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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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ــادت فــوزيــة بــنــت عــبــداهلل   أشــ
بما  الــنــواب  مجلس  رئيسة  زينل 
تــحــقــق مـــن مــــؤشــــرات إيــجــابــيــة، 
ــيــــزة، ومـــــــــــردودات  ــتــــمــ ونــــتــــائــــج مــ
مـــلـــمـــوســـة جـــــــراء تـــنـــفـــيـــذ خــطــة 
ــوغ  ــلـ ــي االقـــــتـــــصـــــادي، وبـ ــافـ ــعـ ــتـ الـ
واالنــفــتــاح على خطى  أهــدافــهــا، 
ــزز مــن  ــ ــعـ ــ ــة، تـ ــقــــدمــ ــتــ تـــنـــمـــويـــة مــ
النهضة الوطنية الشاملة بقيادة 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

الباد المعظم.
وأكدت أن ما أنجز من برامج 
التعافي  إطار خطة  متكاملة في 
االقتصادي، يعكس حجم الجهود 
تم  التي  والعطاءات  بذلت،  التي 
تسخيرها، في سبيل الوصول إلى 
الشواهد  أظهرتها  التي  النتائج 
الــمــلــمــوســة فـــي كـــل الــقــطــاعــات، 
نــتــيــجــة لــعــمــل حــثــيــث قـــامـــت به 
السمو  برئاسة صاحب  الحكومة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
التام من  الدعم  ، مؤكدة  الــوزراء 
التشريعية للجهود  السلطة  قبل 
الوطنية، من أجل تسريع اإلنجاز 
ــج والـــخـــطـــط  ــرامــ ــبــ فــــي بـــقـــيـــة الــ
المزيد  يحقق  وبما  االقتصادية، 
مـــــن الــــتــــقــــدم لــــلــــوطــــن، ويـــلـــبـــي 
وتحقيق  الــمــواطــنــيــن،  تــطــلــعــات 
مستقبل أفضل لألجيال الحالية 

والقادمة.
رئيسة  جاء ذلك خال لقاء 
مجلس النواب، في مكتبها أمس 

)األربـــــعـــــاء(، الــشــيــخ ســلــمــان بن 
المالية  وزيـــر  خليفة  آل  خليفة 
ــنـــي، حــيــث تم  واالقـــتـــصـــاد الـــوطـ
مــنــاقــشــة نــتــائــج خــطــة الــتــعــافــي 
والتنسيق  والــتــعــاون  االقــتــصــادي 
بـــيـــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن الــتــشــريــعــيــة 
النواب  ودور مجلس  والتنفيذية، 
التعافي  ودعم خطة  في مساندة 
االقتصادي في المرحلة المقبلة، 
مـــشـــيـــدة بـــجـــهـــود وزيــــــر الــمــالــيــة 
ــلـــه، نـــظـــيـــر الـــجـــهـــود  وفــــريــــق عـــمـ
ــم تــســخــيــرهــا  ــ ــي تـ ــتــ الــــجــــبــــارة الــ

للغايات المنشودة.
وأشارت إلى أن ما تحقق من 
منجزات تنموية واقتصادية، وما 
ُســـجـــل مـــن نــتــائــج نــوعــيــة خــال 
فترة وجيزة، يبرهن قدرة مملكة 
التحديات،  تجاوز  على  البحرين 

ــي خـــلـــق  ــ ــ ــا فـ ــهــ ــتــ ــانــ ــكــ وتـــــأكـــــيـــــد مــ
مستوى  على  الخاقة  المبادرات 
وكتابة فصول  والعالم،  المنطقة 
جـــديـــدة لــقــصــص نــجــاح مــبــهــرة، 
تــجــلــت آثـــارهـــا مــن خـــال تقييم 
بارتفاع  وتوقعاته  الدولي  البنك 
المملكة  فــي  االقــتــصــادي  الــنــمــو 
رغـــم الــتــراجــع الــعــالــمــي، وهـــو ما 
التنموية  الخطط  فاعلية  يؤكد 
تم  التي  االقتصادية  والسياسات 

تنفيذها مؤخرًا.
ونـــــــــوهـــــــــت بـــــالـــــمـــــخـــــرجـــــات 
إزاء  تــحــقــقــت  الـــتـــي  الـــمـــتـــمـــيـــزة 
خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي االقــــتــــصــــادي، 
والتي شكلت جوانب مهمة منها 
العمل على إطاق برامج تدريبية 
عمل  فــرص  وخــلــق  للبحرينيين 
واعــــدة لــجــعــل الــمــواطــن الــخــيــار 

وتسهيل  العمل،  ســوق  فــي  األول 
ــاريــــة بـــهـــدف  ــتــــجــ اإلجـــــــــــــراءات الــ
بقيمة  ــثـــمـــارات  ــتـ اسـ اســتــقــطــاب 
أمريكي،  دوالر  مليار   2.5 تــفــوق 
وإطــــــاق مـــشـــاريـــع اســتــراتــيــجــيــة 
دوالر  مـــلـــيـــار   30 تـــفـــوق  بــقــيــمــة 
ــو فــي  ــمــ ــيــــق نــ أمـــــريـــــكـــــي، وتــــحــــقــ
الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي غير 
بــنــســبــة 5%، فــضــًا عن  الــنــفــطــي 
تعزيز مساعي االستدامة المالية 
والتوازن  االقتصادي  واالستقرار 

المالي.
من جانبه، أكد الشيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة وزير المالية 
تحقق  ما  أن  الوطني  واالقتصاد 
التعافي  إطـــار  فــي  مـــؤشـــرات  مــن 
الــبــحــريــن،  لمملكة  االقــتــصــادي 
الوطنية،  الجهود  الندماج  ثمرة 
والشراكة الفاعلة بين السلطتين 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، وذلــك 
ــهـــات  ــيـ ــتـــوجـ ــرؤى والـ ــ ــلـ ــ تـــرجـــمـــة لـ
السامية من لدن حضرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المعظم،  الباد  آل خليفة عاهل 
التي  والبرامج  للخطط  وتنفيذا 
ودعــم  ومتابعة  باهتمام  تحظى 
من صاحب السمو الملكي األمير 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
مؤكدًا العزم على مواصلة البناء 
ــلـــى مــــا تـــحـــقـــق مــــن مـــنـــجـــزات  عـ

ومكتسبات للوطن والمواطن.

خالل لقائها وزير المالية.. رئي�سة مجل�س النواب:

على  ب���ره���ان  االق���ت�������ص���ادي«  »ال���ت���ع���اف���ي  م����ؤ����ص���رات 

ال��ت��م��ي��ز ال����ط���ن���ي..  ودع����م ن��ي��اب��ي ل��ت�����ص��ري��ع االإن��ج��از

} رئي�سة مجل�س النواب خالل لقاء وزير المالية.

} رئي�س مجل�س ال�سورى ي�ستقبل لجنة التوازن بين الجنسين في األمانة العامة.

أكـــد عــلــي بــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس مجلس 
أسس  وترسيخ  تعزيز  فــي  االســتــمــرار  أنَّ  الــشــورى، 
ــادئ الــــتــــوازن بــيــن الــجــنــســيــن فـــي الــخــطــط  ــبــ ومــ
بالجهود  النهوض  في  يسهم  الوطنية،  والبرامج 
المخلصة التي تقوم بها مختلف الجهات، إلبراز 
في  اإليجابية  ومشاركتها  البحرينية،  المرأة  دور 
تحققه  بما  مــشــيــًدا  التنموية،  اإلنــجــازات  حصد 
فــي مجال  مــســتــدام  تــطــور  مــن  الــبــحــريــن  مملكة 

إدماج احتياجات المرأة في التنمية.
الــتــوازن بين الجنسين أصبح جــزًءا  إن  وقــال 
والــمــبــادرات  االستراتيجية،  الخطط  فــي  أساسًيا 
المؤسسات  تنفيذها  على  تعمل  الــتــي  المتعددة 
الــشــورى  والــخــاصــة، مــؤكــًدا أن مجلس  الــرســمــيــة 
يدعم ويساند إدماج احتياجات المرأة في خطط 
التوازن  لجنة  وذلك من خال  المجلس،  وبرامج 

بين الجنسين.

جــــاء ذلــــك خــــال اســتــقــبــال رئـــيـــس مجلس 
)األربــعــاء( بحضور جمال محمد  أمــس  الــشــورى، 
فخرو النائب األول لرئيس المجلس، والمستشار 
للمجلس،  العام  األمين  العصفور،  أحمد  أسامة 
العامة  األمــانــة  فــي  الجنسين  بين  الــتــوازن  لجنة 
الجيب  يوسف  فوزية  الدكتورة  برئاسة  للمجلس، 
مستشار شؤون العاقات واإلعام بمكتب الرئيس 
ــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى  ــيـــس الـــلـــجـــنـــة. ونـــــــّوه رئـ رئـ
وأعضاء  رئيس  به  تقوم  الــذي  المخلص  بالعطاء 
ــا يــبــدونــه من  ــوازن بــيــن الــجــنــســيــن، ومـ ــتـ لــجــنــة الـ
وأفكار  مــبــادرات  صــوغ  على  وحــرص  كبيٍر  اهتمام 
تــعــزز الــمــشــاركــة فــي الــبــرامــج الــوطــنــيــة الــداعــمــة 
التنسيق  من  العالية  بالمستويات  للمرأة، مشيًدا 
ومواصلة  للمرأة،  األعلى  المجلس  مع  والمتابعة 
تــعــزيــز الـــشـــراكـــة والـــتـــعـــاون بــيــن الــمــجــلــســيــن في 

مختلف الموضوعات.

من جانبهم، عّبر رئيس وأعضاء لجنة التوازن 
والثناء لرئيس مجلس  بين الجنسين عن الشكر 
الشورى، والمستشار أسامة أحمد العصفور األمين 
العام المجلس، مؤكدين أن الدعم والمساندة التي 
تسهم  الجنسين  بين  الــتــوازن  لجنة  بها  تحظى 
فــي تــرجــمــة أهــــداف ورؤيــــة الــلــجــنــة، وتــعــزيــز مبدأ 
للمجلس.   العامة  األمــانــة  منتسبي  بين  الــتــوازن 
الصادر  القرار  على  اللجنة  وأعضاء  رئيس  وأثنى 
من رئيس مجلس الشورى بتغيير مسمى اللجنة 
الــتــوازن بين  إلــى لجنة  الــفــرص،  من لجنة تكافؤ 
الــجــنــســيــن، مــشــيــريــن إلـــى أّن الــمــســمــى الــجــديــد 
مع  ويــتــواءم  وتوسًعا،  شمولية  أكثر  أصبح  للجنة 
تحققها  التي  المستمرة  واإلنــجــازات  النجاحات 
الــــمــــرأة الــبــحــريــنــيــة فـــي جــمــيــع مــــســــارات الــعــمــل 
حول  شرًحا  المجلس  لرئيس  مقّدمين  الوطني، 

الخطة التشغيلية للجنة وما تم تنفيذه منها.

رئي�س مجل�س ال�سورى:

ا����ص���ت���م���رار ت���ع���زي���ز ال�����ت������ازن ب���ي���ن ال��ج��ن�����ص��ي��ن 

ي�����ص��ه��م ف����ي ح�������ص���د االإن�������ج�������ازات ال��ت��ن��م���ي��ة

الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  وزارة  عقدت 
اجــتــمــاع عــمــل مـــع الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
اســـتـــعـــراض مــســتــجــدات تنفيذ  جــــرى خـــالـــه 
بين  للتوازن  الثاني  الوطني  التقرير  توصيات 
بالتعاون  لها  التنفيذية  والخطوات  الجنسين 
إلــى بحث  بــاإلضــافــة  المعنيين،  الــشــركــاء  مــع 
تطوير منهجيات قياس التوازن بين الجنسين 
المؤشرات األساسية ومؤشرات األداء  لكل من 
على  بــنــاء  وذلــــك  الـــقـــادم  للتقرير  الــمــؤســســي 
المجال  هــذا  فــي  والنضج  المتراكمة  الخبرة 
ونــظــرًا إلـــى مــا تحقق مــن تــطــور عــلــى صعيد 
ــود الــمــؤســســات الــرســمــيــة  ــهـ تـــقـــدم الـــمـــرأة وجـ
وأفضل  السياسات  وتطبيق  وضــع  فــي  للدولة 
الممارسات إلدماج احتياجاتها في بيئة العمل 

أو من خال الخدمات المقدمة لها.
وخــــال االجــتــمــاع الــــذي جـــرى فــي مبنى 
الـــــوزارة بــالــمــنــامــة تــم مــنــاقــشــة ســبــل الــتــرويــج 

لـــجـــائـــزة صـــاحـــبـــة الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـــيـــرة 
المرأة  لتقدم  خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة 
مستوى  على  السابعة  دورتــهــا  فــي  البحرينية 
مــؤســســات الــقــطــاع الــعــام الــتــي تــم إعـــان بــدء 

تعد  حيث  مــؤخــرًا،  لها  الترشح  طلبات  تلقي 
هذه الجائزة من أهم اآلليات الوطنية لقياس 
التقدم المتحقق في مشاركة المرأة بالتنمية 

الوطنية وتحقيق التوازن بين الجنسين.

»االأع�������ل�������ى ل�����ل�����م�����راأة« و»ال�����م�����ال�����ي�����ة« ي�����ص��ت��ع��ر���ص��ان 

م�����ص��ت��ج��دات ال��ت��ق��ري��ر ال����ط���ن���ي ل���ل���ت����ازن ب��ي��ن ال��ج��ن�����ص��ي��ن 

} جانب من لقاء الأعلى للمراأة والمالية.

} محافظ المحرق خالل لقاء ال�سفير الماليزي. } جانب من توقيع مذكرة التفاهم.

ــيـــس الـــجـــامـــعـــة األهــلــيــة  ــد رئـ ــ أكـ
ترحيب  العالي  منصور  البروفيسور 
أصحاب  بضم  واهتمامها  الجامعة 
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــلــــف كـ ــتــ ــم إلـــــــــى مــــخــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ الـ
وتــخــصــصــاتــهــا الــعــلــمــيــة، مــنــوهــا إلــى 
برعاية  يــحــظــون  الــهــمــم  أصــحــاب  أن 
واهتمام خاص من ومختلف أعضاء 
ــة واإلداريــــــــــة  ــيــ ــمــ ــاديــ الـــهـــيـــئـــتـــيـــن األكــ
منح  على  يحصلون  كما  بالجامعة، 
الـــرســـوم  ــن  مــ  %50 بــنــســبــة  جـــزئـــيـــة 
الدراسية، األمر الذي جعل الجامعة 
الشريحة  لهذه  جذبا  األكثر  األهلية 

بين الجامعات.
وأوضح العالي أن أصحاب الهمم 
أو الطلبة المعاقين كما هي التسمية 
مــن قصة  جـــزءا  كــانــوا  لــهــم  العلمية 
األهلية  للجامعة  الملهمة  الــنــجــاح 
حيث   ،2001 العام  في  تأسيسها  منذ 
الخريجين  ــواج  أفـ مختلف  تضمنت 
الطلبة  وعــشــرات  فــوجــًا   16 وعــددهــا 

الذين  االعــاقــة  ذوي  مــن  المتميزين 
ــبــــوأ عـــــدد مـــنـــهـــم مــــواقــــع مـــرمـــوقـــة  تــ
تــمــيــزًا ملحوظا  مــنــهــم  عـــدد  وحــقــق 
أن  مــؤكــدا  األكــاديــمــي،  فــي تحصيله 
الجامعة استنادًا الى مؤشرات علمية 
دقيقة من أكثر المؤسسات التعليمية 
ــة لــمــا تــوفــره  ــاقــ صـــداقـــة لـــــذوي االعــ
مــن خــدمــات خــاصــة لــهــذه الشريحة 
للتغلب على تحدي االعاقة والتمكن 

من التحصيل العلمي الجامعي.
وأشــــــاد الـــعـــالـــي بــالــحــمــلــة الــتــي 
أطلقتها الجمعية البحرينية ألولياء 
أمــــــور الـــمـــعـــاقـــيـــن الــمــتــضــمــن جــمــع 
لاستفادة  الباستيك  تدوير  وإعــادة 
خاصة  كــراٍس  توفير  في  عائدها  من 

للمعاقين.
الجمعية  رئــيــس  أكــد  مــن جهته 
المعاقين  أمـــور  ألولــيــاء  البحرينية 

وأصــــدقــــائــــهــــم اعـــــــتـــــــزازه بـــالـــمـــكـــانـــة 
والـــدور  األهلية  للجامعة  المرموقة 
في  الجامعة  هــذه  بــه  الــذي تضطلع 
ــم ومــســانــدة الــمــعــاقــيــن وأســرهــم،  دعـ
حققتها  الـــتـــي  بــالــنــجــاحــات  مــنــوهــا 
الطلبة  عشرات  تخريج  في  الجامعة 
الــمــعــاقــيــن فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، 
مبديا رغبة الجمعية في المزيد من 
والــشــراكــة في  الجامعة  مــع  الــتــعــاون 

هذا المجال.
مذكرة  األهلية  الجامعة  ووقعت 
ــع الــجــمــعــيــة الــبــحــريــنــيــة  تـــفـــاهـــم مــ
وأصدقائهم،  المعاقين  أمــور  ألولياء 
تـــعـــاون مــثــمــر فيما  بـــهـــدف تــحــقــيــق 
ــيـــق اإلطـــــــــار الــــــازم  ــقـ بـــيـــنـــهـــمـــا وتـــحـ
مجال  فــي  الثنائي  الــتــعــاون  لتوثيق 
المنفعة  ــاس  أســ عــلــى  اإلعـــاقـــة  ذوي 
المتبادلة والمصالح المشتركة، وفقًا 
في  بها  المعمول  واللوائح  للقوانين 

مملكة البحرين.

البروفي�سور العالي: نفخر بتخريج الع�سرات من المتميزين من اأ�سحاب الهمم

الجامعة االأهلية ت�قع مذكرة تفاهم مع الجمعية البحرينية الأولياء اأم�ر المعاقين

بن  عيسى  بــن  سلمان  السيد  المحرق  محافظة  محافظ  استقبل 
مملكة  لدى  ماليزيا  زاهيران سفير  بن  شازريل  السفير  المناعي  هندي 

البحرين.
وخال اللقاء رحب المحافظ بالسفير شازريل بن زاهيران مستعرضا 
العاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور 
وازدهار على كل األصعدة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.
من جانبه أعرب السفير شازريل بن زهيران عن تقديره واعتزازه لما 
تشهده العاقات الثنائية من تقدم ونماء في كل المجاالت، مشيدا بما 
اطلع عليه من مشاريع عمرانية وحضرية بالمحافظة، وما تشهده من 
األصيل،  التراثي  الطابع  على  وتطويرية مع حفاظها  مشاريع سياحية 

متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

محافظ المحرق ي�صتقبل �صفير ماليزيا لدى المملكة

تــســلــمــت الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة لــألعــمــال 
اإلنسانية تبرعًا ماليًا بقيمة أكثر من 32 ألف 
دينار بحريني، من شركة جواهر عايشة، وذلك 
للعام  الجهتين  بين  تــم  الـــذي  الــتــعــاون  نظير 
والتي  التوالي في مبادرة )عطاء(  الثاني على 

خصصت للمعتلين سمعيًا.
السمع  مشكلة  عــاج  إلــى  المبادرة  هدفت 
وشــراء  سمعيًا  المعتلين  مــســاعــدة  خــال  مــن 
تصنيع  تــم  قوقعة، حيث  وزراعـــة  أجــهــزة سمع 
مــجــمــوعــة خـــاصـــة مـــن الـــمـــجـــوهـــرات خصص 

ريعها لمبادرة عطاء.
االبداعي  المدير  قالت  الجانب  هــذا  وفــي 
في شركة جواهر عايشة عبدالملك  بأن العمل 
الــتــكــافــل  روح  زرع  فـــي  والــمــســاهــمــة  الــخــيــري 
الــمــجــتــمــعــي هـــو أحـــد الــركــائــز األســاســيــة في 
بعون  ويــتــطــور  وسينمو  نشأتها  مــنــذ  الــشــركــة 
اهلل جــل فــي عــاه مــع نمو الــشــركــة وتــطــورهــا. 
وستستمر مبادرة عطاء بشكل سنوي ففريقنا 
لها جمهور متعطش  ينتظرها بشغف وأصبح 
ومترقب لها حصوصًا من دول الخليج العربي.
ومن جانبه قال مدير العمليات في شركة 

جـــواهـــر عــايــشــة عــبــدالــعــزيــز عــبــدالــمــلــك بــأن 
مرموقة  عالمية  خــيــريــة  منصة  مــع  الــشــراكــة 
مثل المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية كان 
كبيرة  مصداقية  إضــفــاء  فــي  األثــر  عظيم  لها 
المشاركة فيها عن طريق  على الحملة وزيادة 
العالية  والمهنية  المبتكرة  الخيرية  برامجها 

الجزيل  بالشكر  وتــقــدم  والتنفيذ.  الــدعــم  فــي 
إلـــى ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون 
الشباب وإلى الدكتور مصطفى السيد األمين 
المؤسسة  عــلــى  القائمين  جميع  وإلـــى  الــعــام 

الملكية لألعمال اإلنسانية.

الم�ؤ�ص�ص�ة الملكي�ة تت�ص�لم تبرع�ا لع�اج المعتلي�ن �ص�معيا

} وزير الداخلية خالل ا�ستقبال رئي�س مجل�س القيادة الرئا�سي اليمني.

بدأ اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية 
لمملكة  زيــــــارة  أمـــــس،  الــشــقــيــقــة،  الــيــمــنــيــة 
صاحب  حضرة  خالها  يستقبله  البحرين، 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
ملك الباد المعظم، ومن المقرر أن تشمل 
بتعزيز  الكفيلة  الــســبــل  بــحــث  الــمــبــاحــثــات، 

وتــطــويــر الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن 
الشقيقين في مختلف المجاالت، باإلضافة 
اليمنية  إلى آخر المستجدات على الساحة 

وتطورات الوضع اإلقليمي .
وكــــان رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
اليمني، قد وصل إلى مملكة البحرين، بعد 
الفريق  استقباله  في  كان  أمــس، حيث  ظهر 

خليفة  آل  ــبـــداهلل  عـ بـــن  ــد  ــ راشـ الــشــيــخ  أول 
ــان فـــي االســتــقــبــال  ــر الـــداخـــلـــيـــة، كــمــا كــ ــ وزيـ
الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشـــــد الــزيــانــي 
وسفير  الشرف  بعثة  رئيس  الخارجية  وزيــر 
مملكة  لــدى  الشقيقة  اليمنية  الجمهورية 
ــام ومــحــافــظ  ــعـ ــن الـ ــ ــيـــس األمـ الــبــحــريــن ورئـ

محافظة المحرق.

رئي�س مجل�س القيادة الرئا�صي اليمني يبداأ زيارة للبحرين
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ــبـــل ســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن  ــقـ ــتـ اسـ
رئـــيـــس مجلس  نـــائـــب  خــلــيــفــة  آل  مـــبـــارك 
صباح  القضيبية  بقصر  بمكتبه  الـــــوزراء 
بن  عبداللطيف  الــدكــتــور  وبــحــضــور  أمـــس 
راشد الزياني، وزير الخارجية، البروفيسور 
ديــفــيــد جـــون فــرانــســيــس، وزيــــر الــخــارجــيــة 

والــتــعــاون الـــدولـــي لــجــمــهــوريــة ســيــرالــيــون، 
لمملكة  زيارته  بمناسبة  المرافق،   والوفد 

البحرين. 
ــب ســـمـــو الــشــيــخ  ــ وخــــــال الـــلـــقـــاء، رحـ
بالبروفيسور  خليفة  آل  مبارك  بن  محمد 
ديــفــيــد جـــون فــرانــســيــس والــوفــد الــمــرافــق، 

وبزيارته لمملكة البحرين، مؤكًدا سموه أن 
البلدين  بين  الدبلوماسية  العاقات  إقامة 
ــع لــلــتــعــاون  ــ ــاق أوســ ــ ــى فـــتـــح آفــ ــ ــيــــؤدي إلـ ســ
يخدم  بما  المجاالت  مختلف  في  الثنائي 

مصالح البلدين الصديقين.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــرب وزيــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، أعــ

والـــتـــعـــاون الـــدولـــي لــجــمــهــوريــة ســيــرالــيــون 
عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين وشكره 
وتقديره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة على استقباله، مؤكًدا حرص باده 
مملكة  مــع  الــعــاقــات  تطوير  على  للعمل 

البحرين في مجاالت التعاون المختلفة.

