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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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أعلن ديوان ولي العهد أن صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
العهد رئيس مجلس  آل خليفة ولي 
الوزراء سيقوم بزيارة رسمية للواليات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، انــطــاقــا من 
عمق العاقات التاريخية التي تربط 
مملكة البحرين والواليات المتحدة 

األمريكية الصديقة.
ومن المقرر أن يلتقي سموه خال 
الزيارة عددا من كبار المسؤولين في 
الــعــاقــات  لبحث  األمــريــكــيــة  اإلدارة 
الـــوثـــيـــقـــة بـــيـــن مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
والواليات المتحدة األمريكية وسبل 
بالنماء  يعود  بما  تعزيزها  مواصلة 
والشعبين  الــبــلــديــن  عــلــى  واالزدهـــــار 

الصديقين.

العسكرية  العملية  دخــلــت  ــاالت:  ــ وكـ  – الــعــواصــم 
الــروســيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا أمـــس يــومــهــا الـــســـادس، فيما 
تــجــددت الـــغـــارات الــجــويــة الــروســيــة عــلــى مـــدن كييف 
وخاركيف وخيرسون، وقصفت روسيا مبنى التلفزيون 
انقطاع  إلــى  أدى  مما  النيران  به  واشتعلت  األوكــرانــي 
البث، كما جرت محاولة إنزال جوي روسية صباح أمس 

شمال كييف.
الدفاع  وزارة  باسم  الناطق  أعلن  تطور سابق  وفي 
الــروســيــة إيــجــور كــونــاشــيــنــكــوف أن الـــقـــوات الــروســيــة 
يربط  أمس ممرا  أقاموا  لها  الموالين  واالنفصاليين 

بينهم على ساحل بحر أزوف.
مقر  قــرب  المدنيين  مــن  الــروســي  الجيش  وطلب 

االستخبارات بكييف المغادرة فورا.
وأشارت أحدث التطورات إلى حشود روسية جديدة 

في الطريق إلى كييف.
يــوم  اصطناعية  أقــمــار  التقطتها  صـــور  وأظــهــرت 
يزيد  هائا  روسيا  عسكريا  رتــا  أوكرانيا  في  اإلثنين 
طوله على 60 كلم يتقدم باتجاه العاصمة كييف التي 
جعلتها روسيا هدفا رئيسيا للعملية العسكرية، ونشرت 
هذه الصور »ماكسار«، الشركة األمريكية المتخصصة 
وأرفقتها  االصطناعية،  األقمار  بواسطة  التصوير  في 
تخوم  من  »يمتّد  الرتل  إّن  فيها  قالت  بريدية  برسالة 
مطار أنطونوف )حوالي 25 كيلومترا من وسط كييف( 

في الجنوب إلى تخوم بريبيرسك« في الشمال.
في الوقت ذاته تواصلت الجهود لفرض المزيد من 

العقوبات على روسيا من أجل وقف الحرب.
أمس  لومير  برونو  الفرنسي  المالية  وزيــر  وأعلن 
عزم الدول األوروبية »شن حرب اقتصادية ضد روسيا«. 
ــة »فـــرانـــس إنــفــو«:  ــ ــال لــومــيــر فـــي مــقــابــلــة مـــع إذاعـ وقــ
أن  وأضــاف  االنهيار«.  إلى  الروسي  االقتصاد  »سندفع 
مــيــزان الــقــوى االقــتــصــادي والــمــالــي »يــمــيــل كليا إلــى 

ــاد األوروبــــــي الــــذي يــكــتــشــف اآلن قــوتــه  صــالــح االتـــحـ
االقتصادية«.

وكان االتحاد األوروبي قد فرض حزمة من العقوبات 
الــطــيــران  رحــــات  تحليق  حــظــر  بينها  مــوســكــو،  ضــد 
التابعة للشركات الروسية في األجواء األوروبية وتأييد 
العالمي  البنكية  التحويات  نظام  من  روسيا  إخــراج 

»ســويــفــت«. ووصــلــت وطـــأة هــذا الــصــراع إلــى األســـواق 
أسعار  استمرت  فيما  األوروبــيــة،  وخصوصا  العالمية، 
ــاع، قــبــل اجــتــمــاع منظمة الــبــلــدان  ــفـ الــنــفــط فــي االرتـ

المصدرة للنفط )أوبك( وحلفائها المقرر اليوم.

وزيــر  الزياني  راشــد  بــن  عبداللطيف  د.  أكــد 
دعم  على  تعمل  البحرين  مملكة  أن  الخارجية 
المنطقة  في  السام  دعــم  إلــى  الرامية  الجهود 
الدوليين وإنماء  والعالم، وحفظ السلم واألمن 
التعاون  وتحقيق  األمــم  بين  الدولية  العاقات 
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــي، اســـتـــهـــداء بــمــيــثــاق األمــ ــ ــدولـ ــ الـ
الــصــلــة،  الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة ذات  والــمــواثــيــق 
وانطاقا من النهج الحكيم لجالة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
النبيلة  اإلنــســانــيــة  والـــمـــبـــادئ  الــقــيــم  لــتــرســيــخ 
والتعاون  واإلخاء  السلمي  والتعايش  كالتسامح 

والسام بين شعوب العالم.
االجتماع  أمــام  المملكة  كلمة  في  ذلك  جاء 
الرفيع المستوى لمجلس حقوق اإلنسان الذي 

يعقد في مدينة جنيف.
بأهمية  إيمانا  أنــه  الخارجية  وزيــر  وأضـــاف 
ــان  ــسـ ــقـــوق اإلنـ ــيــــات مــجــلــس حـ الـــتـــعـــاون مــــع آلــ

اإلنسان،  بحقوق  المعنية  التعاهدية  والهيئات 
ــلـــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن تــعــاونــهــا اإليــجــابــي  واصـ

والبناء مع تلك اآلليات والهيئات.

كتبت فاطمة علي:

المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  حـــذرت 
والــخــدمــات الصحية »نــهــرا« مــن اســتــخــدام 5 
لفيروس  الــســريــع  الفحص  أجــهــزة  مــن  أنـــواع 
ــدم دقـــة  ــ ــوت عـ ــبـ كــــورونــــا »كــــوفــــيــــد-19« بـــعـــد ثـ

نتائجها.
في  الرسمي  حسابها  عبر  الهيئة  وقــالــت 
منصة التواصل االجتماعي »اإلنستغرام« إنها 
رصدت األنواع الخمسة في األسواق المحلية 
قد  أنها  مؤكدة  ومصادرتها؛  بسحبها  وقامت 
بفيروس  لــإصــابــة  دقيقة  غير  نتائج  تعطي 

»كوفيد-19«.
وفي تصريح سابق قالت الرئيس التنفيذي 

والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
إن  الجاهمة  عذبي  مريم  الدكتورة  الصحية 
لاختبار  أجــهــزة   9 اآلن  إلــى  اعتمدت  الهيئة 
الــســريــع بــعــد الــتــحــقــق مــن شـــهـــادات الــجــودة 
تجرى  التي  المختبرية  التحاليل  واجتيازها 

بالتعاون مع مختبر الصحة العامة.
وأشــارت إلى أن الهيئة اعتمدت 7 طلبات 
جــديــدة أضــيــفــت خـــال هـــذا األســـبـــوع فقط، 
اثنتان منها تنتظران نتائج التحليل للتحقق 
مـــن مــــدى فــعــالــيــتــهــمــا لــفــحــص الــمــتــحــورات 
الـــجـــديـــدة، وســيــتــم الـــمـــوافـــقـــة عــلــيــهــمــا فــور 
اجتيازهما التحاليل المختبرية، الفتًة إلى أن 
الهيئة تصدر موافقتها على األجهزة خال 24 

ساعة بعد ظهور نتائج التحليل المختبري.

ك���ورون���ا  ف��ح�����ص  اأن��������واع   5 ���س��ح��ب 

ال�����س��ري��ع وت��ح��ذي��ر م���ن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا

ول�����ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������ص ال�������وزراء 

ي���ق���وم ب���زي���ارة ر���س��م��ي��ة لأم��ري��ك��ا

ح��س��ود ع��س�ك�ري��ة رو�سي��ة هائل�ة عل�ى م�س�ارف كيي�ف
البث وان��ق��ط��اع  الأوك����ران����ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون  م��ب��ن��ى  ق�����ص��ف 

وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة: ال��ب��ح��ري��ن ن���م���وذج في 

ال��ح��ك��م ال��ر���س��ي��د وح��م��اي��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

ص8

ص2

عربية ودولية

أخبار البحرين
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} برج االتصاالت في مبنى التلفزيون إثر قصفه.      »رويترز«

كتبت نوال عباس: 

المحميد  باسم   )22 ريــادة  )كتلة  عضو  كشف 
نور  هما  الكتلة  أعــضــاء  مــن  اثنتين  انسحاب  عــن 
أجــور، وجــاءت هذه  والدكتورة وفاء  المطوع  جعفر 
االنــســحــابــات بــعــد يـــوم مـــن إعــــان رئــيــســة الكتلة 
ــم آل خــلــيــفــة عــدم  ــيـ ــراهـ ــيـــاء بــنــت إبـ الــشــيــخــة ضـ

المشاركة لظروف خاصة. 
ــور مـــع نهاية  ــ ــــرب عـــن أمــلــه اســتــقــرار األمـ وأعـ
الكتلة وخاصة  إلى  الــروح  إعــادة  األسبوع من أجل 
بــعــد االعـــتـــذارات عــن الــمــشــاركــة لبعض األعــضــاء 

لــظــروف خــاصــة، مــشــيــرا إلـــى أن مــن أهـــم أهـــداف 
المراكز  إلى  للوصول  للمرأة  المجال  فتح  الكتلة 
الــقــيــاديــة، ولــكــن لــأســف اعـــتـــذرت جميع ســيــدات 

الكتلة. 
طارئا  اجتماعا  عــقــدت  الكتلة  أن  إلــى  وأشـــار 
تــرمــيــم الكتلة  ــادة  إعــ مــســاء أمـــس األول مــن أجـــل 
وفتح األبواب من أجل جذب الشخصيات التجارية 
في الكيان التجاري، باإلضافة إلى إتاحة الفرصة 

للوجوه الجديدة لانضمام إلى الكتلة.

����س���ي���دات ك��ت��ل��ة »ري����������ادة« ي��ن�����س��ح��ب��ن
م��������ن ان������ت������خ������اب������ات ال�����غ�����رف�����ة

ص11 المال واالقتصاد

الإم�ارات تتراأ��س مجل��س الأم�ن
ال�دول��ي ل��س�ه��ر مار��س الحالي

بدأت أمس رئاسة دولة اإلمارات لمجلس األمن الدولي لشهر 
طبقا  روسيا،  من  إليها  الرئاسة  انتقلت  أن  بعد  الحالي  مــارس 

للترتيب األبجدي المعمول به تقليديا. 
»اإلمــارات ستعمل ضمن  فإن  العربي  الدفاع  موقع  وبحسب 
مستدام،  ســام  تحقيق  أجــل  من  المشتركة  العالمية  مساعيها 
عــبــر بــنــاء الـــقـــدرة عــلــى الــصــمــود، وتــعــزيــز الــشــمــولــيــة، وتحفيز 

االبتكار«.
وكــــان مــجــلــس األمـــن قـــد أصــــدر يــــوم اإلثــنــيــن قـــــرارا يــوســع 
بموجبه الحظر على إيصال األسلحة إلى اليمن ليشمل جميع 
أذرع حركة »أنصار اهلل« الحوثية بعدما كان مقتصرا على أفراد 
وشركات محددة، كما صنف حركة »أنصار اهلل« الحوثية »جماعة 

إرهابية«.

}  وزير الخارجية.

أعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الوطن  المفدى سيغادر أرض  الباد  عاهل 
بحفظ اهلل ورعايته اليوم األربعاء الموافق 
الثاني من شهر مارس الجاري متوجها إلى 
المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية 
يــلــتــقــي خــالــهــا بــأخــيــه خـــــادم الــحــرمــيــن 
عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك  الشريفين 
السعودية  العربية  المملكة  آل سعود ملك 
الشقيقة، حيث يجري جالته مباحثات مع 
خادم الحرمين الشريفين تتناول العاقات 
البلدين  بين  الراسخة  األخوية  التاريخية 
والــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 

مستجدات األوضاع اإلقليمية والدولية.
رافقت جالة الملك المفدى السامة 

في الحل والترحال.

ال��م��ل��ك ي���زور ال�����س��ع��ودي��ة ال��ي��وم
جاللته يبحث مع خادم الحرمين العالقات الثنائية والأو�صاع الإقليمية 

} خادم الحرمين الشريفين.} جالة الملك.
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الغزالة »رايقة«.. الغزالة 
»م�صابة«.. الغزالة »خائنة«

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

»الغزالة  أغنية  والخليجي،  العربي  المجتمع  في  الناس،  بين  انتشرت 
الفيلم  وبطل  زيكو«،  »فور  الجديد  المصري  الفيلم  في  التي جاءت  رايقة«، 
مشاهدات  عدد  وصل  حتى  عبدالعزيز«،  »محمود  الراحل  ابن  كريم  الفنان 
األغنية إلى )100 مليون مشاهد( في اليوتيوب، وانتقل تأثير انتشار األغنية 
بين الناس كثيرا، إلى درجة أن من يصاب بفيروس كورونا مثال، يكتب بشكل 
»الغزالة مصابة«،  فكاهي ساخر في الواتساب ووسائل التواصل االجتماعي 

فيعرف اآلخرون أن الشخص مصاب.
النفسية«،  والــدفــاعــات  »الــحــيــل  النفس  علم  فــي  يسمى  الــســلــوك  هــذا 
والدفاع«،  »الحيل  أنواع  الوضع الشخصي نوع من  والفكاهة من  فالسخرية 
ورفــع  الــشــخــص،  بها  الــتــي يمر  الــحــالــة  مــع  للتكيف  إيــجــابــي،  ولــكــن بشكل 
المعنويات، وإن كانت تحمل في طياتها ألما مبطنا، ولكن »الدفاع اإليجابي« 
يــجــعــل مــنــهــا دافــعــا لــلــحــيــاة والــمــتــعــة، مــن دون االنــغــمــاس فــي الــمــرض أو 

المشكلة.. وقديما قيل نصف العالج »نفسي«. 
الجماعات  إليه  تلجأ  متعمد«،  »سلبي  بشكل  ولكن  السلوك،  هذا  مثل 
المغرضة في الخارج، وبعض منابرها في الداخل، من أجل خداع اآلخرين 
مرتفعة،  ومعنويات  في حالة جيدة،  بأنهم  لهم،  والتابعين  بهم،  المتأثرين 
أو  الكون والعالم، وأن قضاياهم ومطالبهم باتت »قاب قوسين  وأنهم محور 
أدنى«، على الرغم من إدراكهم وقناعتهم الداخلية أنهم بعيدون كل البعد عن 
الحل والعالج، ولكنهم يصرون على ممارسة الحيل والخداع لآلخرين، من 
أجل استمرار »النضال المزعوم«، واألحالم التي عفا عليها الزمن، وطواها 

في لحظة تاريخية. 
هؤالء يلجؤون إلى ما يطلق عليه »الوهم المريح«، فيعيشون في كنفه، 
ويجعلونه لهم مستقًرا وسكًنا، مهما سبب لهم من مشاكل، وجلب لهم من 
الباليا الكثير، وفي المقابل ال يصدقون الحقيقة، بل يحاربونها في أحيان 

كثيرة، ويقتلون قائليها.
كما تــقــول األســتــاذة )ســلــوى حــجــازي(: إن هــذا األمـــر يــرجــع إلــى عدة 
عوامل، جميعها تصب في صالح اإلنسان بشكل مؤقت، لتجعله يتأقلم مع 
حياته الجارية، ويشعر بأنه بخير، وإن لم يكن كذلك؛ فعندما يعجز اإلنسان 
الذاتي  الناتج عن عجزه  النفسي،  أو تقليل قلقه وتوتره  عن حل مشكالته، 
تجاه أحد األمور التي تواجه، فإنه يلجأ إلى مجموعة من الحيل الدفاعية 
النفسية، التي تمكنه من مجابهة الحياة على حالها، من دون التغيير الذي 
سيعجز عن القيام به. ومن تلك الحيل: »التبرير، اإلسقاط، أحالم اليقظة، 

اإلزاحة، التقمص، النكوص، الكبت، التثبيط، التعويض«.
ربما كان من المفيد جدا أن ترى اليوم انضمام بعض أصحاب المهنة 
الفارغة،  والعنتريات  الوهمية،  البطوالت  أصحاب  من  النفسي،  العالج  في 
من الفشلة الساقطين، ممن يهرب من وطنه، ويرتمي في أحضان جماعات 
يواصل  كي  القضاء،  أدانــه  أن  بعد  الضباب،  بالد  في  والتخريب  التحريض 
عليهم  ويسقط  فيه،  المسؤولين  وبعض  وطنه  ضد  وتطاوالته  إساءاته  في 
ومرورا  المخدرات،  من  بدءا  والباطلة،  المختلقة  والمصائب،  المشاكل  كل 
باألخالقيات، ووصوال حتى إلى وصف اآلخرين بأنهم سبب الخالف الروسي 

األوكراني..!! 
نــقــول إنـــه مــن الــمــفــيــد جـــدا وجـــود هـــذه الــنــوعــيــة مــن الــبــشــر مــع تلك 
كــي يطبقن  )لــهــن(  تــكــون فــرصــة سانحة  بــالــخــارج هــنــاك، ألنــهــا  الجماعات 
إليها،  انضموا  التي  والجماعات  ــراد  األفـ على  النفس  علم  فــي  تعلمنه  مــا 
وارتموا في أحضانها، والجهات التي احتوتهم ومولتهم، وفرحوا بالتصفيق 
و»الاليكات« في حساباتهم االلكترونية، وهم يدركون في قرارة أنفسهم أنهم 
في كل يوم يبتعدون عن وطنهم أكثر، ويسقطون في »وحل« الخيانة للوطن.

»الــغــزالــة الــرايــقــة« قــد تــفــيــق.. و»الــغــزالــة المصابة« قــد تــشــفــى.. ولكن 
»الغزالة الخائنة« ال عالج لها.. هذا إن كانت »غزالة أصال«.. ولم تكن نوعا 

آخر..!!

كتبت: زينب علي
تصوير: روي ماثويس 

نظمت جمعية النور للبر فعالية »فطور مع الطبيعة« وذلك بالتعاون 
السمو  صاحبة  )مــبــادرة  الــزراعــي  القطاع  لتنمية  الوطنية  المبادرة  مع 
 1 الموافق  الثالثاء  أمس  وذلك صباح  - دمت خضراء(،  األميرة سبيكة 
الجمعية  رئيسة  بحضور  للجمعية  الخارجية  الساحة  في   2022 مــارس 
الشيخة  الجمعية  رئيسة  ونائب  خليفة،  آل  بنت محمد  لمياء  الشيخة 

لولوة بنت خليفة بن علي آل خليفة وعدد من العضوات والمشاركين.
لتنمية  الوطنية  بالمبادرة  لمياء  الشيخة  الجمعية  رئيسة  وأشــادت 
القطاع الزراعي التي تستهدف مختلف القطاعات المختصة بالزراعة، 

أهمها المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بمملكة البحرين. 
ــرت: »نــقــيــم هـــذه الــفــعــالــيــة بــشــكــل ســنــوي ونــحــث مــن خاللها  ــ وذكـ
عضوات الجمعية واألفراد على التشجير واالهتمام بالزراعة، من خالل 
إبراهيم  بنت  األميرة سبيكة  الملكي  السمو  لمبادرة صاحبة  تطبيقنا 
الخارجية  المساحة  اســتــغــالل  على  »حــرصــنــا  وأضــافــت:  خليفة«،  آل 

مثل  األشــجــار  أنــواع  بعض  ولتدشين  الفعالية  هــذه  إلقامة  للجمعية 
الزيتون والنخيل واألشجار المثمرة وذلك بالتعاون مع مكتب الشيخة 
لتنمية  الوطنية  للمبادرة  الــعــام  األمــيــن  خليفة  آل  عيسى  بنت  مــرام 

القطاع الزراعي«.
وأضافت: »ضمت هذه الفعالية 15 مشروعا بحرينيا متخصصا في 
والطبيعة، ونحرص من خاللها على تشجيعهم وتقديم  الزراعة  أمور 
الدعم المستمر لهم من خالل عرضهم لمنتوجاتهم الزراعية وتعريف 

الناس على مشاريعهم«. 
وأكدت نائبة رئيسة جمعية النور للبر الشيخة لولوة بنت خليفة بن 
علي آل خليفة أهمية االهتمام بالقطاع الزراعي في مملكة البحرين 
والحرص على تشجير المساحات الخالية إلى جانب االهتمام بالزراعة 

المنزلية ومحاولة استغالل المساحات الصغيرة للزراعة.
وتابعت: »نحرص من خالل هذه الفعالية على إبراز أهمية القطاع 
الزراعي في المملكة، كما نستعرض من خاللها محافظتنا كمجتمع 
هذه  وتطوير  الزراعة  امتهنوا  الذين  أهالينا  وتــراث  إرث  على  بحريني 

المهنة بما هو متاح وموجود لدينا«. 
وقالت سامية يتيم وهي عضوة لجنة محبي الزراعة في الجمعية 

ومشاركة: »تعتبر مزرعتي من المزارع العضوية التي تمكنت من خاللها 
الزراعية  الشتالت  لبعض  بيعي  خالل  من  هذا  مشروعي  تأسيس  من 
الــعــضــويــة، والــســمــاد الــعــضــوي، والـــبـــذور الــعــضــويــة إلـــى جــانــب أغــذيــة 
المزروعات العضوية التي أقوم باستخراجها من السماد العضوي الذي 

أصنعه في منزلي«.
ــدم 16 نــوعــا مـــن الـــبـــذور الــعــضــويــة واســتــخــرج الــزيــوت  ــ وذكـــــرت: »أقـ
إلى تقديم  الزهور المحلية وأتطلع  اثبتت فعاليتها من  التي  العالجية 

كل ما هو جديد«.
وقالت حنان سيف رئيسة لجنة العالقات العامة واللجنة االعالمية 
بجمعية النور للبر: »تعتبر المبادرة الزراعية من المبادرات الرائعة التي 
القطاع  لتنمية  خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األمــيــرة  سمو  أطلقتها 

الزراعي وإبراز الطابع الجمالي لمملكة البحرين«. 
وأضافت: »يأتي هذا الفطور مع الطبيعة كمبادرة لالهتمام بالمجال 
البحرين  مملكة  وجعل  التشجير،  مشاريع  بأهمية  وللتوعية  الــزراعــي، 
وتفاعلن  الفعالية  بهذه  العضوات  جميع  استمتعت  وقد  خضراء،  أرضــا 
بشكل كبير في ركن بيع النباتات والمنتجات الزراعية ما يدل على مدى 

وعيهن البيئي«.

»النور للبر« تنظم »فطور مع الطبيعة« بالتعاون مع مبادرة تنمية القطاع الزراعي

كتبت فاطمة علي:
أعلن مستشفى الملك حمد الجامعي فتح باب التسجيل لاللتحاق 
30 من  الذي سيستمر حتى  البشري  الطب  االمتياز لخريجي  ببرنامج 
شهر ابريل القادم، من خالل الموقع الرسمي للمستشفى إلتاحة الفرصة 
وشــروط  معايير  ضمن  التدريب  متطلبات  الستكمال  الخريجين  أمــام 

البرامج التدريبية.
السماح  أجل  من  شامال  استراتيجيا  برنامجا  المستشفى  ويعتمد 
للمتدربين لبرنامج سنة االمتياز لطلبة الطب باالنتقال السلس والمرن 

من مرحلة الدراسة إلى مرحلة ممارسة المهنة في مختلف التخصصات 
مبتكرة  عملية  وتطبيقات  جديدة  أكاديمية  برامج  يطرح  حيث  الطبية، 
ومحاضرات  عمل  وورش  نــدوات  من  يتكون  شهرًا  عشر  اثني  مــدى  على 

ودورات ومشاريع بحثية وفق المعايير العالمية المعتمدة.
ــام حــفــال افــتــراضــيــا فــي شــهــر يوينو  يــذكــر أن »حــمــد الــجــامــعــي« أقــ
الذي  الطب  لطلبة  االمتياز  لبرنامج  التاسع  الفوج  لتخريج  الماضي 
ضم 57 متدربا من خريجي الكلية الملكية للجراحين )جامعة البحرين 
الــطــبــيــة( وجــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي وغــيــرهــا مــن الــجــامــعــات مــن خــارج 
الطبية  التخصصات  مختلف  في  تدريبهم  تم  الذين  البحرين،  مملكة 

بالمستشفى بشكل عام، ومساهمتهم في تقديم خدمات صحية وتطوعية 
للمرضى المصابين بفيروس كورونا بشكل خاص في ظل هذه الجائحة، 
باإلضافة إلى إكمال برنامجهم الدراسي والتدريبي بنجاح في كل دورات 
العمل  ورش  من  وعــدد  والمتقدمة  األساسية  والــرئــوي  القلبي  اإلنــعــاش 
والمشاركة في البحوث العلمية وفق المعايير العالمية المعتمدة، فيما 
في  األول  الفوج  بتخريج  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى  إدارة  قامت 
حتى  مــتــدرب   400 البرامج  مــن  المستفيدين  اجمالي  ليبلغ   2012 عــام 
البحرين  مملكة  في  المستشفيات  مختلف  في  اآلن  يعملون  وهم  اآلن، 

وخارجها.

