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} جاللة الملك يترأس اجتماع مجلس الدفاع األعلى بحضور ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء.

بح�ضور ولي العهد نائب القائد الأعلى رئي�س الوزراء

المل��ك القائ��د الأعل��ى يتراأ���س اجتم��اع مجل���س الدف��اع الأعل��ى ف��ي ق�ص��ر ال�صخي��ر
ج��ال��ت��ه ي���ع���رب ع���ن اع����ت����زازه ب��ق��ي��ادة ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�������وزراء ف���ري���ق ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��ت�����ض��دي ل����»ك���ورون���ا«

المتعافين اأع����داد  وت��زاي��د  ال��ي��وم��ي��ة  ال��ح��الت  ف��ي  ان��خ��ف��ا���ص��ا  اأث��م��ر  ن��ج��اح��ات  م��ن  ال��ف��ري��ق  يحققه  م��ا 

بــن أحمد  الــشــيــخ خليفة  الــركــن  الــمــشــيــر  ــام  قـ
أمس  البحرين  دفــاع  لقوة  الــعــام  القائد  خليفة  آل 
الدفاع  وزارة  بزيارة لمقر  يوليو 2021م،  األربعاء 28 
في  كــان  حيث  المتحدة،  المملكة  فــي  البريطانية 
رئيس  كــارتــر  نــيــكــوالس  الــســيــر  الــجــنــرال  استقباله 
المتحدة  بالمملكة  المسلحة  الــقــوات  أركـــان  هيئة 

الصديقة. 
البحرين  دفــاع  لقوة  الــعــام  القائد  اجتمع  وقــد 
وزارة  مقر  فــي  البريطاني  األركـــان  هيئة  رئــيــس  مــع 
التعاون  البريطانية، وتم استعراض عالقات  الدفاع 
والتنسيق المشترك بين الجانبين، كما جرى بحث 
على  الــعــالقــات  هــذه  لتطوير  الكفيلة  السبل  كــافــة 
كـــافـــة األصـــعـــدة والســيــمــا فـــي الــمــجــال الــعــســكــري 
في  والــتــعــاون  الخبرات  تــبــادل  ومناقشة  والــدفــاعــي، 
المجال العسكري وكل ما من شأنه تقوية ونماء هذه 

العالقات القائمة بين البلدين الصديقين.
ــذه الــلــقــاءات  وأوضــــح الــقــائــد الــعــام أن مــثــل هـ
ــتـــرابـــط الـــقـــائـــم بــيــن الــبــلــديــن  والـــــزيـــــارات تـــعـــزز الـ
مختلف  في  الثنائية  العالقات  وتوطد  الصديقين، 
الــمــجــاالت، مـــؤكـــدًا أن هـــذه الـــروابـــط مــســتــمــرة في 
النمو واالزدهار وتقوم على قواعد ثابتة من التعاون 
العالقات  تاريخ طويل من  ترتكز على  البلدين  بين 
المثالية التي لها جذور تاريخية متينة تمتد لعقود 
المتحدة،  والمملكة  البحرين  مملكة  بين  طويلة 
بما  المتبادلة  والزيارات  التواصل  استمرار  متمنيًا 
يصب في صالح تعزيز التعاون العسكري المشترك، 

وتقوية عالقات الصداقة في شتى المجاالت. 

القائد العام يزور مقر وزارة الدفاع البريطانية

الأركان  ب�رئ�ي��س  ي�ج�تم�ع  اأح��م�د  بن  خل�يف�ة  الم�صير 

ال�ت�ع�اون  م��ع�ه ع��الق��ات  وي���صت�ع��ر�س  البري�ط�اني 

} القائد العام خالل لقاء رئيس هيئة األركان البريطاني.

مبارك  بــن  محمد  الشيخ  سمو  استقبل 
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بمكتب 
سموه بقصر القضيبية، شاه محمود قريشي 
اإلسالمية  باكستان  جمهورية  خارجية  وزيــر 
للمشاركة  البحرين  لمملكة  زيارته  بمناسبة 
الباكستانية  البحرينية  اللجنة  أعــمــال  فــي 
المشتركة، وذلك بحضور الدكتور عبداللطيف 

بن راشد الزياني وزير الخارجية.
ــة الـــلـــقـــاء رحــــب ســمــو الــشــيــخ  ــدايـ ــي بـ وفــ
السيد  بــزيــارة  خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد 
ــارة  ــزيــ الــ ــاه مـــحـــمـــود قـــريـــشـــي، مــــؤكــــدًا أن  ــ شـ
القائمة  التاريخية  العالقات  إطــار  فــي  تأتي 

باكستان  وجــمــهــوريــة  الــبــحــريــن  مملكة  بــيــن 
البلدين الصديقين  اإلسالمية والتعاون بين 
وتطويرها  تعزيزها  على  حرصهما  ضوء  في 

في مجاالتها المختلفة.
وقـــد جـــرى خـــالل االجــتــمــاع اســتــعــراض 
عدد من القضايا اإلقليمية والدولية موضع 
االهـــتـــمـــام الــمــشــتــرك بــيــن الــبــلــديــن وتــأكــيــد 
أهمية العمل المشترك للحفاظ على األمن 

واالستقرار إقليميًا ودوليًا.
ومن جانبه عبر السيد شاه محمد قريشي 
عن سعادته بزيارة مملكة البحرين، مؤكدًا أن 
انعقاد اللجنة البحرينية الباكستانية يترجم 

حــــرص الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن عــلــى تــطــويــر 
وتـــعـــزيـــز عــالقــاتــهــمــا وتــعــاونــهــمــا بــمــا يــخــدم 
تشهده  بما  مــشــيــدًا  المشتركة،  مصالحهما 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن تــطــور ونـــمـــاء فـــي ظل 

قيادتها الحكيمة.
حــضــر الــلــقــاء الــدكــتــور الــشــيــخ عــبــداهلل 
الخارجية  وزارة  وكــيــل  خليفة  آل  أحــمــد  بــن 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والــســفــيــر مــحــمــد أيـــوب 
ســفــيــر جــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســالمــيــة لــدى 
إبــراهــيــم  محمد  والــســفــيــر  الــبــحــريــن  مملكة 
ــادر ســفــيــر مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى  ــقـ ــدالـ ــبـ عـ

جمهورية باكستان اإلسالمية.

ن��ائ��ب رئ��ي�����س م��ج��ل�����س ال�������وزراء ي�����ص��ت��ق��ب��ل وزي���ر 

خ���ارج���ي���ة ج���م���ه���وري���ة ب��اك�����ص��ت��ان الإ����ص���الم���ي���ة

} نائب رئيس مجلس الوزراء خالل لقاء وزير خارجية باكستان.

وفـــــي مــســتــهــل االجـــتـــمـــاع 
أعرب حضرة صاحب الجاللة 
ــائــــد  ــقــ الــــمــــلــــك الـــــمـــــفـــــدى الــ
اعــتــزازه بالجهود  األعــلــى عــن 
ــدرة الــتــي  ــقــ ــمــ الــمــخــلــصــة والــ
يبذلها صاحب السمو الملكي 
ــيــــس مــجــلــس  ــد رئــ ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
الـــــــــــوزراء وقــــيــــادتــــه الـــمـــمـــيـــزة 
والـــســـديـــدة لــفــريــق الــبــحــريــن 
لجائحة  الــتــصــدي  سبيل  فــي 
كورونا، مضيفًا: إننا نشهد ما 
نجاحات  مــن  الفريق  يحققه 
بكل إتقان وحرفية رفيعة وفق 
خطٍط مدروسة وجهوٍد حثيثة 
أثـــمـــرت انــخــفــاضــا فـــي أعــــداد 
الــــحــــاالت الـــقـــائـــمـــة الــيــومــيــة 

وإن  المتعافين،  أعــداد  وتزايد 
ذلك يبشر بحمد اهلل بالخير. 
الكبير  ــدور  الــ يعكس  مــا  وهـــو 
الـــــــذي تــضــطــلــع بــــه الــــكــــوادر 
الــطــبــيــة والـــصـــحـــيـــة وجــمــيــع 
ــوف  ــفــ ــصــ الــــعــــامــــلــــيــــن فـــــــي الــ
المساندة  والجهات  األمامية 

والمتطوعون.
ــوه جــاللــتــه بـــإشـــادة  كــمــا نــ
غيبريسوس  تيدروس  الدكتور 
المدير العام لمنظمة الصحة 
للبالد،  زيارته  خالل  العالمية 
بـــــالـــــمـــــبـــــادرات واإلجـــــــــــــــراءات 
ــيــــزة الــــتــــي قــــامــــت بــهــا  الــــمــــمــ
حققته  ومــا  البحرين  مملكة 
من نجاحات وتعاملها المبهر 

ــتـــصـــدي لــــهــــذه الـــجـــائـــحـــة  ــلـ لـ
الـــعـــالـــمـــيـــة، ودعــــوتــــه بــتــوثــيــق 
تـــجـــربـــة الـــبـــحـــريـــن الــنــاجــحــة 

لالستفادة منها دوليا.
مــا  أن  ــتـــه،  جـــاللـ مــضــيــفــًا 
إنــجــازًا  سيظل  الــيــوم  نحققه 
ــًا يـــعـــكـــس مــــا يــتــحــلــى  مــــشــــرفــ
بـــه أبـــنـــاء الــبــحــريــن مـــن روح 
ــتـــحـــدي والــــوعــــي األصـــيـــل،  الـ
للرقي  تكاتفنا  معًا  مواصلين 
ومسيرتنا  التنموية  بنهضتنا 
عزٍم  بكل  الشاملة  الحضارية 
نحو مستقبٍل أكثر إشراقًا لنا 
اهلل  بــعــون  الــقــادمــة  وألجيالنا 

تعالى.
ــلــــس  وقـــــــــــد تـــــــابـــــــع الــــمــــجــ
ــورات الـــوضـــع  ــ ــطــ ــ بـــاهـــتـــمـــام تــ
ــهـــوريـــة الــتــونــســيــة  فــــي الـــجـــمـ
الـــشـــقـــيـــقـــة، مــتــمــنــيــا لــتــونــس 
األمن  تحقيق  العزيز  وشعبها 
ــرار والـــنـــمـــاء بــقــيــادة  ــقـ ــتـ واالسـ
فــخــامــة الــرئــيــس قــيــس سعيد 
بحث  كما  الجمهورية.  رئيس 
تطوير  على  العمل  المجلس 
األداء التقني والتكنولوجي في 

الدولة لكل ما فيه خير وتقدم 
العزيز، مشيدًا جاللته  وطننا 
بالعمل الدؤوب والمثمر الذي 
تــقــوم بــه قـــوة دفـــاع الــبــحــريــن، 
ووزارة  الــــوطــــنــــي،  والـــــحـــــرس 
الــداخــلــيــة، وحــرصــهــم الــدائــم 
واجباتهم  بأداء  النهوض  على 
السامية ببسالة وعزم ال يلين 
حـــمـــايـــًة لــلــوطــن والـــــــذود عن 

مكتسباته.
وقـــدم الـــلـــواء الــركــن سمو 
ــن حـــمـــد آل  الـــشـــيـــخ نـــاصـــر بــ
ــة مــــســــتــــشــــار األمـــــــن  ــفــ ــيــ ــلــ خــ
الوطني األمين العام لمجلس 
الــــــــدفــــــــاع األعـــــــلـــــــى إيــــــجــــــازا 
بالمواضيع  يتعلق  للمجلس 
ــع الــــقــــدرات  ــ ــى رفـ ــ الـــهـــادفـــة إلـ
الدفاعية واألمنية والصحية، 
الموضوعات  المجلس  وبحث 
أعماله،  المدرجة على جدول 
ــا الــــــقــــــرارات  ــهـ ــأنـ ــشـ واتـــــخـــــذ بـ
ــيـــه خــيــر  ــكـــل مــــا فـ الـــــالزمـــــة لـ
وأمن وطننا العزيز ومواطنيه 
أرضه  والمقيمين على  الكرام 

الطيبة.

