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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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ــن صـــاحـــبـــة  ــ ــ ــة مـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ بـــــرعـــــايـــــة كـ
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة ســبــيــكــة بنت 
البالد  قرينة عاهل  آل خليفة  إبراهيم 
االستشاري  المجلس  رئيسة  المعظم 
لـــلـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــقــطــاع 
ــادرة الــوطــنــيــة  ــبــ ــمــ الـــزراعـــي، تـــعـــلـــن الــ
تدشين  عــن  الـــزراعـــي  الــقــطــاع  لتنمية 
الوطنية  الحملة  من  الثانية  المرحلة 
تهدف  التي  خــضــراء«  للتشجير »ُدمِت 
لزيادة  الــدولــة  دعم استراتيجيات  إلــى 
ــي الــمــمــلــكــة من  الـــرقـــعـــة الـــخـــضـــراء فـ
خــــالل الــتــنــســيــق بــيــن الـــقـــطـــاع الــعــام 
المخطط  المشاريع  لتنفيذ  والخاص 
ــار  لــهــا والــمــســاهــمــة فـــي تــخــفــيــف اآلثــ
الــبــيــئــيــة الــنــاجــمــة عـــن تــغــيــر الــمــنــاخ 
وتقليل االنبعاثات الكربونية باإلضافة 
إلى تجميل وتظليل المساحات العامة 

والشوارع.
ــة مــن  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــلــ ــرحــ ــمــ وتـــــأتـــــي الــ
ــر  ــيـ ــجـ ــشـ ــتـ ــلـ الـــــحـــــمـــــلـــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة لـ

ــا تـــم إنـــجـــازه مــنــذ إطــالق  ــتـــدادًا لـــمـ امـ
الحملة في أكتوبر من عام 2021، حيث 
بالتعاون  األولــــى،  مرحلتها  فــي  سعت 
والـــزراعـــة  الــبــلــديــات  شـــئـــون  وزارة  مـــع 
والمجلس األعلى للبيئة وبدعم جزيل 
مـــن مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص في 
إنجاز 34 مشروًعا زراعًيا، َشَملت غرس 
49 ألـــف شــجــرة وشــجــيــرة مــوزعــة على 

محافظات المملكة األربع.
ــي بـــدايـــة  ــادرة فــ ــبــ ــمــ وتـــســـتـــهـــدف الــ
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــحـــمـــلـــة 40 
مواقع  منها  وتجميليا  زراعيا  مشروعا 
عــامــة تــابــعــة لـــشـــؤون الــبــلــديــات وعـــدد 
مــن مــحــطــات الــنــقــل الــعــام، بــاإلضــافــة 
األولــيــة،  الصحية  للرعاية  مــراكــز  إلــى 
 000?25 مـــــن  أكــــثــــر  زراعــــــــــة  ــتــــم  ــتــ وســ
ــهـــدف الــمــســاهــمــة  ــيـــرة بـ ــرة وشـــجـ ــجـ شـ
فــــي تــحــقــيــق أهـــــــداف اإلســتــراتــيــجــيــة 
المبادرة  وتتعاون  للتشجير.  الوطنية 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــمــيــة الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي 
ــذه الــحــمــلــة الــوطــنــيــة مـــع عــدد  فـــي هــ
والخاصة  الحكومية  الــمــؤســســات  مــن 
الــمــهــتــمــيــن  ــن  مــ ــتــــصــــاص  االخــ وذوي 
المزيد  تستقطب  أن  وتأمل  بالزراعة، 
من الشراكات لتحقيق أهداف الحملة 
عشر  الثالث  الهدف  مع  تنسجم  التي 
التنمية  ــداف  أهــ والــخــامــس عــشــر مــن 

المستدامة.

ــــوف تــتــم  قــضــيــة مــهــمــة سـ
مــنــاقــشــتــهــا بــيــن قـــــادة الــعــالــم 
المشاركين في مؤتمر األطراف 
التــــفــــاقــــيــــة األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ــاريـــة بــشــأن تــغــيــر الــمــنــاخ  اإلطـ
ستستضيفه  الـــذي   »cop27«

مصر الشهر المقبل.
ــة الـــتـــمـــويـــل  ــيــ وهــــــــي قــــضــ
دولــًيــا  ُيسمى  مــا  أو  الــمــنــاخــي، 
مــوضــوع »الــخــســائــر واألضــــرار« 
المناخي،  التغير  عن  الناجمة 
للخارجية  إنجازا  يحسب  مما 
الــــمــــصــــريــــة إلصـــــــرارهـــــــا عــلــى 
ــي جــــــــدول أعـــمـــال  ــ طـــرحـــهـــا فـ
أهمية  تعكس  ألنــهــا  الــمــؤتــمــر، 
دعــم الـــدول األكــثــر تــضــررا من 
المناخ، وخاصة  تغير  تداعيات 

بعد الجفاف الذي أوصل الصومال إلى مستوى 
عصفت  الــتــي  الــمــدمــرة  والفيضانات  الــمــجــاعــة، 

بنحو ثلث سكان باكستان.
لمناقشة  األولوية  إعطاء  إلى  تسعى  فمصر 
اقتصادية  خسائر  تكبدت  التي  البلدان  تعويض 
آلية  أن  إال  وعــواقــبــه،  المناخ  تغير  بسبب  كبيرة 
وكانت  مبتكرة،  طرق  إيجاد  تتطلب  التعويضات 
ــرة بتمويل  أكــثــر مــن مـ تــعــهــدت  قــد  دول عــديــدة 
أبرز  ومــن  الفقيرة،  الــدول  في  المناخ  مشروعات 
ــذا الــمــجــال تــدشــيــن صــنــدوق  الــمــشــاريــع فـــي هــ
بهدف  2010م  عام  تأسس  الــذي  األخضر  المناخ 
الــدول  لمساعدة  ســنــويــًا  دوالر  مليار   100 جمع 
النامية على االستجابة لتغير المناخ دون تغطية 
الخسائر واألضرار، لكن تمويلها السنوي بلغ 80 
مليار دوالر فقط، كما أن الكثير منه أعيد تدويره 
في أشكال المساعدة اإلنمائية العادية بحسب ما 

جاء في صحيفة )جلوب إيكو( البريطانية.
الصناعية  الــدول  التزام  في مسألة  والالفت 
الـــكـــبـــرى بـــتـــقـــديـــم تـــعـــهـــداتـــهـــا الـــمـــالـــيـــة لـــلـــدول 
اتخذت  صغرها  رغم  دوال  هناك  فإن  المتضررة، 
خـــطـــوات مــتــقــدمــة، مـــن بــيــنــهــا الـــدنـــمـــارك أول 
الخسائر  تعويضات  رسميا  تمول  مستقلة  دولــة 

واألضرار بمبلغ 13 مليون دوالر.

بــهــذا  مـــؤتـــمـــر  ــاد  ــقـ ــعـ انـ إن 
الــحــجــم الــهــائــل ألول مـــرة في 
ــة عــربــيــة كــبــرى مــثــل مصر  دولـ
فـــي تسلم  -تــتــبــعــهــا اإلمـــــــارات 
المقبل-  العام  المؤتمر  رئاسة 
لــــهــــو حــــــــدث إعــــــالمــــــي هـــائـــل 
نشطاء  منه  سيستفيد  حتما 
التمويل  قضية  إلثـــارة  البيئة 
تخفيض  وكـــذلـــك  الــمــنــاخــي، 
االنبعاثات، والتكيف مع اآلثار 
الــمــتــولــدة عـــن تغير  الــســلــبــيــة 

المناخ.
السياسي  المستوى  وعلى 
نـــجـــاح ســيــتــحــقــق في  ــإن أي  فــ
المؤتمر سيكون بمثابة اختبار 
فعلي لصالبة وقدرة المجتمع 
وبناء  المناخ  تحديات  مع  التعامل  على  الدولي 
الثقة بين الدول المتقدمة والنامية وبدء مسار 
الــتــفــاوض والـــتـــشـــاور فــيــمــا بــيــن األطـــــراف على 

قضية الخسائر واألضرار.
الــعــالــم كــلــه يــتــرقــب الــنــجــاح الــعــربــي األول 
فــي اســتــضــافــة هـــذا الــحــدث الــمــهــم الـــذي ســوف 
تــشــارك فــيــه الــبــحــريــن إيــمــانــا منها بـــدورهـــا في 
وترسيخ  الــدولــي  المجتمع  قضايا  مع  التعاطي 
قــواعــده  أرســـى  الـــذي  البيئية  الدبلوماسية  نهج 
ــه ولــــي عــهــده  ــاراتـ ــسـ مــلــيــكــنــا الــمــعــظــم وحـــــدد مـ
الــوزراء الموقر، وليس أدل على ذلك مما  رئيس 
السادسة  الــدورة  أكــده سموه خــالل مشاركته في 
والــعــشــريــن لــمــؤتــمــر الــمــنــاخ الــتــي عــقــدت الــعــام 
المتحدة  بالمملكة  في مدينة غالسكو  الماضي 
الــبــحــريــن داعــمــة لــكــل مــا مــن شأنه  بـــأن مملكة 
تحقيق األهداف المناخية التي تسهم في حماية 

كوكب األرض.
لتنظيم  ريادتها  النجاح لمصر في  فأمنيات 
بالمناخ،  المعني  العالمي  المؤتمر  واستضافة 
والــعــقــبــى لــــإمــــارات الــشــقــيــقــة فـــي تــســلــم رايـــة 
ينعم  عــالــم  فــي  أمــل  وكلنا  بعدها.  مــن  المؤتمر 

سكانه بالتنمية المستدامة واالزدهار. 

م�ص�ر..  ف�ي  ُتبح�ث  المناخي�ة  العدال�ة 

وت�����ص��ان��ده��ا ال��ب��ح��ري��ن م���ع ال��ع��ال��م

بقلم: 
د. وجدان فهد 

برعاية الأميرة �سبيكة

المبادرة الوطنية تد�ش���ن المرحل���ة الثانية من حملة الت�ش���جير

شـــــــــــــــــارك الـــــــدكـــــــتـــــــور 
عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف بــــن راشــــد 
ــر الــخــارجــيــة  الــزيــانــي وزيــ
ــة  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ أمــــــــــــــس فـــــــــــي الـ
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة الجـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ الـ
مـــجـــلـــس جـــامـــعـــة الــــــدول 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــيــــة عــ الــــعــــربــ
وزراء الخارجية للتحضير 
الــجــامــعــة على  لــمــجــلــس 
مــســتــوى الــقــمــة الــحــاديــة 
والثالثين التي ستعقد في 
فخامة  بــرئــاســة  الــجــزائــر 
ــــس عـــبـــدالـــمـــجـــيـــد  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
تــبــون رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الديمقراطية  الجزائرية 
 1 فــي  الشقيقة  الشعبية 

و2 نوفمبر. 
خــارجــيــة  وزراء  وأقـــــر 

الــــــدول الــعــربــيــة الــمــوضــوعــات 
ــدول  ــرر عـــرضـــهـــا عـــلـــى جــ ــقـ ــمـ الـ
أعـــمـــال قــمــة أصـــحـــاب الــجــاللــة 
الــدول  قـــادة  والفخامة  والسمو 
ــرارات  ــقــ ــع الــ ــاريـ الـــعـــربـــيـــة، ومـــشـ
ــادة  ــ ــقـ ــ ــا إلـــــــى الـ ــهــ ــعــ الــــمــــقــــرر رفــ
الــقــرارات  ومــشــاريــع  العتمادها، 
ــة مـــــــن الـــمـــجـــلـــس  ــ ـــوعــ ــ ـــرفـ ــ ــمـ ــ الــ

ــــي،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االقــــــتــــــصــــــادي واالجـ
القمة  الى  المرفوعة  والتقارير 

بشأن العمل العربي المشترك.
صــادق  فــؤاد  الجلسة  حضر 
البحارنة سفير مملكة البحرين 
الــجــزائــر، وأحــمــد الطريفي  فــي 
رئــيــس قــطــاع الـــشـــؤون الــعــربــيــة 

بوزارة الخارجية.

وزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي�������ش���ارك ف����ي ال��ج��ل�����ش��ة 

ال��خ��ت��ام��ي��ة الج��ت��م��اع م��ج��ل�����س ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة

بــنــت السيد  الـــدكـــتـــورة جــلــيــلــة  أكــــدت 
جـــواد حــســن وزيــــرة الــصــحــة أهــمــيــة الـــدور 
فــي دعم  الصحي  القطاع  بــه  يــقــوم  الـــذي 
ســـبـــل تـــطـــويـــر جــــــودة وكــــفــــاءة الـــخـــدمـــات 
الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين 
بــالــشــراكــة  الــبــحــريــن، مــشــيــدًة  فــي مملكة 
ــتـــي تــســهــم فــي  الــمــجــتــمــعــيــة الـــفـــاعـــلـــة الـ
من  العديد  وتنفيذ  مبادرات  عدة  تحقيق 
المشاريع المهمة والتي تستهدف مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات الــصــحــيــة لــتــوفــيــر خـــدمـــات 

صحية شاملة ومتكاملة للجميع.
ــــالل اســتــقــبــالــهــا رفــيــق  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
لمجموعة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  الــنــايــض 
بنك السالم، بحضور الدكتورة لولوة راشد 
شويطر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
لمراكز الرعاية الصحية األولية، والدكتور 
أمناء  مجلس  عضو  الحمر  فيصل  نــواف 
مراكز الرعاية الصحية األولية، إلى جانب 
السالم، وذلك  ببنك  المسؤولين  عدد من 
لــتــقــديــم الــبــنــك الـــدعـــم لــمــراكــز الــرعــايــة 
بــتــوفــيــر جــهــاز تصوير  ــيـــة  الــصــحــيــة األولـ
من  الذي  )الماموجرام(  الشعاعي  الثدي 
سرطان  عن  المبكر  الفحص  يتم  خالله 

الثدي.

ــق الـــنـــايـــض  ــيــ ــه، أعـــــــرب رفــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السالم 
عن فخر واعتزاز البنك بهذه المبادرة التي 
تندرج تحت مظلة المسؤولية االجتماعية 
إطار  وتأتي ضمن  الــســالم«  »أيــدي  للبنك 
ــيـــهـــي »مـــتـــضـــامـــنـــيـــن مــع  ــتـــوجـ ــبــــدأ الـ ــمــ الــ
في  تصب  كونها  ُقدًما«،  نمضي  مجتمعنا 
صالح إحداث تغيير وترك بصمة إيجابية 
ــالوة عــلــى مــســاهــمــتــهــا  ــ فـــي الــمــجــتــمــع، عـ
البنك  واستراتيجيات  خطط  تعزيز  فــي 

التنموية  القطاعات  أبـــرز  لــدعــم  الــهــادفــة 
في مملكة البحرين وباألخص المنظومة 
تقدمه  ما  إلى  نظًرا  المتكاملة،  الصحية 
مــــن خــــدمــــات رعــــايــــة صـــحـــيـــة وعـــالجـــيـــة 
لجميع  المستوى  عاليتْي  وكفاءة  بجودة 

المواطنين والمقيمين على حد سواء.
من جانبها، أكدت الدكتورة لولوة راشد 
شويطر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
أن جهاز  الرعاية الصحية األولية  لمراكز 
)الماموجرام(  للثدي  الشعاعي  التصوير 

سيدعم الحملة الوطنية للفحص المبكر 
عـــن ســـرطـــان الـــثـــدي فـــي مـــراكـــز الــرعــايــة 
الــدراســات  أثبتت  حيث  األولــيــة،  الصحية 
والتجارب بأن التشخيص المبكر لسرطان 
والتعافي  الــعــالج  نسبة  مــن  يــزيــد  الــثــدي 
ــان اكــتــشــاف وتــشــخــيــص ســرطــان  كــلــمــا كــ
دعم  مثّمنة  متقدمة،  مــراحــل  فــي  الــثــدي 
بــنــك الـــســـالم ومـــا يــقــوم بـــه مـــن دور بـــارز 
تعود  التي  المجتمعية  الشراكة  إبــراز  في 

بالخير للوطن والمواطنين.
كما أشاد الدكتور نواف فيصل الحمر 
عضو مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية 
يبادر  التي  الكبيرة  بالمساهمات  األولــيــة 
بها بنك السالم والتي تجسد روح التعاون 
والعمل المشترك بهدف تطوير وتحسين 
مستوى الخدمات الوقائية والتشخيصية 
المقدمة،  والعالجات  لــأمــراض  المبكرة 
وذلــــــك لــتــلــبــيــة االحـــتـــيـــاجـــات الــصــحــيــة 
أجل صحة  المجتمع من  فئات  لمختلف 
للتبرع  وتقديره  شكره  عن  معربًا  أفضل، 
السالم  بنك  جــانــب  مــن  الــمــقــدم  السخي 
والـــــــذي يـــأتـــي فــــي إطــــــار تــطــبــيــق مـــبـــادئ 
بين  المجتمعية  والــمــســؤولــيــة  الــشــراكــة 

القطاعين الحكومي والخاص. 

وزي���رة ال�شح���ة ت�ش���يد بال�ش���راكة المجتمعية لدع���م الخدم���ات ال�شحية

ال�شعاعي ال��ث��دي  ت�����ش��وي��ر  ب��ج��ه��از  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز  ي��دع��م  ال�����ش��ام  ب��ن��ك 

الخارجية تدين التفجير االإرهابي في مقدي�شو
اإلرهابيين  التفجيرين  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانـــت 
مدينة  فــي  الــعــالــي  والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  مــقــر  اســتــهــدفــا  الــلــذيــن 
مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، ما أدى إلى مقتل وإصابة 
الضحايا  وذوي  والمواساة ألسر  التعازي  بالغ  عن  معربة  العشرات، 
العاجل  الشفاء  وتمنياتها  الشقيق،  الصومالي  والشعب  وللحكومة 
العمل اإلجرامي اآلثم، مؤكدة موقف  لجميع المصابين جراء هذا 
مملكة البحرين الرافض لإرهاب بكافة صوره وأشكاله، والداعي إلى 
ضرورة تكاتف كافة الجهود الدولية للقضاء على تلك اآلفة الخطرة.

ال�����خ�����ارج�����ي�����ة ت�����ع�����زي ال�����ع�����راق 

ف�����ي ����ش���ح���اي���ا ان����ف����ج����ار ���ش��ه��ري��ج
وتضامنها  البحرين  تعاطف مملكة  الخارجية عن  وزارة  أعربت 
مع جمهورية العراق جراء انفجار صهريج شرقي بغداد، وأسفر عن 
تعازيها وصادق  المدنيين، معبرة عن خالص  وفاة وإصابة عدد من 
مواساتها ألسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق 

في هذا المصاب األليم، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

�شحايا  ف���ي  ال��ه��ن��د  ت��ع��زي  ال��ب��ح��ري��ن 

ان���ه���ي���ار ج�����ش��ر م��ع��ل��ق غ���رب���ي ال��ب��اد

أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها 
انهيار جسر معلق في  الهند الصديقة في ضحايا  مع جمهورية 
نهر ماتشو بوالية جوجارات غربي البالد، وأسفر عن مقتل وإصابة 
ومواساتها  تعازيها  صــادق  عن  معبرة  المواطنين،  من  العشرات 
الصديق وألهالي وذوي الضحايا في  الهندي  والشعب  للحكومة 

هذا الحادث األليم، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

} سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

} وزيرة الصحة تستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السالم.

نظمتها مجموعة �شبابية تطوعية اأم�س

احتفالية اليوم الوردي للتوعية ب�شرطان الثدي باأن�شطة فنية وريا�شية 
كتبت: فاطمة علي 

التوعية  احــتــفــالــيــة  شــهــدت 
الــتــي نظمتها  الــثــدي  بــســرطــان 
فرق شبابية تطوعية مساء أمس 
ــون بــــأمــــواج  ــ ــــالجـ فــــي مـــجـــمـــع الـ
على  اشتملت  إذ  فعالة،  مشاركة 
الفنية  األنــشــطــة  مــن  مجموعة 
والـــريـــاضـــيـــة تــخــلــلــتــهــا مــشــاركــة 
ــن مــــرض  ــ ــارب نــــاجــــيــــات مــ ــ ــجــ ــ تــ

السرطان.
وقــــــــــــال مــــــؤســــــس الــــفــــريــــق 
لالحتفالية  المنظم  التطوعي 
ــد حــــافــــظ بــــوجــــيــــري إن  ــمـ مـــحـ
الفريق منذ تأسيسه في ديسمبر 
2014 نجح في إنجاز أكثر من 20 
لمرضى  وداعمة  توعوية  فعالية 
انـــشـــطـــة   4 مـــنـــهـــا  الـــــســـــرطـــــان؛ 
توعوية بسرطان الثدي، موضحا 
ــن خـــالل  مــ يــســعــى  الـــفـــريـــق  أن 
المجتمع  تــوعــيــة  إلـــى  انــشــطــتــه 
ــان بــطــرق  حــــول مــــرض الـــســـرطـ
إضــافــة  تقليدية،  وغــيــر  شبابية 
إلى التوعية االجتماعية بشراكة 
البحرين،  مملكة  في  مجتمعية 
إذ شكل الفريق شراكات تعاونية 
والمبرة  العاصمة،  مع محافظة 

الخليفية، والالجون أمواج.
أن  بـــــــوجـــــــيـــــــري  وأوضــــــــــــــــــح 
المهرجان اشتمل على فعاليات 
الــوردي  باللون  ازدانـــت  مختلفة 
ــز إلـــى  ــرمــ ــون الـــــــذي يــ ــ ــلـ ــ وهــــــو الـ

الثدي،  بسرطان  التوعية  حملة 
وفني  رياضي  نشاط  أقيم  حيث 
شـــارك بــه أكــثــر مــن 60 فـــردا من 
األطـــــفـــــال والــــنــــســــاء، واشـــتـــمـــل 
عــلــى تــجــهــيــز هـــدايـــا تــحــفــيــزيــة 
بالمستشفى  السرطان  لمرضى 
ــار، ومـــســـيـــرة  ــهــ ــنــ خـــــالل فــــتــــرة الــ
ــاور مــضــيــئــة  ــ ــأسـ مـــشـــي لــيــلــيــة بـــ
بـــالـــلـــون الـــــــوردي )لـــــون ســرطــان 
ــــدي( رمــــــــزًا بـــــأن الـــســـرطـــان  ــثـ ــ الـ
تتبدد  بأن  وآمالنا  مظلم  مرض 
من  المنبعث  بــالــضــوء  مــخــاوفــه 
توزيعها  تم  التي  الورية  األســوار 
ــلـــى الـــمـــشـــاركـــيـــن، مــــؤكــــدا أن  عـ
الــهــدف مــن االحــتــفــالــيــة تعزيز 
والــســيــدات  ككل  المجتمع  وعــي 
المبكر  الكشف  بأهمية  خــاصــًة 
عن سرطان الثدي، ودعم توحيد 
المرض  هــذا  لمكافحة  الجهود 

والتقليل من ضحاياه.

فريق  مشاركة  أن  إلى  ولفت 
»CareGiver« في شهر التوعية 
بسرطان الثدي تعكس الحرص 
ــة الــمــجــتــمــعــيــة  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــلــــى الـ عــ
والعمل اإلنساني والخيري وفي 
إطـــــار دعــمــهــا لــجــهــود الــتــوعــيــة 
ــان الـــثـــدي،  ــرطــ حـــــول مـــــرض ســ
الــعــديــد من  يتضمن  ــه  إنـ حــيــث 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــمـــشـــابـــهـــة بــهــدف 
نــشــر الـــوعـــي بــمــرض الــســرطــان 
بـــشـــكـــل عــــــام وســـــرطـــــان الـــثـــدي 
بشكل خاص، مفيدا بأن الفريق 
شارك في عدة أماكن في مملكة 
الــبــحــريــن مــثــل مــديــنــة الــشــبــاب، 
ــوق الــبــســطــة، ومــجــمــع ???  وســ
جــاردن،  واتــر  وفعاليات  العدلية 
منوها إلى أن أعضاءه حريصون 
مع  طـــرق مختلفة  ابــتــكــار  عــلــى 
كل فعالية للتوعية عن مختلف 

المواضيع.