»ح���م���د ال��ج��ام��ع��ي« ي��ف��ت��ح ب����اب ال��ت�����ص��ج��ي��ل ف���ي ب��رن��ام��ج االم��ت��ي��از

الكهرباء  شـــؤون  وزارة  تنظم 
والـــــمـــــاء بـــالـــتـــعـــاون مــــع جــمــعــيــة 
»الملتقى  البحرينية  المهندسين 
ــتـــدامـــة  الــــثــــالــــث لـــلـــطـــاقـــة الـــمـــسـ
حضوريًا  الــمــصــاحــب«  والــمــعــرض 
وافتراضيًا تحت شعار »االستدامة 
لــمــســتــقــبــل أكـــثـــر إشـــــراقـــــا« تــحــت 
رعــايــة الــمــهــنــدس وائـــل بــن ناصر 
ــبـــارك وزيـــــر شـــئـــون الــكــهــربــاء  الـــمـ
ــاون مــــع بــرنــامــج  ــعـ ــتـ ــالـ والــــمــــاء وبـ
 ،UNDP اإلنمائي  المتحدة  األمم 
وذلك في الفترة من 24 وحتى 25 
مايو 2022. بمركز الخليج الدولي 

للمؤتمرات، فندق الخليج.
وأكـــــد وزيـــــر شـــــؤون الــكــهــربــاء 
الملتقى  هــذا  أهمية  على  والــمــاء 
مكانة  عليه  القائمون  وجد  الــذي 
والمؤتمرات  الفعاليات  أجندة  في 
فـــي مملكة  تـــقـــام  الـــتـــي  الــــدوريــــة 
ــذي تــقــرر أن يــقــام  ــ الــبــحــريــن، والـ
دوريــة سنوية ضمن جهود  بصورة 
وزارة شئون الكهرباء والماء لتعزيز 
البحرين  مملكة  فــي  االســتــدامــة 
انطالقًا من االهتمام البالغ الذي 
والحكومة  الرشيدة  القيادة  توليه 
الـــمـــوقـــرة بــالــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
من  االســتــفــادة  وتشجيع  الشاملة 

الطاقة النظيفة.
وأشار المبارك إلى أن المؤتمر 
ــتـــدامـــة  الــــثــــالــــث لـــلـــطـــاقـــة الـــمـــسـ
الــمــصــاحــب، سيسلط  والــمــعــرض 
الضوء على عدد من الموضوعات 
وأهــــم الـــمـــبـــادرات الــمــطــروحــة في 
وكفاءة  المتجددة  الطاقة  مجال 

الطاقة والسياسات المتبعة، حيث 
سيناقش المؤتمر موضوع تحوالت 
واالتــجــاهــات  المستدامة  الــطــاقــة 
العالمية حول الطاقة المستدامة 
المتعلقة  األهـــداف  ذلــك  فــي  بما 
ــبــــعــــاثــــات الــصــفــريــة  بـــصـــافـــي االنــ
ــة  ــاقــ ــطــ ــادر الــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــات مـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ واتـ
بتسهيل  الــمــتــعــلــقــة  والــتــقــنــيــات 
اتجاهات الطاقة األكثر استدامة، 
ــارات فـــي مــجــال  ــكـ ــتـ ــوع االبـ ــوضـ ومـ
الــطــاقــة الــمــســتــدامــة والــجــوانــب 
ما  وهــو  مــحــددة  لتقنيات  الفنية 
أفضل  للتعرف على  يعتبر فرصة 
الممارسات وتطويرها واستكشاف 
ــارات الــتــي ســتــقــود الــعــمــل  ــكـ ــتـ االبـ
بــاإلضــافــة إلى  الــقــادم،  فــي العقد 
موضوع لوائح الطاقة المستدامة 
الــحــكــومــيــة والــتــجــاريــة، والــطــاقــة 
ــي الـــصـــنـــاعـــة مــن  الـــمـــســـتـــدامـــة فــ
فيما  والتجارية،  الفنية  الناحية 

ســـيـــخـــصـــص الـــمـــلـــتـــقـــى جــلــســات 
تــوعــيــة عـــن الــطــاقــة الــمــســتــدامــة 
ــة  ــســ ــلــ حــــــيــــــث ســــتــــخــــصــــص الــــجــ
الــخــامــســة إلزالــــــة الـــغـــمـــوض عن 
الــقــضــايــا الــتــقــنــيــة الــمــعــقــدة، من 

خالل مناقشة خبراء الصناعة.
من جانبه ثّمن رئيس جمعية 
الدكتور  البحرينية  المهندسين 
رعاية  توفيقي  عبدالعزيز  ضياء 
ــاء والـــمـــاء  ــربـ ــهـ ــكـ وزيــــــر شــــــؤون الـ
المصاحب  والــمــعــرض  للملتقى 
مـــعـــبـــرًا عــــن ســـعـــادتـــه لــلــشــراكــة 
والتعاون بين جمعية المهندسين 
البحرينية ووزارة شئون الكهرباء 
اتفاق  مــن  نتج عنه  ومــا  والــمــاء، 
ــــذا الــمــلــتــقــى بــشــكــل  لــتــنــظــيــم هـ
الوزير  رعــايــة  تحت  سنوي  دوري 
بــهــدف نــشــر الــتــوعــيــة والــمــعــرفــة 
في قطاع الطاقة المتجددة ورفع 
كفاءة الطاقة، لتعزيز االستدامة 

وتشجيع  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
النظيفة  الطاقة  مــن  االســتــفــادة 
كالشمس  الــمــتــوفــرة  ومــصــادرهــا 
والهواء، كشكل من أشكال الطاقة 
متطلبات  توفر  التي  المستدامة 
استخدامها  يؤثر  أن  دون  العصر 
عــلــى الــبــيــئــة، وهــــو مـــا يــحــد من 
ــورة الــمــتــعــلــقــة بـــتـــدهـــور  ــطــ الــــخــ

طبقات األوزون.
وعّبر توفيقي عن شكره لوزير 
والماء على هذه  الكهرباء  شئون 
وجهود  للملتقى  ودعمه  الرعاية 
في  والــمــاء  الكهرباء  شئون  وزارة 
مــجــال الــطــاقــة الــمــســتــدامــة لما 
المشاريع  فــي  أهمية  مــن  تمثله 
ــدا بـــالـــتـــعـــاون  ــيـ ــشـ ــة، مـ ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
المثمر مع الوزارة ومتطلعين الى 
مــزيــد مــن الــشــراكــة فــي مــجــاالت 
الــطــاقــة الــمــســتــدامــة مـــن خــالل 

تنظيم مزيد من الفعاليات.
المهندس  دعــا  جانبه  ومــن   
ــيــــس الــمــؤتــمــر  ــيـــخ رئــ ــشـ فـــــــؤاد الـ
المعنيين في الجهات الحكومية 
ــيـــن فــي  ــتـــصـ ــمـــخـ والـــــخـــــبـــــراء والـ
القطاع العام والخاص للمشاركة 
في هذا الملتقى واالستفادة منه 
كــمــنــصــة يــوفــرهــا لــهــم لــاللــتــقــاء 
الطاقة  اتجاهات  أحــدث  ومعرفة 
الــمــتــجــددة وكـــفـــاءة الــطــاقــة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، والــبــحــث 
فــــــي كـــيـــفـــيـــة دمــــــــج الـــتـــقـــنـــيـــات 
هذا  في  والمستحدثة  المطبقة 
الموضوعات  ومناقشة  المجال، 
الملتقى  هـــذا  فـــي  الــعــالقــة  ذات 

ــارك فـــيـــه مــتــحــدثــون  ــشــ الــــــذي يــ
الطاقة  فــي مــجــاالت  مــخــتــصــون 
المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي 
للشركات  يتيح  معرض  يصاحبه 

والعالمية  واإلقليمية  المحلية 
اهتمامات  للتعرف على  الفرصة 
ــات الــــســــوق الــمــحــلــيــة  ــيــ ــانــ ــكــ وإمــ

البحرينية.

وزير الكهرباء يرعى الملتقى الثالث للطاقة الم�صتدامة والمعر�ض الم�صاحب مايو القادم

أكدت األستاذة إيمان فيصل جناحي المدير 
السياسية  للتنمية  البحرين  التنفيذي لمعهد 
الوطنية  المؤسسات  مع  التعاون  تعزيز  أهمية 
في مملكة البحرين، من خالل إقامة األنشطة 
والفعاليات المشتركة وتبادل الرأي والخبرات، 
وبما يسهم في دعم المشروع التنموي الشامل 
لــحــضــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
الثالثاء  جاء ذلك خالل استقبالها أمس 
البحرينية  الــمــؤســســة  أمـــنـــاء  مــجــلــس  رئــيــس 
ــازي الــقــصــيــبــي، حـــيـــث تــم  ــ ــلـــحـــوار ســهــيــل غــ لـ
مناقشة أوجه التعاون بين المعهد والمؤسسة، 
من خالل مبادرات وبرامج مشتركة للمساهمة 
ــي نــشــر وتـــعـــزيـــز قــيــم الــتــعــايــش والــتــســامــح  فـ

والحوار.
لمدير  الشكر  القصيبي  قــدم  جانبه؛  مــن 
المعهد، مشيدًا بالدور الريادي والفعال الذي 
والقيم  المفاهيم  نــشــر  فــي  المعهد  بــه  يــقــوم 
الــســيــاســيــة فـــي الــمــمــلــكــة بــيــن مــخــتــلــف فــئــات 
المجتمع، تعزيزًا للمسيرة الديمقراطية وفق 

القوانين والتشريعات الوطنية.

»ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة« و»ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة ل���ل���ح���وار« 
ي����ن����اق���������ص����ان اأوج�����������ه ال�����ت�����ع�����اون ال���م�������ص���ت���رك

} د. ضياء توفيقي.} وائل المبارك.

} جانب من لقاء المدير التنفيذي لمعهد البحرين ورئيس مجلس امناء المؤسسة البحرينية للحوار.
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 - النفيعي  اإبراهيم  النائب  ت�ساءل 

قائالً:   - البوعينني  غامن  الوزير  خماطًبا 

برملاين  �سوؤال  على  الوزير  رد  كان  »اإذا 

فماذا  برملانًيا،  رًدا  ُيعد  االخت�سا�ص  بعدم 

ا؟«  عن )ال�سالم(، هل ُيعد رًدا برملانًيا اأي�سً

ال�سحة  وزير  برد  قوله  على  م�ستدالً 

ب�ساأن  قّدمه  الذي  الربملاين  ال�سوؤال  على 

�سمن  لي�ص  باأنه  الوزارة  م�سروفات 

ذلك؟  عن  امل�سوؤول  فمن  اخت�سا�ساتها، 

�سوؤال  على  النائب  اقت�سار  اأن  مو�سًحا 

خالل ال�سهر الواحد غري كاٍف.

 - مازًحا   - النفيعي  على  الوزير  ورّد 

بالقول: »عليكم ال�سالم«، واأردف »مدة دور 

االنعقاد البالغة فرتة كافية ومالئمة لبقاء 

ال�سوؤال، والالئحة الداخلية ملجل�ص النواب 

ال متنع النائب من ا�ستخدام حقه يف توجيه 

دور  يف  �سقوطه  تقرر  الذي  ال�سوؤال  ذات 

الوزير  حق  من  كما  يليه،  الذي  االنعقاد 

طلب تاأجيل الرد الأ�سبوع اآخر، كما اأن رّده 

رًدا  ُيعد  ذاته  بحد  هو  االخت�سا�ص  بعدم 

اأن من حق النائب كذلك  من الوزير، مبيًنا 

اإدراج االإجابة �سفاهة يف اجلل�سة«.
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رف�ض قانوًنا �شورًيا يلزم املوظف بالإخطار قبل 120 يوًما عند ترك العمل

»النواب« يقّر »عودة الربملاين لعمله احلكومي ال�شابق« و�شط جدٍل كبري

فاطمة �سلمان واأبرار �سكري:

وافق جمل�ص النواب يف جل�سته اأم�ص على اقرتاح 

اأو  النواب  جمل�ص  لع�سو  احلق  مينح  نيابي  بقانون 

جمل�ص ال�سورى العودة اإىل وظيفته احلكومية التي كان 

الت�سريعية،  ال�سلطة  انتهاء ع�سويته يف  بعد  ي�سغلها 

وذلك و�سط جدٍل كبري وانق�ساٍم بني النواب، يف حني اأن 

الغالبية اختارت الوقوف اإىل جانب القانون.

ودافع املوؤيدون على القانون باأنه يهدف اإىل تاأمني 

للمجل�ص  مغادرتهم  بعد  للنواب  املعي�سي  اجلانب 

و�سمان عدم وقوعهم يف براثن البطالة، يف حني حّذر 

النائب  متّكن  وعدم  امل�سالح  ت�سارب  من  الراف�سون 

وم�سوؤوليها  التنفيذية  ال�سلطة  حما�سبة  من  الربملاين 

وهو يعلم اأنه �سيعود لذات ال�سلطة.

واأجرى املجل�ص اأم�ص تعدياًل على الئحته الداخلية 

انتهاء  حال  يف  الربملاين  ال�سوؤال  �سقوط  بعدم  يق�سي 

على  �ساخطة  مداخالت  و�سط  وذلك  االنعقاد،  دور 

وحتديًدا  الدور  انتهاء  لقرب  الوزراء  بع�ص  ا�ستغالل 

ال�سهر االأخري منه بعدم االإجابة على اأ�سئلة النواب.

ورف�ص املجل�ص قانوًنا �سورًيا يلزم العامل باإخطار 

ال�سركة التي يعمل فيها قبل 120 يوًما على االأقل يف 

مناق�سة  و�سهدت  العمل،  من  اخلروج  يف  رغبته  حال 

ال�سوريني  على  ال�ساخطة  املداخالت  بع�ص  القانون 

ال  التي  القوانني  هذه  مثل  تقدمي  بعدم  اإياهم  ومطالبًة 

تقف اإىل جانب العامل البحريني.

اإن�ساء جمل�ص  اإىل  كما رف�ص النواب قانوًنا يهدف 

مر�سوم  على  وافق  حني  يف  الطبية،  للدرا�سات  اأعلى 

احل�سابات  مدققي  مهنة  تطوير  اإىل  ي�سعى  بقانون 

اخلارجيني، حيث يهدف اإىل النهو�ص باملهن املحا�سبية 

وت�سجيع البحرينيني املوؤهلني يف االلتحاق بهذه املهنة.

حميدان: ن�شرفها ب�شوابط

املالكي: اإيقاف اإعانة »الغالء« عن عاطلني بال مرّبرات

ها�شم: ماذا عن »اخلا�ض«؟!.. وال�شواد: القانون د�شتوري

ال�شالح: يقّيد مبداأ املحا�شبة.. والبحراين: كيف ن�شتقطب ال�شباب؟!

الدم�شتاين: بع�شهم ل يرّدون ال�شالم.. زينل:

وزراء يتالعبون لإ�شقاط الأ�شئلة الربملانية

املالكي  با�سم  النائب  اتهم 

اإعانة  باإيقاف �سرف  العمل  وزارة 

بال  العاطلني  بع�ص  عن  الغالء 

مرّبرات مقنعة.

ويف مداخلٍة له بجل�سة النواب 

العديد  املالكي: »ت�سلنا  قال  اأم�ص، 

�سكاوى  عن  ونقراأ  ال�سكاوى  من 

التوا�سل  و�سائل  يف  اأخرى 

باإيقاف  تتعلق  وكلّها  االجتماعي، 

اأ�سباب  بال  التعّطل  اإعانة  �سرف 

مقنعة«.

العمل  وزير  املالكي  وطالب 

بالتحقيق يف هذا ال�ساأن قائالً: »ال 

اأن يتم وقف العالوة ب�سبب  ميكن 

رف�ص الباحث عن العمل للوظيفة 

ب�سبب عدم ان�سجام للتخ�س�ص اأو 

الفًتا  الوظيفة«،  وظروف  لطبيعة 

عن  الباحثني  من  العديد  اأن  اىل 

العمل يعتمدون على هذه العالوة 

فمن  اليومية،  حياتهم  ت�سيري  يف 

العمل  عن  العاطل  يعي�ص  اأين 

هذه  يف  التعطل  عالوة  وقف  بعد 

الظروف ال�سعبة؟

اأكد جميل حميدان  من جانبه، 

االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير 

الباحثني عن  الوزارة ت�ستقطب  اأن 

تنفريهم  �سيا�سة  تعتمد  وال  العمل 

التعطل،  نظام  من  وا�ستبعادهم 

لعالوة  املجال  فتح  اأن  مبيًنا 

من  �سريفع  �سوابط  دون  التعطل 

اأعداد العاطلني الأرقام فلكية ت�سيء 

االقت�سادي  والو�سع  للبحرين 

التعطل  عالوة  الأجل  وذلك  فيها، 

متعددة،  الأ�سباب  وذلك  العمل،  ال 

يعيق  هوؤالء  وجود  اأن  مو�سًحا 

الرت�سح  من  اجلادين  الباحثني 

والفر�ص واملتابعة.

اأن  نريد  »ال  قائالً:  وتابع 

من  العمل  عن  العاطلني  ن�ستبعد 

يوجد  ال  اأنه  اإال  التعطل،  عالوة 

�سوابط،  دون  مالية  عالوة 

العاطلني  بالتزام  لالطمئنان 

للعالوة  االأ�سا�سية  بال�سروط 

وعوامل اجلدية«.

عن  البحراين  حممود  النائب  ت�ساءل 

النواب  اإىل جمل�ص  ال�سباب  ا�ستقطاب  كيفية 

يف ظّل القانون احلايل الذي ال يوؤّمن امل�ستقبل 

الوظيفي للنائب بعد انتهاء ع�سويته.

واأ�ساف يف مداخلٍة اأثناء مناق�سة قانون 

الف�سول  يف  حقيقيني  نواًبا  »نريد  نيابي 

كيف  ولكن  للتغيري،  ويطمحون  القادمة 

لهم  يوؤمن  ال  واملجل�ص  بالدخول  �ساأقنعهم 

امل�ستقبل«.

ال�سالح فتحفظ على  النائب ممدوح  اأما 

القانون الذي يلزم برجوع الربملاين لوظيفته 

احلكومية، وقال: »اإذا كان �سخ�ص يعرف اأنه 

�سريجع اإىل وزارته بعد ع�سويته الربملاين، 

الوزراء؟!  حما�سبة  على  قادًرا  �سيكون  هل 

بالطبع ال، لن ي�ستطيع، بل �سيخاف«.

الوظيفي  االأمان  اإىل  »نحتاج  واأ�ساف، 

للنائب بعد ع�سويته الربملانية، ولكن لي�ص 

بهذا املقرتح، واإمنا مقرتحات اأخرى«.

ال�سواد  فا�سل  النائب  اعترب  جانبه  من 

اأو  النواب  جمل�ص  لع�سو  احلق  منح  اأن 

التي  وظيفته  اإىل  العودة  ال�سورى  جمل�ص 

كان ي�سغلها بعد انتهاء ع�سويته يف ال�سلطة 

الت�سريعية، ال ت�سوبه اأي خمالفة د�ستورية.

حفظ  هو  القانون  من  الهدف  اأن  واأّكد 

حّق االأجيال القادمة ممن يكت�سبون ع�سوية 

املجل�ص، مو�سًحا اأنه ال يخالف الد�ستور وال 

االأحكام القانونية، كما طماأن النائب ال�سواد 

اأع�ساء املجل�ص باأن املقرتح لن ينطوي على 

اأو  يعتقد،  كما  املحاباة  اأ�سكال  من  �سكل  اأي 

التخّوف  من  نوًعا  النائب  على  يفر�ص  رمبا 

ال  »دعونا  قائالً:  عمله،  اأداء  يف  والتق�سري 

فالقانون  الكاأ�ص،  من  الفارغ  للن�سف  ننظر 

من  اخت�سام  حاالت  اأي  النائب  �سيجنب 

بقوة  لعمله  عاد  طاملا  م�سوؤول  اأو  وزير  اأي 

اأحمد  الع�سو  اأعرب  جانبه،  من  القانون«، 

اأن  مو�سًحا  املقرتح،  لهذا  تاأييده  العامر عن 

هناك اأكرث من 15 ع�سًوا يف املجل�ص احلايل 

ال ي�ستطيعون العودة اإىل وظائفهم ال�سابقة، 

قيادة  ال�سباب يف  ا�ستقطاب  ي�سجع  انه  كما 

جمل�ص النواب.

مع�سومة  النائب  راأت  بدورها، 

ت�سجيع  �ساأنه  من  املقرتح  اأن  عبدالرحيم 

ال�سيا�سي  ال�سباب على خو�ص املعرتك  فئة 

القانون  مينحهم  طاملا  املقبلة  واالنتخابات 

اأن  من  وبدالً  واالأ�سري،  الوظيفي  االأمان 

للمتقاعدين  املجل�ص خم�س�سة  مقاعد  تكون 

والتجار فقط.

من جانب اآخر، طالب النائب �سيد فالح 

الدرا�سة،  من  ملزيد  املقرتح  ب�سحب  ها�سم 

عديدة،  اإ�سكاليات  على  ينطوي  اأنه  خا�سة 

منها اإلزام احلكومة باإرجاع موظفي القطاع 

احلكومي وجتاهل القطاع اخلا�ص.

اإىل  زينل  يو�سف  النائب  اأ�سار 

عرب  يتالعبون  الوزراء  بع�ص  اأن 

الداخلية  الالئحة  يف  ثغرة  ا�ستغالل 

ملجل�ص النواب من اأجل اإ�سقاط االأ�سئلة 

يتم  التي  ا  وخ�سو�سً الربملانية، 

توجيهها يف نهاية الدور.

»هناك  اأم�ص:  مداخلته  يف  وقال 

التالعب  يف  كثرًيا  �سطار  وزراء 

الثغرة  وا�ستغالل  واال�ستفادة 

الربملانية،  االأ�سئلة  ب�ساأن  القانونية 

حيث يتعمد البع�ص منهم طلب متديد 

وقت االجابة خا�سة مع اقرتاب انتهاء 

جراء  ال�سوؤال  ب�سقوط  ليقينهم  الدور 

الرتبية  وزير  ومنهم  الدور  ف�ص 

والتعليم«.

يتم  دور  كل  يف  باأنه  اأ�سار  كما 

اإ�سقاط �سوؤال اأو �سوؤالني له على االأقل.

 - قانون  على  يعّقب  زينل  وكان 

بعدم  ويق�سي   - اأم�ص  املجل�ص  مّرره 

�سقوط االأ�سئلة حتى بعد انتهاء الدور.

اأحمد  النائب  قال  جانبه،  من 

الدم�ستاين اإن بع�ص الوزراء ال يردون 

ال�سحة  وزيرة  ومنهم  ال�سالم  حتى 

اأتكلّم  ال  واأنا  هنا،  »الوزيرة  قائالً: 

باأنني  اأمامها،  اأقول  ولكن  ورائها،  من 

التلفون،  عرب  مرات  عّدة  لها  اأر�سلت 

وت�ستطيع اأن تفتح هاتفها االآن، ولكنها 

ال ترد حتى على ال�سالم«.

م�سيًفا، »عندما نر�سل للوزير فهي 

مطالب وق�سايا مواطنني ترد اإلينا«.

 با�سم املالكيوزير العمل

فا�سل ال�سوادممدوح ال�سالح

اأحمد الدم�ستاين يو�سف زينل

�سيد فالح ها�سمحممود البحراين

اإبراهيم النفيعي 

البوعينني: »عدم الخت�شا�ض« بحد ذاته رٌد

النفيعي: هل �شالم الوزير ُيعد رًدا برملانًيا؟!

الأن�شاري: قر�ض الـ»3 اآلف«

 لتجهيز الوحدة ال�شكنية

اأحمد  النائب  اأّكد 

االأن�ساري على اأهمية 

امل�ستعجل  االقرتاح 

 3 قر�ص  منح  ب�ساأن 

للمواطن  دينار  اآالف 

الوحدة  من  امل�ستفيد 

اإىل  م�سرًيا  ال�سكنية، 

اإعانة  �سي�سهم  اأنه 

جتهيز  على  املواطن 

ال�سكنية  الوحدة 

مبا  عليها،  احلا�سل 

حاجات  من  تتطلبه 

اأ�سا�سية  وم�ستلزمات 

مما ي�سمن العي�ص الكرمي لالأ�سر البحرينية.

االقت�سادية  واالأو�ساع  يتما�سى  »املقرتح  وتابع: 

التي  امل�ستلزمات  من  االأ�سعار وغريها  ارتفاع  من  الراهنة 

البحريني، ال �سيما عند ح�سوله على  املواطن  تثقل كاهل 

تلبية احتياجات  املواطن  اإذ ال ي�ستطيع  ال�سكنية،  الوحدة 

م�سكنه من االأ�سا�سيات، وذلك ملحدودية دخل املواطن«.

أم��واج  ج��زر  تصنيف  دراس���ة   -
من مشروع ذي طبيعة خاصة إلى 
التصانيف  وف��ي  مفتوح  م��ش��روع 
حسب  ل��ل��م��ن��اط��ق  االع���ت���ي���ادي���ة 

المخطط التفصيلي.

- توظيف جميع أطباء األسنان 
التدريب  برنامج  على  الحاصلين 
تطوعوا  وال��ذي��ن  لتمكين  التابع 
الصفوف  في  كورونا  أزم��ة  خ��ال 
األم���ام���ي���ة وق����د ت���م وع��ده��م 
المراكز  في  بالتوظيف  باألولوية 

والمستشفيات الحكومية.

باسخراج  للبحارة  السماح   -
الروبيان من »الحظور« والتصرف فيه 

استثناًء من قرار فترة منع الصيد.

الملتحقين  الطاب  تمكين   -
لهم  تبقى  ممن  الطب  بكليات 
للتخرج  كشرط  االمتياز  سنة  اجتياز 
في  السنة  ه��ذه  استكمال  م��ن 
مستشفيات وزارة الصحة بمملكة 
سنة  أت��م  م��ن  واع��ت��م��اد  البحرين 
المستشفيات  في  منهم  االمتياز 
األعضاء  للدول  التابعة  الحكومية 
الخليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  بمجلس 

العربية.

األط��ف��ال  ت��س��ج��ي��ل  ق��ب��ول   -
التابعة  الحكومية  ب��ال��م��دارس 
التعليم  والتعليم،  التربية  ل��وزارة 
سن  يبلغوا  لم  الذين  األس��اس��ي، 
كل  من  أغسطس   31 حتى  اإللزام 
تاريخ  يتعدى  ال  أن  شريطة  ع��ام، 
ذات  م��ن  ديسمبر   31 ميادهم 

العام.

لتمويل  ص���ن���دوق  إن���ش���اء   -
اآليلة  البيوت  بناء  وإع��ادة  وترميم 

للسقوط.

