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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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عودة بعثة الحج البحرينية غدا وال�سبت

المملكة  مــن  الــعــودة  فــي  الرسمية  البحرينية  الــحــج  بعثة  تــبــدأ 
العربية السعودية إلى البحرين غدا الخميس على أن يعود آخر فوج 
من أفواج البعثة يوم السبت القادم، وذلك بعد أن أدى حجاج مملكة 
تنسيق  في ظل  ويسر  بكل سهولة  العام  لهذا  الحج  البحرين شعائر 
العاملة  اللجان  مختلف  وبجهود  السعودية،  السلطات  مع  مشترك 

في البعثة الرسمية. 
صرح بذلك صالح يوسف رئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم 

بالبعثة البحرينية.
الــحــمــالت  أداء  تــقــيــيــم  ــول  الــخــلــيــج« حـ »أخـــبـــار  ــؤال  وردا عــلــى ســ
باستمرار  تجري  كانت  التقييم  عمليات  أن  يوسف  أوضح  البحرينية 
يوسف  صـــالح  بــرئــاســة  بالبعثة  والــمــتــابــعــة  التقييم  لجنة  قــبــل  مــن 
البحرين في مشعر  التقييم في مخيم  آخر مراحل  وكانت  الشريان، 
بعد عودة حجاج  النهائي ستتم  التقييم  أن عمليات  إلى  منى، الفتا 

البحرين إلى المملكة.

اتفاقية لدعم توظيف وتدريب الكوادر
اال�صطناعي الذكاء  مجال  في  الوطنية 

من  نخبة  وتــدريــب  توظيف  دعــم  »تمكين«  العمل  صــنــدوق  أعلن 
مركز  مع  بالتعاون  االصطناعي  الــذكــاء  مجال  في  الوطنية  الــكــوادر 
سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء االصطناعي، كجزء 
وتدريبها  الوطنية  الكوادر  مهارات  لصقل  االستراتيجية  خطته  من 

على المهارات الجديدة المطلوبة في سوق العمل. 
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مكانة المركز كأول مركز ألبحاث 
الــذكــاء االصــطــنــاعــي فــي المملكة، والــــذي تــم إنــشــاؤه بــهــدف إيــجــاد 
الحلول في مجال الذكاء االصطناعي للقطاعين العام والخاص عبر 
التعليم  ومؤسسات  الجامعات  من  والطلبة  األكاديميين  مع  العمل 
في  االصطناعي  الــذكــاء  وابــتــكــارات  بأبحاث  يتقدمون  الذين  العالي 
موقع مركزي واحد، وتقديم اإلرشادات لهم من ذوي الخبرة في هذا 

المجال.
مفيز:  مها  الــســيــدة  التنفيذي  الــرئــيــس  بــأعــمــال  الــقــائــم  وقــالــت 
والتطوير  نــاصــر للبحوث  الــشــيــخ  مــركــز ســمــو  بــالــتــعــاون مــع  »نــفــخــر 
المجال  هــذا  في  المبتكرة  الحلول  إليجاد  االصطناعي  الــذكــاء  في 
الــكــوادر الوطنية انــطــالقــا مــن أحــد أهـــداف تمكين  وتــعــزيــز مــهــارات 
للتوظيف من خالل صقل  األمثل  الخيار  البحريني  المواطن  جعل 
العمل،  لسوق  المستجدة  االحتياجات  لمواكبة  وخبراتهم  مهاراتهم 
وخلق جيل جديد من الشباب يتميز بالكفاءة والمهارة الفنية بأعلى 

المعايير العالمية مما يزيد من تنافسيتهم محليًا ودوليًا«.

ال���ي���ورو ي��ن��ه��ار اإل����ى اأدن���ى 
ع��ام��ا  20 م���ن���ذ  م�����ص��ت��وى 

 20 فــي  مستوى  ألدنــى  جــديــدا،  تاريخيا  انخفاضا  الــيــورو  سجل 
عاما، ويقترب من مستوى التعادل مع الدوالر.

وانــخــفــض الـــيـــورو ألقـــل مــســتــوى لــه مــنــذ 20 عــامــا لــيــقــتــرب من 
باحتمالية  وتــقــاريــر  تكهنات  األمــريــكــي وســط  الــــدوالر  مــع  الــتــســاوي 
للقارة  الــمــوحــدة  العملة  ظــهــور  منذ  مــرة  ألول  عليه  األخــيــر  ارتــفــاع 

األوروبية. 
اليورو  صــرف  سعر  يــتــداول  العالمي،  انفستينج  موقع  وبحسب 
الــدوالر األمريكي عند 1.007 اآلن هبوطا بأكثر من %1  أمس مقابل 
في الـ 24 ساعة األخيرة، ليصبح اليورو مساويا للدوالر، وهو المستوى 
وقــال  مــنــذ نوفمبر 2002.  الــــدوالر  لــلــيــورو مــقــابــل  انــخــفــاًضــا  األكــثــر 
الموقع إن المستثمرين يشعرون بالقلق من احتمال تمديد اإلغالق 
الغاز األوروبية بشكل  إمــدادات  أوكرانيا، مما يقيد  بسبب الحرب في 

أكبر ويدفع اقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى الركود.

ال��ص�ح��ة ال�ع�ال��مية تح�ذر م�ن 
كورون�ا مواجه�ة  ف�ي  التراخ�ي 

الصحة  لمنظمة  الــعــام  الــمــديــر  حـــذر  ب(:  ف  )أ   - جــنــيــف 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن موجات جديدة من 
الوباء »لم يقترب حتى من نهايته«.  اإلصابات بكوفيد تظهر أن 
من  »مــوجــات جديدة  إن  مؤتمر صحفي:  في  غيبرييسوس  وقــال 
نهايته...  مــن  يقترب  لــم  كــوفــيــد-19  أن  مــجــددا  تظهر  الفيروس 
بينما يضغط الفيروس علينا، يتعين أن نتصدى له«.  وتابع: »مع 
ازدياد حاالت الدخول إلى المستشفى وتفشي كوفيد-19، يتحتم 
األقنعة  وضــع  مثل  تجربتها  تمت  تدابير  نشر  الحكومات  على 

وتحسين التهوية وبروتوكوالت الفحص والعالج«. 
وكـــــان يــتــحــدث عــلــى هـــامـــش نــشــر مــنــظــمــة الــصــحــة نــتــائــج 
عقد  الــذي  بكوفيد،  الخاصة  الــطــوارئ  للجنة  األخير  االجتماع 
يـــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي. وأعــلــنــت الــوكــالــة بــالــتــالــي اإلبـــقـــاء على 
قلقا  تستدعي  صحية  طــــوارئ  »حــالــة  كــوفــيــد-19  ــاء  وبـ تصنيف 
عالميا«، وهو التحذير األعلى مستوى لدى المنظمة، وذلك في 

أعقاب اجتماع اللجنة. 

كتب فاضل منسي:

الــنــســخــة اإللــكــتــرونــيــة  الــعــمــل تــدشــيــن  أعــلــنــت وزارة 
الجديدة لخدمة تسجيل الباحثين عن عمل، وذلك بعد 
ومرونة  سهولة  أكثر  بطريقة  وتقديمها  هندستها  إعــادة 
في  المستخدمة  التقنيات  أحـــدث  وفـــق  للمستفيدين، 
هذا المجال، لتضاف إلى سلسلة الخدمات اإللكترونية 
الــوزارة عبر موقعها االلكتروني. جاء ذلك  التي تقدمها 
ــوزارة،  ــ الـ والــمــتــابــعــة فــي  التنسيق  لــجــنــة  خـــالل اجــتــمــاع 
القادمة  المرحلة  الـــوزارة خــالل  أولــويــات  للتباحث حــول 
بكل  والــمــشــاريــع  الــبــرامــج  لتنفيذ  الــالزمــة  والــســيــاســات 
كفاءة، بما يتماشى مع برنامج الحكومة، ويحقق اقصى 
درجات الجودة في التقديم واستدامة الخدمات الملبية 
لطموحات المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب 
ولي  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
ــاقــــش االجـــتـــمـــاع الـــتـــحـــضـــيـــرات واالســــتــــعــــدادات  ونــ
الذين  الــجــدد  عمل  عــن  الباحثين  وتسجيل  الستيعاب 
وذلك  والجامعية،  الثانوية  المراحل  في  دراستهم  انهوا 
احتياجاتهم  وتلبية  العمل  ســوق  في  إدماجهم  لتسهيل 

التدريبية بالتعاون مع صندوق العمل )تمكين(.
وكشف وزير العمل لـ»أخبار الخليج« عن أن الوظائف 
الــمــتــاحــة فــي بــنــك الــشــواغــر أكــثــر مــن 3500 شــاغــر في 
عمل  عــن  الباحثين  امــام  االلكتروني  التوظيف  معرض 
مع  يتطابق  مــا  واختيار  النظام  عبر  الــدخــول  ويمكنهم 
مؤهالتهم ومهاراتهم وميولهم، ويتم تحديثها ومراجعتها 
بــالــوزارة،  التسويق  وفــرق  العمل  اصحاب  قبل  من  يوميا 
بــدورهــم باختيار  يــقــومــون  مــؤكــدا أن اصــحــاب االعــمــال 
وفقا  المطلوبة  واألعــمــال  المهام  ألداء  واألنــســب  االكفأ 

لمتطلبات كل وظيفة.
وذكـــر أن الــــوزارة تــراقــب ســالســة وســالمــة االجــــراءات 

وتقوم بمعاونة الطرفين إلتمام عمليات التوظيف بيسر 
وسهولة وتوثيقها وتزويد كافة الجهات المختصة بها، إذ 
عمل،  عن  للباحثين  الترشيحات  نتائج  النظام  يعرض 
مع اتاحة النظام االلكتروني للباحثين عن عمل اختيار 
الدورات التدريبية التي تناسبهم وكذلك فرص التدريب 

على رأس العمل المتاحة وفق اختيارهم.
وأكــــد ضــــرورة اســتــثــمــار الــتــحــوالت اإليــجــابــيــة التي 
ــو مــخــتــلــف  ــمـ ــتــــصــــادي ونـ افـــرزتـــهـــا خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي االقــ
الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة وتـــطـــور الــقــطــاعــات 
وتطبيق  للمواطنين  النوعية  الــفــرص  لتعزيز  الناشئة 
أفضل الممارسات نحو تسريع وتيرة توظيف المواطنين 
بالتزامن  وذلــك  التوظيف،  عند  األول  الخيار  وجعلهم 
مع توفير بيئة العمل التنافسية لتمكين المواطنين من 

االنخراط والتطور في سوق العمل. 

كتب أحمد عبداحلميد:

ــمــــد عــلــي  ــنـــدس أحــ ــهـ ــمـ ــد الـ ــ أكــ
اإلبــــراهــــيــــم، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي لــــدول  لــهــيــئــة الــ
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج 
العربي, أن أهم أهداف شبكة الربط 
ــائـــي الـــخـــلـــيـــجـــي هــــو عـــدم  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
حدوث أي انقطاع للكهرباء في أي 
مــن دول الــتــعــاون، وهــو )مــا يدفعنا 
التحديث  العمل على  إلى مواصلة 
ــر الـــمـــســـتـــمـــر، والـــتـــحـــول  ــويـ ــتـــطـ والـ
ــة الـــجـــديـــدة  ــاقــ ــادر الــــطــ ــ ــصـ ــ إلــــــى مـ
يمكننا  ال  أنه  وخاصة  والمتجددة، 
االستمرار على األنماط التقليدية 
بشأن الوقود األحفوري، وأن جميع 

دول الخليج تبنت خططا للوصول 
ــري لــلــكــربــون  ــفـ ــاد الـــصـ ــيـ ــحـ إلـــــى الـ

بحلول 2050 أو 2060، وحتى يمكن 
أن نصل إلى هذه المرحلة ال بد أن 
الطاقة  كبير من  إنتاج  يكون هناك 

المتجددة(.
ــار الــخــلــيــج« إن  ــبــ وقـــــال لــــ »أخــ
لتوسعة  مــشــاريــع   3 لــديــهــا  الــهــيــئــة 
الـــشـــبـــكـــة خـــــــالل هـــــــذا الـــــعـــــام مــع 
عمان،  وسلطنة  واإلمــــارات  الكويت 
العامين  خــالل  أخـــرى  مــشــاريــع  و3 
الــقــادمــيــن مـــن بــيــنــهــا مـــشـــروع مع 
االنفتاح  إلــى  بــاإلضــافــة  البحرين، 
والــربــط مع  األخــرى  األقاليم  على 
ومــصــر  الـــعـــراق  المجاورة,  الـــــدول 
تكون  أن  أجــل  مــن  والــهــنــد،  واألردن 
لدينا شبكة إقليمية وسوق إقليمي 

للكهرباء.

وأوضح أن هناك توجها لتعزيز 
التعاون  مجلس  دول  بين  الــتــعــاون 
ــراق الــشــقــيــقــة من  ــعـ وجــمــهــوريــة الـ
خــــالل بــرنــامــج مــتــكــامــل فـــي شتى 
في  الــتــعــاون  بينها  مــن  الــمــجــاالت 
ــال الــــطــــاقــــة، وهـــيـــئـــة الـــربـــط  ــجــ مــ
للربط  بــدراســات  قامت  الكهربائي 
المباشر مع محطات كهرباء جنوب 
العراق، من أجل تعزيز كفاءة المد 
الكهربائي في هذه المناطق، الفتا 
إلــــى أن هـــنـــاك اجــتــمــاعــا ســيــجــرى 
خالل هذا الشهر مع كل من مصر 
نـــمـــوذج  أفـــضـــل  لــتــحــديــد  واألردن 

لمشروع الربط المستقبلي.

نجح فــريــق طــالبــي مــن هندسة 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
تطوير  في  البحرين  بوليتكنك  في 
برنامج يصب في دعم جهود تطوير 
زراعة األسماك في مملكة البحرين، 
توفر  تقنيات  على  يعتمد  البرنامج 
الحرارة  وآلية لدرجة  قــراءات فورية 
ومــســتــويــات تــشــبــع األكــســجــيــن في 
ــات الـــمـــخـــصـــصـــة  ــ ــزانــ ــ ــخــ ــ جـــمـــيـــع الــ

لالستزراع.
 كما يشمل البرنامج نظام تنبيه 
)إعالم( مبكر يطلق إجراءات رقمية 
الحرارة  درجة  وصلت  إذا  وفيزيائية 
ومــســتــويــات تــشــبــع األكــســجــيــن إلــى 

العالية  أو  المنخفضة  الــمــعــدالت 
ــر الـــذي يــســاعــد في  الــمــحــددة، األمـ
الــتــخــفــيــف مـــن فـــقـــدان إصــبــعــيــات 

األسماك.
تحكم  نظام  البرنامج  يوفر  كما 
ــات  ــمـــضـــخـ ــات والـ ــامــ ــمــ ــتـــح الــــصــ يـــفـ
ويــغــلــقــهــا تــلــقــائــًيــا، لــلــحــفــاظ على 
األكسجين  مــن  األخــضــر  المستوى 
المحدد  الــحــرارة  درجــة  ومستويات 
هاتف  إلــى  إشــعــاًرا  ويــرســل  مسبًقا، 
تنبيه  تــشــغــيــل  تـــم  كــلــمــا  الـــمـــشـــرف 
ــار، ويـــتـــم أيـــًضـــا مـــن خــالل  ــعــ أو إشــ
مع  إضافية  ميزة  تمكين  البرنامج 
عـــــرض Alexa وAmazon Echo الذي 

حالة  لتصور  صــوتــًيــا  تنشيطه  يتم 
الخزانات بشكل مرئي. 

 أكـــــــد وزيــــــــر شــــــــؤون الـــبـــلـــديـــات 
ــيــــس مـــجـــلـــس أمـــنـــاء  والـــــــزراعـــــــة رئــ
)بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية 
ــبــــحــــريــــن( الـــمـــهـــنـــدس وائـــــــل بــن  الــ
نــاصــر الــمــبــارك أهــمــيــة االســتــفــادة 
تطوير  فــي  الحديثة  التقنيات  مــن 
مثل  أن  معتبرا  السمكي،  االستزراع 
التقنية  والــحــلــول  االبــتــكــارات  هـــذه 
ــوزارة  ــ ســتــســهــم فـــي دعـــم مــشــاريــع الـ

لرفع نسب إنتاج األسماك محليا. 
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بقلم: السيد زهره
ص7 مقاالت

كتبت فاطمة علي:

تدشن مراكز الرعاية األولية رابع عيادة 
لـــإقـــالع عـــن الــتــدخــيــن فـــي مـــركـــز الــشــيــخ 
إذ  الــصــحــي،  آل خليفة  خــالــد  بــن  عــبــداهلل 
توجد ثــالث عــيــادات لــإقــالع عــن التدخين 
في مملكة البحرين، األولى في مركز الحورة 
في  وأخـــرى  الــعــاصــمــة،  بمحافظة  الصحي 
مركز بنك البحرين والكويت بالحد، وعيادة 
ثالثة بمركز حمد كانو الصحي في الرفاع.

ــة من  ــيــ ــة االولــ ــايـ ــرعـ وتــســعــى مـــراكـــز الـ
األشخاص  لمساعدة  الــعــيــادات  هــذه  خــالل 
المدمنين على النيكوتين على اإلقالع عن 
التدخين وتقليل فرص االنتكاسة، والتقليل 
عبر  وذلــك  النيكوتين،  استهالك  كمية  من 
من  والــعــالج  واإلرشــــاد  والمتابعة  الفحص 
التبغ  خالل التحاور والتشاور مع متعاطي 
ووضع خطة واضحة يلتزم بها مدمن التبغ 

للشفاء والتي قد تمتد عامين.

ــول آلــيــة الــعــالج يــتــم خـــالل الــزيــارة  وحـ
ــات  ــلـــسـ األولـــــــــــــى إخـــــــضـــــــاع الـــــمـــــدخـــــن لـــجـ
الفحوصات،  وبعض  وعالجية  استرشادية 
ومن ثم تحديد جلسة ثانية له مع الطبيب 
الــمــخــتــص واخـــتـــصـــاصـــي تـــعـــزيـــز الــصــحــة 
يتم  كما  بصحته،  يتعلق  مــا  كــل  لمناقشة 
عــمــل بــعــض الــفــحــوصــات كــقــيــاس الضغط 
وأخذ  الجسم  كتلة  ومؤشر  والطول  والــوزن 
قــيــاســات خــاصــة لــكــتــلــة الـــرئـــة ونــســبــة أول 
الرئة عند  الذي يخرج من  الكربون  أكسيد 
الــتــنــفــس. تــبــدأ بــعــد ذلــــك مـــراحـــل الــعــالج 
إذ  اإلقـــالع  فــي  الــراغــب  للمدخن  المجاني 
يتم إعطاؤه أدوية بديلة عن مادة النكوتين 
األدويــة  هــذه  إيقاف  يتم  كما  اعتادها  التي 

الحقا بشكل تدريجي.

ص2 أخبار البحرين
ص2 أخبار البحرين
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ــلـــومـــات مــــن الــمــمــلــكــة  أفــــــــادت مـــعـ
الــمــتــحــدة بـــأن الــفــرق الــمــنــخــرطــة في 
الحملة الهادفة إلى اختيار زعيم يقود 
إعداد  على  تعمل  »المحافظين«  حزب 
مــلــفــات مــلــيــئــة بــمــزاعــم مــحــرجــة ضد 
مرشحين منافسين ومساعديهم، وفي 
الــوقــت الـــذي أجــبــر فيه رئــيــس الـــوزراء 
ــونـــســـون عــلــى  ــوريــــس جـ الـــبـــريـــطـــانـــي بــ
التنحي بسبب سلسلة ال متناهية من 
الحوادث التي ألقت بظالل من الشك 
حول نزاهته الشخصية، نبه أحد كبار 
أعضاء البرلمان من حزب المحافظين 
ثقل  اآلن  لها  بــات  »الفضيحة  أن  إلــى 
لقيادة  المقبلة  االنتخابات  على  كبير 

الحزب«.
وأوضحت صحيفة »صاندي تايمز« 
ــاءات بــأن  ــ بـــرزت ادعـ أنـــه نتيجة لــذلــك 
ضمن  يتنافسان  ــل  األقـ عــلــى  فريقين 
ملفات  سلما  قــد  االنتخابية،  الحملة 
المعارض  »الــعــمــال«  حــزب  إلــى  رقمية 
مـــلـــيـــئـــة بــــــــادعــــــــاءات ضـــــد خــصــومــهــم 

ــداف حــتــى  ــهــ ــتــ الـــمـــحـــتـــمـــلـــيـــن، مــــع اســ
مــوظــفــي الــمــرشــحــيــن لــقــيــادة الــحــزب، 

خلفًا لجونسون.
ــات الــمــســربــة  ــفـ ــلـ ــمـ ــأن الـ ــ وأفــــيــــد بــ
تتضمن مزاعم عن عالقات لمرشحين 

خارج إطار الزواج واللجوء إلى تحايل 
عقاقير  واستخدام  ضريبية  ومراوغات 
غير مشروعة ومعاشرة بنات هوى، مع 
تعيين محقق خاص واحد على األقل 
للتدقيق في الترتيبات المالية لبعض 

الــمــرشــحــيــن الــمــنــافــســيــن عــلــى قــيــادة 
الحزب.

المحافظين  بــارز في حزب  مصدر 
بــأن  الــقــول للصحيفة  إلـــى حــد  ذهـــب 
»شائعات يتم تداولها على نطاق واسع 
من  شكل  في  مرشحين  بتورط  تتعلق 
ممارسة  مثل  الجنسي  الشذوذ  أشكال 
الشريك  وتقييد  الــســاديــة  الــمــازوخــيــة 
والــســيــطــرة عــلــيــه، إضــافــة إلـــى مــزاعــم 
بــإقــامــة عــالقــات غــيــر الئــقــة والــتــقــاط 
صــــــور فـــاضـــحـــة يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا 

لالبتزاز والتشهير«.
ويضيف المصدر أن تلك المزاعم 
وصلت إلى حد أن »إحدى الشخصيات 
المرشحة والمتنافسة على زعامة حزب 
الــمــحــافــظــيــن طــلــبــت مـــن الــمــوظــفــيــن 
ــهــــم الــحــكــومــيــة خــالل  تــســلــيــمــهــا أوراقــ

وجودها في الحمام«.
وتـــســـود مـــخـــاوف مـــتـــزايـــدة مـــن أن 
يمهد كل ذلك الطريق إلى حملة غير 
متنافسين  سعي  مع  تحديدًا  نظيفة، 

أكد  إلــى تشويه صــورة خصومهم، وقــد 
أحــد كــبــار أعــضــاء الــبــرلــمــان مــن حزب 
»الجميع  أن  للصحيفة  المحافظين 
يــنــتــظــرون انــتــهــاء هـــذه الــفــتــرة الــقــذرة 
بانتخاب  نــقــوم  وأن  حزبنا،  تــاريــخ  مــن 
زعيم جديد يتمتع بمقدار من النزاهة 
ــد لــهــذه  ــع حــ ــ ــون قــــــــادرًا عـــلـــى وضـ ــكــ ويــ

المرحلة الكارثية«.
لــهــا  بــــــات  الـــفـــضـــيـــحـــة  »أن  ورأى 
تــأثــيــرهــا الــضــاغــط عــلــى االنــتــخــابــات 
المقبلة الختيار قيادة جديدة للحزب، 
بــحــيــث مــن الــمــحــتــمــل أن تــجــعــل هــذه 
في  قـــذارة  األكــثــر  االنتخابية  الحملة 

التاريخ«.
وعلى الــرغــم مــن عــدم وجــود دليل 
عام يدعم مثل هذه المزاعم في الوقت 
تفاصيلها  تــطــفــو  أن  يــتــوقــع  الـــراهـــن، 
على السطح قريبًا، نظرًا إلى الطبيعة 
الملحة المحتملة التي عادة ما تتسم 

بها المنافسة على قيادة حزب.

ح�رب »ملف�ات  ق�ذرة« ت�ص�تعل ف�ي بريطاني�ا
المحافظي�ن ح�زب  رئا�س�ة  عل�ى  للمتناف�س�ين  مذهل�ة  ف�سائ�ح  ت�س�ريب 

} وزير العمل.

} فضائح في بريطانيا مع سقوط جونسون.
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ونـــــــــــــــاقـــــــــــــــش االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاع 
ــدادات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــــتــــحــــضــــيــــرات واالســ
الســتــيــعــاب وتــســجــيــل الــبــاحــثــيــن 
عــــن عـــمـــل الــــجــــدد الــــذيــــن انـــهـــوا 
الثانوية  الــمــراحــل  فــي  دراســتــهــم 
ــة، وذلــــــــك لــتــســهــيــل  ــيــ ــعــ ــامــ والــــجــ
وتلبية  العمل  سوق  في  إدماجهم 
بالتعاون  التدريبية  احتياجاتهم 
مع صندوق العمل )تمكين(، وفي 
هــــذا الــســيــاق تـــم إعــــان تــدشــيــن 
الــنــســخــة اإللــكــتــرونــيــة الــجــديــدة 
لــخــدمــة تــســجــيــل الــبــاحــثــيــن عن 
عمل، وذلــك بعد إعــادة هندستها 
سهولة  أكــثــر  بطريقة  وتقديمها 
ــة لــلــمــســتــفــيــديــن، ووفــــق  ــ ــرونـ ــ ومـ
ــدث الــتــقــنــيــات الــمــســتــخــدمــة  ــ أحـ
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، لــتــضــاف إلــى 
ســلــســلــة الـــخـــدمـــات اإللــكــتــرونــيــة 
التي تقدمها الوزارة عبر موقعها 

 .mlsd.gov.bh االلكتروني
كـــمـــا تـــطـــرق االجـــتـــمـــاع الـــى 
ــات لـــتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة  ــيــ وضـــــع آلــ
الـــجـــهـــات ذات  الــمــجــتــمــعــيــة مــــع 
أصحاب  مقدمتهم  وفــي  الصلة، 
ــريـــك  ــشـ ــارهــــم الـ ــبــ ــتــ ــاعــ ــعــــمــــل بــ الــ
ــي فــــي عــمــلــيــة تــوظــيــف  ــ ــاسـ ــ األسـ
الخاص،  القطاع  في  المواطنين 

ــزم  ــحــ ــد مــــــن الــ ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ وتـ
التنافسية  والــمــزايــا  التشجيعية 
للمنشآت التي تستقطب العمالة 
التفتيش  فرق  وتفعيل  الوطنية، 
الشواغر  من  المزيد  عن  للبحث 
الــوظــيــفــيــة فــي الــقــطــاع الــخــاص 
لدى  الــشــواغــر  بنك  فــي  لضخها 
الــوزارة، فضًا عن مناقشة تعزيز 
استدامة توفير التدريب المجاني 
على رأس العمل وتنشيط عملية 
للخريجين  االحترافي  التدريب 
مــن أجـــل ســد الــفــجــوة الــمــهــاريــة 
بين مخرجات التعليم ومتطلبات 
ــع إدمــــــاج  ــريـ ــسـ ــتـ ســــــوق الـــعـــمـــل لـ
الموطنين في مختلف القطاعات 

االقتصادية والتجارية.
وكــــشــــف حـــمـــيـــدان لــــ»أخـــبـــار 
الخليج« عن أن الوظائف المتاحة 
 3500 من  أكثر  الشواغر  بنك  في 
ـــرض الـــتـــوظـــيـــف  ــعـ ــي مــ ــ ــر فـ ــاغــ شــ
االلــكــتــرونــي أمـــام الــبــاحــثــيــن عن 
ــدخـــــول عــبــر  عـــمـــل ويـــمـــكـــنـــهـــم الـــ
مــا يتطابق مع  واخــتــيــار  الــنــظــام 
وميولهم،  ومــهــاراتــهــم  مؤهاتهم 
يوميا  ومراجعتها  ويتم تحديثها 
مـــن قــبــل أصـــحـــاب الــعــمــل وفـــرق 

التسويق بالوزارة.

مــؤكــدا أن اصــحــاب االعــمــال 
االكفأ  باختيار  بــدورهــم  يقومون 
واألعــمــال  المهام  ألداء  واألنــســب 
الــمــطــلــوب وفــقــا لــمــتــطــلــبــات كل 

وظيفة.
تـــراقـــب  الــــــــــــوزارة  أن  مـــبـــيـــنـــا 
ساسة وسامة االجراءات وتقوم 
بمعاونة الطرفين إلتمام عمليات 
التوظيف بيسر وسهولة وتوثيقها 
المختصة  الــجــهــات  كـــل  وتـــزويـــد 
نتائج  النظام  يعرض  حيث  بها، 
الترشيحات للباحثين عن عمل.

مع إتاحة النظام االلكتروني 
ــيـــار  ــتـ لـــلـــبـــاحـــثـــيـــن عـــــن عـــمـــل اخـ
تناسبهم  التي  التدريبية  الدورات 
وكذلك فرص التدريب على رأس 

العمل المتاحة وفق اختيارهم.
وأكد حميدان ضرورة استثمار 
التحوالت اإليجابية التي أفرزتها 
ونمو  االقتصادي  التعافي  خطة 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الــتــجــاريــة 
ــور الــقــطــاعــات  والــصــنــاعــيــة وتـــطـ
النوعية  الفرص  لتعزيز  الناشئة 
ــق أفـــضـــل  ــيـ ــبـ ــطـ ــيـــن وتـ ــنـ ــلـــمـــواطـ لـ
الــمــمــارســات نــحــو تــســريــع وتــيــرة 
تـــوظـــيـــف الـــمـــواطـــنـــيـــن وجــعــلــهــم 
الــتــوظــيــف،  عــنــد  األول  الـــخـــيـــار 

ــع تـــوفـــيـــر  ــ وذلـــــــــك بــــالــــتــــزامــــن مــ
لتمكين  التنافسية  العمل  بيئة 
الــــمــــواطــــنــــيــــن مــــــن االنــــــخــــــراط 

والتطور في سوق العمل. 
وأشـــار الــوزيــر إلــى أنــه سيتم 
ــرز  ــرة الـــــقـــــادمـــــة فــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ خــــــــال الـ
ــتـــوافـــرة فـــي بنك  ــائـــف الـــمـ ــوظـ الـ
ــاعـــات  الــــشــــواغــــر بـــحـــســـب الـــقـــطـ
واألنشطة االقتصادية، والتواصل 
ــاب الـــعـــمـــل لــتــســريــع  ــ ــحـ ــ ــع أصـ ــ مـ
تسكين هذه الشواغر بالخريجين 

عمل،  عــن  الباحثين  المواطنين 
يــمــكــنــهــا  الـــمـــنـــشـــآت  ان  ــة  ــاصــ وخــ
ــيـــة  ــيـــر الـــذاتـ ــلـــى الـــسـ االطــــــــاع عـ
لــلــبــاحــثــيــن عـــن عــمــل مـــن خــال 
ــوزارة  ــ ــلـ ــ ــع االلــــكــــتــــرونــــي لـ ــوقــ ــمــ الــ
الموارد  واختيار احتياجاتهم من 
ستقوم  حيث  الوطنية،  البشرية 
الـــــــــــــوزارة بـــتـــكـــثـــيـــف مـــتـــابـــعـــاتـــهـــا 
لـــلـــقـــوائـــم الـــمـــرشـــحـــة لــلــوظــائــف 
ــرة لــلــتــأكــد مــــن انــتــهــاء  ــوافـ ــتـ ــمـ الـ
الشاغر  وفــق  التوظيف  إجـــراءات 

الموجود لدى المنشأة. 
ــدان بــالــتــعــاون  ــيـ ــمـ وأشـــــــاد حـ
ومختلف  الـــوزارة  بين  المشترك 
في  مشيرًا  العاقة،  ذات  الجهات 
المثمر  التعاون  إلى  السياق  هذا 
في  )تمكين(  العمل  صندوق  مع 
الــتــأســيــس لــمــرحــلــة جـــديـــدة من 
دعم  في  أسهم  ما  العمل،  تكامل 
الــتــدريــب  فـــرص  تــوفــيــر  وتشجيع 
القيمة  وذات  النوعية  والتوظيف 
المضافة للبحرينيين في القطاع 

الباحثين عن  الخاص، واستفادة 
عـــمـــل مــــن بــــرامــــج دعـــــم األجـــــور 
ــيـــذ الـــبـــرامـــج  ــنـــفـ والـــــحـــــوافـــــز، وتـ
التدريب  مــجــاالت  فــي  المشتركة 
بهدف  البشرية  الــمــوارد  وتنمية 
ورفع  التوظيف  عمليات  تنشيط 
من  البحريني  الــعــامــل  تنافسية 
خال رفع كفاءته وخفض كلفته 
حيث  األجــنــبــي،  بالعامل  مقارنة 
تــطــرق حــمــيــدان فــي هـــذا االطـــار 
تنظيم  وهيئة  ــوزارة  الـ تعاون  إلــى 

ــوق الـــعـــمـــل فــــي تـــعـــزيـــز جــهــود  ــ سـ
تــوظــيــف الــعــمــالــة الــوطــنــيــة في 
وتبادل  الخاص،  القطاع  منشآت 
الــبــيــانــات أســبــوعــيــًا وبــشــكــل آلــي، 
المنشآت  بيانات  تحديث  بغرض 
ــيــــف،  ــتــــوظــ فــــــي ضــــــــوء حـــــركـــــة الــ
التسويق  لعمليات  والتخطيط 
البحرينيين  تــوظــيــف  وتــشــجــيــع 
أصحاب  يطلبها  التي  المهن  في 
التي  الحوافز  عــرض  مع  العمل، 

تقدمها الوزارة.
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رقابي ودورنا  عمل  عن  الباحثين  من  والأن�سب  الأكفاأ  اختيار  في  الكاملة  الحرية  لهم  الأعمال  اأ�سحاب 

كتب: فاضل منسي
رئيس  العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذًا 
مجلس الــوزراء، ببذل كل الجهود لزيادة سرعة التنفيذ في مسارات العمل الحكومي كافة بما يضمن 
تعزيز جودة واستدامة الخدمات الحكومية والتركيز على البرامج والمشاريع التنموية التي تصب في 
صالح خلق الفرص الواعدة للمواطنين، عقد وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان اجتماعًا مع 
القادمة  الــوزارة خال المرحلة  أولويات  التباحث حول  الــوزارة، حيث تم  التنسيق والمتابعة في  لجنة 
والسياسات الازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع بكل كفاءة، بما يتماشى مع برنامج الحكومة، ويحقق 

أقصى درجات الجودة في تقديم واستدامة الخدمات الملبية لطموحات المواطنين.

} اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة.

} وزير البلديات خال لقاء طلبة البوليتكنك.

} عيادة اإلقاع عن التدخين.