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خال لقاء وزير خارجية سيراليون.
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الــشــيــخ  أول  الـــفـــريـــق  تـــــرأس 
راشــد بن عبداهلل آل خليفة وزير 
الداخلية، أمس، اجتماعا موسعا، 
ــدد مــــن الــمــســؤولــيــن  ــ بـــحـــضـــور عـ
بالوزارة، تم خاله استعراض أداء 
مراكز الخدمة الحكومية التابعة 

للوزارة في األنظمة الحكومية.
وفــي بــدايــة االجــتــمــاع، أعــرب 
ــن خـــالـــص  ــ وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة، عـ
امتنانه وتقديره لتفضل صاحب 
الملكي األمير سلمان بن  السمو 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء، بــتــكــريــم مــراكــز 
الخدمة الحكومية التابعة لوزارة 
الــداخــلــيــة، ضــمــن الــمــراكــز التي 
نالت تصنيف الفئة الذهبية، في 
الثالثة،  بــدورتــه  »تقييم«  برنامج 
منوها إلى أن هذا التكريم، يمثل 
الــخــدمــي  األداء  لــتــطــويــر  حــافــزا 
التنافسية  في إطار تعزيز مبادئ 
واالســـتـــدامـــة فـــي مـــجـــال تــقــديــم 

الخدمات.
وعـــــبـــــر الـــــــوزيـــــــر عــــــن شـــكـــره 
التصنيف  بهذا  الفائزة  للجهات 
الذهبي، والذي يعد إنجازا يجب 
داعيا  تحقيقه،  على  المحافظة 
الخدمة  مراكز  نفسه،  الوقت  في 
الــتــي كــشــف الــتــقــيــيــم عـــن وجـــود 
نـــواقـــص فـــي عــمــلــهــا إلـــى ضـــرورة 
لجنة  مــع  والــتــواصــل  معالجتها 
ــار الــعــمــل على  ــ الــتــقــيــيــم فـــي إطـ
التوصيات  ودراســـة  األداء  تطوير 

المطروحة.
وأكـــــــــــد الـــــــــوزيـــــــــر، مــــواصــــلــــة 
االهتمام بتقديم أفضل الخدمات 
وتحقيق  والمقيمين  للمواطنين 
التميز في األداء، ضمن منظومة 

الشراكة المجتمعية.
وخــــــــال االجـــــتـــــمـــــاع، اطـــلـــع 
الوزير على إيجاز، قدمه الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة الــمــعــلــومــات 
والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة، رئــيــس 

لـــجـــنـــة تــقــيــيــم مــــراكــــز الـــخـــدمـــة 
ــه  ــالــ الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، أوضــــــــــــح خــ
وعــددا  المتبعة  التقييم  معايير 
الـــتـــي تعكس  مـــن اإلحـــصـــائـــيـــات 
الــتــطــور فــي أداء مــراكــز  مــســتــوى 
الخدمة الحكومية التابعة لوزارة 
الــداخــلــيــة. كــمــا تــضــمــن اإليــجــاز 
في  لــلــوزارة  التابعة  الجهات  أداء 
ــل« و»ســــجــــات«  ــ ــواصــ ــ ــامـــي »تــ نـــظـ
وفــرص  جــوائــز  على  والحاصلين 

التحسين.
وتــــشــــمــــل مــــــراكــــــز الـــخـــدمـــة 
ــة الــــتــــابــــعــــة لــــــــــوزارة  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
تصنيف  نـــالـــت  الـــتـــي  الـــداخـــلـــيـــة 
الـــفـــئـــة الـــذهـــبـــيـــة: مــــركــــز شــــؤون 
الــجــنــســيــة والــــجــــوازات واإلقـــامـــة 
/ فـــرع الــمــحــرق، مــركــز خــدمــات 
المنفذ   / الــجــمــركــي  التخليص 
الجمارك، مركز  البحري /شــؤون 
/فرع  الجنائية  المعلومات  إدارة 
ــنـــي فـــي الــمــحــرق،  الــمــجــمــع األمـ

والجوازات  الجنسية  شؤون  مركز 
ـــة /فـــــرع مــديــنــة عــيــســى،  ــامـ واإلقــ
الجنائية  المعلومات  إدارة  مركز 
/فـــــــرع الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
/ لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  مــركــز 

ــع األمــــــــنــــــــي فـــي  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ فــــــــــرع الـ
المحرق، ومركز هيئة المعلومات 
لخدمات  اإللكترونية  والحكومة 
بـــطـــاقـــة الــــهــــويــــة/ فــــــرع مــجــمــع 

السيف في المحرق.

} وزير الداخلية خال االجتماع واستعراض أداء مراكز الخدمة الحكومية التابعة للوزارة.

م�ؤكدا اال�ضتمرار في تقديم اأف�ضل الخدمات .. وزير الداخلية:

ت���ك���ري���م ول������ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال�����������وزراء م���راك���ز 

ال��خ��دم��ي الأداء  ل��ت��ط��وي��ر  ح���اف���ز  ال��ح��ك��وم��ي��ة  ال��خ��دم��ة 

ــدوى  ــ ــعـ ــ نـــظـــمـــت وحـــــــــدة مـــكـــافـــحـــة الـ
الملك حمد  والوقاية منها في مستشفى 
الــجــامــعــي حــمــلــة تــوعــويــة بــأهــمــيــة غسل 
ونظافة اليدين مستهدفة جميع العاملين 
إطــار  فــي  وذلـــك  بالمستشفى،  الصحيين 
االحتفال باليوم العالمي لنظافة اليدين.

افــتــتــح الــفــعــالــيــة الــتــوعــويــة الــعــمــيــد 
الـــــريـــــس،  آل  عــــلــــي  هـــــشـــــام  ــور  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــروفـ ــ بـ
الـــمـــديـــر الـــعـــام لـــلـــشـــؤون الــطــبــيــة ونــائــب 
الــجــامــعــي  حــمــد  الــمــلــك  قــائــد مستشفى 
واستشاري أمراض األنف واألذن والحنجرة 
من  العديد  تضمنت  بالمستشفى، والتي 
المعلومات الصحية والتثقيفية واألنشطة 
الــتــعــلــيــمــيــة لــلــعــامــلــيــن الــصــحــيــيــن أثــنــاء 
تقديم الرعاية الصحية للمرضى الخاصة 

باالهتمام بغسل ونظافة اليدين.
االستخدام  على  الفعالية  ركـــزت  كما 
األمثل للقفازات الطبية بمختلف أنواعها 
ــر الــبــالــغ فـــي الـــحـــد من  ــ ــه مـــن األثـ ــا لـ ومــ
الصحية،  المنشآت  داخــل  العدوى  انتشار 
ــر مــــن الــــرســــائــــل  ــيـ ــثـ ــكـ ــى الـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ
المستهدفة  الــفــئــة  تــحــث  الــتــي  الــتــوعــويــة 
والــجــودة  ثقافة السامة  مــن  تضاعف  أن 
الصحية  الرعاية  منظمة  في  للمساهمة 

من خال تنظيف األيدي.
الـــريـــس على  آل  وأكــد الــعــمــيــد هــشــام 
وتعقيمها  ــــدي  األيـ نــظــافــة  أهــمــيــة  إدراك 
بهدف  اليومي  الروتين  من  جــزءا  وجعلها 
وأكثر  الجودة  عالية  صحية  رعاية  تقديم 
أمانا، والمواظبة عليها في المجتمع ككل 

لتكون  خـــاص،  بشكل  الصحية  والــمــرافــق 
ــادة حــمــيــدة ووســيــلــة فــعــالــة لــلــحــد من  ــ عـ
ــراض والــوقــايــة من  ــ انــتــشــار مــســبــبــات األمـ
كورونا، وقد  فيروس  ذلك  في  بما  العدوى 
حث على إقامة فعاليات مشابهة تستهدف 
ــي فــي  ــ ــوعـ ــ الــــــــــزوار والــــمــــرضــــى لـــــزيـــــادة الـ

المجتمع.
 Oguz  ــور ــيـــسـ ــبـــروفـ الـ ذكـــــر  ــي حـــيـــن  فــ
ــاري األمــــراض الــمــعــديــة أن  ــتــــشــ Sipahi اســ
تضامن  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى 
لاحتفال  العالمية  الصحة  منظمة  مــع 
بــالــيــوم الــعــالــمــي لــنــظــافــة الــيــديــن، وذلــك 
األرواح،  إنـــقـــاذ  فـــي  بــأهــمــيــتــهــا  إليــمــانــنــا 
الصحيين  العاملين  على  يجب  أنــه  حيث 
االهتمام بها وتشجيع الجميع على نظافة 

انتقال  لكسر  األولــيــة  وإعــطــائــهــا  األيــــدي 
العدوى للكثير من األمراض.

التمريض  مــشــرف  قــالــت  جانبها  مــن 
ــة  ــايـ ــوقـ فــــي وحــــــدة مــكــافــحــة الــــعــــدوى والـ
مــنــهــا بــالــمــســتــشــفــى أمــيــنــة الـــصـــايـــغ انــه 
الصحة  منظمة  حملة  شعار  منطلق  مــن 
العام وهو  لهذا  األيــدي  العالمية لنظافة 
العديد  السامة« أسهم  »االتحاد من أجل 
ــام الــمــســتــشــفــى بــخــطــط عــمــل  ــســ ــن أقــ مــ
بممارسة  االلــتــزام  نسبة  لتطوير  منفذة 
ــدت أهــمــيــة أن يــكــون  ــ ــدي، وأكـ ــ نــظــافــة األيــ
على  مثال  المستشفى خير  في  عامل  كل 
المتعلقة  الصحية  باالشتراطات  االلتزام 
بنظافة األيــدي، وذلــك من خــال تدشين 

حملة »مؤيدي نظافة األيدي«.

}جانب من أعمال الحملة التوعوية.

ا�ضتهدفت العاملين ال�ضحيين بالم�ضت�ضفى..

»حم�د الجامع�ي« يطل�ق حمل�ة توعوي�ة باأهمي�ة غ�س�ل ونظاف�ة اليدي�ن

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
برقية  المعظم  الباد  آل خليفة ملك  بن عيسى 
تــهــنــئــة إلــــى أخـــيـــه صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــهــاشــمــيــة 
الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين ملك المملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة عيد جلوس 

جالته على عرش المملكة األردنية الهاشمية.
البرقية  فــي  المعظم  الملك  جــالــة  وأعـــرب 

عن أطيب تهانيه وتمنياته ألخيه العاهل األردني 
موفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة األردنية 
واالزدهــار  التقدم  من  المزيد  الشقيق  الهاشمية 
جالته  مشيدًا  الحكيمة،  جالته  قيادة  ظل  في 
بعمق العاقات األخوية الطيبة التي تجمع بين 
من  تــشــهــده  ومـــا  الشقيقين  والشعبين  الــبــلــديــن 

تطور ونمو في شتى المجاالت.

بـــــعـــــث صــــــاحــــــب الـــســـمـــو 
ــر ســـلـــمـــان بــن  ــيــ الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 
برقية  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
ــه صـــاحـــب  ــ ــيـ ــ ــئـــة إلـــــــى أخـ ــنـ ــهـ تـ
الـــجـــالـــة الــهــاشــمــيــة الــمــلــك 
ابــن الحسين  الــثــانــي  عــبــداهلل 
ــكــــة األردنــــــيــــــة  ــلــ ــمــ مــــلــــك الــــمــ
الــهــاشــمــيــة الــشــقــيــقــة، وذلـــك 
جالته  جلوس  عيد  بمناسبة 
األردنــيــة  المملكة  عــرش  على 

الهاشمية.
البرقية  فــي  ســمــوه  ــرب  أعـ
وتمنياته  تهانيه  خــالــص  عــن 
موفور  األردنــي  العاهل  ألخيه 
ــادة ولــشــعــب  ــعــ ــســ الـــصـــحـــة والــ
الهاشمية  األردنـــيـــة  المملكة 
التقدم  مــن  الــمــزيــد  الــشــقــيــق 
والنماء في ظل قيادة جالته 
الحكيمة، مشيدًا سموه بعمق 
واألخوية  التاريخية  العاقات 
ــلــــديــــن  ــبــ ــن الــ ــ ــيـ ــ الــــــراســــــخــــــة بـ

والــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن، ومــا 
تشهده مــن تــطــوٍر وازدهـــار في 

شتى المجاالت.
كــمــا بــعــث صــاحــب السمو 
الـــمـــلـــكـــي ولـــــي الـــعـــهـــد رئــيــس 
تهنئة  بــرقــيــة  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
مــمــاثــلــة إلــــى صــاحــب الــســمــو 
الــمــلــكــي األمــيــر الــحــســيــن بن 
ــي ولــــــي عــهــد  ــانــ ــثــ ــداهلل الــ ــ ــبـ ــ عـ
الهاشمية  األردنـــيـــة  المملكة 

الشقيقة.

الملك يهنئ العاهل الأردني بعيد جلو�س جالته

ول�����ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال����������وزراء ي��ه��ن��ئ 

ب���ع���ي���د ج����ل����و�����س ال����ع����اه����ل الأردن����������ي

استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الفريق أول 
ركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس األربعاء 8 يونيو 2022م.

وخال اللقاء تم استعراض عاقات التعاون والتنسيق المشترك بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية 
في كل ما من شأنه الحفاظ على األمن واالستقرار في مملكتنا الغالية تحت قيادة حضرة صاحب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المعظم القائد األعلى.

اجــــــــــتــــــــــمــــــــــع الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور 
الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف 
ــيــــة، أمـــــــس، مــع  وزيـــــــر الــــخــــارجــ
وزيــر  فرانسيس،  ديفيد  السيد 
ــاون الـــدولـــي  ــعـ ــتـ الــخــارجــيــة والـ
فــــــي جــــمــــهــــوريــــة ســــيــــرالــــيــــون، 
لمملكة  زيــارتــه  بمناسبة  وذلــك 

البحرين.
تــم خــال االجــتــمــاع، بحث 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون الــثــنــائــي 

ــتــــرك بــيــن  ــشــ ــمــ والـــتـــنـــســـيـــق الــ
البلدين في مختلف المجاالت 
بــمــا يـــخـــدم مــصــالــح الــبــلــديــن 
الصديقين، إضافة إلى القضايا 

ذات االهتمام المشترك.
ــر الــخــارجــيــة  وقـــد وقـــع وزيــ
ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون 
الدولي في جمهورية سيراليون 
إقامة  بــشــأن  المشترك  الــبــيــان 
ــة بـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ عـــــــاقـــــــات دبـ

البلدين الصديقين.
حــضــر االجـــتـــمـــاع الــســفــيــر 
ــاري  ــال عــبــدالــســام األنـــصـ طــ
وزارة  شــــــــــــــؤون  عـــــــــــام  مـــــــديـــــــر 
أروى  والـــســـفـــيـــر  ــة،  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــيــــد رئــــيــــس قـــطـــاع  حــــســــن الــــســ
شؤون حقوق اإلنسان، والسفير 
رئيس  الظاعن  عبداهلل  فاطمة 
قـــطـــاع الـــشـــؤون األفـــروآســـيـــويـــة 

بوزارة الخارجية.

} القائد العام خال لقاء وزير الداخلية.

} وزير الخارجية ونظيره السيراليوني يوقعان البيان.

} وزير شؤون الدفاع خال اللقاء.

ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ي�����س��ت��ع��ر���س م����ع وزي����ر 

ال��داخ��ل��ي��ة ع���اق���ات ال��ت��ع��اون ال��م�����س��ت��رك

وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة ون���ظ���ي���ره ال�����س��ي��رال��ي��ون��ي 

ي��وق��ع��ان ب��ي��ان اإق���ام���ة ال��ع��اق��ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة

ــبـــداهلل بـــن حسن  ــركـــن عـ اســتــقــبــل الــفــريــق الـ
الدفاع  الدفاع وفدا من كلية  النعيمي وزير شؤون 
الشقيقة،  اإلسامية  باكستان  الوطني بجمهورية 

وذلك صباح أمس األربعاء 8 يونيو 2022م.
ــاع بــالــوفــد مـــن كلية  رحـــب وزيــــر شــــؤون الـــدفـ
اإلسامية  باكستان  بجمهورية  الــوطــنــي  الــدفــاع 
الشقيقة، مشيدًا بعمق العاقات الوطيدة القائمة 

الــشــقــيــقــيــن، وخـــاصـــة مـــا يتعلق  الــبــلــديــن  بــيــن 
بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.

ــواء الــــركــــن بــــحــــري أنــــور  ــ ــلـ ــ حـــضـــر الـــلـــقـــاء الـ
الفني،  والــتــزويــد  الصيانة  مدير  الــجــودر  عــبــداهلل 
التدريب  مدير  السعد  راشــد  الركن صاح  واللواء 
بن  محمد  الشيخ  طيار  الركن  واللواء  العسكري، 

سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري.

وزير �سوؤون الدفاع ي�سيد بالتعاون الدفاعي مع باك�ستان

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16148/pdf/1-Supplime/16148.pdf?fixed8514
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/1298106
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1298180
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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

ُأجــرَيــت على  واعــد  أظــهــرت تجربة لعالج 
أن جميع  السرطان  مرضى  من  عينة صغيرة 
الــمــشــاركــيــن فـــي هـــذا االخــتــبــار ُشـــفـــوا تــمــامــًا 
ــهـــم. وُشــفــَي جميع الــمــشــاركــيــن في  مــن أورامـ
تجربة لــعــالج مــرض الــســرطــان فــي الــواليــات 
هذا  على  ُيطَلق  تمامًا.  األمريكية  المتحدة 
اسم  تحت  وُيــبــاع   ،»dostarlimab« اســم  الـــدواء 
»Jemperli«، وهو ُيستخدم عادًة في  تجاري هو 
عالج سرطان بطانة الرحم، ولكن هذا كان أول 
أيــضــًا ضد  ــااًل  فــعَّ كــان  إذا  اختبار ســريــري لما 

أورام سرطان المستقيم. 
وأشارت هذه النتائج المبكرة إلى أن العالج 
مدهش الفاعلية، إذ قال فريق البحث »إنها قد 
تــكــون الــتــجــربــة األولــــى الــتــي ُيــشــفــى خاللها 

جميع مرضى السرطان«. 
ديـــاز  لــويــس  الــطــبــي  األورام  عــالــم  ــال  وقــ
جونيور من مركز: »ميموريال سلون كيترينغ« 
األولى  المرة  أن هذه هي  »أعتقد  للسرطان: 

التي يحدث فيها هذا في تاريخ السرطان«. 
ُيشار إلى أن هذه العّينة شملت 12 مريضًا 
طفرات  ذات  أورامــــًا  يعانون  جميعهم  فقط، 
التطابق«،  عــدم  إصـــالح  »عـــوز  ى  ُتسمَّ جينية 
شوهدت في مجموعة فرعية من نحو %10-5 

من مرضى سرطان المستقيم. 
النوع  بهذا  المصابون  يخضع  ما  وعــادة 
مـــن الــســرطــان لــلــعــالج الــكــيــمــيــائــي والــعــالج 

اإلشعاعي قبل االستئصال الجراحي للورم.

اأ�ضع النحل قرب  اأول نحالة في غزة: 

الحدود كي تاأتي بالرحيق من اإ�ضرائيل
قالت أول مربية نحل في قطاع غزة إنها تضع خاليا النحل التي 
تربيها قرب الحدود حتى يتسنى لها العبور والحصول على الطعام، 
الــحــروب وأعــمــال  الــقــطــاع بسبب  بعد اخــتــفــاء معظم األشــجــار فــي 

الجرف التي تجريها القوات اإلسرائيلية. 
وتعتبر سمر البع أول مربية نحل في القطاع وورثت هذه المهنة 
عن والدها عثمان الذي كان مزارًعا شهيًرا ومربي نحل في قرية بيت 
أصاب  إسرائيلي  بــصــاروخ  استشهاده  قبل  غــزة،  قطاع  شمال  حانون 

أرضه أثناء قيامه بجمع العسل عام 2006. 
اإلثنين،  يوم  األمريكي،  »المونيتور«  موقع  نشره  لتقرير  ووفقا 
تخلت األسرة بعد وفاة الوالد عن األرض، وقررت ترك المناحل قبل 
العمل خمس سنوات  عن  عاطلة  أن ظلت  بعد  تستعيدها سمر،  أن 

إثر التخرج. 
وبحسب مكتب اإلحصاء الفلسطيني، ارتفع معدل البطالة في 
الربع األول من عام 2022 بشكل كبير، إذ قفز بنسبة 27% بين الشباب 
شهادة  على  الحاصلين  عــاًمــا  و29   19 بين  أعمارهم  تــتــراوح  الــذيــن 
دبلوم مشارك أو أعلى في الضفة الغربية وحوالي 75% في قطاع غزة. 
في عام 2013، حصلت سمر على درجة البكالوريوس في التربية 
من جامعة القدس المفتوحة في غزة، لكنها اآلن تكسب قوت يومها 
من مهارات تربية النحل التي تعلمتها من والدها عندما كانت تبلغ 

من العمر 13 عاًما. 
خاليا  حيث  الميدان  إلــى  والــدي  رافقت  »لطالما  سمر:  وقالت 
بأشجار  مليئة  المنطقة  وكانت  طفولتي،  في  منه  وتعلمت  النحل، 
الكينا والحمضيات والزهور قبل أن يجرفها الجيش اإلسرائيلي في 

التوغالت المستمرة على مدى السنوات الماضية«.
المناسبة  البيئة  إلى  تفتقر  وغــزة  تغيرت،  »المنطقة  وأضافت: 
من  بالقرب  النحل  خــاليــا  نضع  اآلن  نحن  لــذلــك  النحل،  إلطــعــام 
الحدود حتى يتمكن النحل من العبور إلى الجانب اإلسرائيلي حيث 

تزدهر األشجار، ويمكنها العثور على طعام أفضل«. 
وأشار الموقع إلى أن سمر أعادت تأهيل ست خاليا نحل فارغة 
الخاصة،  أخــرى من مدخراتها  وأضافت سبع خاليا   ،2018 عام  في 
مضيفا أنها تمكنت من زيادة عدد خاليا النحل إلى 65 بحلول بداية 
أخرى  مــرة  اإلسرائيلي  للقصف  تعرضت  المنطقة  لكن   ،2021 عــام 
خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة في مايو 2021. وقالت سمر: 

»تم تدمير 27 خلية نحل. 
بعد الحرب وجدت النحل ميتا على األرض وداخل الخاليا. 

حتى إنتاج العسل الذي لم أتمكن من جمعه قبل الحرب تسمم 
المنطقة«.  إلــى  وصلت  التي  الــغــازيــة  والقنابل  الــصــواريــخ  بشظايا 
المناحل  بترميم  إخوتها، قامت سمر  أنه بمساعدة  الموقع  وأوضح 
وزراعة النباتات العطرية الطبية، مثل الزعتر والمريمية والمورينغا، 

كمصدر أساس لتغذية النحل. 
من  كيلوجراًما   120 الماضي  الشهر  جمعت  أنها  إلــى  ــارت  وأشـ

العسل عبر 35 منحال.

رفـــعـــت عــائــلــة أمــريــكــيــة دعـــوى 
ــة »فـــيـــســـبـــوك  ــركــ ــد شــ ــ قـــضـــائـــيـــة ضـ
اســتــخــدام  أدى  أن  بــعــد  مـــيـــتـــا«،   -
ابنتها المراهقة لشبكة »انستغرام« 
ــى  ــة لـــــــ »فــــيــــســــبــــوك« إلــ ــلــــوكــ ــمــ الــــمــ
وإيــذاء  الطعام  تناول  في  اضطراب 
مدى  على  انتحارية  وأفــكــار  نفسي 
ــدة أعـــــوام. وذكــــرت شــبــكــة »إن بي  عـ
ســــي« األمــريــكــيــة يــــوم الـــثـــالثـــاء أن 
رفعها  تم  التي  القضائية،  الدعوى 
األمريكية  الجزئية  المحكمة  فــي 
للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، 
فيسبوك«،  بــــ»أوراق  بشدة  تستشهد 
وهــــي مــجــمــوعــة مـــن وثـــائـــق بحث 
تسريبها  تم  »ميتا«،  لشركة  داخلية 
فــــي الـــخـــريـــف الـــمـــاضـــي. وكــشــفــت 
الــتــكــنــولــوجــيــا  ــة  ــركـ شـ أن  الــشــبــكــة 
»إنستغرام  أن  تعلم  كانت  العمالقة 
الجسد  تــدهــور صـــورة  فــي  ساهمت 
وقـــضـــايـــا الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة بــيــن 
الــفــتــيــات الـــمـــراهـــقـــات« عــلــى وجــه 
الــخــصــوص. وأشـــــارت الــشــبــكــة إلــى 
أنــــه »تــــم رفــــع الــقــضــيــة نــيــابــة عن 

اليكسيس سبنس، التي تمكنت من 
إنــشــاء أول حــســاب لــهــا عــلــى موقع 
ــاًمـــا من  انـــســـتـــغـــرام، فـــي ســـن 11 عـ
انــتــهــاك  وفــــي  والـــديـــهـــا،  عــلــم  دون 
للحد األدنى لسن النظام األساسي 
الشكوى  وتــزعــم  عــاًمــا«.  الــبــالــغ 13 
في  االصطناعي  الذكاء  محرك  أن 
»انستغرام« وجه الفتاة نحو تقنيات 

تـــــؤدي إلــــى فـــقـــدان الــشــهــيــة وعـــزز 
اســتــخــدام  إدمــانــهــا  منهجي  بشكل 
ــع الـــدعـــوى من  ــم رفــ الــتــطــبــيــق. وتــ
قبل مركز »ضحايا مواقع التواصل 
االجتماعي«، وهي مجموعة مقرها 
ومهمتها  األمريكية،  سياتل  مدينة 
الذين  المراهقين  أســر  عن  الدفاع 
تـــعـــرضـــوا لــــــأذى عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت. 