دي��ن��ار  آالف   3 ق���رض  م��ن��ح   -
الوحدات  من  المستفيد  للمواطن 

السكنية.

تأهيل  وإع��ادة  ترميم  إع��ادة   -
مسجد ومأتم قرية جد الحاج من 

قبل إدارة األوقاف الجعفرية.

مقرتحات م�شتعجلة من 

»النواب« اإىل احلكومة

اأحمد الأن�ساري
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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

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12016/pdf/INAF_20220302013809275.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/949953/News.html
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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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مطعم »عنب بريوت البحرين« يحتفل بالذكرى ال�شنوية الثانية
ال�شركات  اإحدى  البحرين،  بريوت  عنب  مطعم  اأعلن 

الثانية  ال�شنوية  الذكرى  التابعة ل�شركة بن هندي فودز، 

مملكة  يف  لبنانية  مطاعم  �شل�شلة  كاأف�شل  لتاأ�شي�شها 

البحرين.

عنب  مطعم  يوفر   ،2020 مار�س  يف  افتتاحه  منذ 

الطعام، مما ي�شكل  لتناول  اأجواء رائعة  البحرين  بريوت 

�شواء  الدارج،  املثل  يقول  لزواره. وكما  ُتن�شى  ل  حلظات 

هناك  لناأكل«،  »نعي�س  اأو  لنعي�س«  بـ»ناأكل  توؤمن  كنت 

هو  بريوت  عنب  مطعم  من  اللبناين  املطبخ  موؤكد،  �شيء 

اخليار الأف�شل دائًما.

عنب  مطعم  »�شهد  العام:  املدير  عيتاين،  �شليم  وقال 

مدار  على  ا�شتثنائيني  وتطوًرا  منًوا  البحرين  بريوت 

العامني املا�شيني على الرغم من حتديات ال�شوق العديدة«. 

تقدمي  على  تركيزنا  �شيظل  قدًما،  »للم�شي  واأ�شاف: 

يقدم  قلب بريوت،  خدمة عالية اجلودة، جزء �شغري من 

جتربة لبنانية فريدة من نوعها«.

وح�شر حفل الذكرى الذي اأقيم يف مطعم عنب بريوت 

عبداهلل  اأحمد   ،338 مبجمع  العدلية  يف  الواقع  البحرين 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  التنفيذي  الرئي�س  هندي  بن 

جمموعة �شركات عبداهلل اأحمد بن هندي، اإىل جانب الإدارة 

العليا وممثلي و�شائل الإعالم.

م�شت�شفى الإر�شالية الأمريكية وبنك الربكة 

الإ�شالمي يوقعان اتفاقية الإجارة الطبية

وقع م�شت�شفى الإر�شالية الأمريكية 

لتوفري  اتفاقية  الإ�شالمي  الربكة  وبنك 

الذين  للمر�شى  الطبية  الإجارة  متويل 

املدفوعات  يف  امل�شاعدة  اإىل  يحتاجون 

الطبية.  اأقيم حفل التوقيع يف 8 فرباير 

2022 يف املقر الرئي�س للربكة بح�شور 

التنفيذي  الرئي�س  نائب  كاظم،  طارق 

وجوليا  الإ�شالمي،  الربكة  لبنك 

للمجموعات  التنفيذي  الرئي�س  تويف، 

بامل�شت�شفى.

كاظم،  حممود  طارق  وقال 

الربكة  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  نائب 

مع  نت�شارك  اأن  ي�شعدنا  الإ�شالمي: 

كاأول  الأمريكية  الإر�شالية  م�شت�شفى 

متويل  برنامج  منت  على  م�شت�شفى 

الإجارة الطبي الذي اأطلقناه حديثا. كما 

نفخر بكوننا يف طليعة القطاع امل�شريف 

لتقدمي مثل هذه املخططات التي ت�شاعد 

عمالئنا على تلبية احتياجاتهم الطبية. 

جوليا  قالت  احلدث،  هذا  خالل 

ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  تويف، 

نحن  الأمريكية:  الإر�شالية  م�شت�شفى 

مع  الفريدة  ال�شراكة  بهذه  فخورون 

الرعاية  دعم  الإ�شالمي.  الربكة  بنك 

ال�شحية �شروري للجميع. ومن املوؤكد 

ال�شتباقية  الطبي  التمويل  خطة  اأن 

الإر�شالية  م�شت�شفى  مع  الربكة  للبنك 

املحتاجني،  الكثري من  الأمريكية �شتفيد 

مما مينحهم ال�شالم النف�شي. واأ�شافت: 

يتخذ  اأي�شا  م�شت�شفانا  كان  البنك،  مثل 

الأن�شطة،  تنظيم  يف  مبادرات  دائما 

ب�شكل م�شتقل وتعاوين خلدمة املجتمع.

�شّممت للتنقل باأجواء فخمة ت�شودها املتعة 

مر�شيد�س بنز »الفئة V«.. توفر الراحة وال�شتمتاع للركاب وال�شائق

ح�شني املرزوق:

الفئة  بنز  مر�شيد�س  �شّممت 

V لتوفر املتعة لركابها ول�شائقها 
اأجواًء ي�شودها  ا كونها توفر  اأي�شً

ال�شرتخاء واملرح �شواء للرحالت 

رحالت  اأو  الإجازات  يف  العائلية 

منا�شبة  وهي  واملدار�س،  العمل 

تت�شع  اإنها  حيث  الأ�شر،  لتنقالت 

اأمتعتهم،  مع  اأ�شخا�س  لثمانية 

بنز  مر�شيد�س  قامت  اأكرث  وملتعة 

 »Rovelver« �شركة  بالتعاقد مع 

مق�شورات  ت�شميم  يف  املخت�شة 

ال�شيارات العائلية الفخمة.

الفئة  بنز  مر�شيد�س  وتتميز 

من  عالية  لدرجات  بتوفريها   V
توفر  كونها  القيادة  اأثناء  املتعة 

يف  ت�شهم  متفوقة  ديناميكية 

اأثناء  باملتعة  ال�شائق ي�شعر  جعل 

الفخمة،  العائلية  لل�شيارة  قيادته 

يكون  ل  مر�شيد�س  لدى  فالهدف 

ا  اأي�شً بل  الركاب  على  مقت�شًرا 

ال�شيارة  هذه  لتكون  لل�شائق، 

اإقباًل من  الأكرث  ال�شيارة  العائلية 

قبل العوائل التي تهوى الرحالت 

للعمل  جماعي  ب�شكل  والتنقالت 

واملدار�س.

 V الفئة  بنز  مر�شيد�س  تاأتي 

الداخل  من  اأنيق  ع�شري  مبظهر 

باأبواب  زودت  حيث  واخلارج، 

فتحها  يتم  منزلقة  جانبية 

خلفي  لباب  اإ�شافة  كهربائًيا، 

على  يحتوي   »EASY-PACK«

فتحها  بالإمكان  خلفية  نافذة 

التنقل  اأثناء  منف�شلة  ب�شورة 

لأفراد  البهجة  من  املزيد  لإ�شافة 

العائلة اأثناء رحالتها.

على  بنز  مر�شيد�س  وحتر�س 

ال�شالمة يف كافة �شياراتها  توفري 

وقد قامت بتخ�ش�س عدد من مزايا 

من  العائلية  ال�شيارة  ال�شالمة يف 

عائلية  رحالت  لتوفري   V الفئة 

اإ�شابات،  دون  من  املرح  ي�شودها 

ال�شالمة  اأنظمة  اأبرزها  ومن 

العائلية  مر�شيد�س  �شيارة  يف 

م�شافة  �شبط  »نظام   :V الفئة 

 ،DISTRONIC الن�شط  الأمان 

املرور  لإ�شارات  التنبيه  م�شاعد 

م�شاعد   ،Traffic Sign Assist
 Active Brake الن�شط  املكابح 

Assist، م�شاعد الرياح املتقاطعة 
بالإ�شافة   ،Crosswind Assist
الإ�شاءة  نظام  الإ�شاءة  لأنظمة 

والنظام   LED بتقنية  الذكي 

املعدل  العايل  لل�شوء  امل�شاعد 

.Highbeam Assist Plus
مر�شيد�س  تزويد  مت  كما 

من  مكون  مبحرك   V الفئة  بنز 

ليرت   2.0 ب�شعة  ا�شطوانات   4

توربيني  ب�شاحن  تقويته  ومتت 

ليولد قوة مقدارها 211 ح�شاًنا، 

ويتيح لل�شيارة العائلية الت�شارع 

�شرعة  اإىل  التام  الثبات  حالة  من 

ثانية   9.4 خالل  كليومرت   100

على الرغم من اأنها �شيارة عائلية 

اأن  وحتتوي على وزن كبري، كما 

اأقل  با�شتهالك  يقوم  املحرك  هذا 

تكون  وبذلك  الوقود  من  معدل 

اخليار  العائلية  ال�شيارة  هذه 

ال�شعادة  اأجواء  لإ�شفاء  املثايل 

كونها توفر لل�شائق والركاب قطع 

احلاجة  دون  من  م�شافات طويلة 

للتزود بالوقود ب�شكل م�شتمر كما 

العائلية  ال�شيارات  يف  احلال  هو 

املعروفة مبعدل ا�شتهالكها الكبري 

للوقود.

باملق�شورة  يتعلق  وفيما 

املهمة  لل�شخ�شيات  املخ�ش�شة 

وعوائلهم  الأعمال  رجال  من 

من  خا�س  بت�شميم  فتتوافر 

وحتتوي   »Rovelver« �شركة 

 Rovelver« �شقف  على 

املحيطة  باإ�شاءته   »Starlight
لون  تغيري  اإمكانية  يتيح  والذي 

رغبة  بح�شب  ال�شقف  اإ�شاءة 

من  العديد  تتوافر  حيث  الركاب، 

حراري  لعازل  اإ�شافة  الألوان، 

ال�شجيج  لعزل  �شوتي  واآخر 

تنقل  عند  اخلارج  من  القادم 

احلرارة  درجات  وعزل  ال�شيارة 

او  احلارة  �شواء  اخلارجية 

�شا�شتني  لتوافر  اإ�شافة  الباردة، 

للطي  قابلتان   »Apple« من 

اأثناء  للرتفيه  كهربائي  ب�شكل 

للطي  قابلة  طاولت  التنقل، 

اأنيقة  اأماكن  كهربائي،  ب�شكل 

حوامل  الأغرا�س،  لتخزين 

�شتائر  بالكروم،  مطلية  اأكواب 

اجلانبني  على  اجلودة  عالية 

اإ�شافة ملجموعة  الأمين والأي�شر، 

للركاب  توفر  التي  املرنة  املقاعد 

اأثناء  الراحة  درجات  اأق�شى 

�شناعتها  متت  والتي  التنقل 

ال�شوت  نظام  الكنتارا،  جلد  من 

املوا�شفات  اأن هذه  كما  املحيطي. 

بل  فقط  للركاب  مقت�شرة  لي�شت 

لل�شائق  املخ�ش�شة  املنطقة  حتى 

على  حتتوي  الأمامي  والراكب 

و�شقف  باجللد  مك�شوة  مقاعد 

واأبواب مغطى بالكانتارا، وحتى 

يح�شل ال�شائق على اأف�شل حتكم 

مع  يتالءم  ب�شكل  بال�شيارة 

م�شاعد  توفر  مت  ال�شيارة  فخامة 

كامريا  ي�شم  الذي  ال�شيارة  ركن 

بـ360 درجة.

»زين البحرين« تعزز مبادرات متكني املراأة 

عرب برنامج »زين لتمكني ال�شباب«

حتر�س زين البحرين )رمز التداول: 

ZAINBH(، ال�شركة الرائدة يف جمال 
على  اململكة،  يف  الت�شالت  ابتكارات 

ال�شتثمار يف العديد من مبادرات »زين 

الرتكيز  ذلك  يف  مبا  ال�شباب«،  لتمكني 

ال�شابات.  الن�شاء  قدرات  تنمية  على 

فبالتعاون مع جمعية البحرين للتدريب 

ال�شركة  الب�شرية، قامت  املوارد  وتنمية 

بحرينية  �شابة   20 من  اأكرث  بتدريب 

لالأفراد  واملبيعات  الت�شويق  اأق�شام  يف 

زين  اختتمت  كما  العمالء.  وخدمة 

برنامج  من  الثانية  الن�شخة  البحرين 

الذي  التكنولوجيا«  جمال  يف  »الن�شاء 

�شق  على  ال�شابات  م�شاعدة  اإىل  يهدف 

ومت  التكنولوجيا.  قطاع  يف  طريقهن 

اأق�شام  �شابات يف ق�شمني من  تدريب 7 

بنجاح  الربنامج  يف  وتخرجن  ال�شركة 

يف دي�شمرب املا�شي.

 ويف هذا ال�شدد، قال حممد عي�شى 

مدير التوظيف وعالقات املوظفني وزين 

ال�شباب بق�شم املوارد الب�شرية يف �شركة 

زين البحرين: »نحن نحر�س دائًما على 

قادة  اإعداد  يف  حيوي  بدور  امل�شاركة 

الغد لتقلد امل�شوؤولية، كما نوؤكد جلميع 

الأطراف ذات العالقة اأن متكني ال�شباب 

ميثل جزًءا اأ�شا�شًيا من القيم اجلوهرية 

اإحدى  ي�شكل  اإذ  البحرين.  زين  ل�شركة 

تتبناها  التي  الإبداع  ثقافة  ركائز 

ال�شركة«.

حممد عي�سى

ت�شوير- عبدعلي قربان

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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العمل  ب�سوق  املتعلقة  ال�سكاوى  عن  الإبالغ 

وخمالفات العمالة غريالنظامية ي�سهم يف احلفاظ على 

اأمن املجتمع واقت�ساده.

تاريخية  تراكمات  الأوكرانية   - الرو�سية  الأزم��ة 

لذلك  تعقيًدا  اأكرث  اليوم  يحدث  وما  واأمنية،  وجغرافية 

وقوفك وتاأييدك مع اأي بروباغندا يحدثها اأحد الأطراف 

اأو من يريدون اإقحام الدين يف هذه الأزمة لن تفيدك ولن 

تفيد بلدك وهو تكرار لأخطاء قد جتاوزناها برفع الوعي.

متنى ال�سالم للجميع ولكن وطنك اأهم.
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1903 - افتتاح »فندق مارثا وا�سنطن« يف 
مدينة نيويورك ليكون اأول فندق للن�ساء فقط.

كونغ يف  كينغ  لفيلم  عر�ض  اأول   -  1933
نيويورك.

1953 - بث حفل توزيع جائزة الأو�سكار 
لأول مرة على �سا�سة التلفزيون.

1955 - ملك كمبوديا »نورودوم �سيهانوك« 
يتخلى عن العر�ض ل�سالح والده امللك »نورودوم 

�سوراماريت«.

تعرتف  الفرن�سية  احلكومة   -  1956
با�ستقالل املغرب يف الت�سريح املوقع بني امللك 

حممد اخلام�ض واحلكومة الفرن�سية.

اأول رحلة جتريبية لطائرة  اإقالع   - 1969
كونكورد.

1977 - اإعالن قيام �سلطة ال�سعب يف ليبيا.
ي�سبح  الت�سيكي فالدميري رمييك   -  1978
اأو  رو�سية  غري  جن�سية  من  ف�ساء  رائد  اأول 

اأمريكية يذهب اإىل الف�ساء عندما �سافر على منت 

املركبة �سيوز 28.

�سركة  تتملك  كراي�سلر  �سركة   -  1987
اأمريكان موتورز.

واأذربيجان  اأرمينيا  ان�سمام   -  1992
ومولدوفا  وقريغيز�ستان  وكازاخ�ستان 

وتركمان�ستان  وطاجيك�ستان  مارينو  و�سان 

واأوزبك�ستان اإىل الأمم املتحدة.

2008 - انتخاب دميرتي ميدفيديف رئي�ًسا 
من   % 69 لرو�سيا الحتادية بعد ح�سوله على 

الأ�سوات يف النتخابات الرئا�سية.

�ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة

الفنان املتاألق ح�ضني اجل�ضمي ُيحيي اأم�ضيته مب�ضرح الدانة

اجل�شمي«  »ح�شني  الإماراتي  واملغني  الكبري  الفنان  ُيحيي 

على   2022 مار�ص   4 امل�افق  اجلمعة  م�شاء  غنائية  اأم�شية 

اأغانيه  من  متن�عة  باقة  فيها  �شيقدم  والتي  الدانة،  م�شرح 

ال�شخري. م�شاء  يف  بها  و�شي�شدح  املميزة 

كبرًيا  اإقبالً  �شهدت  التذاكر  بيع  عملية  باأن  املنظم�ن  واأعلن 

�شتك�ن  حني  يف   Bو  A بالدرجتني  املتعلقة  التذاكر  نفذت  وقد 

الإلكرتوين  امل�قع  عرب  متاحة  الدرجات  لباقي  املحدودة  التذاكر 

 .www.springofculture.org للمهرجان 

بانطالقتها  اجل�شمي  ح�شني  للفنان  الفنية  امل�شرية  وات�شمت 

ما  وه�  قيا�شي  وقت  يف  وتن�عها  وثرائها  الق�ية  الأ�شيلة 

ومتّيز  كما  متميزة،  غنائية  وطاقة  �شبابًيا  �ش�ًتا  منه  جعل 

الغناء  يف  امل�ؤثرة  ومل�شاته  الن�عية  الفنية  باإ�شافاته  اجل�شمي 

الأ�شيل  الإماراتي  الفني  باحل�ص  الق�ي  ومت�ّشكه  اخلليجي 

باللهجتني  للغناء  اإجادته  جانب  اإىل  امل��شيقي  والرتاث 

الذي  الأمر  اأغانيه،  من  العديد  خالل  من  واملغربية  امل�شرية 

ح�ش�ره  خلق  يف  واأ�شهم  لفًتا  تن�ًعا  الغنائية  األب�ماته  اأك�شب 

وغّنى  كما  العربي.  العامل  م�شت�ى  على  الكبري  الفني  وانت�شاره 

اأ�شيل  ومنهم  البارزين  امللحنني  من  للعديد  اجل�شمي  ح�شني 

وفايز  جمعة  واإبراهيم  من�ش�ر  وعلي  كان�  وعلي  اأب�بكر 

اجل�شمي. فهد  واأخ�ه  ال�شعيد 

للمرة الأوىل.. دار كري�ضتيز 

تعر�ض رائعة فان غوغ

تقف �شاهًدا على �شرية ذاتية ماأ�شاوية، حتفة فان 

األبيل«،  من  بالقرب  قمح  »حقل  بعن�ان  الفنية  غ�غ 

يف  للمزادات  كري�شتيز  دار  مطرقة  حتت  واأيق�نًة 

ني�ي�رك، حيث ت�شل الت�قعات اإىل ما يزيد على 45 

معرو�شات  اأهم  باأنها  الدار  و�شنفتها  دولر.  ملي�ن 

للمبيعات.  امل�شاء  جل�شة  �شمن  الع�شرين  القرن 

وبقيت هذه الل�حة الزيتية ملكية فردية منذ اإبداعها 

عام 1889، وجت�ّشد ا�شطرابات فان غ�غ الداخلية 

وقد ر�شمها من داخل امل�شحة التي طلب دخ�لها يف 

�شان رميي دو بروفن�ص جن� فرن�شا، و�شكلت واحدة 

من عملني فنيني اأر�شلهما ل�شديقه ج�زيف رولني يف 

مل�قع  وفًقا  كري�شتيز  دار  واأ�شار  الفرن�شية.  مار�شيه 

كافة  على  تنط�ي  هذه  ل�حة غ�غ  اأن  »ني�ز 18«، 

اإذ  الر�شام،  لأ�شل�ب  املمثلة  الت�ش�يرية  اخل�شائ�ص 

النف�شية،  الأمرا�ص  م�شت�شفى  يف  اإقامته  خالل  متت 

حيث تبل�ر منط نا�شج حقيقي لل�حات فان غ�غ. 

ويف حني �شهدت تلك الفرتة على متح�ر اهتمام 

فاني�شا  اأ�شارت  والر�شم،  الطبيعة  ح�ل  غ�غ  فان 

الع�شرين  القرن  ملبيعات  امل�شاركة  الرئي�شة  ف��شك�، 

حياة  �شرية  مع  وثيقاً  ارتباطاً  ت�شكل  الل�حة  اإن 

فن�شنت الرتاجيدية، واأعربت عن �شعادتها للتمكن من 

عر�ص التحفة الفنية يف املزاد للمرة الأوىل. وت�ش�ر 

باأبهة  اأخ�شر غناء و�شجرة تتاألق  الل�حة حقل قمح 

�شماء  حتت  اخللفية  يف  األبيل  جبال  قمم  ت�ؤطرها 

برتقالية الل�ن.

اختتم امل�سمم 

جيورجيو اأرماين 

فعاليات اأ�سبوع 

ميالنو للمو�سة 

بعر�ض �سامت، اإذ 

قّرر ال�ستغناء عن 

اأي مو�سيقى مرافقة 

ملرور عار�ساته 

كعالمة احرتام 

لكّل الذين يعانون 

يف اأوكرانيا نتيجة 

العدوان الرو�سي 

الذي ت�سهده البالد.

وهو يف عر�سه 

الأخري اأراد اأن 

يقول اإنه ل وقت 

لالحتفال عرب 

الأجواء ال�سامتة 

التي خيّمت على 

عر�سه تعبريًا عن 

ق�ساوة الواقع الذي 

يعي�سه املت�سررون 

من احلرب التي 

ت�ّسنها القوات 

الرو�سيّة على 

اأوكرانيا.

ي�ضرتي لوحة بـ30 دولًرا ويعر�ضها باملاليني

ُتعر�ص ل�حة »العذراء والطفل«، التي تع�د للقرن ال�شاد�ص ع�شر، ومت ر�شمها من قبل اأحد رم�ز ع�شر 

النه�شة يف اأملانيا، للبيع مببلغ يف�ق الـ10 ماليني دولر، بعد اأن مت �شراوؤها مقابل 30 دولًرا م�شادفة.

ووفًقا لدار مزادات »Agnews Gallery« يف لندن، التي متلك الل�حة، فاإن العمل الفني يع�د اإىل األربخت 

دورر، الذي ت�يف عام 1528، وُيعّد اأعظم فنان اأملاين يف ع�شره، واأحد اأهم الفنانني واملفكرين يف ع�شر النه�شة 

الأوروبية.

واأو�شحت دار املزادات، يف بيان، اأنه »نظًرا لأنه متت درا�شة رحلة دورر الفنية واإرثه بعمق منذ وفاته، 

فاإنه من النادر جًدا العث�ر على اأعمال غري معروفة له«، لفتة اإىل اأن هذا الر�شم كان »م��شع اهتمام كبري منذ 

اإعادة اكت�شافه«، ح�شب »�شكاي ني�ز«.

وعن الطريقة التي متت بها اإعادة اكت�شاف هذه الل�حة، قال كليف�رد �ش�رير، وه� جامع اأعمال فنية يف 

ب��شطن، وم�شت�شار لدار املزادات، اإنه �شاهد العمل الفني النادر »م�شادفة، يف طريقه اإىل حفل«.

واأكد اأنه ن�شي اإح�شار هدية اإىل احلفل، فقام بج�لة يف متجر لبيع الكتب يف طريقه، حيث اأخربه البائع اأن 

�شديقه لديه ر�شم لدورر، فاكت�شف الل�حة بعد روؤيتها.

»ال�ضحة«: ت�ضجيل 2752 اإ�ضابة 

جديدة بـ»كورونا«.. وحالة وفاة واحدة

بلغ عددها  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  اأعلنت وزارة 

قائمة  حالة   2752 ت�شجيل  اأظهرت  اأم�ص،  ي�م   11416

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   1550 تعافت  كما  جديدة، 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 489331.

القائمة 24690 حالة،  العدد الجمايل للحالت  وبلغ 

منها 41 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و15 حالة يف 

العناية املركزة وحالة وفاة واحدة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12016/pdf/INAF_20220302013809275.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/online/local/949909/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/949913/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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11
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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

Link
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 بدء تقييم
مشاركات جائزة اإلبداع البلدي

ق��ال رئيس لجنة جائ��زة اإلبداع 
الوكي��ل  البل��دي  العم��ل  ف��ي 
الزراع��ة  لش��ؤون  المس��اعد 
محم��د  عبدالعزي��ز  الدكت��ور 
عبدالكري��م، إن لجن��ة الجائ��زة 
مش��اركات  بتقيي��م  ب��دأت 
االنتهاء من  المتقدمي��ن بع��د 
فترة تقديم المش��اركات في 31 

ديسمبر 2021.
عبدالعزي��ز  الدكت��ور  وأش��اد 
بنوعية وعدد األفكار التي تقدم 

بها موظفو الوزارة، وقال: »هناك مشاركات جيدة ومتنوعة جاءت 
من مختلف قطاعات الوزارة، وأفكار جديرة باالهتمام«.

وتاب��ع: »يوج��د لدين��ا 38 مش��اركة م��ن قبل موظفي ش��ؤون 
البلديات، حيث احتلت المركز األول في عدد المشاركات المقدمة 
بلدية المنطقة الجنوبية تليها إدارة الموارد البشرية وفي المركز 
الثالث من حيث عدد المش��اركات كل من أمانة العاصمة وبلدية 

المحرق«.
وأك��د الدكتور عبدالعزيز على توجيهات وزير األش��غال وش��ؤون 
البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبداهلل خلف 
عل��ى ضرورة دعم األفكار اإلبداعية في الوزارة وتبّني هذه األفكار 
التي من ش��أنها العمل على تطوي��ر منظومة العمل البلدي بما 

يسهم في االرتقاء بالخدمة المقدمة من قبل الوزارة.
وأردف: »نتطل��ع لتنفي��ذ األف��كار الفائ��زة ليع��م مردودها على 
أرض الواقع، وأن يس��تمر ط��رح األفكار والمقترح��ات على جميع 

المستويات بما يعزز آليات العمل البلدي ومستوى اإلنجاز«.
وأض��اف: »هن��اك متابعة مس��تمرة م��ن قبل الوزي��ر عصام بن 
عبداهلل خلف، وتأكيده على ضرورة هذه الجوائز التي تس��هم في 
بناء بيئة مؤسس��ية مشجعة وداعمة لإلبداع«، مشيدًا في الوقت 
ذاته بالمش��اركين م��ن موظفي ال��وزارة، وكذلك أعض��اء لجنة 
الجائزة من جامع��ة البحرين، وجمعية المهندس��ين البحرينية، 
ومعهد اإلدارة العامة، إضافة إلى عدد من المسؤولين بقطاعات 

بالوزارة.
وقال إن المسابقة أفس��حت المجال للكوادر البلدية التي تخلص 
بعمله��ا ف��ي مختلف قطاعات ال��وزارة لتقديم األف��كار التي من 
شأنها اإلس��هام في تعزيز مستويات اإلنتاجية والكفاءة تماشيًا 
م��ع أه��داف األولوي��ات الحكومي��ة الت��ي تضع مصلح��ة الوطن 

والمواطن نصب األعين.
وأك��د الدكتور عبدالعزيز أنه س��يتم اإلعالن ع��ن الفائزين خالل 
شهر مارس المقبل بإذن اهلل بعد االنتهاء من تقييم المشاركات 

حسب اآللية والمعايير التي وضعتها اللجنة.

