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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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كتب إسالم محفوظ:
تصوير عبداألمير السالطنة:

ــلــــقــــت جـــمـــعـــيـــة الـــبـــحـــريـــن  أطــ
بــن علي  الخيرية جــائــزة )عــبــداهلل 
والتطوعي  الخيري  لإلعالم  كانو( 
ــــي نــســخــتــهــا األولـــــــــى بــمــجــمــوع  فـ
ديــنــار، حيث  بـــ5 آالف  يقدر  جوائز 
تعّد الجائزة من المبادرات النوعية 
لــلــجــمــعــيــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى رفــد 
الــعــمــل الـــعـــام وإســـهـــامـــات الــقــطــاع 
الخاص في التنمية الشاملة، حيث 
الــجــائــزة  إطـــالق  الجمعية  أعــلــنــت 
ــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي عـــقـــد أمـــس  فــ
بــرعــايــة الــوجــيــه فــــوزي بـــن أحــمــد 
عبداهلل  »جائزة  مسمى  تحت  كانو 
بـــن عــلــي كــانــو لـــإلعـــالم الــتــطــوعــي 

والخيري«.
وقال الوجيه فوزي كانو رئيس 
خـــالل  الـــجـــمـــعـــيـــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
ــا نــنــتــهــز  ــنـ الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي إنـ
الفضيل إلعالن  فرصة شهر رجب 
الخيرية  البحرين  جمعية  إطــالق 
ــلـــي كــانــو  لـــجـــائـــزة عــــبــــداهلل بــــن عـ
لإلعالم التطوعي والخيري، والتي 
العزيز  العم  لــذكــرى  تخليدا  تأتي 

رحمة اهلل عليه.
إلــــى أن الــجــائــزة  وأشــــــار كـــانـــو 
تـــأتـــي ضــمــن حـــزمـــة مـــن الــجــوائــز 
التي أطلقتها الجمعية منذ العام 
الخيري  العمل  لتشجيع  الماضي 
الشريف  التنافس  على  والتحفيز 
في هذا المجال لتحسين خدماته، 
للجمعية  شــكــره  عـــن  أعــــرب  فــيــمــا 
الــتــي تــبــذل جـــهـــودا كــبــيــرة مــنــذ 4 
ــم الـــعـــمـــل الــخــيــري  ــ ــقـــود فــــي دعـ عـ
والتشجيع  خدماته  مستوى  ورفــع 
عــلــى تـــطـــويـــره، داعـــيـــا الــمــنــظــمــات 
ــيـــات والــــفــــرق  ــعـ ــيـــريـــة والـــجـــمـ الـــخـ
التطوعية والمواطنين والمقيمين 

فـــي الــبــحــريــن إلــــى الــمــشــاركــة في 
الجائزة.

مـــــن جـــانـــبـــه قــــــال أمــــيــــن عـــام 
المنظمة  اللجنة  رئيس  الجمعية 
لــلــجــائــزة د. حــســن كــمــال إنـــه بعد 
جائزة  مــن  األولـــى  النسخة  نــجــاح 
والتي  الخيري  العمل  فــي  التميز 
شهدت إقباال كبيرا من المشاركين 
عائلة  تــعــود  فــروعــهــا،  فــي مختلف 
كانو ممثلة في الوجيه فوزي كانو 
جائزة  هي  جديدة  جائزة  إلطــالق 
الفتا  والتطوعي،  الخيري  اإلعالم 
آالف   5 قــيــمــتــهــا  الــجــائــزة  أن  إلـــى 
دينار، وتهدف إلى نشر ثقافة العمل 
العاملين  جــهــود  وتقدير  الخيري 

ــال اإلعـــــــــالم الـــتـــطـــوعـــي،  ــجــ ــــي مــ فـ
والــتــشــجــيــع عـــلـــى تـــوثـــيـــق الــعــمــل 
الخيري والتطوعي ونشره بوسائل 
اإلعـــــالم الــمــخــتــلــفــة، ورفــــد جــهــود 
اإلعــــالم الــعــام والـــخـــاص فــي نشر 
والخيري،  التطوعي  العمل  ثقافة 
ــم الـــمـــؤســـســـات واألفـــــــــراد مــن  ــ ودعــ
تطويره،  فــي  ومقيمين  مواطنين 
تنقسم  الــمــســابــقــة  أن  أوضــــح  كــمــا 
األولى ألفضل منصة  إلى فرعين، 
إلــكــتــرونــيــة تــدعــم العمل  إعــالمــيــة 
ــري والـــتـــطـــوعـــي، والـــثـــانـــيـــة  ــيـ ــخـ الـ
ألفضل مشروع إعالمي ورقي يدعم 

العمل الخيري والتطوعي.
رئيس  كــمــال  د. حــســن  وكــشــف 

الصحفي  المؤتمر  خالل  الجائزة 
إلـــى نشر  تــهــدف  الــجــائــزة  عـــن أن 
ثــقــافــة الــعــمــل الـــخـــيـــري وتــقــديــر 
جهود العاملين في مجال اإلعالم 
توثيق  على  والتشجيع  التطوعي 
ونشره  والتطوعي  الخيري  العمل 
ورفــد  المختلفة  اإلعــــالم  بــوســائــل 
ــام والـــخـــاص  ــعــ جـــهـــود اإلعــــــــالم الــ
التطوعي  الــعــمــل  ثــقــافــة  نــشــر  فــي 
والخيري ودعم المؤسسات واألفراد 

في تطوير العمل الخيري.
وأوضح أن قيمة الجائزة ستكون 
5 آالف ديــنــار، وكــشــف عــن شــروط 
الــتــقــدم، مــوضــحــا أنـــه يــشــتــرط أن 
يــكــون الــفــرد أو الــجــهــة الــمــشــاركــة 

وأال  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  تــنــشــط 
يـــكـــون قـــد حــصــل عــلــى تــكــريــم أو 
ــذات الـــمـــوضـــوع،  ــ ــرة مــحــلــيــة لـ ــائـ جـ
إلى  به  المشارك  العمل  يصل  وأن 
ــت الـــمـــحـــدد،  ــوقــ ــي الــ الــجــمــعــيــة فــ
الترشيح  وثــائــق  جميع  يــقــدم  وأن 
المطلوبة والمتوافرة على الموقع 

االلكتروني للجمعية.
وأكــــــــد ضـــــــــرورة عــــــدم احــــتــــواء 
ــواد الــمــقــدمــة عــلــى مــخــالــفــة  ــمــ الــ
القانون أو األخالق اإلسالمية وأن 
واحــدة  مــرة  المشروع  تسجيل  يتم 
أن  باسم مشارك واحــد فقط على 
يحق للجنة التحكيم التي ستكون 
الشفافية  مــن  مستوى  أعلى  على 

والــكــفــاءة حجب الــجــائــزة مــن دون 
أو حــجــب أي مــركــز  أســـبـــاب  ــداء  ــ إبـ
األعمال  ترق  لم  إذا  المسابقة  في 
المأمول،  المستوى  إلى  المرشحة 
لتقديم  موعد  آخر  أن  إلى  مشيرا 

الجوائز سيكون 28 أبريل القادم.
وذكــر األســتــاذ سليم أبــو دبوس 
تنقسم  الجائزة  أن  الجائزة  مدير 
أفضل  جــائــزة  األول  فــرعــيــن:  إلـــى 
تدعم  إلــكــتــرونــيــة  إعــالمــيــة  منصة 
العمل الخيري والتطوعي، وتتمثل 
مفعلة  رقمية  إعالمية  منصة  فــي 
ونــاشــطــة مــنــذ سنتين عــلــى األقــل 
توثق العمل الخيري في البحرين 
وتــــكــــون مـــنـــصـــة مـــبـــتـــكـــرة مــشــوقــة 

وجاذبة تحفز على العمل الخيري، 
أمـــــا الـــقـــســـم اآلخــــــر فــيــتــمــثــل فــي 
أفضل مشروع إعالمي ورقي يدعم 
العمل الخيري والتطوعي ويتمثل 
في مجلة ورقية أو منشورات دورية 
على  سنتين  منذ  وناشطة  مفعلة 
األقل وتوثق العمل الخيري وتكون 
إن  وقــال  وجاذبة.  ومشوقة  مبتكرة 
ــارس 2022  ــد الــقــادم 6 مـ يـــوم األحـ
هو بداية قبول األعمال المتقدمة 
إعــــالن  يـــتـــم  أن  عـــلـــى  لــلــمــســابــقــة 
الـــفـــائـــزيـــن قــبــل الــحــفــل مـــن دون 
مراتب  إعــالن  وسيتم  الترتيب  ذكر 

المسابقة أثناء الحفل.

اإطالق جائزة عبداهلل كانو لالإعالم الخيري التطوعي..

5 اآلف دين���ار مجم���وع الجوائ���ز.. والأح���د الق���ادم بداي���ة تلق���ي الأعمال المر�ش���حة
الخيري  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ت�شجع  ال��ج��وائ��ز  م��ن  ح��زم��ة  �شمن  ت��ع��ّد  ال��ج��ائ��زة  ك��ان��و:  ف���وزي 

فرع���ان للجائ���زة.. اأحدهم���ا للمن�ش���ات الرقمي���ة.. والآخر خا����ص بالأعم���ال الورقية

 يــســتــقــبــل مــســتــشــفــى رويـــــال 
الــبــحــريــن الـــبـــروفـــيـــســـور الــدكــتــور 
بــــوب دجـــافـــان اســـتـــشـــاري جــراحــة 
ــي زيــــــارة  ــ ــيــــة، فـ ــبــــولــ الـــمـــســـالـــك الــ
لــتــقــديــم خـــدمـــاتـــه الــمــتــخــصــصــة 

لشعب البحرين.
سيكون الدكتور دجافان متاحا 
ــال  رويـ مستشفى  فــي  لــالســتــشــارة 
مـــارس  إلــــى 14  مـــن 12  الــبــحــريــن 

.2022
دجافان  الــدكــتــور  البروفيسور 
هو أستاذ جراحة المسالك البولية 
في جامعة فيينا وجامعة نيويورك 
ــى كــونــه رئــيــس قسم  بــاإلضــافــة إلـ

جراحة المسالك البولية في مستشفى مؤسسة رودولفينرهاوس، 
فيينا النمسا.

في  علمية  درجــات  على  حاصل  دجافان  الدكتور  البروفيسور 
جراحة المسالك البولية من جامعة فيينا الطبية وحاصل على 

زمالة قسم جراحة المسالك البولية من جامعة تكساس.
يتمتع الدكتور جافان بسنوات من الخبرة في مجال جراحة 
سرطان  وعـــالج  إدارة  فــي  جــيــدة  خــبــرة  ولــديــه  البولية  المسالك 
البروستاتا وأمراض البروستاتا وأورام المسالك البولية وسرطان 
البولية  الحصوات  وأمـــراض  الخصية  وســرطــان  والمثانة  الكلى، 
والجراحة الروبوتية والجراحة طفيفة التوغل، وجراحة المسالك 

البولية لألنثى وتنظير البطن وجراحة الليزر والجهاز البولي.
رويــال  بمستشفى  اتصل  والمواعيد،  المعلومات  من  لمزيد 

البحرين على 17246800 أو على الواتساب:3218180.
www. خالل من  اإلنترنت  عبر  موعدك  حجز  أيًضا  يمكنك 

.royalbahrainhospital.com

»رويال البحرين« ي�شتقبل جراحا 
عالمي��ا ف�ي الم�ش�ال�ك البول�ي���ة

} د. بوب دجافان.

ــتـــورة  ــة مــــن الـــدكـ ــايــ تـــحـــت رعــ
الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
للتعليم  العام  األمين  خليفة  آل 
أمناء  نائب رئيس مجلس  العالي 
تستعد  الــعــالــي  التعليم  مجلس 
الفوج  لتخريج  المملكة  جامعة 
ــعـــاشـــر يــوم  ــتـــاســـع والـ الـــثـــامـــن والـ
فــي حفل  مـــارس 2022   5 الــســبــت 

يعتبر األكبر في تاريخها.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، تــتــقــدم  ــ ــهـ ــ وبـ
بنت عيسى  رنا  الشيخة  الدكتورة 
بــخــالــص  آل خــلــيــفــة  دعـــيـــج  بــــن 
أنهم  مؤكدة  للخريجين،  التهنئة 
يحصدون ثمار تعبهم واجتهادهم 
طوال سنوات الدراسة وما اتسموا 
بـــه مـــن صــبــر ومـــثـــابـــرة لــلــوصــول 
التوفيق  متمنية  أهــدافــهــم،  إلـــى 
للطالب في تحقيق ما يطمحون 
إلــيــه واســتــثــمــار مـــا اكــتــســبــوه من 
مـــعـــارف وعـــلـــوم لــتــحــقــيــق إضــافــة 
مختلف  في  العمل  لسوق  نوعية 

التخصصات والمجاالت.
ــرت األمــــيــــن الــــعــــام عــن  ــ ــّبـ ــ وعـ
المملكة  جــامــعــة  لــــدور  تــقــديــرهــا 
التعليم  مــؤســســات  أكــبــر  كــإحــدى 
وما  البحرين  مملكة  فــي  العالي 

حققته من إنجازات متميزة. 
الـــعـــام أن ما  وأكـــــدت األمـــيـــن 
ــة الـــمـــمـــلـــكـــة مــن  ــعـ ــامـ حــقــقــتــه جـ

الكبيرة  الجهود  يعكس  إنــجــازات 
ــن قـــبـــل مــجــلــس  ــلـــة مــ والـــمـــتـــواصـ
ــل مــنــتــســبــي  ــ ــاء الـــجـــامـــعـــة وكـ ــنــ أمــ
الــجــامــعــة مـــن الــهــيــئــات اإلداريـــــة 
واألكــاديــمــيــة والــفــنــيــة وحــرصــهــم 
ــل الـــبـــرامـــج  ــضــ ــاد أفــ ــمــ ــتــ عـــلـــى اعــ

األكاديمية.
وصرح البروفيسور نادر محمد 
البستكي رئيس الجامعة بالوكالة 
بـــــأن جـــامـــعـــة الــمــمــلــكــة ســتــنــظــم 
ــثـــامـــن  حـــفـــل تـــخـــريـــج الـــــفـــــوج الـ
أكبر  يعد  حيث  والعاشر  والتاسع 
الجامعة  فــي  تخريجه  يــتــم  فـــوج 
مع  متزامنا  الحفل  وسيكون هذا 
عشرين  بــمــرور  الجامعة  احتفال 
عــامــا عــلــى تــأســيــســهــا اســتــطــاعــت 
الجامعة خاللها استكمال جميع 
البنى التحتية واألنظمة واللوائح 
الـــتـــي تــحــكــم عــمــلــيــات الــجــامــعــة 
األكــاديــمــيــة واإلداريـــــــة والــعــلــمــيــة 
في  الــمــطــلــوبــة  الــمــعــايــيــر  بحسب 
المؤسسية  االعــتــمــاديــة  ــراءات  إجــ
من مجلس التعليم العالي وهيئة 

ضمان جودة التعليم والتدريب.
وأضـــــاف: »خـــرجـــت الــجــامــعــة 
في مسيرتها أكثر من 2500 طالب 
وطــالــبــة أســهــمــوا فـــي شــتــى فـــروع 
االقتصاد الوطني وكان لهم دورهم 
وسيشهد  صالمشهود،  وإسهامهم 

كوكبة  تخريج  الــعــام  هــذا  الحفل 
ــرى مــــن الــطــلــبــة والـــطـــالـــبـــات  ــ أخــ
الــمــتــمــيــزيــن الــــذيــــن ســيــســهــمــون 
مملكة  اقتصاد  بناء  فــي  بــدورهــم 
منهم  العديد  أن  علما  البحرين، 
انضم إلى قطاعات العمل قبل أو 

بعد تخرجهم«.
البستكي  الــبــروفــيــســور  أعـــرب 
العام  لألمين  وتقديره  شكره  عن 
حفل  لرعايتها  الــعــالــي  للتعليم 
تــخــريــج الـــفـــوج الــثــامــن والــتــاســع 
ــة الـــمـــمـــلـــكـــة،  ــعـ ــامـ ــجـ ــر لـ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ والـ
تقدمه  الــــذي  المستمر  ودعــمــهــا 
والتي  العالي  التعليم  لمؤسسات 

تصب في خدمة مملكة البحرين 
واقتصادها الوطني. 

حــفــل  رعـــايـــتـــهـــا  أن  وأضــــــــاف 
ــم واضـــحـــة  ــ ــالــــة دعـ الـــتـــخـــريـــج رســ
الــذي  واألكــاديــمــي  العلمي  لــلــدور 
ويعبر  المملكة،  به جامعة  تتميز 
االهتمام  عــن عظيم  الــدعــم  هــذا 
في  الــعــالــي  للتعليم  توليه  الـــذي 
ــريـــن، ومــســاهــمــتــهــا بــدعــم  ــبـــحـ الـ
الجامعة ليكون لها دور فعال على 
المملكة  فــي  المعرفي  المستوى 
وحرصها على توفير تعليم متميز 
يتماشى مع  بــمــا  عــالــيــة  وبــجــودة 

المعايير الدولية.

تحت رعاية د. ال�شيخة رنا اآل خليفة

ال��ج��اري م��ار���ص   5 واح����دة  دف��ع��ة  اأف�����واج   3 ت��خ��رج  المملكة  ج��ام��ع��ة 

} نادر البستكي. } د. رنا آل خليفة.

} الوجيه فوزي كانو خالل مؤتمر إعالن الجائزة.
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كتب إسالم محفوظ:
تصوير عبداألمير السالطنة:

ــلــــقــــت جـــمـــعـــيـــة الـــبـــحـــريـــن  أطــ
بــن علي  الخيرية جــائــزة )عــبــداهلل 
والتطوعي  الخيري  لإلعالم  كانو( 
ــــي نــســخــتــهــا األولـــــــــى بــمــجــمــوع  فـ
ديــنــار، حيث  بـــ5 آالف  يقدر  جوائز 
تعّد الجائزة من المبادرات النوعية 
لــلــجــمــعــيــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى رفــد 
الــعــمــل الـــعـــام وإســـهـــامـــات الــقــطــاع 
الخاص في التنمية الشاملة، حيث 
الــجــائــزة  إطـــالق  الجمعية  أعــلــنــت 
ــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي عـــقـــد أمـــس  فــ
بــرعــايــة الــوجــيــه فــــوزي بـــن أحــمــد 
عبداهلل  »جائزة  مسمى  تحت  كانو 
بـــن عــلــي كــانــو لـــإلعـــالم الــتــطــوعــي 

والخيري«.
وقال الوجيه فوزي كانو رئيس 
خـــالل  الـــجـــمـــعـــيـــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
ــا نــنــتــهــز  ــنـ الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي إنـ
الفضيل إلعالن  فرصة شهر رجب 
الخيرية  البحرين  جمعية  إطــالق 
ــلـــي كــانــو  لـــجـــائـــزة عــــبــــداهلل بــــن عـ
لإلعالم التطوعي والخيري، والتي 
العزيز  العم  لــذكــرى  تخليدا  تأتي 

رحمة اهلل عليه.
إلــــى أن الــجــائــزة  وأشــــــار كـــانـــو 
تـــأتـــي ضــمــن حـــزمـــة مـــن الــجــوائــز 
التي أطلقتها الجمعية منذ العام 
الخيري  العمل  لتشجيع  الماضي 
الشريف  التنافس  على  والتحفيز 
في هذا المجال لتحسين خدماته، 
للجمعية  شــكــره  عـــن  أعــــرب  فــيــمــا 
الــتــي تــبــذل جـــهـــودا كــبــيــرة مــنــذ 4 
ــم الـــعـــمـــل الــخــيــري  ــ ــقـــود فــــي دعـ عـ
والتشجيع  خدماته  مستوى  ورفــع 
عــلــى تـــطـــويـــره، داعـــيـــا الــمــنــظــمــات 
ــيـــات والــــفــــرق  ــعـ ــيـــريـــة والـــجـــمـ الـــخـ
التطوعية والمواطنين والمقيمين 

فـــي الــبــحــريــن إلــــى الــمــشــاركــة في 
الجائزة.

مـــــن جـــانـــبـــه قــــــال أمــــيــــن عـــام 
المنظمة  اللجنة  رئيس  الجمعية 
لــلــجــائــزة د. حــســن كــمــال إنـــه بعد 
جائزة  مــن  األولـــى  النسخة  نــجــاح 
والتي  الخيري  العمل  فــي  التميز 
شهدت إقباال كبيرا من المشاركين 
عائلة  تــعــود  فــروعــهــا،  فــي مختلف 
كانو ممثلة في الوجيه فوزي كانو 
جائزة  هي  جديدة  جائزة  إلطــالق 
الفتا  والتطوعي،  الخيري  اإلعالم 
آالف   5 قــيــمــتــهــا  الــجــائــزة  أن  إلـــى 
دينار، وتهدف إلى نشر ثقافة العمل 
العاملين  جــهــود  وتقدير  الخيري 

ــال اإلعـــــــــالم الـــتـــطـــوعـــي،  ــجــ ــــي مــ فـ
والــتــشــجــيــع عـــلـــى تـــوثـــيـــق الــعــمــل 
الخيري والتطوعي ونشره بوسائل 
اإلعـــــالم الــمــخــتــلــفــة، ورفــــد جــهــود 
اإلعــــالم الــعــام والـــخـــاص فــي نشر 
والخيري،  التطوعي  العمل  ثقافة 
ــم الـــمـــؤســـســـات واألفـــــــــراد مــن  ــ ودعــ
تطويره،  فــي  ومقيمين  مواطنين 
تنقسم  الــمــســابــقــة  أن  أوضــــح  كــمــا 
األولى ألفضل منصة  إلى فرعين، 
إلــكــتــرونــيــة تــدعــم العمل  إعــالمــيــة 
ــري والـــتـــطـــوعـــي، والـــثـــانـــيـــة  ــيـ ــخـ الـ
ألفضل مشروع إعالمي ورقي يدعم 

العمل الخيري والتطوعي.
رئيس  كــمــال  د. حــســن  وكــشــف 

الصحفي  المؤتمر  خالل  الجائزة 
إلـــى نشر  تــهــدف  الــجــائــزة  عـــن أن 
ثــقــافــة الــعــمــل الـــخـــيـــري وتــقــديــر 
جهود العاملين في مجال اإلعالم 
توثيق  على  والتشجيع  التطوعي 
ونشره  والتطوعي  الخيري  العمل 
ورفــد  المختلفة  اإلعــــالم  بــوســائــل 
ــام والـــخـــاص  ــعــ جـــهـــود اإلعــــــــالم الــ
التطوعي  الــعــمــل  ثــقــافــة  نــشــر  فــي 
والخيري ودعم المؤسسات واألفراد 

في تطوير العمل الخيري.
وأوضح أن قيمة الجائزة ستكون 
5 آالف ديــنــار، وكــشــف عــن شــروط 
الــتــقــدم، مــوضــحــا أنـــه يــشــتــرط أن 
يــكــون الــفــرد أو الــجــهــة الــمــشــاركــة 

وأال  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  تــنــشــط 
يـــكـــون قـــد حــصــل عــلــى تــكــريــم أو 
ــذات الـــمـــوضـــوع،  ــ ــرة مــحــلــيــة لـ ــائـ جـ
إلى  به  المشارك  العمل  يصل  وأن 
ــت الـــمـــحـــدد،  ــوقــ ــي الــ الــجــمــعــيــة فــ
الترشيح  وثــائــق  جميع  يــقــدم  وأن 
المطلوبة والمتوافرة على الموقع 

االلكتروني للجمعية.
وأكــــــــد ضـــــــــرورة عــــــدم احــــتــــواء 
ــواد الــمــقــدمــة عــلــى مــخــالــفــة  ــمــ الــ
القانون أو األخالق اإلسالمية وأن 
واحــدة  مــرة  المشروع  تسجيل  يتم 
أن  باسم مشارك واحــد فقط على 
يحق للجنة التحكيم التي ستكون 
الشفافية  مــن  مستوى  أعلى  على 

والــكــفــاءة حجب الــجــائــزة مــن دون 
أو حــجــب أي مــركــز  أســـبـــاب  ــداء  ــ إبـ
األعمال  ترق  لم  إذا  المسابقة  في 
المأمول،  المستوى  إلى  المرشحة 
لتقديم  موعد  آخر  أن  إلى  مشيرا 

الجوائز سيكون 28 أبريل القادم.
وذكــر األســتــاذ سليم أبــو دبوس 
تنقسم  الجائزة  أن  الجائزة  مدير 
أفضل  جــائــزة  األول  فــرعــيــن:  إلـــى 
تدعم  إلــكــتــرونــيــة  إعــالمــيــة  منصة 
العمل الخيري والتطوعي، وتتمثل 
مفعلة  رقمية  إعالمية  منصة  فــي 
ونــاشــطــة مــنــذ سنتين عــلــى األقــل 
توثق العمل الخيري في البحرين 
وتــــكــــون مـــنـــصـــة مـــبـــتـــكـــرة مــشــوقــة 

وجاذبة تحفز على العمل الخيري، 
أمـــــا الـــقـــســـم اآلخــــــر فــيــتــمــثــل فــي 
أفضل مشروع إعالمي ورقي يدعم 
العمل الخيري والتطوعي ويتمثل 
في مجلة ورقية أو منشورات دورية 
على  سنتين  منذ  وناشطة  مفعلة 
األقل وتوثق العمل الخيري وتكون 
إن  وقــال  وجاذبة.  ومشوقة  مبتكرة 
ــارس 2022  ــد الــقــادم 6 مـ يـــوم األحـ
هو بداية قبول األعمال المتقدمة 
إعــــالن  يـــتـــم  أن  عـــلـــى  لــلــمــســابــقــة 
الـــفـــائـــزيـــن قــبــل الــحــفــل مـــن دون 
مراتب  إعــالن  وسيتم  الترتيب  ذكر 

المسابقة أثناء الحفل.