إدخــال  أخــيــرا  »تــم  الشبكة:  وقــالــت 
ســبــنــس، الــبــالــغــة مــن الــعــمــر حاليا 
بسبب  المستشفى  إلـــى  عــامــا،   19
الشهية،  وفــقــدان  والقلق  االكتئاب 
ــل الــبــقــاء كل  ــي تــكــافــح مـــن أجــ وهــ
يوم نتيجة المحتوى الضار وميزات 

انستغرام التي يتم الترويج لها«.
ــال مــحــامــو ســبــنــس إن هــذه  وقــ
ــن نــوعــهــا  ــي الــــدعــــوى األولـــــــى مــ هــ
ــي تــتــعــلــق بـــــــــــ»أوراق فــيــســبــوك«  ــتـ الـ
الــذي  الحقيقي  الــبــشــري  والــضــرر 
»الــدعــوى  أن  إلــى  مشيرين  سببته، 
يتم  لــم  وثــائــق  على  أيــًضــا  تحتوي 
ــن الـــتـــســـريـــبـــات،  ــا مــ ــًقـ ــابـ نـــشـــرهـــا سـ
ـــددت فيها  بــمــا فـــي ذلـــك وثــيــقــة حـ
أنهم  على  المراهقين  ميتا  شــركــة 
حيوانات قطيع يريدون العثور على 
مجتمعات تالئمهم«. وقال مؤسس 
»إذا نظرت  المركز ماثيو بيرغمان: 
أجرته  الـــذي  المكثف  البحث  إلــى 
مــيــتــا، فــهــم يــعــرفــون بــالــضــبــط ما 
في  واســتــمــروا  لــأطــفــال،  يفعلونه 

فعل ذلك«.
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} سمر تقوم بجمع العسل.

} ملصق الفيلم.

ج��م��ي��ع  ي�����ض��ف��ي  ع�����اج  ال����ت����اري����خ..  ف����ي  م�����رة  لأول 

م���ر����ض���ى ال���������ض����رط����ان خ������ال ت���ج���رب���ة ����ض���ري���ري���ة

ل�ل�م��ض�ل�م�ي�ن  ت��ظ��اه���رات 

ت��وق��ف ع��ر���ض ف��ي��ل��م عن

»ال�ضيدة فاطمة« في بريطانيا

اضطرت شبكة »سينيوورد« البريطانية لدور 
الــســيــنــمــا إلــــى إلـــغـــاء عــــرض فــيــلــم »ذي اليـــدي 
أوف هافن« أو »سيدة الجنة«، في بريطانيا بعد 
تظاهرات قام بها مسلمون أمام دور السينما ضد 
هذا الفيلم الذي يدور حول السيدة فاطمة ابنة 

النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم.
إنه  المجموعة  باسم  الناطقين  أحــد  وقــال 
بعرض  المتعلقة  األخيرة  الــحــوادث  إلــى  »نظًرا 
الــعــروض  إلـــغـــاء  قـــررنـــا  هــافــن  أوف  ذي اليــــدي 
لضمان  الــبــالد  مــســتــوى  عــلــى  للفيلم  المقبلة 

سالمة طاقمنا وزبائننا«. 
البريطانية  الـــدور  فــي  الفيلم  عــرض  وبـــدأ 
يتناول  الــذي  األول  وهــو  الماضي،  الجمعة  يــوم 
النبي  ابــنــة  الـــزهـــراء  فــاطــمــة  الــســيــدة  شخصية 

محمد، وزوجة علي بن أبي طالب.

نا�ضا تطل�ق �ضواريخ من �ضمال 

اأ�ض�ت�رال�ي�ا ل�اأب�ح�اث العلمية

إدارة  إن  ــاء  ــعــ األربــ أمــــس  الــســلــطــات  قـــالـــت 
الــطــيــران والــفــضــاء األمــريــكــيــة )نــاســا( ستطلق 
ثــالثــة صــواريــخ فــي غــضــون أســابــيــع مــن شمال 
أســـتـــرالـــيـــا ألغــــــراض الــبــحــث الــعــلــمــي، لــتــكــون 
نــاســا صــواريــخ  الــتــي تطلق فيها  الــمــرة األولــــى 
الـــواليـــات المتحدة.  ــارج  مــن مــنــشــأة تــجــاريــة خـ
ألبانيز  أنتوني  األســتــرالــي  الــــوزراء  رئيس  وقــال 
الموافقة  منحت  األسترالية  الحكومة  إن  أمس 
مركز  مــن  الــصــواريــخ  إطــــالق  عــلــى  التنظيمية 
أرنهيم للفضاء التابع لشركة إيكواتوريال لونش 

أستراليا المملوكة للقطاع الخاص.
في  إعــالمــي  مؤتمر  خــالل  ألبانيز  وأضـــاف 
مشروع  »إنــه  الشمالي:  اإلقليم  عاصمة  دارويـــن 
مثير حقا.. فكرة مشاركة ناسا بشكل مباشر هنا 
في أستراليا يجب أن تكون مصدر فخر لجميع 

األستراليين«. 
وســتــقــوم بــعــثــات نــاســا بــعــمــلــيــات بــحــث في 
وظواهر  الفلكية  والفيزياء  الشمسية  الفيزياء 
علوم الكواكب التي ال يمكن رؤيتها إال من نصف 

الكرة الجنوبي. 
يــونــيــو،   26 فــي  األول  ــاروخ  الـــصـ وســيــنــطــلــق 
اآلخرين  الصاروخين  إطــالق  المقرر  من  بينما 
والــثــانــي عشر مــن الشهر  الــرابــع مــن يوليو  فــي 

ذاته. 
مــن   75 ــوالــــي  حــ إن  الـــــــــوزراء  ــيـــس  رئـ وقــــــال 
مــســؤولــي نــاســا ســيــأتــون إلـــى أســتــرالــيــا لحضور 

هذا الحدث. 
وستكون عمليات اإلطالق هي األولى لوكالة 
الفضاء األمريكية من أستراليا منذ عام 1995.

بو�ضعية  م��ض�غل  ج�وال  اك�ت��ض�اف 

الفيديو داخل دورة مياه لل�ضيدات
كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل 
مقطع فيديو يتضمن تضرر إحدى السيدات من 
الفيديو  بوضعية  ُمشغل  جــوال  هاتف  اكتشاف 
المصرية  الـــوزارة  وأوضــحــت  المياه.  دورة  داخــل 
ــه عـــقـــب تـــــــداول مــقــطــع فـــيـــديـــو عـــلـــى مــوقــع  ــ أنـ
تضرر  يتضمن  فيسبوك  االجتماعي  التواصل 
إحدى السيدات من اكتشاف وجود هاتف جوال 
مشغل على وضعية تصوير الفيديو مثبت بجوار 
سلة المهمالت بدورة المياه الخاصة بالسيدات 
داخل أحد المطاعم بمنطقة الساحل الشمالي 
خــاص  الـــجـــوال  أن  اتــضــح  أنـــه  أكـــدت  بالعلمين 
بـــأحـــد الـــعـــامـــلـــيـــن بـــالـــمـــطـــعـــم، وعـــقـــب تــقــنــيــن 
اإلجـــــراءات أمــكــن ضــبــطــه، ومــســاعــد مــديــر فــرع 
المطعم لمسؤوليته تجاه العاملين بالفرع، وتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية.

} الحفار الذي تسبب في الحادث.

} الملكة اليزابيث.

عبداملنعم إبراهيم

اإيران �ضدرت كارثتها الطائفية والطبقية اإلى لبنان والعراق
هــنــاك أنــظــمــة عــربــيــة فــاشــلــة وتــســبــبــت فــي تــــردي األوضـــــاع المعيشية 
للمواطنين سنوات، لعل أكثرها وضوحًا هما لبنان والعراق، ألنهما اعتمدا 
عــلــى صــيــغــة حــكــم طــائــفــيــة. فــفــي لــبــنــان عــــّول كــثــيــرون عــلــى االنــتــخــابــات 
الطبقة  ظــلــت  لــكــن  للمستقلين،  الــمــقــاعــد  ببعض  جـــاءت  الــتــي  األخـــيـــرة، 
واالقتصادية، وظل  السياسية  امتيازاتها  الحاكمة محافظة على  السياسية 
تحالف )نصر اهلل وعون وبري( هو الذي يحدد األسماء المرشحة )لرئاسة 
تنتظروا  ال  ولــذلــك  الــبــرلــمــان(!  ولــرئــاســة  الحكومة  ولــرئــاســة  الجمهورية 
انفراجات سياسية واقتصادية حقيقية في لبنان بعد االنتخابات الطائفية 
األخيرة، وسوف تتردى األوضاع المعيشية للمواطن اللبناني من سيئ إلى 
أسوأ، ومن غير المستبعد أن يلجأ )حزب اهلل اللبناني( إلى مواجهة مفتعلة 
البلدين،  بين  البحرية  الــحــدود  ترسيم  على  الــخــالف  بسبب  إســرائــيــل  مــع 
المختلف حولها  المياه  إلى  اإلسرائيلية  الغاز  عن  التنقيب  وقــدوم سفينة 
السياسي  الــقــرار  عــلــى  هيمنته  )الـــحـــزب(  يــكــرس  لــكــي  الــمــتــوســط  بالبحر 

)الرسمي( في لبنان.
ــا فـــي الـــعـــراق فــــاألوضــــاع هــنــاك تـــــزداد ســــوءا يـــومـــًا بــعــد آخــــر، فقد  أمــ
نيابية  انتخابات  بإجراء  عاصفة  احتجاجات شعبية  إثر  المواطنون  طالب 
إليــران  موالية  مليشيات  بخسارة  خرجت  التي  االنتخابات  وتمت  مبكرة، 
مقاعد كثيرة في البرلمان، ولكنهم رفضوا تلك النتائج وحركوا مليشياتهم 
المسلحة للمظاهرات واستعراض القوة العسكرية في شوارع المدن العراقية 
رئيس  بزعامة  اإلطــار(  )قــوى  أنفسهم  يسمون  من  بين  المفاوضات  وظلت 
الوزراء األسبق نوري المالكي الموالي إليران، وزعيم التيار الصدري )مقتدى 
الصدر( الذي يمتلك القائمة الكبرى من مقاعد البرلمان بعد االنتخابات 
ــيـــرة، وســعــت إيــــران مــن خـــالل جــــوالت مــكــوكــيــة لــقــائــد فيلق  الــنــيــابــيــة األخـ
المتصارعين  الشيعيين  الطرفين  بين  للتوفيق  قاآني(  )إسماعيل  القدس 
إشــارة  الــســرب(! في  يغّرد خــارج  أحــد  الحكومة تحت شعار )ال  على تشكيل 
إلى )التيار الصدري(، ما يعكس رغبة )طهران( في تشكيل حكومة عراقية 

موالية إليران!
أن  )د. حميد عبداهلل(  بغداد  الخليج في  أخبار  ذكر مراسل  ويوم أمس 
أحزاب السلطة وأذرعها العسكرية تستعد لمواجهة انفجار شعبي عارم قد 
من  وتنظيمًا  عنفًا  أكثر  ولكن  ثانية،  نسخة  لينتج  لحظة،  أي  في  ينفجر 
الحزب  فــي  الــقــيــادي  وكـــان   ،2019 عــام  فــي  انطلقت  الــتــي  تشرين  انتفاضة 
الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية األسبق )هوشيار زيباري( قد توقع 
وبقاء  الكهرباء،  وغياب  الصيف  قدوم  وعنيفة مع  واسعة  انطالق تظاهرات 
المتحكمة في  القوى  بين  المصالح  السياسي مغلقًا بسبب تضارب  الواقع 
المشهد السياسي.. وقالت مصادر برلمانية إن زعيم التيار الصدري قد يلجأ 
إلى تحشيد الشارع ضد )قوى اإلطار( إذا استمر االنسداد السياسي، وأصرت 

انتخاب  تعطيل  على  إليـــران  الموالية  الــقــوى 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

السياسي(  )الفساد  يبدو  أخــرى  جهة  مــن 
في العراق القائم على االنتخابات الطائفية هو الغطاء للفساد االقتصادي 
في العراق، وقد كشفت )أخبار الخليج( يوم أمس من خالل مصادر نيابية 
النفط  موارد  الموالية إليران على نصف  المليشيات  استحواذ  عراقية عن 
وأربيل  بغداد  بين  الخالفات  فيه  تحتدم  الذي  الوقت  في  العراقية،  للدولة 
حول من يدير ملفي النفط والغاز في إقليم كردستان، ونجحت المليشيات 
تتغذى  متشعبة  اقتصادية  بناء شبكة  في  2014م  عام  منذ  إليــران  الموالية 
المليشيات  هــذه  تمتلك  حيث  العراقي،  النفط  على  منها  كبير  جانب  في 
بعض الحقول النفطية في مناطق ذات غالبية سنية مثل )عالس والقيارة 
ونجمة(، مستفيد من شركات نقل وإمداد وشحن تسيطر عليها في محافظة 
وأن  الــحــقــول..  الــمــســروق مــن هــذه  النفط  الــبــالد لتهريب  البصرة وجــنــوب 
عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها إلى نصف حجم المصدر 
مالية ضخمة جــدًا،  ثـــروات  هــدر  يعني  وهــذا  الــعــراقــي!  النفط  مــن  الفعلي 
نفط  بشركات  استعانت  متخصصة  نــافــذة  وجــهــات  مافيات  لصالح  تذهب 

عالمية لنصب معدات التهريب!!
العراق هو جزء من الفساد السياسي، وهو  إذن الفساد االقتصادي في 
جديدًا  وليس  لبنان،  في  واالقتصادي  السياسي  الفساد  من  مكررة  نسخة 
ولبنان(  )الــعــراق  البلدين  كــال  فــي  الفساد  مــن  األكــبــر  المستفيد  إن  الــقــول 
هي إيران، فالطرف الذي ُيسيطر على القرار السيادي للدولة اللبنانية هو 
)حزب اهلل اللبناني( والطرف الذي يسيطر على القرار السيادي في العراق 
ال يزال حتى اآلن هم المليشيات المسلحة والطائفية الموالية إليران، ومن 
ثم فإن استمرار الفساد السياسي واالقتصادي في كال البلدين يقوي النفوذ 

اإليراني والهيمنة على )الدولة( في بيروت وبغداد.
هـــذه هـــي )الــديــمــقــراطــيــة الــطــائــفــيــة( الــبــغــيــضــة الــتــي تــصــنــع )طبقة 
ســيــاســيــة( فـــاســـدة، تــراكــم ثــــروات زعــمــائــهــا وعــائــالتــهــم فــي أرصــــدة الــبــنــوك 
والرفاهية  البذخ  أفرادها حياة  الــدوالرات، ويعيش  بالمليارات من  األوروبية 
والحياة المترفة، بينما غالبية المواطنين في العراق ولبنان يعيشون تحت 
خط الفقر، وفي حالة فقر وبؤس وبطالة وغالء في أسعار المواد الغذائية 

والبنزين والطاقة واألدوية، هذا إذا توافرت أصال في األسواق.
أيضًا  حــالــيــًا  يــحــدث  لما  هــذا مشابها  الطبقي  الــوضــع  ألــيــس  عــجــبــا.. 
الثروات  وامتالك  والرفاه  البذخ  تعيش  حاكمة  ماللي  طبقة  )إيـــران(؟!  في 
الطائلة مع قيادات الحرس الثوري اإليراني وعائالتهم، بينما غالبية الشعب 
اإليراني يصرخ غاضبًا في الشوارع هذه األيام )موائدنا فارغة.. نحن جياع(.. 

وهذا ما صّدرته إيران إلى العراق ولبنان أيضًا.. مأساة حقًا.. بل كارثة.

عائلة اأمريكية تقا�ضي »في�ضبوك« ب�ضبب »الإيذاء النف�ضي« 

خرج قطار ركاب كان قادما من مدينة مشهد )شمال شرق إيران( باتجاه 
مدينة يزد )وسط البالد( عن مساره، صباح أمس األربعاء، بسبب اصطدامه 
بحفارة، ما تسبب بمقتل 21 شخصًا، وإصابة 86 شخصًا، وفقًا لما أعلنه 
علي أكبر رحيمي حاكم مدينة طبس التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية.
وقالت إدارة العالقات العامة في شركة سكك الحديد بإيران، في بيان، 
إن »اصطدام القطار بحفارة أدى إلى خروجه عن مساره«. من جانبها، ذكرت 
وكالة أنباء الطلبة اإليرانية »إيسنا«: »بحسب معلوماتنا، كانت هذه الحفارة 
بجوار السكة، وقد اصطدمت بالقاطرة وبعربات الركاب، ما أدى إلى خروج 
أن  اإليرانية  نيوز«  »فــارس  أنباء  وكالة  ذكــرت  فيما  مسارها«.  عن  عربات   5
القطار كان يحمل على متنه 348 راكبا. من جانبه، قال نائب رئيس شركة 
إن  »إيسنا«  أنباء  لوكالة  موسوي«  »مير حسن  اإليرانية  الحديدية  السكك 
»القطار خرج عن مساره في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت إيران 
لمحافظة خراسان  التابعة  بمدينة طبس  آباد  عباس  بالقرب من محطة 

الجنوبية«.

م�ض�رع 21 �ض�خ�ضا ج�راء ا�ضط�دام قط�ار بحفارة ف�ي اإيران

} العائلة المتضررة من فيسبوك.

اإليزابيث تحرم هاري  ال�م�ل�كة 

وميغان من »ال�ضورة المنتظرة« 
األمير  حفيدها  الثانية  إليزابيث  بريطانيا  ملكة  منعت 
هــــاري وزوجـــتـــه مــيــغــان مـــاركـــل مـــن تــصــويــرهــا مـــع ابنتهما 
الملكة  البالتيني لتولي  اليوبيل  الرضيعة، خالل احتفاالت 

عرش البالد.
ــن« الــبــريــطــانــيــة، يـــوم الــثــالثــاء، إن   وقــالــت صحيفة »صـ
الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاما، التقت ابنة هاري 

وميغان، ليليبت، الخميس الماضي. 
وكان الزوجان يريدان أن يوثق المصورون هذا اللقاء بين 
لكن جرى  الماضي،  العام  النور  رأت  التي  والرضيعة  الملكة 
إبالغهما بأن هذا أمر متعذر ألن »اللقاء كان عائليا وخاصا«. 
وكان القصر قلقا من احتمال أن أي صور يجري التقاطها 
للقاء من طرف هاري وميغان ربما تظهر الحقا في وسائل 
إعـــالم أمــريــكــيــة. وتــضــررت الــعــالقــة بــيــن الــزوجــيــن والملكة 
اسم  ابنتهما  على  بأنهما سيطلقان  إبالغها  تجاهال  عندما 

ليليبت، وهو لقب الملكة عندما كانت طفلة. 
وزوجته  هــاري  األمير  غــادر  بعدما  التقارير  هــذه  وجــاءت 
قبل  المتحدة،  الــواليــات  إلــى  متجهين  بريطانيا  األمريكية 

ساعة من نهاية احتفاالت اليوبيل البالتيني للملكة. 
التخلي عن  أعلنا في عام 2020  هــاري وميغان قد  وكــان 
للعيش  المتحدة  الواليات  إلى  وانتقال  الملكية،  واجباتهما 

هناك.

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/1298155
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16148/pdf/1-Supplime/16148.pdf?fixed8514
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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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�شالح بن هندي ي�شتقبل

د. جا�شم حاجي والإعالمي جمال الياقوت

»�شيتي �شنرت البحرين« يطلق »الت�شويت اخلا�ص« 

لدعوة املجتمع املحلي لإن�شاء مركز الت�شّوق الذي يرغبون فيه

م�شت�شار  املناعي  هندي  بن  عي�شى  بن  �شالح  ا�شتقبل 

حاجي  د.جا�شم  والريا�شة،  ال�شباب  ل�ش�ؤون  امللك  جاللة 

واالقت�شادية  امل�ؤ�ش�شية  الثقافة  �ش�ؤون  يف  الباحث 

اإذ  اال�شطناعي،  الذكاء  جمعية  ورئي�س  والتكن�ل�جية 

اال�شطناعي،  »الذكاء  بعن�ان  كتابه  من  ن�شخة  اأهداه 

م�شتقبل الب�شرية«.

تقنيات  ت�ظيف  اأهمية  هندي  بن  اأكد  اللقاء،  وخالل 

اململكة  يف  القطاعات  خمتلف  خلدمة  اال�شطناعي  الذكاء 

النم� والتط�ر،  ا�شتمرار عمليات  بالغ يف  لها من دور  ملا 

الدكت�ر  بذلها  التي  الكبرية  للجه�د  تقديره  عن  معربا 

�شيمثل  الذي  القيم  الكتاب  هذا  تاأليف  يف  حاجي  جا�شم 

اإ�شافة ن�عية يف جماالت الذكاء اال�شطناعي.

مل�شت�شار  �شكره  عن  حاجي  جا�شم  د.  اأعرب  بدوره، 

جاللة امللك ل�ش�ؤون ال�شباب والريا�شة وتقدميه كل �شبل 

فيها  مبا  املجاالت،  خمتلف  يف  والكتاب  للباحثني  الدعم 

جمال الذكاء اال�شطناعي. 

وا�شتقبل �شالح بن عي�شى بن هندي املناعي م�شت�شار جاللة 

ال�شحفي  الكاتب  مبكتبه،  والريا�شة،  ال�شباب  ل�ش�ؤون  امللك 

ال�شع�ديني  ال�شحفيني  هيئة  ع�ش�  الياق�ت  حممد  بن  جمال 

ع�ش� االحتاد الدويل لل�شحفيني ع�ش� االحتاد العام لل�شحفيني 

العرب.

املناعي  هندي  بن  عي�شى  بن  �شالح  ت�شلم  اللقاء،  وخالل 

ن�شخة من كتاب االعالمي بعن�ان »جمال الكلمة جمال«. واأ�شاد 

جمال  ال�شحفي  الكاتب  يبذلها  التي  باجله�د  هندي  بن  �شالح 

القائمة  االأخ�ية  العالقات  مل�شار  االعالمي  ال�شدى  الياق�ت يف 

بني مملكة البحرين واململكة العربية ال�شع�دية ال�شقيقة، من�ًها 

االأدبية  ال�شاحات  اإثراء  يف  وال�شحفية  االعالمية  باإ�شهاماته 

الكاتب  اأعرب  جانبه،  من  املجتمع.  خدمة  يف  البارز  ودوره 

ال�شحفي جمال الياق�ت عن �شكره وتقديره ل�شالح بن عي�شى 

بن هندي املناعي على دعمه وت�شجيعه للجه�د احلثيثة لتعزيز 

العطاء االعالمي وال�شحفي.

والرتفيه  الت�ش�ق  البحرين«، وجهة  �شنرت  »�شيتي  يطلق 

اخلا�س«  »الت�ش�يت  اململكة،  يف  االأبرز  الع�شرية  واحلياة 

مبراكز ت�ش�ق �شيتي �شنرت البحرين، من خالل دع�ة املجتمع 

املحلي للم�شاركة والتعبري عن اأفكارهم ح�ل ما يتطلع�ن اإليه 

يف جتاربهم امل�شتقبلية يف مراكز الت�ش�ق. ياأتي ذلك يف اإطار 

احلملة االقليمية ملراكز ت�ش�ق »�شيتي �شنرت البحرين« التابعة 

وم�شر  املتحدة  العربية  االإمارات  يف  الفطيم«  »ماجد  ل�شركة 

والبحرين.

وتهدف احلملة اإىل ت�شجيع املجتمعات على م�شاركة اأفكارهم 

وتطلعاتهم واآرائهم من خالل من�شة الت�ش�يت، �ش�اء ب�ش�رة 

�شخ�شية اأو عرب امل�قع citycentrebigvote.com. تتم دع�ة 

الزوار للجل��س على مقعد يف طاولة اجتماعات جمهزة لهذه 

امل�شاركة  ومنها  االأوىل.  الب�ابة  دبنهامز،  من  بالقرب  احلملة، 

باآرائهم واأفكارهم عن رغباتهم يف تط�ير وتنمية مراكز الت�ش�ق.

من  الفطيم«،  »ماجد  �شركة  احلملة  هذه  نتائج  و�شتمّكن 

احت�شان جيل جديد من مركز ت�ش�ق »�شيتي �شنرت« ذات الطابع 

ال�شخ�شي للغاية واملت�شل ب�شكل كبري مع املجتمع عامة، االأمر 

تعزز  التي  الت�ا�شل  حلظات  اأ�شعد  يحقق  اأن  �شاأنه  من  الذي 

اآراءهم  باأن  والتاأكيد  الفرد  قيمة  وتر�شيخ  باالنتماء  ال�شع�ر 

ل�شيتي  التنفيذي  املدير  الرميحي  دعيج  وقال  التغيري.  تخلق 

�شنرت البحرين: »نقدر يف �شيتي �شنرت البحرين، االآراء واالأفكار 

اأن  ونطمح  وال�شركاء  وامل�شتاأجرين  الت�ش�ق  مركز  زوار  من 

نحقق لهم جتربة ال تن�شى. وُيعد )الت�ش�يت اخلا�س مبراكز 

ت�ش�ق �شيتي �شنرت( جزًءا مهًما من هذه العملية الأننا ن�شعى 

ل�شماع اآراء الزوار وتلبية جميع احتياجاتهم واالأخذ بن�شائحهم. 

هذه هي اخلط�ة االأوىل التي �شتمهد الطريق لبناء مركز ت�ش�ق 

اأ�شاليب  ودمج  جديدة  مبادرات  لتط�ير  وت�جهنا  له  مثيل  ال 

جديدة يف التفكري يف اخلطط امل�شتقبلية ملراكز الت�ش�ق. ن�شجع 

على  مقعًدا  منحهم  من خالل  اآرائهم  عن  التعبري  على  الزبائن 

طاولة ل�شنع القرارات«.