أكد المهندس وائل بن ناصر 
الـــمـــبـــارك وزيــــر شــئــون الــبــلــديــات 
والزراعة رئيس مجلس أمناء كلية 
الــبــحــريــن الــتــقــنــيــة )بــولــيــتــكــنــك 
من  االســتــفــادة  أهمية  البحرين( 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فـــي تــطــويــر 
االســـتـــزراع الــســمــكــي، مــعــتــبــرًا أن 
ــارات والــحــلــول  ــكـ ــتـ مــثــل هــــذه االبـ
التقنية ستسهم في دعم مشاريع 
الوزارة لرفع نسب انتاج األسماك 

محليا.  
وأوضــــح الـــوزيـــر الــمــبــارك أن 
ــن  مــــرتــــكــــزات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة األمــ
حضرة  إليها  وجــه  التي  الغذائي 
صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
بمتابعة  تحظى  والتي  المعظم، 
صاحب  بــرئــاســة  الحكومة  ودعـــم 
ــر ســلــمــان  ــيـ الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
تتمحور  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عـــــلـــــى تــــوظــــيــــف 
مشاريع  فــي  الحديثة  التقنيات 
األمــــن الــغــذائــي الــمــخــتــلــفــة، من 
خال االهتمام باألفكار والحلول 
تتغلب  التي  والتقنية  اإلبداعية 
بما  المختلفة،  الــتــحــديــات  على 

يحقق التطلعات المنشودة.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال حـــضـــور 
لطلبة  ــًا  عـــرضـ الـــمـــبـــارك  الـــوزيـــر 
المعلومات  وتكنولوجيا  الهندسة 
واالتــــــــصــــــــاالت فــــــي بـــولـــيـــتـــكـــنـــك 
معرض  في  المشاركين  البحرين 
الـــمـــشـــاريـــع الــهــنــدســيــة الـــســـادس 
فــي  ــًرا  ــ ــؤخـ ــ مـ أقـــيـــم  الــــــذي   2022

ــاون بــــيــــن مـــركـــز  ــعــ ــتــ ــالــ ــة بــ ــيـ ــلـ ــكـ الـ
ــار الــســحــابــي فـــي الــكــلــيــة  ــكـ ــتـ االبـ
حــيــث  وشركة AWS وتمكين، 
قدم الطلبة علي نبيل عبدالنبي، 
وزهور حسين بوسهيل، ومرام وليد 
الجاسم، وزهرة محمد العصفور، 
ــرة  وحــســيــن مــحــمــد مـــرهـــون، وزهـ
ــزة خـــالـــد  ــ ــمـ ــ ــو، وحـ ــفــ ــعــ فـــيـــصـــل الــ
ــبـــاس الـــشـــجـــار،  ــنـــد، وغــــســــان عـ سـ
ــا تــقــديــمــًيــا عـــن الــبــرنــامــج  عـــرًضـ
يصب  بما  بتطويره  قــامــوا  الـــذي 
فــــي دعـــــم جــــهــــود تـــطـــويـــر زراعـــــة 
األســـمـــاك، وذلــــك بــحــضــور  عــدد 
من المسؤولين من صندق العمل 
)تمكين( ، ومعهد البحرين للؤلؤ 
ــكـــريـــمـــة )دانـــــــــات(،  واألحـــــجـــــار الـ

والجهات الداعمة.
ــر  ــّبـ  وبــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، عـ
المهندس وائل بن ناصر المبارك 
اإلبــداع  بمستوى  فخره  بالغ  عن 
الــتــي  ــز  ــيـ ــمـ ــتـ والـ ــار  ــكــ ــتــ االبــ وروح 
يــتــمــتــع بــهــا طــلــبــة الــبــولــيــتــكــنــك، 
والـــذيـــن قـــدمـــوا مــشــاريــع نــوعــيــة 

على  عملوا  حيث  الــمــعــرض،  فــي 
ــيــــف وصــــيــــاغــــة الــــمــــهــــارات  ــوظــ تــ
دراســتــهــم  خـــال  اكتسبوها  الــتــي 
البــتــكــار حــلــول جـــديـــدة ونــاجــعــة 
المجتمع،  عــلــى  بــالــفــائــدة  تــعــود 
مــشــيــًرا إلـــى أن الــتــعــاون الــقــائــم 
بين الكلية والشركات من القطاع 
للطلبة  الــفــرصــة  أتـــاح  الصناعي 
لتبني مشاريع واقعية في الحياة 
العملية وتقديم حلول ذات مردود 

إيجابي.
وخــــــــــــــــال الــــــــــــعــــــــــــرض، قـــــــام 
المشروع  على  العاملون  الطلبة 
بــاســتــعــراض تــفــاصــيــل الــبــرنــامــج 
توفر  تقنيات  على  يعتمد  الـــذي 
ــة لـــدرجـــة  ــ ــيـ ــ ــة وآلـ ــ ــوريـ ــ قــــــــــراءات فـ
ــات تــشــبــع  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الــــــــحــــــــرارة ومـ
الخزانات.  جميع  في  األكسجين 
كما يشمل البرنامج نظام تنبيه/ 
إعام مبكر يطلق إجراءات رقمية 
وفيزيائية إذا وصلت درجة الحرارة 
إلى  األكسجين  تشبع  ومستويات 
العالية  أو  المنخفضة  المعلمات 

المحددة، األمر الذي يساعد في 
التخفيف من فقدان اإلصبعيات.

ــر الـــبـــرنـــامـــج نــظــام  ــوفـ كـــمـــا يـ
تـــــحـــــكـــــم يـــــفـــــتـــــح الـــــصـــــمـــــامـــــات 
والــمــضــخــات ويــغــلــقــهــا تــلــقــائــًيــا، 
للحفاظ على المستوى األخضر 
درجة  ومستويات  األكسجين  من 
ويرسل  مسبًقا،  المحدد  الحرارة 
كلما  المشرف  إلــى هاتف  إشــعــاًرا 
ويتم  إشــعــار.  أو  تنبيه  تشغيل  تم 
تمكين  البرنامج  أيًضا من خال 
ميزة إضافية مع عرض Alexa و
يتم  Amazon Echo الذي 
تــنــشــيــطــه صـــوتـــًيـــا لــتــصــور حــالــة 

الخزانات بشكل مرئي. 
ــج  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ أن  إلـــــــــــى  يـــــــشـــــــار 
ــز االبـــــــتـــــــكـــــــار الــــســــحــــابــــي  ــ ــ ــركـ ــ ــ مـ
 C l o u d ليتكنك  لبو با
 Innovation Centres
للمنظمات  CIC(( يوفر فرصة 
غــــيــــر الــــربــــحــــيــــة والــــمــــؤســــســــات 
الحكومية  والــهــيــئــات  التعليمية 
لــلــتــعــاون مـــع مــنــظــمــات الــقــطــاع 
تحدياتها  بــشــأن  ــرى  ــ األخـ الـــعـــام 
األكــثــر إلــحــاًحــا، واخــتــبــار األفــكــار 
الجديدة من خال عملية االبتكار 
إلــى  في Amazon، والوصول 

.AWS الخبرة التقنية لشركة
الحكومية  لــلــجــهــات  ويــمــكــن 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـــــجـــــهـــــات غــيــر 
خدمات  مــن  االســتــفــادة  الربحية 
ــبــــرات  الــــمــــركــــز مـــــن خـــــــال الــــخــ
ونشر  يتضمنها  الــتــي  والـــقـــدرات 
الدروس المستفادة لزيادة عملية 

االبتكار والتطوير.

خال تقديم طلبة البوليتكنك حلول مبتكرة

وزي������ر ال���ب���ل���دي���ات ي����وؤك����د اأه���م���ي���ة اال����س���ت���ف���ادة م��ن 
ال�سمكي اال����س���ت���زراع  ت��ط��وي��ر  ف���ي  ال��ح��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

كتبت: فاطمة علي
تدشن مراكز الرعاية األولية رابع عيادة 
ــز الــشــيــخ  ــركـ لــــإقــــاع عــــن الـــتـــدخـــيـــن فــــي مـ
عـــبـــداهلل بـــن خــالــد آل خــلــيــفــة الــصــحــي، إذ 
تــوجــد ثــاث عــيــادات لــإقــاع عــن التدخين 
في مملكة البحرين، األولى في مركز الحورة 
في  ــرى  وأخــ الــعــاصــمــة،  بمحافظة  الــصــحــي 
بالحد وعيادة  والكويت  البحرين  مركز بنك 

ثالثة بمركز حمد كانو الصحي في الرفاع.
وتسعى مراكز الرعاية األولية من خال 
هذه العيادات مساعدة األشخاص المدمنين 
التدخين  عــن  اإلقـــاع  على  النيكوتين  على 
وتــقــلــيــل فــــرص االنـــتـــكـــاســـة، والــتــقــلــيــل من 
خال  من  وذلــك  النيكوتين  استهاك  كمية 
الــفــحــص والــمــتــابــعــة واإلرشـــــاد والــعــاج من 
التبغ  متعاطي  مع  والتشاور  التحاور  خال 
ووضع خطة واضحة يلتزم بها مدمن التبغ 

للشفاء والتي قد تمتد عامين.
وحــــول آلــيــة الــعــاج يــتــم خـــال الــزيــارة 
األولى إخضاع المدخن لجلسات استرشادية 
وعـــــاجـــــيـــــة وبـــــعـــــض الـــــفـــــحـــــوصـــــات، ومــــن 
ثـــم تــحــديــد جــلــســة ثــانــيــة لـــه مـــع الــطــبــيــب 
المختص وأخصائي تعزيز الصحة لمناقشة 

بعض  عمل  يتم  كما  بصحته،  يتعلق  ما  كل 
الفحوصات كقياس الضغط والوزن والطول 
خاصة  قياسات  وأخــذ  الجسم  كتلة  ومــؤشــر 
لكتلة الرئة ونسبة أول أكسيد الكربون الذي 
يخرج من الرئة عند التنفس، تبدأ بعد ذلك 
مراحل العاج المجاني للمدخن الراغب في 
اإلقاع، إذ يتم إعطاؤه أدوية بديلة عن مادة 
النكوتين التي اعتادها، كما يتم إيقاف هذه 

األدوية الحقا بشكل تدريجي.
وتتوافر في عيادات اإلقاع عن التدخين 
بالمراكز الصحية أجهزة خاصة بها، وتشمل 
جــهــاز الـــذبـــذبـــات الــكــهــربــائــيــة أو مـــا يــعــرف 
بالتامس الفضي كبديل عن اإلبر الصينية 
)فــيــمــا بــعــد( وجـــهـــاز قــيــاس وظــيــفــة الــرئــة، 
الكربون  أكسيد  أول  قياس  إلى جهاز  إضافة 
األخيرين  والــجــهــازيــن  الــمــراجــع  تنفس  فــي 
ــــاع عن  أجـــهـــزة خــاصــة ومــهــمــة لــعــيــادة اإلقـ
العاملين  لدعم  والمتابعة  للعاج  التدخين 
نتائج  على  الحصول  ناحية  من  العيادة  في 
تزيد  أنها  كما  للعاج،  إضافة  موثقة  فورية 
من ثقة المراجع في العيادة وجدية العمل. 
وتشير آخر األرقام الصحية المعلنة إلى 
أن عيادات اإلقاع عن التبغ استقبلت خال 
فيما  شخصًا،   1455 و2019،   2018 العامين 

بلغ عدد الزيارات 2927 زيارة، فيما بلغ معدل 
اإلقاع عن التبغ بين األشخاص المترددين 
على عيادات اإلقاع عن التبغ الذين مر على 
متابعتهم في العيادة 6 أشهر أو أكثر، %56.5 
إلى 57% بين من هم أكبر من 18 سنة، و%55 

بين من تقل أعمارهم عن 18 سنة.
الــدراســات  متصل  أثــبــتــت  صعيد  وعــلــى 
من  أكثر  على  تحتوي  العادية  السيجارة  أن 
7000 مكون منها أكثر من 70 مسرطنا و مادة 
باإلضافة  المسرطنة،  الــكــربــون  أكسيد  أول 
ــان  ــادة الــنــيــكــوتــيــن الــتــي تــســبــب اإلدمــ إلـــى مــ
ــواع الــتــبــغ والــســيــجــارة  ــ ومـــوجـــودة فـــي كـــل أنـ
الصحة  منظمة  أكــــدت  فــيــمــا  اإللــكــتــرونــيــة، 
التدخين  أن  الحديثة  والــدراســات  العالمية 
بــأنــواعــه يعتبر عــامــًا أســاســًيــا فــي اإلصــابــة 
باألمراض المزمنة كأمراض القلب وتصلب 
األوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وتزيد 
والعديد من  السكري  نسبة اإلصابة بمرض 
أنواع السرطانات،  إلى جانب التأثير السلبي 
والرجال  النساء  من  كل  لدى  الخصوبة  في 
وارتـــــفـــــاع خـــطـــر حــــــدوث مـــشـــاكـــل اإلنـــجـــاب 
والـــحـــمـــل لـــــدى الـــنـــســـاء الـــمـــدخـــنـــات مــثــل 
الــمــبــكــرة، الحمل خــارج  الــــوالدة  اإلجــهــاض، 

الرحم، وغيرها من المضاعفات.

مجهزة باأحدث المعدات الطبية

تد�سين رابع عيادة لالإقالع عن التدخين في مركز ال�سيخ عبداهلل بن خالد

ــت د. إيــــمــــان نــــاجــــي مـــســـتـــشـــارة رئــيــس  ــ ــرحـ ــ صـ
والمنسق  الشبابية  األمــــور  فــي  الــخــالــديــة  جمعية 
العام للجمعية بأن مجلس اإلدارة عازم على إنشاء 
ــددا مـــن الــمــســتــشــاريــن  مــجــلــس اســتــشــاري يــضــم عــ
شبابية  كـــأول جمعية  الــتــخــصــصــات،  أصــحــاب  مــن 
تبادر إلى اتخاذ هذه الخطوة المهمة، وتهدف هذه 
المبادرة إلى الدفع بالعمل التطوعي والشبابي نحو 
الــتــطــور واالزدهـــــار؛ مــن خــال تقديم االســتــشــارات 
في  للراغبين  الجمعية  فــي  المستشارين  من قبل 

الحصول على استشارة.
يجتمع  ســـوف  المجلس  هـــذا  أن  إلـــى  وأشــــارت 
مرة كل شهر؛ وذلك لتفصيل جميع الفعاليات التي 

تنظمها الجمعية خال الشهر، ويتم التناقش فيها 
الثابتة  الخطوات  هذه  أن  مؤكدة  التطوير،  بغرض 
الشبابية  الخالدية  جمعية  تتخذها  التي  والجادة 
على  اإلدارة  مــجــلــس  تـــؤكـــد عـــزم  الـــوقـــت  هــــذا  فـــي 
مستويات  على  به  والدفع  التطوعي  العمل  تطوير 
عالمية، وذلك لما تمتلكه مملكة البحرين من دعم 
يحظى به القطاع الشبابي من لدن حضرة صاحب 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة 
الملكي  السمو  صــاحــب  ومتابعة  المعظم،  الــبــاد 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، ونوهت إلى أن المجلس االستشاري 

سيتشكل خال األيام القادمة بإذن اهلل.

الخالدي���ة تن�س���ئ اأول مجل����س ا�ست�س���اري �س���بابي ف���ي البحري���ن

} د. إيمان ناجي.
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 ,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

Link
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ــي بـــــدايـــــة الـــــــزيـــــــارة، أشـــــار  ــ ــ وفـ
في  العاملين  كــفــاءة  إلــى  الــوزيــران 
ــيـــة مـــن الـــكـــوادر  ــامـ الـــصـــفـــوف األمـ
التي  الــمــســانــدة  والــجــهــات  الطبية 
الميداني  الشامل  مركز  في  عملت 
للتصدي  الوطنية  الجهود  ضمن 
ــا )كــوفــيــد  لــجــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـ
جــــــودة  عــــلــــى  وحـــــافـــــظـــــت   ،)19-
الخدمات الطبية التي تم تقديمها 
بجد واجتهاد، حيث قاموا بعملهم 
ــه، وقـــدمـــوا الــدعــم  ــ عــلــى أكـــمـــل وجـ
مواقع  بكافة  الطبية  للفرق  الــازم 
العمل بمحافظات مملكة البحرين 
الــتــعــامــل مع  مــراحــل  فــي مختلف 

الجائحة.
وقد اطلع الوزيران على مباني 
ومــنــشــآت الــمــجــمــع، والـــــذي يضم 
ــا بــمــقــايــيــس  ــاؤهـ 9 مـــبـــان، تـــم إنـــشـ
من  مستوى  أعلى  لتقديم  حديثة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــعــاجــيــة 
ــن الـــمـــنـــظـــومـــة  ــمــ ــل، ضــ ــ ــيـ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ والـ

الصحية بالمملكة.
وخــــــــال الـــــــزيـــــــارة، أكــــــد وزيـــــر 
إنــشــاء  أن  االجــتــمــاعــيــة  الــتــنــمــيــة 

مجمع اإلعاقة الشامل الذي يعنى 
الــعــزيــمــة  ذوي  مــــن  ــاألشــــخــــاص  بــ
اهتمام  مــن  بــه  يحظون  مــا  يعكس 
ــبـــيـــر مـــــن لــــــدن حــــضــــرة صـــاحـــب  كـ
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
المعظم،  الــبــاد  مــلــك  خليفة  آل 
ــاحـــب  ــة مــــــن صـ ــثـ ــيـ ــثـ ومــــتــــابــــعــــة حـ
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
مــجــلــس الــــــوزراء، مــشــيــرًا إلـــى عــزم 
تهيئة  فــي  الــــوزارة على االســتــمــرار 
الــجــوانــب الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
أفضل  لتوفير  الازمة  واإلمكانيات 
ــيـــاجـــات هـــذه  ــتـ الـــســـبـــل تــلــبــيــًة الحـ
الــمــهــمــة وإدمـــاجـــهـــم بشكل  الــفــئــة 
ــا يــوفــر  ــمـ ــر فــــي الــمــجــتــمــع، وبـ ــبـ أكـ
في  للمشاركة  أمامهم  أكــثــر  فــرصــا 
مضيفًا  الــوطــنــيــة،  التنمية  جــهــود 
أضخم  مــن  يــعــد  المجمع  هـــذا  أن 
والخدماتية  التنموية  المشروعات 
الــتــي أقــيــمــت بــالــشــراكــة والــتــعــاون 
التنمية  ووزارة  األشــغــال  وزارة  بين 
حيث  الصحة،  ووزارة  االجتماعية 
تـــم تــشــيــيــده عــلــى مــســاحــة قــدرهــا 

ثاثة هكتارات تقريبًا.
ــرة  ــ ــا، أكـــــــدت وزيــ ــهـ ــبـ ــانـ ــن جـ ــ ومــ
فــي  مـــاضـــيـــة  الــــــــــوزارة  أن  الـــصـــحـــة 
تـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فــي 
متكامل  بــشــكــل  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
وتحسين  استدامتها  يضمن  وبما 
المستمر  السعي  إطــار  في  جودتها 
نـــحـــو تــحــقــيــق الـــصـــحـــة الــشــامــلــة 
ــى الــخــطــط  ــ ــيـــرًة إلـ لــلــجــمــيــع، مـــشـ
االســتــراتــيــجــيــة الــمــوضــوعــة والــتــي 
حـــقـــقـــت ســلــســلــة مــــن اإلنـــــجـــــازات 
الـــنـــوعـــيـــة عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة، مــنــوهــًة بــالــحــرص على 
مــواصــلــة تــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات 
بـــجـــودة وكـــفـــاءة وتــنــافــســيــة عــالــيــة 
لتواكب أحدث المستجدات الطبية 
في  العلمية  واألبــحــاث  والــدراســات 
الــمــجــاالت الــعــاجــيــة والــتــأهــيــلــيــة 
موضحًة  المرضى،  جميع  لصالح 
االلتزام الدائم بتعزيز وتيرة العمل 
الجهات  بين  المشترك  والتنسيق 
الــمــعــنــيــة بــالــمــجــمــع مــن أجـــل رفــد 
لتطوير  الرامية  والجهود  التكامل 
ــات الــتــي  ــدمــ ــتـــوى جـــــــودة الــــخــ مـــسـ

تقدمها الحكومة للجميع.

كما جرى خال الزيارة االطاع 
على منظومة عمل المجمع، والتي 
تـــوائـــم األهـــــــداف الـــتـــي أنـــشـــئ لها 
ــــل تــحــســيــن عــمــلــيــة  ــــك مــــن أجـ وذلــ
متكامل،  بشكل  والــتــأهــيــل  الــعــاج 
ــعــــد الـــمـــجـــمـــع مـــــن أكـــبـــر  ــيــــث يــ حــ

المتخصصة  والمراكز  المجمعات 
لذوي العزيمة على مستوى الشرق 
األوســـــــــط، ويـــتـــخـــصـــص فــــي عـــاج 
ورعاية وتعليم وإعادة تأهيل الفئات 
والصم  داون  كمتازمة  المختلفة 
الدماغي  والتلف  والتوحد  والبكم 

واألمــــــــراض الــعــقــلــيــة، إلــــى جــانــب 
وجود عدد من األقسام األخرى فيه 
النفسي  والعاج  الطبيعي  كالعاج 
والــــعــــاج بــالــعــمــل ومــــركــــز لــلــدعــم 
والتقييم  للقياس  ومركز  النفسي 

والتشخيص.
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كتب: أحمد عبداحلميد

البحرينية  الحج  بعثة  تبدأ 
الرسمية في العودة من المملكة 
البحرين  إلى  السعودية  العربية 
يــعــود  أن  عـــلـــى  الـــخـــمـــيـــس  غـــــدا 
أفــــواج البعثة يــوم  آخـــر فـــوج مــن 
السبت القادم، وذلك بعد أن أدى 
شعائر  البحرين  مملكة  حــجــاج 
الـــحـــج لـــهـــذا الـــعـــام بــكــل ســهــولــة 
ويــســر فـــي ظـــل تــنــســيــق مشترك 
مع السلطات السعودية، وبجهود 
مــخــتــلــف الـــلـــجـــان الـــعـــامـــلـــة فــي 
بذلك  صـــرح  الــرســمــيــة..  البعثة 
ــــس لــجــنــة  ــيـ ــ ــــف رئـ ــوسـ ــ ــح يـ ــ ــالـ ــ صـ
ــة واإلعـــــــــام  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـــــعـــــاقـــــات الـ

بالبعثة البحرينية.
»أخــبــار  مــن  ســـؤال  وردا على 
أداء  ــيـــم  ــيـ تـــقـ حـــــــول  ــج«  ــيــ ــلــ ــخــ الــ
الـــحـــمـــات الـــبـــحـــريـــنـــيـــة أوضــــح 
الــتــقــيــيــم  عـــمـــلـــيـــات  أن  ــوســــف  يــ
قبل  مــن  باستمرار  تــجــري  كــانــت 
لجنة التقييم والمتابعة بالبعثة 
الشريان،  يوسف  صــاح  برئاسة 
وكــانــت آخــر مــراحــل التقييم في 
مخيم البحرين في مشعر منى، 
التقييم  عــمــلــيــات  أن  إلـــى  الفــتــا 
عــودة حجاج  بعد  ستتم  النهائي 

البحرين إلى المملكة.
واســــتــــعــــرض رئــــيــــس لــجــنــة 
ــة واإلعـــــــــام  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـــــعـــــاقـــــات الـ

بــالــبــعــثــة الــبــحــريــنــيــة الــتــقــريــر 
األولـــي عــن أعــمــال مكتب شــؤون 
الحجاج لمملكة البحرين خال 
لتوجيهات  تنفيذا  الحج،  موسم 
جــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
المعظم،  الباد  ملك  خليفة  آل 
ــابـــعـــة حــثــيــثــة مــــن صــاحــب  ــتـ ومـ
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
الــوزراء، وبإشراف  رئيس مجلس 
ــل نـــــــــــواف بـــــــن مـــحـــمـــد  ــ ــبـ ــ مـــــــن قـ
ــر الــعــدل والــشــؤون  الــمــعــاودة وزيـ
ــة واألوقــــــــــــاف، رئــيــس  ــيــ اإلســــامــ
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــــشــــؤون الــحــج 
المسؤولة  الجهة  وهــو  والــعــمــرة، 
تـــنـــفـــيـــذيـــًا عـــــن تـــســـهـــيـــل تــــأديــــة 

لــحــجــاج مملكة  الـــحـــج  فــريــضــة 
مع  بالتنسيق  وذلـــك  الــبــحــريــن، 
وزارة الحج والجهات ذات العاقة 
السعودية  العربية  المملكة  فــي 
الحج  لحمات  الترخيص  عبر 
وتقييمها  ومتابعتها  البحرينية 
ويقع  خدماتها،  تحسين  بهدف 
مقر المكتب بحي النسيم بمكة 

المكرمة.
وكـــشـــف الـــتـــقـــريـــر عــــن أبــــرز 
الـــخـــدمـــات الـــمـــقـــدمـــة مــــن قــبــل 
الــحــجــاج لمملكة  شــــؤون  مــكــتــب 
ومنها  الــحــج،  لموسم  البحرين 
لرعاية  الــازمــة  التدابير  اتــخــاذ 
ــاج وراحــــــتــــــهــــــم، تـــقـــريـــر  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـ

اإلجراءات واالشتراطات الازمة 
تنظيم  صحيًا،  الحجاج  لرعاية 
المتعلقة  واإلجـــــراءات  الــقــواعــد 
بحمات الحج وترتيبات سفرها 
ــا ومـــنـــح  ــهــ ــتــ ــامــ ــات ســ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ وضــ
تراخيص تسييرها، بحث طلبات 
من يريد الحصول على ترخيص 
حمات  مقاولي  مهنة  لممارسة 
المخالفات  فــي  والــنــظــر  الــحــج، 
ـــن قـــبـــل مـــقـــاولـــي  الــــتــــي تـــقـــع مــ

حمات الحج.
وأشــــــــار صــــالــــح يــــوســــف إلـــى 
الــبــحــريــنــيــة  الـــحـــمـــات  عــــدد  أن 
حــــمــــات،   8 ــغـــت  ــلـ بـ الــــمــــدمــــجــــة 
بــحــريــنــيــًا،  حـــاجـــًا   2094 ضــمــت 

و105 إداريين مرافقين، فيما بلغ 
عـــدد أعـــضـــاء الــبــعــثــة 70 عــضــوًا 
رئيسية  لجان   10 على  موزعين 
ــلــــف الـــتـــخـــصـــصـــات  ــتــ مـــــــن مــــخــ
الازمة، الفتا إلى عدد مخيمات 
عرفة  بمشعر  الــبــحــريــن  مملكة 
ــراوحـــت  تـ بــمــســاحــة  خـــيـــمـــة،   19
مــربــع  مــتــر   400  -  200 بــيــن  مـــا 
لـــكـــل خـــيـــمـــة، وعـــــــدد مــخــيــمــات 
مملكة البحرين بمشعر منى 72 
خيمة، بمساحة تراوحت ما بين 
للخيمة،  مــربــعــًا  مــتــرًا   96  -  48
كــمــا تــعــاقــدت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لــشــركــة  الـــتـــابـــع  مــكــتــب 47  ــع  مــ
لتجهيز  لــلــطــوافــة  آســيــا  جــنــوب 

الــمــخــيــمــات وتــهــيــئــتــهــا بــأفــضــل 
ــرافــــق لــحــجــاج  ــمــ الـــخـــدمـــات والــ

مملكة البحرين.
ــلــــى أن  ــر عــ ــريــ ــقــ ــتــ وشـــــــــدد الــ
شرف العمل على خدمة ضيوف 
ــاج بـــيـــت اهلل  الـــرحـــمـــن مــــن حـــجـ
الحرام هو أمر دأبت عليه حكومة 
ــيــــن الـــشـــريـــفـــيـــن  خــــــــادم الــــحــــرمــ
بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ــــك مــمــلــكــة  ــذلـ ــ مـــنـــذ الـــــقـــــدم، وكـ
تــأل جهدًا من  ال  التي  البحرين 
النبيلة  وكعادتها  أجل حجاجها، 
فـــي تــوفــيــر جــمــيــع ســبــل الــراحــة 
وتذليل الصعوبات كافة من أجل 

المواطنين الكرام.

وال�س���بت غ���دا  البحريني���ة  الح���ج  بعث���ة  ع���ودة 
ال��ب��ح��ري��ن ح��ج��اج  ع����ودة  ب��ع��د  ال��ح��ج  ح��م��ات  لأداء  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ت��ق��ي��ي��م  ع��م��ل��ي��ات 

} صالح يوسف.

كتب: محمد القصاص

دعا الخبير في الحقل البيئي 
د.  الشمالية  بلدي  مجلس  عضو 
ــي إلـــى الــرجــوع  ــوداعـ ســيــد شــبــر الـ
باستخدام األوعية المصنوعة من 
)خــــوص( ســعــف الــنــخــيــل )الــقــفــة 
الـــصـــغـــيـــرة( لــتــأصــيــل الــمــفــاهــيــم 
والــثــقــافــة الــتــي كــانــت ســـائـــدة في 
مــجــتــمــعــاتــنــا الـــقـــرويـــة والــمــدنــيــة 
الــتــاريــخــي  بالتقليد  والــمــرتــبــطــة 
لـــ)عــيــد األضــحــى( فــي كــل موسم 

حج.
ونــبــه إلـــى االبــتــعــاد عـــن رمــي 
األوعـــيـــة الــمــصــنــوعــة مـــن الــمــواد 
الــبــاســتــيــكــيــة فـــي عــــرض الــبــحــر 
التي  الظاهرة  لسلبية هذه  وذلــك 
البحرية  الثروة  آثارها على  تترك 
ــا  ــادهــ ــعــ ــا أبــ ــهــ والـــــتـــــي بـــــا شـــــك لــ

اإلنسان  بصحة  والضارة  السلبية 
الباستيكية  الـــمـــواد  تــحــلــل  ــون  كـ

يستغرق مدة زمنية كبيرة.
كانت  الــتــي  الثقافة  إن  وقـــال 
الرشيد  بــالــســلــوك  تتميز  ســائــدة 
ــمــــوارد والـــثـــروات  فـــي اســتــثــمــار الــ
الطبيعية في المراسم االحتفالية 
والتي  المكان  روح  مع  المتوافقة 
تجسد مستوى الوعي االجتماعي 
المكان  نظافة  على  الحفاظ  في 
الذي  المحيط  بيئة  نقاء  وصــون 
يجمعهم ويشكل بيتهم المشترك 
والتنزه  االحتفالية  المراسم  في 
واالستمتاع  الــراحــة  وقــت  وقــضــاء 

باألجواء الطبيعية.
ــافــــة  ــقــ ثــ أن  الــــــــــى  وخــــــلــــــص 
األنشطة  فــي  االجتماعي  الــوعــي 
ــبــــة عــيــد  ــنــــاســ االحــــتــــفــــالــــيــــة بــــمــ
األضـــحـــى شـــهـــدت مــنــعــطــفــا غير 

حميد حيث تبدلت التقاليد التي 
االهتمام  يعد  لم  إذ  كانت سائدة، 
ــّيـــة( من  بــصــنــاعــة وعـــــاء )الـــضـــحـ
األهالي  يعد  ولــم  النخيل  خــوص 
يزرعون الضحّية بنفسهم وتعويد 
األطــــفــــال االهـــتـــمـــام بــالــضــحــّيــة 
الضحايا  يشترون  األهالي  وصــار 
الــجــاهــزة والــمــزروعــة فــي األوعية 
الباستيكية كما تغيرت عادة رمي 
الشريط  على  الضحية  محتوى 
يــّعــودون  األهــالــي  وبـــات  الساحلي 
أبـــنـــاءهـــم عــلــى رمــيــهــا فـــي عــرض 
البحر، األمر الذي قد يوصلنا إلى 
المحذور مطالبا بمراجعة مشهد 
التقليد والتمعن جيًدا في البعد 
الـــحـــضـــاري لــلــثــقــافــة الــتــقــلــيــديــة 
ثقافة  لتعميم  ــداد  األجــ ومــاضــي 
الـــســـلـــوك الـــرشـــيـــد مــــع بــيــئــاتــنــا 
الطبيعية وصون محيطنا البيئي 

من األنشطة غير الرشيدة، داعيا 
في الوقت ذاته بالعودة إلى ثقافة 
األجيال  مصالح  لصون  األجــداد 
نقية  بــيــئــة  فــي  للعيش  المقبلة 

وخالية من المخاطر البيئية.

ع�س��و بل��دي يدع��و اإل��ى ا�س��تخدام »الحي��ة بي��ة« الم�سنوع��ة م��ن �س��عف النخي��ل

} د. سيد شبر الوداعي.

هنأ الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة 
سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  الشقيقة 
األمير  الملكي  السمو  وصــاحــب  ســعــود،  آل  عبدالعزيز 
السعودي  العهد  ولي  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح 

موسم الحج لهذا العام 1443 هـ.
خادم  حكومة  توليها  التي  الكريمة  الرعاية  وثّمن 
الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن بــجــمــيــع مــؤســســاتــهــا وأجــهــزتــهــا 
لــتــوفــيــر أفـــضـــل الـــخـــدمـــات لــرعــايــة ضـــيـــوف الــرحــمــن، 
وأمــان  بسهولة  الدينية  شعائرهم  تأدية  من  وتمكينهم 
والسامة  الصحة  معايير  أعلى  تفعيل  مع  وطمأنينة، 

والعمرانية  التطويرية  بــالــمــشــروعــات  مــشــيــدًا  الــعــامــة، 
وتطور  المقدسة،  والمشاعر  المكي  الحرم  توسعة  في 
الصحية  الرعاية  وخدمات  والمواصات،  النقل  وسائل 
أداء  تيسير  على  اإليــجــابــيــة  وانعكاساتها  والــعــاجــيــة، 

فريضة الحج في أجواء روحانية آمنة.
البحرين  مملكة  اعــتــزاز  خليفة  آل  السفير  وأكـــد 
بالجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية في تقديم 
خدمات نموذجية وشاملة لرعاية الحجاج والمعتمرين 
وزوار المسجد النبوي، وتسهيل إقامة فريضة الحج وفق 
أقصى درجات االحترافية، وال سيما في ظل التحديات 
لجائحة  العالمي  االنــتــشــار  فرضها  الــتــي  االستثنائية 
فيروس كورونا )كوفيد - 19(، داعيًا اهلل سبحانه وتعالى 

على  ينعم  وأن  الــشــريــفــيــن  الــحــرمــيــن  بـــاد  يحفظ  أن 
شعبها العزيز بمزيد من األمن والتقدم واالزدهار.

ــاد الــســفــيــر الــبــحــريــنــي بجهود  مـــن جــهــة ثــانــيــة أشــ
وكتب على  الحج،  السعودي خــال موسم  األمــن  رجــال 
»تويتر«:  االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمي  حسابه 
العديد  كانت ظاهرة في  السعودي  األمن  إنسانية رجل 
مــن الــمــشــاهــد والــمــواقــف فــي مــوســم الــحــج ورصــدتــهــا 
عـــدســـات الـــمـــصـــوريـــن، فــلــم يـــخـــِف عــظــم الــمــســؤولــيــة 
وتـــعـــدد الــمــهــام وتــغــلــيــب الــجــانــب اإلنــســانــي والــرحــمــة 
والعطف للحجاج وهو يوصل رسالته العفوية بأنه هنا 
لخدمتهم ومساعدتهم وتوفير سبل الراحة لهم وتغطية 

احتياجاتهم.

�سفير البحرين لدى ال�سعودية لـ»وا�س«:

الرحم���ن �سي���وف  لرعاي���ة  الخدم���ات  اأف�س���ل  توف���ر  الحرمي���ن  خ���ادم  حكوم���ة 

} الشيخ علي بن عبدالرحمن.