 »هيئة الفضاء« تشارك في منتدى
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

لعل��وم  الوطني��ة  الهيئ��ة  تلق��ت 
الفضاء دع��وة من منظم��ة التعاون 
 »OECD« والتنمي��ة  االقتص��ادي 
للمش��اركة ف��ي منتداه��ا المعن��ون 
ب�»التوقع��ات العالمية للبالس��تيك: 
المحركات االقتصادية واآلثار البيئية 
وخيارات السياسات«، وقد مثل الهيئة 
الوطني��ة لعل��وم الفض��اء ف��ي هذه 
المش��اركة رئيسها التنفيذي الدكتور 
محم��د إبراهيم العس��يري وعدد من 

المختصين.
وق��ال الدكت��ور العس��يري: »ع��رض 
م��ن  مجموع��ة  نتائ��ج  المنت��دى 
الدراس��ات العلمية وأه��م توصياتها 
بش��أن البالس��تيك والذي بات يشكل 
هاجسًا حقيقيًا للبيئة وصحة وسالمة 

البحرية، كما  الحيوان��ات والكائن��ات 
ناق��ش المنتدى أس��واق البالس��تيك 

المع��اد تدويره والت��ي ال تتجاوز %8 
من مجم��وع ما ينتج من البالس��تيك 
لالبت��كارات  باإلضاف��ة  عالمي��ا، 
التكنولوجية في صناعة البالس��تيك، 
والتع��اون  التش��ريعية  والتدابي��ر 
الدول��ي للحد من التل��وث الناتج عن 
البالس��تيك، بم��ا في ذل��ك التمويل 
التل��وث  الدول��ي لمعالج��ة ظواه��ر 

الناتجة عنه«.
وأض��اف: »مش��اركة وكاالت الفض��اء 
في ه��ذا المنتدى تأتي م��ن منطلق 
ما توف��ره من دعم لجه��ود مكافحة 
التلوث البالس��تيكي ف��ي البحر وعلى 
تقني��ات  ألن  وذل��ك  األرض،  س��طح 
الفض��اء تس��تخدم اليوم كأح��د أبرز 
الحل��ول لمراقب��ة مختل��ف مس��ببات 

التلوث وأكثرها دقة وهي األقل كلفة 
نس��بيًا فالبيانات والص��ور الفضائية 
قادرة عل��ى تزويد الجه��ات المعنية 
البالس��تيك وتحديد  انتش��ار  بمواقع 
أنواعه وتقدير كمياته بش��كل دقيق 
مم��ا يس��اهم في اتخ��اذ اإلج��راءات 
ومعالجت��ه  لتجميع��ه  المناس��بة 

بالشكل المناسب حماية للبيئة«.
شارك في المنتدى الذي قدمه خمسة 
من الخب��راء الدوليي��ن أكثر من 140 
من المختصين من مجموعة واس��عة 
من ال��دول، وممثلون ع��ن مجموعة 
م��ن المنظمات والهيئ��ات المهتمة 
بالبيئ��ة، ونخب��ة م��ن األكاديميي��ن 
بالجان��ب  والمهتمي��ن  والباحثي��ن 

البيئي.

د. محمد العسيري

 »نهرا« تسحب بعض
 أنواع »الفحص السريع«

لعدم دقة نتائجها

ح��ذرت الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية، 
من بعض منتجات الفحص الس��ريع لفيروس كورونا، وقررت 
س��حبها. وأرفقت الهيئة صورًا ل� 5 أنواع من الفحص الس��ريع 
التي حذرت من استخدامها وتم رصدها في السوق، والتي لم 

يتم تقييمها من قبل الهيئة، وقد تعطي نتائج غير دقيقة.

 »العدل« تشارك في ورشة
 عمل لدعم التعاون 

القضائي بين الخليج وأوروبا

شاركت وزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف في ورشة 
عمل ح��ول التع��اون القضائي م��ع االتحاد األوروب��ي، والتي 
اس��تضافتها األمانة العام��ة لمجلس التعاون ل��دول الخليج 
العربية في مقر األمانة العام��ة للمجلس بالمملكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وش��ارك في الورش��ة مدع��وون عامون ومس��ؤولون من دول 
مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إلى مس��ؤولين من وكالة 
االتحاد األوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية والقضاء 
الفرنس��ي والمعهد الدولي للعدالة وس��يادة القانون وخبراء 
آخرين رفيعي المستوى، لمناقشة أوجه التعاون العملية بين 
االتحاد األوروبي ومجلس التعاون في مجال العدالة الجنائية، 

من بينها إنشاء بوابة إلكترونية ُمخصصة لهذا الغرض.
مّثل ال��وزارة مدير إدارة التنفيذ عضو لجنة مس��ؤولي إدارات 
التع��اون الدول��ي والعالقات الدولي��ة بوزارات الع��دل بدول 

مجلس التعاون جاسم بوحمود، والمستشار محمد سلطان.

د. عبدالعزيز عبدالكريم

 تسليم شقق سكنية 
لعدد من منتسبات وزارة الداخلية

تح��ت رعاي��ة وكي��ل وزارة الداخلي��ة 
عبدالرحم��ن  ب��ن  ناص��ر   الش��يخ 
آل خليف��ة، أقي��م أمس حف��ل توزيع 
»ح��ي  لمش��روع  الس��كنية  الش��قق 
العليم« بمدينة خليفة على عدد من 

منتسبات الوزارة.
وبهذه المناس��بة، أع��رب وكيل وزارة 
الداخلية عن خالص الش��كر والتقدير 
واالمتنان لوزير الداخلية على رعايته 
الحياة  لتوفير  الس��ديدة  وتوجيهاته 
الكريمة لمنتس��بي ال��وزارة، حيث إن 
هذا الدعم والمساندة يشكالن دافعًا 
لمواصلة مسيرة العطاء واإلنجاز في 
س��بيل رفع��ة الوطن والحف��اظ على 
مكتسباته، مشيرًا إلى أن توجيهاته 
بمن��ح العنص��ر النس��ائي الح��ق في 
اإلس��كانية دليل  بالخدمة  االنتف��اع 
عل��ى الدور الذي تقوم به منتس��بات 
وزارة الداخلي��ة، والتي أثبتت قدرتها 
على العم��ل في كافة ميادين العمل 
األمن��ي وعلى كاف��ة األصعدة، وبكل 

إخالص وإتقان وتفاني.
اإلس��كان  وزارت��ي  بجه��ود  وأش��اد 
البلدي��ات  وش��ؤون  واألش��غال 
وهيئ��ة  العمران��ي  والتخطي��ط 

الكهرب��اء والماء وتعاونهم في إنجاز 
المشروع وفق المعايير والمواصفات 
الزمني  الج��دول  المطلوب��ة، ووف��ق 

المحدد.
من جانبه��ا، أعربت لجن��ة الخدمات 
اإلسكانية بوزارة الداخلية في الكلمة 
اإلم��داد  إدارة  مدي��ر  ألقاه��ا  الت��ي 
والتموي��ن العقي��د حمد الدوس��ري 

عن شكرها وتقديرها لوزير الداخلية 
على دعمه واهتمامه بتوفير السكن 
المالئم لمنتسبي الوزارة، مشيرًا إلى 
أن منظومة الرعاية المتكاملة والتي 
تندرج في إطار اس��تراتيجية التطوير 
والتحديث المعم��ول بها تعد دافعًا 
وحاف��زًا للمضي قدمًا ف��ي النهوض 
بالمسئوليات وخدمة الوطن الغالي.

وأوض��ح بأن المش��روع يتك��ون من 
مبنيين يضمان 32 شقة سكنية، تم 
إنجازهما وف��ق أحدث معايي��ر البناء 
والسالمة العامة، مع التطبيق الدقيق 
للمعايير واالشتراطات المعمول بها 
ضمن إطار بناء مجتمعات مستدامة 
تحظ��ى بكاف��ة الخدم��ات والمرافق 

األساسية.

 »مذكرات مرئية« للعريفي
يفتح أبوابه بمركز الفنون

ش��هد مركز الفنون مس��اء أمس، افتتاح معرض 
»مذكرات مرئية: بين الش��كل والتجريد« للفنان 
البحرين��ي راش��د العريف��ي، بحض��ور مدي��ر عام 
الثقافة والفنون بهيئ��ة البحرين للثقافة واآلثار 

الشيخة هال بنت محمد آل خليفة.
ويأت��ي المعرض، ضمن فعالي��ات مهرجان ربيع 
الثقافة السادس عشر، ويستمر في مركز الفنون 
يومي��ًا حتى نهاية م��ارس من التاس��عة صباحًا 

وحتى الثامنة مساًء. 
وتقيم هيئة الثقاف��ة هذا المعرض تقديرًا لفوز 
الفن��ان العريف��ي بالجائزة الثاني��ة في معرض 
البحرين الس��نوي للفنون التشكيلية لعام 2020 
عن عمله الفني »ثقافة مصّنعة«. ووجه العريفي 
الش��كر إلى الهيئة على جهودها المس��تمرة من 
أج��ل االرتق��اء بالحركة الفني��ة التش��كيلية في 

البحرين وتشجيعها للمواهب الشابة. 
وأش��ار إلى أن تس��مية المعرض تعود إلى كونه 
يش��ّكل انعكاس��ًا بصريًا للس��لوكيات الحضارية 
والممارس��ات االجتماعية والعادات الثقافية في 
مملكة البحرين. وقال: »يعتبر المعرض بمثابة 

س��رد مرئي للتراث اإلبداع��ي للمجتمع البحريني 
فلذلك تم تسميته بهذا االسم«.  

وحول اإللهام خلف األعمال الفنية التي يتضمنها 
المعرف، أشار العريفي إلى أنه استلهم إبداعاته 

من ثقاف��ة البحرين الغنية وتاريخها العريق من 
خالل تطرقه للعناصر التي ال تعتمد على السرد 
الخط��ي لألح��داث بل تعتم��د عل��ى مقتطفات 

متفرقة من الثقافة والتراث البحريني.

 هشام بن عبدالرحمن: جاهزية أمنية
الستضافة الجمعية العامة لـ»البرلماني الدولي«

أك��د وكي��ل وزارة الداخلية لش��ؤون الجنس��ية 
ب��ن  هش��ام  الش��يخ  واإلقام��ة  والج��وازات 
الت��ام  االس��تعداد  خليف��ة،  آل  عبدالرحم��ن 
والجاهزية األمنية لدى المملكة لتقديم الدعم 
المطل��وب إلنجاح أعمال الجمعية العامة 146 

لالتحاد البرلماني الدولي خالل مارس 2023.
جاء ذل��ك، خ��الل اجتماع��ه مع مدير ش��ؤون 
البرلمان��ات األعضاء والعالق��ات الخارجية في 
االتحاد البرلمان��ي الدولي آندا فيليب، بحضور 
ع��دد م��ن المس��ؤولين ف��ي وزارة الداخلي��ة 
ومجلس النواب البحريني، حيث تم االطالع على 
م��دى الجاهزي��ة األمنية للبحرين الس��تضافة 
أعمال الجمعية، وفق عدد البرلمانات األعضاء 
في االتح��اد والمقدرة ب� 178 عض��وًا برلمانيًا 

وما يقارب من 2000 مشترك.
وناق��ش الوكيل الجوانب المتعلقة بتس��هيل 
اإلجراءات الخاصة بالمؤتمر التي من الممكن 
أن تقدمها وزارة الداخلية، الفتًا إلى أن مملكة 
البحري��ن لديه��ا الق��درات الكافي��ة والخب��رة 

الطويلة ف��ي تنظيم الفعالي��ات والمؤتمرات 
الكبرى ومنها على سبيل المثال جائزة البحرين 
الكبرى للفورموال 1 وحوار المنامة، والتي تقام 

سنويًا على أرض المملكة.
فيم��ا، أعربت آن��دا فيليب عن ش��كرها لوزارة 

كاف��ة  وتقدي��م  التع��اون  عل��ى  الداخلي��ة 
التس��هيالت الممكنة إلنجاح أعم��ال المؤتمر 
الذي م��ن المقرر انعق��اده ف��ي البحرين، وما 
س��جلته المملك��ة م��ن تط��ور ملح��وظ ف��ي 

مسيرتها الديمقراطية.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 2 0
»شاملة الضريبة«

 715 ألف دينار صافي 
أرباح »بنفت« في 2021

13 

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

www.alwatannews .net

استعراض التقرير الوطني الرابع لحقوق اإلنسان نوفمبر المقبل

24 ألف طفل من فئة  3 إلى 11 عامًا حصلوا على »تطعيم كورونا« 

 بايدن: عقوباتنا على روسيا 
بدأت تؤتي ثمارها المدمرة بالفعل

 بريطانيا تعلن تجميد أصول 
صندوق االستثمار المباشر الروسي
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 الملك يستقبل الرئيس التنفيذي
 للجنة اليهودية األمريكية

 ولي العهد رئيس الوزراء يبحث 
مع المسؤولين األمريكيين خالل 

زيارة رسمية تعزيز العالقات
أعل��ن ديوان ول��ي العهد أن صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء حفظه اهلل س��يقوم 
بزي��ارة رس��مية للوالي��ات المتحدة 
عم��ق  م��ن  انطالق��ًا  األمريكي��ة، 
العالق��ات التاريخي��ة الت��ي ترب��ط 
مملكة البحري��ن والواليات المتحدة 
األمريكي��ة الصديقة. وم��ن المقرر 
أن يلتقي س��موه حفظ��ه اهلل خالل 
الزي��ارة عددًا من كبار المس��ؤولين 
في اإلدارة األمريكية لبحث العالقات 
البحري��ن  مملك��ة  بي��ن  الوثيق��ة 

والوالي��ات المتحدة األمريكية وس��بل مواصل��ة تعزيزها بما يع��ود بالنماء 
واالزدهار على البلدين والشعبين الصديقين.

الزياني يحصد جائزة سفير 
التجارة من منتدى قيادة 

األعمال اآلسيوي

من��ح المجل��س التنفي��ذي لمنتدى قي��ادة األعمال اآلس��يوي 
بنسخته ال�16، وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، 
جائزة سفير التجارة، في حفل أقيم برعاية سمو الشيخ نهيان 
بن مب��ارك آل نهي��ان، عضو مجلس ال��وزراء، وزير التس��امح 
والتعاي��ش بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وبالش��راكة مع 

وزارة االقتصاد ودبي العطاء.  

خالل مشاركة البحرين في اجتماع مجلس حقوق اإلنسان 

 وزير الخارجية: 3826 مستفيدًا من »البديلة«..
60٪ منهم أنهوا العقوبة المقررة

أك��د وزير الخارجية الدكت��ور عبداللطيف الزياني، أن عدد 
المس��تفيدين من العقوبات والتدابير البديلة بلغ 3826 
ش��خصًا، أنهى 60% منه��م العقوبة البديل��ة التي قررت 
له��م من قبل الس��لطة القضائية، وهو مؤش��ر بارز على 

نجاح هذا البرنامج اإلنساني ذي األهداف النبيلة.
وأض��اف في كلم��ة، خالل مش��اركته في االجتم��اع رفيع 
المستوى لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف، عبر التسجيل 
اإللكترون��ي، أنه إيمانًا بأهمية التعاون مع آليات مجلس 

حقوق اإلنس��ان والهيئ��ات التعاهدي��ة المعنية بحقوق 
اإلنس��ان، واصلت البحرين تعاونها اإليجاب��ي والبناء مع 

تلك اآلليات والهيئات.
وق��ال الوزير: »إنه رغبة في الوصول إلى أعلى مس��تويات 
الج��ودة واإلتق��ان، وقع��ت ال��وزارة على إع��الن نوايا مع 
مكت��ب المنس��ق المقيم ألنش��طة األم��م المتحدة لدى 
مملكة البحرين لتقديم النصح في إعداد الخطة الوطنية 

لحقوق اإلنسان«. وزير الخارجية

القوات الروسية تدخل خيرسون وتقصف التلفزيون األوكراني

 بوتين: االعتراف بلوهانسك ودونيتسك 
شرط إلنهاء العملية العسكرية بأوكرانيا

أكد الرئيس الروس��ي فالديمير بوتين، أن حكومة 
كيي��ف يج��ب أن تعت��رف بجمهوريتي لوهانس��ك 
ودونيتس��ك الش��عبيتين كش��رط إلنهاء العملية 

العسكرية في أوكرانيا، وفقا للكرملين.
وأعل��ن الكرملين أن��ه يتعّين على كيي��ف أيضًا أن 
تعت��رف بس��يادة روس��يا على ش��به جزي��رة القرم 
بالبحر األسود وتلتزم بالتخلي عن األسلحة النووية 
في المستقبل، موضحًا أنه يجب أن تكون أوكرانيا 
الصديق��ة للغرب منزوعة الس��الح وأن تتبنى حالة 

الحياد.
يأت��ي ذلك، فيما أعلنت الداخلية األوكرانية، أمس، 
أن القوات الروس��ية اقتحمت مدينة خيرس��ون في 
جن��وب أوكرانيا، ولكنها قالت: »إنها تس��يطر على 
المبن��ى اإلداري للمدين��ة«. من جان��ب آخر، أكدت 
رئيس��ة المفوضية األوروبية أورسال فون دير الين، 
أن آالف األوكرانيين فروا من بالدهم بسبب الحرب، 
مؤكدة اس��تمرار تقديم الدعم العسكري ألوكرانيا 
وس��يتم تخصيص 500 مليون ي��ورو لدعم الجانب 

اإلنساني في أوكرانيا.

 »األوقاف السنية«: إعادة 
فتح صاالت المناسبات

أعلنت إدارة األوقاف الس��نية عن إعادة فتح صاالت المناسبات 
ف��ي كافة المحافظ��ات م��ع االلت��زام باإلج��راءات االحترازية 
والق��رارات المعل��ن عنها م��ن قبل فري��ق البحري��ن الوطني 
لمواصل��ة التص��دي لمواجهة في��روس كورون��ا، داخل كافة 
مراف��ق الصاالت، داعية إل��ى من يرغب بالحج��ز التواصل مع 

مشرفي الصاالت.

 »نهرا« تسحب بعض 
 أنواع »فحص كورونا السريع« 

لعدم دقة نتائجها

حذرت الهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن والخدم��ات الصحية 
»نه��را« م��ن بع��ض منتج��ات الفح��ص الس��ريع لفي��روس 

»كورونا«، وقررت سحبها.
وأرفقت الهيئة صورًا ل� 5 أنواع من الفحص السريع تم رصدها 
في الس��وق محذرة من اس��تخدامها، إذ لم يت��م تقييمها من 

قبل الهيئة، وقد تعطي نتائج غير دقيقة.

فتح باب الترشح النتخابات »الغرفة« غدًا
أنس األغبش «

يبدو أن انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين 
الحالية س��تكون أضعف من دورة 2018، والتي 
شهدت زخمًا في أعداد المترشحين، حيث قلص 
ع��دد الذي��ن تراجعوا ع��ن خ��وض االنتخابات 
لل��دورة الحالية عدد المش��اركين، بع��د اعتذار 
كتلة رواد 22، و4 شخصيات من كتلة ريادة22، 

بينهم س��يدتان، والعضو أس��امة الخاجة، ونور 
المطوع، ليصل إجمالي المترش��حين حتى اآلن 
إل��ى 30 مترش��حًا قبل فت��ح باب الترش��يح غدًا 

الخميس والذي يستمر حتى 13 مارس.
ووص��ل ع��دد التج��ار الذي��ن أعلن��وا خوضه��م 
االنتخاب��ات للدورة الماضية، قبل بدء الترش��يح 
بأكثر من شهر إلى حوالي 44 رجل أعمال وسيدة 
أعم��ال، بينهم 3 كت��ل وهم كتل��ة تجار 2018 

وتضم 15 ف��ردًا، وكتلة ائت��الف الغد وتضم 9 
أفراد، و كتلة ش��راكة وتضم 14 فردًا باإلضافة 

إلى 6 مترشحين مستقلين.
وم��ن كتلة ريادة 22، اعتذرت كل من: الش��يخة 
ضي��اء بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة ع��ن خ��وض 
المنافس��ة لظروف خاصة، ون��ور المطوع، ووفاء 
أجور، وأس��امة الخاجة، بعد أس��بوع من تدشين 

الكتلة.

العاهل يتوجه اليوم إلى السعودية في زيارة رسمية

الملك يجري مباحثات حول المستجدات 
اإلقليمية والدولية مع خادم الحرمين الشريفين

أعل��ن الدي��وان الملك��ي أن حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د بن 
الب��الد  عاه��ل  خليف��ة  آل  عيس��ى 
المفدى س��يغادر أرض الوطن اليوم 
األربع��اء، متوجه��ًا إل��ى المملك��ة 
العربية السعودية في زيارة رسمية 
يلتقي خاللها بأخيه خادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبد 
العزي��ز آل س��عود مل��ك المملك��ة 
الش��قيقة،  الس��عودية  العربي��ة 
حي��ث يج��ري جاللت��ه مباحث��ات مع 
خ��ادم الحرمين الش��ريفين تتناول 
العالقات التاريخية األخوية الراسخة 
بين البلدين والش��عبين الشقيقين، 
باإلضاف��ة الى مس��تجدات األوضاع 

خادم الحرمين الشريفينعاهل البالد المفدىاإلقليمية والدولية.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  5926
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 طلبة الطب بـ»الخليج العربي« يطلقون
النسخة الثانية من فعالية »ازرع بسمة«

��ق طلب��ة الطب بكلي��ة الطب والعل��وم الطبية  نسَّ
بجامعة الخليج العربي فعالية »ازرع بس��مة« التي 
اس��تهدفت األطفال األيتام المنتسبين إلى جمعية 
الكوث��ر للرعاي��ة االجتماعي��ة للم��رة الثانية على 
التوالي بهدف رس��م االبتس��امة على وجوههم من 
خالل أنشطة وفعاليات ومسابقات علمية وترفيهية 

وتعليمية متنوعة.
الفعالي��ة التي أطلقه��ا طلبة الط��ب بالتعاون مع 
عم��ادة ش��ؤون الطلب��ة بالجامع��ة االثنين أش��اد 
بتنظيمها رئي��س جامعة الخلي��ج العربي الدكتور 
خال��د بن عب��د الرحمن العوهلي ال��ذي حرص على 
مش��اركة األطف��ال فرحتهم بهذا الي��وم التعليمي 
الترفيهي، مؤكدًا أن تنظيم الطلبة لهذه الفعاليات 
الت��ي تنفتح عل��ى المجتم��ع المحلي ه��و جزء من 
اس��تراتيجية ومس��ئولية الجامع��ة اتج��اه خدم��ة 
المجتمع، معربًا عن فخره بالروح المحبة لإلنسانية 
والعمل التطوعي لدى طلبة جامعة الخليج العربي 
الحريصين دومًا على تنظيم فعاليات ولقاءات تنشر 
الوعي وتخدم المجتمع بكل فئاته السميا األطفال.
وهدفت ه��ذا الفعالية إلى تنمي��ة قدرات ومواهب 
األيتام العلمية والس��لوكية في يوم ترفيهي مليء 
باألنشطة والفعاليات، وش��ارك في الفعالية نائب 
رئي��س جامع��ة الخليج العرب��ي للش��ؤون اإلدارية 
عميد ش��ؤون الطلب��ة الدكتور عبدالرحمن يوس��ف 
إسماعيل، ومساعد رئيس الجامعة للشؤون اإلدارة 
والمالية السيد هشام األنصاري، وعدد من اإلداريات 
والمشرفات في جمعية الكوثر للرعاية االجتماعية.
وقالت المشرفة االجتماعية بعمادة شؤون الطلبة 
عائش��ة الس��بيعي، إن طلبة كلية الط��ب والعلوم 
الطبي��ة يبادرون دومًا لتنظي��م فعاليات مجتمعية 
متنوع��ة منه��ا فعالي��ة »ازرع بس��مه« التي تنظم 
للمرة الثاني��ة بالتعاون مع جمعية الكوثر للرعاية 
االجتماعي��ة به��دف الترفي��ه عن األطف��ال األيتام 
المنتسبين للجمعية وتزويدهم بمهارات ومعلومات 
طبية تس��اعدهم في االرتقاء بممارساتهم اليومية 
من خ��الل تعزيز مفاهيم الصح��ة العامة والثقافة 
الطبية وأساس��يات اإلس��عافات األولية، إلى جانب 
تنتظ��م ألعاب تعليمي��ة وترفيهي��ة تفاعل معها 

األطفال.
الش��راكة  تعزي��ز  أهمي��ة  الس��بيعي  وأك��دت 
المجتمعي��ة بي��ن الجامعة مؤسس��ات المجتمع 
المدن��ي المحلي، من خ��الل تبني ه��ذه النوعية 
م��ن الفعالي��ات االجتماعي��ة الرامية إلى كس��ر 
الروتي��ن الدراس��ي اليوم��ي لطلبة كلي��ة الطب، 
وإخ��راج الطاق��ات اإلبداعي��ة لديه��م م��ن خالل 
االحتكاك المباش��ر مع مختلف ش��رائح المجتمع، 
مشيدًة بالدور اإلنس��اني الرائد الذي تضطلع به 
جمعية الكوثر لدعم األيتام، مؤكدًة أهمية دعم 
وتعزيز العمل الخيري واإلنساني واالرتقاء بصوره 

وأشكاله في البحرين.
م��ن جانبه��ا، أوضحت الطالبة بالس��نة الخامس��ة 

بكلي��ة الطب والعل��وم الطبية مضاوي الدوس��ري، 
أن الفعالي��ة ته��دف إل��ى تعريف األطف��ال األيتام 
بمهارات اإلس��عافات األولية والممارسات الصحية 
اليومي��ة وس��بل الوقاية م��ن في��روس كورونا، إلى 
جانب تنظيم ألعاب وترفيهية متنوعة وذلك للجمع 

بين أجواء الفائدة واللعب والترفيه لألطفال.
وأش��ارت إلى أهمية ترس��يخ قي��م العم��ل الخيري 
والتطوع��ي في الوس��ط الطالبي وتعزي��ز التكافل 
االجتماعي، مش��يدة بالدور اإلنساني الذي تضطلع 
ب��ه جمعي��ة الكوث��ر للرعاي��ة االجتماعي��ة الت��ي 
تعم��ل بكل ج��د ومثابرة لخدمة األيت��ام من خالل 
تبّني أنش��طة ومبادرات إيجابي��ة تدعم فئة األيتام 

وأسرهم.

