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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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كما عهدنا مواقف قيادة المملكة العربية 
الشريفين  الحرمين  بخادم  ممثلة  السعودية 
في  اهلل  أطـــال  عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك 
ــيـــن صـــاحـــب الــســمــو  عـــمـــره وولـــــي عـــهـــده األمـ
ــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان حفظه  الــمــلــكــي االمـ
لالبتزاز  تخضع  ال  والتي  الثابتة  ورعاه,  اهلل 
والمساومة تجاه القضايا الوطنية واإلقليمية 
االقــتــصــادي  لــلــنــهــوض  وتطلعاتها  والــدولــيــة 
والحضاري واحتالل موقعها المرموق عالميا 
ممثلة لألمة العربية واإلسالمية جاء البيان 
الــســادس  فــي  المشترك  الــســعــودي األمــريــكــي 
عشر من يوليو 2022 ليعيد التوازن للعالقات 
جمع  الــذي  اللقاء  إثــر  السعودية  األمريكية 
خادم الحرمين الشريفين بالرئيس األمريكي 
الرسمي بين سمو  ثــم االجــتــمــاع  بــايــدن،  جــو 

ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي والـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي بــحــضــور كــبــار 
المسؤولين من الجانبين، فقد استعرض القائدان على نحو 
مفصل وواضح األولويات المشتركة التي من شأنها أن تسهم 
في تعزيز الشراكة بين المملكة العربية السعودية والواليات 
تعزيز  أكد ضرورة  بيان مشترك  األمريكية. وصدر  المتحدة 
السعودية  العالقات  بها  تتميز  التي  االستراتيجية  الشراكة 
عقود  ثمانية  مــن  يقرب  مــا  منذ  تأسست  والــتــي  األمريكية، 
آل  عبدالرحمن  بــن  عبدالعزيز  المؤسس  الملك  باجتماع 
روزفلت,  فــرانــكــلــيــن  الــرئــيــس  مـــع   - ــراه  ثــ اهلل  ـ طــيــب  ســعــود 
الواليات  قبل  من  والتراجع  البرود  من  الكثير  شابها  والتي 
المتحدة األمريكية وخاصة بعد تسلم أوباما رئاسة الواليات 
للواليات  رئيسا  بايدن  انتخاب  منذ  المدة  وخالل  المتحدة 
زيارة  وبعد  الراهنة،  الدولية  المتغيرات  ظل  وفي  المتحدة، 
الرئيس بايدن للمملكة ولقائه قادتها وإدراكه ألهمية ومكانة 
المملكة وقدراتها التأثيرية إقليميا ودوليا وأنها لن تخضع 
وانشغاالتها  قضاياها  على  المساومة  تقبل  ولن  للتهديدات 
التأكيد  والعربية واإلسالمية واإلنسانية حان وقت  الوطنية 
الدولتين  بين  االستراتيجية  الشراكة  بثوابت  االلتزام  على 
ومـــن مــوقــع مــتــكــافــئ بــمــا يــخــدم مــصــالــح حــكــومــتــي وشعبي 

المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية.
ــدور الـــمـــحـــوري لـــهـــذه الــشــراكــة  ــ ــد الــجــانــبــان الــ ــ فــقــد »أكـ
وأكد  المنطقة،  في  واالستقرار  الرخاء  تعزيز  في  التاريخية 
القائدان أن الشراكة السعودية األمريكية كانت حجر الزاوية 
لألمن اإلقليمي على مدى العقود الماضية، وشّددا على أن 
مع  مترابطة  منطقة  نحو  ذاتــهــا  الــرؤيــة  يتشاركان  البلدين 
العالم يسودها األمن واالستقرار واالزدهار«. وال ريب أن تعهد 
الــشــراكــة وإنــفــاذهــا على  بــهــذه  بــااللــتــزام  الــواليــات المتحدة 
الصعد السياسية واألمنية واالقتصادية هو االختبار العملي 
المنطقة  مــع  الــتــعــامــل  فــي  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  لمصداقية 
العربية أجمع، وبالتالي فإنه يعد تحوال حقيقيا بالسياسات 
العربية  المملكة  تحققه  كبيرا  وإنــجــازا  الراهنة  األمريكية 

السعودية.
أهمية حل  الجانبين  تأكيد  الختامي  البيان  كما تضمن 
النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية، وتخفيف 
األزمــــــات اإلنــســانــيــة والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة مــبــدأ الــســيــادة 
التي  المنطقة  حكومات  دعم  وضــرورة  االقليمية،  والسالمة 
تواجه خطر اإلرهابيين أو الجماعات التابعة والمدعومة من 
قوى خارجية. وأكد الرئيس بايدن التزام الواليات المتحدة 
القوي والدائم بدعم أمن المملكة العربية السعودية والدفاع 
على  الــحــصــول  على  المملكة  قـــدرة  وتسهيل  أراضــيــهــا،  عــن 
ضد  وأراضيها  شعبها  عن  للدفاع  الالزمة  اإلمكانات  جميع 

التهديدات الخارجية.
ــدد الــجــانــبــان عــلــى ضــــرورة ردع الــتــدخــالت اإليــرانــيــة  وشـ
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول، ودعــمــهــا لــإرهــاب مــن خالل 
أمن  لزعزعة  وجهودها  لها،  التابعة  المسلحة  المجموعات 

واستقرار المنطقة، مؤكدين أهمية منع إيران 
ــووي، بــاإلضــافــة  ــ مـــن الــحــصــول عــلــى ســـالح نـ
الحفاظ على حرية  أهمية  التأكيد على  إلى 
حركة التجارة عبر الممرات البحرية الدولية 
االستراتيجية، وال سيما باب المندب ومضيق 
على  الحفاظ  أهمية  الجانبان  وأكـــد  هــرمــز، 
البحرية  الممرات  عبر  التجارة  حركة  حرية 
الدولية االستراتيجية، وال سيما باب المندب 
ومضيق هرمز، ورحبا بقوة المهام المشتركة 
153 المنشأة حديثا للتركيز على أمن مضيق 
ــادة ردع  بــاب الــمــنــدب فــي البحر األحــمــر، وزيــ
رحب  كما  اليمن.  إلى  الشرعي  غير  التهريب 
السعودية  العربية  المملكة  بتولي  الجانبان 
تعزز  الــتــي   150 المشتركة  المهام  قــوة  قــيــادة 
في خليج  المشترك  المالحي  األمــن  أهــداف 
عمان وشمال بحر العرب. وال ريب أن هذه التأكيدات تطمئن 
أو  األخــرى  اإلقليمية  القوى  وتجعل  جميعا  العربية  الــدول 
غيرها التي تحاول التجاوز على األراضي أو البحار العربية 
مباشرة أو من خالل عمالئها وشبكاتها الظاهرة والمخفية 
تراجع حساباتها وتأخذ بنظر االعتبار المعطيات الجديدة 
للشراكة االستراتيجية السعودية االمريكية. كما جاء البيان 
والعربية عموما  السعودية  المرئيات  مع  متوافقا  المشترك 
في مجاالت أخرى مثل التأكيد على دعمهما الثابت للهدنة 
أهمية  شــددا على  فقد  المتحدة،  األمــم  بوساطة  اليمن  في 
اســتــمــرارهــا وإحــــراز تــقــدم لتحويلها إلــى اتــفــاق ســالم دائــم، 
داعــيــن المجتمع الــدولــي إلــى اتــخــاذ مــوقــف مــوحــد يطالب 
األمم  رعاية  تحت  السالم  محادثات  إلى  بالعودة  الحوثيين 
قــرار  ذلــك  فــي  بما  الــثــالث  المرجعيات  على  بــنــاًء  المتحدة، 
مجلس األمن 2216 الصادر في عام 2015م، حيث إن االتفاق 
السياسي بين األطراف اليمنية هو الكفيل بحل النزاع بشكل 
اليمني،  الرئاسي  القيادة  لمجلس  دعمهما  تأكيد  مع  دائــم، 
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الجانبان التزامهما 
ذات  فلسطينية  دولــة  تعيش  بحيث  الدولتين،  بحل  الــدائــم 
إلى جنب في سالم وأمن مع  سيادة ومتصلة جغرافيا جنبا 
إسرائيل، باعتباره السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، وبما يتفق مع األطر المقرة دوليًا ومبادرة السالم 
العربية، وأكد الجانبان أن النظام القائم على سيادة القانون 
يكمن في صميم األمن الدولي، مشددين على أهمية احترام 
الوطنية،  والسيادة  األراضــي  ووحــدة  الدولي  القانون  مبادئ 
المبادئ  الجانبان  أكــد  أوكرانيا  في  بــاألوضــاع  يتعلق  وفيما 
المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
والذي دعمه   ، بتاريخ 2 مارس 2022م  ESالصادر  رقم 11/1- 

جميع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الطاقة  اســـواق  اســتــقــرار  على  الحفاظ  أهمية  أكـــدا  كما 
االستراتيجي  تعاونهما  بأهمية  الطرفان  نوه  فقد  العالمية، 
الراهنة  األزمة  واالستثماري، ال سيما في ضوء  االقتصادي 
في أوكرانيا وتداعياتها، مجددين التزامهما باستقرار أسواق 
الطاقة العالمية. ورحبت الواليات المتحدة بالتزام المملكة 
من  العالمية  النفط  أســوق  تــوازن  بدعم  السعودية  العربية 
الطرفان  واتفق  المستدام،  االقتصادي  النمو  تحقيق  أجــل 
على  العالمية  الطاقة  أســـواق  بشأن  بانتظام  الــتــشــاور  على 
الــمــديــيــن الــقــصــيــر والــطــويــل، وكــذلــك الــعــمــل مــعــا كشركاء 
ــادرات الــمــنــاخ وانــتــقــال الــطــاقــة، مع  ــبـ اســتــراتــيــجــيــيــن فــي مـ
اإلشادة بدور المملكة العربية السعودية الرائد في مستقبل 
الــبــيــان جــاء مــتــوازنــا ومحافظا على  الــطــاقــة، وعــمــومــا فــإن 
الدولية في ظل ظروف  للتوازنات  العربية ومراعيا  الحقوق 
غاية في التعقيد والتشابك وللموضوع بقية في مقال قادم 

إن شاء اهلل.
أكاديمي وخبير اقتصادي

خطر »كورونا« مازال قائما

عبداهلل األيوبي ayoobi99@gmail.com

الماضية  القليلة  األسابيع  مــدى  على 
ــابــــات  اإلصــ أعـــــــداد  ــنـــزل  تـ لــــم  اآلن،  ــتـــى  وحـ
ــا فــي  ــيـ بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا الـــمـــســـجـــلـــة يـــومـ
بل على  إصابة،  األلــف  دون سقف  المملكة 
العكس من ذلك فقد سجلت أعداد إصابات 
تــجــاوزت األلــفــي إصــابــة فــي الــيــوم الــواحــد، 
ــداد الــمــتــعــافــيــن تــزيــد على  ــ فــيــمــا كــانــت أعـ
ــداد الــمــصــابــيــن أحــيــانــا، وأحــيــانــا أخــرى  أعــ
أقـــل مــن هـــذه األعـــــداد، الـــواقـــع يــقــول إنــنــا، 
موجة  أمــام  العالم،  دول  من  وكغيرنا  يبدو 
جـــديـــدة مـــن االنـــتـــشـــار وتـــحـــول جــديــد من 
متحور »أوميكرون«، فيما الغالبية العظمى 
الــعــودة  عـــدم  فــي  الــعــالــم مستمرة  دول  مــن 
انتشار  ذروة  إبــان  فرضتها  التي  القيود  إلى 
اإلصابات وارتفاع أعداد الوفيات، والبحرين 
لم تكن استثناء من ذلك، وإن لم تلجأ إلى 
اإلغالق التام إبان الذروة، كما فعلت العديد 
ــذا يـــعـــود بـــالـــدرجـــة األولــــى  ــ مـــن الــــــدول، وهـ
مــواجــهــة مــوجــات  فــي  التنظيم  إلـــى حــســن 

االنتشار المتوالية التي حدثت.
تجربة البحرين في مواجهة الجائحة، 
تعد  العالمية،  الصحة  منظمة  وبــاعــتــراف 
ــي اســتــحــقــت  ــتـ ــن الـــتـــجـــارب الــمــمــيــزة والـ مـ
هذه  العالمية،  المنظمة  قبل  مــن  توثيقا 
الـــتـــجـــربـــة الـــمـــمـــيـــزة لــعــبــت فــــي إنــجــاحــهــا 
بعمل  الصلة  ذات  تلك  كثيرة، سواء  عوامل 
للتصدي  الطبي  الــوطــنــي  البحرين  فــريــق 
رئيس  العهد  ولي  بقيادة  »كورونا«  لفيروس 
الوزراء، وما وفرته الدولة من مختلف أنواع 
العديد  فــي  أجــيــزت طبيا  الــتــي  الــلــقــاحــات 
الــعــالــم، أو بــااللــتــزام الــدقــيــق من  مــن دول 
باإلجراءات  والمقيمين  المواطنين  جانب 
هذه  الصلة،  ذات  االحــتــرازيــة  والتوجيهات 
كــبــيــرا في  دورا  لــعــبــت  مــجــتــمــعــة  الـــعـــوامـــل 
جانب  إلى  الفيروس  انتشار  على  السيطرة 

التقليل من أعداد الوفيات اليومية.
ــاع الــكــبــيــر والــســريــع  ــفـ صــحــيــح أن االرتـ
فــي أعـــداد اإلصــابــات بــالــفــيــروس يــعــود إلى 
ظهور المتحور الجديد الذي عرفه العلماء 
قــدرة  مــن  بــه  يتمتع  ومــا   »2.75.BA« باسم 
أنه  إلــى  إضــافــة  المناعة،  مــن  التهرب  على 
ساللة سريع االنتشار، لكن يبقى دور الفرد، 
المواطن والمقيم على حد سواء، يعد من 
في  الحاسمة  تكن  لم  إن  المؤثرة،  العوامل 
أعـــداد اإلصــابــات،  ارتــفــاع  هــذه القضية، أي 
ذلـــك أنـــه بــمــجــرد رفـــع الــقــيــود الــتــي كــانــت 
االنتشار  بعد  الماضية  الفترة  في  مطبقة 
والوفيات،  اإلصابات  أعداد  وارتفاع  السريع 
تــجــرد الــنــاس مــن أيـــة الــتــزامــات ذات صلة 
أن اإلجـــراءات  إلــى  اســتــنــادا  القضية،  بــهــذه 
التقيد  وعــدم  إلزامية،  تعد  لم  االحــتــرازيــة 

بها ال يمثل أية مخالفة قانونية.
عــن  ــلــــت  تــــخــ الـــــعـــــالـــــم  دول  فـــجـــمـــيـــع 
في  الــتــي فرضتها  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلجــ
مختلفة،  ودواع  ألسباب  الفترات  من  فترة 
مــنــهــا االقــتــصــاديــة ومــنــهــا الــصــحــيــة أيــضــا، 
تــكــبــدت  الـــعـــالـــم  دول  فـــاقـــتـــصـــادات جــمــيــع 
العالم  شــعــوب  وجــمــيــع  تحصى  ال  خــســائــر 
ذلك،  ومــع  أبنائها،  أرواح  من  أثمانا  دفعت 
ــــدول مـــن خــيــار ســوى  ــام هـــذه الـ لـــم يــعــد أمــ
الطبيعية  الــحــيــاة  إلـــى  الــتــدريــجــيــة  الــعــودة 
اللقاحات  مــن  العديد  ظــهــور  بعد  وخــاصــة 
التي أثبتت نجاعتها في مواجهة الفيروس، 
ــذه الـــتـــطـــورات اإليــجــابــيــة، بقى  ــع كـــل هـ ومـ
ذلك  مــن  يغير  قــائــمــا، ال  الــفــيــروس  تهديد 
تحوالت  مــع  ســـواء  انخفضت،  خطورته  أن 
السالالت الضعيفة أو مع ظهور العديد من 

اللقاحات المعززة لمناعة جسم اإلنسان.
ــي يــمــكــن  ــتـ ــتــــطــــورات الـ ــذه الــ ــ مــــع كــــل هـ
مواجهة  في  اإليجابية  بالتطورات  وصفها 

هذه الجائحة، يبقى خطر الفيروس قائما 
على  بقدرته  يــزال محتفظا  مــا  انــه  طالما 
وعليه  اإلنــســان،  وإصــابــة  واالنتشار  التحور 
ــراد، طــوعــيــا قــبــل أن  ــ يبقى لــزامــا عــلــى األفـ
يــكــون إلــزامــيــا بــقــوة الــقــانــون، الـــعـــودة إلــى 
إجـــراءات  مــن  بــه  التقيد  يمكن  بما  التقيد 
احـــتـــرازيـــة كــــان مــعــمــوال بــهــا فـــي فــتــرة من 
على  مقدمتها  في  القانون،  بقوة  الفترات 
الــعــودة إلــى ارتــــداء الكمامات،  أقــل تــقــديــر، 
وهذا هو بالضبط موقف  منظمة الصحة 
العالمية حيث دعا رئيسها تيدروس أدهانوم 
إلـــى مثل  الــعــالــم  غــيــبــريــســوس جــمــيــع دول 
تزايد حاالت  إلى  دعوته  وعزى  العودة  هذه 
بروتوكوالت  جانب  إلى  بالفيروس  اإلصابة 

االختبار والعالج.
االرتــــفــــاع  تــســجــيــل  ومــــــع  اآلن،  ــتـــى  حـ
لدينا  بالفيروس  اإلصابات  ألعــداد  اليومي 
فـــي الــبــحــريــن، فــإنــه ال يــبــدو أن هــنــاك ما 
يمكن وصفه بالمبادرات الطوعية من جانب 
األفراد للمساهمة في تقليل اإلصابات من 
ــودة الــطــوعــيــة إلــــى اإلجـــــــراءات  ــعــ خــــالل الــ
االحترازية، وفي مقدمتها االلتزام الطوعي 
بارتداء الكمامات، فهو اقل ما يمكن للفرد 
جديدة  ضغوط  فــرض  لتحاشي  بــه  القيام 
تعب  الــذي  الصحي  النظام  على  وإضافية 
كثيرا خالل السنتين اللتين شهدتا الهجمة 
التي  الكبيرة  والجهود  للفيروس،  الشرسة 
قام بها وتحمل أعباءها العاملون في مجال 

الرعاية الصحية.
مــع اســتــمــرار االرتـــفـــاع الــيــومــي ألعـــداد 
اإلصـــابـــات، يــبــدو أنــنــا، وفــيــمــا يــبــدو غيرنا 
للعودة  مضطرين  سنكون  العالم،  دول  من 
مـــرة أخـــرى إلـــى إلــزامــيــة بــعــض اإلجــــراءات 
االحترازية، قبل أن »يقع الفأس في الرأس«، 
ذلك أن »درهم وقاية خير من قنطار عالج«.  

قمة جدة: اأهداف 
»بايدن« هل تحققت؟!

