس��ابقة، وإثبات جدواها في تحقيق االستدامة لقطاع 

الس��كن االجتماعي، حيث تم تنويع الخيارات واألغراض 
التمويلي��ة الت��ي تمنحها ال��وزارة للمواطنين من خالل 
تمويل تس��هيل و»مزاي��ا« الفئة المس��تحدثة، بحيث 
أصبح��ت تقدم للمواطن خيارات ش��راء مس��كن، أو بناء 
مسكن، أو ش��راء أرض، أو ش��راء أرض وبنائها، أو شراء 
عق��ار لدى أحد األقارب، أو المش��اركة بين مجموعة من 
المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، فضاًل عن 
زيادة الحد األدنى واألقصى لقيمة التمويالت اإلسكانية 

كدعم مالي مقدم من الحكومة.
وأضافت الوزارة أّن الخطط ترتكز خالل المرحلة المقبلة 

على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص.
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إشراف: وليــد صبــري
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أعراض مرضية ما قبل وقوع الزالزل: كش��فت دراس��ات حديثة عن أن البش��ر ربما يشعرون ببعض األعراض الجسدية التي قد تنذر بوقوع الزالزل، وبينها، الصداع نتيجة انخفاض هرمون السيرتونين في الدماغ، والشعور بالغثيان 
أو الدوار، والشعور بالضيق أو القلق وعدم القدرة على ضبط النفس، وتغييرات مؤقتة بالرؤية، والشعور بهزات عضلية قصيرة المدى في اليدين والقدمين، باإلضافة إلى طنين األذن.

معلومة

األلعاب اإللكترونية مؤشر خطير النتشار السمنة بين األطفال في البحرين

الشيباني: 15 سببًا تؤثر في حرق الغذاء بالجسم
وليد صبري «

كشف األستاذ المشارك بكلية الطب 
والعل��وم الطبية ف��ي جامعة الخليج 
العرب��ي، د. ط��ارق أحمد الش��يباني 
ع��ن أن هناك نح��و 15 س��ببًا تؤثر 
ف��ي عملية ح��رق الغذاء في جس��م 
اإلنس��ان، موضح��ًا أن م��ن بينه��ا 
الطول، والوزن، وممارس��ة الرياضة، 
والحالة النفس��ية، وإف��راز هرمونات 
الغ��دة الدرقي��ة، وكذل��ك هرم��ون 
األدرينالين، مح��ذرًا من إهمال عالج 
الس��منة؛ ألن مضاعفاته��ا ت��ؤدي 
بأم��راض  اإلصاب��ة  إل��ى  مباش��رة 
مختلفة مثل الكب��د الدهني، وتليف 
الكبد، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة 
الدماغي��ة،  والس��كتة  القلبي��ة، 
وأمراض الكلى، والس��كري، وارتفاع 

نسبة الكوليسترول في الدم.
وأض��اف ف��ي لق��اء م��ع »الوط��ن« 
ع��ن  ورش��ة  تنظي��م  بمناس��بة 
ومضاعف��ات  األكل  اضطراب��ات 
السمنة في مقر كلية الطب والعلوم 
الطبية بالجامع��ة، اليوم، الخميس، 
الخاطئ��ة،  الصحي��ة  الع��ادات  أن 
وخاصة مع اإلفراط في تناول الغذاء 
من دون ممارس��ة الرياضة أدى إلى 
انتشار مرض السمنة بشكل كبير في 
الطعام  تناول  المجتمعات، وخاصة 
والغ��ذاء غي��ر الصحي، وم��ا يتعلق 
بالوجب��ات الس��ريعة، وبالتال��ي مع 
كثرة تناول الطعام، وعدم ممارسة 
الرياض��ة، وم��ن ث��م ع��دم احتراق 
الطع��ام، وال س��يما  الكربوهيدرات، 
حي��ث يتحول هذا الغ��ذاء أو الطعام 
إلى دهون تخزن ف��ي بعض أعضاء 
جس��م اإلنس��ان، مث��ل الكب��د، وفي 
وبالتالي يصاب  الدهنية،  األنس��جة 
الشخص بالسمنة، التي تصنف على 

أنها »مرض العصر«.
الس��منة  أن  وذك��ر 

مرض  أول  ه��ي 
تدريسه  يتم 

للط��الب في الس��نة األولى في كلية 
الطب نظرًا إل��ى خطورته وارتباطه 
بمجموع��ة مختلف��ة م��ن األمراض 
المزمنة والخطي��رة في ذات الوقت، 
والس��كري،  ال��دم،  ضغ��ط  مث��ل 

وأمراض القلب، والكوليسترول.
ونوه إلى ضرورة حرق كميات الطعام 
التي يتناولها الشخص بشكل يومي، 
وخاصة مع ممارس��ة الرياضة، حيث 
إن تناول كمي��ات كبيرة من الطعام 
م��ن دون حرقها ي��ؤدي إلى تحولها 
إلى دهون تخزن في جسم اإلنسان. 

وفيما يتعلق باإلحصائيات الرسمية 
المعلنة في البحرين حول الس��منة، 
والنس��بة التي س��جلت في المس��ح 
الصح��ي الوطني لمملك��ة البحرين 
2018، وكش��فت أن نس��بة السمنة 
بين اإلن��اث 47% والذكور 39% وأن 
النسبة األعلى النتشار السمنة كانت 
ف��ي الفئة العمرية م��ن 45 إلى 59 
س��نة، أوضح د. الش��يباني أن هناك 
مجموع��ة من العوام��ل التي تؤدي 
إلى اإلصابة بالس��منة في البحرين، 
وأبرزه��ا تن��اول الوجبات الس��ريعة 
ممارس��ة  وع��دم  الصحي��ة،  غي��ر 
واس��تخدام  والوراث��ة،  الرياض��ة، 
األلعاب اإللكترونية وعدم ممارس��ة 
الرياض��ة الت��ي تس��توجب الحركة، 
كالس��باحة وكرة القدم وكرة السلة 
والي��د وغيره��ا. وق��ال إن الورش��ة 
سوف تناقش كذلك الجانب النفسي 
المتعل��ق بتناول الطعام، باإلضافة 
إل��ى تن��اول المراك��ز الت��ي تتحكم 
ف��ي الطعام ف��ي المخ، وه��ي مركز 
الشبع، ومركز الجوع، فعندما يصبح 
مركز الجوع نش��يطًا يشعر الشخص 
بالج��وع، وبالتال��ي يبدأ ف��ي تناول 
الطعام، وبالتال��ي عند تحفيز مركز 
الجوع نبدأ في تن��اول الطعام، وإذا 
ت��م تحفي��ز مرك��ز الش��بع، نتوقف 
ع��ن تن��اول الطع��ام، وبالتالي إذا 
حدث خلل في مراكز الجوع والش��بع 
في الم��خ، فربما يش��عر الش��خص 
بالجوع باس��تمرار وي��ؤدي ذلك إلى 
تناوله كمي��ات كبيرة م��ن الطعام 
والغذاء، ومن ثم إصابته بالس��منة 
بالش��بع  الش��عور  أو  مس��تقباًل. 

باس��تمرار فيقلع ع��ن األكل ويصاب 
بالهزال الشديد. وفي رد على سؤال 
حول العناص��ر التي تؤثر في عملية 
حرق الغذاء في جس��م اإلنسان، أفاد 
د. الش��يباني بأنها تش��مل الطول، 
والوزن، والحج��م، والجنس، والعمر، 
الرياضة، وكمية الطعام،  وممارسة 
وح��رارة البيئ��ة أو الوس��ط البيئي، 
والنمو، والتكاثر، والرضاعة، والحالة 
النفس��ية، وحرارة جس��م اإلنس��ان، 
وهرم��ون الغدة الدرقي��ة، وهرمون 

األدرينالين.
وحذر من إهمال عالج السمنة وعدم 
ممارس��ة الرياضة؛ ألن مضاعفاتها 
تؤدي مباشرة إلى اإلصابة بأمراض 
مختلفة مثل الكب��د الدهني، وتليف 
الكبد، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة 
الدماغي��ة،  والس��كتة  القلبي��ة، 
وأمراض الكلى، والس��كري، وارتفاع 

نسبة الكوليسترول في الدم.
من جانبه، أوض��ح نائب عميد كلية 
الط��ب والعل��وم الطبي��ة للش��ؤون 
المش��ارك  واألس��تاذ  األكاديمي��ة، 
ف��ي علم األدوية ف��ي جامعة الخليج 
العرب��ي د. ياس��ين تي��م أن تأثي��ر 
األدوي��ة والعقاقير في خفض الوزن 
يت��راوح بي��ن 5% و10%، وال تتجاوز 
تلك النس��بة، مؤكدًا أن األساس في 
عالج الس��منة ومن ثم خفض الوزن 

هو ممارسة الرياضة.
وق��ال إن هناك نوعين م��ن األدوية 
الس��منة  لع��الج  تس��تخدم  الت��ي 
وخفض الوزن، األول، األدوية مبددة 
للش��هية، أما الثان��ي فاألدوية التي 
الده��ون في  بامتص��اص  تخت��ص 

الجسم، مؤكدًا أن األفضل هو النوع 
األول الذي يختص بتبديد الشهية.