600 طالب ينضمون إلى الحركة الكشفية بـ»التربية«
أقام قس��م التربية الكش��فية بوزارة 
التربية والتعليم حفل الوعد والقبول 
لجميع  الج��دد  للكش��افين  الكش��في 
المراحل الكش��فية، بحض��ور الوكيلة 
المساعدة للخدمات التعليمية نائبة 
رئيس جمعية كشافة البحرين كفاية 

العنزور.
وب��دأ الحفل الذي أقي��م بصالة وزارة 
التربي��ة والتعلي��م بمدين��ة عيس��ى 
بتردي��د الكش��افة الوع��د والقان��ون 
الكشفي، وذلك بمش��اركة 107 فرق 

كشفية بواقع أكثر من 600 كشاف.
وبع��د مراس��م حف��ل الوع��د، قامت 
التربي��ة  قس��م  ورئي��س  العن��زور 
الكش��فية محم��د الحمي��دي، بمعية 
بتقلي��د  الف��رق،  وقائ��دات  ق��ادة 
ج��و  وس��ط  الكش��فية،  المنادي��ل 
ممي��ز،  كش��في  وع��رس  احتفال��ي 
اختت��م بص��ورة تذكارية ل��كل فرقة 
مش��اركة، فيما ق��دم الحميدي هدية 
للخدمات  المس��اعد  للوكيل  تذكارية 
التعليمي��ة، تقديرًا لدعمها الراس��خ 
للحركة الكشفية. وأكدت العنزور على 
ما تشهده الحركة الكشفية من تطور 
متن��اٍم، مؤك��دًة على دورها الراس��خ 
والمهم في النهض��ة الحضارية التي 
تش��هدها مملك��ة البحري��ن، بفضل 
جهوده��ا الحثيثة ف��ي توطين القيم 
والمب��ادئ المنبثق��ة م��ن المواطنة 
األصيل  البحريني  والمجتمع  الصالحة 

في وجدان الكشافين.
وقالت: »نحن فخورون باستقبال فوج 

جديد من الكش��افة يضم هذا العدد 
الكبير م��ن طلبتنا األعزاء بما يعكس 
المكان��ة الرائ��دة للحركة الكش��فية 
في غ��رس الصفات الحس��نة وتنمية 

المه��ارات المجتمعي��ة الفاعل��ة في 
ليكونوا  نف��وس منتس��بيها، وذل��ك 
ونافعين  لوطنه��م  أف��رادًا مخلصين 

لمجتمعهم وألنفسهم«.

م��ن جهت��ه، ق��ال رئي��س التربي��ة 
الكش��فية: »يع��د ه��ذا الحف��ل م��ن 
البروتوك��والت الكش��فية الت��ي يتم 
فيها تقليد الكش��افة الجدد المناديل 
الكش��فية، ف��ي إش��ارة لقبولهم في 
حرص��ت  حي��ث  الكش��فية،  الحرك��ة 
جمعية كش��افة البحرين على تنمية 
العضوية، فقد كان ش��عار آخر مخيم 
كشفي سنوي »الكش��فية تنمو بنا«، 
وكذل��ك عم��اًل بما جاء ف��ي المؤتمر 
الكش��في 44 ال��ذي أقي��م ف��ي مصر 
مؤخرًا فيما يتعلق بتنمية العضوية، 
وم��ا ه��ذا الحف��ل إال أكب��ر دليل على 
تطبيق خطة زيادة أع��داد المنتمين 
للحركة الكش��فية، لتس��تمر الحركة 

في ديمومتها جياًل بعد جيل«.

 12 ألف مشاركة في أولى ورش
»الخط الوردي« لدعم المرأة في سوق العمل

ش��هدت أولى ورش »الخ��ط ال��وردي« الموجهة 
لش��ريحة النس��اء الباحثات عن عمل والجامعيات 
وطالب��ات المرحل��ة الثانوي��ة، لتعزي��ز التوعية 
والقدرات والمهارات المعينة لهن على النجاح في 
حياتهن المهنية، إقبااًل واسعًا وصل إلى 12,217 
مشاركة وزيارة، شملت 260 عبر الحضور الفعلي 
بفندق الخلي��ج، إلى جان��ب 11,957 عبر منصات 

البث االفتراضي المباشر مثل زوم وفيسبوك.
وأقيمت الورشة الفريدة في محتواها ومضمونها 
ضم��ن ال��ورش المصاحب��ة لمع��رض البحري��ن 
للتدريب والتعليم ما قبل العمل في دورته ال�11، 
تحت رعاي��ة جميل بن محمد عل��ي حميدان وزير 

العمل والتنمية االجتماعية.
وأش��ادت المش��رفة على تقديم الورشة الشيخة 
نورة بنت خليفة آل خليفة باإلقبال الكبير والتفاعل 
الذي فاق التوقعات من قبل الش��ريحة النس��ائية 
المس��تهدفة، تأكيدًا على تعطش��ها لمثل هذه 
ال��ورش ذات المضامين النوعي��ة الرافدة لجهود 
المرأة المقبلة على الحياة المهنية والطامحة في 

تحقيق التميز في مجال عملها.

وأضافت الشيخة نورة أن النجاح الذي حققته هذه 
الورش��ة يحفزها على تقديم المزي��د من الورش 
داخل البحرين وخارجها على المس��توى اإلقليمي 
والدول��ي، اس��تعدادًا لتدش��ين كتابه��ا »الخط 
الوردي« في الفت��رة القريبة المقبلة، والذي يعد 
المرج��ع لهذه ال��ورش التي تتناول أب��رز محاوره 

المتصلة بتحسين بيئة العمل للمرأة في مختلف 
المؤسسات، وإكسابها القدرة على إقامة عالقات 
مهنية بناءة، وتعريفها بسبل مواجهة التحديات 
المعيق��ة لمس��يرتها المهني��ة، وتمكينه��ا من 
التص��دي للمناص��ب القيادية بنج��اح في مختلف 

المواقع والمجاالت.

 »التقييم الوظيفي
 للسلوك« ورشة عمل

بـ»الخليج العربي« 16 مارس

ينظم مركز خدمة المجتمع واالستش��ارات والتدريب والتعليم 
المستمر ورشة التقييم الوظيفي للسلوك، في 16 مارس الجاري 
حيث تتطرق الورشة إلى التعريف بالسلوك اإلنساني وأمثلته، 
وكيفي��ة تط��وره، وكيفية الوصول إلى الس��لوك المس��تهدف 
واس��تخدام التدخل المناس��ب المبني على األدلة القائمة على 
األبحاث، إضافة إلى التطّرق إلى خطوات تقييم السلوك وظيفيًا 
وخطوات تحليل الس��لوك التطبيقي. وتس��تهدف الورشة التي 
يقدمه��ا الدكت��ور صّدي��ق أحمد ق��ادة الم��دارس والمعلمين 
ومرش��دي الط��الب واآلباء واألمه��ات، لتس��تعرض تطبيقات 
عملية في تعديل السلوك وتصميم وتطبيق التدخالت الفّعالة 
كتعّلم س��لوكيات ومهارات جديدة. وتتمثل محاور الورشة في: 
التعّرف على التقييم الوظيفي للس��لوك، والتعّرف على خطوات 
التقيي��م الوظيفي للس��لوك، والتع��ّرف على وظائف الس��لوك، 
والتعّرف عل��ى طرق قياس الس��لوك، والتعّرف عل��ى الطريقة 
المناس��بة لوضع خط��ة عالجية للس��لوك غير المرغ��وب فيه، 

والتعّرف على تقييم الخطط العالجية.

مدير المدارس يترأس وفد 
البحرين بالجلسة الثانية من 
الحوار اإلستراتيجي مع أمريكا

ترأس المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم 
الدكت��ور محمد مب��ارك وف��د البحرين ف��ي الجلس��ة الثانية 
م��ن الحوار اإلس��تراتيجي م��ع الواليات المتح��دة األمريكية، 
بالتنس��يق مع وزارة الخارجية البحرينية، وبمش��اركة عدد من 
المس��ؤولين وممثلي الجهات الحكومي��ة، حيث ناقش الحوار 

عددًا من المواضيع ذات االهتمام المشترك.

تخريج الدفعة األولى من 
 برنامج المهارات السحابية 
في »أمازون ويب سيرفيسز«

»ثين��ك  معه��د  احتف��ل 
سمارت« للتدريب والتطوير، 
الرائد ف��ي مجال  المعه��د 
تقني��ة  عل��ى  التدري��ب 
م��ن  ألكث��ر  المعلوم��ات 
عقدي��ن م��ن الخب��رة ف��ي 
المملكة، والشريك الرسمي 
وي��ب  ألم��ازون  للتدري��ب 
سيرفيس��ز، بتخريج الدفعة 
األولى من برنامج المهارات 
السحابية »ريستارت«، الذي 

كان قد تم إطالقه في البحرين في أكتوبر 2021.
وأق��ام المعهد حفل تخ��رج افتراضي لتكريم ه��ؤالء الخريجين 
على عملهم الجاد وتفانيهم في البرنامج، كما كان حفل التخرج 
فرص��ة لتعارف خريج��وا المهارات الس��حابية الج��دد بأصحاب 
المصلحة في مجال تكنولوجيا المعلومات ليتمكنوا من إنش��اء 

عالقة عمل تفيدهم في التوظيف في نفس المجال مستقباًل.
وقال الرئيس التنفيذي لمعهد »ثينك سمارت« أحمد الحجيري: 
»أن��ا فخ��ور بنجاح ه��ذا البرنام��ج وبخريجينا الذي��ن عملوا بجد 
خالل األش��هر الماضية، ويعود نجاح ذل��ك البرنامج إلى عملهم 
الج��اد وتفانيه��م. كما أننا نوجه الش��كر والتقدي��ر إلى أمازون 
ويب سيرفيس��ز AWS، التي بدونه��ا لم يكن ليكتمل نجاح هذا 
البرنام��ج، باإلضافة إلى ش��ركائنا ف��ي الصناع��ة الذين أعطوا 
البرنام��ج الزخم المطلوب وعززوا مس��اعي المعه��د في تخريج 

دفعة متميزة ومتفوقة في المهارات السحابية«.
وأض��اف الحجي��ري: »يس��عدني أن ه��ذا البرنامج من��ح خريجينا 
المعرف��ة الت��ي يحتاج��ون إليه��ا ليصبح��وا متخصصي��ن في 
تكنولوجي��ا المعلومات بدرجة االحت��راف للحصول على وظائف 
متميزة في أي ش��ركة تعمل في مج��ال تقنية المعلومات، كما 
نتمن��ى النجاح والتوفيق لجمي��ع خريجي البرنام��ج في حياتهم 

المهنية«.
وقدم معهد »ثينك س��مارت« التدريب للبرنامج الذي يركز على 
إع��داد المش��اركين وتدريبهم لش��غل أدوار وظيفي��ة في مجال 
الحوسبة السحابية والتكنولوجيا. وبرنامج »ريستارت«، المقدم 
من أمازون ويب سيرفيس��ز، وه��و برنامج مجاني ب��دوام كامل 
لمدة 12 أس��بوعًا مصمم للباحثين عن فرص وظيفية أو الذين 
يتطلعون إلى تحس��ين مس��اراتهم المهني��ة، وال يتطلب تمتع 

المتقدم بخبرة في مجال التكنولوجيا.

أحمد الحجيري

08l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t البرلمـان

  توظيف أطباء األسنان المتطوعين الحاصلين على برنامج
 التدريب التابع لتمكين في المراكز والمستشفيات الحكومية

 السماح للبحارة الصيادين بطريقة »الحضور« من إخراج 
الروبيان والتصرف فيه استثناًء من قرار فترة منع الصيد

 تمكين الطالب الملتحقين بكليات الطب استكمال
سنة االمتياز في مستشفيات وزارة الصحة بالبحرين

 تسجيل األطفال بالمدارس الحكومية الذين لم يبلغوا 
 سن اإللزام حتى 31 أغسطس من كل عام شريطة 

أن ال يتعدى تاريخ ميالدهم 31 ديسمبر من ذات العام

 دراسة تصنيف جزر أمواج من مشروع ذي طبيعة 
خاصة إلى مشروع مفتوح حسب المخطط التفصيلي

إنشاء صندوق لتمويل وترميم وإعادة بناء البيوت اآليلة للسقوط

منح قرض 3 آالف دينار للمواطن المستفيد من الوحدات السكنية

 إعادة ترميم وإعادة تأهيل مسجد ومأتم 
قرية جد الحاج من قبل إدارة األوقاف الجعفرية

 نواب للشورى: ال تقدموا 
مقترحات ضد مصلحة العامل البحريني

 النفيعي: ليترك الشوريون
الحديث عن ذوي الدخل المحدود

 سيد فالح: مقترحات قوانين 
شورية لمصالح شخصية 
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البوعينين: قدمتم ذات الفكرة مسبقًا والمشروع يدرس بـ»الشورى«

 النواب يتمسكون بإنشاء 
»صندوق تمويل البيوت اآليلة للسقوط«

مريم بوجيري «

لم يقتنع أعضاء مجلس النواب بمبرر وزير ش��ؤون مجلسي 
الشورى والنواب غانم البوعينين في رده على مقترح برغبة 
إلنش��اء صندوق تموي��ل وترميم البيوت اآليلة للس��قوط، 

بوجود مش��روع بقان��ون يماثل ذات الفك��رة لدى مجلس 
الشورى.

وأوضح الوزي��ر أن االقتراح بقانون ل��ذات الموضوع مقدم 
من النواب وقدم��ت لجنة »المرافق« في مجلس الش��ورى 
تقريرها بش��أنه ووصل لمرحلة مش��روع بقانون وبالتالي 

فإن فكرة المقترح موجودة بأداة أعلى من االقتراح برغبة 
في المجلس التشريعي.

وقام المجلس بالتصوي��ت بالموافقة على المقترح برغبة 
المذك��ور وإحالت��ه للحكوم��ة رغم وج��ود ذات الفكرة يتم 

دراستها حاليًا.

انتقدوا التصريحات األخيرة من بعض الشوريين

 هجمة نيابية مرتدة على »الشورى«: 
ال تمديد لمهلة إنهاء عقد العامل إلى 4 أشهر

مريم بوجيري «

انته��ى مجل��س الن��واب برف��ض 
مش��روع قانون بن��اًء عل��ى فكرة 
اقتراح بقان��ون مقدم من مجلس 
الش��ورى تعن��ى بتمدي��د فت��رة 
انتق��ال العام��ل م��ن وظيفة إلى 
وظيفة أخرى م��ن 30 يومًا إلى 4 

أشهر 120 يومًا.
واعتب��ر النواب المقت��رح ال يصب 
ف��ي مصلح��ة العام��ل البحرين��ي 
ف��ي  ويس��اهم  تميي��زًا  ويعتب��ر 
إعاقت��ه من االنتق��ال من وظيفة 
إلى أخ��رى ويحرمه م��ن حقه في 

االنتق��ال، مطالبين ف��ي ردودهم 
على تصريح س��ابق ألح��د أعضاء 
مجل��س الش��ورى بع��دم التقدم 
بتلك المقترحات التي ال تتناسب 

مع مصلحة العامل البحريني.
م��ن جانبه أع��اد النائ��ب ممدوح 
الصالح الهجمة للشوريين بقوله: 
»احن��ا نق��ول ال ترجع��ون لنا هذا 
الن��وع م��ن المقترح��ات ردًا على 
الجلس��ة األخي��رة للش��ورى الت��ي 
تح��رم الموظ��ف البحرين��ي م��ن 
االنتقال إل��ى وظيفه أخ��رى بعد 
أن طالبونا بعد التقدم مرة أخرى 
بمش��روع قانون إلغاء نس��بة %1 

للتعطل«.
ف��ي حين نص��ح النائ��ب إبراهيم 
النفيع��ي بقول��ه: »ال تأت��ون لنا 

بقواني��ن م��ن ه��ذا الن��وع تحرم 
البحرين��ي من حقه ف��ي االنتقال 
إل��ى وظيف��ة أخ��رى ونصيحتي ال 

تتكلمون عن الفقراء وذوي الدخل 
المح��دود«، بينم��ا دع��ا النائ��ب 
س��يد فالح هاش��م أعضاء مجلس 

الشورى لعدم تحسس مصالحهم 
الش��خصية ف��ي تقدي��م بع��ض 

المقترحات بقانون.

 حميدان:
  تسهيالت الستقطاب 

الباحثين عن العمل
محمد رشاد  «

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية، جميل حميدان، س��عي 
ال��وزارة نح��و اس��تقطاب الباحثين ع��ن العمل وتش��جيعهم 
للتس��جيل بالنظام اإللكترون��ي، منوهًا إل��ى أن هناك 7 آالف 
شخص نجحت الوزارة في استقطابهم خالل عام 2021، كانوا 

قد انسحبوا من النظام.
وش��دد أن��ه ال يمكن إس��قاط حق��وق مواطن يس��تحق إعانة 
التأمين ض��د التعطل بم��ا يؤمن له معيش��ته ويحميه من 
الحاج��ة ف��ي فت��رة تعطله، مش��يرًا إل��ى أن ال��وزارة أمهلت 
الباحثين عن العمل فترة 3 ش��هور النتقاء الشواغر الوظيفية 
المناس��بة لهم من على موقع الوزارة، موضحًا أن هناك كثيرًا 
م��ن التس��هيالت تقدمه��ا ال��وزارة القصد منها اس��تقطاب 

الباحثين عن العمل وليس تنفيرهم وإبعادهم من النظام. 
وق��ال حمي��دان: »ال نريد اس��تبعاد أحد لكن هن��اك ضوابط 
يج��ب مراعاتها إلثبات الجدية، وحت��ى يمكن المحافظة على 
معدالت البطالة، وضمان عدم ارتفاع نس��بتها بما يؤثر على 
الوضع االقتصادي لمملكة البحرين على المستوى العالمي«.

 توظيف 20 ألف مواطن خالل 4 سنوات

 وزير العمل: وقف التسريح 
والتطور الوظيفي شروط استقرار سوق العمل

مريم بوجيري  «

أك��د وزير العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة جميل 
حميدان أن توفير األمان الوظيفي ووقف التسريح 
وتطوي��ر القوى الوطنية هو الش��رط األساس��ي 

الستقرار سوق العمل.
وأوض��ح ف��ي رده عل��ى س��ؤال برلمان��ي للنائب 
عبدال��رزاق حط��اب خالل جلس��ة الن��واب بقوله: 
»رغم األسس الفنية والتشريعية لضمان األمان 
الوظيف��ي إال أن علين��ا بذل المزيد م��ن الجهود 
منه��ا التوعي��ة واألدل��ة االسترش��ادية«، معبرًا 
أن النج��اح يتوقف على تع��اون العمال وأصحاب 
العمل والجه��ات الحكومية لضمان وجود قياس 
التقدم الملحوظ في مجال وعي أصحاب االعمال 
لتقدي��م البيئ��ة الصحي��ة التي تتضم��ن تمييز 
الناجحي��ن والتق��دم الوظيفي وتوفي��ر التدريب 
المناس��ب واألمان من التسريح التعسفي لتوقي 

حصول منازعات عمالية.
وكش��ف وزي��ر العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة أن 

ال��وزارة تدف��ع لتأهي��ل وتدري��ب البحرينيي��ن ما 
يق��ارب 120 مليون دينار مخصص��ة لهذا الغرض، 
 مؤك��دًا وجود خطة لتوظي��ف 20 ألف مواطن خالل 

ال�4 سنوات القادمة.
وأش��ار لدى رده على س��ؤال برلماني للنائب محمد 
العباس��ي، إل��ى أن ال��وزارة تدف��ع 70% م��ن راتب 
البحرين��ي في الس��نة األولى م��ع التدريب المجاني 
وتأهيله للعمل بهدف جعل الكفة تميل لصالحه، 
مؤكدًا أن الرقابة موجودة والعمل يجري بانتظام.

وش��دد عل��ى أن سياس��ة مملكة البحري��ن واضحة 
ومعلن��ة م��ن الحكومة على أس��اس جع��ل الكلفة 
وظروف العمل والتدريب تميل لمصلحة البحرينيين 
ضمن خطة واضح��ة بمبالغ مرصودة الهدف لخلق 
قناعة لدى أصحاب العمل بتوظيف البحريني، مبينًا 
أن برنام��ج التوظيف مع ضم��ان التدريب ال زال في 
بدايته وتعمل الوزارة على االستفادة من البرنامج 
وعرض دورات تدريبية متخصصة للعمال وأصحاب 
األعم��ال كبرنام��ج واع��د يت��م العمل حالي��ًا على 

تطويره إلى جانب تطوير برنامج فرص.

ملخص الجلسة

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/02/watan-20220302.pdf?1646195175
https://alwatannews.net/article/863555/Bahrain/%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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شــكرًا »هيئة تنظيم المهن الصحية« على سحب بعض 
منتجــات فحــص كورونــا الســريع لعــدم دقتهــا، لكن 

السؤال.. كيف دخلت السوق قبل موافقة الهيئة؟!

باألحمر
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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طب عام + طب بديل
يوم أمس ُنش��ر خبر عن »دراس��ة طبية في جامعة البحرين استنتجت أن 
االنخفاض في مستويات األحماض األمينية قد يكون مرتبطًا باضطرابات 

الغّدة الدرقية لدى مرضى السكري«. 
واقترحت الدراسة -التي شاركت بها رئيسة قسم العلوم المتكاملة بكلية 
العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين الدكتورة رباب عبدالوهاب في 
المؤتمر الخامس للطب الباطني والسكري والسمنة »IMDO«، الذي عقد 
في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2022- »اس��تخدام هذه النتائج لتحديد 
نوعية عالج مرضى الس��كري، أو اس��تخدام األحم��اض األمينية كمكّمالت 

غذائية لتحسين إدارة المرض، ومنع المضاعفات في المستقبل«.
إن كان��ت المكّم��الت الغذائي��ة تلك الت��ي نتناولها بدون استش��ارة في 
أحيان كثيرة كالفيتامينات والمعادن مؤثرة ومهّمة بهذا الش��كل، أسأل 
ولست الخبيرة عن السبب وراء عدم استعانة األطباء االستشاريين بالطب 
البدي��ل؟ أو بخبراء التغذية لعالج العديد م��ن األمراض التي ثبت أن لها 

عالقة وارتباطًا وينفع معها التداوي بالغذاء أو باألعشاب؟ 
خاص��ة أنه قد ثبت أن العديد من األمراض له عالقة بما نأكل ونش��رب، 
هذا ال جدال فيه، ولكّن األطباء يكتفون بوصف األدوية ومتابعة تطّورات 
المريض من خالل مراجعتهم بعد عدة أس��ابيع لمعرفة أثر الدواء فقط، 
وفي حاالت محدودة يحّولون المريض على استش��اري التغذية كالُس��منة 
مث��اًل وذل��ك من أجل تخفي��ف ال��وزن إن كان هناك ارتباط بين الُس��منة 
والم��رض؛ ِلَم التردد في التعاون بي��ن االثنين، ما الذي يمنع وكأن هناك 

حساسّية تجاه طلب المساعدة وباألخص بالبدائل؟! 
بس��بب عدم تنظيم عملية التكامل والتعاون بين االثنين »الطب والطب 
البديل« نما سوق ضخم ميدانه »الواتساب« ودخل فيه كّل من َهّب ودّب، 
ويتم تداول اآلالف من رس��ائل العالج البديل وازدهرت أس��واق العّطارين 
والح��واج وس��معنا بنباتات لم نس��مع بها من قبل، وانتش��رت عبر برامج 
اليوتيوب أس��ماء كثيرة ألش��خاص يقّدم��ون النصائح لتن��اول المكّمالت 
الغذائي��ة ونرى منها ش��ركات ارتفعت مبيعاتها وُتطل��ب منتجاتها عبر 

»األونالين«.
المس��ألة ال تق��ف عند ترخيص هذا الن��وع من الممارس��ة الطبية فقط، 
فهذا تقوم به »نهرا« مش��كورًة بوضع معايير، وتق��وم بعمل امتحانات 
لمن يريد ممارس��ة هذه المهنة حتى ال تكون فوضى، إّنما ما أقصده أن 
التعاون بين االثنين الطب العام والطب البديل من ش��أنه أن ُيسارع في 
العالج في العديد من الحاالت، ومن شأنه أن يقطع الطريق على الدخالء، 
إّنما نادرًا ما س��معُت طبيبًا يق��ول للمريض ُخذ هذا المكّمل الغذائي إلى 
جانب الدواء الذي وصفُته لك فإنه يساهم في تفعيل الدواء أو ُيساعد في 
تخفي��ض حّدته أو يقول له إن إكثارك م��ن هذه المادة مفيد، ناهيك عن 
أطباء ال يتحّدثون أصاًل، يكتفي بوصف الدواء وينظر لك شزرًا، أي قم افسح 

الطريق للذي بعدك! 
هذه وجهة نظر مريضة بالّسكر من النوع الثاني ساهمت بعض المكّمالت 

واألغذية في التأثير على انخفاضه، شفانا اهلل وإياكم من كّل شّر.