اإطالق جائزة عبداهلل كانو لالإعالم الخيري التطوعي..

5 اآلف دين���ار مجم���وع الجوائ���ز.. والأح���د الق���ادم بداي���ة تلق���ي الأعمال المر�ش���حة
الخيري  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ت�شجع  ال��ج��وائ��ز  م��ن  ح��زم��ة  �شمن  ت��ع��ّد  ال��ج��ائ��زة  ك��ان��و:  ف���وزي 

فرع���ان للجائ���زة.. اأحدهم���ا للمن�ش���ات الرقمي���ة.. والآخر خا����ص بالأعم���ال الورقية

 يــســتــقــبــل مــســتــشــفــى رويـــــال 
الــبــحــريــن الـــبـــروفـــيـــســـور الــدكــتــور 
بــــوب دجـــافـــان اســـتـــشـــاري جــراحــة 
ــي زيــــــارة  ــ ــيــــة، فـ ــبــــولــ الـــمـــســـالـــك الــ
لــتــقــديــم خـــدمـــاتـــه الــمــتــخــصــصــة 

لشعب البحرين.
سيكون الدكتور دجافان متاحا 
ــال  رويـ مستشفى  فــي  لــالســتــشــارة 
مـــارس  إلــــى 14  مـــن 12  الــبــحــريــن 

.2022
دجافان  الــدكــتــور  البروفيسور 
هو أستاذ جراحة المسالك البولية 
في جامعة فيينا وجامعة نيويورك 
ــى كــونــه رئــيــس قسم  بــاإلضــافــة إلـ

جراحة المسالك البولية في مستشفى مؤسسة رودولفينرهاوس، 
فيينا النمسا.

في  علمية  درجــات  على  حاصل  دجافان  الدكتور  البروفيسور 
جراحة المسالك البولية من جامعة فيينا الطبية وحاصل على 

زمالة قسم جراحة المسالك البولية من جامعة تكساس.
يتمتع الدكتور جافان بسنوات من الخبرة في مجال جراحة 
سرطان  وعـــالج  إدارة  فــي  جــيــدة  خــبــرة  ولــديــه  البولية  المسالك 
البروستاتا وأمراض البروستاتا وأورام المسالك البولية وسرطان 
البولية  الحصوات  وأمـــراض  الخصية  وســرطــان  والمثانة  الكلى، 
والجراحة الروبوتية والجراحة طفيفة التوغل، وجراحة المسالك 

البولية لألنثى وتنظير البطن وجراحة الليزر والجهاز البولي.
رويــال  بمستشفى  اتصل  والمواعيد،  المعلومات  من  لمزيد 

البحرين على 17246800 أو على الواتساب:3218180.
www. خالل من  اإلنترنت  عبر  موعدك  حجز  أيًضا  يمكنك 

.royalbahrainhospital.com

»رويال البحرين« ي�شتقبل جراحا 
عالمي��ا ف�ي الم�ش�ال�ك البول�ي���ة

} د. بوب دجافان.

ــتـــورة  ــة مــــن الـــدكـ ــايــ تـــحـــت رعــ
الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
للتعليم  العام  األمين  خليفة  آل 
أمناء  نائب رئيس مجلس  العالي 
تستعد  الــعــالــي  التعليم  مجلس 
الفوج  لتخريج  المملكة  جامعة 
ــعـــاشـــر يــوم  ــتـــاســـع والـ الـــثـــامـــن والـ
فــي حفل  مـــارس 2022   5 الــســبــت 

يعتبر األكبر في تاريخها.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، تــتــقــدم  ــ ــهـ ــ وبـ
بنت عيسى  رنا  الشيخة  الدكتورة 
بــخــالــص  آل خــلــيــفــة  دعـــيـــج  بــــن 
أنهم  مؤكدة  للخريجين،  التهنئة 
يحصدون ثمار تعبهم واجتهادهم 
طوال سنوات الدراسة وما اتسموا 
بـــه مـــن صــبــر ومـــثـــابـــرة لــلــوصــول 
التوفيق  متمنية  أهــدافــهــم،  إلـــى 
للطالب في تحقيق ما يطمحون 
إلــيــه واســتــثــمــار مـــا اكــتــســبــوه من 
مـــعـــارف وعـــلـــوم لــتــحــقــيــق إضــافــة 
مختلف  في  العمل  لسوق  نوعية 

التخصصات والمجاالت.
ــرت األمــــيــــن الــــعــــام عــن  ــ ــّبـ ــ وعـ
المملكة  جــامــعــة  لــــدور  تــقــديــرهــا 
التعليم  مــؤســســات  أكــبــر  كــإحــدى 
وما  البحرين  مملكة  فــي  العالي 

حققته من إنجازات متميزة. 
الـــعـــام أن ما  وأكـــــدت األمـــيـــن 
ــة الـــمـــمـــلـــكـــة مــن  ــعـ ــامـ حــقــقــتــه جـ

الكبيرة  الجهود  يعكس  إنــجــازات 
ــن قـــبـــل مــجــلــس  ــلـــة مــ والـــمـــتـــواصـ
ــل مــنــتــســبــي  ــ ــاء الـــجـــامـــعـــة وكـ ــنــ أمــ
الــجــامــعــة مـــن الــهــيــئــات اإلداريـــــة 
واألكــاديــمــيــة والــفــنــيــة وحــرصــهــم 
ــل الـــبـــرامـــج  ــضــ ــاد أفــ ــمــ ــتــ عـــلـــى اعــ

األكاديمية.
وصرح البروفيسور نادر محمد 
البستكي رئيس الجامعة بالوكالة 
بـــــأن جـــامـــعـــة الــمــمــلــكــة ســتــنــظــم 
ــثـــامـــن  حـــفـــل تـــخـــريـــج الـــــفـــــوج الـ
أكبر  يعد  حيث  والعاشر  والتاسع 
الجامعة  فــي  تخريجه  يــتــم  فـــوج 
مع  متزامنا  الحفل  وسيكون هذا 
عشرين  بــمــرور  الجامعة  احتفال 
عــامــا عــلــى تــأســيــســهــا اســتــطــاعــت 
الجامعة خاللها استكمال جميع 
البنى التحتية واألنظمة واللوائح 
الـــتـــي تــحــكــم عــمــلــيــات الــجــامــعــة 
األكــاديــمــيــة واإلداريـــــــة والــعــلــمــيــة 
في  الــمــطــلــوبــة  الــمــعــايــيــر  بحسب 
المؤسسية  االعــتــمــاديــة  ــراءات  إجــ
من مجلس التعليم العالي وهيئة 

ضمان جودة التعليم والتدريب.
وأضـــــاف: »خـــرجـــت الــجــامــعــة 
في مسيرتها أكثر من 2500 طالب 
وطــالــبــة أســهــمــوا فـــي شــتــى فـــروع 
االقتصاد الوطني وكان لهم دورهم 
وسيشهد  صالمشهود،  وإسهامهم 

كوكبة  تخريج  الــعــام  هــذا  الحفل 
ــرى مــــن الــطــلــبــة والـــطـــالـــبـــات  ــ أخــ
الــمــتــمــيــزيــن الــــذيــــن ســيــســهــمــون 
مملكة  اقتصاد  بناء  فــي  بــدورهــم 
منهم  العديد  أن  علما  البحرين، 
انضم إلى قطاعات العمل قبل أو 

بعد تخرجهم«.
البستكي  الــبــروفــيــســور  أعـــرب 
العام  لألمين  وتقديره  شكره  عن 
حفل  لرعايتها  الــعــالــي  للتعليم 
تــخــريــج الـــفـــوج الــثــامــن والــتــاســع 
ــة الـــمـــمـــلـــكـــة،  ــعـ ــامـ ــجـ ــر لـ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ والـ
تقدمه  الــــذي  المستمر  ودعــمــهــا 
والتي  العالي  التعليم  لمؤسسات 

تصب في خدمة مملكة البحرين 
واقتصادها الوطني. 

حــفــل  رعـــايـــتـــهـــا  أن  وأضــــــــاف 
ــم واضـــحـــة  ــ ــالــــة دعـ الـــتـــخـــريـــج رســ
الــذي  واألكــاديــمــي  العلمي  لــلــدور 
ويعبر  المملكة،  به جامعة  تتميز 
االهتمام  عــن عظيم  الــدعــم  هــذا 
في  الــعــالــي  للتعليم  توليه  الـــذي 
ــريـــن، ومــســاهــمــتــهــا بــدعــم  ــبـــحـ الـ
الجامعة ليكون لها دور فعال على 
المملكة  فــي  المعرفي  المستوى 
وحرصها على توفير تعليم متميز 
يتماشى مع  بــمــا  عــالــيــة  وبــجــودة 

المعايير الدولية.

تحت رعاية د. ال�شيخة رنا اآل خليفة

ال��ج��اري م��ار���ص   5 واح����دة  دف��ع��ة  اأف�����واج   3 ت��خ��رج  المملكة  ج��ام��ع��ة 

} نادر البستكي. } د. رنا آل خليفة.

} الوجيه فوزي كانو خالل مؤتمر إعالن الجائزة.
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} في كل األزمات الكبرى تنشط بشكل كبير كل 
آليات الحرب اإلعالمية والنفسية، وخالل السنوات 
األخيرة تنشط معها الحرب السيبرانية، أو العالم 
االفتراضي، وعادة ما يدخل في تلك اآلليات بين 
مضللة  أساليب  اســتــخــدام  المتصارعة  األطـــراف 
أحــداث، مثل  ما يجري من  العالمي حول  للوعي 
األحـــداث  وتــزويــر  والــكــذب،  التهويلية  الــخــطــابــات 
وفبركة األخبار بحيث يتم إضعاف الطرف اآلخر 
وإسقاط مصداقيته أمام العالم، وأكثر من يجيد 
خالل  استخدامها  تم  التي  الحروب  هذه  أساليب 
العقود الماضية هي أمريكا وإعالمها ومؤسساتها 
االستراتيجية والبحثية وبعض القوى الكبرى في 
والكيان  بريطانيا  جــانــب  إلــى  ــي،  ــ األوروبـ االتــحــاد 
الـــ محطة  أنــشــأت  بريطانيا  ــران!  ــ وإيـ الصهيوني 

الــثــانــيــة وجــعــلــت  الــعــالــمــيــة  الـــحـــرب  أثـــنـــاء   ،BBC
الفكري  للتأثير  أخــرى  بلغات  مستنسخات  منها 
تــريــد تغييره  أو  تــواجــهــه  والــنــفــســي عــلــى كــل مــن 

كنظام أو التأثير لكسبه آنذاك وحتى اليوم!
} فـــي األزمـــــة الـــراهـــنـــة بــيــن الـــغـــرب وروســيــا 
جـــنـــدت روســـيـــا إعـــالمـــهـــا لــمــواجــهــة آلــــة الــحــرب 
اإلعــالمــيــة الــغــربــيــة واألمــريــكــيــة مــتــعــددة الــقــوى 
والشبكات ضدها، في حرب إعالمية تبدو للوهلة 
الغربية  الــمــنــصــات  لــتــعــدد  متكافئة  غــيــر  األولــــى 
ودولــهــا وخــاصــة فــي الــعــالــم االفــتــراضــي ووســائــل 
روسيا  نجحت  ذلــك  ورغـــم  االجتماعي  الــتــواصــل 
للعالم  واإلعـــالمـــي  الــســيــاســي  منطقها  إبــــراز  فــي 
حتى وصلت أمريكا ودول غربية أخرى إلى العمل 
RT( الروسية ومنصات روسيا  على إغالق )قنوات 
اإلعالمية األخرى في بلدانها، لما تتمتع به تلك 
العالمية  اللغات  مــن  بالعديد  الناطقة  القنوات 
مـــن تــأثــيــر ومــصــداقــيــة لــمــتــابــعــيــهــا وخـــاصـــة في 
إبـــراز تــزويــر األحـــداث وفبركة األخــبــار والـــرد على 
خطابات القادة الغربيين بتفنيد الرئيس الروسي 

نفسه ألكاذيبها وفرز مغالطاتها!
فــي شن  بمهارتها  أيــضــا  روســيــا  اســتــعــانــت   {

الحرب السيبرانية على من يستهدفها من الدول 
العمل  آليات  وتعطيل  أنظمتها  واختراق  الغربية 
فيها كما حدث مؤخرا مع بريطانيا ومطار هيثرو!
ــــرب جــــديــــدة تـــديـــرهـــا كـــــــوادر الــعــالــم  ــا حـ ــهـ إنـ
االفتراضي الجديد، ولعل أسس الحرب اإلعالمية 
تـــزداد ضـــراوة فــي هــذا الــعــالــم االفــتــراضــي، الــذي 
بعيدا  الــمــتــابــعــيــن  مــن  الــكــثــيــر  يستقطب  أصــبــح 
المتصارعة،  األطـــراف  بين  الرسمي  اإلعـــالم  عــن 
وكــثــيــرا مــا كــنــا نسمع فــي الــســنــوات األخــيــرة عن 
الصهيوني  الــكــيــان  أو  الــصــيــن  أو  روســيــا  اخــتــراق 
سواء  أخــرى  دول  في  حساسة  ومــراكــز  لمؤسسات 
بــهــدف الــتــجــســس أو حـــيـــازة مــعــلــومــات ســريــة أو 
بــهــدف الــتــشــويــش عــلــى الــوثــائــق وغــيــر ذلـــك من 
ــواصـــل  ــتـ ــع تــمــتــلــئ وســــائــــل الـ ــبـ ــالـــطـ أهــــــــــداف! وبـ
غير  مــصــدر  فهي  ولــذلــك  بــاألكــاذيــب  االجتماعي 

موثوق الكتشاف الحقائق!
} في الحرب اإلعالمية تتغير المصطلحات 
إلـــخ..  والــتــســمــيــات  المفاهيم  حــتــى  تلفيق  ويــتــم 
أوكرانيا  في  روسيا  دخــول  بدء  بعد  مثاال:  لنأخذ 
بيومين وقف الرئيس األوكراني في حالة خطاب 
عنه،  تخلوا  إنهم  الغرب  عن  قائال  وحزين  بائس 
ولكن حين قرر االستسالم وبدا ذلك واضحا من 
ــده، وال نــعــرف معنى أن  إعــالنــه أنــه ســيــحــارب وحـ
يحارب وحده أمام القوة الروسية غير االستسالم 
عبر قبوله التفاوض تم منعه من أمريكا والناتو، 
وربما بثا روحا أخرى فيه! فعاد ليعلن )المقاومة 
الــشــعــبــيــة( وهــنــا الــشــعــبــيــة تــعــنــي أمــريــكــا وحــلــف 
الــنــاتــو بــإعــالن وقــوفــهــمــا مــعــه حــتــى ال يستسلم! 
في  يــدخــل  تعبير  هــو  الشعبية  الــمــقــاومــة  تعبير 
حقيقة  عن  يعبر  أنــه  من  أكثر  اإلعالمية  الحرب 
الشعبية  المقاومة  ألن  الواقع،  أرض  على  حادثة 
ال تــبــزغ فــجــأة خـــالل يـــوم واحــــد! بــالــطــبــع أمثلة 
طويلة  قصة  لها  األحــداث  وتزوير  األخبار  فبركة 
من  جــزء  أنها  إيصاله  نريد  ومــا  كثيرة  ونماذجها 

مخططات الحرب بين الدول!

فوزية رشيد

اأوكرانيا والحرب

 الإعالمية وال�سيبرانية!
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اإلقليمية  الــتــصــعــيــدات  سلسلة  تـــطـــورات  آخـــر  فــي 
-باالشتراك  اإلمـــارات  اعترضت  الخليج،  في  الجديدة 
مـــع الـــواليـــات الــمــتــحــدة- صـــاروًخـــا بــالــيــســتــيــا، أطلقه 
ــاء هـــذا في  ــايـــر2022. وجــ ــنـ الــحــوثــيــون عــلــيــهــا فـــي 31 يـ
المتمردة،  الجماعة  شنتهما  آخــريــن  هجومين  أعــقــاب 
المدعومة من إيران، ضد أهداف إماراتية يومي 17 و24 
أعــاد قضية  الــذي  األمــر  التوالي، وهو  يناير 2022 على 
انتشار الصواريخ الباليستية في الشرق األوسط مجددا 

إلى الواجهة.
ووفــقــا لـــ»حــســن الــبــهــتــيــمــي«، مــن »الــمــعــهــد الــدولــي 
المستخدمة  »الصواريخ  فإن  االستراتيجية«،  للدراسات 
فــي الــهــجــمــات األخـــيـــرة ضــد اإلمــــــارات، قــد لــعــبــت دوًرا 
محوريا فترة طويلة، وهو دور لم يتم دراسته بشكل كاف 
إلى  وبالنظر  األوســط«.  بالشرق  األمن  ديناميكيات  في 
التصعيد السريع خالل األسابيع الماضية، فإن التقييم 
تواجه  التي  الحالية  والتحديات  لالتجاهات  الشامل 
المنطقة، فيما يتعلق بهذه القضية، أصبح أكثر أهمية 
من أي وقت مضى، خصوصا في ظل وصول المفاوضات 

النووية اإليرانية في فيينا إلى مرحلة حاسمة.
في  الباليستية  الــصــواريــخ  انــتــشــار  ســرعــة  وتــشــكــل 
المراقبين  مــن  لــعــدد  كــبــيــرا«  »قلقا  األخــيــرة،  الــســنــوات 
ــا لــتــقــريــر نــشــرتــه  ــ ــًق الــغــربــيــيــن لــلــشــرق األوســـــــط. ووفــ
األوروبية«،  القيادة  و»شبكة  بروجكت«،  »إيــران  مؤسستي 
فقد »انتشرت الصواريخ على نطاق واسع في المنطقة«، 
وهــو أمــر يـــزداد خــطــورة بوصفه »تــحــدًيــا أمــنــًيــا«. عــالوة 
على ذلك، فإن الصواريخ تمثل اآلن »جزًءا أساسًيا من 
الـــدول«.  مــن  الــعــديــد  إلــى  بالنسبة  الـــردع  استراتيجية 
وبالمثل، أكد »أنكيت باندا، من »مؤسسة كارنيجي للسالم 
الدولي«، أن »الصواريخ الباليستية التقليدية الدقيقة« 
إليها  وتنظر  الــعــالــم،  أنــحــاء  جميع  فــي  بسرعة  تنتشر 
»أساسية  أنها  على  الصغيرة  والـــدول  اإلقليمية  القوى 
مدى  على  للضوء  تسليط  وفــي  العسكرية«.  لــلــقــدرات 
أن  »البهتيمي«،  أوضـــح  األوســــط،  الــشــرق  فــي  انتشارها 
هناك 11 دولة في المنطقة، تمتلك صواريخ باليستية، 
إلى جهتين  باإلضافة  كيلومتًرا،   250 على  يزيد  بمدى 
فاعلتين غير حكوميتين، هما »حزب اهلل« و»الحوثيون«. 
وبالتالي، فإن »ما يقرب من نصف دول المنطقة، يملك 

مثل هذه األسلحة ذات القدرات البعيدة«.
بأنظمة  المتعلقة  التسلح  سباقات  آثر  يقتصر  وال 
فقط.  االســتــقــرار  زعــزعــة  عــلــى  الباليستية  الــصــواريــخ 
ــــي لـــلـــدراســـات  ــــدولـ وخـــلـــص تـــقـــريـــر نـــشـــره »الــــمــــركــــز الـ
االســتــراتــيــجــيــة«، أنــهــا أيـــًضـــا »تــخــفــض مـــن احــتــمــالــيــة 
ألنها  عــســكــريــة«؛  مــواجــهــة  فــي  المنطقة  دول  انــخــراط 
بصفوف  األرواح  فــي  خــســائــر  وقـــوع  احــتــمــال  مــن  تقلل 
تقسيم  يمكن  »البهتيمي«،  تقييم  وفــي  مستخدميها«. 
المنطقة  في  باليستية  صواريخ  تمتلك  التي  الجهات 
األول،  يتمثل  والكفاءات«.  »القدرات  من  مستويين  إلى 
متقدمة  ــقـــدرات صــاروخــيــة  »بـ تتمتع  الــتــي  الــــدول  فــي 
ومـــتـــنـــوعـــة«، فــضــال عـــن قــدرتــهــا عــلــى »االســـتـــفـــادة من 