فوزية رشيد

التي  الــدوافــع  واضــحــا للجميع  كــان   {
في  ماطل  لطالما  ــارة،  زيـ إلــى  بــايــدن  دفعت 
القيام بها بسبب تصريحاته االنتخابية وبعد 
السعودية  سيجعل  بأنه  الحكم  إلى  وصوله 
»دولــــة مــنــبــوذة«! ولــكــن الـــظـــروف الــداخــلــيــة 
وزيادة  والتضخم  البنزين  بأسعار  المتعلقة 
األسعار، ودخول االقتصاد األمريكي عتبات 
الخليج  ضياع  من  والخوف  األولــى،  الركود 
ــول  نــهــائــيــا مـــن الــتــحــالــف األمـــريـــكـــي، ودخــ
دول  مع  وثيقة  عالقات  في  وروســيــا  الصين 
المنطقة، وتبعات األزمة األوكرانية، والتأكد 
والعالم،  المنطقة  مفتاح  السعودية  أن  من 
كل  كــبــار،  أمريكيين  مسؤولين  بتصريحات 
السابق  كالمه(  )بلع  إلــى  دفعه  وغيره  ذلــك 
ــهــــرولــــة نـــحـــو الـــســـعـــوديـــة لـــحـــضـــور قــمــة  والــ
العهد  ولي  مع  أوال  وطاقمه  ثنائية جمعته 
السعودي، الذي لم يستقبله في المطار كما 
فعل مع الوفود العربية وأخذهم باألحضان، 
ولم يودعه أيضا في المطار حتى بعد انتهاء 
الــقــمــة الــثــانــيــة قــمــة )األمــــن والــتــنــمــيــة( مع 
دول مجلس التعاون ومصر واألردن والعراق، 
والتي أشار محللون كثر عن إعادة المياه إلى 
قضية  نذكر  ولــم  القمة!  هــذه  فــي  مجاريها 
االستقبال والوداع، إال ألنها أخذت ضجيجا 
ــا واإلعـــــــــالم عــربــيــا  ــيـــديـ فــــي الـــســـوشـــيـــال مـ
وأمريكيا، بما تم اعتباره أنها رسائل واضحة 

من ولي العهد السعودي إلى »بايدن«!
بايدن  } كما هو واضح من تصريحات 
وعقد  الصهيوني  الــكــيــان  فــي  وجـــوده  أثــنــاء 
أمريكا  مــا يهم  أهــم  أن  هــنــاك،  االتــفــاقــيــات 
ــلــــي( والـــعـــمـــل عــلــى  ــيــ ــرائــ هــــو )األمــــــــن اإلســ
عربي  حلف  فــي  الصهيوني(  الــكــيــان  )دمـــج 
عسكري بما سمي بـ)الناتو العربي(! وتأمين 

دول  ابتعاد  حيث  مــن  األمريكية  المصالح 
الــمــنــطــقــة عـــن الــصــيــن وروســـيـــا إلـــى جــانــب 
تأمين الطاقة وزيادة إنتاج النفط السعودي 

ليحل محل النفط الروسي!
بايدن  إلــى  بالنسبة  ما عــدا ذلــك يبقى 
»هوامش« ليس لها الكثير من األولوية حتى 
وإن قدم خطابا ساخنا حولها، لن يكتسب أي 
بالتزامات  وعوده  تنفيذ  إال حين  مصداقية 
أمــر هــو )التهديد اإليــرانــي  واضــحــة! وأهـــم 
والتدخل  أذرعه  المنطقة وتهديد  الستقرار 
والمنطقة  للخليج  الــداخــلــيــة  الــشــؤون  فــي 
بــيــت  تـــحـــديـــدا  ــا  ــنــ وهــ األذرع(!  ــلـــك  تـ ــبـــر  عـ
السعودية  تــريــده  الـــذي  والمتغير  القصيد 
النووي«  »الملف  ودول خليجية، سواء تجاه 
أو تــجــاه الــعــبــث اإليـــرانـــي بــأمــن واســتــقــرار 
األمريكي  الــمــوقــف  هــو  والمنطقة  الخليج 
الواضح من الملف والعقوبات وليس إقحام 
ــران! وهـــو مــاال  الــمــنــطــقــة فــي حـــرب ضــد إيـــ
يمكن االعتماد فيه على الخطاب األمريكي، 
الـــذي قــدمــه فــي »قــمــة جـــدة« حــول مواجهة 
إيران وخطرها، ما لم يكن مقرونا بمواقف 
واضحة كما قلنا تجاه إيران وعدم التساهل 

األمريكي لتهديدها دول المنطقة!
ــاب صـــريـــح فــي  ــطـ ــخـ ــي الــــواقــــع وبـ } فــ
ــة  ــيـ ــارجـ ــفـــي لـــــوزيـــــر الـــخـ الـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـ
الــســعــودي األمــيــر »فــيــصــل بــن فــرحــان« أكــد 

ما يلي:
- ال يوجد أي نقاش بخصوص تحالف 
دفـــاعـــي مـــع إســـرائـــيـــل، ولـــم يــطــرح الــتــعــاون 
وجــود  وال  أثنائها،  وال  القمة  قبل  ال  معها 
قبل  السعودية  طرحته  ومــا  عــربــي«!  لـ»ناتو 
سنوات وحتى اآلن هو )تفعيل الدفاع العربي 
ــة عـــربـــيـــة، وهــي  ــ الــمــشــتــرك( أي ضــمــن رؤيـ

الرؤية التي تدحض تماما ما تم الترويج له 
إسرائيليا وأمريكيا حول )التحالف الدفاعي 

مع إسرائيل( ضد التهديدات اإليرانية!
األمـــــريـــــكـــــي  الـــــــهـــــــدف  بـــــخـــــصـــــوص   -
الــثــانــي الــــذي تــمــنــاه بـــايـــدن أن يــحــدث هو 
دفــــع الــســعــوديــة إلــــى الــتــطــبــيــع مـــع الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، وهـــي كــمــا يــبــدو أمــنــيــة بعيدة 
المنال ما لم يتم حل القضية الفلسطينية 
به  عــادال وشامال، وهو ما صرح  نهائيا  حال 
مسؤولون سعوديون كثر، ولم يتغير الموقف 

السعودي منه ال قبل القمة وال أثنائها!
- أمـــا بــخــصــوص الـــهـــدف الــثــالــث وهــو 
تــأمــيــن الــطــاقــة وزيـــــادة إنـــتـــاج الــنــفــط، فــإن 
اإلنتاج  في  إمكانياتها  أن  أعلنت  السعودية 
أو طاقتها اإلنتاجية لن تتجاوز الـ13 مليون 
الــســعــودي األمير  العهد  ولــي  وكـــان  بــرمــيــل، 
المسألة  أن  فــي  واضــحــا  سلمان  بــن  محمد 
تحتاج إلى االستثمار في الطاقة المتجددة 
ــي، وإذا لـــم يــحــدث ذلــك  ــ عــلــى مــســتــوى دولـ
مستقبال،  الكبير  لالرتفاع  قابلة  فاألسعار 
وتــــم تــــرك األمــــر فـــي هــــذا أيـــضـــا؛ أي زيــــادة 

اإلنتاج لمشاورات »أوبك+«!
تتحقق  لم  بايدن  إن  القول،  - خالصة 
أهدافه كما أراد، وإن عقد اتفاقيات ثنائية مع 
الشراكة!  لتعزيز  أخرى،  أمور  في  السعودية 
ــاء فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي  إلــــى جـــانـــب مـــا جــ
بشؤون  المتعلقة  العربية  األمريكية  للقمة 
ــا أزعــــج األمــريــكــيــيــن في  أخــــرى كــثــيــرة! ومــ
ــاح إلــيــه الــــرأي الــعــام  ذلـــك هــو نفسه مــا ارتــ
والعربي!  الخليجي  المستوى  الشعبي على 

وللحديث صلة بعنوان آخر.
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بقلم: 
د. أشرف محمد كشك }

الأم�������������ن ال������ب������ح������ري: ال�����م�����ف�����ه�����وم.. 
)2( ال����س���ت���رات���ي���ج���ي���ات  ال����ت����ه����دي����دات.. 

األمن  مفهوم  السابق  المقال  في  تناولت 
ــارة إلـــى بــعــض اإلســهــامــات  ــ الــبــحــري مــع اإلشـ
التطبيق  وكــذلــك  المجال  ذلــك  فــي  النظرية 
على دول الخليج العربي كدول بحرية تواجه 
مخاطر عديدة، وخلص المقال إلى أن مفهوم 
األمن البحري برغم اختالفه من دولة ألخرى 
فإنه أضحى جوهر األمن القومي للدول كافة 
وبيئية،  وأمنية  اقتصادية  بجوانب  الرتباطه 
ويــقــودنــا ذلـــك إلـــى مــضــمــون الــمــقــال الــثــانــي 
تــســاؤل مفاده:  اإلجــابــة عــن  والـــذي يستهدف 
مــا هــي أبـــرز تــهــديــدات األمـــن الــبــحــري لــدول 
التي  التهديدات  هي  كثيرة  العربي؟،  الخليج 
الخليج  منطقة  فــي  الــبــحــري  األمــــن  تــواجــه 
العربي بالنظر إلى حالة التأزيم المزمن التي 
إذ  العربي  النطاق اإلقليمي للخليج  يشهدها 

البحار فرصة سانحة  الــدول في  دون  والجماعات  الــدول  تجد 
التي شهدتها  الهجمات  إليجاد مسار جديد للصراع ولم تكن 
-2019 مــن  الفترة  خــالل  العربي  الخليج  فــي  النفط  نــاقــالت 
بمكان  الخطورة  كانت من  والتي  ذلك  2021 سوى مؤشر على 
إن منطقة  للقول  المحللين  العديد من  الذي دفع  الحد  إلى 
تلك  غـــرار  نــاقــالت جــديــدة على  بــصــدد حــرب  العربي  الخليج 
التي شهدتها المنطقة خالل الحرب العراقية - اإليرانية في 
الثمانينيات، وعلى الرغم من اإلدانات التي صدرت من العديد 
من دول العالم بل صدرت تصريحات رسمية للمرة األولى عن 
مسؤولي حلف الناتو فإن ذلك لم ينعكس على مناقشات بعض 
القضية،  التي خصصت لمناقشة تلك  جلسات مجلس األمن 
الــدول مما  فقد لوحظ وجود تعارض كبير في المصالح بين 
المالحة  لحماية  فاعلة  دولــيــة  آللــيــة  الــتــوصــل  صعوبة  يعني 
الــبــحــريــة، وواقــــع األمــــر أن تــلــك االعــــتــــداءات لــم تــكــن منشأة 
للحديث عن تهديدات األمن البحري بل هي إحدى مؤشراته 
العنيفة فتهديد إيران بإغالق مضيق هرمز أو تهديد المالحة 
على  يرتبط  اإليــرانــي، حيث  الخطاب  في  ثابتًا  بندًا  فيه ظل 
نحو وثيق بمسار العالقات اإليرانية - األمريكية، فكلما شهدت 
تلك العالقات توترًا كلما لوحت إيران بإغالق المضيق أو عرقلة 
المالحة البحرية فيه، وفي تقديري أن التقييم الصحيح لذلك 
تساؤالت  عــدة  عــن  باإلجابة  يرتبط  خطورته  ومــدى  التهديد 
ومنها مدى وجود حاالت إغالق سابقة في مضائق مماثلة وما 
سببته من تداعيات على دول تلك المنطقة، وطبيعة القدرات 
أزمة  إدارة  على  بالفعل  القدرة  لديها  وهــل  اإليرانية  البحرية 
تتمثل في  المتوقعة هل  السيناريوهات  النوع؟  هائلة من هذا 
وتأثير  جــزئــي  إغـــالق  أم  فحسب  الخليج  فــي  المالحة  عرقلة 
إيــران  على  أو  المنطقة  دول  على  ســـواء  السيناريوهات  تلك 
الرئيسي إليران  البحري  الممر  هو  المضيق  أن  باعتبار  ذاتها 
الدولي  الفعل  رد  وأخــيــرًا  العالم؟  دول  بقية  مــع  تجارتها  فــي 
األمريكية  البحرية  مسؤولي  تأكيد  ظل  في  وخاصة  المتوقع 
عن مسؤولية الواليات المتحدة عن ضمان األمن البحري في 
منطقة الخليج العربي، وتوجد تهديدات أخرى لألمن البحري 
معدالتها  تراجع  من  الرغم  فعلى  القرصنة  ظاهرة  بينها  من 
بعد عام 2012 في أعقاب وجود ائتالف دولي لمواجهتها قبالة 
سواحل الصومال والقرن اإلفريقي بموجب عدة قرارات أممية 
تتمثل  لجذور  عرضا  كونها  من  انطالقًا  خطرًا  التــزال  فإنها 
الـــدول اإلفــريــقــيــة على حماية حــدودهــا  قـــدرة بعض  فــي عــدم 
المخدرات  وتهريب  البحري  اإلرهــاب  إلى  باإلضافة  البحرية، 
التي تمثل  البشر في ظل استمرار األزمــات اإلقليمية  وكذلك 
فعلى  أنواعها,  بمختلف  اإلجــرامــيــة  للعصابات  خصبة  بيئة 
اإلفريقي  الــقــرن  أن  إلــى  التقارير  بعض  تشير  المثال  سبيل 
أصبح مصدرًا للعديد من موجات الهجرة غير الشرعية والتي 
جعلت دول الخليج العربي مقصدًا لها بحثًا عن فرص أفضل 

أشـــارت  و2019   2018 عــامــي  فــفــي  لــلــمــعــيــشــة، 
المهاجرين  عــدد  إجمالي  أن  إلــى  التقديرات 
غــيــر الــشــرعــيــيــن مــن إقــلــيــم الــقــرن اإلفــريــقــي 
الذين قصدوا اليمن كمعبر نحو دول الخليج 
يفرض  بما  شخص  ألــف  حــوالــي  بلغ  العربي 
أعباًء أمنية جديدة على أجهزة األمن في دول 

الخليج العربي.
وبغض النظر عن ان أي من تلك التهديدات 
تــقــلــيــدي واآلخـــــر مــســتــجــد فــإنــهــا بـــرأيـــي في 
مسبباتها  أن  وخاصة  التصاعد  نحو  سبيلها 
التــــــزال قــائــمــة ومــــن بــيــنــهــا ضــعــف الـــقـــدرات 
وقعت  فقد  اإلفريقي,  الــقــرن  لـــدول  البحرية 
و2016و2017   2014 أعــوام  في  قرصنة  حــوادث 
مــمــا حــــدا بـــاألمـــم الــمــتــحــدة إلصـــــدار تــقــريــر 
القرصنة  مكافحة  فــي  الــتــقــدم  »أن  خالصته 
في القرن اإلفريقي اليزال هشًا«، من ناحية ثانية فإن استمرار 
األزمات اإلقليمية وخاصة األزمة اليمنية وإطالل اليمن على 
البحر األحمر بسواحل تبلغ 442 كم وصعوبة السيطرة عليها 
يتيح تهديد المالحة البحرية من خالل زرع األلغام فال يكاد 
في  الشرعية  لــدعــم  الــعــربــي  التحالف  ويعلن  إال  أســبــوع  يمر 
اليمن عن اكتشاف زرع ألغام جديدة في البحر األحمر والتي 
ألغام  اليمنية وحتى اآلن حوالي 205  بلغت منذ بداية األزمة 
بحرية تمت زراعتها في البحر األحمر بشكل عشوائي واستطاع 
الــتــحــالــف تــدمــيــرهــا، مــن نــاحــيــة ثــالــثــة فـــإن اســتــمــرار الملف 
قدراتها  لتوظيف  إيــران  يعني سعي  دون حل  اإليراني  النووي 
المثال ال  الصراع, ومن ذلك على سبيل  ذلك  البحرية ضمن 
من  والعشرين  الحادي  في  األمريكية  البحرية  إعالن  الحصر 
يونيو 2022 أن هناك ثالثة زوارق حربية تتبع الحرس الثوري 
األمريكية  للبحرية  تابعتين  سفينتين  مــن  اقتربت  اإليــرانــي 
في مياه الخليج العربي لمسافة تقل عن 46 مترًا إال أن تلك 
السفن  إحــدى  أصــدرت  عندما  مسارها  بتغيير  قامت  ــزوارق  الـ
أنــهــا ليست  مــن  الــرغــم  وعــلــى  لــهــا،  تــحــذيــرًا صوتيًا  األمريكية 
المرة األولى التي تحدث فيها حوادث احتكاك ما بين البحرية 
أن طبيعة  إال  اإليرانية في مضيق هرمز  األمريكية ونظيرتها 
وتوقيت ذلك الحادث الذي تزامن مع انسداد أفق المفاوضات 
بشأن الملف النووي اإليراني وحرص القوات البحرية للحرس 
استمرار  يعني  متعمد  بشكل  االقــتــراب  على  اإليــرانــي  الــثــوري 
إيران في توظيف ورقة الممرات البحرية االستراتيجية ضمن 
القيادة  باسم  بالمتحدث  الــذي حــدا  الحد  إلــى  الــصــراع  ذلــك 
»تــصــرفــات  إن  لــلــقــول  بوتشينو  األمــريــكــيــة جــوزيــف  الــمــركــزيــة 
المهني  للسلوك  الدولية  بالمعايير  تفي  ال  اإليراني  الجانب 
أو عوامل األمان في البحر«، وأضاف أنها »يمكن أن تؤدي أيضًا 

إلى اشتباك عسكري«.
ويعني ما سبق أن مواجهة تهديدات األمن البحري ترتبط 
مفهوم  عــن  تعقيدًا  تقل  وال  متشابكة  عــديــدة  أخــرى  بقضايا 
األمن البحري ذاته، بمعنى آخر فإن مواجهة تلك التهديدات 
ترتبط بالقدرات البحرية سواء بالنسبة لدول الخليج العربي 
سبل  عن  فضاًل  اإلفريقي،  القرن  دول  وخاصة  الجوار  دول  أو 
حل األزمات اإلقليمية التي تنعكس بشكل مباشر على األمن 
ــــراف تــلــك الـــورقـــة ضمن  الــبــحــري لجهة تــوظــيــف بــعــض األطـ
صراعاتها اإلقليمية والدولية، باإلضافة إلى أن الحفاظ على 
األمن البحري يرتبط كذلك بمفهوم توازن القوى وخاصة بعد 
لتوظيف  الــدول  ولجوء بعض  البرية  الحروب  تراجع مخاطر 
توتر  فــي  اإلقليمية  البيئة  لجعل  البحرية  وقــدراتــهــا  موقعها 

مزمن. 
مدير برنامج الدراسات االستراتيجية والدولية بمركز البحرين 
للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«
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تهنئة قلبية ل�ساندرا

الـــذي يحرم  الــعــقــم  أقـــول إن  ــرارا مــن قــبــل، وســأظــل  قلتها مــ
الزوجين من اإلنجاب ضرب من اإلعاقة، ومن ثم يستوجب الرعاية 
وأنتهز هذه  العقم،  لقهر  الطبي  التدخل  بتوفير سبل  الدولة  من 
أعرف  ال  التي  البريطانية  السيدة  إلى  بالتهنئة  ألتقدم  السانحة 
سوى اسمها األول »ساندرا«، ألنها نجحت في إشباع رغبتها في أن 
تكون ُأّما، وهي في الثامنة والخمسين، واسمحوا لي أن أنشر اسم 
الطبيب الذي نجح في التغلب على العقم الطويل الذي حرمها 
كرافت،  إيــان  البروفيسور  اسمه  ســنــة...   35 مــن  أكثر  األمــومــة  مــن 
العديد من  لندن، حيث  الشهير في  ولديه عيادة في شارع هارلي 
سنويًا  الماليين  العرب  سلب  في  المتخصصة  الطبية  البقاالت 
زيــارات لعيادات  )اكتشفت بعد عدة  إجــراءات عالجية تجارية،  في 
البكش  عــبــارات  يعرفون  هناك  األطــبــاء  معظم  أن  ستريت  هــارلــي 
تمكين  فــي  نجح  أن  هــذا  لكرافت  سبق  وقــد  العربية(،  والــتــرحــاب 

السيدة الويلزية ليز باتل من الحمل واإلنجاب وهي في الستين.
الحمل  أن  تـــرى  ألنــهــا  الــدنــيــا  البريطانية  الــصــحــافــة  أقــامــت 
واإلنجاب بعد سن الخامسة والثالثين أمر ينبغي عدم تشجيعه، 
وما هو حادث فعال هو أن األطباء ينصحون النساء بعدم اإلنجاب 
فــي ســن مــتــأخــرة، وتــحــديــدا بــعــد الــخــامــســة والــثــالثــيــن، ولــكــن ال 
الطب وال الصحافة يدركان بعمق معنى ومغزى أن تشبع امرأة أو 
المعنى  لذلك  إدراكــا  أكثر  أنني  أزعــم  وال  الذرية،  الرغبة في  رجل 
بنات  لــك  يــكــون  أن  معنى  أعـــرف  األقـــل  على  ولكنني  الــمــغــزى،  أو 
المحرومون  يعانيه  الــذي  الحرمان  مــدى  بالتالي  وأعــرف  وأوالد، 
من اإلنجاب، ومن ثم فإنني أتعاطف بال حدود مع كل من حرموا 
من االنجاب، وأرحب بكل إنجاز طبي يؤدي إلى حمل المرأة في أي 
سّن إذا لم يسبق لها الحمل، ولكن بدون استنساخ ومن دون ابتذال 
قيمة األمومة باستئجار األرحام )استئجار األرحام ممارسة شائعة 
الحمل  امــرأة عاجزة عن  تكون هناك  أن  الغربية، وهي  الــدول  في 
بسبب مرض عضوي مثال، فيتم تخصيب بويضة منها بماء زوجها 