ترأس حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــفــدى الــقــائــد األعـــلـــى رئــيــس 
الملكي  السمو  صــاحــب  بحضور  األعــلــى،  الــدفــاع  مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعــلــى رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، اجــتــمــاع مــجــلــس الــدفــاع 

األعلى الذي ُعقد أمس في قصر الصخير.

ف��ي  وال���ع���ام���ل���ي���ن  ال���ط���ب���ي���ة  ل����ل����ك����وادر  ك��ب��ي��ر  دور 

ال�������ص���ف���وف الأم����ام����ي����ة وال���ج���ه���ات ال���م�������ص���ان���دة ل��ه��ا 
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كلمة ال�شر هي: قيادة ناجحة وكفاءات وطنية و�شعب واٍع

ــبــــحــــريــــن  أثـــــــــــــارت قـــــــــــدرة الــ
ــة تــســطــيــح مــنــحــنــى  ــرعـ عـــلـــى سـ
اإلصـــــــابـــــــات بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
إعجاب الدول والمنظمات، ففي 
حين كانت اإلصابات بالفيروس 
ــاآلالف يــومــيــًا مــع نــهــايــة شهر  بــ
مايو   29 في  إصابة   3273( مايو 
وصلت  الــوفــيــات  ــداد  وأعــ  )2021
وفــاة يوميًا في  أكثر من 20  إلى 
إال  المنصرم،  يونيو  شهر  بداية 
أن أعــــداد اإلصـــابـــات حــالــيــًا في 
أدنى مستوى لها، إذ أصبحت ال 

لم  إن  يوميًا  حالة  الـــ100  تتجاوز 
تكن أقل، وعدم وجود حاالت وفاة 
وإن وجــدت ال تتجاوز  بحمد اهلل، 

الــبــحــريــن خفضت  الـــيـــوم؛ أي أن  فــي  حــالــة وفــــاة 
بشكل صاروخي اإلصابات بها بنسبة 97% خالل 
يومًا.   40 تتجاوز  الزمن ال  فترة بسيطة في عمر 
كما ينبغي أن نستذكر بالتقدير ما هيأته مملكة 
ضخمة  ومعنوية  مــاديــة  إمــكــانــيــات  مــن  البحرين 
ــا بــكــل كـــفـــاءة ونـــجـــاح فـــي مــواجــهــة  ــهــ وتـــمـــت إدارتــ

الجائحة وتسطيح منحنى اإلصابات.
إن القيادة والحكومة في مملكة البحرين لم 
لــه كل  وفـــرت وهــيــأت  بــل  ــدا،  أبـ تبخل على شعبها 
السبل التي تفضي إلى تحصينه ضد الفيروس إلى 
وتدابير  احترازية  إجــراءات  اتخذته من  ما  جانب 
ــم تــكــن قــاســيــة كــمــنــع الــتــجــول أو  كــانــت فــّعــالــة ولـ
خالفه، فضاًل عن ذلك حرصت القيادة والحكومة 
شركات  أو  كانوا  أفــرادا  المتضررين  تعويض  على 
بحزم مالية وصلت قيمتها إلى ما يقارب األربعة 
خاللها  من  وفــرت  دينار.  المليار  ونصف  مليارات 
مع  للتعامل  الــخــاص  للقطاع  الــالزمــة  السيولة 
كورونا،  لفيروس  للتصدي  الراهنة  األوضـــاع  آثــار 
في  البحرينيين  رواتـــب  لــدفــع  أيــضــًا  وخصصتها 
بحجة  تسريحهم  يتم  ال  حتى  الــخــاص  الــقــطــاع 
الكهرباء  فواتير  بــدفــع  أيــضــا  وتكفلت  الجائحة، 
أفـــرادًا  المشتركين  عــن جميع  أشهر  عــدة  والــمــاء 
وشــركــات، وأعــفــت األفــــراد وأصــحــاب األعــمــال من 
الصناعية  المؤسسات  أعفت  كما  البلدية،  رســوم 
السيولة  صندوق  وهيأت  الــرســوم،  من  والتجارية 
وضـــاعـــفـــت مـــن حــجــمــه، وأعـــــــادت تــوجــيــه بــرامــج 
المؤسسات  يدعم  الــذي  بالشكل  العمل  صــنــدوق 
والشركات المتأثرة، وهذا كله غيض من فيض من 
البحرين  قيادة  قدمتها  التي  الكبيرة  اإلمكانيات 

بتوجيه كريم من حضرة صاحب 
الجاللة الملك المفدى وأدارها 
ــدار صــاحــب  ــ ــتــ ــ بـــكـــل كــــفــــاءة واقــ
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الــوزراء من خالل فريق 
كان  ذلــك،  إلى جانب  البحرين. 
شعب مملكة البحرين هو اآلخر 
مــثــااًل فــي االلــتــزام بــاإلجــراءات 
ــهـــم بــشــكــل فــعــال  الــوقــائــيــة وأسـ
فـــي الــحــد مـــن ارتـــفـــاع اإلصــابــة 
بــالــفــيــروس بما أظــهــره مــن روح 
التجاوب  عبر  عالية  ومسؤولية 
مع التعليمات الصحية والوقائية.

الشهرين  تحقق خالل  ما  إن 
الــمــاضــيــيــن خــصــوصــًا ومــنــذ بــدء 
تقليل  صعيد  على  المملكة  في  عمومًا  الجائحة 
اإلصابات والوفيات بسبب جائحة كورونا جعل من 
العالمية  االستجابة  في  رائــدًا  أنموذجًا  البحرين 
ومبتكر.  شــمــولــي  بشكل  الــجــائــحــة  مــع  للتعامل 
ورغم االرتفاع الذي حدث في شهري مايو ويونيو، 
القيادة  البحرين بفضل اهلل وتوجيه  فقد تمكنت 
من المحافظة على الخدمات الصحية األساسية 
المتقدمة  الــراقــيــة  وتــيــرتــهــا  نــفــس  عــلــى  لتستمر 
ــارت فـــي دول عـــدة كــبــيــرة األنــظــمــة  ــهـ فـــي حــيــن انـ
الصحية بها حينما شهدت االرتفاع الذي مرت به 
البحرين  نجاح  إن سبب  اإلصــابــات.  في  البحرين 
فـــي تــســطــيــح مــنــحــنــى اإلصــــابــــات بــالــفــيــروس هو 
الـــتـــخـــطـــيـــط الـــمـــبـــكـــر ووضـــــــع االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
والـــبـــرامـــج االســتــبــاقــيــة لــلــتــعــامــل مـــع الــجــائــحــة، 
والشكر في ذلك يعود إلى صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. لذا فال عجب أن 
يطالب البعض باالستفادة من خبرة البحرين في 
معالجة تدني اإلصابات ونجاحها في التعامل مع 
جائحة كورونا، وأن يعبر عن انبهاره وذهوله تجاه 
ما حققته مملكة البحرين من جهود في تسطيح 
ــيـــات إلــــى أقــل  ــيـــروس وخـــفـــض الـــوفـ ــفـ مــنــحــنــى الـ
مستوياتها وآخرهم كان مدير عام منظمة الصحة 
العالمية.  إن التوجيهات الحكيمة لجاللة العاهل 
المفدى واإلدارة الناجحة لصاحب السمو الملكي 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء والــمــجــتــمــع 
كلمة  هي  الوطنية  والــكــفــاءات  الــواعــي  البحريني 
السر التي جعلت من تجربة البحرين في التعامل 
مع الجائحة ناجحة بامتياز ونموذجًا دوليًا ينبغي 

توثيقها، فلله الحمد من قبل ومن بعد.

بقلم:
 الدكتور ياسر بن عيسى الناصر

انطالقا من مساعيها الرامية 
إلى توفير جميع المرافق الالزمة 
لــتــحــقــيــق االكـــتـــفـــاء لــلــمــجــتــمــع، 
أعلنت شركة ديار المحرق، إحدى 
أكبر شركات التطوير العقاري في 
بتشييد  الــبــدء  البحرين،  مملكة 
جــامــع فــي مــشــروع جـــيـــوان، يأتي 
هذا بعد إعالن الشركة خالل شهر 
أبـــريـــل تــشــيــيــد مــســجــد مــــال اهلل 
وجامع خنجي في كل من مشروع 

سارات السكني وديرة العيون.
بتعيين  المحرق  ديار  وقامت 
لمباشرة  للمقاوالت  بـــواب  شــركــة 
الـــمـــشـــروع، حــيــث تـــم بـــدء أعــمــال 
ومـــن   2021 ــل  ــ ــريـ ــ أبـ ــي  ــ فـ ــاء  ــنــ ــبــ الــ
الــجــامــع في  الــمــزمــع أن يــكــتــمــل 
تم   .2022 عــــام  مـــن  أبـــريـــل  شــهــر 
لبناء  خير  فاعل  ِقبل  من  التبرع 
قدرها  بناء  على مساحة  الجامع 
1.130 مترا مربعا تقريًبا، والذي 
سيخدم حوالي 450 وحدة سكنية 
مصٍل   500 مــن  أكــثــر  وسيستقبل 

من الرجال والنساء.
ــرح  ــ وبـــــــهـــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة صـ
الــمــهــنــدس أحــمــد عــلــي الــعــمــادي 
ــة  ــيــــذي لـــشـــركـ ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ـــيـ ــرئــ ــ الـ
ــاًل: »ُيــســعــدنــا  ــائــ ديـــــار الـــمـــحـــرق قــ
أن نــعــلــن بـــدء تــشــيــيــد جــامــع في 

بالشكر  ونــتــوجــه  مــشــروع جــيــوان 
إلــــى أصـــحـــاب األيــــــادي الــبــيــضــاء 
عــلــى تــبــرعــهــم الـــســـخـــّي، بــجــانــب 
جــمــيــع الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة الــتــي 
فــي  ـــر  ــآخــ ــ بـ أو  بـــشـــكـــل  ــت  ــمــ ــهــ أســ
الكريمة.  المبادرة  هــذه  استهالل 
توفير  إلــى  الخطوة  هــذه  وتــهــدف 
مجمع متكامل بمختلف مرافقه 
احتياجات  تلبي  التي  الخدماتية 
المقيمين والــزوار على حٍد سواء 
عنصرا  تعتبر  التي  العبادة  كــدور 
أســـاســـيـــا ضــمــن مــخــطــط مــديــنــة 

ديار المحرق«.
وســيــحــمــل تــصــمــيــم الــجــامــع 
ــابـــع الـــمـــعـــمـــاري الــبــحــريــنــي  الـــطـ
الــتــقــلــيــدي والـــعـــصـــري، حــيــث تم 
الــنــمــط اإلســالمــي لتشكيل  دمـــج 
ُتــزّيــن  إســالمــيــة  هندسية  زخــــارف 
الــواجــهــات والــقــبــة والــمــنــارة. كما 
ــة  ــالــ ــاألصــ ســـيـــتـــمـــتـــع الــــجــــامــــع بــ
المعمارية،  بتصاميمه  والجمال 
ينبض  فــنــًيــا  مــعــلــًمــا  يجعله  مــمــا 
بــجــمــال الــتــصــامــيــم الــمــعــمــاريــة 

البحرينية واإلسالمية األصيلة.
أكبر  مــن  المحرق  ديــار  وتعد 
الـــمـــدن الــســكــنــيــة الــمــتــكــامــلــة في 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن حـــيـــث تــتــســم 
ــاخــــر ورفـــاهـــيـــتـــهـــا  ــفــ بـــطـــابـــعـــهـــا الــ

الــمــغــايــرة الــتــي تــوفــر مــن خاللها 
خيارات متنوعة من حلول السكن 

وسبل الحياة العصرية الراقية. 