الخدمات الإ�سكانية.. 
و�سرط ال�1200 دينار

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
البيوت  الذي يشكو منه أصحاب  اإلزعــاج الضوضائي 
والمنازل قرب الحدائق والمتنزهات، وحتى التلوث البيئي 
إعادة  إلى  أمر بحاجة  والــورش،  والكراجات  المصانع  قرب 
المجتمعية  الــخــدمــات  تقديم  وحتى  والــرعــايــة،  الــدراســة 
لألهالي، كما هو في الدول المتقدمة.. وإال فإن تكاثر هذه 
والبحث  إلى هجر مساكنها،  الناس  دفع  األمــور من شأنه 
ــدوا البديل  عــن مــنــاطــق أكــثــر هـــدوء وراحـــــة.. هـــذا إن وجــ

المناسب أصا..!! 
اخلدمات اإلسكانية.. وشرط الـ1200 دينار:

يتحدث  المواطنين،  ألحد  صوتي  لتسجيل  استمعت 
فيه عن غرابة وجود شرط الستحقاق الخدمات اإلسكانية، 
وهو أال يزيد الراتب على 1200 دينار.. هذا الشرط الذي 
بحاجة اليوم إلى إعادة النظر فيه، وفقا لظروف المعيشة 
والتأثيث  البناء  مــواد  أسعار  وارتــفــاع  العالمية،  واألســعــار 

والترميم.
أقــصــى  ــب 1200 ديـــنـــار كــحــد  راتــ فـــإن  الـــنـــاس  فـــي رأي 
لعدم  محفزا  شرطا  يعد  إسكانية  خدمة  على  للحصول 
الــتــرقــي الــوظــيــفــي، وعـــدم الــبــذل واإلنـــجـــاز، وعـــدم السعي 
لــزيــادة الــمــورد الــمــالــي لــلــمــواطــن، وبــالــتــالــي حــرمــانــه من 

الخدمات اإلسكانية التي تقدمها الدولة.
بحسبة بسيطة ألي مواطن، فإن الراتب )1200 دينار( 
نصفه يذهب إلى أقساط البنوك، وتتبقى 600 دينار، يتم 
صرفها للمعيشة وأغراض البيت والسيارة، ورسوم المدارس 
ناهيك عن  االئــتــمــان،  بطاقات  ســداد  وحتى  والــجــامــعــات، 
ــرة واألبـــنـــاء وثــيــابــهــم وأغــراضــهــم  ــ ــراد األسـ ــ احــتــيــاجــات أفـ
الــذي  المنزل  عاملة  راتــب  إلــى  بــاإلضــافــة  ومتطلباتهم.. 
دينار   500 تكفي  فهل  ديـــنـــارا(..   150  –  100( عــن  يقل  ال 
للمعيشة مدة 30 يوما، ألسرة بحرينية تتكون من 4 أفراد 
على أقل تقدير، بجانب فاتورة الكهرباء والماء وغيرها..؟؟
ــى راتــــــب يــمــكــن  ــا نـــتـــحـــدث عــــن أقـــصـ ــنـ ــــظ هـــنـــا أنـ الحـ
هــذا  اإلســكــانــيــة،  بــالــخــدمــات  الــمــواطــن  مــنــه  أن يستفيد 
تم وضعه  الــذي  منزال-  قرآنا  -وليس  البشري  االشــتــراط 
حــيــنــهــا، وفــقــا لـــدراســـة مــعــيــنــة، مــرتــبــطــة بــالــدخــل وأســعــار 
ــة االشـــتـــراط الـــذي  ــ ــادة دراسـ ــ الـــســـوق، وقـــد آن الـــوقـــت إلعـ
أصبح غير متوافق مع الوضع اليوم، ولن يكون مناسبا في 

السنوات المقبلة.
إسكانية،  خــدمــة  لتقديم  الــســعــي  مــجــرد  ــر  األمـ لــيــس 
عن  والحديث  والمتطلبات،  االحتياجات  لتلبية  والعمل 
خدمات عامة تقدمها الدولة، فالناس تنظر إلى الخدمات 
ومن غير  فيه،  نــزاع  ال  دستوريا  باعتبارها حقا  اإلسكانية 
الدولة،  من خدمات  يستفيد  أدنــى  راتبه  من  أن  المعقول 

ومن راتبه أعلى واجتهد ودرس وترقى يحرم منها..!!
هـــذا رأي وانــطــبــاع الــنــاس فــي اشــتــراطــات الــخــدمــات 
اإلسكانية، ويجب أن ندركها ونتدارسها ونبحث في حلول 
تقدم  التي  والمؤسسات  البنوك  أن  وخــاصــة  لمعالجتها، 
رواتبهم  مــن  لــحــاالت  والترميم  والــشــراء  للبناء  التمويل 
دوامــة األقساط  المواطن في  دينار، تكبل  أعلى من 1200 

والديون والتجديد المستمر والفوائد المضاعفة.
نتحدث عما  أن  نــريــد  وال  الــنــاس،  وانــطــبــاع  رأي  هــذا 
تقدمه دول المنطقة من خدمات إسكانية »تعور القلب«.. 
رأي  لــوزارة اإلسكان  كان  ربما  أخــرى.. ولكن  فتلك مسألة 
أكثر،  الصورة  توضح  وإحصائيات  وأرقــام  ومعلومات  آخــر، 
وتــرفــع الــلــبــس والــلــغــط الــحــاصــل، ومـــن األهــمــيــة بمكان 
النظر  إعــادة  إلــى  الحاجة  كما هي  تماما  األمـــور،  توضيح 
الراتب في الحصول على  في اشتراط الحد األقصى من 

الخدمات اإلسكانية.
آخر السطر:

الغياب عن  كم نسبة  الخميس..  األربعاء، وغدا  اليوم 
العمل بعذر أو بدونه.. ظاهرة وظيفية تستحق االهتمام..!!

مجمع  ي��ت��ف��ق��دان  و»ال�������س���ح���ة«  الج��ت��م��اع��ي��ة«  »ال��ت��ن��م��ي��ة  وزي�����را 
الإع�����اق�����ة ال�������س���ام���ل ل����اط����اع ع���ل���ى خ��ط��ط ت��ط��وي��ر ال���م���راف���ق 

} جانب من الجولة التفقدية.

ــر الــتــنــمــيــة  ــ ــ قـــــام أســــامــــة بــــن أحــــمــــد خـــلـــف الـــعـــصـــفـــور، وزيـ
جــواد،  حسن  جـــواد  السيد  بنت  جليلة  والــدكــتــورة  االجــتــمــاعــيــة، 
وزيرة الصحة، بزيارة تفقدية لمجمع اإلعاقة الشامل الكائن في 
منطقة عالي، وذلك بهدف االطاع على خطط تطوير المرافق 
الخدماتية والبنية التحتية في المجمع، والتي من شأنها زيادة 

كفاءة الخدمات وتحسين جودتها خدمًة للمواطنين.
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كــولــومــبــو – الـــوكـــاالت: غــادر 
الــرئــيــس الــســريــانــكــي غــوتــابــايــا 
راجـــابـــكـــســـا صـــبـــاح أمــــس الــبــاد 
على متن طائرة عسكرية مّتجها 
إلــــى الــمــالــديــف الـــمـــجـــاورة بعد 
عارمة ضّده،  احتجاجات شعبية 

وفق ما أفاد مسؤولون. 
والطائرة العسكرية وهي من 
طـــراز أنـــطـــونـــوف-32 أقــلــعــت من 
وعلى  الرئيسي  الــدولــي  المطار 
مــتــنــهــا أربــــعــــة أشــــخــــاص بــيــنــهــم 
وزوجته  عاما   73 البالغ  الرئيس 
وحــــارس شــخــصــي، وفـــق مــا أفــاد 
مــســؤولــون فــي ســلــطــات الــهــجــرة 

وكالة فرانس برس. 
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق حــــــاول 
راجابكسا الذي تعهد باالستقالة 
عــقــب احــتــجــاجــات شــعــبــيــة إلــى 
مـــغـــادرة الــبــاد بــحــرًا أمـــس بعد 
مـــواجـــهـــة مــهــيــنــة مــــع مــوظــفــي 
ــرة الــــــذيــــــن مــــنــــعــــوه مــن  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ
الـــمـــغـــادرة عــبــر مــطــار كــولــومــبــو، 

على ما أعلنت مصادر رسمية. 
راجابكسا  مستشارو  وبــحــث 
سبل فرار الرئيس ومرافقيه على 
متن قارب دوريــة، بحسب مصدر 
رفيع المستوى في قطاع الدفاع. 
بالفعل  الــرئــيــس  واســتــخــدم 
لنقله  لــلــبــحــريــة  تــابــعــة  ســفــيــنــة 
السبت من القصر الرئاسي الذي 
قاعدة  إلى  المحتجون  يحاصره 
ــي شـــمـــال شـــرق  كـــاتـــونـــايـــاكـــي، فــ
الـــبـــاد. وتـــوجـــه راجــابــكــســا بعد 
الدولي  كولومبو  إلى مطار  ذلك 

على متن مروحية االثنين. 
ــال الــمــســؤول فــي الــدفــاع  وقــ
هــو  اآلن  ــل  األفــــضــ »الـــخـــيـــار  إن 
ــر«،  ــحـ ــبـ ــق الـ ــريــ الـــــخـــــروج عــــن طــ

مضيفًا »يمكنه الذهاب إلى جزر 
المالديف أو الهند والتوجه منها 

جوًا إلى دبي«. 
واشــار إلــى خيار آخــر يتمثل 
في ركوب طائرة من مطار ماتاال 

الدولي. 
الدولي  ماتاال  مطار  افتتح 
عام 2013، وغالًبا ما يعد بمثابة 
ودون جـــــدوى. ال  مــكــلــف  خــيــار 
يخدم المطار الرحات الجوية 
ُوِصف  وقد  المنتظمة،  الدولية 
ــارات الــدولــيــة  ــمـــطـ ــل الـ بـــأنـــه أقــ

استخداًما في العالم. 
وفــي وقــت ســابــق مــن أمــس، 

رفـــض مــســؤولــو الــهــجــرة دخــول 
ــى صــــالــــة كـــبـــار  ــ ــ ــا إلـ ــســ ــكــ ــابــ راجــ
جــواز سفره  لختم  الشخصيات 
عندما أراد رئيس الدولة تجنب 
فعل  رد  خشية  العامة  المرافق 

السكان.  
وبما أنه لم يعلن استقالته 
بعد، تنفيذا لتعهده األربعاء من 
للسلطة«،  سلمي  »انتقال  أجــل 
يـــزال يتمتع  فـــإن راجــابــكــســا ال 
بــالــحــصــانــة الــرئــاســيــة. ويــنــوي 
االستفادة من ذلك للبحث عن 

منفى في الخارج. 
ــيـــس وزوجـــتـــه  ــرئـ أمـــضـــى الـ

الماضية في قاعدة  الليلة قبل 
عــســكــريــة بــالــقــرب مـــن الــمــطــار 
أربــــع  فـــاتـــتـــه  أن  بـــعـــد  ــي  ــ ــدولـ ــ الـ
الممكن  كــان مــن  رحــات جوية 

أن تقلهما إلى اإلمارات. 
وفوت شقيقه األصغر باسل 
وزير  استقال من منصب  الــذي 
جوية  رحلة  أبــريــل  فــي  المالية 
بعد مواجهة  دبــي،  إلــى  متجهة 

مماثلة مع الهجرة.  
ــدام  ــخــ ــتــ ــل اســ ــ ــاسـ ــ حـــــــــاول بـ
خــــــــدمــــــــة مــــــــدفــــــــوعــــــــة األجــــــــــر 
ــائـــب مــخــصــصــة  ــقـ لـــحـــمـــل الـــحـ
للمسافرين من رجال األعمال، 

والهجرة  المطار  موظفي  لكن 
أعـــلـــنـــوا إيـــقـــاف هــــذه الــخــدمــة 

السريعة بأثر فوري. 
ــال مـــســـؤول فـــي الــمــطــار  وقــ
»بعض  إن  بــرس  فــرانــس  لوكالة 
ــاب احـــتـــجـــوا عــلــى صــعــود  ــركــ الــ
بـــاســـل عـــلـــى مـــتـــن طـــائـــرتـــهـــم«، 
الــوضــع متوترا،  »كـــان  مــوضــحــًا 
لذلك غادر المطار على عجل«.  
أن يتقدم  الــمــقــرر  كـــان مــن 
الجنسية  يــحــمــل  الــــذي  بــاســل 
األمـــــريـــــكـــــيـــــة أيــــــــًضــــــــا، بـــطـــلـــب 
ــلــــى جــــــــواز ســفــر  لـــلـــحـــصـــول عــ
جديد بعد أن ترك جواز سفره 
فــرار  الــرئــاســي عند  القصر  فــي 
عــائــلــة راجـــابـــكـــســـا الــســبــت إثــر 
وفًقا  المحتجين،  آالف  هجوم 

لمصدر دبلوماسي. 
السريانكي  الرئيس  وترك 
ــبـــة مــلــيــئــة  ــيـ ــقـ ــر حـ ــقــــصــ ــي الــ ــ فــ
روبية  مليون  و17,85  بالوثائق 
تــم  نــــــقــــــًدا،  يــــــــــورو(  ألـــــــف   49(

تسليمها للمحكمة. 
وفـــــــــــــي حـــــــــــــال اســـــتـــــقـــــالـــــة 
ــا، ســـيـــتـــولـــى رئـــيـــس  ــســ ــكــ ــابــ راجــ
ــــل ويــكــرمــســيــنــغ  ــيـ ــ الـــــــــــوزراء رانـ
مـــنـــصـــب الــــرئــــيــــس بـــالـــوكـــالـــة 
تـــلـــقـــائـــيـــا، إلـــــى حـــيـــن انــتــخــاب 
الــبــرلــمــان نــائــبــا يــكــمــل الــواليــة 

التي تنتهي في نوفمبر 2024. 
لـــــــــكـــــــــن ويــــــكــــــرمــــــســــــيــــــنــــــغ 
يـــواجـــه أيـــًضـــا تــحــدًيــا مـــن قبل 
يخيمون  الــذيــن  الــمــتــظــاهــريــن 
أكثر  منذ  الــرئــاســة  مكتب  أمـــام 
ــر لــلــمــطــالــبــة  ــهــ ــة أشــ مــــن ثــــاثــ
باستقالة الرئيس بسبب األزمة 
ــة غـــيـــر الــمــســبــوقــة  ــاديـ ــتـــصـ االقـ

التي تمر بها الباد. 

ع�سكرية طائرة  متن  على  البالد  من  يفر  �سريالنكا  رئي�س 

} الرئي�س ال�شريالنكي في �شورة اأر�شيفية.        )ا ف ب(

 واشنطن - الوكاالت: أعلنت الواليات 
تنظيم  زعــيــم  قتلت  أنــهــا  أمـــس  الــمــتــحــدة 
الدولة اإلسامية )داعش( في سوريا ماهر 
الــعــكــال أمــــس فـــي ضــربــة نــفــذتــهــا طــائــرة 
جديدة  نكسة  يشكل  مــا  أمريكية  مسيرة 

للفصيل الجهادي. 
ــان لـــلـــقـــيـــادة الــمــركــزيــة  ــيـ ــاء فــــي بـ ــ وجــ
فـــي الــبــنــتــاجــون أن مــاهــر الـــعـــكـــال، الـــذي 
»أحد  بأنه  األمريكية  الدفاع  وزارة  وصفته 
الدولة  تنظيم  في  األبــرز  الخمسة  الــقــادة 
اإلسامية«، قتل بينما كان على متن دراجة 
نارية بالقرب من جندريس في سوريا، كما 
أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطرة. 
وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية 
كــان  الــعــكــال  أن  بوتشينو  جــو  الــكــولــونــيــل 
مكلفا بتطوير شبكات تنظيم داعش خارج 
القضاء  أن  على  مــشــددا  وســوريــا،  الــعــراق 
قــدرة  »سيعيق  هـــؤالء  التنظيم  قـــادة  على 
لهجمات  اإلعــداد  على  اإلرهــابــي  التنظيم 

وشّنها في أنحاء العالم«. 
وأكد المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
مــقــتــل الــعــكــال »بــرفــقــة شــخــص آخـــر كــان 
معه، بعد استهدافهما بصاروخ من مسّيرة 
أمــريــكــيــة... فــي جــنــديــرس بــريــف عفرين 

شمال غربي حلب«. 
ــوذ الــبــيــضــاء«  ــخــ وأفـــــــادت جــمــعــيــة »الــ
)الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن 
شخص  بمقتل  الــســوري(  النظام  سيطرة 
استهدفت  ضربة  في  بجروح  آخــر  وإصابة 

دراجة نارية في محيط حلب، لكن من دون 
تحديد هوية الضحيتين. 

ولـــم تـــرد الــكــثــيــر مــن الــمــعــلــومــات عن 
الــعــكــال، لــكــن الــمــرصــد عــّرفــه بــأنــه »والـــي 
الــــشــــام« ضـــمـــن تــنــظــيــم داعـــــــش. وجـــــاءت 
الـــضـــربـــة بــعــد خــمــســة أشـــهـــر عــلــى مقتل 
زعيم داعش أبو ابراهيم الهاشمي القرشي 
أطمة  فــي  أمريكية خــاصــة  قـــوات  يــد  على 

بمحافظة إدلب. 
القرشي  إن  أمريكيون  وقال مسؤولون 
األمــريــكــيــة من  الــقــوات  لمنع  نفسه  فــّجــر 

إلقاء القبض عليه. 
المتحدث  فــرهــاد شــامــي  ــال  قـ وأمــــس 
بــاســم قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، وهــي 
ــة عـــربـــيـــة تــدعــمــه  ــرديــ ــتــــاف فـــصـــائـــل كــ ائــ
واشنطن، إن الرجلين ينتميان إلى فصيل 
ــرار الــشــرقــيــة« الـــذي فــرضــت واشنطن  »أحــ
ويضم  الماضي.  يوليو  في  عليه  عقوبات 
الــفــصــيــل الـــنـــاشـــط فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
التركية في شمال سوريا، وغالبية  القوات 
الـــزور )شــرق(،  ديــر  مــن محافظة  عناصره 
المرصد  وفــق  داعــش  عناصر سابقين من 

السوري لحقوق اإلنسان. 
واتهم الفصيل بقتل القيادية الكردية 
هفرين خلف بعد إخراجها من سيارة كانت 
أثارت  جريمة  في   ،2019 أكتوبر  في  تقلها 

تنديدًا دوليًا وترقى الى »جريمة حرب«. 
ونجحت القوات األمريكية في عمليات 
أبــرزهــا  فــي  إدلـــب، قتل  عــدة فــي محافظة 

زعيما داعش أبو بكر البغدادي في أكتوبر 
2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في 3 فبراير 

الماضي في مخبأيهما. 
وفـــي يــونــيــو ألــقــت الـــقـــوات األمــريــكــيــة 

القبض على هاني أحمد الكردي، القيادي 
البارز في داعش، في منطقة تحت سيطرة 
فصائل موالية ألنقرة في شمال محافظة 

حلب. 

مقتل زعيم داع�س في �سوريا ب�سربة نفذتها م�سيرة اأمريكية

} حطام الدراجة النارية التي كان على متنها ماهر العكال.       )ا ف ب(

مجلس  تبنى  ب(:  ف  )أ   - المتحدة  األمــم 
ــراًرا ينص على  األمــن الــدولــي أمــس الــثــاثــاء قـ
سوريا  إلى  الحدود  عبر  المساعدة  آلية  تمديد 
مــــدة ســتــة أشـــهـــر، حــتــى 10 يـــنـــايـــر، وهــــي مــدة 
فرضتها روسيا في حين كانت المدة المقترحة 
سنة. تم تبني القرار بأغلبية 12 صوًتا من أصل 
والصين  لروسيا  هــي  الموافقة  ــوات  واألصــ  .15
واألعـــضـــاء الــعــشــرة غــيــر الــدائــمــيــن فــي مجلس 
والمملكة  المتحدة  الــواليــات  وامتنعت  األمــن. 
المتحدة وفرنسا عن التصويت لعدم موافقتها 
على المدة التي تعتبرها غير كافية للتخطيط 

إليصال المساعدات بشكل صحيح. 
األمــن  فــي مجلس  دولـــة عضو  وقـــال سفير 
لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه إّن ما جرى 
في المجلس هو أّن »روسيا نجحت في لّي ذراع 
ُتمّدد  أو  معّطلة،  اآللــيــة  تظّل  أن  إمــا  الجميع: 
الناس  نــدع  أن  بإمكاننا  يكن  لــم  أشــهــر...  ستة 
الــذي  المبدئي  االتــفــاق  يموتون جــوعــًا«، خــال 
تم التوصل إليه االثنين بين أعضاء المجلس. 
ما  قــرار  أي مشروع  يجمع  أن  يجب  والعتماده، 
ال يقل عن تسعة أصوات من أصل خمسة عشر 
بدون معارضة أحد األعضاء الخمسة الدائمين 
ــات الــمــتــحــدة  ــم الــــواليــ فـــي مــجــلــس األمـــــن، وهــ

وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين. 
ــنـــّص االتـــفـــاق عــلــى أن تــســتــأنــف األمـــم  ويـ
الــمــتــحــدة اســتــخــدام مــعــبــر بـــاب الــهــوى الــواقــع 
ــه  ــا وتـــركـــيـــا، عــلــمــًا أّنـ ــوريـ عــلــى الــــحــــدود بــيــن سـ
تنقل من خاله  أن  الذي يمكن  الوحيد  الممّر 
بدون  المدنيين  إلى  المتحدة  األمم  مساعدات 
قوات  عليها  تسيطر  التي  المناطق  في  الــمــرور 
دمشق. والمعبر لم يعد متاًحا لألمم المتحدة 
الحدود  آلية عبور  إنشاء  تم  منذ مساء األحــد. 
المساعدات  إيــصــال  تتيح  وهــي   ،2014 عــام  فــي 
اإلنـــســـانـــيـــة مـــن دون مـــوافـــقـــة مـــن دمـــشـــق إلــى 
أكـــثـــر مــــن 2,4 مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي مــحــافــظــة 

مازالت تحت سيطرة  التي  غــرب(  إدلــب )شمال 
تنظيمات إسامية متطرفة وفصائل معارضة. 

يــتــضــمــن الــــقــــرار الــــــذي صـــاغـــتـــه إيـــرلـــنـــدا 
إمكانية تمديد اآللية في يناير 2023  والنرويج 
لــمــدة ســتــة أشــهــر رهــنــا بــاعــتــمــاد قــــرار جــديــد، 
ــا األســـبـــوع  ــيـ ــــذي اقــتــرحــتــه روسـ عــلــى الــنــحــو الـ
والنرويج عن  أيرلندا  وأعربت كل من  الماضي. 
استئناف  الــقــرار إلمــكــان  تبني  إثـــر  ارتــيــاحــهــمــا 
عــمــل اآللـــيـــة. عــلــقــت مــنــظــمــة هــيــومــن رايــتــس 
عن  بالدفاع  تعنى  التي  الحكومية  غير  ووتــش 
حقوق اإلنسان في بيان قائلة: »إنه ألمر مشين 
ابــتــزاز أعضاء  أن تنجح روســيــا مــرة أخـــرى فــي 
فترة  تقليص  طريق  عن  المرة  هــذه  المجلس، 
التجديد إلى ستة أشهر حتى ينتهي التفويض 

في منتصف الشتاء«. 
وقال تامر كيرلس مدير االستجابة لسوريا 
في منظمة أنقذوا األطفال )سيف ذا تشلدرن( 
كــاٍف ويخذل  »التجديد مدة ستة أشهر غير  إن 
ــال األكـــثـــر ضــعــًفــا فـــي الـــعـــالـــم«.  ــفــ بــعــض األطــ
ــاف أنـــه يــطــرح »تــحــديــات كـــبـــيـــرة... بشكل  ــ وأضـ
الشتاء  الــقــرار سينتهي خــال  هــذا  خــاص ألن 
الـــقـــارس فــي ســـوريـــا، عــنــدمــا يتحمل األطــفــال 
يــعــيــشــون فــي مخيمات-  وأســـرهـــم -ومــعــظــمــهــم 
ــاردة ال يــمــكــن تــصــورهــا بـــدون  ــ ـــرارة بـ ـــات حــ درجــ

مابس دافئة أو طعام أو تدفئة لحمايتهم«. 
استخدمت موسكو حق النقض يوم الجمعة 
ضــد تمديد اآللــيــة مــدة عــام واحـــد بشكل شبه 
تلقائي مدة ستة أشهر ثم ستة أشهر أخرى، كما 
قررت األمم المتحدة قبل عام في يوليو 2021. 
تنتهك  للحدود  العابرة  اآللية  أن  روسيا  تعتبر 
سيادة دمشق وترغب منذ فترة طويلة في إعطاء 
الخطوط  عبر  اإلنسانية  للمساعدات  األولوية 
األمامية انطاًقا من العاصمة السورية. وتعتبر 
اآلليتين  كلتا  إلى  بحاجة  أنها  المتحدة  األمــم 

لتلبية احتياجات السوريين. 
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عــنــاصــر  قــتــل  ب(:  ف  لــــنــــدن-)أ 
كــــومــــانــــدوس فــــي الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
إس(  إيــه  )إس  البريطانية  الــخــاصــة 
54 أفــغــانــيــا عــلــى األقــــل فـــي ظـــروف 
القيادة العسكرية  ملتبسة، لكن هرم 
أخـــفـــى احـــتـــمـــال وجــــــود مـــابـــســـات، 
بــحــســب تــحــقــيــق لــهــيــئــة بـــي بـــي سي 
الذي  التحقيق  وذكر  الثاثاء.  أمس 
مواطنين  أن  ســنــوات،  أربـــع  اســتــغــرق 
بشكل  ُقــتــلــوا  مسلحين  غــيــر  أفــغــانــا 
ــارد« عــلــى أيـــدي قــوات  مــتــكــرر »بـــدم بــ
النخبة البريطانيين خال مداهمات 
ــرب طـــويـــلـــة األمـــــد،  ــحــ ــي الــ لــيــلــيــة فــ
ــــت عـــلـــيـــهـــم أســـلـــحـــة لــتــبــريــر  ــعـ ــ ووضـ

الجرائم. 
ــار، مـــن بينهم  ــبـ كـ ــان ضـــبـــاط  ــ وكـ
الجنرال مارك كارلتون سميث، الذي 
كان قائد القوات البريطانية الخاصة 
آنـــــذاك، عــلــى عــلــم بـــوجـــود تــســاؤالت 
لكنهم  العمليات  بشأن  الــقــوات  لــدى 
بها.  العسكرية  الــشــرطــة  يبلغوا  لــم 
وبموجب القانون البريطاني الخاص 
إبــاغ  عـــدم  فـــإن  المسلحة،  بــالــقــوات 
قــائــد عــســكــري الــشــرطــة الــعــســكــريــة 
يعد  محتملة  حرب  بجرائم  معرفته 
بي  ذكـــرت  مــا  على  جنائية،  مخالفة 

بي سي. 
ورفـــــض كـــارلـــتـــون ســمــيــث الـــذي 
تــقــاعــد الــشــهــر الــمــاضــي مــن منصب 
ــــش، الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى  ــيـ ــ ــجـ ــ قــــــيــــــادة الـ
ــــذي تــبــثــه بي  بــرنــامــج »بــــانــــورامــــا« الـ
تحقيقاته  إن  ــال  قــ ــذي  ــ والــ ســـي  بـــي 

استندت على وثائق قضائية ورسائل 
وتقارير صحافييه  الكترونية مسربة 
العمليات  مواقع  إلــى  توجهوا  الذين 
في أفغانستان. وقالت وزارة الدفاع إن 
القوات  سلوك  في  سابقة  تحقيقات 
البريطانية في أفغانستان لم تتوصل 

إلى أدلة تكفي لتوجيه اتهامات. 
بي  لبي  أرسلته  بيان  في  وأكــدت 
ســي بـــأن »أي أدلـــة جــديــدة لــم ُتــقــدم 
في  ستنظر  العسكرية  الشرطة  لكن 
أدلة جديدة«.  إذا ظهرت  اتهامات  أي 
الــمــســلــحــة  »الــــــقــــــوات  أن  وأضـــــافـــــت 
البريطانية خدمت بشجاعة ومهنية 
في أفغانستان وسنحرص دائما على 
ويرصد  المعايير«.  بأعلى  التزامها 
تحقيق بانوراما الذي سيبث بالكامل 
الثاثاء، 54 شخصا قتلوا في ظروف 
ملتبسة على أيدي وحدة تابعة لقوة 
اســتــمــرت  ــه إس، خـــال جــولــة  إيـ إس 
ســـتـــة أشـــهـــر فــــي واليــــــة هــلــمــنــد مــن 
2010 حتى  الــثــانــي/نــوفــمــبــر  تــشــريــن 

مايو 2011. 
تنفيذ  عــقــب  تـــقـــاريـــر  ــهــــرت  وأظــ
ــوا  ــئـ ــوجـ فـ الــــضــــبــــاط  أن  ــهــــمــــات  الــــمــ
البشرية  للخسائر  الكبيرة  بــاألعــداد 
لم  وقــت  فــي  الــوحــدة،  ألحقتها  التي 
ترد أي تقارير عن إصابات في صفوف 
اشـــتـــبـــاكـــات مسلحة  خــــال  الـــجـــنـــود 
فـــي الـــظـــاهـــر، مـــع مــقــاتــلــي طــالــبــان. 
ــال ضــابــط كبير فــي مــقــر الــقــوات  وقـ
كبيرا  ــددا  »عــ إن  لــبــانــورامــا  الــخــاصــة 
مداهمات  فــي  قتلوا  األشــخــاص  مــن 

تكن  لم  المقدمة  والتفسيرات  ليلية 
اعتقال شخص ما ال  منطقية. عند 

ينبغي أن ينتهي به األمر ميتا«. 
وأضــــاف »حــصــول ذلـــك مـــرة تلو 
الــعــام.  المقر  فــي  أثـــار قلقا  ــرى  األخـ
آنــذاك أن شيئا ما ليس  بــدا واضحا 
على ما يرام«. وبرز قلق بشكل خاص 
خــلــفــتــهــا  ــتـــي  الـ ــثـــقـــوب  الـ ــد  ــ رصـ إزاء 
البريطانية  الخاصة  القوات  أسلحة 
فــي مــجــمــعــات ســكــانــيــة أفــغــانــيــة بعد 
الـــمـــداهـــمـــات، عــلــى عــلــو مــنــخــفــض، 

كانوا  بهم  المشتبه  أن  إلــى  يشير  ما 
ُنقلت  ــا.  أرضــ منبطحين  أو  راكــعــيــن 
ــن الـــتـــحـــذيـــرات إلــــى هــرم  الـــعـــديـــد مـ
ُسمح  لكن  بي سي.  بي  وفق  القيادة، 
بــاســتــكــمــال مهمتها  الــنــخــبــة  لــفــرقــة 
وُنــشــرت لمهمة  أشــهــر،  ومــدتــهــا ستة 

أخرى في 2012. 
الــــشــــرطــــة  ــتــــحــــت  فــ  2014 فــــــي 
الــمــلــكــيــة الـــعـــســـكـــريـــة تــحــقــيــقــا فــي 
القوات  ُتتهم  مخالفة   600 من  أكثر 
أفغانستان،  بارتكابها في  البريطانية 

ومــــن بــيــنــهــا عــمــلــيــات قــتــل ارتــكــبــهــا 
عناصر من النخبة. غير أن محققي 
ــوا لــهــيــئــة  ــالــ ــة الـــعـــســـكـــريـــة قــ الـــشـــرطـ
بــي بــي ســي إن الــجــيــش الــبــريــطــانــي 
»عرقل« عملهم وبأن التحقيق انتهى 
أوليفر  الــكــولــونــيــل  وقـــال   .2019 فــي 
لــي، الـــذي كــان قــائــد جــنــود البحرية 
الــمــلــكــيــة فــي أفــغــانــســتــان فــي 2011، 
للبرنامج إن االتهامات »مروعة بشكل 
عــاّمــا  تحقيقا  وتستحق  يــصــدق«  ال 

شاما. 

الق�وات الخا�س�ة البريطاني�ة ارتكب�ت جرائ�م ح�رب ف�ي اأفغان�س�تان

} عنا�سر من القوات البريطانية في اأفغان�ستان. 

بغداد - د. حميد عبداهلل:

العراق  كردستان  في  سياسية  مصادر  كشفت 
ــقــــدس اإليـــــرانـــــي إســمــاعــيــل  الــ أن رئـــيـــس فــيــلــق 
الــمــفــاوضــات فــي أربيل  قــاآنــي أمــضــى يومين مــن 
اإليراني  الهدف  يحقق  أن  غير  من  والسليمانية 
واليــة  فــي  للعراق  رئيسا  صالح  برهم  تمرير  فــي 

ثانية.
وبينت المصادر أن قاآني زار كردستان بتوجيه 
من المرشد اإليراني علي الخامنئي بهدف إقناع 
رئيس  لمنصب  مرشحه  بسحب  بــارزانــي  مسعود 
الجمهورية ريبر أحمد خالد لصالح برهم صالح، 
بمرشح حزبه مصّرا  متمسكا  بارزاني ظل  أن  إال 
عــلــى أن الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي هو 

األحق بمنصب رئيس الجمهورية.
وغادر قاآني كردستان بنتيجة واحدة مفادها 
أن مرشحين اثنين سيتنافسان على منصب رئيس 
وأن  أحــمــد،  وريــبــر  بــرهــم صــالــح  هما  الجمهورية 
البرلمان هو من يقرر اختيار أحدهما بالتصويت 
عطلة  بعد  ستعقد  حاسمة  جلسة  عبر  المباشر 

عيد األضحى.
سيصدر  خامنئي  أن  إلـــى  الــمــصــادر  وأشــــارت 
بالتصويت  التنسيقي  اإلطــــار  لــنــواب  تعليماته 
تــرى فيه  أن طــهــران  بــرهــم صــالــح بسبب  لصالح 
رجلها المناسب الذي جّربته في مواقع ومناصب 
مهمة في الحكومات التي أعقبت احتال العراق.

ــا عــلــى صــعــيــد اخـــتـــيـــار رئـــيـــس لــلــحــكــومــة  أمــ

الــخــاف  فــقــد أصــبــح واضــحــا  الــعــراقــيــة المقبلة 
العميق بين قادة اإلطار التنسيقي بعد انسحاب 

مقتدى الصدر من البرلمان.
ــادي الــعــامــري  وأعـــلـــن رئــيــس مــنــظــمــة بـــدر هــ
مع  خاف  بسبب  الحكومة  تشكيل  من  انسحابه 
نـــوري الــمــالــكــي الـــذي وجـــد فــي انــســحــاب الــصــدر 

فرصة لن تتكرر للقفز إلى رئاسة الحكومة.
السماح  عــدم  في  العامري  جانب  الــى  ويقف 
للمالكي بترؤس الحكومة القادمة كل من رئيس 
الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة 

عمار الحكيم.
ــال الــبــاحــث الــمــقــرب مـــن اإلطـــــار جمعة  ــ وقـ
الــعــطــوانــي الـــذي حــضــر اجــتــمــاعــا ضــم الــعــامــري 
انسحب  الــعــامــري  هـــادي  إن  والــمــالــكــي  والحكيم 
من  ينسحب  ولــم  الحكومة  لرئاسة  الترشح  مــن 

المشاركة فيها.
أمـــا عــمــار الــحــكــيــم فــقــد لــمــح خـــال خطبة 
العيد إلى أنه ليس من الضروري إجراء تغييرات 
جــوهــريــة فــي الــحــكــومــة الــقــادمــة، مــا فهمه قــادة 
في  الكاظمي  إلبــقــاء مصطفى  دعــم  بأنه  اإلطـــار 
منصبه تفاديا لمزيد من االنشقاقات داخل قوى 
اإلطار بسبب التنافس على منصب رئيس الوزراء.

موضوع  فــي  لــطــهــران  األخــيــرة  الكلمة  تبقى 
اخــتــيــار رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي الـــقـــادم إذا كــان 
سيأتي من قوى اإلطار ألنه بدون الرأي اإليراني 
حكومة  تشكيل  فــي  المضي  على  أحــد  يجرؤ  لــن 

ربما ستكون األقصر عمرا.