وزرع الجنين في رحم امرأة أخرى، نظير مبلغ مالي(.
أنه  الــذي ثبت علميًا  الــرجــل،  إن  وســؤالــي هــو: لماذا ال نقول 
لــه اإلنــجــاب في  الـــمـــرأة، ال ينبغي  يعيش حــيــاة أقــصــر مــن حــيــاة 
مــن تحذيرات  دعــك  الــمــرأة-  القيد على  ذلــك  ونضع  ســن معينة، 
األطباء؟ بل إنني أذهب إلى أبعد من ذلك وأتساءل: لماذا ال توجد 
جمعيات أهلية خيرية تساعد المحرومين من األبوة واألمومة من 
ذوي الدخل المحدود، فهناك اآلالف المؤلفة من النساء والرجال 
على  اإلنــجــاب  من  تحرمهم  طفيفة  صحية  عيوبا  يعانون  الذين 
من  يحرمهم  الــيــد  ذات  ضيق  ولــكــن  للعالج،  قابليتها  مــن  الــرغــم 
تلقي العالج، والحرمان من إشباع غريزة اإلنجاب يسبب للكثيرين 
تعتبر  التي  مجتمعاتنا  فــي  وخــاصــة  ونفسية،  اجتماعية  متاعب 
الطالق  كان  لو  )حتى  مشبوها  شخصًا  والمطلقة  شؤمًا،  األرملة 
الــمــرأة المحرومة مــن اإلنــجــاب  الــرجــل(، أمــا  بسبب ســوء ســلــوك 
أننا  الزوج، وخاصة  فإن مجتمعنا يحّملها مسؤولية انقطاع نسل 
درجنا على افتراض أن العقم علة نسائية، بدرجة أن كثيرين من 
الرجال الذين حرموا من الذرية ال يكلفون أنفسهم عناء الخضوع 
الذي يحتاج  العالقة هو  أّي من طرفي  الطبي لتحديد  للفحص 
إلى عالج، بل إن بعضهم ال يكتشف أنه سبب العلة إال بعد أن يتزوج 
الــزواج من دون إنجاب  مثنى وثــالث! نعم.. فبعد مضي سنة على 
يبدأ أهل الرجل في الطنطنة والحش في الزوجة »الشوم« توطئة 
لطرح مشروع الزوجة البديلة! في الغرب »الكافر« هناك جمعيات 
نحن  أمــا  األمــومــة،  من  والمحرومات  والمطلقات  األرامــل  لرعاية 
البارئ  الـــرزاق  الغفور  العفّو  الرحيم  بالرحمن  تؤمن  التي  األمــة 

الخالق المصور فنعاملهن كما ُيعامل أرباب السوابق الجنائية!
ولهذا أقول لساندرا بنت الثامنة والخمسين: تريليون مبروك، 
وهي تستعد لتصبح أّما وهي في التاسعة والخمسين، وأسال اهلل أن 

يرزق كل أنثى مؤهلة للحمل لقب »أّم« بالذرية الصالحة.

تم  التي  الجوفية  المياه  عمر  ُيقدر  فيما 
بمنجم  األرض  أعــمــاق  فــي  مــؤخــرًا  اكتشافها 
فــي جــنــوب إفــريــقــيــا بــحــوالــي 1,2 مــلــيــار سنة، 
المياه  هــذه  ومحتويات  نوعية  هو  المثير  فــإن 

الغريبة.
إذ يعتقد الباحثون أن هذه المياه الجوفية 
هي من أقدم المياه على كوكب األرض، ويمكن 
الصخور  مــع  الكيميائية  تفاعالتها  تــقــدم  أن 
الطاقة  إنتاج  بها رؤى جديدة حول  المحيطة 

وتخزينها في قشرة األرض.
المشارك  الباحث  السياق، وصف  في هذا 
تــورنــتــو في  بــجــامــعــة  فـــي قــســم عـــلـــوم األرض 
الرئيسي لدراسة جديدة حول  والمؤلف  كندا، 
نشرتها  في تصريحات  وار،  أوليفر  األمــر،  هذا 
بأن   ،»Live Science« مجلة  عــن  »الــعــربــيــة.نــت« 
المياه الجوفية المكتشفة هي »صندوق باندورا 
الميثولوجيا اإلغريقية(  باندورا في  )صندوق 
للطاقة المنتجة من الهيليوم والهيدروجين«.

المياه الجوفية  فــإن هــذه  الــدراســة،  ووفــق 
قـــد تــعــمــل يـــومـــًا مـــا كــمــصــدر لــلــطــاقــة، بسبب 
تركيزات المواد المشعة والعناصر الناتجة عن 

النشاط اإلشعاعي المكتشفة في السوائل.
الــخــبــراء  الــعــديــد مــن  ــاف وار أن  كــمــا أضــ
أشاروا إلى أن بقايا هذا الجسر أصبحت مرئية 
في الماضي بسبب انخفاض مستويات المياه.
ــاكــــن  األمــ ــذه  ــ هــ ــي  ــ »فــ ــه  ــأنــ بــ أردف  ــذلــــك  كــ

الــعــمــيــقــة، يــتــم االحــتــفــاظ بــالــمــاء فــي شقوق 
ما  يتفاعلون،  الــوقــت،  وبــمــرور  الــصــخــور،  بين 
على  ذلك  بعد  يتحلل  الــذي  اليورانيوم،  ينتج 
السنين، ويخلق  مدى ماليين، وحتى مليارات 

غازات نبيلة«.
ومع تراكم هذه الغازات النبيلة في الماء، 
يمكن للباحثين قياس تركيزاتها ومدة وجودها 

داخل الصخر.

يــشــار إلــى أن منجم الــذهــب والــيــورانــيــوم، 
على  يقع   ،»Moab Khotsong« باسم  المعروف 
جنوب  كيلومترًا(   161( ميل   100 حوالي  بعد 
ــو مــوطــن لــواحــد من  غــربــي جــوهــانــســبــرغ، وهـ
أعمق ممرات المناجم في العالم، وعلى عمق 
نقطة  أعمق  مــن  السطح  تحت  كيلومترات   3

في المناجم.

الرابع  البحرين  يستمر مهرجان صيف 
الصالة  في  وبرامجه  نشاطه  بتقديم  عشر 
انطالقته  منذ  استضافت  حيث  الثقافية، 
الــعــديــد مـــن األمـــســـيـــات الــفــنــيــة والـــعـــروض 

المسرحية. 
من  الكالسيكية  الموسيقى  حفل  فبعد 
الــبــحــريــن، وعـــــروض »بــريــنــيــاك ريــمــيــكــســد« 
ــّدمــــت الــصــالــة  الـــقـــادمـــة مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا، قــ
لــلــجــمــهــور الـــعـــرض الــمــســرحــي »الــقــنــديــل 
الصغير« بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين 

لدى المملكة. 
وبــالــتــعــاون مــع ســفــارة جــمــهــورّيــة كــوريــا، 
الموسيقي  الــعــرض  إقــامــة  الــصــالــة  شــهــدت 

الراقص المميز لفريق األداء الفّني الكوري 
األحــــــداث  اســـتـــعـــرض  الــــــذي   ،»MAKERS«
والــســمــات الــرئــيــســّيــة فــي الــتــاريــخ الــحــديــث 
ــن الـــحـــركـــات  ــر لــــكــــوريــــا، بـــــــدًءا مــ ــعـــاصـ ــمـ والـ
ــى يـــومـــنـــا الــحــاضــر  ــ الـــتـــاريـــخـــّيـــة وصـــــــواًل إلـ
واالنتشار العالمي للبوب الكوري »كي بوب«. 
وإلى جانب ما قدمه من رسائل تاريخّية 
عرض  مع  موعٍد  على  الجمهور  كان  هادفة، 
المستوى  ذو  الـــشـــارع  رقـــص  يــتــمــازج  مــمــتــع 
الــكــورّيــة  بالموسيقى  والــمــصــحــوب  الــُمــتــَقــن 

التقليدّية »جوجاك«.
عرضا  أمــس  الثقافية  الصالة  وشــهــدت 
ــرا لــفــن الــفــالمــيــنــكــو عـــــّرف الــحــضــور  ــاحـ سـ

بــالــجــوانــب الــفــريــدة لــهــذا الــفــن اإلســبــانــي 
الغيتار  عـــازف  الــعــرض  قـــّدم  األصــيــل، حيث 
ــادس فــنــونــه الــرائــعــة  ــ ســالــفــي مـــن مــديــنــة قـ
الفالمينكو  رقص  فنانة  ورافقته  والممتعة، 
المحترفة بيزا ديلوس موروس من برشلونة. 
البحرين  صيف  مهرجان  ويستمر  هــذا 
شهر  نهاية  حتى  عشرة  الرابعة  نسخته  في 
ــا بــيــن مــتــحــف الــبــحــريــن  يــولــيــو الـــجـــاري مـ
الفنون،  ومــركــز  الثقافية  الــصــالــة  الــوطــنــي، 
العمل  ورش  مــن  الــعــديــد  يستضيف  والـــذي 
والمناسبة  المتنوعة  والثقافية  التعليمية 

لمختلف األعمار. 

الأطفال  يعايد  البركة«  »بـنـك 
فــي »الــ�ــســلــمــانــيــة الــطــبــي«

بــزيــارة عــدد من أجنحة  البركة اإلســالمــي مؤخرا  قــام وفــد من بنك 
وتوزيع  العيد  فرحة  لمشاركتهم  الطبي  السلمانية  مجمع  في  األطفال 

الهدايا لبّث روح الفرح والبهجة في نفوسهم.
وجاءت هذه الزيارة مع حلول عيد األضحى المبارك، حيُث تم توزيع 

هدايا العيد على األطفال كبادرة لرسم االبتسامة.
األطفال  جانب  إلــى  بالتواجد  سعادتهم  عــن  الــوفــد  أعــضــاء  وأعـــرب 
بأن يتماثل األطفال للشفاء  أمنياتهم  بالهدايا، معربين عن  وإسعادهم 
إلى  باإلضافة  والعافية  الصحة  بتمام  وهــم  أسرهم،  إلــى  ليعودوا  قريبًا 
هــذه  لتسهيل  الحكومية  المستشفيات  إلدارة  الــجــزيــل  الــشــكــر  تــقــديــم 
التي  االجتماعية  المسؤولية  مستوى  إثـــراء  شأنها  مــن  الــتــي  الــزيــارات 

يسعى بنك البركة اإلسالمي لتحقيقها.
البركة  بنك  الــزيــارة كجزء من جهود  هــذه  تمت  أنــه  بالذكر  الجدير 
اإلسالمي لدعم المجتمع وإلقاء الضوء على الفعاليات واألنشطة التي 

يمكن من خاللها دعم قطاع الرعاية الصحية في البحرين.

القب�ض  بـعـو�سـة..  بـفـ�سـل 
على ل�ض ارتكب عدة �سرقات

ساعدت بعوضتان الشرطة في الصين في القبض على لص بعد 
أن عضتهما وشربتا دمه الذي استخدم بعد ذلك في اختبار الحمض 

النووي للعثور عليه.
دقة  وأظــهــرت  مبتكرة،  طريقة  الصينية  الشرطة  واستخدمت 
مالحظة استثنائية، باستخدام بعوضتين للقبض على لص اقتحم 

منزال، وفقا لسكاي نيوز عربية.
واقتحم لص مجمعا سكنيا الشهر الماضي في فوتشو، مقاطعة 
إحدى  من  ثمينة  أشياء  عــدة  وســرق  الصين،  شــرق  فوجيان، جنوب 

الشقق، وفقا لتقرير صادر عن شركة األمن.
قبل  والنودلز  البيض  بطهي  السارق  قام  المنزل،  اقتحام  وبعد 
نوم  غرفة  في  بطانية  مستخدما  الخالية،  الشقة  في  الليل  قضاء 

المالك.
السلطات  عثرت  الجريمة،  عــن  واإلبـــالغ  الشرطة  وصــول  وبعد 
غرفة  جـــدار  على  جــوارهــمــا،  دم  وبــقــايــا  مقتولتين  بعوضتين  على 

المعيشة.
الدم هي  بقع  أن  استنتاج مفاده  إلى  الشرطة بسرعة  وتوصلت 
قطرات  أن  واستنتجوا  حديثا،  العقار  طــالء  تم  حيث  بــه،  للمشتبه 

الدم تم شربها من قبل البعوضتين.
وأخذت الشرطة بعد ذلك عينات الدم من الحائط، ثم أرسلتها 

الحقا الختبار الحمض النووي لمقارنتها بسجالتها.
وتطابقت عينة الحمض النووي تماما مع مجرم معروف، ولقبه 

تشاي، والذي تم اعتقاله الحقا بعد الحادثة بأسبوعين.
سطو  عمليات  وأربـــع  بالسرقة  تــشــاي  اعــتــرف  اســتــجــوابــه،  بعد 

أخرى.

اكت�ساف مذهل عن اأقدم مياه جوفية.. هل تكون م�سدرا للطاقة؟

بريطانيا تخطط ل�سحب جوازات 
ال�سـفـر مـن متـعاطي المخدرات 

كشف تقرير إخباري عن أن الحكومة البريطانية ستطرح قريبًا 
مشروع قانون جديدا سيكون من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى 
تعاطيهم  ثبوت  البريطانيين حال  المواطنين  مصادرة جوازات سفر 
المخدرات أو ضبطهم متلبسين بحيازة المخدرات بغرض التعاطي، 
بما في ذلك لدى سفرهم عبر المنافذ الحدودية إلى خارج المملكة 

أو لدى عودتهم إليها.
ووفـــقـــًا لــمــا نــقــلــه مــوقــع »الــبــيــان« عــن صحيفة »الــتــايــمــز«، فــإن 
الخطوة التشريعية الجديدة تأتي في إطار سلسلة العقوبات الصارمة 
التي تقول الحكومة البريطانية إنها تفرضها بهدف مكافحة مشكلة 
تعاطي المخدرات في المملكة المتحدة وما ينجم عن تلك المشكلة 

من تفشي الجرائم ذات الصلة.
أنه  على  ينص  الجديد  القانون  مشروع  فــإن  للصحيفة،  ووفــقــًا 
في حال ضبط أي مواطن بريطاني متلبسًا بحيازة مخدرات، فسيتم 
إلزامه في المرة األولى بدفع غرامة مالية والخضوع لبرنامج توعوي 
له  الذي يخضع  البرنامج  المخدرات، وذلك على غرار  ضد مخاطر 
للمرة  الضبط  تــكــرار  حــال  وفــي  الــمــروريــة.  السرعة  قوانين  منتهكو 
الثانية، فإن مشروع القانون ينص على أن يخضع الشخص لحضور 

فحوصات عشوائية بين الحين واآلخر في مركز الشرطة.
أما في المرة الثالثة، فإن ذلك الشخص سيصبح عرضة بموجب 
كالهما  أو  سفره  جــواز  أو  قيادته  رخصة  لمصادرة  الجديد  التشريع 

معًا، إلى جانب إحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وزيـــرة  ستعلنه  الــجــديــد  الــقــانــون  مــشــروع  أن  الصحيفة  وذكــــرت 
الداخلية البريطانية بريتي باتيل التي سبق أن صرحت بأن الهدف 
في  المتمثلة  األفــعــى«  رأس  »بتر  هــو  اإلجــــراءات  تلك  مثل  وراء  مــن 

عصابات االتجار بالمخدرات.
»الهدف من  ه:  ُتسمِّ كما نقلت الصحيفة عن مصدر حكومي لم 
تنتقل  فورية  عقوبات  خلق  هو  الجديد  المقترح  التشريع  هذا  وراء 
من مجرد توبيخ المتعاطي إلى محاكمته جنائيًا. نحن ال نرغب في 
إحالة الجميع إلى المحاكمة، لكننا نأمل أن توضح هذه اإلجراءات 
المتدرجة للناس أننا جادون إزاء ذلك األمر وأن العواقب مؤكدة وأنه 

ليس من الحكمة بعد اآلن المجازفة بتعاطي المخدرات«.
ووفقًا للقوانين البريطانية، فإن قائمة مخدرات الفئة A تشمل 
»إكستاسي«  النشوة  وحبوب  والهيرويين  الكوكايين  أبرزها  من  أنواعًا 
وحبوب الهلوسة »LCD« واألمفيتامينات والميثامفيتامينات )الشبو(.

كانو الثقافي يحتفي بفرقة �سباب الحد ال�سعبية
المبهجة  والــفــعــالــيــات  الــمــتــجــددة  األنــشــطــة  ضمن 
شباب  بفرقة  الثقافي  كانو  عبدالرحمن  مركز  احتفى 
ــوم الـــثـــالثـــاء الــمــاضــي فـــي مقر  الـــحـــد الــشــعــبــيــة فـــي يــ
وفيديو  ترحيبية  بكلمات  األمسية  بــدأت  وقــد  الــمــركــز، 
قصير لتعريف الجمهور بفرقة شباب الحد البحرينية 
وتاريخها وإنجازاتها على صعيد المحافظة على التراث 
على  الشعبي  بالموروث  واالحتفاء  األصيل،  البحريني 

مدى السنوات الماضية. 
وقــدمــت فــرقــة شــبــاب الــحــد الــشــعــبــيــة الــعــديــد من 
وبـــدأت  الـــكـــرام،  لــلــحــضــور  الشعبية  الــغــنــائــيــة  الــلــوحــات 
الفرقة بالتعريف بفّن العرضة بكونه فنا بدأ استخدامه 
في الحروب إلعطاء الحافز للمحاربين، وتم استخدامه 
الــضــيــوف واالحــتــفــال فــي مناسبات  كــذلــك الســتــقــبــال 
األعياد، ثم قدمت الفرقة عرضا حيا لفن العرضة على 
تعريفي عن  فيديو  اســتــعــراض  تــم  كما  الــمــركــز.  مــســرح 
ظهر  على  العمل  فنون  مــن  فنا  بكونها  الفجري  فنون 
السفينة لتحفيز البحارة، وعرضت الفرقة أمثلة لفنون 
الجمهور وحرك  أمتع  في عرض  الصوت  وفن  الفجري 

أركان مسرح المركز.
كما عرضت الفرقة فقرة فنية وفيديو مصورا فيما 
يخص فن دق الحب، وهو أحد الفنون الشعبية العريقة 
التي بدأ تاريخها مع أهل الرفاع، تبعها عرض حب لعدد 
العاشوري  وفــن  البسته  فن  منها  الشعبية،  الفنون  من 
والدزه. واختتمت األمسية بعرض فيديو قصير للفنون 
فنية  وفــقــرة  الشعبية  الــحــد  شــبــاب  لفرقة  الموسيقية 
بها  أمتعت  موسيقية  مقطوعات  الــفــرقــة  فيها  قــدمــت 
فرقة  إدارة  مجلس  تقدم  األمسية  ختام  وفي  الحضور. 
ــدد مــن الشخصيات  لــتــكــريــم عـ الــشــعــبــيــة  الــحــد  شــبــاب 
حيث  المملكة،  فــي  الشعبية  للفنون  الــداعــمــة  الــبــارزة 
أحمد  الفنان  خليفة،  عــبــداهلل  علي  الشاعر  تكريم  تــم 
الجميري، الدكتورة معصومة المطاوعة، األستاذ عاصم 
عبدعلي  األســتــاذ  الحمر،  نجيب  اإلعــالمــي  عبدالحي، 
قربان، وتم تكريم أعضاء فرقة شباب الحد الشعبية من 
مشاركتهم  على  الثقافي  كانو  مركز  إدارة  مجلس  قبل 
األعـــوام  مـــدى  عــلــى  الشعبي  الـــمـــوروث  الــفــعــالــة لحفظ 

الطويلة.
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انــتــشــر خــــالل الـــســـاعـــات الــمــاضــيــة عــلــى صــفــحــات 
الــمــواقــع االجــتــمــاعــيــة فــي مــصــر مــقــطــع فــيــديــو ألحــد 
القيادات األمنية يضبط مواطنا متلبسا بحيازة مخدر 

األفيون خالل عملية فحص روتينية بمحطة للقطار.
ويظهر الفيديو مسؤوال أمنيا وهو يطلب من أحد 
الركاب إظهار تذكرة القطار، قبل أن يفاجأ بقطعة من 
جعله  مــا  الشخصية،  محفظته  داخـــل  األفــيــون  مــخــدر 

يأمر باعتقاله والتحقيق معه.
بين  واســع  المقطع على نطاق  تـــداول هــذا  وجــرى 
جعل  مــا  وهــو  مصر،  فــي  االجتماعية  المواقع  ناشطي 
حقيقته.  وتكشف  الــخــط  على  تــدخــل  الداخلية  وزارة 
ــدت األجـــهـــزة  ــ ــــس: »رصــ ــالـــت الــداخــلــيــة فـــي بـــيـــان أمـ وقـ
األمنية تداول مقطع فيديو ألحد السادة مديري األمن 
والعثور  الحديدية،  السكك  بإحدى محطات  السابقين 
على مواد مخدرة بحوزة أحد األشخاص حال استعالمه 

منه عن تذكرة القطار«.
وأضافت: »بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار 

إليه، قديم ويرجع تاريخه إلى شهر يناير عام 2016«.