»على الحائط« يعود مع معرض إنتريرز
م��ن المقرر إقام��ة المعرض الفني 
»عل��ى الحائ��ط« مرة أخ��رى ضمن 
فعاليات معرض إنتريرز. ويستهدف 
»عل��ى الحائط« التروي��ج للفنانين 
البحرينيي��ن وع��رض أعمالهم على 

المجتمع بأكمله.
وسوف تستضيف الدورة الثالثة من 
المعرض أب��رز الفنانين البحرينيين 
مث��ل عب��اس الموس��وي، وبلقيس 
فخرو، وعمر الراش��د، وأحمد عنان، 
الجالوي،  األحمد، ومه��دي  وعدنان 
العريبي،  األيوب��ي، وجعف��ر  ولين��ا 
ومروة راش��د آل خليفة، ومريم علي 

فخرو، وزهير السعيد.
ويحظى معرض »عل��ى الحائط 3« 
بدعم من المجلس الوطني للفنون 
الذي تم تأسيس��ه مؤخرًا، وس��يتم 
افتتاحه برعاي��ة كريمة من رئيس 
المجلس الش��يخ راش��د ب��ن خليفة 
آل خليف��ة. كما س��يلقي المعرض 
الضوء على األعم��ال الفنية لطالب 

جامعة البحرين.
»يتول��ى المجلس الوطن��ي للفنون 
اإلش��راف على حملة واسعة النطاق 

وتطوي��ر  الفن��ي  الوع��ي  لنش��ر 
بيئة تس��اعد عل��ى تعزي��ز اإلبداع 
المحليي��ن«،  الفناني��ن  ودع��م 
كم��ا يق��ول جب��ران عبدالرحم��ن، 
المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة الهالل 
الجه��ة  والمع��ارض،  للمؤتم��رات 
للمعرض: »تمش��يًا مع  المنظم��ة 
هذا اله��دف النبيل، نحرص على أن 
يض��م مع��رض »عل��ى الحائط 3« 
نخبة من الفنانين لعرض مواهبهم 

عبر العديد من الوسائل الفنية، بما 
في ذلك الرسم والتصوير والنحت«.

ويضيف: »يتزايد االهتمام بالفنون 
والثقافة في البحري��ن، وقد نجحت 
مؤسس��ات رائ��دة مث��ل المجل��س 
البحرين  للفنون ومجموعة  الوطني 
للبراوي��ز الفنية في إب��راز المواهب 
الفني��ة المحلي��ة وتعزي��ز مكانتها 
عل��ى الخارط��ة الفني��ة العالمي��ة. 
وس��وف نقوم من خ��الل المعرض 

بعرض أعمال المواهب المتعددة، 
كما سيدير بعض الفنانين سلسلة 
م��ن ورش العمل عن فن الخطوط، 
والفصول الفنية الحية، والجلس��ات 

اإلبداعية«.
م��ن جانبه، ق��ال مدي��ر المعارض 
أحمد سليمان: »تعد الفنون عنصرًا 
أساسيًا للتصميم الداخلي، ويحرص 
معرض »على الحائط 3«، بالتعاون 
مع مع��رض إنتري��رز على ترس��يخ 
دور الف��ن البحريني ف��ي الديكورات 
للمن��ازل  الداخلي��ة  والتصميم��ات 
لتمث��ل ج��زءًا م��ن حياتن��ا اليومية 

واستثمارًا مثمرًا للمستقبل«.
يق��ام مع��رض إنتريرز ف��ي الفترة 
ف��ي   2022 م��ارس   24-22 م��ن 
مرك��ز البحرين الدول��ي للمعارض، 
بالتزام��ن مع معرض الخليج للعقار 
ومع��رض الخلي��ج للبن��اء، لتواصل 
تحقي��ق  المع��ارض  ه��ذه  بذل��ك 
النج��اح ألكبر وجهة عرض ش��املة 
لقطاع األعمال لخدمة أسواق البناء 
الداخل��ي والعق��ار في  والتصمي��م 

منطقة الخليج الشمالية.

 زيادة مدة مقاطع الفيديو  
بـ»تيك توك« إلى 10 دقائق

س��تتيح ش��بكة تيك توك االجتماعية لمستخدميها نشر مقاطع 
فيدي��و تص��ل مدتها إلى عش��ر دقائ��ق بداًل من الح��د األقصى 

الحالي البالغ ثالث دقائق.
وته��دف من ه��ذه المب��ادرة إلى تس��جيل نقطة جدي��دة على 

منافستها الرئيسة يوتيوب.
ويأتي هذا القرار الذي أورده عدد من وس��ائل اإلعالم األمريكية 
وأك��ده لوكالة فرانس برس الناطق باس��م تي��ك توك بعد أقل 
من ثمانية أش��هر على زيادة المدة القص��وى من دقيقة واحدة 
إلى ثالث. وأمل الناطق باس��م الشركة التابعة لمجموعة »بايت 
دانس« الصينية »في أن توّفر هذه الخطوة المزيد من الفرص« 

لمنتجي المحتوى على الشبكة في كل أنحاء العالم.
ومن ش��أن هذا التغيي��ر أن يمّكن تيك ت��وك المتخصصة أصاًل 
ف��ي مقاطع الفيدي��و القصيرة، ال بل القصيرة ج��دًا إذ أن الكثير 
منها ال يزال يقل عن دقيقة، من اقتحام المجال الخاص بش��بكة 
يوتيوب التي تش��ّكل مرجعًا في ما يتعل��ق بمحتويات الفيديو 

التي ينتجها المستخدمون مباشرة.
وفي مارس الماضي، سعت يوتيوب هي األخرى إلى منافسة تيك 
توك على ملعبها من خالل إطالق »يوتيوب شورتس« التي تتيح 

تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية.
كذلك دخلت أنستغرام التابعة لمجموعة ميتا -فيسبوك سابقًا- 
عل��ى خط مقاطع الفيديو القصيرة من خالل تطبيق »ريلز« الذي 
أطلقت��ه في أغس��طس 2020 لتمكي��ن مس��تخدميها أيضًا من 

تسجيل مقاطع فيديو.

 حسين الجسمي
يحيي أمسية بمسرح الدانة

يحيي الفنان الكبير والمغني اإلماراتي حس��ين الجس��مي أمسية غنائية مساء 
الجمعة 4 مارس 2022 على مس��رح الدانة، والتي سيقدم فيها باقة متنوعة 

من أغانيه المميزة وسيصدح بها في مساء الصخير.
وأعلن المنظمون أن بيع التذاكر شهد إقبااًل كبيرًا وقد نفدت التذاكر المتعلقة 
بالدرجتين A وB في حين س��تكون التذاكر المحدودة لباقي الدرجات متاحة 
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واتس��مت المس��يرة الفنية لحس��ين الجس��مي بانطالقتها األصيل��ة القوية 
وثرائه��ا وتنوعها في وقت قياس��ي وه��و ما جعل منه صوتًا ش��بابيًا وطاقة 
غنائي��ة متميزة، كم��ا وتميز الجس��مي بإضافاته الفنية النوعية ولمس��اته 
المؤثرة في الغناء الخليجي وتمس��كه القوي بالحس الفني اإلماراتي األصيل 
والتراث الموس��يقي إلى جانب إجادته للغناء باللهجتين المصرية والمغربية 
من خالل العديد من أغانيه، األمر الذي أكس��ب ألبوماته الغنائية تنوعًا الفتًا 

وساهم في خلق حضوره وانتشاره الفني الكبير على مستوى العالم العربي.

وفاة السعودي عز القحطاني 
صاحب »الروح الجميلة«

ف��ي معركته مع الحي��اة، كان يواجه الش��اب عز 
القحطاني المش��هور على مواق��ع التواصل آالمه 
بروحه الجميلة وباإليجابي��ة افتقدها رواد مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي، الذين عب��روا عن حزنهم 

على وفاته، بعد صراع طويل مع المرض.
وع��رف عز بأنه »صاح��ب ال��روح الجميلة« وذلك 
لنش��ره فيديوهات تبث الروح اإليجابية والتفاؤل 
في نف��وس متابعيه، مرددًا عبارة »الحياة حلوة« 
دائم��ًا، رغ��م ظروفه الصحية الصعب��ة التي كان 

يعانيها.
وكان يعاني من الش��لل، كما أنه كان يعاني من 
تفش��ي مرض الس��رطان في جس��ده بشكٍل عجز 

معه الفريق الطبي المشرف على عالجه عن تقديم أي مساعدٍة أخرى لدعمه في مواجهة هذا 
الم��رض العضال. ويؤكد أهل عز القحطاني أن ولدهم كان قد أصيب بمرض الس��رطان منذ 
ما يقارب 6 س��نواٍت خاض فيها معارك طويلًة معه إلى أن تمكن الس��رطان في النهاية من 
تدمير أعضاء جسمه بالكامل موقفًا وظائفه الحيوية، ليعلن القحطاني بعد ذلك استسالمه 
لهذا المرض الخبيث مودعًا الحياة تاركًا ذكرًا طيبًا لدى جميع من عرفوه وتعاملوا معه، ولدى 
جميع متابعيه ومعجبيه ومحبيه عبر مواقعه الرسمية على وسائل التواصل االجتماعي التي 
اشتعلت بمنشورات الدعوة له بالرحمة والمغفرة، وبتغريدات التعزية والدعاء ألهله بالصبر 
والسلوان ليضرب مثاًل في الصبر وتحمل اآلالم والرضا بالقدر وكان يبث عبر وسائل التواصل 

االجتماعي كلمات الدعم والثبات واإليجابية.

 طالبتان تبتكران شاحنًا 
للهواتف بالطاقة الشمسية

ابتكرت الطالبتان بالمرحلة الثانوية ملك حس��ين عبدالجليل وفاطمة حسين العفو شاحنًا 
محمواًل صغيرًا وخفيفًا لألجهزة الذكية الحديثة بمختلف أنواعها، وذلك عن طريق استخدام 
الطاق��ة البديل��ة النظيفة المتمثلة في الطاقة الشمس��ية كطاقة متج��ددة، بهدف تقليل 
اس��تهالك الطاقة الكهربائية التقليدية، والمحافظ��ة على البيئة، وخفض األعباء المادية، 
والمس��اهمة في تحقيق الهدف السابع للتنمية المس��تدامة، فضاًل عن كونه جهازًا بكلفة 

مناسبة لجميع أفراد المجتمع.
وقالت الطالبتان إنهما تس��تعدان للمشاركة بهذا االبتكار في مسابقة )مشروعي الصغير( 

بمركز رعاية الطلبة الموهوبين بوزارة التربية والتعليم.

الحرب تحرم الروس من »باتمان«
العمالقة  الترفي��ه  علقت ش��ركات 
»ديزني« و»ورنر ميديا« و»س��وني 
بيكتش��رز« طرح أفالمها في روسيا 

بما يشمل أحدث أفالم »باتمان«.
ويأت��ي القرار على خلفي��ة العملية 
العس��كرية الروس��ية في أوكرانيا، 
عل��ى غ��رار ش��ركات أخ��رى ق��ررت 
االنسحاب من البالد بصورة مؤقتة 

أو دائمة.
وقالت ديزني في بيان إّنه »بالنظر 
إل��ى الغ��زو غي��ر المب��ّرر ألوكرانيا 
ولألزمة اإلنسانية المأساوية، فإّننا 
نعّلق طرح أفالم في صاالت السينما 
ف��ي روس��يا، بما ف��ي ذل��ك الفيلم 

المقبل لبيكسار )ريد آليرت(«.
وأضافت: »س��نّتخذ ق��رارات تجارية 

مستقبلية تبعًا لتطّور الوضع«.

ولفت��ت الش��ركة إلى أّنه��ا تعمل 
في الوق��ت الراهن مع منظمات غير 
حكومية لتقديم مس��اعدات طارئة 
وأش��كال أخ��رى م��ن المس��اعدات 
اإلنس��انية لالجئين. كذل��ك أعلنت 

وهي  ميديا«،  »وورنر  استوديوهات 
ش��ركة إنتاج سينمائي كبرى أخرى، 
أنها »س��تجّمد« طرح أح��دث أفالم 

سلسلة »باتمان« في روسيا.
وأوضح��ت المجموعة أنها »تواصل 

مراقبة تطورات الوضع«.
من جهتها، أعلنت ش��ركة »سوني 
لمجموع��ة  التابع��ة  بيكتش��رز« 
تعليق  العمالقة،  اليابانية  س��وني 
طرح أفالمه��ا في صاالت الس��ينما 
ف��ي روس��يا، بم��ا ف��ي ذل��ك فيلم 
»موربي��وس« الجدي��د ع��ن عال��م 

األبطال الخارقين.
وبررت »س��وني بيكتش��رز« قرارها 
العم��ل  ب�»اس��تمرار  بي��ان  ف��ي 
العسكري في أوكرانيا، وما نتج عنه 
من ضبابية وأزمة إنس��انية نش��أت 

في هذه المنطقة«.
بيكتش��رز«:  »س��وني  وأضاف��ت 
جمي��ع  م��ع  وصلواتن��ا  »أفكارن��ا 
المتضرري��ن ونأم��ل أن ُتح��ل هذه 

األزمة بسرعة«.

 أوكرانيان يتزوجان 
قبل االلتحاق بصفوف المقاتلين

لم يكن هذا يوم الزفاف الذي توقعاه، ولكن عندما هاجمت 
روس��يا بلدهما، س��ارعت نائبة إدارة مدين��ة كييف يارينا 
أرييفا وشريكها سفياتوسالف فورسين لعقد قرانهما على 
ص��وت صفارات اإلنذار التي صمت آذان الحاضرين. وقالت 
أرييفا لوس��ائل إع��الم غربية: »كان ذلك مخيف��ًا للغاية.. 
ولكنها أيضًا أس��عد لحظة في حياتك«. وتصدرت منصات 
التواصل االجتماعي حول العالم صور زفاف أرييفا وزوجها 
سفياتوس��الف فورس��ين، اللذين قررا الزواج قبل االنطالق 
في مهمة للدفاع عن بلدهم��ا بالتزامن مع اندالع الحرب 
بين أوكرانيا وروسيا. وحصدت صور الزفاف إعجاب ماليين 
النش��طاء عبر منصات التواصل االجتماع��ي، الذين عبروا 
عن إعجابه��م وتأثرهم »بقصة حبهم��ا«، متمنين لهما 

»السعادة والتوفيق في حياتهما«.

Link

P  20

Link

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

16الصغرى27العظمىدرجات الحرارةمواقيت الصالة 06:55العشاء05:40المغرب03:10العصـــر11:51الظهــر06:00الشروق04:43الفجر

شــكرًا »هيئة تنظيم المهن الصحية« على سحب بعض 
منتجــات فحــص كورونــا الســريع لعــدم دقتهــا، لكن 

السؤال.. كيف دخلت السوق قبل موافقة الهيئة؟!
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طب عام + طب بديل
يوم أمس ُنش��ر خبر عن »دراس��ة طبية في جامعة البحرين استنتجت أن 
االنخفاض في مستويات األحماض األمينية قد يكون مرتبطًا باضطرابات 

الغّدة الدرقية لدى مرضى السكري«. 
واقترحت الدراسة -التي شاركت بها رئيسة قسم العلوم المتكاملة بكلية 
العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين الدكتورة رباب عبدالوهاب في 
المؤتمر الخامس للطب الباطني والسكري والسمنة »IMDO«، الذي عقد 
في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2022- »اس��تخدام هذه النتائج لتحديد 
نوعية عالج مرضى الس��كري، أو اس��تخدام األحم��اض األمينية كمكّمالت 

غذائية لتحسين إدارة المرض، ومنع المضاعفات في المستقبل«.
إن كان��ت المكّم��الت الغذائي��ة تلك الت��ي نتناولها بدون استش��ارة في 
أحيان كثيرة كالفيتامينات والمعادن مؤثرة ومهّمة بهذا الش��كل، أسأل 
ولست الخبيرة عن السبب وراء عدم استعانة األطباء االستشاريين بالطب 
البدي��ل؟ أو بخبراء التغذية لعالج العديد م��ن األمراض التي ثبت أن لها 

عالقة وارتباطًا وينفع معها التداوي بالغذاء أو باألعشاب؟ 
خاص��ة أنه قد ثبت أن العديد من األمراض له عالقة بما نأكل ونش��رب، 
هذا ال جدال فيه، ولكّن األطباء يكتفون بوصف األدوية ومتابعة تطّورات 
المريض من خالل مراجعتهم بعد عدة أس��ابيع لمعرفة أثر الدواء فقط، 
وفي حاالت محدودة يحّولون المريض على استش��اري التغذية كالُس��منة 
مث��اًل وذل��ك من أجل تخفي��ف ال��وزن إن كان هناك ارتباط بين الُس��منة 
والم��رض؛ ِلَم التردد في التعاون بي��ن االثنين، ما الذي يمنع وكأن هناك 

حساسّية تجاه طلب المساعدة وباألخص بالبدائل؟! 
بس��بب عدم تنظيم عملية التكامل والتعاون بين االثنين »الطب والطب 
البديل« نما سوق ضخم ميدانه »الواتساب« ودخل فيه كّل من َهّب ودّب، 
ويتم تداول اآلالف من رس��ائل العالج البديل وازدهرت أس��واق العّطارين 
والح��واج وس��معنا بنباتات لم نس��مع بها من قبل، وانتش��رت عبر برامج 
اليوتيوب أس��ماء كثيرة ألش��خاص يقّدم��ون النصائح لتن��اول المكّمالت 
الغذائي��ة ونرى منها ش��ركات ارتفعت مبيعاتها وُتطل��ب منتجاتها عبر 

»األونالين«.
المس��ألة ال تق��ف عند ترخيص هذا الن��وع من الممارس��ة الطبية فقط، 
فهذا تقوم به »نهرا« مش��كورًة بوضع معايير، وتق��وم بعمل امتحانات 
لمن يريد ممارس��ة هذه المهنة حتى ال تكون فوضى، إّنما ما أقصده أن 
التعاون بين االثنين الطب العام والطب البديل من ش��أنه أن ُيسارع في 
العالج في العديد من الحاالت، ومن شأنه أن يقطع الطريق على الدخالء، 
إّنما نادرًا ما س��معُت طبيبًا يق��ول للمريض ُخذ هذا المكّمل الغذائي إلى 
جانب الدواء الذي وصفُته لك فإنه يساهم في تفعيل الدواء أو ُيساعد في 
تخفي��ض حّدته أو يقول له إن إكثارك م��ن هذه المادة مفيد، ناهيك عن 
أطباء ال يتحّدثون أصاًل، يكتفي بوصف الدواء وينظر لك شزرًا، أي قم افسح 

الطريق للذي بعدك! 
هذه وجهة نظر مريضة بالّسكر من النوع الثاني ساهمت بعض المكّمالت 

واألغذية في التأثير على انخفاضه، شفانا اهلل وإياكم من كّل شّر.

»على الحائط« يعود مع معرض إنتريرز
م��ن المقرر إقام��ة المعرض الفني 
»عل��ى الحائ��ط« مرة أخ��رى ضمن 
فعاليات معرض إنتريرز. ويستهدف 
»عل��ى الحائط« التروي��ج للفنانين 
البحرينيي��ن وع��رض أعمالهم على 

المجتمع بأكمله.
وسوف تستضيف الدورة الثالثة من 
المعرض أب��رز الفنانين البحرينيين 
مث��ل عب��اس الموس��وي، وبلقيس 
فخرو، وعمر الراش��د، وأحمد عنان، 
الجالوي،  األحمد، ومه��دي  وعدنان 
العريبي،  األيوب��ي، وجعف��ر  ولين��ا 
ومروة راش��د آل خليفة، ومريم علي 

فخرو، وزهير السعيد.
ويحظى معرض »عل��ى الحائط 3« 
بدعم من المجلس الوطني للفنون 
الذي تم تأسيس��ه مؤخرًا، وس��يتم 
افتتاحه برعاي��ة كريمة من رئيس 
المجلس الش��يخ راش��د ب��ن خليفة 
آل خليف��ة. كما س��يلقي المعرض 
الضوء على األعم��ال الفنية لطالب 

جامعة البحرين.
»يتول��ى المجلس الوطن��ي للفنون 
اإلش��راف على حملة واسعة النطاق 

وتطوي��ر  الفن��ي  الوع��ي  لنش��ر 
بيئة تس��اعد عل��ى تعزي��ز اإلبداع 
المحليي��ن«،  الفناني��ن  ودع��م 
كم��ا يق��ول جب��ران عبدالرحم��ن، 
المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة الهالل 
الجه��ة  والمع��ارض،  للمؤتم��رات 
للمعرض: »تمش��يًا مع  المنظم��ة 
هذا اله��دف النبيل، نحرص على أن 
يض��م مع��رض »عل��ى الحائط 3« 
نخبة من الفنانين لعرض مواهبهم 

عبر العديد من الوسائل الفنية، بما 
في ذلك الرسم والتصوير والنحت«.

ويضيف: »يتزايد االهتمام بالفنون 
والثقافة في البحري��ن، وقد نجحت 
مؤسس��ات رائ��دة مث��ل المجل��س 
البحرين  للفنون ومجموعة  الوطني 
للبراوي��ز الفنية في إب��راز المواهب 
الفني��ة المحلي��ة وتعزي��ز مكانتها 
عل��ى الخارط��ة الفني��ة العالمي��ة. 
وس��وف نقوم من خ��الل المعرض 

بعرض أعمال المواهب المتعددة، 
كما سيدير بعض الفنانين سلسلة 
م��ن ورش العمل عن فن الخطوط، 
والفصول الفنية الحية، والجلس��ات 

اإلبداعية«.
م��ن جانبه، ق��ال مدي��ر المعارض 
أحمد سليمان: »تعد الفنون عنصرًا 
أساسيًا للتصميم الداخلي، ويحرص 
معرض »على الحائط 3«، بالتعاون 
مع مع��رض إنتري��رز على ترس��يخ 
دور الف��ن البحريني ف��ي الديكورات 
للمن��ازل  الداخلي��ة  والتصميم��ات 
لتمث��ل ج��زءًا م��ن حياتن��ا اليومية 

واستثمارًا مثمرًا للمستقبل«.
يق��ام مع��رض إنتريرز ف��ي الفترة 
ف��ي   2022 م��ارس   24-22 م��ن 
مرك��ز البحرين الدول��ي للمعارض، 
بالتزام��ن مع معرض الخليج للعقار 
ومع��رض الخلي��ج للبن��اء، لتواصل 
تحقي��ق  المع��ارض  ه��ذه  بذل��ك 
النج��اح ألكبر وجهة عرض ش��املة 
لقطاع األعمال لخدمة أسواق البناء 
الداخل��ي والعق��ار في  والتصمي��م 

منطقة الخليج الشمالية.

 زيادة مدة مقاطع الفيديو  
بـ»تيك توك« إلى 10 دقائق

س��تتيح ش��بكة تيك توك االجتماعية لمستخدميها نشر مقاطع 
فيدي��و تص��ل مدتها إلى عش��ر دقائ��ق بداًل من الح��د األقصى 

الحالي البالغ ثالث دقائق.
وته��دف من ه��ذه المب��ادرة إلى تس��جيل نقطة جدي��دة على 

منافستها الرئيسة يوتيوب.
ويأتي هذا القرار الذي أورده عدد من وس��ائل اإلعالم األمريكية 
وأك��ده لوكالة فرانس برس الناطق باس��م تي��ك توك بعد أقل 
من ثمانية أش��هر على زيادة المدة القص��وى من دقيقة واحدة 
إلى ثالث. وأمل الناطق باس��م الشركة التابعة لمجموعة »بايت 
دانس« الصينية »في أن توّفر هذه الخطوة المزيد من الفرص« 

لمنتجي المحتوى على الشبكة في كل أنحاء العالم.
ومن ش��أن هذا التغيي��ر أن يمّكن تيك ت��وك المتخصصة أصاًل 
ف��ي مقاطع الفيدي��و القصيرة، ال بل القصيرة ج��دًا إذ أن الكثير 
منها ال يزال يقل عن دقيقة، من اقتحام المجال الخاص بش��بكة 
يوتيوب التي تش��ّكل مرجعًا في ما يتعل��ق بمحتويات الفيديو 

التي ينتجها المستخدمون مباشرة.
وفي مارس الماضي، سعت يوتيوب هي األخرى إلى منافسة تيك 
توك على ملعبها من خالل إطالق »يوتيوب شورتس« التي تتيح 

تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية.
كذلك دخلت أنستغرام التابعة لمجموعة ميتا -فيسبوك سابقًا- 
عل��ى خط مقاطع الفيديو القصيرة من خالل تطبيق »ريلز« الذي 
أطلقت��ه في أغس��طس 2020 لتمكي��ن مس��تخدميها أيضًا من 

تسجيل مقاطع فيديو.

 حسين الجسمي
يحيي أمسية بمسرح الدانة

يحيي الفنان الكبير والمغني اإلماراتي حس��ين الجس��مي أمسية غنائية مساء 
الجمعة 4 مارس 2022 على مس��رح الدانة، والتي سيقدم فيها باقة متنوعة 

من أغانيه المميزة وسيصدح بها في مساء الصخير.
وأعلن المنظمون أن بيع التذاكر شهد إقبااًل كبيرًا وقد نفدت التذاكر المتعلقة 
بالدرجتين A وB في حين س��تكون التذاكر المحدودة لباقي الدرجات متاحة 

 .www.springofculture.org عبر الموقع اإللكتروني للمهرجان
واتس��مت المس��يرة الفنية لحس��ين الجس��مي بانطالقتها األصيل��ة القوية 
وثرائه��ا وتنوعها في وقت قياس��ي وه��و ما جعل منه صوتًا ش��بابيًا وطاقة 
غنائي��ة متميزة، كم��ا وتميز الجس��مي بإضافاته الفنية النوعية ولمس��اته 
المؤثرة في الغناء الخليجي وتمس��كه القوي بالحس الفني اإلماراتي األصيل 
والتراث الموس��يقي إلى جانب إجادته للغناء باللهجتين المصرية والمغربية 
من خالل العديد من أغانيه، األمر الذي أكس��ب ألبوماته الغنائية تنوعًا الفتًا 

وساهم في خلق حضوره وانتشاره الفني الكبير على مستوى العالم العربي.