تصميمات مطورة محلًيا«، كإيران وإسرائيل.
وبالنسبة إلى إيران، فقد شكل برنامجها الصاروخي، 
بالسياسة  وارتــبــاطــه  عمله  نــطــاق  بسبب  خــاصــا،  قلقا 
عن  الوكالء، فضال  شبكة  ذلك  في  بما  للبالد،  األشمل 
تطلعاتها النووية. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها 
برامج  المتحدة وشركاؤها لمنعها من تطوير  الواليات 
الصواريخ الخاصة بها، فقد أشار »روبرت أينهورن«، من 
»معهد بروكينجز«، إلى أنها »تمكنت من الحصول على 
أكبر القوى الصاروخية وأكثرها تنوًعا« في المنطقة، كما 
أن ترسانتها من الصواريخ الباليستية، تشكل عنصًرا »ال 

يتجزأ وال غنى عنه« من مكونات استراتيجيتها«. 
به  تــوجــد  والـــذي  الــثــانــي،  بالمستوى  يتعلق  وفيما 
الدول ذات »القدرة المحلية المحدودة«، حذر »البهتيمي«، 
من أن العديد من هذه الدول، تمتلك »قدرات معتبرة«، 
ــدول األكــثــر  ــ ــن الــ ــدة مـ ــ ــى أن تــركــيــا هـــي واحــ مــشــيــرا إلــ

تقدًما في إطار هذا المستوى، وهي بصدد »تطوير عدة 
كما صنف  الــمــدى«،  قصيرة  محلية  باليستية  صــواريــخ 
امتالك  إلى  المستوى، مشيرا  الخليج، ضمن هذا  دول 
إلى  بــاإلضــافــة  صينية،  باليستية  لــصــواريــخ  السعودية 
»لترسانات  والكويت  واإلمــارات  وقطر  البحرين  امتالك 
صواريخ باليستية صغيرة من صنع دول مختلفة«، من 

ضمنها الواليات المتحدة.
ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، ُيعتقد أن 
وأشار  تقدًما«.  »األكثر  هو  السعودي  الصواريخ  برنامج 
تقرير حديث لشبكة »سي إن إن«، إلى أن المملكة قادرة 
اآلن على تصنيع صواريخها الباليستية المحلية. وبهذا 
أيًضا  »يمثل  قد  التطور  هذا  أن  »باندا«،  أوضح  الصدد، 
في ظل  إيــران،  تحوطية« ضد  استراتيجية  من  عنصًرا 

عدم اليقين المحيط بمفاوضاتها النووية الجارية.
وكــمــا ُأشـــيـــر ســـابـــًقـــا، فــــإن اســـتـــعـــداد إيـــــران لــتــزويــد 
بــبــعــض  و»الـــحـــوثـــيـــيـــن«،  اهلل«،  »حــــــزب  مـــثـــل  وكـــالئـــهـــا، 
كبيًرا،  خطًرا  يمثل  محلًيا،  المنتجة  األسلحة  أنظمة 
سيؤدي إلى مزيد من انتشار الصواريخ الباليستية في 
كال  يمتلكها  التي  الــقــدرات  مــدى  ولتوضيح  المنطقة. 
التابع  الــصــاروخــي«،  الــدفــاع  »مــشــروع  اعتبر  الكيانين؛ 
لـ»مركز الدراسات االستراتيجية والدولية«، أن حزب اهلل، 
العالم،  فــي  تسليًحا«  األكــثــر  النظامية  غير  »الــقــوة  هــو 
والقذائف  الصواريخ  من  هائلة«  »كميات  يمتلك  حيث 

خالل العقود العديدة الماضية من طهران.
ــن »ســـيـــث جـــونـــز«،  ــل مــ عــــــالوة عـــلـــى ذلــــــك، أشــــــار كــ
و»جاريد طومسون«، و»دانييل نجو«، و»بريان ماكسورلي«، 
و»جوزيف بيرموديز«، من »مركز الدراسات االستراتيجية 
دور حــاســم  بــلــعــب  قـــام  ــزب اهلل،  »حــ أن  إلـــى  ــيـــة«،  والـــدولـ
التدريب  أنـــواع  وكــل  والتكنولوجيا  األسلحة  توفير  فــي 
العمل  على  وقدرته  قوته  يؤكد  ما  للحوثيين،  األخــرى 
بشكل مستقل كمورد أو مهرب لألسلحة في المنطقة«. 
ولتكرار هجمات الحوثيين، استنتج »مايكل نايتس«، من 
»طــورت  المتمردة،  الجماعة  تلك  أن  واشنطن«،  »معهد 
صناعات عسكرية صغيرة أثبتت مدى فاعليتها في كل 

من صنعاء وصعدة.
ونظًرا إلى ضخامة الحجم الحالي لبرامج التسلح 
المحللين  من  العديد  فقد سلط  الخليج،  منطقة  في 
السباق،  بهذا  المتعلقة  األمنية  المخاطر  على  الضوء 
مبادرات  تعزيز  على  التركيز  عبر  له  التصدي  وضــرورة 
ــزع األســلــحــة ذات الــخــطــورة. وركـــزت  عـــدم االنــتــشــار ونــ
معظم التعليقات على ضرورة اتباع نهج إقليمي متعدد 
األطـــــــراف لــمــكــافــحــة انـــتـــشـــار األســـلـــحـــة إلــــى الــجــهــات 
السلبية  والــنــتــائــج  اإلخــفــاقــات  بسبب  الــنــظــامــيــة؛  غــيــر 
الــصــدد.  الــتــي نتجت عــن المساعي األحــاديــة فــي هــذا 
الــواليــات  مــحــاوالت  تقييم  عــنــد  الــمــثــال،  وعــلــى سبيل 
تكنولوجيا  إدخـــال  »وتــيــرة  عرقلة  أو  إلبــطــاء  المتحدة 
تصنيع الصواريخ داخل المنطقة«، أكد »جيفري لويس«، 
مــن »مــركــز جيمس مــارتــن لــدراســات منع االنــتــشــار«، أن 
»الضغوط األمريكية لمواجهة هذا التحدي كانت »غير 
المتعلقة  المخاوف  إن  حيث  متكافئة«،  وغير  متسقة 
ــا مــا  ــًبـ ــالـ ــة ونـــزعـــهـــا، غـ ــلـــحـ ــار األسـ ــتـــشـ بــقــضــيــة عـــــدم انـ
القضايا  عن  الــدول  إلى  بالنسبة  أولوياتها  في  تتراجع 

الجيوسياسية اإلقليمية«.
وفي المقابل، أكد تقرير مؤسستي »إيران بروجكت«، 
قضية  أن   - ذكــره  السابق   - األوروبــيــة«  القيادة  و»شبكة 
انتشار الصواريخ في الخليج والشرق األوسط، تتطلب 
»حال على مستوى المنطقة«، للتخفيف من »التهديدات 
الــراهــنــة والــمــتــمــثــلــة فـــي حــالــة عـــدم االســـتـــقـــرار لمنع 
التصعيدات العسكرية اإلقليمية المحتملة«. ومع ذلك، 
ال تزال هذه العملية تواجه عدًدا من الحواجز والعوائق. 
توجد  »ال  بأنه  »البهتيمي«،  إليه  أشــار  لما  ذلك  ويرجع 

المنطقة  مستوى  على  محددة  معايير  أو  آليات  حالًيا 
الباليستية  الــصــواريــخ  انــتــشــار  مــن  الــحــد  أو  للتحكم 
أو صـــواريـــخ كــــروز مــتــوســطــة الــــمــــدى«، نــاهــيــك عـــن أن 
تــوصــيــات معنية  أو  لــمــقــتــرحــات  مــجــرد حــشــد أي دعـــم 
بالحد من التسلح من المرجح أن يكون »تحدًيا صعًبا« 
األطر  غياب  إلى  جزئًيا  ذلك  ويعود  الواقع.  أرض  على 
األمني.  التعاون  وضوابط  بمعايير  الخاصة  اإلقليمية 
وأشار »لويس« إلى أنه لم يكن »هناك مزيد من الجهود 
عليها  للبناء  اإلقليمي  مــن  التسلح  الــحــد  مــجــال  فــي 

واستغاللها لدعم مثل هذه المقترحات أو التوصيات«.
ــراف الــتــقــريــر الــســابــق، بــأن  ــتـ وعــلــى الـــرغـــم مـــن اعـ
»الموقف المعلن« إليران، هو أن »صواريخها وطائراتها 
المسيرة، غير قابلة للتفاوض«، ألنها »المصدر الرئيسي 
لردع أية تهديدات ألمنها«، فقد تقبل القيود المفروضة 
على برنامجها الصاروخي، إذا كان ذلك »بالتنسيق مع 
تنفيذ القيود ذاتها« على جهات فاعلة إقليمية بعينها. 
االتفاق  إلــى  الكاملة«  »الــعــودة  أن  إلــى  التقرير  وخلص 
النووي ستكون »أكثر الطرق فعالية، والخطوة الحيوية 
التسلح  مــن  الــحــد  قــضــايــا  بمعالجة  المعنية  األولــــى 
من  كوهين«،  لـــ»زاكــاري  ووفًقا  المنطقة«.  في  اإلقليمي 
الجهود  الــعــودة،  هــذه  مثل  ستتعزز  إن«،  إن  »ســي  شبكة 
النووي،  االتفاق  وبنود  نطاق شروط  لتوسيع  المبذولة 
ليشمل »قيوًدا« على تكنولوجيا تصنيع الصواريخ، وهو 
ما يعتبر »هدفا مشتركا«، تريده كل من واشنطن وأوروبا 

على حد سواء.
ــدا«، مــن أن  ــانـ ــور فــي ســيــاقــهــا، حـــذر »بـ ولــوضــع األمــ
معاكسة  ريــاًحــا  بالفعل  »تــواجــه  فيينا،  فــي  المحادثات 
كبرى في الوقت الراهن، وذلك من دون أن تكون برامج 
أعمالها«،  جــدول  على  اإليرانية  الباليستية  الصواريخ 
إذا  ما  حــول  الشكوك  من  الكثير  هناك  ستكون  وعليه، 
كان توسيع نطاق تلك المحادثات، سيؤتي ثماره في هذه 
المرحلة. وبالمثل، اعترف »لويس«، بأن إيران »ليس من 
المرجح« أن تتخلى عن برنامجها الصاروخي، إذا حافظ 
منافسوها اإلقليميون على ترساناتهم الصاروخية، كما 
هي أو زادوا من تطويرها، وهو أمر يمثل احتمااًل واضًحا 

إذا استمرت المفاوضات في التعثر.
ــى أن  ــ ــذه الـــنـــقـــطـــة، خـــلـــص »إراســــــتــــــو«، إلـ ــ وحــــــول هـ
نــادرة  فرصا  تقدم  الخليج،  في  الناشئة  الــحــوار  »جهود 
لــلــتــعــاون اإلقــلــيــمــي، كــمــا أنــهــا تــســتــحــق دعـــم الــجــهــات 
حوار  عملية  تطوير  أن  حين  وفــي  الخارجية«.  الفاعلة 
»أمــًرا طموًحا  وإيــران سيكون  الخليج  بين  رسمية  أكثر 
أوجـــه تشابه  رؤيـــة  »مــن الممكن  أنــه  أكــد  لــلــغــايــة«، فقد 
اتفاقية  أثــنــاء  تــم  ومــا  الحالية«،  الجهود  بين  تاريخية 
هلسنكي عام 1975، حيث وصلت أطراف الحرب الباردة 
أن  »البهتيمي«،  أوضح  وبالمثل،  انفراجة حقيقية.  إلى 
االفتقار الحالي لتنمية البنية التحتية اإلقليمية وسبل 
مضاعفة  على  »يشجع  أن  يجب  االقــتــصــادي،  التكامل 
الــجــهــود مـــن أجـــل اســتــكــشــاف حــلــول مــبــتــكــرة وعملية 

لـ»البيئة األمنية المعقدة« في المنطقة.
على العموم، سيستمر انتشار الصواريخ الباليستية 
فــي الــشــرق األوســــط فــي الــتــأثــيــر الــضــار عــلــى اســتــقــرار 
المنطقة، في ضوء قيام إيران بتزويد العديد من وكالئها 
المنطقة.  فــي  زعــزعــة االســتــقــرار  إلـــى  فــي سعيها  بــهــا، 
وتعد أنظمة األسلحة الصاروخية بمثابة مكونات مهمة 
األمنية  التحتية  والــبــنــيــة  الــوطــنــيــة  الــدفــاع  لــســيــاســات 
للبلدان في جميع أنحاء المنطقة، لكن وسط التوترات 
الجيوسياسية الكبرى، يخشى العديد من المراقبين أن 
إساءة استخدامها ستزداد بمرور الوقت. وعليه، ظهرت 
إقليمي  أمني  إطــار  الجهود إلنشاء  إلــى تجديد  دعــوات 

يمكن من خالله معالجة هذه القضية. 
القبيل ال  ذلــك، فإن نجاح أي مبادرة من هذا  ومع 
يزال يعتمد إلى حد ال بأس به على نتيجة مفاوضات 
فيينا،  في  النووي  االتفاق  إلى  العودة  محادثات  إحياء 

والتي ال تزال تخيم على نجاحها حالة من الشكوك.

ت������داع������ي������ات ان�����ت�����������ش�����ار ال�������ق�������درات 
ال�������ش���اروخ���ي���ة ف����ي ال���������ش����رق الأو�����ش����ط

إلى  االجتماع  علم  أدبيات  تذهب 
أحد  هو  الثالث«  »الطريق  مفهوم  أن 
تعبيرات البابا بيوس الثاني عشر في 
أواخــــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر، حينما 
دعا إلى طريق ثالث بين االشتراكية 
والرأسمالية، ومنذ ذلك الحين شاعت 
الطريق  أبــرزهــا  بــه،  شبيهة  مفاهيم 
الــــوســــط، غــيــر أن مــفــهــوم »الــطــريــق 
توني  لسان  على  تسويقه  تم  الثالث« 
بلير رئيس الوزراء البريطاني األسبق، 
بيل  األسبق  األمريكي  الرئيس  وكــذا 
أنـــه وجــد  تــحــدث عــن  الـــذي  كلينتون 
طريًقا ثالًثا أكثر قدرة على الموازنة 
بين المصالح والفئات المختلفة. إال 
إلــى  الــثــالــث ينسب  الــطــريــق  فــكــر  أن 
المفكر  أنــتــونــي جــيــدنــز  الــبــريــطــانــي 
والـــمـــنـــّظـــر االجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي 
لحزب العمال، وهو الحزب المعروف 
الديمقراطية  االشــتــراكــيــة  باعتناقه 
القرن  أواخــر  بــدأت جذورها في  التي 
التاسع عشر، إذ تشير سياسة الطريق 
الـــثـــالـــث إلــــى إطـــــار لــلــتــفــكــيــر وصـــوغ 
الديمقراطية  سياسة هدفها مالءمة 
ــه مــحــاولــة  ــ االشـــتـــراكـــيـــة؛ بــمــعــنــى أنـ
ــل األســــالــــيــــب الـــقـــديـــمـــة  ــ ــاوز كـ ــجــ ــتــ لــ
لــلــديــمــقــراطــيــة االشـــتـــراكـــيـــة، وأيــًضــا 
استجابة  فهو  الــجــديــدة،  الليبرالية 
من  نواجهه  لما  براغماتية،  جــديــدة 

قضايا سياسية في عالم اليوم«.
اتجاهات  تبلورت ثالثة  وفي ذلك 
ــريــــف  ــعــ ــتــ رئــــيــــســــيــــة فـــــــي مــــــجــــــال الــ

االتجاه  الثالث،  بالطريق  بالمقصود 
األولى يعتبره أنه هو الطريق الوسط 
بين بديلين: البديل األول هو أنساق 
واالجــتــمــاعــي  االقــتــصــادي  للتنظيم 
اشتراكية(،  أو  رأسمالية  كانت  )ســواء 
والبديل الثاني هو مبادئ لتخصيص 
والـــدول(، سواء  السوق  )بين  الــمــوارد 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ ــن خــــــالل الــــنــــمــــاذج الـ ــ مـ
)كـــالـــنـــمـــوذج األمـــريـــكـــي فـــي مــواجــهــة 
النموذج األوروبي( أو من خالل طريق 
آيــديــولــوجــي وســـط يــقــع بــيــن اليسار 

القديم واليمين الجديد.
أما االتجاه الثالث فيعتبر الطريق 
الــثــالــث صــيــغــة مــعــّدلــة لــالشــتــراكــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة، والـــتـــي تــقــدم بــديــاًل 

الجديد  الليبرالي  للمشروع  واضًحا 
ــيـــات مــن  ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الــــــــذي بــــــرز فـــــي الـ
الــمــاضــي، مـــن خـــالل تطبيق  الـــقـــرن 
مستحدث لمبادئ تلك الديمقراطية 
للظروف  يستجيب  بما  االشــتــراكــيــة، 
الــراهــنــة. أمـــا االتــجــاه الــثــالــث فيرى 
أن الـــطـــريـــق الـــثـــالـــث قـــد يــشــيــر إلــى 
تــآلــف جــديــد وغــريــب جــامــد لألفكار 
اليسار  يسمى  ما  إلى  بعضها  ينتمي 
ــم يــــنــــزع إلـــى  ــ ــي، ومــــــن ثـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــراديـ ــ الـ
في  انقطاع جديد  بحدوث  االعتراف 
االســتــمــراريــة الــســيــاســيــة؛ مـــا يجعل 
اليقينيات السياسية الجاهزة مسألة 

تجاوزها الزمن. 
وبــنــاء عــلــيــه، فــقــد أجــمــل أنتوني 
جــيــدنــز أحـــد أهـــم عــلــمــاء االجــتــمــاع 
ــن،  ــريـ ــشـ ــعـ ــيــــز فـــــي الـــــقـــــرن الـ ــلــ اإلنــــجــ
الطريق الثالث في ست قيم أساسية؛ 
الجماعات  حــمــايــة  الــمــســاواة،  وهـــي: 
المهمشة، الحرية، ال حقوق من دون 
واجبات، ال سلطة من دون ديمقراطية، 
التعددية الثقافية، النزعة الفلسفية 

المحافظة. 
وبالتالي، فإن الطريق الثالث يعد 
مساهمة من قبل مفكرين وسياسيين 
بدأت منذ نهايات القرن التاسع عشر 
رأب  لــمــحــاولــة  اآلن  ومــســتــمــرة حــتــى 
الصدع بين المدارس الفكرية األشهر، 
الــمــدرســتــيــن االشــتــراكــيــة  وال ســيــمــا 
الفئات  تمكين  أجــل  مــن  والليبرالية 
واجتماعيا  سياسيا  أخــرى  وجماعات 

لتعزيز  نـــمـــوذج  أنـــه  أي  واقــتــصــاديــا؛ 
توسيع  على  بالتركيز  الديمقراطية 
دائرة المستفيدين منها والمساهمين 

فيها.
ــد كـــانـــت مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع  وقــ
ــه مـــــن فـــئـــات  ــويــ ــا تــــحــ ــمــ ــي، بــ ــ ــدنـ ــ ــمـ ــ الـ
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
الـــحـــربـــة  رأس  مــــتــــعــــددة،  وثـــقـــافـــيـــة 
لــلــطــريــق الــثــالــث، مــن خـــالل تمكين 
حيوي  دور  لعب  من  المنظمات  تلك 
االجتماعي  تــوازنــه  العالم  إلــى  يعيد 
قبل السياسي واالقتصادي. بعيدا عن 
الدولة وتدخلها المباشر والشامل في 
تطور المجتمع والنهوض به، وهو ما 
تــرك  أو  األول،  الــطــريــق  عليه  يطلق 
الخاص  القطاع  بها  ينفرد  الساحة 
بـــمـــا يــمــلــكــه مــــن نـــهـــم نـــحـــو تــحــقــيــق 
بــعــيــدة عن  اقــتــصــاديــة خــاصــة  تنمية 
والسياسية  االجتماعية  األبعاد  تلك 
ما  وهــو  التنمية،  عملية  فــي  الــعــامــة 

يسمى بالطريق الثاني.
منظمات  تقوده  الثالث  فالطريق 
إلــى  يــهــدف  وهـــو  الــمــدنــي،  المجتمع 
ــة الــديــمــقــراطــيــة  ــيـ ــراكـ ــتـ تـــعـــزيـــز االشـ
بمفهوم جديد يبتعد عن اليوتوبيات 
الــمــاركــســيــة واالجـــتـــهـــادات الــنــظــريــة 
لـــالشـــتـــراكـــيـــيـــن الـــمـــعـــاصـــريـــن، الــتــي 
تلك  تحقيق  على  قــدرتــهــا  عــدم  ثبت 

التنمية اإلنسانية بمعناها الشامل.
} خبير سياسي بمركز 

تريندز للبحوث واالستشارات

المجتم��ع المدن��ي.. والطري��ق الثال��ث لبن��اء الدول��ة

بقلم: 
خالد فياض }

عندما   2019 ديسمبر  مــنــذ 
نزل هذا الكرب العصيب والوباء 
وتفشى  أجمع،  العالم  دول  على 
فـــي كـــل أســــرة فـــي الــعــالــم ســـواء 
أكــــانــــت فــــي الــــمــــدن الــحــضــريــة 
في  كانت  أو  بالسكان،  المكتظة 
البعيدة  النائية  الصغيرة  المدن 
الكبرى،  الحضرية  الــمــراكــز  عــن 
العلم  ورجــال  الوقت  ذلــك  فمنذ 
ــة فـــــي حــــيــــرة كـــبـــيـــرة  ــاســ ــيــ ــســ والــ
ــول الـــخـــبـــراء  ــقــ مــــن أمــــرهــــم، وعــ
والــــمــــخــــتــــصــــيــــن عـــــجـــــزت حــتــى 
يــومــنــا هــــذا فـــي اســتــئــصــال هــذا 
ولم  الفيروس تماًما من جذوره، 
الشامل  العالج  إيجاد  ينجح في 
القضاء  على  الــقــادر  والمستدام 
ــذا الـــفـــيـــروس  ــ الـــســـاحـــق عـــلـــى هـ
المرضي  الــبــالء  لــهــذا  الــمــســبــب 
بل  كليا،  البشري  المجتمع  من 

ى عقول البشر، وأثبت  إن هذا الفيروس الضعيف عرَّ
القرآنية  اآليــة  وجعل  خبراتهم،  وفقر  علمهم،  قلة 
إال  العلم  من  ُأوتيتم  )ومــا  عليهم:  تنطبق  الكريمة 