طالب جامعة البحرين الطبية يحتفلون

بفوزهم بجائزة RCSI البحرين للتاأثري الدويل

يف  للجراحني  امللكية  الكلية  اأقامت 

 RCSI( الطبية  البحرين  جامعة   - اأيرلندا 

اجلامعي  حرمها  يف  مرة،  الأول   )Bahrain
 21 اإكمال  مبنا�شبة  تكرمي  حفل  بالب�شيتني، 

 RCSI جائزة  برنامج  الطب  كلية  من  طالًبا 

 RCSI Bahrain( الدويل  للتاأثري  البحرين 

.)International Citizenship Award
�شعبان  هاجر  التكرمي  حفل  وح�شرت   

بحلمك  حلّق  مل�ؤ�ش�شة  املحرق  فرع  رئي�شة 

اأ�شادت  التي  التط�عية،   )Dream Big(

بالدعم الذي قدمه طالب اجلامعة للمجتمعات 

الدكت�رة ويندي  البحرينية. وهناأت  املحلية 

مادي�ش�ن، رئي�س ق�شم التط�ير ودعم الطلبة 

اأكمل�ا  الذين  الطالب  الربنامج،  ومديرة 

احلائزون  الطالب  »ُيظهر  وقالت:  الربنامج 

الدويل  للتاأثري  البحرين   RCSI جائزة  على 

يف  بنجاح  للعمل  الالزمة  واملعرفة  املهارات 

عامل الرعاية ال�شحية مع اإظهار القدرة على 

تقبل اختالف وجهات النظر العامة واملهنية، 

كما لديهم دور قيادي يف جمتمعاتهم ونظرة 

الثقايف.  التن�ع  احت�شان  ومهارة  دولية 

الطبية  البحرين  جامعة  يف  جميًعا  نتمنى 

ال�شخ�شية  م�شاعيهم  يف  الت�فيق  للفائزين 

واملهنية يف امل�شتقبل«.

األفريد نيك�ل�ش�ن  ولقد قام الربوفي�ش�ر 

نائب الرئي�س لل�ش�ؤون االأكادميية ومدير كلية 

رئي�س  جي�شرت  ريبيكا  والربوفي�ش�ر  الطب 

كلية التمري�س والقبالة على تكرمي 21 فائًزا 

لهذا العام. وحتى االآن، ح�شل 67 طالًبا على 

RCSI البحرين للتاأثري الدويل، وقام  جائزة 

�شتيفن هاري�ش�ن-مريفيلد الرئي�س التنفيذي 

للعمليات يف جامعة البحرين الطبية بتكرمي 

الفائزون بالدورات ال�شابقة من الربنامج. كما 

واأع�شاء  للمر�شدين  رمزية  ج�ائز  تقدمي  مت 

لدعمهم  تقديًرا  الربنامج  اإدارة  جمل�س 

للطالب.

رئي�ص جمل�ص اإدارة »بناغاز«

 يجتمع مع نقابة عّمال ال�شركة

البحرين  غاز  �شركة  عقدت 

ال�طنية »بناغاز« اجتماًعا مع النقابة 

العمالية لل�شركة، وذلك برئا�شة مارك 

التنفيذي للمجم�عة  الرئي�س  ت�ما�س 

والغاز  للنفط  القاب�شة  ال�شركة  لدى 

بناغاز،  �شركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

الدكت�ر  من  كل  االجتماع  وح�شر 

خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ 

الرئي�س التنفيذي لدى ال�شركة، وعدد 

من ممثلي النقابة.

االإدارة  جمل�س  رئي�س  ورّحب 

بالتعاون  م�شيًدا  النقابة،  باأع�شاء 

والنقابة  ال�شركة  اإدارة  بني  ال�ثيق 

من خالل العمل على كل ما من �شاأنه 

هذا  وياأتي  ال�شركة،  وازدهار  رفعة 

ال�شابقة  للت�جيهات  تنفيًذا  االجتماع 

اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شم�  من 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة 

رئي�س  ال�شباب  و�ش�ؤون  االإن�شانية 

اإدارة ال�شركة القاب�شة للنفط  جمل�س 

النقابات  مع  اجتماعه  لدى  والغاز 

العمالية لل�شركات، م�ؤكًدا �شم�ه على 

حق�ق  دعم  يف  النقابات  دور  اأهمية 

تط�رهم  ودفع  وحمايتهم  العمال 

ال�عي  ن�شر  اإىل  باالإ�شافة  املهني، 

النقابي وتعزيز احل�ار االجتماعي من 

اأجل امل�ا�شلة باالرتقاء يف هذا القطاع 

احلي�ي. وخالل االجتماع، ثّمن مارك 

ما  كل  جتاه  النقابة  جه�د  ت�ما�س 

العمال  حق�ق  وحفظ  ب�ش�ن  يتعلق 

مع  الدورية  االجتماعات  طريق  عن 

م�ؤكًدا  بناغاز،  يف  التنفيذية  االإدارة 

بناغاز  يف  العمال  و�شالمة  �شحة  اأن 

وياأتي  اأول�ياته،  راأ�س  على  تاأتي 

وتطلعات  روؤى  لتحقيق  �شعًيا  ذلك 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

املعظم  البالد  عاهل  اآل خليفة  عي�شى 

حفظه اهلل ورعاه يف هذا القطاع ب�شكل 

احرتايف ومهني.

جمل�ص النفيعي يكّرم فندق »جولدن توليب«

اأقيم يف قاعة جلجام�س للم�ؤمترات يف فندق ج�لدن 

ت�ليب البحرين، ملتقى )امللك، القائد، االإن�شان، املعظم( 

اخلام�س، برعاية وتنظيم جمل�س النفيعي.

ا�شتعر�س  الذي  اخلام�س  احل�اري  امللتقى  و�شهد 

من  كبرًيا  ح�ش�ًرا  التنم�ية  ال�طنية  االإجنازات 

وبح�ش�ر  كافة،  القطاعات  من  املجتمح  فئات  جميع 

االجتماعية  ال�شخ�شيات  وكبار  املحا�شرين  من  نخبة 

والدبل�ما�شية.

االإعالميني  ال�شحفيني  تكرمي  امللتقى  خالل  ومت 

جله�دهم  االجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  ومن�ش�بي 

ال�طنية املبذولة يف تغطية امللتقى، كما مت تكرمي فندق 

اإجناح  البحرين ملا يبذله من جه�د يف  ج�لدن ت�ليب 

مثل هذه الفعاليات املجتمعية.

البنك الأهلي املتحد يحتفل بالفائزة بجائزة ح�شادي

يف  اأقيم  حفل  خالل 

مبنطقة  الرئي�شي  مقره 

االأهلي  البنك  اأعلن  ال�شيف، 

بجائزة  الفائزة  عن  املتحد 

 ٥0،000 بقيمة  ح�شادي 

ماي�.  ل�شهر  اأمريكي  دوالر 

جمم�عة  احلفل  ح�شر  وقد 

من اأع�شاء االإدارة وم�ظفي 

الفائزة،  اإىل  اإ�شافة  البنك، 

ال�شيدة روزا اأالن فرينانديز. 

كما مت االإعالن عن ٥0 فائًزا 

مببلغ  ح�شادي  عمالء  من 

اأمريكي،  دوالر   1،000

اجل�ائز  اإجمايل  لي�شل 

اإىل 100،000  ال�شهر  لهذا 

دوالر اأمريكي.

لطفلني  اأم  هي  الفائزة 

االأوىل  املرة  هي  وهذه 

ح�شاب  مع  فيها  تف�ز  التي 

ا�شرتكت  الذي  ح�شادي 

وحتدثت   .2004 عام  فيه 

يل  ي�م  اأول  »منذ  قائلة: 

املتحد،  االأهلي  البنك  مع 

اأن ح�شادي  كنت واثقة من 

من  ي�م  يف  �شيفاجئني 

على  كبرية  بع�ائد  االأيام 

باالإيداع يف  مدخراتي. قمت 

ح�شابي عدة مرات، ثم بقيت 

اأنتظر هذه املكاملة الهاتفية. 

يف  اجلائزة  هذه  اأتت  لقد 

اأف�شل ت�قيت ممكن، اإذ اإنني 

اأحتفل مع زوجي هذه االأيام 

مرت  الذي  زواجنا  بذكرى 

عليه 31 �شنة«.

�شرح  املنا�شبة،  وبهذه 

�شايغال،  �ش�ڤرات  ال�شيد 

التنفيذي  الرئي�س  نائب 

اخلدمات   – للمجم�عة 

بالق�ل:  لالأفراد،  امل�شرفية 

للغاية  �شعداء  »نحن 

عميالتنا  اإحدى  بروؤية 

عرب  اأحالمها  حققت  وقد 

يف  مدخراتها  ا�شتثمار 

من  قمنا  ح�شادي.  ح�شاب 

وعدد  حجم  بزيادة  جديد 

ولقد  العام،  هذا  اجل�ائز 

االإعالن  من  االآن  اقرتبنا 

الثانية  امللي�ن  جائزة  عن 

فهذا  لذلك   ،2022 لعام 

يف  لال�شتثمار  وقت  اأف�شل 

ح�شادي«.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12115/pdf/INAF_20220609012929816.pdf
https://www.alayam.com/alayam/events/964843/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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�لرت�جيديا �أنتجت كوميديا فريدة من نوعها، �إذ 

طرب لها �لإعالم �ملتطّور وتفّكه بها �إن�سان �ملدينة

عالقات �لتحالف بني دول �خلليج وبني �أمريكا 

حتتاج �إىل �أن ُتبنى على �أ�س�س �أكرث عمًقا

حممد كمال

عبد�هلل بن بجاد �لعتيبي

�سليم م�سطفى بودبو�س 
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قرر ق�ساة يف ولية بجنوب �ل�سود�ن �سجن خروف ثالث �سنو�ت!

جنوب ال�شودان اأر�س مهملة و�شعب من�شي وفقر �شائد واأمية �شاملة، 

وهذه نتاج تاريخ من اال�شتعمار الربيطاين وبعد ذلك �شلطة وطنية )عندما 

كانت �شودان واحدة( كانت تت�شلط على الوطن ال تتمتع باأدنى م�شتويات 

بامتياز  متيزها  اىل  اإ�شافة  �شعب،  حاجيات  وتلبية  دولة  الإدارة  الكفاءة 

ومرة  بيد  مرة  ال�شلطة،  �شلب  على  الفا�شدين  بني  ومعارك  الف�شاد  بلوثة 

بيد اأخرى وال�شعب تائه مغبون مظلوم بني نخبة متعلمة من الطاحمني 

هذا  الوطن.  كرامة  �شعارات  الوطن حتت  يهينون  كانوا  الذين  الفا�شدين 

اجلنوب ال�شوداين انف�شل عن الوطن االأم املوحد حتت وطاأة حروب اأهلية 

اأثناء احلروب  الروؤية.  الكفاءة وفقدان  الف�شاد وعدم  نتاج  طاحنة، وهي 

االأهلية كان جنوب ال�شودان يت�شدر �شفحات اجلرائد واملجالت، وكانت 

االإذاعات باأ�شكالها ومواطنها تذيع اأخبار القتل والت�شريد واجلرائم، التي 

انف�شال  على  االتفاق  مت  اأن  مبجرد  االن�شانية«!!!  �شد  »جرائم  ي�شمونها 

اجلنوب الوثني - امل�شيحي عن ال�شمال املتاأ�شلم - االإ�شالمي، اأدارت و�شائل 

االإعالم كلها وجهها عن اجلنوب ال�شوداين وعن ال�شمال ال�شوداين، وكاأن 

االإعالم مكر�س للحروب وما تنتجها من �شنوف املاآ�شي ومعاناة االإن�شان، 

اإن االإعالم حتول اىل خ�شبة م�شرح متخ�ش�س لعر�س اأعمال درامية  اأي 

احلياة  تراجيديات  عن  الطرف  وتغط  احلروب،  تراجيديا  يف  خمتزلة 

باأنواعه والفقر مب�شتوياته واحلط من  الظلم  اليومية يف املجتمع، حيث 

كرامة االإن�شان ونهب مقدراته. جنوب ال�شودان، ب�شعوبه وخرافه واأبقاره 

هذا  اليومية يف  احلياة  االأمثل لرتاجيديا  النموذج  واأر�شه اخل�شبة، هو 

اأر�شه  وخريات  االإن�شان  بني  يفرق  �شيطان  الرتاجيديا  ولهذه  الع�شر، 

الغنية، وبني االإن�شان وحقه. اأر�س جنوب ال�شودان غنية، واإن�شان جنوب 

و�شوف  ويعي�س  عا�س  من  هناك  هل  الفقر.  خط  حتت  يعي�س  ال�شودان 

اإن  يعي�س حياة تراجيدية مثل االإن�شان يف جنوب ال�شودان؟!!! واالأدهى 

االأ�شجار، بينما يعلو على م�شافة  اأوراق واأغ�شان  ال�شعب كوخ من  بيت 

من االأكواخ �شرح من فن معماري عظيم هو الكني�شة التي �شيدتها اأموال 

املوؤمنني احلري�شني على ن�شر الدين!!!

يا للعجب، هذه الرتاجيديا انتجت كوميديا فريدة من نوعها، اإذ طرب 

لها االإعالم املتطور وتفكه بها اإن�شان املدينة املتح�شر. الكوميديا!! اإن ق�شاة 

اأ�شدروا حكًما  اأهلية يف مدينة رمبيك بدولة جنوب ال�شودان  يف حمكمة 

على خروف بال�شجن ثالث �شنوات وفر�س غرامة 5 بقرات على �شاحب 

اإىل  اليوم،  ال�شودان  �شحيفة  الق�شية ح�شب  تفا�شيل  »وتعود  اخلروف. 

اأن ال�شرطة يف مقاطعة رومبيك ال�شرقية بوالية البحريات بدولة جنوب 

ال�شودان األقت القب�س على خروف قام بقتل امراأة م�شنة خالل عطلة نهاية 

االأ�شبوع املا�شي، ويقال اإن اخلروف هاجم املراأة وقام بنطحها على �شدرها 

عدة مرات مما اأدى اإىل وفاتها. ووفًقا للقوانني العرفية يف والية البحريات، 

ا كتعوي�س الأ�شرة املتوفى«. يتم منح اأي حيوان األيف قتل �شخ�شً

تلقفتها  حتى  حملية  �شحيفة  بوابة  من  اخلرب  هذا  خرج  اأن  مبجرد 

و�شائل االإعالم العاملية واالإقليمية، وباالأخ�س بع�س من ال�شحافة التي 

وبدقة  احلكم،  بطبيعة  ي�شتهزئ  هزيل  باأ�شلوب  كتبت  مقاالت  ن�شرت 

التي  االأطراف  ومن  احلكم  اأ�شدروا  الذين  الق�شاة  من  اال�شتهزاء  املعنى، 

قبلت احلكم، لكي ي�شتمتع به زبائنها. التعاطي مع اخلرب بهذا االأ�شلوب 

تلمع  ال�شفقة على كتاب مثقفني  اىل  تدعو  ما�شاة  التندر واال�شتهزاء،  من 

عن  تغافلوا  او  واأهملوا  يتندرون،  فكتبوا  ال�شحف،  يف  مقاالتهم  اأقالم 

الطبيعة املا�شاوية حلياة االإن�شان، وهي الرتاجيديا الكربى، وهي الق�شية 

بك�شف  يلتزم  اأن  الر�شالة  �شاحب  املثقف  واجب  من  التي  اجلوهرية 

معادلتها االجتماعية وطغاتها و�شحاياها، ال اأن يت�شيد اأخباًرا غريبة، من 

وجهة نظره، وميكن اأن تكون مادة للتندر واإطراب القارئ، فيكتب وهو 

متب�شم باأ�شلوب يجمع بني الفكاهة والهزء، علّي اأمل اأن ي�شحك القارئ، 

وكاأن ر�شالة الكاتب اأن يرفه عن نفو�س القراء … اإنها على �شاكلة »دراما 

مبتذلة« من اأجل ال�شحك املجرد.

احلكم بال�شجن 3 �شنوات على خروف، ع�شي على فهمنا احل�شري 

مكة  »اأهل  لكن  ثقافتنا،  على  وغريب  االجتماعية  بيئتنا  عن  وبعيد 

والية  العرفية يف  للقوانني  »وفًقا  قد �شدر  احلكم  فاإن  ب�شعابها«،  اأدرى 

وعاداتها  وثقافتها  واأعرافها  اإن�شانها  لها  والية  اأمام  نحن  البحريات«. 

وتناق�شاتها و�شراعاتها واآالمها واآمالها، وبال�شرورة �شيكون لها قوانينها 

التي تتالءم مع واقعها املادي واملعنوي.. بيننا وبني هذا الواقع بون �شا�شع 

مثل امل�شافة العمودية بني املوت من التخمة واملوت جوًعا.

حادث قتل حيوان الإن�شان لي�س فريًدا ولي�س االأول من نوعه ولكن قوم 

احل�شر قد ا�شتهجنوا وتندروا وا�شتهزئوا بطبيعة احلكم، وما ا�شتدركوا 

اأن مثل هذا النوع من القتل قد ت�شبب يف بع�س املجتمعات البدائية وما 

انزلقت اىل  ال�شاأن، وبع�س احلاالت  اأ�شحاب  البدائية اىل تقاتل بني  بعد 

�شبه حرب اأهلية، بينما احلكم الذي �شدر يف منطقة البحريات كان له اأثر 

يعني  ما  الق�شاة،  على حكم  الطرفني  بني  الرتا�شي  اإيجابي عظيم، وهو 

الوحدة  على  وحر�شه  القانونية،  ملوؤ�ش�شته  الفقري  ال�شعب  هذا  احرتام 

الوطنية ومت�شكه باالأمن االجتماعي.. حكم ق�شائي غريب ذو اأثر اإيجابي 

عظيم.. فما اأعظم هذا احلكم الق�شائي، اإنه يرقى اىل رتبة احلكمة.

 �ل�سعودية و�أمريكا.. قوة �ملنطق

على  ال�شعودية  ال�شيا�شة  يف  را�شٌخ  اأ�شا�ٌس  والعقالنية  الواقعية 

مدى عقوٍد من الزمن، والتحالف التاريخي بني ال�شعودية واأمريكا �شجل 

جناحاٍت تاريخية مهمة ومعروفة، ولئن ن�شي بع�س موؤدجلي ال�شيا�شة 

االأمريكيني ذلك، فاإن ال�شعودية مل تن�َس.

غري خاٍف على اأحٍد حجم االختالفات والتباين الذي �شاب العالقات بني 

اجلانبني على م�شتوياٍت متعددة ويف ملفاٍت خمتلفة، واإن اأبقى اجلانبان 

على كل قنوات التوا�شل وجتنبا الت�شعيد، وهو ما اأثمر تفاهماٍت جديدة 

يتم بناوؤها على اأ�ش�س �شحيحة بعيًدا عن بع�س الت�شريحات غري الودية 

اأو ال�شيا�شات غري املتزنة التي اتبعتها اأمريكا.

وحمورية  قوية  دولة  وال�شعودية  العامل،  يف  دولة  اأقوى  اأمريكا 

فهي  ال�شعودية  مع  وامل�شلحة  والواقع  املنطق  يكون  وحني  العامل،  يف 

وزًنا،  للم�شالح  تقيم  ال  متحم�شة  اآيديولوجية  انحيازات  اأي  من  اأقوى 

وحتى الكبار ميكن اأن يتعلموا من اأخطائهم، وكتابات وت�شريحات بع�س 

املثقفني وال�شا�شة االأمريكيني كانت ت�شري بو�شوٍح خلطاأ يف تقدير االأمور 

وا�شت�شراف  التوازنات،  وقراءة  اال�شرتاتيجيات  ر�شم  يف  اأكرب  وخطاأ 

والوفود  امل�شوؤولني  زيارات  االأمريكي.  القرار  �شانع  لدى  امل�شتقبل 

املتبادلة امل�شتمرة منذ اأ�شهٍر، �شًرا وعلًنا، وزيارة االأمري خالد بن �شلمان 

الأمريكا كانت كلها ت�شبُّ يف تقريب وجهات النظر، وو�شع النقاط على 

املنطقة والعامل  امللفات يف  العديد من  اأدَّى لتحريك  احلروف، وهذا كله 

يف  حلفائهما  وم�شالح  البلدين  م�شالح  يخدم  الذي  ال�شحيح  باالجتاه 

الرئي�س  تاأكدت زيارة  البناء عليه �شواء  املنطقة والعامل، وهو ما ميكن 

بايدن لل�شعودية اأم ال، بح�شب ت�شريح وزير اخلارجية ال�شعودي الذي 

قال: »اأنا ال اأحتدث عن ال�شائعات، ولكن اإن كانت هناك زيارة يف امل�شتقبل 

الدبلوما�شية الر�شمية«. حلفاء ال�شعودية  القنوات  �شيعلن عن ذلك عرب 

الكبار يف املنطقة ظلّوا يف �شّفها بقوة ممزوجة بالعقل واحلكمة وبخا�شة 

يف دولة االإمارات وم�شر، وبقيت امللفات املعقدة تتحرك ب�شكل اإيجابي، 

اإيران  يف اليمن ولبنان كما يف العراق و�شوريا، و»حمادثات فيينا« مع 

حول »االتفاق النووي« اأ�شبحت اأكرث عقالنية واأقل حما�شة وا�شتعجااًل، 

واملوقف من احلرب الرو�شية االأوكرانية بداأ ياأخذ مكانه الطبيعي كحرٍب 

وكل  ورو�شيا،  الغربية  الدول  بني  باردة  وكحرٍب  البلدين،  بني  �شاخنة 

هذه امللفات تاأكيد على و�شوح الروؤية والواقعية ال�شيا�شية احلاذقة التي 

تعاملت بها ال�شعودية وحلفاوؤها يف املنطقة جتاه هذه امللفات املعقدة.

الباردة  احلروب  يف  االنت�شار  ميكن  ال  اأقوياء  حلفاء  دون  من 

رو�شيا  مع  كربى  مواجهة  يف  نف�شها  اأمريكا  وجدت  وحني  وال�شاخنة، 

وال�شني بحثت عن حلفائها، فوجدت اأخطاء �شيا�شاتها وا�شرتاتيجياتها، 

وال  ينفعها  ثمٍن  وباأي  �شكٍل  باأي  معها  النووي  واالتفاق  اإيران  فال 

التخلي  وال  م�شلحتها،  يف  ت�شب  العاملية  الطاقة  اأ�شعار  ا�شطرابات 

واقعية  ا�شرتاتيجية  ي�شكل  اأولوية  اعتباره  وعدم  االأو�شط  ال�شرق  عن 

ومنطقية، وال املواجهة املفتوحة مع ال�شني ميكن ك�شبها من دون حلفاء، 

واأمن »تايوان« وجنوب �شرق اآ�شيا واملحيط الهادئ لي�س اأوىل من ال�شرق 

االأو�شط باأي حاٍل من االأحوال، واأمريكا دولة حية وقادرة على اال�شتدراك 

والت�شحيح.

ب�شكل  العامل  اأمريكا  االأوكرانية، ح�شدت  الرو�شية  احلرب  بداية  يف 

غري م�شبوٍق �شد رو�شيا، واتخذت عقوباٍت ودفعت دواًل اأوروبية واأخرى 

حول العامل لنف�س املوقف، وهدَّدت �شيا�شاتها املعلنة كل »النظام الدويل« 

وموؤ�ش�شاته وم�شداقيته وقيمته، ومل يكن يف ذلك �شيء من املنطق وال 

الواقعية، واتخذت ال�شعودية واالإمارات وحلفاوؤهما موقًفا عقالنًيا يفت�س 

عن حٍل �شلمي وواقعي لل�شراع هناك، وبداأت اجلبهة التي �شكلتها اأمريكا 

بالتفكك الأنها غري واقعية وغري قابلة للنجاح، وبداأ التباين يف املواقف 

التي جتربها م�شاحلها على  االأوروبي«  يظهر من بع�س دول »االحتاد 

رغم  االأر�س  على  الكثري  رو�شيا  وك�شبت  اأمريكا،  خلف  االن�شياق  عدم 

ق�شوة العقوبات.

العقالنية  العامل  دول  من  ياأِت  مل  االأمريكي  االندفاع  لهذا  االنتقاد 

داخل  بالظهور  بداأ  بل  فقط،  االأوروبية  الدول  بع�س  من  وال  فح�شب، 

وزنها  لها  و�شخ�شياٍت  تاميز«  »نيويورك  مثل  موؤ�ش�شاٍت  ومن  اأمريكا، 

االأمريكي  الكونغر�س  اأع�شاء  وبع�س  كي�شنجر،  هرني  مثل  واعتبارها 

و�شيذكر  العامل،  نف�شها وحول  اأمريكا  داخل  يتزايد  تياٌر  الفاعلني، وهو 

وهذا  ال�شخامة  بهذه  حدٍث  والعقالنية جتاه  الواقعية  هذه  اأن  التاريخ 

التاأثري الواقعي وامل�شتقبلي بداأت من بع�س دول ال�شرق االأو�شط احلية 

والقوية والفاعلة.

اإىل متعٍن، فحني كتب كاتب هذه ال�شطور وغريه يف  مفارقة حتتاج 

بداية احلرب الرو�شية االأوكرانية عن اأزمة يف نخب التفكري اال�شرتاتيجي 

ال�شيا�شات واال�شرتاتيجيات من عقوٍد  ا�شتجالب بع�س  واأن  اأمريكا،  يف 

�شابقة واأو�شاٍع �شيا�شية وا�شرتاتيجية خمتلفة متاًما عن واقع اليوم مثل 

لن  الباردة  العاملية  احلرب  اإبان  »بريجن�شكي«،  اأو  »كي�شنجر«  كتابات 

يجدي نفًعا، فاإن الغريب اليوم هو اأن »كي�شنجر« نف�شه ما زال حًيا وقد 

عرّب بو�شوٍح عن راأيه جتاه هذه احلرب الرو�شية االأوكرانية، مبا ال يتفق 

اأبًدا مع ا�شتجالب اأفكاره القدمية وتطبيقها على واقٍع خمتلٍف.