ــذا بـــجـــانـــب الــمــزيــج  ــ ــي هـ ــأتـ يـ
الفريد الذي تقدمه ديار المحرق 
والتجارية  السكنية  المرافق  من 

ــة والـــصـــحـــيـــة الـــتـــي  ــيـ ــهـ ــيـ ــرفـ ــتـ والـ
العصرية  المدينة  نــمــوذج  تــأصــل 

المتكاملة والمستقبلية. 

ت�ض��ييد جام��ع جدي��د �ضم��ن مخط��ط مدين��ة دي��ار المح��رق 

} �صورة تخيلية للجامع المقرر بنا�ؤه في ديار المحرق.

} رئيس المجلس األعلى للصحة خالل زيارة المستشفى األمريكي.

مستشفى  إدارة  استقبلت 
األمريكية في مركز  اإلرسالية 
األسنان  الصحي وطب  الرفاع 
وفــــــدا مــــن الــمــجــلــس األعـــلـــى 

للصحة بالبحرين. 
ــق الـــدكـــتـــور  ــريــ ــفــ وقــــــــام الــ
ــبـــداهلل  ــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن عـ الـــشـ
الــمــجــلــس  ــيـــس  رئـ آل خــلــيــفــة 
ــقــــه  ــريــ األعــــــلــــــى لـــلـــصـــحـــة وفــ

بجولة في المركز اصطحبهم 
شيريان  جـــورج  الــدكــتــور  فيها 
للشركات  التنفيذي  الــرئــيــس 
ــة  ــيــ ــالــ لــــــدى مــســتــشــفــى اإلرســ
األمريكية والرئيس التنفيذي 
جوليا  الــســيــدة  لــلــمــجــمــوعــات 
تــــوفــــي. وأوضــــــــح رئـــيـــس خــط 
الـــخـــدمـــة فــــي عــــيــــادة الــــرفــــاع 
الدكتور ربيع أبو ليلى طريقة 

عمل العيادة خالل الزيارة.
عــيــادة  أن  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 
في  افتتاحها  تــم  التي  الــرفــاع 
عام 2018 تمتلك مركزا صحيا 
ــتـــوي  ــيــــة ويـــحـ ــبــــدنــ ــة الــ ــاقـ ــيـ ــلـ لـ
ــاب  ــعـ ــة ألـ ــالــ ــلـــى صــ الــــمــــكــــان عـ
رياضية مجهزة تجهيزا جيدا 
ومسبحا داخليا كبيرا ومرافق 

أخرى.

وف�������د »الأع�������ل�������ى ل���ل�������ش���ح���ة« ي������زور 

ال��م�����ش��ت�����ش��ف��ى الأم�����ري�����ك�����ي ب���ال���رف���اع

الحوثي  استمرار ميليشيا  البحرين  وزارة خارجية مملكة  استنكرت 
اإلرهابية في إطالق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة مستهدفة 
المناطق والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، وتدين بشدة 
)مفخخة(  مسيرتين  وطائرتين  بالستية  صواريخ  أربعة  أمــس  إطالقها 
تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في عمل إرهابي 

ممنهج ومتعمد يتنافى مع مبادئ القانون الدولي اإلنساني.
مع  واحــد  فــي صــف  البحرين  مملكة  وقــوف  الخارجية  وزارة  وتــؤكــد 
ما  كل  في  معها  التام  وتضامنها  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة 
أراضيها ومواطنيها  تتخذه من إجــراءات وتدابير لضمان أمنها وسالمة 
دعم  لتحالف  الــدفــاع  قــوات  وجاهزية  بيقظة  مشيدة  فيها،  والمقيمين 
الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية 
والطائرتين المسيرتين، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه األعمال 

اإلرهابية الجبانة التي تخالف األعراف والقوانين الدولية.

ال���خ���ارج���ي���ة ت���دي���ن اإط�����اق

الحوثيي�ن ال�ض���واريخ  والط��ائرات

ال��م�����ش��ي��رة ت���ج���اه ال�����ش��ع��ودي��ة

ــب أحـــــمـــــد صـــبـــاح  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ أكــــــــد الـ
بفضل  البحرين  مملكة  أن  السلوم 
ــدن  ــــن لـ ــات الــــســــديــــدة مـ ــهـ ــيـ ــوجـ ــتـ الـ
ــة الــمــلــك  حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـ
عاهل  خليفة  آل  عــيــســى  بــن  حــمــد 
ــبـــالد الـــمـــفـــدى، وصـــاحـــب الــســمــو  الـ
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة 
على  المحافظة  استطاعت  الـــوزراء 
واالقتصادية من  الصحية  األوضــاع 
خــــالل إطــــالق الـــحـــزم االقــتــصــاديــة 
إلــــــى 4.3  قـــيـــمـــتـــهـــا  الــــتــــي وصــــلــــت 
مــلــيــارات ديـــنـــار، والــتــي هــدفــت إلــى 
السلبية  االنعكاسات  من  التخفيف 
ــي فـــرضـــتـــهـــا جـــائـــحـــة فـــيـــروس  ــتــ الــ
كورونا. وقال النائب السلوم - خالل 
مشاركته في الجلسة النقاشية حول 
تداعيات  ظل  في  واالقتصاد  الطب 
جائحة فيروس كورونا بمدينة قازان 
عاصمة جمهورية تتارستان التابعة 
لــالتــحــاد الــفــيــدرالــي الـــروســـي على 
هــامــش أعــمــال الــقــمــة االقــتــصــاديــة 
الدولية التي تجمع روسيا والبلدان 
ــاء فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون  ــ ــضــ ــ األعــ

عشرة-  الثانية  بنسختها  اإلسالمي 
إن الحزم المالية استفاد منها 100 
ألف موظف في القطاع الخاص من 
خالل دعم األجور نيابة عن الشركات 
التي يعملون فيها لمدة وصلت إلى 
ــم تــقــســيــمــهــا عــلــى ثــالث  9 شـــهـــور تـ
مـــراحـــل، بـــهـــدف تــوفــيــر االســتــقــرار 
جهة  من  البحرينية  لألسر  المادي 
ومساندة الشركات من خالل قدرتها 

على تحمل المصاريف التشغيلية.
وذكر أنه تم دعم 13 ألف شركة 
بحزم مختلفة والهدف منها تقليل 
الشركات  لهذه  الشهرية  المصاريف 
ــداًل من  ــ ــرار بـ ــمـ ــتـ وحــثــهــا عــلــى االسـ
لجوئها إلى اإلفالس أو اإلغالق بما 
يدعم جهود الحكومة في االستقرار 
االقتصادي، وتم التعاون مع صندوق 
العمل »تمكين« لدعم هذه الشركات 
مدة 9 أشهر كذلك، وإطالق صندوق 
ديــنــار  مــلــيــون   300 بقيمة  الــســيــولــة 
بحريني لدعم الشركات المتضررة.

ــه تــم تــقــديــم إعــفــاءات  وبــيــن أنـ
المتمثلة  الــحــكــومــيــة  الـــرســـوم  مـــن 
فــــي الـــبـــلـــديـــة واألجــــــــرة الــصــنــاعــيــة 

والرسوم  المصانع  على  المفروضة 
الــســيــاحــيــة مـــدة 6 أشـــهـــر، فــيــمــا تم 
ــن فـــواتـــيـــر  ــ ــاء الـــمـــواطـــنـــيـــن مـ ــ ــفـ ــ إعـ
الكهرباء والماء مدة 3 شهور بهدف 
الــحــث عــلــى الــجــلــوس فـــي الــمــنــزل 
أكبر مدة ممكنة وتالفي الخروج إال 
على  المحافظة  إلــى  الحاجة  وقــت 

منع انتشار الفيروس.
وأشار إلى أنه تم توجيه البنوك 
ــل األقــــســــاط  ــيـ ــأجـ ــتـ والـــــمـــــصـــــارف بـ
ــهــــدف الـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــة بــ ــريـ ــهـ الـــشـ

الـــمـــصـــاريـــف الــتــشــغــيــلــيــة والـــحـــث 
والشركات  الــشــركــات،  استمرار  على 
ــنـــون اســـتـــفـــادوا  ــواطـ ــمـ الـــخـــاصـــة والـ
مـــن هــــذه الـــحـــزمـــة. ولــفــت الــــى أنــه 
ــًرا إطـــــالق نـــظـــام اإلشـــــارة  ــؤخــ تـــم مــ
بهدف  مــراحــل،  أربــع  على  الضوئية 
الصحية  األوضـــاع  على  المحافظة 
ــــرض وعـــــــدم انـــتـــشـــاره  ــمـ ــ ــر الـ وحــــصــ
نشاطاتها  األنشطة  كافة  لممارسة 
الموجود  المستوى  وفــق  وتعديلها 
بـــنـــاء عــلــى اإلحـــصـــائـــيـــات الــيــومــيــة 
ــى أن  ــــداد اإلصــــابــــات، مــشــيــًرا إلـ ألعـ
هناك مراجعة دورية بشكل أسبوعي 
واالحــتــرازيــة من  الـــقـــرارات  لجميع 

قبل الفريق الوطني الطبي.
الـــنـــواب  إلــــى أن مــجــلــس  ونـــــوه 
توافق على تعديل 8 قوانين لمواكبة 
اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة لــمــواجــهــة 
كانت  والتي  كورونا،  فيروس  جائحة 
على  بناء  السريع  التعديل  تتطلب 
باإلضافة  الــمــوجــودة،  المستجدات 
برغبة وبصفة  رفع 69 مقترحا  إلى 
االستعجال لدعم الجهود المبذولة 

في ظل تداعيات الجائحة. 

خالل م�ساركته في الجل�سة النقا�سية بموؤتمر »قازان«.. النائب ال�سلوم:

الحزم المالية ا�شتفاد منها 100 األف موظف في القطاع الخا�ص من خالل دعم الأجور

} أحمد صباح السلوم.

أكــــــــدت الـــــدكـــــتـــــورة جـــهـــاد 
ــيــــس  ــل رئــ ــ ــاضــ ــ ــفــ ــ عـــــــبـــــــداهلل الــ
لـــجـــنـــة الــــخــــدمــــات بــمــجــلــس 
الشبكة  رئيس  نائب  الــشــورى، 
الــبــرلــمــانــيــة لـــألمـــن الــغــذائــي 
العربي،  والــعــالــم  إفريقيا  فــي 
االهـــتـــمـــام الــرفــيــع الــمــســتــوى 
ــى بـــــه مــــوضــــوع  الــــــــذي يـــحـــظـ
األمــــــن الـــغـــذائـــي فــــي مــمــلــكــة 
ــدن حــضــرة  ــ الـــبـــحـــريـــن، مــــن لـ
الملك حمد  الجاللة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
ــبــــالد الـــمـــفـــدى، مــــن خـــالل  الــ
تــوجــيــهــاتــه الــســامــيــة بــإطــالق 
لإلنتاج  اســتــراتــيــجــي  مــشــروع 
الــوطــنــي لــلــغــذاء، يــهــدف إلــى 
رفـــع مــســتــوى األمــــن الــغــذائــي 
في مملكة البحرين، والتمهيد 
لمتابعة  وطنية  لجنة  إلنشاء 
واقتراح  تنفيذ االستراتيجية، 
لتعزيز  المطلوبة  السياسات 
باإلنتاج  المرتبطة  الــتــدابــيــر 
ــًة تــســخــيــر  ــنـ ــمـ ــثـ الـــمـــحـــلـــي، مـ
ــادة صـــاحـــب  ــيــ ــقــ الـــحـــكـــومـــة بــ
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
ولـــي  ــيـــفـــة،  ــلـ خـ آل  حـــمـــد  ــن  ــ بـ
الــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد 
بمستوى  لالرتقاء  إمكانياتها 