قليال(.
وفـــيـــروس كـــورونـــا الــحــالــي الــمــعــروف بــســارس - 
في  الوقوع  إلى  والمؤدي   )SARS-CoV-2( كوفيد-2 
يختلف  ال   )COVID-19( كــوفــيــد-19  مــرض  شــبــاك 
ــا عــن فــيــروســات كــورونــا الستة األخــرى  ــا وكــلــّيً جــذرّيً
المعروفة منذ عقود طويلة عند المختصين. فثالثة 
مــن فيروسات كــورونــا شــديــدة الــعــدوى والــضــرر على 
إلــى هــالك اإلنسان  تــؤدي  اإلنــســان والمجتمع، وقــد 
مثل فيروس كورونا ميرس، المسبب لمرض متالزمة 
الشرق األوسط التنفسية )MERS-CoV( الذي أصاب 
العربية  المملكة  وبــخــاصــة  الــعــربــيــة،  الــــدول  بــعــض 
الفيروسات  وأمــا   .2012 عــام  فــي  واألردن  السعودية 
األربعة األخرى من نوع كورونا فهي أقل وطأة وتأثيًرا 
الفيروس  بينها  والــذي من  البشري،  المجتمع  على 
الموسمي  الـــزكـــام  أو  اإلنــفــلــونــزا،  لــمــرض  الــمــســبــب 
الـــمـــعـــروف مــنــذ أكـــثـــر مـــن قـــــرن، والــــــذي لـــم تنجح 
المتقدمة  الطبية  وخــبــراتــهــم  أيــًضــا،  البشر  عــقــول 
جذوره  من  وأده  من  السنين  مئات  منذ  والمتراكمة 
من المجتمع اإلنساني، بل وفشل اإلنسان في تطوير 
العالج الدائم له حتى اآلن. فمرض اإلنفلونزا ما زال 
يضرب اإلنسان في كل أنحاء العالم، وما زال اإلنسان 
والتي تؤدي  والمقلقة  المزعجة  أعراضه  يعاني من 
إلى موت المريض في بعض الحاالت الحادة، ولذلك 
فيروس  أو  اإلنفلونزا،  فيروس  مع  اإلنــســان  يتعامل 
كورونا القديم هذا كأمر واقع ال مفر منه، وال يمكن 
واتــخــاذ كل  مــنــه،  الــحــذر  ولــذلــك يجب  كليا،  تجنبه 
الوسائل العملية للتخفيف من حدته عند اإلصابة 
بين  انتشاره  لمنع  باآلخرين  االختالط  وتجنب  به، 

األسرة الواحدة، أو األقارب.
ومع مرور أكثر من سنتين طويلتين على تفشي 
مــرض كــورونــا الــجــديــد فــي كــل شــبــٍر صغير أو كبير 
والتعامل  إدارتـــه  في  يفكر  اإلنــســان  بــدأ  كوكبنا،  من 
مــعــه كـــمـــرض بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الـــتـــي يـــديـــر فيها 
أو البرد الموسمي العادي، وبدأت  مرض اإلنفلونزا، 
الصحة  كمنظمة  المختصة،  الــدولــيــة  المنظمات 
العالية التفكير بصوٍت عال مع المعنيين في الدول 
ومع الخبراء والعلماء على احتمالية اعتبار أن هذا 
العالمي  الــوبــاء  مرحلة  وتخطى  اجتاز  قد  المرض 
)pandemic( ليتحول اآلن إلى وباء محلي، أو قومي 
بد  ال  ولــذلــك   ،)endemic(ــام ــزكــ الــ كمرض  مستوطن 
من الناحية العملية التكيف والتعايش معه واعتباره 
ــًدا  رويـ والــعــمــل  مــفــر منها حــالــًيــا،  واقــعــة ال  حقيقة 
المفروضة حالًيا  اإلجـــراءات  حــزام  رويـــًدا على فك 

والتخفيف من قيود حرية العمل والحركة للبشر.
وهــنــاك عـــدة أســبــاب ربــمــا ألــزمــت اإلنــســان إلــى 
هـــذا الــتــفــكــيــر الـــواقـــعـــي، واضــطــرتــه إلـــى تــبــنــي هــذا 
منها  كــوفــيــد-19.  مــع  التعامل  فــي  الجديد  المنهج 
اإلنسان  أرهــق  والغامض  الغريب  الفيروس  هــذا  أن 
ودول العالم أجمع أكثر من سنتين جسديا ونفسيا 
واجتماعيا، فمن لم ُيصب بالفيروس نفسه ويتعرض 
والمعاناة  الــمــرض  هــذا  ألعـــراض  الضعيف  جسمه 

التي تنجم عنها، فقد  العضوية 
واالكتئاب  النفسي  القلق  أصابه 
مــن الــخــوف مــن الــوقــوع فــي هذا 
الـــــمـــــرض، ونـــــــزل عـــلـــيـــه الـــرعـــب 
بالحجر  المتعلقة  تــبــعــاتــه  مــن 
والــســجــن الــمــنــزلــي نــحــو عــشــرة 
فيها  يبقى  وصعبة،  ِعجاف  أيــام 
ــان فـــي حــجــرة  ــيــ فـــي أغـــلـــب األحــ
شقته  في  أو  منزله،  في  صغيرة 
االختالط  عن  بعيًدا  البسيطة، 
الـــنـــاس، الــقــريــب منهم  بــجــمــيــع 
ــتــــوقــــف كـــلـــًيـــا عــن  ــد، والــ ــيـ ــعـ ــبـ والـ
األنشطة والبرامج اليومية التي 

كان يتمتع عند القيام بها.
كــــــذلــــــك هــــــنــــــاك الــــجــــانــــب 
ــادي الـــــــذي نــــــزل عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ــزَّ أركــــــان  ــهــ ــاء فــ ــعـ ــمـ ــة جـ ــريـ ــشـ ــبـ الـ
وقـــطـــاعـــات الـــــــدول قـــاطـــبـــة، مــن 
ــات، ومــصــانــع،  ــركــ حـــكـــومـــات، وشــ
اقــتــصــاديــة حرجة  تــقــاســي مــن حــالــة  وجــعــلــهــا كلها 
جًدا، أدت في بعض الدول إلى تراكم الديون عليها، 
واســتــنــزفــت الــكــثــيــر مــن أرصــدتــهــا الــمــالــيــة وأفــقــرت 
قلما  اقــتــصــاديــا  ــوًدا  ــ ركـ عليها  وأنـــزلـــت  مــيــزانــيــاتــهــا، 
رأيــنــاه مــن قبل فــي الــتــاريــخ الــمــعــاصــر. فــكــان ال بد 
الــخــروج سريًعا وبأقل األضـــرار من هــذه األزمــة  من 
الــمــالــيــة الــخــانــقــة والــمــدمــرة، وكـــان ال بــد مــن فتح 
الطبيعية  الحياة  إلى  والرجوع  المجمد،  االقتصاد 

واإلنعاش االقتصادي من جديد.
تــغــيــيــر  إلـــــى  أدت  ــتــــي  الــ ــاب  ــ ــبـ ــ مــــن األسـ كــــذلــــك 
أكثر  معرفتها  هو  المرض  إدارة  في  الــدول  سياسات 
واكتسابها  بــالــفــيــروس،  المتعلقة  التفاصيل  بـــأدق 
السنتين  خــالل  والتقنية  العلمية  الــخــبــرات  بعض 
الماضيتين، إضافة إلى تطوير وتوفير عدة أنواع من 
اللقاحات في األسواق، وقيام الدول بتلقيح شعوبها 
القطيع  بمناعة  المعروفة  الــالزمــة  المناعة  وكسب 
أو  المجتمعية،  المناعة  وتحقيق  الــمــرض  لتجنب 
فــي حالة اإلصــابــة تكون األعـــراض غير شــديــدة وال 
تستمر فترة طويلة من الزمن، وال تؤدي إلى المزيد 
من الوفيات، حسب الدراسة المنشورة في مقال في 
تحت   2021 أكتوبر  مــن  الثامن  فــي  »الــعــلــوم«  مجلة 
ولكن  انتقالية،  مرحلة  فــي  يــدخــل  »الــوبــاء  عــنــوان: 
في  المنشورين  المقالين  إلــى  إضــافــة  مــــاذا؟«،  إلــى 
فبراير   16 فــي  األول  المرموقة،  »الطبيعية«  مجلة 
2021 تحت عنوان: »كورونا سيبقى، وهذا ما يعني؟«، 
والثاني في العاشر من يناير 2022 وعنوانه: »كوفيد 
جاء ليبقى وعلى الدول اتخاذ القرار لكيفية التكيف 

معه«.
وبــالــرغــم مــن الــتــوجــهــات الــجــديــدة الــمــشــهــودة 
لــلــكــثــيــر مـــن دول الــعــالــم فـــي الــتــعــامــل مـــع كــورونــا 
الــجــديــد كــمــا يــتــم الــتــعــامــل مــع كـــورونـــا الــقــديــم، أو 
منظمة  أن  إال  الموسمي،  والــبــرد  اإلنفلونزا  مــرض 
المتحدة،  لألمم  الصحي  الــذراع  العالمية،  الصحة 
ــا فـــي إدارة مــرض  ــهـ ــا مــوقــفــهــا ورأيـ ُتــعــلــن رســمــًي لـــم 
إلى  العالم  دول  ُتوجه  أو  ُتفصح  لم  كما  كوفيد-19. 
أية سياسة عامة حول هذا المرض وكيفية التعامل 
بد من  أنه بشكٍل رسمي ال  يعني  معه مستقباًل، ما 
المحتملة  المخاطر  تقييم  فــي  االســتــمــرار  ضـــرورة 
ــيـــروس، وال بـــد من  ــفـ ــذا الـ ــاط انـــتـــشـــار هــ ــمـ ــول أنـ حــ
المتعلقة  المعلومات  كل  نشر  في  التامة  الشفافية 
والمراقبة  أجمع  العالم  بــالد  في  المرض  بتطورات 
من كثب لحاالت العدوى لهذا الوباء، سواء أكان نشر 
المنظمات  أو  الحكومات،  مستوى  على  المعلومات 

الدولية والمحلية، أو الجامعات ومراكز األبحاث.
الــفــيــروس مــطــلــوبــة، وأخــذ  ــام هـــذا  أمـ فاليقظة 
منه  بــد  ال  السابقة  المآسي  تــكــرار  منع  مــن  الــحــذر 
على المدى القريب والبعيد، فاألعين يجب أن تكون 
جديد  ألي  صاغية  واألذن  دائــمــة،  ومفتوحة  واعــيــة 
قد يطرأ على وضع هذا الفيروس على المستويين 
القومي والدولي، وأتمنى في البحرين أن نتبع منهج 
الوقاية والمنع من المرض، ونستمر في رفع شعارنا 

الحالي »مجتمع واعي: مًعا ضد كورونا«.
bncftpw@batelco.com.bh

هل اأ�شبح كورونا كمر�ض الزكام المو�شمي؟

بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني

مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية 
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 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

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16050/pdf/1-Supplime/16050.pdf?fixed2362
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1287139
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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ال�سعودية  الكربى  لل�سقيقة  البالد  ملك  زيارة 

تبا�سري  حتمل  ال�سريفني،  احلرمني  بخادم  ولقائه 

اخلري العميم، ومن بواكري هذا اخلري التوجيه بت�سريع 

تنفيذ ج�سر امللك حمد.

#البحرين  ومملكة  #ال�سعودية  العربية  اململكة 

تعزيزها  يتوا�سل  وثيقة  وتاريخية  اأخوية  عالقات 

يف ظل حر�ص ومتابعة قيادة البلدين.

#ملك_البحرين_يف_الريا�ص
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بريطانيا  الثانية:  الأفي�ن  ن�ش�ب حرب   -  1857

وفرن�شا تبداآن احلرب على ال�شني.

بيان  ي�قع  رو�شيا  يف  الثاين  األك�شندر   -  1861  

حترير العبيد.

 1875 - لعبة ه�كي اجلليد تنظم لأول مرة على 

الإطالق ب�شالت مغلقة يف م�نرتيال بكندا.

 1938 - اكت�شاف النفط يف ال�شع�دية.

 1939 - مهامتا غاندي يبداأ بال�ش�م يف م�مباي 

دفاًعا عن وحده وا�شتقالل الهند.

مانيال  با�شرتجاع  مانيال  معركة  نهاية   -  1945 

احلرب  نهايات  يف  وذلك  اليابان،  من  الفلبني  عا�شمة 

العاملية الثانية.

 1956 - �شدور قان�ن النتخاب امل�شري والذي 

منحت فيه املراأة حق النتخاب لأول مرة.

 2002 - ب�شار الأ�شد يبداأ زيارة ر�شمية اإىل لبنان 

عاًما،   27 منذ  �ش�ري  لرئي�ص  ن�عها  من  الأوىل  هي 

ح�ايل  منذ  بريوت  اللبنانية  العا�شمة  اإىل  والأوىل 

خم�شة عق�د.

جن�بي  جديد  يه�دي  م�شلى  افتتاح   -  2005  

ال�شيطرة على  املحافظني ليكر�ص  لليه�د  الرباق  حائط 

امل�شجد الأق�شى.

 2014 - اأكادميية فن�ن وعل�م ال�ش�ر املتحركة 

العب�دية  من  عاًما   12 لفيلم  الأو�شكار  ج�ائز  متنح 

وكيت  ممثل،  كاأف�شل  ماك�نهي  وماثي�  فيلم،  كاأف�شل 

بالن�شيت كاأف�شل ممثلة.

دعت املهند�سة امل�سرية دينا اأمين، 

اجلميع اإىل الدعاء لها للفوز بلقب 

وملكة  نيوجري�سي  جمال  »ملكة 

جمال الكون«، حيث تعد دينا اأول 

هذا  على  تناف�ص  حمجبة  م�سرية 

اللقب.

فاإنها  �سنها  �سغر  من  وبالرغم 

من  للكثري  ملهمة  اأ���س��ب��ح��ت 

ت�سغل  فهي  والفتيات،  ال�سباب 

حاليًا وظيفة مديرة برجميات يف 

وهي  العاملية،  ال�سركات  اإح��دى 

وح�سلت  مايكرو�سوفت،  �سركة 

وماج�ستري  بكالوريو�ص  على 

الهند�سة يف عام واحد من جامعة 

نيوجري�سي الأمريكية بتقدير عام 

امتياز، وفًقا للم�سري اليوم.

»ال�سيف الروبوت« طاٍه للطعام يف �سوي�سرا
ك�شف علماء ب�ش�ي�شرا عن �شيف اآيل يح�شر حل�ى اجلنب »املثالية«، عرب تقدمي »ف�ندو اجلنب« مع 

جمم�عة خمتارة من املك�نات القابلة للغم�ص، ليمتع بذلك ع�شاق اجلنب ح�ل العامل بتح�شريه اأحد اأكرث 

الأطباق �شعبية لديهم.

وقد ظهر الروب�ت الذي تكلف تط�يره ما ي�شل اإىل 240 األف جنيه اإ�شرتليني يف معر�ص باري�ص 

الدويل للزراعة، اأحد اأكرب معار�ص اإنتاج الغذاء يف العامل.

ووفًقا مل�اقع اإخبارية، اأو�شح نيك�ل�ص ف�نتني، املدير امل�شارك يف جتهيز الروب�ت ل�كالة »فران�ص 

باإجناز م�شروع  اأنهم رغب�ا  الإعداد، م�شيًفا  ا�شتغرق ما يقرب من عامني يف  الآيل  الروب�ت  اأن  بر�ص«، 

يجمع بني البتكار والتقاليد ال�ش�ي�شرية.

وعند روؤية طريقة عمل ال�شيف الذي اأطلق عليه ا�شم Bouebot، ي�شعر احل�ش�ر ب�شعادة غامرة من 

الحتمالت امل�شتقبلية ملثل هذه التكن�ل�جيا، يف حني قد ي�شعر اآخرون بالقلق من الآلت التي تتعدى على 

املجال الب�شري.

متثال بوتني يزال من متحف باري�سي �سهري
�شالة  من  ب�تني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�ص  متثال  اإزالة  غريفني«  »متحف  مدير  قرر 

العر�ص الباري�شية التي ت�شم جمم�عة من متاثيل ال�شمع التي جت�شد العديد من قادة العامل 

الآخرين، وذلك اإثر احلرب يف اأوكرانيا.

واأظهرت �ش�ر و�شع راأ�ص متثال ب�تني ال�شمعي يف �شندوق خ�شبي حلفظه يف انتظار 

النظر يف م�شتقبل التمثال يف املتحف.

ا هنا،  وقال املدير العام ملتحف غريفني اإيف ديل�م�: »كان متثال فالدميري ب�تني معرو�شً

ومتت اإزالته للت� من متحف غريفني يف باري�ص. ملا؟ ل نريده هنا ول يريد امل�ظف�ن املرور 

اأمامه كل ي�م« ب�شبب الأحداث الأخرية يف اأوكرانيا.

ياأتي هذا بينما يعتزم مهرجان كان ال�شينمائي عدم ا�شت�شافة وف�د رو�شية »ول قب�ل 

وج�د اأي جهة مرتبطة باحلك�مة الرو�شية« طاملا اأن احلرب يف اأوكرانيا م�شتمرة، كما اأعلن 

املنظم�ن الثالثاء يف بيان.

ذهب اإىل امل�سرحة ليوّدع جثة 

زوجته.. فوجدها حية!

اأعلن الأطباء وفاة امراأة ومت اإر�شال جثتها للت�شريح، 

دم  �شُ مبا�شرة،  اجلثة  ت�شريح  غرفة  دخ�ل  قبل  ولكن 

الزوج عندما اأم�شك بيد زوجته »املت�فاة« لي�ّدعها.

كان نب�شها يف حالة جيدة، مل ي�شدق الزوج فقام 

بفح�ص نب�شها مرة اأخرى، ف�جد نب�ص قلبها وتنف�شها 

اإىل خارج  الف�ر  الزوج على  يعمالن بانتظام، فاأخذها 

وقد  املركزة.  العناية  وحدة  اإىل  نقلها  مت  اإذ  امل�شرحة، 

طلب الأقارب التحقيق يف هذه ال�اقعة.

بعد ذلك كانت هناك �شجة يف امل�شت�شفى يف ولية 

املراأة  حالة  اأظهرت  والتي  الهندية،  برادي�ص  ماديا 

والتعامل معها مدى الإهمال اجل�شيم.

اإىل  و�شلت  التي  املراأة  وفاة  الأطباء  واأعلن 

امل�شت�شفى لتلقي العالج يف حالة خطرية، اإذ مت فح�شها 

واأعلن�ا ال�فاة مبا�شرة، بينما كان من ال�شروري اإجراء 

ر�شم القلب قبل اإعالن ال�فاة لأي مري�ص. لكن الطبيب 

واأر�شل�ها  املراأة  وفاة  اأعلنا  التخدير  وطبيب  املناوب 

للت�شريح. الآن يتم عالج املراأة مرة اأخرى، بينما قامت 

اإدارة امل�شت�شفى بفتح حتقيق يف ال�اقعة، واتخاذ اإجراء 

بحق الطبيب املت�شبب يف ال�اقعة.

�سبعينية تناف�س يف

م�سابقة �سباحة جليدية

على  قليالً  تزيد  التي  املاء  حرارة  درجة  تكن  مل 

�شرق  �شمال  يف  همفرمياغ�غ  بحرية  يف  ال�شفر 

ال�ليات املتحدة كافية لتثبط عزمية جيني بيك )76 

عاًما( التي ت�شارك يف م�شابقة �شباحة يندر مثيلها يف 

اأنهت  بعدما  ال�شبعينية  املراأة  وقالت  اجلليدية.  املياه 

�شباق اخلم�شني مرًتا حرة �شمن مهرجان همفرمياغ�غ 

ال�شت�ي لل�شباحة يف ني�ب�رت ب�لية فريم�نت، عند 

احلدود مع كندا، اإن ال�شقيع ل يزعجها.

وت�شيف املراأة التي �شاركت اأربع مرات يف املهرجان 

منذ انطالقه عام 2015، اأنها حتب »التحديات«، واأنها 

ت�شعر بالن�شاط والندفاع لدى خروجها من املاء.

من  اجلليدية  الطبقة  يف  لل�شباقات  خطان  وُحِفر 

بقليل من 25  اأقل  التي يبلغ ط�لها  املتجمدة  البحرية 

مرًتا، فيما يقف املتفرج�ن على �شفتيها مرتدين �شرتات 

�شت�ية �شميكة وقبعات وقفازات.

 120 ال�شنة  هذه  فيه  �شارك  الذي  ال�شباق  وبعد 

م�شافتها بني 25  تراوح  �شباقات  تناف�ش�ا يف  ا  �شخ�شً

مرًتا و200 مرت، يت�جه ال�شباح�ن مبا�شرة اإىل مبنى 

البطانيات واملنا�شف ودلء من  �شغري حيث تنتظرهم 

املاء ال�شاخن لتدفئة اأقدامهم.

»ال�سحة«: ت�سجيل 1949 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 2665 حالة

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

قائمة  حالة   1949 ت�شجيل  اأظهرت  اأم�ص،  ي�م   9981

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   2665 تعافت  كما  جديدة، 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 491996.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 26133 حالة، 

منها 38 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و17 حالة يف 

العناية املركزة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12017/pdf/INAF_20220303030043478.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/950099/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 الملك: توّلي اإلمارات رئاسة مجلس 
األمن الدولي يعزز دوره بترسيخ دعائم االستقرار

بعث حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه برقي��ة تهنئ��ة إلى أخي��ه صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
دول��ة اإلم��ارات العربية المتحدة الش��قيقة 
بمناس��بة تولِّي دولة اإلمارات رئاسة مجلس 

األمن الدولي لشهر مارس الجاري. 
وأع��رب جالل��ة العاهل المف��دى عن خالص 
تهانيه لسموه بهذه المناسبة، وأكد جاللته 
أن تولي دولة اإلمارات رئاس��ة مجلس األمن 
الدولي سيس��هم في تعزيز دور المجلس في 
ترس��يخ دعائم األمن واالستقرار والسالم في 
العالم والعم��ل على إيجاد الحل��ول لمختلف 
القضاي��ا الدولي��ة الراهن��ة، مش��يدًا جاللته 
بالمكان��ة الرفيع��ة الت��ي تحظى به��ا دولة 
اإلم��ارات عل��ى الصعي��د العالم��ي وبكفاءة 
منظومتها الدبلوماس��ية وفاعليتها، متمنيًا 
للدولة الشقيقة وش��عبها العزيز المزيد من 
التق��دم واالزده��ار والرقي في ظ��ل قيادتها 

الحكيمة.
وبعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه، برقي��ة تهنئة إل��ى أخيه صاحب 
الس��مو الش��يخ محمد ب��ن راش��د آل مكتوم 
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 

الش��قيقة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي، 
هنأ جاللته س��موه فيها بمناسبة تولي دولة 
اإلمارات رئاس��ة مجلس األمن الدولي لشهر 

مارس الحالي.
وأك��د جاللة المل��ك المفدى ف��ي برقيته أن 
تول��ي دولة اإلم��ارات رئاس��ة مجلس األمن 
الدولي س��تعزز جهود المجل��س على صعيد 
ترس��يخ الس��الم واالس��تقرار واألم��ن ودعم 

التع��اون والتنمي��ة في العالم، كما تجس��د 
ثق��ة دول العال��م ف��ي السياس��ة اإلماراتية 
وكفاءة منظومتها الدبلوماس��ية وفاعليتها 
ونموذجه��ا المتمي��ز في مختل��ف المجاالت، 
معرب��ًا جاللته عن تمنيات��ه الخالصة لدولة 
اإلمارات وشعبها الشقيق بتحقيق المزيد من 

النجاح والتطور والرخاء.
كم��ا بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك الب��الد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، برقية تهنئ��ة إلى أخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المس��لحة بدولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
الش��قيقة، بمناس��بة تول��ي دول��ة اإلمارات 

رئاسة مجلس األمن الدولي للشهر الحالي.
وأع��رب صاح��ب الجالل��ة ف��ي البرقي��ة عن 

أطي��ب تهاني��ه لس��موه به��ذه المناس��بة، 
مش��يدًا جاللته بالمكانة المتميزة والتقدير 
واالحت��رام ال��ذي تحظ��ى به دول��ة اإلمارات 
عل��ى الس��احة الدولي��ة وكف��اءة منظومتها 
الدبلوماس��ية وفاعليته��ا، وبما يس��هم في 
تعزيز األمن واالس��تقرار والس��الم العالمي، 
وتمنى جاللته لدولة اإلم��ارات دوام التقدم 

والنماء والرفعة.