إبراهيم  بنت  لطيفة  الشيخة  أكــدت 
إدارة  مــديــر  بــأعــمــال  الــقــائــم  آل خــلــيــفــة 
إعـــــادة  فـــريـــق  رئـــيـــس  واألداء  الــتــقــيــيــم 
واإلداريــــة  التعليمية  العمليات  هــنــدســة 
التربية والتعليم أن إعادة هندسة  بوزارة 
بــالــوزارة  واإلداريـــة  التعليمية  اإلجـــراءات 
تـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق تــغــيــيــر جـــــذري في 
التنظيمية  ــوحـــدات  الـ لمختلف  األداء 
بما يضمن  اإلجــــراءات  هــذه  تنجز  الــتــي 
جودة األداء والسرعة في اإلنجاز، مشيرة 
من  انتهى  قد  المختص  الفريق  أن  إلــى 
المرحلة األولــى عبر إجــراء مسح شامل 
لــجــمــيــع اإلجــــــــــراءات والـــعـــمـــلـــيـــات الــتــي 
تقوم بها الوزارة، وأنه يجري اآلن ترتيب 
أولويات عمليات التطوير، حيث ستعمل 

االستشارية  الشركات  إحــدى  مع  ــوزارة  الـ
لــعــمــل تــقــيــيــم شـــامـــل آللـــيـــات الــتــطــويــر 
الـــمـــقـــتـــرحـــة، ومـــــن ثــــم وضـــــع الــخــطــط 
العمليات  لــتــطــويــر  الـــالزمـــة  الــتــنــفــيــذيــة 
سواء من خالل استحداث أنظمة رقمية، 

أو تطوير األنظمة القائمة.
وأشـــــارت إلـــى أن جــمــيــع الــتــطــويــرات 
التي تشمل إجراءات وعمليات القطاعات 
ــوف تـــتـــم تــرجــمــتــهــا إلـــى  ــ الــتــعــلــيــمــيــة سـ
سياسات داخلية معتمدة بالوزارة، وسوف 
والعمليات  اإلجــــــراءات  جــعــل  فــي  تسهم 
الداخلية أكثر تركيًزا واختصارًا وتناغمًا، 
ــدًا مــن أهـــم الــحــلــول التي  ــ حــيــث إن واحـ
يعمل الفريق على تطبيقها في عمليات 
ــدد الــــوحــــدات  ــ ــر هــــو تــقــلــيــل عــ ــويـ ــتـــطـ الـ

فيها،  ــراء  اإلجــ ينتقل  الــتــي  التنظيمية 
ــيـــل عــــــدد الــــمــــوافــــقــــات الـــرســـمـــيـــة  ــلـ ــقـ وتـ
عن  فضاًل  العمليات،  إلنــجــاز  المطلوبة 

اختصار الوقت.
ــاد مــخــرجــات  ــمـ ــتـ جـــــاء ذلـــــك إثـــــر اعـ
المرحلة األولى التي قام بها فريق إعادة 

هــنــدســة الــعــمــلــيــات، حــيــث قـــدم الــفــريــق 
إلى  األولـــى  للمرحلة  الختامي  تــقــريــره 
المدير  الدكتور محمد مبارك بن أحمد 
اللجنة  رئــيــس  ــدارس  ــمـ الـ لـــشـــؤون  الـــعـــام 
الــتــوجــيــهــيــة لـــمـــشـــروع تـــطـــويـــر الــهــيــكــل 

المؤسسي لوزارة التربية والتعليم.

ينهي  ب����»ال���ت���رب���ي���ة«  ال��ع��م��ل��ي��ات  ه��ن��د���ش��ة  ف���ري���ق 
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 تحت شعار »االستثمار في اإلنسانية 
وبمشاركة  جديد«،  عالمي  نظام  تمكين   -
أكــثــر  يـــمـــثـــلـــون  ــارك  ــشــ مــ آالف   )6( نـــحـــو 
مــتــحــدث  ونــــــحــــــو)500(  دولـــــــة،   )50( مــــن 
مــن قــطــاعــات مختلفة مــن داخـــل وخـــارج 
السعودية، موزعين على  العربية  المملكة 
الــســادســة  النسخة  عــقــدت  جــلــســة،   )180(
من مؤتمر مستقبل االستثمار وعلى مدى 
ــوم الـــثـــاثـــاء 25/  ــــدءا مـــن يــ ــام بـ ــ ثـــاثـــة أيـ
ورشة   )30( إلــى  باإلضافة   ،2022/ أكتوبر 
على  مـــوزعـــة  مــصــغــرة  قــمــم   )4( و  عــمــل 
ياسر  األستاذ  وصفها  التي  المؤتمر.  أيام 
الــرمــيــان مــحــافــظ صــنــدوق االســتــثــمــارات 
إدارة  رئــيــس مــجــلــس  الـــســـعـــودي،  الــعــامــة 
مؤسسة مبادرة مستقبل االستثمار بالقول 
»إن مبادرة مستقبل االستثمار تعّد بمثابة 

العالمي مع أهمية االلتزام بالمقدرات  المحرك للتعاون 
ومن أبرزها االستثمار في اإلنسانية في ظل نظام عالمي 
جــديــد«. وهـــذا مــا يتضح بــجــاء مــن الــمــوضــوعــات التي 
والتحليل  بالدراسة  السادسة  دورتــه  في  المؤتمر  تناولها 
بــمــوازنــة  المتعلقة  واالنــشــغــاالت  الــقــضــايــا  شملت  حــيــث 
النجاح مع االستدامة، والصعود الجيو اقتصادي العالمي، 
العالم، السيما  دول  إلى تحقيقها  التي تسعى  والمساواة 
الدول األقل تقدما، في ظل عالم غير متساٍو، فضا عن 
الجهود التي يبذلها قادة دول العالم إلعادة العالم لما كان 
عليه قبل جائحة كورونا، وتجاوز ما يواجهه من تحديات 
وعــدم  التضخمية  كالضغوط  متوقعة،  وغير  مستعصية 
انتظام ساسل اإلمداد والتطورات الجيوسياسية واألمنية 
في عدد من مناطق العالم، ومحاوالت إعادة االصطفافات 
الدولية وإصاح إن لم يكن تغيير النظام العالمي القائم، 
ــر الـــذي أدى إلـــى تــبــاطــؤ االقــتــصــاد الــعــالــمــي وإعــاقــة  األمـ
الضغوط  وتصاعد  األمــوال،  رؤوس  وتدفق  التجارة  حركة 
متعددة األنماط على الدول التي تحاول أن تشق لنفسها 

طريقا مستقا بعيدا عن المشهد العالمي المرتبك. 
من  مجموعة  األول  الــيــوم  جلسات  ناقشت  وقــد  هــذا 

اآلثــــار  ذات  الــحــيــويــة  الـــمـــوضـــوعـــات 
ــدءا مــــن إيــــجــــاد حــلــول  ــ الـــعـــالـــمـــيـــة، بــ
ــاجــــات  ــيــ ــتــ ــة لـــتـــلـــبـــيـــة االحــ ــتــــدامــ مــــســ
األســاســيــة لــســكــان الــعــالــم، ومــواجــهــة 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــطــرحــهــا الــنــظــام 
ــفــــرص الــتــي  الــعــالــمــي الـــجـــديـــد، والــ
يمكن أن تنشأ عنه، مثل إنشاء نظام 
ــادي يـــحـــســـن نـــوعـــيـــة الـــحـــيـــاة  ــتــــصــ اقــ
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن حــــــول الــــعــــالــــم. فــيــمــا 
األول  اليوم  في  األولــى  القمة  عقدت 
للمؤتمر تحت شعار »صراع األجيال« 
الــوظــائــف  شــكــل  مــحــاولــة إلدارة  فـــي 
حقبة  فــي  المستقبلي،  واالســتــثــمــار 
زمنية تعد بمثابة انتقال بين األجيال 
القديمة واألجيال الحالية والمقبلة، 
والتي تتميز بأنها نشأت في ظل بيئة 
ولها  وتعليميا،  وثــقــافــيــا  اجــتــمــاعــيــا،  وأثــقــل  رقــمــيــة  أكــثــر 
اهتماماتها ومتطلباتها الخاصة التي لم تألفها األجيال 

السابقة. 
من  عــدد  للمؤتمر  األول  الــيــوم  جلسات  فــي  وتــحــدث 
كبار المصرفيين التنفيذيين في وول ستريت، من بينهم 
جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان، 
وقد  وآخــرون.  ساكس  جولدمان  رئيس  سولومون  وديفيد 
تركزت أحاديثهم على أثر التطورات التقنية التي شهدها 
العالم على القطاع المالي والمصرفي وبالتالي ما ينجم 
عنها من آثار على مختلف القطاعات االقتصادية األخرى. 
تطرقت  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  صعيد  وعــلــى   
الــجــلــســة إلـــى اآلفــــاق الـــواعـــدة لــاســتــثــمــار عــبــر اســتــفــادة 
المال  رأس  لــســوق  المناسبة  التكلفة  مــن  المستثمرين 
العالية  والـــوفـــرة  لــلــمــعــامــات،  المنخفضة  التكلفة  مــع 
سبل  الجلسة  تــنــاولــت  كما  الــعــالــي.  ــان  واألمــ للمعلومات 
ــي، والـــتـــطـــور الــتــقــنــي فــي  ــاعـ ــنـ ــطـ تـــوظـــيـــف الــــذكــــاء االصـ
المصرفية،  والــشــركــات  الــبــنــوك  تقدمها  الــتــي  الــخــدمــات 
منتجات  مــن  تقدمه  ومــا  الــمــصــارف  منصات  على  عـــاوة 
صديقة للبيئة، وازدياد حجم البنوك الرقمية بنسبة %50 

وجودة  المالية،  التقنية  قطاع  وبــروز  كورونا،  جائحة  بعد 
األصول والرهن العقاري.

للمؤتمر  األول  الــيــوم  خـــال  المملكة  حققت  وقـــد   
عددا من اإلنجازات االستثمارية منها توقيع ست مذكرات 
العالمية في مجاالت  الشركات  تفاهم مع عدد من كبرى 
ــودة الــحــيــاة والــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة والــنــقــل  ــ الــطــاقــة وجـ
والتقنية الحيوية والمالية، وبما يسهم في تعزيز وتطوير 
التي  الرئيسة  التحديات  ومعالجة  والــمــهــارات،  الــقــدرات 
واالســتــفــادة  لــهــا،  المناظرة  السعودية  القطاعات  تــواجــه 
إلى  العالمية، إضــافــة  الــمــمــارســات  الــخــبــرات وأفــضــل  مــن 
ــادرات جــديــدة وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل للشباب  ــبـ إطــــاق مـ
السعودي، وفتح مقرات إقليمية في السعودية بما يتوافق 

مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
صاحب  إعــان  المؤتمر  من  الثاني  اليوم  شهد  فيما 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس 
تأسيس  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  بالمملكة  الـــــوزراء  مجلس 
إقليمية،  شــركــات  الــعــامــة لخمسة  االســتــثــمــارات  صــنــدوق 
من  عــّدة،  استراتيجية  قطاعات  في  االستثمار  تستهدف 
والتعدين،  العقاري،  والتطوير  التحتية،  البنية  ضمنها 
والرعاية الصحية، والخدمات المالية، واألغذية والزراعة، 
القطاعات  من  وغيرها  والتقنية،  واالتصاالت  والتصنيع، 
والسودان،  والبحرين،  األردن،  من  كل  في  االستراتيجية. 
تنمية  الــذي سيسهم في  األمــر  ُعمان.  والــعــراق، وسلطنة 
وتــعــزيــز الــشــراكــات االســتــثــمــاريــة لــصــنــدوق االســتــثــمــارات 
وتوفير  المستدامة  التنمية  واإلسهام في تحقيق  العامة، 
الوظائف، وبالتعاون مع القطاع الخاص بالدول الشقيقة 
الناصر  أمــيــن  األســتــاذ  أعــلــن  كما  فيها.  سيستثمر  الــتــي 
الرئيس التنفيذي لشركة »أرامكو السعودية« أثناء حديثه 
استدامة  صــنــدوق  إطـــاق  المؤتمر  مــن  الثاني  الــيــوم  فــي 
في  لــاســتــثــمــار  مــخــصــص  دوالر،  مــلــيــار   )1.5( بــقــيــمــة 
االستدامة، وسيتم توجيهه إلى التقنيات المهمة للشركات 
الناشئة التي ستساعد على التقليل من التغير المناخي 
حول العالم. وللموضوع بقية في مقال قادم إن شاء اهلل. 
} أكاديمي وخبير اقتصادي

لــأمــم  اجـــتـــمـــاع  أي  فــشــل  أو  نـــجـــاح 
يعتمد  المناخي  التغير  حــول  المتحدة 
الدول األطراف  في تقديري على موقف 
والتزامهم  المناخي  التغير  اتفاقية  في 
رئيستين.  قضيتين  بتنفيذ  وتــعــهــدهــم 
ــذا الـــتـــقـــديـــر مــبــنــي عـــلـــى مــتــابــعــاتــي  ــ وهــ
السنوية  الــمــنــاخــي  الــتــغــيــر  الجــتــمــاعــات 
الــعــالــم  دول  ــْت  ــنـ َدشـ أن  مــنــذ  الــمــســتــمــرة 
قضية التغير المناخي في جدول أعمال 
الــدولــيــة األمــمــيــة الخاصة  االجــتــمــاعــات 
عـــام 1992  فـــي  بــقــمــة األرض  بـــــدءًا  بــهــا، 
الــنــواة  الــتــي َوضــعــْت  فــي ريــو دي جانيرو 
ــاريــــة أمــمــيــة حــول  األولــــــى التــفــاقــيــة إطــ
التغير المناخي حتى االجتماع رقم )26( 
مــديــنــة جاسجو  فــي  نــوفــمــبــر 2021  فــي 

األسكتلندية.
فــي مجال  األولـــى فهي  القضية  أمــا 

أهــم وسائل  الــدولــي، حيث من  المستوى  الطاقة على  أمــن 
عــلــى سبب  الــقــضــاء  هــي  الــمــنــاخــي  التغير  مــواجــهــة قضية 
ومن  العصيبة من مصادرها.  الدولية  الظاهرة  تكوين هذه 
المعروف منذ عقود أن السبب الرئيس لنشوء ووقوع التغير 
المناخي وارتفاع حرارة األرض وزيادة سخونتها هو انطاق 
من  أســاســًا  وينبعث  يتولد  الــذي  الكربون  أكسيد  ثاني  غــاز 
حــرق كل أنــواع الــوقــود األحــفــوري في جميع مــصــادره التي 
أو  والــطــائــرات،  الــســيــارات  أكــانــت  ال تعد وال تحصى، ســـواء 
نجاح  أن  يؤكد  وهذا  المصانع.  أو  الكهرباء،  إنتاج  محطات 
ظاهرة  من  والتخلص  األرض  سخونة  خفض  في  اإلنسان 
جهوده  على  كبيرة  وبدرجة  أساسًا  يعتمد  المناخي  التغير 
المشتركة على المستوى الدولي في التخلص من استخدام 

الوقود األحفوري.
الـــدول فــي االجــتــمــاعــات الخاصة  الــتــزمــت  ولــذلــك إذا 
بــمــنــاقــشــة الــتــغــيــر الــمــنــاخــي، وتــعــهــدت أثـــنـــاء الــمــفــاوضــات 
بخفض استخدام جميع أنواع الوقود األحفوري، ثم نفذت 
مــيــدانــيــًا هـــذه الــتــعــهــدات بــالــتــحــول الــتــدريــجــي مــن الــوقــود 
الملوث للهواء والمسبب للتغير المناخي إلى أنواع الوقود 
الــنــظــيــفــة والـــمـــتـــجـــددة، فــعــنــدئــٍذ نــســتــطــيــع أن نــحــكــم بــأن 

االجتماع قد نجح وحقق بعضا من أهدافه. 
اآلن،  حــتــى  الــمــنــاخــي  للتغير  اجــتــمــاعــًا   26 بــيــن  فــمــن 
نجاحًا  األكــثــر  االجــتــمــاعــات  بين  مــن  إن  أقـــول  أن  أستطيع 
فـــي مــديــنــة كيوتو  ُعــقــد  ــذي  الــ كـــان  وفــاعــلــيــة عــلــى األرض 

والذي تمخض عنه  عام 1996،  اليابانية 
العالم  دول  يلزم  الــذي  كيوتو  بــروتــوكــول 
الــصــنــاعــي الــمــتــقــدم خــفــض انــبــعــاث غــاز 
ثــانــي أكسيد الــكــربــون والــغــازات األخــرى 
ثم  األرض،  حــرارة  ارتــفــاع  عن  المسؤولة 
ــاريـــس لــعــام  ــان اجــتــمــاع بـ ــل كــ بـــدرجـــة أقــ
2015. وبالرغم من هذا النجاح »المؤقت« 
لاجتماعين إال أنهما فشا على المدى 
في  واقتصادية  سياسية  ألسباب  البعيد 
الوصول  الرئيسة، وهو  األهــداف  تحقيق 
إلــــى مـــعـــاهـــدة دولـــيـــة مــشــتــركــة ومــلــزمــة 
الدفيئة  غــازات  انبعاث  لخفض  للجميع 
ــود األحــــفــــوري إلــى  ــوقــ ــتـــحـــول مـــن الــ والـ
ــود الــمــتــجــدد غــيــر الــمــلــوث لــلــهــواء  ــوقـ الـ

الجوي.
واليوم نشهد نكسة دولية جديدة في 
مجال الطاقة ونوعية الوقود المستخدم، 
فقد تبخرت كل التعهدات السابقة وذهبت مع الريح، حيث 
رجــعــْت دول الــعــالــم مـــرة ثــانــيــة إلـــى تــعــاطــي الــفــحــم والــغــاز 
مستمرًا،  مــازال  الوقود  هذا  على  العالم  فإدمان  الطبيعي، 
وبخاصة بعد فبراير 2022 عند غزو روسيا ألوكرانيا، وخلط 
الدولي، وخلق  المستوى  والوقود على  الطاقة  أوراق  جميع 
الطاقة  لمصادر  ُشــٍح شديد  في  متمثلة  حــادة  وأزمــة  حالة 
والواليات  األوروبية  الدول  في  وبالتحديد  أنواعها،  بجميع 

المتحدة األمريكية. 
 International  ( للطاقة«  الدولية  »الوكالة  أفــادت  وقــد 
 2022 أكتوبر   27 في  المنشور  التقرير  في   )Energy Agency
 World Energy  ( الــدولــيــة«  الطاقة  »تــوقــعــات  عــنــوان:  تحت 
الــوقــود  الــقــريــب عــلــى  الــمــدى  الــطــلــب عــلــى  بـــأن   )Outlook
أعلى  إلــى  ويصل  ويرتفع  يزيد  أن  المتوقع  من  األحــفــوري 
كوكبنا  بأن  يعني  وهــذا  القادمة،  15 عامًا  الـ  مستوى خال 
درجة   2.5 قرابة  حرارته  ارتفاع  طريق  نحو  ببطء  سيسير 

مئوية بحلول نهاية القرن. 
وهــــذه الــمــعــلــومــات والــتــقــديــرات مــن الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة تؤكدها الحقائق والوقائع الميدانية المشهودة على 
الدائم مع الفحم.  إلى زواجها  أوروبــا  األرض، وتثبت رجوع 
أَزالــْت   2022 أكتوبر   27 في  الحصر،  ال  المثال  فعلى سبيل 
ألمانيا وهدمت جميع أبراج ومعدات توليد الكهرباء بالرياح 
إلعــداد  تمهيدًا  كــولــون  مدينة  فــي  بــرجــًا   20 عــددهــا  البالغ 
واستصاح الموقع للتنجيم عن الفحم واستخراجه لتوليد 

الطاقة الكهربائية، حيث ُينتج هذا المنجم نحو 190 مليون 
طن من فحم الليجنيت البني الشديد التلويث للبيئة. 

المتعلقة  العقيمة  الحالية  األزمـــة  هــذه  أن  شــك  فــا 
أوروبا وغيرها  بندرة الوقود إلنتاج الكهرباء خاصة، ورجوع 
إلى الفحم ستنعكس مباشرة على مواقف وتوجهات الدول 
في أي اجتماع حول التغير المناخي، وستلقي بظال ثقيلة 
عليه، ما قد يحد من أجواء التفاؤل بشأن نجاح االجتماع 
وبالتحديد   ،2022 نوفمبر  فــي  الشيخ  شــرم  فــي   )27( رقــم 
بالنسبة إلى القضية األولى التي ذكرُتها في مطلع المقال 
األحــفــوري،  الــوقــود  نبذ  وتعهداتها في  الــدول  حــول مواقف 

والتخلص من استخدامه على المدى القريب. 
اجتماع  أي  مصير  ُتــحــدد  الــتــي  الثانية  القضية  وأمـــا 
الفشل، فهي الجانب  أو  النجاح  المناخي بين  التغير  حول 
ودعــم  بمساهمة  المتعلق  المالي  الجانب  أو  االقــتــصــادي، 
والفقيرة  النامية  للدول  المتقدمة  والغنية  الثرية  الــدول 
على  وتشجيعها  المناخي  التغير  تداعيات  مع  التكيف  في 
االستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى 
المناخي.  المسببة للتغير  الملوثات  انبعاثاتها من  خفض 
 Green( ومن أجل ذلك تم تأسيس صندوق المناخ األخضر
الصناعية  الـــدول  لتتحمل   2010 عــام  فــي   )Climate Fund
مسؤولياتها األخاقية التاريخية لتسببها في وقوع التغير 
التحدي.  الفقيرة لمواجهة هذا  الدول  المناخي ومساعدة 
وقد تعهدت الدول الصناعية في عدة اجتماعات بدفع مبالغ 
مالية للصندوق، منها اجتماع باريس للتغير المناخي في 
عام 2015، حيث تعهد األغنياء من الدول المتقدمة بدفع 
100 مليار دوالر سنويًا بحلول عام 2020، ولكن لم يتحقق 
من هذا االلتزام إال الشيء اليسير والقليل، وفي كل اجتماع 
الشيخ  واجتماع شرم  بالدفع،  تلتزم  ال  ولكن  الــدول  تتعهد 

لن يكون مختلفًا.
العسكري  واإلنــفــاق  الحرب  أزمــة  نواجه  ونحن  فاليوم 
الكبير، لن تتمكن حتمًا الدول الغنية من الوفاء بالتزاماتها 
أثــنــاء اجــتــمــاع شـــرم الــشــيــخ، مــا يثير لـــدي الــشــكــوك بعدم 

القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية بشأن التغير المناخي.
ولذلك أرى أن هذ االجتماع جاء في وقت نجد فيه أن 
ومنغمسة  األيام  أولوياتها هذه  تغيرت  المعنية  العالم  دول 
فهمها  المناخي،  التغير  غير  وجودية  قضية  في  ومشغولة 
ــو كــان  يــنــصــب أواًل فـــي تــوفــيــر الــطــاقــة، مـــن أي مـــصـــدر، ولـ
الــحــرب لتحقيق  الــوقــود األحـــفـــوري، وثــانــيــًا اإلنــفــاق على 
النصر، وليس على مساعدة الدول الفقيرة لمواجهة التغير 

المناخي.