املا�شي  من  امل�شتجلبة  االأفكار  اأن  وهي  مهمة  حقيقة  اإىل  ينبه  هذا 

يف  هذا  ي�شّح  وكما  خمتلٍف،  واقٍع  على  تطّبق  حني  اأ�شحابها  متثل  ال 

ال�شيا�شة، فاإنه ي�شّح يف التاريخ والهوية، والقراءات االآيديولوجية التي 

تتنا�شى الواقع ت�شّر مب�شالح الدول وعقول الب�شر وت�شري عك�س منطق 

التاريخ.

من  العربي  اخلليج  ودول  ال�شعودية  بني  الطويل  التحالف  عالقات 

والتزاماٍت  اأكرث عمًقا  اأ�ش�ٍس  تبنى على  اأن  اإىل  اأمريكا حتتاج  جهة وبني 

مكتوبة ومعاهداٍت تبقى طوياًل يف امل�شتقبل، مل�شلحة اجلهتني، وجتنًبا 

ال�شيا�شة  وتناق�شات  والعامل،  املنطقة  يف  تطراأ  قد  ا�شطرابات  الأي 

ب�شكل  تتوقف  اأن  املنطقة يجب  الكبار يف  االأمريكية وجتاهلها حللفائها 

ر�شمي ي�شمن عدم تكرارها حتى ال تتكرر نف�س االأخطاء وذات اخلطايا.

العالقات  طبيعة  �شيقراأ  الذي  املتعّمق  واملحلل  اال�شرتاتيجي  املفكر 

من  العامني  يقارب  ما  خالل  امل�شالح،  واختالف  التحالفات  وتطورات 

اإدارة الرئي�س بايدن، �شيكت�شف ب�شهولة اأن قوة »العقالنية« و»الواقعية« 

ال�شيا�شات يف  وتباعد  املواقف  تباين  على  النهاية  ال�شيا�شية حكمت يف 

مرحلة تاريخية حا�شمة من تاريخ املنطقة والعامل، و�شيكت�شف اأن قوة 

املنطق والقرار التي اتبعتها ال�شعودية وحلفاوؤها يف املنطقة اأثرت ب�شكل 

مبا�شٍر يف الرتاجعات واإعادة الت�شحيح التي اتبعتها االإدارة االأمريكية.

اأخرًيا، فتجاهل عنا�شر القوة اجلديدة واالإ�شالحات الكربى وحماربة 

الهائلة  التنموي  والتطوير  واالإرهاب  االأ�شولية  ومواجهة  الف�شاد 

والتاريخية التي جتري يف ال�شعودية ودول اخلليج مل يعد ممكًنا، وعلى 

اأمريكا اإعادة ح�شاباتها وقد فعلت.

عن �ل�سرق �لو�سط

ُمتعافون.. »ُملهمون«

لي�س االنقطاع عن تعاطي املخّدرات اأو ال�ّشفاء من 

االآفة  هذه  من  العالج  حلقات  نهاية  اجل�شدّية  اآثاره 

يف  االأهّم  احللقة  هو  املدمنني  تاأهيل  واإّنا  اخلطرية، 

التّعايف  اإنَّ  اإْذ  املخّدرات،  على  االإدمان  �شل�شلة عالج 

فقط،  ال�ّشموم  من  اجل�شم  تطهري  على  يتوّقف  ال 

و�شلوكيًا  نف�شيًا  املري�س  تاأهيل  اإعادة  يتطلّب  بل 

واجتماعيًا ليتمتّع بحياة طبيعيّة، وال ينتك�س.

البحرينية  املوؤ�ش�شة  هّمة  التقت  االإطار  هذا  ويف 

�شهرين،  منذ  البحرينية  »تعايف«  وجمعية  للحوار 

املتعافني  تاأهيل  اإعادة  ب�شاأن  الطرفان  وتباحث 

احلياة  يف  واإدماجهم  املخّدرات  على  االإدمان  من 

بل  ومتهينهم،  االقت�شادية،  والدورة  االجتماعية 

وانت�شالهم  احلرة  اأعمالهم  تاأ�شي�س  من  ومتكينهم 

نهائيا من اآفة املخدرات... وانتهى الطرفان اإىل توقيع 

مذّكرة تفاهم بعنوان )ملهمون(  .

�شهيل  ال�شيد  ح  و�شّ كما  )ملهمون(،  وبرنامج 

الق�شيبي رئي�س املوؤ�ش�شة البحرينية للحوار، يت�شمن 

�شل�شلة متنّوعة من الفعاليات واملحا�شرات واللقاءات 

املتعافني  فئة  تعريف  اإىل  تهدف  التي  العمل  وور�س 

مبجال ريادة االأعمال والفر�س املتاحة فيه، والقنوات 

يف  لهم  طريق  خارطة  ور�شم  له،  الداعمة  واجلهات 

يف  للدخول  ومعرفيًّا  نف�شيًّا  وتاأهيلهم  امليدان،  هذا 

جمال احلرف واملهن.

املتعافني  فئة  الرائد  الربنامج  هذا  ي�شاعد  كما   

اأجل  من  اخلا�شة،  احلرة  م�شاريعهم  تاأ�شي�س  على 

والو�شمة  العطالة  اأّن  ذلك  االنتكا�شة،  خطر  درء 

الع�شو  عجيب  اأحمد  الدكتور  ح�شب  االجتماعية، 

هي  التي  االنتكا�شة  اأ�شباب  من  التعايف،  جمعية  يف 

الفئة  هذه  اأمام  والعراقيل  التحديات  اأخطر  من 

يعانونه يف حياتهم  ما  ل�شدة  الكامل؛  تعافيها  واأمام 

رف�س  ب�شبب  تعافيهم  بعد  واملهنية  االجتماعية 

اإيجاًبا.  بالبنان �شلبًا ال  اإليهم  املجتمع لهم واالإ�شارة 

اقت�شادية  م�شاريع  ببعث  املتعافني  ت�شجيع  فاإّن  لذا 

التي  ال�شعاب  ويذلّل  االنتكا�شة،  �شبح  عنهم  يدفع 

يف  منتجة  فئات  اإىل  تدريجيا  ويتحّولون  تواجههم، 

املجتمع لبناء م�شتقبل اأف�شل.

اإىل  للحوار  البحرينية  املوؤ�ش�شة  التفات  عن  واأّما 

�شرورة  اإىل  والتنبّه  املخدرات  من  املتعافني  معاناة 

دعمهم فيعود اإىل برنامج »تي�شري« للحوار املجتمعي 

يف  �شارك  فقد  �شنوات،  منذ  املوؤ�ش�شة  تنّفذه  والذي 

»تعايف«، وعَرّفوا  اإحدى دوراته ممثلون عن جمعية 

تواجهها وما  التي  والتحديات  الفئة  بهذه  من خالله 

تتطلّع اإليه اجلمعية من ن�شر التوعية بني اأفراد املجتمع 

وم�شاعدة من يعاين منهم من �شبح تعاطي املخدرات 

بالطريقة ال�شحيحة واحتواء املتعافني من االنتكا�شة 

واالأخذ باأيديهم اإىل طريق النجاح. وقد وجدت جمعية 

البحرينية  املوؤ�ش�شة  مع  ال�شراكة  هذه  يف  »تعايف« 

للحوار خري حمّفز على حتقيق ر�شالتها النبيلة. 

ومن جهة اأخرى، متثّل هذه البادرة خطوة نوعية 

يف عمل املوؤ�ش�شة البحرينية للحوار التي حتتفل هذه 

اندجمت  حيث  التاأ�شي�س،  منذ  العا�شر  بعامها  ال�شنة 

هذه املوؤ�ش�شة بحكم طبيعتها وروؤيتها ور�شالتها يف 

احلوار  عرب  بحثًا،  البحريني  املجتمع  ق�شايا  �شلب 

املجتمعي، عن احللول التي ت�شاعد على حلحلة العديد 

من الق�شايا االجتماعية ال�شائكة والعالقة.

على  الغيورين  جهود  تتكاتف  ال�شورة  وبهذه 

املوؤ�ش�شة  وتقّدم  اأبنائه،  احتواء  اأجل  من  الوطن 

خري  البحرينية  التعايف  وجمعية  للحوار  البحرينية 

ال�شراكة املجتمعية املنتجة والفاعلة وعلى  مثال على 

الدور الرائد جلمعيات املجتمع املدين التي ترفد اجلهود 

اإدماج كاملة للمتعافني من  اإعادة  اأجل  احلكومية من 

املخدرات.

اأن  املجتمع  يف  منّا  الفرد  واجب  من  فاإّن  وعليه 

�شواء يف  الطبيعية  حياتهم  اإىل  املتعافني  عودة  يقبل 

اجلامعة  اأو  املدر�شة  يف  اأو  املو�ّشعة،  االأ�شرة  اإطار 

اأو يف النادي الريا�شي اأو يف العمل... كما يجب اأن 

نكّف عن و�شم هذه الفئة التي هي جزء منّا، واأن نثق 

فيهم و ن�شجعهم على اإجناح م�شاريعهم االقت�شادية 

التي بعثوها والتعريف بها بكل الطرق املمكنة وحّث 

عليها  االإقبال  على  الو�شائل  كل  البع�س عرب  بع�شنا 

تفادي  يعني  م�شاريعهم  جناح  الأّن  منها؛  وال�شراء 

االقت�شادية  الدورة  يف  االندماج  واإعادة  االنتكا�شة 

واحلياة االجتماعية. 

 اإّن هوؤالء املتعافني هم امللهمون احلقيقيون الذين 

�شيتغلبون على اآفة االإدمان ال بالعالج الدوائي فقط 

واإنا بالتاأهيل النف�شي واالجتماعي واملهني وبالقبول 

والتثمني جلهودهم املباركة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12115/pdf/INAF_20220609012929816.pdf
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األولى بحرينيًا
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»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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كشفت رئيس قسم الموارد الطبيعية 
والبيئة في جامعة الخليج العربي، د. 
س��مية يوسف حسن أن حجم مخلفات 
البالس��تيك في دول مجلس التعاون 
الخليجي تصل إلى نحو 12 مليون طن 
س��نويًا، موضحة أن حج��م المخلفات 
غير الخطرة ب��دول الخليج في 2020، 
وصلت إلى 94.1 مليون طن س��نويًا، 
المخلف��ات  حج��م  تبل��غ  حي��ن  ف��ي 
المنزلية والمعيش��ية في دول الخليج 

سنويًا نحو 40 مليون طن.
وأضافت ف��ي لقاء م��ع »الوطن« أنه 
يتم إع��ادة تدوي��ر 5.6 ملي��ون طن 
بنسبة 14% من المخلفات المنزلية أو 
المعيشية في دول الخليج، بينما يتم 
دف��ن نح��و 34.4 مليون طن بنس��بة 
86% من تلك المخلفات في المرادم، 
منوه��ة إل��ى أن البحار تحوي نس��بة 
كبيرة من مخلفات البالستيك عالميًا. 

وإلى نص اللقاء:
ما هو التلوث البالستيكي؟  

 Plastic بالبالس��تيك  التل��وث   -
منتج��ات  تراك��م  ه��و   ،pollution
البالستيك في البيئة مما يؤثر سلبيًا 
عل��ى  البيئ��ة ومكوناتها م��ن »هواء 
وماء وترب��ة« ما ينعكس س��لبًا على 

صحة اإلنسان والحياة على األرض.
كم تبلغ نسبة التلوث البالستيكي في 

دول الخليج؟  
- بحس��ب تقرير المخلفات الوارد من 
العامة  المرك��ز اإلحصائي باألمان��ة 
لمجل��س التع��اون في يناي��ر 2022، 
بل��غ حج��م المخلف��ات غي��ر الخطرة 
المجمع��ة في دول مجل��س التعاون 
في ع��ام 2020 حوال��ي 94.1 مليون 
ط��ن، وبافت��راض أن الرق��م وص��ل 
حالي��ًا تقريب��ًا إل��ى 100 مليون طن 
للمخلف��ات مجتمع��ة، تصل نس��بة 
المعيش��ية  أو  المنزلي��ة  المخلف��ات 
منها ف��ي دول مجلس التع��اون إلى 
40 مليون طن سنويًا، يتم دفن %86 

منها في المرادم، فيما ال تزيد نسبة 
إع��ادة التدوي��ر ع��ن 14%. وتش��كل 
مخلفات البالس��تيك م��ا يقارب %30 
من مكونات المخلف��ات المنزلية في 
دول مجل��س التعاون أي ما يصل إلى 
12 مليون طن س��نويًا، كما هو الحال 
في مملكة البحري��ن محتلة المرتبة 
الثانية بعد مخلفات الطعام. عالميًا 
يت��م إنت��اج 400 مليون طن س��نويًا 
من البالس��تيك، 40% من��ه يلقى في 
البح��ار، ويتم تدوير م��ا ال يتجاوز %7 
من��ه فيم��ا يت��م دف��ن المتبقي في 
53%. وق��د أوردت  الم��رادم بنس��بة 
تقارير عالمية أن النس��بة األكبر من 
البالس��تيك تلقى في البحار التي وجد 
أنها تحوي نس��بة كبيرة من مخلفات 
البالس��تيك عالميًا. حيث إن مخلفات 
البالس��تيك تؤدي لتراكم البالستيك 
الدقي��ق في مي��اه البحر ال��ذي ينتقل 
لسالس��ل الغذاء ويترسب في أنسجة 
األسماك وبالتالي جسم اإلنسان الذي 
يتناولها وذل��ك بطريقة تراكمية مع 
اس��تمرار التعرض لها مس��ببًا بذلك 
أمراضًا خطيرة مع اس��تمرار التعرض 
له��ا. وتمتلك دول مجل��س التعاون 
م��ن  شاس��عة  مس��احات  الخليج��ي 
السواحل البحرية حيث إن هذه الدول 
تقع على الخلي��ج العربي الذي يعتبر 

ش��به مغلق مما يجعل��ه أكثر عرضة 
الرتف��اع نس��بة الملوث��ات وتركزها 
وبالتالي تأثيرها على الكائنات الحية 

والبيئة. 
 نح��ن نعيش في عالم بالس��تيكي.. 
كي��ف يمك��ن التغل��ب عل��ى التلوث 

البالستيكي؟  
- التغلب على أي مشكلة يكون بمنع 
المش��كلة من األس��اس، إذ إن تجنب 
صنع المزيد من البالس��تيك بواسطة 
اإلنت��اج  وكب��ح سالس��ل  المنتجي��ن 
البالستيكية  التعبئة  لمواد  والتوريد 
هو األساس وذلك بإيجاد بدائل لهذه 
السموم التي طغت على أغلب جوانب 
حياتن��ا مس��ببة أمراض��ًا كامن��ة مع 
م��رور الوقت لتراكمها داخل أنس��جة 
الجس��م. كم��ا أن الوع��ي الس��لوكي 
والس��لوك الواعي المؤثر على الشراء 
التخل��ص،  وطريق��ة  واالس��تهالك 
وعاداتنا اليومية عمومًا هي أساسية 
لتجن��ب التلوث البالس��تيكي. كما أن 
إعادة االستخدام والتدوير من األمور 
البالس��تيك.  الهامة لتقليل مخلفات 
وأود أن أنوه إلى أن��ه ليس كل أنواع 
البالس��تيك قاباًل إلعادة االس��تخدام 
والتدوير، إذ أن هناك عمومًا س��بعة 
البالس��تيك  م��ن  مختلف��ة  أن��واع 
تش��ير إليه��ا الرم��وز أس��فل العلب 
البالستيكية عادة برقم، أربع منها ال 
يمكن إعادة تدويره »أي أن أكثر من 
نصف أنواع البالستيك ال يمكن إعادة 
تدويره«، وهو البالستيك الذي يحمل 
الرم��وز التالي��ة: وه��و 

البالستيك الذي يحمل الرموز التالية: 
 )PS(  6  ،)LDPE(  4  ،)PVC(  3
وOTHER( 7(، وه��ي الت��ي نجده��ا 
فيما يل��ي: أغلفة الطعام الش��فافة، 
البالس��تيكية،  الحلوي��ات  وصوان��ي 
وتصنف سامة وخطرة وتحمل رمز 3، 
الشائعة  البالستيك  ومالعق  األطباق 
وألع��اب األطف��ال وعل��ب المنظفات 
وأكياس التس��وق وتخزي��ن األطعمة 
وتحم��ل رم��ز 4، األطب��اق واألك��واب 
البالس��تيكية والت��ي تش��به الفلي��ن 
وتس��تخدم يوميًا لألس��ف في العديد 
من المطاعم والكافتيريات خاصة مع 
الطعام الس��اخن ظنًا منهم أنه عازل 
للح��رارة وأفضل لالس��تخدام وكذلك 
في علب حفظ الطعام وتصنف سامة 
وخط��رة، وتحم��ل الرق��م 6، وعبوات 
المي��اه الكبي��رة ذات س��عة 5 غالون 
والت��ي  األطف��ال  ورضاع��ات  وأكث��ر 
تحمل الرقم 7 والتي يجب التأكد من 
خلوها م��ن مادة ال�BPA الخطرة قبل 

استخدامها.  
القابل��ة  األخ��رى  لألن��واع  بالنس��بة 
 1 الرم��ز  بالس��تيك  ه��ي  للتدوي��ر 
»PETE«، وال��ذي يعتبر آمنًا نس��بيًا 
ولكن يس��تخدم لمرة واح��دة فقط، 
وعند اس��تخدامه لم��رة ثانية يتحول 
لمواد سامة مس��رطنة تنتقل لألكل، 
المي��اه  عب��وات  ف��ي  نج��ده  وال��ذي 
الصغي��رة، وعلب الزي��وت والعصائر 
البالس��تيكية.  والمعلبات  والش��امبو 
وبالس��تيك الرمز HDPE« 2« والذي 
يس��تخدم لصناع��ة عب��وات الحلي��ب 
الس��ائل وال��روب وأكي��اس التس��وق 
وعلب المنظفات، اما البالستيك الذي 
يعتبر األكثر أمانا هو 

الذي يحمل الرمز PP« 5« والذي نجده 
ف��ي الصح��ون االمن��ة للميكروويف، 
والذي  والزب��ادي،  الكاتش��ب  وعل��ب 

يمكن إعادة استخدامه وتدويره. 
ما ه��ي المواد البديلة التي يمكن أن 

تحل محل البالستيك في حياتنا؟  
- هن��اك العدي��د م��ن الم��واد التي 
لالس��تخدام  آمن��ة  بدائ��ل  تعتب��ر 
وتح��ل مح��ل البالس��تيك، كالعبوات 
الزجاجية التي يعاد تعبئتها بالمياه 
والمنظف��ات وغيرها، مثل  والزي��وت 
الصح��ون واألك��واب الورقية الصحية 
المصنوع��ة م��ن م��واد طبيعية آمنة 
وصديق��ة للصحة والبيئة، والخش��ب 
يمكن اس��تخدامه كأطب��اق ومالعق 
وأدوات طعام، ويمكن أيضًا استخدام 
األوان��ي المعدني��ة والفخارية والتي 
تعتبر أفضل لصحة اإلنسان، كما أن 
االبتكار العلمي عالميًا يأتي كل يوم 
بمواد جديدة آمنة تك��ون بدياًل آمنًا 
للبالس��تيك السام والضار الذي يغرق 
العالم بتبعات وجوده، كالبالس��تيك 
العضوي الطبيعي المصنوع من ألياف 
طبيعية والتي تعتبر مواَد مستدامة، 
وهن��ا يأتي دور البح��ث العلمي الذي 
يج��ب االس��تثمار فيه إليج��اد البديل 
الفعال المستدام والمجدي اقتصاديًا 
واجتماعيًا وبيئيًا وصحيًا، لذلك، البد 
من دعم األبحاث العلمية الستكشاف 
البالس��تيك وس��وء استخدامه  أضرار 

واألمراض الناتجة عنه.
كيف يؤث��ر التلوث البالس��تيكي على 

االقتصاد؟  
أثبت��ت  إذ  مباش��ر  بش��كل  يؤث��ر   -
الدراسات على سبيل المثال أن منطقة 
ش��رق آس��يا المطل��ة عل��ى المحيط 
اله��ادىء نس��بة التلوث فيه��ا عالية 
بالبالستيك والمعادن الثقيلة بسبب 
األنشطة البش��رية وقلة الوعي وسوء 
البالستيك  والتخلص من  االستهالك 
لذا وجدوا أن نس��بة الس��موم عالية 
ف��ي المنتجات البحرية القادمة من 
هذه ال��دول وبعض الدول حضرت 
اس��تيراد هذه المنتج��ات مما أدى 
إلى تأث��ر االقتصاد في هذه الدول. 
كما أن الميزاني��ات التي تخصصها 
ال��دول للع��الج تذهب نس��ب كبيرة 
منه��ا لع��الج تبع��ات ه��ذا التلوث 

واألمراض الخطيرة التي يسببها دون 
أن تعلم. 

كي��ف يمك��ن تحقي��ق صف��ر تل��وث 
بالستيكي؟  

- بنش��ر الوعي بخطورة البالس��تيك، 
المس��تدامين  واالس��تهالك  واإلنتاج 
تصني��ع  وتجن��ب  والمس��ؤولين، 
البالستيك من األساس وإيجاد بدائل 
صحية مس��تدامة للتعبئة والتغليف، 
وس��ن  من��ه،  الصحي��ح  والتخل��ص 
قواني��ن وتش��ريعات داعم��ة لإلدارة 
المتكامل��ة لهذه المخلف��ات بإعطاء 
الصحية  الممارس��ات  لبع��ض  حوافز 
م��ن قب��ل المنتجين والمس��تهلكين  
في المجتمع وسن عقوبات تشديدها 
عل��ى المخالفي��ن. كم��ا أود اإلش��ارة 
إلى ضرورة س��ن قان��ون لمنع تقديم 
الطع��ام الس��اخن أي��ًا كان نوعه في 
أطباق أو أكواب بالس��تيكية أو فلينية 
في المطاعم والتوعية بمدى خطورة 
ذلك ومدى خطورة تس��خين الطعام 

في صحون البالستيك على الحياة. 
كي��ف يمك��ن توعي��ة المس��تهلكين 
بأخطار بالبالس��تيك من أجل القضاء 

على التلوث البالستيكي؟  
- م��ن خ��الل حم��الت توعي��ة عل��ى 
وس��ائل اإلع��الم والسوش��ال ميديا، 
والمناه��ج التعليمية ف��ي المدارس، 
والبح��ث  واالبت��كار  والمس��ابقات، 
العق��ول  ف��ي  واالس��تثمار  العلم��ي 
صحي��ة  بدائ��ل  إليج��اد  المبدع��ة 
للبالس��تيك. وتجنب ش��راء المنتجات 
الصحي��ح  والتخل��ص  البالس��تيكية 
بفصلها إلعادة تدوير ما يمكن منها. 
ما أبرز العوائق والتحديات الرئيس��ة 
لتنفي��ذ الحلول المتاح��ة في التغلب 

على التلوث البالستيكي؟  
- أبرز العوائق تتمثل في عدم وجود 
قواني��ن داعم��ة كحوافز الس��تخدام 
البدائ��ل الصحي��ة وعقوب��ات إلنتاج 
واس��تخدام البالس��تيك عل��ى المنتج 
والمس��تهلك خاص��ة فيم��ا يتعل��ق 
يومي  بش��كل  المس��تخدمة  بالمواد 
في حياتنا، وعدم تفعيل الممارسات 
الالزمة الملزمة الس��تراتيجية وطنية 
متكاملة مس��تدامة إلدارة المخلفات 
لمن��ع ه��ذا التل��وث، كم��ا أن هن��اك 
واجتماعي��ة  اقتصادي��ة  تحدي��ات 
وثقافية حيث يجد العديد من الناس 
أن البالس��تيك س��هل أم��ور الحي��اة 
وه��و متوفر بس��عر منخفض ويدخل 
ف��ي كل جوان��ب الحي��اة وغفل��وا عن 
التكلف��ة الحقيقي��ة الت��ي تتكبده��ا 
الصحة والبيئ��ة واالقتصاد من جهة 
أخرى في المقابل. وتعتبر قلة الوعي 
الت��ي تنعكس على الس��لوك من أبرز 

التحديات.

األم��راض  استش��ارية  أك��دت 
إدارة  مجل��س  الروماتيزمي��ة، وعضو 
جمعية أصدقاء الصحة، د.سحر سعد، 
أن هناك عالقة وثيق��ة بين التدخين 
الروماتيزمية،  باألم��راض  واإلصاب��ة 
وهشاش��ة العظ��ام، مش��يرة إل��ى أن 
التدخي��ن يؤثر على الجه��از المناعي 
لإلنس��ان وي��ؤدى إل��ى خلل يس��بب 
تكوين الجسم ألجسام مضادة لبعض 

خالياه.
وأضافت ف��ي تصريح��ات ل�«الوطن« 
العالمي  بمناس��بة االحتفال بالي��وم 
لالمتن��اع ع��ن التب��غ أنه من أش��هر 
األمراض التي تصيب األش��خاص في 
س��ن الش��باب مرض هشاشة العظام 
والذي نجده يصيب الشباب المدخنين 
في عم��ر مبكر، فيما وجد أن التدخين 
عام��ل مؤث��ر ف��ي اإلصاب��ة بمرض 
الروماتويد المفصلي والذئبة الحمراء 

التيبس��ي  المفصل��ي  والروماتي��زم 
والروماتي��زم الصدف��ي، حي��ث أثبتت 
الدراس��ات أن دالالت األم��راض بالدم 
ترتف��ع معدالته��ا إذا كان المري��ض 
مدخنًا، ومثال على ذلك دالالت مرض 

الروماتويد بالدم.
وذك��رت أن التدخين يس��بب اإلصابة 
بم��رض رين��ودز ويزي��د م��ن ش��دة 
األع��راض، وه��ذا الم��رض ينت��ج عن 
تقلص��ات األوعية الدموي��ة الطرفية 
مما يسبب تغّيرًا بلون أطراف األصابع 
باليدي��ن والقدمين إل��ى اللون األزرق 

ثم األصفر مع برودة في األطراف. 