لرئا�س�ة  �سال�ح  بره�م  تمري�ر  ف�ي  يف�س�ل  قااآن�ي 
الع�راق.. وان�س�قاق بي�ن ق�وى الإط�ار التن�س�يقي

جنيف - )أ ف ب(: حذر المدير العام لمنظمة 
غيبرييسوس  أدهــانــوم  تــيــدروس  العالمية  الصحة 
ــات بــكــوفــيــد  ــابــ مـــن أن مـــوجـــات جـــديـــدة مـــن اإلصــ
تــظــهــر أن الـــوبـــاء »لـــم يــقــتــرب حــتــى مــن نــهــايــتــه«. 
وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحفي إن »موجات 
كوفيد-19  أن  مجددا  تظهر  الفيروس  من  جديدة 
الفيروس  يضغط  بينما  نهايته..  مــن  يقترب  لــم 

علينا، يتعين أن نتصدى له«. 
ــع ازديـــــــــاد حـــــــاالت الـــــدخـــــول إلـــى  ــ وتـــــابـــــع: »مــ
ــيــــد-19، يــتــحــتــم على  ــوفــ الــمــســتــشــفــى وتــفــشــي كــ
وضع  مثل  تجربتها  تمت  تدابير  نشر  الحكومات 
الفحص  وبــروتــوكــوالت  التهوية  وتحسين  األقنعة 
وكــان يتحدث على هامش نشر منظمة  والــعــاج«. 
الــطــوارئ  للجنة  األخــيــر  االجتماع  نتائج  الصحة 
الخاصة بكوفيد، والذي عقد يوم الجمعة الماضي. 
على تصنيف  اإلبقاء  بالتالي  الوكالة  وأعلنت 
تستدعي  ــوارئ صحية  طــ »حــالــة  كــوفــيــد-19  وبـــاء 
لدى  مستوى  األعلى  التحذير  وهــو  علميا«،  قلقا 
المنظمة، وذلك في أعقاب إجماع اللجنة. وأشارت 
الــلــجــنــة إلـــى تــراجــع وتــيــرة االخــتــبــارات وفــحــوص 
التسلسل الجيني ما من شأنه أن يزيد من صعوبة 
كفاية  »عدم  ويؤكد  كورونا،  متحورات  تأثير  تقدير 
المراقبة الحالية« للوباء. وتلحظ اللجنة الزيادة 
األخــيــرة في عــدد حــاالت اإلصــابــة بكوفيد-19 في 
مناطق مختلفة من العالم، فضًا عن عدم تنفيذ 
تدابير الصحة العامة المناسبة في المناطق التي 

شهدت عودة لإلصابات. 
وفي تطور آخر فرضت الصين إغاقا عاًما مدة 
البلد يسكنها 320  أيام على بلدة في وسط  ثاثة 
ألف نسمة بعد تسجيل إصابة واحدة بكوفيد-19، 
طفرة  العماقة  اآلسيوية  الــدولــة  تواجه  وقــت  في 
الربيع،  وفــي فصل  بــاإلصــابــات.  جــديــدة مــحــدودة 
ــا مــــحــــدوًدا  ــرفـــت تــفــشــًي ــتـــي عـ ــهـــدت الـــصـــيـــن، الـ شـ
بعدد  ارتفاًعا  الماضيين،  العامين  في  لكوفيد-19 
اإلصـــابـــات بــالــفــيــروس لــم تشهد الــبــاد مــثــيــًا له 
أّثر بدرجات مختلفة على العديد من  منذ 2020، 

المناطق. 
ــرة في  ــيــ ورغـــــم كــــون الـــمـــوجـــة الـــوبـــائـــيـــة األخــ
تزال  الدولة اآلسيوية ال  امتداًدا، فإن  أقّل  الصين 
تواجه تفشي كوفيد-19 عمًا باستراتيجية »صفر 
كوفيد«، أي من خال إغاق عام وفرض قيود على 

الــســفــر وعــــزل الــمــصــابــيــن بــكــوفــيــد-19 فــي مــراكــز 
أي عــدوى، أصــدرت مدينة  حجر صحي. ولتجّنب 
الباد  بوسط  خنان  مقاطعة  في  الواقعة  ووغانغ 
يــفــرض حــجــًرا صحًيا مدة  مــرســوًمــا  االثنين  يــوم 
ثاثة أيام بعد اكتشاف إصابة واحدة بكوفيد-19. 
البلدة  ســكــان  ُيمنع  الــبــلــديــة،  مــن  إشــعــار  وبحسب 
منازلهم  من  الخروج  من  ألًفا   320 عددهم  البالغ 

حّتى األربعاء. 
وفي المقاطعة نفسها، أعلنت مدينة جوماديان 
أمس الثاثاء فرض حجر صحي لثاثة أيام على 
مايين  سبعة  إلـــى  عــددهــم  يــصــل  الــذيــن  سكانها 
شخص تقريًبا، بعد تسجيل إصابتين بالفيروس. 
ــّل تـــشـــدًدا مــن تلك  غــيــر أن الــقــيــود فــيــهــا تــبــدو أقــ
لشخص  يمكن  إذ  ووغانغ،  سكان  على  المفروضة 
واحد من كّل منزل أن يخرج مّرة كّل يومين لشراء 

الحاجيات المنزلية، بحسب البلدية.
العالمية  المالية  الخدمات  مجموعة  وقــّدرت 
لعدد  حالًيا  الخاضعين  الصينيين  عدد  »نومورا« 
مــن الــقــيــود -مــنــهــا الــحــجــر الــصــحــي- بنحو 250 
مــلــيــون شــخــص، بــعــدمــا كـــانـــوا نــحــو 114 مــلــيــون 
صيني األسبوع الماضي. وسّجلت الصين الثاثاء 
المستوى  عــلــى  بــكــوفــيــد-19  جــديــدة  إصــابــة   347

الوطني. 

ال�����س��ح��ة ال��ع��ال��م��ي��ة: وب�����اء ك��وف��ي��د 
»ل�����م ي���ق���ت���رب ح���ت���ى م����ن ن��ه��اي��ت��ه« 

} مدير منظمة ال�سحة العالمية.       )رويترز(
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هل بع�ض 
�لأطعمة »�إرهابية«؟

شكوت في مقالي هنا باألمس من أن زوجتي جعلت من الطعام 
وجيب  وجتا  المثلثات: ظتا  مثل حساب  النفس  على  ثقيال  أمــرا 
الظل، ومفردات تسبب االكتئاب وتفتق الحجاب الحاجز، وعطفا 
ألن  المتردية  النفسية  حالتك  على  وعطفا  الــمــقــال،  ذلــك  على 
األكــل ضربا  التفكير في  حولك شخص مثل زوجتي جعل مجرد 
من التعذيب، بسبب التحذير من النشويات والقلويات والمقليات 
والدهون والزيوت التي صارت تنقسم الى فئتين إحداهما مشبعة 

واألخرى »ُمَجّوَعة«، فإنني أقدم لك النصيحة التالية: 
لــكــي تــعــيــش بــائــســا، ولــكــن مـــوفـــور الــصــحــة، عــلــيــك بــالــخــس 
إليهم  تضيف  أن  دون  المسلوق  والبطاطس  والبقدونس  والكوسا 
شيئًا، ال ملح وال بطيخ!  أما إذا كنت جعفري المذهب فيما يتعلق 
بالطعام، فتوكل على اهلل، وتناول كل ما يوضع أمامك من طعام، 
فليس من عادتي أن أهتم بما إذا كان طعامي يحتوي على سعرات 
حرارية أو جليدية، أو يعاني من »السعر« أو مشبعًا بالكولسترول أو 
الديتول أو ثاني أوكسيد  البترول الخام، ولكنني أتفادى األطباق 
ذات األسماء العجيبة مثل الكبسة والكسكسي والمطازيز، وبسبب 
كرهي للرقص الشرقي فإنني أكره  الحلويات الشرقية، وأنظر الى 
أنه يعاني من خلل في غدد   كنافة«، على  »نفسه في  إن  من يقول 
التذوق )ذوقي في الطعام كذوقي في الغناء والموسيقى يخصني 
االستماع  الناس على  بعض  كيف يصبر  أعجب  زلــت  فما  وحــدي، 
ألغنية كاملة ألم كلثوم، بينما يحسب محبو ام كلثوم أن في أذنّي 

وقر(.
كما أنــنــي ال آكــل بــابــا غــنــوج لــعــدة أســبــاب، مــن بينها أن أدبــي 
وألنــنــي من  »بــابــا«،  األول  اســمــه  شــيء  أكــل  مــن  يمنعاني  وتربيتي 
عائلة محافظة فال يجوز لي حتى إن قبل بوجود أي قدر من الغنج 
بابا غنوج هــذا يصنع  أن  ذلــك كله  على مائدة األكــل، واألهــم من 
الــســودان نسمي  فــي  إننا  مـــرارًا  لكم  وقلت  األســـود،  الباذنجان  مــن 
الحذاء  وهــو  بــرطــوش  ومفردها  »بــراطــيــش«،  المطبوخ  الباذنجان 
الذي انتهت صالحيته، وإذا نظرت إلى شرائح الباذنجان ستكتشف 

أن التسمية السودانية صحيحة وبليغة ودقيقة.
ــاروا ســاديــيــن وإرهــابــيــيــن،  وقــصــارى الــقــول هــو إن األطــبــاء صــ
يلصقون التهم الجائرة بأصناف الطعام الشهي كافة، ويحذرونك 
من أن الزبدة تسبب ضعف النظر، والكالوي تسبب البالوي للجهاز 
التنفسي، ابتداًء بالتهاب الجيوب األنفية، والقهوة مثبط جنسي، 
وهل هم يفهمون أحسن من أسمهان التي قالت:  يا من يقول لي 
»أهوى«...  أسقيه بإيدي قهوة!  فلوال أنها تعرف مزايا القهوة لما 
االلتهاب  يسبب  األحمر  واللحم  أهــواك!   لها  يقول  لمن  قدمتها 
الرئوي، في حين أن اللحم كثير الشحم يسبب اإلسهال والبواسير!  
وينصحونك بتفادي السكر في الشاي والحلوى!  طيب كيف تكون 
»حلوى« وهي بدون سكر؟  وبالمقابل ينصحونك باإلكثار من تناول 
الخس!  نعجة أنا أم ابن آدم كي أتعاطى ذلك العلف الذي ال طعم 
له وال رائحة؟  وألنهم ساديون فإنهم يتغزلون بمزايا الكوسا، في 
حين أنه ما من عاقل محترم ومن عائلة محافظة يجوز له أن يأكل 
الزوجات  والتي تستخدمها  المريبة،  المحتويات  الثمرة ذات  تلك 

إلخفاء »العمل« ألزواجهن داخلها بزعم إعداد المحشي!
التغذية  لشؤون  االستشارية  العلمية  اللجنة  تقرير  في  جــاء 
في بريطانيا أن الطفل دون السادسة ال ينبغي أن يتناول أكثر من 
جرامين من الملح يوميًا!  في حين شريحة البيتزا الواحدة فيها 
رئيس  ألن جاكسون  البروفيسور  ويقول  ملح،  4 جرامات  من  أكثر 
اللجنة أن هناك اليوم أدلة دامغة تربط بين الملح وارتفاع ضغط 
الــبــروفــيــســور جريهام  زميله  إن  بــل  الــســن،  عند صــغــار  الـــدم حتى 
وكومبليتلي«  و»كــلــش  نهائيًا  للملح  داعـــي  ال  إنــه  يــقــول  مكريغور 
الموجودة فيه متوفرة في أغذية أخرى،  المعادن  الطعام، ألن  في 
هي  المصيبة  ولكن  بالليمون!  الملح  عن  االستعاضة  ينبغي  وأنه 
بكثرة  يستخدمه  من  يجعل  الليمون  إن  يقولون  أطباء  هناك  أن 
مــن الــرجــال مــن مستحقي الــفــيــاجــرا! على كــل حــال أطــبــاء آخر 
وإخوتنا  السودانيين  الزمن حاقدون على نحو خاص علينا نحن 
ولكن  والملوحة،  الفسيخ  من  يطفشونا  أن  ويــريــدون  المصريين 

هيهات!

أطـــلـــقـــت الــــرئــــاســــة الـــعـــامـــة 
السعودية،  فــي  الحرمين  لــشــؤون 
للعالقات  العامة  بـــاإلدارة  ممثلة 
مبادرة  النسائي،  واإلعــالم  العامة 
فــي  ــاس«،  ــنــ ــلــ لــ ــع  ــ وضــ ــيـــت  بـ »أول 
معالم  لقائمة  مــرئــي  اســتــعــراض 
وجذورها  الشريف  المكي  الحرم 

التاريخية والدينية العميقة. 
ــت وكــــــــالــــــــة األنـــــــبـــــــاء  ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ونــ
ــة)واس(، أمـــــــس، عــن  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
الــعــامــة  اإلدارة  مـــديـــرة  مــســاعــدة 
ــة واإلعــــــــــالم  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ لــــلــــعــــالقــــات الـ
قولها  الــكــيــشــان  بــتــول  الــنــســائــي 
تــنــاولــت اســتــعــراض  الـــمـــبـــادرة  إن 
بالمسجد  ــارزة  ــ بـ مــعــالــم  ثــمــانــيــة 
ــئـــة تــصــامــيــم  ــيـ ــرام عـــلـــى هـ ــ ــحــ ــ الــ
مثرية  بمعلومات  انــفــوجــرافــيــك 
وطريقة إبداعية، وتتلخص حول 
األهمية التاريخية لتلك األمكنة 
وفضلها وسبب تسميتها، ونشرها 
عبر مواقع التواصل االجتماعي. 
المعالم  أن هذه  إلى  وأشــارت 
إبراهيم  ومعجن  زمـــزم،  بئر  هــي: 

عليه السالم، ومقام إبراهيم عليه 
الـــســـالم، والــحــطــيــم مـــن الــكــعــبــة، 
ــر األســـــــــــود، والـــمـــلـــتـــزم،  ــجــ والــــحــ
والصفا والمروة، وميزاب الرحمة. 

ــت الــوكــيــلــة الــمــســاعــدة  وقـــالـ
لــلــعــالقــات والــــشــــؤون اإلعــالمــيــة 
والشراكات المجتمعية النسائية، 
الـــمـــالـــكـــي، إن إطـــــالق هــذه  نــــدى 

الــــمــــبــــادرة يــــأتــــي بــــهــــدف تــقــديــم 
أفضل الخدمات وتوظيف التقانة 
ــثــــة فـــــي خــــدمــــة ضـــيـــوف  الــــحــــديــ

الرحمن. 

ــرت وكـــــالـــــة الـــفـــضـــاء  ــ ــشـ ــ نـ
األمـــــريـــــكـــــيـــــة »نـــــــاســـــــا« أمــــس 
ــة الــــكــــامــــلــــة مــن  ــوعــ ــمــ ــمــــجــ الــ
التقطها  الــتــي  الــصــور األولـــى 
الذي  ويب  جيمس  التلسكوب 
يــعــد األقــــــوى مـــن نـــوعـــه على 
ــــالق، فــي لــقــطــات تــكــّرس  اإلطـ
بــدايــة حقبة جــديــدة فــي علم 
الـــفـــلـــك انـــتـــظـــرهـــا الـــعـــلـــمـــاء 

سنوات طويلة. 
يضم البرنامج بثا مباشرا 
تخّلله  الوقت  مّدته ساعة من 
ـــور الــــــواحــــــدة تــلــو  نـــشـــر الـــــصــ
األخرى والتي تظهر سديمين 
)هما مجموعتان من األجرام 
حياة  دورة  يبّينان  السماوية( 
النظام  خــارج  وكوكبا  النجوم، 
متراصة  ومجموعة  الشمسي، 

من المجرات. 
وقال رئيس وكالة الفضاء 
األمريكية بيل نيلسون إن »كل 
ــورة هـــي اكــتــشــاف جـــديـــد«،  ــ صـ
»ستمنح  لقطة  كل  أن  معتبرا 
ــة لــلــكــون كــمــا لم  الــبــشــريــة رؤيـ

نشاهده من قبل«. 
واإلثـــنـــيـــن كــشــفــت »نـــاســـا« 
من  صـــــورة  أول  الـــعـــالـــم  أمـــــام 
تـــلـــســـكـــوب جــيــمــس ويــــــب، فــي 
المجرات  لقطة مذهلة تظهر 
التي تشكلت بعد فترة وجيزة 
من االنفجار العظيم قبل أكثر 

من 13 مليار سنة. 
وتـــتـــمـــثـــل إحـــــــدى الـــمـــهـــام 
جيمس  لتلكسوب  الــرئــيــســيــة 
ــة  ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ ويــــــــــــــب، تـــــحـــــفـــــة الـ

الــفــضــائــيــة بــكــلــفــة بــلــغــت 10 
استكشاف  في  دوالر،  مليارات 
وفي  للكون.  المبكرة  العصور 
علم الفلك، يوازي الغوص في 
إلى  الــزمــن  فــي  عـــودة  الفضاء 
قد  المرصود  فالضوء  الـــوراء، 
سافر لمليارات السنين قبل أن 

يصل إلينا. 

ويـــــشـــــكـــــل نـــــشـــــر الـــــصـــــور 
لألنشطة  الــرســمــي  اإلطـــــالق 
الـــعـــلـــمـــيـــة لـــلـــتـــلـــســـكـــوب الـــتـــي 
أبــقــي مــحــتــواهــا ســريــا لــزيــادة 

التشويق. 
ومن بين الصور المنشورة 
صـــــــــورتـــــــــان لــــســــديــــمــــيــــن مـــع 
ســحــابــتــيــن مــن الــغــاز والــغــبــار 

الفضائي. 
األول  الــــــســــــديــــــم  ــع  ــ ــقــ ــ يــ
كارينا(  تسمية  عليه  )أطلقت 
ضوئية  ســنــة   7600 بــعــد  عــلــى 
ويجّسد تشّكل النجوم، ويضم 
ويتخطى  منها  كبيرة  تكتالت 
ــه بــــــأضــــــعــــــاف حـــجـــم  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ حـ

الشمس. 

أمـــــا الـــثـــانـــي فـــهـــو ســديــم 
والمسماة  الجنوبية«  »الحلقة 
عــدم  مــن  الــرغــم  عــلــى  كوكبية 
بــيــنــهــا وبــيــن  وجـــــود أي صــلــة 
الكواكب، وهو سحابة من الغاز 

حول نجم آفل. 
ــور  ــ ــــصـ ــر الـ ــ ــهـ ــ ــــظـ ــك ُتـ ــ ــذلــ ــ كــ
ــيــــفــــان«، وهـــي  ــتــ »خـــمـــاســـيـــة ســ

ــرات  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـ
تتفاعل مع بعضها بعضا. 

وأظــــهــــرت إحــــــدى الـــصـــور 
الــمــنــشــورة أمـــس كــوكــبــا خــارج 
النظام الشمسي، أي يدور في 
نــجــم غــيــر شمسنا، وهــو  فــلــك 
يــشــكــل أحـــد مـــحـــاور األبــحــاث 

الرئيسية للتلسكوب.

م��ا ع��اق��ة �ل��ف��ل��ف��ل �ل��ح��ار 
ب��ال�����س��ك��ت��ة �ل��دم��اغ��ي��ة؟

تــنــاول  إن  ميتالونيس  جــانــا  البريطانية  الــتــغــذيــة  أخــصــائــيــة  قــالــت 
الفلفل الحار مع الطعام بشكل منتظم يمكن أن يساعد على منع حدوث 
الجلطات الدماغية، وبالتالي يؤدي الى إطالة العمر، وفق ما نقل موقع 

»إرم نيوز« عن صحيفة »ديلي إكسبرس« البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن ميتالونيس، التي تعمل في »المستشفيات 
العديد من  الدماغية تترك  »السكتة  إن  الجامعية« في لندن قولها 
للنظام  الــحــار  الفلفل  إضــافــة  وإن  متوفين،  أو  معاقين  ضحاياها 
الدماغية  السكتة  بسبب  الــوفــاة  خطر  من  تقلل  أن  يمكن  الغذائي 

بنسبة %61«.
تتشكل  عندما  تحدث  الدماغية  السكتات  »غالبية  أن  وأضافت 
تراكم  بسبب  وبخاصة  حـــاالت،  عــدة  نتيجة  الــشــريــان  داخـــل  جلطة 
الكوليسترول، وأنه يمكن أن تكون العواقب مميتة، ما يعني ضرورة 
معالجة إصابة الدماغ بسرعة«، موضحة أن »إضافة الفلفل الحار إلى 
النظام الغذائي قد تعزز نتائج صحية أفضل بعد السكتة الدماغية 
نظرا إلى أنه يحتوي على الكابسيسين، وهو أحد المكونات الرئيسة 
بألم  يــرتــبــط  كيميائي  كــمــركــب  يعمل  وهـــو  الــفــلــفــل،  فــي  الــمــوجــودة 

اللسان عند تناول الفلفل«.
وأردفــــــت أن »الــكــابــســيــســيــن ال يـــحـــرق، وبـــــداًل مـــن ذلــــك يــخــدع 
دماغنا في التفكير في حدوث تغير في درجة الحرارة ما يؤدي إلى 
اإلحساس بالحرارة واأللم«، الفتة إلى أن »األبحاث السابقة أظهرت 
أن استهالك الطعام الحار ست مرات في األسبوع يمكن أن يقلل من 

خطر الوفاة المبكرة«.
أكــــدت ذلـــك وأن السبب  »كــثــيــرا مــن األبـــحـــاث  أن  إلـــى  وأشـــــارت 
بالعديد من األمــراض،  دوره في تقليل مخاطر اإلصابة  إلى  يرجع 
مــثــل الــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة«، ونــوهــت 
فـــي مجلة  ــشـــرت  ُنـ »دراســـــــة  أن  ــى  إلــ
القلب  ألمـــراض  األمــريــكــيــة  الكلية 
خلصت إلى أن أولئك الذين يأكلون 
الفلفل الــحــار أكــثــر مــن أربـــع مــرات 
في األسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 
األوعية  أمــراض  بسبب  للوفاة   %61
السكتات  مــثــل  الــدمــاغــيــة  الــدمــويــة 

الدماغية«.
أن  مـــيـــتـــالـــونـــيـــس  وأوضــــــحــــــت 
النباتي  الكيميائي  »الكابسيسين 
لـــديـــه الــــقــــدرة عـــلـــى تـــعـــزيـــز صــحــة 
األوعية الدموية والتمثيل الغذائي، 
فــيــمــا أظـــهـــرت دراســـــــات الـــقـــوارض 
اآلثـــــــار اإليـــجـــابـــيـــة لـــنـــظـــام غـــذائـــي 
عــلــى تصلب  بــالــكــابــســيــســيــن  غــنــي 
ــن ومــــتــــالزمــــة الــتــمــثــيــل  ــيــ ــرايــ ــشــ الــ
الغذائي وارتفاع ضغط الدم وخطر 
وأنــه  الــدمــاغــيــة«،  بالسكتة  اإلصــابــة 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــســـريـــريـــة ثـــبـــت أن 
المعدل  يــعــزز  الكابسيسين  تــنــاول 
ثبت  وقد  ملحوظ،  بشكل  المعدني 
أن الــكــابــســيــســيــن يــقــلــل مــن مــقــدار 
الضرر الناتج عن السكتة الدماغية 
عن طريق إحداث انخفاض خفيف 

في درجة حرارة الجسم.

�ل�سع�دية... �س�ؤون �لحرمين تطلق مبادرة »�أول بيت و�سع للنا�ض«

�لك��ن �ل�س�حيق.. �س��ر جدي�دة لتل�س�ك�ب جيم��ض وي�ب

تحذي�ر فرن�س�ي.. �للح��م �لم�سنع�ة مرتبط�ة بخط�ر �لإ�ساب�ة بال�س�رطان
»وجــود  الفرنسية  الصحية  السلطات  أكــدت 
القولون  بسرطان  اإلصــابــة  مخاطر  بين  عالقة 
والــمــســتــقــيــم والــتــعــرض لــلــنــيــتــرات والــنــتــريــت«، 
وخــصــوصــا عـــن طــريــق الــلــحــوم الــمــصــنــعــة، في 
بتقليل  تــوصــي  الــثــالثــاء  ُنــشــرت  علمية  مــقــالــة 

التعرض لهذه المواد في الطعام. 
وتـــؤكـــد الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــســالمــة الــغــذاء 
في  الموضوع  حــول  الـــواردة  البيانات  تحليل  أن 
المنشورات العلمية »ينسجم مع تصنيف الوكالة 

الدولية ألبحاث السرطان«. 
الــدولــيــة  الــوكــالــة  عـــام 2015، صــنــفــت  وفـــي 
لــبــحــوث الـــســـرطـــان الــتــابــعــة لــمــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، اللحوم المصنعة، بما في ذلك اللحوم 
ــن الفئة  ــواد مــســرطــنــة )مـ الـــبـــاردة، عــلــى أنــهــا مــ
اللحوم  هــذه  أن  إلــى  الوكالة  وخلصت  األولـــى(. 
تــعــزز، مــن بين أمـــور أخـــرى، ســرطــانــات القولون 
ألــف   18 مــن  يــقــرب  مــا  تقتل  الــتــي  والمستقيم 
شــخــص ســنــويــا فـــي فــرنــســا. وُتــعــتــبــر الــنــيــتــرات 
المستهَلكة مواد مسرطنة محتملة )الفئة 2 أ(. 
وتــوصــي الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــســالمــة الــغــذاء 

من  والنتريت  للنترات  السكان  تعرض  بتقليل 
خـــالل تــدابــيــر اســتــبــاقــيــة عــن طــريــق الــحــد من 

التعرض لهذه المواد من خالل الطعام. 
وقــــد اســـتـــخـــدم مــصــنــعــو الـــلـــحـــوم الــمــقــددة 
إلطالة  النيترات  على  تحتوي  مكونات  تاريخيا 
العمر المفترض للمنتجات ومنع تطور بكتيريا 
الغذائي  التسمم  إلــى  تـــؤدي  لــألمــراض  مسببة 
على وجه الخصوص، وهي حالة عصبية خطيرة 
تخطاها الزمن على نحو كبير بفعل تقدم الطب. 
ــم تــرجــيــح أن يـــؤدي  ــه رغـ وقـــالـــت الــوكــالــة إنـ
تقليص النيترات إلى »زيادة كبيرة في المخاطر 
الميكروبيولوجية«، ما يعني تاليًا تطور أمراض 
التسمم  أو  الليستريات  أو  السلمونيال  داء  مثل 
ــي، »يــمــكــن اعـــتـــمـــاد ذلــــك شــــرط تنفيذ  الـــغـــذائـ
على  للسيطرة  المعتمدة  التعويضية  التدابير 

هذا الخطر«. 
ويحصل ذلك مثال عن طريق تقصير تواريخ 
العمل  خالل  من  أو  المنتجات  صالحية  انتهاء 
على مستوى مراحل التصنيع )تدابير الحماية 

الحيوية في المزارع والمسالخ(.
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لــوران  يدعى  بلجيكي-هولندي  نابغة  طفل  حصل 
الفيزياء  الماجستير في  سيمونز )12 عاما( على درجة 

من جامعة أنتويرب بعد عام واحد فقط من الدراسة.
ــــده ألــكــســنــدر فـــي تــصــريــح لــوكــالــة األنــبــاء  ــال والـ وقــ
تقدير،  بأعلى  عليها  »وحصل  أمــس:  )د.ب.أ(  األلمانية 

بامتياز مع مرتبة الشرف«.
وأم  بلجيكي  أب  من  وهــو  العبقري،  الطفل  وحصل 
اخــتــبــار معدل  فــي  درجـــة   145 مــن  أعــلــى  هولندية، على 
وحصل  بسهولة.  األكاديمية  الــدرجــات  ويحصد  الــذكــاء، 
على درجة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف أيضا، 

في أنتويرب في غضون فترة قصيرة. 
وأتم تعليمه المدرسي في سن الثامنة، قبل أن يذهب 

لتعلم الهندسة الكهربائية في أيندهوفن في هولندا. 
ــان طــالــبــا ضــيــفــا في  ــاري، كـ وفـــي مــطــلــع الــعــام الـــجـ
جــامــعــة لــودفــيــج مــاكــســيــمــيــلــيــان فـــي مــيــونــخ األلــمــانــيــة 
أبحاث  مركز  فــي  الكم  لبصريات  بالنك  ماكس  ومعهد 
بحثي  في مشروع  شــارك  ميونخ، حيث  قــرب  جارتشينج 
لرصد خاليا سرطانية دقيقة في الدم باستخدام الليزر. 
ــى إجــــراء بــحــث فــي عــمــل أعــضــاء  ويــهــدف لــــوران إلـ

صناعية. 

�ل�سب�ي �لعبق�ري.. يح�س�ل عل��ى �لماج��س��تير 
ف��ي �ل�ف�ي�زي��اء ب�امت�ي��از م��ع مرتب�ة �ل�س�رف

�أول  ت��س�ج�ل  رو�س�ي�ا 
�إ�سابة بجدري �لقردة

لمراقبة  روســبــوتــريــبــنــادزور  منظمة  قالت 
سالمة المستهلك أمس إن روسيا سجلت أول 

حالة إصابة بجدري القردة.
المرض  أن  بــيــان  فــي  المنظمة  وأضــافــت 
اكتشافه عند شــاب عــاد من رحلة في عدة  تم 

دول أوروبية. 
بالعدوى  وقالت إن خطر إصابة اآلخرين 

محدود.
وجـــــدري الـــقـــردة مــــرض فــيــروســي يسبب 
وتــقــرحــات جلدية،  االنــفــلــونــزا  تشبه  أعــراضــا 
ويــتــوطــن فـــي الــعــديــد مـــن الــبــلــدان فـــي غــرب 

ووسط إفريقيا.
وسجلت أكثر من 50 دولة ال يتوطن فيها 
جدري القردة إصابات بالفيروس وتجاوز عدد 

اإلصابات المؤكدة 7600.
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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

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1302019
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16182/pdf/1-Supplime/16182.pdf?fixed5710
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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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م بتوجيهات ورعاية حممد بن ر��شد �آل مكتوم  ُتنظَّ

جمل�ش �إد�رة »جائزة �لإعالم �لعربي« يعقد �أول �جتماعاته ويناق�ش نظام �جلائزة �لأ�شا�شي

ــس  ــ� ــل عــــقــــد جم

الإعــام  »جائزة  اإدارة 

ينّظمها  التي  العربية«، 

لل�صحافة«  دبي  »نادي 

ورعــايــة  بتوجيهات 

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 

حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 

اهلل،  رعاه  دبي،  الوزراء حاكم  رئي�س جمل�س 

نقيب  ر�صوان،  �صياء  برئا�صة  اجتماعاته  اأول 

العربية  م�صر  جمهورية  يف  ال�صحافيني 

وح�صور �صعادة منى غامن املّري، الأمني العام 

جلائزة الإعام العربي، حيث ناق�س الجتماع 

دوراتها،  اأوىل  �صمن  للجائزة  املُطّور  الهيكل 

العربية«  »ال�صحافة  جائزة  ي�صم  والــذي 

الإعام  و»جائزة  املرئي«  الإعــام  و»جائزة 

الرقمي«.

لـ»جائزة  اجلديد  الإدارة  جمل�س  وي�صّم 

ال�صحفي  الإعامي والكاتب  العربي«:  الإعام 

رئي�س  �صربل،  وغ�صان  الرا�صد،  عبدالرحمن 

ونبيل  الأو�ــصــط،  ال�صرق  �صحيفة  حترير 

يعقوب احلمر وزير الإعام ال�صابق يف مملكة 

البحرين، ونايلة تويني رئي�صة جمل�س اإدارة 

بوران،  ونــارت  اللبنانية،  النهار  �صحيفة 

القاب�صة  الدولية  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 

�صفيق،  ــرت  واأل الإعامية،  لا�صتثمارات 

وماجد  يف«،  تي  »اأون  قنوات  �صبكة  رئي�س 

لاإعام  دبي  ملدينة  العام  املدير  ال�صويدي، 

ويون�س  لا�صتوديوهات،  دبــي  ومدينة 

لل�صحافة  الوطني  املجل�س  رئي�س  جماهد، 

جمعية  رئي�س  احلمادي،  وحممد  املغربية، 

د.  الكويتي  والكاتب  الإماراتية،  ال�صحفيني 

رئي�صة  املرزوقي،  وخديجة  النغيم�س،  حممد 

حترير من�صة »دبي بو�صت«. 

عر  ُبعد  عن  ُعقد  الذي  الجتماع  وخال 

دبي  نــادي  ونّظمه  املرئي  الت�صال  تقنية 

لل�صحافة، مُمثِّل الأمانة العامة للجائزة، اأعرب 

وامتنانه  �صكره  خال�س  عن  ر�صوان  �صياء 

اإدارة  ملجل�س  رئي�صاً  باختياره  الغالية  للثقة 

بحمل  اعتزازه  موؤكًدا  العربي،  الإعام  جائزة 

هذه امل�صوؤولية، وعزمه العمل مع باقي اأع�صاء 

املجل�س، بكل ما يتمتعون به من خرات طويلة 

ومكانة مرموقة يف اأهم منابر العمل الإعامي 

وتاأكيد  اجلائزة  اأهداف  حتقيق  على  العربي، 

قيمتها كمحرك دفع رئي�س للتميز الإعامي.

وقال ر�صوان: »جنحت اجلائزة على مدار 

ب�صمة  ترك  يف  الزمان  من  عقدين  من  اأكرث 

وا�صحة يف �صجل ال�صحافة العربية باإرث من 

اإىل  الو�صول  التي جنحت يف  املميزة  الأعمال 

من�صة التكرمي... ومع الروؤية اجلديدة للجائزة 

ال�صمو  به �صاحب  اأمر  الذي  الأ�صمل  والنطاق 

ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، لتتحول اإىل 

جائزة لاإعام العربي، �صيعمل جمل�س الإدارة 

ملا  واعية  الإيجابي مبواكبة  اأثرها  تاأكيد  على 

اأحدثتها ثورة  طراأ على املجال من م�صتجدات 

واملعايري،  املفاهيم  من  العديد  بّدلت  تقنية 

ت�صّكل  و�صريعة  متاحقة  وتطورات  وجلبت 

مامح عامل جديد«.

واأكد رئي�س جمل�س الإدارة تقديره للدور 

الكبري الذي قام به نادي دبي لل�صحافة، ممِثل 

على  العربي،  الإعام  جلائزة  العامة  الأمانة 

من  عاماً متكن خالها  ع�صرين  من  اأكرث  مدار 

بناء �صمعة نا�صعة جلائزة ال�صحافة العربية، 

اأ�صا�صاً قوياً تنطلق  اأن هذا الإرث ميثل  موؤكداً 

كبري  بر�صيد  العربي«،  الإعام  »جائزة  منه 

وم�صّرف من الثقة التي اكت�صبتها �صابقتها يف 

الأو�صاط ال�صحافية العربية، نتيجة حلفاظها 

عر �صنوات طويلة على اتباع اأرفع م�صتويات 

واأرقــى  واحليادية،  والنزاهة  املو�صوعية 

الفائزة،  الأعمال  اختيار  ال�صفافية يف  درجات 

وهو النهج ذاته الذي �صتوا�صل جائزة الإعام 

العربي العمل به يف اإطار تكليفها اجلديد.

�لحتفاء بالتميز �لإعالمي

من جانبها، رّحبت منى غامن املّري، الأمني 

العام جلائزة الإعام العربي، باأع�صاء جمل�س 

املجل�س  دور  باأهمية  منوهة  اجلائزة،  اإدارة 

املقبلة  املرحلة  اجلائزة خال  دفة  توجيه  يف 

لها  اإعامية  كقيادات  قيمة  من  ميثلونه  مبا 

ومبا ميلكون  الرفيعة  املهنية  ومكانتها  ثقلها 

يف  اأثرها  لها  �صيكون  وجتــارب  خرات  من 

تعزيز م�صرية اجلائزة نحو غاياتها املن�صودة، 

لاحتفاء  من�صة  كاأهم  مكانتها  وتر�صيخ 

بالتميز الإعامي يف املنطقة.