مبادرة »ابت�سامة« ت�سنع االبت�سامات

عبداهلل األيوبي ayoobi99@gmail.com

مبادرة »ابتسامة« التابعة لجمعية المستقبل الشبابية 
لأطفال  واالجتماعي  النفسي  الدعم  بتقديم  والمعنية 
مــرضــى الــســرطــان وأولـــيـــاء أمـــورهـــم، هــي أكــبــر مــن مجرد 
مبادرة تطوعية تستهدف تقديم أشكال متعددة من الدعم 
اسما  لنفسها  اخــتــارت  فهي  أمــورهــم،  وأولــيــاء  الفئة  لهذه 
إلــى كثير من الجهد  ذاتــه هــدف نبيل يحتاج  هو في حد 
لتحقيقه، بل هو جزء أساسي ال يتجزأ من الهدف الكبير 
الذي تسعى الجمعية إلى بلوغه، فعندما تنجح في صنع 
االبتسامة على شفاه الفئة المستهدفة من هذه المبادرة 
األطفال،  فئة  شفاه  على  ابتسامة  أي  النبيلة،  التطوعية 
تكون قد صنعت ابتسامة، ليس على شفاه أولياء أمورهم 

فحسب، وإنما على شفاه جميع فئات المجتمع.
لدينا في البحرين أعمال تطوعية مختلفة تستهدف 
فئة األطفال، كما هو الحال مع األعمال الموجهة إلى فئة 
الشباب أو كبار السن وغيرها من فئات المجتمع، لكن ما 
يعطي معنى وبعدا مختلفا لما تقوم به مبادرة »ابتسامة« 
ليس  موجهة  أنها  الشبابية،  المستقبل  لجمعية  التابعة 
إلـــى فــئــة األطــفــال بشكل عـــام، وإنــمــا إلـــى جـــزء مــن هــذه 
أيضا  والــحــســاس  الــخــاص  الصحي  وضعها  لديها  الفئة 
وما يسببه ويتركه هذا الوضع من تأثير نفسي، على أسرة 
الطفل المصاب بالمرض العضال، األمر الذي يضع هذه 
المبادرة التطوعية في مصاف المبادرات اإلنسانية النبيلة 

التي تتطلب دعما من الجميع.
عاتقها  عــلــى  أخــــذت  أن  ومــنــذ  »الــمــســتــقــبــل«  جمعية 

تتوقف  لم  »ابتسامة«  التطوعية  بمبادرتها  التوجه  مهمة 
عن ابتكار مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه لهذه الفئة 
من األطفال وألولياء أمورهم والمحيطين بهم الذين من 
األولــى  بــالــدرجــة  ويــعــانــون نفسيا،  يــتــأثــرون  أنــهــم  المؤكد 
لهذا  الجمعية  ابتكار  ومــا  ألبنائهم،  الصحي  الوضع  من 
الشكل من الدعم، أي تقديم الدعم النفسي واالجتماعي، 
وقيادة  تسيير  على  القائمون  به  يتمتع  ما  على  دليل  إال 
ــة عــالــيــة مــن الــوعــي، ذلــك  عــمــل هـــذه الجمعية، مــن درجـ
بهذا  المصابين  األطفال  إلى  الدعم  هذا  مثل  تقديم  أن 
أهمية عن  يقل  أمورهم، ال  أولياء  وإلــى  الخبيث  المرض 
ما يقدم لهؤالء األطفال من عاج طبي أو ما يحظون به 

من عناية صحية. 
دعم  مــن  الشبابية  الجمعية  تقدمه  مــا  جــانــب  فــإلــى 
المصابين  األطــفــال  مــن  الــفــئــة  لــهــذه  واجــتــمــاعــي  نفسي 
ــإن عــمــلــهــا الــتــطــوعــي يـــطـــال جميع  ــم، فــ ــورهــ ــاء أمــ ــيــ وأولــ
في  تصب  أعــمــال  وهــي  أيــضــا،  البحريني  المجتمع  فئات 
من  المصابة  الفئة  تلك  دعــم  خــانــة  فــي  الــمــطــاف  نهاية 
األطفال وأولياء أمورهم، من بين هذه األعمال التطوعية 
النبيلة تلك الحملة التوعوية التي تنفذها الجمعية في 
سرطان  بمرض  التوعية  شهر  عــام،  كل  من  سبتمبر  شهر 
»أطفالنا  عــنــوان  تحمل  الحملة  هـــذه  عــالــمــيــا،  األطــفــال 
ــا اإلســهــام فــي نشر الوعي  كــالــذهــب«، والــهــدف مــن وراءهــ
المجتمع  شرائح  مختلف  لدى  األطفال  سرطان  بمرض 

في مملكة البحرين.

التطوعية  األعــمــال  هــذه  مثل  تنفيذ  فــي  االســتــمــرار 
مــدى  عــن  بــصــدق  يعبر  إنــمــا  الجمعية  قــبــل  مــن  النبيلة 
ــتــــزام الــــذي تـــأخـــذه عــلــى عــاتــقــهــا مـــن أجــــل اإلســهــام  االلــ
فــي نشر الــوعــي بــهــذا الــمــرض فــي أوســـاط األطــفــال، من 
المجتمعي  الدعم  تكثيف وحشد  أخــرى  ومن جهة  جهة، 
المطلوب لهذه الفئة وألولياء أمورهم، وهذا هو واحد من 
أولــويــات األعمال  التي عــادة ما تكون على سلم  األهــداف 
والجهات  الجمعيات  مختلف  بها  تقوم  التي  التطوعية 

األهلية ذات الصلة.
الجهود  ورغــم  النبيلة  اإلنسانية  األنشطة  هــذه  مثل 
كما  األهــلــيــة،  الجمعيات  أعــضــاء  بها  يــقــوم  الــتــي  الكبيرة 
ومــا  الــشــبــابــيــة،  المستقبل  مــع جمعية  مــثــا  الــحــال  هــو 
استطاعت هذه الجمعيات من تحقيقه من نجاحات ضمن 
أي  فإنها،  أنشطتها،  أجندة  على  وضعتها  التي  األهــداف 
الجمعيات، بحاجة إلى الدعم والمؤازرة من قبل مختلف 
العمل التطوعي  الباد، ذلك ألن  العاملة في  المؤسسات 
الجميع،  ومصلحة  خانة  فــي  يصب  إنما  بــه،  تقوم  الــذي 
وليس في مصلحة الفئة المستهدفة، ألن مثل هذا الدعم 
الذي يفترض  االلتزام  تؤكد وتعكس مدى  المؤازرة  وهذه 
العام، خاصة  الصالح  المؤسسات من أجل  تؤديه هذه  أن 
وأن األنشطة واألعمال التطوعية للجمعيات، تتطلب مثل 
هذا الدعم، ماديا كان أم معنويا، ففي ذلك تكتمل صورة 
التضامن اإلنساني الحقيقي ألفراد ومؤسسات المجتمع 

بشكل عام.

�شقوط �شعار »المقاومة« 

في بئر االعتراف!

فوزية رشيد

الــحــدود  ترسيم  )اتفاقية  توقيع  ومــع  أنــه  يــبــدو   {
البحرية( رسميا والتي تم توقيعها من الرئيس اللبناني 
»ميشال عون« ومن الجانب اإلسرائيلي رئيس الحكومة 
الذي  الضخم  المجلد  صفحات  طي  تم  لبيد«،  »يائير 
احــتــوى عــلــى مـــزايـــدات »حـــزب إيــــران الــلــبــنــانــي« وأمينة 
العام حول العاقة العدائية مع الكيان الصهيوني! وهو 
المفاوضات!،  مــرارًا بتصعيد عسكري خال  الذي هدد 
ومنذ  الماضية،  العقود  خــال  الكامية  الــحــروب  وشــن 
إنـــشـــاء الـــحـــزب، لــيــتــراجــع ويـــقـــول بــانــتــهــاء اإلجـــــراءات 
حــزبــه خال  بها  قــام  الــتــي  االستثنائية  واالســتــنــفــارات 
)تراجع  إنــه  يقول  الحال  واقــع  فيما  الماضية،  األشهر 
عام وليس استثنائيا(! بناء على وصف »بايدن« ورئيس 
وسيؤمن  تــاريــخــي(  )اتــفــاق  بأنه  اإلسرائيلية  الحكومة 
مــصــالــح كـــا الــبــلــديــن ومـــد الـــطـــرق إلـــى مــنــطــقــة أكــثــر 
ــرارًا وازدهــــــــارا! وســيــعــمــل الـــطـــرفـــان عــلــى الــوفــاء  ــقـ ــتـ اسـ
بــالــتــزامــاتــهــمــا وتــنــفــيــذ هـــذا االتـــفـــاق الــــذي تــم بــرعــايــة 
أمريكية! بينما وضح رئيس الحكومة الصهيونية »يائير 
لبيد« أن )االتفاقية إنجاز سياسي فليس كل يوم تعترف 
دولـــة مــعــاديــة بــدولــة إســرائــيــل فــي اتــفــاق مــكــتــوب أمــام 
المجتمع الدولي بأسره(! وبهذه تم االتفاق واالعتراف 
»الــحــزب  وبمباركة  الصهيوني،  الكيان  بــدولــة  اللبناني 
والمسلمين  العرب  الذي لطالما صدع رؤوس  اإليراني« 
الدول  وتكرارًا على  مــرارًا  وزايــد  بل  بالمقاومة!  والعالم 
العربية التي أبرمت اتفاقيات مع الكيان الصهيوني، رغم 
أن مقاومة هذه الكيان كان خطاب الحزب عبر عشرات 

السنوات، وفجأة )فص ملح وذاب(!
وفيه وحوله لن يضيف حديث »ميشيل عون« شيئًا 
عن االتفاق، ولن يغير واقع )االعتراف السياسي( القادم 
مــن رحــم االتــفــاق االقــتــصــادي، وهــو يــقــول إن )االتــفــاق 
عمل تقني ليست له أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض 
مع السياسة الخارجية للبنان في عاقاته مع الدول(! 
اعــتــراف سياسي وبرسم  أنــه  غــيــره  أكــثــر مــن  وهــو يعلم 

الحدود!
} في خطاب أمين عام »الحزب اإليراني« في لبنان 
بـــ »إســرائــيــل«، ووافــق  الــكــيــان الصهيوني  األخــيــر، عــرف 
من  كــم(   1433( بشطب  البحرية،  الــحــدود  ترسيم  على 
كم   24( حــول  خطابه  كــان  فيما  البحرية،  لبنان  حــدود 
الحرب! وبهذا بلع كل  »حــدود مــزارع شبعا« سببًا لقيام 
وبلع  الماضية،  العقود  عبر  السابقة  تفاصيل خطاباته 
ــل الـــقـــدس( الــــذي أســهــم باسمها  ــن أجـ مــعــهــا شــعــار )مـ
ودعــم  واليمن  والــعــراق  نفسه  ولبنان  ســوريــا  تدمير  فــي 
اإلرهاب في دول خليجية! ونسي تمامًا أن هذه الحدود 
لبنان(!  مــع  التاريخية  فلسطين  )حـــدود  هــي  البحرية 
هو  الصهيوني  االحــتــال  دول  مــع  الــحــدود  ترسيم  وأن 
اعــتــراف باالغتصاب واالحــتــال من دولــة الــحــدود! وأن 
هذه االتفاقية لم يبرمها مع الجانب الفلسطيني مثًا، 
وإنما مع االحتال الذي فجر دواًل عربية عديدة باسم 

االعتراف  )يعني  الــيــوم،  معه  الــحــدود  ورســم  مقاومته!، 
بــبــقــاء إلــــى مـــا ال نـــهـــايـــة(! وبـــهـــذا انــكــشــف آخــــر ســتــار، 
الكامية  الجعجعة  كل  بعد  تــوت«  »ورقــة  آخــر  وسقطت 

حول مقاومة الكيان الصهيوني!
} هــو اعـــتـــراف بــاالحــتــال ودولـــتـــه ورســـم الــحــدود 
ــذه مــيــاهــنــا وهــذه  الــبــحــريــة لــيــقــول زيـــف الــمــقــاومــة )هــ
مياهكم!.. وهــذه حــدودنــا وهــذه حــدودكــم! وهــذا نفطنا 
شر  المؤمنين  اهلل  وكفى  وغــازكــم!  نفظكم  وهــذا  وغازنا 

القتال(!
»المقاومة«  الحدود  دولــة  مع  االتفاق  أصبح  هكذا 
للكيان الصهيوني، )اتفاق »التخلي التاريخي« عن نفط 
كبير  والتخلي عن جزء  بل  الفلسطيني(!  الشعب  وغاز 
الــكــيــان!، في  لــصــالــح  اللبنانية  الــبــحــريــة  الـــحـــدود  مــن 
ظل استمرار الفساد والتدهور االقتصادي، وعدم وجود 
السياسي، بما ال يتيح لاتفاق  للنظام  هيكلية جديدة 
كما  اللبناني،  الشعب  ــاع  أوضـ على  إيــجــابــًا  ينعكس  أن 
المقاومون  أنفسهم، ولكن يسميه  اللبنانيون  يرى ذلك 
ــون انـــتـــصـــارا كـــعـــادتـــهـــم فــــي تــســمــيــة كــــل خـــزي  ــفــ ــزائــ الــ

باالنتصار!
بواجهة  إيــران  الخفي في االتفاقية هي  الطرف   {
حزبها اللبناني! ورغم أن الحوار امتد لـ 9 سنوات، إال أنه 
تم بموافقة »الحزب« الذي ادعى طويًا أن سبب وجوده 
هو »مقاومة« هذا الكيان الصهيوني! وهو اعتراف بحدود 
لفلسطين،  التاريخية  لــأرض  ومغتصبة  معتدية  دولــة 
بل هو تضحية بحقوق لبنان نفسه، كما رأى الكثير من 
المحللين العرب! فهل ترسيم الحدود البحرية سيقود 

الحقًا إلى توقيع آخر حول الحدود البرية؟!
بعد هذا االتفاق ال شيء بعيد!

هل شكلت أزمة الغاز والنفط العالمية عامل ضغط 
لتسريع االتفاق بضغط أمريكي أوروبي... بالطبع ولكن 
بــرداء  وإن  بــاالعــتــراف،  سياسيًا  لبنان  استسلمت  لــمــاذا 
تــواءم مع  الداخلي  اللبناني  الضغط  أن  أم  اقتصادي؟! 
للغاز  عن مصدر جديد  وبحثها  الغربية،  الــدول  أزمــات 
إثــر  تعمل  كــمــا  الـــروســـي  الــغــاز  عــلــى  اعــتــمــادهــا  لتقليل 

»األزمة األوكرانية« لتزداد بعدها السرقات المالية؟!
} هو االتفاق الذي يتيح للكيان الصهيوني البدء 
بــإنــتــاج الـــغـــاز مـــن مــنــطــقــة كـــان مــتــنــازعــًا عــلــيــهــا! فيما 
بدء  بعد  لــإنــتــاج  بكثير  أطـــول  وقــتــًا  لبنان  سيستغرق 

التنقيب!
ــران  ــ ــزب إيـ ــ ــيــــر عــــن »حــ ــهــــذا ســـقـــط الـــقـــنـــاع األخــ وبــ
اللبناني« مثلما قلنا كما سقط قبله وبشكل نهائي عن 
الثيوقراطي اإليراني« ذي المليون قناع والذي  »النظام 
كل  وسقوط  النهائي،  لسقوطه  اليوم  اإليرانيون  يكافح 
هــؤالء عن  لــدى  والبحث جــار  بالتبعية!  ــه  وأذرعـ أذنــابــه 
العقول  بها على  والمتاجرة  شعارات جديدة للمزايدات 

المغيبة! بقلم:
 د. أسعد حمود السعدون }
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ــي الـــــســـــابـــــع والـــــعـــــشـــــريـــــن مـــن  ــ ــ فـ
أعــلــن  أكــتــوبــر 2022  ــاري،  الــــجــ الــشــهــر 
ــاع األمــريــكــي  لــويــد أوســـتـــن وزيــــر الـــدفـ
االســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاعـــيـــة الــجــديــدة 
لــلــواليــات الــمــتــحــدة، وعــلــى الــرغــم من 
القومي  أن صدور استراتيجيات األمن 
هـــو أمـــر اعــتــيــادي ويــخــتــلــف مـــن دولـــة 
أو  إلى أخــرى ســواء من حيث التوقيت 
االستراتيجية  صدرت  فقد  المضمون، 
األخـــيـــرة لــلــواليــات الــمــتــحــدة فــي عــام 
عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 
فارقة  أربــع سنوات  أن  يعني  بما   ،2018
أن  بيد  االستراتيجيتين،  صـــدور  بين 
الجديدة  االستراتيجية  صــدور  توقيت 
ــة شـــامـــلـــة  ــيــ ــكــ ــريــ ــة أمــ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ يـــعـــكـــس مـ
أو  الــقــومــي  األمـــن  تــهــديــدات  لمواجهة 
األمــريــكــيــة  اإلدارة  ــات  ــويـ أولـ بـــاألحـــرى 
الراهنة، فما هي أوجه االختاف التي 

جاءت بها تلك االستراتيجية الجديدة عن سابقتها؟
تمثلت مامح استراتيجية عام 2018 في خمس نقاط 
وهي أن التركيز الرئيسي للواليات المتحدة سيكون مواجهة 
ــا ولــيــس  ــيـ مــنــافــســة الـــقـــوى الــعــظــمــى ومــنــهــا الــصــيــن وروسـ
مكافحة اإلرهاب، تعزيز االستثمار في الفضاء اإللكتروني 
وقوات الردع النووي والصاروخي، أولوية االستعداد للحرب، 
إيجاد  شراكات جديدة،  وبناء  التقليدية  التحالفات  تعزيز 
مفهوم  على  الحفاظ  خالها  من  يمكن  عسكرية  مميزات 

توازن القوى في منطقة الشرق األوسط.
وانـــطـــاقـــًا مـــن أن مــضــامــيــن تــلــك االســتــراتــيــجــيــات 
أوجــه  وجــود  لوحظ  فقد  التهديدات  لتغير  استجابة  تعد 
 80 فــي  تقع  التي   2022 عــام  استراتيجية  فــي  وتغير  ثبات 
الصين  مــن  كــل  اعتبار  استمر  الــذي  الــوقــت  ففي  صفحة، 
وروسيا تحديين للمصالح األمريكية إال أن توصيف هذين 
الــتــحــديــيــن يــبــدو مــخــتــلــفــًا- حــســب االســتــراتــيــجــيــة-،فــفــي 
الــوقــت الــــذي أشــــارت فــيــه االســتــراتــيــجــيــة إلـــى أن الصين 
النظام  تشكيل  إعادة  بإمكانه  الذي  الوحيد  المنافس  تعد 
ــادًا لــأمــن القومي  الـــدولـــي فـــإن روســيــا تــمــثــل» تــهــديــدًا حــ
األمــريــكــي«- على حــد وصــف االســتــراتــيــجــيــة-، مــن ناحية 
ثانية فقد تم تصنيف كل من كوريا الشمالية وإيران ضمن 
»التهديدات الخطيرة« للواليات المتحدة والنظام العالمي، 
من ناحية ثالثة تولي االستراتيجية أهمية لعدة تهديدات 
والتغير  العالمية  اإلرهابية  الشبكات  أنشطة  منها  أخــرى 
األولــى  للمرة  رابعة  ناحية  من  األوبــئــة،  وانتشار  المناخي 
تتضمن االستراتيجية مراجعة لكل من الدفاع الصاروخي 
والوضع النووي تزامنًا مع استراتيجية الدفاع الوطني بل 
تم وضع هاتين القضيتين ضمن الوثيقة الدفاعية ذاتها إذ 

استحوذتا على ما يقرب من ثلثي الوثيقة. 
 ولــمــواجــهــة تــلــك الــتــهــديــدات ســـوف تنتهج الــواليــات 
ردع  األول:  الــمــســار  ثــاثــة،  أهمها  مــســارات  عــدة  المتحدة 
الهجمات االستراتيجية على الواليات المتحدة وحلفائها 
اقتضت  ما  إذا  الحرب  واالستعداد لانتصار في  وشركائها 
الـــضـــرورة ذلـــك، الــمــســار الــثــانــي: االعــتــمــاد عــلــى الحلفاء 
ذلك  يتطلبه  بما  االستراتيجية  تلك  فــي  رئيسي  كعنصر 
من إصاح للعاقات مع هؤالء الحلفاء، أما المسار الثالث 
مزيج  على  المؤسس  المتكامل  الــردع  مفهوم  تحقيق  فهو 
من األدوات العسكرية واالقتصادية والدبلوماسية، بما في 
الهجوم  عن  األعــداء  إلثناء  األمريكية  النووية  القوة  ذلك 

على المصالح األمريكية. 
ومع وجود تشابه بين مضامين االستراتيجيتين فإن 
من  الرغم  على  أنــه  منها  مهمة  مضامين  تعكس  األخــيــرة 
فــإن  والــصــيــن  كــل مــن روســيــا  تــحــدي  بــيــن طبيعة  التمييز 
مــخــاوف حــدوث  إلــى  ــارة  اإلشــ مــن  تخل  لــم  االستراتيجية 
تــحــالــف بــيــن الـــدولـــتـــيـــن وهــــو مـــا ســيــكــون تـــحـــديـــًا هــائــًا 
للمصالح األمريكية وفي الوقت ذاته تأكيد أن الصراع مع 
الصين ليس أمرًا حتميًا وال مرغوبًا فيه، فضًا عن تحدي 
»الدرونز« في مناطق الصراع  استخدام الطائرات المسيرة 

بما يؤدي إلى تأجيج تلك الصراعات وترويع المدنيين.
ومـــع أهــمــيــة قـــــراءة مــضــامــيــن تــلــك االســتــراتــيــجــيــات 
المتحدة  للواليات  الدفاعية  السياسة  مسار  تحدد  لكونها 

السنوات  خــال  األقــل  على  األمريكية 
ــإن الـــتـــســـاؤل الـــذي  ــع الـــقـــادمـــة فــ ــ األربــ
ــن مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق  ــ ــ ــًا: أيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ يــــثــــار دائـ
ــج الـــــعـــــربـــــي مـــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ األوســـــــــــــط والـ
ــات؟ تــضــمــنــت  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ تــــلــــك االسـ
االستراتيجية فقرة عن منطقة الشرق 
المتحدة  الواليات  أن  األوسط مفادها 
فــــــي ظــــــل تــــحــــديــــد حــــجــــم وجـــــودهـــــا 
األوســط  الشرق  منطقة  في  العسكري 
بعد انتقال المهمة في أفغانستان فإن 
التزاماتها  عــن  التخلي  يعني  ال  ذلــك 
األمــنــيــة وخـــاصـــة فـــي كـــل مـــن الــعــراق 
وســوريــا، بــاإلضــافــة إلــى حــرمــان إيــران 
ــــووي، كما  مـــن الــحــصــول عــلــى ســـاح نـ
أولــويــات السياسة  أنــه ســوف تكون مــن 
ــادة  الــدفــاعــيــة لـــلـــواليـــات الــمــتــحــدة زيــ
قدرات الشركاء اإلقليميين لتعزيز قوة 
تهديدات  ألي  للتصدي  لديهم  ــردع  الـ
والصاروخي  الجوي  الــدفــاع  في  وخاصة  محتملة  إيرانية 
تلك  أن  كما  المتكافئة،  غير  والتهديدات  البحري  واألمــن 
قــدرات  لــزيــادة  جهودها  مضاعفة  تستهدف  االستراتيجية 
مجلس  عنها  يعبر  والــتــي  اإلقليمية  األمــنــيــة  التحالفات 
التعاون لدول الخليج العربية وكذلك ما بين دول منطقة 
وتحسين  الــبــحــري  األمـــن  على  للحفاظ  األوســـط  الــشــرق 