وذك��ر أن األس��اس في ع��الج زيادة 
ال��وزن والس��منة ه��و الع��الج غي��ر 
الدوائ��ي الذي يش��مل تعديل نمط 
الحياة، مثل تن��اول الطعام الصحي 
الغني باأللياف والقليل بالس��كريات 
التماري��ن  وممارس��ة  والده��ون 
الرياضي��ة والعالج الس��لوكي، وفي 
ح��االت الس��منة المفرط��ة التدخل 

الجراحي أي جراحة البدانة.
من جهته، قال رئيس قس��م الطب 
والعل��وم  الط��ب  بكلي��ة  النفس��ي 
الطبي��ة بجامع��ة الخلي��ج العرب��ي 
األس��تاذ الدكت��ور مري��وان حس��ني 
ع��ام،  بوج��ه  العرب��ي  العال��م  إن 
والمجتم��ع الخليجي بش��كل خاص، 
يش��هد تغيرات اجتماعي��ة وثقافية 
س��ريعة، حي��ث تش��ير التقارير إلى 
زي��ادة الرغبة في النحاف��ة، ونتيجة 
لذلك هناك ارتفاع نسبة المعرضين 
لخطر اضطرابات األكل كما أن هناك 
األكل  بأع��راض اضطراب  ارتباطات 
ومتغيرات متعلقة باضطراب األكل، 
وه��ذه االرتباطات تتضمن أس��بابًا 
شتى منها أسباب نفسية وبيولوجية 

واجتماعية.
وذكر أن أكثر أنواع اضطرابات األكل 
شيوعًا هو فقدان الشهية العصبي، 
وغالب��ًا م��ا يعان��ي مرض��ى فقدان 
الشهية العصبي من صورة مشوهة 
ألجس��امهم؛ فهم يعتق��دون أنهم 
يعان��ون من الس��منة حت��ى عندما 

يعانون من نقص شديد في الوزن.
وق��ال إنه من الممك��ن أن يتعرض 
الرج��ال والنس��اء ف��ي أي عم��ر من 
األعمار إلى اإلصاب��ة بمرض فقدان 
الش��هية العصب��ي لكن نح��و %80 
إلى 90% من مرضى فقدان الشهية 
العصب��ي هم م��ن اإلن��اث، كما أن 
المرض شائع بين الفتيات والشابات 
بمع��دل انتش��ار حوال��ي 0.3% وهو 
أكثر شيوعًا عند الفتيات المراهقات 
بأكثر م��ن الضعف بمتوس��ط عمر 

يبدأ من 15 عامًا.

وأوضح أن هناك العديد من العوامل 
المتفاعلة التي يعتقد أنها مسؤولة 
عن تطوير فقدان الشهية العصبي، 
وم��ن هذه العوامل الوراثة، حيث إن 
تاري��خ العائل��ة الجيني يكون س��ببًا 
قوي��ًا لنقل م��رض فقدان الش��هية 
العصبي »التوريث المقدر هو %50«.

وفيم��ا يتعلق باألنش��طة أو المهن 
المعينة المرتبط��ة بارتفاع مخاطر 
اإلصاب��ة باضطراب��ات األكل، أف��اد 
د. ماري��ون بأنها تش��مل، الموضة 
أو  األزي��اء،  ع��رض  أو  الرق��ص،  أو 
الرياض��ات االحترافي��ة. من جانبها، 
قالت الطالبة بالس��نة الثالثة بكلية 
الط��ب والعل��وم الطبي��ة بجامع��ة 
الخليج العربي، منيرة باسم المحميد 
إن��ه انطالقًا م��ن مواكبة األس��بوع 
باضطراب��ات  للتوعي��ة  العالم��ي 
األكل، ته��دف ورش��ة العم��ل التي 
تعقد اليوم إلى رفع مس��توى الوعي 
باضطرابات األكل من خالل مناقشة 
مس��تجدات اضطراب��ات األكل ب��دءًا 
م��ن التنظي��م والتحكم ف��ي توازن 
الطاق��ة بالجس��م، وحت��ى العروض 
الس��ريرية المختلف��ة. وذك��رت أنه 
ف��ي الحقيقة بع��د مالحظة النقص 
ف��ي الوع��ي والمعلوم��ات الدقيقة 
حول اضطرابات األكل في المنطقة، 
تحرك��ت إلجراء بحث��ي الخاص الذي 
يه��دف إل��ى التحقي��ق في انتش��ار 
اضطرابات األكل بي��ن طالب الطب 
بصفة خاص��ة والش��ريحة العمرية 
للشباب ما بين 18 و24 عامًا بصفة 
عامة، ولم أكن أهدف فقط إلى جمع 
البيان��ات العلمية، ولك��ن أيضًا إلى 
رف��ع الوع��ي وتش��جيع اآلخرين على 
تح��دي وتعزي��ز معرفته��م الحالية 
حول ه��ذا الموضوع، حي��ث آمل في 
المس��تقبل أن نوس��ع نط��اق عملنا 
من خ��الل إنش��اء مجتم��ع للتوعية 
باضطرابات األكل، مقره في جامعة 
الخلي��ج العرب��ي من أج��ل أن يكون 
لدين��ا مزي��د م��ن الط��الب، وكذلك 
أعض��اء هيئة التدري��س والمهنيون 

الصحيون المشاركون في رؤيتنا.

د. مريوان حسني د. طارق الشيباني خالل لقائه »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

تيم: 10٪ تأثير األدوية والعقاقير في خفض الوزن

خلل مراكز الجوع والشبع بالمخ يؤدي إلى السمنة أو الهزال الشديد

حسني: 90٪ نسبة إصابة السيدات بفقدان الشهية العصبي

 منيرة المحميد: الوعي باضطرابات
األكل عبر التحكم في توازن طاقة الجسم

منيرة المحميد د. ياسين تيم

 »علوم الفضاء« تشارك 
في فرق عمل اتفاق آرتيميس

ش��اركت الهيئة الوطنية لعلوم الفض��اء ممثلة بإدارتها 
التنفيذي��ة في االجتماع الثالث لل��دول األعضاء في اتفاق 
آرتيميس، وال��ذي خرج بمجموعة م��ن التوصيات الهامة 
كان من أبرزها االتفاق على تش��كيل عدد من فرق العمل 
المتخصصة. وتم قبول عدد من منتسبي الهيئة لعضوية 
تل��ك الفرق ومنها فرق ضمان س��المة البش��ر والمركبات 
الفضائي��ة وع��دم تض��ارب األنش��طة على س��طح القمر 
وإش��راك وكاالت الفضاء الناش��ئة في برنام��ج أرتيميس، 
والذي س��يضع أول امرأة على القمر ويمّهد الطريق لبعثة 
بش��رية إلى المريخ. وق��ال الرئيس التنفي��ذي للهيئة د. 
محم��د إبراهي��م العس��يري: »من��ذ اإلعالن ع��ن انضمام 
البحري��ن التفاق آرتيميس في م��ارس 2022 كثاني دولة 
عربي��ة تحوز عل��ى العضوية بعد دولة اإلم��ارات العربية 
المتح��دة الش��قيقة والهيئ��ة عل��ى تواصل مس��تمر مع 

القائمين على هذا االتفاق لتفعيل أوجه التعاون«.
وأكد أن هذا االتفاق يهدف بش��كل أساس إلى استكشاف 
الفضاء بشكل آمن ومس��تدام ومسؤول وبما ال يتعارض 
م��ع معاهدة الفضاء الخارجي والتي انضمت لها البحرين، 

ويعزز السلوك المسؤول في الفضاء الخارجي.
وقال العس��يري »اتفاق آرتيميس يوف��ر الكثير من فرص 

التع��اون واالس��تثمار في قط��اع الفضاء، كم��ا يعزز من 
تب��ادل المعلوم��ات والخبرات بين ال��دول األعضاء، ويتيح 
المش��اركة في مش��اريع ذات جدوى معرفية واقتصادية، 
بما يس��هم في تحقيق الهيئة ألهدافها ال سيما إبراز اسم 

مملكة البحرين كدولة رائدة في قطاع الفضاء«.
من جانبه��ا ذك��رت كبي��ر المستش��ارين القانونيين في 
الهيئ��ة الش��يخة حصة بن��ت علي آل خليفة أن »اش��تراك 
منتس��بي الهيئة ف��ي فرق عم��ل اتف��اق آرتيميس يأتي 
مكماًل إلعداد اللوائح المنظمة الستكشاف الفضاء بشكل 
آمن ومس��تدام ومس��ؤول، وهو أمر يندرج ضمن القانون 

الوطني للفضاء، مما سيثري خبراتنا بشكل واسع«. 
مدير التخطيط االستراتيجي في الهيئة رشا العمد قالت: 
»إن مش��اركة منتس��بي الهيئة في عضوية ف��رق العمل 
س��يتيح الفرصة للمشاركة في مش��اريع برنامج أرتيميس 
بش��كل م��دروس ويضمن أفضل مس��تويات االس��تفادة 
للمملك��ة من هذا المش��روع الضخم. نحن فخ��ورون جدًا 
بتمثيل المملكة في هذا المجال والذي يؤكد على التقدم 
الحاصل في قطاع الفضاء في مملكة البحرين والمس��توى 
ال��ذي بلغته الكفاءات الوطنية ف��ي مختلف المجاالت ذات 

الصلة«.

 عملية ناجحة في »رويال البحرين« 
الستبدال كتف بمفصل عكسي القطبية

تمكن مستش��فى روي��ال البحرين 
من إجراء عملية ناجحة الس��تبدال 
الكت��ف بمفص��ل عكس��ي القطبية 
لمريض كان يشتكي من ألم شديد 
في كتف��ه األيمن يمنع��ه من أداء 
روتين��ه اليومي، ليع��اود المريض 
بعد أس��بوعين أنش��طته اليومية. 
كما أن األل��م الذي كان يعاني منه 

انخفض بشكل ملحوظ. 
والحظ استش��اري جراح��ة العظام 
محم��د  د.  العلوي��ة،  واألط��راف 
الكوهجي، عند عمل أش��عة سينية 

لخش��ونة  دليل  وج��ود  للمري��ض، 
حينه��ا  وق��رر  الكت��ف،  مفص��ل 
بالرني��ن  ش��امل  تصوي��ر  إج��راء 
المغناطيسي، مشيرًا إلى أن نتيجة 
التصوي��ر بالرني��ن المغناطيس��ي 
أكدت وجود تمزق مزمن في الكفة 
المدّورة مع تلف ال يمكن معالجته.