األمن الغذائي وطنيا.
جــــاء ذلــــك لــــدى مــشــاركــة 
الــــــدكــــــتــــــورة جـــــهـــــاد عــــبــــداهلل 
الـــــــفـــــــاضـــــــل رئــــــــيــــــــس لـــجـــنـــة 
الــشــورى،  بمجلس  الــخــدمــات 
ــيــــس  ــرئــ ــا نـــــائـــــبـــــا لــ ــهــ ــتــ ــفــ بــــصــ
الــشــبــكــة الــبــرلــمــانــيــة لــألمــن 
والعالم  إفريقيا  فــي  الغذائي 
ــربــــي، كـــمـــتـــحـــدث رئــيــســي  ــعــ الــ
ــربـــي  ــعـ الـ ــج  ــيـ ــلـ ــخـ الـ دول  عـــــن 
الجلسة  في  العربي،  واإلقليم 

الـــــمـــــخـــــصـــــصـــــة لــــمــــنــــاقــــشــــة 
لتحويل  اإلقليمية  المسارات 
القمة  الغذائية، ضمن  النظم 
ــتـــي عــقــدتــهــا  الــتــحــضــيــريــة الـ
بمقر منظمة  المتحدة  األمم 
ــاو(  ــفــ األغــــذيــــة والـــــزراعـــــة )الــ
خالل الفترة 26 إلى 28 يوليو 
األمم  لقمة  تمهيدًا  الــجــاري، 
الــمــتــحــدة لــلــنــظــم الــغــذائــيــة 
سبتمبر  في  انعقادها  المقرر 
واسعة،  دولية  بمشاركة   2021
ــيــــو  وذلـــــــــــك بـــــرعـــــايـــــة أنــــطــــونــ
غوتيريش األمين العام لألمم 
الدكتور  وبمشاركة  المتحدة، 
وزراء  ــيــــس  رئــ دراغــــــــي  مــــاريــــو 

الجمهورية اإليطالية.
وقــــّدمــــت الـــفـــاضـــل خـــالل 
القمة التحضيرية لقمة األمم 
الــمــتــحــدة لــلــنــظــم الــغــذائــيــة 
وجــهــة نــظــرهــا كــمــتــحــدث عن 
اإلقــلــيــم الــعــربــي بــشــأن األمــن 
ــة مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــي، ومــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ الــ
الدعم  تلبي  التي  المقترحات 
الــمــطــلــوب لــلــتــنــفــيــذ الــنــاجــح 
لــخــطــط تــحــقــيــق االســتــدامــة 
فــي نظم الــغــذاء عــربــيــًا، وهي 
تعميم قانون استرشادي بشأن 
إنـــشـــاء مـــخـــزون اســتــراتــيــجــي 
للسلع ويشمل السلع الغذائية 
ــة،  ــروريـ ــر الـــغـــذائـــيـــة الـــضـ ــيـ وغـ
أهــمــيــة إنــشــاء صــنــدوق لدعم 
واالستخدام  النظيفة  الزراعة 
اآلمـــــــن لـــألســـمـــدة الــعــضــويــة 
للبيئة،  الصديقة  والمبيدات 
وتشجيع االستثمار الخليجي 
لــألراضــي  األمــثــل  لالستغالل 
الـــــــزراعـــــــيـــــــة الـــــكـــــبـــــيـــــرة غـــيـــر 
ــدول األخــــرى،  ــالـ الــمــســتــغــلــة بـ
وإنـــشـــاء مــركــز الــعــربــي لألمن 

ــاري  ــر قـ الـــغـــذائـــي وكـــذلـــك آخــ
ــكـــون عـــلـــى تــــواصــــل مــســتــمــر  يـ
والزراعة  األغذية  منظمة  مع 
ــتــــحــــدة )الـــــفـــــاو(  ــمــ لــــألمــــم الــ
والـــــــجـــــــهـــــــات الـــمـــتـــخـــصـــصـــة 
ــلـــى غــــرار  األخـــــــــرى، وذلـــــــك عـ
الــعــربــي  الــخــلــيــج  دول  تـــوجـــه 
لألمن  إلنشاء شبكة خليجية 

الغذائي حاليا.
وركزت الفاضل خالل ورقة 
الــعــمــل عــلــى الــتــحــديــات التي 
ــة  ــدامـ ــتـ ــه تــحــقــيــق االسـ ــواجــ تــ
الـــغـــذاء فــي اإلقليم  فــي نــظــم 
المناسبة  والــتــدابــيــر  الــعــربــي، 
ــر تــشــريــعــيــة،  ــة نـــظـ ــهــ مــــن وجــ
مبينًة أن دول الخليج تتّصدر 
قــائــمــة الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة في 
مؤشر األمن الغذائي، باعتبار 
تــمــيــزت  الــغــذائــيــة  أن نــظــمــهــا 
بــاالســتــدامــة، مــن خــالل وضع 

وتشكيل  فّعالة،  استراتيجيات 
لجان حكومية وطنية لتنفيذ 
بتحقيق  المعنية  الــمــبــادرات 

األمن الغذائي.
دول  أن  الـــفـــاضـــل  وبـــّيـــنـــت 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي اســتــأنــفــت 
اســـــتـــــثـــــمـــــارات طــــمــــوحــــة فــي 
ــثــــة  الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــحــــديــ
ــة،  ــ ــزراعـ ــ ــي الـ الــمــســتــخــدمــة فــ
واالســتــفــادة مــن عــلــوم الــذكــاء 
اإلنــتــاج،  لتعزيز  االصطناعي 
وذلــــك نــظــرًا إلـــى مــا تــواجــهــه 
من تحدي محدودية األراضي 
الــصــالــحــة لـــلـــزراعـــة والــمــنــاخ 
العذبة  المياه  ونـــدرة  القاسي 

المتجددة.
بأهمية  الــفــاضــل  ونــوهــت 
تشجيع االستثمارات في زراعة 
الــمــحــاصــيــل االســتــراتــيــجــيــة 
واألرز،  القمح  مثل  الضرورية 

حيث إن الدول العربية تعتبر 
مــن أكــبــر مــســتــوردي الــحــبــوب 
فــي الــعــالــم، وتــســتــورد حــوالــي 
ــا مـــن  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ نـــــصـــــف احـ
ــا نــســبــتــه 63 في  الــحــبــوب، ومـ
النباتية،  الــزيــوت  مــن  الــمــائــة 
الــســكــر،  مـــن  الــمــائــة  فـــي  و71 
وفـــقـــًا لــتــقــريــر نــشــره صــنــدوق 

النقد الدولي.
موضحًة أن هذه المنتجات 
ــات غـــذائـــيـــة  ــاجــ ــيــ ــتــ تـــمـــثـــل احــ
سكان  مختلف  لـــدى  رئــيــســيــة 
دول  بينها  من  العربية  الــدول 
أمام  الباب  يفتح  ما  الخليج، 
االســتــثــمــار فــي هـــذا الــمــجــال، 
وهو ما تم بالفعل لدى بعض 
العربية  المملكة  مثل  الـــدول 
الــســعــوديــة وجــمــهــوريــة مصر 
إنتاج  عــززتــا  اللتين  الــعــربــيــة، 
كبير  بشكل  لديهما  الــحــبــوب 

خالل الفترة األخيرة.
وتهدف القمة التحضيرية 
ــارب  ــتــــجــ ــراض الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى اسـ
والـــمـــنـــاهـــج الــمــوضــوعــيــة في 
ــة،  ــيــ ــذائــ ــغــ ــم الــ ــظــ ــنــ ــال الــ ــ ــجـ ــ مـ
المبنية  المنهجيات  وأحـــدث 
على األدلة والحقائق العلمية، 
ــــول عــــلــــى الـــتـــمـــويـــل  ــــصـ ــــحـ والـ
لوضع  جديدة  شراكات  وخلق 
والــوصــول  ودمجها  مخرجات 
إلـــى رؤيــــة مــشــتــركــة وطــمــوحــة 
التقدم  مــن  الــمــزيــد  لتحقيق 
عـــلـــى مـــســـتـــوى نـــظـــم الـــغـــذاء 
ــًا، وذلــــــــك مـــــن حــيــث  ــيــ ــمــ ــالــ عــ
المطلوب  والــدعــم  اإلجـــراءات 
والــــــــــــالزم لـــتـــنـــفـــيـــذ وتـــطـــبـــيـــق 
خطط وبرامج األمن الغذائي.

خالل م�ساركتها كمتحدث رئي�سي في الجتماع التح�سيري لقــمة النـظم الغـذائية الأمـمـية

بتنفي��ذ  البحري��ن  اهتم��ام  توؤك��د  الفا�ش��ل  جه��اد  د. 

وطني��ا الغذائ��ي  الأم��ن  يرف��ع  ا�ش��تراتيجي  م�ش��روع 

} د. جهاد عبداهلل الفاضل.



اجـــــــــتـــــــــمـــــــــع الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
عبداللطيف بن راشد الزياني، 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، أمـــــس مــع 
الــســيــد شـــاه مــحــمــود قريشي، 
ــة  ــوريـ ــهـ ــمـ ــة جـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ وزيـــــــــر خـ
باكستان اإلسالمية، وذلك في 
البحرين  لمملكة  زيارته  إطار 
للمشاركة في االجتماع الثاني 
ـــة الــمــشــتــركــة  ــوزاريــ ــ لــلــجــنــة الـ

البحرينية الباكستانية.
ــاع رحــب  ــمـ ــتـ وخـــــالل االجـ
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة بـــالـــســـيـــد 
قــريــشــي، منوًها  شـــاه مــحــمــود 
ــاع الـــثـــانـــي  ــمــ ــتــ بـــانـــعـــقـــاد االجــ
للجنة الوزارية المشتركة بين 
لما من شأنه تعميق  البلدين 
التاريخية  الثنائية  العالقات 
بينهما،  تجمع  التي  الوطيدة 
وما تمتاز به من نمو وتطور في 
مختلف المجاالت في ظل ما 
ورعاية  اهتمام  من  به  تحظى 
ــادتــــي الـــبـــلـــديـــن  ــيــ ــــن قـــبـــل قــ مـ
الــــشــــقــــيــــقــــيــــن، مــــســــتــــعــــرًضــــا 
ــبـــذولـــة لــتــنــمــيــة  ــود الـــمـ ــهـ الـــجـ
ــاء  ــقــ الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي واالرتــ
ــل  ــمـ بــــــه إلــــــــى مــــســــتــــويــــات أشـ
والمنفعة  بــالــخــيــر  يــعــود  بــمــا 
ــلــــديــــن والـــشـــعـــبـــيـــن  ــبــ ــلــــى الــ عــ
ــًدا أهــمــيــة  ــ ــؤكـ ــ الــشــقــيــقــيــن، مـ
تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك 
ــاالت االقـــتـــصـــاديـــة  ــجـ ــمـ فــــي الـ
بما  واالستثمارية  والتجارية 
المشتركة  الــمــصــالــح  يــحــقــق 

للبلدين.
السيد  أعــــرب  مــن جــانــبــه 
ــي عــن  ــشــ ــريــ ــود قــ ــمــ ــحــ شـــــــاه مــ
ســــــعــــــادتــــــه بــــــــزيــــــــارة مـــمـــلـــكـــة 
ــد بــالده  الــبــحــريــن لــتــرؤس وفـ
الــوزاريــة  اللجنة  اجتماع  إلــى 
ــة، مـــــؤكـــــًدا حـــرص  ــركـ ــتـ ــشـ ــمـ الـ

اإلسالمية  باكستان  جمهورية 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز أطــــــر الـــتـــعـــاون 
البحرين  مملكة  مــع  الثنائي 
ــن الـــمـــجـــاالت  ــد مــ ــديـ ــعـ ــي الـ فــ
والـــدفـــع بــهــا إلـــى آفـــاق أوســـع، 
ــزازه وتــقــديــره  ــتـ مــعــبــًرا عــن اعـ
بين  القائمة  العالقات  لمسار 
ــي تــرتــكــز على  ــتـ الــبــلــديــن والـ
دعـــائـــم صــلــبــة مـــن االحـــتـــرام 
مثمًنا  الــمــتــبــادل،  والــتــقــديــر 
المهم  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  دور 
ــيـــوي فـــي تــعــزيــز األمـــن  والـــحـ
ــي الــمــنــطــقــة،  واالســــتــــقــــرار فــ
متمنًيا لمملكة البحرين دوام 