التعاون االستخباراتي واإلجراءات االحترازية.
وفــــي تـــقـــديـــري أن تــلــك االســتــراتــيــجــيــة تـــؤكـــد وبــمــا 
ــدوث تــحــول كــبــيــر فـــي مضامين  ال يـــدع مـــجـــااًل لــلــشــك حــ
في  إعانه  تم  لما  استمرارًا  األمريكية  الدفاعية  السياسة 
مع  للصراع  األولوية  إعطاء  وخاصة  سابقة  استراتيجيات 
القوى الكبرى التي تسعى إلى تغيير واقع النظام العالمي 
الراهن، صحيح أن ذلك ال يعني تخلي الواليات المتحدة 
عن مسؤوليتها تجاه أمن الخليج العربي والشرق األوسط 
قــدرات األطــراف اإلقليمية  ولكن ضمن تعديل مفاده دعم 
بــــداًل مـــن الــتــدخــل الــعــســكــري كــمــا كــــان عــلــيــه الـــحـــال في 
لم  اإلرهــابــيــة  الجماعات  مواجهة  هــدف  أن  كما  الــمــاضــي، 
المفهوم  أن  باالعتبار  األخــذ  يجب  ولكن  أولــويــة  ذات  يعد 
ــذا الــعــام  االســتــراتــيــجــي الــثــامــن لــحــلــف الــنــاتــو الـــصـــادر هـ
قــد أشـــار صــراحــة إلــى هــدف مكافحة اإلرهــــاب فــي الشرق 
الحلف  استجابة  مــن  ذلــك  يعنيه  بما  وإفــريــقــيــا  األوســـط 
أكبر  دورًا  الحلف  يؤدي  بأي  ترامب  للرئيس  لدعوة سابقة 
في منطقة الشرق األوسط، كما أن هدف حماية الماحة 
البحرية يتحقق وفقًا لاستراتيجية من خال دعم قدرات 
االســتــعــداد  ذلـــك  يعني  أن  دون  مــن  اإلقليميين  الــشــركــاء 
ــام 1980 ومــضــمــونــهــا اســتــعــداد  لــتــفــعــيــل عــقــيــدة كـــارتـــر عــ
الواليات المتحدة الستخدام القوة العسكرية لمنع أي قوة 
تسعى إلى السيطرة على منطقة الخليج العربي، صحيح 
أنه ال يوجد تهديد عسكري مباشر على غرار الغزو العراقي 
للكويت عام 1990 ولكن التهديدات الراهنة وخاصة توظيف 
الخليج  لدول  الحيوية  المنشآت  الستهداف  التكنولوجيا 
العربي ال تقل خطورة عن التهديدات العسكرية التقليدية 
بل تفوقها في ظل عدم وجود آليات دولية فاعلة لردع تلك 

التهديدات.
ــى تــأثــيــر الــحــرب  ــد أســـبـــاب ذلـــك الــتــحــول يــعــود إلـ أحـ
الثاني  والسبب  األمريكية  اإلدارة  أولويات  على  األوكرانية 
يعود إلى تكلفة التدخات العسكرية في األزمات اإلقليمية 
الــواليــات  اعتماد  مسألة  فــي  الثالث  السبب  يتمثل  بينما 
المتحدة على التحالفات، ففي الوقت الذي تولي الواليات 
المتحدة قضايا أخرى أهمية على حساب مكافحة اإلرهاب 
على سبيل المثال فإن تلك القضية لها أولوية لدى حلف 

الناتو.
االستراتيجية  لتلك  األســاســيــة  الــرســالــة  أن  وأتــصــور 
األهمية  بــالــغ  مــخــاض  مرحلة  يشهد  العالمي  النظام  أن 
ولـــم تــكــن الــحــرب األوكــرانــيــة هــي ســبــب ذلـــك الــتــحــول بل 
كشفت عن صراع محتدم بين القوى الكبرى، بما يعني أن 
التغير في االستراتيجية الدفاعية األمريكية سوف يفرض 

خيارات عديدة على الدول الشريكة.
} مدير برنامج الدراسات االستراتيجية والدولية بمركز 

البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«
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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
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ت�سمل كل ما يتعلق باملدر�سة واملوظفني

»بي�ت الأزي�اء« يعل�ن انط�اق عرو��ض ال�س�تاء المو�س�مية

مب�ساركة اأكـثـر من 60 موظفا وموظفة

للتوعية  »بينكاثون«  مبادرة  تطلق   360 هيلث 

ب��س�رط�ان ال�ث�دي ودعم مح�ارب�ي ال�سرط�ان
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كتبت: زينب إسماعيل وزينب علي
تصوير- محمود بابا

الشتاء،  فصل  اقــتــراب  مــع  بالتزامن 
أطلق بيت األزيــاء- بيت األزياء الرسمية 
الجاهزة في البحرين- العروض الشتوية 
نوفمبر   1 مـــن  تــبــدأ  والـــتـــي  الــمــوســمــيــة، 
العروض  تقدم   .2022 نوفمبر   30 وحتى 

خصومات تتراوح نسبتها من %30- %50.
ــاء،  ــ ــام لــبــيــت األزيــ ــعـ ــر الــمــديــر الـ ــ وذكـ
يعقوب جواد »جريا على العادة السنوية، 
الــشــتــوي لكل  الــتــرويــجــي  الــعــرض  نطلق 
مـــا يــتــعــلــق بــالــمــدرســة فـــي فــرعــيــنــا بــتــاال 
بـــــــازا فــــي الـــســـقـــيـــة ومـــجـــمـــع الـــعـــالـــي«. 
يشمل العرض األزياء المدرسية واألزياء 
العملية الرسمية والقرطاسية والحقائب 
واألحــذيــة الــمــدرســيــة والــريــاضــيــة وحتى 

األدوات الفنية.
األزيـــاء  بيت  »يطلق  يعقوب  ــاف  وأضـ
3 عــــروض تــرويــجــيــة كـــل ســنــة، تــبــدأ في 
عــطــلــة نــهــايــة الــعــام األكــاديــمــي فــي شهر 
يونيو، والعرض الشتوي في شهر نوفمبر، 
ــاديـــمـــي في  ــعـــام األكـ ــــرض مــنــتــصــف الـ وعـ

فبراير«.
الراغبين في تجهيز  األمــور  وألولياء 
خزانات أبنائهم بالزي المدرسي الشتوي، 
نسبته  تــصــل  ــاء خصما  ــ األزيـ بــيــت  يــقــدم 
أزياء المدارس الخاصة  إلى 30% ويشمل 
خياطتها  تم  والتي  الجاهزة  والحكومية 

وتصميمها وفق معايير عالية الجودة.
ولزي مدرسي متكامل، يمنح العرض 
أولـــيـــاء األمـــــور فــرصــة اســـتـــبـــدال أحــذيــة 
تصل  خــصــم  بنسبة  الــمــدرســيــة  أبــنــائــهــم 
إلى 60%، ويتضمن مجموعة من األحذية 

الرسمية والرياضية المصنعة في إسبانيا 
واليونان من مواد عالية الجودة وصديقة 
في  الــحــار  الــجــو  وتــنــاســب طبيعة  للبيئة 

المملكة.
الرياضية  األحــذيــة  عــامــة  ولمحبي 
الــمــريــحــة ســكــتــشــرز، والــتــي انــضــمــت إلــى 
الـــعـــام،  ــذا  ــ هـ ــال  ــ ــرة خـ ــ مـ الــمــتــجــر ألول 
إلــى  نسبته  تــصــل  خصما  المتجر  يــوفــر 
الرياضية  األحذية  تشكيلة  ويشمل   ،%30

المدرسية واألحذية اليومية الملونة.
كــمــا يــمــكــن لــلــطــاب الــحــصــول على 
كـــل مـــا يــنــقــصــهــم مـــن قــســم الــقــرطــاســيــة 
ــيــــة، والــــــــذي يـــضـــم كــــل الــــمــــواد  الــــمــــدرســ
الــمــدرســة  الــتــي يحتاجها كــل طــالــب فــي 
والجامعة، وذلك بنسبة خصم تصل إلى 
القرطاسية  منتجات  اســتــيــراد  يتم   %50

عالية الجودة من كوريا والبرتغال.
يــشــمــل الــعــرض الــتــرويــجــي الــشــتــوي 
األقـــام  فيها  بــمــا  الــفــنــيــة  األدوات  أيــضــا 
واأللــــــــــوان الــخــشــبــيــة والـــزيـــتـــيـــة وفــــرش 
الــتــلــويــن، وبــنــســبــة خــصــومــات تــصــل إلــى 

نفسها  الــخــصــم  نــســبــة  تــســري  كــمــا   .%30
)30%( على إكسسوارات الشعر المدرسية. 
الحقائب   – المدرسية  الحقائب  وأيــضــا 
حيث  الــمــجــرورة-  والحقائب  المحمولة 

تتراوح نسب الخصم ما بين %50-30.
الــــــزي  عــــلــــى  الــــــعــــــرض  يـــقـــتـــصـــر  ال 
الــمــدرســي فــقــط، بـــل يــمــنــح الــمــوظــفــيــن 
وعـــــامـــــات الــــمــــنــــازل فــــرصــــة اســـتـــبـــدال 
تصل  خــصــم  بنسبة  الــرســمــيــة  مابسهم 
إلى 30%. ولتسهيل عملية الحصول على 
زي رســمــي عــمــلــي، يــحــرص بــيــت األزيــــاء 

على توفير أزياء جاهزة بقياسات ثابتة.
وإلى جانب األزياء الرسمية لمختلف 
الــطــبــيــة ومعاطف  والــمــابــس  الــوظــائــف 
الــمــخــتــبــرات. يــقــدم الــمــتــجــر احــتــيــاجــات 
ــز الــطــبــيــة مــن  ــراكــ ــمــ الــمــســتــشــفــيــات والــ
ــا  ــورونـ ــيــــروس كـ ــعــــدات الـــحـــمـــايـــة مــــن فــ مــ
وأغطية  للمستشفيات  األســــرة  وأغــطــيــة 

الوسائد.
ــاء،  ــ ــام لــبــيــت األزيــ ــعـ ــد الـــمـــديـــر الـ ــ وأكـ
ألعاب  شحنة  وصـــول  قــرب  جـــواد  يعقوب 

والتي  العمرية  الفئات  لمختلف  جديدة 
يتم جلبها من دول أوروبية وآسيوية ودول 

أخرى.
حصر البيع

وزارة  قــــــــرار  عـــــن  يــــعــــقــــوب  وتـــــحـــــدث 
التربية والتعليم بعدم حصر بيع األزياء 
المدرسية داخل المدارس الخاصة نفسها 
أو في متجر واحد فقط، مبينا أن الحصر 
يــرفــع مـــن أســـعـــار الــــزي الــمــدرســي الـــذي 
بسبب  نفسه  األمـــر  ولـــي  كلفته  يتحمل 

غياب المنافسة في السوق المحلي.
وأشار إلى أن بعض المدارس الخاصة 
وجيزة  فترة  كــل  بسيطة  بتغييرات  تقوم 
عــلــى زيــهــا الــمــدرســي مــن أجـــل عـــدم فتح 
المجال لباقي المحات لاستثمار، وهو 
الزي على ولي األمر  ما يرفع من تكلفة 

أيضا.
وأوضح أن فتح المجال لكل المتاجر 
من  سيخفض  المدرسية  األزيـــاء  لعرض 
التكلفة ويفتح المجال لتقديم مستويات 
األقمشة  حيث  من  الــجــودة  من  مختلفة 
المستخدمة. ولفت إلى أن المتجر خال 
الــمــدارس  مــع  السنوية  للعقود  توقيعها 
الخاصة ترفض منحها الوكالة الحصرية 

لبيع الزي المدرسي.
وأكــــد يــعــقــوب أن بــيــت األزيــــــاء تــوفــر 
خدمة ضمان الزي في حال تعرضه للتلف 
المنزلي،  الغسيل  بــعــد  األلــــوان  تغير  أو 
وهي خدمة تقدم ليس لزبون واحد فقط 
نفس  اشــتــروا  الزبائن  مــن  لمجموعة  بــل 
االختيار  الــزبــون  يمنح  ما  وهــو  القطعة. 
اســتــرجــاع  أو  القطعة  اســتــبــدال  بــيــن  مــن 

المبلغ المدفوع.

كتبت: زينب علي
تصوير: روي ماثيوس

 360 هيلث  شــركــة  نظمت 
لــلــخــدمــات الــمــســانــدة مــبــادرة 
ــي مـــســـافـــة 2  ــ ــاثــــون« فـ ــكــ ــنــ ــيــ  »بــ
ــتـــر وذلــــــــك فـــــي قــلــعــة  ــلـــومـ ــيـ كـ
البحرين بقرية كرباباد، بهدف 
نشر الوعي في المجتمع حول 
ســرطــان الــثــدي ودعــــم جميع 
وكان ذلك  السرطان.  محاربي 
موظفا   60 من  أكثر  بمشاركة 
وموظفة وكبار المسؤولين من 
شركات التأمين والمستشفيات 

لتحفيز ودعم المبادرات.
بدوره قال الدكتور باريش 
ــام هيلث  ــم مــاتــري مــديــر عـ ايـ
إحـــدى  هـــي  »بــيــنــكــاثــون   :360
الـــمـــبـــادرات لــخــلــق الـــوعـــي في 
الــمــجــتــمــع والـــدعـــوة لــلــرعــايــة 
ــداء  ــعــ ــن ســ ــ ــحـ ــ ــة. ونـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ الـ
التي  واالستجابة  بالمشاركة 
كل  نشكر  أن  ونـــود  تلقيناها، 
مــــن شـــــــارك وجــــعــــل الــنــســخــة 
األولى من بينكاثون ناجحة«. 
»نعد بمواصلة جهودنا  وتابع: 
ــقـــديـــم  فـــــي هـــــــذا االتــــــجــــــاه وتـ
التوعية  مــبــادرات  مــن  المزيد 

لهذه للمجتمع«.
مـــن جــانــبــهــا قــالــت نــوريــة 
ــوارد بشرية:  مــ مــديــر  الــعــلــوي 
من  بينكاثون  مــبــادرة  »تعتبر 
ــادرات الــــتــــي ســـعـــت مــن  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
خــالــهــا الـــشـــركـــة إلــــى تــوعــيــة 
مـــوظـــفـــيـــهـــا لــــمــــرض ســـرطـــان 

الــــــــثــــــــدي ودعــــــــــــــم مـــــحـــــاربـــــي 
ــام، حيث  ــ الـــســـرطـــان بــشــكــل عـ
كامل  دوام  يــوم  تخصيص  تــم 
الســـتـــقـــبـــال الـــطـــاقـــم الــطــبــي 
ــدي فـــي  ــ ــنــ ــ ــكــ ــ بـــمـــســـتـــشـــفـــى الــ
الــــشــــركــــة بــــهــــدف تــقــديــمــهــم 
ــات لـــلـــمـــوظـــفـــات  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ــراء الــفــحــوصــات الــازمــة  ــ وإجـ
ــم انــتــقــالــنــا إلــى  ــن ثـ لـــهـــم، ومــ
ــاريــــخــــي بــقــريــة  ــتــ ــع الــ ــوقــ ــمــ الــ
كرباباد قلعة البحرين إلجراء 
البينكاثون وخلق جو ترفيهي 

للموظفين«.
ــذه  وأضــــــافــــــت: »وتـــــأتـــــي هـ
ــة  ــيـ ــالـ ــعـ الــــفــــعــــالــــيــــة كـــــــــــأول فـ
بتقديم  متخصصة  لــلــشــركــة 
ــان  ــرطـ ــسـ ــى الـ ــمـــرضـ الــــدعــــم لـ
وبـــدعـــم مــســتــشــفــى الــبــحــريــن 
الــــتــــخــــصــــصــــي ومـــســـتـــشـــفـــى 

ومستشفى  األوســـــط  الـــشـــرق 
ونتطلع  التخصصي  الملكي 
ــذه الـــمـــبـــادرة  تـــكـــون هــ ــى أن  إلــ
مــســتــمــرة فــي كــل عـــام وبشكل 

أكبر وأوسع«.
أنـــه يعتبر  بــالــذكــر  جــديــر 
ثالث  طــرف  شركة   360 هيلث 
ــة، وهـــــــي عـــــبـــــارة عــن  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
مـــشـــروع مــشــتــرك بــيــن شــركــة 
)البحرين(،  الدولية  التكافل 
ــة الـــبـــحـــريـــن الــوطــنــيــة  ــركــ وشــ
وشركة  )الــبــحــريــن(،  القابضة 
م.  الــبــحــريــن ش.  ســولــيــدرتــي 
الكويتية  البحرين  وشركة  ب، 
ــة بـــارامـــاونـــت  ــركـ لــلــتــأمــيــن وشـ
ــة  ــركـ ــيــــة شـ ــة الــــصــــحــ ــايــ ــرعــ ــلــ لــ

)الهند(.

ضــــجــــت مــــــواقــــــُع الــــتــــواصــــل 
بــتــغــريــداٍت غاضبة  االجــتــمــاعــي 
المسؤولين  تصريحاِت  تستنكُر 
على  الموافقة  حــول  القطريين 
ــدة  ــبـ ــة الــمــثــلــيــيــن وعـ ــافـ ــتـــضـ اسـ
الدولة المحافظة  الشيطان في 
خـــال اســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم، 
مــتــســائــلــيــن: كــيــف يــتــم تــحــدي 
الــقــيــم الــديــنــيــة والــمــجــتــمــعــيــة 

ــؤالء الـــشـــواذ في  ــ بــاســتــضــافــة هـ
قطر؟!

وكانت السلطاُت القطرية قد 
أعلنت موافقتها على استضافة 
المثليين وفتح المجال أمامهم 
ــأس الــعــالــم  لــحــضــور مــبــاريــات كـ

ومعاملتهم كأزواج حقيقيين.
ــذه الــتــغــريــدات  ــن بــيــن هــ ومــ

الغاضبة:

قطري�ون غا�سب�ون ين�ددون با�س�ت�سافة المثليي�ن

} تداول الناشطون صورة ألحد المواطنين القطريين وهو يلتقط صورة 
مع أحد المثليين في سوق واقف من دون أن يعرف حقيقته.

الـمـجـتـمـع لأخـالق  وتـحـد  الـديـنـيـة  لـلـقـيـم  ا�سـتـبـاحـة 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16292/pdf/1-Supplime/16292.pdf?fixed4918
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1314110
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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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معربة عن تقديرها لدور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.. »عليا االنتخابات«: 

449 مراقًبا على االنتخابــــــــات من 11 جمعيـــــة اأهليـــــة

البل��سي: نهدف ل�سناعة القرار بني املجل�س البلدي وامل�اطنني

العليا  اللجنة  التقى رئي�س وق�ضاة 

لالإ�ضراف العام على �ضالمة النتخابات 

م�ؤ�ض�ضات  من  جمعية  ع�ضرة  اإحدى 

املجتمع املدين التي تقدمت بطلب الرقابة 

والبلدية  النيابية  النتخابات  على 

2022، وذلك مب�ضاركة 449 مراقًبا.

املحامني  جمعية  يف  وتتمثل 

حلق�ق  مبادئ  وجمعية  البحرينية، 

البحرينية  واجلمعية  الإن�ضان، 

ملراقبة  البحرين  وجمعية  لل�ضفافية، 

احلق�قيني  وجمعية  الإن�ضان،  حق�ق 

البحريني  املر�ضد  البحرينية، وجمعية 

املنامة  ومركز  الإن�ضان،  حق�ق  ملراقبة 

مًعا حلق�ق  الإن�ضان، وجمعية  حلق�ق 

العامة  العالقات  وجمعية  الإن�ضان، 

للت�افق  البحرين  وجمعية  البحرينية، 

ذخر  وجمعية  والجتماعي،  ال�طني 

اإىل امل�ؤ�ض�ضة ال�طنية  اإ�ضافة  البحرين، 

حلق�ق الإن�ضان.

اللجنة  وق�ضاة  رئي�س  واأعرب 

لدور  تقديرهم  عن  اللقاء  خالل  العليا 

قدم�ه  وما  املدين  املجتمع  م�ؤ�ض�ضات 

مبادئ  تعزيز  اإطار  يف  اإ�ضهامات  من 

يف  الفعالة  م�ضاركاتهم  خالل  النزاهة 

الرقابة ال�طنية على جميع النتخابات 

للتعاون  تطلعهم  واأكدوا  ال�ضابقة، 

املُراِقبة  الأهلية  اجلمعيات  مع  ال�ثيق 

املناف�ضة  مبداأ  تكري�س  يف  ي�ضهم  مبا 

ال�ضلمية  الدميقراطية  واأج�اء  ال�ضريفة 

وتعميق ال�عي النتخابي وتر�ضيخ قيم 

ال�ضفافية.

التنفيذية  الإدارة  قدمت  ذلك،  اإىل 

 2022 والبلدية  النيابية  لالنتخابات 

النتخابية  للعملية  مف�ضاًل  ا  عر�ضً

الإ�ضراف  ظل  يف  مراحلها  مبختلف 

الق�ضائي الكامل.

اللجنة  قرار  �ض�ء  يف  ذلك  وياأتي 

�ضالمة  على  العام  لالإ�ضراف  العليا 

اأكت�بر   7 يف  ال�ضادر  النتخابات 

ال�طنية  املراقبة  ب�ضاأن   2022

اأعمال  كل  ت�ضمل  والتي  لالنتخابات 

النتخابية،  للعملية  واملراقبة  الر�ضد 

ل�ضري  امليدانية  املتابعة  وذلك من خالل 

النتخابية، وجتميع معطياتها  العملية 

بغية  وحياد،  وجتّرد  مب��ض�عية 

التحقق من ح�ضن تطبيق الإجراءات ذات 

ال�ضلة، ور�ضد املخالفات املتعلقة بها.

اأكد املر�ضح البلدي يف الدائرة الأوىل باملحافظة اجلن�بية عبداحلكيم 

عبدالكرمي البل��ضي باأن تر�ضحه لالنتخابات القادمة ياأتي بهدف حتقيق 

وحت�ضني  وامل�اطنني،  البلدي  املجل�س  بني  القرار  �ضناعة  يف  ال�ضراكة 

اإل من خالل  ال��ضع اخلدمي يف املحافظة اجلن�بية، والذي لن يتحقق 

اإىل �ضعيه  اأهايل الدائرة. واأ�ضار البل��ضي  العمل اجلماعي وامل�ضرتك مع 

املبتكر  التجديد والإبداع  املجل�س بفكر جديد وبروح  للعمل على دخ�ل 

الدائرة  يف  العالقة  اخلدمية  الأم�ر  وحلحلة  املنا�ضبة،  احلل�ل  لإيجاد 

الأوىل واملحافظة اجلن�بية، من�ًها باأن املتابعة الي�مية وامل�ضتمرة على 

الأوىل  اخلط�ة  هي  تعترب  الأهايل  ومالحظات  ل�ضكاوى  ال�اقع  اأر�س 

حلل هذه الأم�ر. وقال اإن اأهداف برناجمه النتخابي ت�ضب نح� تط�ير 

على  اخلدمات  وتقدمي  الدائرة  اأهايل  احتياجات  يلبي  مبا  البلدي  العمل 

اأعلى ج�دة، مقدًرا يف ال�قت ذاته اجله�د التي بذلها جميع الأع�ضاء يف 

ا نح� متابعة مقرتحات ومالحظات  الدورات ال�ضابقة، وم�ؤكًدا �ضعيه اأي�ضً

الأع�ضاء ال�ضابقني والعمل على تنفيذها. واأ�ضاف اأنه �ضي�ضعى جاهًدا اإىل 

و�ضع اآلية ثابتة لقيا�س اإجناز العمل مب�ضاركة الأهايل من اأجل ر�ضد اأوجه 

بالإ�ضافة  املطل�ب،  بال�ضكل  تقدمي اخلدمات  الق�ض�ر وتفاديها ل�ضتدامة 

اإىل اأنه ي�يل الهتمام يف برناجمه النتخابي باخلدمات العامة والبيئية 

ومملكة  للمحافظة  احل�ضاري  باملنظر  والهتمام  اخل�ض��س  وجه  على 

البحرين. واأو�ضح اأنه يتطلع للعمل على اإجراء لقاءات ت�ضاورية ب�ضفة 

كبار  احتياجات  بتلبية  والهتمام  الدائرة،  اأهايل  مع  وم�ضتقلة  م�ضتمرة 

املتقاعدين  خربات  من  وال�ضتفادة  اخلا�ضة،  الحتياجات  وذوي  ال�ضن، 

يف كل املجالت.