ه��ي  الم��دّورة  الكف��ة  أن  يذك��ر 
مجموع��ة م��ن العض��الت واألوتار 
الت��ي تثب��ت مفص��ل الكت��ف ف��ي 
مكان��ه وتس��مح بتحري��ك ال��ذراع 
والكتف. وغالبًا ما تس��بب اإلصابة 

المزمنة في الكف��ة المدورة األلم، 
كما أنها تقّي��د الحركة وقد تؤدي 
إل��ى احتكاك وخش��ونة في مفصل 

الكتف.
إج��راء  »قررن��ا  الكوهج��ي:  وق��ال 
االستبدال العكس��ي للكتف بسبب 
يمك��ن  ال  الموج��ودة  األوت��ار  أن 
معالجته��ا. ويعد ه��ذا اإلجراء هو 
األفض��ل من أجل تحس��ين وظيفة 
المفص��ل وتخفيف األلم، وخصوصًا 
أن المفص��ل قد تعرض لخش��ونة 

منذ ذلك الحين«.

د. محمد الكوهجي
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أعراض مرضية ما قبل وقوع الزالزل: كش��فت دراس��ات حديثة عن أن البش��ر ربما يشعرون ببعض األعراض الجسدية التي قد تنذر بوقوع الزالزل، وبينها، الصداع نتيجة انخفاض هرمون السيرتونين في الدماغ، والشعور بالغثيان 
أو الدوار، والشعور بالضيق أو القلق وعدم القدرة على ضبط النفس، وتغييرات مؤقتة بالرؤية، والشعور بهزات عضلية قصيرة المدى في اليدين والقدمين، باإلضافة إلى طنين األذن.

معلومة

األلعاب اإللكترونية مؤشر خطير النتشار السمنة بين األطفال في البحرين

الشيباني: 15 سببًا تؤثر في حرق الغذاء بالجسم
وليد صبري «

كشف األستاذ المشارك بكلية الطب 
والعل��وم الطبية ف��ي جامعة الخليج 
العرب��ي، د. ط��ارق أحمد الش��يباني 
ع��ن أن هناك نح��و 15 س��ببًا تؤثر 
ف��ي عملية ح��رق الغذاء في جس��م 
اإلنس��ان، موضح��ًا أن م��ن بينه��ا 
الطول، والوزن، وممارس��ة الرياضة، 
والحالة النفس��ية، وإف��راز هرمونات 
الغ��دة الدرقي��ة، وكذل��ك هرم��ون 
األدرينالين، مح��ذرًا من إهمال عالج 
الس��منة؛ ألن مضاعفاته��ا ت��ؤدي 
بأم��راض  اإلصاب��ة  إل��ى  مباش��رة 
مختلفة مثل الكب��د الدهني، وتليف 
الكبد، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة 
الدماغي��ة،  والس��كتة  القلبي��ة، 
وأمراض الكلى، والس��كري، وارتفاع 

نسبة الكوليسترول في الدم.
وأض��اف ف��ي لق��اء م��ع »الوط��ن« 
ع��ن  ورش��ة  تنظي��م  بمناس��بة 
ومضاعف��ات  األكل  اضطراب��ات 
السمنة في مقر كلية الطب والعلوم 
الطبية بالجامع��ة، اليوم، الخميس، 
الخاطئ��ة،  الصحي��ة  الع��ادات  أن 
وخاصة مع اإلفراط في تناول الغذاء 
من دون ممارس��ة الرياضة أدى إلى 
انتشار مرض السمنة بشكل كبير في 
الطعام  تناول  المجتمعات، وخاصة 
والغ��ذاء غي��ر الصحي، وم��ا يتعلق 
بالوجب��ات الس��ريعة، وبالتال��ي مع 
كثرة تناول الطعام، وعدم ممارسة 
الرياض��ة، وم��ن ث��م ع��دم احتراق 
الطع��ام، وال س��يما  الكربوهيدرات، 
حي��ث يتحول هذا الغ��ذاء أو الطعام 
إلى دهون تخزن ف��ي بعض أعضاء 
جس��م اإلنس��ان، مث��ل الكب��د، وفي 
وبالتالي يصاب  الدهنية،  األنس��جة 
الشخص بالسمنة، التي تصنف على 

أنها »مرض العصر«.
الس��منة  أن  وذك��ر 

مرض  أول  ه��ي 
تدريسه  يتم 

للط��الب في الس��نة األولى في كلية 
الطب نظرًا إل��ى خطورته وارتباطه 
بمجموع��ة مختلف��ة م��ن األمراض 
المزمنة والخطي��رة في ذات الوقت، 
والس��كري،  ال��دم،  ضغ��ط  مث��ل 

وأمراض القلب، والكوليسترول.
ونوه إلى ضرورة حرق كميات الطعام 
التي يتناولها الشخص بشكل يومي، 
وخاصة مع ممارس��ة الرياضة، حيث 
إن تناول كمي��ات كبيرة من الطعام 
م��ن دون حرقها ي��ؤدي إلى تحولها 
إلى دهون تخزن في جسم اإلنسان. 

وفيما يتعلق باإلحصائيات الرسمية 
المعلنة في البحرين حول الس��منة، 
والنس��بة التي س��جلت في المس��ح 
الصح��ي الوطني لمملك��ة البحرين 
2018، وكش��فت أن نس��بة السمنة 
بين اإلن��اث 47% والذكور 39% وأن 
النسبة األعلى النتشار السمنة كانت 
ف��ي الفئة العمرية م��ن 45 إلى 59 
س��نة، أوضح د. الش��يباني أن هناك 
مجموع��ة من العوام��ل التي تؤدي 
إلى اإلصابة بالس��منة في البحرين، 
وأبرزه��ا تن��اول الوجبات الس��ريعة 
ممارس��ة  وع��دم  الصحي��ة،  غي��ر 
واس��تخدام  والوراث��ة،  الرياض��ة، 
األلعاب اإللكترونية وعدم ممارس��ة 
الرياض��ة الت��ي تس��توجب الحركة، 
كالس��باحة وكرة القدم وكرة السلة 
والي��د وغيره��ا. وق��ال إن الورش��ة 
سوف تناقش كذلك الجانب النفسي 
المتعل��ق بتناول الطعام، باإلضافة 
إل��ى تن��اول المراك��ز الت��ي تتحكم 
ف��ي الطعام ف��ي المخ، وه��ي مركز 
الشبع، ومركز الجوع، فعندما يصبح 
مركز الجوع نش��يطًا يشعر الشخص 
بالج��وع، وبالتال��ي يبدأ ف��ي تناول 
الطعام، وبالتال��ي عند تحفيز مركز 
الجوع نبدأ في تن��اول الطعام، وإذا 
ت��م تحفي��ز مرك��ز الش��بع، نتوقف 
ع��ن تن��اول الطع��ام، وبالتالي إذا 
حدث خلل في مراكز الجوع والش��بع 
في الم��خ، فربما يش��عر الش��خص 
بالجوع باس��تمرار وي��ؤدي ذلك إلى 
تناوله كمي��ات كبيرة م��ن الطعام 
والغذاء، ومن ثم إصابته بالس��منة 
بالش��بع  الش��عور  أو  مس��تقباًل. 

باس��تمرار فيقلع ع��ن األكل ويصاب 
بالهزال الشديد. وفي رد على سؤال 
حول العناص��ر التي تؤثر في عملية 
حرق الغذاء في جس��م اإلنسان، أفاد 
د. الش��يباني بأنها تش��مل الطول، 
والوزن، والحج��م، والجنس، والعمر، 
الرياضة، وكمية الطعام،  وممارسة 
وح��رارة البيئ��ة أو الوس��ط البيئي، 
والنمو، والتكاثر، والرضاعة، والحالة 
النفس��ية، وحرارة جس��م اإلنس��ان، 
وهرم��ون الغدة الدرقي��ة، وهرمون 

األدرينالين.
وحذر من إهمال عالج السمنة وعدم 
ممارس��ة الرياضة؛ ألن مضاعفاتها 
تؤدي مباشرة إلى اإلصابة بأمراض 
مختلفة مثل الكب��د الدهني، وتليف 
الكبد، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة 
الدماغي��ة،  والس��كتة  القلبي��ة، 
وأمراض الكلى، والس��كري، وارتفاع 

نسبة الكوليسترول في الدم.
من جانبه، أوض��ح نائب عميد كلية 
الط��ب والعل��وم الطبي��ة للش��ؤون 
المش��ارك  واألس��تاذ  األكاديمي��ة، 
ف��ي علم األدوية ف��ي جامعة الخليج 
العرب��ي د. ياس��ين تي��م أن تأثي��ر 
األدوي��ة والعقاقير في خفض الوزن 
يت��راوح بي��ن 5% و10%، وال تتجاوز 
تلك النس��بة، مؤكدًا أن األساس في 
عالج الس��منة ومن ثم خفض الوزن 

هو ممارسة الرياضة.
وق��ال إن هناك نوعين م��ن األدوية 
الس��منة  لع��الج  تس��تخدم  الت��ي 
وخفض الوزن، األول، األدوية مبددة 
للش��هية، أما الثان��ي فاألدوية التي 
الده��ون في  بامتص��اص  تخت��ص 

الجسم، مؤكدًا أن األفضل هو النوع 
األول الذي يختص بتبديد الشهية.