الرفعة واالزدهار.
السفير  االجــتــمــاع  حضر 
د. الشيخ عبداهلل بن أحمد آل 
الخارجية  وزارة  وكيل  خليفة، 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، والــســيــد 
مــــحــــمــــد إبـــــراهـــــيـــــم مـــحـــمـــد، 
لــدى  الــبــحــريــن  مملكة  سفير 
جمهورية باكستان اإلسالمية، 
سفير  أيـــوب  محمد  والسفير 
ــان لـــــــدى الـــمـــمـــلـــكـــة،  ــتــ ــســ ــاكــ بــ

وزارة  فـــي  الــمــســؤولــيــن  وكـــبـــار 
الــخــارجــيــة، والـــوفـــد الــمــرافــق 
ــة جـــمـــهـــوريـــة  ــيــ ــارجــ ــر خــ ــ ــوزيـ ــ لـ
ــان  ــة، وكــ ــيــ بـــاكـــســـتـــان اإلســــالمــ
ــة  ــوريـ ــهـ ــمـ ــة جـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ وزيـــــــــر خـ
ــة وصـــل  ــيــ ــتـــان اإلســــالمــ ــاكـــسـ بـ
أمــــس إلــــى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فـــي زيـــــارة رســمــيــة لــلــمــشــاركــة 
الــثــانــي للجنة  فــي االجــتــمــاع 
البحرينية  المشتركة  الوزارية 

الباكستانية.
ــان فــــي اســتــقــبــالــه  ــ ــد كـ ــ وقـ
الــــــــدكــــــــتــــــــور عــــبــــدالــــلــــطــــيــــف 
بــــــن راشـــــــــد الــــــزيــــــانــــــي، وزيــــــر 
توفيق  والــســفــيــر  الــخــارجــيــة، 
الــمــنــصــور، وكــيــل وزارة  أحــمــد 
القنصلية  للشؤون  الخارجية 
واإلداريـــــــــــــة، والـــســـيـــد مــحــمــد 
إبراهيم محمد، سفير مملكة 
ــبــــحــــريــــن لـــــــدى جـــمـــهـــوريـــة  الــ
والسيد  اإلســالمــيــة،  باكستان 
أيوب، سفير جمهورية  محمد 
بـــاكـــســـتـــان اإلســــالمــــيــــة لـــدى 

مملكة البحرين.
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وكــشــفــت الـــوزيـــرة عـــن إعـــداد 
ــة جـــدوى شــامــلــة مــن خــالل  دراســ
مركز  إلنــشــاء  الخبرة  بيوت  أحــد 
أبـــحـــاث )فــيــنــا خـــيـــر( لـــأمـــراض 
ميزانية  رصد  تم  المعدية، حيث 
ديـــنـــار  مـــاليـــيـــن   )3.5( ــا  ــ ــدرهـ ــ قـ
بــحــريــنــي مـــن حــمــلــة فــيــنــا خــيــر، 
علمًا بأّن مركز األبحاث سيحتوي 
على مختبر للوبائيات واألمراض 
المعدية، ومركز أبحاث لأمراض 
الـــمـــعـــديـــة والــــوبــــائــــيــــات، ومـــركـــز 
ــي مـــجـــال  ــ ــب لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فـ ــ ــدريـ ــ تـ

الصّحة العامة.
وأضـــــــافـــــــت خــــــــالل اإليـــــجـــــاز 
ــذي  ــ ــ ــــي الـ ــومـ ــ ــكـ ــ ــــحـ اإلعــــــــالمــــــــي الـ
نــظــمــه مـــركـــز االتـــصـــال الــوطــنــي 
الـــصـــحـــة  وزارة  مـــــع  ــاون  ــعــ ــتــ ــالــ بــ
ضمن  الــصــحــة  وزارة  دور  حــــول 
الـــوزارة  أّن  الــصــحــّيــة،  المنظومة 
للمجلس  أســاســيــًا  مــكــونــًا  تعتبر 
األعلى للصحة، حيث ُتشارك في 
جميع واجبات المجلس ومهامه، 
التمويل  وســيــاســات  قــــرارات  وفـــي 
الجهاز  الـــوزارة  باعتبار  الصحي، 
ــى  ــلـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــجــلــس األعـ
ـــودة  ــجــ ــ ــال الـ ــ ــجـ ــ ــة فــــــي مـ ــحـ ــلـــصـ لـ
والـــتـــخـــطـــيـــط والــــتــــدريــــب، وبــمــا 

يتوافق مع رؤية البحرين 2030.
وأّكدت أّن المنظومة الصحية 

بــأّن  حـــددت  البحرين  مملكة  فــي 
للصحة  األعلى  المجلس  يتوّلى 
وضــــع االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
لــلــصــحــة ومــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا مع 
والهيئات  والــمــؤســســات  الـــــوزارات 
الـــمـــعـــنـــيـــة، مـــــن خـــــــالل تــطــبــيــق 
نــظــام شــامــل لــلــتــأمــيــن الــصــحــي، 
لالحتياجات  الــســيــاســات  ووضــــع 
وسياسات  المستقبلية،  الصحية 
ونظام  الصحية،  الــكــوادر  تــدريــب 
مـــوحـــد لــلــمــعــلــومــات الــصــحــيــة، 
وتطوير معايير الجودة، وتشجيع 
ووضــع  العلمي،  البحث  وتنسيق 
إدارات  مجالس  لتعيين  ضوابط 
والتنسيق  الصحية،  المؤسسات 
ــي الـــقـــطـــاع  ــ ــيـــن فــ ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ ــن الـ ــيــ بــ
مــهــمــة حوكمة  ــوّلـــي  وتـ الــصــحــي، 
ــه  ــتـ ــعـ ــابـ ــتـ ــام الــــصــــحــــي ومـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
وتقييمه من خالل التقارير التي 
تصدر من وزارة الصحة، واعتماد 
تـــقـــاريـــر الـــلـــجـــان والـــعـــمـــل عــلــى 
تطبيقها من خالل وزارة الصحة 

بصفتها الجهة التنفيذية.
ــــه  ــددت الـــصـــالـــح عـــلـــى أّن ــ ــ وشـ
ــة الــصــحــيــة  ــنـــظـــومـ ــمـ بـــحـــســـب الـ
ــي إطـــــــار الـــضـــمـــان الـــصـــحـــي،  ــ وفــ
الصحية  الخدمات  مقدمي  فــإّن 
الحكومية تشمل كال من الرعاية 
األولية، والمستشفيات الحكومية 

والــمــســتــشــفــيــات الــعــســكــريــة، أّمـــا 
كاًل  فتشمل  الخاصة  المؤسسات 
من العيادات والمراكز المرخصة 
بــتــقــديــم خــدمــات صــحــيــة أولــيــة، 
فيما  الــخــاصــة،  والــمــســتــشــفــيــات 
يـــنـــحـــصـــر مــــــشــــــروع الــــخــــدمــــات 
ــن صـــنـــدوق  ــل مــ ــي كــ الـــصـــحـــيـــة فــ
ــاء« الــــــذي ُيـــقـــدم  ــ ــفـ ــ ــان »شـ ــمـ الـــضـ
للمواطنين،  التأمينية  خدماته 
ــن الـــخـــاصـــة  ــيــ ــأمــ ــتــ وشـــــــركـــــــات الــ
التأمينية  خــدمــاتــهــا  ُتــقــدم  الــتــي 

للمقيمين.
وأشارت وزير الصحة إلى أّنه 
الصحية  المنظومة  لرؤية  ووفقًا 
الــصــحــة  وزارة  دور  ســـيـــتـــحـــّول 
مـــن مـــقـــدم لــلــخــدمــات الــصــحــيــة 
ــى مــنــّظــم ومـــراقـــب  الــعــالجــيــة إلــ
ــلــــخــــدمــــات الــصــحــيــة  ومــــقــــّيــــم لــ
)حـــــوكـــــمـــــة الـــــنـــــظـــــام الــــصــــحــــي( 
كــجــهــة تــنــفــيــذيــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
المجلس األعلى للصحة ولجانه 
الــمــتــخــصــصــة والــهــيــئــة الــوطــنــيــة 

لتنظيم الخدمات الصحية.
وزارة  دور  أّن  وأوضـــــــحـــــــت 
ــى تـــقـــديـــم  ــلــ ــز عــ ــكــ ــرتــ ــة يــ الــــصــــحــ
العامة،  الصحة  وتنظيم خدمات 
التوعية  وبــرامــج  الصحة  وتعزيز 
والــتــثــقــيــف لــمــكــافــحــة األمــــراض 

واألمــراض  السارية  غير  المزمنة 
ــة إلــى  ــافـ ــة، إضـ ــاريـ الــمــعــديــة الـــسـ
الـــــوزارة خــدمــات الصحة  تــقــديــم 
الـــنـــفـــســـيـــة والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
الــــــخــــــاصــــــة لـــــكـــــبـــــار الــــــســــــن فـــي 
الــمــســتــشــفــيــات غـــيـــر الــخــاضــعــة 

للضمان الصحي.
أولويات عمل  أّن  إلى  ونّوهت 
تشمل  المستقبلية  الصحة  وزارة 
رفع جودة األداء من خالل تعزيز 
الــجــودة  لــدائــرة  التنفيذي  ــدور  الـ
المتمثلة  بمسؤوليتها  تقوم  لكي 
ــي مــتــابــعــة االلـــــتـــــزام بــتــطــبــيــق  فــ
ــم وتـــحـــقـــيـــق الـــمـــســـتـــويـــات  ــنـــظـ الـ
ــّرتـــهـــا لجنة  أقـ الـــتـــي  والــمــعــايــيــر 
مكافآت  نــظــام  وتطبيق  الـــجـــودة، 
مــع  ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والــ األداء،  جـــــــــودة 
والــخــدمــات  المهن  تنظيم  هيئة 
الصحية في تطبيق نظام الجودة، 
وتنظيم استفتاءات دورية لمعرفة 
في  والمقيمين  المواطنين  رأي 
الــخــدمــات الــصــحــيــة، والــتــواصــل 
السياسات  لتطوير  المعنيين  مع 

الصحية واستراتيجية الجودة. 
ــرات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــخـ وبـــــــخـــــــصـــــــوص مـ
ــرة  ــوزيـ الــصــحــة الـــعـــامـــة أّكــــــدت الـ
تــوفــيــر  ــوزارة ســتــعــمــل عــلــى  ــ ــ الـ أّن 
وحدة مركزية لفحوصات األوبئة، 

مخبري  تحليل   20.000 وإنــجــاز 
يوميًا، وتدشين جهازين جديدين 
بــمــخــتــبــر األمـــــــــراض الـــمـــعـــديـــة، 
الــالزمــة  الــزمــنــيــة  الــمــّدة  وتقليل 
وتشغيل  دقيقة   30 إلــى  للفحص 
خــدمــة الــمــخــتــبــر عــلــى مــــدار 24 
ساعة طيلة أيام األسبوع، وكذلك 
تــوفــيــر جــهــاز جــامــا لــلــكــشــف عن 
الــتــلــّوث اإلشــعــاعــي، ورفــــع نتائج 
ــي لــمــنــّظــمــة  ــدانـ ــيـ ــمـ الـــتـــدقـــيـــق الـ
تقنياته  ــودة  جـ واعــتــمــاد  الــصــحــة 

المخبرية بنسبة %95.
وبشأن مركز الجينوم الوطني 
يتمّثل  المنشود  الهدف  إّن  قالت 
فــي إنــشــاء قــاعــدة بــيــانــات وطنية 
شـــامـــلـــة، حـــيـــث تــــم الـــتـــعـــاقـــد مــع 
التحاليل  إلجراء  هارفرد  جامعة 
والدراسات للعّينات البالغ عددها 
الــمــرحــلــة  ضـــمـــن  عـــّيـــنـــة   6.000
ــواًل  ــ ــــالل ســنــتــيــن، وصـ األولـــــــى خـ
الجينوم  مركز  خّطة  تنفيذ  إلــى 
5 سنوات من  مــدى  الوطني على 

خالل جمع 50.000 عّينة، ووضع 
هيكلية جديدة للمركز.