دعا لدرا�سة ا�ستحداث بطاقة مت�ينية.. ال�سهالوي: 

زيادة الدعم املايل لذوي الدخل املحدود �سرورة

عن  امل�ضتقل  املر�ضح  اأّكد 

مبحافظة  ال�ضاد�ضة  الدائرة 

م��ضى  حممد  ال�ضيد  العا�ضمة 

زيادة  اأن  ال�ضهالوي  مهدي  �ضيد 

الدخل  لذوي  املقّدم  املايل  الدعم 

ومطلب  اأ�ضبح �ضرورة  املحدود 

وذلك  امل�اطنني،  جلميع  عاجل 

يف �ض�ء اأزمة الغالء املت�ضاعدة 

اأ�ضبحت  والتي  امل�ضب�قة،  وغري 

اأكرث  املعي�ضية  احلياة  معها 

من  املزيد  يف  وتت�ضبب  �ضع�بة 

املعاناة لذوي الدخل املتدين.

اأن  ال�ضهالوي  واأو�ضح 

يت�ضمن  النتخابي  برناجمه 

اأجل  من  وال�ضريع  اجلاد  العمل 

القرارات  جميع  يف  النظر  اإعادة 

بالدعم  املتعلقة  والق�انني 

ت�ضهيل  ي�ضمن  مبا  الجتماعي 

�ضرف الدعم وزيادته.

وقال باأنه يعتزم تقدمي قان�ن 

�ضامٍل لتنظيم الدعم املايل لذوي 

الغالء(  )عالوة  املحدود  الدخل 

ال�ض�ابط  �ضياغة  اإعادة  ي�ضمل 

وال�ضرتاطات مبا ي�ضمن ت��ضيع 

وزيادة  امل�ضتفيدة  ال�ضرائح 

املبالغ امل�ضتحّقة لل�ضرائح الأكرث 

احتياًجا.

تقدمي  يعتزم  باأنه  اأفاد  كما 

�ضرف  عملية  ينّظم  ت�ضريع 

ُت�ضرف  بحيث  ال�ضكن«،  »عالوة 

ووفق  للمتزوجني  مبا�ضرًة 

ت��ضيع  ت�ضمن  جديدة  �ض�ابط 

وزيادة  امل�ضتفيدة  ال�ضرائح 

املبالغ امل�ضتحقة.

اإىل  ال�ضهالوي  ودعا 

�ضرورة اأن يبادر الربملان القادم 

وبالتعاون مع ال�ضلطة التنفيذية 

يهدف  قان�ين  ت�ضريع  بدرا�ضة 

مت�ينية  بطاقة  ا�ضتحداث  اإىل 

اأ�ض�ًة  احتياًجا  الأكرث  لل�ضرائح 

من�ًها  العامل،  دول  ببع�س 

العاملية  الت�ضخم  اأزمة  اأن  اإىل 

رمّبا  الت�ضاع  يف  والآخذة 

القريب  امل�ضتقبل  يف  تت�ضبب 

بع�س  لدى  كبرية  مب�ضكالت 

احل�ض�ل  يف  البحرينية  الأ�ضر 

من  الأ�ضا�ضية  احتياجاتها  على 

الذي ي�ضتلزم  الأمر  الغذاء، وه� 

البطاقة  يف  اجلاد  التفكري 

التم�ينية.

كما اأّكد على �ضرورة درا�ضة 

على  والعمل  املتقاعدين  اأو�ضاع 

ال�ضن�ية  الزيادة  ا�ضرتجاع 

قان�ن  وتقدمي  اإيقافها،  مت  التي 

املتقاعدين  �ضرائح  ح�ل  �ضامل 

الدخل  ذوي  من  ا  وخ�ض��ضً

�ض�ابط  �ضياغة  واإعادة  املتدين 

لذوي  م�جهة  لتك�ن  �ضرفها 

الدخل املحدود.

ال�سيد حممد ال�سهالوي

عبداحلكيم البلو�سي

براءة متهمة من االمتناع من 

اإجراءات الزمة ملنع انت�سار ك�رونا

علي طريف: 

ذكرت املحامية زهراء نعمة باأن املحكمة ال�ضغرى 

وحكمت  م�كلتها  اعرتا�س  بقب�ل  ق�ضت  اجلنائيه 

دينار  األف  بتغرميها  القا�ضي  اجلنائي  الأمر  ب�ضق�ط 

من  م�كلتها  برباءة  والق�ضاء  يكن  مل  كاأن  واعتباره 

الأزمة؛  الإجراءات  من  اإجراء  تنفيذ  المتناع عن  تهمة 

)ك�فيد-19(،  امل�ضتجد  ك�رونا  فريو�س  اإنت�ضار  ملنع 

بعد  م�عد  اأخذ  وعدم  املنزل  من  خروجها  بعد  وذلك 

ا�ضابتها  بعد  اخلا�ضة  العزل  فرتة  من  انتهائها 

بفريو�س ك�رونا. 

وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها ملا كان ما تقدم 

واأحاطت  الدع�ى  حّم�ضت  اأن  بعد  املحكمة  وكانت 

التي  الإثبات  وباأدلة  ومالب�ضاتها  وظروفها  ب�قائعها 

اإليها  وفطنت  وب�ضرية  ب�ضر  عن  عليها  الإتهام  قام 

ووازنت بينها، فاإنها جتد اأن الأدلة القائمة يف الدع�ى 

ل تر�ّضح اإىل ت�افر اأركان اجلرمية املن�ض�بة اإىل املتهمة 

الق�ضاء  معه  ميكن  ل  الذي  الأمر  تقّدم،  ما  نح�  على 

باإدانتها عن هذه اجلرمية وت�قيع العق�بة عليها، مما 

اأ�ضند  املتهمة مما  برباءة  الق�ضاء  معها واحلال  يتعنّي 

قان�ن  من   )255( املادة  اإعمالً حلكم  اإتهام  من  اإليها 

الإجراءات اجلنائية. وذكرت املحكمة ملا كان الثابت من 

الن�س القان�ين �ضالف البيان باأن اجلرمية تق�م على 

الركن املادي والذي يتخذ �ض�رة المتناع عن تنفيذ اأي 

اإجراء ملنع انت�ضار املر�س، والركن املعن�ي الذي يتخذ 

�ض�رة الق�ضد اجلنائي والذي يتحقق متى علم اجلاين 

البيان  �ضالفة  اجلرمية  باأركان  للفعل  مفارقته  وقت 

واأن�ضراف اإرادته اإىل المتناع عن التنفيذ.  

 املحامية زهراء نعمة
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»ال�شباب والريا�شة«

 تدعم املبادرات ال�شبابية املتميزة

وزارة  وكيل  اإ�سحاق  �سارة  �ساركت 

احلفل  يف  والريا�سة  ال�سباب  �س�ؤون 

اخلتامي ملبادرة »ُملهم�ن �سغار«، والذي 

اأقيم حتت رعاية ف�زية بنت عبداهلل زينل 

رئي�سة جمل�س الن�اب.

من  �سغار  ملهم�ن  مبادرة  وتعترب 

وزارة  حر�ست  التي  املتميزة  املبادرات 

دعمها  على  والريا�سة  ال�سباب  �س�ؤون 

لدعم  »بادر  ال�زارة  برنامج  �سمن 

املبادرات ال�سبابية«؛ وذلك لتمهيد الطريق 

اأمام املبادرة ومنت�سبيها من اأجل ال��س�ل 

اإىل الأهداف التي وجدت من اأجلها. 

وبهذه املنا�سبة اأعربت �سارة اإ�سحاق 

رئي�سة جمل�س  اإىل  تقديرها و�سكرها  عن 

مبادرة  الن�اب على رعايتها حلفل ختام 

ملهم�ن �سغار، الأمر الذي ي�ؤكد حر�سها 

اململكة،  ال�سبابية يف  املبادرات  دعم  على 

وزارة  اإ�سرتاتيجية  من  »انطالًقا  وقالت: 

اكت�ساف  يف  والريا�سة  ال�سباب  �س�ؤون 

و�سقل واإبراز امل�اهب ال�سبابية والنا�سئة 

مبادرة  دعم  على  ال�زارة  حر�ست  فقد 

ُملهم�ن �سغار«.

بالتعاون مع جمموعة الهالل ال�شحية

»نا�س« تنظم فعالية للتوعية ب�شرطان الثدي

امل�ؤ�س�سة  نا�س  �سركة  نظمت 

لت�عية  فعالية  املجم�عة  ونا�س 

من  بالتعاون  الثدي  ب�سرطان 

ال�سحية  للرعاية  الهالل  جمم�عة 

�سلماباد  الهالل  قاعة  يف  مل�ظفيها 

يف 20 اأكت�بر 2022. وكان الهدف 

ال�عي ب�ساأن �سرطان  من ذلك رفع 

به.  الإ�سابة  خماطر  وتقليل  الثدي 

 50 من  اأكرث  احلدث  ح�سر  حيث 

بكلمة  الفعالية  ا�ستاأنفت  امراأة. 

الرئي�س   - الها�سمي  �س�قي  من 

قدم  حيث  نا�س،  ل�سركة  التنفيذي 

ناجية  لدي  »كان  اأن  وذكر  �سكره، 

من �سرطان الثدي يف عائلتي، واأنا 

اأو�سيت  ال�سع�ر؛ لذلك  اأعلم مرارة 

دوري  فح�س  باإجراء  اجلميع 

املبكرة،  لتحديد املر�س يف مراحله 

من  يزيد  املبكر  الكت�ساف  حيث 

فر�س التعايف دائًما«.

�ساراث  الدكت�ر  اأعرب  وقد 

التنفيذي  الرئي�س  �ساندران، 

ال�سحية،  للرعاية  الهالل  ملجم�عة 

عن تقديره وهّناأ اإدارة �سركة نا�س 

على  املجم�عة  ونا�س  امل�ؤ�س�سة 

تنظيم هذه املبادرة الرائعة.

هيكت�ر  نايجل  احلفل  ح�سر 

نا�س  ل�سركة  العام  املدير   -

ع��سي  �سامي  ب�سام  لالإن�ساءات، 

نا�س،  ل�سركة  املايل  املدير   -

التنفيذي  املدير   - تقي  عبدالرحمن 

 - فان�يك  اأندري�س  نا�س،  ل�سركة 

والأمن  وال�سالمة  ال�سحة  مدير 

والبيئة ل�سركة نا�س، اأحمد جربي 

واإدارة  الب�سرية  امل�ارد  مدير   -

املجم�عة.

 ح�شل على جائزة قدرها 50000 دوالر 

ال�شالح الفائز بجائزة الكنز من بنك »اإىل« 

مت الإعالن عن ف�ِز اأحمد عبدالر�س�ل 

ال�سالح بجائزة الكنز من بنك »اإىل« ل�سهر 

اأغ�سط�س والبالغة قيمتها 50000 دولر 

بني  من  واحًدا  ال�سالح  وُيعترب  اأمريكي. 

النقدية  اجلائزة  بهذه  فازوا  ِمَّن  الكثري 

الأ�سرع منً�ا  الرقمي  البنك  ال�سهرية عرب 

يف املنطقة واملت�افر عرب اله�اتف الذكية 

بعد  �سفهًيا  الفائز  اإبالغ  مت  وقد  فقط. 

اإ�سراف مثلي  الآيل حتت  ال�سحب  اإجراء 

 »ABC« وزارة ال�سناعة والتجارة وبنك

وبنك »اإىل« واإرن�ست وي�نغ. 

اأحمد:  قال  الف�ز،  له عن  ويف تعليق 

اإبالغي  مت  عندما  للغاية  تفاجاأُت  »لقد 

بخرب الف�ز، ومل اأ�سّدق كم كنت حمظ�ًظا 

مب�ظفيه.  والتقيُت  للبنك  َقِدْمُت  حتى 

ن�يت  اإذ  بالف�ز،  عائلتي  اأفراد  اأب�ّسر  مل 

و�سائل  يف  ف�زي  ب�س�ر  اأفاجئهم  اأن 

الت�ا�سل الجتماعي«.

الزياين  را�سد  اأفنان  وّجهت   

للخدمات  الزياين  �سركة  رئي�س   -

لعمالء  مفت�حة  دع�ة   - التجارية 

ال�سركة واملهتمني للم�ساركة يف الي�م 

املفت�ح 2022م.

مات��سلت  اأحدث  �سُتقدم  حيث 

اإليه التكن�ل�جيا احلديثة من منتجات 

 RICOH �وخدمات مثل: - اأجهزة ريك

ال�ظائف  متعددة  للطباعة  الذكية 

ال�ستخدامات  تتالءم مع جميع  والتي 

الإلكرتونية  ال�سحابات  طريق  عن 

من  ال�ستخدامات  وكافة  ُبعد.  عن  اأو 

وال�سركات  املطابع  ا�ستخدامات  وحتي  املنزيل  ال�ستخدام 

الكربى للطباعة الفاخرة بالأل�ان ف�سالً عن طباعة الأل�ان 

املعدنية الالمعة والرباقة والطباعة ال�سفافة.

 Y Soft، Ricoh streamline، ستقدم واي �س�فت� -

NX،Paper cut، SafeQ الربامج اخلا�سة باإدارة جميع 
اأجهزة املطب�عات.

كال�سا�سات   Smart �سمارت  منتجات  و�سُتعر�س   -

العر�س  واأجهزة  الرقمية  العر�س  و�سا�سات  التفاعلية 

التعليم  لقطاع  واملنا�سبة    Wifiالـ مع  تعمل  التي  املرئي 

عن ُبعد اأو باحل�س�ر اأو بخليط من الإثنني .

الجتماعات  حل�ل   Logitech ل�جبتك  و�ستقدم   -

امللفات  م�ساركة  اإمكانية  مع   Video   /Audio ُبعد  عن 

الجتماعات  من�سات  كافة  خالل  من  وذلك  وال�سا�سات 

املرئية املعروفة.   

حل�ل  �ستعر�س  كما   -

 Laserfiche ليزرفي�س 

جمم�عة كبرية من برامج اإدارة 

وحل�ل  الإلكرتوين  املحت�ى 

الأر�سفة وا�سرتجاع ال�ثائق. 

منتجات  �سُتعر�س  كما 

نباتات  وت�سمل  احلياة  �سجرة 

احلريرية  والزه�ر  الزينة 

اخل�سراء  والأ�سقف  واجلدران 

عالية  وال�سطناعية  الطبيعية 

اجل�دة. 

و�سُتقدم خدمات مركز ريك� 

وطباعة  وتلزمي  طباعة  من  والأفراد  لل�سركات  للطباعة  

م�سم�لة  وجميعها  وال�سارات  والقم�سان  الأك�اب  على 

بخدمات ال�ستالم والت�سليم.

الزياين  لعمالء  تكرمي  املفت�ح  الي�م  �سيتخلل  كما 

 12:30 ال�ساعة  من  وغداًء  املميزين  التجارية  للخدمات 

م�ساًء اإىل ال�ساعة 1:30 م�ساًء.

جًدا  خا�سة  ا  وعرو�سً اأ�سعاًرا  ال�سركة  و�ستقدم 

�سُيجرى  وكذلك  املفت�ح،  الي�م  يف  املربمة  لل�سفقات 

ال�سحب على ج�ائز قيمة للم�ساركني.

علي:  ح�سن  بال�سيد  الت�سال  يرجى  للمتابعة، 

على  حمف�ظ  زينب  ال�سيدة  اأو   973  +  38871688

هاتف 17297676 حت�يل 101- 108.

 online اأو اإلكرتونًيا للت�سجيل باحل�س�ر ال�سخ�سي 

.QRيرجى ا�ستخدام الـ

 حتتفل مبرور 45 عاًما على تاأ�شي�س ال�شركة 

»الزياين للخدمات التجارية« تنظم فعالية اليوم املفتوح 

رئي�س جامعة العلوم التطبيقية يرتاأ�س

جل�شات منتدى QS للجامعات العربية

الدكت�ر  الأ�ستاذ  التطبيقية  العل�م  رئي�س جامعة  اأكد 

غ�سان ع�اد على اأهمية الهتمام بتط�ير البحث العلمي يف 

اجلامعات العربية والرتكيز على ج�دة الأبحاث وامل�ؤمترات 

العلمية املحكمة من خالل التعاون مع امل�ؤ�س�سات العاملية 

ذات ال�ساأن بتط�ير التعليم العايل وج�دته، بهدف تعزيز 

على  م�سدًدا  العربية،  جلامعات  العلمي  البحث  عملية 

�سرورة تعزيز البتكار وريادة الأعمال يف التعليم العايل 

القت�سادي  النم�  وزيادة  التناف�سية  لتعزيز  ك��سيلة 

التعليم  قطاع  لأهمية  وذلك  جديدة،  عمل  فر�س  وت�ليد 

العايل يف حتقيق اأهداف التنمية بكافة اأ�سكالها.

العربي   QS منتدى  فعاليات  تروؤ�سه  خالل  ذلك  جاء 

اجلامعة  من  برعاية  العاملية،   QS م�ؤ�س�سة  نظمته  الذي 

م�سر  جمه�رية  يف  امل�ستقبل  وجامعة  دبي،  يف  الكندية 

�سالمة  عزت  عمرو  الدكت�ر  الأ�ستاذ  بح�س�ر  العربية، 

الأمني العام لحتاد اجلامعات العربية، ومب�ساركة اأكرث من 

170 رئي�س جمل�س اأمناء، ورئي�س جامعة ونائب رئي�س 

وقياديني اأكادمييني.

 QS م�ؤ�س�سة  اأعلنت  املنتدى  فعاليات  هام�س  وعلى 

عن نتائج ت�سنيف اجلامعات العربية لعام 2023، حيث 

املركز  اإىل  الرتقاء  يف  التطبيقية  العل�م  جامعة  جنحت 

يف  جامعة   20 اأف�سل  نادي  بذلك  لتدخل  عربًيا،  الـ19 

التقييم،  �سملها  جامعة   199 اأ�سل  من  العربي،  ال�طن 

م�ا�سلة التقدم يف هذا الت�سنيف على مدار خم�س �سن�ات 

اأن  اإىل  ع�اد  غ�سان  الدكت�ر  الأ�ستاذ  اأ�سار  حيث  متتالية، 

اجلامعة بهذا امل�ست�ى املتميز ياأتي نتيجة العمل امل�سرتك 

متقدًما  والعاملي،  العربي  امل�ست�يني  على  �سركائها  مع 

ورئي�س  نا�س  �سمري  الإدارة  جمل�س  رئي�س  اإىل  بال�سكر 

وجميع  اخلاجة  وهيب  الدكت�ر  الأ�ستاذ  الأمناء  جمل�س 

لإدارة  املقدم  الدعم  على  والأمناء  الإدارة  جمل�سي  اأع�ساء 

اجلامعة لل��س�ل اإىل هذه امل�ست�يات العاملية املتقدمة، كما 

تقّدم بال�سكر اإىل اأع�ساء الهيئتني الأكادميية والإدارية، على 

اجله�د املبذولة خلدمة اجلامعة.

جمم�عة  تناول  امل�ؤمتر  اأن  اجلامعة  رئي�س  و�سّرح 

البحث  ثقافة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  امل�ا�سيع  من  مهمة 

بني  العالقات  وت�طيد  العربية،  اجلامعات  لدى  العلمي 

ومت�يل  بن�سر  يتعلق  فيما  خا�سة  العربية،  اجلامعات 

املنتدى  اأن  اإىل  م�سرًيا  اجلامعات،  بني  امل�سرتكة  الأبحاث 

ناق�س التحديات التي ت�اجهها اجلامعات العربية، واأهمية 

التعاون بني اجلامعات الأفريقية، والعربية، كما تطرق اإىل 

كيفية دخ�ل اجلامعات بالت�سنيفات العاملية والعربية.

ونّ�ه الأ�ستاذ الدكت�ر غ�سان ع�اد اإىل اأن املنتدى خرج 

ت�اجهها  التي  التحديات  ال�ستنتاجات ح�ل  من  مبج�عة 

اجلامعات العربية، وكيفية ال�ستفادة من الث�رة ال�سناعية 

التعليمية،  العملية  يف  التكن�ل�جيا  وت�ظيف  الرابعة، 

العربية لدخ�ل �س�ق  وتعزيز قدرات خريجي اجلامعات 

العمل واحل�س�ل على وظائف متميزة.

والتقدير  بال�سكر  اجلامعة  رئي�س  ت�ّجه  اخلتام  ويف 

اإىل املجل�س الأعلى لتط�ير التعليم والتدريب، واإىل وزارة 

الرتبية والتعليم، وجمل�س التعليم العايل، والأمانة العامة 

ملجل�س التعليم العايل، وهيئة ج�دة التعليم والتدريب على 

كل اجله�د املبذولة خلدمة التعليم يف ملكة البحرين، كما 

تقّدم بال�سكر اإىل القائمني على منتدى QS العربي، خا�سة 

الدكت�ر اآ�س�ين فرنانديز املدير الإقليمي مل�ؤ�س�سة QS يف 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا وجن�ب اآ�سيا.

 2 الأربعاء  التجارية  للخدمات  الزياين  �شركة  تنظم 

ال�شركة  لعمالء  املفتوح  اليوم  فعالية  م،   2022 نوفمرب 

 10:30 ال�شاعة  من  ابتداًء  وذلك  واملهتمني،  وال�شيوف 

�شباًحا وحتى 4:00 م�شاًء يف الوقت الذي ينا�شبهم.

تاأ�شي�س  على  عاًما   45 مبرور  الحتفال  �شيتم  كما 

منتجاتها  اأحدث  �شتُعر�س  الفعالية  وخالل  ال�شركة، 

 - املوفنبيك  بفندق  املرجان  قاعة  يف  وذلك  وخدماتها، 

تزامنًا مع اجتاه  العام  املفتوح هذا  اليوم  ياأتي  باملحرق. 

وتقليل  والإنتاجية  الكفاءة  وزيادة  الرقمنة  اإىل  العامل 

الكلفة.
اأفنان الزياين

اجلل�شات احلوارية ليو�شف بن اأحمد

كانو ت�شت�شيف االأكادمييني زباري واجلنيد
بن  ي��سف  جائزة  م��سم  ي�ست�سيف 

الي�م  الأول  للجل�سات احل�ارية  كان�  اأحمد 

الإثنني 31 اأكلجائزة ت�بر 2022 كل من د. 