ــن ــل الأم ــام رج ــدل مــن الــتــذكــرة اأمـ ــون ب ــي يــخــرج الأف

الن�ساط  ا�ــســتــ�ــســافــة  ــل  ــس ــوا� ت الــثــقــافــيــة  الــ�ــســالــة 
»14 ــن  ــريـ ــحـ ــبـ الـ ــف  ــيـ ــسـ »�ـ �ـــســـمـــن  ــي  ــافـ ــقـ ــثـ الـ

} من العرض الموسيقي الكوري.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16187/pdf/1-Supplime/16187.pdf?fixed2146
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1302560
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1302585
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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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ت�سهيل �سفر املواطنني اإىل الواليات املتحدة 

�سفري البحرين يف وا�سنطن ي�سهد حفل تد�سني برنامج »الدخول العاملي«

الواليات  لدى  البحرين  مملكة  �سفري  اأكد  املنا�سبة،  وبهذه 

ي�سجل  دويل  اإجناز  للربنامج  االن�سمام  اأن  االأمريكية  املتحدة 

للمواطنني  ال�سفر  حركة  ت�سهيل  و�سي�سهم يف  البحرين،  ململكة 

وتذليل كل ال�سعوبات التي قد تواجههم يف �سبيل ذلك.

يعد  -الذي  العاملي  الدخول  برنامج  ع�سوية  اأن  واأو�سح 

اأحد برامج حماية احلدود االأمريكية وي�سمح باإنهاء االإجراءات 

للم�سافرين املعتمدين م�سبًقا عند و�سولهم اإىل الواليات املتحدة 

االأمريكية- دليل رائع على التعاون امل�ستمر والطويل االأمد بني 

واالقت�سادية، ويعك�س  االأمنية  ال�سوؤون  ال�سديقني يف  البلدين 

فيما  الثنائية  العالقات  تقوية  على  البلدين  والتزام  حر�س 

امل�سرتكة  اجلهود  وتعزيز  وال�سياحة  التجارة  بت�سهيل  يتعلق 

ل�سمان اأمن احلدود.

للمواطنني  يتيح  للربنامج  االن�سمام  اأن  ال�سفري  واأ�ساف 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإىل  الو�سول  �سهولة  البحرينيني 

و�سيمنح  الودية،  والزيارات  التجارية  واالأعمال  لل�سياحة 

الواليات  اإىل  و�سولهم  عند  �سريًعا  ت�سريًحا  البحرينيني 

املو�سوعة  االأك�ساك  ا�ستخدام  خالل  من  االأمريكية،  املتحدة 

ب�سكل ا�سرتاتيجي يف العديد من املطارات االأمريكية ويف مرافق 

التخلي�س امل�سبق يف جميع اأنحاء العامل.

واأ�سار ال�سفري اإىل اأن اإجراءات الربنامج مع مملكة البحرين 

لت�سهيل  تنفيذه  يتم  احلدود  اأمن  من  اآخر  م�ستوى  اإىل  ت�سري 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإىل  للبحرينيني  القانوين  ال�سفر 

البحرين  مملكة  تطلع  عن  معرًبا  االأمني،  التعاون  خالل  من 

ع�سرة  �ست  وت�سم  م�ستمر  ب�سكل  تنمو  قائمة  اإىل  لالن�سمام 

دولة وع�سر ماليني فرد ي�ساركون بالفعل يف برنامج الدخول 

العاملي.

ويف ختام كلمته، اأعرب �سفري مملكة البحرين لدى الواليات 

جبارة  جهوًدا  بذل  من  لكل  �سكره  بالغ  عن  االأمريكية  املتحدة 

برامج  اأجنح  من  كواحد  ممكًنا  التاريخي  االتفاق  هذا  جلعل 

ال�سدد  هذا  يف  منوًها  االأمريكية،  احلدود  وحماية  اجلمارك 

واجلوازات  اجلن�سية  �سوؤون  بذلتها  التي  البارزة  باجلهود 

العمل  اآليات  وتطوير  املعايري  تطبيق  يف  ودورها  واالإقامة، 

والتي اأ�سهمت يف حتقيق هذا االإجناز.

اأن مزايا ع�سوية الربنامج، ت�سمل تقلي�س   اجلدير بالذكر 

طوابري االنتظار الإنهاء املعامالت واحل�سول على مزايا الدخول 

ال�سريع يف املطارات االأمريكية الرئي�سة.

يف تقريرها عن توثيق جتربة اململكة خالل اجلائحة.. »ال�سحة العاملية«:

البحرين طّورت ا�سرتاتيجيات فح�ص وطنية للو�سول املبكر للم�سابني واملخالطني

حمرر ال�سوؤون املحلية:

توثيًقا  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأعــّدت 

الإ�ستجابة مملكة البحرين اال�سرتاتيجية جلائحة 

كورونا »كوفيد-19« واالإجنازات التي حتققت.

وجاء يف التوثيق ال�سادر من منظمة ال�سحة 

فريق  ت�سكيل  منها  ــازات،  االإجن اأبــرز  العاملية 

وطني متكامل لت�سدي جلائحة كورونا، واإطالق 

حملة وطنية متعددة اللغات للت�سدي ل فريو�س 

كورونا لتوعية املجتمع، واتباع �سيا�سة الفح�س 

والتتبع والعالج، وتطوير ا�سرتاتيجيات فح�س 

وطنية من اأجل الو�سول املبكر للحاالت القائمة 

واملخالطني.

اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  بّينت  كما 

ملختربات  اال�ستيعابية  الطاقة  رفعت  البحرين 

القائمة،  احلاالت  عن  للك�سف  العامة  ال�سحة 

مع  التوا�سل  يف  احلديثة  التقنيات  وظفت  كما 

واعي(،  )جمتمع  تطبيق  عرب  القائمة  احلاالت 

ودرا�سات  املبكرة  ال�سريرية  التجارب  واإجراء 

ال�سحية  الرعاية  تقدمي  وا�ستمرار  التطعيمات، 

االأ�سا�سية  ال�سحية  الرعاية  وخدمات  لكورونا 

جماًنا  التطعيمات  وتوفري  عالية،  بجودة 

للمواطنني واملقيمني.

ــوم  ــان ــيــدرو�ــس اأده ــدكــتــور ت ـــان ال وك

ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير  غيربي�سو�س 

ململكة  وتقديره  �سكره  عن  اأعــرب  قد  العاملية 

ملك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة  البحرين 

وحكومتها  ورعــاه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد 

برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، حلر�سها على تبادل 

ال�ستفادة  متطلًعا  ال�سحي،  املجال  اخلربات يف 

من  املتو�سط  �سرق  منطقة  يف  االأخرى  البلدان 

موؤكًدا  والنموذجية،  الرائدة  البحرين  جتربة 

فريو�س  انت�سار  احتواء  يف  البحرين  جناح  اأن 

لال�ستعدادات  نتيجة  كورونا )كوفيد-19( هو 

املبكرة وتغطية التطعيم العالية واال�ستمرار يف 

تقدمي اخلدمات ال�سحية االأ�سا�سية من قبل كوادر 

وطنية موؤهلة تزخر بها اململكة.

املنظري  �سامل  بن  اأحمد  الدكتور  اأ�ساد  كما 

الإقليم  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  االإقليمي  املدير 

بني  امل�ستوى  رفيع  بالتعاون  املتو�سط  �سرق 

ومنظمة  البحرين  مبملكة  ال�سحية  القطاعات 

ال�سحة العاملية يف اال�ستجابة جلائحة فريو�س 

كورونا )كوفيد- 19(، معرًبا عن تقديره للجهود 

زيارته  خالل  �سهدها  التي  والفاعلة  املن�سقة 

لعدد من املرافق ال�سحية، والتي تعك�س اهتمام 

اجلانب  يف  العالية  وكفاءتها  البحرين  مملكة 

ال�سحي، الفًتا اإىل اأن مملكة البحرين اأثبتت من 

خالل ا�ستجابتها املرنة للت�سدي للفريو�س اأنها 

تتمّتع بقطاع �سحي متطّور. م�سرًيا اإىل اأن وجود 

على  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  القطري  املكتب 

مف�سل  تقرير  اإعداد  دعم  البحرين  اأر�س مملكة 

عن اال�سرتاتيجية الت�سغيلية ململكة البحرين يف 

احتواء انت�سار فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

توثيق  اأهمية  املنظري  الدكتور  اأكد  بينما 

لفريو�س كورونا  الت�سدي  البحرين يف  جتربة 

هذا  خالل  -من  اأنه  اإىل  الفًتا  )كوفيد-19(، 

اإىل  العاملية  ال�سحة  منظمة  ت�سعى  التقرير- 

بني  امل�ستفادة  الدرو�س  وتبادل  التوا�سل  زيادة 

داخل  ال�سحية  الطوارئ  جمال  يف  العاملني 

منطقة ال�سرق املتو�سط التابعة ملنظمة ال�سحة 

يوؤكد  التقرير  اأن  اإىل  العاملية وخارجها، م�سرًيا 

قوة ومتانة ومرونة القطاع ال�سحي يف مملكة 

املمار�سات  اأف�سل  تبادل  على  وقدرتها  البحرين 

ال�سحية  للطوارئ  التاأهب  وتعزيز  العاملية 

واال�ستجابة لها يف خمتلف الظروف اال�ستثنائية.

�شهد ال�شيخ عبداهلل بن را�شد اآل خليفة �شفري مملكة البحرين لدى الوليات املتحدة الأمريكية حفل تد�شني 

برنامج )الدخول العاملي( الذي مت التفاق عليه خالل الزيارة الر�شمية التي قام بها الفريق اأول ال�شيخ را�شد 

للعالقات  تاأكيًدا  املا�شي،  ال�شهر  نهاية  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اإىل  الداخلية  اآل خليفة وزير  بن عبداهلل 

الوثيقة التي جتمع البلدين يف ظل ما حتظى به من اهتمام من قبل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم، ومتابعة من ِقبل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، وتفعياًل لالتفاقية املوقعة بينهما يف يناير 2021، اإذ ي�شهم الربنامج يف ت�شهيل 

دخول مواطني مملكة البحرين اإىل الوليات املتحدة الأمريكية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12154/pdf/INAF_20220718004120504.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/970368/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

P  12

Link

P  12

Link

Link

P  9

Link

09 s p o r t @ a l w a t a n n e w s . n e tالوطن الرياضي Mon 18 Jul 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6064   |  االثنيــن 19 ذو الحجــة 1443هـــ

نصف النهائي اآلسيوي أول تحديات مدرب الشرقي الجديد
 البوعينين: كل الصالحيات

لمعتوق في اختيار المحترفين
ُعقد عصر أمس المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم مدرب 
الفريق األول بنادي الرفاع الشرقي، السوري غسان معتوق 
بمش��اركة رئيس جه��از الكرة بالنادي محم��د البوعينين، 
وذل��ك وس��ط حضور ع��دد من وس��ائل اإلع��ام المحلية 
والحس��ابات الرياضية. وتحدث السوري غسان معتوق عن 
أهداف الفريق للموسم الرياضي 2022-2023 وطموحات 
الجهاز الفني، حيث س��يبدأ الفريق خوض أول تحدياته مع 
الم��درب الجديد في نصف نهائي كأس االتحاد اآلس��يوي، 
وقال معتوق: »نس��عى ألن يكون الفريق بكامل جاهزيته 
قبل خوض غمار المنافس��ة اآلس��يوية، وذلك رغم ارتباط 

بعض الاعبين بالعم��ل، وإننا نواصل عمل الجهاز الفني 
الس��ابق وتطوي��ر المنظومة الهجومية بما يتماش��ى مع 
اإلمكاني��ة الفنية لاعبي الفريق«. م��ن جانبه قال رئيس 
جهاز ك��رة القدم بنادي الرفاع الش��رقي محمد البوعينين 
ح��ول التعاقد م��ع الم��درب: »قمنا بالتوقيع مع الس��وري 
غس��ان معتوق عقب إنهاء عقب المدرب الس��ابق فلورين 
متروك بالتراض��ي وأعطينا كامل الصاحيات للمدرب من 
أجل اختي��ار المحترفي��ن لتدعيم صف��وف الفريق، ونحن 
عل��ى توافق تام بين الجهازي��ن اإلداري والفني بما يخدم 

غسان معتوقمحمد البوعينينالمصلحة العامة للفريق.

في بطولة العالم أللعاب القوى

يافي تتأهل لنهائي 3 آالف متر موانع للسيدات
تأهل��ت الع��داءة وينفرد يافي إلى نهائي مس��ابقة 
3 آالف مت��ر موانع للس��يدات ببطولة العالم أللعاب 
الق��وى الت��ي تحتضنها مدين��ة يوجي��ن بالواليات 
المتح��دة األمريكي��ة حتى 25 يوليو الج��اري بعدما 
أحرزت المرك��ز الثالث في التصفي��ات بمجموعتها 

وأنهت مسافة السباق في 9:17:32 دقائق.
واس��تطاعت وينفرد يافي أن تتأه��ل بأقل مجهود 
على امتداد الس��باق، علمًا أنه��ا صاحبة أفضل زمن 
عالمي لهذا الموس��م بزم��ن 8:56:55 دقائق، فيما 
تعتب��ر الكازاخس��تانية Norah JERUTO من أبرز 
المرشحين للمنافسة على اللقب فهي صاحبة أفضل 
رقم ش��خصي عالمي بزم��ن 8:53:65 دقائق، فيما 

أفضل رقم سجلته هذا الموسم 8:57:97 دقائق.
وس��تخوض وينفرد ياف��ي النهائي األربع��اء القادم 

الساعة ال�5:45 مساًء بتوقيت مملكة البحرين.
ونجح��ت الع��داءة أديديونغ في بل��وغ نصف نهائي 
س��باق 100 مت��ر للس��يدات بعدما حقق��ت المركز 
الثال��ث في التصفية األولى ضمن مجموعتها بزمن 

11:28 ثانية.

 العرادي: جاهزية طبية
عالية لـ»األبسا« لكرة الهدف

تواصل اللجنة المنظمة لمنافس��ات بطولة »األبسا« لمنطقة 
آسيا وأوقيانوسيا لكرة الهدف - البحرين 2022 »للمكفوفين«، 
اس��تعدادها التام الس��تقبال البطولة بكاف��ة كوادرها، حيث 

ستقام في الفترة من 25 - 29 يوليو الجاري.
 وأوض��ح الدكت��ور أحم��د العرادي رئي��س اللجن��ة الطبية أن 
الفريق الطب��ي بالتعاون م��ع المستش��فيات الحكومية على 
أتم اس��تعداده، إذ تم عقد االجتماعات التنس��يقية المكثفة 
لتجهي��زات الفريق وتوفير المعدات الخاصة الازمة للبطولة، 
وحرص��ت المستش��فيات الحكومي��ة على عم��ل فحص كامل 
لجميع مع��دات وأدوات الفريق الطبي، مؤكدًا االس��تعدادات 
والتجهي��زات من ناحية فحص الاعبين عند االس��تقبال وفي 
أثناء البطولة وبش��كل دوري، مش��يرًا إلى ح��رص الفريق على 
اتباع اإلج��راءات واالحترازات الصحية الت��ي تقوم بها مملكة 

البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتق��دم اللجنة المنظمة جزيل الش��كر للدكت��ور أحمد محمد 
األنصاري، الرئي��س التنفيذي للمستش��فيات الحكومية على 

تعاونه في توفير الدعم الصحي للبطولة.

في اليوم الثاني لتأهيلية رياضة السيارات لطلبة الصناعي

طه يستعرض أهمية العمل الجماعي لتحقيق النجاح
ش��هد اليوم الثاني للدورة التأهيلية لرياضة الس��يارات لطلبة 
الثانوية العامة للفرع الصناعي التي ينظمها االتحاد البحريني 
للس��يارات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وحلبة البحرين 
الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط، وبدعم كل 
من بل هلمت وأريان إكس��تريم ومجموعة الحواج وتمتد حتى 
8 أس��ابيع ورش��ة عمل قدمها المحاضر الدول��ي الدكتور نبيل 
طه مدي��ر األكاديمية األولمبي��ة باللجنة األولمبي��ة البحرينية 
والتي تركزت حول تهيئة الطاب لاستفادة القصوى من هذه 

الدورة.
حي��ث تط��رق الدكت��ور نبيل طه إل��ى أهمية العم��ل الجماعي 
والعم��ل في المجموع��ات الذي يتطلب العمل المش��ترك بين 
الجمي��ع من أجل تحقيق أعلى درجات النجاح، وخصوصًا أن هذه 
المجموعة من الطلبة س��تخوض ورش عمل في تنظيم رياضة 
الس��يارات مش��يرًا إلى ما وص��ل إليه منظمو رياضة الس��يارات 
البحرينيون من مس��توى عالمي كبي��ر، وأنه ال بد من أن تكون 
هن��اك آلية للعمل ف��ي مجموعات من أجل تحقي��ق النجاح بما 
يحفظ س��امة أعض��اء المجموعة وس��امة اآلخرين وس��معة 
الفري��ق، واسترس��ل في حديثه ع��ن الحادث ال��ذي تعرض له 
المتس��ابق الفرنسي رومان غروجان على مضمار حلبة البحرين 

الدولي��ة خال س��باق الفورم��وال واحد في عام 2021 وس��اهم 
في إنقاذه فريق االتحاد البحريني للس��يارات والذي كس��ب على 
أثره العم��ل المتقن واالحترافي ألعضاء الفريق إش��ادة دولية 
وعالمية واسعة وتناولته وسائل اإلعام العالمية بشكل كبير.

ث��م ق��ام الدكت��ور نبيل ط��ه بإش��راك الطلب��ة في ع��دد من 
المسابقات التنافس��ية التي تنمي لديهم جانب التفكير الجيد 
والذي يولد عادات جيدة بما يكون الشخصية الجيدة ومركزًا مع 
الطلب��ة على أن التفكير اإليجابي يخلق عادات إيجابية، وتفاعل 
الطلبة مع فقرات الورش��ة التي تضمنت عددًا من المس��ابقات 

التنافسية.
ون��وه الدكت��ور نبيل طه إل��ى أن طلبة الثانوي��ة العامة للفرع 
الصناع��ي الذين يش��اركون في هذه الدورة الت��ي تطرح للمرة 
األولى ألهميتها الكبيرة حاثًا الطلبة لاستفادة القصوى منها 
كونهم يتعلمون في إحدى أكبر المنش��آت الرياضية البحرينية 
والمجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي عززت من 
موقع مملكة البحرين على خارطة العالم، وأن الفرصة أمامهم 
متاحة كي يس��اهموا في مواصلة طري��ق النجاح الذي بدأه من 
قبلهم في عالم رياضة السيارات سواء في الجانب التنظيمي أو 

اإلداري أو الفني والتقني.