ــا يـــتـــعـــّلـــق بــالــتــخــطــيــط  وبــــمــ
والتدريب قالت وزيرة الصّحة: إّن 
الدور  الــوزارة مستمرة في تمتين 
الــتــنــفــيــذي لــــدائــــرة الــتــخــطــيــط 
والـــــــتـــــــدريـــــــب لـــــتـــــقـــــوم بــــــدورهــــــا 
الــمــتــمــثــل فـــي بــحــث احــتــيــاجــات 
عــدد  مــن  المستقبلية  الــبــحــريــن 
المختلفة  والتخصصات  األســّرة 
وعــــــــدد األطــــــبــــــاء والـــمـــمـــرضـــيـــن 
الطبية  الــمــهــن  وجــمــيــع صــنــوف 
وآلــــيــــة اســـتـــقـــطـــابـــهـــم، ومــتــابــعــة 
الطبية  الـــكـــوادر  وتـــدريـــب  ــداد  ــ إعـ
والتمريضية والمساعدة واإلدارية 
ــات  ــســ ــؤســ ــمــ ــع الــ ــ ــ بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـ

الصحية والجامعات.
ــات قــســم  ــيــ ــائــ ــصــ وبـــــشـــــأن إحــ
أّن  ذكــرت  الـــوزارة،  التراخيص في 
عدد المحاّلت التي تم ترخيصها 
بلغ عدد  فيما  بلغ 4.627 محاًل، 
طــلــبــًا،   9.012 الــــــواردة  الــطــلــبــات 

شــهــادة،   2.031 الــشــهــادات  وعــــدد 
 123.891 التفتيش  زيــارات  وعــدد 
زيــــــارة، فــيــمــا بــلــغ عــــدد الــطــلــبــات 
لــعــدم استيفاء  رفــضــهــا  تــم  الــتــي 

الشروط 232 طلبًا.
الصحة  وزارة  أولـــويـــات  وعـــن 
الصّحة  مــجــال  فــي  المستقبلية 
الــــوزارة ماضية  أّن  أّكـــدت  الــعــامــة 
ــة أهـــــــداف  ــعــ ــابــ ــتــ فـــــي تـــنـــفـــيـــذ ومــ
ــات الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة  ــ ــايـ ــ وغـ
خالل  مــن  بالصحة  العالقة  ذات 
الجودة  أدلــة  مــن  وضــع مجموعة 
االستراتيجية  والتقارير  النوعية 
وتـــوفـــيـــر الــمــعــلــومــات الــصــحــّيــة، 
العلمية  الــبــحــوث  تقوية  وكــذلــك 
وغير  السارية  األمـــراض  لــدراســة 

السارية.
النفسية  وفي مجال الصحة 
ــايــــة كـــبـــار الـــســـن أشــــــارت إلــى  ورعــ
تــعــزيــز  عـــلـــى  تــعــمــل  الــــــــــوزارة  أّن 
الصحة  خـــدمـــات  مــنــظــومــة  أداء 
النفسية وأداء منظومة الخدمات 

الــصــحــيــة الــخــاصــة لــكــبــار الــســن، 
العالقات  وتقوية  ترسيخ  وكذلك 
الــدولــيــة مــن خــالل إنــشــاء مكتب 
في  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  لمنظمة 
مملكة البحرين، وتنمية العالقات 
الثنائية في المجال الصحي على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
عن  الصالح  الوزيرة  وكشفت 
إنـــشـــاء مــركــز طــبــي شــامــل لكبار 
ــات الـــرعـــايـــة  ــدمــ الـــســـن يـــقـــدم خــ
في  الــطــويــلــة  واإلقـــامـــة  الصحية 
تشرف  حيث  المحرق،  محافظة 
اآلن،  إنشائه  على  األشــغــال  وزارة 
التي  اإلنــجــازات  مــن  أن  موضحة 
الماضية  الــفــتــرة  خــالل  تحققت 
ــج  ــرامــ ــبــ بــ ــا  ــبــ ــيــ ــبــ طــ  36 إلـــــــحـــــــاق 
ــارج  ــ الـــتـــخـــصـــصـــات الـــدقـــيـــقـــة خـ
العمل  يتم  كما  سنويًا،  البحرين 
الــصــحــة  قـــانـــون  إقـــــرار  اآلن عــلــى 
مناقشته  ستتم  الـــذي  النفسية 

في البرلمان.

خالل عر�ض افترا�صي.. وزيرة ال�صحة:

حوكم�ة النظ�ام ال�سح�ي �س�تحول ال�وزارة م�ن مق�دم للخدم�ات اإل�ى منّظ�م ومراق�ب لها
3.5 ماليين دينار.. ومركز طبي لرعاية كبار ال�صن بالمحرق قريبا اأبحاث »فينا خير« لالأمرا�ض المعدية بكلفة  اإن�صاء مركز 

انعقاد االجتماع الثاني للجنة الوزارية الم�صتركة البحرينية الباك�صتانية

توقي�ع مذك�رة تفاه�م بي�ن البلدي�ن لدع�م اال�س�تثمار الثنائ�ي الم�س�ترك
تعزي�ز التع�اون ف�ي مج�االت الزراع�ة والتج�ارة وقطاع�ات النف�ط والغ�از وتكنولوجي�ا المعلوم�ات

كتبت: فاطمة علي
ــه وفــقــًا  ــ ــرة الــصــحــة فــائــقــة بــنــت ســعــيــد الــصــالــح أّن ــ ــــدت وزيـ أّكـ
النظام الصحي سيتحّول  المنظومة الصحية ومع تطبيق  لرؤية 
منّظم  إلــى  العالجية  الصحية  للخدمات  مــقــدم  مــن  ــوزارة  الــ دور 
الصحي(  الــنــظــام  )حــوكــمــة  الصحية  للخدمات  ومــقــّيــم  ومــراقــب 
ولجانه  للصحة  األعــلــى  المجلس  مــع  بالتعاون  تنفيذية  كجهة 
الــمــتــخــصــصــة والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــخــدمــات الــصــحــيــة، 
موضحة أنه مع تطبيق الضمان الصحي سيتكفل صندوق »شفاء« 
بدفع  60% من فاتورة عالج المواطنين في مستشفيات القطاع 
أن  على  عبرها،  الخدمة  تلقي  في  رغبوا  ما  إذا  الخاص  الصحي 
ستتكفل  كما  االخــتــيــاريــة،  وليست  اإللــزامــيــة  الــحــزم  يكون ضمن 
وزارة  تقدمها  التي  الصحية  الخدمات  جميع  بفاتورة  الحكومة 
الــكــلــى أو حتى  الــمــواطــن كغسل  الــصــحــة حــالــًيــا والــتــي اعــتــادهــا 
زراعتها، كذلك عالج العقم وغيرها من األمراض، ولن يتغير ما هو 

موجود اآلن سواء في الرعاية الصحية األولية أو الثانوية.
} وزيرة الصحة.

الوزارية  للجنة  الثاني  االجتماع  عقد 
الــمــشــتــركــة الــبــحــريــنــيــة الــبــاكــســتــانــيــة في 
مدينة  فــي   2021 يوليو   29-28 مــن  الفترة 
بن  عبداللطيف  الدكتور  برئاسة  المنامة، 
الــخــارجــيــة، للجانب  الــزيــانــي، وزيـــر  راشـــد 
قريشي،  محمود  شــاه  والــســيــد  البحريني، 
وزير خارجية جمهورية باكستان اإلسالمية، 
للجانب الباكستاني. وذلك في إطار أعمال 
اللجنة الوزارية المشتركة التي تم التوقيع 
البلدين في عام  إنشائها بين  اتفاقية  على 

.2014
وقــــد رحــــب الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بن 
مؤكًدا  الباكستاني،  بالوفد  الــزيــانــي  راشــد 
ــات الــثــنــائــيــة الــقــائــمــة  ــعـــالقـ عــلــى عــمــق الـ
باكستان  وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
اإلســـالمـــيـــة، مــشــيــًرا إلـــى أهــمــيــة الـــزيـــارات 
رفيعة المستوى بين البلدين والتي أسهمت 
منوًها  الــعــالقــات،  تلك  وتوطيد  تعزيز  فــي 
بزيارة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
لــجــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســالمــيــة فـــي عــام 
2014، وزيارة دولة السيد عمران خان رئيس 
وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية لمملكة 

البحرين في عام 2019.
ــة بـــإســـهـــامـــات  ــيـ ــارجـ ــخـ وأشــــــــاد وزيــــــر الـ
المسيرة  في  ودورهـــا  الباكستانية  الجالية 
على  مــؤكــًدا  الــبــحــريــن،  لمملكة  التنموية 
لجاللة  اإلنسانية  للتوجيهات  تنفيًذا  أنــه 
والــمــبــادئ  ووفـــًقـــا للقيم  الــمــفــدى،  الــمــلــك 
البحرين  مملكة  فــإن  األصيلة،  البحرينية 
حـــرصـــت عــلــى تــقــديــم كـــافـــة الـــرعـــايـــة إلــى 
الـــجـــالـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة الــمــقــيــمــة خـــالل 
كـــورونـــا )كــوفــيــد 19(، من  جــائــحــة فــيــروس 
خالل توفير الرعاية الصحية والفحوصات 
واللقاحات وتمديد التأشيرات والدعم، وإن 
المملكة ستواصل بذل كافة الجهود لرعاية 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
وأعــرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى 
الفرصة  وإتــاحــة  ومــثــمــرة،  بــنــاءة  مناقشات 
ــاالت الــــتــــعــــاون وتــفــعــيــل  ــجــ الســـتـــكـــشـــاف مــ
ــرات الــتــفــاهــم الــقــائــمــة،  ــذكـ االتــفــاقــيــات ومـ
ــائـــج لــهــذا  ــتـ ــنـ مــتــمــنــًيــا تــحــقــيــق أفــــضــــل الـ

االجتماع.
شــاه محمود  السيد  أعــرب  جانبه،  مــن 
على  البحريني  للجانب  شكره  عن  قريشي 
حفاوة االستقبال وكرم الضيافة له والوفد 
التاريخية  بالعالقات  منوًها  لــه،  الــمــرافــق 

وجمهورية  البحرين  مملكة  بين  الوطيدة 
بــاكــســتــان اإلســـالمـــيـــة والـــتـــي تــتــســم بـــروح 
الصداقة والتضامن، مشيًرا إلى أن الخبرة 
من  العديد  في  البلدين  كال  اكتسبها  التي 
تقاسمها  يمكن  الــوقــت  بــمــرور  الــمــجــاالت 
على  مــشــدًدا  المتبادلة،  المنفعة  أجــل  من 
بين  االقتصادية  الــعــالقــات  توسيع  ضـــرورة 

البلدين الشقيقين.
ــوء عــلــى  ــبـــان الــــضــ ــانـ  كـــمـــا ســـلـــط الـــجـ
أهـــمـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــات الـــــدوريـــــة لــآلــيــات 
الثنائية الراسخة والزيارات الثنائية رفيعة 
الناجحة  الــزيــارة  إلــى  مشيرين  المستوى، 
ــة الــســيــد عـــمـــران خـــان،  ــ ــام بــهــا دولـ الـــتـــي قــ
اإلسالمية  باكستان  جمهورية  وزراء  رئيس 
البحرين  إلى مملكة  في 16 ديسمبر 2019 
قام  التي  التاريخية  إلــزيــارة  الــى  باإلضافة 

حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  بها 
بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
ــيـــة في  إلــــى جــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســـالمـ
فبراير 2014، والتي أرست أساًسا قوًيا لبناء 
عالقات وثيقة بين البلدين، وزيارة صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
وزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة  آل 
باكستان  جــمــهــوريــة  إلـــى  الــبــحــريــن  مملكة 

اإلسالمية في ديسمبر 2006.
وركــــز االجــتــمــاع عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــي مــخــتــلــف  ــ ــن فــ ــديــ ــلــ ــبــ ــن الــ ــيــ ــي بــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
واالقتصادية  السياسية  منها:  القطاعات 
والصناعة  والمصرفية  والمالية  والتجارية 
والــصــحــة الــعــامــة والــتــوظــيــف فــي الــخــارج 
والتكنولوجيا  والــعــلــوم  الــعــالــي  والــتــعــلــيــم 
والــمــعــلــومــات والــثــقــافــة والــفــنــون والــزراعــة 

والثروة الحيوانية والتعاون الفني.
مثمرة  مناقشات  الــجــانــبــان  عقد  وقــد 
التفاعل  أجــل  من  مًعا  العمل  على  واتفقا 
ــة مــن  ــاريـ ــتـــجـ ــال الـ ــ ــمـ ــ بـــيـــن مـــؤســـســـات األعـ
ــرة  ــيــ ــات األخــ ــسـ ــمـ ــلـ ــن، ووضـــــــع الـ ــيـ ــبـ ــانـ ــجـ الـ
بــيــن هــيــئــة تنمية  الــتــفــاهــم  عــلــى مـــذكـــرة 
ــارة الــبــاكــســتــانــيــة وهــيــئــة الــبــحــريــن  ــتـــجـ الـ
أجــل  مــن  والــتــعــاون  والــمــعــارض،  للسياحة 
االستثمار المشترك في القطاع الصناعي، 
وعــقــد اجــتــمــاعــات عــلــى مــســتــوى الــخــبــراء 
الزراعة  في  المشتركة  العمل  لمجموعات 
والـــتـــجـــارة واالســتــثــمــار والــعــمــالــة والــقــوى 
ــاع الـــنـــفـــط والــــغــــاز وقـــطـــاع  الـــعـــامـــلـــة وقــــطــ
التعليم  ومــجــال  الــمــعــلــومــات،  تكنولوجيا 

العالي.
ــامــــش اجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــنـــة تــم  ــلــــى هــ وعــ
التنمية  مجلس  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع 
ومجلس  البحرين  مملكة  في  االقتصادية 
االستثمار  لتعزيز  الباكستاني  االستثمار 

الثنائي بين البلدين الصديقين.
ــرر الــجــانــبــان تــنــفــيــذ الـــقـــرارات  كــمــا قــ
الــتــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا خـــالل االجــتــمــاع 
الــثــانــي عــلــى وجـــه الــســرعــة واالنـــتـــهـــاء في 
التفاهم /  أقــرب وقــت ممكن مــن مــذكــرات 
الجانبان  واتــفــق  الــنــظــر.  قــيــد  االتــفــاقــيــات 
للجنة  الثالث  االجتماع  عقد  على  مبدئًيا 
الباكستانية  البحرينية  المشتركة  الوزارية 

في إسالم أباد عام 2022.

} جانب من أعمال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة.

} ..وخالل توقيع مذكرة التفاهم.

} وزير الخارجية خالل لقاء نظيره الباكستاني.

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الباك�ستاني ويوؤكد 

اأه�م�ي�ة ت�ك�ث�ي�ف التعاون الم�سترك بين البلدين
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ــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة  ــ ــد وزيـ أكــ
ــيــــة، رئــــيــــس مــجــلــس  ــاعــ ــتــــمــ االجــ
العمل،  ســوق  تنظيم  هيئة  إدارة 
علي حميدان،  بن محمد  جميل 
الــمــســتــقــبــل«  »رهــــــان  بـــرنـــامـــج  أن 
يترجم توجيهات حضرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
الملكي  السمو  وتطلعات صاحب 
ــمــــد آل  ــان بـــــن حــ ــمــ ــلــ األمـــــيـــــر ســ
خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، في منح الشباب الفرص 
الـــكـــامـــلـــة لــلــتــفــاعــل والـــمـــشـــاركـــة 
الــقــرار ورســـم الخطط  فــي صنع 
المستقبلية، باعتبارهم مستقبل 
عليهم  يبني  الـــذي  الــوطــن  هـــذا 
آمـــــاال كــبــيــرة لــمــواصــلــة مــســيــرة 
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة والــتــقــدم في 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، الفـــتـــًا إلــى 
الشريحة من  به هذه  ما تحظى 
اهتمام ومتابعة من سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
ــؤون الــشــبــاب، وحـــرص سموه  وشــ
على إطالق العديد من المبادرات 
الهادفة الى دعمهم وتمكينهم في 

مختلف المجاالت.
ــاء ذلـــك فــي كــلــمــة ألــقــاهــا  جـ
حـــمـــيـــدان خــــالل مــشــاركــتــه عبر 
تقنية االتصال المرئي في اللقاء 
الثانية  المرحلة  ضمن  المفتوح 
المستقبل«،  ــان  »رهــ بــرنــامــج  مــن 
البحرين  مــعــهــد  ينظمه  والــــذي 
لــلــتــنــمــيــة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــشــبــاب 
 29-18 من  العمرية  الفئة  ضمن 
ــيـــث يــتــضــمــن الـــلـــقـــاء  عـــــامـــــًا، حـ
تطلعات  تتناول  تفاعلية  حوارات 
الــشــبــاب الــبــحــريــنــي والــتــحــديــات 
الــمــســتــقــبــلــيــة الــتــي تــواجــهــه في 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، خــاصــة ما 
يتعلق بمشاركة الشباب في صنع 
الــوظــيــفــي،  ومستقبلهم  الـــقـــرار، 
فــضــاًل عـــن تــعــزيــز روح االنــتــمــاء 
والـــــوالء وتــعــزيــز قــيــم الــمــواطــنــة 

بين الشباب والناشئة. 
ــاب  ــبـ ــشـ ــالـ ــر بـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ وأشـــــــــــاد الـ
القضايا  مع  وتفاعله  البحريني 
الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــطـــروحـــة فــــي هـــذا 
الـــلـــقـــاء والــمــلــتــقــيــات الــســابــقــة، 
ــم عــلــى  ــهــ ــرصــ ــث أثــــبــــتــــوا حــ ــيــ حــ
الــمــشــاركــة االيــجــابــيــة مــن خــالل 

طرح األفكار والرؤى، خاصة تلك 
من  االســتــفــادة  بــمــدى  المتعلقة 
المبادرة  وروح  المبتكرة  األفــكــار 
التي يزخر بها الشباب البحريني 
الذي يتطلع إلى حياة أفضل في 
ــر، مــؤكــدًا  ظــل هـــذا الــعــهــد الـــزاهـ
ــوزارة بوجهة  ــ الــ تــقــديــر واهــتــمــام 
يتناولونه  ومــا  الشباب  فئة  نظر 
العمل،  بسوق  متعلقة  هموم  من 
حيث سيتم األخذ بعين االعتبار 
جــمــيــع مــا تــم طــرحــه مــن هموم 
وأفـــكـــار ومــقــتــرحــات لــالســتــفــادة 
مــــنــــهــــا فـــــــي رســـــــــم الــــــمــــــبــــــادرات 
الــمــســتــقــبــلــيــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
التطوير. كما استعرض حميدان 

خــــالل الــلــقــاء مــســتــجــدات ســوق 
ــي مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــ الـــعـــمـــل فـ
والــتــوقــعــات الــمــســتــقــبــلــيــة بــشــأن 
ــائـــف والـــمـــهـــن في  ــوظـ أنـــمـــاط الـ
ــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة  ــوء الـ ضــ
ــاعــــات  ــة فــــــي الــــقــــطــ ــقــ ــتــــالحــ ــمــ الــ
ــة، مــــــؤكــــــدًا فـــــي هــــذا  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ اإلنـ
السياق أن تحقيق المواءمة بين 
واحــتــيــاجــات  التعليم  مــخــرجــات 
التحديات  أهــم  مــن  العمل  ســوق 
الــتــي تــعــمــل الــحــكــومــة الــمــوقــرة 
تتطلب  والــتــي  معالجتها،  عــلــى 
ــة  ــاركــ ــشــ جـــــــهـــــــودًا مــــضــــاعــــفــــة ومــ

مختلف األطراف المعنية.
وتطرق حميدان إلى العديد 

ــبــــادرات الــتــي  مـــن الـــبـــرامـــج والــــمــ
والتنمية  الــعــمــل  وزارة  تــنــفــذهــا 
ــيـــث أشـــــــار فــي  االجـــتـــمـــاعـــيـــة، حـ
البرنامج  تنفيذ  إلى  اإلطــار  هذا 
نسخته  فــي  للتوظيف  الــوطــنــي 
بتوجيهات  أطلق  والــذي  الثانية، 
مـــــن ســــمــــو ولـــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس 
مــجــلــس الــــــوزراء، والــمــزايــا التي 
تعزز استقطاب الشباب البحريني 
فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل، والـــمـــشـــاركـــة 
وتنفيذ  التنموية،  المسيرة  فــي 
التدريبية،  الــبــرامــج  مــن  العديد 
ــرات الــتــفــاهــم مع  ــذكــ وتـــوقـــيـــع مــ
المعنيين  األســاســيــيــن  الــشــركــاء 
الــشــبــاب، وذلـــك مــن أجل  بقطاع 

تزويدهم بالمهارات الالزمة التي 
يحتاجها سوق العمل.

ــدم الــشــبــاب  مـــن جــانــبــهــم، قــ
مجموعة  اللقاء  في  المشاركون 
مــن األفـــكـــار والــمــقــتــرحــات التي 
تــصــب فـــي صـــالـــح تــعــزيــز جــهــود 
ــة إلـــــــى إدمـــــــاج  ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ الـــــــــــــوزارة الـ
فــي منشآت  الــوطــنــيــة  الــكــفــاءات 
الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، مـــشـــيـــديـــن 
ــج الــــــــوزارة الــتــي  ــرامــ بــخــطــط وبــ
تــســاهــم بشكل فــاعــل فــي تــدريــب 
وتأهيل الموارد البشرية الوطنية 
واكسابها المهارات الالزمة لتكون 
ــل لـــــدى أصـــحـــاب  ــثــ ــار األمــ ــيـ الـــخـ

العمل.

وزي������ر ال���ع���م���ل: ب���رن���ام���ج ره������ان ال��م�����س��ت��ق��ب��ل ت��رج��م��ة

ل��ت��وج��ي��ه��ات ال���ع���اه���ل ال���م���ف���دى ف����ي ت��م��ك��ي��ن ال�����س��ب��اب

} وزير العمل خالل لقاء برنامج »رهان المستقبل«.