بجامعة  املائية  امل�ارد  اأ�ستاذ  زباري  وليد 

الأ�ستاذ  اجلنيد  �سباح  ود.  العربي  اخلليج 

بكلية  اجلغرافية  املعل�ماتية  يف  امل�سارك 

العربي  اخلليج  بجامعة  العليا  الدرا�سات 

حتقيق  و  املناخ  )تغري  عن�انها  جل�سة  يف 

الكرب�نية  لالنبعاثات  ال�سفري  ال�سايف 

يف  كي(  )ذا  فندق  يف  وذلك  البحرين(،  يف 

م�ساًء   7:00 ال�ساعة  يف  اجلفري  منطقة 

عامة. والدع�ة  د. �شباح اجلنيد د. وليد زباري

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12259/PDF/INAF_20221031003533311.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/events/985097/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/985110/News.html
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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
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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أعل��ن المستش��فى الخليج��ي األمريكي عن 
تدش��ينه لقسم جراحة العظام، وذلك ضمن 
خطة توسع مستقبلية طموحة على مستوى 

القسم والخدمات.
ويتميز قس��م جراحة العظام بالمستش��فى 
الخليجي األمريكي بتقدي��م أحدث التقنيات 
الطبي��ة والعالج��ات التخصصي��ة في مجال 
تش��خيص وع��الج وجراح��ة العظ��ام ضمن 
كف��اءة طبي��ة متخصصة، كما ويس��عى إلى 
تنفيذ خطة مس��تقبلية طموحة تس��تهدف 
توس��عة مجال الخدم��ات والعالجات الطبية 
بكل م��ا يخص مج��ال جراح��ة العظام وفق 
أحدث م��ا توصل إليه الطب الحديث في هذا 

المجال.
ويضم قس��م عي��ادة العظام بالمستش��فى 
نخب��ة من أكف��أ استش��اريي العظ��ام وهم 
د.حس��ن الع��رادي وال��ذي يمتل��ك 17 عامًا 
من الخبرة الطبية المتخصصة واالستشاري 
د.قري��ب اهلل احم��د بخب��رة طبي��ة واس��عة 

وكف��اءة تزيد ع��ن 20 س��نة لتقديم أحدث 
ما توصلت إلي��ه التقنيات الطبي��ة الحديثة 
في مجال ع��الج آالم الكتف، الي��د والمرفق، 
جراحات الكت��ف المتقدم��ة بالمنظار، عالج 
آالم وإصابات الركبة وعالج وجراحة الكس��ور 
مش��اكل  وع��الج  تش��خيص  واإلصاب��ات، 
الق��دم والكاح��ل، ع��الج المس��مار العظمي 
واللحم��ي والتهاب��ات األوت��ار والمفاص��ل، 

البس��يطة كالمس��مار  الجراحية  التدخ��الت 
الموضعي��ة،  والغ��دد  والزوائ��د  اللحم��ي 
تشخيص وعالج آالم الرقبة والظهر والعمود 
الفقري وعالج اإلصابات الرياضية والكس��ور 
إلى جانب التجبير واإلبر الزيتية وابر البالزما.
وجدي��ر بالذك��ر انه تم افتتاح المستش��فى 
الخليجي األمريكي في ش��هر يوليو من العام 
الج��اري، وهو أح��د المستش��فيات متعددة 

التخصص��ات الرائ��دة ف��ي المملك��ة. ويقع 
المستش��فى في منطقة السهلة على شارع 
الشيخ س��لمان وبمحاذاة شارع الشيخ عيسى 
بن سلمان الحيويين، في حين تبلغ مساحته 
9,270 متر مربع ويتس��ع حاليًا ل� 65 سريرًا. 
متخصص��ة  عي��ادات  المستش��فى  ويض��م 
لتقدي��م أفض��ل الخدم��ات الطبية تش��مل 

العديد من التخصصات.
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 »تمكين« يحصد جائزة االبتكار في إشراك 
الموظفين بقمة الموارد البشرية الحكومية

حص��د صندوق العم��ل »تمكين«، على 
جائ��زة االبتكار في إش��راك الموظفين 
في القط��اع العام في القمة الس��نوية 
الحكومية  البش��رية  للموارد  العاش��رة 
لدول مجل��س التعاون الخليجي 2022، 
والت��ي عقدت ف��ي أبو ظب��ي، اإلمارات 
العربي��ة المتحدة، حي��ث تأتي الجائزة 
امت��دادًا لجه��ود إدارة المواه��ب ف��ي 
تمكين والتي تحرص على إثراء تجربة 
الموظفي��ن، مما ينعك��س إيجابًا على 

اإلنتاجية وتجربة العمالء.
وتعد جوائز الموارد البشرية الحكومية 
ل��دول مجل��س التع��اون الخليجي من 
أكثر الجوائ��ز المرموقة ف��ي المنطقة 
في مج��ال الم��وارد البش��رية، وتهدف 
إل��ى تس��ليط الض��وء عل��ى منج��زات 
مؤسس��ات القطاع العام واألفراد ممن 
أظه��روا قيادته��م المثالي��ة ف��ي دفع 
تطور الموظفين ف��ي مجاالت متعددة 
مث��ل إدارة الم��وارد البش��رية، التن��وع 
االستراتيجي.  والتخطيط  المؤسس��ي، 
وتكرم الجائزة المؤسسات واألفراد عبر 
20 فئ��ة متخصصة ف��ي الجوانب التي 

أظهروا تميزًا فيها.
الرئي��س  بأعم��ال  القائ��م  ونوه��ت 
التنفي��ذي لصندوق العم��ل »تمكين« 
مها مفيز، بهذا اإلنجاز المش��رف الذي 
حقق��ه فريق عم��ل تمكين لني��ل هذا 
التقدير اإلقليم��ي، قائلة: »نفخر بهذا 
اإلنج��از الذي يعكس التزامنا بتش��جيع 
موظفينا للوصول إل��ى أهدافهم، حيث 
إن وج��ود فري��ق عم��ل ملت��زم ومطور 
يمهد المسار لتمكين للوصول لهدفها 

األس��مى في دفع عجل��ة التطور والنمو 
االقتص��ادي«. وأضافت »نتش��رف بأن 
نكون م��ن ضمن المؤسس��ات الرائدة 
في المنطقة وس��نواصل مس��يرتنا في 
دع��م الك��وادر الوطني��ة العامل��ة في 
مؤسس��تنا لنقدم نموذج عمل مش��رف 
لتمثيل مملكة البحرين على المستوى 

اإلقليمي والدولي«.
المواه��ب  إلدارة  التنفي��ذي  المدي��ر 
والخدمات في »تمكين« إيمان الشريف 
قال��ت: »لم يك��ن ليتحقق ه��ذا اإلنجاز 
ل��وال وج��ود فري��ق عم��ل متخص��ص 
وش��غوف يؤمن بمهمته المتمثلة في 
تعزيز دور الموظفين داخل المؤسس��ة 
ومنحه��م تجربة عمل ممي��زة.. تعتبر 
ه��ذه الجائزة نقطة البداية لمس��يرتنا 
في ترسيخ ثقافة الش��فافية واالبتكار، 
وعلي��ه س��نحرص على توظي��ف تجربة 
أفض��ل  م��ن  واالس��تفادة  عملن��ا 
الممارسات وأحدث التطورات في مجال 
إدارة الم��وارد البش��رية للحف��اظ على 
بيئة عمل منتجة وصحية في تمكين«. 
يذك��ر أن »تمكين« حصل على التكريم 
واإلش��ادة الدولي��ة بفض��ل مبادرات��ه 
المبتكرة في إدم��اج الموظفين والتي 
تحققت م��ن خالل تنفي��ذ 10 مبادرات 
فريدة من نوعها في المؤسس��ة خالل 
الع��ام الماضي.  وتضمن��ت المبادرات 
وضع قيم مؤسس��ية موحدة والتي تم 
تصميمه��ا داخلي��ًا للموظفي��ن، كم��ا 
تم إط��الق خدمة الموظ��ف االفتراضي 
للتفاع��ل م��ع الموظفي��ن، إضافة إلى 
تعزي��ز بيئ��ة مؤسس��ية قائم��ة على 

والتواص��ل  والموضوعي��ة  الش��فافية 
المباش��ر م��ع اإلدارة، إل��ى جانب طرح 
عدد من المبادرات المحفزة لخلق بيئة 
عمل صحية ومحفزة للموظفين. عالوة 
على ذلك تس��عى تمكين إل��ى تطوير 
الكف��اءات البحريني��ة وإعطائهم فرص 
تدريبية متميزة من خ��الل توفير عدد 
م��ن الفرص التدريبية وتنفيذ عدد من 
ورش العمل والتدريب على رأس العمل 
وفرص اإلرشاد والذي بدوره يساهم في 

االرتقاء بالعمل المؤسسي.
وجاءت هذه المبادرات كجزء من مبادرة 
أطلقته��ا  الت��ي  المؤسس��ي  التح��ول 
تمكين مطلع العام الجاري، والتي أدت 
إلى زيادة التواصل مع الموظفين، مما 
أدى إل��ى ردود فع��ل إيجابية فضاًل عن 
تحس��ين اإلنتاجي��ة في جميع أقس��ام 

المؤسسة.

مها مفيز

 المستشفى الخليجي األمريكي 
يدشن قسم جراحة العظام

د.قريب اهلل أحمد
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ترأس اجتماع مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب

 ناصر بن حمد: أبناء الوطن
قصص نجاح وجنود للعمل المتميز

ش��دد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
المل��ك لألعم��ال اإلنس��انية  ممث��ل جالل��ة 
وش��ؤون الش��باب، رئيس مجلس أمناء مركز 
ناص��ر للتأهي��ل والتدريب المهن��ي، على أن 
أبن��اء الوطن هم قصص نج��اح وجنود للعمل 

المتميز.
وأكد سموه، أن المركز يؤدي دورًا محوريًا في 
تطوي��ر قدرات الش��باب البحرين��ي وتأهيلهم 
العص��ر  لمتطلب��ات  الالزم��ة  بالمه��ارات 
وتطلعات مملك��ة البحرين المس��تقبلية في 
مجال��ي الصناع��ة والتكنولوجي��ا فيما يصب 
في جعل مملك��ة البحرين نموذج��ًا رائدًا في 

التعليم التقني والمهني.
جاء ذلك خالل ترؤس س��موه الجتماع مجلس 
أمناء مركز ناص��ر للتأهيل والتدريب المهني، 
حي��ث نوه س��موه بجهود فريق عم��ل المركز 
الذي يس��اهم في خلق ثقافة جديدة للتعليم 
التقني من خالل العمل على الشراكات المحلية 
والدولية والتوس��ع ف��ي اختصاصاته وتزويد 
الطلب��ة بالمه��ارات والمع��ارف المتخصصة 

التي تواكب متطلبات سوق العمل.
فيما ق��دم المدير التنفي��ذي للمركز الدكتور 

الخط��ة  ح��ول  إيج��ازًا  النعيم��ي،  عب��داهلل 
االس��تراتيجية 2022-2025 التي تم إقرارها 
في االجتماع، وتضمنت توسيع أنشطة المركز 
من خالل المبادرات والمشاريع الطموحة التي 
تعمل على تحويل المرك��ز إلى مدينة علمية 
تحتضن الخبرات والتخصصات النوعية، وتعزز 
من كفاءة وتنافس��ية المخرج��ات التعليمية 

ف��ي س��وق العمل. كم��ا اطل��ع المجلس على 
المصروفات التش��غيلية للعام 2022 واعتمد 
ع��ددًا م��ن السياس��ات المتعلق��ة بالم��وارد 

المالية والبشرية.
واس��تعرض المجل��س منج��زات المركز خالل 
العام األكاديمي 2021-2022 التي اشتملت 
على ط��رح تخصصات جديدة، أبرزها تخصص 

ال��ذكاء االصطناع��ي والحوس��بة الس��حابية، 
والتع��اون م��ع الجه��ات المانحة للش��هادات 
الدولي��ة، باإلضاف��ة إل��ى تصمي��م البرام��ج 
التدريبي��ة الت��ي تط��ور الك��وادر الوطنية في 
مختل��ف الش��ركات الصناعي��ة، والعم��ل على 
المب��ادرات المختلف��ة التي تع��زز من مكانة 
البحرين وريادتها في تبني علوم المس��تقبل 

منها إنش��اء مركز سمو الش��يخ ناصر للبحوث 
والتطوي��ر في ال��ذكاء االصطناعي الذي يأتي 
مواكبًا للتوجه العالمي نحو االستثمار األمثل 
ف��ي مجال الذكاء االصطناع��ي وتوفير الحلول 
الذكية لمختل��ف الجهات في مملكة البحرين، 
إذ تكلل��ت جهود ه��ذا المرك��ز بحصوله على 
جوائ��ز محلي��ة ودولية، أحدثها جائ��زة قيادة 
ف��ي  واالتص��االت  المعلوم��ات  تكنولوجي��ا 

جيتكس جلوبال 2022.
وزار س��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليفة 
معرض ي��وم التوعية بالقطاع الصناعي الذي 
أقيم ف��ي المبنى األكاديم��ي بالمركز، والذي 
يش��ارك فيه نخب��ة من الش��ركات الرائدة في 
القط��اع الصناع��ي والمهن��ي ف��ي البحري��ن، 
أبرزه��ا بابكو، تطوير، الهيئة الوطنية للنفط 
والغاز، أسري، ش��ركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، 
تمكي��ن، وكالء الس��يارات المختلف��ة وغيرها 
من الجهات التي س��اهمت في توعية الطلبة 
بالخي��ارات المهني��ة المتاحة لهم في س��وق 
العم��ل وتوجيههم ف��ي اختي��ار التخصصات 
المناس��بة لوظائف المستقبل والتي تتناسب 

مع مهاراتهم وقدراتهم.

رصد 130 ألف دينار لتنفيذ 15 مشروعًا بحثيًا مشتركًا 

 »الخليج العربي« و»البحرين الطبية« 
تجريان أبحاثًا للتصدي للسكري واألمراض السائدة

أعلنت كل من جامعة الخليج العربي 
والكلية الملكية للجراحين في أيرلندا 
 RCSI( جامع��ة البحرين الطبي��ة -
البحري��ن( ، عن إجراء مش��روع بحثي 
مش��ترك لقي��اس النش��اط البدن��ي 
لمرضى الس��كري من الن��وع الثاني 
ف��ي البحري��ن واستكش��اف العوامل 
النفس��ية والبيئي��ة الت��ي تؤثر على 

سلوكيات المرضى.
م��ن  المش��روع  فك��رة  وانطلق��ت   
اإلحصائيات التي تش��ير إلى أن %15 
م��ن س��كان البحري��ن يعان��ون من 
مرض الس��كري م��ن الن��وع الثاني، 
حي��ث تس��عى الجامعت��ان إلى وضع 
تدخالت موحدة للحد من السلوكيات 
التي تش��جع على الكس��ل والخمول، 
على أم��ل تخفيض مع��دل اإلصابة 

بالمرض بين السكان.
وم��ن المالحظ أن مرضى الس��كري 
م��ن الن��وع الثان��ي يمارس��ون ف��ي 

األغلب نش��اطات بدنية أقل من غير 
المصابين، على الرغ��م من الفوائد 
الت��ي تع��ود بها ه��ذه النش��اطات 
عليه��م في ح��ال المواظب��ة عليها، 
بما ف��ي ذل��ك انخفاض مس��تويات 
الس��كر والدهون الثالثي��ة في الدم، 
وانخف��اض جامع��ة ضغ��ط ال��دم، 
ونسبة الدهون في الجسم، ومقاومة 
ف��إن  المقاب��ل  وف��ي  األنس��ولين. 
الخمول والكس��ل يرتبط��ان بارتفاع 
خطر الوفاة بين مرضى السكري من 

النوع الثاني.
وقال نائب عميد كلية الطب لشؤون 
الدراس��ات العليا والبحث العلمي في 
جامع��ة الخلي��ج العرب��ي عفيف بن 
صال��ح: »تم إط��الق هذا المش��روع 
البحثي المش��ترك بي��ن الجامعتين 
أه��م  لدارس��ة   ،2015 الع��ام  من��ذ 
األم��راض الس��ائدة ف��ي المجتم��ع 
القل��ب  أم��راض  مث��ل  البحرين��ي 

وس��رطان الث��دي والس��كري وغي��ره 
م��ن األمراض المزمن��ة، وقد رصدت 
ميزاني��ة مش��تركة بلغ��ت 130 ألف 
دين��ار إلجراء نحو 15 مش��روعًا بحثيًا 
مش��تركًا، وذلك استجابة لمتطلبات 
الرعاي��ة الصحي��ة للمجتمع المحلي، 

المرتبط��ة  التحدي��ات  ولمعالج��ة 
المزمنة والتي يتس��بب ف��ي ارتفاع 
معدالت األعباء الصحية واالقتصادية 
في المملك��ة. وباإلضافة إلى تعزيز 
نظام الصح��ة يهدف ه��ذا البرنامج 
البحثي المشترك إلى تخفيف العبء 

االقتصادي لهذه األمراض«.
من جانبه، قال رئيس كلية الدراسات 
العليا والبحوث ف��ي جامعة البحرين 
الطبية البروفيسور س��تيفن أتكين، 
تعليق��ًا على ه��ذا التع��اون البحثي 
الجدي��د: »تحرص جامع��ة البحرين 
الطبية على تطوير أبحاث رائدة تركز 
على المرضى، والتص��دي للتحديات 
الرئيس��ية، كما  الوطني��ة  الصحي��ة 
يعد مرض الس��كري م��ن األولويات 
البحثية ف��ي مركز جامع��ة البحرين 
الطبية لألبحاث السريرية والجزيئية 
الحيوية. ومن خ��الل تعاوننا البحثي 
م��ع جامعة الخليج العربي، وفي إطار 
المس��ؤولية االجتماعية التي تلتزم 
به��ا الجامعتان، نس��عى إلى تطوير 
حل جذري يس��اهم في تحسين حياة 

مرضى السكري«.
وس��يتم تنفي��ذ المش��روع البحث��ي 
المشترك لمدة عام كامل في أربعة 

مراك��ز رعاي��ة صحية أولية تش��مل 
عي��ادات متخصصة لعالج الس��كري، 
حيث س��يتابع فريق البحث النش��اط 
البدني ل� 340 مشاركًا لجمع البيانات 
الطبي��ة المطلوبة. ويش��مل الفريق 
محاض��ر  رج��ب،  إبراهي��م  الدكت��ور 
أول ف��ي عل��م األحياء ومدير الس��نة 
التحضيري��ة ف��ي جامع��ة البحري��ن 
الطبي��ة والباحث الرئيس��ي في هذا 
المشروع، والبروفيسور رندة حمادة، 
أس��تاذ بكلية الطب والعلوم الطبية 
في جامعة الخليج العربي، والدكتورة 
عبير الصوير، استش��اري طب األسرة 
والسكري واألستاذ المساعد بجامعة 
الخليج العربي، والبروفيس��ور إدوارد 
جري��ج، أس��تاذ صح��ة الس��كان في 
الكلية الملكي��ة للجراحين في دبلن، 
محاض��ر  ميل��ون،  لي��زا  والدكت��ورة 
في كلية صحة الس��كان ف��ي الكلية 

الملكية للجراحين في دبلن.

ستيفن أتكينعفيف بن صالح

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/31/watan-20221031.pdf?1667190413
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1034138
https://alwatannews.net/search/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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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
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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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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

المش��اريع التنموي��ة الكب��ري مث��ل منتجع جمي��را خليج 
البحري��ن راف��د مه��م لالقتص��اد الوطن��ي ومؤش��ر على  

مكانة المملكة بخارطة االستثمارات بالمنطقة.

باألحمر
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ش�رك��ة ال�وط����ن 
للصحافة والنشر

م�ب�ن����ى دار - أم الحص���م

تصدر عن

السعودية قائدة أوروبا الجديدة

وضع ولي العهد الس��عودي س��مو األمير محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، برنامجًا طموحًا »لصندوق االستثمار السعودي العام« سنة 2017 في 
النس��خة األولى لمؤتمر دافوس الصحراء، لجعله ذراعًا لتحقيق رؤية المملكة 
2030، إنم��ا الذي لم يلحظه الكثيرون أنه بع��د عام من إطالق هذا البرنامج 
الطموح صرح س��موه في النس��خة الثانية في مؤتمر داف��وس الصحراء الذي 
عقد بالرياض عام 2018 أن سموه أطلق عبارة نالت تصفيقًا كبيرًا »إنه خالل 

خمس سنوات ستكون منطقة الشرق األوسط هي أوروبا الجديدة«!!
صحي��ح أن الحضور صفق له��ذه العبارة ربما ألنها تعبر ع��ن أمنيات صادقة 
حس��نة النية لكنها أمنية صعب��ة المنال بالنظرة العام��ة للواقع في منطقة 
الخليج العربي والشرق األوسط عمومًا حين ذاك، لم يربط  الكثيرون بين هذه 
العبارة وبين برنامج صندوق االستثمار العام الذي طرح قبل سنة  ويهدف إلى 
تنويع مصادر الدخل وتنويع مناطق االس��تثمار خارج حدود المملكة وتحديدًا 

في دول الشرق األوسط!
أي أن العب��ارة لم تطلق على س��بيل التمني في الفضاء الرومانس��ي الحالم، 
ب��ل إن الرجل قد س��بق تصريحه بخطوات وتدابير بدأه��ا بالفعل ووضع لها 

البرنامج والميزانية، إنه مشروع متكامل األركان إذًا.
إنم��ا من ذا الذي يجازف باالس��تثمار في منطقة س��اخنة مليئ��ة بالصراعات 
كالشرق األوسط ويترك أوروبا ويترك الشرق األقصى حيث مواقع االستقطابات 

الرئيسة لرؤوس األموال؟
ه��ل هي العاطفة والش��عور القومي واإلحس��اس بالمس��ؤولية تجاه العمق 
العرب��ي الذي يس��مح بالمس��اعدة ومد الي��د دون النظر إلى أه��داف الربحية 
المالية االقتصادية الصرفة؟ أم أن هناك رؤية اقتصادية بعيدة لم يتوقعها 
أحد حين ذاك وآمنت بها الس��عودية ورسم قائدها برنامجه االستثماري وفق 
هذه الرؤية؟ إن أوروبا لن تكون فعاًل أوروبا بعد خمس س��نوات، وأن الش��رق 

األوسط لن يكون الشرق األوسط الذي نعرفه بعد خمس سنوات؟
نحن أمام تصريح حان وقت امتحانه إذًا عام 2022، إن كان من قبل التمنيات 
أم أن هناك مش��روعًا قائمًا على أسس واقعية وتدابير حقيقية قابلة للتنفيذ 

في عقل صاحبها؟
في 24 يناير 2021 صّرح محافظ صندوق االس��تثمارات العامة األستاذ ياسر 
ب��ن عثمان الرميان، أن الصندوق تمكن عبر اس��تراتيجيته الماضية لألعوام 
2018-2020 م��ن رف��ع قيم��ة أصوله إلى حوال��ي 1.5 تريلي��ون ريال بحلول 
2020، وف��ق أح��دث اإلحصاءات مقارنة م��ع 570 مليار ريال ف��ي عام 2015. 
وسيواصل برنامج صندوق االس��تثمارات العامة طموحاته بخطى ثابتة نحو 
مضاعفة أصول الصندوق تحت اإلدارة إلى 4 تريليونات ريال سعودي تراكميًا 
بنهاي��ة ع��ام 2025 ليكون أح��د أكبر صناديق الثروة الس��يادية ف��ي العالم 
والش��ريك االستثماري المفضل، بما يرس��خ مكانته في رسم مالمح مستقبل 

االقتصاد العالمي.
اس��تثمر الصندوق 20% من رأس ماله في استثمارات عالمية في أوروبا وفي 

الشرق وفي الواليات المتحدة.
وهذا العام تكتمل الخمس س��نوات التي توقعها سمو ولي العهد السعودي 
األمي��ر محمد بن س��لمان وإذ بأوروب��ا تعيش اضطرابًا غير مس��بوق وظروفًا 
اقتصادية صعبة لم تعهدها، وإذ بالس��عودية رقم صعب في إنقاذ اقتصاد 
أوروبا لو أرادت أو لو كان ذلك لصالح الش��عب الس��عودي، ويأتي عام 2022 
وصندوق االس��تثمار الس��عودي يعي��ش أفضل أيام��ه ويعلن ع��ن مبادرته 
الطموحة لبناء ش��راكات اقتصادي��ة ضخمة مع خمس دول إقليمية هي مصر 
والبحرين واألردن والعراق والس��ودان فهل نحن مقبل��ون على أوروبا جديدة 

كما صرح ولي العهد قبل خمس سنوات؟
نح��ن إذًا أم��ام دول��ة تؤم��ن أن قي��ادة المنطق��ة ال تكون إال برب��ط عجلة 
اقتصادياتها باقتصاديات المملكة من خالل الش��راكة في مش��اريع التنمية 
واإلعم��ار وخلق ف��رص العمل وتحس��ين بيئة العيش لش��عوب الج��وار كما 
لشعبها، ذلك هو الطريق التلقائي للقيادة والريادة، وأنه ليس بالضرورة أن 
ته��د وتحطم ما حولك حتى تكون قائدًا عل��ى ذلك الحطام كما أضاعت دول 
أخرى ثرواتها جريًا وراء وهم وس��راب القيادة، كما فعلت إيران ومحورها ومن 

عدها شريفة.
ونح��ن أمام دولة ال تفرض قيمها وال ش��عاراتها عل��ى غيرها وتجبرهم على 
تبنيها وترهن ش��راكاتها وتحالفاتها وفق م��دى ومقدار خضوع اآلخرين لها 

كما يفعل الغرب.
نحن أمام نهج إنساني جديد للقيادة الدولية إن كتب له النجاح فسيكون درسًا 

للصغار والكبار لكيف تكون قائدًا للناجحين ال قائدًا للمحطمين الفاشلين.