للمرة األولى في تاريخه

منتخب الجودو يتأهل إلى بطولة العالم
س��جل منتخبنا الوطني للج��ودو إنجازًا 
فريدًا وغير مسبوق بتأهله إلى بطولة 
العال��م للجودو، بع��د النج��اح الكبير 
ال��ذي قدم��ه المنتخ��ب ف��ي بطولة 
هنغاريا الدولية »جراند سام«، حيث 
زاد المنتخ��ب من رصي��د النقاط بعد 
سلسلة من البطوالت التي شارك فيها 
مؤخرًا، قبل أن يتمكن الاعب رامازان 
من الحصول على المركز الخامس في 
بطول��ة هنغاريا ويتأهل رس��ميًا إلى 
بطولة العالم للجودو المقرر إقامتها 
ف��ي الفت��رة 6- 13 أكتوب��ر الق��ادم 

بكازاخستان.
الوطن��ي  المنتخ��ب  الع��ب  وق��دم 
رامازان مس��تويات بارزة ف��ي بطولة 
هنغاري��ا جران��د س��ام الدولي��ة في 
واحت��ل  كيلوغرام��ًا   66 تح��ت  وزن 
المرك��ز الخام��س، حيث بدأ مش��واره 
بالتصفي��ات التمهيدي��ة التي بدأها 
بالفوز على العب منغوليا سود أردين 
بالنقطة الكاملة، قبل أن يتفوق على 
الاع��ب البرازيلي وليان ليما بالنقطة 
الكاملة أيض��ًا، واس��تطاع أن يتغلب 
عل��ى الاعب اإلس��رائيلي ت��ل فليكر، 
ليصل إلى مرب��ع التصفيات النهائية 
إال أن��ه خس��ر م��ن الاع��ب األوزبكي 
راكهيمجون س��بحانوف. ليخوض بعد 
ذل��ك ن��زال تحديد المركزي��ن الثالث 
والخام��س أم��ام الاع��ب المنغول��ي 
كيرلن جان بولد، إال أن الحظ ابتس��م 
لألخير ال��ذي فاز بالمرك��ز الثالث في 
هذا الوزن. ولكن النتائج التي حققها 
العب المنتخب رامازان، س��اهمت في 

وصوله إل��ى النقاط المطلوبة ليرافق 
س��كيربي  المنتخ��ب  العب��ي  بذل��ك 

وأزمات إلى بطولة العالم المقبلة.
من جانبه، هنأ نائب رئيس المجلس 
البحرين��ي لأللع��اب القتالي��ة رئيس 
االتح��اد البحرين��ي للج��ودو د. فيصل 
خال��د كان��و، س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة النائ��ب األول لرئيس 
المجل��س األعل��ى للش��باب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجن��ة األولمبي��ة البحرينية، وس��مو 
الش��يخ س��لمان بن محم��د آل خليفة 
نائب رئيس الهيئ��ة العامة للرياضة 
رئي��س المجل��س البحرين��ي لأللعاب 
القتالي��ة به��ذا اإلنج��از الجديد الذي 
حقق��ه المنتخ��ب الوطن��ي للج��ودو، 
بوصول المنتخب ألول مرة في تاريخه 

إلى بطولة العالم للجودو.

وأك��د د. فيصل خالد كان��و أن وصول 
المنتخ��ب الوطن��ي التاريخ��ي له��ذا 
الملتق��ى الرياض��ي العالمي، يعكس 
ما تحظى به الرياض��ة البحرينية من 
رعاي��ة ودعم م��ن القيادة الرش��يدة، 
والذي س��اهم في تحقيق العديد من 
اإلنج��ازات التي ع��ززت م��ن الحضور 
البحريني القوي في مختلف الرياضات 

على المستويين القاري والدولي.
وأضاف أن دعم س��مو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة من خال رسمه لرؤية 
تطويري��ة واضحة لأللع��اب القتالية، 
وتهيئ��ة األج��واء المثالي��ة لارتق��اء 
وكف��اءة  ومس��توى  بمس��توياتها 
منتس��بيها، مش��يدًا بال��دور الممي��ز 
لس��مو الش��يخ س��لمان بن محمد آل 
خليفة ف��ي متابعة ومس��اندة جميع 
االتح��ادات الوطني��ة المنضوية تحت 

مظل��ة المجل��س البحرين��ي لأللعاب 
القتالي��ة، حي��ث انعك��س ذل��ك على 
العدي��د  الرياض��ات  ه��ذه  تحقي��ق 
م��ن النتائ��ج المش��رفة ف��ي مختلف 

المشاركات.
وأش��اد رئي��س االتحاد بالمس��تويات 
الفنية الكبي��رة التي قدمها المنتخب 
للج��ودو خ��ال مش��اركاته  الوطن��ي 
األخي��رة، والت��ي نجح م��ن خالها في 
ضم��ان الحصول عل��ى بطاقة التأهل 
لبطول��ة العالم، والتي س��جلت اس��م 
مملكة البحرين ألول مرة بين أس��ماء 

ال��دول المش��اركة ف��ي ه��ذا الحدث 
العالم��ي، متمني��ًا ف��ي الوق��ت ذاته 
كل التوفي��ق والنج��اح للمنتخ��ب في 
تحقي��ق مزي��د م��ن النجاح��ات خال 
البطوالت القادم��ة. من جهته، أعرب 
الوطن��ي  للمنتخ��ب  الفن��ي  المدي��ر 
للج��ودو خالد نبي��ل العريفي عن بالغ 
س��عادته به��ذا اإلنجاز الرفي��ع الذي 
حقق��ه منتخ��ب الج��ودو، مش��يرًا إلى 
أن المنتخ��ب حق��ق مس��يرة الدع��م 
والمتابعة التي يحظى بها من س��مو 
 الش��يخ س��لمان بن محمد بن عيسى 

آل خليف��ة نائب رئيس الهيئة العامة 
البحريني  المجل��س  رئي��س  للرياضة 
لأللعاب القتالية. وأشاد خالد العريفي 
بالمس��تويات الكبي��رة الت��ي قدمها 
العبو منتخب الج��ودو وحرصهم على 
عكس الصورة المش��رقة لتطور هذه 
الرياض��ة ف��ي المملكة، وانعكاس��ها 
على المش��اركات الخارجي��ة، مبينًا أن 
المنتخ��ب حقق هدفه الرئيس��ي وهو 
التواج��د ف��ي بطول��ة العال��م، التي 
س��يبذل فيها المنتخب قصارى جهده 

لتحقيق أفضل النتائج.

د. فيصل كانو سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة

تقديم أفضل الخدمات الحكومية والمتكاملة للمواطنين

 سلمان بن عبداهلل: تبادل المعلومات 
الدقيقة مع »األشغال« لضمان سرعة تنفيذ المشاريع

أك��د رئيس جهاز المس��احة والتس��جيل العقاري رئيس 
مجلس إدارة مؤسس��ة التنظيم العقاري الش��يخ سلمان 
بن عبد اهلل بن حمد آل خليفة، أهمية التعاون والتنسيق 
وتبادل المعلومات والبيانات الدقيقة مع وزارة األشغال، 
بالص��ورة الت��ي تعزي��ز س��رعة تنفي��ذ مش��اريع البنى 
التحتي��ة وتطويرها، تحقيق��ًا لرؤى وتطلع��ات القيادة 
الرش��يدة، الرامية الى تقديم افضل الخدمات الحكومية 

والمتكاملة للمواطنين.
جاء ذلك، خالل اس��تقباله أمس، وزير األش��غال إبراهيم 
الحواج، بمناس��بة ص��دور الثقة الملكية الس��امية التي 

أوالها إياه س��يدي حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم 
بتعيينه في منصبه الجديد.

ورحب الشيخ سلمان بن عبداهلل آل خليفة بوزير األشغال، 
مقدمًا له التهنئة بهذا المنص��ب، ومتمنيًا له التوفيق 

والسداد فيما أوكل له من مسؤوليات ومهام.
من جهت��ه، أعرب الحواج ع��ن اعتزازه بالثق��ة الملكية 
الس��امية التي أوالها إياه جاللة الملك المعظم، مقدمًا 
الش��كر إلى الش��يخ س��لمان بن عب��داهلل آل خليفة على 
التهنئ��ة الكريم��ة وعلى ما أب��داه من دعم ومس��اندة 

وحرص على تطوير التعاون.

 إرساء مناقصات لـ18 جهة 
حكومية بـ34.95 مليون دينار في أبريل

عباس المغني «

أرس��ت 18 جه��ة حكومية خالل أبري��ل الماضي، 
مناقصات ومزايدات بقيمة إجمالية تبلغ 34.95 

مليون دينار، وفق الجريدة الرسمية. 
وج��اءت طي��ران الخلي��ج ف��ي المرك��ز األول من 
حي��ث قيم��ة الترس��يات، حيث أرس��ت مناقصات 
يبلغ إجماليها 16.28 ملي��ون دينار وتعادل نحو 

47.95 من إجمالي الترسيات. 
وحلت ش��ركة نفط البحرين »بابكو« في المركز 
الثان��ي، بترس��ية مناقص��ات بقيم��ة تبل��غ 7.6 
ماليين دينار وتع��ادل نحو 22.48% من إجمالي 

الترسيات الحكومية في شهر أبريل. 
واس��تحوذت ش��ركة تطوير للبترول على المركز 
الثالث، بترسية مناقصات تبلغ قيمتها أكثر من 
5 ماليين دينار وتعادل نحو 15.01% من إجمالي 

الترسيات الحكومية. 
وأرسى الجهاز الوطني لإليرادات مناقصة بقيمة 
13 ألف دينار، فيما أرست المستشفيات الحكومية 
مناقص��ات بقيم��ة 2.31 ملي��ون دين��ار، أكبرها 
مناقصة خطة اس��تبدال المعدات الطبية 2022 

للمستشفيات الحكومية واألشعة والمختبر.
للرياض��ة، مناقص��ة  العام��ة  الهيئ��ة  وأرس��ت 
التعاقد المؤسسي بين حكومة البحرين وشركة 
مايكروس��وفت بقيمة 64 ألف دينار، بينما أرسى 
بنك البحرين للتنمي��ة مناقصة التأمين الصحي 
عل��ى الحي��اة للموظفين لمدة 4 س��نوات بقيمة 

مليون دينار، فيما أرست بورصة البحرين مناقصة 
القيام بأعمال المستش��ار الشرعي ل�»البورصة« 

بقيمة 7800 دينار. 
أم��ا صندوق العم��ل »تمكين«، أرس��ى مناقصة 
استئجار مواقف سيارات لموظفيه بقيمة 93 ألف 
دينار، بينما أرس��ت جامع��ة البحرين مناقصتين 
بقيمة 94 ألف دينار، كما أرس��ت شركة البحرين 
لالس��تثمار العقاري مناقصتين بقيمة 197 ألف 
دين��ار. أما ش��ركة بابك��و للتزود بالوق��ود، فقد 
أرس��ت مزاي��دة تأجير مطعم ف��ي محطة توبلي 

للتزود بالوقود بقيمة 289 الف دينار.
وأرست شركة مطار البحرين مناقصة شراء بالط 
لألرضي��ات الداخلية لمبنى المس��افرين بالمطار 

بمبلغ 72 ألف دينار، بينما أرست شركة ممتلكات 
البحرين مناقصتين بمبل��غ 172 ألف دينار، فيما 
أرس��ت ش��ركة ه��ال بحري��ن للضياف��ة مناقصة 

بقيمة 64 ألف دينار.
أم��ا هيئ��ة البحري��ن للثقاف��ة واآلثار، فأرس��ت 
مناقصة تنقيب ومس��ح ومراقبة المواقع األثرية 
ب���19 أل��ف دين��ار، بينما أرس��ت هيئ��ة البحرين 
للس��ياحة والمعارض مناقصة فعاليات البحرين 

للسياحة 2022 بمبلغ 224 الف دينار.
أما أكبر مناقصة تم ترس��يتها، فكانت مناقصة 
لطيران الخلي��ج تتعلق بنظ��ام التوزيع العالمي 
 TRAVELPORT للس��فر، حيث فازت بها شركة

بمبلغ 9.9 ماليين دينار.

 3.2 مليارات دينار حجم 
الصكوك الحكومية اإلسالمية

عباس المغني «

بل��غ رصي��د الصك��وك اإلس��المية، الت��ي تطرحه��ا حكوم��ة مملك��ة البحرين 
لالس��تثمارات أمام البنوك والنوافذ اإلس��المية نحو 3.2 ملي��ارات دينار بنهاية 
أبريل الماضي، في وقت ارتفع الطلب على االستثمارات المتوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية.
وأك��دت اإلحصائيات الرس��مية، أن رصيد صكوك الس��لم اإلس��المية الحكومية 
بلغ��ت 129 ملي��ون دينار، فيم��ا بلغت صك��وك التأجير اإلس��المية نحو 3.11 

مليارات دينار، ما مجموعهما 3.2 مليارات دينار.
وشهدت البحرين تطورًا كبيرًا في الصيرفة اإلسالمية بدعم من توفير الحكومة 
س��وق ديون داخلي تساعد البنوك اإلسالمية على إدارة السيولة العالية في ظل 

معروض هائل من السيولة النقدية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 
ونما س��وق الصكوك اإلسالمي الحكومية خالل عشر سنوات من 1.2 مليار دينار 
في 2012 إلى 3.24 مليارات دينار في أبريل الماضي، وبنسبة زيادة تبلغ %150. 
ويوجد في البحرين 14 بنكًا إسالميًا، تبلغ موجوداتها نحو 35 مليار دوالر، منها 

26 مليار دوالر موجودات محلية، ونحو 9 مليارات دوالر موجودات أجنبية. 
وتبلغ استثمارات بنوك الجملة والتجزئة اإلسالمية مع حكومة البحرين نحو 5.3 
مليارات دوالر، فيما تبلغ استثماراتها مع غير المصارف نحو 13.96 مليار دوالر. 
وتتوزع موجودات البنوك اإلس��المية المس��جلة في البحرين في عدة دول، منها  
25.72 ملي��ار دوالر ف��ي البحري��ن، ونح��و 3.5 ملي��ارات دوالر ف��ي دول مجلس 
التع��اون، ونح��و 3 مليارات في أمريكا، ونحو 1.6 ملي��ار دوالر في أوروبا، و 686 

مليون دوالر في الدول العربية، ونحو 277 مليون دوالر في آسيا.
أم��ا المطلوبات المحلية على المصارف اإلس��المية، بلغ��ت 23 مليار دوالر منها 

مطلوب��ات للقطاع الخاص تبلغ 14 ملي��ار دوالر، ومطلوبات للمصارف تبلغ 3.6 
مليارات دوالر، ومطلوبات للحكومة تبلغ 973 مليون دوالر. 

بينم��ا تبلغ المطلوب��ات األجنبية على المصارف اإلس��المية 11.28 مليار دوالر، 
منه��ا 5.8 ملي��ارات دوالر لمص��ارف، ونح��و 3.6 ملي��ارات دوالر مطلوبات لغير 

المصارف. 
وتتركز أغلب مطلوبات البنوك اإلس��المية في البحري��ن حيث تبلغ 23.75 مليار 
دوالر، وف��ي دول مجلس التع��اون 5.9 مليارات دوالر، وفي ال��دول العربية 1.2 
ملي��ار دوالر، وفي أمريكا مليار دوالر، وفي دول أوروب��ا الغربية 2.3 مليار دوالر، 

وفي آسيا 641 مليون دوالر.

stc البحرين توفر حلول األمن 
السيبراني السحابي للشركات 

الصغيرة والمتوسطة

أعلن��ت stc البحري��ن، الش��ركة الرائدة ف��ي عال��م التكنولوجيا 
الرقمي��ة،  عن توفير خدمة األمن الس��يبراني الس��حابي لحماية 
ش��بكتها والتي بدورها تعمل عل��ى حماية عمالئها من هجمات 
القرصن��ة اإللكترونية. وتعتبر stc البحرين أول ش��ركة اتصاالت 
في المملكة توس��ع دائرة خدماتها من خالل توفير هذه الحلول 

لخلق عالمة فارقة في قطاع االتصاالت. 
وطرحت أحدث حلول الحماية الس��يبرانية تحت مس��مى »حماية 
الش��بكات« لقطاع��ات األعم��ال والش��ركات بمختل��ف أحجامها 
وباألخص ألصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، 
وذل��ك دون الحاجة لتفعيل أو تثبي��ت أي برامج إضافية من قبل 
العمي��ل. حيث إن هذه الخدمة س��تكون كفيل��ة بحماية العمالء 
وشركاتهم من أي تهديدات سيبرانية مثل البرامج الضارة وبرامج 
التصيد وش��بكات اخت��راق البيانات )botnets( أو برامج الس��رقة 

التي تمنع المستخدم من الدخول إلى مواقعهم اإللكترونية.
وذك��رت الش��ركة انه م��ن منطلق حرصه��ا على تقدي��م أفضل 
الخدمات لعمالئها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
ستوفر حلول »حماية الشبكات« كباقة إضافية إلى خدمات الجيل 

الخامس للموبايل و الفايبر برودباند لقطاع األعمال.
وتوف��ر الخدم��ة أحدث التقني��ات لضم��ان الحماية الس��يبرانية 
وذل��ك عبر توفيرها تصف��ح إنترنت آمن لعمالئه��ا من أصحاب 
الشركات الصغيرة والمتوس��طة وكذلك من خالل حجب المواقع 
والمحتوي��ات الض��ارة أوتوماتيكي��ًا. وتعم��ل حل��ول »حماي��ة 
الش��بكات«  على حماي��ة العمالء عب��ر اس��تخدام منظومة ذكاء 
اصطناع��ي متقدمة بإمكانها منع محاوالت االختراق التي تهدف 
لس��رقة بيانات الدفع وردع مختلف أنواع الفيروسات خالل تصفح 
اإلنترنت. وقامت stc البحرين بالشراكة مع إحدى أفضل منصات 
تقدي��م خدمات الحماية الس��يبرانية العالمية والتي تضم فريًقا 
من نخبة المهندسين وخبراء األمن الس��يبراني والذين يعملون 
بشكل مستمر على المراقبة والتصدي ألية تهديدات إلكترونية 
جدي��دة، وبذلك ينع��م عم��الء stc البحرين في قط��اع األعمال  

بحماية دائمة من خطر الهجمات اإللكترونية.

رنا بنت عيسى تبحث تعزيز 
التعاون مع »مصارف البحرين«

عقدت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
 أمن��اء مجلس التعليم العالي الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعيج 
آل خليفة اجتماعًا تنسيقيًا مع الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف 
البحرين وحيد القاس��م عبر االتصال المرئي لبحث سبل التعاون 
المشترك بين مجلس التعليم العالي وجمعية مصارف البحرين.

وخالل االجتماع، جرى مناقش��ة س��بل تطوير المناهج الدراس��ية 
الجامعي��ة الموجه��ة للطلب��ة المختصي��ن في عل��وم الصناعة 
المصرفي��ة والمالية، وأكدت األمين العام عل��ى أهمية التعاون 
فيما بين الجهات المعنية سعيًا لالرتقاء بقطاع التعليم العالي.
من جانبه، عبر القاس��م عن عميق شكره للشيخة رنا على نهجها 
في التواصل المستمر مع المؤسس��ات والجمعيات ذات العالقة 
بقطاع التعليم العالي، ومس��اعيها الهادف��ة لتطوير المنظومة 
التعليمي��ة وحرصها على توفير البيئ��ة المثلى لتحقيق األهداف 
والغايات المطلوبة وتعزيز منجزات مملكة البحرين على مختلف 

األصعدة.