يف  جديدة  مرحلة  اليوم  »نبداأ  وقالت: 

م�صرية جائزة خدمت الإعام العربي على مدار 

التميز  ت�صجيع  خال  من  عاًما   20 من  اأكرث 

قطاع  وهو  الإبداعية  قطاعاته  اأهم  اأحد  يف 

ال�صحافة.. وميثل اإعان جمل�س الإدارة اجلديد 

املو�ّصع  اإطارها  يف  اجلائزة  هيكل  واعتماد 

ال�صحايف  العربي  لاإعام  �صاملة  كجائزة 

واملرئي والرقمي، اإ�صارة البدء للم�صي قدماً يف 

اأهداًفا  اأعيننا  ن�صب  وا�صعني  التطوير  عملية 

ال�صيخ حممد  ال�صمو  وا�صحة حددها �صاحب 

و�صاحب  اجلائزة  راعي  مكتوم،  اآل  را�صد  بن 

حتفيز  على  تن�صب  والتي  تاأ�صي�صها،  فكرة 

الإبداع وت�صجيع الأفكار اخلاقة يف امل�صارات 

ليكون  اجلــائــزة،  ت�صملها  التي  الإعامية 

الإعام العربي مواكًبا لتطور �صناعة الإعام 

ويرقى  موؤ�ص�صاته  اأداء  من  وليعزز  عاملًيا، 

الإعام كعن�صر  تاأثري  بتناف�صيتها، ويزيد من 

للمنطقة  ال�صاملة  التنمية  معادلة  يف  اإيجابي 

العربية ككل«.

واأو�صحت منى املّري اأن عمليات التطوير 

متوا�صلة عر الر�صد الدقيق لتطلعات املجتمع 

نحو  طموحاته  يدعم  ومبا  العربي،  الإعامي 

املحفزات  باإيجاد  التميز،  من  اأرقى  م�صتويات 

املبدعة  الطاقات  من  املزيد  لكت�صاف  الازمة 

الكوادر  وت�صجيع  ال�صباب،  بني  ل�صيما 

ملمار�صة  تخ�ص�صاتها  تنوع  على  الإعامية 

اأدوار اأعمق تاأثرًيا يف ا�صتحداث معايري جديدة 

حمتوى  وتقدمي  الإعــامــي،  املنتج  جلــودة 

متطور ومفيد يوّظف اأدوات الع�صر وتقنياته، 

تتما�صى  متطورة  اإعامية  ــاذج  من لبناء 

وطموحات �صعوب املنطقة نحو م�صتقبل واعد 

يحمل ب�صائر اخلري والأمل«.

رو�بط وثيقة

من جهتها، اأكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، 

الإعام  جائزة  اأن  لل�صحافة  دبي  نادي  مدير 

جمعت  وثيقة  روابــط  لتتوج  تاأتي  العربي 

الإعامي  املجتمع  مكونات  مبختلف  النادي 

العربي  الإعام  املنطقة، وكذلك موؤ�ص�صات  يف 

اإذ  العامل،  من  خمتلفة  مواقع  يف  العاملة 

لتعزيز  اجلديد  اإطارها  يف  اجلائزة  تاأتي 

جلودة  جديد  كحافز  املهنية  التناف�صية  مبداأ 

النادي  ر�صالة  واملحتوى، يف �صوء  امل�صمون 

وم�صاعيه لاإ�صهام ب�صورة ملمو�صة يف تفعيل 

املنطقة  يف  بالإعام  الرتقاء  هدفها  جهود 

العربية.

تعريفية  حملة  »بداأنا  بوحميد:  وقالت 

اإىل  ونتطلع  وفئاتها،  واأهدافها  باجلائزة 

الرتحيب بامل�صاركات من خمتلف اأنحاء العامل 

العربي.. و�صنعمل عن قرب مع جمل�س اإدارة 

مقومات جناح  كافة  �صمان  اأجل  من  اجلائزة 

كونها  التي  الطويلة  اخلرة  الأوىل..  دورتها 

النادي من خال اأكرث من 20 عاًما يف تنظيم 

انطاق  نقطة  العربية متثل  ال�صحافة  جائزة 

اإطارها  �صمن  العربي  الإعام  جلائزة  قوية 

اجلديد ب�صمولها لقطاعات الإعام الرئي�صية.. 

ج�صًرا  اجلائزة  تكون  اأن  حري�صون  ونحن 

جمتمع  مع  عاقاتنا  خاله  من  نوّثق  جديًدا 

املتنوعة  قطاعاته  �صمن  العربي  ــام  الإع

ونكت�صف معه م�صارات جديدة للتعاون البّناء 

خال املرحلة املقبلة«.

نبيل احلمر

نايلة تويني

�شياء ر�شوان

نارت بوران

منى املري

حممد احلمادي

غ�شان �شربل

وزير� »�لتنمية �لجتماعية« و»�ل�شحة« 

يتفقد�ن جممع �لإعاقة �ل�شامل

الع�صفور،  خلف  اأحمد  بن  اأ�صامة  قام 

الدكتورة  و  الجتماعية،  التنمية  وزير 

جليلة بنت ال�صيد جواد ح�صن جواد، وزيرة 

الإعاقة  جممع  اإىل  تفقدية  بزيارة  ال�صحة، 

ال�صامل الكائن يف منطقة عايل، وذلك بهدف 

الطاع على خطط تطوير املرافق اخلدماتية 

والبنية التحتية يف املجمع، والتي من �صاأنها 

جودتها  وحت�صني  اخلدمات  كفاءة  زيادة 

خدمًة للمواطنني.

الوزيران  اأ�صار  الزيارة،  بداية  ويف   

الأمامية  ال�صفوف  يف  العاملني  كفاءة  اإىل 

التي  امل�صاندة  واجلهات  الطبية  الكوادر  من 

عملت يف مركز ال�صامل امليداين �صمن اجلهود 

الوطنية للت�صدي جلائحة فريو�س كورونا 

)كوفيد-19(، وحافظت على جودة اخلدمات 

الطبية التي مت تقدميها بجد واجتهاد، حيث 

قاموا بعملهم على اأكمل وجه، وقدموا الدعم 

العمل  مواقع  بكافة  الطبية  للفرق  الازم 

خمتلف  يف  البحرين  مملكة  مبحافظات 

مراحل التعامل مع اجلائحة.

 وقد اطلع الوزيران على مباين ومن�صاآت 

اإن�صاوؤها  مت  مباٍن،   9 ي�صم  والذي  املجمع، 

من  م�صتوى  اأعلى  لتقدمي  حديثة  مبقايي�س 

والتاأهيل،  والعاجية  ال�صحية  اخلدمات 

�صمن املنظومة ال�صحية باململكة.

التنمية  وزير  اأكد  الزيارة،  وخال   

الجتماعية اأن اإن�صاء جممع الإعاقة ال�صامل 

العزمية  ذوي  من  بالأ�صخا�س  يعنى  الذي 

من  كبري  اهتمام  من  به  يحظون  ما  يعك�س 

بن  حمد  امللك  اجلالة  �صاحب  ح�صرة  لدن 

عي�صى اآل خليفة ملك الباد املعظم، ومتابعة 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  من  حثيثة 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

الوزارة  عزم  اإىل  م�صرًيا  الوزراء،  جمل�س 

على ال�صتمرار يف تهيئة اجلوانب ال�صحية 

لتوفري  الازمة  والإمكانيات  والجتماعية 

الفئة  هذه  لحتياجات  تلبيًة  ال�صبل  اأف�صل 

املهمة واإدماجهم ب�صكل اأكر يف املجتمع، ومبا 

يوفر فر�س اأكرث اأمامهم للم�صاركة يف جهود 

التنمية الوطنية، م�صيًفا اأن هذا املجمع يعد 

من اأ�صخم امل�صروعات التنموية واخلدماتية 

وزارة  بني  والتعاون  بال�صراكة  اأقيمت  التي 

الأ�صغال ووزارة التنمية الجتماعية ووزارة 

ال�صحة، حيث مت ت�صييده على م�صاحة قدرها 

ثاثة هكتارات تقريًبا. 

ال�صحة  وزيرة  اأكدت  جانبها،  ومن 

اخلدمات  تطوير  يف  ما�صية  الوزارة  اأن 

متكامل  ب�صكل  البحرين  مملكة  يف  ال�صحية 

جودتها  وحت�صني  ا�صتدامتها  ي�صمن  ومبا 

حتقيق  نحو  امل�صتمر  ال�صعي  اإطار  يف 

ال�صحة ال�صاملة للجميع، م�صريًة اإىل اخلطط 

حققت  والتي  املو�صوعة  ال�صرتاتيجية 

على �صعيد  النوعية  الإجنازات  من  �صل�صلة 

الرعاية ال�صحية.

طالئع �حلجاج �لعائدين عرب �ملطار ي�شيدون بالإجر�ء�ت �لتنظيمية.. �لقطان:

حجاج �لبحرين �شاملون و�أنهو� منا�شكهم يف �أمن وُي�شر

خديجة العرادي:

 

بن  عدنان  ال�صيخ  ف�صيلة  اأكد 

مملكة  بعثة  رئي�س  القطان  عبداهلل 

جميع  �صامة  للحج  البحرين 

احلجاج البحرينيني يف مكة املكرمة، 

اأمن  يف  احلج  منا�صك  واإمتامهم 

و�صهولة وُي�صر، �صائًا اهلل تعاىل اأن 

ال�صعودية  العربية  اململكة  يحفظ 

�صنداً  لتظل  و�صعباً  وحكومًة  ملكاً 

وذخراً لاأمة الإ�صامية، واأن يحفظ 

حجاج بيت اهلل احلرام من كل �صوء 

ومكروه.

الدويل  البحرين  مطار  و�صهد 

احلجاج  طائع  اأوىل  عودة  اأم�س 

املقد�صة  الأرا�صي  من  البحرينيني 

اأمتوا فري�صة احلج والركن  اأن  بعد 

ومن  الإ�صام،  اأركان  من  اخلام�س 

الأربعاء  اليوم  ي�صتمر  اأن  املنتظر 

احلجاج.  توافد  اخلمي�س  وغًدا 

ال�صبت  اآخر دفعة منهم يوم  وت�صل 

املقبل.

ت�صريحات  احلجاج يف  واأعرب 

وجدوه  ملا  ارتياحهم  عن  لـ»الأيام« 

بعثة  قدمتها  وخدمات  رعاية  من 

توا�صلها  مثمنني  الر�صمية،  احلج 

عن  اأو�صاعهم  وتفقد  معهم  الدائم 

قرب.

الرحلة كانت مي�صرة  اإن  وقالوا 

اإمتام  حتى  الأوىل  اللحظة  منذ 

الوطن،  اأر�س  اإىل  والعودة  املنا�صك 

وذلك بف�صل اجلهود التي قامت بها 

بعثة احلج الر�صمية بتوجيهات من 

ال�صكر  موجهني  الر�صيدة،  القيادة 

اأ�صدرت  التي  القيادة  اإىل  والتقدير 

توجيهاتها ب�صاأن تذليل كل ال�صعاب 

العام  هذا  مو�صم  وا�صفني  اأمامهم، 

بالناجح واملميز.

واأ�صاروا اإىل اأن احلمات التزمت 

اإذ كان اجلميع  كافة،  التفاق  ببنود 

عن  كبري  ب�صكل  را�صني  عام  ب�صكل 

يف  وجدوه  الذي  التنظيم  م�صتوى 

بجودة  م�صيدين  املقد�صة،  الأرا�صي 

احلجاج،  اإىل  قدمت  التي  اخلدمات 

عن  البحرين  بعثة  ميز  الذي  الأمر 

غريها من البعثات.

واأعرب ال�صيخ عدنان بن عبداهلل 

وتقدير  �صكر  خال�س  عن  القطان، 

العربية  للمملكة  البحرينية  البعثة 

خادم  بقيادة  ال�صقيقة  ال�صعودية 

احلرمني

بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني   

اململكة  عاهل  �صعود  اآل  عبدالعزيز 

�صاحب  وبدعم  ال�صعودية،  العربية 

ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صلمان 

العهد  �صعود ويل  اآل  عبدالعزيز  بن 

وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

يف  الكبرية  اجلهود  على  الدفاع، 

ل�صعرية  والناجح  الدقيق  التنظيم 

اإجراءات  وفق  العام  هذا  احلج 

حتقيق  على  حر�صت  احرتازية 

اأعلى معايري �صامة و�صحة �صيوف 

الرحمن والعناية بهم. 

ال�شيخ عدنان القطان

�أطروحة بجامعة �لبحرين توؤكد �أ�شالة »نظرية �لتلطف« يف �لأدب �لعربي
يف  علمية  اأطروحة  بحثت 

جامعة البحرين »نظرية التلطف« 

على  تقوم  التي  العربي  الأدب  يف 

يف  خفية  مقا�صد  حتقيق  حماولة 

والتفاعلية  التوا�صلية  العملية 

احلفاظ  بينها  من  عدة  لأغرا�س 

الذاتية  الإن�صان  �صورة  على 

ووجاهته اأمام الآخرين. 

التي   - الأطروحة  وقدمت 

 - موؤخراً  امتحان  جلنة  ناق�صتها 

الطالبة يف برنامج ماج�صتري اللغة 

جناحي،  عادل  اإ�صراء  العربية 

احل�صول  ملتطلبات  ا�صتكمالً 

وو�صمت  املاج�صتري.  درجة  على 

الأطروحة التي اأ�صرف عليها ع�صو 

اللغة  ق�صم  يف  التدري�س  هيئة 

الإ�صامية  والدرا�صات  العربية 

البحرين  جامعة  يف  الآداب  بكلية 

بوهلول  حممد  عبداهلل  الدكتور 

يف  بالقول  »التلطف  بعنوان: 

التوحيدي:  حماورات  من  مناذج 

مقاربة تداولية«. 

جناحي  الباحثة  ودر�صت 

اأبي  حماورات  من  مناذج 

منظور  من  الّتوحيدّي  حيان 

درا�صًة  الّتاأدبية  الل�صانيات 

التعبريية  الو�صائل  على  تركزت 

التاأثريية  وال�صرتاتيجيات 

عاقته  يف  املتكلم  يعتمدها  التي 

�صامة  على  حفاظاً  مبخاطبه 

لل�صداقات  وتاأ�صي�صاً  العاقات 

اأ�صالة  الدرا�صة  واأكدت  املتينة. 

نظرية التلطف يف الرتاث العربي، 

التلطف  خ�صائ�س  واأو�صحت 

حماورات  من  متنوعة  مناذج  يف 

ت�صّكلها  طرائق  مبّينة  حّيان،  اأبي 

وحدود ح�صورها واأ�صباب غيابها 

وانتهاكها. 

املناق�صة  جلنة  وتكونت 

يف  التدري�س  هيئة  ع�صو  من: 

والدرا�صات  العربية  اللغة  ق�صم 

عبداهلل  الدكتور  الأ�صتاذ  الإ�صامية 

ورئي�صة  م�صرفاً،  البهلول  حممد 

والدرا�صات  العربية  اللغة  ق�صم 

عبداهلل  �صياء  الدكتورة  الإ�صامية 

الكعبي ممتحناً داخلياً.

الباحثة مع امل�شرف واملمتحن الداخلي
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ت�شويه املجتمع البدوي

ال�شحك  من  بنوبة  باإ�شابتي  كفيلة  كانت  �شاعة  ربع 

اإحدى  غريي،  يفعل  وكما  اأ�شاهد،  كنت  لأنني  اله�شتريي؛ 

املمثالت وقد و�شعت كمية هائلة من مواد التجميل ب�شكل 

ا قد اأجرت عدًدا ل باأ�س به من عمليات الق�س  �شارخ، واأي�شً

والل�شق وال�شفط والنفخ، وكانت يف �شحراء ومتثل دور 

املراأة البدوية املعذبة واملظلومة وهي تذرف الدموع املاحلة.

الذي فيه من  البدوي  تافه و�شطحي للمجتمع  ت�شويه 

امل�شابة  جمتمعاتنا  يف  ونتمناها  نحتاجها  التي  امليزات 

القيم فيها تتعر�س  باأمرا�س كثرية، والتي باتت منظومة 

ل�شربات عنيفة ومدوية.

لقد ذكرت يف ال�شابق، ول باأ�س من الإعادة والتكرار، اأن 

املجتمع البدوي رغم اأنه يعي�س يف بيئة جافة وفقرية اإل 

اأنه غني مبوروثه وثقافته املتم�شك بها والتي كانت طوق 

النجاة له، كالعودة اإىل �شيخه الكبري اأن كان رجل دين اأو 

رمز قبيلته يف امل�شاكل العوي�شة، والأعمال املتوارثة اأًبا عن 

جد كالرعي وبيع ال�شوف وم�شتقات احلليب والتي جعلت 

البطالة معدومة عند ال�شغري قبل الكبري.

املجتمع  درا�شة  اإىل  الجتماع  علماء  اأدعو  اأنني  كما 

البدوي، اإذ اإنني اكت�شفت اأنه من اأقل املجتمعات التي تعاين 

ا اأقلها  من م�شاكل الطالق وتوابعه يف وقتنا احلا�شر، اأي�شً

جمتمع  بني  يعي�شه  الذي  الختالف  رغم  للجرائم  ارتكابا 

البدوي وجمتمع املدينة املليء بالتنوع والغراءات، ولي�س 

مليء  باأنه  تظهره  حيث  البدوية،  الدراما  ت�شفهم  كما 

بالآخر  للغدر  تخطط  كل جمموعة  واأن  واحلقد،  بالنتقام 

يف الوقت املنا�شب.

د. ح�شني علي غالب - بريطانيا

عيون املجتمع �شاخ�شة جتاه التعديالت الوزارية
الوزارية  التعديالت  اأو  بالتغيريات  املجتمع  اهتم 

الجتاهات  من  الكثري  يف  كبريًة  اآمالً  عليها  وبنى 

والجتماعية  والقت�شادية  واملعي�شية  احلياتية 

واخلدمية،  والقانونية  واحلقوقية  والإن�شانية 

ب�شكل  املواطن  واقع  تالم�س  التي  الأبعاد  من  وغريها 

مت  التي  ال�شبابية  فالكفاءات  مبا�شر،  غري  اأو  مبا�شر 

منا�شبة  بيئات  خلق  على  القدرة  متتلك  توزيرها 

لإجناز الأف�شل من الأعمال للوطن واملواطن يف اأوقات 

قيا�شية وبجودة عالية، فهذه قناعة لدى الكثريين يف 

املجتمع، يف اعتقادهم اأنهم با�شتطاعتهم تذليل العقبات 

اإجناز  مدد  وتقليل  الإجراءات  وت�شهيل  وال�شعوبات 

العمل  فر�س  واإيجاد  الر�شوم،  وتخفي�س  املعامالت 

لل�شباب البحريني والنطالق بهم نحو م�شتقبل زاهر، 

من الفئات الجتماعية التي تنتظر الكثري من الإجنازات 

امل�شتقبل  يف  اآنفا  ذكرناها  التي  الجتاهات  مبختلف 

املنظور

من  ينتظرون  الإ�شكانية  الطلبات  اأ�شحاب  اأولً: 

اأ�شرع  يف  اأمنياتهم  حتقيق  يف  الكثري  ال�شيء  الوزارة 

وقت ممكن، واأن تقل�س مدة انتظارهم الوحدة ال�شكنية 

اإىل اأقل من خم�س �شنوات، واأن حتدث الوزارة تطويًرا 

وحداتها  يف  واخلدمات  والبناء  امل�شاحة  يف  متميًزا 

ال�شكنية.

وزارة  من  ياأملون  البحرينيون  املزارعون  ثانًيا: 

الزراعة دعمهم وت�شهيل الإجراءات التي ت�شمن لهم من 

توفري املياه باأي�شر الطرق وكل ما هو متعلق مبهنتهم، 

لكي يتمكنوا من التنوع والزيادة يف اإنتاجهم الزراعي، 

ويتمّنون اأن يكون لهم الدور الأبرز يف ات�شاع الرقعة 

لل�شباب  الفر�س  باإعطاء  وذلك  البالد،  يف  اخل�شراء 

البحريني يف اإ�شالح الأرا�شي وال�شتفادة منها.

اإىل  يتطلعون  القانون  ورجال  املحامون  ثالًثا: 

مع  تتنا�شب  املحاماة  قانون  يف  تعديالت  اإحداث 

القانوين  دورهم  يوؤدوا  وجتعلهم  مهنتهم،  متطلبات 

باأف�شل ما يكون جتاه الوطن واملواطن.

العبادة  ودور  )الفقرية(  املتعففة  الأ�شر  رابًعا: 

والوعظ والإر�شاد تنتظر من وزارة الكهرباء مراعاتها 

اأن يت�شّنى لها من حت�شني و�شعها والإرتقاء  اأجل  من 

بنف�شها.

خام�ًشا: ال�شيادون البحرينيون ياأملون من وزارة 

مب�شاكلهم  اجلاد  والهتمام  اإليهم،  ال�شتماع  البلديات 

الرتقاء مبهنتهم  والعمل على حلها، لكي يتمكنوا من 

وحتقيق التنمية امل�شتدامة للقطاع البحري، وتوفري ما 

يحتاجه ال�شوق املحلي من الأ�شماك والكثري من الرثوة 

البحرية املتنوعة.

حل  ينتظرون  الذين  العاطلون  ال�شباب  �شاد�ًشا: 

مل�شكلتم التي توؤرقهم كثرًيا، و تعطلهم ومتنعهم من اأن 

يقدموا خدمات لوطنهم الذي ع�شقوه يف خمتلف املواقع 

الأكادمية واملهنية.

مبختلف  العامة  الثانوية  يف  املتفّوقون  �شابًعا: 

رغباتهم  حتقيق  اإىل  يطمحون  التعليمية  امل�شارات 

الدرا�شية التي مييلون اإليها، ملا لذلك من اأهمية كربى 

على م�شتقبلهم الدرا�شي، ول نن�شى املعلمني واملعلمات 

الذين يريدون  والرتبويني املجدين املبادرين املبدعني، 

يعلم  كما  فهم  ومعنوًيا،  ومهنًيا  مادًيا  بهم  الرتقاء 

التعليمية  العملية  يف  ركيزة  اأهم  يعتربون  اجلميع 

التعلمية يف البالد.

وال�شرف  واملمرات  والطرقات  ال�شوارع  ثامًنا: 

ال�شحي تنتظر جميعها من وزارة الأ�شغال عمل ال�شيء 

بال�شكل  و�شعها  وحت�شني  اإ�شالحها  اأجل  من  الكثري 

الذي يليق ب�شمعة وطننا احلبيب، ويجعلها يف اأح�شن 

حال.

وال�شحية  والتمري�شية  الطبية  اخلدمات  تا�شًعا: 

اأف�شل،  ب�شكل  ال�شحة  وزارة  اإليها  تلتفت  اأن  تتطلع 

والتخ�ش�شات  املجالت  جميع  يف  بها  لالرتقاء 

ال�شحية، والعمل على تنمية قدرات واإمكانات طواقمها 

الطبية والتمري�شية والفنية، والتقليل من مدة انتظار 

يف  لهم  اخلدمات  اأف�شل  وتوفري  طوارئها  يف  املر�شى 

جميع مراحل العالج من غري منغ�شات.

�شرائح  خمتلف  من  ن�شمعها  عامة  اأمنيات  وهناك 

يف  ال�شهري  الدخل  حت�شني  �شمنها  من  املجتمع، 

الفاح�س  الغالء  وكبح  والعام،  اخلا�س  القطاعني، 

ما  نوًعا  توازن  خلق  اأجل  من  الأ�شا�شية،  ال�شلع  لكل 

اإيجاد  اأجل  ومن  ال�شهرية،  وامل�شروفات  الدخل  بني 

ال�شتقرار النف�شي واملعنوي ملختلف فئات املجتمع.

�شلمان عبدالـله

مدر�شة ابني ترف�ض منحه دوًرا ثانًيا

املدار�س  اإحدى  يف  لطالب  والٌد  اأنا 

احلكومية، وكلنا يعرف مدى تاأثري اجلائحة 

التي ع�شفت بالعامل اأجمع. ابني يف ال�شف 

كان  الدرا�شي  العام  بداية  الإعدادي،  الأول 

ب�شبب  ُبعد  عن  يدر�شون  الطالب  جميع 

الفرتة  هذه  يف  ان  يعرف  وكلنا  اجلائحة، 

ل يوجد يوم مفتوح للطلبة. كان ابني يقّدم 

نوؤمن  كوننا  ُبعد  عن  مبفرده  التطبيقات 

باأنه ل بد للطالب يف هذا ال�شن من العتماد 

باملرحلة  الطالب  اأن  ا  على نف�شه، خ�شو�شً

البتدائية كان م�شتواه ممتاًزا، علًما باأنه مل 

يتغّيب ول ليوم عن املدر�شة. لكننا يف نهاية 

الف�شل الدرا�شي الأول تفاجاأنا باأن نتيجته 

للمدر�شة وطلبت  فتوجهت  كانت �شعيفة، 

روؤية تطبيقاته، واأخربوين حينها انه مينع 

مع  طويل  نقا�س  وبعد  التطبيقات،  روؤية 

الطالب  متابعة  على  اتفقنا  املدر�شة  اإدارة 

متابعة حثيثة.  الثاين  الدرا�شي  الف�شل  يف 

مع  توا�شل  على  واأنا  الأيام  مّرت  بالفعل 

كل  مع  تتواىل  التطمينات  وكانت  امل�شرف 

الطالب درجات عالية،  اأحرز  توا�شل، وقد 

واأود اأن اأبنّي اأن الطالب يف الف�شل الدرا�شي 

ح�شورًيا،  للدرا�شة  ت�شجيله  مت  قد  الثاين 

ب�شهادة  وموؤدًبا  جمتهًدا  طالًبا  وكان 

انتهاء  وبعد  الجتماعي،  واملر�شد  معلميه 

نتيجة  على  اطالعنا  وبعد  الدرا�شي  العام 

م�شّرفة  الثاين  الف�شل  درجاته  كانت  ابننا 

متو�شط  م�شكلة  ولكن  بجدارة،  وناجٌح 

الف�شلني مل ُتن�شف ابننا، فظهرت النتيجة 

الجتماعيات  هي  مواد،  ثالث  يف  )را�شب( 

للمدر�شة  فتوجهُت  والريا�شيات،  والعلوم 

الف�شل  بدرجات  امل�شكلة  اأن  فاأخربوين 

الدرا�شي الأول فرتة التعليم عن ُبعد، ويف 

الف�شل الثاين ل توجد اأي م�شكلة فالطالب 

ناجح ودرجاته بني جيد جًدا وجيد، ولكن 

اإعادة  فاإن عليه  الف�شلني  بح�شاب متو�شط 

العام الدرا�شي دون اإجراء دور ثاٍن. 

الرتبية  وزارة  يف  للم�شوؤولني  اأتوّجه 

ما  اأن  ا  خ�شو�شً حل،  لإيجاد  والتعليم 

اأحتدث عنه كان يف فرتة اجلائحة والطالب 

كان يدر�س عن ُبعد، واأنا وزوجتي نعمل، 

نف�شهم.  تلقاء  من  التعليم  يتلقون  والأبناء 

اأن  بالوزارة  للمعنّيني  اأو�شح  اأن  واأرغب 

اأظهر  مدر�شته  لأح�شان  بعد رجوعه  ابني 

له  الإن�شاف  باب  فمن  وا�شًحا،  اجتهاًدا 

الفر�شة  واإتاحة  القرار  مراجعة  يرجى 

م�شتقبله  على  تاأثري  له  ذلك  لأن  لبننا؛ 

الدرا�شي ونف�شيته.

ُكلّي رجاء بالنظر يف م�شكلتنا، واأنا كلي 

ثقة يف قرارات وزارة الرتبية والتعليم.

البيانات لدى املحرر

اأنا�شد م�شاعدتي لعالج زوجتي امل�شابة ب�شرطان القولون

اإليكم  اأتقدم  عربية  جن�شية  من  مقيم  اأنا   

م�شاعدة  بطلب  الرحيمة  اإن�شانيتكم  خماطًبا 

لزوجتي من جن�شية  تكلفة عالج  اإن�شانية يف 

القولون  ب�شرطان  وامل�شابة  ا  اأي�شً عربية 

حمد  امللك  مب�شت�شفى  العالج  تتلقى  وهي 

يتم  الرابعة والتي  املرحلة  اجلامعي وهي يف 

امللك  مب�شت�شفى  الأورام  مركز  داخل  عالجها 

اإنه  وحيث  اخلا�س،  الطب  يف  اجلامعي  حمد 

قادر  غري  فاإين  �شحي  تاأمني  لديها  يوجد  ل 

دعم  اأي  بدون  كاملة  العالج  نفقة  على حتمل 

الأخرى،  املعي�شية  احلياة  ظروف  مع  خا�شة 

املبيعات  واأعمل يف جمال  زوجها  باأنني  علما 

لدى �شركة خا�شة وراتبي الإجمايل هو 400 

اجلل�شة  وتكاليف  غري  ل  فقط  بحريني  دينار 

ديناًرا،  اأ�شابيع هي 1050  الواحدة كل ثالث 

الأ�شعة  مثل  اأخرى  م�شروفات  اىل  بالإ�شافة 

بالإمكان  كان  لو  اأنه  يعلم  واهلل  والتحاليل 

املر�س  من  النوع  هذا  عالج  م�شاريف  حتمل 

اإليكم  لكنني جلاأت  الطلب  بهذا  اأتقدم  كنت  ما 

اأرجو  فاإين  وعليه  الأبواب  كل  اأغلقت  اأن  بعد 

من املوىل عز وجل ثم من ح�شراتكم بالتف�شل 

والتكرم مب�شاعدتنا باأي طريقة؛ لأنها واهلل يف 

املر�س  عليها  ويغلب  ال�شعوية  �شديدة  حالة 

اأن  املفرت�س  من  اأنها  وخا�شة  يوم  بعد  يوًما 

جتري اأول جرعة من ثالثة اأ�شهر ما�شية ولكن 

تواجد  لعدم  اجلرعة  تاأخذ  مل  هذا  وقتنا  اإىل 

وجل  عز  املوىل  من  راجًيا  اجلرعات،  مبلغ 

احلالة  العتبار  بعني  الأخذ  ح�شراتكم  من  ثم 

ال�شحية التي هي عليها وظروفنا املادية غري 

لهذا  العالج  م�شاريف  مواجهة  على  القادرة 

النوع من املر�س.

البيانات لدى املحرر

قا�شي باملحكـمة اجلعفريـة مل ين�شـفني

مبماطالت  مررُت  بحرينية  مواطنة  اأنا 

وذلك  اجلعفرية؛  املحاكم  قبل  من  وتاأجيالت 

لرغبتي يف الطالق وبعد التاأجيالت امل�شتمرة 

وتقدمت  للق�شاء  الأعلى  للمجل�س  توجهُت 

الدعوى  فكانت  الق�شية  يف  ونظروا  ب�شكوى 

اجلل�شة  موعد  بتقدمي  اأمًرا  واأ�شدروا  مكتملة 

اإح�شار  القا�شي  طلب  اجلل�شة  اثناء  ويف 

الزوج لال�شتماع له، ولكن القا�شي مل ي�شتمع 

اإليه ومل ي�شاأله، بل تفاجاأُت من القا�شي الذي 

وقّدمت  »ذهبت  غا�شب  وهو  يخاطبني  كان 

للق�شاء  الأعلى  املجل�س  يف  علّي  �شكوى 

حكًما  �شاأ�شدر  الدعوى،  حجز  يف  وترغبني 

ذكر  اجلل�شة  ذات  ويف  �شاحلك«،  يف  لي�س 

يعطني  مل  انه  حيث  اأبًدا،  بها  اأتفّوه  مل  كلمة 

وتفاجاأت  اجلل�شة  اأثناء  اأبًدا  للحديث  جمالً 

باأنه مت تثبيتها يف حم�شر اجلل�شة، فاأخربُت 

املح�شر  من  �شطبها  بطلب  تقوم  ان  حماميتي 

اأخرى  ب�شكوى  تقدمُت  لذلك  طلبي؛  فرف�س 

ال�شكوى  بعد  ومن  للق�شاء،  الأعلى  للمجل�س 

تع�شفًيا،  حكًما  القا�شي  اأ�شدر  اأخرى  مرة 

اأن  املفرت�س  من  كان  احلكم  نطق  اإن  حيث 

احلكم  بنطق  فقام  يوليو   6 بتاريخ  يكون 

ب�شخ�شنة  القا�شي  وقام  يونيو،   15 بتاريخ 

عليه  يقت�شيه  مبا  احلكم  من  بدلً  املو�شوع 

عمله، واأنا من هذا املنرب اأنا�شد �شاحب ال�شمو 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه 

لإن�شايف وحمايتي من هذا القا�شي.

البيانات لدى املحرر

التنــــّوع واالختـــــالف �شرورة ح�شاريـــــة

وقوميات  واأجنا�س  اأعراق  من  الإن�شان  ينحدُر   

ال�شلوك واملظهر، ولكنه ينحدر  متنوعة قد يختلف يف 

ظاهرة  فالتنّوع  »الن�شان«.  وهو  واحد  نوع  من 

الكيان  يف  اأ�شيل  اأ�شل  وهو  ال�شماء،  اآفاق  يف  كونية 

تكون  األ  ينبغي  اإن�شانية  ثروة  والتنّوع  الب�شري، 

تو�شيع  اإىل  �شبيٌل  بل  الآخر،  ونبذ  للنزاع  م�شدًرا 

العرتاف  حتققها  ي�شرتط  التي  امل�شرتكة  الأر�شية 

قدم  على  واإدراكه  ومقا�شده  م�شكالته  وتفّهم  بالآخر 

اأو  التحقري  اأو  بالتمييز  ا�شتهدافه  وعدم  امل�شاواة، 

الإلغاء.

اإن اختالف عنا�شر ومكونات املجتمع. والختالف 

والتقاليد  والعادات  واملعتقدات  الأفكار  يف  الب�شر  بني 

للحياة،  الطبيعي  ال�شكل  هو  بل  غريًبا،  اأمًرا  لي�س 

النا�س كلهم  البع�س جعل  الغريب حقًّا حماولة  ولكن 

واحد  ومعتقد  واحدة  وثقافة  واحد  بفكر  يوؤمنون 

الإن�شان من تراثه وتاريخه  وقيادة واحدة. ل ين�شلخ 

ودينه، ول ميكن لأحد اأن ين�شلخ من عاداته وتقاليده. 

وبيئاتهم  الب�شر  يعي�شها  التي  الظروف  كانت  وملا 

احلياة  يف  وجتاربهم  وثقافتهم  وعيهم  وم�شتوى 

يف  الختالف  يكون  اأن  الطبيعي  من  بد  فال  خمتلفة، 

نظرهم.  ووجهة  واآرائهم  اأفكارهم 

اإىل  الختالف  يوؤدي  كونية.  قاعدة  الختالف 

النا�س،  من  لكل  املالئم  اجلوء  وخلق  والإبداع  التنوع 

الأفكار  لطرح  احلرية  بتوافر  اإل  ذلك  يتحقق  ول 

فوائد  له  والراأي  الفكر  يف  فالختالف  الآراء.  واإظهار 

الآخر  الفكر  على  الطالع  خالله  من  ميكن  اإذ  كثرية، 

وال�شتفادة منه، وهذا الختالف م�شدر قوة �شرورية 

اإيجابية وموؤثرة يف �شالمة  التي تخلق معاين  للتنوير 

والإن�شانية. العامة  امل�شلحة  وفائدة 

له  قوة،  م�شدر  والراأي  الفكر  يف  الختالف  اإن 

واأن  املجتمع،  يف  الثقايف  التنوع  اإثراء  يف  كبري  دور 

واآليته  طريقته  يف  بل  الختالف  يف  لي�شت  امل�شكلة 

واحد  وفكر  نظرة  ذو  ال�شعب  اأ�شبح  لو  واأ�شاليبه. 

فالختالف  والتطور،  التقدم  على  ال�شعب  ح�شل  ملا 

والثقافات  والأراء  الأفكار  يف  قوة  نقطة  ميثل 

يقود  الختالف  اعرتاف  لأن  واجلن�شيات؛  والأديان 

القوة الأكرب للتقدم  اإىل ال�شطفاف والتوحد الذي هي 

والزدهار.