ولي عهد أبوظبينائب رئيس دولة اإلمارات رئيس دولة اإلماراتعاهل البالد المفدى

 ولي العهد رئيس الوزراء: تولِّي اإلمارات رئاسة 
مجلس األمن الدولي يرسخ دعائم األمن في العالم

بعث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، برقي��ة تهنئة إلى صاحب الس��مو 
الش��يخ خليفة ب��ن زاي��د آل نهي��ان رئيس 
دولة اإلم��ارات العربية المتحدة الش��قيقة 
بمناسبة توّلي دولة اإلمارات رئاسة مجلس 

األمن الدولي لشهر مارس الجاري. 
وأعرب صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
رئيس مجل��س ال��وزراء عن أطي��ب تهانيه 
لس��موه بهذه المناس��بة، مؤك��ًدا أن تولي 
دولة اإلمارات رئاس��ة مجلس األمن الدولي 
يسهم في ترس��يخ دعائم األمن واالستقرار 
والس��الم في العالم وإيجاد الحلول لمختلف 
القضاي��ا الراهنة عبر تعزي��ز دور المجلس، 

منوًها س��موه بما تحظى بها دولة اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة الش��قيقة م��ن مكان��ة 
ب��ارزة عالمًيا وبكفاءة وفاعلي��ة منظومتها 
الدبلوماس��ية، متمنًي��ا لإلمارات الش��قيقة 
وأبنائها مزيًدا من التقدم واالزدهار في ظل 

قيادتها الحكيمة.
وبعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو 
الش��يخ محم��د بن راش��د آل مكت��وم نائب 
رئي��س دول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 
الش��قيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
بمناسبة توّلي دولة اإلمارات رئاسة مجلس 

األمن الدولي لشهر مارس الحالي. 

وأعرب صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
رئيس مجل��س ال��وزراء عن أطي��ب تهانيه 
لس��موه بهذه المناس��بة مؤك��ًدا أن تولي 
دولة اإلمارات رئاس��ة مجلس األمن الدولي 
تعك��س ثق��ة دول العال��م ف��ي السياس��ة 
منظومته��ا  وفاعلي��ة  وكف��اءة  اإلماراتي��ة 
الدبلوماسية ونموذجها المتميز في مختلف 
المج��االت مش��يرًا إل��ى أن تول��ي اإلم��ارات 
الشقيقة سيعزز جهود المجلس على صعيد 
ترس��يخ الس��الم واالس��تقرار واألمن ودعم 
التعاون والتنمية في العالم، معربًا س��موه 
عن خالص تمنياته لدولة اإلمارات وأبنائها 

األشقاء بمزيٍد من النجاح والتطور.
كم��ا بعث صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 

س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد 
رئيس مجل��س ال��وزراء، برقي��ة تهنئة إلى 
أخيه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد 
آل نهي��ان ول��ي عهد أبوظبي نائ��ب القائد 
األعل��ى للقوات المس��لحة بدول��ة اإلمارات 
العربية المتحدة الش��قيقة، بمناسبة تولي 
دولة اإلمارات رئاس��ة مجلس األمن الدولي 

للشهر الحالي.
وأعرب صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء في البرقية عن خالص 
تهانيه لس��موه بهذه المناسبة منوًها بما 
تحظ��ى ب��ه اإلمارات الش��قيقة م��ن مكانٍة 
متميزة وتقديٍر واحترام على الساحة الدولية 
وكف��اءة وفاعلية منظومتها الدبلوماس��ية، 

وبما يس��هم ف��ي تعزيز األمن واالس��تقرار 
والس��الم العالم��ي، متمنًي��ا س��موه لدولة 

اإلمارات وأبنائها دوام النماء والتقدم.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

 رئيسة النواب: العالقات بين البحرين 
والسعودية مثال ُيحتذى في التكامل بين األشقاء

الن��واب  مجل��س  رئيس��ة  أك��دت 
بي��ن  العالق��ات  أن  زين��ل  فوزي��ة 
مملكة البحري��ن والمملكة العربية 
الس��عودية الش��قيقة تش��كل مثااًل 
رائ��دًا ومتميزًا ُيحت��ذى في التكامل 

بين األخوة واألشقاء.
وأكدت أهمية الزيارة الرسمية التي 
قام بها حضرة صاحب الجاللة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
البالد المفدى إلى المملكة العربية 
الس��عودية الش��قيقة، حي��ث التقى 
جاللته خاللها بأخيه خادم الحرمين 
الش��ريفين المل��ك س��لمان بن عبد 
العزي��ز آل س��عود مل��ك المملك��ة 

العربية السعودية الشقيقة.
وأش��ادت بما نت��ج ع��ن المباحثات 
الت��ي أجراها جاللته م��ع أخيه خادم 
الحرمين الش��ريفين، وتناولت سبل 
دع��م وتعزي��ز العالق��ات التاريخية 

البلدي��ن  بي��ن  الراس��خة  األخوي��ة 
والش��عبين الش��قيقين، إضافة إلى 
مس��تجدات األوضاع على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.
العاه��ل  جالل��ة  زي��ارة  أن  وبّين��ت 

المملكة  الكبرى  للش��قيقة  المفدى 
العربية الس��عودية، تش��كل إضافة 
جديدة لمس��ار التعاون المش��ترك، 
الوطي��دة  العالق��ات  عل��ى  والبن��اء 
واالس��تثنائية، ارتكازًا على ما يجمع 
بي��ن قيادتي وش��عبي البلدين، من 
ثوابت ورؤى واح��دة، تعززها روابط 
اإلخ��اء والمحب��ة الممت��دة جذورها 
في التاريخ، والمس��تندة على أساس 
راس��خ م��ن العالقات األخوي��ة التي 
تزداد صالبة على مر األيام وتسهم 
في بناء قاع��دة متكاملة ونموذجية 
من العالقات المتميزة بين البلدين 
وبلورة آف��اق واعدة وأرحب في كافة 

المجاالت وعلى جميع المستويات.
م��ن  المبذول��ة  الجه��ود  وثّمن��ت 
صاحبْي السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العه��د 
رئيس مجلس ال��وزراء، وأخيه األمير 

محم��د بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
آل س��عود ولي العه��د نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة 
الش��قيقة،  الس��عودية  العربي��ة 
في س��بيل تق��دم وتط��ور العالقات 
التاريخية الوطيدة، وتعزيز التكامل 
الش��راكة  الرفيع، وتجس��يد  الثنائي 
اإلس��تراتيجية المتميزة بين مملكة 
البحرين والش��قيقة الكبرى المملكة 

العربية السعودية.
وأشادت بما يحققه مجلس التنسيق 
برئاس��ة  الس��عودي  البحرين��ي 
س��موهما، والرام��ي لتوطي��د أط��ر 
التش��اور والتنس��يق، والعم��ل على 
االرتقاء بمس��توى التعاون الثنائي، 
والبناء عل��ى ما تحقق م��ن منجزات 
وفق��ًا للرؤى المش��تركة وبما يصب 
والش��عبين  البلدي��ن  صال��ح  ف��ي 

الشقيقين

رئيسة النواب

 المنصة اإللكترونية لألمم المتحدة 
تعرض التقرير الطوعي الثاني للبحرين

تع��رض المنص��ة اإللكترونية لألمم 
البش��رية  للمس��توطنات  المتح��دة 
»الموئ��ل« التقري��ر الطوع��ي الثاني 
للبحرين ال��ذي تم رفعه من قبل وزير 
اإلس��كان باس��م الحمر، تح��ت عنوان 
»التق��دم المح��رز في تنفي��ذ الخطة 
الحضرية الجديدة« باللغتين العربية 
واإلنجليزي��ة، ف��ي إنت��اج عك��ف على 
إخراجه ك��وادر بحرينية مؤهلة ضمن 
فريق البحري��ن وخالل فترة قياس��ية 
لتك��ون  الص��دارة  للبحري��ن  حقق��ت 
الرابع��ة عربيًا م��ن بي��ن 195 دولة 
عضوًا في برنام��ج األمم المتحدة في 
رفع تقريرها عبر المنصة اإللكترونية 

الخاصة بالتقارير الحضرية الجديدة.
لصاح��ب  كلم��ة  التقري��ر  وتضم��ن 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء أك��د فيه��ا أن أبن��اء الوط��ن 

ش��ركاء في البناء والتطوي��ر، لتحقيق 
رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
البالد المف��دى، وأن الخطة الحضرية 
هي إحدى مرتك��زات برنامج الحكومة 

لتحقيق النم��و االقتص��ادي ومواكبة 
رؤية البحرين االقتصادية 2030.

من جانبه أكد الحم��ر حرص البحرين 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء على 
المس��تدامة  التنمية  أه��داف  تحقيق 
للمملك��ة، حي��ث ع��رض التقرير على 
المجل��س مؤخ��رًا ليلقى ص��دًى كبيرًا 
وإش��ادة بجه��ود ال��وزارات والهيئات 

المساهمة.
الت��ي  الكبي��رة  الجه��ود  أن  وأض��اف 
التقري��ر تعك��س  ه��ذا  ف��ي  بذل��ت 
اهتم��ام الحكوم��ة بتحوي��ل األهداف 
إلى برنام��ج عمل رائد، مش��يدًا بأداء 
اللجنة الوطنية للمعلومات، برئاس��ة 
وزي��ر ش��ؤون مجل��س ال��وزراء محمد 
المطوع، ودورها في تحقيق متطلبات 
أفض��ل  وف��ق  المس��تدامة  التنمي��ة 
الممارس��ات العالمي��ة. وأك��د الحمر 

أن التقري��ر الطوع��ي األول للبحرين، 
ال��ذي ت��م اس��تعراضه ف��ي اجتماع 
رفيع المس��توى باألم��م المتحدة عام 
2018، استطاعت من خالله البحرين 
أن تنجح ف��ي تعريف العالم بريادتها 
ف��ي التنمية المس��تدامة، األمر الذي 
اس��تحقت عليه اإلش��ادة الدولية من 

قبل الدول األعضاء.
وأش��ار إلى أن التقرير الطوعي الثاني 
أبري��ل   28 ف��ي  اس��تعراضه  س��يتم 
المقبل ضمن اجتماع رفيع المس��توى 
بحضور ق��ادة الدول األعض��اء باألمم 
جه��ود  لمناقش��ة  وذل��ك  المتح��دة 
البحرين في تنفي��ذ األجندة الحضرية 
الجديدة بمدينة نيوي��ورك بالواليات 

المتحدة األمريكية.
واس��تعرض التقرير جه��ود البحرين 
التي حققته��ا على مس��توى األجندة 
الوطنية والدولية في س��عيها لتنفيذ 

أه��داف التنمي��ة الُمس��تدامة 2030 
كم��ا  الحضري��ة،  التنمي��ة  وأه��داف 
تمكن��ت من إحراز تق��دم ملحوظ في 
تنفي��ذ الخط��ة الحضري��ة الجدي��دة 
)NUA( تمثلت في المشاريع التنموية 
والتطويري��ة الُكبرى التي تحققت في 
جمي��ع المج��االت، إذ كان��ت المملكة 
س��باقة في إدراجها في خطط وبرامج 
الُحكومة من خالل رؤية وإستراتيجية 
وطنية واضحة وُمتكاملة استندت إلى 
توجيهات ودعم حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
مملك��ة البحري��ن المف��دى، والجهود 
الحثيثة لصاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
كما تحرص البحرين على اس��تعراض 
الدولي��ة  المحاف��ل  ف��ي  اإلنج��ازات 
م��ن خالل اس��تعراض ه��ذه التقارير 

الوطني��ة، الت��ي تبرز تأكي��د البحرين 
الحكوم��ة  برنام��ج  أه��داف  اتس��اق 
المس��تدامة،  التنمي��ة  أه��داف  م��ع 
حي��ث يتبين من خ��الل ه��ذا التقرير 
االلتزام ال��ذي أولته المملكة لتحقيق 
االزدهار والتط��ور والتنمية الحضرية 

المستدامة. 
كما يسهم التقرير في إجراء المتابعة 
الدوري��ة ومراجعة الخط��ة الحضرية 
وضم��ان اتس��اقها على المس��تويات 
والعالمي��ة  واإلقليمي��ة  الوطني��ة 
التق��دم  وتتب��ع  الفع��ال  والتنفي��ذ 
وقياس األث��ر، باإلضافة إل��ى تقديم 
التحلي��ل النوعي والكم��ي المحرز في 
تنفي��ذ الخط��ة الحضري��ة الجدي��دة 
واأله��داف والغاي��ات المتف��ق عليها 
األمر ال��ذي يبرز جه��ود البحرين على 
جمي��ع األصعدة المتعلق��ة بالتنمية 

الحضرية.

وزير االسكان

 القحطاني: 10 - ٪20 
من مرضى كورونا تستمر 

األعراض لديهم مدة طويلة
ق��ال استش��اري األم��راض المعدي��ة في المستش��فى 
العس��كري، عض��و الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا المقدم طبي��ب من��اف القحطاني إن 
األبحاث الحالية تظهر أن نحو 10% إلى 20% من مرضى 
كورونا »كوفيد 19« تظهر عليهم أعراض تس��تمر مدة 

طويلة وقد تكون حالة ما بعد كورونا.
وأش��ار في تغريدة عبر حسابه الرسمي في »تويتر« إلى 
أن أفضل الوسائل في نظري لفهم وعالج وإعادة تأهيل 
ه��ذه الح��االت »متالزمة ما بعد كوفي��د 19« هو وجود 
عيادات متكاملة تش��مل اختصاص��ي: تغذية، ومناعة، 
وعالج طبيعي، وسيكولوجي، وأمراض صدرية، وباطني.

وتدرس وتشخص هذه الحاالت لتقديم العالج المناسب 
لكل حالة. وتظهر األبحاث الحالية أن نحو 10% إلى %20 
من مرض��ى كورونا تظهر عليهم أعراض تس��تمر مدة 
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قدمت العديد من العروض الحصرية احتفااًل بالذكرى السنوية

stc البحرين تحتفل بـ12 عامًا من النجاح والتطور
الش��ركة  البحري��ن،   stc احتفل��ت 
التكنولوجي��ا  عال��م  ف��ي  الرائ��دة 
الرقمي��ة، بالذكرى الثانية عش��رة 
التكنولوجيا  عال��م  النطالقتها في 
مملك��ة  ف��ي  واالبت��كار  الرقمي��ة 
البحري��ن، حي��ث س��تمنح عمالئها 
العدي��د م��ن الع��روض المتنوعة 
والحصري��ة. وعل��ى مدار الس��نوات 
ق��ادتstc البحري��ن رحل��ة التحول 
الرقم��ي عب��ر تقديمه��ا ألفض��ل 
التي س��اهمت  والخدمات  الحل��ول 
المجتمع  تواص��ل  اس��تمرارية  في 
وبناء بنية تحتي��ة رقمية قوية في 

المملكة.
هذا العام، تم تدش��ين حملة »12 
عام��ًا م��ن اإلب��داع مع��ًا«، والتي 
تتمح��ور ح��ول التع��اون والوحدة 
والتواصل المستمر. حيث ساهمت 
ف��ي  البداي��ة  من��ذ  البحري��ن   stc
تطبيق رؤي��ة المملكة االقتصادية 
والرقمي��ة من خ��الل تقديم حلول 
رقمي��ة مبتكرة حت��ى أصبحت من 
الشركات الرائدة في تطوير البنية 

التحتية للشبكة في البحرين.
 stc وقال الرئيس التنفيذي لشركة
البحري��ن المهندس ن��زار بانبيله: 
 “نحن فخورون للغاية بإنجازاتنا خالل 

ال� 12 عام��ًا الماضية، والتي قدمنا 
م��ن خالله��ا الكثير م��ن الخدمات 
الرقمية التي تهدف إلى دفع عجلة 
االبتكار في المملكة. سواء كان من 
خالل إط��الق محفظتنا اإللكترونية 
stc Pay، أو ع��روض التأمي��ن على 
الس��يارات، أو الخ��وض ف��ي قطاع 
 ،stc Play تطبي��ق  م��ع  األلع��اب 
فنح��ن على ثق��ة من اس��تعدادنا 
لمواصلة مس��يرة التح��ول الرقمي 
ف��ي البحري��ن. كم��ا ن��ود أن نثني 
عل��ى حكومتن��ا الرش��يدة لدعمها 
المس��تمر والتزامه��ا بتوفير بنية 

تحتية قوية لتعزيز التحول الرقمي 
تماش��يًا مع رؤيها 2030«. وأضاف 
قائاًل: »نش��هد ارتفاع��ًا في الطلب 
والمحتوى  البيان��ات  على خدم��ات 
الرقمي، ونحن على أتم اس��تعداد 
لتقدي��م األفضل دائم��ًا لعمالئنا. 
كما أنن��ا نهدف لمواصل��ة تقديم 
تضم��ن  الت��ي  الفعال��ة  الحل��ول 
لألجي��ال  مس��تدام  مس��تقبل 

القادمة«.
ث��ورة  البحري��ن   stc وأحدث��ت 
تكنولوجية منذ انطالقتها في عام 
2010، حي��ث إنها أولى الش��ركات 
في تطوير ش��بكتها عل��ى الصعيد 
المحل��ي واإلقليم��ي التي تس��اهم 
في تعزيز البني��ة التحتية من أجل 
تقديم خدمات اتص��االت وتقنيات 
متط��ورة. وم��ن خ��الل رغبتها في 
اس��تمرارية تطوير التكنولوجيا في 
مملكة البحرين، دخلت stc البحرين 
في مجاالت عديدة مثل التكنولوجيا 
المالية والتأمين الرقمي واأللعاب 
اإللكترونية والحوس��بة الس��حابية 
وغيرها، من أجل التوس��ع في شتى 
المج��االت لتوفي��ر خدم��ات فريدة 

وموثوقة للجيل القادم.
كما تكاف��ئ stc البحرين عمالءها 

من خ��الل تقديم ع��روض حصرية 
م��ن   TB  1.2 و   12GB منه��ا 
لمش��تركي  المجاني��ة  البيان��ات 
باقات البرودباند، عند استخدامهم 
على  المس��اعدة  وخدمة  للتطبيق، 
الطري��ق عند التس��جيل على موقع 
stc Protect، واش��تراك مجاني في 
أنغام��ي بل��س لمدة ش��هر لجميع 
عمالء stc. وس��يحظى العمالء من 
مشتركي خدمة مسبق الدفع وآجل 
الدفع بفرصة رب��ح 10GB اضافية 
على خطوطهم.. ع��الوة على ذلك، 
سيستمر االحتفال بإطالق مهرجان 
stc لألجهزة والذي س��يحتوي على 
العدي��د م��ن الع��روض لمجموعة 
واس��عة م��ن األجهزة ف��ي المتجر 
البيع  االلكترون��ي وجمي��ع قن��وات 

والتجزئة وغيرها المزيد.
األعم��ال،  قط��اع  لعم��الء  أم��ا 
جمي��ع  البحري��ن   stc فس��تكافئ 
المشتركين في خدمة آجل الدفع ب 
12GB مجاني��ة ابتداًء من 3 وحتى 
31 مارس. كما س��يحصل مشتركي 
خدم��ة البرودباند لقط��اع األعمال 
الجدد على خصم بنس��بة 50% على 
المدة الكامل��ة للعقد وذلك ابتداًء 

من 3 مارس ولغاية 8 مارس.

نزار بانبيله

»زوهو« تسجل نموًا بنسبة 45٪ في أعمالها بالبحرين
أعلنت »زوهو«، وهي ش��ركة تقنية 
عالمي��ة تمتل��ك أكب��ر محفظة من 
المنتج��ات في ه��ذا المج��ال، أنها 
ف��ي   %45 بنس��بة  نم��وًا  ش��هدت 
البحرين خ��الل الع��ام 2021، فيما 
عززت الش��ركة ش��بكتها من شركاء 
القنوات بنس��بة 54%. وجاء اإلعالن 
عن ذلك خالل فعاليات »زوهوليكس 
المس��تخدمين  مؤتمر  البحري��ن«، 
الس��نوي الخ��اص بالش��ركة ال��ذي 
انعقد ف��ي فن��دق »إنتركونتيننتال 

البحرين«. 
وقال رئيس زوهو في منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا حيدر نظام: »يأتي 
هذا النمو الملحوظ في الوقت الذي 
ت��درك فيه الش��ركات المحلية مدى 
فعالية تطبيقات البرمجيات كخدمة 
)SaaS( والتي س��اعدت الكثير من 

الش��ركات في رقمنة أعمالها، حيث 
أتاح��ت منتجاتن��ا المتكامل��ة التي 
تش��تمل على أكثر م��ن 50 تطبيقًا 
رقمن��ة كل جان��ب م��ن العملي��ات 
التش��غيلية للش��ركات دون القل��ق 
حي��ال المتاعب المتعلق��ة بمخازن 

البيانات أو التكامل«.
زوه��و  جه��ود  »تنطل��ق  وأض��اف: 
م��ن اس��تراتيجيتها للنم��و المحلي 
العاب��ر للح��دود والت��ي نعتمده��ا 
كركي��زة أساس��ية في ظل توس��عنا 
ف��ي المنطق��ة، حي��ث يك��ون نم��و 
الش��ركة متجذرًا في تطّور منظومة 
المجتمع.  المحلية وتقّدم  الشركات 
وباإلضافة إلى توس��يع بصمة زوهو 
إقليمي��ًا من خ��الل افتت��اح مكاتب 
جديدة وتوظيف قوى عاملة محلية، 
ج��اءت تلبي��ة احتياج��ات العم��الء 

الدفع  بواب��ات  كدم��ج  اإلقليميي��ن 
المحلي��ة، وتمكي��ن الوص��ول إل��ى 
التكنولوجيا من خالل عقد شراكات 
مع هيئات حكومية وش��بكات أعمال 

محلية على رأس قائمة أولوياتنا«.
وف��ي الع��ام 2021، وقع��ت زوه��و 
اتفاقية تع��اون مع هيئ��ة الثقافة 
والفنون ف��ي دبي »دب��ي للثقافة« 

للمس��اعدة ف��ي جع��ل التكنولوجيا 
ل��رّواد األعمال  المؤسس��ية متاحة 
األحجام.  والش��ركات م��ن مختل��ف 
وف��ي إط��ار اس��تراتيجيتها للنم��و، 
تعم��ل زوه��و عل��ى توظي��ف قوى 
ش��بكة  وتنمي��ة  محلي��ة،  عامل��ة 
المنظمات  مع  والتعاون  ش��ركائها 
المحلية لخدمة الشركات في السوق 
المحلية، بينما تقوم في ذات الوقت 
بتوفير تطبيقاتها المعروفة عالميًا 
وتسهيل الوصول إليها للجميع. كما 
اس��تثمرت الش��ركة أيضًا في زيادة 
المبادرات، كالشراكة مع »أكاديمية 
 )EAHM( الضيافة«  إلدارة  اإلمارات 
لتدري��ب طلب��ة بكالوري��وس إدارة 
األعم��ال الس��نة األولى ح��ول »دور 

التكنولوجيا في إدارة األعمال«.
بدوره، قال المدير اإلقليمي لشركة 

زوهو في منطقة الش��رق األوس��ط 
وأفريقي��ا علي ش��بدار: »خالل الوباء 
وموجاته المتعددة، شهدنا ارتفاعًا 
ف��ي الطلب عل��ى خدم��ات عروض 
العم��الء ومنص��ة  منص��ة تج��ارب 
التعليم��ات البرمجي��ة المنخفض��ة 
وذكاء األعمال، لكونه��ا أداة فّعالة 
أنش��طتها  لمواصل��ة  ش��ركة  ألي 
المتس��ارعة  التغي��رات  ومواكب��ة 
ف��ي متطلب��ات الس��وق«، مضيف��ًا 
نظ��ام  ون«،  »زوه��و  »حزم��ة  أن 
التش��غيل للشركات، توّحد أكثر من 
45 م��ن التطبيق��ات المبني��ة على 
نف��س التكنولوجيا، الت��ي تتكامل 
بشكل س��ياقي مع بعضها البعض، 
والمدعومة بنموذج بيانات ش��ائع، 
بما يتيح ألصحاب الش��ركات تخطي 

النماذج اإلدارية التقليدية«.