ولفت��ت إلى أن األش��خاص المدخنين 
الخاص��ة  لألدوي��ة  اس��تجابة  أق��ل 
المناعي��ة  الروماتزمي��ة  باألم��راض 
مقارنة بالمرضى غير المدخنين حيث 
تش��ير األبحاث والدراسات إلى تحسن 
المرض��ى وانخف��اض آالم المفاص��ل 
عندما يقل��ع مري��ض الروماتيزم عن 

التدخين.

بش��دة  يؤث��ر  التدخي��ن  إن  وقال��ت 
ويزي��د م��ن أع��راض مرض ش��وجرن 
الروماتيزم��ي المناع��ي، فيما أش��هر 
أعراضه جف��اف الفم والعي��ن وزيادة 
الم��ادة  لنق��ص  نتيج��ة  األحم��اض 
المخاطية التي ُتف��رز من جدار القناة 
الهضمية، وهو يحدث لوحده أو ثانوي 
لمصابي الروماتويد والذئبة الحمراء. 
ونوه��ت إلى أن��ه من اآلثار الس��لبية 
ومخاط��ر التدخين أن��ه يرفع معدالت 
ومس��توى الده��ون ف��ي ال��دم ويزيد 
القل��ب  بأم��راض  اإلصاب��ة  مع��دل 
وتصل��ب الش��رايين وأيض��ًا الجه��از 
التنفسي وتليف الرئة وسرطان الرئة، 
وهناك التدخين الس��لبي والذي يؤثر 
عل��ى صح��ة األش��خاص المخالطي��ن 
للش��خص المدخن وله نفس التأثير 
عل��ى صحه هؤالء األش��خاص، وهناك 
مفه��وم خاط��ئ أن الخط��ورة كامنة 

فقط في تدخين الس��جائر والشيش��ة 
وأن الس��جائر اإللكترونية آمنة ولكن 

هذا عاٍر عن الصحة. 
وش��ددت على أن التدخي��ن يؤثر على 
رئ��ة المدخ��ن، ويقّل��ل من نش��اطه، 
وقدرت��ه على ممارس��ة الرياضة، مما 
يقل��ل من لياقته البدني��ة، داعيًة إلى 
تكثي��ف الوع��ي ليص��ل مجتمعنا في 
القريب العاجل إلى مجتمع خاٍل تمامًا 
م��ن التدخي��ن، حي��ث إنه تزامن��ًا مع 
االحتف��ال باليوم العالم��ي لمكافحة 
التدخي��ن، تق��وم الجه��ات المختصة 
وزارات ومؤسس��ات وجمعي��ات  م��ن 
بنش��ر  العالق��ة  ذات  حكومي��ة  غي��ر 
الوع��ي المجتمع��ي للوقاي��ة من آفة 
التدخين وأضرارها الصحية والنفسية 
واالجتماعي��ة، وها نحن ف��ي جمعية 
أصدق��اء الصحة نس��اهم بنش��ر هذا 

الوعي.

معلومة

مقياس الضغط الجوي: جهاز قياس الضغط الجوي يستخدم في معرفة الحالة الجوية، حيث إن أي تغيرات تطرأ على ضغط الهواء يترتب عليها تغيرات في الطقس، فيستخدم خبراء األرصاد الجوية جهاز قياس الضغط الجوي للتنبؤ بالحالة 
الجوية والتغيرات التي تحدث على مدى قصير.

إعادة تدوير 5.6 مليون طن بنسبة 14٪ مخلفات معيشية بالخليج

التدخين يرفع الدهون في الدم 
ويتسبب بأمراض »شوجرن« و»رينودز«

40 مليون طن المخلفات المنزلية والمعيشية في الخليج سنويًا

 المدخنون أقل استجابة 
ألدوية أمراض الروماتيزم المناعية

94.1 مليون طن المخلفات غير الخطرة بدول الخليج في 2020

دفن 34.4 مليون طن بنسبة 86٪ من مخلفات المنازل في الخليج

 انخفاض آالم المفاصل
بإقالع مريض الروماتيزم عن التدخين

يؤثر على الجهاز المناعي بتكوين أجسام مضادة لخالياه.. سحر سعد:

عالقة وثيقة بين التدخين وأمراض الروماتيزم والهشاشة

د. سحر سعد

400 مليون طن اإلنتاج العالمي من البالستيك.. 40٪ منها يلقى في البحار

سمية يوسف: 12 مليون طن 
مخلفات البالستيك في دول الخليج سنويًا

د. سمية يوسف
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كشفت رئيس قسم الموارد الطبيعية 
والبيئة في جامعة الخليج العربي، د. 
س��مية يوسف حسن أن حجم مخلفات 
البالس��تيك في دول مجلس التعاون 
الخليجي تصل إلى نحو 12 مليون طن 
س��نويًا، موضحة أن حج��م المخلفات 
غير الخطرة ب��دول الخليج في 2020، 
وصلت إلى 94.1 مليون طن س��نويًا، 
المخلف��ات  حج��م  تبل��غ  حي��ن  ف��ي 
المنزلية والمعيش��ية في دول الخليج 

سنويًا نحو 40 مليون طن.
وأضافت ف��ي لقاء م��ع »الوطن« أنه 
يتم إع��ادة تدوي��ر 5.6 ملي��ون طن 
بنسبة 14% من المخلفات المنزلية أو 
المعيشية في دول الخليج، بينما يتم 
دف��ن نح��و 34.4 مليون طن بنس��بة 
86% من تلك المخلفات في المرادم، 
منوه��ة إل��ى أن البحار تحوي نس��بة 
كبيرة من مخلفات البالستيك عالميًا. 

وإلى نص اللقاء:
ما هو التلوث البالستيكي؟  

 Plastic بالبالس��تيك  التل��وث   -
منتج��ات  تراك��م  ه��و   ،pollution
البالستيك في البيئة مما يؤثر سلبيًا 
عل��ى  البيئ��ة ومكوناتها م��ن »هواء 
وماء وترب��ة« ما ينعكس س��لبًا على 

صحة اإلنسان والحياة على األرض.
كم تبلغ نسبة التلوث البالستيكي في 

دول الخليج؟  
- بحس��ب تقرير المخلفات الوارد من 
العامة  المرك��ز اإلحصائي باألمان��ة 
لمجل��س التع��اون في يناي��ر 2022، 
بل��غ حج��م المخلف��ات غي��ر الخطرة 
المجمع��ة في دول مجل��س التعاون 
في ع��ام 2020 حوال��ي 94.1 مليون 
ط��ن، وبافت��راض أن الرق��م وص��ل 
حالي��ًا تقريب��ًا إل��ى 100 مليون طن 
للمخلف��ات مجتمع��ة، تصل نس��بة 
المعيش��ية  أو  المنزلي��ة  المخلف��ات 
منها ف��ي دول مجلس التع��اون إلى 
40 مليون طن سنويًا، يتم دفن %86 

منها في المرادم، فيما ال تزيد نسبة 
إع��ادة التدوي��ر ع��ن 14%. وتش��كل 
مخلفات البالس��تيك م��ا يقارب %30 
من مكونات المخلف��ات المنزلية في 
دول مجل��س التعاون أي ما يصل إلى 
12 مليون طن س��نويًا، كما هو الحال 
في مملكة البحري��ن محتلة المرتبة 
الثانية بعد مخلفات الطعام. عالميًا 
يت��م إنت��اج 400 مليون طن س��نويًا 
من البالس��تيك، 40% من��ه يلقى في 
البح��ار، ويتم تدوير م��ا ال يتجاوز %7 
من��ه فيم��ا يت��م دف��ن المتبقي في 
53%. وق��د أوردت  الم��رادم بنس��بة 
تقارير عالمية أن النس��بة األكبر من 
البالس��تيك تلقى في البحار التي وجد 
أنها تحوي نس��بة كبيرة من مخلفات 
البالس��تيك عالميًا. حيث إن مخلفات 
البالس��تيك تؤدي لتراكم البالستيك 
الدقي��ق في مي��اه البحر ال��ذي ينتقل 
لسالس��ل الغذاء ويترسب في أنسجة 
األسماك وبالتالي جسم اإلنسان الذي 
يتناولها وذل��ك بطريقة تراكمية مع 
اس��تمرار التعرض لها مس��ببًا بذلك 
أمراضًا خطيرة مع اس��تمرار التعرض 
له��ا. وتمتلك دول مجل��س التعاون 
م��ن  شاس��عة  مس��احات  الخليج��ي 
السواحل البحرية حيث إن هذه الدول 
تقع على الخلي��ج العربي الذي يعتبر 

ش��به مغلق مما يجعل��ه أكثر عرضة 
الرتف��اع نس��بة الملوث��ات وتركزها 
وبالتالي تأثيرها على الكائنات الحية 

والبيئة. 
 نح��ن نعيش في عالم بالس��تيكي.. 
كي��ف يمك��ن التغل��ب عل��ى التلوث 

البالستيكي؟  
- التغلب على أي مشكلة يكون بمنع 
المش��كلة من األس��اس، إذ إن تجنب 
صنع المزيد من البالس��تيك بواسطة 
اإلنت��اج  وكب��ح سالس��ل  المنتجي��ن 
البالستيكية  التعبئة  لمواد  والتوريد 
هو األساس وذلك بإيجاد بدائل لهذه 
السموم التي طغت على أغلب جوانب 
حياتن��ا مس��ببة أمراض��ًا كامن��ة مع 
م��رور الوقت لتراكمها داخل أنس��جة 
الجس��م. كم��ا أن الوع��ي الس��لوكي 
والس��لوك الواعي المؤثر على الشراء 
التخل��ص،  وطريق��ة  واالس��تهالك 
وعاداتنا اليومية عمومًا هي أساسية 
لتجن��ب التلوث البالس��تيكي. كما أن 
إعادة االستخدام والتدوير من األمور 
البالس��تيك.  الهامة لتقليل مخلفات 
وأود أن أنوه إلى أن��ه ليس كل أنواع 
البالس��تيك قاباًل إلعادة االس��تخدام 
والتدوير، إذ أن هناك عمومًا س��بعة 
البالس��تيك  م��ن  مختلف��ة  أن��واع 
تش��ير إليه��ا الرم��وز أس��فل العلب 
البالستيكية عادة برقم، أربع منها ال 
يمكن إعادة تدويره »أي أن أكثر من 
نصف أنواع البالستيك ال يمكن إعادة 
تدويره«، وهو البالستيك الذي يحمل 
الرم��وز التالي��ة: وه��و 

البالستيك الذي يحمل الرموز التالية: 
 )PS(  6  ،)LDPE(  4  ،)PVC(  3
وOTHER( 7(، وه��ي الت��ي نجده��ا 
فيما يل��ي: أغلفة الطعام الش��فافة، 
البالس��تيكية،  الحلوي��ات  وصوان��ي 
وتصنف سامة وخطرة وتحمل رمز 3، 
الشائعة  البالستيك  ومالعق  األطباق 
وألع��اب األطف��ال وعل��ب المنظفات 
وأكياس التس��وق وتخزي��ن األطعمة 
وتحم��ل رم��ز 4، األطب��اق واألك��واب 
البالس��تيكية والت��ي تش��به الفلي��ن 
وتس��تخدم يوميًا لألس��ف في العديد 
من المطاعم والكافتيريات خاصة مع 
الطعام الس��اخن ظنًا منهم أنه عازل 
للح��رارة وأفضل لالس��تخدام وكذلك 
في علب حفظ الطعام وتصنف سامة 
وخط��رة، وتحم��ل الرق��م 6، وعبوات 
المي��اه الكبي��رة ذات س��عة 5 غالون 
والت��ي  األطف��ال  ورضاع��ات  وأكث��ر 
تحمل الرقم 7 والتي يجب التأكد من 
خلوها م��ن مادة ال�BPA الخطرة قبل 

استخدامها.  
القابل��ة  األخ��رى  لألن��واع  بالنس��بة 
 1 الرم��ز  بالس��تيك  ه��ي  للتدوي��ر 
»PETE«، وال��ذي يعتبر آمنًا نس��بيًا 
ولكن يس��تخدم لمرة واح��دة فقط، 
وعند اس��تخدامه لم��رة ثانية يتحول 
لمواد سامة مس��رطنة تنتقل لألكل، 
المي��اه  عب��وات  ف��ي  نج��ده  وال��ذي 
الصغي��رة، وعلب الزي��وت والعصائر 
البالس��تيكية.  والمعلبات  والش��امبو 
وبالس��تيك الرمز HDPE« 2« والذي 
يس��تخدم لصناع��ة عب��وات الحلي��ب 
الس��ائل وال��روب وأكي��اس التس��وق 
وعلب المنظفات، اما البالستيك الذي 
يعتبر األكثر أمانا هو 

الذي يحمل الرمز PP« 5« والذي نجده 
ف��ي الصح��ون االمن��ة للميكروويف، 
والذي  والزب��ادي،  الكاتش��ب  وعل��ب 

يمكن إعادة استخدامه وتدويره. 
ما ه��ي المواد البديلة التي يمكن أن 

تحل محل البالستيك في حياتنا؟  
- هن��اك العدي��د م��ن الم��واد التي 
لالس��تخدام  آمن��ة  بدائ��ل  تعتب��ر 
وتح��ل مح��ل البالس��تيك، كالعبوات 
الزجاجية التي يعاد تعبئتها بالمياه 
والمنظف��ات وغيرها، مثل  والزي��وت 
الصح��ون واألك��واب الورقية الصحية 
المصنوع��ة م��ن م��واد طبيعية آمنة 
وصديق��ة للصحة والبيئة، والخش��ب 
يمكن اس��تخدامه كأطب��اق ومالعق 
وأدوات طعام، ويمكن أيضًا استخدام 
األوان��ي المعدني��ة والفخارية والتي 
تعتبر أفضل لصحة اإلنسان، كما أن 
االبتكار العلمي عالميًا يأتي كل يوم 
بمواد جديدة آمنة تك��ون بدياًل آمنًا 
للبالس��تيك السام والضار الذي يغرق 
العالم بتبعات وجوده، كالبالس��تيك 
العضوي الطبيعي المصنوع من ألياف 
طبيعية والتي تعتبر مواَد مستدامة، 
وهن��ا يأتي دور البح��ث العلمي الذي 
يج��ب االس��تثمار فيه إليج��اد البديل 
الفعال المستدام والمجدي اقتصاديًا 
واجتماعيًا وبيئيًا وصحيًا، لذلك، البد 
من دعم األبحاث العلمية الستكشاف 
البالس��تيك وس��وء استخدامه  أضرار 

واألمراض الناتجة عنه.
كيف يؤث��ر التلوث البالس��تيكي على 

االقتصاد؟  
أثبت��ت  إذ  مباش��ر  بش��كل  يؤث��ر   -
الدراسات على سبيل المثال أن منطقة 
ش��رق آس��يا المطل��ة عل��ى المحيط 
اله��ادىء نس��بة التلوث فيه��ا عالية 
بالبالستيك والمعادن الثقيلة بسبب 
األنشطة البش��رية وقلة الوعي وسوء 
البالستيك  والتخلص من  االستهالك 
لذا وجدوا أن نس��بة الس��موم عالية 
ف��ي المنتجات البحرية القادمة من 
هذه ال��دول وبعض الدول حضرت 
اس��تيراد هذه المنتج��ات مما أدى 
إلى تأث��ر االقتصاد في هذه الدول. 
كما أن الميزاني��ات التي تخصصها 
ال��دول للع��الج تذهب نس��ب كبيرة 
منه��ا لع��الج تبع��ات ه��ذا التلوث 

واألمراض الخطيرة التي يسببها دون 
أن تعلم. 

كي��ف يمك��ن تحقي��ق صف��ر تل��وث 
بالستيكي؟  

- بنش��ر الوعي بخطورة البالس��تيك، 
المس��تدامين  واالس��تهالك  واإلنتاج 
تصني��ع  وتجن��ب  والمس��ؤولين، 
البالستيك من األساس وإيجاد بدائل 
صحية مس��تدامة للتعبئة والتغليف، 
وس��ن  من��ه،  الصحي��ح  والتخل��ص 
قواني��ن وتش��ريعات داعم��ة لإلدارة 
المتكامل��ة لهذه المخلف��ات بإعطاء 
الصحية  الممارس��ات  لبع��ض  حوافز 
م��ن قب��ل المنتجين والمس��تهلكين  
في المجتمع وسن عقوبات تشديدها 
عل��ى المخالفي��ن. كم��ا أود اإلش��ارة 
إلى ضرورة س��ن قان��ون لمنع تقديم 
الطع��ام الس��اخن أي��ًا كان نوعه في 
أطباق أو أكواب بالس��تيكية أو فلينية 
في المطاعم والتوعية بمدى خطورة 
ذلك ومدى خطورة تس��خين الطعام 

في صحون البالستيك على الحياة. 
كي��ف يمك��ن توعي��ة المس��تهلكين 
بأخطار بالبالس��تيك من أجل القضاء 

على التلوث البالستيكي؟  
- م��ن خ��الل حم��الت توعي��ة عل��ى 
وس��ائل اإلع��الم والسوش��ال ميديا، 
والمناه��ج التعليمية ف��ي المدارس، 
والبح��ث  واالبت��كار  والمس��ابقات، 
العق��ول  ف��ي  واالس��تثمار  العلم��ي 
صحي��ة  بدائ��ل  إليج��اد  المبدع��ة 
للبالس��تيك. وتجنب ش��راء المنتجات 
الصحي��ح  والتخل��ص  البالس��تيكية 
بفصلها إلعادة تدوير ما يمكن منها. 
ما أبرز العوائق والتحديات الرئيس��ة 
لتنفي��ذ الحلول المتاح��ة في التغلب 

على التلوث البالستيكي؟  
- أبرز العوائق تتمثل في عدم وجود 
قواني��ن داعم��ة كحوافز الس��تخدام 
البدائ��ل الصحي��ة وعقوب��ات إلنتاج 
واس��تخدام البالس��تيك عل��ى المنتج 
والمس��تهلك خاص��ة فيم��ا يتعل��ق 
يومي  بش��كل  المس��تخدمة  بالمواد 
في حياتنا، وعدم تفعيل الممارسات 
الالزمة الملزمة الس��تراتيجية وطنية 
متكاملة مس��تدامة إلدارة المخلفات 
لمن��ع ه��ذا التل��وث، كم��ا أن هن��اك 
واجتماعي��ة  اقتصادي��ة  تحدي��ات 
وثقافية حيث يجد العديد من الناس 
أن البالس��تيك س��هل أم��ور الحي��اة 
وه��و متوفر بس��عر منخفض ويدخل 
ف��ي كل جوان��ب الحي��اة وغفل��وا عن 
التكلف��ة الحقيقي��ة الت��ي تتكبده��ا 
الصحة والبيئ��ة واالقتصاد من جهة 
أخرى في المقابل. وتعتبر قلة الوعي 
الت��ي تنعكس على الس��لوك من أبرز 

التحديات.

األم��راض  استش��ارية  أك��دت 
إدارة  مجل��س  الروماتيزمي��ة، وعضو 
جمعية أصدقاء الصحة، د.سحر سعد، 
أن هناك عالقة وثيق��ة بين التدخين 
الروماتيزمية،  باألم��راض  واإلصاب��ة 
وهشاش��ة العظ��ام، مش��يرة إل��ى أن 
التدخي��ن يؤثر على الجه��از المناعي 
لإلنس��ان وي��ؤدى إل��ى خلل يس��بب 
تكوين الجسم ألجسام مضادة لبعض 

خالياه.
وأضافت ف��ي تصريح��ات ل�«الوطن« 
العالمي  بمناس��بة االحتفال بالي��وم 
لالمتن��اع ع��ن التب��غ أنه من أش��هر 
األمراض التي تصيب األش��خاص في 
س��ن الش��باب مرض هشاشة العظام 
والذي نجده يصيب الشباب المدخنين 
في عم��ر مبكر، فيما وجد أن التدخين 
عام��ل مؤث��ر ف��ي اإلصاب��ة بمرض 
الروماتويد المفصلي والذئبة الحمراء 

التيبس��ي  المفصل��ي  والروماتي��زم 
والروماتي��زم الصدف��ي، حي��ث أثبتت 
الدراس��ات أن دالالت األم��راض بالدم 
ترتف��ع معدالته��ا إذا كان المري��ض 
مدخنًا، ومثال على ذلك دالالت مرض 

الروماتويد بالدم.
وذك��رت أن التدخين يس��بب اإلصابة 
بم��رض رين��ودز ويزي��د م��ن ش��دة 
األع��راض، وه��ذا الم��رض ينت��ج عن 
تقلص��ات األوعية الدموي��ة الطرفية 
مما يسبب تغّيرًا بلون أطراف األصابع 
باليدي��ن والقدمين إل��ى اللون األزرق 

ثم األصفر مع برودة في األطراف. 

ولفت��ت إلى أن األش��خاص المدخنين 
الخاص��ة  لألدوي��ة  اس��تجابة  أق��ل 
المناعي��ة  الروماتزمي��ة  باألم��راض 
مقارنة بالمرضى غير المدخنين حيث 
تش��ير األبحاث والدراسات إلى تحسن 
المرض��ى وانخف��اض آالم المفاص��ل 
عندما يقل��ع مري��ض الروماتيزم عن 

التدخين.

بش��دة  يؤث��ر  التدخي��ن  إن  وقال��ت 
ويزي��د م��ن أع��راض مرض ش��وجرن 
الروماتيزم��ي المناع��ي، فيما أش��هر 
أعراضه جف��اف الفم والعي��ن وزيادة 
الم��ادة  لنق��ص  نتيج��ة  األحم��اض 
المخاطية التي ُتف��رز من جدار القناة 
الهضمية، وهو يحدث لوحده أو ثانوي 
لمصابي الروماتويد والذئبة الحمراء. 
ونوه��ت إلى أن��ه من اآلثار الس��لبية 
ومخاط��ر التدخين أن��ه يرفع معدالت 
ومس��توى الده��ون ف��ي ال��دم ويزيد 
القل��ب  بأم��راض  اإلصاب��ة  مع��دل 
وتصل��ب الش��رايين وأيض��ًا الجه��از 
التنفسي وتليف الرئة وسرطان الرئة، 
وهناك التدخين الس��لبي والذي يؤثر 
عل��ى صح��ة األش��خاص المخالطي��ن 
للش��خص المدخن وله نفس التأثير 
عل��ى صحه هؤالء األش��خاص، وهناك 
مفه��وم خاط��ئ أن الخط��ورة كامنة 

فقط في تدخين الس��جائر والشيش��ة 
وأن الس��جائر اإللكترونية آمنة ولكن 

هذا عاٍر عن الصحة. 
وش��ددت على أن التدخي��ن يؤثر على 
رئ��ة المدخ��ن، ويقّل��ل من نش��اطه، 
وقدرت��ه على ممارس��ة الرياضة، مما 
يقل��ل من لياقته البدني��ة، داعيًة إلى 
تكثي��ف الوع��ي ليص��ل مجتمعنا في 
القريب العاجل إلى مجتمع خاٍل تمامًا 
م��ن التدخي��ن، حي��ث إنه تزامن��ًا مع 
االحتف��ال باليوم العالم��ي لمكافحة 
التدخي��ن، تق��وم الجه��ات المختصة 
وزارات ومؤسس��ات وجمعي��ات  م��ن 
بنش��ر  العالق��ة  ذات  حكومي��ة  غي��ر 
الوع��ي المجتمع��ي للوقاي��ة من آفة 
التدخين وأضرارها الصحية والنفسية 
واالجتماعي��ة، وها نحن ف��ي جمعية 
أصدق��اء الصحة نس��اهم بنش��ر هذا 

الوعي.

معلومة

مقياس الضغط الجوي: جهاز قياس الضغط الجوي يستخدم في معرفة الحالة الجوية، حيث إن أي تغيرات تطرأ على ضغط الهواء يترتب عليها تغيرات في الطقس، فيستخدم خبراء األرصاد الجوية جهاز قياس الضغط الجوي للتنبؤ بالحالة 
الجوية والتغيرات التي تحدث على مدى قصير.