على  ح�شارية  �شرورة  والختالف  التنوع 

وال�شعوب  الأقوام  م�شتوى  وعلى  الأفراد  م�شتوى 

�شخًما  ر�شيًدا  متلك  الإ�شالمية  والأمة  واحل�شارات، 

القيم  وهذه  الإ�شالم،  وتوجيهات  الهادفة  القيم  من 

احل�شارية  فل�شفتها  تنمي  اأن  ا�شتثمارها  عند  كفيلة 

ح�شارة  بناء  يف  الأر�س  اأمم  مع  وتت�شابق  الإن�شانية 

ن�شانية. اإ

التوتر  اإىل  يقود  الذي  الختالف  اإزالة  ويف 

احلوار  ُيعد  الدولية،  الأزمات  ن�شوء  يف  وال�شراع 

الأمم  بني  الإن�شاين  التوا�شل  عملية  يف  حمورية  اأداة 

هو  احلوار  واجلماعي.  الفردي  بعده  يف  وال�شعوب 

ما  وال�شعوب،  الأمم  بني  للتعاي�س  الف�شلى  الو�شيلة 

ويحقق  الأر�س  هذه  على  الب�شرية  م�شالح  يخدم 

�شرورة  والختالف  التنوع  الكرمي.  العي�س  �ُشبل  لها 

التقدم  �شر  اكت�شاف  على  الأمم  ي�شاعد  ح�شارية 

والطرق  والآراء  الأفكار  يف  والختالف  والتطور، 

النه�شة،  اإىل  للو�شول  الو�شائل  اأهم  من  هو  وال�شبل 

يف  ت�شهم  اإن�شانية  وطاقة  ح�شارية  قوة  فالختالف 

والرتقاء.  التقدم  حتقيق 

د. معراج اأحمد معراج الندوي

االأ�شتاذ امل�شاعد، ق�شم اللغة العربية واآدابها

 جامعة عالية، كولكاتا - الهند

رحمك اللـه يا اأخي

النف�س  اأيتها  »يا  الرحيم..  الرحمن  اهلل  ب�شم 

فادخلي  مر�شية  را�شية  ربك  اإىل  ارجعي  املطمئنة 

اأخي  يا  اهلل  رحمك  جنتي...«..  وادخلي  عبادي  يف 

ويا �شندي ويا ع�شيدي واأ�شاأل اهلل اأن يجمعني بك 

يف اأعلى جنات اخللد. 

قلوبنا  على  واربط  م�شيبتنا  يف  اأجرنا  اللهم 

�شبحانه  ون�شاأله  وال�شلوان،  ال�شرب  وامنحنا 

وتعاىل اأن يتغّمدك بوا�شع رحمته يف جنات النعيم 

اهلل  �شلى  حممد  نبينا  حو�س  على  يح�شرك  واأن 

الكوثر  من  �شربة  واإياك  ي�شقينا  واأن  و�شلم،  عليه 

اأحمد يف  اأبا  يا  لقد رحلت عنا  اأبًدا.  ل نظماأ بعدها 

فارقتنا  احلجة،  ذو  �شهر  من  الف�شيلة  الأيام  هذه 

غري اأن دعوات اأحبابك واأعزائك الأفا�شل مل تفارقنا 

اهلل  جزاهم  العزاء،  واجب  ملّبني  علينا  انهالت  بل 

خري، يدعون لك باملغفرة والرحمة متح�ّشرين على 

الغايل.. رحمك  اأحمد  اأبا  يا  اإىل جنة اخللد  فراقك.. 

اهلل اأخي و�شديقي وحبيبي.. رحمك اهلل وح�شرك مع 

ال�شديقني.

اأخوك اإبراهيم �شريف

باإ�شراف: ح�شني املرزوق

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12149/pdf/INAF_20220713010324591.pdf
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/969652/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/969681/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 وزيرا التنمية االجتماعية والصحة
يطلعان على مستجدات مجمع اإلعاقة الشامل

قام وزير التنمية االجتماعية أسامة العصفور، 
ووزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد، بزيارة 
تفقدية إل��ى مجمع اإلعاقة الش��امل الكائن 
في منطق��ة عالي، بهدف االطالع على خطط 
تطوي��ر المرافق الخدماتي��ة والبنية التحتية 
في المجم��ع، والتي من ش��أنها زيادة كفاءة 
الخدمات وتحسين جودتها خدمًة للمواطنين.
وأش��ار الوزي��ران إل��ى كف��اءة العاملي��ن في 
الطبي��ة  الك��وادر  م��ن  األمامي��ة  الصف��وف 
والجه��ات المس��اندة التي عمل��ت في مركز 
الش��امل الميداني ضم��ن الجه��ود الوطنية 
للتص��دي لجائحة في��روس كورونا، وحافظت 
عل��ى ج��ودة الخدم��ات الطبي��ة الت��ي ت��م 
تقديمه��ا بجد واجتهاد، حيث قاموا بعملهم 
على أكمل وج��ه، وقدموا الدعم الالزم للفرق 
الطبي��ة بكاف��ة مواق��ع العم��ل بمحافظات 
مملكة البحرين في مختل��ف مراحل التعامل 

مع الجائحة.
واطلع الوزيران على مباٍن ومنش��آت المجمع، 
والذي يضم 9 مباٍن، تم إنش��اؤها بمقاييس 
حديثة لتقديم أعلى مس��توى م��ن الخدمات 
ضم��ن  والتأهي��ل،  والعالجي��ة  الصحي��ة 

المنظومة الصحية بالمملكة.

وأك��د وزي��ر التنمي��ة االجتماعية أن إنش��اء 
المجم��ع ال��ذي يعنى باألش��خاص م��ن ذوي 
العزيم��ة يعكس ما يحظ��ون به من اهتمام 
كبي��ر من لدن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
ومتابع��ة حثيثة من صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
وأش��ار إل��ى عزم ال��وزارة على االس��تمرار في 
واالجتماعي��ة  الصحي��ة  الجوان��ب  تهيئ��ة 
واإلمكاني��ات الالزم��ة لتوفير أفضل الس��بل 
المهم��ة  الفئ��ة  ه��ذه  الحتياج��ات  تلبي��ًة 
وإدماجه��م بش��كل أكبر ف��ي المجتمع، وبما 
يوفر فرصًا أكثر أمامهم للمشاركة في جهود 
التنمية الوطنية، مضيفًا أن هذا المجمع يعد 
من أضخم المشروعات التنموية والخدماتية 
التي أقيمت بالش��راكة والتع��اون بين وزارة 
األش��غال ووزارة التنمي��ة االجتماعية ووزارة 
الصحة، حيث تم تشييده على مساحة قدرها 

ثالثة هكتارات تقريبًا.
 فيما أك��دت الس��يد، أن ال��وزارة ماضية في 
تطوير الخدمات الصحية في البحرين بش��كل 
متكامل وبما يضمن اس��تدامتها وتحس��ين 

جودته��ا ف��ي إط��ار الس��عي المس��تمر نحو 
تحقيق الصحة الش��املة للجميع، مشيرًة إلى 
الخط��ط االس��تراتيجية الموضوع��ة والت��ي 
حققت سلس��لة م��ن اإلنج��ازات النوعية على 
صعيد الرعاية الصحية، منوهًة بالحرص على 
مواصلة تقديم أفضل الخدمات بجودة وكفاءة 
وتنافس��ية عالية لتواكب أحدث المستجدات 
الطبي��ة والدراس��ات واألبح��اث العلمي��ة في 
المجاالت العالجي��ة والتأهيلية لصالح جميع 
المرض��ى. وجرى خ��الل الزي��ارة االطالع على 
منظومة عمل المجمع، والتي توائم األهداف 
الت��ي أنش��ئ لها، م��ن أجل تحس��ين عملية 
الع��الج والتأهي��ل بش��كل متكام��ل، حي��ث 
يعد المجمع م��ن أكبر المجمع��ات والمراكز 
المتخصص��ة ل��ذوي العزيمة على مس��توى 
الش��رق األوسط، ويتخصص في عالج ورعاية 
وتعلي��م وإع��ادة تأهي��ل الفئ��ات المختلفة 
كمتالزم��ة داون والص��م والبك��م والتوح��د 
والتل��ف الدماغ��ي واألم��راض العقلي��ة، إلى 
جان��ب وجود عدد م��ن األقس��ام األخرى فيه 
كالع��الج الطبيعي والعالج النفس��ي والعالج 
بالعمل ومركز للدعم النفسي ومركز للقياس 

والتقييم والتشخيص.

تدشين النسخة اإللكترونية الجديدة لخدمة تسجيل الباحثين عن عمل

استيعاب وتسجيل الباحثين عن عمل ممن أنهوا الدراسة الثانوية والجامعية

 حميدان: استثمار خطة التعافي
االقتصادي لتوفير الفرص النوعية للمواطنين

تنفي��ذًا لتوجيهات صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليف��ة، ولي 
العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء، ببذل كافة 
الجه��ود لزي��ادة س��رعة التنفيذ ف��ي كافة 
مس��ارات العم��ل الحكوم��ي بم��ا يضم��ن 
تعزيز جودة واستدامة الخدمات الحكومية 
والتركيز على البرامج والمش��اريع التنموية 
التي تصب ف��ي صالح خلق الفرص الواعدة 
للمواطنين، عقد وزير العمل جميل حميدان 
ف��ي مكتب��ه بال��وزارة اجتماع��ًا م��ع لجنة 
التنس��يق والمتابعة في ال��وزارة، حيث تم 
التباحث حول أولويات الوزارة خالل المرحلة 
القادمة، والسياسات الالزمة لتنفيذ البرامج 
والمش��اريع بكل كف��اءة، بما يتماش��ى مع 
برنام��ج الحكوم��ة، ويحقق أقص��ى درجات 
الج��ودة ف��ي تقدي��م واس��تدامة الخدمات 

الملبية لطموحات المواطنين.
وناقش االجتماع التحضيرات واالستعدادات 
الس��تيعاب وتس��جيل الباحثي��ن ع��ن عمل 
الج��دد الذين أنهوا دراس��تهم في المراحل 
الثانوية والجامعية، وذلك لتسهيل دمجهم 
ف��ي س��وق العم��ل وتلبي��ة احتياجاته��م 
التدريبي��ة بالتع��اون م��ع صن��دوق العمل 
)تمكي��ن(، وف��ي هذا الس��ياق ت��م اإلعالن 
عن تدش��ين النس��خة اإللكترونية الجديدة 
لخدمة تس��جيل الباحثين ع��ن عمل، وذلك 
بعد إع��ادة هندس��تها وتقديمها بطريقة 
أكثر س��هولة ومرونة للمستفيدين، ووفق 
أح��دث التقني��ات المس��تخدمة ف��ي ه��ذا 
المج��ال، لتض��اف إل��ى سلس��لة الخدمات 
اإللكتروني��ة الت��ي تقدمه��ا ال��وزارة عب��ر 
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كما تطرق االجتماع إلى وضع آليات لتعزيز 
ذات  الجه��ات  م��ع  المجتمعي��ة  الش��راكة 
الصل��ة، وف��ي مقدمته��م أصح��اب العمل 
باعتبارهم الش��ريك األساس��ي ف��ي عملية 
توظي��ف المواطني��ن في القط��اع الخاص، 
وتوفير مزيد من الحزم التشجيعية والمزايا 
تس��تقطب  الت��ي  للمنش��آت  التنافس��ية 
العمال��ة الوطنية، وتفعي��ل فرق التفتيش 
للبحث عن مزيد من الش��واغر الوظيفية في 
القطاع الخ��اص لضخها في بنك الش��واغر 
ل��دى ال��وزارة، فضاًل عل��ى مناقش��ة تعزيز 

استدامة توفير التدريب المجاني على رأس 
العمل وتنش��يط عملية التدريب االحترافي 
للخريجي��ن من أجل س��د الفج��وة المهارية 
بين مخرج��ات التعلي��م ومتطلبات س��وق 
العمل لتس��ريع دمج الموطنين في مختلف 

القطاعات االقتصادية والتجارية.
وأك��د حميدان ض��رورة اس��تثمار التحوالت 
اإليجابي��ة الت��ي أفرزته��ا خط��ة التعاف��ي 
االقتصادي ونمو مختلف القطاعات التجارية 
الناش��ئة  القطاع��ات  وتط��ور  والصناعي��ة 
لتعزيز الفرص النوعية للمواطنين وتطبيق 

أفض��ل الممارس��ات نح��و تس��ريع وتي��رة 
توظي��ف المواطنين وجعله��م الخيار األول 
عن��د التوظي��ف، وذلك بالتزام��ن مع توفير 
بيئة العمل التنافسية لتمكين المواطنين 

من االنخراط والتطور في سوق العمل.
وأش��ار إلى أنه س��يتم خالل الفترة القادمة 
فرز الوظائ��ف المتوافرة في بنك الش��واغر 
القطاعات واألنش��طة االقتصادية،  بحسب 
والتواص��ل م��ع أصح��اب العم��ل لتس��ريع 
تسكين هذه الشواغر بالخريجين المواطنين 
الباحثي��ن ع��ن عمل، وخاصة أن المنش��آت 

يمكنها االطالع على السير الذاتية للباحثين 
ع��ن عمل م��ن خ��الل الموق��ع اإللكتروني 
لل��وزارة واختي��ار احتياجاتهم م��ن الموارد 
البش��رية الوطني��ة، حي��ث س��تقوم الوزارة 
بتكثي��ف متابعاته��ا للقوائ��م المرش��حة 
للوظائ��ف المتواف��رة للتأك��د م��ن انتهاء 
إجراءات التوظيف وفق الشاغر الموجود لدى 

المنشأة.
وأش��اد بالتع��اون المش��ترك بي��ن الوزارة 
ومختل��ف الجه��ات ذات العالق��ة، مش��يرًا 
في هذا الس��ياق إل��ى التع��اون المثمر مع 
صن��دوق العم��ل )تمكي��ن( في التأس��يس 
لمرحلة جديدة من تكامل العمل، ما ساهم 
في دع��م وتش��جيع توفير ف��رص التدريب 
والتوظيف النوعي��ة وذات القيمة المضافة 
للبحرينيين في القطاع الخاص، واس��تفادة 
الباحثي��ن عن عمل من برام��ج دعم األجور 
والحواف��ز، وتنفي��ذ البرامج المش��تركة في 
مج��االت التدريب وتنمية الموارد البش��رية 
به��دف تنش��يط عملي��ات التوظي��ف ورفع 
تنافس��ية العام��ل البحريني م��ن خالل رفع 
كفاءت��ه وخف��ض تكلفت��ه بالمقارن��ة مع 
العام��ل األجانب، حيث تط��رق حميدان في 
هذا االطار إلى تعاون الوزارة وهيئة تنظيم 
س��وق العم��ل ف��ي تعزي��ز جه��ود توظيف 
العمال��ة الوطني��ة ف��ي منش��آت القط��اع 
الخاص، وتبادل البيانات أس��بوعيًا بش��كل 
آلي، بغ��رض تحديث بيانات المنش��آت في 
ضوء حرك��ة التوظيف، والتخطيط لعمليات 
التس��ويق وتش��جيع توظيف البحرينيين في 
المه��ن الت��ي يطلبها أصح��اب العمل، مع 

عرض الحوافز التي تقدمها الوزارة.

 وزير األشغال: تطور ونمو التعاون
مع تركيا في البنية التحتية

اس��تقبل وزير األش��غال إبراهيم ب��ن الحواج بمكتب��ه بديوان 
الوزارة السفيرة التركية لدى مملكة البحرين آيسن تشاكيل.

وخ��الل اللق��اء رحب وزير األش��غال بالس��فيرة، مش��يدًا بعمق 
عالق��ات التعاون التي تجمع البلدين والش��عبين وما يش��هده 
التع��اون الثنائ��ي من تط��ور ونمو عل��ى كافة المس��تويات، 
وبخاصة في مجال البنية التحتية وتبادل الخبرات والتجارب في 

هذا المجال، منوهًا بما تبذله السفيرة من جهود طيبة لتطوير 
وتنمية أواصر العالقات بين البلدين.

ومن جانبها أكدت تش��اكيل حرص بالدها على توطيد عالقات 
التعاون مع مملك��ة البحرين، معربة ع��ن اعتزازها وتقديرها 
للعالقات الثنائية بين البلدي��ن في مختلف المجاالت، متمنية 

لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

 »البحرين اإلسالمي« ُينظم رحلة ترفيهية 
ألطفال مبادرة »ابتسامة« بمناسبة العيد

أعل��ن بن��ك البحري��ن اإلس��امي )BisB( ع��ن تعاونه مع 
مبادرة »ابتس��امة« التابعة لجمعية المس��تقبل الشبابية 
المعني��ة بتقدي��م الدعم النفس��ي واالجتماع��ي لألطفال 
المصابين بالس��رطان وأولياء أمورهم ف��ي البحرين، حيث 
ق��ام متطوعون من موظفي البنك يرافقهم متطوعون من 
المب��ادرة باصطحاب 50 من األبط��ال الصغار برفقة أولياء 
أموره��م إلى مرك��ز ماجك آياند لأللعاب« بمجمع الس��يف 

لقضاء يوم ترفيهي مع األبطال الصغار وتوزيع »العيدية« 
عليه��م. وبهذه المناس��بة ص��ّرح الرئي��س التنفيذي لبنك 
البحرين اإلسامي حّسان جرار قائًا: »نحن سعداء وفخورون 
جدًا بدعم األطفال األبطال في مبادرة »ابتس��امة«، ورسم 
االبتس��امة على وجوههم خال العي��د، إضافة إلى تقديم 
الدعم النفس��ي واالجتماعي لهم وألولي��اء أمورهم. وتأتي 
ه��ذه الخطوة لتؤك��د مس��اعينا الدؤوبة لدعم ومس��اندة 

مرضى السرطان وتعزيز مبدأ العطاء واإليثار عبر االستمرار 
ف��ي تبني مبادرات هادف��ة ضمن إطار منصة المس��ؤولية 

االجتماعية »جود««.
م��ن جانبه، ق��ال رئيس مجل��س إدارة جمعية المس��تقبل 
الش��بابية صب��اح الزيان��ي: »نثم��ن دع��م بن��ك البحري��ن 
اإلس��امي ونق��در جهوده��م ف��ي رس��م االبتس��امة على 
وجوه أطفالنا األبطال، وتعزيز الس��كينة والراحة النفس��ية 

ألولياء أمورهم. كما نتقدم بجزيل الش��كر والتقدير لجميع 
المتطوعين الذين حرصوا على اس��تمتاع األطفال باللعب 
ضمن أجواء مليئة بالمرح والس��رور تزامنًا مع أجواء العيد، 
مؤكدين استمرارنا في تفعيل وتعزيز التواصل مع هيئات 
ومؤسس��ات القطاعي��ن الع��ام والخاص ليتج��اوز مفهوم 
مشاركتها الجانب المادي ويمتد ليشمل الجوانب النفسية 

والمعنوية واإلنسانية«.

 »الخليج لمستقبل األعمال«
تحتفل بـ20 عامًا على انطالقها

مجموع��ة  احتفل��ت 
لمس��تقبل  »الخلي��ج 
األعم��ال« بم��رور 20 
انطاقتها  عل��ى  عامًا 
ف��ي مملك��ة البحرين 
الحق��ًا  وتوس��عها 
أعماله��ا  لتش��مل 
والس��عودية  اإلمارات 
وس��لطنة  والكوي��ت 
الكثير  وإضافة  عمان، 
م��ن األنش��طة إليه��ا 
االستش��ارات،  مث��ل 
تقني��ة  وخدم��ات 

واالتصاالت،  المعلوم��ات 
وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والتدريب والتطوير.

وق��ال المؤس��س والرئيس التنفيذي للش��ركة أحم��د الحجيري: 
»لقد واكبت انطاقتنا في مملك��ة البحرين عام 2002 النهضة 
الحديثة للمملكة وما ش��هدته من بوادر انفتاح اقتصادي ونمو 
في األعم��ال التجارية، وفي كل مرحلة م��ن المراحل كنا نتطور 

وننمو ونتوسع في مشروعاتنا وكوادرنا وأنشطتنا«.
وأضاف في تصريح له بهذه المناس��بة: »نريد من خال احتفالنا 
بم��رور 20 عام��ًا عل��ى انطاقتن��ا أن نقدم نموذجًا عن ش��ركة 
ناجحة تأسس��ت في البحرين، وتمكنت من التوس��ع في مختلف 
دول الخلي��ج العرب��ي وتجاوز الصع��اب والتحدي��ات، ونحن على 
أتم االستعداد لمش��اركة تجاربنا وخبراتنا المتراكمة مع الجيل 
الجدي��د م��ن رواد األعم��ال البحرينيي��ن وأصحاب المؤسس��ات 
الصغيرة والمتوس��طة، ومساعدتهم على تنمية أعمالهم داخل 

البحرين وخارجها«.
وأوضح أنه منذ البداية قرر تس��مية مجموعة »مس��تقبل الخليج 
لألعم��ال« إدراكًا منه ألهمي��ة تبني نموذج عم��ل متطور يلبي 
متطلبات سوق األعمال الحالية والمستقبلية، إضافة إلى العمل 
على مس��توى الخلي��ج العرب��ي ككل تطلعًا إلى دخول األس��واق 
الخليجية وزيادة حصة الش��ركات البحرينية فيها، وصواًل إلى بناء 
ش��بكة تحالفات تجارية نش��طة مع عدد من أكبر الش��ركات في 
المنطقة والعالم. وأعرب عن ش��كره للجهات الحكومية الداعمة 
ف��ي مملكة البحرين، وللش��ركاء في القطاع الخ��اص، مثمنًا في 
الوقت ذاته جهود كوادر المجموعة الذين أس��هموا في الوصول 
إلى ما تحقق من نجاحات، والذين تواصل المجموعة من خالهم 
تحقيق مزيد من التوسع واإلنجاز. يشار إلى أن مجموعة »الخليج 
لمس��تقبل األعمال« تضم تحت مظلتها العديد من الش��ركات 
من بينه��ا »وورك س��مارت« للفعاليات والمؤتم��رات، و»ثينك 
س��مارت« للتدريب والتطوير«، و»تيكو سمارت« لخدمات تقنية 

المعلومات، وغيرها.

أحمد الحجيري

 »العالج الطبيعي البحرينية« 
توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الكويتية

ضم��ن التنس��يق المش��ترك بي��ن 
ف��ي  الطبيع��ي  الع��اج  جمعي��ات 
مجلس التع��اون الخليج��ي، وقعت 
جمعية الع��اج الطبيعي البحرينية 
الكويتية  الطبيعي  العاج  وجمعية 
مذك��رة تفاه��م بي��ن الجمعيتين 
تتعلق بالتعاون في مجال التدريب 
العلمي��ة  المؤتم��رات  ونش��اط 
والتطوير المهني المستمر، وغيرها 
ألعض��اء  التدري��ب  أنش��طة  م��ن 
الجمعيتين. وتنص مذكرة التفاهم 
على أن توفر كل جمعية االمتيازات 
الت��ي توفرها ألعضائه��ا وألعضاء 
الجمعي��ة األخرى، وذلك لتس��هيل 
انخراط أعضاء الجمعيتين في مجال 
التدريب المس��تمر واالستفادة من 
خب��رات التدري��ب المتطورة في كل 

من الجمعيتين.
وت��م توقي��ع االتفاقي��ة م��ن قب��ل 
رئي��س جمعي��ة الع��اج الطبيعي 

العن��زور ورئيس  البحريني��ة محمد 
الكويتية  الطبيع��ي  العاج  جمعية 

هناء الخميس.

وق��ال العن��زور إن جمعي��ة العاج 
الطبيع��ي البحرينية التي تأسس��ت 
كأول جمعي��ة ع��اج طبيع��ي ف��ي 
الخليج��ي  التع��اون  مجل��س  دول 
ف��ي ع��ام 1997 تق��دم ألعضائها 
برامج تدريبي��ة لمواجهة متطلبات 
الترخي��ص ف��ي مملك��ة البحري��ن 
وبرام��ج أخ��رى تزي��د م��ن كف��اءة 
مهاراته��م  وصق��ل  األعض��اء 
واطاعه��م عل��ى ما ه��و جديد في 

مجال العاج الطبيعي في العالم.
م��ن جانبها أفادت رئيس��ة جمعية 
الع��اج الطبيع��ي الكويتي��ة ب��أن 
توقي��ع ه��ذه االتفاقي��ة م��ن قبل 
ترجم��ة  إال  ه��و  م��ا  الجمعيتي��ن 
للتع��اون في جميع المج��االت بين 

دولة الكويت ومملكة البحرين.

 »نور الديار الخاصة« 
تحتفل بتخريج طلبة مرحلة الروضة

تزامنًا مع الذكرى الخامس��ة الفتتاح مدرسة نور 
الدي��ار الخاصة والت��ي تتبنى مناه��ج كمبريدج 
اس��تثنائيًا  المدرس��ة حف��ًا  أقام��ت  الدولي��ة، 
لاحتفاء بتخري��ج طلبة مرحلة الروضة، ش��ارك 
فيه طلبة المدرسة من مختلف المراحل الدراسية 

وسط أجواء عمت فيها السعادة والبهجة.
أقيم الحفل على مس��رح المدرس��ة، تحت رعاية 
محاف��ظ محافظ��ة المحرق س��لمان ب��ن هندي 
واش��تمل على فقرات متنوعة قام بأدائها طلبة 
المدرس��ة عكس��ت مهارات الطلب��ة ومواهبهم 
المتعددة وش��خصياتهم الواعية، مما نال على 

استحسان الحضور ورضاهم.
كم��ا ألقى مدير المدرس��ة حس��ن صليبيخ كلمًة 
تحت عن��وان التخطيط المبدع وس��يلتنا ورعاية 
الموهوبي��ن هدفن��ا والتمي��ز غايتن��ا وتح��دي 
الصعاب س��متنا، وأش��ار فيها إلى أهمية مرحلة 
الروضة ف��ي تكوين وبناء ش��خصية الطفل من 
خ��ال توظي��ف األلع��اب وال��دروس التعليمي��ة 
الهادف��ة الت��ي تمده��م بالمع��ارف والمهارات 
العلمي��ة والحياتية التي تس��اعدهم على تطور 
مهاراتهم الحركية وتساعدهم على التعبير عن 
أنفس��هم وتقوي ش��خصياتهم وتنم��ي مهارات 
التعبي��ر لديه��م في محي��ط يوفر له��م البيئة 
اآلمن��ة م��ع معلمي��ن مؤهلين ومدربي��ن لهذه 

المرحلة الحساسة.
وع��ن العام الدراس��ي القادم، أش��ار صليبيخ إلى 
أن المدرسة س��تركز ضمن خططها على مادتي 
اللغة العربية والتربية اإلسامية جنبًا إلى جنب 

مع منهج كمبريدج الدولي.

هناء الخميس محمد العنزور
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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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 »البحرين اإلسالمي« ُينظم رحلة ترفيهية 
ألطفال مبادرة »ابتسامة« بمناسبة العيد

أعل��ن بن��ك البحري��ن اإلس��امي )BisB( ع��ن تعاونه مع 
مبادرة »ابتس��امة« التابعة لجمعية المس��تقبل الشبابية 
المعني��ة بتقدي��م الدعم النفس��ي واالجتماع��ي لألطفال 
المصابين بالس��رطان وأولياء أمورهم ف��ي البحرين، حيث 
ق��ام متطوعون من موظفي البنك يرافقهم متطوعون من 
المب��ادرة باصطحاب 50 من األبط��ال الصغار برفقة أولياء 
أموره��م إلى مرك��ز ماجك آياند لأللعاب« بمجمع الس��يف 

لقضاء يوم ترفيهي مع األبطال الصغار وتوزيع »العيدية« 
عليه��م. وبهذه المناس��بة ص��ّرح الرئي��س التنفيذي لبنك 
البحرين اإلسامي حّسان جرار قائًا: »نحن سعداء وفخورون 
جدًا بدعم األطفال األبطال في مبادرة »ابتس��امة«، ورسم 
االبتس��امة على وجوههم خال العي��د، إضافة إلى تقديم 
الدعم النفس��ي واالجتماعي لهم وألولي��اء أمورهم. وتأتي 
ه��ذه الخطوة لتؤك��د مس��اعينا الدؤوبة لدعم ومس��اندة 

مرضى السرطان وتعزيز مبدأ العطاء واإليثار عبر االستمرار 
ف��ي تبني مبادرات هادف��ة ضمن إطار منصة المس��ؤولية 

االجتماعية »جود««.
م��ن جانبه، ق��ال رئيس مجل��س إدارة جمعية المس��تقبل 
الش��بابية صب��اح الزيان��ي: »نثم��ن دع��م بن��ك البحري��ن 
اإلس��امي ونق��در جهوده��م ف��ي رس��م االبتس��امة على 
وجوه أطفالنا األبطال، وتعزيز الس��كينة والراحة النفس��ية 

ألولياء أمورهم. كما نتقدم بجزيل الش��كر والتقدير لجميع 
المتطوعين الذين حرصوا على اس��تمتاع األطفال باللعب 
ضمن أجواء مليئة بالمرح والس��رور تزامنًا مع أجواء العيد، 
مؤكدين استمرارنا في تفعيل وتعزيز التواصل مع هيئات 
ومؤسس��ات القطاعي��ن الع��ام والخاص ليتج��اوز مفهوم 
مشاركتها الجانب المادي ويمتد ليشمل الجوانب النفسية 

والمعنوية واإلنسانية«.

 »الخليج لمستقبل األعمال«
تحتفل بـ20 عامًا على انطالقها

مجموع��ة  احتفل��ت 
لمس��تقبل  »الخلي��ج 
األعم��ال« بم��رور 20 
انطاقتها  عل��ى  عامًا 
ف��ي مملك��ة البحرين 
الحق��ًا  وتوس��عها 
أعماله��ا  لتش��مل 
والس��عودية  اإلمارات 
وس��لطنة  والكوي��ت 
الكثير  وإضافة  عمان، 
م��ن األنش��طة إليه��ا 
االستش��ارات،  مث��ل 
تقني��ة  وخدم��ات 

واالتصاالت،  المعلوم��ات 
وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والتدريب والتطوير.

وق��ال المؤس��س والرئيس التنفيذي للش��ركة أحم��د الحجيري: 
»لقد واكبت انطاقتنا في مملك��ة البحرين عام 2002 النهضة 
الحديثة للمملكة وما ش��هدته من بوادر انفتاح اقتصادي ونمو 
في األعم��ال التجارية، وفي كل مرحلة م��ن المراحل كنا نتطور 

وننمو ونتوسع في مشروعاتنا وكوادرنا وأنشطتنا«.
وأضاف في تصريح له بهذه المناس��بة: »نريد من خال احتفالنا 
بم��رور 20 عام��ًا عل��ى انطاقتن��ا أن نقدم نموذجًا عن ش��ركة 
ناجحة تأسس��ت في البحرين، وتمكنت من التوس��ع في مختلف 
دول الخلي��ج العرب��ي وتجاوز الصع��اب والتحدي��ات، ونحن على 
أتم االستعداد لمش��اركة تجاربنا وخبراتنا المتراكمة مع الجيل 
الجدي��د م��ن رواد األعم��ال البحرينيي��ن وأصحاب المؤسس��ات 
الصغيرة والمتوس��طة، ومساعدتهم على تنمية أعمالهم داخل 

البحرين وخارجها«.
وأوضح أنه منذ البداية قرر تس��مية مجموعة »مس��تقبل الخليج 
لألعم��ال« إدراكًا منه ألهمي��ة تبني نموذج عم��ل متطور يلبي 
متطلبات سوق األعمال الحالية والمستقبلية، إضافة إلى العمل 
على مس��توى الخلي��ج العرب��ي ككل تطلعًا إلى دخول األس��واق 
الخليجية وزيادة حصة الش��ركات البحرينية فيها، وصواًل إلى بناء 
ش��بكة تحالفات تجارية نش��طة مع عدد من أكبر الش��ركات في 
المنطقة والعالم. وأعرب عن ش��كره للجهات الحكومية الداعمة 
ف��ي مملكة البحرين، وللش��ركاء في القطاع الخ��اص، مثمنًا في 
الوقت ذاته جهود كوادر المجموعة الذين أس��هموا في الوصول 
إلى ما تحقق من نجاحات، والذين تواصل المجموعة من خالهم 
تحقيق مزيد من التوسع واإلنجاز. يشار إلى أن مجموعة »الخليج 
لمس��تقبل األعمال« تضم تحت مظلتها العديد من الش��ركات 
من بينه��ا »وورك س��مارت« للفعاليات والمؤتم��رات، و»ثينك 
س��مارت« للتدريب والتطوير«، و»تيكو سمارت« لخدمات تقنية 

المعلومات، وغيرها.

أحمد الحجيري

 »العالج الطبيعي البحرينية« 
توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الكويتية

ضم��ن التنس��يق المش��ترك بي��ن 
ف��ي  الطبيع��ي  الع��اج  جمعي��ات 
مجلس التع��اون الخليج��ي، وقعت 
جمعية الع��اج الطبيعي البحرينية 
الكويتية  الطبيعي  العاج  وجمعية 
مذك��رة تفاه��م بي��ن الجمعيتين 
تتعلق بالتعاون في مجال التدريب 
العلمي��ة  المؤتم��رات  ونش��اط 
والتطوير المهني المستمر، وغيرها 
ألعض��اء  التدري��ب  أنش��طة  م��ن 
الجمعيتين. وتنص مذكرة التفاهم 
على أن توفر كل جمعية االمتيازات 
الت��ي توفرها ألعضائه��ا وألعضاء 
الجمعي��ة األخرى، وذلك لتس��هيل 
انخراط أعضاء الجمعيتين في مجال 
التدريب المس��تمر واالستفادة من 
خب��رات التدري��ب المتطورة في كل 

من الجمعيتين.
وت��م توقي��ع االتفاقي��ة م��ن قب��ل 
رئي��س جمعي��ة الع��اج الطبيعي 

العن��زور ورئيس  البحريني��ة محمد 
الكويتية  الطبيع��ي  العاج  جمعية 

هناء الخميس.

وق��ال العن��زور إن جمعي��ة العاج 
الطبيع��ي البحرينية التي تأسس��ت 
كأول جمعي��ة ع��اج طبيع��ي ف��ي 
الخليج��ي  التع��اون  مجل��س  دول 
ف��ي ع��ام 1997 تق��دم ألعضائها 
برامج تدريبي��ة لمواجهة متطلبات 
الترخي��ص ف��ي مملك��ة البحري��ن 
وبرام��ج أخ��رى تزي��د م��ن كف��اءة 
مهاراته��م  وصق��ل  األعض��اء 
واطاعه��م عل��ى ما ه��و جديد في 

مجال العاج الطبيعي في العالم.
م��ن جانبها أفادت رئيس��ة جمعية 
الع��اج الطبيع��ي الكويتي��ة ب��أن 
توقي��ع ه��ذه االتفاقي��ة م��ن قبل 
ترجم��ة  إال  ه��و  م��ا  الجمعيتي��ن 
للتع��اون في جميع المج��االت بين 

دولة الكويت ومملكة البحرين.