وذك��ر أن األس��اس في ع��الج زيادة 
ال��وزن والس��منة ه��و الع��الج غي��ر 
الدوائ��ي الذي يش��مل تعديل نمط 
الحياة، مثل تن��اول الطعام الصحي 
الغني باأللياف والقليل بالس��كريات 
التماري��ن  وممارس��ة  والده��ون 
الرياضي��ة والعالج الس��لوكي، وفي 
ح��االت الس��منة المفرط��ة التدخل 

الجراحي أي جراحة البدانة.
من جهته، قال رئيس قس��م الطب 
والعل��وم  الط��ب  بكلي��ة  النفس��ي 
الطبي��ة بجامع��ة الخلي��ج العرب��ي 
األس��تاذ الدكت��ور مري��وان حس��ني 
ع��ام،  بوج��ه  العرب��ي  العال��م  إن 
والمجتم��ع الخليجي بش��كل خاص، 
يش��هد تغيرات اجتماعي��ة وثقافية 
س��ريعة، حي��ث تش��ير التقارير إلى 
زي��ادة الرغبة في النحاف��ة، ونتيجة 
لذلك هناك ارتفاع نسبة المعرضين 
لخطر اضطرابات األكل كما أن هناك 
األكل  بأع��راض اضطراب  ارتباطات 
ومتغيرات متعلقة باضطراب األكل، 
وه��ذه االرتباطات تتضمن أس��بابًا 
شتى منها أسباب نفسية وبيولوجية 

واجتماعية.
وذكر أن أكثر أنواع اضطرابات األكل 
شيوعًا هو فقدان الشهية العصبي، 
وغالب��ًا م��ا يعان��ي مرض��ى فقدان 
الشهية العصبي من صورة مشوهة 
ألجس��امهم؛ فهم يعتق��دون أنهم 
يعان��ون من الس��منة حت��ى عندما 

يعانون من نقص شديد في الوزن.
وق��ال إنه من الممك��ن أن يتعرض 
الرج��ال والنس��اء ف��ي أي عم��ر من 
األعمار إلى اإلصاب��ة بمرض فقدان 
الش��هية العصب��ي لكن نح��و %80 
إلى 90% من مرضى فقدان الشهية 
العصب��ي هم م��ن اإلن��اث، كما أن 
المرض شائع بين الفتيات والشابات 
بمع��دل انتش��ار حوال��ي 0.3% وهو 
أكثر شيوعًا عند الفتيات المراهقات 
بأكثر م��ن الضعف بمتوس��ط عمر 

يبدأ من 15 عامًا.

وأوضح أن هناك العديد من العوامل 
المتفاعلة التي يعتقد أنها مسؤولة 
عن تطوير فقدان الشهية العصبي، 
وم��ن هذه العوامل الوراثة، حيث إن 
تاري��خ العائل��ة الجيني يكون س��ببًا 
قوي��ًا لنقل م��رض فقدان الش��هية 
العصبي »التوريث المقدر هو %50«.

وفيم��ا يتعلق باألنش��طة أو المهن 
المعينة المرتبط��ة بارتفاع مخاطر 
اإلصاب��ة باضطراب��ات األكل، أف��اد 
د. ماري��ون بأنها تش��مل، الموضة 
أو  األزي��اء،  ع��رض  أو  الرق��ص،  أو 
الرياض��ات االحترافي��ة. من جانبها، 
قالت الطالبة بالس��نة الثالثة بكلية 
الط��ب والعل��وم الطبي��ة بجامع��ة 
الخليج العربي، منيرة باسم المحميد 
إن��ه انطالقًا م��ن مواكبة األس��بوع 
باضطراب��ات  للتوعي��ة  العالم��ي 
األكل، ته��دف ورش��ة العم��ل التي 
تعقد اليوم إلى رفع مس��توى الوعي 
باضطرابات األكل من خالل مناقشة 
مس��تجدات اضطراب��ات األكل ب��دءًا 
م��ن التنظي��م والتحكم ف��ي توازن 
الطاق��ة بالجس��م، وحت��ى العروض 
الس��ريرية المختلف��ة. وذك��رت أنه 
ف��ي الحقيقة بع��د مالحظة النقص 
ف��ي الوع��ي والمعلوم��ات الدقيقة 
حول اضطرابات األكل في المنطقة، 
تحرك��ت إلجراء بحث��ي الخاص الذي 
يه��دف إل��ى التحقي��ق في انتش��ار 
اضطرابات األكل بي��ن طالب الطب 
بصفة خاص��ة والش��ريحة العمرية 
للشباب ما بين 18 و24 عامًا بصفة 
عامة، ولم أكن أهدف فقط إلى جمع 
البيان��ات العلمية، ولك��ن أيضًا إلى 
رف��ع الوع��ي وتش��جيع اآلخرين على 
تح��دي وتعزي��ز معرفته��م الحالية 
حول ه��ذا الموضوع، حي��ث آمل في 
المس��تقبل أن نوس��ع نط��اق عملنا 
من خ��الل إنش��اء مجتم��ع للتوعية 
باضطرابات األكل، مقره في جامعة 
الخلي��ج العرب��ي من أج��ل أن يكون 
لدين��ا مزي��د م��ن الط��الب، وكذلك 
أعض��اء هيئة التدري��س والمهنيون 

الصحيون المشاركون في رؤيتنا.

د. مريوان حسني د. طارق الشيباني خالل لقائه »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

تيم: 10٪ تأثير األدوية والعقاقير في خفض الوزن

خلل مراكز الجوع والشبع بالمخ يؤدي إلى السمنة أو الهزال الشديد

حسني: 90٪ نسبة إصابة السيدات بفقدان الشهية العصبي

 منيرة المحميد: الوعي باضطرابات
األكل عبر التحكم في توازن طاقة الجسم

منيرة المحميد د. ياسين تيم

 »علوم الفضاء« تشارك 
في فرق عمل اتفاق آرتيميس

ش��اركت الهيئة الوطنية لعلوم الفض��اء ممثلة بإدارتها 
التنفيذي��ة في االجتماع الثالث لل��دول األعضاء في اتفاق 
آرتيميس، وال��ذي خرج بمجموعة م��ن التوصيات الهامة 
كان من أبرزها االتفاق على تش��كيل عدد من فرق العمل 
المتخصصة. وتم قبول عدد من منتسبي الهيئة لعضوية 
تل��ك الفرق ومنها فرق ضمان س��المة البش��ر والمركبات 
الفضائي��ة وع��دم تض��ارب األنش��طة على س��طح القمر 
وإش��راك وكاالت الفضاء الناش��ئة في برنام��ج أرتيميس، 
والذي س��يضع أول امرأة على القمر ويمّهد الطريق لبعثة 
بش��رية إلى المريخ. وق��ال الرئيس التنفي��ذي للهيئة د. 
محم��د إبراهي��م العس��يري: »من��ذ اإلعالن ع��ن انضمام 
البحري��ن التفاق آرتيميس في م��ارس 2022 كثاني دولة 
عربي��ة تحوز عل��ى العضوية بعد دولة اإلم��ارات العربية 
المتح��دة الش��قيقة والهيئ��ة عل��ى تواصل مس��تمر مع 

القائمين على هذا االتفاق لتفعيل أوجه التعاون«.
وأكد أن هذا االتفاق يهدف بش��كل أساس إلى استكشاف 
الفضاء بشكل آمن ومس��تدام ومسؤول وبما ال يتعارض 
م��ع معاهدة الفضاء الخارجي والتي انضمت لها البحرين، 

ويعزز السلوك المسؤول في الفضاء الخارجي.
وقال العس��يري »اتفاق آرتيميس يوف��ر الكثير من فرص 

التع��اون واالس��تثمار في قط��اع الفضاء، كم��ا يعزز من 
تب��ادل المعلوم��ات والخبرات بين ال��دول األعضاء، ويتيح 
المش��اركة في مش��اريع ذات جدوى معرفية واقتصادية، 
بما يس��هم في تحقيق الهيئة ألهدافها ال سيما إبراز اسم 

مملكة البحرين كدولة رائدة في قطاع الفضاء«.
من جانبه��ا ذك��رت كبي��ر المستش��ارين القانونيين في 
الهيئ��ة الش��يخة حصة بن��ت علي آل خليفة أن »اش��تراك 
منتس��بي الهيئة ف��ي فرق عم��ل اتف��اق آرتيميس يأتي 
مكماًل إلعداد اللوائح المنظمة الستكشاف الفضاء بشكل 
آمن ومس��تدام ومس��ؤول، وهو أمر يندرج ضمن القانون 

الوطني للفضاء، مما سيثري خبراتنا بشكل واسع«. 
مدير التخطيط االستراتيجي في الهيئة رشا العمد قالت: 
»إن مش��اركة منتس��بي الهيئة في عضوية ف��رق العمل 
س��يتيح الفرصة للمشاركة في مش��اريع برنامج أرتيميس 
بش��كل م��دروس ويضمن أفضل مس��تويات االس��تفادة 
للمملك��ة من هذا المش��روع الضخم. نحن فخ��ورون جدًا 
بتمثيل المملكة في هذا المجال والذي يؤكد على التقدم 
الحاصل في قطاع الفضاء في مملكة البحرين والمس��توى 
ال��ذي بلغته الكفاءات الوطنية ف��ي مختلف المجاالت ذات 

الصلة«.