وحيد القاسم الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة

»سوق العمل«: ضبط مخالفات في الجنوبية

نفذت هيئة تنظيم س��وق العم��ل ممثلة بقطاع 
الضب��ط القانون��ي حمل��ة تفتيش��ية مش��تركة 
وذلك بالتعاون مع ش��ؤون الجنس��ية والجوازات 
واإلقام��ة ب��وزارة الداخلي��ة، ومديري��ة ش��رطة 
محافظة الجنوبية ش��ملت عددًا من مواقع العمل 
ف��ي المحافظة. وأس��فرت الحملة عن ضبط عدد 
من المخالف��ات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة 
تنظي��م س��وق العمل وقان��ون اإلقام��ة بمملكة 

البحري��ن، وضبط عدد م��ن العم��ال المخالفين 
لألنظمة والقوانين، واتخ��اذ اإلجراءات القانونية 
بش��أنها. ولفت��ت الهيئ��ة إل��ى حرصه��ا عل��ى 
استمرارية الحمالت المشتركة مع مختلف الجهات 
الحكومي��ة طوال الع��ام وفي مختل��ف محافظات 
المملك��ة، وذلك إيماًنا منها بمب��دأ التكامل بين 
مختل��ف الجهات ذات العالقة لتطوير بيئة العمل 
والتصدي لكافة الممارس��ات غي��ر القانونية التي 

من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدالة ومرونة 
س��وق العمل، عالوة على تأثيراتها السلبية على 

األمن االجتماعي.
وأك��دت الهيئ��ة أهمي��ة دور المجتم��ع في دعم 
جهود الجهات الحكومية التي تس��عى للمحافظة 
على المجتمع أمنيًا واجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا، 
داعي��ة الجمه��ور لإلبالغ عن أية ش��كاوى تتعلق 

بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية.
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»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
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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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 »عقارات السيف« تساهم في دعم 
البرامج التعليمية لـ»إنجاز البحرين«

أعلنت ش��ركة عقارات الس��يف عن تبّرعها بمبلغ مالي 
لمؤسس��ة إنج��از البحرين لدعم برامج إنج��از البحرين. 
وقام بتس��ليم ش��يك مبلغ الدعم نائ��ب رئيس مجلس 
اإلدارة ورئي��س لجن��ة المس��ؤولية االجتماعي��ة ل��دى 
الش��ركة مصطف��ى الس��يد إل��ى الرئي��س التنفي��ذي 
لمؤسس��ة إنجاز البحرين هناء سرواني في مقر الشركة 
بمجمع السيف – ضاحية السيف، وذلك بحضور الرئيس 

التنفيذي لشركة عقارات السيف أحمد يوسف.
يأت��ي ذلك كجزء من اس��تراتيجية الش��ركة في تعزيز 
المس��ؤولية االجتماعي��ة، وحرصه��ا المتواص��ل على 
تعميق أواصر التعاون مع مختلف مؤسس��ات التدريب 
والتعلي��م ودعم مبادراتها النوعية في مجاالت التعليم 
وتنفيذ المش��روعات التنموي��ة واإلنس��انية المميزة، 

وذلك بما يساهم في تعزيز روح التكافل المجتمعي.
وبهذه المناس��بة، ص��ّرح نائب رئيس مجل��س اإلدارة 
ورئي��س لجن��ة المس��ؤولية االجتماعية لدى الش��ركة 
مصطفى الس��يد، بالقول: »يس��رنا دعم مؤسسة إنجاز 
البحرين التي أسهمت إنجازاتها الالفتة وماتزال تسهم 
بش��كل مؤثر في تنمية مهارات الش��باب البحريني من 
خالل سلس��لة من البرام��ج التعليمية الرائ��دة. ونحن 

بدورن��ا حريص��ون على تعزيز ش��راكتنا مع مؤسس��ة 
وطنية مميزة مثل إنجاز البحرين لتخريج أجيال مبتكرة 

من شبابنا الواعد وقادة المستقبل«.
بدوره��ا، ثمن��ت الرئي��س التنفي��ذي لمؤسس��ة إنجاز 
البحرين هناء س��رواني ما تقدمه شركة عقارات السيف 
م��ن دع��م واهتم��ام بالمب��ادرات التعليمي��ة، قائلة: 
»نش��كر الش��ركة عل��ى تبرعه��ا والذي سيس��اهم في 
تنمية ق��درات الطلبة والنهوض بمس��توى مهاراتهم 
التعليمية واالقتصادية، بم��ا يجعلهم مؤهلين لصنع 
القرار مستقباًل وتس��ريع خطى التنمية المستدامة في 
المملك��ة«. الجدي��ر بالذكر أن ش��ركة عقارات الس��يف 
تستند في اس��تراتيجية المس��ؤولية االجتماعية على 
أربع قيم اس��تراتيجية لتهيئة مس��تقبل أفضل للجميع 
وتحس��ين مس��توى رفاه كافة أف��راد المجتمع، تتمثل 
بالدعم والثقافة واالس��تدامة والتوعية، وذلك تحقيقًا 
للش��راكة المجتمعي��ة في مس��اندة مختل��ف األعمال 
الخيري��ة واإلنس��انية بقي��ادة مجموع��ة متنوع��ة من 
الجهود والمس��اعي الالفتة لتقديم المنفعة والمؤازرة 
المناس��بة لمختلف المبادرات االجتماعية للمؤسسات 

واألفراد على السواء.

 »زين البحرين« تطلق ناديًا خاصًا 
لـ»التوستماسترز« لتطوير مهارات الموظفين

أطلقت زي��ن البحرين، نادي التوستماس��ترز 
الخ��اص بها وذل��ك اللتزامه��ا الدائم بدعم 
النمو المهن��ي لموظفيها وتطوير مهاراتهم 
القيادي��ة والش��خصية من خ��الل توفير بيئة 

إيجابية تعزز وتشجع تعليمهم.
وت��م إطالق الن��ادي لتوفي��ر بيئ��ة تعليمية 
داعم��ة للموظفين وتطوير مهارات التواصل 
والقي��ادة لديهم. ويوفر التوستماس��ترز 11 
مس��ارًا أساس��يًا للتطوي��ر، ومنه��م القي��ادة 
الديناميكي��ة، التدري��ب الفع��ال، التخطيط 
التقديم��ي،  الع��رض  وإتق��ان  اإلبداع��ي، 
حي��ث تتاح الفرص��ة ألعضاء الن��ادي لحضور 
اجتماع��ات منتظمة واختيار مس��ار تعليمي 
أساس��ي والذي يس��مح لهم باكتس��اب 300 

كفاءة مختلفة ومميزة.
وسيس��اعد النادي، موظفي زي��ن على إتقان 
المه��ارات القيادي��ة الالزمة م��ن خالل تعلم 
اإللقاء بطالقة وتنمية مفرداتهم. وتتضمن 
اجتماعات الن��ادي العديد م��ن ورش العمل 
التوستماس��ترز  أعض��اء  س��تقدمها  الت��ي 
المميزين على مس��توى العال��م مثل كيفية 
تنظي��م الخط��اب، كيفي��ة كس��ب الجماهير، 

ولغة الجسد وغيرها.

وقال��ت المدير التنفي��ذي للموارد البش��رّية 
في زي��ن البحرين رنا الماج��د: »يدعم النادي 
تطوير ق��درات الموظفي��ن القيادية لتحقيق 
القيادة األصيلة، حيث يس��اعد هذا النوع من 
القي��ادة على بن��اء طريق النج��اح للموظفين 
ومس��اعدتهم على تحقيق أهدافهم. ويمثل 

هذا النادي بيئة تعليمي��ة متكاملة لتمكين 
موظف��ي زين م��ن دع��م بعضه��م البعض 
وتعزيز تطوي��ر مهارات التواص��ل والقيادة، 
وذل��ك يمثل مفتاح أساس��ي لتحس��ين بيئة 

العمل«.
فيما قالت والء جعفر عل��ي، أخصائي تدريب 

وتطوير في زي��ن البحرين: »تلتزم الش��ركة 
بتطوير مهارات التواصل بهدف تعزيز قدرات 
موظفيه��ا وتحقي��ق القيادة الفعال��ة والتي 
تأتي تحت إطار برنامج زين البحرين للتدريب. 
ويمث��ل نادي زي��ن البحرين للتوستماس��ترز 
فرص��ة جيدة لتمكين موظف��ي زين البحرين 
م��ن تطوير مهارات الخطاب��ة العامة. ويتيح 
النادي الفرصة للموظفين بإلقاء خطاب أمام 
مجموعة صغيرة من األعضاء في االجتماعات 
ن  وذلك لتعزيز ثقتهم بأنفس��هم. كما ُيمكِّ
النادي الموظفي��ن من معرفة نقاط الضعف 
والقوة لديهم واس��تخدام مصطلحات أفضل 
م��ن خ��الل ف��رص التدري��ب عل��ى مه��ارات 
الخطابة و تقييم األعضاء لبعضهم البعض. 
باإلضاف��ة إل��ى ذلك، يكتس��ب أعض��اء نادي 
التوستماس��ترز الكف��اءات الالزمة للنجاح في 

حياتهم العملية والشخصية«.
مدي��ر القطاع 20 المنتخب خالد عبداهلل قال: 
»هناك تأثي��ر إيجابي واضح للتوستماس��ترز 
على األف��راد والش��ركات. ومع ذل��ك، فإن ما 
رأيته في نادي زين البحرين للتوستماس��ترز 
أمرًا اس��تثنائيًا من ناحية التقدم السريع في 
األداء والج��و العائل��ي بي��ن الموظفين. زين 

البحرين تعزز بيئة تعليمية تشجع موظفيها 
والتوستماس��ترز  والتط��ور،  النم��و  عل��ى 
سيس��اعد موظفين زين على اكتشاف أقصى 

إمكانياتهم«.
وتم إطالق النادي حديثًا تحت توستماس��ترز 
العالمي��ة، المنظم��ة العالمي��ة الرائدة في 
تطوي��ر مه��ارات القي��ادة والتواص��ل، ه��ي 
منظمة غير ربحية معترف بها عالميًا لتمكين 
األفراد من تطوير وتحس��ين مهارات القيادة 
والخطابة لديهم من خالل اجتماعات النوادي 
المحلي��ة التي تمنح فرص للتدريب، التقييم، 
والتوجي��ه. ويتج��اوز ع��دد أعض��اء المنظمة 
300000 عضو في أكثر من 15800 ناديًا في 

149 دولة.
وس��تواصل زي��ن البحري��ن، تحس��ين فرص 
التعلي��م والتطوير لموظفيها لتمكينهم من 
اختيار مس��ار مهاراتهم من خ��الل برامجهم 
التدريبي��ة، الت��ي تش��جعهم عل��ى التعليم 
المس��تمر وإدارة التطوي��ر المهن��ي لتحقيق 
مسيرة مهنية ناجحة، األمر الذي يتماشى مع 
رؤي��ة المملكة 2030، والت��ي تهدف لتنمية 
قوة عاملة جاهزة للمستقبل قادرة على تلبية 

متطلبات االقتصاد الجديد.

 »بنفت« و»الحكومة اإللكترونية« تبحثان 
تعزيز مبادرات التحول الرقمي المشتركة

بحثت شركة بنفت، الرائدة في مجال التكنولوجيا 
المالي��ة  المعام��الت  وخدم��ة  المالي��ة 

اإللكتروني��ة ف��ي البحري��ن، م��ع هيئة 
المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية، 

التكنولوجي��ا  نش��ر  تعزي��ز  ف��رص 
المتقدمة في البحرين.

وحضر االجتماع، الرئيس التنفيذي 
للهيئ��ة محم��د القائ��د، والرئيس 
عبدالواح��د  ل�»بنف��ت«  التنفي��ذي 

الجناح��ي، حي��ث تمت مناقش��ة عدد 
من المواضيع ذات األهمية وسبل تعزيز 

الشراكة بين الطرفين.
وق��ال جناح��ي: »إن تحقيق أه��داف التحول الرقمي 

ضمن رؤية البحرين االقتصادية 2030 أمر هام لمستقبل 
المملكة، ونحن فخورون بأن نلعب دوًرا في تحقيق أهداف 

هذه الرؤية الوطنية«.
وأض��اف، أن هيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية 
-كونها المحرك الرئيس لالقتصاد الرقمي في البحرين- 
توفر خدمات حكومية ش��املة لمساعدة القطاعين العام 

والخاص على العمل بكفاءة أكبر.
وقال: »ندرك في الشركة أهمية إدارة وحوكمة تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، وتقنية البلوك تش��ين )سلس��لة 

الكتل(، والذكاء االصطناعي، والحوسبة السحابية 
ف��ي خلق آف��اق جدي��دة للنم��و االقتصادي 
واالبت��كار، ونح��ن متفائل��ون بتعزي��ز 
فرص التع��اون مع الهيئ��ة في هذه 

المجاالت«.
من جانبه، أكد القائد، أن االجتماع 
يأتي تماش��يًا م��ع أه��داف الهيئة 
لدعم اتخاذ القرار واإلبداع واالبتكار 
الع��ام  القطاعي��ن  م��ن  كل  ف��ي 
والخ��اص، حي��ث تعتبر ش��ركة بنفت 
ش��ريكًا رئيس��ًا في رحلة التحول الرقمي 
في البحرين، وسيسمح لنا تعاوننا المستمر 
باالس��تفادة من البنية التحتية المتطورة للشركة 
في توفير مجموعة شاملة من الخدمات العامة التي تلبي 
احتياجات المس��تفيدين. كما نتطلع إل��ى تحديد المزيد 
من ف��رص التع��اون بين هيئ��ة المعلوم��ات والحكومة 
اإللكترونية وش��ركة بنفت«. يذكر أن��ه تم تنفيذ العديد 
من المش��اريع الناجحة بالتعاون بين شركة بنفت وهيئة 
المعلوم��ات والحكومة اإللكترونية، بم��ا في ذلك منصة 
»اع��رف عميلك إلكتروني��ًا - eKYC« الوطني��ة، وخدمات 
مرك��ز البحري��ن للمعلوم��ات االئتماني��ة، والمتاحة عبر 

.www.bahrain.bh البوابة الوطنية

»البركة اإلسالمي« يعايد األطفال في »السلمانية الطبي«
قام وفد من بنك البركة اإلسالمي مؤخرًا بزيارة عدد من 
أجنحة األطفال في مجمع السلمانية الطبي لمشاركتهم 
فرح��ة العيد وتوزيع الهدايا لبث روح الفرح والبهجة في 

نفوسهم.
وج��اءت ه��ذه الزيارة مع حل��ول عيد األضح��ى المبارك، 
حيُث تم توزيع هدايا العيد على األطفال كبادرة لرس��م 

االبتسامة. وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتواجد 
إلى جانب األطفال وإس��عادهم بالهداي��ا، معربين عن 
أمنياتهم ب��أن يتماثل األطفال للش��فاء قريبًا ليعودوا 
إلى أس��رهم وه��م بتمام الصح��ة والعافّي��ة باإلضافة 
لتقديم الش��كر الجزيل إلدارة المستش��فيات الحكومية 
لتس��هيل هذه الزيارات التي من ش��أنها إثراء مس��توى 

المس��ؤولية االجتماعي��ة الت��ي يس��عى بن��ك البرك��ة 
اإلسالمي لتحقيقها.

الجدي��ر بالذكر بأنه تمت ه��ذه الزيارة كجزء من جهود 
بنك البركة اإلسالمي لدعم المجتمع وإلقاء الضوء على 
الفعاليات واألنشطة التي يمكن من خاللها دعم قطاع 

الرعاية الصحية في البحرين.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة
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ألول مرة يأتي ليسمع ال ليتكلم
اإلعالم األمريكي يكاد يجن بس��بب رؤيت��ه لواقع عربي مختلف تمامًا عّما 
روج ل��ه ط��وال العق��ود الماضية، فزي��ارة الرئيس األمريك��ي جعلت هذا 
اإلع��الم يرى دواًل قوية متماس��كة كلمته��ا واحدة ومواقفها متناس��قة 
وعل��ى درجة كبيرة من التفاهم، ربما يرون العالم العربي ألول مرة بهذا 
الش��كل المشرف، لقد مثلت الدول المشاركة في قمة جدة العالم العربي 
كما ينبغي، أهداف واضحة ومصالح محددة وكرامة وإصرار على الس��يادة 
ورفض للتدخالت األجنبية وحماة لقيمنا ومبادئنا دون تنازل ودون رضوخ. 
عقود وهذا اإلعالم يصور دولنا وأنظمتنا على أنها مجرد كائنات بش��رية 
حظي��ت بالنف��ط صدفة وال تع��رف قيمته لذلك فهم بحاج��ة لنا إلدارته 
مقاب��ل أمنهم، أو كما قال بايدن قبل أن يأتي »لن تكون هناك سياس��ة 

الشيك على بياض التي توارثناها«!! 
جاء اإلعالم هذه المرة ليكتش��ف األمريكان أن العكس تمامًا هو الصحيح، 
وأنه��م هم الذين بحاجة لهذه الدول، بحاج��ة لنفطها وحلفها وموقعها 
وس��وقها وأن لهذه الدول مصالح محددة ج��دًا وواضحة وأنهم لن يقبلوا 

بخدمتهم بشيك على بياض مثل كل مرة. 
ألول م��رة يجلس رئيس الواليات المتحدة األمريكية ويضطر أن يس��تمع 
ال أن يتكلم ويملي علينا وجهة نظره، لقد س��معها واضحة، س��مع موقف 
دولنا الموحد من محاوالت تدخلهم وفرضهم لقيمهم ومنها التطبيع مع 
»الشذوذ«، فس��معها آيات من الذكر الحكيم تليت في افتتاح القمة »إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى«، وسمعها من ملكنا المعظم حفظه اهلل أننا لن 
نس��مح بتدخالت أجنبية تفرض علينا قيمها، وس��معها من األمير محمد 

بن سلمان. 
سمع أننا لن نقبل بأن تشجع الجماعات المتطرفة باسم دعم الديمقراطية، 
وأننا سنظل على الحياد، وأن عالقتنا بإسرائيل نحن الذين نرسم حدودها، 
بال اندفاع، وأن شراكتنا مع الواليات المتحدة األمريكية ندية ال ميالن في 
كفته��ا، إن كنتم تروجون أننا بحاجتك��م فاليوم جاءت هذه الزيارة لتعيد 

تقييم األمور لكم من جديد أنكم بحاجتنا بنفس ذات القدر. 
أس��طولكم الخام��س يحم��ي مصالحك��م ال يحم��ي أنظمتن��ا، مصالحن��ا 
المش��تركة هي التي ترس��م طبيعة هذه العالقة، وهذا ال يعطيكم الحق 

في التعالي أو محاوالت فرض قيمكم علينا. 
لقد س��مع ردًا مفحمًا حين تحدث عن حقوق اإلنس��ان ب��أن من لديه في 
س��جله عار كس��جن أبوغريب ال يحق له أن يحاضرنا عن اإلنسان وحقوقه، 
وأن م��ن لديه تقرير كاذب عاٍر من الصحة كتقري��ر المخابرات األمريكية 
عن وجود أس��لحة دمار ش��امل في العراق، ال يحق له أن يستشهد بتقارير 
ه��ذه المؤسس��ة ف��ي أي قضية أخ��رى وال يبن��ي عالقته معن��ا بناء على 

استنتاجاتها الخاطئة! 
لذلك حين نشرت الخارجية األمريكية تقريرها عن الزيارة بعنوان حقائق 
عن الزي��ارة قالت »اجتمع الرئيس بايدن اليوم ف��ي جدة بقادة المملكة 
العربية الس��عودية الذين يس��تضيفون القمة القادم��ة مع دول مجلس 
التع��اون الخليج��ي زائد مص��ر والع��راق واألردن. وقد وضع��ت الواليات 
المتح��دة والمملكة اللمس��ات األخيرة على عدد م��ن االتفاقيات الدولية 
والثنائي��ة التي تخ��دم مصالح الش��عب األمريكي والمزيد م��ن االندماج 
واالس��تقرار واالزدهار في منطقة الشرق األوسط، وذلك خالل اجتماع مع 
الملك س��لمان تلته جلسة عمل مطولة مع ولي العهد محمد بن سلمان 

والوفدين األمريكي والسعودي« انتهى.
فعدت الخارجية ما س��مته مصالح أمريكية مثل اتفاقيات الطاقة واألمن 
الس��يبراني والصح��ة والجي��ل الخامس من االتص��االت والبني��ة التحتية 
لالس��تثمار وكلها ال تخدم المصلحة العربية الس��عودية فقط بل تخدم 
المصلحة األمريكية أيضًا، حتى الوعد بالزيادة في الطاقة اإلنتاجية فهي 

للتصدي لموجة الكساد العالمية ال خدمة أو استجابة لطلب أمريكي. 
باختصار أننا نعيد ترس��يم حدود العالقة األمريكية العربية بيننا وبينهم 
م��ن جديد وق��د كان درس��ًا صعبًا على الوالي��ات المتح��دة األمريكية أن 
تستوعبه ألنها ابتعدت في وهمها عن الواقعية كثيرًا، وهي اليوم تعود 

ألرض الواقع من جديد. 
األه��م أن ذل��ك لم يكن ليحدث ل��وال أننا لم نتكلم بلغ��ة واحدة وبصوت 
واحد، وحدث ألنهم عجزوا عن إحداث أي خرق في هذا التماس��ك والكلمة 

الواحدة.