»أغنية الغراب« يمثل السعودية في األوسكار
اخت��ارت المملك��ة العربية الس��عودية الفيلم 
الروائي »أغنية الغراب« لتمثيلها رس��ميا، في 
مسابقة األوسكار المقبلة عن فئة أفضل فيلم 
دولي.ج��اء هذا االختيار من قب��ل هيئة األفالم 

السعودية.
وبهذا الترش��يح يدخل الفيلم في منافس��ة مع 
أف��الم م��ن بقي��ة دول العالم، وس��يمر بعدة 
مراحل فرز، قبل اإلعالن عن القائمة األولية ثم 

النهائية التي ستختارها األكاديمية األمريكية 
للعل��وم والفن��ون المانح��ة لجوائز األوس��كار، 
والتي س��يتم اإلعالن عن الفائ��ز بها في حفل 
الدورة 95 الذي س��ُيقام على مس��رح دولبي في 
ل��وس أنجلوس بالواليات المتح��دة بتاريخ 12 

مارس 2023.
وق��د ج��رى ترش��يح الفيل��م م��ن ِقب��ل اللجنة 

السعودية الخاصة باألوسكار.

وع��ن ترش��يح فيلم��ه لتمثي��ل المملك��ة في 
مس��ابقة األوس��كار، قال محمد السلمان مخرج 
الفيلم »أنا س��عيد و فخور ج��دًا باختيار فيلمي 
الطوي��ل األول »أغني��ة الغ��راب« لُيمثل وطني 
المملك��ة العربية الس��عودية. الفيلم هو أحد 
ثم��ار جهود متراكمة من جمي��ع العاملين في 
قط��اع األف��الم بالمملك��ة الذي يش��هد طفرًة 

ونموًا متسارعين ويبشر بمستقبٍل مشرق”

خوارزمية تستطيع قراءة أفكار اإلنسان
نجح علم��اء في الوالي��ات المتحدة 
في التوصل إلى خوارزمية تستطيع 
قراءة أفكار اإلنس��ان وتفكيك ألغاز 
دماغ��ه ومعرفة ما يفك��ر به دون 
الحاج��ة إل��ى االعت��راف أو ال��كالم، 
وهو ما يش��كل تط��ورًا جدي��دًا في 
مجال ع��الج العديد م��ن األمراض 
واستكش��اف الكثي��ر م��ن األش��ياء 

المتعلقة باإلنسان.
وبحسب تقرير نشرته جريدة “ديلي 
مي��ل” البريطاني��ة، ف��إن التقني��ة 
الجدي��دة التي توصل له��ا العلماء 
األمريكيون تعتمد على تكنولوجيا 
الذكاء االصطناعي، وتشكل اختراقًا 

غير جراحي.
وتعم��ل الطريقة عن طريق تغذية 
المغناطيس��ي  بالرني��ن  التصوي��ر 
الوظيف��ي )fMRI( إل��ى الخوارزمية، 
المنبه��ات  بن��اء  تعي��د  والت��ي 
التعس��فية التي يسمعها الشخص 

أو يفكر فيها بلغة طبيعية.
واس��تمع المش��اركون في الدراسة 
إل��ى القص��ص المروي��ة بينما قام 

الدم��اغ  مناط��ق  بمس��ح  العلم��اء 
المرتبطة باللغة الطبيعية وأدخلوا 
المس��ح ف��ي وحدة ف��ك التش��فير 
الت��ي تعم��ل بال��ذكاء االصطناعي 
والتي أعادت ملخصًا لما كان الفرد 
يس��تمع إليه. وحت��ى اآلن، لم يتم 
إنجاز هذه العملية إال عن طريق زرع 
أقطاب كهربائية في الدماغ. وينتج 
النم��وذج الجدي��د فك��رة أو ملخصًا 
ألف��كار المري��ض من خ��الل تحليل 
عملي��ات المس��ح، لكن��ه ال يمكن��ه 

فك ش��فرة م��ا يفك��ر في��ه حرفيًا، 
بحس��ب ما يقول الباحثون. وتقسم 
أدمغتنا األف��كار المعقدة إلى أجزاء 
أصغر تتوافق مع جانب مختلف من 
الفكر بأكمله، حيث يمكن أن تكون 
األفكار بس��يطة مثل كلمة واحدة، 
مث��ل )الكلب(، أو معقدة مثل )يجب 

أن أمشي إلى الكلب(.
ويمتلك الدماغ أيضًا أبجدية خاصة 
ب��ه تتكون من 42 عنص��رًا مختلفًا 
تشير إلى مفهوم معين مثل الحجم 

أو الل��ون أو الموقع، ويجمع كل هذا 
لتش��كيل أفكارن��ا المعق��دة. ويتم 
التعامل مع كل “حرف” بواسطة جزء 
مختل��ف من الدماغ، لذلك من خالل 
الجمع بين جميع األجزاء المختلفة، 

يمكن قراءة عقل الشخص.
وق��ام الفري��ق بذل��ك ع��ن طري��ق 
تسجيل بيانات الرنين المغناطيسي 
الوظيف��ي لثالثة أج��زاء من الدماغ 
مرتبط��ة باللغ��ة الطبيعي��ة بينما 
اس��تمعت مجموع��ة صغي��رة من 
األش��خاص إلى 16 س��اعة من البث 

الصوتي.
ث��م أعطي��ت الخوارزمي��ة عملي��ات 
أنم��اط  قارن��ت  والت��ي  المس��ح، 
الصوت باألنماط في نشاط الدماغ 
المس��جل. وأظهر النظ��ام أنه قادر 
على أخذ مس��ح ضوئي وتحويله إلى 
قص��ة بناًء عل��ى المحت��وى، والذي 
وجد الفريق أن��ه يتطابق مع فكرة 
فالخوارزمي��ة  المروي��ة.  القص��ص 
قادرة على فك ش��فرة القصة التي 

سمعها كل شخص.

 لوحة معلقة بالمقلوب 
في متحف منذ 77 عامًا

بمدين��ة  متح��ف  ف��ي  مس��ؤولون  اكتش��ف 
لوح��ة معروض��ة  أن  األلماني��ة،  دوس��لدورف 
في الموقع للرس��ام التجري��دي الهولندي بيت 
موندري��ان، معلق��ة بطريقة خاطئ��ة منذ 77 

عامًا.
للرس��ام  اس��تعادي كبي��ر  وانطل��ق مع��رض 
الهولندي الس��بت ف��ي متحف كونس��تاملونغ، 
يش��مل من بي��ن أب��رز فعالياته ع��رض لوحة 

»نيويورك س��يتي 1« المنجزة عام 1941، لكّن 
المتحف كش��ف هذا األس��بوع أن ه��ذه اللوحة 

معّلقة منذ عقود في الموقع رأسًا على عقب.
وقالت مفوضة المعرض س��وزان ماير بوس��ر 
األلمانية:  تس��ايتونغ«  لصحيفة »سودويتشه 
»في صورة عائدة للعام 1944، رأيت أن اللوحة 
معلق��ة في االتجاه المعاكس«، وقد »أثار ذلك 

الريبة لدي«، بحسب فرانس برس.

طرح مذكرات األمير هاري يناير المقبل
 Penguin Random House النش��ر  دار  كش��فت 
عن معلومات حول مذك��رات األمير هاري المنتظر 
صدورها بش��دة، حيث أعلنت صدور المذكرات التي 

تحمل عنوان Spare في 10 يناير 2023.
ووفقًا لمجلة »بيبول« األمريكية، أعلنت دار النش��ر 
عن موع��د طرح المذكرات الت��ي تمتلئ بتفاصيل 

خاصة عن حياة األميرة هاري.
وأص��درت Penguin Random House بيان��ًا جاء 
في��ه أن المذكرات تتكون م��ن 416 صفحة، وأنها 

تمتل��ئ بالبصي��رة واإللهام وتجس��د أمانة الراوي 
في الحك��ي. وأضاف البيان: »بالنس��بة لهاري هذه 
قصته الحقيقية أخيًرا، فهو يكتب حكايته كإنسان 
وليس كأمي��ر«. وأوضحت دار النش��ر أن المذكرات 
تبدأ من أكثر لحظ��ة مؤلمة في حياة األمير هاري، 
وه��ي واحدة من أكث��ر الصور المؤلم��ة في القرن 
العش��رين، لمش��هد صبيين صغيري��ن، وأميرين، 
يس��يران خل��ف نع��ش والدتهم��ا بينم��ا العال��م 

يراقبهما في حزن ورعب.

 أسرع حذاء 
في العالم يسير ب� 8 عجالت

ط��ور باحث��ون ف��ي عل��وم الروبوت��ات من ش��ركة »ش��يفت روبوتكس« 
األمريكي��ة، ح��ذاًء رياضي��ًا يتضمن 8 عجالت هو األس��رع ف��ي العالم، إذ 
يتكيف الحذاء الجديد مع س��رعة المش��ي حتى 11 كيلومترًا في الس��اعة، 

اعتمادًا على تقنيات الذكاء االصطناعي.
ويس��تطيع حذاء »مون ووكر« أن يزيد س��رعة المش��ي بنسبة 250%، من 
خ��الل مح��ركات كهربائية صغي��رة مرتبطة بعجالت عل��ى جانبيه تدفع 

مرتديه إلى األمام، بما يشبه أحذية التزلج.
وتقيس خوارزمية ذكاء اصطناعي متصلة بالحذاء س��رعة المشي مع رصد 
حركة األرجل، بهدف مواكبتها والتكيف مع نمط مش��ي المس��تخدم، بما 
يس��رع حركته مع المحافظة على انس��يابية المش��ي والش��عور الطبيعي 

المالزم له.
وقدر الفريق ثمن األحذية عند طرحها في الس��وق بحوالي 1.4 ألف دوالر، 
وم��ن الممكن أن تصبح التقني��ة رائجة في المس��تقبل كطريقة للتنقل 
تفيد في تقليل المس��افات الالزمة للمشي إلى مكان العمل مثاًل. وتمتاز 
التقنية بخوارزمية تعلم اآللة التي تجعلها فريدة عن أي تقنيات مشابهة 
في األسواق، إذ تتوافق مع خطوة المستخدم تلقائيًا، وتعمل بالتناغم مع 

حركة ساقه.

 الحمض النووي يبرئ
 أمريكيًا بعد سجنه 40 عامًا

أفرج��ت الس��لطات األمريكية عن رج��ل قضى نح��و 40 عامًا في 
السجن، بقضية قتل لم يرتكبها، بعد أن أظهرت اختبارات »دي.

إن.إيه« براءته. 
وكان موري��س هاس��تينجز )69 عام��ًا(، ق��د قضى أكث��ر من 38 
عامًا ف��ي كاليفورنيا، بتهمة قتل روبرت��ا وايدرماير عام 1983، 
وارتكابه محاولتي قت��ل. وأعلن مدعي عام لوس أنجليس، جورج 
جاكس��ون أنه تم إلغاء إدانة هاستينجز، وإطالق سراحه، مضيفًا 
إن »عندما نتوصل إلى دليل جديد، من واجبنا التحرك بس��رعة«. 
وقال هاستينجز، أمام مؤتمر صحافي إنه يريد االستمتاع بحياته 
والمضي قدم��ًا. ويذكر أنه كان قد طلب ف��ي العام 2000 إجراء 
اختب��ار »دي.إن.إيه«، لكن تم رف��ض طلبه. وقال مكتب المدعي 
العام إنه في يونيو الماضي، تم اكتشاف أن اختبار »دي.إن.إيه« 
وق��ت الجريمة، تطاب��ق مع رج��ل، توفي ف��ي 2020، بينما كان 

يقضي عقوبة بسبب جريمة خطف واغتصاب منفصلة.

 طائر صغير يحقق رقمًا قياسيًا 
ألطول رحلة استغرقت 11 يومًا

حق��ق طائر صغير رقمًا قياس��يًا ألط��ول رحلة طيران اس��تغرقت 11 يومًا من 
أالسكا إلى أستراليا.

وانت��زع الطائ��ر برحلت��ه الماراثونية الرقم القياس��ي من طائ��ر بالغ كان قد 
أكم��ل رحلة بط��ول 13 ألف كيلومتر العام الماضي، حس��بما أفاد موقع مجلة 

»سيدتي« نقاًل عن »ديلي ميل«.
وبلغ��ت المس��افة المقطوعة في الرحلة 8425 مي��اًل دون توقف، خالل هجرة 

الطائر عبر المحيط الهادئ.
وأوضح علماء أن الطائر، واس��مه غودويت، ُيعدُّ واحدًا من العديد من الطيور 

التي ُأرفق بها عالمة 5G لألقمار الصناعية من أجل تتبع أنماط الهجرة.
ويبلغ غودويت من العمر خمسة أشهر، ووصل أالسكا في 13 أكتوبر، ثم هبط 

في خليج أنسونز شمال شرقي تسمانيا في أستراليا في 24 أكتوبر.
وقال ش��ون دولي، مدير الشؤون العامة الوطني في »بيرداليف أستراليا«، إن 
الش��يء األكثر روعة هو أن الطيور الصغ��ار ال تهاجر مع البالغة التي تقلع من 

القطب الشمالي قبل الطيور األصغر أحيانًا.
وقال إريك وويلر، الخبير في »بيرداليف تسمانيا«، إن الطائر ربما فقد نصف أو 

أكثر من وزن جسمه أثناء الطيران المستمر لياًل ونهارًا.
وأض��اف أن الرحل��ة كانت محفوفة بالمخاطر بش��كل خ��اص، ألن الطائر من 

األنواع غير القادرة على الهبوط على الماء.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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“السلمانيــــة” ينجـــــز 1648 
عمليــة جراحيــة خالل سبتمبـــر

ضمن اآلليات التنفيذية لخطة تقليص قوائم االنتظار

للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس   أعلـــن 
قســـم  أّن  األنصـــاري،  أحمـــد  الحكوميـــة 
العمليـــات بمجمع الســـلمانية الطبي أنجز 
1648 عملية جراحية خالل شهر سبتمبر 
الماضـــي، وذلك ضمن اآلليـــات التنفيذية 
لخطـــة تقليـــص قوائـــم االنتظـــار الجاري 

العمل عليها.
العمليـــات  هـــذه  أن  األنصـــاري   وأوضـــح 
التـــي أجريـــت في شـــهر ســـبتمبر شـــملت 
14 تخصصـــا طبيـــا في مجمع الســـلمانية 
الطبـــي، مقارنة بــــ 1483 عمليـــة جراحية 
بشهر أغســـطس الماضي، مؤكدا استمرار 
تبنـــي  فـــي  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
االستراتيجيات الكفيلة بتطوير الخدمات 

في جميع المستشفيات الحكومية السيما 
بمجّمع السلمانية الطبي.

وأضـــاف أنـــه قـــد تـــّم إجـــراء 21 عمليـــة 
لجراحة األســـنان والفكيـــن، و383 عملية 
لجراحـــة  عمليـــة  و317  عامـــة،  جراحـــة 
األوعيـــة  لجراحـــة  العظـــام، و24 عمليـــة 
طـــب  لجراحـــة  عمليـــة  و22  الدمويـــة، 
األعصـــاب، و 111 عمليـــة لجراحـــة األنف 
نســـاء  جراحـــة  عمليـــة   136 و  واألذن، 
ووالدة، و116 عمليـــة لجراحـــة المســـالك 
البولية، و94 عمليـــة جراحة أطفال، و47 
و14  وتجميـــل،  حـــروق  جراحـــة  عمليـــة 
و264  الكلـــى،  لزراعـــة  جراحيـــة  عمليـــة 
عمليـــة إجـــراءات مناظيـــر، و14 عمليات 

إجـــراءات تخديـــر، و85 عمليـــة لجراحـــة 
العيون.

وأشـــاد الرئيـــس التنفيذي للمستشـــفيات 
الحكومية بجهود كافـــة الكوادر الصحية 
الســـلمانية  بمجمـــع  العمليـــات  بقســـم 
الطبي، والتي ســـاهمت بإخالصها وعملها 
الجـــاد في خدمـــة عدٍد أكبر مـــن المرضى 
وتقليـــص قوائم االنتظار، مشـــيرًا إلى أن 
العمـــل مســـتمر إلعـــادة جدولـــة المواعيد 
وفـــق المنهجيـــة المقـــررة، مكـــدا أهميـــة 
التـــزام المرضـــى بالمواعيـــد المحددة لهم 
لضمان حصولهم على الخدمات الصحية 
في الوقت المناســـب وعدم تأثر خططهم 

العالجية.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

فـــي جوالتـــه الصباحية للمـــدارس، قام 
وزيـــر التربية والتعليم ماجـــد النعيمي، 
بزيارة لمدرســـة الحد اإلعدادية للبنات، 
كّرم خاللها األســـتاذة أسماء عبدالرزاق 
آل محمـــود، وهـــي معلمـــة كفيفـــة مـــن 
المعهد السعودي البحريني للمكفوفين، 
تدريـــس  فـــي  وانتظامهـــا  لجهودهـــا 
طالبـــة كفيفة بنفس المدرســـة، كما قام 

الوزيـــر بزيارة إلى صـــف الدمج، واطلع 
علـــى الجهـــود المبذولة لرعايـــة طالبات 
االحتياجـــات الخاصـــة، والتـــي تشـــمل 
تدريســـهن المواد األساســـية والمهارات 
الحياتيـــة، ودمجهـــن بشـــكل جزئي في 
حصـــص الرياضة والحاســـوب والتربية 
األســـرية والتربيـــة الفنيـــة والمجـــاالت 

العملية مع بقية الطالبات.

النعيمي يكّرم معلمة كفيفة بـ “إعدادية الحد للبنات”

تلقي 155 ألف طلب و5 آالف مقترح عبر “تواصل” في العام الحالي
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ثّمـــن 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية 
محمـــد القائـــد اهتمـــام ومتابعة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، المســـتمر ألداء الجهـــات 
الوطنـــي  النظـــام  عبـــر  الحكوميـــة 
)تواصـــل(،  والشـــكاوى  للمقترحـــات 
وتوجيهـــات ســـموه الدائمـــة لكافـــة 
الـــوزرات والهيئـــات بالحـــرص علـــى 
المواطنيـــن  جميـــع  مـــع  التواصـــل 
علـــى  الفـــوري  والـــرد  والمقيميـــن 
جميـــع استفســـاراتهم ومالحظاتهـــم 
ومقترحاتهـــم المقدمة لهم عبر نظام 

تواصل.

وأشـــار الرئيس التنفيـــذي القائد إلى 
أن الهيئـــة وفـــي إطـــار مســـؤوليتها، 
قـــد عملـــت وبصفـــة مســـتمرة علـــى 
تطويـــر النظـــام وتحســـين خدماتـــه 
التقنية بهدف تعزيز ودعم التواصل 
الحكوميـــة  الجهـــات  بيـــن  القائـــم 
والمواطنين والمقيمين، وأن سلسلة 
مـــن التطويـــرات والمزايـــا الجديـــدة 
التي سيتم إضافتها للنظام وستعلن 
الهيئـــة عنهـــا خـــالل الفتـــرة القادمة، 
واهتمـــام  حـــرص  وجـــود  مؤكـــًدا 
مـــن قبـــل جميـــع الـــوزرات والهيئات 
الحكومية علـــى االنضمام إلى نظام 
تواصـــل، والـــذي بـــدأ بانضمـــام )11( 
جهـــة حكوميـــة عنـــد تدشـــينه فـــي 

العـــام 2014، واليوم هناك )51( جهة 
حكومية ُمنضمة إلى النظام وهو ما 
يعكس إيمانها وثقتها بتبني الحلول 
المبتكرة التـــي ُتعزز من تواصلها مع 

الجمهور.
أداء  مؤشـــرات  أبـــرز  وحـــول 
نظـــام  فـــي  الحكوميـــة  الجهـــات 
فقـــد   ،2022 العـــام  خـــالل  تواصـــل 
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  بّيـــن 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية 
أن  كشـــفت  قـــد  اإلحصـــاءات  بـــأن 
إجمالي عدد الطلبات التي تســـلمتها 
الجهات الحكومية عبر النظام خالل 
العـــام 2022 قـــد بلغـــت نحـــو )155( 
ألـــف طلـــب، منهـــا )5( آالف مقتـــرح، 

و)155( شـــكوى، وبنسبة التزام بالرد 
بلغـــت 99 %، كمـــا بلـــغ إجمالي عدد 
مرات تحميل تطبيـــق )تواصل( منذ 
تدشينه في العام 2016 حتى اليوم 

أكثر من )320( ألف.
 كما أوضح الرئيس التنفيذي أن أكثر 
الجهات الحكومية التي تسلمت أكثر 
من 10 آالف طلب خالل العام 2022 
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  هـــي 
المعلومـــات  وهيئـــة  العمرانـــي 
وشـــؤون  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامة، كما 
أن أكثـــر الجهات التي تســـلمت أكثر 
من 5 آالف طلب خالل العام الجاري 
التربيـــة  ووزارة  العمـــل  وزارة  هـــي 
ووزارة  الصحـــة  ووزارة  والتعليـــم 
وهيئـــة  الكهربـــاء  وهيئـــة  األشـــغال 
التأمين االجتماعـــي واإلدارة العامة 

للمرور بوزارة الداخلية.

تواصـــل  نظـــام  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
مســـتمرة  تطويـــر  عمليـــات  يشـــهد 
تتماشى مع طبيعة العمل الحكومي، 
والـــذي يهتـــم ويركـــز علـــى تســـهيل 
وكســـب  الجمهـــور  آراء  اســـتقطاب 
رضاهم لكل ما يقدمه لهم عبر نظام 

وتطبيق تواصل.
كما تجدر اإلشـــارة إلى نظام تواصل 
يتيـــح مجموعة مـــن المميزات ومن 
أبرزها تعزيز سياســـة الباب المفتوح 
في العمل الحكومي وتمكين األفراد 
مـــن المشـــاركة فـــي عمليـــة التطوير 
العدالـــة  وتحقيـــق  القـــرار  وصنـــع 
والمســـاواة في التعامـــل مع مختلف 

الحاالت.