إعادة تدوير 5.6 مليون طن بنسبة 14٪ مخلفات معيشية بالخليج

التدخين يرفع الدهون في الدم 
ويتسبب بأمراض »شوجرن« و»رينودز«

40 مليون طن المخلفات المنزلية والمعيشية في الخليج سنويًا

 المدخنون أقل استجابة 
ألدوية أمراض الروماتيزم المناعية

94.1 مليون طن المخلفات غير الخطرة بدول الخليج في 2020

دفن 34.4 مليون طن بنسبة 86٪ من مخلفات المنازل في الخليج

 انخفاض آالم المفاصل
بإقالع مريض الروماتيزم عن التدخين

يؤثر على الجهاز المناعي بتكوين أجسام مضادة لخالياه.. سحر سعد:

عالقة وثيقة بين التدخين وأمراض الروماتيزم والهشاشة

د. سحر سعد

400 مليون طن اإلنتاج العالمي من البالستيك.. 40٪ منها يلقى في البحار

سمية يوسف: 12 مليون طن 
مخلفات البالستيك في دول الخليج سنويًا

د. سمية يوسف
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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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عهدية أحمد السيد

مهندس خطة التعافي
خط��ة التعاف��ي االقتصادي الطموح��ة التي حققت النتائ��ج المرجوة 
منها والتي استطاعت فعاًل تحويل التحديثات إلى فرص والطموحات 
إلى إنجازات بالش��ك الهدف منها هو الخي��ر للوطن والمواطنين، هذه 
الخط��ة هي ترجم��ة لتوجيه��ات ورؤى حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، والتي 
جاءت بمتابعة مس��تمرة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل للخطط 
والمش��اريع من فري��ق البحرين الواح��د والتي تم التنفي��ذ بالتعاون 
والش��راكة بين الحكومة والسلطة التش��ريعية والقطاع الخاص، هذا 
الفري��ق الذي وض��ع مصلحة البحرين وش��عبها أولوي��ة بتعزيز النمو 

االقتصادي الوطني.
من هنا كان »منتدى التعافي االقتصادي« الذي نظمه مجلس الشورى 
بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، والذي أكد 
في��ه مهندس ومنفذ خط��ة التعافي معالي وزي��ر المالية واالقتصاد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بأنه قد تم االنتهاء من 16 
برنامجًا من أصل 27 منذ إطالق خطة التعافي االقتصادي في أكتوبر 
من العام الماضي وبالتالي فإن المؤش��رات تدل على تعافي البحرين 
م��ن آثار جائح��ة كورونا، وقد صدر م��ن المنت��دى 14 توصية تصب 
ف��ي مصلحة المواطن ومن أبرزها مراجعة خط��ط التعليم والتدريب 
لتتواءم مع س��وق العمل وتعزيز االس��تقرار واألمان الوظيفي وتحفيز 

سياسات العمل الجزئي والعمل عن بعد في مختلف القطاعات.
توصي��ات مهمة خرج بها المنتدى لعل ما لفت نظري توصية أن يتم 
إدراج خطة التعافي ضمن برامج التهيئة للترشح لالنتخابات القادمة 
واألخ��ذ بها أيضًا في برنامج عمل الحكوم��ة، وهذا يؤكد مدى أهمية 
وحرص الدولة عل��ى هذه الخطة ومواصلة تحقي��ق األهداف والنتائج 
المرجوة والتي س��تنعكس آثارها على االقتصاد الوطني لالس��تدامة 
المالي��ة والتنموية للوط��ن والمواطن من خ��الل التنويع االقتصادي 
للدخل القومي وزيادة االستثمارات في القطاعات غير النفطية وتنويع 
المص��ادر وتحريك االقتصاد للناتج المحلي وتعزيز االس��تقرار المالي 
والدف��ع بعجلة النمو االقتصادي نحو مس��تويات أكث��ر تقدمًا وهو ما 
س��يؤدي إلى تحس��ين الوضع االقتصادي والمعيش��ي للمواطنين من 
خالل توفير فرص العمل الواعدة وتحس��ين الرواتب بهدف المحافظة 

على الحماية االجتماعية المقدمة للمواطنين.

همسة
إن تأكيدات وتطمينات معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ 
س��لمان بن خليفة آل خليفة ولق��اء معاليه مع رؤس��اء التحرير يؤكد 
أن البحري��ن تس��ير في الطري��ق الصحيح نحو تحقيق الت��وازن المالي 
والتغل��ب على عجز الموازنة، ومن هنا كتبن��ا هذا المقال انطالقًا من 
دورنا المس��ؤول في إبراز اإلنجازات التي تحققت من أجل نماء الوطن 

وازدهاره والذي سينعكس على المواطنين بشكل إيجابي.

رسائل بحرينية.. وطن نفخر به
ش��كل الموقف الرسمي والش��عبي الحاسم في مملكة 
البحرين ضد اإلس��اءة للرس��ول محمد، صلى اهلل عليه 
وس��لم، والصادرة عن أعض��اء في الح��زب الحاكم في 
الهند، رس��الة واضح��ة ألحد أهم المبادىء األساس��ية 
ف��ي البحري��ن والمتمثل��ة في رف��ض جمي��ع األفعال 
والتصريح��ات الت��ي تم��س وتس��تهدف المعتقدات 
واألدي��ان واألنبياء ورس��االتهم الس��ماوية الس��امية 

النبيلة. 
والش��ك فإن مث��ل ه��ذه التصريحات غير المس��ؤولة 
تمثل استفزازًا لمشاعر مئات الماليين من المسلمين 
وس��لوكًا يغ��ذي ثقافة الكراهي��ة والتط��رف، وهو ما 
يتع��ارض مع ثقافة وقيم المجتمعات الواعية، القائم 
عل��ى قي��م االعت��دال والتس��امح والح��وار، والتصدي 
لألفكار المتش��ددة المغذية للفتن والكراهية الدينية 

والطائفية والعنصرية.

 فسيفساء بحرينية 
في بناء المجتمع

لي��س بعيدًا ع��ن رس��التنا األولى، ولم��ا للبحرين من 
خصوصي��ة تجم��ع كل أبنائ��ه م��ن مختل��ف الديانات 
واألعراق؛ ينظم البهائيون ف��ي البحرين مؤتمر »بناء 

المجتم��ع«، بهدف مناقش��ة دور المجتمع في تطبيق 
القيم اإلنس��انية والمواطن��ة والوص��ول لفهم أعمق 
لهذه القيم والتش��اور حول كيفية ترجمتها على أرض 

الواقع.
وحس��ب البيان الصادر عن المنظمين؛ يرتكز المؤتمر 
عل��ى رؤية جالل��ة المل��ك المعظ��م، والت��ي وضعت 
البحرين على الخارطة العالمية، والتي ضمنت للجميع 
المساهمة في تش��ييد األسس التنموية وبناء قدراته 
لتمكينه للقيام ب��دوره الريادي وأخذ موقعه الحقيقي 
ف��ي تنفيذ أهداف التنمية المس��تدامة وحش��د جميع 
أف��كاره وطاقاته نحو خدمة المجتم��ع لبناء عالم أكثر 

تطورًا وازدهارًا. 

 طوارىء السلمانية.. 
إنجازات رغم التحديات

أكرر دائم��ًا أننا ال نعيش في دول��ة إفالطونية، ولكن 
التركيز على الس��لبيات ال يخدم أي عملية إصالحية وال 
يساهم في تطور مؤسسات الدولة، والتي تعمل على 

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ه��ذا األمر ينطبق عل��ى القطاع الصحي ف��ي البحرين، 
وال��ذي أثب��ت القدرة والكف��اءة خالل جائح��ة كورونا، 

حيث أظهرت نتائج دراس��ة لقياس رضا مرتادي دائرة 
الحوادث والط��وارئ بمجمع الس��لمانية الطبي ارتفاع 
نس��بة الرضا بحوال��ي 80%، والذي يس��تقبل يوميًا ما 

يصل إلى 1300 مريض.
وضم��ن جه��ود التطوي��ر والتحديث م��ن المتوقع أن 
تسهم التوسعة الجديدة إلى رفع الطاقة االستيعابية 
إلى 123 سريرًا، وتخصيص 5 غرف لتصنيف المرضى، 
و8 غرف للحاالت غير المس��تعجلة، و3 غرف للمعالجة، 
وتوس��عة منطق��ة انتظ��ار المرضى وإنش��اء صيدلية 

جديدة.

بريد المنامة.. ذاكرة المكان والزمان
مش��روع إعادة تأهيل مكتب بري��د المنامة، والذي تم 
اختياره ضمن الئحة المشاريع النهائية المؤهلة للفوز 
بجائزة األغا خان للعمارة في دورتها الخامسة عشرة، 
يمث��ل إعادة إحي��اء لذاكرة البحرين، وترس��يخًا لتاريخ 
عريق وحكايا قيمة شكلت جزءًا هامًا من تاريخ البحرين 
الحديث. يعتبر مكتب بريد المنامة، والذي ش��يد عام 
1937، أح��د أقدم المباني العامة ف��ي البحرين، حيث 
س��يعمل المش��روع على إعادة إب��راز عناص��ر المبنى 
األصلية، مع توفير أماكن عرض تاريخية لعناصر حول 

تاريخ البحرين ومكتبة صاحب المكتب األصلي.

 خامنئي يحكم العالم 
جالسًا من طهران!

الق��ول المنس��وب لعضو جمعية المدرس��ين في ح��وزة قم، محمود 
رجبي، ومبالغته في اإلش��ادة بالمرش��د اإليراني علي خامنئي ليس 
بالغريب عليه، فملخص التصريحات الس��ابقة له عنه هو أنه األفهم 
واألعلم واألقدر على حل مشكالت الكون وإنزال الهزيمة بالجميع، لذا 
ف��إن قوله »كثير من األعداء، في وصفهم لمرش��د الثورة، يعترفون 
بأن��ه جال��س في إي��ران لكن��ه يحكم العال��م كله« يصن��ف في باب 

التصريحات العادية.
ما استمر النظام اإليراني في فعله على مدار السنوات التي تلت وفاة 
الخمين��ي واليزال يفع��ل هو الترويج لفك��رة أن خامنئي يدير العالم 
وه��و جالس في إيران وأنه بإش��ارة م��ن خنصره يس��تطيع أن يغير 

العالم!
المثي��ر أن هناك من يص��دق مثل هذا الكالم حتى وه��و يرى الحالة 
التي يعيش��ها الش��عب اإليراني اليوم والذي صار يجتهد في العمل 
على استغالل كل دقيقة للتعجيل باإلطاحة بالنظام الذي أوصله إلى 

مرحلة البحث عن الطعام في القمامة.
لك��ن جانب��ًا من قول رجب��ي ال يخلو م��ن الصحة، فالواق��ع يؤكد أن 
خامنئ��ي يحك��م الي��وم العديد من ال��دول العربية وه��و جالس في 
عرش��ه، والعال��م كله صار ي��رى رأي العي��ن كيف أن لبنان وس��وريا 
والعراق واليمن لم يعد بإمكانها اتخاذ أي قرار ال يرضى عنه خامنئي 

وأنه في المقابل يستطيع أن يفرض عليها كل قرار يريده.
التقدير أن تصريح رجبي ينبغي أن يكون بمثابة جرس اإلنذار لباقي 
ال��دول العربية كي ال يكون مصيرها مصير الدول األربع، وكي ال تجد 
دول المنطقة نفس��ها س��ريعًا مرغمة على القبول بالنووي اإليراني 
وبتحك��م خامنئي في قرارها وهو جالس في طهران أو وهو في زيارة 

لحوزة قم حيث يجد اإلشادة من محمود رجبي وأصحابه.
إن نظامًا لم يتمكن من ترجمة وعود مرش��ده األول إلى واقع وأدخل 
اإليرانيين في الفقر ال يستحق أن يحكمهم وينبغي العمل على منعه 

من جعل المقولة المنسوبة إلى رجبي حقيقة.
نظرية الحروب الدائمة وصناعة األزمات..!

إن الحروب المستعرة عبر العالم، ال يكاد يستفيد منها 
س��وى المجمع الصناعي - العسكري، الذي يزداد ثراًء، 
كلما اس��تمرت هذه الحروب وازدادت عنًف��ا وامتدادًا، 
ليحق��ق المزيد من النفوذ والنق��ود، حتى وإن أدى إلى 

إبادة الماليين من البشر.
م��ن هنا جاءت نظرية »الحرب الدائمة«، التي تتبعها 
عدد من ال��دول الرأس��مالية الكبرى، وف��ي مقدمتها 
الوالي��ات المتحدة األمريكية التي يكاد يكون تاريخها 
هو تاريخ الحروب الدائمة، استجابة لضغط المصالح 
الت��ي يمثله��ا »المجمع العس��كري الصناع��ي« الذي 
يتعام��ل م��ع الح��روب باعتباره��ا اس��تثمارًا مربح��ًا، 
حتى أصبح القطاع العس��كري ليس الُمولَد الرئيس��يَّ 
للثروة فحس��ب، بل والمولد الرئيسي للتقدم العلمي 

والتكنولوجي وأحد أهم مستهلكي ثماره.
إن نظري��ة الحرب الدائمة تق��وم على فبركة وافتعال 
المخاط��ر والتهديدات األزمات الدولية، لتبرير التَّدخل 
ول األخرى، لتبرير التمويل العس��كري  في ش��ؤون الدُّ
واالس��تثمار فيه، ليكون في ظاه��ره دفاعًا عن األمن 

القوم��ي، وف��ي حقيقت��ه تكريس��ًا لمنط��ق الّربح في 
صناع��ة الس��الح واالتجار فيه. وهذا ما ن��راه اليوم في 
تضخم الترسانات العسكرية والعسكرة المفرطة في 
العال��م، حتى أصبح اقتص��اد الحرب أح��د أهم الطرق 
لتكري��س هيمن��ة المجمع الصناعي العس��كري. ومن 
هن��ا يمكننا فهم ما يجري من حروب، عاينت البش��رية 
نتائجه��ا الكارثي��ة عل��ى العالم، خالل م��ا ال يقل عن 
قرن م��ن الزمن.. ولعل م��ا يجري حاليًا على الّس��احة 
األوكرانية بين روس��يا ودول الغ��رب، بقيادة الواليات 
المتح��دة األمريكي��ة، ليس س��وى حلق��ة جديدة من 
حلق��ات عمل هذه الماكنة الت��ي ال تهدأ ضمن دورات 
الح��روب الدائمة، لبروز قوى جدي��دة ترفض الهيمنة 
األمريكية المنف��ردة على العالم وتعم��ل على انتزاع 
مكان لها تحت الشمس. إن التاريخ لم ينتِه كما يزعم 
السيد فوكوهاما. إنه -بالعكس من ذلك- يتحرك في 
أماكن أخرى، في روس��يا والهند والصين،... وال تمتلك 
الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة الي��وم، إال االعتراض 
بالقوة والتهديد لمنع الخارجين من حظيرة الس��يطرة 

والتبعي��ة، ولكن بلغة بائس��ة ويائس��ة، مثل الحصار 
والعقوب��ات، والتجوي��ع، واالبت��زاز واالحت��واء. ألي��س 
تخصي��ص حوالي 50 ملي��ار دوالر لتغذية هذه الحرب 
في أوكرانيا -بداًل من العمل على إيقافها بالوس��ائل 
الس��لمية- دلي��اًل على اإلفالس السياس��ي وتكريس��ًا 

لنظرية الحرب الدائمة التي أشرنا إليها؟ 
بعض األعض��اء البارزين في الكونغرس األمريكي من 
الديمقراطيين والجمهوريين من العقالنيين، يتهمون 
صراح��ًة، اإلدارة األمريكي��ة الحالية بالعج��ز التام عن 
قي��ادة العال��م، ألن القي��ادة الحقيقي��ة ال تفرضه��ا 
المواجهات العس��كرية وثقافة الح��رب الدائمة. كما 
أن محاول��ة ف��رض العملق��ة بالقوة وج��ّر العالم إلى 
منازع��ات س��اخنة إلخف��اء المش��كالت الحقيقية التي 
خلقها نظام الجش��ع الرأس��مالي، لن تضمن استمرار 
العملقة المنفردة في المس��تقبل المنظور. ألن قسمًا 
كبيرًا وهامًا من هذا العالم الجديد، بات يرفض القبول 
بذلك. بل إن العديد من النخب األمريكية باتوا يعون 

هذه الحقيقة، ويتحدثون عنها صراحًة.

تون��س أم��ام مس��تقبل جدي��د خاٍل م��ن تنظي��م اإلخوان 
اإلرهابي، مع إعالن الرئيس التونس��ي قيس سعيد تعديل 
الدس��تور، بم��ا يتوافق مع خارطة اإلصالح السياس��ي الذي 
يهدف إلى انتزاع التنظيمات اإلرهابية المدعومة من قوى 
خارجية من جذورها، وستؤسس جمهورية تونسية جديدة 

خالية من خونة تنظيم اإلخوان اإلرهابي. 
س��ارعت حرك��ة النهض��ة اإلخونجي��ة إل��ى مهاجم��ة قرار 

تعديل الدس��تور عبر التشكيك بشرعية الرئيس التونسي، 
والذي ب��دوره يقوم بحملة تطهير للمؤسس��ات واألنظمة 
والقواني��ن ويحارب الفس��اد، واتخ��ذ عدة إج��راءات أنهت 
التغلغ��ل اإلخواني في الس��لطة، بتجمي��د البرلمان وإقالة 
الحكومة. وعليه، اس��تطاع الرئيس التونس��ي قيس سعيد 
قطع الطريق على األجندات الخارجية التي تس��تخدم حركة 

النهضة كأداة تخريبية في تونس. 

ترفض حركة النهضة االس��تفتاء على الدس��تور التونسي 
الجديد والذي سيغير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، 
ألنها تدرك خس��ارة حاضنة الحركة الش��عبية، وأن الشعب 
التونس��ي يعرف جيدًا خط��ر التنظيم اإلرهاب��ي الذي حكم 
البالد لعقد من الزمان، وألن الحركة اإلخونجية تمر بفترة 
عصيبة، وتعاني من االنشقاقات والخالفات حول بقاء رئيس 
الحركة اإلخواني راشد الغنوشي، كما تدرك حركة النهضة 
أن باالس��تفتاء على الدستور ستقوم الجمهورية التونسية 
الجديدة بمحاس��بة حركة النهضة على عش��ر س��نوات من 
الفس��اد عل��ى كاف��ة األصع��دة، والعمالة ل��دول خارجية. 
وعليه، ستحاول الحركة إفشال اإلصالحات السياسية، ألنها 
عاج��زة عن الحص��ول على تأييد الش��عب التونس��ي الذي 
يلتف بش��كل واضح مع ق��رارات الدولة التونس��ية، بقيادة 
الرئيس قيس س��عيد. جاء ق��رار الرئيس التونس��ي قيس 
س��عيد بعزل نحو 57 قاضيًا بعد اتهامهم بالمشاركة في 
قضايا فساد، والتستر على متهمين بقضايا إرهاب، ليطهر 

القض��اء التونس��ي م��ن توظيف تنظي��م اإلخ��وان للقضاء 
لصالح أجنداته، حين حرص على إخفاء الملفات التي تدين 
اإلخ��وان كقضية اغتيال ش��كري بلعيد، وقضي��ة التنظيم 
الس��ري، والتي أكدت أن القضاة المعزولين ينتمون لحركة 
النهض��ة اإلخوانية. ولذلك، يأت��ي تطهير القضاء كمحطة 
مهمة جدًا ضمن مس��ارات التصحيح التي ستؤس��س دولة 
المؤسسات الجديدة، وفق أسس ديمقراطية سليمة، خالية 

من فساد التنظيمات اإلرهابية. 
عش��ر س��نوات من حكم اإلخوان عطلت مسيرة التنمية في 
تون��س، بس��بب قضايا الفس��اد الذي تفش��ى عل��ى جميع 
األصعدة، واإلرهاب السياس��ي، والعمالة ل��دول خارجية ال 
تريد الخير لتونس، وجاء اليوم وقت التصحيح والمحاس��بة. 
ولذلك، تعتبر قرارات الرئيس التونسي ضرورية جدًا لوضع 
حد لتنظيم اإلخوان، هي قرارات دخلت التاريخ ألنها أوقفت 
مسيرة اإلخوان التخريبية، لتنطلق مسيرة تونس الجديدة 

الباحثة عن التنمية واالزدهار.

الجمهورية التونسية الجديدة

السعودية والخليج.. »ناكر الفضل« و»المسيح الدجال«
مشكلة كثيرين ممن يوالون النظام اإليراني ومليشياته تتلخص في كلمة 

واحدة، أال وهي »السعودية«. 
طبع��ًا ش��قيقتنا الكبرى ه��ي في مقام االس��تهداف األول له��ؤالء األذناب، 
وبعدها ترى اس��تهدافهم صريحًا وواضحًا تجاه دول الخليج العربي، بلداننا 

التي يحقدون عليها ويحسدونها على خيراتها وأولها النفط والغاز. 
بي��ن الفينة واألخرى يخرج علينا أحد »األذناب« ويبدأ بمهاجمة الس��عودية 
ودول الخلي��ج، تجد ف��ي كالمه كرهًا صريح��ًا وبغضًا حاول س��نوات طويلة 

إخفاءه بداخله، لكنه في النهاية »ُيسقط« قناعه ليكشف وجهه الحقيقي. 
ج��ورج قرداحي عاد مجددًا للحديث عن الس��عودية ودول الخليج، عاد مجددًا 
لدس الس��م في حدي��ث إعالمي هدفه الوحيد كان تعظي��م النظام اإليراني 
وح��زب اهلل اإلرهابي الذي يحتل منطق��ة الجنوب في بالده لبنان، في مقابل 
ذل��ك أنكر هذا الحاقد كل الدع��م الذي قدمته دول الخلي��ج العربي للبنان، 
أنك��ر كل تل��ك الماليين التي وجهت كمس��اعدات وغيرها من عمليات دعم 
ومس��اندة، وعاد ليمج��د في المقابل إيران وأنها م��ن خالل حزب اهلل وفرت 

للبنان النفط بمبلغ رمزي، بينما دول الخليج لم تساعدهم ب�»قطرة ماء«!
واهلل أنت الذي ال تملك »قطرة حياء« وال »ذرة مصداقية« حينما تنكر الفضل 
الخليجي الذي ُقدم لبالدك ال بهدف المنة والفضل بل بهدف مساعدة الشقيق 
وحمايته من سطوة نظام يحتله ويتحكم في مقدراته عبر مليشيات مسلحة 

تدين بوالئها للخامنئي، بل تعلن ذلك صراحة على لسان حسن نصر اهلل. 
ويأتي��ك من بع��ده الممثل دري��د لحام الذي يتعامل بأس��لوب »المس��يح 
الدجال« أعور العينين ليس��يء للس��عودية، ويبدأ بتشغيل أسطوانة حقوق 
اإلنس��ان وحماية البش��ر، رغم أن هذا »الممثل الهزل��ي« لم يجرؤ على قول 
حرف واحد مما طال بلده س��وريا، بل كان ممج��دًا لمعاناة أبناء وطنه طيلة 

السنين الماضية، وعليه ال يؤخذ كالم »أفاق ومتقلب« على محمل الجد. 
العب��رة فيما نراه يحص��ل تتلخص ف��ي أن هنالك دائمًا أش��خاصًا حاقدين 
وكارهي��ن لدول الخليج وعلى رأس��ها الس��عودية. حقدهم ه��ذا ال تبرير له 
إال الحس��د عل��ى النعم الموج��ودة في بلدانن��ا، على النفط والغ��از ونعمة 
القوة واألمن واالس��تقرار، وأهم مس��وغ لهم هو والؤهم إليران قبل والئهم 
ألوطانه��م، وه��ي أم��ور ال نحت��اج أن نتعب إلثباته��ا، فقط انظ��روا كيف 
يتحدث��ون ع��ن النظام اإليراني ومليش��يات حزب اهلل، وكي��ف يتعاملون مع 
حق��وق اإلنس��ان، بادعائهم أن قلوبهم على ش��عوب أخرى، بينما ش��عوب 
بلدانه��م يعان��ون، وهم »صم بكم عمي« ألنهم في النهاية ليس��وا س��وى 

»عمالء« وبائعي أوطان. 
س��تظل الس��عودية ودول الخليج العربي أكبر من هؤالء الحاقدين، ستظل 
بلدانن��ا تمث��ل لهم أرقًا وكوابي��س مزعجة يحلمون بها كلم��ا أرادوا تلميع 

وخدمة سيدهم اإليراني.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/09/watan-20220609.pdf?1654753732
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1009966
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

إطالق جائزة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة للشعر
يربط صالح عبدالصبور بين الشاعر والفيلسوف في قران واحد، 
ذلـــك أن هـــؤالء هم أقـــدر الناس علـــى الرؤية الصحيحـــة للحياة 
البشـــرية والتوغـــل في الذات ورؤيـــة ما ال يراه النـــاس العاديون 
الغارقون في حياة يومية متســـارعة الخطوات، وقد كان الشـــعر 

للعرب العلم الذي ال علم بعده، وله أهمية كبيرة في حياتهم.
وكواحـــد مـــن المهتميـــن بالثقافـــة أتمنـــى أن تكـــون هنـــاك جائزة 
ســـنوية تحمـــل اســـم الشـــاعر الكبير المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى 
الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة طيب هللا ثراه، هذه الشخصية 
الفـــذة في تاريـــخ الفكر والثقافـــة في مملكـــة البحرين، وصاحب 
اإلســـهامات العظيمة الجادة في ميداني الفكـــر والثقافة، منطلقا 
من عشـــقه البحريـــن ومحبتـــه تربتهـــا وتعلقه الشـــديد بمجتمعه 

وتراثه وغيرته عليه.
جائـــزة ســـنوية تحمل اســـم “جائزة الشـــيخ عيســـى بن راشـــد آل 
خليفـــة للشـــعر” يتولـــى التحكيـــم فيها نخبـــة من النقـــاد واألدباء 
المتخصصيـــن، وتكون للدواوين والمخطوطات الشـــعرية النثري 

والعمودي والتقليدي، على أن تشـــرف عليها هيئة الثقافة وتكون 
علـــى المســـتوى الرســـمي، وذلـــك تخليدا لشـــاعر البحريـــن الكبير 
ونبل رســـالته اإلنســـانية، كما أن هذه الجائزة ستعلي قيمة األدب 
واألدبـــاء باعتبارهـــم مـــرآة عصرهـــم ودورهم الخالق فـــي القيم 