 عملية ناجحة في »رويال البحرين« 
الستبدال كتف بمفصل عكسي القطبية

تمكن مستش��فى روي��ال البحرين 
من إجراء عملية ناجحة الس��تبدال 
الكت��ف بمفص��ل عكس��ي القطبية 
لمريض كان يشتكي من ألم شديد 
في كتف��ه األيمن يمنع��ه من أداء 
روتين��ه اليومي، ليع��اود المريض 
بعد أس��بوعين أنش��طته اليومية. 
كما أن األل��م الذي كان يعاني منه 

انخفض بشكل ملحوظ. 
والحظ استش��اري جراح��ة العظام 
محم��د  د.  العلوي��ة،  واألط��راف 
الكوهجي، عند عمل أش��عة سينية 

لخش��ونة  دليل  وج��ود  للمري��ض، 
حينه��ا  وق��رر  الكت��ف،  مفص��ل 
بالرني��ن  ش��امل  تصوي��ر  إج��راء 
المغناطيسي، مشيرًا إلى أن نتيجة 
التصوي��ر بالرني��ن المغناطيس��ي 
أكدت وجود تمزق مزمن في الكفة 
المدّورة مع تلف ال يمكن معالجته.

ه��ي  الم��دّورة  الكف��ة  أن  يذك��ر 
مجموع��ة م��ن العض��الت واألوتار 
الت��ي تثب��ت مفص��ل الكت��ف ف��ي 
مكان��ه وتس��مح بتحري��ك ال��ذراع 
والكتف. وغالبًا ما تس��بب اإلصابة 

المزمنة في الكف��ة المدورة األلم، 
كما أنها تقّي��د الحركة وقد تؤدي 
إل��ى احتكاك وخش��ونة في مفصل 

الكتف.
إج��راء  »قررن��ا  الكوهج��ي:  وق��ال 
االستبدال العكس��ي للكتف بسبب 
يمك��ن  ال  الموج��ودة  األوت��ار  أن 
معالجته��ا. ويعد ه��ذا اإلجراء هو 
األفض��ل من أجل تحس��ين وظيفة 
المفص��ل وتخفيف األلم، وخصوصًا 
أن المفص��ل قد تعرض لخش��ونة 

منذ ذلك الحين«.

د. محمد الكوهجي

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/23/watan-20230223.pdf?1677125495
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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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أشـــاد نائـــب رئيس مجلـــس أمنـــاء مركز 
الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي 
رجل األعمال عبدالوهاب الحواج بجائزة 
عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية فـــي دورتهـــا 
وأهدافهـــا   )2022  -  2021( الخامســـة 
وتأثيرهـــا فـــي العمـــل التطوعـــي، والتـــي 
فـــاز بها طبيـــب العيـــون ســـاندوك رويت 
مـــن جمهوريـــة النيبـــال الصديقـــة، قائـــاً 
“اســـتطاعت الجائـــزة على مـــدى عقد من 
الزمن تنمية االهتمـــام المجتمعي بالعمل 
التطوعـــي، ونجحـــت في إحـــداث صدى 
اإلرث  عكـــس  والـــذي  وإقليمـــي  عربـــي 
وشـــعبها  البحريـــن  لمملكـــة  الحضـــاري 
الوفـــي، والـــذي يعـــد مـــن أكثـــر الشـــعوب 

مبادرة للبذل والعطاء”.
وقال الحواج “تكمن فلسفة جائزة عيسى 
لخدمة اإلنســـانية في كونها رسالة تقدير 
وامتنـــان مـــن ملك العطـــاء عاهـــل الباد 

المعظـــم جالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة وهـــي امتـــداد كذلـــك لمنهـــج 
بحرينـــي مســـتمر لدعـــم العمل اإلنســـاني 
الدولـــي وتأكيدا لروح األخوة اإلنســـانية 
التي توحد اإلنســـانية، واستذكار للسيرة 
العطـــرة لصاحب العظمة الشـــيخ عيســـى 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، رحمـــة هللا عليه، 
في نشر األمل في النفوس وإضاءة سبل 

الخير للجميع”.

وبيـــن الحواج أن الجائزة جاءت لتعكس 
وشـــعب  قيـــادة  البحريـــن  مملكـــة  تفـــرد 
فـــي تبنـــي مبـــادرات عالميـــة رائـــدة فـــي 
تكريـــم وتحفيـــز العمـــل اإلنســـاني، حيث 
اســـتطاعت الجائـــزة أن تؤمـــن مكانتهـــا 
كأول جائـــزة عربيـــة دوليـــة فـــي الخدمة 
اإلنســـانية تتمتع بســـمعة دوليـــة أعطاها 
زخًما كبيًرا وجعلتها محط اهتمام أولئك 
الذيـــن لديهم جهـــود إنســـانية فريدة في 
جميع أنحاء العالم. باإلضافة إلى حقيقة 
أنهـــا تضم لجنة تحكيم رفيعة المســـتوى 
مـــن  الخبـــرة  ذوي  المتخصصيـــن  مـــن 

مختلف قارات العالم.
وبين الحـــواج أن )جائزة عيســـى لخدمة 
االنســـانية( هـــي األولـــى مـــن نوعهـــا فـــي 
المنطقـــة لتكريم العامليـــن ذوي األثر في 
خدمة اإلنســـانية وأحد الجهـــود العديدة 
التـــي يبذلها ملك البحريـــن من أجل خير 

البشرية حاضرها ومستقبلها.
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اعتماد المعايير البيئية في مشروعات المدن اإلسكانية الخمسة
أكـــدت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيط 
أن  الرميحـــي  آمنـــة  العمرانـــي 
تولـــي  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة 
تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
2030، أولويـــة كبيـــرة فـــي خططهـــا 
األمـــر  وهـــو  التنمويـــة،  وبرامجهـــا 
الـــذي تم إبرازه من خال مؤشـــرات 
التقاريـــر الطوعية التـــي تقدمت بها 
المملكـــة فـــي هذا الشـــأن إلـــى األمم 
المتحدة، والتي تناولت المكتسبات 
التـــي حققتهـــا المملكة فـــي مختلف 

المجاالت المتعلقة بتلك األهداف.
وقالت الوزيـــرة إن المعايير التي تم 
تطبيقهـــا في مخططات مشـــروعات 
التـــي  الخمـــس،  اإلســـكانية  المـــدن 

تهـــدف إلـــى توفيـــر مقومـــات جودة 
الســـكن، مـــن حيث االهتمـــام بالبيئة 
المـــواد  واســـتخدام  التشـــجير  عبـــر 
الصديقـــة للبيئة، وتوفير مســـاحات 
وشـــواطئ عامة، ومســـارات للمشاة 
عـــن  فضـــاً  الهوائيـــة،  والدراجـــات 
الخدمات التي سيتم توفيرها الفترة 
المقبلة إلى جانب مشـــروعات البنية 
التحتية، وهي عوامل تضمن توفير 
بيئـــة آمنـــة ومســـتدامة للمواطنيـــن 
القاطنيـــن فـــي تلك المـــدن وزوارها، 
وتتماشـــى مع مـــا نص عليـــه الهدف 
الحـــادي عشـــر مـــن أهـــداف التنمية 
المـــدن  “جعـــل  بشـــأن  المســـتدامة 
شـــاملة  البشـــرية  والمســـتوطنات 
للجميع وآمنة وقـــادرة على الصمود 

ومستدامة”.
وزيـــرة  اســـتقبال  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
العمرانـــي  والتخطيـــط  اإلســـكان 
األمـــم  لبرنامـــج  التنفيـــذي  للمديـــر 
البشـــرية  للمســـتوطنات  المتحـــدة 

ميمونة شـــريف فـــي مدينة ســـلمان 
زيارتهـــا  بمناســـبة  األربعـــاء،  أمـــس 
مـــن  عـــدد  بحضـــور  المملكـــة،  إلـــى 
المســـؤولين بالوزارة وبرنامج األمم 
البشـــرية،  للمســـتوطنات  المتحـــدة 

حيث شهدت الزيارة إطاع ميمونة 
شـــريف على المسيرة اإلسكانية في 
مملكـــة البحريـــن ومـــا تضمنتهـــا من 

محطات مهمة.
ونوهـــت الوزيـــرة بالتعـــاون الوثيـــق 
بين مملكة البحرين ومنظمات األمم 
المتحدة المختلفة، ال ســـيما برنامج 
مشـــيرة  البشـــرية،  المســـتوطنات 
عـــن  أســـفر  التعـــاون  هـــذا  أن  إلـــى 
العديـــد من المكتســـبات المشـــتركة، 
والتـــي تـــم تتويجهـــا بإطـــاق تقرير 
حالـــة المـــدن العربيـــة 2022، تحـــت 
عنـــوان “التمويـــل المســـتدام للبنيـــة 
مملكـــة  مـــن  الحضريـــة”  التحتيـــة 
البحرين بالتعاون مع مركز البحرين 
للدراسات االستراتيجية “دراسات”.