مدينة عيسى -هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

إنهاء المرحلة األولى لتطوير اإلجراءات والعمليات في “التربية”
شركة استشارية لتقييم شامل آلليات التطوير المقترحة

أكـــدت القائـــم بأعمال مديـــر إدارة 
فريـــق  رئيـــس  واألداء  التقييـــم 
إعادة هندســـة العمليات التعليمية 
واإلدارية بوزارة التربية والتعليم 
إبراهيـــم  بنـــت  لطيفـــة  الشـــيخة 
هندســـة  إعـــادة  أن  خليفـــة  آل 
اإلجـــراءات التعليميـــة واإلداريـــة 
تحقيـــق  إلـــى  تهـــدف  بالـــوزارة 
تغييـــر جذري فـــي األداء لمختلف 
الوحـــدات التنظيميـــة التـــي تنجز 
هذه اإلجـــراءات بما يضمن جودة 

األداء والسرعة في اإلنجاز.
وأشـــار إلـــى أن الفريـــق المختـــص 
انتهـــى مـــن المرحلـــة األولـــى عبـــر 
لجميـــع  شـــامل  مســـح  إجـــراء 
اإلجراءات والعمليـــات التي تقوم 
اآلن  يجـــري  وأنـــه  الـــوزارة،  بهـــا 
ترتيب أولويات عمليات التطوير، 

إحـــدى  مـــع  الـــوزارة  ســـتعمل  إذ 
الشركات االستشارية لعمل تقييم 
شـــامل آلليات التطوير المقترحة، 
ومـــن ثم وضع الخطـــط التنفيذية 
الالزمـــة لتطويـــر العمليات ســـواء 
أنظمـــة  اســـتحداث  خـــالل  مـــن 
رقمية، أو تطوير األنظمة القائمة.

وأشارت القائم بأعمال مدير إدارة 

الفريـــق  رئيـــس  واألداء  التقييـــم 
المختص إلى أن جميع التطويرات 
التـــي تشـــمل إجـــراءات وعمليات 
القطاعـــات التعليميـــة ســـوف تتم 
ترجمتهـــا إلـــى سياســـات داخليـــة 
معتمـــدة بالوزارة، وســـوف تســـهم 
فـــي جعـــل اإلجـــراءات والعمليات 
الداخلية أكثـــر تركيـــًزا واختصارًا 

وتناغمًا، حيـــث إن واحدًا من أهم 
الحلـــول التـــي يعمـــل الفريق على 
تطبيقها في عمليـــات التطوير هو 
تقليـــل عـــدد الوحـــدات التنظيمية 
التي ينتقـــل اإلجراء فيها، وتقليل 
عدد الموافقات الرسمية المطلوبة 
عـــن  فضـــاًل  العمليـــات،  إلنجـــاز 

اختصار الوقت.
اعتمـــاد  إثـــر  علـــى  ذلـــك  جـــاء 
مخرجـــات المرحلـــة األولـــى التـــي 
هندســـة  إعـــادة  فريـــق  بهـــا  قـــام 
الفريـــق  قـــدم  حيـــث  العمليـــات، 
تقريـــره الختامـــي للمرحلة األولى 
إلى المدير العام لشؤون المدارس 
رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع 
تطويـــر الهيكل المؤسســـي لوزارة 
التربية والتعليـــم محمد مبارك بن 

أحمد.
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سلسلة تطويرات ومزايا جديدة ستضاف للنظام... القائد:

وزيرة الصحة تشيد بالشراكة المجتمعية في دعم الخدمات الصحية
بنك السالم يتبرع بجهاز “ماموجرام” لمراكز الرعاية الصحية األولية

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد 
أهميـــة الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه القطاع 
الصحـــي فـــي دعم ســـبل تطوير جودة 
وكفـــاءة الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
البحرين، مشـــيدًة بالشراكة المجتمعية 
الفاعلة التي تســـاهم فـــي تحقيق عدة 
مبـــادرات وتنفيذ العديد من المشـــاريع 
مختلـــف  تســـتهدف  والتـــي  المهمـــة 
القطاعـــات الصحيـــة لتوفيـــر خدمـــات 

صحية شاملة ومتكاملة للجميع.
جاء ذلك خالل استقبالها رفيق النايض 
بنـــك  لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
السالم، بحضور القائم بأعمال الرئيس 
الصحيـــة  الرعايـــة  لمراكـــز  التنفيـــذي 

األوليـــة لولوة شـــويطر، ونـــواف الحمر 
عضـــو مجلـــس أمنـــاء مراكـــز الرعايـــة 
الصحيـــة األوليـــة، إلى جانـــب عدد من 
المسؤولين ببنك السالم، وذلك لتقديم 
البنـــك الدعـــم لمراكز الرعايـــة الصحية 
األوليـــة بتوفيـــر جهـــاز تصويـــر الثـــدي 
الشعاعي )الماموجرام( الذي من خالله 
يتم الفحص المبكر عن سرطان الثدي.
مـــن جهتـــه، أعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي 
لمجموعة بنك السالم عن فخر واعتزاز 
البنك بهـــذه المبادرة التي تندرج تحت 
مظلـــة المســـؤولية االجتماعيـــة للبنـــك 
“أيدي السالم” وتأتي ضمن إطار المبدأ 
التوجيهـــي “متضامنيـــن مـــع مجتمعنـــا 
نمضـــي ُقدًمـــا”، كونهـــا تصـــب لصالـــح 

إحـــداث تغييـــر وتـــرك بصمـــة إيجابية 
فـــي المجتمع، عـــالوة على مســـاهمتها 
واســـتراتيجيات  خطـــط  تعزيـــز  فـــي 
البنـــك الهادفـــة لدعـــم أبـــرز القطاعـــات 
التنموية في مملكة البحرين وباألخص 
المنظومـــة الصحيـــة المتكاملـــة، نظـــًرا 
لمـــا تقدمـــه من خدمـــات رعاية صحية 
عاليتـــْي  وكفـــاءة  بجـــودة  وعالجيـــة 
المستوى لجميع المواطنين والمقيمين 

على حد سواء.
بدورهـــا، أكدت القائم بأعمـــال الرئيس 
الصحيـــة  الرعايـــة  لمراكـــز  التنفيـــذي 
األوليـــة بأن جهـــاز التصوير الشـــعاعي 
للثـــدي )الماموجـــرام( ســـيدعم الحملـــة 
الوطنيـــة للفحـــص المبكر عن ســـرطان 

الثـــدي فـــي مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة 
الدراســـات  أثبتـــت  حيـــث  األوليـــة، 
المبكـــر  التشـــخيص  بـــأن  والتجـــارب 
نســـبة  مـــن  يزيـــد  الثـــدي  لســـرطان 
العـــالج والتعافـــي كلمـــا كان اكتشـــاف 

وتشخيص ســـرطان الثدي في مراحل 
متقدمـــة، مثّمنة دعم بنك الســـالم وما 
يقوم به من دور بارز في إبراز الشراكة 
المجتمعيـــة التـــي تعود بالخيـــر للوطن 

والمواطنين.

كمـــا أشـــاد عضو مجلـــس أمنـــاء مراكز 
الرعايـــة الصحية األولية بالمســـاهمات 
الكبيـــرة التـــي يبـــادر بهـــا بنك الســـالم 
والتـــي تجســـد روح التعـــاون والعمـــل 
وتحســـين  تطويـــر  بهـــدف  المشـــترك 
الوقائيـــة  الخدمـــات  مســـتوى 
لألمـــراض  المبكـــرة  والتشـــخيصية 
لتلبيـــة  وذلـــك  المقدمـــة،  والعالجـــات 
االحتياجـــات الصحيـــة لمختلـــف فئات 
المجتمع من أجـــل صحة أفضل، معربًا 
عـــن شـــكره وتقديـــره للتبـــرع الســـخي 
المقـــدم مـــن جانب بنك الســـالم والذي 
يأتـــي في إطار تطبيق مبادئ الشـــراكة 
والمسؤولية المجتمعية بين القطاعين 

الحكومي والخاص.

المنامة - وزارة الصحة

“السلمانيــــة” ينجـــــز 1648 
عمليــة جراحيــة خالل سبتمبـــر

ضمن اآلليات التنفيذية لخطة تقليص قوائم االنتظار

للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس   أعلـــن 
قســـم  أّن  األنصـــاري،  أحمـــد  الحكوميـــة 
العمليـــات بمجمع الســـلمانية الطبي أنجز 
1648 عملية جراحية خالل شهر سبتمبر 
الماضـــي، وذلك ضمن اآلليـــات التنفيذية 
لخطـــة تقليـــص قوائـــم االنتظـــار الجاري 

العمل عليها.
العمليـــات  هـــذه  أن  األنصـــاري   وأوضـــح 
التـــي أجريـــت في شـــهر ســـبتمبر شـــملت 
14 تخصصـــا طبيـــا في مجمع الســـلمانية 
الطبـــي، مقارنة بــــ 1483 عمليـــة جراحية 
بشهر أغســـطس الماضي، مؤكدا استمرار 
تبنـــي  فـــي  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
االستراتيجيات الكفيلة بتطوير الخدمات 

في جميع المستشفيات الحكومية السيما 
بمجّمع السلمانية الطبي.

وأضـــاف أنـــه قـــد تـــّم إجـــراء 21 عمليـــة 
لجراحة األســـنان والفكيـــن، و383 عملية 
لجراحـــة  عمليـــة  و317  عامـــة،  جراحـــة 
األوعيـــة  لجراحـــة  العظـــام، و24 عمليـــة 
طـــب  لجراحـــة  عمليـــة  و22  الدمويـــة، 
األعصـــاب، و 111 عمليـــة لجراحـــة األنف 
نســـاء  جراحـــة  عمليـــة   136 و  واألذن، 
ووالدة، و116 عمليـــة لجراحـــة المســـالك 
البولية، و94 عمليـــة جراحة أطفال، و47 
و14  وتجميـــل،  حـــروق  جراحـــة  عمليـــة 
و264  الكلـــى،  لزراعـــة  جراحيـــة  عمليـــة 
عمليـــة إجـــراءات مناظيـــر، و14 عمليات 

إجـــراءات تخديـــر، و85 عمليـــة لجراحـــة 
العيون.

وأشـــاد الرئيـــس التنفيذي للمستشـــفيات 
الحكومية بجهود كافـــة الكوادر الصحية 
الســـلمانية  بمجمـــع  العمليـــات  بقســـم 
الطبي، والتي ســـاهمت بإخالصها وعملها 
الجـــاد في خدمـــة عدٍد أكبر مـــن المرضى 
وتقليـــص قوائم االنتظار، مشـــيرًا إلى أن 
العمـــل مســـتمر إلعـــادة جدولـــة المواعيد 
وفـــق المنهجيـــة المقـــررة، مكـــدا أهميـــة 
التـــزام المرضـــى بالمواعيـــد المحددة لهم 
لضمان حصولهم على الخدمات الصحية 
في الوقت المناســـب وعدم تأثر خططهم 

العالجية.

المنامة - بنا
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فـــي جوالتـــه الصباحية للمـــدارس، قام 
وزيـــر التربية والتعليم ماجـــد النعيمي، 
بزيارة لمدرســـة الحد اإلعدادية للبنات، 
كّرم خاللها األســـتاذة أسماء عبدالرزاق 
آل محمـــود، وهـــي معلمـــة كفيفـــة مـــن 
المعهد السعودي البحريني للمكفوفين، 
تدريـــس  فـــي  وانتظامهـــا  لجهودهـــا 
طالبـــة كفيفة بنفس المدرســـة، كما قام 

الوزيـــر بزيارة إلى صـــف الدمج، واطلع 
علـــى الجهـــود المبذولة لرعايـــة طالبات 
االحتياجـــات الخاصـــة، والتـــي تشـــمل 
تدريســـهن المواد األساســـية والمهارات 
الحياتيـــة، ودمجهـــن بشـــكل جزئي في 
حصـــص الرياضة والحاســـوب والتربية 
األســـرية والتربيـــة الفنيـــة والمجـــاالت 

العملية مع بقية الطالبات.

النعيمي يكّرم معلمة كفيفة بـ “إعدادية الحد للبنات”

تلقي 155 ألف طلب و5 آالف مقترح عبر “تواصل” في العام الحالي
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ثّمـــن 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية 
محمـــد القائـــد اهتمـــام ومتابعة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، المســـتمر ألداء الجهـــات 
الوطنـــي  النظـــام  عبـــر  الحكوميـــة 
)تواصـــل(،  والشـــكاوى  للمقترحـــات 
وتوجيهـــات ســـموه الدائمـــة لكافـــة 
الـــوزرات والهيئـــات بالحـــرص علـــى 
المواطنيـــن  جميـــع  مـــع  التواصـــل 
علـــى  الفـــوري  والـــرد  والمقيميـــن 
جميـــع استفســـاراتهم ومالحظاتهـــم 
ومقترحاتهـــم المقدمة لهم عبر نظام 

تواصل.

وأشـــار الرئيس التنفيـــذي القائد إلى 
أن الهيئـــة وفـــي إطـــار مســـؤوليتها، 
قـــد عملـــت وبصفـــة مســـتمرة علـــى 
تطويـــر النظـــام وتحســـين خدماتـــه 
التقنية بهدف تعزيز ودعم التواصل 
الحكوميـــة  الجهـــات  بيـــن  القائـــم 
والمواطنين والمقيمين، وأن سلسلة 
مـــن التطويـــرات والمزايـــا الجديـــدة 
التي سيتم إضافتها للنظام وستعلن 
الهيئـــة عنهـــا خـــالل الفتـــرة القادمة، 
واهتمـــام  حـــرص  وجـــود  مؤكـــًدا 
مـــن قبـــل جميـــع الـــوزرات والهيئات 
الحكومية علـــى االنضمام إلى نظام 
تواصـــل، والـــذي بـــدأ بانضمـــام )11( 
جهـــة حكوميـــة عنـــد تدشـــينه فـــي 

العـــام 2014، واليوم هناك )51( جهة 
حكومية ُمنضمة إلى النظام وهو ما 
يعكس إيمانها وثقتها بتبني الحلول 
المبتكرة التـــي ُتعزز من تواصلها مع 

الجمهور.
أداء  مؤشـــرات  أبـــرز  وحـــول 
نظـــام  فـــي  الحكوميـــة  الجهـــات 
فقـــد   ،2022 العـــام  خـــالل  تواصـــل 
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  بّيـــن 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية 
أن  كشـــفت  قـــد  اإلحصـــاءات  بـــأن 
إجمالي عدد الطلبات التي تســـلمتها 
الجهات الحكومية عبر النظام خالل 
العـــام 2022 قـــد بلغـــت نحـــو )155( 
ألـــف طلـــب، منهـــا )5( آالف مقتـــرح، 

و)155( شـــكوى، وبنسبة التزام بالرد 
بلغـــت 99 %، كمـــا بلـــغ إجمالي عدد 
مرات تحميل تطبيـــق )تواصل( منذ 
تدشينه في العام 2016 حتى اليوم 

أكثر من )320( ألف.
 كما أوضح الرئيس التنفيذي أن أكثر 
الجهات الحكومية التي تسلمت أكثر 
من 10 آالف طلب خالل العام 2022 
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  هـــي 
المعلومـــات  وهيئـــة  العمرانـــي 
وشـــؤون  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامة، كما 
أن أكثـــر الجهات التي تســـلمت أكثر 
من 5 آالف طلب خالل العام الجاري 
التربيـــة  ووزارة  العمـــل  وزارة  هـــي 
ووزارة  الصحـــة  ووزارة  والتعليـــم 
وهيئـــة  الكهربـــاء  وهيئـــة  األشـــغال 
التأمين االجتماعـــي واإلدارة العامة 

للمرور بوزارة الداخلية.

تواصـــل  نظـــام  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
مســـتمرة  تطويـــر  عمليـــات  يشـــهد 
تتماشى مع طبيعة العمل الحكومي، 
والـــذي يهتـــم ويركـــز علـــى تســـهيل 
وكســـب  الجمهـــور  آراء  اســـتقطاب 
رضاهم لكل ما يقدمه لهم عبر نظام 

وتطبيق تواصل.
كما تجدر اإلشـــارة إلى نظام تواصل 
يتيـــح مجموعة مـــن المميزات ومن 
أبرزها تعزيز سياســـة الباب المفتوح 
في العمل الحكومي وتمكين األفراد 
مـــن المشـــاركة فـــي عمليـــة التطوير 
العدالـــة  وتحقيـــق  القـــرار  وصنـــع 
والمســـاواة في التعامـــل مع مختلف 

الحاالت.
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إنهاء المرحلة األولى لتطوير اإلجراءات والعمليات في “التربية”
شركة استشارية لتقييم شامل آلليات التطوير المقترحة

أكـــدت القائـــم بأعمال مديـــر إدارة 
فريـــق  رئيـــس  واألداء  التقييـــم 
إعادة هندســـة العمليات التعليمية 
واإلدارية بوزارة التربية والتعليم 
إبراهيـــم  بنـــت  لطيفـــة  الشـــيخة 
هندســـة  إعـــادة  أن  خليفـــة  آل 
اإلجـــراءات التعليميـــة واإلداريـــة 
تحقيـــق  إلـــى  تهـــدف  بالـــوزارة 
تغييـــر جذري فـــي األداء لمختلف 
الوحـــدات التنظيميـــة التـــي تنجز 
هذه اإلجـــراءات بما يضمن جودة 

األداء والسرعة في اإلنجاز.
وأشـــار إلـــى أن الفريـــق المختـــص 
انتهـــى مـــن المرحلـــة األولـــى عبـــر 
لجميـــع  شـــامل  مســـح  إجـــراء 
اإلجراءات والعمليـــات التي تقوم 
اآلن  يجـــري  وأنـــه  الـــوزارة،  بهـــا 
ترتيب أولويات عمليات التطوير، 

إحـــدى  مـــع  الـــوزارة  ســـتعمل  إذ 
الشركات االستشارية لعمل تقييم 
شـــامل آلليات التطوير المقترحة، 
ومـــن ثم وضع الخطـــط التنفيذية 
الالزمـــة لتطويـــر العمليات ســـواء 
أنظمـــة  اســـتحداث  خـــالل  مـــن 
رقمية، أو تطوير األنظمة القائمة.

وأشارت القائم بأعمال مدير إدارة 

الفريـــق  رئيـــس  واألداء  التقييـــم 
المختص إلى أن جميع التطويرات 
التـــي تشـــمل إجـــراءات وعمليات 
القطاعـــات التعليميـــة ســـوف تتم 
ترجمتهـــا إلـــى سياســـات داخليـــة 
معتمـــدة بالوزارة، وســـوف تســـهم 
فـــي جعـــل اإلجـــراءات والعمليات 
الداخلية أكثـــر تركيـــًزا واختصارًا 

وتناغمًا، حيـــث إن واحدًا من أهم 
الحلـــول التـــي يعمـــل الفريق على 
تطبيقها في عمليـــات التطوير هو 
تقليـــل عـــدد الوحـــدات التنظيمية 
التي ينتقـــل اإلجراء فيها، وتقليل 
عدد الموافقات الرسمية المطلوبة 
عـــن  فضـــاًل  العمليـــات،  إلنجـــاز 

اختصار الوقت.
اعتمـــاد  إثـــر  علـــى  ذلـــك  جـــاء 
مخرجـــات المرحلـــة األولـــى التـــي 
هندســـة  إعـــادة  فريـــق  بهـــا  قـــام 
الفريـــق  قـــدم  حيـــث  العمليـــات، 
تقريـــره الختامـــي للمرحلة األولى 
إلى المدير العام لشؤون المدارس 
رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع 
تطويـــر الهيكل المؤسســـي لوزارة 
التربية والتعليـــم محمد مبارك بن 

أحمد.
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سلسلة تطويرات ومزايا جديدة ستضاف للنظام... القائد:

وزيرة الصحة تشيد بالشراكة المجتمعية في دعم الخدمات الصحية
بنك السالم يتبرع بجهاز “ماموجرام” لمراكز الرعاية الصحية األولية

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد 
أهميـــة الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه القطاع 
الصحـــي فـــي دعم ســـبل تطوير جودة 
وكفـــاءة الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
البحرين، مشـــيدًة بالشراكة المجتمعية 
الفاعلة التي تســـاهم فـــي تحقيق عدة 
مبـــادرات وتنفيذ العديد من المشـــاريع 
مختلـــف  تســـتهدف  والتـــي  المهمـــة 
القطاعـــات الصحيـــة لتوفيـــر خدمـــات 

صحية شاملة ومتكاملة للجميع.
جاء ذلك خالل استقبالها رفيق النايض 
بنـــك  لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
السالم، بحضور القائم بأعمال الرئيس 
الصحيـــة  الرعايـــة  لمراكـــز  التنفيـــذي 

األوليـــة لولوة شـــويطر، ونـــواف الحمر 
عضـــو مجلـــس أمنـــاء مراكـــز الرعايـــة 
الصحيـــة األوليـــة، إلى جانـــب عدد من 
المسؤولين ببنك السالم، وذلك لتقديم 
البنـــك الدعـــم لمراكز الرعايـــة الصحية 
األوليـــة بتوفيـــر جهـــاز تصويـــر الثـــدي 
الشعاعي )الماموجرام( الذي من خالله 
يتم الفحص المبكر عن سرطان الثدي.
مـــن جهتـــه، أعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي 
لمجموعة بنك السالم عن فخر واعتزاز 
البنك بهـــذه المبادرة التي تندرج تحت 
مظلـــة المســـؤولية االجتماعيـــة للبنـــك 
“أيدي السالم” وتأتي ضمن إطار المبدأ 
التوجيهـــي “متضامنيـــن مـــع مجتمعنـــا 
نمضـــي ُقدًمـــا”، كونهـــا تصـــب لصالـــح 

إحـــداث تغييـــر وتـــرك بصمـــة إيجابية 
فـــي المجتمع، عـــالوة على مســـاهمتها 
واســـتراتيجيات  خطـــط  تعزيـــز  فـــي 
البنـــك الهادفـــة لدعـــم أبـــرز القطاعـــات 
التنموية في مملكة البحرين وباألخص 
المنظومـــة الصحيـــة المتكاملـــة، نظـــًرا 
لمـــا تقدمـــه من خدمـــات رعاية صحية 
عاليتـــْي  وكفـــاءة  بجـــودة  وعالجيـــة 
المستوى لجميع المواطنين والمقيمين 

على حد سواء.
بدورهـــا، أكدت القائم بأعمـــال الرئيس 
الصحيـــة  الرعايـــة  لمراكـــز  التنفيـــذي 
األوليـــة بأن جهـــاز التصوير الشـــعاعي 
للثـــدي )الماموجـــرام( ســـيدعم الحملـــة 
الوطنيـــة للفحـــص المبكر عن ســـرطان 

الثـــدي فـــي مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة 
الدراســـات  أثبتـــت  حيـــث  األوليـــة، 
المبكـــر  التشـــخيص  بـــأن  والتجـــارب 
نســـبة  مـــن  يزيـــد  الثـــدي  لســـرطان 
العـــالج والتعافـــي كلمـــا كان اكتشـــاف 

وتشخيص ســـرطان الثدي في مراحل 
متقدمـــة، مثّمنة دعم بنك الســـالم وما 
يقوم به من دور بارز في إبراز الشراكة 
المجتمعيـــة التـــي تعود بالخيـــر للوطن 

والمواطنين.

كمـــا أشـــاد عضو مجلـــس أمنـــاء مراكز 
الرعايـــة الصحية األولية بالمســـاهمات 
الكبيـــرة التـــي يبـــادر بهـــا بنك الســـالم 
والتـــي تجســـد روح التعـــاون والعمـــل 
وتحســـين  تطويـــر  بهـــدف  المشـــترك 
الوقائيـــة  الخدمـــات  مســـتوى 
لألمـــراض  المبكـــرة  والتشـــخيصية 
لتلبيـــة  وذلـــك  المقدمـــة،  والعالجـــات 
االحتياجـــات الصحيـــة لمختلـــف فئات 
المجتمع من أجـــل صحة أفضل، معربًا 
عـــن شـــكره وتقديـــره للتبـــرع الســـخي 
المقـــدم مـــن جانب بنك الســـالم والذي 
يأتـــي في إطار تطبيق مبادئ الشـــراكة 
والمسؤولية المجتمعية بين القطاعين 

الحكومي والخاص.

المنامة - وزارة الصحة
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