الرفيعة والغايات النبيلة.
عندما احتفلت مصر بعيد ميالد نجيب محفوظ الرابع والتسعين، 
عـــام 2005 كتبوا “نحن مدينون لك” كتحية له، وخصصت مجلة 
الهالل الشـــهيرة عـــددا بأكمله عن نجيب محفوظ وأســـمته “عش 
ألـــف عـــام” معبـــرة عن ذلك بنفـــاذ إبداعـــه لقلوب وعقـــول القراء، 
والقول ينطبق على الشاعر الشيخ عيسى بن راشد رحمه هللا الذي 
يحـــق لنا أن نفاخر به مثلما تتفاخـــر الدول بجبران خليل جبران، 
والشـــابي، وطـــه حســـين والحكيـــم وغيرهـــم من كل الجنســـيات 
واللغات، فشـــعره رحمه هللا تخطى الحدود واإلقليميات وساهم 
فـــي الثقافـــة العربيـــة خلقـــا وابتـــكارا وإبداعا، وفي ســـجله آيات 

خالدة وتراث شعري باق متجدد على وجه الدهر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

 العالم منشغل وإسرائيل 
تواصل اإلعدام الميداني

يبـــدو أن سياســـة اإلعدام الميدانـــي أصبحت نهجـــا ثابتا للقوات 
اإلســـرائيلية في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بأحداث أوكرانيا 

وتداعياتها على االقتصاد العالمي.
لم يكد دم شرين أبوعاقلة يجف حتى قامت القوات اإلسرائيلية 
بتوجيـــه رصاصهـــا إلى قلب إعالمية فلســـطينية أخـــرى، وقتلتها 
بدم بارد هي غفران وراسنة، وقتلت خالل 24 ساعة فقط شابين 
فلســـطينيين آخريـــن وأهانـــت جنـــازة غفـــران كما أهانـــت جنازة 

شرين من قبل.
يـــا لـــه من صمـــت عالمي غريـــب على تلـــك الجرائم التـــي ترتكب 
كل يـــوم بحـــق الشـــباب الفلســـطيني، ويـــا له مـــن اســـتهتار بالدم 
الفلســـطيني! وسط الحالة المأســـاوية التي يعيشها أبناء الشعب 
الفلســـطيني لـــم نـــر ما يســـرنا ســـوى البيان الـــذي أعلنـــه البرلمان 
العربـــي الـــذي نـــدد بالعـــدوان اإلســـرائيلي وقـــال إن مـــا تقـــوم به 

إسرائيل سيزيد دوامة العنف في المنطقة.
وقال البرلمان العربي إن ما يجري انتهاك صارخ لحقوق اإلنســـان 
والقوانيـــن الدوليـــة وحمـــل الحكومـــة اإلســـرائيلية المســـؤولية 

الكاملة عن ما يجري.
وأضـــاف أن الســـكوت الدولـــي علـــى الجرائـــم التـــي ترتكـــب هـــو 
تشـــجيع على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم، فإلى متى ســـيظل 

الشعب يواجه هذا الظلم؟

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

وعي الناخبين
مســـاء االثنين الماضي، كان لي شرف تقديم ندوة بعنوان “وعي 
الناخبين” بمجلس األخ عادل علي الرويعي في الرفاع، وبحضور 
عـــدد كريم من أصحـــاب المجالـــس وروادها ونشـــطاء التواصل 
االجتماعي والمرشـــحين، من مختلف المناطق، ولهم الشكر على 

الوصل وتعني المسافات.
وبعـــد ترحيب يمأله االحترام واالمتنان، أشـــرت إلـــى أربع ركائز 
أساســـية لتحقيـــق وعـــي الناخبيـــن، أولهـــا دور اإلعالم الرســـمي 
في ضخ برامج توعوية مســـتمرة وعميقة، تقـــدم الكلمة النافعة 
بهـــذا الشـــأن، عبـــر اســـتضافة ذوي االختصاص والشـــأن، ســـواء 

بالتلفزيون أو بأثير اإلذاعة أو غيرها.
ثانيـــًا، أن يكون للصحافـــة المحلية دور أكبر مما هو اآلن بتوعية 
الناخـــب، ســـواء علـــى مســـتوى التقاريـــر أو كتابات األعمـــدة، أو 
تقاريـــر الفيديـــو وغيرهـــا، وهـــو دور يالمس احتياجـــات الناس، 
ويجســـد الـــدور المهـــم للســـلطة الرابعـــة، فـــي ظل خـــذالن بعض 

النواب للشارع، وأي خذالن؟
ثالثـــًا، أن يســـتثمر قـــادة السوشـــال الميديـــا إمكانياتهـــم فـــي أن 
يكونـــوا عامـــل إضافة للناس، ووعـــي، وثقافـــة، وإدراك، بدالً من 
“تحبيطهم” وتذكيرهم بفشل هذا النائب، وضعف ذاك، وخطأهم 
فـــي االختيـــار، فما حصل حصـــل، والمطلوب اآلن هو االســـتمرار 
بإنجاح التجربة عبر ضخها بالدماء الجديدة والوطنية والنافعة.

األمـــر الرابـــع، مســـؤولية الناخـــب نفســـه، والتـــي تتطلـــب الوعي 
بمتغيـــرات المرحلـــة، وقراءتهـــا بشـــكل جيـــد، واإللمـــام بفداحـــة 
توصيل األشـــخاص الخطأ للبرلمان، من المتسلقين، والمتنفعين، 

والباحثين عن المصالح الفردية والخاصة.
وعي الناخبين أســـاس نجاح المشـــروع االنتخابي، وهو الطريق 
لبرلمان قوي، ومجالس بلدية طموحة، تكون كلها قادرة على أن 
تـــؤدي الـــدور الذي وجدت ألجله بمشـــروع جاللـــة الملك المعظم 

اإلصالحي، وهي التعبير عن اإلرادة الشعبية. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

تعتمد صحة اإلنســـان على ســـالمة غذائه، والكثير مـــن األمراض تنتقل 
عن طريق الغذاء، والوعي بســـالمة األغذية له فوائد ال تعد وال تحصى 
أولها حصول اإلنســـان على الغـــذاء الصحي واآلمن، وقد اعتمدت األمم 
المتحـــدة يومـــا في يونيو مـــن كل عام لالحتفال بســـالمة الغذاء، وذلك 
بدعـــم مـــن منظمة األغذية والزراعـــة العالمية ومنظمـــة الصحة العالمية 

وهيئة الدستور الغذائي.
وتبدأ ســـالمة األغذية من منشـــأ الغذاء، وتنتهي عند المستهلك وما تمر 
بـــه من مراحل اإلعـــداد والتجهيز واإلنتاج والحصـــاد والذبح والتخزين 
حتـــى وصولها للمســـتهلك، حيث يكـــون الطعام آمًنا للمســـتهلك، وتعنى 
ســـالمة األغذية بتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، فيتم اكتشـــاف ما 
ُيصيـــب األغذيـــة مـــن مخاطر وأضرار قبـــل وصولها للمســـتهلك، فصحة 
اإلنســـان ُتســـاهم في تعزيز االقتصـــاد واالزدهار االقتصـــادي، ولتحقيق 
ذلك على جميع المجتمعات العمل على ضمان سالمة األغذية وجودتها 
لضمـــان مأمونيـــة الغذاء وبمـــا يتوافق مع أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
وال يمكـــن القضـــاء على الجوع بتناول أغذية ُمصابـــة وُملوثة بل أغذية 
صحيـــة ومأمونـــة وكافيـــة بمكوناتهـــا، فالغـــذاء اآلمـــن والصحي يشـــبع 

اإلنسان وَيقيه من األمراض. 
تذكر اإلحصائيات األممية أنه “يتســـبب تناول األغذية الفاســـدة بإصابة 
600 مليـــون شـــخص حـــول العالم باألمـــراض، ويموت ســـنوًيا 420 ألف 
شـــخص بســـببها”، وتشـــير “منظمـــة األغذية والزراعـــة ـ الفـــاو” و”منظمة 
الصحـــة العالميـــة” إلـــى أن “ســـالمة األغذيـــة هـــي مســـؤولية مشـــتركة، 
تقـــع علـــى عاتق الحكومـــات والمصانـــع والمنتجين وأصحاب الشـــركات 
والمســـتهلكين”، وقد ســـّلطت جائحة كوفيد الضوء على )أهمية مراقبة 
ســـالمة األغدية ومعالجة هـــذه القضية، وتكييف أنظمة ســـالمة الغذاء 
لالســـتجابة إلى تعطيل سالســـل اإلمداد( لضمان استمرار الحصول على 
الغذاء اآلمن إلى الناس الذين يحتاجون إلى طعام سليم يومًيا لعيشهم.
تعد الســـالمة الغذائية شـــيًئا أساســـًيا لحياة اإلنســـان، ومن أجل تحقيق 
صحـــة أفضل ومســـار غذائي آمـــن، كما أن الغـــذاء اآلمن المســـتورد من 
الخارج يؤكد ســـمعة الُمَنتج وبلد المنشـــأ، ويرفع مؤشـــر التجارة وُينمي 
االقتصاد، ويبقى الغذاء السليم مصدًرا لثقة المستهلكين ودولتهم التي 
عليهـــا توخـــي الحـــذر أيضا مما تســـتورده مـــن األغذية وبـــكل إجراءات 

إنتاجه ونقله وتخزينه.

عبدعلي الغسرة

سالمة األغذية من سالمة اإلنسان

هل الطالق، عقاب للمرأة وأبنائها؟ هل على الزوجة أن تقبل باستمرار 
حياتها الزوجية الفاشلة فقط لتتجنب ما قد تتعرض له بعد انفصالها 
من ضياع في دهاليز المحاكم، والركض واللهاث وراء نفقة شحيحة 
يماطـــل الزوج في دفعها! والذي قـــد يتحايل بألف حيلة وحيلة على 

القانون لتخفيضها، والتنصل بعد ذلك من دفعها في حينها!
مـــا ال أســـتوعبه، ومـــا ال يمكننـــي أن أجد له تفســـيرًا مقنعـــًا، أن ُتلقى 
مســـؤولية األطفـــال علـــى األم المطلقـــة بالكامـــل، فهـــي الحاضنـــة، 
ـــواد األعظم من الرجـــال يتركون أمر  والمربيـــة والمنفقة كذلك، فالسَّ
الحضانـــة علـــى األم، لعلمهم بثقل هذه المســـؤولية، والنزر القليل من 
يضـــرب على صدره ثقة بأنه ســـيتولى أمر الحضانـــة، ال ألنه أهل لها، 

بقدر ما هي نكاية باألم.
أليـــس مـــن الظلـــم أن يحصل الـــزوج المنفصل عن زوجتـــه مثالً على 
عـــالوة الغالء بالكامـــل؟ أليس من العدل أن يحصـــل هو على الثلث، 
والثلثـــان للزوجـــة باعتبارها الحاضنـــة والمربية لألطفـــال والمتولية 
لشـــؤونهم اإلنفاقيـــة؟ فما تنفقه الزوجة علـــى أبنائها أضعاف ما ُيلزم 

القانـــون به الزوج دفعه كنفقة! بالله عليكم هل تكفي نفقة 30 دينارًا 
للطفـــل الواحد شـــهريًا، أي بواقع دينار واحد في اليوم! هل ســـتكفي 
أكلـــه وشـــربه، وملبســـه، وألعابه، ومواصالتـــه و... وهـــل تكفي اليوم 
70 دينارًا كنفقة للســـكن؟ فأية شـــقة اليوم بهـــذا اإليجار؟ وإن كانت 
موجودة فكيف ســـيكون حالها؟ ففي نهاية المطاف ســـُتلقى األعباء 
الماليـــة بالكامل على األم التـــي عليها تدبير أمرها وأمر أبنائها، الذين 

هم أبناؤه أيضا.
مطلقـــة، وأم لثالثـــة أطفال منذ ســـبتمبر الماضي صـــدر حكم التنفيذ 
لصـــرف نفقـــة أطفالها، وحتى اليـــوم يماطل الزوج فـــي دفعها، وكلما 
راجعـــت المحكمـــة كلمـــا تاهـــت دون أن تصل إلى نتيجـــة! فمن يلزم 
الـــزوج بدفـــع حقـــوق أبنائهـــا؟ رغم صـــدور الحكـــم النهائـــي القاضي 
بالتنفيـــذ منذ أشـــهر! لمـــاذا ال تكون هنـــاك جهة تتابع وتلـــزم األزواج 
وبالقانـــون بدفع تلك النفقات جبرًا ال مـــزاج فيه، حماية لحقوق تلك 

الزوجة واألبناء؟.
ياسمينة: هي قصة المرأة... تحكي معاناة نسوة. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

من ينفذ األحكام “المنفذة”؟

local@albiladpress.com

الخميس 9 يونيو 2022 - 9 ذو القعدة 1443 - العدد 4986
07

االستعانة بتطبيقات االستشعار عن ُبعد في التخطيط العمراني
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين “علوم الفضاء” و“المهندسين”

تـــم توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم بيـــن الهيئـــة 
وجمعيـــة  الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة 
مجـــاالت  تعزيـــز  بهـــدف  المهندســـين 
التعاون والشراكة بينهما، وذلك في يوم 
أمس األربعـــاء بمقر الجمعية في منطقة 

الجفير. 
يأتـــي توقيـــع مذكـــرة التفاهم فـــي إطار 
حرص الطرفين على مد جسور التواصل 
مع كافة المؤسسات البحثية والهندسية 
وتنويعهـــا  التعـــاون  مجـــاالت  لتعزيـــز 
وتبـــادل الخبـــرات بين المؤسســـات ذات 
العالقـــة بالقطاع الهندســـي وبمـــا يحقق 
تطـــور ونهضـــة واســـتدامة هـــذا القطاع 

الحيوي في مملكة البحرين.
جمعيـــة  جانـــب  مـــن  المذكـــرة  وقـــع 
توفيقـــي،  ضيـــاء  رئيســـها  المهندســـين 
فيما وقعهـــا عن الهيئة الرئيس التنفيذي 

محمد العسيري.
بموجـــب بنود مذكـــرة التفاهم، ســـيعمل 
الطرفـــان علـــى تعزيـــز مجـــاالت التعاون 
التدريبيـــة  والنشـــاطات  والشـــراكة 
المشـــتركة  والبحثيـــة  والثقافيـــة 
الهيئـــة  خدمـــات  مـــن  واالســـتفادة 
والدراســـات التـــي تقدمهـــا للمؤسســـات 
المختلفة، والشـــراكة فيمـــا يخص تعزيز 
تطبيقات االستشعار عن بعد في تحقيق 

التنمية الشـــاملة والمســـتدامة وتســـليط 
الضـــوء علـــى فوائدهـــا فـــي العديـــد من 
المجاالت كالتخطيـــط العمراني، واألمن 

الغذائي، وحماية البيئة، وغيرها.
كلمتـــه  فـــي  توفيقـــي  أكـــد  ذلـــك،  إلـــى 
الترحيبيـــة بوفـــد الهيئة الوطنيـــة لعلوم 
الفضاء أن جمعية المهندسين البحرينية 
تولي اهتماًما كبيًرا لمد جســـور التواصل 
والتعاون مع المؤسســـات العلمية الرائدة 
بمملكـــة البحريـــن لتعزيز البحـــث العلمي 
المؤتمـــرات  تنظيـــم  فـــي  والمشـــاركة 
والنـــدوات والمســـابقات التـــي تعـــزز من 
مكانـــة المجتمع الهندســـي وتســـاهم في 

نشـــر الوعـــي والمعرفة بعلوم المســـتقبل 
وباألخص علوم الفضاء. 

مـــن جانبـــه، أوضـــح العســـيري أن الهيئة 
تهدف إلـــى بناء هويتها وإبـــراز عالمتها 
تقدمهـــا،  التـــي  بالخدمـــات  والتوعيـــة 
علـــى  األفـــراد  تشـــجيع  إلـــى  باإلضافـــة 
نحـــو  وقدراتهـــم  بإبداعهـــم  المســـاهمة 
تحقيق مهمة الهيئة، ودعوتهم للمشاركة 
فـــي بنـــاء مســـتقبل مملكـــة البحرين في 
مجال الفضاء، مشيًرا إلى أن تخصصات 
أحـــد  باتـــت  الفضـــاء  وعلـــوم  هندســـة 
التخصصـــات المهمة ضمـــن التخصصات 
الهندســـية الفاعلـــة في نهضـــة األوطان، 

األمـــر الذي يســـتلزم مّد جســـور التعاون 
والمؤسســـات  الهيئـــة  بيـــن  والشـــراكة 
المشـــترك  االهتمـــام  ذات  االحترافيـــة 
ومنها جمعية المهندسين والتي نعتبرها 
خير داعٍم وشـــريك لتطويـــر هذا القطاع 
االتفاقيـــة  توفـــر  حيـــث  واســـتدامته، 
فرصـــة مميـــزة لمنتســـبي الجمعيـــة مـــن 
المهندســـين وطلبة الهندسة للتفاعل مع 
الخدمـــات المتاحـــة فـــي الهيئـــة كـــورش 
العمل والمشـــاركة الفعالة في النشاطات 
والمســـابقات المحليـــة المختلفة، إضافة 
الخبـــرات  تبـــادل  فرصـــة  توفيـــر  الـــى 

البحثية واالستشارية.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

أكـــد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمرانـــي عصام خلف أهمّية 
مواصلـــة تطويـــر العمـــل الحكومـــي مـــن 
خالل تعزيز روح اإلبداع واالبتكار وحب 
التمّيـــز واإلنجـــاز؛ من أجـــل تقديم أفضل 
مســـتويات الخدمـــة للمواطنيـــن، مشـــيرًا 
إلـــى أن الهدف الذي تســـعى إليـــه الوزارة 
هـــو تقديـــم أفضـــل الخدمات وفـــق أعلى 
معاييـــر الجـــودة وبمـــا يتناســـب مع ركب 
التطوير والتقدم، ويرفد أهداف المسيرة 
البـــالد  ملـــك  بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
وأعـــرب الوزيـــر خلـــف عـــن بالـــغ شـــكره 
وتقديـــره إلى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، علـــى تفّضل 
ســـموه بتكريـــم بلديـــة المنطقة الشـــمالية 
ممّثلة بمركز بلدية الشـــمالية بمبنى عالي، 
ومركـــزْي خدمـــة البلديـــة الشـــمالية فـــي 
مدينـــة حمد ومبنـــى البديع ضمـــن مراكز 
الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف 
الفئة الذهبيـــة ضمن برنامج تقييم مراكز 
الخدمة الحكومية “تقييم 3”، مشـــيرًا إلى 
أن تكريم ســـموه يعد حافـــزًا كبيرًا للعمل 
دائمـــًا نحـــو تطويـــر الخدمـــات الحكومية 
للعامليـــن  واعتـــزاز  فخـــر  موطـــن  وهـــو 
فـــي وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي. جـــاء ذلـــك خالل 
زياتـــه بمعّيـــة الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية رئيس 
لجنـــة تقييـــم مراكـــز الخدمـــة الحكومية 
محمـــد القائـــد إلـــى مراكز خدمـــة العمالء 
فـــي بلدية المنطقـــة الشـــمالية والحاصلة 
علـــى تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج 
“تقييـــم 3” لتعليـــق الـــدروع فيهـــا، وقـــال 
خلف: “نعمل على تقديم جميع الخدمات 
البلدية التي تلبـــي احتياجات المواطنين 
الكفـــاءة  درجـــات  بأعلـــى  والمقيميـــن 
والمهارة والســـرعة مع ضمان اســـتدامتها 

وفق أعلى درجات الجودة”.
وتابـــع أّن حصـــول مراكز الخدمـــة التابعة 
للبلديـــة علـــى التصنيـــف الذهبـــي، جـــاء 
نتيجـــة تطبيقهـــا المعاييـــر التـــي وضعتها 
 5 إلـــى  تنقســـم  والتـــي  التقييـــم  لجنـــة 
فئـــات رئيســـية وهـــي ســـهولة الوصـــول 
إلـــى المركـــز، التميز فـــي توفيـــر الخدمة، 
مالئمة بيئة المركز، سالسة إدارة العمالء 
وفاعليـــة العمليـــات اإلداريـــة، مضيفـــًا أن 
التـــزام المراكز بتطبيق هذه المعايير يبرز 
مدى الحـــرص الذي توليـــه لتطوير العمل 

الحكومي ومستوى جودة الخدمة.
وأضـــاف خلـــف أن الـــوزارة حرصت على 
تعزيز التنافســـية بجميع مراكز الخدمات 

لهـــا للحصـــول علـــى  التابعـــة  الحكوميـــة 
“تقييـــم  ببرنامـــج  الذهبـــي  التصنيـــف 
تحســـينات  حزمـــة  أدخلـــت  حيـــث   ،”3
المعاييـــر  تحقيـــق  تدعـــم  وتطويـــرات 
الموضوعـــة بالبرنامـــج وهـــو مـــا أثمر عن 
نجاحهـــا في حصول عدد من تلك المراكز 

على التصنيف الذهبي.
من جهته، أشـــاد القائد الرئيس التنفيذي 
لهيئة المعلومـــات والحكومة اإللكترونية 
الخدمـــة  مراكـــز  تقييـــم  لجنـــة  رئيـــس 
األشـــغال  وزارة  بجهـــود  الحكوميـــة 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني 
بحصـــول جميـــع مراكـــز خدمـــة العمـــالء 
فـــي بلدية المنطقة الشـــمالية على الدرع 

الذهبي.
وأكد خالل زيارتـــه مراكز خدمة العمالء 
أن برنامـــج تقييم منذ انطالقته ُيعد أحد 
أهـــم البرامـــج الرائـــدة التـــي تهـــدف إلى 
تطوير منظومـــة األداء الحكومي، وذلك 
بفضل ما يحظى به من دعم مســـتمر من 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء؛ لمتابعة لجميع مســـارات 
تطويرالخدمـــات الحكومية، مشـــيرًا إلى 
توجيهات ومتابعة سموه في تعزيز روح 
المنافســـة واالبتكار والتميز بين مختلف 
المراكز الخدمية الحكومية السيما التميز 
واألداء المخلـــص الـــذي بذلـــه القائمـــون 
علـــى مراكـــز خدمـــات العمالء فـــي بلدية 

المنطقـــة الشـــمالية والتي كانـــت من بين 
العوامـــل التـــي ســـاهمت في حصـــد هذه 
المراكز لهذا التصنيف المتقدم، ومشـــددًا 
على أهمية اســـتمرارية التميـــز لدى هذه 
المراكـــز والحفـــاظ علـــى أعلـــى درجـــات 
الجودة وتطوير الخدمات واإلبداع وفقًا 

لألهداف المنشودة لهذا البرنامج.
إلى ذلك أعربت مدير عام بلدية المنطقة 
فخرهـــا  عـــن  الفضالـــة  لميـــاء  الشـــمالية 
واعتزازها بتفّضل صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتكريم 
بلديـــة الشـــمالية ممثلـــة بالمراكـــز الثالثة 
التابعـــة لها لحصولها علـــى تصنيف الفئة 
الذهبيـــة ضمن برنامج “تقييـــم 3”، مبينًة 

أن هذا النجاح يشـــكل حافزًا كبيرًا لمزيد 
مـــن التطويـــر بمراكـــز خدمـــات العمـــالء 

والخدمات البلدية.
مراكـــز  تقييـــم  أن  الفضالـــة  وأضافـــت 
الخدمة ُيعّزز قيم التنافســـية في القطاع 
الحكومـــي، مؤكـــدة أّن البلديـــة حرصـــت 
علـــى تشـــكيل فريـــق ورســـم خطـــة عمل 
المقدمـــة  الخدمـــات  لتميـــز  واضحـــة 
وجودتهـــا، األمـــر الـــذي أثمر عـــن حصول 
جميـــع مراكـــز خدمـــات العمـــالء التابعـــة 
الفئـــة  تصنيـــف  علـــى  الشـــمالية  لبلديـــة 
الذهبية، مؤكدة الحرص على استمرارية 
العمـــل مـــن أجل تقديـــم خدمـــات أفضل 

وفق أعلى معايير الجودة.

المنامة - بنا

خلف: تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة
تعليق دروع الفئة الذهبية بمراكز الخدمة لبلدية الشمالية

قال القائم بأعمال مركز المحرق 
لرعايـــة الوالدين أحمد حســـين 
لــــ “البـــالد” بأنـــه ســـيتم تحويل 
اسم مستشفى المحرق للوالدة 
مركـــز  إلـــى  المســـنين  ورعايـــة 
المحـــرق للرعاية الخاصة، ومن 
المتوقـــع االنتهاء من المشـــروع 
وافتتاحـــه خـــالل الربـــع األخير 

من العام الجاري.
مصـــدر  مـــن  “البـــالد”  وعلمـــت 
مطلـــع بأن المستشـــفى سيســـع 
104 أســـّرة موزعـــة علـــى أربعة 
أجنحة، حيث سيتم تخصيص 
وآخريـــن  للنســـاء  جناحيـــن 
للرجال مع وجود غرفة عزل في 
كل قســـم، حيث ســـيتم إدخال 

المقيميـــن فيـــه بعد دراســـة كل 
حالة بحسب اشـــتراطات لجنة 
مختصة بدراسة حاالت مرضى 

اإلقامة الطويلة في المركز.
كما ســـيتم تحويل الحاالت من 
المستشـــفيات أو من قبل وزارة 
االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل 
ويعتبر مشـــروع التوسعة بدعم 
من الصندوق السعودي للتنمية.

يذكر أن المخطط العام للمجمع 
الطبي سيشتمل على مستشفى 
للـــوالدة، مركز المحـــرق للرعاية 
ومركـــز  الخاصـــة  الصحيـــة 
اللويحـــي،  التصلـــب  لمرضـــى 
القائـــم  المركـــز  إلـــى  باإلضافـــة 

لرعاية المسنين.

تحويل “المحرق لرعاية الوالدين” 
إلى “مركز للرعاية الخاصة”

مروة أحمد
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