وأكـــدت الوزيـــرة الرميحـــي أن هـــذا 
التقريـــر تكمـــن أهميتـــه فـــي أنه يعد 
أول تقرير إقليمـــي يتم إصداره في 
مملكـــة البحريـــن بالنســـبة للعامليـــن 
فـــي مجـــاالت التخطيـــط الحضـــري 
بالمجـــاالت  والمهتميـــن  خصوصـــا، 

التنموية المختلفة.
جهـــود  اإلســـكان  وزيـــرة  وثمنـــت 
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
البشـــرية ومســـاعيه نحـــو مســـتقبل 
حضـــري أفضـــل للـــدول، مـــن خـــال 
رســـالة البرنامـــج الرامية إلـــى تعزيز 
للمســـتوطنات  المســـتدامة  التنميـــة 
البشـــرية في المجـــاالت االجتماعية 
والبيئيـــة وتوفيـــر المأوى المناســـب 

للجميع.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

االجتماعيـــة  التنميـــة  وزيـــر  أشـــاد 
عيســـى  بجائـــزة  العصفـــور  أســـامة 
لخدمة اإلنســـانية وأهدافهـــا النبيلة، 
مثنًيـــا علـــى دورهـــا فـــي تعزيـــز قيم 
الخير واإلنســـانية والعمل التطوعي 
فـــي المجتمعات، مؤكـــًدا أن الجائزة 
تشـــكل رســـالة تقديـــر وعرفـــان لكل 
أصحاب األعمال اإلنســـانية الجليلة، 
قطاًعـــا  ليشـــمل  أثرهـــا  امتـــد  التـــي 
عريًضـــا مـــن األشـــخاص، فضـــًا عن 
أنها تعمـــل على إبراز ودعـــم الجهود 

اإلنسانية في دول العالم.
ونـــوه الوزيـــر العصفـــور بمـــا للجائزة 
نهضـــة  فـــي  جليلـــة  إســـهامات  مـــن 
المجتمعـــات، وترســـيخ مفاهيم قيم 
الجائـــزة  أصبحـــت  حيـــث  العطـــاء، 
تعكـــس الرؤيـــة الوطنيـــة المتناغمـــة 
والنهـــج اإلنســـاني لصاحـــب العظمة 

الشيخ عيســـى بن سلمان آل خليفة، 
طيب هللا ثراه، مثمًنا في هذا السياق 
مبادرة ملـــك البـــاد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
لتشـــكل  الجائـــزة  بتأســـيس  خليفـــة 
اإلنســـاني  والعمـــل  للخيـــر  طريًقـــا 
الحكومـــة  وبجهـــود  بـــه،  ُيســـتدل 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، لبث روح 
المؤسســـات  لـــدى  والبـــذل  العطـــاء 

واألفراد.
كما وثمن رعاية جالة الملك المعظم 
لحفل تكريم الفائـــز بالجائزة، مؤكًدا 
أن الجائـــزة تســـير علـــى ذات النهـــج 
الرشـــيد واإلنســـاني الذي ســـار عليه 
صاحـــب العظمـــة، طيـــب هللا ثـــراه، 
الفًتـــا فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى الفكـــر 
اإليجابـــي لمجلـــس أمنـــاء الجائـــزة، 
لجالـــة  الخـــاص  الممثـــل  برئاســـة 
الملـــك المعظـــم ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن مبارك آل خليفة، واألمانة العامة 
للجائـــزة، ولجان تحكيمهـــا الحيادية 
المتخصصة، مؤكًدا أن الجائزة تزداد 
رســـوًخا وتميًزا وانتشـــاًرا باعتبارها 
إحدى الجوائز الرائدة عالمًيا بمجال 

العمل اإلنساني.

منارة تعكس الرؤية الوطنية والنهج اإلنساني لصاحب العظمة... وزير التنمية:

“عيسى لخدمة اإلنسانية” تقدم إسهامات جليلة في نهضة المجتمعات
المنامة - مكتب رجل األعمال عبدالوهاب الحواج

استذكارا للمسيرة العطرة لصاحب العظمة في نشر األمل في النفوس... الحواج:

جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية تعكس أصالة شعب البحرين

مدينة عيسى - وزارة العمل

 التقـــى وزيـــر العمـــل جميـــل حميدان، 
رئيـــس مجلـــس إدارة مستشـــفى ابـــن 
النفيـــس حســـن العريـــض، وذلـــك فـــي 

مكتبه  بمبنى الوزارة.
وتنـــاول اللقـــاء بحـــث تعزيـــز التعاون 
في مجـــاالت توظيف الكـــوادر الطبية 
اســـتيراتيجية  ظـــل  فـــي  والفنيـــة 
مؤسســـات القطـــاع الصحـــي الخـــاص 
باالعتمـــاد علـــى الكفـــاءات البحرينية 
وتخصصاتـــه،  الطـــب  مجـــاالت  فـــي 
فضاً عن السعي المشترك الستقطاب 
المواطنين المسجلين لدى الوزارة من 
ذوي التخصصـــات النوعيـــة والمهنية، 
المستشـــفى  احتياجـــات  وتلبيـــة 

البشـــرية  المـــوارد  مـــن  المســـتقبلية 
بترشـــيح مـــن الـــوزارة وبالتعـــاون مع 
وزارة الصحة للحصـــول على العناصر 
والمتخصصـــة  الفنيـــة  البحرينيـــة 

المؤهلة.
كمـــا تـــم التطرق إلى ســـبل االســـتفادة 
مـــن المبـــادرات التـــي تقدمهـــا الجهات 
الحكومية من دعم ألجور المتوظفين 
الجـــدد، وفرص التدريـــب المتخصص 
وتطويـــر  والتقنيـــة  الطبيـــة  للكـــوادر 
الموارد البشـــرية البحرينية باستمرار، 
بالتكنولوجيـــا  باالســـتعانة  وذلـــك 
الحديثـــة بما يعزز مـــن مكانة البحرين 

في هذا المجال الحيوي.

بحث توظيف الكوادر الطبية والفنية

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليم محمد 
جمعـــة، بمكتبـــه بمقـــّر الـــوزارة بمدينـــة 
سامســـونج  شـــركة  رئيـــس  عيســـى 
الخليـــج لإللكترونيـــات بمنطقة الخليج 
العربـــي ودول شـــمال أفريقيـــا دوهـــي 
لـــي، حيـــث تـــّم خـــال اللقـــاء مناقشـــة 
ســـبل التعـــاون بيـــن الـــوزارة والشـــركة 
العالميـــة واالســـتفادة مـــن خبرتهـــا في 
مجـــال تكنولوجيـــا المعلومات، وأحدث 

مـــا تطرحه مـــن أجهزة ووســـائط تقنية 
الـــوزارة  مشـــروعات  فـــي  تعليميـــة، 
المرتبطة بدمـــج التكنولوجيـــا بالتعليم 

والتمكين الرقمي.
حضـــر اللقـــاء وكيل الوزارة للسياســـات 
واالســـتراتيجيات واألداء نوال الخاطر 
ونائب الرئيـــس التنفيذي عضو مجلس 
إدارة شـــركة بـــن هنـــدي عبدالعزيـــز بـــن 

هندي.

دمج التكنولوجيا بالتعليم والتمكين الرقمي

العالقات البحرينية الكويتية تستند ألسس راسخة الجذور
لدى حضوره احتفال السفارة بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير... خالد بن عبداهلل:

الـــوزراء  نائـــب رئيـــس مجلـــس  أكـــد 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
عمـــق العاقـــات األخويـــة التاريخيـــة 
والمتميزة التي تجمع مملكة البحرين 
ودولـــة الكويـــت الشـــقيقة، والحرص 
المشـــترك على تنميتها وتطويرها في 
مختلـــف المجـــاالت بمـــا يتماشـــى مع 
رؤى وتطلعـــات عاهـــل البـــاد المعظم 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة، وأمير دولة الكويت 
الشـــقيقة صاحب السمو الشيخ نواف 

األحمد الجابر الصباح. 
وأشار إلى أن عاقات الود واالحترام 
البلديـــن  بيـــن  القائمـــة  المتبـــادل 
إلـــى  تســـتند  الشـــقيقين،  والشـــعبين 
أســـس راســـخة الجـــذور، وإرث ممتد 
عبـــر التاريـــخ، وتاحـــم ضـــارب فـــي 
القدم، وعملت أواصر األخوة والنسب 
والمصير المشـــترك على تعميقها على 

مدى العهود المتعاقبة.
جـــاء ذلك لـــدى حضـــور نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، يرافقـــه عـــدد مـــن 
الوزراء، حفل االســـتقبال الذي نظمته 
لـــدى مملكـــة  الكويـــت  دولـــة  ســـفارة 
الوطنـــي  العيـــد  بمناســـبة  البحريـــن 
الثاني والستين، ويوم التحرير الثاني 

والثاثين لدولة الكويت الشقيقة.
ولـــدى وصوله موقـــع االحتفـــال، كان 
فـــي اســـتقباله ســـفير دولـــة الكويـــت 
لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر 
األحمد الصباح، وعدد من المسؤولين.
وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن 

عبـــدهللا آل خليفة عن خالص التهاني 
وصـــادق التبريكات إلى دولة الكويت 
وشـــعبا،  وحكومـــة  قيـــادة  الشـــقيقة، 
بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، سائاً 
المولـــى العلـــي القديـــر أن يديـــم على 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين نعمـــة 
األمـــن واألمـــان والرخاء واالســـتقرار 

في ظل قيادتيهما الحكيمتين.
ولفت إلى حـــرص المملكة على تعزيز 
مـــع  والتنســـيق  التعـــاون  مســـتويات 
الكويـــت الشـــقيقة بمـــا يعـــود بالنفـــع 

والخير على البلدين والشعبين، وذلك 
لارتقاء بها نحو آفاق أرحب وأوسع، 
والبنـــاء على ما تحقـــق من المنجزات 
على مختلف الصعد، مثمنا في الوقت 
نفســـه دعـــم ومســـاندة دولـــة الكويت 
الشـــقيقة لمملكـــة البحريـــن ووقفاتها 
مختلـــف  فـــي  المشـــرفة  األخويـــة 