 »نور الديار الخاصة« 
تحتفل بتخريج طلبة مرحلة الروضة

تزامنًا مع الذكرى الخامس��ة الفتتاح مدرسة نور 
الدي��ار الخاصة والت��ي تتبنى مناه��ج كمبريدج 
اس��تثنائيًا  المدرس��ة حف��ًا  أقام��ت  الدولي��ة، 
لاحتفاء بتخري��ج طلبة مرحلة الروضة، ش��ارك 
فيه طلبة المدرسة من مختلف المراحل الدراسية 

وسط أجواء عمت فيها السعادة والبهجة.
أقيم الحفل على مس��رح المدرس��ة، تحت رعاية 
محاف��ظ محافظ��ة المحرق س��لمان ب��ن هندي 
واش��تمل على فقرات متنوعة قام بأدائها طلبة 
المدرس��ة عكس��ت مهارات الطلب��ة ومواهبهم 
المتعددة وش��خصياتهم الواعية، مما نال على 

استحسان الحضور ورضاهم.
كم��ا ألقى مدير المدرس��ة حس��ن صليبيخ كلمًة 
تحت عن��وان التخطيط المبدع وس��يلتنا ورعاية 
الموهوبي��ن هدفن��ا والتمي��ز غايتن��ا وتح��دي 
الصعاب س��متنا، وأش��ار فيها إلى أهمية مرحلة 
الروضة ف��ي تكوين وبناء ش��خصية الطفل من 
خ��ال توظي��ف األلع��اب وال��دروس التعليمي��ة 
الهادف��ة الت��ي تمده��م بالمع��ارف والمهارات 
العلمي��ة والحياتية التي تس��اعدهم على تطور 
مهاراتهم الحركية وتساعدهم على التعبير عن 
أنفس��هم وتقوي ش��خصياتهم وتنم��ي مهارات 
التعبي��ر لديه��م في محي��ط يوفر له��م البيئة 
اآلمن��ة م��ع معلمي��ن مؤهلين ومدربي��ن لهذه 

المرحلة الحساسة.
وع��ن العام الدراس��ي القادم، أش��ار صليبيخ إلى 
أن المدرسة س��تركز ضمن خططها على مادتي 
اللغة العربية والتربية اإلسامية جنبًا إلى جنب 

مع منهج كمبريدج الدولي.

هناء الخميس محمد العنزور
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المس��ألة، أواًل وأخيرًا، مسألة وضوح في الرؤية، وعندها 
تس��تقيم قراءة كل ش��يء. أما المش��كلة فهي أن قراءة 
المس��تر بايدن ترفض االعتراف بأن ما طرأ على العالم 
من تغي��رات جوهرية قل��ب وجه العال��م القديم. ليس 

تغييرًا بسيطًا، وال ماديًا، وال مألوفًا.
فالرئيس األمريكي في الطريق إلى جدة س��وف يكتشف 
أن العمالق اآلس��يوي قد تجاوز جميع المخيالت. ثالثية 

عجيب��ة من أكب��ر دولتين ف��ي العالم، الصي��ن والهند، 
وبينهما س��نغافورة، أصغ��ر دول العالم س��وف تصرف 
أمري��كا خالل 8 س��نوات 1.2 تريلي��ون دوالر على البنية 
التحتي��ة. فك��م هو الرقم ف��ي الصين خالل ع��ام واحد؟ 
2.3 تريلي��ون دوالر. مثل آخر: قبل 20 عامًا لم يكن لدى 
الصين ش��بكة قطارات سريعة، اآلن تملك شبكة توازي 

في حجمها ثلثي شبكات العالم أجمع.

إذا كان في ذهن المس��تر باي��دن أن يتجاهل هذا النوع 
م��ن الوقائ��ع، فإن ه��ذا الموقف لي��س واردًا في الرؤية 
الس��عودية الت��ي تحاول ه��ي أيضًا أن تك��ون على هذا 
الجان��ب من المس��تقبل. مضى نحو قرن على الش��راكة 
التي وضع أسس��ها الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت، 
أما »الش��راكة اإلس��تراتيجية« التي يتحدث عنها بايدن 
اآلن فه��ي في عالم تحتل فيه المملكة المركز األول في 
الطاقة، وبالتالي فإن أمنها واستقرارها من أمن العالم 

أجمع.
عندما يتأمل المس��تر بايدن المشهد اإلستراتيجي من 
جدة س��وف يجد أن على أمريكا، وليس على السعودية، 
أن تتأمل الخريطة مليًا؛ ففي الجهة المقابلة من الخليج 
تدير إيران مجموعة من الحروب والتحرش��ات والحرائق، 

التي تطال أهم المواقع الحيوية.
»الش��راكة اإلس��تراتيجية« ف��ي أي مفه��وم أو تفس��ير 
عق��د كامل متكام��ل. وتعاهد ملزم، ال يح��اول االختباء 
خلف مصطلحات غامضة كما كانت تس��مى »معاهدات 

الصداق��ة« في الماضي. ليس ل��دى الجانب العربي في 
قّم��ة جدة م��ا يخفيه، وال ما يبحث له ع��ن فذلكات، وال 
تحتمل األوضاع الراهنة س��وى الوض��وح الكلي، وما هو 
مطروح على البح��ث، وبالتالي، على االتفاق، ليس عماًل 

مؤقتًا أو قصير األمد، أو قاباًل للمؤثرات المزاجية.
ثم��ة ش��يء آخ��ر: للغ��ة المخاطب��ة أهمية كب��رى عند 
العرب، كما هي عند العالم أجمع، ومعروف أن الرؤس��اء 
األمريكيين المتعاقبين ال يترددون في ارتكاب األخطاء، 
وفي ج��و هذه القم��ة ومداه��ا وأبعادها أهمي��ة اللغة 
ومفرداتها وخصوصًا على مستوى الكبار. وسوف يتذكر 
أن للقم��ة، مث��ل كل تجم��ع سياس��ي، »لجن��ة صياغة« 

خاصة، مهمتها تجنب أي خلل أو خطأ.
ك��م كان أفضل للجميع أن تعقد ه��ذه القمة التاريخية 

وهي خالية من هذه البقعة.

* كاتب وصحفّي لبناني - نقاًل عن صحيفة 
»الشرق األوسط« اللندنية
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من سيحاول تخريب زيارة بايدن للخليج؟!
صار من المؤكد أن الرئيس األمريكي جو بايدن ذاهب للمشاركة في 
قمة مجلس التعاون الخليجي التشاورية، التي تستضيفها الرياض، 
وأنَّه س��يلتقي خالله��ا بقادة مصر والع��راق واألردن، وقد تراجع عن 
وع��ده االنتخاب��ي بنبذ الس��عودية، وس��يجتمع مع ق��ادة الخليج في 
الرياض ومن ضمنهم األمير محمد بن س��لمان. هذه الركاكة ال شك 
أنه��ا خير دافع لجهات عدة للعبث وإفش��ال زيارته. وحتى نعرف من 
نتوقع أال يقف مكتوف األيدي، ال بد من اإلش��ارة إلى مكاس��ب الخليج 
والسعوديين بشكل خاص من هذه الزيارة، ومن ذلك أن هذا التقارب 
تحدٍّ كبير لهيمنة إيران على المنطقة. والتقارب ينسف عودة واشنطن 
إل��ى طاولة المفاوضات في فيينا ضمن مفاوضات 5+1. كما أن هذا 
التقارب ينس��ف تعاظم نفوذ اللوبي اإليراني في واشنطن، حيث كان 
تباعد واشنطن مع السعودية واإلمارات ومصر نصرًا ألجندتها. وهذا 
التق��ارب يفتح الباب أمام صفقات أس��لحة متقدم��ة للخليج. كما أن 
التق��ارب الخليجي مع اإلدارة الديمقراطية يش��جع اإلمارات والبحرين 
وإس��رائيل على تعاون عسكري ويعني اإلخالل بالتوازن اإلستراتيجي 
لصال��ح دول الخلي��ج. يض��اف إلى ذلك أن ه��ذا التقارب ق��وة للوبي 
النفطي في أمريكا المس��اند للخليج وإضع��اف مصالح لوبي االتفاق 

النووي. وقد يكون بوابة لتقليل التخادم الخليجي الروسي ضمن إطار 
»أوبك +«.

مجمع التحدي األول للتقارب الخليجي مع إدارة بايدن هو مجمع روسيا 
والصين وإيران، ومن المحتمل أن تقفز طهران باتجاه معسكر روسيا 
والصي��ن وتفعيل صفقة الربع قرن مع الصين وتنفتح بش��كل كامل 
لقوات روس��يا والصين، وهو تحرك يقوض إس��تراتيجية ترك الخليج 

األمريكية واالستدارة شرقًا للصين.
أما مجم��ع التحدي الثاني فقد يتكفل بإش��غال بايدن بأزمة داخلية 
تعق��د التقارب بين بايدن والتحالف العربي. ويضم وس��ائل اإلعالم 
المؤي��دة لالتف��اق الن��ووي وح��رب اليم��ن وقضية خاش��قجي، مثل 

»نيويورك تايمز« و»واشنطن بوست« وسي إن إن.

بالعجمي الفصيح
نجاح زيارة بايدن للخليج لن يسر الروس وال الصين وال اإليرانيين وال 
جماعات الضغط التي لها مصالح في إنجاز االتفاق النووي مع إيران، 

ونتوقع أال تقف مكتوفة األيدي.

خادم الحرمين الشريفين.. جزاك اهلل خير الجزاء
وس��ط عالم يعج بالفوضى وعدم الترتي��ب، ومطارات متأرجحة بين 
اإلغالق واإلضراب، ونقابات عّمال توقف العمل بوسائل المواصالت، 
ودول غي��ر قادرة على مواجهة األزمات، تظهر أطهر بقعة في العالم 
لتس��تقبل وتحتضن ماليين الحجاج في وق��ت واحد برقعة جغرافية 
صغيرة، عبر حكومة س��خرت كل إمكاناته��ا لخدمة ضيوف الرحمن، 
ورج��ال أمن مهيئين بش��كل محت��رف، ومتطوعين يحمل��ون الورود 
يستقبلون أممًا وطوائف وشعوبًا ولهجات متنوعة ومختلفة، يؤدون 
مناسكهم بكل سهولة ويسر، وبعملية منظمة ال مكان للخطأ فيها، 
بدءًا من وصولهم إلى جدة، مرورًا بالبيت العتيق والطواف والس��عي 
والصالة فيه، والوقوف بصعيد عرفات وما يشمله ذلك اليوم العظيم 
من خدمات تنظيمية وطبية وأمنية ولوجستية، وتفويج تلك األعداد 
المهول��ة في وقت واحد إلى مزدلفة عبر ش��بكة مواصالت متطورة، 
وطرق مهيأة للمركبات وأخرى للمشاة، وتهيئة تلك المنطقة للحجيج 
الذين يبيتون هناك اس��تعدادًا ليوم النحر ورمى الجمرات، والتي تم 
تهيئتها بمنشأة تستوعب تلك األعداد المليونية في مشهد مهيب 

في غاية التنظيم والدقة. 
ووس��ط تلك الشعائر والمناس��ك ووس��ط ذلك التنظيم، وعبر تلك 
الخدمات التي تجند من خاللها الش��قيقة الكب��رى المملكة العربية 
السعودية جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، تظهر لنا خدمات 
ف��وق الع��ادة، وف��ي مقدمته��ا اس��تنفار المستش��فيات بأجهزتها 

وطواقمها التمريضية وأجهزتها المتقدمة والحديثة لتكون لخدمة 
جميع الحجيج دون استثناء ودون أي شروط أو تأمين صحي مسبق أو 

حتى أي كلفة مالية.
وزارة الصحة السعودية قدمت خدماتها لعشرات اآلالف من الحجيج، 
باإلضافة إلى عمليات القلب المفتوح والقس��طرة القلبية، وعمليات 
الغس��يل الكل��وي، والمناظي��ر، والعملي��ات الجراحي��ة، ناهي��ك عن 

االستشارات الطبية وغيرها. 
خدمات يعجز اللس��ان عن وصفها ونقل مشاهدها، ما كانت لتكون 
ل��وال فضل اهلل س��بحانه وتعال��ى أواًل ثم توجيهات خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود، مل��ك المملكة 
العربي��ة الس��عودية، وصاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر محمد بن 
س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود، ولي العهد الس��عودي، حفظهما 
اهلل ورعاهم��ا، توجيهات تدعو إلى تس��خير كل الجهود، وتهيئة كل 

الظروف، وتوظيف جميع اإلمكانات لخدمة الحجاج. 
هذه التوجيهات وكل تلك الجهود ليس��ت مقتص��رة على فترة الحج 
فقط، بل هي دائمة ومس��تمرة للمعتمرين طيلة العام، س��واء في 

مكة المكرمة أو المدينة المنورة. 
ج��زى اهلل المملكة العربي��ة الس��عودية ملكًا وحكومة وش��عبًا عن 
المس��لمين خير الجزاء، ووفقهم اهلل لخدم��ة ضيوف الرحمن، وتحية 

لرجال األمن والطواقم الطبية والمتطوعين وللجميع.

 نترقب بشوق تنشيط
السياحة في المملكة

ِلما للس��ياحة من أهمية ف��ي الدخل الوطني أصب��ح المجتمع البحريني ال 
ينفك عن التحدث عن الس��ياحة في البحرين وس��بل تنشيطها، الصحافة 
البحرينية وكتاب الرأي وفي المجالس الخاصة والعامة وبين كافة شرائح 
المجتم��ع في نقاش��ات جادة حول الس��ياحة في البحري��ن، البعض منهم 
ليس��وا من ذوي االختصاص في مجال الس��ياحة ولكنهم عندما يمدحون 
أو ينتق��دون أو يقدمون مقترحات عن الس��ياحة في مجملها إنما هي من 
خ��الل كم من الخبرات وكم من المخزون االس��تطالعي للدول التي زاروها 
عندما يستش��فون اإلبداع في استقطاب الس��ائح من مختلف الدول؛ فما 
يراه الس��ائح البحرين��ي في الدول الت��ي يزورها ويفضله��ا يتمنى حينها 
أن تنتع��ش المملكة اقتصاديًا من خالل الس��ياحة ويرج��و أن تكون في 
الصدارة، والس��ياحة التي أقصدها هي الس��ياحة الدائمة على مدار السنة 
وليس��ت الس��ياحة الموس��مية عندما تتصدر المملكة المشهد اإلعالمي 

والسياحي في سباقات »الفورموال واحد« على سبيل المثال. 
لألس��ف لم نش��هد أي أنش��طة جاذبة للس��ياحة خالل فترة عيد األضحى؛ 
فالمملك��ة لم تس��تعد بعد ف��ي الترحيب بالس��ائح الداخل��ي والخارجي 
واالس��تمتاع باإلج��ازة الرس��مية، فدائمًا الس��ياحة الداخلي��ة عبارة عن 
مجمع��ات تجارية ومجموع��ة مطاعم حتى الحف��الت الغنائية التي »تدر 
فلوس��ًا« ليس��ت مجدولة في برامج عيد األضحى، ال المس��رح الوطني، وال 
الفنادق، بادروا بذلك، برغم أن هذه الفترة مناس��بة جدًا كون بعض دول 
المنطقة لم تطرح حفالت غنائية خالل فترة العيد فكان من األجدر إحياء 

حفالت متنوعة لفنانين عرب. 
 نتمنى أن تكون لدينا مدينة ترفيهية حقيقية، مدينة متكاملة من كافة 
جوانبها الستقطاب الس��ائح الداخلي والخارجي، عندما أقول مدينة يعني 
بالفعل مدينة كبي��رة عصرية فيها ألعاب خارجية وداخلية لجميع األعمار 
ومسارح ومطاعم، وحبذا لو تنشأ بالقرب من حلبة البحرين الدولية بعيدًا 
ع��ن االختناق��ات المرورية ف��ي العاصمة، كم��ا أرجو أن تهت��م المملكة 
بالرح��الت البحرية وضيافة رحالت الك��روز العالمية لتنطلق من المملكة 
إل��ى العالم، حق��ًا نريد الكثي��ر والكثير، س��ياحة حقيقي��ة دائمة لتكون 

المملكة مركزًا مهمًا الستقطاب السياحة العالمية. 
وألنني أعشق الس��فر وأسافر كثيرًا كالكثيرين من البحرينيين فإنني أحب 
دائمًا أن تكون الس��ياحة وزيارة المناط��ق الجديدة من أهم المحاور التي 
أتح��دث عنها، وكلما وجدت عند زيارتي ش��يئًا جدي��دًا للترفيه تمنيت أن 
تكون بالدي دلياًل س��ياحيًا لذلك؛ ألنها -كما تطرقت في مقاالت سابقة- 
تمتل��ك مقومات حضارية وتاريخية، ونترقب بش��وق تنش��يط الس��ياحة 

والقادم بإذن اهلل إفضل.

منصة »تبادل«.. مشروع يحتاج للتوسع
يع��د مش��روع منص��ة »تبادل« ال��ذي أعلنت عن��ه مملك��ة البحرين 
واإلم��ارات العربية المتح��دة بمثابة المحطة األولى إلنش��اء تحالف 
خليجي قوي في مجال سوق األوراق المالية، وسيكون لهذا الحدث آثار 

كبيرة في المستقبل مع دخول دول خليجية أخرى في هذا التحالف.
ف��ال ش��ك أن الس��وق العالمي يش��هد ارتب��اكًا كبي��رًا ال يمكن معه 
تحديد األسواق الفضلى حاليًا لالستثمار، فها هي أمريكا تعاني من 
»صدمة ركود«، بدأت تهدد أس��واق المال بعد أن س��جل مؤشر إس 
آند بي 500 األوس��ع نطاقًا لألسهم األمريكية أسوأ أداء نصف سنوي 

له منذ أكثر من 50 عامًا.
وعل��ى الجانب اآلخر من العالم نجد أوروب��ا تعاني من انخفاض حاد 
في س��عر اليورو، بعدما أثرت الحرب الروسية األوكرانية على ارتفاع 
مع��دالت التضخم بس��بب ارتف��اع كلفة اس��تيراد الم��واد الغذائية 
والمحروقات، وب��دأ هروب جماعي لرؤوس األم��وال إلى أمريكا التي 
ترفع س��عر الفائدة بمعدالت غير مس��بوقة، وكل ذل��ك له أثر على 

أسواق المال األوروبية.
ولو كانت منصة »تبادل« تبدو في واجهتها أنها تعاون بين بورصتين 
يهدف إلى تعزيز الس��يولة في الس��وقين، بما ف��ي ذلك التداول عبر 
األسواق، إال أنه بحسابات المستقبل والعوامل الجيوسياسية يمكنها 

تحقيق أكثر مما يتوقع منها.
فلو نظرنا إلى حجم المستثمرين البحرينيين في سوق أبوظبي لألوراق 
المالي��ة نجد رقمًا غير متوقع، حيث كش��ف الخبر ع��ن وجود 20 ألف 
مستثمر بحريني في ذلك السوق فقط، بقيمة تداول إجمالية »شراء 
+ بي��ع« 1.3 مليار درهم »133 مليون دين��ار بحريني« وحجم تداول 
»شراء + بيع« 320 مليون سهم في عام 2021، وهذا الرقم يعبر عن 
حقائق جديدة، وهي أن هناك مستثمرين بحرينيين يتجهون للخارج 
ب��رؤوس أموال معتبرة، ولذلك س��تعمل منصة »تب��ادل« على فتح 
المس��ارات بين البورصتين لالس��تفادة المتبادلة من المستثمرين 

على الجانبين.
ونتمني -قبل أن نتوقع- أن تدخل بورصات دول مجلس التعاون في 
ش��راكة مماثلة وتعاون يفتح المجال أمام المستثمرين الخليجيين 
الذي��ن يضع��ون أموالهم ف��ي األس��واق األمريكي��ة واألوروبية، ألن 
يع��ودوا إل��ى منطقتهم التي لن يج��دوا أكثر منها أمن��ًا في تحقيق 
اس��تقرار الس��تثماراتهم، ولذلك ندعو إلى مواصلة توس��عة شبكة 
»تبادل« لتش��مل دول التعاون في أس��رع وقت ممكن؛ ألن ما يجري 
ف��ي العالم الي��وم ال يحتمل التأخير في اتخاذ ق��رارات لحماية أموال 

المستثمرين الخليجيين.

عقل حّر ومناخ ِديمقراطّي
عندم��ا يتوافر المن��اخ الحّر تب��رز عطاءات العق��ل الّس��ليم والّتربية 
الّس��ليمة في بيئٍة من الحّرّية ُتنتج عادًة إنسانًا حّرًا مبدعًا، وال يمكن 
أن نتوّقع هذا الّنوع من العقول الّنّيرة إذا لم نوفِّر لها حاِضنًة للحّرّية 
اّلتي ُتتيح لها الّتحّرك، واّتخاذ قرارات نابعة من ُصلِب إرادِتها الحّرة. 
، َوَتَملُّك إلرادٍة وطنّيٍة حّقة َتْمَتِلُك حقَّ  فاإلبداع والّرق��يُّ نتاج عقٍل ُحرٍّ

االختيار. 
اْلُمكتسبات اّلتي جلبتها اإلصالحات الّدستورّية، ورحاب الّديمقراطّية 
اّلت��ي قّدمها حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعّظم أّي��ده اهلل وّف��رت مناخ��ًا للحّرّية، حّرّي��ة الّرأي 
واإلحس��اس بالمواطنة الحّقة، وبتنا ننع��م ببيئٍة حاضنة للحريات إذا 

ما قارّنا أنفسنا بآباِئنا وأجدادنا.  
َوجاء في الباِب األّول الماّدة »1« ِمن ُدستوِر مملكة البحرين 2002م: 
د. نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطّي، الّس��يادة فيه للّشعب 
مصدر الّس��لطات جميعًا، وتكون ممارسة الّسيادة على الوجه الُمبّين 

بهذا الّدستور.  
وبم��ا أّننا نعلم أّنه من الّصعوبة أن نج��د ديمقراطّيًة جاهزًة وناجزًة 
ونموذجّي��ًة ف��ي عال��م الي��وم المتج��ّدد، كان��ت فكرة بن��اء وتطوير 
ديمقراطّي��ة محّلّية بمثاب��ة تجربة تاريخّية خاّص��ة وِإبداعّية. وككّل 
تجرب��ة إبداعّي��ة َيس��تدعي الّنج��اُح فيه��ا إط��الَق الُمخّيل��ِة، وَتجّنَب 
الحلوِل المطروقِة والمعروفِة، واكتش��اف اآللّيات الّناجعة في الّظرف 
، وككلِّ مساٍر من  الخصوصّي والمعّين. فهي مس��ار اجتماعيٌّ تاريخيٌّ
ُل عملّيُة الّتحويل الّديمقراِطّي سيرورة صعبة ومعّقدة  هذا الّنوِع ُتشكِّ

تحتمل الّتقّدم، والّتراجع، والفشل، والّنجاح. 
تجربتن��ا الّديمقراطّي��ة قصي��رٌة جّدًا إذا م��ا ُقوِرن��ت بالّديمقراطّيات 
العريقة، التي تجاذبتها منعطفات كثيرة. والخالصة أّن الّديمقراطّية 
نظام سياس��ّي ال ُيمكُن أن يتحّقَق م��ن دون عمٍل دؤوٍب مهما كانت 
طبيع��ة ثقافِة المجتمعات ونصيُبها م��ن الحداثِة والّتقليد. وإّن هذا 
العمل ال يمكن أن يكون ناجعًا ومنتجًا من دون أن يس��تنَد إلى ُأسٍس 
عقلّيٍة س��ليمة ومّتس��قة تنع��م بالحّرّية، وهذه هي بداي��ة الّطريق، 
وصنادي��ق االقت��راع للفصل الّتش��ريعّي الّس��ادس باتت قريب��ًة جّدًا 

وستنتظر إرادتنا الحّرة في اختيار األكفأ لحمِل اْلبيرق.

أحمد يوسف العبيدلي

في الطريق إلى جدة: حفظ اآلداب

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/13/watan-20220713.pdf?1657685743
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/1015614
https://alwatannews.net/article/1015474
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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قام وزيـــر التنميـــة االجتماعية أســـامة 
العصفور ووزيرة الصحة جليلة الســـيد 
اإلعاقـــة  مجمـــع  إلـــى  تفقديـــة  بزيـــارة 
عالـــي،  منطقـــة  فـــي  الكائـــن  الشـــامل 
لاطـــاع علـــى خطـــط تطويـــر المرافق 
الخدماتية والبنية التحتية في المجمع، 
والتي من شأنها زيادة كفاءة الخدمات 

وتحسين جودتها خدمة للمواطنين.
وفي بداية الزيارة، أشـــار الوزيران إلى 
كفاءة العاملين فـــي الصفوف األمامية 
من الكوادر الطبية والجهات المســـاندة 
التي عملت في مركز الشـــامل الميداني 
للتصـــدي  الوطنيـــة  الجهـــود  ضمـــن 
لجائحة فيـــروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
وحافظت على جودة الخدمات الطبية 
التـــي تـــم تقديمهـــا بجـــد واجتهـــاد، إذ 
قامـــوا بعملهم علـــى أكمل وجه وقدموا 
الدعم الازم للفرق الطبية بكافة مواقع 
العمـــل بمحافظات مملكـــة البحرين في 

مختلف مراحل التعامل مع الجائحة.
واطلـــع الوزيران على مباني ومنشـــآت 

تـــم  مبـــان   9 يضـــم  والـــذي  المجمـــع، 
لتقديـــم  حديثـــة  بمقاييـــس  إنشـــاؤها 
أعلى مســـتوى مـــن الخدمـــات الصحية 
والعاجيـــة والتأهيل، ضمـــن المنظومة 

الصحية بالمملكة.
التنميـــة  وزيـــر  أكـــد  الزيـــارة،  وأثنـــاء 
االجتماعيـــة أن إنشـــاء مجمـــع اإلعاقة 
الشـــامل الـــذي يعنـــى باألشـــخاص مـــن 
ذوي العزيمـــة يعكـــس مـــا يحظـــون بـــه 
مـــن اهتمـــام كبير مـــن لدن ملـــك الباد 
المعظـــم حضرة صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة 
حثيثـــة من ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة،، مشـــيًرا 
إلـــى عـــزم الـــوزارة على االســـتمرار في 
تهيئة الجوانب الصحيـــة واالجتماعية 
أفضـــل  لتوفيـــر  الازمـــة  واإلمكانـــات 
الســـبل تلبيـــًة الحتياجـــات هـــذه الفئـــة 
فـــي  أكبـــر  بشـــكل  وإدماجهـــم  المهمـــة 
المجتمع، وبما يوفر فرص أكثر أمامهم 
للمشـــاركة في جهود التنميـــة الوطنية، 

مضيًفا أن هـــذا المجمع يعد من أضخم 
المشروعات التنموية والخدماتية التي 
أقيمت بالشـــراكة والتعـــاون بين وزارة 
األشـــغال ووزارة التنميـــة االجتماعيـــة 
ووزارة الصحة، حيث تم تشييده على 

مساحة قدرها 3 هكتارات تقريًبا. 
مـــن جانبهـــا، أكـــدت وزيـــرة الصحة أن 

الـــوزارة ماضيـــة في تطويـــر الخدمات 
الصحيـــة فـــي مملكـــة البحرين بشـــكل 
اســـتدامتها  يضمـــن  وبمـــا  متكامـــل 
وتحســـين جودتهـــا فـــي إطـــار الســـعي 
الصحـــة  تحقيـــق  نحـــو  المســـتمر 
الشـــاملة للجميع، مشـــيرة إلـــى الخطط 
والتـــي  الموضوعـــة  االســـتراتيجية 

حققت سلســـلة من اإلنجـــازات النوعية 
علـــى صعيـــد الرعاية الصحيـــة، منوهًة 
بالحـــرص علـــى مواصلة تقديـــم أفضل 
الخدمـــات بجـــودة وكفـــاءة وتنافســـية 
المســـتجدات  أحـــدث  لتواكـــب  عاليـــة 
الطبية والدراســـات واألبحـــاث العلمية 
والتأهيليـــة  العاجيـــة  المجـــاالت  فـــي 

لصالح جميع المرضى، موضحة االلتزام 
الدائـــم بتعزيز وتيرة العمل والتنســـيق 
المشـــترك بين الجهات المعنية بالمجمع 
مـــن أجل رفد التكامل والجهود الرامية 
لتطوير مســـتوى جودة الخدمات التي 

تقدمها الحكومة للجميع.
وجـــرى خـــال الزيـــارة االطـــاع علـــى 
منظومـــة عمـــل المجمـــع، والتـــي توائم 
األهـــداف التـــي أنشـــئ لهـــا وذلـــك مـــن 
أجـــل تحســـين عملية العـــاج والتأهيل 
بشـــكل متكامـــل، إذ يعـــد المجمـــع مـــن 
أكبر المجمعـــات والمراكـــز المتخصصة 
لـــذوي العزيمـــة علـــى مســـتوى الشـــرق 
األوسط، ويتخصص في عاج ورعاية 
وتعليم وإعادة تأهيل الفئات المختلفة 
والبكـــم  والصـــم  داون  كمتازمـــة 
والتوحـــد والتلف الدماغـــي واألمراض 
العقليـــة، إلـــى جانـــب وجـــود عـــدد مـــن 
األقســـام األخرى فيه كالعاج الطبيعي 
والعاج النفسي والعاج بالعمل ومركز 
للدعم النفسي ومركز للقياس والتقييم 

والتشخيص.

المنامة - بنا

توفير االحتياجات الصحية واالجتماعية لذوي اإلعاقة
وزيرا “التنمية االجتماعية” و “الصحة” يطلعان على خطط تطوير مجمع اإلعاقة

أشـــاد النائب بـــدر الدوســـري بنتائج 
الزيارة الميمونة لمحافظ المحافظة 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة ووزير 
أيمـــن  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
المؤيد أثناء افتتاح مبنى ومنشـــآت 
مركـــز تمكيـــن شـــباب الـــزالق، الذي 
حضره جمع من أهالي منطقة الزالق 

وعدد من المسؤولين بالحكومة.
وأكد الدوســـري أن هذا المركز يؤكد 
االهتمام الكبير باألنشـــطة الشـــبابية 
البـــاد  والرياضيـــة مـــن قبـــل ملـــك 
الجالـــة  المعظـــم حضـــرة صاحـــب 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
ويأتـــي تنفيًذا لمتابعـــات طويلة مع 
الحكومـــة عبـــر المجلس التشـــريعي 
تنفيـــًذا  الحكومـــة  عمـــل  وبرنامـــج 
لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ونوه الدوســـري أن المركز الشـــبابي 
منطقـــة  احتياجـــات  ويلبـــي  مهـــم 
والشـــبابية،  الرياضيـــة  الـــزالق 
ويســـاهم في تطوير العمل الشبابي 
مـــن خـــال إبـــراز المواهـــب الشـــابة 
ورعايتهـــا وتطويرهـــا مـــن أجل رفع 
سمعة البحرين في القطاع الرياضي 
محلًيا ودولًيا، وســـيكون هذا المركز 

حاضنة شبابية.

الدوسري: مركز الزالق حاضنة شبابية للمواهب

تنظـــم صحيفـــة “البـــاد” بالتعاون 
البحريـــن  خريجـــي  رابطـــة  مـــع 
الثقافـــي  التبـــادل  برنامـــج  مـــن 
األميركـــي )IVLP(، وبالشـــراكة مع 
مجلـــس خريجـــي برامـــج التبادل 
الثقافي المصري األميركي فعالية 
التحقيقـــات  “كواليـــس  بعنـــوان 
الصحافية”، بمشـــاركة صحافيين 
مـــن البحريـــن ومصـــر، وعـــدد من 
التبـــادل  ببرنامـــج  المشـــاركين 
الثقافي األميركي، وطلبة اإلعام 
من جامعـــة البحريـــن والجامعات 

الخاصة.
وســـتعقد الفعاليـــة في الســـاعة 7 
مســـاء بتوقيت المنامة )6 مســـاء 
بتوقيت القاهـــرة(، من يوم األحد 

الموافق 17 يوليو 2022.
وتتضمـــن أجنـــدة الفعاليـــة كلمـــة 

التحريـــر  رئيـــس  مـــن  ترحيبيـــة 
مؤنس المردي، ثم ستتحدث نائب 
مديـــر تحرير روز اليوســـف علياء 
أبو شـــهبة عن “قصـــة 3 تحقيقات 
صحافيـــة فـــي مجـــاالت الصحـــة 
والبيئـــة والمرأة”، وســـتقدم نائب 
رئيس قسم التحقيقات الصحافية 

بصحيفـــة الوطـــن المصرية مروى 
ياســـين مداخلة عـــن “كيف غيرت 
فـــي  االســـتقصائية  الصحافـــة 
وســـيتحدث  المهنيـــة؟”،  حياتـــي 
ســـكرتير التحريـــر بصحيفة الباد 
راشد الغائب عن “تجربة صحيفة 
بالتحقيقـــات  التميـــز  فـــي  البـــاد 

االســـتقصائية”، وســـيقدم العضـــو 
خريجـــي  برابطـــة  المؤســـس 
القيـــادي  الدولـــي  الزائـــر  برنامـــج 
جـــال ناصـــر إحصاءات عـــن نمو 
التحقيقـــات  وانتشـــار  متابعـــة 
الصحافيـــة االســـتقصائية عالميا، 
ثم سيجري اســـتقبال المداخات 

المشـــاركين  مـــن  واالستفســـارات 
والـــردود مـــن المتحدثيـــن األربعة 

على المداخات واالستفسارات.
وســـتلتئم الفعالية حضوريا بقاعة 
الفعاليـــات فـــي “الباد” بمشـــاركة 
إدارة الصحيفـــة وعدد من أعضاء 
الزائـــر  برنامـــج  خريجـــي  رابطـــة 

الدولي القيادي و15 طالبا متدربا 
يدرسون بقسم اإلعام في جامعة 
الخاصـــة،  والجامعـــات  البحريـــن 
فيما ستحضر عن بعد عبر )زووم( 
المتحدثتان الرئيســـتان من مصر، 
وعدد مـــن أعضاء رابطة خريجي 
التبـــادل  برنامـــج  مـــن  البحريـــن 
الثقافي، وعدد من أعضاء مجلس 
خريجـــي برامج التبـــادل الثقافي 
ومندوبـــون  األميركـــي،  المصـــري 
عن السفارة األميركية لدى مملكة 
البحريـــن، وعدد مـــن الصحافيين 

البحرينيين وبقية المدعوين.
وســـتبث وقائـــع الفعالية مباشـــرة 
عبـــر المنصـــات الرقميـــة بصحيفة 
)الموقـــع  البحرينيـــة  البـــاد 
اإللكتروني، التويتر، االنســـتغرام، 
ويمكـــن  وغيرهـــا(،  والفيســـبوك 
متابعتهـــا عبر البث المباشـــر بقناة 

“الباد” على اليوتيوب.

” تعرض تجربتها بفعالية “كواليس التحقيقات الصحافية” مساء األحد “
بالتعاون مع رابطة خريجي البحرين من برنامج التبادل الثقافي األميركي.. وبمشاركة صحافيين من البحرين ومصر

علياء أبو شهبةجالل ناصر، راشد الغائب، عهدية أحمد، مؤنس المردي ومحمد أحمدي مروى ياسين
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سيدعلي المحافظة

في خضم التوجه العالمي لالرتقاء بمســتوى ظروف وبيئة عمل العمالة المنزلية التي تمثل شــريحة واســعة - حســب اإلحصاءات الرســمية 
- وموقعهــا االجتماعــي، الــذي ترجمتــه اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين، تبرز التزامــات رب العمل تجاه العاملة المنزلية وإمكان الرقابة 
علــى تنفيــذ هــذه االلتزامــات، ولجوء بعض الســفارات لوضــع حدود دنيا ألجور العمالة المنزلية من جنســيتها، وتكرار حــوادث هروب العمالة 

المنزلية، كتحديات تقف أمام تحقيق التوازن بين متطلبات العمل الالئق وضمان حقوق جميع األطراف.