بـ1680 نحلة..
لوحة لولي العهد السعودي تخطف األنظار

خطفت اللوحة الفنية المصممة خصيصًا لمهرجان 
العس��ل الدولي الرابع عشر بمنطقة الباحة، جنوب 
غرب المملكة، وتحمل صورة ولي العهد السعودي 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل س��عود، أنظ��ار زوار المهرجان ورواد 

مواقع التواصل االجتماعي.
وحمل��ت اللوحة التي صممها عدد من المختصين 
ف��ي تنفيذ اللوح��ات الجدارية ما يق��ارب ال�1680 

نحلة ت��م توظيفها بش��كل جمالي لتتناس��ب مع 
المهرج��ان ال��ذي انطلق��ت فعاليات��ه بمنطق��ة 
الباح��ة تحت رعاي��ة أمير المنطق��ة، ويضم جملة 
من البرامج واألنش��طة التي تهدف إل��ى إبراز دور 
النحالين، وإلى آخر م��ا توصلت إليه تقنيات تربية 
النحل واس��تخراج العس��ل وفق��ًا ل�»العربية نت«. 
م��ن جانبه، أوضح المتحدث الرس��مي لمؤسس��ة 
ريادة اإلب��داع عبدالعزي��ز اللهيم، أن المؤسس��ة 

استغرقت في تنفيذ اللوحة وتصميمها بمشاركة 
فريق العمل 18 يوم��ًا إلنجازها بطول يصل إلى 3 
أمتار وعرض 150 سم، وتم تنفيذها بالكامل على 
ورق الكانفس، وش��دها على خشب طبيعي لتجسد 

صورة ولي العهد.
كما أوض��ح أن العمل ت��م بأياٍد س��عودية وتمت 
طباعتها بأفضل أن��واع الطباعة المتخصصة على 

مستوى المملكة. 

جراحة الدماغ على الطريقة 
الفرعونية أنجح من األدوية

خلصت دراس��ة علمية حديثة إل��ى أن طريقة فرعونية قديمة 
في إج��راء عملية جراحية ف��ي الدماغ قد تنق��ذ آالف المرضى 

سنويًا، بصورة أفضل من األدوية الحديثة.
وبحس��ب التفاصي��ل الت��ي نش��رتها صحيف��ة »ديل��ي ميل« 
البريطاني��ة، ف��إن الطريق��ة الفرعونية ف��ي إج��راء العملية 
الجراحية تقوم على إح��داث ثقب في الجمجمة لتقليص حجم 

األورام الموجودة فيه والضغط على الدماغ.
وقالت الدراس��ة إن المرضى الذين يخضع��ون لهذه العملية 
الجراحية التي تسمى »قطع القحف المخفف للضغط«، لديهم 
الفرصة في البقاء أكثر على قيد الحياة بمقدار الخمس مقارنة 

بأولئك الذين اعتمدوا على األدوية فقط.
وذك��ر استش��اري جراحة األعص��اب، في مستش��فى أدينبروك 
في كامبريدج، البروفيس��ور بيتر هاتشينس��ون، وهو الذي قاد 

الدراسة: »بال أدنى شك، العملية قادرة على إنقاذ األرواح«.

 »زقزقة« طيور صغيرة.. 
تعديل طريف من »تويتر«

تعدي��ل طري��ف طرح��ه »تويتر« عل��ى تطبيقه عل��ى هواتف 
»أندروي��د« و»آيف��ون«، ل��م يدرك��ه س��وى ع��دد قلي��ل  من 

المستخدمين. 
فقد الحظ مس��تخدمون على »تويتر« أنه عند س��حب خالصة 
األخبار في »تويتر« ألس��فل على شاش��ة الهات��ف، يتم إصدار 
ص��وت عبارة عن »زقزق��ة« طيور صغيرة، وبع��د االنتهاء من 
تحديث الخالصة يصدر صوتًا مشابهًا. ونشر أحد المستخدمين 

فيديو يوضح الصوت الجديد الذي رصده.
وفي حين أش��ار بعض مس��تخدمي »تويتر« إلى أنهم الحظوا 
الص��وت الجدي��د الخاص بتحدي��ث خالصة األخب��ار بعد ظهر 
الجمع��ة، أكد عدد قليل منهم أنهم أدركوه خالل األس��بوعين 
الماضيي��ن، ما ق��د يعني أن منصة التغري��دات كانت تختبره 

ببطء قبل أن تطرحه بصورة أكبر.

 شخص واحد في العالم يواجه
خطر اإلصابة بشظية صاروخ فضائي

أكد باحثون أن احتمال س��قوط شظية من صاروخ فضائي على الناس في 
مناط��ق مختلفة من العالم وارد ج��دًا، إذا لم تتخذ تدابير وقائية لتفادي 

ذلك.
وتش��ير مجلة Nature Astronomy، إل��ى أن معظم اإلطالقات الفضائية 
حالي��ًا ال تتحكم بعودة أجس��ام الصواري��خ إلى الغالف الج��وي. وقد حلل 
الباحثون بيانات لمدة 30 عامًا وقيموا خطر س��قوط شظايا من الصاروخ 

على اإلنسان.
واستند الباحثون في حساباتهم على أن عودة الصاروخ إلى الغالف الجوي 
تؤدي إلى تناثر قاتل لحطامه على مس��احة 10 أمت��ار مربعة. وبالتالي، 
ف��إن احتمال إصابة ش��خص واحد أو أكثر ب� »واب��ل حطامه« خالل العقد 
الق��ادم يقدر بنس��بة 10 بالمئة. وإن هذا الخطر أعلى بالنس��بة لس��كان 

نصف الكرة األرضية الجنوبي.

تناول التفاح يوميًا يكافح االكتئاب
كش��ف باحثون في دراس��ة جدي��دة أن تناول تفاح��ة يوميًا 
يمكن أن يس��اعد ف��ي محارب��ة االكتئاب، حس��ب ما نقلت 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وقام باحثون من جامعة أستون في برمنغهام بدراسة حالة 
نحو 430 شخصًا بالغًا لمعرفة كيف أثرت عاداتهم الغذائية 
على صحتهم العقلية. وأظهرت النتائج أن األشخاص الذين 
تناولوا خمس قطع من الفاكهة الموصى بها كل يوم كانوا 
أقل عرضة لإلصابة باالكتئاب، كما كانت صحتهم العقلية 
جيدة. ف��ي المقابل، وجدت الدراس��ة أن األش��خاص الذين 
يتناولون رقائق البطاطس بشكل دائم يشعرون بمستويات 

عالية من القلق، فضاًل عن »الهفوات العقلية اليومية«.

 »الصالة الثقافية« تواصل 
استضافة أنشطتها ضمن صيف البحرين

يستمر مهرجان صيف البحرين الرابع 
عش��ر بتقدي��م نش��اطه وبرامجه في 
الصال��ة الثقافي��ة، حيث اس��تضافت 
منذ انطالقته العديد من األمس��يات 

الفنية والعروض المسرحية. 
وقّدم��ت الصال��ة للجمه��ور العرض 
الصغي��ر«  »القندي��ل  المس��رحي 
بالتعاون مع الس��فارة الفلس��طينية 
ل��دى المملك��ة، وحف��ل الموس��يقى 
الكالس��يكية من البحري��ن، وعروض 
»بريني��اك ريميكس��د« القادم��ة من 
بريطاني��ا. وبالتع��اون م��ع س��فارة 
جمهورّي��ة كوري��ا ش��هدت الصال��ة 
الراقص  الموس��يقي  الع��رض  إقامة 
الممي��ز لفري��ق األداء الفّن��ي الكوري 
اس��تعرض  وال��ذي   ،»MAKERS«
األح��داث والس��مات الرئيس��ّية ف��ي 
لكوريا،  والمعاص��ر  الحدي��ث  التاريخ 

بدءًا م��ن الح��ركات التاريخّية وصواًل 
إلى يومنا الحاضر واالنتش��ار العالمي 

للبوب الكوري »كي بوب«. 
وإل��ى جان��ب ما قدم��ه من رس��ائل 

تاريخّي��ة هادف��ة كان الجمه��ور على 
موع��ٍد مع ع��رض ممتع يتم��ازج مع 
رقص الش��ارع ذي المس��توى الُمتَقن 
الكورّي��ة  بالموس��يقى  والمصح��وب 

التقليدّية »جوجاك«.
أما ي��وم 17 يوليو الجاري، فش��هدت 
الصال��ة الثقافية عرضًا س��احرًا لفن 
الفالمينك��و عّرف الحض��ور بالجوانب 
الفريدة لهذا الفن اإلسباني األصيل، 
حي��ث ق��ّدم الع��رض ع��ازف الغيتار 
س��الفي م��ن مدين��ة ق��ادس فنونه 
الرائع��ة والممتع��ة، ورافقته فنانة 
رق��ص الفالمينك��و المحترف��ة بي��زا 

ديلوس موروس من برشلونة. 
ويس��تمر مهرجان صيف البحرين في 
نس��خته الرابعة عش��رة حتى نهاية 
ش��هر يولي��و الج��اري ما بي��ن متحف 
البحري��ن الوطني، والصال��ة الثقافية 
ومرك��ز الفن��ون، وال��ذي يس��تضيف 
العدي��د من ورش العم��ل التعليمية 
والمناس��بة  المتنوع��ة  والثقافي��ة 

لمختلف األعمار.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/18/watan-20220718.pdf?1658123901
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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https://alwatannews.net/article/1016260
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المواصـــات  وزارة  أعلنـــت 
إحصائيـــات  واالتصـــاالت 
الســـفن  وترخيـــص  تســـجيل 
الخدمـــات  وســـفن  التجاريـــة 
خـــال النصـــف األول مـــن عام 
2022 الجاري، حيث تم إصدار 
و334  ماحـــة،  رخصـــة   216
أهليـــة  علـــى  تصديـــق  شـــهادة 
ضابـــط بحـــري إضافـــة لــــ 158 
إجـــازة قيادة و7 وثيقة ســـجل 
شـــهادة  و85  بحريـــة  خدمـــة 

التجديـــد  بيـــن  مـــا  تســـجيل 
والجديد.

كما تم منح 226 شهادة متنوعة 
أخرى و 81 شهادة الحد األدنى 
للطاقـــم، و 10 ســـجات موجـــز 
متسلسل للسفن، فيما بلغ العدد 
اإلجمالـــي 1117 إصدار شـــهادة 
ووثيقة للسفن التجارية وسفن 
الخدمات من قبل إدارة تسجيل 
السفن وشـــؤون البحارة بوزارة 

المواصات واالتصاالت.

1117 ترخيصًا للسفن التجارية والخدمات

إقامــــة أول منتـــدى في البحريـــن متخصص بالفضــاء
أكـــد الرئيس التنفيـــذي للهيئة الوطنية 
لعلوم الفضـــاء محمد العســـيري توجه 
الهيئـــة لتنظيم منتـــدى متخصص في 
قطـــاع الفضـــاء األول مـــن نوعـــه فـــي 
مملكـــة البحريـــن، وذلـــك خـــال انعقاد 
للطيـــران  الدولـــي  البحريـــن  معـــرض 
المجموعـــة  اجتمـــاع  مـــع  وبالتزامـــن 

العربية للتعاون الفضائي.
وقـــال: إن تنظيم هذا المنتـــدى الفريد 
من نوعه على هامش معرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران يأتي تطبيقـــًا لرؤية 

ملك الباد المعظم 
 صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، والتـــي تختـــص بتأســـيس 
قطاع وطني مســـتدام يعنـــي بالفضاء 

بالقـــدرات  وعلومـــه، ويبنـــي ويرتقـــي 
ويوفـــر  والبحثيـــة،  العلميـــة  الوطنيـــة 
الدعـــم لكافـــة القطاعـــات، إضافـــة إلى 
اإلســـهام في ازدهار االقتصاد وتنوعه 
بمـــا يعـــزز اإلنتاجيـــة واالبتـــكار، ويبرز 
مكانة مملكة البحرين إقليميًا وعالميًا.

جلســـتين  إلقامـــة  التوجـــه  وأوضـــح   
بتطويـــر  األولـــى  تختـــص  مهمتيـــن 
األجيـــال في قطاع الفضـــاء، وتختص 
قطـــاع  فـــي  األعمـــال  بريـــادة  الثانيـــة 
األوســـط  الشـــرق  لمنطقـــة  الفضـــاء 
بصمـــة  أن  معتبـــرا  إفريقيـــا،  وشـــمال 
الفضـــاء  عالـــم  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
ســـتكون حاضـــرة وبقـــوة فـــي معرض 
البحرين الدولي للطيـــران والذي يعقد 

في نوفمبر المقبل.
مـــن  كبيـــر  عـــدد  وجـــود  إلـــى  وأشـــار 
المتحدثيـــن برتبـــة وزراء وخبراء في 
إلـــى  وكاالت فضـــاء عالميـــة، إضافـــة 
الـــدول  مختلـــف  مـــن  اختصاصييـــن 
العربيـــة وأوروبـــا وأميـــركا والهنـــد، إذ 
سيشـــارك في المنتـــدى ممثلو أكثر من 
14 دولـــة إضافـــة إلـــى شـــركات فضاء 

مرموقة.
وقال: إن هيئة الفضاء بدأت المشاركة 
فـــي معرض الطيران منـــذ العام 2014، 
إال أن المشـــاركة النوعيـــة هـــذا العـــام 
ســـتعبر عـــن تدشـــين مرحلـــة جديـــدة 
فـــي هـــذا المعـــرض، والتي ســـتبين ما 
تحقق من نتائج لاستراتيجية العامة 

المرحلـــة  تقييـــم  ثـــم  ومـــن  للفضـــاء، 
وتحديـــد الـــدروس المســـتفادة والتي 
ســـيتم علـــى أساســـها تحديـــد مامـــح 
المرحلـــة المقبلـــة الســـتراتيجية 2023 

.2029 -
وأكـــد االســـتمرار فـــي االهتمـــام ببنـــاء 
البنيـــة التحتية واالســـتثمار في تعزيز 
فـــي  واإلســـهام  الوطنيـــة،  الكفـــاءات 
دخول السوق الدولية في هذا القطاع، 
الـــذي يصفه بأنه قطاع يمكن أن يكون 
غيـــر مكلـــف ماديـــًا إذا ما تم اســـتغال 
المعرفـــة والدراســـة والتأهيل بالشـــكل 
الصحيـــح، وهو توجـــه يواكب التوجه 

الموجود في الصناعات األوروبية.
وأضـــاف “نحـــن نتحدث عـــن صناعات 
عالميـــة يقـــدر حجمهـــا بــــ 300 مليـــار، 
وســـتبلغ 1 تريليـــون أي ) ألـــف مليـــار( 
خطـــت  وقـــد   ،2030 العـــام  بحلـــول 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  مـــن  كل 

المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة 
الشـــقيقتين خطـــوات مهمـــة فـــي هـــذا 
الجانـــب واســـتثمرتا المليـــارات، وهذه 
مؤشـــرات تبين ازدهار قطـــاع الفضاء 
فـــي المنطقة خـــال األعـــوام المقبلة”، 
ومستبشرا بقدرة الكفاءات البحرينية 
علـــى دخـــول هـــذا القطـــاع الواعـــد بما 
يمتلكونـــه مـــن علـــم ومعرفـــة ومهارة، 
فرؤيـــة الهيئـــة تتلخـــص فـــي الوصول 
بمملكـــة البحريـــن إلـــى مصـــاف الدول 
المتقدمة في مجـــال علوم الفضاء بما 
يحقـــق التنمية الشـــاملة والمســـتدامة، 
وبمـــا يضمن تنفيـــذ مبـــادرات وبرامج 
متكاملـــة لتلبية االحتياجـــات الوطنية 

المتعلقة بعلوم الفضاء.

المنامة - بنا

ورشة ومستودع سيراميك مخالف بالشاخورة
مطالباً البلديات باتخاذ اإلجراءات الالزمة... الكوهجي:

دعـــا رئيـــس مجلس بلدي الشـــمالية أحمـــد الكوهجي عبر 
“البـــاد” الجهات المعنية في البلديـــات التخاذ اإلجراءات 
الازمـــة حيـــال مخالفة تحويط أرض مـــن دون ترخيص، 
وتقســـيمها الى مســـتودع للســـيراميك والرخام، وورشـــة 

لتقطيع الرخام.
وأشـــار الكوهجـــي الـــى أن موقـــع المخالفـــة المذكورة هو 
في شـــارع 86 بمجمع 479 بالشاخورة، بالقرب من مزرعة 
تســـنيم فـــي منطقة أبـــو صيبع، مشـــيرا إلى حجـــم الضرر 
البيئـــي والضوضائـــي الـــذي تتســـبب بـــه ألهالـــي المنطقة 

القريبة.
وقال “نرجو ســـرعة اتخاذ اإلجراءات الازمة نظرًا لكثرة 
الشكاوى من المواطنين، جراء وجود المخلفات وحرقها، 

ورميها بجانب موقع الورشة ، مما يشوه المنظر العام”.

 

حسن عبدالرسول

قالـــت وزارة العمل ان نســـبة 
القطـــاع  بمنشـــآت  االلتـــزام 
الســـنوات  فـــي  الخـــاص 
القـــرار  بتطبيـــق  الماضيـــة 
الـــوزاري لحظـــر العمل خال 
فتـــرة الظهيرة  98 %، حيث 
يعاقب كل من يخالف القرار 
بالحبـــس مدة ال تزيد على 3 
أشـــهر وبالغرامة التي ال تقل 
عـــن 500 دينار، وال تزيد عن 
1000 دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين.
يأتي تطبيق قرار حظر العمل 
وقـــت الظهيـــرة فـــي األماكن 
المكشـــوفة في إطـــار حرص 
المملكـــة على حمايـــة العمال 
واإلصابـــات  األمـــراض  مـــن 
المهنيـــة، خاصـــة خال فترة 
الصيـــف التي تشـــهد ارتفاعًا 

في درجات الحرارة.
الـــوزارة  واســـتكملت 
لإلشـــراف  اســـتعداداتها 
العمـــل  قـــرار  تطبيـــق  علـــى 
وقـــت الظهيـــرة فـــي األماكن 

شـــهري  خـــال  المكشـــوفة 
يوليـــو و أغســـطس المقبـــل، 
حيـــث دشـــنت وزارة العمـــل 
حملـــة توعويـــة عـــن أهميـــة 
وتزويـــد  بالقـــرار  االلتـــزام 
بنشـــرات  العمـــل  أصحـــاب 
ومطويـــات  إرشـــادية 
لغـــات  بعـــدة  وإعانـــات 
متعددة لتكـــون مفهومة من 
الجنســـيات  مختلـــف  قبـــل 
العاملـــة فـــي المملكـــة، حيث 
جاء فـــي منشـــورات الحملة 
التي بثتهـــا وزارة العمل عبر 
الرقميـــة  منصاتهـــا  مختلـــف 
“أكثـــر  لضـــرورة  التذكيـــر 
مـــن شـــرب المـــاء”، “اســـترح 
قلياً”، “أوقـــف العمل”، بعدة 
بلغـــات منهـــا اللغـــة العربيـــة، 
االنجليزية، األوردو، الهندية، 
كمـــا أكـــدت الـــوزارة باللغات 
المتعددة على أوقات الحضر 
من الســـاعة 12 ظهرا ولغاية 
4 عصرًا خال شـــهري يوليو 

وأغسطس.