المواقف والظروف.
مـــن جانبـــه، أكد الســـفير الشـــيخ ثامر 
رســـوخ  أن  الصبـــاح  األحمـــد  جابـــر 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  العاقـــات 

الشـــقيقين نابع من الروابط المشتركة 
التـــي تجمعهما، والتـــي تعززت بفضل 
ما تحظى به من حرص واهتمام أمير 
دولة الكويت صاحب الســـمو الشـــيخ 
نواف األحمـــد الجابر الصباح، وعاهل 
البـــاد المعظم صاحـــب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وأعـــرب الســـفير عـــن تقديـــره لمملكة 
البحرين، قيادة وحكومة وشعبا، على 
مـــا أبـــداه الجميع من مشـــاعر صادقة 
األخويـــة  العاقـــات  عمـــق  تعكـــس 
والتاريخيـــة بيـــن البلدين وشـــعبيهما 
الشـــقيقين، معربـــا كذلـــك عـــن شـــكره 
لنائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء على 
تشـــريفه احتفال الســـفارة ومشـــاركة 
ومســـراتها  أفراحهـــا  الكويـــت  دولـــة 
بأعيادهـــا الوطنيـــة، منوهـــا فـــي هـــذا 
الصدد بمـــا لمملكة البحرين من مكانة 
خاصـــة فـــي قلـــوب الكويـــت وأهلهـــا، 
وثيقـــة،  عاقـــات  مـــن  يربطهمـــا  لمـــا 
وتعاون وتنسيق مشترك في مختلف 

المجاالت.

المنامة - بنا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ليس ثمة فصل ثالث في الحياة
ليـــس مـــن الممكن اليوم أن يجلس الجمهور لمدة ثالث أو أربع ســـاعات 
لمشـــاهدة مســـرحية ما، فهذا االتجاه ولى واختفى في كثير من الدول 
التي تعرف وتشـــتهر بالحراك المســـرحي الثري كفرنسا وأميركا وألمانيا 
وغيرهـــا، بينمـــا ال نـــزال فـــي دولنـــا العربيـــة وبأدلـــة دامغـــة متمســـكين 
بالعـــروض الطويلـــة والتقاليد القديمة في المســـرح النخبوي والمســـرح 

التجاري.
الحـــق أن الشـــكل المطول للمســـرحية لم يعـــد أثيرا لدى كتاب المســـرح 
المعاصريـــن، وبمعنـــى آخر لم تعد للفصل الثالـــث أو الخامس أهمية في 
المســـرحية اليوم، ولعل الكاتب اإلنجليزي جون أســـبورن أول من أعلن 
مـــن المعاصرين أنـــه ليس ثمة فصل ثالث في الحيـــاة، ذلك أن االعتقاد 
بوجود الحلول لم يعد موثوقا به، بل إنك إذا حللت مشكالت الناس أو 

الحياة على المسرح لذهب الناس إلى بيوتهم دون أن يصدقوك. 
لقـــد روى ســـير لورانس أولييفيه في حديث نشـــر له فـــي ملحق ثقافي 
قصـــة مؤلـــف من مؤلفـــي القرن العشـــرين الماضي، ســـألته ســـيدة يوما 

عـــن الطريقة التي يكتب بها مســـرحياته، فابتســـم المؤلف الذي ال يذكر 
أولييفيه اسمه وقال “أوه، المسألة بسيطة يا سيدتي.. في الفصل األول 
أضع بطلي على شجرة، وفي الثاني أرميه بالحجارة، وفي الثالث انزله 
من على الشجرة. ويعلق أولييفيه على هذا بأنه ليس في اإلمكان اليوم 
هـــذا الـــذي كان باألمـــس، فقد أصبحت المســـرحيات مـــن فصلين أو من 
فصـــل واحـــد، ينتهيـــان أو ينتهي بعالمة اســـتفهام، ال يعـــود معها مكان 
للحلول الســـعيدة، ولقد كانت محاوالت الفرنســـيين بصفة خاصة عامال 
مهمـــا فـــي تقويض صـــرح المســـرحية الطويلـــة ذات الفصـــل ذي الحل، 
فيونيســـكو وبيكيت ال يســـتهويهما الفصـــل الثالث بقدر ما تســـتهويهما 
إثـــارة األســـئلة ورســـم عالمـــات االســـتفهام وتحريـــك مشـــاعر الجمهور 
وأفـــكاره، وحين انتقلت المحاولة إلى أميركا ووجدت صدى لدى فريق 
من الشباب الطليعي الساخط تشبث بها هؤالء ومارسوها ووجدوا فيها 

ضالتهم.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

“عابد” وحليبه الطازج
فـــي طفولتـــي، وفـــي فريـــق “المخارقـــة” بالمنامـــة بالتحديـــد، كان دكان “عابـــد” 
وجهتي طوال اليوم لشراء الحلويات والجبس والمينو، والحليب الطازج الذي 
تطلـــب مني أمي - رحمها هللا - أحيانًا شـــراءه منـــه، مازلت أتذكر برودة الكيس 

الذي يضعه فيه، وطعمه المميز، رغم كوني من غير محبي شرب الحليب.
مـــرت علي هذه الذكـــرى، وأنا أطالع قرار وزارة الصحة بمنع أصحاب المواشـــي 
مـــن تســـويق وبيع منتجاتهـــم المحلية من حليـــب “غير مبســـتر”، وألبان، وروب 
وقشطة وقيمر، واعتبار بيعه مخالفة سيحاسبون عليها، إن ما بيعت منتجاتهم 

في المزارع أو البيوت أو المحالت التي تسوق لهم! 
ويعـــد هـــذا قـــرارا ســـيضيق علـــى أرزاق ناس وســـيضغط على ميزانيـــات أناس 
آخريـــن! فأصحـــاب المواشـــي الذيـــن يجدون فـــي بيع هـــذه المنتجـــات مصدرًا 
للدخـــل، بيـــن ليلة وضحاها أغلـــق عليهم هذا المصـــدر، وال حاجة لنا أن نخوض 
فـــي المســـتوى االقتصادي المتواضـــع الذي ينحدر منه أصحاب هذه المواشـــي، 
والـــذي هو معلوم لوزارة الصحة، ما قد يضطر فيه أصحاب هذه المواشـــي إلى 
إهـــدار هـــذه “النعمة” في المجاري أعزكـــم هللا إن فاضت عـــن حاجتهم، ومنعوا 

من تسويقها. 
ومنـــع تســـويق الحليـــب المحلـــي، يعنـــي أن النـــاس ســـتضطر لشـــراء الحليـــب 
ومشتقاته من شركات األلبان والمصانع، األغلى سعرًا والمليئة بالمواد الحافظة! 
مـــا المشـــكلة بالضبـــط؟ لنفهم ســـبب هـــذا القـــرار! هل األبقـــار تعانـــي من مرض 
مـــا؟ جميع األبقـــار تخضع لرقابة الثـــروة الحيوانية، وأصحابهـــا يمتلكون جميع 
التراخيص المتالكها! هل هناك شكوى من شركات األلبان من عزوف الناس عن 
شـــراء منتجاتهـــا؟ هي من جنت على نفســـها بعد أن رفعت أســـعارها وضغطت 
علـــى ميزانيـــات األســـر، فدفعتهم الختيـــار البديـــل المحلي األرخـــص. وإن كان 
الســـبب - كلمـــة حـــق أريَد بها باطـــل - أن الحليب غير مبســـتر وقـــد يكون ناقالً 
لألمـــراض، فنحـــن نقول إن الناس هنا ال يشـــربون هذا الحليـــب إال بعد غليه، أال 

يكفي ذلك لقتل الجراثيم؟
كنـــا نتمنى دعم أصحاب المواشـــي لتأمين المملكة غذائيـــًا، وتوفير حاجتنا من 

الحليب ومشتقاته عبر تشجيع المنتج المحلي، عوضًا عن هذا القرار!.
ياسمينة: أعيدوا النظر بالقرار. «

*كاتبة بحرينية

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

الدموية العابرة للمذاهب!
يتصور البعض أن التشـــدد مرتبط بمذهب إسالمي معين، في حين أن التطرف 
الـــذي يقـــود إلى العنف واإلرهاب تتشـــابه جـــذوره، حتى إن اختلفـــت الطوائف 
وتعـــددت األحـــزاب في مرجعياتها الفقهيـــة! لذا، فإن “الدموية الفقهية” ليســـت 
مقتصرة على تشـــكيالت أصوليـــة كـ “داعش” و”القاعدة”، بـــل تجدها حتى لدى 

التنظيمات األخرى التي تقع في الضفة المقابلة.
يمثـــل كتـــاب “دليل المجاهـــد”، الذي هـــو عبارة عن “مســـائل في الجهـــاد”، طبقًا 
لفتـــاوى المرجع الديني العراقي كاظم الحائـــري، نموذجًا لـ “الفقه العنيف”، الذي 
يبرر في عدد من مسائله قتل األبرياء، في سبيل ما يعتقد أنه مصلحة إسالمية 
ُعليا. وكان هذا الكتاب بمثابة المرجع الشـــرعي لعدد من المعارضين المســـلحين 
العراقيين في عهد الرئيس الراحل صدام حســـين، يعتمدون عليه كســـنٍد ديني 
يبـــرر مـــا يقومون به من أعمـــال عنف قد تطـــال حتى األبرياء وتتضرر بســـببها 
ممتلكاتهم الخاصة. “مركز المســـبار للدراسات والبحوث”، نشر دراسة مختصرة 
للباحـــث العراقـــي د. رشـــيد الخيون، بعنـــوان “يـــوم كان الِعراق )كافـــرًا(”، تناول 
فيها شـــيئًا من الفتاوى التي تضمنها “دليل المجاهد”، ومنها على ســـبيل المثال، 
الســـؤال الذي جاء نصه: المجـــرم إذا كان معه بريء، وتقتضي المصلحة العامة 
قتلـــه، بحيـــث يؤدي إلى قتل البـــريء أيضًا فما هو الُحكم؟ فـــكان جواب كاظم 