يأتـــي ذلـــك حيـــث كشـــفت إحصـــاءات العـــام 
أن  عـــن  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  لهيئـــة   2021
إجمالـــي العمالـــة المنزليـــة المصرح لهـــا للعمل 
فـــي البحرين بلـــغ 50 ألًفـــا و98 عامـــا منزليا، 
بواقع 25 ألًفا و467 تصريح عمل جديدا و24 
ألًفا و631 تصريًحا تم تجديده، فيما ســـجلت 
المملكـــة وجـــود 93 مكتًبـــا مرخًصـــا لتوظيف 
العمالـــة المنزليـــة والعمـــال األجانـــب، منها 86 

مكتًبا للعمالة المنزلية و9 وكاالت توريد.
ويلتزم رب المنزل في مملكة البحرين بتوقيع 
تعهـــد للعامـــل المنزلـــي يضمـــن توفيـــر مـــكان 
الئق مجهز بوســـائل الحياة الضرورية لســـكن 
العامل المنزلي بشـــكل يكفل احترام إنسانيته 
وخصوصيته، وتزويـــده بالطعام والملبس بما 

يكفل له حياة مناسبة.
ويتحمـــل صاحب المنزل أيًضا جميع الرســـوم 
والمصروفـــات المترتبة على إصـــدار وتجديد 
وإلغـــاء تصريح العمل وإقامة العامل المنزلي، 
وتوفيـــر الرعايـــة الطبيـــة له، وتعويـــض ذويه 
حال وفاته أثناء ســـريان العقد بما يعادل أجر 

شـــهرين كاملين على أن يكون العامل المنزلي 
قـــد أمضى ســـنة كاملة على األقـــل في خدمة 

صاحب العمل.
وعن حوادث هروب العمالة المنزلية، ســـجلت 
العاميـــن  الداخليـــة خـــال  إحصـــاءات وزارة 
2019 و2020 وجود 4500 حالة عمالة منزلية 
الجنســـية  مـــن  العامـــات  تتصدرهـــا  هاربـــة، 

اإلثيوبية.

التأمين االختياري 

وفـــي هذا الصدد، أطلقت الهيئة نظام التأمين 
االختيـــاري على العمالـــة المنزليـــة، وهو نظام 
يهـــدف إلـــى توفيـــر أكبـــر قـــدر مـــن الحمايـــة 
لصاحـــب العمل والعامل المنزلـــي وتعويضهما 
أو تعويـــض ورثتهمـــا الشـــرعيين بعـــد وقـــوع 

الحدث المؤمن عليه.
وأشـــارت إلـــى أن التأمين يشـــمل حـــاالت ترك 
العمـــل،  تصريـــح  لشـــروط  بالمخالفـــة  العمـــل 

والتعويـــض عن حاالت اإلصابـــة أو العجز عن 
العمـــل، والتعويـــض عـــن حـــاالت الوفـــاة ومـــا 

يتبعها من تكلفة إلعادة الجثمان إلى الوطن.
وتتـــراوح أســـعار بوليصـــة التأميـــن بيـــن 40 
و120 دينـــاًرا لمـــدة 12 شـــهًرا، وبين 60 و180 

ديناًرا لمدة 24 شهًرا.
وأصدرت الهيئة أخيرا قراًرا ألغت فيه إخضاع 
العامـــل المنزلـــي لفتـــرة التجربة لـــدى صاحب 
العمـــل الجديـــد قبـــل إصـــدار تصريـــح العمـــل 
والعامل المنزلي، خصوصـــا فيما يتعلق بفترة 
التجربـــة المقررة والتزامـــات مكتب التوظيف 

في حالة إرجاع العامل المنزلي.
كما وســـع قـــرار لوزيرة الصحة الســـابقة فائقة 
الصالح مظلـــة الوافدين المشـــمولين بإلزامية 
الفحص الطبي، ليشمل خدم المنازل ومن في 

حكمهم.
وألـــزم القـــرار الجديـــد جميـــع أصحـــاب العمل 
دون تحديـــد القطـــاع بتوقيـــع الفحص الطبي 
للوافـــد من قبل المؤسســـات الصحية المصرح 

لها بعد دفع المقابل الذي تحدده.

خدم المنازل... بين أعباء الكفالة ومتطلبات العمل الالئق
أكثر من 50 ألف تصريح عمالة منزلية في البحرين في 2021

93 مكـتـبـــا مرخـصــا لتـوريــــد العمـالـــة المنـزلـيـــة
يتعهـد رب العمـل بتوفيـر المسكن والطعــام والملـبس
اإلثيوبيـات يسجلـن أعلـى نسـب الهـروب فـي الخـــدم
قرارات قننت فترة التجربة ووسعت مظلة الفحص الصحـي

خالد بوعنق

سداد مقابل
خدمة استقدامها

توقيع عقد معها
بمجرد وصولها للمملكة

إصدار بطاقة هوية
خاصة بها

إثبات رخصة اإلقامة
على جواز سفرها

اإلحاطة بطبيعة العمل
ومكانه وحجمه

تحمل تكاليف بقائها في السكن
المؤقت لمكتب التوظيف

إجراء الفحص الطبي لها
خالل ٣٠ يومًا من وصولها

إلغاء تصريح العمل واإلقامة 
وكافة اإلجراءات الحكومية

حال إرجاعها للمكتب

التزامات
صاحب العمل

تجاه
العمالة المنزلية

المصدر: العقد الثالثي للعمالة المنزلية

^ أكـــد النائب خالد بوعنق ضرورة 
وضـــع حـــدود دنيـــا وعليا ألجـــور بعض 
توحيـــد  أن  اعتبـــار  علـــى  الجنســـيات، 
األجور ســـيحقق قدًرا أكبـــر من العدالة، 
فـــي وقـــت يلتـــزم فيـــه أربـــاب العمـــل 
بتوفير الحاجات األساســـية من مسكن 

ومأكل وملبس للعمالة المنزلية.
وأشـــار إلـــى بحـــث مجلس النـــواب في 
مقترًحـــا  الحاليـــة  التشـــريعية  دورتـــه 
برغبـــة بصفة االســـتعجال بشـــأن بحث 
ظاهـــرة هـــروب خـــدم المنـــازل واتخاذ 
تدابير وقرارات سريعة وفعالة لمعالجة 

هذه الظاهرة المتفاقمة. 
هـــروب خـــدم  إلـــى أن مشـــكلة  ولفـــت 
المنازل أصبحت تشـــكل هاجًســـا خطير 
مشـــيرا  البحرينـــي،  المجتمـــع  يعيشـــه 
إلـــى توالـــي النـــداءات والصيحـــات من 
خادمـــات  هـــروب  جـــراء  المتضرريـــن 
الرســـمية  الجهـــات  مطالبيـــن  المنـــزل 
فـــي الدولـــة بإيجـــاد حل يحـــد من هذه 
الظاهـــرة المتفاقمـــة، إلى جانـــب إيجاد 
حلـــول تحفظ حق الكفيل مـــن التبعات 

المادية والمعنوية.
وأكد ضـــرورة وضع ضوابـــط وعقوبات 
يقـــوم  ومـــن  الهاربيـــن  للخـــدم  رادعـــه 
بتهريبهم، إلى جانب توعية المواطنين 
بعـــدم تشـــغيل خادمة أو ســـائق هارب، 
مـــن خـــال تدشـــين حمـــات إعانيـــة 
توعوية تقـــوم عليها الجهة المســـؤولة، 
وتكثيـــف الرقابـــة علـــى أماكـــن إقامـــة 
المنـــازل  مـــن خـــدم  الهاربيـــن  ووجـــود 

وكذلك األوكار التي يذهبون إليها.

بوعنق: توحيد أجور خدم المنازل 
يحقق العدالة.. والردع “دواء” الهروب

^ قـــال نائـــب رئيس جمعيـــة مكاتب 
المعـــارج إن  للتوظيـــف مجيـــد  البحريـــن 
أصحـــاب  ينافســـون  الذيـــن  السماســـرة 
أبـــرز  يمثلـــون  كبيـــرة  بأعـــداد  المكاتـــب 
التحديات التي تواجه مكاتب االستقدام، 
فـــي ظل ضعف إجـــراءات الرقابـــة عليهم 
ومحاســـبتهم، رغم وجودهـــم الكبير على 
شـــبكات التواصل االجتماعي، حيث يؤثر 
نشـــاط هؤالء السماســـرة ســـلًبا على عمل 
مكاتـــب االســـتقدام المصرحـــة مـــن قبـــل 
هيئـــة تنظيم ســـوق العمل. وأكـــد ضرورة 
القانونيـــة  والماحقـــة  الرقابـــة  تكثيـــف 
للسماســـرة، والـــذي بـــدوره سيســـاهم في 
حماية أرباب العمل وتفاديهم ألي خســـائر 
ناجمة عن أي حوادث أو قضايا عمالية مع 
العمالة المنزلية، حيث يتخلى السماســـرة 
عن مسؤوليتهم في حاالت هروب العاملة 

وغيرها من القضايا.
ورأى أن فتـــح اســـتقدام العمالـــة المنزلية 
من الدول اإلفريقية سيســـاهم في خفض 
األســـعار وتعزيز التنافسية مع الدول ذات 

الرسوم المرتفعة.
وقـــال عن أبرز الدول التي يتم من خالها 
اســـتقدام العمالة المنزلية، إنها تتمثل في 

الفلبين وإندونيســـيا وسيريانكا وأثيوبيا 
والهند.

ولفـــت إلى أن أجور العمالـــة تتفاوت وفًقا 
لبلدي االســـتقدام علـــى النحو التالي: 150 
دينـــارا  و130  الفلبينيـــة،  للعاملـــة  دينـــارا 
للعاملة اإلندونيسية، و120 ديناًرا للعاملة 
للعاملـــة  دينـــاًرا  و120  الســـيريانكية، 

الهندية، و100 دينار للعاملة اإلثيوبية.
وأشـــار إلى أن الجنســـيات األكثـــر تفضيًا 
للعمالـــة  البحرينيـــة  األســـر  قبـــل  مـــن 
المنزلية هي اإلندونيســـية والسيريانكية 

واإلثيوبية.

المعارج: رقابة “هزيلة” على “سماسرة الخدم” 

مجيد المعارج

بوهزاع: “حرمة المنازل”... قيد يكبل يد التفتيش على الخدم
^ قـــال الباحـــث فـــي شـــؤون العمـــل 
البحرينـــي  القانـــون  إن  بوهـــزاع  خليـــل 
مـــن  المنزليـــة  العمالـــة  يتنـــاول موضـــوع 
جوانب عدة، إال أن أبرز إشكالين متعلقين 
باألمـــر يتمثـــان فـــي إنفـــاذ القانـــون الذي 
يشـــمل األجور ومكافـــآت نهايـــة الخدمة، 
إلـــى جانب التفتيـــش العمالي على المنزل 
فـــي ظـــل ما يوفـــره الدســـتور مـــن حماية 
وحرمة خاصة للمنازل. ورأى أنه باإلمكان 
معالجـــة إشـــكال صعوبـــة التفتيـــش فـــي 
موقـــع العمل بالقيـــام ببعض اإلجـــراءات، 
كإلـــزام صاحب العمل باصطحـــاب العامل 

لمكتب العمل للتحقق من ظروف العمل.
وأشـــار إلـــى أن الحكومة ليـــس بمقدورها 
إلزام صاحـــب العمل بالتأمين على العامل 
فـــي بعـــض األمـــور، ولكـــن فـــي المقابل ال 
يوجد هناك مـــا يعوض صاحب العمل عن 

المبالغ التي دفعها الستقدام العامل.
وقـــال بوهـــزاع إن القانون يوفـــر الحماية 
لبعـــض الحقـــوق، إال أن بعـــض األمور هي 
خارجة عن الســـيطرة والتحكم، كساعات 
العمل وأوقات الراحة وإجراءات السامة 

والصحة المهنية.
ولفـــت فيمـــا يتعلـــق بالحد األدنـــى ألجور 

العامـــات، إلى أن وضـــع حد أدنى لألجور 
فـــي البلـــد مبدئًيا هو أمـــر مطلوب، بحيث 
بمعاييـــر  وثيًقـــا  ارتباًطـــا  مرتبـــط  يكـــون 
فبعـــض  عـــدة،  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
الـــدول تعمد الحكومات فيها كســـنغافورة 
إلـــى إنشـــاء مجلس أعلـــى لألجـــور، يقوم 
بإصـــدار توصيات بين فترة وأخرى، وفي 
الغالب يتم وضعها موضع التنفيذ من قبل 
الحكومـــة، بحيـــث تأخذ هـــذه التوصيات 
فـــي االعتبـــار نوعية الوظائـــف والظروف 
البحريـــن ال  المتغيـــرة. وقـــال إن مملكـــة 
يوجـــد فيهـــا قانـــون حتى اآلن يضـــع حًدا 
أدنـــى لألجـــور، وفـــي حـــال تطبيـــق هـــذا 
األمـــر، فـــإن مـــن الضـــروري أال يكـــون هذا 
الحد األدنى مكرًســـا للتمييز على أســـاس 
الجنســـية، وضرورة أن يكون األجر عاداًل 
وتلبيـــة  العيـــش  علـــى  العامـــل  ويســـاعد 

احتياجاته األساسية. 
وقـــال إن فـــرض بعـــض الدول حـــًدا أدنى 
لألجـــور هـــو تكريـــس للتمييز فـــي األجور 
بيـــن العامـــات، وهو مـــا تحظـــره قوانين 
العمـــل. وأضاف: بالتالـــي ينبغي أن يكون 
وضع حـــد أدنى لألجور من خـــال الدولة 
أو مجلـــس لألجـــور، بمـــا ال يتعـــارض مـــع 

فـــي  التمييـــز  تحظـــر  التـــي  التشـــريعات 
األجور، حيث إن تقدير أجر العامل بسبب 
الجنســـية يعد تمييًزا حتـــى وإن لم ينص 

عليه قانون خاص.

نظام الكفالة

وأشـــار فيما يتعلق بســـكن العامل، إلى أن 
القانون نظًرا لكونـــه يحمل صاحب العمل 
المسؤولية عن العامل باعتبار وجود نظام 
الكفالـــة، فلـــو كان رب العمـــل غيـــر معنـــي 
بالعامل خارج ســـاعات الدوام فيمكن عند 

ذلك تسكين العامل خارج المنزل.

وأشـــار إلى أن القانون يلزم صاحب العمل 
بتوفيـــر االحتياجات األساســـية فقط، أما 
الحد األدنى لألجور فهو أمر آخر ال عاقة 
لـــه بهـــذه االحتياجـــات. ولفت إلـــى وجود 
ضعـــف في القانـــون فيما يتعلـــق بالتأمين 
على العمالة المنزلية، فخشـــية رب األسرة 
مـــن هروب الخادمة يعـــود إلى أن القانون 
هـــذه  معالجـــة  علـــى  قـــادر  غيـــر  زال  مـــا 
المشـــكلة بشـــكل جذري. وذكـــر أن إدخال 
عامـــات المنـــازل ضمـــن نظـــام الحمايـــة 
االجتماعيـــة مـــن الممكـــن لـــه أن يســـاهم 
في تجاوز تحديات وأعبـــاء وفاة العاملة 
ونقـــل الجثمـــان، فضـــًا عـــن دفـــع مكافأة 
نهايـــة الخدمـــة والتي يتخلـــف العديد من 
أرباب العمل عن دفعها لعدم اســـتطاعتهم 

وليس بدافع عدم الرغبة في ذلك.
وقال إنه على الرغم من وجود العديد من 
الثغـــرات في القانـــون إال أن الواجب على 
أربـــاب العمـــل أن يراعـــوا حقـــوق العمالـــة 
المنزلية بما يمليه عليهم الشرع والقانون.

ورأى أن إعـــادة النظـــر فـــي أوقـــات عمـــل 
الحضانـــات مـــن الممكـــن أن يســـاهم فـــي 
المنزليـــة  العمالـــة  إلـــى  االحتيـــاج  تقليـــل 

بالنسبة لألسر التي يعمل فيها الوالدان.

خليل بوهزاع

نصيف: الشتراط حد أدنى ألجور العمالة المنزلية
^ أكد األمين العام المســـاعد لإلعام 
عمـــال  لنقابـــات  العـــام  باالتحـــاد  والنشـــر 
البحرين وليد نصيف أن ما تقوم به بعض 
ســـفارات الـــدول مـــن فـــرض حـــدود دنيـــا 
لألجـــور للعمالـــة المنزلية، كشـــرط إلعطاء 
العامل المنزلي الموافقة على الخروج من 
دولتـــه األم، يأتي بهـــدف توفير متطلبات 
“إن  وقـــال  بلدهـــا.  ألبنـــاء  الائـــق  العمـــل 
العمـــل الائـــق حق للجميع، مـــن مواطنين 
ومهاجرين بمن فيهم العمالة المنزلية وإن 
كانـــت هـــذه األخيرة مســـتثناة من تطبيق 
أحكام قانون العمل إال في بعض المواد”.

للنقابـــات  العـــام  إلـــى أن االتحـــاد  وأشـــار 
بالحقـــوق  التمييـــز فيمـــا يتعلـــق  يرفـــض 
العماليـــة للجميـــع بـــا اســـتثناء وحفظهـــا 

وصونها.
وقـــال إن األجـــر الائق هو أحـــد مقومات 
العمـــل  لشـــروط  إضافـــة  الائـــق،  العمـــل 
وســـاعات عمـــل عادلـــة، وما فتـــئ االتحاد 
 2002 العـــام  فـــي  العـــام ومنـــذ تأسيســـه 

بمطالبته بوضع حد أدنى لألجر لكل مهنة، 
وهـــو األمر الذي - مع األســـف - لم يعتمد، 
على الرغـــم من مصادقة مملكـــة البحرين 
علـــى االتفاقية العربية التـــي عرفت الحد 
األدنى العام لألجور بأنه “المستوى المقدر 
لألجـــر ليكـــون كافيـــا إلشـــباع الحاجـــات 
كالملبـــس  وأســـرته  للعامـــل  الضروريـــة 
بمســـتوى  للعيـــش  والســـكن  والتغذيـــة 

إنساني الئق”.
وأشـــار إلى أنه يراعى عند تحديد األجور، 
حركة األســـعار وكيفية التوازن بينهما، مع 
مراجعة الحد األدنى لألجور دوريا لفترات 
ال تزيد على ســـنة، وذلـــك لتواكب األجور 
الحقيقية بمستوى تكاليف المعيشة، وفق 
نصوص المواد 19و20 من هذه االتفاقية.
ولفـــت إلـــى أن مطالبـــة االتحاد بتشـــكيل 
مجلـــس أعلـــى لألجـــور يأتـــي باالتفاق مع 
نـــص المـــادة 18 من هـــذه االتفاقيـــة التي 
تنـــص علـــى “تشـــكل كل دولـــة مـــن الدول 
فيهـــا  تمثـــل  لجانـــا  أو  لجنـــة  األعضـــاء 

والعمـــال  األعمـــال  وأصحـــاب  الحكومـــة 
تكون مهمتها تحديد الحد األدنى لألجر”.

وقال إن معاناة العمال من جمود الرواتب 
وعدم وجـــود نص لمعالجة ذلـــك الجمود، 
تواكـــب  زيـــادة دوريـــة منتظمـــة  بفـــرض 
مســـتوى التضخـــم فـــي ظـــل اســـتحداث 
نظـــام الضرائـــب، فـــي ظل تضخم أســـعار 

السلع األساســـية سواء ألسباب لوجستية 
أو غيرهـــا، يؤكـــد الحاجـــة لتطبيـــق هـــذا 

اإلجراء.
وأشـــار إلـــى أن المطالبـــة بتصحيـــح وضع 
األجور لجميع العمال وعلى رأسهم العمال 
البحرينييـــن، هـــو موضع أولويـــة لاتحاد 
ليكـــون  البحريـــن  عمـــال  لنقابـــات  العـــام 
ضمـــن منظومـــة متكاملـــة شـــاملة للتنمية 

المستدامة.
ولفت إلـــى أن االتحاد العام لنقابات عمال 
المطالبـــة  فـــي  الســـباقين  مـــن  البحريـــن 
بالتصديـــق على االتفاقيـــة )189( الخاصة 
بالعمـــل الائـــق للعمال المنزلييـــن الصادرة 
مـــن منظمـــة العمـــل الدوليـــة فـــي يونيـــو 
2011، والتـــي أعطـــت العمـــال المنزلييـــن 

الكثير من حقوق العمل الائق لهم.
وقـــال “إن المملكة لحد اآلن لم تبادر على 
التصديـــق علـــى هـــذه االتفاقيـــة الحيوية 
والتـــي تـــكاد تكـــون الوحيـــدة المختصـــة 

بالعمال المنزليين”.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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وجوه واعدة في الحراك االنتخابي
علـــى مدى األســـبوع الماضي صدمنا بعض النواب بنيتهم الترشـــح مرة 
ثانية لعضوية المجلس النيابي. إن الترشـــح حق ال يتنافى مع القانون، 
لكننـــا نـــود لو أنهم بقـــوا بمنأى عن الدخـــول ألدائهم الهزيـــل، ولعل الذي 
ضاعـــف حزننـــا أن بعـــض الجمعيـــات ممـــن ينتســـب لهـــا هـــؤالء أعلنت 
تضامنها مع ترشـــحهم رغـــم علمها أن إنجازهم متـــدن للغاية إن لم نقل 
معدومـــا، أال يعد مثل هذا القرار نكســـة لألهالـــي؟ وليت من أعلن دعمه 
ترشـــحهم أفادنـــا بمنجـــز واحد يشـــفع لهم الترشـــح. أمـــا المفارقة التي 
تســـتعصي علـــى الفهم أنهـــم طـــوال الفتـــرة البرلمانية الماضيـــة قطعوا 
جميع أشـــكال التواصل مع أبنـــاء المنطقة، ورغم أن األخيرين بذلوا كل 

ما بوسعهم للقاء النواب، إال أن جهودهم ذهبت أدراج الرياح. 
إن مبـــدأ الترشـــح مـــرة ثانية ال يقـــرره النائب وحـــده، وال الجمعية، لكن 
مـــن يمنحـــه الحق.. الناخبـــون، فالثقة التـــي يتمتع بها أي مرشـــح نابعة 
من الناس، لكن المستغرب أنهم يتجاوزون كل هذا ويعاودون الترشح، 
وهنـــا نتذكر تصريحا ألحد األعضاء كان قد أعلنه قبيل أســـابيع “إننا لم 
نحقق شيئا، وال أفكر أدش مرة ثانية”، والشجاعة تقتضي من اآلخرين 
اإلعالن بأن منجزاتهم ضئيلة للغاية، حيث عدها البعض مخيبة لآلمال.

ال يمكن أن يكون للنائب وجهان، أحدهما يظهر أثناء الحملة االنتخابية 
يقطـــر بالوعود، واآلخـــر بعد إعالن الفوز، والذي يتمثل في انقالبه التام 
عليهـــا، وحيـــن يعجز النائب عـــن إقامة الحـــد األدنى مما ألزم نفســـه به 
مـــن آمال فإن المطلوب االنســـحاب فورا احترامـــا للناخبين أوال ولذاته 
ثانيـــًا. بيـــد أن الذي يحمل بشـــائر األمل بالمســـتقبل األفضل ويدعو إلى 
التفاؤل هو أن من بين من أعلنوا ترشـــحهم للمجلس النيابي القادم من 
يتمتعـــون بالكفـــاءة والمؤهـــالت العالية كالماجســـتير والدكتوراه فضال 
عـــن خبراتهم القانونية. إننا متفائلون بـــأن وجودهم تحت قبة البرلمان 
سيشـــكل إضافـــة للعمل النيابـــي وثقتنا بـــأن منهم من يعبـــر بصدق عن 

هموم المواطن وتطلعاته.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

ألعاب األطفال في المجمعات.. وتمرينات تساعدنا على النسيان!
ال نعرف كيف يفكر المواطن هذه األيام، حب.. عتاب.. لكن 
الشـــيء األكيـــد الذي نعرفه هو أنه يســـعى جاهدا لمســـايرة 
الغـــالء وارتفـــاع األســـعار الذي يمـــر بـــه العالم، والـــذي ربما 
جعله يعرج حائرا بال استعداد، وعليه المضي قدما إلى آخر 

الشوط.
لقد دخلت ألعاب األطفال المنتشرة في المجمعات التجارية 
هيكل الغالء، وحدث تغيير جوهري فيها، فقد نشر مواطنون 
عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي عـــدة شـــكاوى تفيد أن 
أســـعار ألعـــاب األطفال فـــي المجمعـــات وصلـــت 500 فلس 
و700 فلـــس لمدة عشـــر ثـــوان فقط، وبعضها وصـــل دينارا، 
ولمحـــة ســـريعة على مـــا يكتبـــه المواطنون في حســـاباتهم 
تشـــعر أن موســـم الروعة بالنســـبة ألطفالهم ولى، وكل لعبة 
من تلك األلعاب أصبحت لها ذكرى خاصة، فأحدهم يتحسر 
على أيام “عذاري” حيث كان الطفل يلعب لمدة عشر دقائق 
بــــ 100 فلـــس، وآخر يقـــول إن هذه األلعاب مشـــاريع ربحية 

وحتمـــا هناك من يســـتأجر المســـاحة في المجمعـــات ويرفع 
السعر كما يريد، بينما لو كانت تحت مظلة الحكومة فحتما 
ســـيختلف األمر، وصوت آخـــر يؤكد أنه دفـــع 35 دينارا في 
أحد المجمعات الكبيرة ألن سعر اللعبة خمسة دنانير، ومعهم 
مـــن يذكر أن أخت زوجته تصرف في “الطلعة الواحدة” 60 

دينارا على ثالثة أطفال ما بين ألعاب ومطاعم. 
عندمـــا نلجأ إلـــى لغة األرقـــام والمعـــادالت الذهنية، ســـنرى 
أن المواطن الخاســـر األكبر في ســـوق األلعاب، ألن األســـعار 
قبـــل “كورونـــا” كانت مرتفعـــة وأي رب أســـرة كان يضع في 
الحســـبان نتائج ســـلبية على مدخوله الشهري بعد كل نزهة 
أو فســـحة عائليـــة أســـبوعية، أما اليوم ومـــع محاولة إيجاد 
فلســـفة خاصـــة للتعامـــل مـــع الوضـــع إال أنه عاجـــز ومرهق 
يحاول البحث عن وســـائل ترفيه ألطفالـــه في ضجة هائلة 
ليـــس لـــه أي دور فيها ســـوى الصمت والتمرينـــات الرياضية 

التي تساعده على النسيان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مبـــادرة جميلة ومقـــدرة تلك التي قام بها مؤخرا مجلس إدارة صحيفة 
“البـــالد”، حيـــث قـــام بتكريم جميـــع العاملين مـــن خالل تقديـــم مكافأة 
ماليـــة لهم نظير إنجازاتهـــم المختلفة وأعمالهم المتميزة التي أســـهمت 
جلًيـــا فـــي تطور مســـتوى الصحيفة التـــي تعتبر األحدث على مســـتوى 
المملكـــة، وتنفيذهم اســـتراتيجيات التطوير التي أثمرت فوز الصحيفة 
للمرة الخامسة على التوالي بفئات جائزة سمو رئيس الوزراء للصحافة 

وكذلك مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون.
إشـــادتي بهـــذه المبـــادرة الرائعـــة والذكيـــة ليـــس بســـبب انتمائـــي لهذه 
الصحيفـــة ككاتـــب عمـــود، إنما أكتـــب من بـــاب قناعتي بأهميـــة جانب 
التكريـــم والتحفيـــز ألي موظف وفي أية مؤسســـة، لما له مـــن دور بارز 
في زرع روح االنتماء واإلخالص والوالء، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا 

على المؤسسة في تحقيق المزيد من اإلنجازات.
كما يعلم الجميع فإن اإلدارة علم وفن، ففي اإلدارة جانب فني فلسفي، 
فهي تتعامل مع اإلنسان والمجتمع، وهي تتعامل مع جوانب غير مادية 

في اإلنســـان والمجتمع، كما أنَّها تواجـــه مواقف كثيرة تحتاج فيها إلى 
الخبـــرة والحكم الشـــخصي واإلبـــداع والمنـــاورة واســـتنباط العالقات، 
وهـــذا مـــا يجعل فيها لمســـة فنية وضربًا فلســـفيًا ال يمكـــن لمدير ناجح 
االستغناء عنه، وتؤثر الثقافة السائدة في المجتمع تأثيرًا قويًا في هذا 
الجانـــب مـــن اإلدارة، والمديـــر الناجح يحتاج إلى خبـــرة ومهارة وذكاء 
في ممارســـة عمله وتعامله مع العنصر البشـــري لتحفيزه على األهداف 
التنظيمية، والكثير من المؤسسات نجح مديرها بسبب الخبرة اإلدارية 

التي اكتسبها خالل حياته وأن يكون ذاتيا على قناعة تامة.
شـــخصًيا ومن واقـــع خبرتي الطويلـــة في العمل فإننـــي أدرك جيدًا 
أهميـــة التحفيز والتقدير، فإذا كان الشـــخص الذي على رأس الهرم 
مقتنعـــا ومؤمنـــا بهـــذه النظريـــة اإلداريـــة، فإنـــه يضمـــن نجـــاح تلك 
البرامـــج والسياســـات الخاصـــة بتحفيـــز العامليـــن، وفـــي اعتقـــادي 
الشـــخصي فإن ما قامت به إدارة صحيفة “البالد” يعتبر سابقة ألية 

مؤسسة صحافية محلية.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

مبادرة جميلة ومقدرة

نعم نقف احتراما وتقديرا لكل الجهود المبذولة في سبيل إنجاح الحج، 
هذا ما قاله الكثير من حجاج بيت هللا وبصوت واحد وبدموع الحنين، 
يشـــكرون هللا عـــز وجـــل أوال وحكومـــة الســـعودية ثانيـــا علـــى تيســـير 
الحـــج. حقيقـــة ال تخفى علـــى الجميع الجهـــود الجبارة إلنجـــاح الحج، 
والتســـهيل على زوار بيت هللا الحرام ألداء مناســـكهم بكل يســـر، وتتم 
اســـتضافة الحجـــاج من جميع الـــدول؛ حيث ينعمـــون بخدمات وجهود 
قويـــة ال تنتظر منهم جزاء وال شـــكورا، والتضافر من جميع مؤسســـات 
الدولـــة عبـــر إطالق برامج مميزة، من أجل تســـهيل الحج، وها هو أمير 
منطقة مكة  صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل  يعلن نجاح نفرة 
الحجيج إلى  مزدلفة  خالل 4 ساعات بكل يسر وسهولة ودون تسجيل 
حـــوادث، وجاء هذا بعـــد جهود جبارة وتكاتـــف الجميع ووقوف األمير 
خالد الفيصل بنفسه على االستعدادات وتوجيهه الكريم كل القطاعات 
لكي تعمل بجد ودقة متناهية وهذا ما نتج عنه تمتع الحجاج باليسر.

لقـــد مـــنَّ هللا على بالدنا بنعم عظيمـــة، أن جعلها بالد اإلســـالم ومهوى 
أفئـــدة المســـلمين، ومحط أنظار العالـــم، تهوي إليها األفئـــدة من جميع 
ام المباركة التي نعيشها اآلن تقدم  البلدان في الحج والعمرة، وفي األيَّ
مملكتنا الحبيبة كل الوســـائل التي تســـاعد الحجـــاج والمعتمرين على 

أداء حجهم بكل راحة وطمأنينة، مشـــاهد جميلة من أبناء هذا الوطن 
الغالـــي فـــي مســـاعدة زوار بيـــت هللا الحـــرام، وال تخفى علـــى الجميع 
توســـعة الحـــرم الشـــريف، التي أذهلـــت الكثيريـــن، فلله درك يـــا مملكة 
الخيـــر، وهـــذا ليس غريبا على ملوك بالدنا، فقـــد اهتم ملوكنا منذ عهد 
ب هللا ثراه - بخدمة الحرمين، والقيام  المؤسس الملك عبدالعزيز - طيَّ
علـــى رعايتهمـــا وتوســـعتهما، ِإْذ بدأهـــا الملـــك عبدالعزيز عـــام 1344هـ 
)1925م( بتوطيـــن مصنـــع كســـوة الكعبـــة المشـــرفة في مكـــة المكرمة، 
ثـــم تواصلـــت جهود ملوك هـــذه البالد الطاهـــرة في العنايـــة بالحرمين 
الشـــريفين، فأضيفـــت إلـــى الحرم المكي ســـاحة أخرى فـــي عهد الملك 
سعود، وكانت تلك عمارة عظيمة لم يشهد الحرم المكي مثلها من قبل. 
وفـــي عهد الملك فيصل -رحمه هللا -، أضيفت التوســـعة الجديدة، كما 
أضيفت توســـعة أخرى في عهد الملك خالد - رحمه هللا - وعهد الملك 
فهد والملك عبدهللا رحمهما هللا، ولم تدخر المملكة العربية الســـعودية 
بقيادة خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز - حفظه 
هللا ورعـــاه - وولـــي عهـــده األميـــن جهـــًدا إال بذلتـــه فـــي ســـبيل تذليل 
الصعـــاب أمـــام حجاج بيت هللا الحرام والمعتمريـــن. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

غدير الطيار

السعودية وتنظيم الحج

عن االنتحار اإليكولوجي لكوكب األرض
هل الكرة األرضية على موعد مع انتحار قادم ال محالة، انتحار ال يبقي 
علـــى زرع وال يحفـــظ ضرعـــا، ناهيك عـــن تعريضه حياة البشـــر للفناء؟ 
ربمـــا يكون ذلك كذلك، الســـيما أن البشـــر ال يتعلمون مـــن دروس المناخ 
التـــي تبـــدو ظاهرة للعيـــان، واآلثـــار المأســـاوية التي تخلفهـــا التغيرات 

اإليكولوجية. 
آخـــر األخبـــار المفزعة بشـــأن المناخ العالمي وأحوال الكـــرة األرضية، ما 
كشـــف عنـــه علماء في جامعـــة “واترلـــو” الكندية، ويتعلـــق بوجود ثقب 
عمالق جديد في طبقة األوزون، يعلو معظم أجزاء اإلقليم االســـتوائي 
لـــألرض، ومـــن باب التذكير فإن طبقـــة األوزون جزء من الغالف الجوي 
لكوكـــب األرض، والـــذي يحتوي بشـــكل مكثف على غـــاز األوزون، وهي 
متمركزة بشـــكل كبير في الجزء الســـفلي من طبقة الستراتوســـفير من 

الغالف الجوي لألرض، وهي ذات لون أزرق.
عبر العقدين الماضيين كثر الحديث عن ثقب األوزون القائم فوق قارة 
أنتاركتيـــكا القطبيـــة، والمآســـي التي خلفها على حالـــة الطقس العالمي، 
ذلك باختصار أنه كلما اتسع هذا الثقب، كلما تعرضت األرض إلى المزيد 
من األشـــعة الضارة، عطفا على زيادة نســـبة االحتبـــاس الحراري. يمكن 
اعتبـــار الثقـــب القديـــم حادثـــة، إذا ما قـــورن بالثقب األكبر ســـبع مرات، 

والذي أعلنت الجامعة الكندية عنه، والذي يأتي بمثابة كارثة.
هـــل كان هـــذا الثقـــب قائمـــا منـــذ وقت طويل ولـــم يتم الكشـــف عنه إال 
مؤخـــرا؟ هـــذا مـــا يؤكـــده البروفيســـور كينـــغ بيـــن لـــو، عبـــر تصريحاته 
لصحيفـــة اإلندبندنـــت البريطانيـــة، إذ يشـــير إلـــى أن الثقـــب كان قائمـــا 
منـــذ 30 عامـــا ويغطـــي رقعـــة هائلة قد تؤثـــر على نصف ســـكان كوكب 
األرض. يبـــدو الفارق بين الثقبين كذلك مثيرا للمزيد من القلق، الســـيما 
أن ثقـــب القـــارة القطبية يظهر في فصل الربيع من كل عام، بينما الثقب 

االستوائي يتواجد طوال العام.
ما اآلثار الكارثية المحتملة على كل كائن حي على وجه البسيطة جراء 
مثـــل هذا الكشـــف المهلك الجديـــد؟ باختصار غير مخل، تســـرب المزيد 
من األشـــعة فوق البنفســـجية على األرض، وما يســـتتبع ذلك من شيوع 
أنواع معينة من ســـرطان الجلد الضار، وإعتام عدســـة العين عند الكائن 
البشـــري، بجانب آثار ســـلبية أخرى على الصحة، وكذا إلحاق بالغ الضرر 
باألنظمـــة البيئيـــة فـــي األقاليـــم االســـتوائية. “المقال كامال فـــي الموقع 

اإللكتروني”.
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