100 متبرع يشاركون في حملة 
تبرع بالدم بـ»الخليج العربي«

حقق��ت حملة التب��رع بالدم الت��ي أطلقه��ا طلبة كلية 
الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي بالشراكة 
مستش��فى الملك حمد الجامعي صباح أمس تفاعاًل من 
قبل المتبرعين، حيث فاق ع��دد المتبرعين 100 متبرع 

في ساعات الحملة األولى.
وأطلق الطلبة هذه الحملة السنوية برعاية عمادة شؤون 
الطلب��ة بالجامع��ة في إط��ار تعزيز دور جامع��ة الخليج 
تج��اه المجتم��ع المحلي بما يتماش��ى مع المس��ؤولية 
المجتمعي��ة المتمثل��ة في م��د يد العون والمس��اعدة 

للمرضى والمستشفيات في البحرين.
وقالت المش��رفة االجتماعي��ة بعمادة ش��ؤون الطلبة 
عائشة الس��بيعي: »إن الحملة انطلقت اليوم بالشراكة 
م��ع مستش��فى الملك حم��د الجامعي، وش��هدت إقبااًل 
ملحوظًا من قبل موظفي الجامعة وطالبها والمتبرعين 
من خارج الجامعة، على غرار النجاح التي حققته الحمالت 
الس��ابقة التي ش��هدت هي األخ��رى تفاعاًل كبي��رًا يدل 
عل��ى تحقق األهداف اإلنس��انية النبيلة له��ذه الحمالت 
الطالبي��ة. مؤكدًة إل��ى أن هذه الحمالت الس��نوية هي 
بمثابة التدريب العملي لطلبة الطب الذين يش��اركون 

بفاعلية في تنظيم الحمالت واإلعداد المسبق لها«.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المنظمة، الطالب بالس��نة 
الخامسة بكلية الطب والعلوم الطبية عبدالعزيز العنزي 
أن الحمل��ة هذا العام ج��اءت متنوعة وجاذبة بمقاييس 
ع��دة، حيث ت��م تقديم ع��رض تاريخي لتط��ور حمالت 
التب��رع بال��دم عبر الزم��ن، وعمل الطلب��ة المتطوعين 
على تعريف المشاركين بالحملة بشروط وموانع التبرع 
بالدم، كما تم عرض مجسمات تشرح الطريق الصحيحة 
للتبرع بمش��اركة عدد م��ن الممرضي��ن واألخصائيين 
الذين تأكدوا من س��المة دم الراغبي��ن في التبرع، كما 
ت��م تعليق العبارات المش��جعة على التبرع في ش��جرة 
مخصص��ة لذلك، وتم تنظيم مس��ابقات وتوزيع للهدايا 

على المتبرعين.
وخالل الحملة تعرف طلبة الطب على أنواع الدم، وطرق 
فحص الدم، وفرز المقبول والصالح منه للتبرع، واطلعوا 
من خالل فحص العينات على األمراض السائدة وطريقة 
الكش��ف عن الس��كري وضغط ال��دم، وما ه��ي طبيعة 

ونوعية األمراض التي تحتاج إلى نقل الدم.

 »عنب بيروت البحرين« يحيي 
الذكرى السنوية الثانية لتأسيسه

أحي��ا مطع��م عن��ب بي��روت البحري��ن، إحدى 
الش��ركات التابعة لش��ركة بن هن��دي فودز، 
الذك��رى الس��نوية الثانية لتأسيس��ه كأفضل 

سلسلة مطاعم لبنانية في البحرين.
ويوفر مطعم عنب بيروت البحرين أجواء رائعة 
لتناول الطعام، مما يش��كل لحظات ال ُتنس��ى 
لزواره. وكم��ا يقول المثل الدارج، س��واء كنت 
تؤمن ب�»نأكل لنعي��ش« أو »نعيش لنأكل«، 
هناك شيء مؤكد، المطبخ اللبناني من مطعم 

عنب بيروت هو الخيار األفضل دائمًا.
وق��ال المدي��ر العام س��ليم عيتاني: »ش��هد 
مطع��م عن��ب بي��روت البحرين نم��وًا وتطورًا 
اس��تثنائيين على م��دار العامي��ن الماضيين 
عل��ى الرغم من تحدي��ات الس��وق العديدة«. 
وتاب��ع »للمضي قدم��ًا، س��يظل تركيزنا على 
تقديم خدم��ة عالية الجودة، ج��زء صغير من 
قل��ب بيروت، يقدم تجرب��ة لبنانية فريدة من 

نوعها«.

وحضر حفل الذكرى الذي أقيم في مطعم عنب 
بيروت البحرين الواقع في العدلية مجمع 338، 
أحم��د عبداهلل بن هن��دي الرئي��س التنفيذي 
ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ش��ركات 
عب��د اهلل أحمد ب��ن هندي، إلى جان��ب اإلدارة 

العليا وممثلي وسائل اإلعالم.
وتس��عى مجموعة ش��ركات عبد اهلل أحمد بن 
هندي جاهدة لتحقيق النمو المس��تمر وتجاوز 

توقعات العمالء دائمًا.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أفـــاد مصـــدر فـــي الثـــروة الســـمكية أن كيلـــو 
الروبيـــان البحرينـــي في أســـواق شـــرق آســـيا 
يصـــل ســـعره إلى 20 دينـــارا؛ معلًل الســـبب أن 
نســـبة الملوحة في مياه بحر البحرين يكســـب 
الكائنات البحرية مناعة، فل تصاب باألمراض، 
وهذه المعلومة منتشرة جًدا لدى شعوب شرق 
آســـيا؛ لذلك يـــزداد الطلـــب علـــى )الجلي فش( 
والروبيـــان، وتســـتخدم كثقافـــة لزيـــادة مناعة 

جسم اإلنسان.
إلـــى ذلك، قـــال المديـــر العـــام ألســـواق دلمون 

لألســـماك حســـين الســـماك إن حركة االستيراد 
شـــهدت ارتفاًعا في األســـعار بنسبة 20 % إلى 
25 % من دول شـــرق آســـيا، خصوًصا ألسماك 
الســـلمون والروبيان التي تعـــد األكثر طلًبا في 
الســـوق؛ بســـبب الحصـــاد الـــذي تم جنيـــه بعد 
18 شـــهًرا مـــن الزراعة، وصـــادف حينها دخول 
موجـــة الجائحة مما أدى إلى هذا االرتفاع، كما 

شملت عدة أصناف أخرى.
وتابـــع أن حركـــة التصديـــر تأثرت بشـــكل كبير 
بشـــأن أصناف معينة كالقباقب وقنديل البحر، 

حيـــث شـــهدت نـــزواًل للمبيعـــات بنســـبة 50 % 
مـــن نهايـــة 2020 إلى 2021، أي مـــا يقارب 15 
شهًرا؛ بسبب الحظر الذي فرضته الجائحة في 
أغلب الـــدول، لكنها تعتبر األولـــى بحرينًيا في 

الحضور.
وأضـــاف أن حركـــة االســـتيراد والتصديـــر إلى 
دول الخليج شـــهدت انخفاًضا خصوصا حركة 
االســـتيراد بنســـبة 80 %؛ بســـبب اكتفـــاء كل 

دولة بمنتوجها المحلي في هذه الفترة.

الروبيان و“الفغلول” البحريني 
يزيد مناعة اآلسيويين

علياء الموسوي

مروة أحمد

أكـــد العضـــو البلدي لخامســـة المحرق 
مـــن  أنـــه  لـ”البـــلد”  بوهـــزاع  صالـــح 
المقـــرر االنتهـــاء مـــن المرحلـــة األولى 
لمشـــروع تطوير شـــارع ريا في نهاية 
مايـــو المقبل، وســـيتم الدخـــول فوًرا 
فـــي المرحلـــة الثانيـــة بعـــد تخصيص 

الميزانية لها.
وأكد بوهزاع أن العمل جاٍر في تطوير 
الشـــارع، كما أن الشركة المسئولة عن 
المشـــروع “شـــركة المملكة لألســـفلت” 
متقدمـــة بنســـبة 15 % عـــن الوقـــت 
المقرر بحســـب جدول العمل الذي تم 

تحديده.
يشـــار إلـــى أن المرحلـــة األولـــى مـــن 
المشروع تشتمل على تطوير الشارع 
مـــن بعد تقاطعه مع شـــارع عـــراد إلى 

 1.2 بطـــول   13 شـــارع  مـــع  تقاطعـــه 
كيلومتـــر، وفتـــح تقاطعـــه مع شـــارع 
ممـــا  تقريًبـــا،  متـــًرا   140 بطـــول   38
سيسهم في تسهيل الحركة المرورية 
وســـرعة وصـــول أهالـــي المنطقة من 
بالشـــارع،  المحيطـــة  المناطـــق  وإلـــى 
كما سيتضمن المشـــروع إعادة إنشاء 
شارع ريا وتحويله إلى شارع مزدوج 

ذي مسارين في كل اتجاه.
تطويـــر  المشـــروع  وســـيتضمن 
وذلـــك  الموجـــودة  التقاطعـــات 
باســـتحداث إشـــارة ضوئيـــة، وتوفير 
شـــبكة  وإنشـــاء  للمشـــاة،  أرصفـــة 
تصريـــف ميـــاه األمطار، وإعـــادة بناء 
البنيـــة التحتيـــة، وتحســـين مســـتوى 
اإلنـــارة، ووضع العلمات واإلشـــارات 

المروريـــة وحواجـــز للمشـــاة لتحقيق 
الســـلمة المرورية في بعـــض النقاط، 
ووضـــع قنـــوات أرضية الســـتخدامها 
قطـــع  لتجنـــب  الخدمـــات  قبـــل  مـــن 

األسفلت مستقبلً.
كمـــا أن المرحلة الثانية من المشـــروع 
ســـتتضمن تطوير الشارع من تقاطعه 
مـــع شـــارع 13 إلى تقاطعه مع شـــارع 
50 بطـــول 1 كيلومتـــر، أمـــا المرحلـــة 
الثالثة فسيشـــملها تطوير الشارع من 
تقاطعـــه مـــع شـــارع 50 إلـــى تقاطعه 
مع طريـــق 3125 بطول 3.8 كيلومتر، 
حيث ســـيتم العمـــل علـــى المرحلتين 
بعد تخصيص الميزانية اللزمة لهما.

انتهاء المرحلة األولى من مشروع تطوير شارع ريا مايو المقبل
الشركة المسؤولة متقدمة عن جدول العمل بنسبة 15 %... بوهزاع لـ“^”:

تعقم باألشعة فوق البنفسجية... مخترع بحريني:

رة للهواء واألسطح واألجسام والمياه “ساعِتي” مطهِّ
مــن أرض عشــقت حــب اإلبــداع والتميــز، فأنجبــت أبنــاء ُيفتخــر بهــم عبــر مــرور الزمن وتعاقــب األجيــال. أخذتنا 
األخبار، لتحّط فينا السفينة في مرسى منطقة الدير، ونبدأ رحلة البحث عن “ماجد حسن”، لنكتشف معه “سوار 

التعقيم” والكثير من األمور التي ال تخطر على البال في مجال االبتكار واالختراع الشبابي.

بداية المرسى

 جاءتنـــي الفكـــرة بســـبب الحاجـــة إلـــى 
التعقيم بصورة مســـتمرة، وهي الحاجة 
الفعليـــة الحقيقيـــة التي ألهمتنـــي، فكرة 
ابتـــكار ســـوار التعقيم، في ظـــل ظروف 
الجائحـــة. لـــذا قمت بتنفيذ هـــذه الفكرة 
سلســـة  التعقيـــم  عمليـــة  تصبـــح  حتـــى 

ومريحة.
الحيـــاة  ألن  الســـوار؟  اختـــرت  لمـــاذا 
أصبحـــت تعتمـــد علـــى التنقـــل بصـــورة 
كبيرة، لذا اخترُت شـــيًئا يمكن حمله في 

أي زمان ومكان، بدون أي جهد.
أمـــا عـــن طريقـــة عملـــه، فيعتمـــد علـــى 
األشـــعة فـــوق البنفســـجية، وهي أشـــعة 
الطاقـــة  مـــن  جـــزًءا  ُتعـــد  مرئيـــة  غيـــر 
التي تســـتمّد من الشـــمس، ومـــن مزاياه 
ـــر معـــروف للهـــواء واألســـطح  أنـــه مطهِّ
واألجسام والمياه، ويمكن أن تساعد في 
التخفيف مـــن مخاطر اإلصابة بالعدوى، 
وقـــد اســـُتخدمت فـــي مجـــاالت طبيـــة 

عديدة منذ زمن.
وبالنســـبة إلى المعوقات التي واجهتني  
خـــلل العمـــل عليه، فهي فـــي صنع إطار 
ا بدون أي  الســـاعة، حيث اعتمدت يدويًّ
جهـــاز، علـــى الرغم مـــن حاجتي الماّســـة 

إلى جهاز الطابعة ثلثية األبعاد.

اللمسة الجمالية

ا  أعتبر اللمسة الفنية مطلوبة ومهمة جدًّ
فـــي أي ابتكار أبدأ فيـــه، فاالعتناء بأدق 
التفاصيل من البداية إلى النهاية هو أمر 
يجب مراعاتـــه من خلل اختيار األلوان 

المناسبة التي تتوافق مع شكل وملمس 
أي عمـــل مبتكر، حتى يخدم الغرض من 

ابتكاره.

الدعم والتحفيز

وجـــود األســـرة داعم حقيقـــي وال يمكن 
االســـتغناء عنـــه، وهـــذا مـــا وجدتـــه في 
أســـرتي التـــي أخذت بيدي منـــذ صغري، 
إلى حيث وصلت اليوم، وطبًعا ال أنســـى 
م لي مـــن مركـــز رعاية  الدعـــم الـــذي ُقـــدِّ
الموهوبين من خلل الدورات التدريبية 

الخاصة، وإدراج اسمي في المسابقات.
أمـــر  المجتمـــع  وتفاعـــل  وعـــي  أن  كمـــا 
محمود، وال يمكن تجاهله، فرّدات الفعل 
اإليجابيـــة ال تعـــّد وال تحصـــى وهذا أمر 

يفرحني كثيًرا.

الذكاء االصطناعي

ال يمكـــن صناعـــة أي روبـــوت اليوم دون 
استخدام الذكاء االصطناعي، لذا فإنني 
أعمل في هذه األيام على هذا الموضوع 
مكثفـــة  بصـــورة  إليـــه  يحتـــاج  والـــذي 

وضرورية.

الشغف والتحدي

ال أعتقد أنني لم أشارك في مسابقة دون 
أن أحمـــل روح التحـــدي والشـــغف التـــي 
الزمتنـــي فـــي أي مســـابقة أشـــارك فيها، 
لكن المســـابقة اآلســـيوية للمهارات التي 
أقيمـــت فـــي أبوظبـــي العـــام 2018، هي 
التي خلقت لدّي شعور مضاعف لإلصرار 
والعمل على كســـر كل حواجز المعّوقات 
من أجل رفع علم بلدي عالًيا وخّفاًقا بل 

توقف أو تردد.

خدمة المجتمع

في كل مرة أضـــع خطتي الخاصة بأي 
ابتكار، فإنني أطرح عدة تساؤالت عن 
الفائدة القصوى منه، من خلل تحديد 
الفئة المستهدفة بشكل دقيق، وكذلك 
تفاصيـــل ماهيـــة اســـتخدامه مـــن قبل 
أفـــراد المجتمع، وتوافـــر صفتي األمن 
وســـهولة االســـتخدام فيـــه، وهـــذا مـــا 

أطمح إليه في كل مرة.
ويضيـــف قائًل، إنني أهدف إلى خدمة 
عـــدة فئـــات فـــي المجتمـــع، وليس فئة 
واحدة، لذا أحاول باستمرار في ابتكار 
كل ما هو جديد على الســـاحة ويخدم 
ا  الظـــرف الحالي، كما أننـــي أعمل حاليًّ
علـــى عـــدة ابتـــكارات تخـــدم المجـــال 
الصحـــي، من خلل البحث عن مصادر 

الطاقة المستدامة.

االستثمار والتنمية

عـــن  عـــرض  أو  فرصـــة  أي  أتلـــقَّ  لـــم 
موضوع تبّني أي ابتكار قمُت به سواء 
البحريـــن،  خـــارج  أو  داخـــل  مـــن  كان 
الطاقـــة  اســـتثمار  أن  أرى  وحتًمـــا 
الشـــبابية التـــي نمتلكهـــا نحـــن الجيـــل 
الحالـــي والقادم، يؤثر بصورة مشـــرقة 
وعمليـــة  البحرينيـــة  الهويـــة  تخـــدم 

التنمية االقتصادية.
وأنا أشـــد حرًصا وســـعًيا، نحو تسجيل 
براءة أي اختراع ســـأقوم به مســـتقبًل 

بشرط أن يخدم اإلنسانية، وأتمنى أن 
أصل إلى هذا اليوم.

األمنيات

خاصـــة  مســـارات  تـــدرج  أن  أتمنـــى 
باالختراعـــات، والتـــي ستســـاعد الكثيـــر 
من الشباب من كل الجنسين في تطوير 
مهاراتهـــم، وابتـــكار كل مـــا هـــو مشـــرق 
ومنتـــج فـــي الوقت نفســـه، مثـــل مجال 

الطاقة المستدامة.
الطاقـــة  دراســـة  فـــي  أحلـــم  إننـــي  كمـــا 

المتجددة في المستقبل إن شاء هللا.  

الجوائز والتكريمات 

فـــي  الثالـــث  المركـــز  علـــى  حاصـــل   -
البطولـــة  فـــي  المتحركـــة  الروبوتـــات 
اآلســـيوية األولـــى  للمهـــارات 2018 في 
أبوظبـــي وكرمـــت من قبل نائـــب رئيس 
مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة ووزير التربية والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي ومركـــز رعايـــة الطلبـــة 

الموهوبين.
  ومشـــارك أيًضـــا فـــي عـــدة مســـابقات 

داخلية، منها:
- حاصل على المركز الثاني على مستوى 
مـــدارس مملكـــة البحريـــن في مشـــروع 

.)WRO( المدينة الذكية في مسابقة
- حاصل على المركز األول في مســـابقة 

البحث العلمي 2020.
- حاصل على المركز األول في مســـابقة 
انطلقـــة صـــاروخ ضمـــن برنامـــج مركـــز 
العلـــوم والبيئـــة ومركـــز رعايـــة الطلبـــة 

الموهوبين 2021.
- حاصل على المركز الثالث في مسابقة 
اختراعـــي ضمن فعالية تيك إكســـبو من 
تنظيـــم وزارة الشـــباب والرياضة، حيُث 
كرمـــت مـــن قبـــل الوزيـــر أيمـــن المؤيـــد 
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أفـــاد مصـــدر فـــي الثـــروة الســـمكية أن كيلـــو 
الروبيـــان البحرينـــي في أســـواق شـــرق آســـيا 
يصـــل ســـعره إلى 20 دينـــارا؛ معلًل الســـبب أن 
نســـبة الملوحة في مياه بحر البحرين يكســـب 
الكائنات البحرية مناعة، فل تصاب باألمراض، 
وهذه المعلومة منتشرة جًدا لدى شعوب شرق 
آســـيا؛ لذلك يـــزداد الطلـــب علـــى )الجلي فش( 
والروبيـــان، وتســـتخدم كثقافـــة لزيـــادة مناعة 

جسم اإلنسان.
إلـــى ذلك، قـــال المديـــر العـــام ألســـواق دلمون 

لألســـماك حســـين الســـماك إن حركة االستيراد 
شـــهدت ارتفاًعا في األســـعار بنسبة 20 % إلى 
25 % من دول شـــرق آســـيا، خصوًصا ألسماك 
الســـلمون والروبيان التي تعـــد األكثر طلًبا في 
الســـوق؛ بســـبب الحصـــاد الـــذي تم جنيـــه بعد 
18 شـــهًرا مـــن الزراعة، وصـــادف حينها دخول 
موجـــة الجائحة مما أدى إلى هذا االرتفاع، كما 

شملت عدة أصناف أخرى.
وتابـــع أن حركـــة التصديـــر تأثرت بشـــكل كبير 
بشـــأن أصناف معينة كالقباقب وقنديل البحر، 

حيـــث شـــهدت نـــزواًل للمبيعـــات بنســـبة 50 % 
مـــن نهايـــة 2020 إلى 2021، أي مـــا يقارب 15 
شهًرا؛ بسبب الحظر الذي فرضته الجائحة في 
أغلب الـــدول، لكنها تعتبر األولـــى بحرينًيا في 

الحضور.
وأضـــاف أن حركـــة االســـتيراد والتصديـــر إلى 
دول الخليج شـــهدت انخفاًضا خصوصا حركة 
االســـتيراد بنســـبة 80 %؛ بســـبب اكتفـــاء كل 

دولة بمنتوجها المحلي في هذه الفترة.