ة هامة جاز ذلك”. الحائري: “إن كانت المصلحة اإلسالميَّ
فـــي موضـــٍع آخر، يســـأل أحدهم: هـــل يجوز ضرب أو قتل األســـير الـــذي ُيعاند، 
ويمتنـــع عـــن اإلدالء بالمعلومـــات؟ وجاءت فتـــوى الحائري كالتالـــي “نعم يجوز 
رب، ويجـــوز قتله إْن صعب  ضربـــه إْن توقـــف أخـــذ المعلومات الهامة علـــى الضَّ

إبقاؤه في األسر، فدار أمره بين القتل والفرار إلى جهة العدو”.
رغم االختالف المذهبي العميق بين كاظم الحائري، وأبو مصعب الزرقاوي وأبو 
بكر البغدادي، إال أن النماذج أعاله، تمثل ذات العقلية الراديكالية التي تؤســـس 

لإلرهاب، وتدفع نحو القتل!
إن اإلشـــكالية كما يشـــير لها رشـــيد الخيون، تتمثل في أن تلك الفتاوى تحولت 
إلى “ثقافة عششت في أدمغة المقلدين، ويتأثر بها غيرهم، وهم اآلن ميليشيات 
تهيمن بقوة ســـالحها”، وهو األمر الذي أســـس لـ “العنـــف المذهبي”، وهو عنٌف ال 
يمكن الفكاُك منه دون النقد الصريح والمنهجي للجذور التي أسست له، وبقيت 

تشرعُن ممارساته الخارجة عن القانون.

*كاتب سعودي

* حسن المصطفى

ســـعدت كثيًرا عندما بادرت صحيفة “البالد” باإلعالن عن وظيفة شـــاغرة لصحافي 
لاللتحاق بها بقســـم الشؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني، حيث قامت بفتح باب 
التقدم واســـتقبال الطلبات بتاريخ 8 وأقفل بتاريخ 11 فبراير الجاري، وبدوري أود 
أن أســـجل تقديـــري لهـــذه المبادرة التـــي تنم عـــن االحترافية والشـــفافية في العمل 
المؤسســـي المستدام، فإعطاء الفرصة للجميع وبشكل علني بحد ذاته يمثل العدالة 
واإلنصـــاف في عملية التوظيف، إضافة إلى تشـــكيل لجنـــة توظيف مؤقتة الختيار 

األجدر إلى الوظيفة. 
فـــي المقابـــل، تفاجأت، بل صعقـــت بعدد المتقدميـــن للوظيفة حيث بلـــغ العدد 275 
طلبـــا! تصـــوروا هـــذا العـــدد المهول مـــن المتقدمين الذيـــن يتمنون ويبذلـــون جهودا 
حثيثة ومضنية للحصول على وظيفة شـــاغرة واحدة فقط! هذا العدد من الطلبات 
لفت نظري وجعلني في حيرة من أمري، حيث إنه يمثل مؤشًرا خطيًرا فيما يخص 
موضـــوع البطالـــة الموجـــودة، وكذلـــك يبرهـــن ان البحريني يلهف أليـــة فرصة عمل 
متوفـــرة ويقبـــل بالحد األدنى من الراتـــب، وأتوقع أن جميـــع المتقدمين من حاملي 
شـــهادة البكالوريـــوس والماجســـتير مـــن جامعة البحريـــن والجامعـــات الخاصة في 

تخصص اإلعالم والصحافة والعالقات العامة. 
صحيفة “البالد” ســـبق وأن قامت مشكورة بتطبيق نفس التجربة في أكتوبر 2021، 
عندما أعلنت عن وجود 4 شواغر لديها، واستلمت حينها 1023 طلًبا! ال شك أن هذا 

العـــدد الكبيـــر من المتقدمين يظهر لنا حقيقة واحدة ال غير وهي أن عدد الخريجين 
من الجامعات يزداد عامًا بعد عام، وأن مخرجات التعليم ال تلبي حاجة وطموحات 
الخريجيـــن، حيث يواجهون مشـــاكل جمـــة في الحصول على وظيفة، فبســـبب قلة 
المشـــاريع واألعمـــال الجديـــدة فإن ســـوق العمل أصبح ال يســـتوعب هـــذا العدد من 

الخريجين.. ما العمل؟
حســـب معلوماتي المتواضعة بـــأن هناك قانونا يمنح الكفيل تأشـــيرات عمل لعدد 3 
أشـــخاص أجانـــب مقابل توظيـــف بحرينـــي. إن كان ذلك صحيًحا، فلمـــاذا ال نعكس 
اآليـــة، وبالتالي نضمن عدًدا أكبر مـــن العمالة البحرينية، ونقلل االعتماد على العمالة 
الوافـــدة، وندعـــم خطـــط الحكومـــة لتحقيـــق أهدافهـــا التنمويـــة مـــن خـــالل الرؤية 
االقتصاديـــة 2030، وفي اعتقادي الشـــخصي أننا نســـتطيع أن نوجـــد حلواًل إلحالل 
البحرينيين محل األجانب في الكثير من الوظائف الحكومية والخاصة، شريطة أن 

نكون جادين ونغلب مصلحة الوطن.
فرغـــم زيـــادة البرامج التي تعمل على تهيئة الثروة البشـــرية البحرينية، إال أننا نجد 
أن بعض الشركات والبنوك شبه الحكومية والخاصة أصبحت تحت قيادة األجانب، 

وأن العديد من الكفاءات الوطنية يتم استبدالها باألجانب في القطاع الخاص!.

*كاتب بحريني

ztawfeeqi
@gmail.com

* زهير توفيقي

وظيفة شاغرة و275 طلبا!

تؤشـــر أرقـــام نســـب القراءة فـــي الوطـــن العربي إلـــى الضعـــف، مقارنة مـــع األقاليم 
والبلـــدان األخـــرى، وال نحتـــاج في هذا الســـياق إلى مقارنة أنفســـنا بالـــدول الغربية 

عامة، وال حتى بالصين والهند وكوبا فجميعها أفضل حال منا بكثير.
 إســـبانيا على ســـبيل المثال فقط، تنشر ســـنويا 45 ألف عنوان للكتب في المجاالت 
المختلفـــة، فـــي حين ال يزيد هـــذا الرقم في الوطن العربي عن 3500 كتاب بحســـب 

إحصائية تقرير التنمية البشرية العربية األخير.
واألمـــر هنـــا ال يقتصر على النشـــر فقط، بل يشـــمل التوزيع أيضا، فبعـــض الكتب قد 
تصـــل نســـبة توزيعها فـــي الـــدول المتقدمة إلى عشـــرات ومئات المالييـــن بطبعاتها 
المتعددِة، في حين أن أفضل اإلصدارات العربية الجديدة ال تزيد نسبة توزيعها عن 
بضعة آالف في أحسن األحوال، لذلك فمن الطبيعي أن تكون نسب القراءة متدنية.

والذيـــن يعيدون تراجع هذه النســـبة إلى الطفـــرة الرقمية التي أدَّت إلى التحول في 
لقـــي، نحيلهم إلى حقيقة أن الغـــرب، وهو األكثر تطورًا  آليـــات المعرفة وأســـاليب التَّ

يبقى األكثر إنتاًجا للكتاب الورقي. بل واألكثر في نسب القراءة. 
عندنـــا المشـــكلة مركبة، فهنـــاك أمية أبجدية حقيقية ومرتفعـــة، وهناك جهل مركب، 

وهناك فقر مركب. فإذا صدقنا أرقام اليونسكو، فإنَّ نسبة األمية األبجدية في البالد 
العربيـــة تقـــارب 30 % )إحصائيـــة 2018م(. وعندنـــا أيضًا إشـــكاليات طباعة الكتاب 
وتوزيعه وسعره، وهي معوقات حقيقية، وهناك تراجع في إسهامات الدولة العربية 
في دعم الكتاب، طباعًة ونشرًا وتوزيعًا.. نتيجة انحسار الدور الثقافي الرسمي، في 

ظل إعادة جدولة األولويات والعولمة الزاحفة.
ـــَة أيضـــا تراجع في دور المؤسســـات التربوية في االهتمام بالكتـــاب وبالمطالعة  وثمَّ
بوجه عام. كذلك طغيان ثقافة الصورة وثقافة االستهالك، وتراجع سلطة المكتوب، 
وتردي مكانة التلقي الثقافي إجماال. وتراجع اســـتجابة المطبوع الحتياجات الّناس 
الفكرية والثقافية. واتســـاع نطاق التفاهة المنشـــورة، والتـــي ال تحمل قيمة، نتيجة 
ضعـــف الموهبة، وكذلـــك غربة بعض المكتوب وابتعاده عـــن القيم الجماعية وغرقه 
في الذاتية المفرطة والهامشـــية وحتى المظهرية االدعائية. وهي من أشـــد أســـباب 

إعراض المتلقين عن التلقي.

*كاتب وإعالمي بحريني

*كمال الذيب

التلقي واتساع نطاق التفاهة
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