98 % االلتزام بتطبيق حظر العمل وقت الظهيرة
حسن عبدالرسول

إبراهيم النهام

المملكة ستصل لمصاف الدول المتقدمة في القطاع... العسيري:

قال نائب رئيس مجلس بلدي الجنوبية 
عبداللطيـــف محمـــد المجيـــرن انـــه تـــم 
إرســـاء مناقصـــة بقيمـــة 335 ألف دينار 
لتطوير البنيـــة التحتية في مجمع 901 

طريق 107 بالرفاع الشرقي.
وأشـــار المجيـــرن فـــي تصريـــح لـ”الباد” 
إلى أن التطوير سيشمل أعمال الرصف، 
وانشـــاء الطرق، وشـــبكة لتصريف مياه 
األمطار، وقنـــوات أرضية الســـتخدامها 
من قبل الخدمات مســـتقباً، وتحســـين 
مستوى اإلنارة، وإنشاء بعض المرتفعات 
اإلشـــارات  ووضـــع  الســـرعة،  لتخفيـــف 
والعامات المرورية التنظيمية، لتحقيق 

السامة المرورية المطلوبة.
الشـــهر  العمـــل  بـــدء  “ســـيتم  وأضـــاف 
االنتهـــاء  يتـــم  أن  والمتوقـــع  المقبـــل، 
فـــي شـــهر فبرايـــر المقبل، أي بعد ســـتة 

شـــهور، وجار اآلن إعداد التقرير لتقييم 
العطاءات”.

بالســـكان،  تعـــج  المنطقـــة  وأوضـــح أن 
وبها ما يقارب 52 عمارة سكنية، سوف 
يخدمهم هـــذا المشـــروع، ويخدم أيضا 
أهالـــي المناطـــق القريبـــة، على رأســـهم 

القاطنين بمنطقة الحنينية.

335 ألف دينار لتطوير مجمع 901 بالرفاع الشرقي
إبراهيم النهام

قـــال عضـــو مجلس بلدي الشـــمالية فيصل شـــبيب إن تنفيذ تطوير شـــارع 
البديع، وتوسعته من الجهتين، لعدة مسارات في كل جهة، ستكون بالغالب 

في أبريل من العام 2023.
وأضاف شـــبيب لـ”الباد”: أن كلفة هذا المشـــروع الرائد ســـتكون بالمايين، 
وســـتترك اثـــرا إيجابيـــا علـــى الحركـــة المرورية فـــي المنطقة، نظـــرا لطول 
الشارع والذي يصل الى 7 كيلومترات، في المنطقة المحصورة تحديدا، ما 

بين شارع الشيخ خليفة بن سلمان ودوار مركز شرطة البديع. 
وأوضح أن “كل الدورات التي بشـــارع البديع ســـوف تلغى، وســـتحول الى 
إشـــارات ضوئية، وســـتكون توقيتاتها مرتبطة مع بعضها البعض، لتســـهيل 
الحركـــة المروريـــة، وإليجـــاد التنســـيق المطلـــوب بهـــذا الشـــأن”، مردفا، أما 
بخصـــوص دوار القـــدم الـــذي يربـــط منطقـــة الســـيف بجامعـــة البحريـــن 
بالصخير، والذي هو بأســـفل الجسر، فســـيظل كما هو عليه، ولن يتم تغيير 
حاله، ما يعني بقاء االختناق المروري في هذه المنطقة االســـتراتيجية كما 
هي عليه،  مشيرا إلى أنه تم تبرير ذلك، لوجود كيابل ذات ضغط عال جدا، 
وأن عملية نقلها ســـتكون مكلفة جدًا، مســـتدركا، أنه أمر غير منطقي قبالة 
المايين التي ســـتضخ لتطوير الشـــارع، وتوسعته الى مسارات عدة يخدم 

الزوار والقاطنين، خصوصا أهالي المدينة الشمالية الضخمة.

بدء تطوير شارع البديع أبريل 2023
إبراهيم النهام
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كلمة سيدي جاللة الملك.. نظرة علمية منهجية لتقدم الشعوب
إن الكلمـــة الســـامية التـــي ألقاهـــا ســـيدي حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم حفظه هللا ورعـــاه، أمام 
قمة جدة لألمن والتنمية، حملت في طياتها المتطلبات األساســـية لألمن 
فـــي المنطقة، وتنمية العالقات والشـــراكات الدولية، وتبادل اآلراء حول 
مختلـــف المواضيـــع والقضايـــا في المنطقة بشـــكل عـــام، فجاللته حفظه 
هللا ورعـــاه وببعـــد نظـــره وحكمتـــه يؤمن أشـــد اإليمان بسياســـة التعاون 
الدولـــي الشـــامل مـــن أجل تقدم الشـــعوب وتطـــور المجتمعـــات وتحقيق 
الخير للجميع، خصوصا منطقة الشرق األوسط التي تمر بتحديات أمنية 
وسياسية واقتصادية تحتاج إلى نظرة علمية منهجية ذات طابع شمولي 

وتجاوز اإلرث المزمن من المصاعب والعقبات على مختلف األصعدة.
كلمـــة ســـيدي جاللـــة الملـــك المعظم حفظـــه هللا ورعـــاه رســـمت الطريق 
الصحيح للســـير على درب تنمية وازدهار المنطقة دون تعثر وانتكاســـة، 
والتي يكون في مقدمة أسبابها تشتت األهداف والمواقف وغياب الرؤية 

العلمية الواضحة، وكذلك التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول.
يقول جاللته حفظه هللا ورعاه في هذا الشـــأن “ويبقى التدخل المباشـــر 
في الشـــؤون الداخلية للدول من ضمن أخطر التحديات القائمة، إذ يخل 
بالمبـــادئ والحقـــوق المكفولـــة بالقوانين الدولية، وقـــد آن األوان لتوحيد 

الجهود لوقف مثل هذه التدخالت، احترامًا لسيادة الدول وقيمها الدينية 
والثقافيـــة، ونهجهـــا الحضـــاري في احتـــرام اآلخر والتســـامح والتعايش 
الســـلمي، عالوة على مواصلة الجهود المشـــتركة لجعل الشـــرق األوســـط 
منطقـــة خاليـــة مـــن أســـلحة الدمـــار الشـــامل، ومحاربـــة اإلرهـــاب والفكر 

المتعصب وتنظيماته المتطرفة الخارجة عن القانون”.
ونظـــرا ألهميـــة الحمايـــة للمالحـــة الدولية والتجـــارة العالميـــة، حيث من 
الضـــروري أن تؤخذ في الحســـبان كل التهديدات، فقد أكد جاللته أهمية 

التنسيق والتعاون، خصوصا عمل القوات البحرية المشتركة.
يقـــول جاللتـــه حفظـــه هللا ورعـــاه “إن الحفـــاظ على األمن واالســـتقرار 
اإلقليمـــي يســـتدعي منا التعـــاون والتضامـــن والعمل المشـــترك الفاعل، 
تلبية لتطلعات شعوبنا نحو السالم والنماء واالزدهار، وفي هذا السياق 
نؤكد أهمية اســـتمرارية عمل القوات البحرية المشـــتركة وتفعيل قوات 
واجب مشتركة إضافية بالنظر إلى دورها المحوري في حماية المالحة 
الدوليـــة وتأميـــن إمـــدادات النفط والتجـــارة العالمية عبـــر مضيق هرمز 
وبـــاب المندب، ونقـــدر عاليًا التعاون المثمر والبناء بيـــن قواتنا البحرية 
الباســـلة واألســـطول الخامس للبحرية األميركية لما يزيد على خمســـة 

وسبعين عامًا”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قصة نجاح بحرينية عنوانها الرئيســـي “مملكة البحرين”، نعم كلنا فخر واعتزاز بأن 
يحمل عنوان هذا النجاح اسم مملكتنا الغالية، حيث تكاتفت في هذا النجاح جهود 
الجميـــع لمواصلـــة تحقيـــق المزيد مـــن اإلنجازات المتميـــزة على المســـتوى العالمي، 
لتبقى هذه الجهود مستمرة بفكر خالق وإيمان قوي للمجتمع البحريني الذي تحدى 
فيه مواجهة الجائحة الصحية التي اجتاحت العالم بأســـره، لينشـــئوا بفضل من هللا 
تعالـــى اتحـــادًا مجتمعيـــًا فريدًا شـــاركت فيه قيادتنا الرشـــيدة بالفكر الرشـــيد، وكل 

المؤسسات الصحية والقطاعات المساندة، وجميع أفراد المجتمع البحريني.
وما دعاني للكتابة في هذا الشـــأن أنه في األســـبوع الماضي نشرت صحفنا المحلية 
تقريـــرًا لمنظمـــة الصحة العالمية اســـتعرضت فيه قصة نجـــاح البحرين في مواجهة 
جائحة كورونا، وكيف تعاملت المملكة خالل هذه التجربة الصعبة بمفاهيم مبتكرة 
فـــي إدارة األزمات وبالمســـتوى المتميز الذي قدمته الحكومـــة، والذي كان أنموذجًا 
فريدًا في التعامل مع تداعيات هذه الجائحة، خصوصًا فيما يتعلق بصحة اإلنسان، 

والذي كان على سلم أولويات الحكومة التي لم تفرق بين المواطن والوافد.
كمـــا أن أحـــد أهم أســـباب نجاح استجــــابة المملكـــة لمواجهة هذه الجائحة، حســـب 

ما اســـتعرضه تقرير منظمة الصحـــة العالمية، التضامن المشـــترك لجميع القطاعات، 
والـــذي انعكـــس في كل عمل وقــــرار خالل هذه األزمة الصحيـــة، حيث لم يكن فقط 
نهجًا حكوميًا، بل كان نهجًا يشـــمل المجتمع بأسره، على أساس مبدأ المساواة الذي 
مكـــن من الوصول إلى حملة موحدة ومســـتمرة وتعاونية ضـــد كوفيد 19. الحديث 
عـــن نجاح التجربـــة البحرينية وهذا اإلنجاز الكبير الذي حققته فيما يتعلق بالشـــأن 
الصحـــي على المســـتوى العالمي، يثبـــت فعالية مفهوم الفريـــق الواحد وقدرته على 
تخطي الصعوبات بمختلف أشكالها بسهولة ويسر، ويثبت أن لدينا قدرات وكفاءات 
وطنيـــة قـــادرة علـــى أن تصنـــع الفـــارق فـــي جميـــع المجـــاالت، ويثبـــت أن المجتمع 

البحريني مجتمع واع وملتزم ومتعاون ومتماسك.
البحريـــن مســـتمرة في تحقيق المزيد من النجاحـــات والطموحات واإلنجازات بإذن 
هللا تعالـــى، وســـتواصل هـــذا النهـــج اإليجابي الذي ســـيجعل منها دولـــة في مصاف 
الدول المتقدمة في هذا الشأن الصحي، كما أنها ستواصل مسيرة الطموح لتحقيق 
المزيـــد مـــن اإلنجـــازات علـــى المســـتوى الخارجـــي، فـــي مختلـــف المجـــاالت المهمة 

والحيوية لتتمكن من تحقيق مراكز متقدمة محليًا وخارجيًا.

د. خالد زايد

قصة نجاح بحرينية

تكمن أهمية األمن الغذائي في أنه أســـاس الحياة، والعمل على توفيره بكميات 
أكثر وبدون أي نقص يمثل الهدف الثاني من أهداف التنمية المســـتدامة لألمم 
المتحـــدة، وجـــزء ال يتجزأ من تحقيق األمن فـــي العالم، إذ يتأثر الغذاء بعوامل 
السياســـة واالقتصـــاد والحـــروب والنزاعـــات بين الدول، وســـوء المنـــاخ وندرة 
الميـــاه، ووجـــود الغذاء يحل العديد من مشـــاكل البشـــر والـــدول، ويعتبر األمن 

الغذائي ركيزة أساسية لتحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي.
وتحقيًقا لهذه األهداف المســـتدامة لألمن الغذائي اجتمعت “اللجنة التأسيسية 
للشركة البحرينية الُعمانية لالستثمار القابضة” في البحرين، وناقشت موضوع 
“التعـــاون االقتصـــادي واســـتثمار الفـــرص المتاحة فـــي القطاعـــات الواعدة بين 
البحريـــن وُعمـــان مـــن أجـــل زيـــادة االســـتثمار والتجـــارة البينية بيـــن القطرين 
الشـــقيقين، والتي تركزت في مجال األمن الغذائي والقطاع اللوجســـتي”، وذلك 
بحضـــور وفد من غرفة تجارة وصناعة البحريـــن ورئيس فرع الغرفة التجارية 
الُعمانيـــة بمحافظة البريمي “ســـعادة زاهر الكعبي” وبمعية عدد من المســـؤولين 

من الجانبين.
وُتجســـد هـــذه اللقـــاءات العالقـــات الثنائيـــة والروابـــط األخويـــة والتاريخيـــة 
واالقتصاديـــة المتميـــزة التي تجمع بين القطرين الشـــقيقين، وُتعزز ُســـبل ســـير 

التجارة البينية واالستفادة من كل الُفرص االستثمارية الموجودة في السوقين 
البحرينـــي والُعمانـــي في مجاالت األمن الغذائي، والتي من شـــأنها زيادة ِنَســـْب 
التجـــارة بينهمـــا، والعمل مًعا إلقامة شـــركات ومشـــاريع مشـــتركة بين قطاعات 
األعمـــال، وينعكـــس ذلـــك باإليجاب علـــى مصالح القطريـــن والشـــعبين الُعماني 

والبحريني، واالرتقاء باالستثمارات والتبادل التجاري بين القطرين.
تحمـــل مثـــل هذه اللقـــاءات بيـــن البحرين وُعمـــان كل معاني التضامـــن والعمل 
بمســـؤولية وااللتـــزام باألهـــداف المشـــتركة المتمثلة فـــي تعزيز األمـــن الغذائي 
وســـالمة األغذيـــة، ليكونـــا قادريـــن على أية مســـتجدات أو ظـــروف إقليمية أو 
دوليـــة آنيـــة أو مســـتقبلية ــ ســـواء كانـــت اقتصاديـــة أو اجتماعيـــة أو أمنية أو 
طبيعيـــة، واالتفاق على ُســـبل تخطي أيـــة تحديات تتعلق بسالســـل اإلمدادات 
الغذائية لبلديهما ومنطقة الخليج العربي، وتمتين الشـــراكة الثنائية والجماعية 
بتبادل الخبرات في القطاع الغذائي بتنوعاته وتوفيره، ما ُيجسد وحدة المصير 
التـــي تربط بيـــن القطرين وبين أقطـــار مجلس التعاون في الخليـــج العربي، ما 
يســـتوجب توحيد الجهـــود الثنائية وتعزيـــز العمل الجماعي المشـــترك لتحقيق 

أمن غذائي ُمستدام.

عبدعلي الغسرة

تعاون بحريني ُعماني في مجال األمن الغذائي

مالحظات على زيارة بايدن وقمة جدة
زيـــارة الرئيـــس األميركـــي جو بايـــدن للمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة ومن قبلها إســـرائيل في هذا التوقيـــت الذي تعاني فيه 
الواليـــات المتحدة من صعوبات اقتصاديـــة وزيادة في التضخم 
بشـــكل غير مســـبوق، وآثار الحرب الروســـية األوكرانية، وعالقة 
كل ذلـــك بانتخابـــات الكونجـــرس األميركـــي القريبـــة ومخـــاوف 
الديمقراطييـــن مـــن فـــوز الجمهورييـــن باألغلبيـــة، كل هـــذا يؤكد 
األهمية الكبيرة للمملكة العربية السعودية والعرب عموما بالنسبة 

للمصالح األميركية في هذه الظروف.
وقد صدرت إشـــارات كثيرة خالل لقاء بايدن مع خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد ســـمو األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان، وخالل قمـــة جدة تبيـــن أن األمـــور أصبحت 
مختلفـــة، وأن الواليـــات المتحـــدة بحاجـــة ماســـة للعـــرب، وأن 
العالقات االســـتراتيجية مع العرب أمر يهمها بنفس الدرجة التي 
تهم العرب، وقد بدا ذلك من خالل الحوار بين سمو األمير محمد 
بن ســـلمان وبايدن والموضوعات التي طرحت، وحتى من خالل 

أسئلة الصحافيين وردود بايدن عليها.
والمالحظـــة المهمـــة أيضا رغبة القادة العـــرب في العمل على حل 
أزمات المنطقة في الوقت الراهن، والتي عكســـتها كلماتهم خالل 

قمة جدة بشكل مبشر.
الخالصـــة من خالل المشـــهد العربي الحالي أننـــا اآلن أمام لحظة 
مواتيـــة بالنســـبة للعرب لتحقيق المصالـــح العربية، وما نريده هو 
االستخدام الصحيح الناجح لهذه اللحظة سواء فيما يتعلق بحل 
األزمـــات العربيـــة الحاليـــة، أو فيما يتعلـــق بالعالقـــات األميركية 
العربيـــة وتحقيـــق متطلبات األمـــن القومي العربـــي، ولن يتحقق 
االســـتخدام الصحيـــح للحظة الحاليـــة إال باتفاق عربـــي وإصرار 

عربي على االستفادة من الحالة األميركية والعالمية الحالية.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

ولكم في القصاص حياة
بعـــد أن صـــدر حكـــم القاضـــي بإعـــدام المتهم فـــي جريمـــة القتل 
البشعة التي صدمت المجتمع المصري بل والعربي بكل تفاصيلها 
وفظاعتها وجرأة فاعلها على ذبح شابة جهاًرا نهاًرا دون أي رادع 
أو خـــوف مـــن فعلته الشـــنيعة، توالـــت دعوات وعـــروض من هنا 

وهناك ألهل الضحية لقبول “الدية” والعفو عن القاتل.
ومـــع تقديـــري لهـــذه المشـــاعر الطيبة والعـــروض المتنوعـــة التي 
تحركهـــا الرغبـــة فـــي الحفـــاظ على نفس بشـــرية علـــى اعتبار أن 
تنفيـــذ حكـــم اإلعدام لـــن يفيد وأن قبـــول “الدية” قـــد يكون أنفع 
ألهـــل الضحية، إال أن هؤالء نظروا إلى جانب واحد في القضية، 
وربمـــا هـــو الجانـــب األقـــل أهمية، فمـــن يصـــل لهـــذه الدرجة من 
القســـوة واإلجرام ال يســـتحق الحياة من األساس، وال يكون أهال 

ألي تعاطف معه.
لم يضع هؤالء أنفســـهم محل أهل الشـــابة القتيلـــة ومدى حزنهم 
وقهرهم على إزهاق روح ابنتهم بهذه الجريمة البشعة والوحشية 
المفرطـــة، وكيـــف أن حكم اإلعـــدام قد يكون مخفًفـــا لهذه اآلالم 
على األقل ألنهم لن يروا قاتل ابنتهم ولن يكون له وجود. تجاهل 
هـــؤالء أن هذه الجريمة هي جريمة قتل متعمد عن ســـبق إصرار 
وترصد وتخطيط وتدبير، وليست جريمة قتل خطأ كي نتحدث 
عـــن دية وتعويض وغيرها من هـــذه األمور، فلم ينظر هؤالء إلى 
أن تنفيذ حكم اإلعدام في القاتل بمثابة رادع حقيقي وجاد لكل 
من تســـول له نفســـه استســـهال الدم واإلقدام على إزهاق أرواح 
الناس بحجج واهية ومبررات أقرب لألكاذيب واألباطيل، السيما 
أننا شـــهدنا عدة حـــوادث مماثلة لهذه الحادثـــة بعدها بأيام قليلة 
وأشـــار مرتكبوهـــا بكل وقاحة إلى أنهم يفعلـــون بضحاياهم مثل 
مـــا فعل هذا القاتل بضحيته، فكان من المهم ومن الضروري جًدا 
أن يكـــون الحكـــم عادالً وســـريًعا لمنـــع انزالق مجتمعاتنـــا العربية 
لسلسلة من الجرائم التي تهدد نسيجه المجتمعي والعالقات بين 

أفراده.
صحيـــح أن تنفيـــذ حكم اإلعـــدام يعني إنهاء حياة نفس بشـــرية 
واحدة قامت وارتكبت جريمة بشـــعة، لكنه يحفظ الحياة ألفراد 

المجتمع ويحول دون شيوع الجريمة.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي
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