وفاة السعودي عز القحطاني 
صاحب »الروح الجميلة«

ف��ي معركته مع الحي��اة، كان يواجه الش��اب عز 
القحطاني المش��هور على مواق��ع التواصل آالمه 
بروحه الجميلة وباإليجابي��ة افتقدها رواد مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي، الذين عب��روا عن حزنهم 

على وفاته، بعد صراع طويل مع المرض.
وع��رف عز بأنه »صاح��ب ال��روح الجميلة« وذلك 
لنش��ره فيديوهات تبث الروح اإليجابية والتفاؤل 
في نف��وس متابعيه، مرددًا عبارة »الحياة حلوة« 
دائم��ًا، رغ��م ظروفه الصحية الصعب��ة التي كان 

يعانيها.
وكان يعاني من الش��لل، كما أنه كان يعاني من 
تفش��ي مرض الس��رطان في جس��ده بشكٍل عجز 

معه الفريق الطبي المشرف على عالجه عن تقديم أي مساعدٍة أخرى لدعمه في مواجهة هذا 
الم��رض العضال. ويؤكد أهل عز القحطاني أن ولدهم كان قد أصيب بمرض الس��رطان منذ 
ما يقارب 6 س��نواٍت خاض فيها معارك طويلًة معه إلى أن تمكن الس��رطان في النهاية من 
تدمير أعضاء جسمه بالكامل موقفًا وظائفه الحيوية، ليعلن القحطاني بعد ذلك استسالمه 
لهذا المرض الخبيث مودعًا الحياة تاركًا ذكرًا طيبًا لدى جميع من عرفوه وتعاملوا معه، ولدى 
جميع متابعيه ومعجبيه ومحبيه عبر مواقعه الرسمية على وسائل التواصل االجتماعي التي 
اشتعلت بمنشورات الدعوة له بالرحمة والمغفرة، وبتغريدات التعزية والدعاء ألهله بالصبر 
والسلوان ليضرب مثاًل في الصبر وتحمل اآلالم والرضا بالقدر وكان يبث عبر وسائل التواصل 

االجتماعي كلمات الدعم والثبات واإليجابية.

 طالبتان تبتكران شاحنًا 
للهواتف بالطاقة الشمسية

ابتكرت الطالبتان بالمرحلة الثانوية ملك حس��ين عبدالجليل وفاطمة حسين العفو شاحنًا 
محمواًل صغيرًا وخفيفًا لألجهزة الذكية الحديثة بمختلف أنواعها، وذلك عن طريق استخدام 
الطاق��ة البديل��ة النظيفة المتمثلة في الطاقة الشمس��ية كطاقة متج��ددة، بهدف تقليل 
اس��تهالك الطاقة الكهربائية التقليدية، والمحافظ��ة على البيئة، وخفض األعباء المادية، 
والمس��اهمة في تحقيق الهدف السابع للتنمية المس��تدامة، فضاًل عن كونه جهازًا بكلفة 

مناسبة لجميع أفراد المجتمع.
وقالت الطالبتان إنهما تس��تعدان للمشاركة بهذا االبتكار في مسابقة )مشروعي الصغير( 

بمركز رعاية الطلبة الموهوبين بوزارة التربية والتعليم.

الحرب تحرم الروس من »باتمان«
العمالقة  الترفي��ه  علقت ش��ركات 
»ديزني« و»ورنر ميديا« و»س��وني 
بيكتش��رز« طرح أفالمها في روسيا 

بما يشمل أحدث أفالم »باتمان«.
ويأت��ي القرار على خلفي��ة العملية 
العس��كرية الروس��ية في أوكرانيا، 
عل��ى غ��رار ش��ركات أخ��رى ق��ررت 
االنسحاب من البالد بصورة مؤقتة 

أو دائمة.
وقالت ديزني في بيان إّنه »بالنظر 
إل��ى الغ��زو غي��ر المب��ّرر ألوكرانيا 
ولألزمة اإلنسانية المأساوية، فإّننا 
نعّلق طرح أفالم في صاالت السينما 
ف��ي روس��يا، بما ف��ي ذل��ك الفيلم 

المقبل لبيكسار )ريد آليرت(«.
وأضافت: »س��نّتخذ ق��رارات تجارية 

مستقبلية تبعًا لتطّور الوضع«.

ولفت��ت الش��ركة إلى أّنه��ا تعمل 
في الوق��ت الراهن مع منظمات غير 
حكومية لتقديم مس��اعدات طارئة 
وأش��كال أخ��رى م��ن المس��اعدات 
اإلنس��انية لالجئين. كذل��ك أعلنت 

وهي  ميديا«،  »وورنر  استوديوهات 
ش��ركة إنتاج سينمائي كبرى أخرى، 
أنها »س��تجّمد« طرح أح��دث أفالم 

سلسلة »باتمان« في روسيا.
وأوضح��ت المجموعة أنها »تواصل 

مراقبة تطورات الوضع«.
من جهتها، أعلنت ش��ركة »سوني 
لمجموع��ة  التابع��ة  بيكتش��رز« 
تعليق  العمالقة،  اليابانية  س��وني 
طرح أفالمه��ا في صاالت الس��ينما 
ف��ي روس��يا، بم��ا ف��ي ذل��ك فيلم 
»موربي��وس« الجدي��د ع��ن عال��م 

األبطال الخارقين.
وبررت »س��وني بيكتش��رز« قرارها 
العم��ل  ب�»اس��تمرار  بي��ان  ف��ي 
العسكري في أوكرانيا، وما نتج عنه 
من ضبابية وأزمة إنس��انية نش��أت 

في هذه المنطقة«.
بيكتش��رز«:  »س��وني  وأضاف��ت 
جمي��ع  م��ع  وصلواتن��ا  »أفكارن��ا 
المتضرري��ن ونأم��ل أن ُتح��ل هذه 

األزمة بسرعة«.

 أوكرانيان يتزوجان 
قبل االلتحاق بصفوف المقاتلين

لم يكن هذا يوم الزفاف الذي توقعاه، ولكن عندما هاجمت 
روس��يا بلدهما، س��ارعت نائبة إدارة مدين��ة كييف يارينا 
أرييفا وشريكها سفياتوسالف فورسين لعقد قرانهما على 
ص��وت صفارات اإلنذار التي صمت آذان الحاضرين. وقالت 
أرييفا لوس��ائل إع��الم غربية: »كان ذلك مخيف��ًا للغاية.. 
ولكنها أيضًا أس��عد لحظة في حياتك«. وتصدرت منصات 
التواصل االجتماعي حول العالم صور زفاف أرييفا وزوجها 
سفياتوس��الف فورس��ين، اللذين قررا الزواج قبل االنطالق 
في مهمة للدفاع عن بلدهم��ا بالتزامن مع اندالع الحرب 
بين أوكرانيا وروسيا. وحصدت صور الزفاف إعجاب ماليين 
النش��طاء عبر منصات التواصل االجتماع��ي، الذين عبروا 
عن إعجابه��م وتأثرهم »بقصة حبهم��ا«، متمنين لهما 

»السعادة والتوفيق في حياتهما«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/02/watan-20220302.pdf?1646195175
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/993435
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/02/watan-20220302.pdf?1646195175
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

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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3 آالف دينار لكل من يحصل على بيت
^وافـــق مجلـــس النواب علـــى اقتراح برغبة مســـتعجل 
بشـــأن منح قـــرض بمقـــدار 3 آالف دينار للمواطن المســـتفيد 
مـــن الوحدات الســـكنية، بشـــرط أن يتم إضافـــة مبلغ القرض 
الممنوح للمواطن من قبل وزارة اإلسكان مع المبلغ اإلجمالي 

للوحدة السكنية التي يتم دفعها على أقساط شهرية.
وقـــال النائـــب أحمد األنصـــاري إن المقترح يســـاعد المواطن 
على تأهيل الوحدة الســـكنية الحاصـــل عليها بما تتطلبه من 
حاجات ومســـتلزمات أساســـية ضمانا للعيش الكريم لألســـر 

البحرينية.
وأضاف أن األوضاع االقتصادية وارتفاع األسعار تثقل كاهل 
المواطـــن البحرينـــي بســـبب االلتزامـــات الملقـــاة علـــى عاتقه 
والسيما عند حصوله على الوحدة السكنية، حيث ال يستطيع 

الرئيسة فوزية زينل متجهة للمنصةالمواطن تجهيز مسكنه باألساسيات لمحدودية دخله.

مع احتساب مدة عضويته ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد

جدل عن عودة النائب السابق لوظيفته
علـــى  النـــواب  مجلـــس  ^وافـــق 
للبرلمانـــي  يمنـــح  بقانـــون  االقتـــراح 
العودة إلى وظيفته التي كان يشـــغلها 
الســـلطة  فـــي  انتهـــاء عضويتـــه  بعـــد 
التشريعية، مع احتساب مدة عضويته 
ضمـــن مـــدة خدمتـــه المحســـوبة فـــي 
التقاعد، وأدائه االشتراكات المستحقة 

عنه وعن جهة عمله.
عـــدم  كمـــال  سوســـن  النائـــب  ورأت 
دســـتورية االقتراح بقانون، متفقة مع 
مبـــدأ تحقق األمـــان الوظيفي ألعضاء 
الســـلطة التشـــريعية وعـــدم معارضـــة 
االجتماعـــي،  للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة 
مضيفة أن التعديل يقّوض استقاللية 
ويجـــره  قراراتـــه  وحياديـــة  المشـــرع 
للتبعية خالل تمتعه بالحصانة، مؤيدة 
لالقتـــراح  الرافـــض  الحكومـــة  قـــرار 

بقانون.
النفيعـــي  إبراهيـــم  النائـــب  ورفـــض 

بيـــن  تمييـــز  مـــن  فيـــه  لمـــا  االقتـــراح 
الســـلطة  وأعضـــاء  المواطنيـــن 
التشـــريعية، موضحـــا أنـــه مـــع تأميـــن 
أمان معيشي للنواب، مضيفا أن أغلب 
الدخـــل  ذوي  مـــن  المجلـــس  أعضـــاء 

المحدود.

أن  الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب  وأفـــاد 
االقتـــراح بقانون له تبعات منها وجود 
المحســـوبية لجهـــة معينة تفرض على 
البرلمانـــي عـــدم مراقبـــة الجهـــة التـــي 

يريد العودة للعمل فيها.
وذكر النائب محمود البحراني أن رفع 

األمـــان الوظيفي عـــن النائب يحد من 
رقابته بشكل جدي ومهني، معتبرا أن 
المقترح ال يصب في مصلحة الشعب، 
مطالبا الحكومة بتشجيع فئة الشباب 
حريـــة  للنائـــب  يؤمـــن  إطـــار  ووضـــع 

التعبير.

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  ^أكـــد 
االجتماعيـــة جميل حميـــدان أن الوزارة 
تستقطب الباحثين عن العمل وال تعتمد 
سياســـة تنفيرهم واستبعادهم من نظام 
التعطـــل. وبيـــن أن فتح المجـــال لعالوة 
التعطـــل دون ضوابط ســـيرفع من أعداد 
العاطلين ألرقام فلكية تســـيء للبحرين 

والوضع االقتصادي فيها. 
وقال “إن هنـــاك كثيرين نيتهم الحصول 

علـــى المكافـــآت الماليـــة وليـــس العمـــل 
هـــؤالء  وجـــود  وأن  متعـــددة،  ألســـباب 
يعيـــق الباحثيـــن الجاديـــن من الترشـــح 
والفـــرص والمتابعـــة”. وأضـــاف “ال نريـــد 
أن نســـتبعد العاطليـــن عـــن العمـــل مـــن 
عـــالوة التعطـــل إال أنـــه ال وجـــود لعالوة 
ماليـــة دون ضوابـــط، لالطمئنـــان بالتزام 
العاطليـــن بالشـــروط األساســـية للعالوة 

وعوامل الجدية”.

باحثون عن عمل يسعون للمكافأة وليس الوظيفة

وزير العمل والتنمية االجتماعية 

ال توجد شركة ستنتظر الموظف 4 أشهر

ال تمديد لمهلة إنهاء عقد العمل لـ 120 يوًما

ت مجلس النـــواب برفض مشـــروع يهدف  ^صـــوَّ
إلـــى إلزام العامل بإخطار الشـــركة التي يعمل فيها قبل 
120 يوًمـــا على األقل فـــي حال رغبته في الخروج من 

العمل.
هـــذا  إن  الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
المشـــروع بقانون مجحف بحـــق المواطن، حيث إنه ال 
يوجد شركة ستنتظر الموظف 4 أشهر، رافضا المقترح 

الـــذي ال يصب في مصلحـــة المواطن ويحرمه من حق 
االنتقال من وظيفة إلى أخرى.

وذكر النائب فالح هاشـــم أنه ال توجد عدالة اجتماعية 
فـــي المقتـــرح بين صاحـــب العمل والموظـــف، مبيًنا أن 
مبررات مشروع القانون غير مقنعة والتي تؤكد فرض 

هذه المدة لندرة تخصصات بعض الموظفين.
وبّينت النائب سوســـن كمال أن مشـــروع القانون يقيد 

صالحيـــة العامـــل من صاحـــب عمل إلـــى صاحب عمل 
آخـــر، وتابعت “أن هذا المشـــروع أعجـــب التجار ونحن 
نرفضـــه رفًضا قاطًعا؛ حفاًظا علـــى الكرامة ووقوًفا مع 
العدالـــة”. وبّيـــن النائـــب إبراهيـــم النفيعي أن مشـــروع 
القانون ال يتماشـــى مع حقوق اإلنســـان والحرية، وهو 
مـــا يحـــرم المواطـــن الـــذي تطور ونـــال الشـــهادات من 

االرتقاء في وظائف أخرى تتناسب ومؤهالته.

^صـــوت مجلـــس النواب 
برفض مشـــروع قانون إنشـــاء 
للدراســـات  األعلـــى  المجلـــس 
إلـــى  يهـــدف  الـــذي  الطبيـــة 
تحســـين الخدمات الطبية في 
المملكة، ورفع المستوى العلمي 
العامليـــن  لألطبـــاء  والعملـــي 
فـــي مختلـــف الفـــروع الطبية، 
الفنـــي  اإلعـــداد  توفيـــر  عبـــر 
لخريجـــي  والعملـــي  العلمـــي 
الطب بالتعاون مع المؤسسات 
وتطويـــر  المعنيـــة،  التعليميـــة 

التدريب لمواكبة التقدم الطبي وضمان أعلى مســـتوى علمي وفني لألطباء. 
مـــن جهتـــه، بين النائب عيســـى الدوســـري أن الغاية التشـــريعية المرجوة من 
مشـــروع القانون متحققة، مؤكدا أن تطبيق المشـــروع سيتسبب في تداخل 

االختصاصات مؤيدا رفض المشروع بقانون.
من جانبه، أوضح النائب إبراهيم النفيعي أن الهدف من مشروع القانون غير 
واضح، مطالبا بإعادة دراســـة إرجاع كلية العلوم الصحية إلى وزارة الصحة؛ 

لحاجتهم بتطوير الدراسات الطبية الحديثة، وهو مجال اختصاصها.

رفض إنشاء “األعلى للدراسات الطبية”

الوزيرة الصالح

سوسن كمالزينب عبداألمير

إبراهيم النفيعيمستشار المجلس العشيري وآل عباس

 120 سؤااًل برلمانيًّا سقط بنهاية الفصلين الثالث والرابع

سقوط سؤال النائب بانتهاء عمر البرلمان
^صـــوت مجلـــس النـــواب بالموافقـــة على مشـــروع قانـــون بتعديل 
المـــادة )143( من المرســـوم بقانون رقم )54( لســـنة 2002 بشـــأن الالئحة 
الداخليـــة لمجلس النواب والذي يتضمن عدم ســـقوط الســـؤال البرلماني 

في حال انتهاء دور االنعقاد.
وتوقـــع النائـــب محمود البحراني ســـقوط أكثر من 60 ســـؤاال هذا الفصل 
التشـــريعي، مطالبـــا بتعديل الالئحة الداخلية بمـــا يضمن عدم إهدار حق 

النواب والناس في مناقشة الوزراء.
وقال النائب عبدهللا الدوســـري إن عدد األســـئلة البرلمانية التي ســـقطت 
بانتهـــاء الفصليـــن التشـــريعيين الثالـــث والرابـــع بلـــغ 120 ســـؤاال برلمانيا 
تقريبا، بينما سقط في دوري االنعقاد األول والثاني من الفصل التشريعي 
الخامس 39 سؤاال برلمانيا. وقالت النائب سوسن كمال أن األخذ بالمقترح 
ممكن في الفترة الحالية بشرط أن يتم استخدام األداة بمزيد من الوعي 

والتعاون بحيث تستفيد منها الطواقم النيابية والوزارية المستقبلية.
وذكـــر النائـــب ممدوح الصالـــح أن مجلس النواب وافق فـــي دور االنعقاد 
الماضي على مرسوم بتقليص صالحيات المجلس، في حين أنه كان من 
المفتـــرض على النـــواب أن يلتزمـــوا بتعديل الالئحة الداخليـــة لمزيد من 

الصالحيات لحصول النائب على الرقابة.

^وافـــق مجلـــس النـــواب 
بصفـــة  برغبـــة  اقتـــراح  علـــى 
الســـماح  بشـــأن  االســـتعجال 
لصيادي “الحضرة” باســـتخراج 
الروبيـــان باســـتثناء فتـــرة منع 

الصيد.
 مـــن جهته، قـــال النائـــب خالد 
بوعنـــق إن القانـــون يمنع صيد 
الكـــراف،  بطريقـــة  الروبيـــان 
ذات  فـــي  يحاســـب  انـــه  إال 
الوقت أصحـــاب “الحضرة” من 
يســـتخرجون  الذين  الصيادين 

الروبيان منها. وأفاد النائب فاضل السواد ان المقترح يمس رزق البحارة من 
محدودي الدخل، حيث يدخل الروبيان في “الحضرة” دون إرادة من صاحبها، 
مطالبا باســـتثناء أصحاب الحضرة والسماح لهم باستخراج الروبيان،الذي ال 

يتعدى بضعة كيلوات دون تغريمه او سحب رخصته.

السماح لصيادي “الحضرة” باستخراج الروبيان

بوعنق

^أوضـــح وزيـــر مجلســـي 
الشورى والنواب غانم بن فضل 
البوعينين أن مجموع األســـئلة 
البرلمانيـــة التـــي وجهت خالل 
أدوار االنعقـــاد حتـــى اليوم بلغ 
591 ســـؤاال تم اإلجابة عنها أو 
ســـحبها من قبل النواب ســـقط 

منها 64 سؤاال فقط.
االنعقـــاد  دور  مـــدة  أن  وتابـــع 
البالغـــة فتـــرة كافيـــة ومالئمـــة 
أن  وأضـــاف  الســـؤال،  لبقـــاء 
لمجلـــس  الداخليـــة  الالئحـــة 

النواب ال تمنع النائب من اســـتخدام حقه في توجيه ذات الســـؤال الذي تقرر 
سقوطه في دور االنعقاد الذي يليه.

ا من أصل 591 سقوط 64 سؤااًل برلمانيًّ

الوزير البوعينين

تغطية: ليلى مال اهلل
تصوير: رسول الحجيري

يضاف إلى مبلغ القرض الممنوح للمواطن
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حظـــي موضوع المواطنة باهتمـــام المفكرين والتربويين علـــى مر العصور، 
وال يـــزال هـــذا الموضوع يتصدر اهتمـــام معظم البلـــدان، خصوصا في ظل 
االنتقـــال مـــن التركيز على اقتصاد المعرفة إلى االهتمـــام بما تفرضه الثورة 
الصناعية الرابعة، والتي تسارعت مظاهرها بعد وباء كوفيد 19، وما ترتب 
عليه من االعتماد بشكل أساسي على “الذكاء االصطناعي، إنترنت األشياء، 
الروبوتات، المركبات ذاتية القيادة، الطباعة ثالثية األبعاد، تكنولوجيا النانو، 
التكنولوجيـــا الحيوية، علوم المواد، تخزين الطاقة، والحوســـبة الكمومية”، 
كل ذلـــك تـــرك أثـــره الكبير على مختلـــف جوانـــب حياتنا، وأهمهـــا موضوع 
الهويـــة وما يرتبط بـــه من مواضيع تتعلق بالخصوصية، أنماط االســـتهالك، 
كيف ننظم أوقاتنا بين العمل والترفيه، وظائف المستقبل واألدوار المرتبطة 
بها، المهارات المطلوبة لمواكبة التغييرات المتسارعة، العالقات االجتماعية 
على المســـتوى الشـــخصي واألســـري والوطني والعالمي، وصـــوالً إلى اآلثار 
الصحية ســـواء الجســـدية أو النفســـية، في الحقيقة القائمة تطول وتطول 

وال يمكن إيجاد نهاية لها ألنها مقيدة فقط بخيالنا.
وهنـــا الســـؤال الـــذي يطرح نفســـه: مـــا الفـــرص والتحديـــات التـــي تفرضها 

الثـــورة الصناعيـــة الرابعة على تربيـــة المواطنة؟ هل يمكن لهـــذه الثورة أن 
تقلـــل مـــن قدراتنـــا البشـــرية، خصوصا فيما يتعلـــق بالتواصـــل الحقيقي مع 
أنفســـنا بدايًة ومع عائالتنا ومحيطنا الحقًا، الكثير منا يالحظ كيف حرمتنا 
الهواتـــف الذكية من العديد من أشـــكال التواصـــل التقليدي حتى مع العائلة 
التـــي ننتمـــي لها، وأصبح لكل واحد منا عالمه االفتراضي الذي يشـــارك فيه 
حتى خصوصياته دون إيالء األهمية لقدرة هذه األجهزة على جمع بياناته 
وتوجيهها افتراضيًا وصوالً إلى تشـــكيل هوية مبرمجة حســـب تلك الجهة، 
والتـــي يمكـــن أن تكون بعيدة كل البعد عن هويتنـــا وانتمائنا الحقيقي الذي 
يشـــكل جوهـــر المواطنـــة، وبالتالي المســـاهمة في صياغة هويـــة بعيدة عن 
واقعنـــا، وهـــذا قد يخلق مجتمعا لديه عدد من األفراد الذين يعيشـــون فيه، 
لكـــن ال يربطهـــم به أي شـــكل من أشـــكال االنتماء والوالء، بينمـــا يكون ذلك 
لصالـــح جهـــات افتراضيـــة قد تكـــون لها قيم وأهـــداف بعيدة جـــدًا عن تلك 
التي ترسمها السياسات التعليمية الخاصة ببناء المواطنة، وهذا يحتم على 
صانعـــي القرار الكثير من الجهد في عالم ســـريع التغيير وقائم على الخيال 

واالبتكار بالدرجة األولى. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ahmedjuma44
@yahoo.com

د. نوف المرعي

المواطنة في زمن الثورة الصناعية الرابعة

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

للتواصل: 17111483

حياة الناس بنفس ثمن تذكرة األوتوبيس
هنـــاك بعض التجار يتبعون مقولة “ســـأتحالف مع الشـــيطان للتخلص 
من المستهلك”، فيسعدون بقدراتهم ونبوغهم ورهافة حسهم وثقتهم 
فـــي الغش والخداع، فكل ما يهمهم هو تكديس الثروات في الخزائن 
وزيادتها عاما بعد عام حتى لو كان ذلك على حســـاب حياة المواطن 

وصحته.
يوم أمس األول طالعتنا الصحافة بخبر أصاب القارئ بجنون مؤقت، 
يشـــبه الحـــادث األليـــم، هـــو: “تلقـــت النيابـــة العامـــة بالغًا مـــن وزارة 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة مفـــاده ضبط أحد المحـــالت التجارية 
الخاصـــة ببيع المـــواد الغذائية، ولديه منتج غذائـــي تمت إزالة تاريخ 
الصالحيـــة منـــه، ومعـــروض للبيـــع، كمـــا تم تغييـــر بيانـــات منتج آخر 
وإعـــادة تعبئتـــه، وبإجـــراء المزيد مـــن التحريات تبيـــن وجود مخازن 
تابعـــة للمحل وتزاول نشـــاط تخزين المواد الغذائيـــة بدون ترخيص، 
وبتفتيـــش تلك المخـــازن رصدت بهـــا أختام خاصـــة بتواريخ اإلنتاج 
واالنتهـــاء، وضبطـــت أكثـــر مـــن تســـعة آالف مـــن المنتجات الفاســـدة 
ومنتهيـــة الصالحية وبدون تواريخ صالحية، فتم غلق المحل إداريًا، 

وتمـــت أيضـــا زيـــارة المحالت التـــي يتـــم التعامل معهـــا وتبين وجود 
المنتج الغذائي الفاسد وعليه تم التحفظ على تلك المنتجات”.