الروبيان و“الفغلول” البحريني 
يزيد مناعة اآلسيويين
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مروة أحمد

أكـــد العضـــو البلدي لخامســـة المحرق 
مـــن  أنـــه  لـ”البـــلد”  بوهـــزاع  صالـــح 
المقـــرر االنتهـــاء مـــن المرحلـــة األولى 
لمشـــروع تطوير شـــارع ريا في نهاية 
مايـــو المقبل، وســـيتم الدخـــول فوًرا 
فـــي المرحلـــة الثانيـــة بعـــد تخصيص 

الميزانية لها.
وأكد بوهزاع أن العمل جاٍر في تطوير 
الشـــارع، كما أن الشركة المسئولة عن 
المشـــروع “شـــركة المملكة لألســـفلت” 
متقدمـــة بنســـبة 15 % عـــن الوقـــت 
المقرر بحســـب جدول العمل الذي تم 

تحديده.
يشـــار إلـــى أن المرحلـــة األولـــى مـــن 
المشروع تشتمل على تطوير الشارع 
مـــن بعد تقاطعه مع شـــارع عـــراد إلى 

 1.2 بطـــول   13 شـــارع  مـــع  تقاطعـــه 
كيلومتـــر، وفتـــح تقاطعـــه مع شـــارع 
ممـــا  تقريًبـــا،  متـــًرا   140 بطـــول   38
سيسهم في تسهيل الحركة المرورية 
وســـرعة وصـــول أهالـــي المنطقة من 
بالشـــارع،  المحيطـــة  المناطـــق  وإلـــى 
كما سيتضمن المشـــروع إعادة إنشاء 
شارع ريا وتحويله إلى شارع مزدوج 

ذي مسارين في كل اتجاه.
تطويـــر  المشـــروع  وســـيتضمن 
وذلـــك  الموجـــودة  التقاطعـــات 
باســـتحداث إشـــارة ضوئيـــة، وتوفير 
شـــبكة  وإنشـــاء  للمشـــاة،  أرصفـــة 
تصريـــف ميـــاه األمطار، وإعـــادة بناء 
البنيـــة التحتيـــة، وتحســـين مســـتوى 
اإلنـــارة، ووضع العلمات واإلشـــارات 

المروريـــة وحواجـــز للمشـــاة لتحقيق 
الســـلمة المرورية في بعـــض النقاط، 
ووضـــع قنـــوات أرضية الســـتخدامها 
قطـــع  لتجنـــب  الخدمـــات  قبـــل  مـــن 

األسفلت مستقبلً.
كمـــا أن المرحلة الثانية من المشـــروع 
ســـتتضمن تطوير الشارع من تقاطعه 
مـــع شـــارع 13 إلى تقاطعه مع شـــارع 
50 بطـــول 1 كيلومتـــر، أمـــا المرحلـــة 
الثالثة فسيشـــملها تطوير الشارع من 
تقاطعـــه مـــع شـــارع 50 إلـــى تقاطعه 
مع طريـــق 3125 بطول 3.8 كيلومتر، 
حيث ســـيتم العمـــل علـــى المرحلتين 
بعد تخصيص الميزانية اللزمة لهما.

انتهاء المرحلة األولى من مشروع تطوير شارع ريا مايو المقبل
الشركة المسؤولة متقدمة عن جدول العمل بنسبة 15 %... بوهزاع لـ“^”:

تعقم باألشعة فوق البنفسجية... مخترع بحريني:

رة للهواء واألسطح واألجسام والمياه “ساعِتي” مطهِّ
مــن أرض عشــقت حــب اإلبــداع والتميــز، فأنجبــت أبنــاء ُيفتخــر بهــم عبــر مــرور الزمن وتعاقــب األجيــال. أخذتنا 
األخبار، لتحّط فينا السفينة في مرسى منطقة الدير، ونبدأ رحلة البحث عن “ماجد حسن”، لنكتشف معه “سوار 

التعقيم” والكثير من األمور التي ال تخطر على البال في مجال االبتكار واالختراع الشبابي.

بداية المرسى

 جاءتنـــي الفكـــرة بســـبب الحاجـــة إلـــى 
التعقيم بصورة مســـتمرة، وهي الحاجة 
الفعليـــة الحقيقيـــة التي ألهمتنـــي، فكرة 
ابتـــكار ســـوار التعقيم، في ظـــل ظروف 
الجائحـــة. لـــذا قمت بتنفيذ هـــذه الفكرة 
سلســـة  التعقيـــم  عمليـــة  تصبـــح  حتـــى 

ومريحة.
الحيـــاة  ألن  الســـوار؟  اختـــرت  لمـــاذا 
أصبحـــت تعتمـــد علـــى التنقـــل بصـــورة 
كبيرة، لذا اخترُت شـــيًئا يمكن حمله في 

أي زمان ومكان، بدون أي جهد.
أمـــا عـــن طريقـــة عملـــه، فيعتمـــد علـــى 
األشـــعة فـــوق البنفســـجية، وهي أشـــعة 
الطاقـــة  مـــن  جـــزًءا  ُتعـــد  مرئيـــة  غيـــر 
التي تســـتمّد من الشـــمس، ومـــن مزاياه 
ـــر معـــروف للهـــواء واألســـطح  أنـــه مطهِّ
واألجسام والمياه، ويمكن أن تساعد في 
التخفيف مـــن مخاطر اإلصابة بالعدوى، 
وقـــد اســـُتخدمت فـــي مجـــاالت طبيـــة 

عديدة منذ زمن.
وبالنســـبة إلى المعوقات التي واجهتني  
خـــلل العمـــل عليه، فهي فـــي صنع إطار 
ا بدون أي  الســـاعة، حيث اعتمدت يدويًّ
جهـــاز، علـــى الرغم مـــن حاجتي الماّســـة 

إلى جهاز الطابعة ثلثية األبعاد.

اللمسة الجمالية

ا  أعتبر اللمسة الفنية مطلوبة ومهمة جدًّ
فـــي أي ابتكار أبدأ فيـــه، فاالعتناء بأدق 
التفاصيل من البداية إلى النهاية هو أمر 
يجب مراعاتـــه من خلل اختيار األلوان 

المناسبة التي تتوافق مع شكل وملمس 
أي عمـــل مبتكر، حتى يخدم الغرض من 

ابتكاره.

الدعم والتحفيز

وجـــود األســـرة داعم حقيقـــي وال يمكن 
االســـتغناء عنـــه، وهـــذا مـــا وجدتـــه في 
أســـرتي التـــي أخذت بيدي منـــذ صغري، 
إلى حيث وصلت اليوم، وطبًعا ال أنســـى 
م لي مـــن مركـــز رعاية  الدعـــم الـــذي ُقـــدِّ
الموهوبين من خلل الدورات التدريبية 

الخاصة، وإدراج اسمي في المسابقات.
أمـــر  المجتمـــع  وتفاعـــل  وعـــي  أن  كمـــا 
محمود، وال يمكن تجاهله، فرّدات الفعل 
اإليجابيـــة ال تعـــّد وال تحصـــى وهذا أمر 

يفرحني كثيًرا.

الذكاء االصطناعي

ال يمكـــن صناعـــة أي روبـــوت اليوم دون 
استخدام الذكاء االصطناعي، لذا فإنني 
أعمل في هذه األيام على هذا الموضوع 
مكثفـــة  بصـــورة  إليـــه  يحتـــاج  والـــذي 

وضرورية.

الشغف والتحدي

ال أعتقد أنني لم أشارك في مسابقة دون 
أن أحمـــل روح التحـــدي والشـــغف التـــي 
الزمتنـــي فـــي أي مســـابقة أشـــارك فيها، 
لكن المســـابقة اآلســـيوية للمهارات التي 
أقيمـــت فـــي أبوظبـــي العـــام 2018، هي 
التي خلقت لدّي شعور مضاعف لإلصرار 
والعمل على كســـر كل حواجز المعّوقات 
من أجل رفع علم بلدي عالًيا وخّفاًقا بل 

توقف أو تردد.

خدمة المجتمع

في كل مرة أضـــع خطتي الخاصة بأي 
ابتكار، فإنني أطرح عدة تساؤالت عن 
الفائدة القصوى منه، من خلل تحديد 
الفئة المستهدفة بشكل دقيق، وكذلك 
تفاصيـــل ماهيـــة اســـتخدامه مـــن قبل 
أفـــراد المجتمع، وتوافـــر صفتي األمن 
وســـهولة االســـتخدام فيـــه، وهـــذا مـــا 

أطمح إليه في كل مرة.
ويضيـــف قائًل، إنني أهدف إلى خدمة 
عـــدة فئـــات فـــي المجتمـــع، وليس فئة 
واحدة، لذا أحاول باستمرار في ابتكار 
كل ما هو جديد على الســـاحة ويخدم 
ا  الظـــرف الحالي، كما أننـــي أعمل حاليًّ
علـــى عـــدة ابتـــكارات تخـــدم المجـــال 
الصحـــي، من خلل البحث عن مصادر 

الطاقة المستدامة.

االستثمار والتنمية

عـــن  عـــرض  أو  فرصـــة  أي  أتلـــقَّ  لـــم 
موضوع تبّني أي ابتكار قمُت به سواء 
البحريـــن،  خـــارج  أو  داخـــل  مـــن  كان 
الطاقـــة  اســـتثمار  أن  أرى  وحتًمـــا 
الشـــبابية التـــي نمتلكهـــا نحـــن الجيـــل 
الحالـــي والقادم، يؤثر بصورة مشـــرقة 
وعمليـــة  البحرينيـــة  الهويـــة  تخـــدم 

التنمية االقتصادية.
وأنا أشـــد حرًصا وســـعًيا، نحو تسجيل 
براءة أي اختراع ســـأقوم به مســـتقبًل 

بشرط أن يخدم اإلنسانية، وأتمنى أن 
أصل إلى هذا اليوم.

األمنيات

خاصـــة  مســـارات  تـــدرج  أن  أتمنـــى 
باالختراعـــات، والتـــي ستســـاعد الكثيـــر 
من الشباب من كل الجنسين في تطوير 
مهاراتهـــم، وابتـــكار كل مـــا هـــو مشـــرق 
ومنتـــج فـــي الوقت نفســـه، مثـــل مجال 

الطاقة المستدامة.
الطاقـــة  دراســـة  فـــي  أحلـــم  إننـــي  كمـــا 

المتجددة في المستقبل إن شاء هللا.  

الجوائز والتكريمات 

فـــي  الثالـــث  المركـــز  علـــى  حاصـــل   -
البطولـــة  فـــي  المتحركـــة  الروبوتـــات 
اآلســـيوية األولـــى  للمهـــارات 2018 في 
أبوظبـــي وكرمـــت من قبل نائـــب رئيس 
مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة ووزير التربية والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي ومركـــز رعايـــة الطلبـــة 

الموهوبين.
  ومشـــارك أيًضـــا فـــي عـــدة مســـابقات 

داخلية، منها:
- حاصل على المركز الثاني على مستوى 
مـــدارس مملكـــة البحريـــن في مشـــروع 

.)WRO( المدينة الذكية في مسابقة
- حاصل على المركز األول في مســـابقة 

البحث العلمي 2020.
- حاصل على المركز األول في مســـابقة 
انطلقـــة صـــاروخ ضمـــن برنامـــج مركـــز 
العلـــوم والبيئـــة ومركـــز رعايـــة الطلبـــة 

الموهوبين 2021.
- حاصل على المركز الثالث في مسابقة 
اختراعـــي ضمن فعالية تيك إكســـبو من 
تنظيـــم وزارة الشـــباب والرياضة، حيُث 
كرمـــت مـــن قبـــل الوزيـــر أيمـــن المؤيـــد 

.2021
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أفادت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي، فــي تعقيبهــا على مقــال الكاتب 
زهيــر توفيقي بعنوان “ســوق المزارعين”، والمنشــور في صحيفة 
البالد يوم السبت 26 فبراير 2022، أن سوق المزارعين البحرينيين 
كانت قد توقفت في نسخة العام الماضي )2021( بسبب الظروف 
االســتثنائية التــي فرضتها جائحة فيروس كورونــا، وقد عاودت 
الســوق افتتــاح أبوابهــا في ديســمبر الماضــي وذلك بعــد موافقة 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وبعد وضع عدة 
توصيات تكفل إقامة السوق مع األخذ باإلجراءات االحترازية. 

وأشـــارت الوكالة في بيانها 
أمس، إلى أن عودة السوق 
التـــي  الظـــروف  ظـــل  فـــي 
استدعى  الجائحة  فرضتها 
إعـــادة النظر فـــي مجموعة 
مـــن الفعاليـــات المصاحبـــة، 
كان مـــن بينها ركن الفنانين 
المزرعـــة  وركـــن حيوانـــات 
التقليديـــة،  والحـــرف 
واالقتصـــار علـــى مشـــاركة 
والشـــركات  المزارعيـــن 
وركن  والمشـــاتل،  الزراعية 
لألســـر المنتجة دعًمـــا لهذه 
الشـــريحة، كمـــا تـــم تقليـــل 
ليتناســـب  المطاعـــم  عـــدد 
المتوافـــرة  المســـاحة  مـــع 
واتساًقا مع إرشادات وزارة 

الصحة.
وأوضحت أن إعـــادة النظر 
فـــي الفعاليـــات المصاحبـــة 
لهذه النسخة وهي التاسعة 
مـــن ســـوق المزارعيـــن، لـــم 
ُيقلل الزخم الذي تحظى به 
الســـوق، إذ تســـجل اللجنـــة 
وبشـــكل  للســـوق  المنظمـــة 
توافـــد  أســـبوعًيا  متزايـــد 
أعـــداد كبيرة مـــن الحضور، 
مـــن المواطنيـــن والمقيمين 

عالوة على الضيوف الكرام 
من الـــدول الشـــقيقة الذين 
يحـــرص بعضهم على زيارة 
وشـــراء  أســـبوعًيا  الســـوق 
احتياجاتهـــم من المنتجات 

المحلية. 
وأكدت الوكالـــة، أنه حرًصا 
من اللجنة المنظمة للســـوق 
على تقصي مكامن القصور 
اســـتبيان  عمـــل  تـــم  فقـــد 
أســـبوعي باللغتيـــن العربية 
علـــى  يـــوزع  واالنجليزيـــة، 
مـــن  متنوعـــة  شـــريحة 
الـــزوار الســـتطالع وجهات 
فعاليات  نظرهم بخصوص 
السوق واألســـعار ومستوى 
التنظيـــم، إلى جانـــب تلقي 
أية مالحظات منهم بغرض 
تطوير هذا المشروع المهم.

“الزراعة” ترد: تحديد فعاليات “سوق 
المزارعين” بالتنسيق مع الفريق الطبي
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انطلقت أعمال منتدى “دراسات” الخامس 
الـــذي ينظمـــه مركـــز البحريـــن للدراســـات 
والطاقـــة  والدوليـــة  اإلســـتراتيجية 
)دراســـات(، بالتزامـــن مـــع الُملتقـــى الثاني 
للرابطـــة الدوليـــة القتصاديات الطاقة في 
منطقة الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا، 
تحـــت عنـــوان: “تأثيـــر انتقـــال الطاقة في 
منطقة الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا”، 
وذلـــك يـــوم أمـــس فـــي فنـــدق ومنتجـــع 
آرت فـــي جزر أمواج، بمشـــاركة نخبة من 

الخبراء والمختصين. 
وقـــال رئيس مجلس أمناء المركز الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفة فـــي الكلمة 
االفتتاحيـــة للمنتدى أن مملكـــة البحرين، 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات  وبفضـــل 
لعاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، حققـــت إنجازات 
الطاقـــة،  تحـــوالت  مجـــال  فـــي  كبيـــرة 
الوطنيـــة  الخطـــة  عـــن  اإلعـــالن  ويعتبـــر 
لكفـــاءة الطاقة، والخطـــة الوطنية للطاقة 
المتجـــددة، اللتين تـــم اعتمادهما من قبل 
مجلس الوزراء في شـــهر يناير 2017، من 
أهـــم خطوات تعزيـــز دور المملكة الريادي 

في كفاءة وتنويع مصادر الطاقة. 
وأكد أن هـــذه الخطط قد هدفت لتحقيق 
االعتمـــاد على 5 % مـــن الطاقة الُمتجددة 
مـــن مجمـــوع خليـــط الطاقـــة الوطني في 
العـــام 2025، وزيادتهـــا إلـــى نســـبة 10 % 
في العام 2035، واعتماد نسبة 6 % أيًضا 
كهدف وطني لكفاءة الطاقة بحلول العام 

  .2025
كمـــا تهـــدف الحكومة بقيـــادة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
للوصـــول إلـــى الحيـــاد الصفري فـــي العام 
التغيـــر  لمواجهـــة  مســـعى  فـــي   ،2060

المناخي وحماية البيئة.
بـــدأت  قـــد  الحكومـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
بخطـــوات عمليـــة أثبتـــت جدواهـــا علـــى 
القطاعـــات  نمـــو  لزيـــادة  الواقـــع  أرض 
مواءمـــة  فـــي  ونجحـــت  النفطيـــة  غيـــر 
الخطـــط الوطنيـــة واألطر اإلســـتراتيجية 
التنميـــة  بأهـــداف  ودمجهـــا  والسياســـات 

المســـتدامة بنســـبة 78 % مما تم التوافق 
عليها مع األمم الُمتحدة، كما تم االستمرار 
فـــي تحفيز التكامل المتعمـــق بين أهداف 
التنمية المســـتدامة وخطة عمل الحكومة 

بين العامين 2019 – 2020.  
مـــن جانبه، أشـــار رئيس مركز “كابســـارك” 
إلـــى أهميـــة  فـــي كلمتـــه  العجـــالن،  فهـــد 
مثـــل هـــذه الملتقيـــات في تالقـــي األفكار 
والممارســـات لمراجعـــة مـــا تـــم عملـــه وما 
يمكـــن القيام بـــه في الطـــور االنتقالي في 
مجـــال الطاقـــة اإلقليميـــة. الفتـــًا إلـــى مـــا 
تشـــهده المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن 

مرونة وكفاءة في إنتاج الطاقة. 
تـــال ذلـــك كلمـــة افتتاحية ألقاها مستشـــار 
ووزيـــر  لالستشـــارات   )FMA( لـــدى  أول 
الدولـــة الســـابق للصناعـــة وتغيـــر المنـــاخ 
فـــي المملكـــة المتحـــدة اللـــورد نـــك هيرد، 
اســـتعرض فيهـــا تجربة المملكـــة المتحدة 
مع تقلبات ســـوق الطاقـــة ضمن متغيرات 

الجغرافيا السياسية فضاًل عن المتغيرات 
االقتصادية، وســـعي الحكومة البريطانية 
والمالءمـــة  الطاقـــة  أمـــن  تحقيـــق  إلـــى 
تحديـــات  ضمـــن  الســـتهالكها  البيئيـــة 
الجوار السياســـي والحواجز اللوجســـتية 
هنـــاك،  الشمســـية  األشـــعة  ومحدوديـــة 
مقابل نجاح طاقة الرياح بسبب الظروف 

الجوية المساعدة.  
وذكـــر اللـــورد هيـــرد أن “األجيـــال القادمة 
ســـوف تســـائل الجيل الحالـــي بأثر رجعي 
عـــن أنـــواع وفـــرة الطاقـــة وآثارهـــا التـــي 
سيورثها هذا الجيل لهم، األمر الذي تعظم 

معه مسؤولياتنا جميًعا”.
كلمـــة  غالـــب  بـــن  صقـــر  ألقـــى  بـــدوره، 
افتتاحيـــة ثانية تنـــاول فيها تجربة نجاح 
فـــي  الُمتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
تســـخير التكنولوجيا في أكثـــر من مجال 
بنجـــاح عالي المســـتوى، وتجاربها الرائدة 
فـــي مجـــال الطاقـــة الشمســـية، وتجربتها 

في تســـخير الـــذكاء االصطناعي في أكثر 
مـــن مجال حيـــوي فـــي الصحـــة والتعليم 
وغيرهـــا، مما يهيئ الســـاحة لتبني المزيد 
مـــن اســـتخدامات هذا المجـــال في مجال 
الطاقة بصورة تخدم المســـتهلك والمنتج 
والبيئـــة فـــي آٍن واحـــد، بمـــا يـــوازن بيـــن 
المصالح الثالث ومحاذيرها في التكاليف 

واالنبعاثات.  
المنتـــدى  مـــن  األولـــى  الجلســـة  تناولـــت 
الخضـــراء  الطاقـــة  “تطويـــر  موضـــوع 
فـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا”، 
وتحـــدث فيها رئيس الجمعية الســـعودية 
المنيـــف،  ماجـــد  الطاقـــة  القتصاديـــات 
ومديرة مكتـــب دبي بالوكالة في إينرجي 
إدارة  ومديـــر  بكـــر،  أمينـــة  إنتلجنـــس، 
الدراســـات والبحوث بمركز “دراسات”عمر 
العبيدلي، وأســـتاذ مشـــارك بجامعة ســـري 

البريطانية محمد صندوق.  
ودار النقـــاش حـــول اإلجـــراءات القائمـــة 

مـــوارد  لتطويـــر  تبنيهـــا  يجـــري  التـــي 
وطاقـــة  الشمســـية  الطاقـــة  وسياســـات 
الرياح وسائر البدائل على صعيد األبحاث 
والتطبيقات، مـــع ذكر بعض التجارب، من 
بينهـــا تجـــارب المملكة العربية الســـعودية 

والمملكة المتحدة.
وغطت الجلســـة الثانية موضوع “منطقة 
الشرق األوســـط وشـــمال إفريقيا بصفتها 
الخضـــراء  الطاقـــة  مجـــال  فـــي  رائـــدة 
واالقتصـــاد الدائـــري للكربـــون”، وتحـــدث 
فيها نائـــب الرئيس للبحـــث العلمي بمركز 
“كابســـارك” فهـــد التركـــي، ونائـــب الرئيس 
األول للبحـــث والتطويـــر بجامعـــة خليفة 
في أبوظبي ســـتيفن غريفيثس، وأستاذة 
االقتصـــاد بالجامعة األمريكية في بيروت 
ليلى داغر، ورئيس جمعية االســـتثمار في 
الطاقة المتجددة باألردن جمال نوايسة. 

الجاهزيـــة  موضـــوع  الجلســـة  وتناولـــت 
المتقدمـــة في ظـــروف واحتياجات بعض 

الخضـــراء  الطاقـــة  لتبنـــي  المنطقـــة  دول 
كمصـــدر رئيس للطاقـــة، مع تفعيـــل دورة 
طريـــق  عـــن  الكربونـــي  التلـــوث  تحييـــد 
إضافـــة عمليـــات علـــى األنمـــاط التقليدية 
لتوليد الطاقة من شـــأنها تقليل االنبعاثات 

والتلوث.
وفـــي الجلســـة الثالثة من أعمـــال المنتدى 
االصطناعـــي  “الـــذكاء  عنـــوان  تحـــت 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  الطاقـــة  وانتقـــال 
فـــي  شـــارك  إفريقيـــا”،  األوســـط وشـــمال 
النقـــاش كلٌّ مـــن أمين عـــام الهيئة العربية 
للطاقـــة الُمتجددة محمد الطعاني، وعضو 
منظمـــة  لتقريـــر  االستشـــاري  المجلـــس 
اليونسكو العلمي للعام 2020 جالل الزين، 
ورئيس الطاقة المتجددة واإلستراتيجية 
المؤسســـية بمؤسســـة nybl رامي عثمان، 
وعبـــدهللا العباســـي، زميل وباحـــث بمركز 

“دراسات”.  
عـــن  اآلراء  المتحدثـــون  وتـــداول 
برامـــج  تســـخير  وتجـــارب  إمكانيـــات 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي اقتـــراح حلـــول 
االنتقـــال التدريجـــي إلـــى المزيـــج األمثل 
لتوليفـــة الطاقـــة المدمجة بيـــن التقليدية 
تســـخير  وحـــدود  وفوائـــد  والمتجـــددة، 

الذكاء االصطناعي في هذا المجال. 
واختتمـــت أعمـــال اليوم األول بجلســـتي 
إحداهـــا  تطرقـــت  منفصلتيـــن  نقـــاش 
للطاقـــة  والثانيـــة  الكربـــون  القتصـــاد 
المتجددة، مع اجتماع مجموعتي النقاش 
في اليوم الثاني للفعالية اليوم )الخميس( 

لمقارنة المخرجات.

الرفاع - مركز دراسات

زيادة االعتماد على الطاقة المتجددة 10 % بحلول 2035
نمو القطاعات غير النفطية المرتبطة بالتنمية المستدامة 78 %... عبداهلل بن أحمد:

إطالق جائزة عبداهلل كانو لإلعالم التطوعي الخيري
قيمة الجائزة 5 آالف دينار وتشمل المنصات اإلعالمية والمطبوعات

أعلـــن رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة 
األعمـــال  رجـــل  الخيريـــة  البحريـــن 
البحرينـــي الوجيـــه فـــوزي كانـــو عـــن 
إطـــالق جائـــزة عبد هللا بـــن علي كانو 

لإلعالم التطوعي والخيري.
وأشـــار فـــي المؤتمـــر الصحافـــي إلـــى 
أن الجائـــزة تأتـــي ضمـــن حزمـــة مـــن 
الجوائـــز التـــي انطلقـــت الجمعية في 
تنفيذها منذ العام الماضي، للتشـــجيع 
علـــى العمـــل الخيـــري، والتحفيز على 
التنافس الشريف في هذا المجال من 

أجل تحسين خدماته.
وســـائل  لجهـــود  شـــكره  عـــن  وعبـــر 
اإلعالم في التعريـــف والترويج لهذه 
جمعيـــة  لجهـــود  وتقديـــره  الجوائـــز، 
البحريـــن الخيرية علـــى مدى 4 عقود 
فـــي دعـــم العمل الخيـــري، والرفع من 
علـــى  والتشـــجيع  مســـتوى خدماتـــه 

تطويره.
ودعا في كلمته بمناســـبة اإلعالن عن 
إطـــالق الجائـــزة المنظمـــات الخيريـــة 
التطوعيـــة  واألفرقـــة  والجمعيـــات 
واألفـــراد فـــي مملكـــة البحريـــن، إلـــى 
المشـــاركة في جائزة عبد هللا بن علي 

كانو لإلعالم التطوعي والخيري.
مـــن جهتـــه، قـــال أميـــن عـــام جمعيـــة 
البحرين الخيرية حسن إبراهيم كمال 
إن إطالق جائزة عبدهللا بن علي كانو 
لإلعالم التطوعي والخيري يستهدف 
نشـــر ثقافـــة العمـــل الخيـــري، وتقدير 
جهـــود العامليـــن فـــي مجـــال اإلعالم 
التطوعـــي، والتشـــجيع علـــى توثيـــق 
ونشـــره  والتطوعـــي  الخيـــري  العمـــل 
ورفـــد  المختلفـــة،  اإلعـــالم  بوســـائل 
جهـــود اإلعالم العمومي والخاص في 

نشر ثقافة العمل التطوعي والخيري، 
إلـــى جانب دعم المؤسســـات واألفراد 
في تطوير العمل الخيري والتطوعي.
وأشـــار إلـــى أن الجائـــزة تنقســـم إلـــى 
فرعيـــن وهمـــا فـــرع مســـابقة أفضـــل 
تدعـــم  إلكترونيـــة  إعالميـــة  منصـــة 
العمـــل الخيري والتطوعي، ومســـابقة 
أفضل مشـــروع إعالمـــي ورقي يدعم 
وتبلـــغ  والتطوعـــي،  الخيـــري  العمـــل 

قيمة الجائزة 5 آالف دينار.
مـــن جانبه، تحـــدث مدير جائـــزة عبد 
هللا بـــن علـــي كانو لإلعـــالم التطوعي 
والخيري حول شـــروط المشاركة في 

الجائزة وموعد بدء استقبال األعمال 
اللجنـــة  أن  إلـــى  مشـــيًرا  المشـــاركة، 
ســـتبدأ فـــي اســـتقبال األعمـــال منـــذ 
يوم األحـــد المقبل الموافـــق 6 مارس 
2022 وحتـــى 28 أبريل المقبل، حيث 
سيتم اإلعالن عن موعد حفل تسليم 
الجوائز وإعالم الفائزين بها في وقت 

الحق.
وأشـــار إلـــى أن جائـــزة أفضـــل منصة 
مخصصـــة  إلكترونيـــة  إعالميـــة 
للمنصـــات اإلعالمية الرقميـــة المفعلة 
والناشـــطة منـــذ ســـنتين علـــى األقل، 
والتي تعمل على توثيق العمل الخيري 

فـــي مملكة البحرين، وتكـــون المنصة 
مبتكـــرة ومشـــوقة وجاذبـــة ومحفزة 

على العمل الخيري التطوعي.
ولفـــت إلـــى أن جائزة أفضل مشـــروع 
إعالمـــي ورقـــي مخصصـــة لمشـــاريع 
المنشـــورات  أو  الورقيـــة  المجـــالت 
منـــذ  والناشـــطة  المفعلـــة  الدوريـــة 
سنتين على األقل، والتي توثق العمل 
الخيـــري في مملكـــة البحرين، وتكون 
مبتكرة مشــــوقة وجاذبـــة تحفز على 
العمل الخيري والتطوعي، مؤكًدا أنها 
تشـــمل األعمـــال الصحفية المنشـــورة 

في الصحف المحلية.

صورة جماعية

حسن إبراهيم كمال فوزي كانو

بـــدء اســـتالم األعمـــال 6 مـــارس وإغـــالق بـــاب التقديـــم 28 أبريـــل
سيدعلي المحافظة

توزيع استبيان 
على الزوار 

لتقصي مكامن 
القصور

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/03/488803022840.pdf
https://alwatannews.net/article/993573
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4888/bahrain/747495.html
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ال مساس بجامع 
في الصالحية

^ وافقت اللجنة الفنية برئاسة 
العاصمة  أمانة  في  النعيمي  مبارك 
ــار رقـــم  ــقـ عـــلـــى تــغــيــيــر تــصــنــيــف عـ
)03251331( في منطقة الصالحية 
356 من عقار يحمل تصنيف مناطق 
تصنيف  إلى   )GB( األخضر  الحزام 
العامة  الخدمات والمرافقة  مناطق 
)PS( بما يتوافق مع وثيقة الملكية، 
بالمبنى  المساس  عــدم  مــراعــاة  مــع 

الرئيسي القائم للجامع.

الخميس 3 مارس 2022 - 30 رجب 1443 - العدد 4888

إدخال الشوكوالتة و“اآلجار” لخدمات “كانو االجتماعي”
قالـــت المهندســـة المعمارية بوزارة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
أروى  العمرانـــي  والتخطيـــط 
أمانـــة  جلســـة  خـــال  الخـــدري 
العاصمة المنعقـــدة صباح األربعاء 
مركـــز  مشـــروع  إنشـــاء  كلفـــة  إن 
مبـــارك كانـــو االجتماعـــي الشـــامل 
فـــي الســـنابس بلغـــت حوالي 840 
ألـــف دينـــار، حيـــث وصلـــت نســـبة 
اإلنجـــاز فيـــه لـ 14 % في مســـاحة 
بلغـــت 4700 متر مربع ومن المقرر 
االنتهاء من المشروع في األسبوع 

األخير من مارس 2023.
تنميـــة  إدارة  مديـــرة  وأوضحـــت 
األســـرة والطفولـــة عائشـــة الزايـــد 
أن المركز ســـيضم ورشـــة لصناعة 
للبهـــارات  وورش  الشـــوكوالتة 
اآلجـــار  صناعـــة  إلـــى  باإلضافـــة 
جميـــع  ســـيوفر  كمـــا  )المخلـــل(، 

قطـــاع  يقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
المســـاعدات  لمختلـــف  التنميـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  االجتماعيـــة، 
وجود أقســـام مخصصـــة لخدمات 
الطفولة واألسرة وحاضنات لألسر 

المنتجة.
وفـــي مداخلـــة لها، شـــددت العضو 

مها آل شـــهاب على ضرورة وجود 
قســـم مخصـــص فـــي المركـــز لفئة 
المتقاعديـــن وكبار الســـن مثل دار 
بشـــكل  ولكـــن  اليوميـــة  الرعايـــة 
مصغر لممارسة األنشطة المختلفة 
والمشـــاركة فـــي فعاليـــات المركـــز 

واعتباره متنفسًا لهم.

تنميـــة  ادارة  مديـــرة  وأشـــارت 
األسرة والطفولة أن للمركز قاعات 
وأقسام مختلفة ويمكن استغالها 
المتقاعديـــن  لفئـــة  تخصيصهـــا  أو 
وكبـــار الســـن لممارســـة أنشـــطتهم 
برامـــج  فـــي  والتفاعـــل  المحببـــة 

تحت رعاية المركز.

خليج توبلي مقبرة في وسط الحياة البحرية
مدير في “األشغال”: مشروعات ال تكفي إلحيائها

^قال مدير في وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني أن المشروعات الثاثة المرتبطة 
بتحســـين الوضع البيئي وحركة الميـــاه بخليج توبلي 
ال تكفي لمعالجة مشـــاكل الخليج نفسه، نظًرا للحاجة 
الماسة في رفع السعة االستيعابية لمركز المعالجة في 
توبلـــي واصًفا الخليج بمقبرة وســـط الحيـــاة البحرية 
وكانـــت  إلحيائهـــا،  كافيـــة  غيـــر  مشـــروعات  وثاثـــة 
المشـــروعات هـــي مشـــروع توســـعة القنـــوات المائيـــة 
أســـفل شـــارع الشـــيخ جابر الصباح “معبر المعامير”، و 
مشـــروع توســـعة قناة المعامير باإلضافة إلى مشروع 

تطوير جسر “البا”.
وفي تفاصيل أخرى، أوضح مصدر أن المشـــروع ككل 
بحاجـــة إلـــى عمليـــة تنظيـــف ضخمة تشـــمل مخلفات 
الصـــرف الصحي والقـــاذورات وغيرها، ستســـهم هذه 
العملية في منع وصول المياه الملوثه للبحر، كما أشار 
إلى عدم تســـجيل أي تحسن بالمنطقة على الرغم من 
تســـجيل 30 % في نسبة التحســـن بالتدفقات المائية 

“آليـــة ضـــخ المـــاء” وتســـجيل انعكاســـات إيجابية في 
الخليج. ويعتبر مشروع خليج توبلي قديم جًدا يصل 
عمـــره لـ15 عاًمـــا، خضع لتوصيـــات ودراســـات كثيرة، 
آخرها دراســـة تم إجراؤها للخليج كانت لتقدير نسبة 

التحســـن في التدفقات المائية والتي وصلت نســـبتها 
لــــ30 %، وفـــي الوقـــت الحالـــي تعمل وزارة األشـــغال 
 3 علـــى  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 

مشروعات إلنقاذ الخليج وتطويره.

^وافق مجلس أمانة العاصمة 
على التوصيات المقدمة في مقترح 
وتدويـــر  لجمـــع  نظـــام  اســـتحداث 
المخلفـــات الزراعيـــة والمقـــدم مـــن 
لجنـــة الخدمـــات والمرافـــق العامـــة 
برئاســـة العضـــو عبدالواحـــد النكال 
وجـــاءت التوصيات علـــى الموافقة 
على مقترح استحداث نظام إلدارة 
المخلفات الزراعية بشـــقيها النباتي 
آليـــة جمعهـــا  والحيوانـــي يتضمـــن 
آمنـــة  بطريقـــة  تدويرهـــا  وإعـــادة 

وصديقة للبيئة.
وأشـــار العضو محمـــد آل عباس في 
الجلســـة إلـــى أن مـــن أبـــرز المـــواد 
الزراعيـــة التـــي ستشـــتهر البحريـــن 
فـــي جمعهـــا وإعـــادة تدويرهـــا هي 
ألوراق  وتحويلـــه  النخيـــل  ســـعف 

صالحة لاســـتخدام كـــون البحرين 
مشهورة بزراعة النخيل ووفرتها.

مـــن  عـــدًدا  آل عبـــاس  واســـتعرض 
االقتراحـــات مثل صناعـــة األعاف 

ا واألسمدة. محليًّ
كما اقترحت اللجنة أبرز اإلجراءات 
التـــي مـــن شـــأنها أن تدعـــم النظـــام 
علـــى  نصـــت  والتـــي  المســـتحدث 
منح الحوافز والتســـهيات الازمة 
للقطاع الخاص لتشـــجيع االستثمار 
في مجال تدوير المخلفات الزراعية 
وتنظيم برامـــج التوعية والتدريب 
والمربيـــن  للمزارعيـــن  والتأهيـــل 
والمهتمين، تســـهم هذه البرامج في 
إنتاج األســـمدة العضوية والبروتين 
الغذائي وصناعات الورق والكرتون 

وإنتاج الوقود الحيوي وغيرها.

استحداث نظام لجمع وتدوير المخلفات الزراعية

مروة أحمد

بكلفة 840 ألف دينار وعلى امتداد 4700 متر مربع

أروى الخدريمها آل شهاب

عبدالواحد النكال

ذكـــر العضو البلدي للدائرة الســـابعة 
بمحافظـــة المحـــرق أحمـــد المقهوي 
لـ”البـــاد” عـــن أن نســـبة اإلنجاز في 
مجمـــع عـــراد التجـــاري بلغت 90 % 

ومن المقرر افتتاحه هذا العام.
وأضـــاف المقهوي أن المشـــروع في 
مرحلة تشطيباته األخيرة وخال 4 
أشـــهر أي في يوليو المقبل وســـيتم 
افتتاحه بالكامل بالتعاون مع شركة 

رامز للتجارة والتسوق.
أوضـــح  أخـــرى،  تفاصيـــل  وفـــي 
المقهوي أن المجمع ســـيحتوي على 
وســـوبرماركت،  تجاريـــة،  محـــات 
لشـــركات  فـــروع  إلـــى  باإلضافـــة 
االتصـــال المحليـــة، مشـــيًرا إلـــى أن 
شـــركة رامز وبالتعاون مع المجلس 
البلـــدي تبحـــث خطة افتتـــاح مخبز 
فـــي المجمـــع لكونه حاجة أساســـية 

ألهالي المنطقة.
يذكـــر أن مشـــروع اســـتثمار مجمـــع 
عـــراد التجـــاري والـــذي تبلـــغ كلفته 
6 ماييـــن دينار على مســـاحة نحو 
12 ألـــف متـــر مربـــع ســـيخدم فئـــة 
كبيـــرة من أهالـــي المنطقـــة وعموم 
المواطنين والمقيمين في محافظة 
المحرق مع توفير فرص العمل التي 

سيمنحها للباحثين عن عمل.

وعلـــم  وراثـــة  اختصاصـــي  قـــال 
أمراض جزيئي ومؤسسس ومدير 
البحريـــن  فـــي  الحيـــوي  المختبـــر 
أحمـــد العلـــوي إن فحص الشـــباب 
النهايـــات  فحـــص  هـــو  المتجـــدد 
فـــي  الموجـــودة  الكروموســـومية 
 46 وبعـــدد  البشـــرية،  الخايـــا 

كروموسومًا.
لـــه  بمداخلـــة  العلـــوي  وأضـــاف 
يبثـــه  والـــذي  “وطنـــي”  ببرنامـــج 
“نولـــد  أنـــه  البحريـــن  تلفزيـــون 
المواصفـــات  يحـــدد  بـ)تلومـــرس( 
الوراثيـــة وأســـلوب الحيـــاة، ومـــع 
ا”. مرور العمر يبدأ بالقصر تدريجيًّ

وزاد “كمـــا يزداد تأثره بشـــكل أكبر 
المختلفـــة،  األمـــراض  مـــع دخـــول 
كالســـكري والضغط والشـــيخوخة 
وهشاشـــة العظـــام، بســـبب تقلصه 

ا”. بشكل كبير جدًّ

المقهوي لـ “^”: افتتاح مجمع 
عراد التجاري يوليو المقبل

العلوي: األمراض أكثر ضررا وتأثيرا 
على الشباب المتجدد

تخصيص أرض لنادي قاللي بطور إجراءات االستمالك والتخصيص
ردا على سؤال للنائب بوعنق... “الشباب والرياضة”:

قالـــت وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة فـــي ردها على 
السؤال المقدم من النائب خالد بوعنق بخصوص طلبات 
تخصيـــص األراضي لألندية خصوصا عقـــار نادي قالي 
إن هنـــاك 3 طلبات تخصيص عقـــارات لألندية الرياضية 
وهـــي نادي قالـــي الرياضي، ونادي ســـماهيج الرياضي، 
والطلبـــات المذكـــورة تســـير فـــي إجراءاتهـــا، وال يوجـــد 

تعطيل من أي جهات.
ففيمـــا يخـــص تخصيـــص عقـــار لنـــادي قالـــي، فســـيتم 
استعراضه تفصياً ضمن إجابة الوزارة عن الشق الثاني 
مـــن الســـؤال، أما بالنســـبة لطلـــب تخصيص عقـــار لنادي 
ســـماهيج، فقد تم تقديم الطلب في غضون العام 2019 
لتخصيص األرض المقابلة لعقار النادي الحالي، وتحتوي 

على ماعب رياضية خارجية لمختلف األلعاب.
وبعـــد البحـــث والتقصي مـــن الجهات المعنيـــة، تبين أن 
العقـــار غيـــر مســـجل ألي جهـــة أخـــرى، وعليـــه تم طلب 
تخصيصـــه لنـــادي ســـماهيج، واجـــراءات التخصيـــص 

قيـــد التنفيذ حاليا من قبل الجهات المختصة، وســـوف 
يتم إخطـــار الوزارة حال االنتهاء منهـــا، وإصدار وثيقة 

ملكية.
وفيمـــا يتعلـــق بتخصيـــص عقـــاري بديـــل لنـــادي قالي، 
إلقامـــة منشـــآت رياضية عوضـــا عن العقـــار المخصص 
له ســـابقا، بســـبب حظر قوانين وأنظمة الطيران بوزارة 
المواصات واالتصاالت، إقامة أي منشـــآت على ســـطح 
منطقـــة االقتـــراب لمـــدرج اإلقـــاع والهبـــوط للمطـــار، 
إال باشـــتراطات مشـــددة حفاظـــا علـــى ســـامة الماحة 

الجوية.
وعليـــه، قامت الوزارة بالتنســـيق مع جميع الجهات ذات 
العاقة، بدراســـة جميع الخيـــارات المتاحة إليجاد أرض 
بديلـــة لماعب نادي قالي اســـتكماالً للجهود التي بذلت 

في وقت سابق.
وتـــم عـــرض عـــدد مـــن المقترحـــات علـــى مجلـــس إدارة 
النادي خال السنوات الســـابقة في المناطق القريبة من 
قالـــي، كديـــار المحرق وجزر أمواج وغيرهـــا، إال أنها لم 

تلق قبوالً منهم.

وتـــم اقتراح موقع لنادي قالي قريب من مرفأ رأس ريا 
)بيـــن جـــزر أمواج ومدخـــل ديار المحرق( مـــن قبل هيئة 
التخطيط العمراني، وهو عبارة عن عقار بمســـاحة تقدر 
بــــ72000 متر مربع، ولكنه لم ينـــل موافقة أهالي قالي، 

لكونه بعيد نسبيا عن القرية.
ثـــم تم اقتـــراح أحد المواقـــع القريبة مـــن قالي )جنوب 
غـــرب دلمونيـــا( والـــذي القى استحســـان مجلـــس إدارة 
النـــادي، وتم العمل علـــى تخصيصه، إال أنه وأثناء القيام 
باإلجراءات، وجد أنه يتعارض مع أحد مشروعات هيئة 
البحرين للســـياحة والمعارض فـــي ذات المنطقة، والتي 
أفادت بتعارض األرض المخصصة مع أحد مشـــروعاتها، 
وعليه لم يتسن للوزارة استكمال إجراءات التخصيص.
كما قامت الوزارة بالعمل على اتخاذ اإلجراءات الازمة 
لتخصيـــص قطعـــة أرض أخـــرى تقـــع ضمـــن المشـــروع 
االســـكاني في منطقة إســـكان قالي الجديدة بمســـاحة 
3200 متـــر مربع، وذلك إلقامة الماعب الرياضية عليها، 
والتي كانت مخصصة لبناء مدرسة، إال أن هذا المقترح 

قوبل هو اآلخر بالرفض من المعنيين.

الكعبي: لسرعة تخصيص أراضي المساجد بمدينة شرق الحد
كبينة صغيرة تخدم 5 آالف وحدة سكنية بالمنطقة

بلـــدي عبدالعزيـــز  طالـــب عضـــو مجلـــس 
باإلســـراع  اإلســـكان  وزارة  الكعبـــي 
لـــوزارة  الازمـــة  األراضـــي  بتخصيـــص 
العـــدل والشـــؤون اإلســـامية لبنـــاء عـــدد 
من المســـاجد بمدينة شـــرق الحـــد، والتي 
وحـــدة  آالف   5 قرابـــة  حاليـــا  تحتضـــن 
ســـكنية، يضـــاف إليها قرابة 300 قســـيمة 

سكنية أخرى.
وأشـــار الكعبي في تصريحه لـ “الباد” إلى 
أنـــه تم منـــح الترخيـــص لبناء مســـجدين 
مـــن أصـــل 9 مســـاجد فـــي المدينـــة، الفتا 

إلـــى أنهما فـــي طور التشـــطيبات النهائية، 
حيث يفترض أن يتم افتتاحهما قبل شهر 

رمضان المبارك.

وبيـــن أن الموجـــود حاليـــا هـــو عبـــارة عن 
كبينة خشـــبية صغيرة تســـتخدم كمصلى 
مؤقت لجميع أهالي مدينة شرق الحد في 

حي )بو شـــاهين(، وهي كبينة ال تستوعب 
أكثر من 50 شـــخصا، رغم التوسعات التي 

قام بها األهالي بها.
وبيـــن الكعبـــي أن هنالـــك كبينـــة جديـــدة 
أخـــرى في طـــور اإلعداد وهـــي أصغر من 
هـــذه الكبينـــة، مؤكـــدا أن وضـــع الكبائن ال 
يمثل حا مناســـبا للمصليـــن، كما هي غير 
آمنة على المدى البعيد، ســـواء في موسم 

الحر الشديد، أو تساقط األمطار.
وأشـــار الكعبـــي إلى أنـــه يتلقـــى اتصاالت 
يوميـــة كبيـــرة مـــن أهالـــي شـــرق الحـــد، 
لـــوزارة اإلســـكان  مـــع التســـليم المســـتمر 

للوحدات السكنية للمنتفعة.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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