أيعقـــل أن تكـــون حيـــاة النـــاس عنـــد أمثال هـــؤالء التجـــار نفس ثمن 
تذكـــرة األوتوبيـــس، ال ذمـــة وال ضمير حي وال خوف مـــن هللا، أكوام 
مـــن البضائـــع الفاســـدة ومنتهيـــة الصالحية يبيعهـــا على النـــاس بلغة 
الخير المطلق وابتهاالت القداســـة، لكن في المجهول والمســـتتر هناك 
نافورة من السموم واآلثام.. كل شيء يبدأ صغيرا ومتواضعا وبعدها 
يصقل ويتطور، وهللا وحده العالم ماذا لو لم تكتشف وزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة هـــذا الغش والتالعـــب والجريمة البشـــعة بحق 

الناس.
أال تكفي تعاويذ وتعازيم نار األســـعار ونفثها في وجه المواطن الذي 
فقـــد القدرة على اإلحســـاس من كثـــرة تلقي ضربات التجـــار وتعليقه 
على أبواب اإلفالس، ما إن يخرج من نفق حتى يدخل غيره.. بالرؤية 
والســـمع واإلحســـاس المواطن يعاني “ومو ناقص بس” إال أن يتحول 

إلى مستودع تجارب مثيرة واكتشافات للتجار مثل صاحبنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هـــل يمر العالـــم بلحظات مفصلية يتعـــرض فيها األمن والســـلم الدوليان لمحنة 
قاســـية، محنـــة يمكنهـــا أن تعصـــف باســـتقرار العالم لعقـــود قادمـــة؟ ال يبدو أن 
اإلنســـانية تتعلـــم من تجاربهـــا الســـابقة، فقد اشـــتعلت الحرب العالميـــة األولى 
بســـبب اغتيال فرد واحد، فيما الحرب الكونيـــة الثانية حلت بالعالم جراء عدم 
احتـــرام ألمانيـــا وتعرضها لمهانة في اتفاقية فرســـاي، لهذا جـــاء االنتقام النازي 

بشعا إلى أبعد حد ومد.
اليوم يقف الجميع أمام المشهد األوكراني، وفي الرؤوس عالمة استفهام واحدة، 
عن التطور التالي، وما إذا كان من الممكن بالفعل االنزالق نحو مواجهة عالمية.. 
الرعب الذي يتسبب فيه السؤال المتقدم، موصول بتلك المواجهة حال حدوثها، 

ذلك أنها ستختلف طوال وعرضا، شكال وموضوعا عما جرى قبل سبعة عقود.
ليس ســـرا القول إن أية مواجهة عالمية قادمة، ستســـتخدم فيها أسلحة الدمار 
الشـــامل، مـــا يعنـــي مالييـــن الضحايا فـــي الضربـــة األولـــى، ومثلهم فيمـــا يليها 
مـــن ردات فعـــل انتقاميـــة، عطفا على الشـــتاء النووي الذي ســـيخيم على الكرة 
األرضيـــة.. يتســـاءل المراقبـــون إلى أين يمضي المشـــهد الروســـي – األوكراني، 
وهـــل يمكـــن أن يتطـــور إلى ما هـــو أبعد من ذلـــك، أي إلى صدامـــات أممية بين 

روسيا والناتو؟
يظل القول المأثور إن معظم الحرائق تحدث من مســـتصغر الشـــرر، قائما وفاعال 
عبر التاريخ، ومن المؤســـف أن الملف األوكرني ليس صغيرا، بل إشـــكاليا، السيما 
أنـــه يمثـــل صراع إرادات قوية، وفي توقيت حرج وحســـاس تتغير فيه األوضاع 
وتتبـــدل الطبـــاع، ومـــن غير مقـــدرة على معرفة أبعاد المســـتقبل. مـــا جرى خالل 
األســـبوع الماضـــي أوضح ومـــن جديد أن المنظومة األمنيـــة األوروبية في خطر، 
ولعل ما هو أبعد من ذلك موصول بكيان حلف الناتو، وما إذا كان طريقه مفروش 

بالسلم أم الحرب. 
أعطت العمليات العســـكرية الروسية في أوكرانيا قبلة الحياة لحلف الناتو، ذاك 
الـــذي اعتبـــر في األعـــوام القليلة الماضية أنه مات موتا ســـريريا، الســـيما بعدما 
تفاقمت الخالفات بين جانبي األطلســـي في زمن إدارة الرئيس الســـابق دونالد 
ترامب.. وفي المقابل تطفو على السطح تحالفات جديدة في الشرق اآلسيوي، 
السيما التحالف الروسي – الصيني الجديد، ذاك الذي تبلور بشكل واضح خالل 
العام الماضي وبدايات العام الجاري. هل يمكن لبكين وموســـكو أن يشكال حلفا 

عسكريا؟. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

من ينقذ األمن والسلم الدوليين؟

مجلس األمن!
مجلس األمن يذكرني دائما بأسماء الوزارات والوزراء في رواية ١٩٨٤ 
لألديـــب اإلنجليزي الســـاخر جـــورج أورويل، حيث يأتي اســـم كل وزير 
أو وزارة اســـما علـــى غير مســـمى، وعلى ســـبيل المثال وزيـــر الصدق أو 
وزيـــر الحقيقة ال يقول كلمة واحـــدة صادقة، وكذلك وزير اإلعالم الذي 

ال يسمع وال يتكلم.
مجلس األمن منذ إنشائه لم يثبت لنا مرة واحدة أنه اسم على مسمى، 
وأنـــه قـــادر على حفظ الســـلم واألمن الدوليين، مجلـــس األمن بني على 
الظلـــم وحمايـــة مصالح الكبار ومن يـــدورون في فلك الكبـــار، ولم يكن 
يومـــا نصيـــرا أليـــة قضيـــة عادلـــة طالما أن أحـــد الكبـــار يرفـــض القرار، 
واألمثلة كثيرة على مدار تاريخ هذا المجلس الذي يقنن الظلم ويحمي 
المعتدي، إذا كان مجلس األمن قد عجز مرارا وتكرارا على مدار تاريخه 
عن اتخاذ قرار ضد المعتدين من أتباع الكبار، فكيف سينجح في وقف 
الحرب في أوكرانيا التي أحد طرفيها واحد من الكبار أصحاب الفيتو؟

هـــل يمكـــن أن يصدر قـــرار من مجلس األمـــن بإدانة الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة مثـــال؟ هـــل صـــدر قـــرار مـــن مجلـــس األمـــن بإدانـــة أميـــركا 
وبريطانيـــا وأوكرانيا أو ما يســـمى بالحلفاء عندما قاموا بتدمير العراق 
دون حتـــى تفويـــض أو موافقة مـــن مجلس األمن؟ العالـــم يدار بعقيدة 
الغاب وهذه المنظمات ليســـت سوى تســـميات براقة تخضع فيما تقوله 
وتنفذه لقوة الكبار أو لذات العقيدة، وبالتالي ال أمل في إصالحها مهما 

كانت المقترحات ومهما كان العجز الذي تعاني منه.
ال شـــيء ســـوى القوة والردع والتوازنـــات والمصالح يمكـــن أن يحميك 
فـــي هـــذا العالـــم، والدليـــل علـــى ذلك خـــوف أوروبـــا وأميـــركا حاليا من 
دفع الرئيس الروســـي إلى خيار شمشـــون وعلي وعلى أعدائي.. فكيف 
يســـمى “مجلـــس األمن” وهو الذي لـــم يحقق األمن مـــرة واحدة منذ أن 
ولد؟ وكيف تســـمى “األمم المتحدة” في ظل كل الخالفات والصراعات 

القائمة بين أعضائها؟ أليس من األفضل أن تسمى “األمم المختلفة”؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

لقاحات كورونا بين التخويف والتطمين
غالًبا ما يميل الناس إلى أخذ جانب الحيطة والحذر ومراعاة الســـالمة 
فيمـــا يتعلـــق بوضعهـــم الصحـــي، ويكـــون اســـتعدادهم أكبـــر لتصديـــق 
التحذيـــرات والتخويفـــات ولو من باب “درء المفســـدة مقدم على جلب 

المصلحة”.
هـــذا المنطـــق جعـــل كثيريـــن ال يقدمـــون علـــى الحصـــول علـــى أي مـــن 
اللقاحـــات ضـــد فيـــروس كورونـــا كوفيـــد 19 إلـــى اآلن، الســـيما بعد أن 
تابعنا العديد من الفيديوهات على وسائل التواصل االجتماعي، بعضها 
لمتخصصيـــن وغالبيتها لغير معنيين يحـــذرون من اللقاحات وتأثيراتها 
علـــى المدى البعيـــد، وكيف أنها تندرج ضمن مؤامرة إما للســـيطرة على 
األشـــخاص والتحكـــم في تصرفاتهـــم وأفعالهم، أو للتجســـس عليهم أو 
التخلص منهم، ورغم أنها فرضيات متناقضة لكنها كانت محل تصديق 

أو خوف من قبل البعض.
وبمناســـبة مـــرور عام علـــى تجربة أخذ لقاحـــات فيروس كورونا، نشـــر 
موقـــع هيئـــة اإلذاعـــة البريطانيـــة على اإلنترنـــت تقريًرا اســـتعرض فيه 
المراحـــل المختلفـــة والتغييـــرات واألعـــراض المحتملة منـــذ لحظة أخذ 
اللقـــاح ومـــا بعدهـــا، وأوضحت من خاللـــه عدة أمور مهمة مـــن بينها أن 
فتـــرة العـــام تعـــد أكثر من كافيـــة لظهور أيـــة أعراض جانبيـــة للقاحات، 
وأنـــه بعد مرور 28 يومـــا، تموت الخاليا المناعيـــة الجديدة، ويبقى في 
الجســـم ما يســـمى بخاليا الذاكرة المناعية، التي تكفل للجســـد الحماية 
لمدة أشهر أو سنوات، وال توجد أية أعراض جديدة بعد ذلك حسب ما 
تقول، فيكتوريا مايل، أستاذة المناعة في لندن، والتي تضيف أنه لو لم 
يحدث لك عرض جانبي خالل شـــهرين، بعد تلقي اللقاح، فإنه وبشـــكل 

شبه مؤكد، لن تتعرض لشيء في وقت الحق، بسبب اللقاح.
صحيـــح وكمـــا يقول تقريـــر البي بي ســـي ال يوجد في مجـــال العقاقير 
شـــيء مضمـــون بنســـبة 100 بالمئـــة، إال أنـــه يؤكـــد أيًضـــا أن العلمـــاء ال 
يتذكـــرون فـــي تاريخ الطب الحديث وقوع أي عـــرض جانبي ألي لقاح، 
بعد مرور ســـتة أشـــهر من تلقيـــه، وأن أغلب األعـــراض الجانبية تحدث 
خالل ساعات من تلقي اللقاح، والقليل منها خالل أيام، أو أسابيع، وأنه 
بعـــد تلقيح مليارات البشـــر، فـــإن احتمال ظهور أعـــراض جديدة، يبقى 

أقل بقليل من واحد لكل مليار شخص.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/03/488702012351.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4887/bahrain/747362.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4887/columns/747454.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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حظـــي موضوع المواطنة باهتمـــام المفكرين والتربويين علـــى مر العصور، 
وال يـــزال هـــذا الموضوع يتصدر اهتمـــام معظم البلـــدان، خصوصا في ظل 
االنتقـــال مـــن التركيز على اقتصاد المعرفة إلى االهتمـــام بما تفرضه الثورة 
الصناعية الرابعة، والتي تسارعت مظاهرها بعد وباء كوفيد 19، وما ترتب 
عليه من االعتماد بشكل أساسي على “الذكاء االصطناعي، إنترنت األشياء، 
الروبوتات، المركبات ذاتية القيادة، الطباعة ثالثية األبعاد، تكنولوجيا النانو، 
التكنولوجيـــا الحيوية، علوم المواد، تخزين الطاقة، والحوســـبة الكمومية”، 
كل ذلـــك تـــرك أثـــره الكبير على مختلـــف جوانـــب حياتنا، وأهمهـــا موضوع 
الهويـــة وما يرتبط بـــه من مواضيع تتعلق بالخصوصية، أنماط االســـتهالك، 
كيف ننظم أوقاتنا بين العمل والترفيه، وظائف المستقبل واألدوار المرتبطة 
بها، المهارات المطلوبة لمواكبة التغييرات المتسارعة، العالقات االجتماعية 
على المســـتوى الشـــخصي واألســـري والوطني والعالمي، وصـــوالً إلى اآلثار 
الصحية ســـواء الجســـدية أو النفســـية، في الحقيقة القائمة تطول وتطول 

وال يمكن إيجاد نهاية لها ألنها مقيدة فقط بخيالنا.
وهنـــا الســـؤال الـــذي يطرح نفســـه: مـــا الفـــرص والتحديـــات التـــي تفرضها 

الثـــورة الصناعيـــة الرابعة على تربيـــة المواطنة؟ هل يمكن لهـــذه الثورة أن 
تقلـــل مـــن قدراتنـــا البشـــرية، خصوصا فيما يتعلـــق بالتواصـــل الحقيقي مع 
أنفســـنا بدايًة ومع عائالتنا ومحيطنا الحقًا، الكثير منا يالحظ كيف حرمتنا 
الهواتـــف الذكية من العديد من أشـــكال التواصـــل التقليدي حتى مع العائلة 
التـــي ننتمـــي لها، وأصبح لكل واحد منا عالمه االفتراضي الذي يشـــارك فيه 
حتى خصوصياته دون إيالء األهمية لقدرة هذه األجهزة على جمع بياناته 
وتوجيهها افتراضيًا وصوالً إلى تشـــكيل هوية مبرمجة حســـب تلك الجهة، 
والتـــي يمكـــن أن تكون بعيدة كل البعد عن هويتنـــا وانتمائنا الحقيقي الذي 
يشـــكل جوهـــر المواطنـــة، وبالتالي المســـاهمة في صياغة هويـــة بعيدة عن 
واقعنـــا، وهـــذا قد يخلق مجتمعا لديه عدد من األفراد الذين يعيشـــون فيه، 
لكـــن ال يربطهـــم به أي شـــكل من أشـــكال االنتماء والوالء، بينمـــا يكون ذلك 
لصالـــح جهـــات افتراضيـــة قد تكـــون لها قيم وأهـــداف بعيدة جـــدًا عن تلك 
التي ترسمها السياسات التعليمية الخاصة ببناء المواطنة، وهذا يحتم على 
صانعـــي القرار الكثير من الجهد في عالم ســـريع التغيير وقائم على الخيال 

واالبتكار بالدرجة األولى. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ahmedjuma44
@yahoo.com

د. نوف المرعي

المواطنة في زمن الثورة الصناعية الرابعة

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

للتواصل: 17111483

حياة الناس بنفس ثمن تذكرة األوتوبيس
هنـــاك بعض التجار يتبعون مقولة “ســـأتحالف مع الشـــيطان للتخلص 
من المستهلك”، فيسعدون بقدراتهم ونبوغهم ورهافة حسهم وثقتهم 
فـــي الغش والخداع، فكل ما يهمهم هو تكديس الثروات في الخزائن 
وزيادتها عاما بعد عام حتى لو كان ذلك على حســـاب حياة المواطن 

وصحته.
يوم أمس األول طالعتنا الصحافة بخبر أصاب القارئ بجنون مؤقت، 
يشـــبه الحـــادث األليـــم، هـــو: “تلقـــت النيابـــة العامـــة بالغًا مـــن وزارة 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة مفـــاده ضبط أحد المحـــالت التجارية 
الخاصـــة ببيع المـــواد الغذائية، ولديه منتج غذائـــي تمت إزالة تاريخ 
الصالحيـــة منـــه، ومعـــروض للبيـــع، كمـــا تم تغييـــر بيانـــات منتج آخر 
وإعـــادة تعبئتـــه، وبإجـــراء المزيد مـــن التحريات تبيـــن وجود مخازن 
تابعـــة للمحل وتزاول نشـــاط تخزين المواد الغذائيـــة بدون ترخيص، 
وبتفتيـــش تلك المخـــازن رصدت بهـــا أختام خاصـــة بتواريخ اإلنتاج 
واالنتهـــاء، وضبطـــت أكثـــر مـــن تســـعة آالف مـــن المنتجات الفاســـدة 
ومنتهيـــة الصالحية وبدون تواريخ صالحية، فتم غلق المحل إداريًا، 

وتمـــت أيضـــا زيـــارة المحالت التـــي يتـــم التعامل معهـــا وتبين وجود 
المنتج الغذائي الفاسد وعليه تم التحفظ على تلك المنتجات”.

أيعقـــل أن تكـــون حيـــاة النـــاس عنـــد أمثال هـــؤالء التجـــار نفس ثمن 
تذكـــرة األوتوبيـــس، ال ذمـــة وال ضمير حي وال خوف مـــن هللا، أكوام 
مـــن البضائـــع الفاســـدة ومنتهيـــة الصالحية يبيعهـــا على النـــاس بلغة 
الخير المطلق وابتهاالت القداســـة، لكن في المجهول والمســـتتر هناك 
نافورة من السموم واآلثام.. كل شيء يبدأ صغيرا ومتواضعا وبعدها 
يصقل ويتطور، وهللا وحده العالم ماذا لو لم تكتشف وزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة هـــذا الغش والتالعـــب والجريمة البشـــعة بحق 

الناس.
أال تكفي تعاويذ وتعازيم نار األســـعار ونفثها في وجه المواطن الذي 
فقـــد القدرة على اإلحســـاس من كثـــرة تلقي ضربات التجـــار وتعليقه 
على أبواب اإلفالس، ما إن يخرج من نفق حتى يدخل غيره.. بالرؤية 
والســـمع واإلحســـاس المواطن يعاني “ومو ناقص بس” إال أن يتحول 

إلى مستودع تجارب مثيرة واكتشافات للتجار مثل صاحبنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هـــل يمر العالـــم بلحظات مفصلية يتعـــرض فيها األمن والســـلم الدوليان لمحنة 
قاســـية، محنـــة يمكنهـــا أن تعصـــف باســـتقرار العالم لعقـــود قادمـــة؟ ال يبدو أن 
اإلنســـانية تتعلـــم من تجاربهـــا الســـابقة، فقد اشـــتعلت الحرب العالميـــة األولى 
بســـبب اغتيال فرد واحد، فيما الحرب الكونيـــة الثانية حلت بالعالم جراء عدم 
احتـــرام ألمانيـــا وتعرضها لمهانة في اتفاقية فرســـاي، لهذا جـــاء االنتقام النازي 

بشعا إلى أبعد حد ومد.
اليوم يقف الجميع أمام المشهد األوكراني، وفي الرؤوس عالمة استفهام واحدة، 
عن التطور التالي، وما إذا كان من الممكن بالفعل االنزالق نحو مواجهة عالمية.. 
الرعب الذي يتسبب فيه السؤال المتقدم، موصول بتلك المواجهة حال حدوثها، 

ذلك أنها ستختلف طوال وعرضا، شكال وموضوعا عما جرى قبل سبعة عقود.
ليس ســـرا القول إن أية مواجهة عالمية قادمة، ستســـتخدم فيها أسلحة الدمار 
الشـــامل، مـــا يعنـــي مالييـــن الضحايا فـــي الضربـــة األولـــى، ومثلهم فيمـــا يليها 
مـــن ردات فعـــل انتقاميـــة، عطفا على الشـــتاء النووي الذي ســـيخيم على الكرة 
األرضيـــة.. يتســـاءل المراقبـــون إلى أين يمضي المشـــهد الروســـي – األوكراني، 
وهـــل يمكـــن أن يتطـــور إلى ما هـــو أبعد من ذلـــك، أي إلى صدامـــات أممية بين 

روسيا والناتو؟
يظل القول المأثور إن معظم الحرائق تحدث من مســـتصغر الشـــرر، قائما وفاعال 
عبر التاريخ، ومن المؤســـف أن الملف األوكرني ليس صغيرا، بل إشـــكاليا، السيما 
أنـــه يمثـــل صراع إرادات قوية، وفي توقيت حرج وحســـاس تتغير فيه األوضاع 
وتتبـــدل الطبـــاع، ومـــن غير مقـــدرة على معرفة أبعاد المســـتقبل. مـــا جرى خالل 
األســـبوع الماضـــي أوضح ومـــن جديد أن المنظومة األمنيـــة األوروبية في خطر، 
ولعل ما هو أبعد من ذلك موصول بكيان حلف الناتو، وما إذا كان طريقه مفروش 

بالسلم أم الحرب. 
أعطت العمليات العســـكرية الروسية في أوكرانيا قبلة الحياة لحلف الناتو، ذاك 
الـــذي اعتبـــر في األعـــوام القليلة الماضية أنه مات موتا ســـريريا، الســـيما بعدما 
تفاقمت الخالفات بين جانبي األطلســـي في زمن إدارة الرئيس الســـابق دونالد 
ترامب.. وفي المقابل تطفو على السطح تحالفات جديدة في الشرق اآلسيوي، 
السيما التحالف الروسي – الصيني الجديد، ذاك الذي تبلور بشكل واضح خالل 
العام الماضي وبدايات العام الجاري. هل يمكن لبكين وموســـكو أن يشكال حلفا 

عسكريا؟. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

من ينقذ األمن والسلم الدوليين؟

مجلس األمن!
مجلس األمن يذكرني دائما بأسماء الوزارات والوزراء في رواية ١٩٨٤ 
لألديـــب اإلنجليزي الســـاخر جـــورج أورويل، حيث يأتي اســـم كل وزير 
أو وزارة اســـما علـــى غير مســـمى، وعلى ســـبيل المثال وزيـــر الصدق أو 
وزيـــر الحقيقة ال يقول كلمة واحـــدة صادقة، وكذلك وزير اإلعالم الذي 

ال يسمع وال يتكلم.
مجلس األمن منذ إنشائه لم يثبت لنا مرة واحدة أنه اسم على مسمى، 
وأنـــه قـــادر على حفظ الســـلم واألمن الدوليين، مجلـــس األمن بني على 
الظلـــم وحمايـــة مصالح الكبار ومن يـــدورون في فلك الكبـــار، ولم يكن 
يومـــا نصيـــرا أليـــة قضيـــة عادلـــة طالما أن أحـــد الكبـــار يرفـــض القرار، 
واألمثلة كثيرة على مدار تاريخ هذا المجلس الذي يقنن الظلم ويحمي 
المعتدي، إذا كان مجلس األمن قد عجز مرارا وتكرارا على مدار تاريخه 
عن اتخاذ قرار ضد المعتدين من أتباع الكبار، فكيف سينجح في وقف 
الحرب في أوكرانيا التي أحد طرفيها واحد من الكبار أصحاب الفيتو؟

هـــل يمكـــن أن يصدر قـــرار من مجلس األمـــن بإدانة الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة مثـــال؟ هـــل صـــدر قـــرار مـــن مجلـــس األمـــن بإدانـــة أميـــركا 
وبريطانيـــا وأوكرانيا أو ما يســـمى بالحلفاء عندما قاموا بتدمير العراق 
دون حتـــى تفويـــض أو موافقة مـــن مجلس األمن؟ العالـــم يدار بعقيدة 
الغاب وهذه المنظمات ليســـت سوى تســـميات براقة تخضع فيما تقوله 
وتنفذه لقوة الكبار أو لذات العقيدة، وبالتالي ال أمل في إصالحها مهما 

كانت المقترحات ومهما كان العجز الذي تعاني منه.
ال شـــيء ســـوى القوة والردع والتوازنـــات والمصالح يمكـــن أن يحميك 
فـــي هـــذا العالـــم، والدليـــل علـــى ذلك خـــوف أوروبـــا وأميـــركا حاليا من 
دفع الرئيس الروســـي إلى خيار شمشـــون وعلي وعلى أعدائي.. فكيف 
يســـمى “مجلـــس األمن” وهو الذي لـــم يحقق األمن مـــرة واحدة منذ أن 
ولد؟ وكيف تســـمى “األمم المتحدة” في ظل كل الخالفات والصراعات 

القائمة بين أعضائها؟ أليس من األفضل أن تسمى “األمم المختلفة”؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

لقاحات كورونا بين التخويف والتطمين
غالًبا ما يميل الناس إلى أخذ جانب الحيطة والحذر ومراعاة الســـالمة 
فيمـــا يتعلـــق بوضعهـــم الصحـــي، ويكـــون اســـتعدادهم أكبـــر لتصديـــق 
التحذيـــرات والتخويفـــات ولو من باب “درء المفســـدة مقدم على جلب 

المصلحة”.
هـــذا المنطـــق جعـــل كثيريـــن ال يقدمـــون علـــى الحصـــول علـــى أي مـــن 
اللقاحـــات ضـــد فيـــروس كورونـــا كوفيـــد 19 إلـــى اآلن، الســـيما بعد أن 
تابعنا العديد من الفيديوهات على وسائل التواصل االجتماعي، بعضها 
لمتخصصيـــن وغالبيتها لغير معنيين يحـــذرون من اللقاحات وتأثيراتها 
علـــى المدى البعيـــد، وكيف أنها تندرج ضمن مؤامرة إما للســـيطرة على 
األشـــخاص والتحكـــم في تصرفاتهـــم وأفعالهم، أو للتجســـس عليهم أو 
التخلص منهم، ورغم أنها فرضيات متناقضة لكنها كانت محل تصديق 

أو خوف من قبل البعض.
وبمناســـبة مـــرور عام علـــى تجربة أخذ لقاحـــات فيروس كورونا، نشـــر 
موقـــع هيئـــة اإلذاعـــة البريطانيـــة على اإلنترنـــت تقريًرا اســـتعرض فيه 
المراحـــل المختلفـــة والتغييـــرات واألعـــراض المحتملة منـــذ لحظة أخذ 
اللقـــاح ومـــا بعدهـــا، وأوضحت من خاللـــه عدة أمور مهمة مـــن بينها أن 
فتـــرة العـــام تعـــد أكثر من كافيـــة لظهور أيـــة أعراض جانبيـــة للقاحات، 
وأنـــه بعد مرور 28 يومـــا، تموت الخاليا المناعيـــة الجديدة، ويبقى في 
الجســـم ما يســـمى بخاليا الذاكرة المناعية، التي تكفل للجســـد الحماية 
لمدة أشهر أو سنوات، وال توجد أية أعراض جديدة بعد ذلك حسب ما 
تقول، فيكتوريا مايل، أستاذة المناعة في لندن، والتي تضيف أنه لو لم 
يحدث لك عرض جانبي خالل شـــهرين، بعد تلقي اللقاح، فإنه وبشـــكل 

شبه مؤكد، لن تتعرض لشيء في وقت الحق، بسبب اللقاح.
صحيـــح وكمـــا يقول تقريـــر البي بي ســـي ال يوجد في مجـــال العقاقير 
شـــيء مضمـــون بنســـبة 100 بالمئـــة، إال أنـــه يؤكـــد أيًضـــا أن العلمـــاء ال 
يتذكـــرون فـــي تاريخ الطب الحديث وقوع أي عـــرض جانبي ألي لقاح، 
بعد مرور ســـتة أشـــهر من تلقيـــه، وأن أغلب األعـــراض الجانبية تحدث 
خالل ساعات من تلقي اللقاح، والقليل منها خالل أيام، أو أسابيع، وأنه 
بعـــد تلقيح مليارات البشـــر، فـــإن احتمال ظهور أعـــراض جديدة، يبقى 

أقل بقليل من واحد لكل مليار شخص.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/03/488702012351.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4887/columns/747456.html