ذلــك خــالل استعراض  جــاء 
خــطــة الــتــدقــيــق نــصــف الــســنــوي 
بحضور  الــشــمــالــيــة  للمحافظة 
ــعــــة ســـنـــان  ــيــ الـــعـــمـــيـــد خــــالــــد ربــ
الدوسري نائب المحافظ، حيث 
أكد العصفور أهمية اعتماد مبدأ 
التحسين المستمر المبني على 
ــار واألنـــشـــطـــة االبــتــكــاريــة  ــكــ األفــ
الــحــديــثــة، لــتــكــون أســاســًا لتميز 
خــدمــات الــمــحــافــظــة الــتــي سبق 
أن حــقــقــت مــن خــاللــهــا الــعــديــد 
مـــن الــمــكــتــســبــات أهــمــهــا جــائــزة 
الــتــمــيــز فــــي الـــتـــواصـــل وســـرعـــة 
الخدمي  المنتج  تقديم  وجـــودة 

لكل الجهات المتعاونة.
الشمالية  أشار محافظ  كما 
عــلــى  الـــمـــبـــنـــي  الـــعـــمـــل  أن  إلــــــى 
اســتــكــشــاف الــمــخــاطــر والــتــنــبــؤ 
ــق لـــــــــألزمـــــــــات يـــضـــمـــن  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
اســتــمــراريــة عــمــلــيــات الــخــدمــات 

الرئيسية واألساسية للمحافظة 
الـــشـــمـــالـــيـــة وخـــــصـــــوصـــــًا فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالــتــعــامــل مــــع جــائــحــة 
كورونا، حيث أوجدت المحافظة 
المتناوبة  العمل  فرق  الشمالية 
ــي مــع  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــل اإللـ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ والــ
الجمهور لضمان حصولهم على 
مقدمًا  الخدمات،  وأســرع  أفضل 
شكره في هذا الخصوص لمديرة 
الموارد البشرية نجاة األنصاري 
ومـــديـــر الــمــعــلــومــات والــمــتــابــعــة 
جهودهم  على  الــســاعــاتــي  حسن 

في هذا الشأن.
ــه، ثـــمـــن الــعــمــيــد  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
خالد ربيعة سنان نائب المحافظ 
جهود اللجنة التطويرية القائمة 
التدقيق  عــمــلــيــات  مــتــابــعــة  عــلــى 
أن خطة  إلــــى  مــشــيــرًا  ــة،  ــدوريــ الــ
الشمالية  بالمحافظة  التدقيق 
ما  وفق  وتسير  ومحددة  واضحة 

هـــو مــتــفــق عــلــيــه وهــــو مـــا أســهــم 
في ضمان جودة العمل الخدمي 

بالمحافظة.
وقـــد اســتــعــرض رئــيــس قسم 
ــيــــط االســــتــــراتــــيــــجــــي  ــطــ ــخــ ــتــ الــ
النيسر  جــهــاد  الــمــشــاريــع  وإدارة 
د. حــســيــن  الــــجــــودة  وأخـــصـــائـــي 
التي  الرئيسية  المحاور  العلوي 

اعــتــمــد عــلــيــهــا الــتــدقــيــق نصف 
السنوي التي كان من أهم بنودها 
التعامل مع المخاطر،  إجــراءات 
ورضا العمالء واحتياجات البيئة 
المستمر،  والتحسن  التشغيلية 
الشمالية  الــمــحــافــظــة  أن  عــلــمــا 
ــهـــادة الـــجـــودة في  ــرزت شـ ــ قـــد أحــ
 -ISO( الـــعـــالـــمـــيـــة:  الـــمـــواصـــفـــة 

الجاري  العام  مطلع   )900:2015
بـــدرجـــة عــالــيــة مـــن الــكــفــاءة من 
إجــراءات  أي  على  الحصول  دون 
الشركة  عــدم مطابقة من خــالل 
الــعــالــمــيــة لـــمـــواصـــفـــات الـــجـــودة 
وبــــــإشــــــراف   ،)Peruverutas(
للمحافظات  العامة  المنسقية 

بوزارة الداخلية.

محافظ ال�سمالية: التح�سين م�ستمر ل�سمان الأداء الأف�سل بالمحافظة

} محافظ الشمالية خالل االجتماع.

ــد عـــلـــي بــــن الـــشـــيـــخ عــبــدالــحــســيــن الـــعـــصـــفـــور مــحــافــظ  ــ أكـ
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة بـــأن الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة مــاضــيــة في 
لــضــمــان تقديم  لــلــجــودة،  الــدولــيــة  الــمــواصــفــة  ــراءات  ــ إجـ تنفيذ 
األداء األفضل من الخدمات ألهالي المحافظة الشمالية وذلك 

تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية.

محميد احملميد

أول السطر:
ســيــدة بــحــريــنــيــة فــاضــلــة، تــقــوم بــالــذهــاب 
تشكو  بالمنامة،  الــمــركــزي  الــســوق  إلــى  يوميا 
والعديد من الناس، عدم عمل المكيفات هناك، 
في ظل ارتفاع درجات الحرارة وموسم الصيف.. 

ومنا إلى من يعنيهم األمر.  
**للعلم فقط:

إلى  أبناءه  ينقل  أن  يود  أمر بحريني،  ولي 
مدرسة أخرى من المدرسة األجنبية الخاصة، 
ولــكــن الــمــدرســة الــخــاصــة تــشــتــرط عــلــيــه دفــع 
أبنائه  نقل  أوراق  لمنحه  المقبل،  العام  رســوم 
مع  والتعليم  التربية  وزارة  إلــى  ومنا  منها..!! 

بالغ الشكر والتقدير.       
التطعيم واجلرعة

 املنشطة.. حماية ومسؤولية:
يوفر  التطعيم  أن  جـــدا  الــواضــح  مــن  بـــات 
الحماية الممكنة من اإلصابة بفيروس كورونا، 
وهذا ما أثبتته كل الدول والدراسات والتجارب، 
األمر  أن  إال  النادرة،  الحاالت  وإن وقعت بعض 

العام يؤكد كفاءة التطعيم وأهميته.
الطبي  الوطني  الفريق  تأكيد  فإن  لذلك، 
التطعيم  مــن  المنشطة  الــجــرعــة  أخــذ  أهمية 
الــمــضــاد لــفــيــروس كــورونــا، يــعــزز مــن الحماية، 
الفريق  المسؤولية، حيث كشف  يستوجب  كما 
ولم  وفــاة  أي حالة  يتم تسجيل  لم  أنــه  الطبي 
بين  المستشفى  إلــى  حــالــة  أي  دخـــول  يستدع 
من أكملوا 14 يومًا بعد الحصول على الجرعة 
من  المنشطة  الــجــرعــة  تــوفــره  لما  المنشطة، 
حماية من فيروس كورونا والسالالت المتحورة 

منه.
المجتمعي  الـــتـــجـــاوب  ــإن  فــ عــلــيــه،  ــاء  ــنـ وبـ
المواطنين  الطبي  الوطني  الفريق  دعــوة  مــع 

والمقيمين إلى مواصلة اإلقبال على التطعيم 
والـــجـــرعـــة الــمــنــشــطــة يــعــد مــســؤولــيــة مــلــزمــة، 
أنهم  البحريني  المجتمع  أفــراد  كل  أثبت  وقــد 
البحرين«،  »فريق  فاعلون ومؤثرون في  أعضاء 
من  البحرين  مملكة  حققته  بما  أسهم  الــذي 
تقدم بارز، وقصة نجاح متميزة، نالت اإلشادات 
تتعلم  أن  أنــمــوذجــا يستحق  وغـــدت  والــتــقــديــر، 
التوجيهات  بفضل  حـــذوه  وتــحــذو  الـــدول  منه 
والمتابعة  المتميزة  واإلدارة  السامية  الملكية 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  سمو  مــن  الحثيثة 

الوزراء.
الـــهـــدف اآلن في  بــــأن  الــثــقــة  تـــمـــام  ونـــثـــق 
المجتمع  زيادة تحصين  الحالية هو  المرحلة 
معا  لــنــواصــل  المجتمعية،  المناعة  وتحقيق 
التصدي  في  البحرينية  النجاح  قصة  ونكمل 

لجائحة كورونا.
مالحظة واجبة:

المحاماة  مكاتب  لبعض  السماح  ظل  في 
البعض  الحــظ  فقد  التوثيق،  إجــــراءات  بعمل 
بعملية  مقارنة  كبيرة هناك،  التوثيق  رسوم  أن 
ــــي مــجــمــع  ــــي مـــكـــتـــب الـــتـــوثـــيـــق فـ الـــتـــوثـــيـــق فـ
الــتــأمــيــنــات، عــلــمــا بـــأن أخـــذ مــوعــد إلــكــتــرونــي 
لــلــتــوثــيــق فـــي الـــتـــأمـــيـــنـــات، يــســتــغــرق أســبــوعــا 

وأكثر.. فهل من حل وتوجيه كريم..؟؟
آخر السطر:

وزارة  تنشرها  الــتــي  اإلســكــانــيــة  المعلومة 
ممتازة  فكرة  »انستغرام«  حسابها  في  اإلسكان 
أن  نــأمــل  اإلســكــانــي،  والتثقيف  الــوعــي  لــزيــادة 
يــصــاحــبــهــا مــضــاعــفــة هــــذا الـــجـــانـــب بــوســائــل 
بهدف  المستفيدين،  كل  إلى  للوصول  متعددة 
تــعــزيــز الـــوعـــي الــقــانــونــي، ومــنــعــا لـــحـــدوث أي 

مخالفات من البعض.

malmahmeed7@gmail.com

التطعيم والجرعة 

المن�سطة.. حماية وم�سوؤولية

الـــتـــقـــى ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن عـــلـــي بــن 
خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية 
مجلس  خــالل  من  المرئي،  االتصال  تقنية  عبر 
وأهالي  وأعــيــان  وجــهــاء  االفــتــراضــي،  المحافظة 
الــمــنــاطــق،  مــن مختلف  الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة 
بــحــضــور الــعــمــيــد عــيــســى ثــامــر الـــدوســـري نائب 

المحافظ، وعدد من الضباط والمسؤولين.
وفـــي مــســتــهــل الــلــقــاء رفـــع ســمــو الــمــحــافــظ 
بالنيابة عن أهالي المحافظة أسمى آيات التهاني 
والتبريكات بمناسبة عيد األضحى المبارك إلى 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  مقام 
وإلــى  الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة  عيسى 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس 
مجلس الوزراء، سائاًل المولى عز وجل أن يديم 

على مملكة البحرين نعمة األمن والرخاء.
الــمــحــافــظــة  الـــمـــحـــافـــظ أن  وأوضـــــــح ســـمـــو 
الـــجـــنـــوبـــيـــة تــســعــى إلـــــى تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مــن 
الخدمية  المرافق  وإنــشــاء  التنموية  الــمــبــادرات 
ــورة بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــجــهــات  ــطـ ــتـ ــمـ ــدة والـ ــ ــرائـ ــ الـ
المعنية، وذلك من خالل متابعة مراحل تنفيذ 
الـــمـــشـــاريـــع الـــقـــائـــمـــة فــــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت 
األمــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة والــخــدمــيــة، بــمــا يدعم 

التقدم ويحقق التنمية المستدامة.
كــمــا تــابــع ســمــوه، أبـــرز احــتــيــاجــات األهــالــي 

التطويرية  الــمــشــاريــع  مــن  حــزمــة  شملت  الــتــي 
ــنـــاطـــق فــي  ــمـ ــتــــي ســـتـــشـــهـــدهـــا الـ والـــخـــدمـــيـــة الــ
تطلعات  إلـــى  يــرتــقــي  بــمــا  الــقــريــب،  المستقبل 
ذلك  يأتي  حيث  والمقيمين،  المواطنين  ورؤى 
التي  بالمشروعات  المحافظة  اهتمام  في سياق 
تعكس الدور الخدمي البارز وما تتمتع به مدن 
ومــنــاطــق الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة مـــن مــشــاريــع 
العمراني  النمو  مع  تتماشى  مستقبلية شاملة، 

المشهود.
كـــمـــا اســـتـــمـــع ســـمـــو مـــحـــافـــظ الــمــحــافــظــة 
الــواردة  والمقترحات  اآلراء  من  لعدد  الجنوبية 
المجاالت، مؤكدًا  من قبل األهالي في مختلف 
المستمر  والتنسيق  الحثيثة  المتابعة  ســمــوه 
المقترحات  إليــصــال  العالقة  ذات  الجهات  مــع 
الهادفة التي تسهم في تحقيق تطلعات األهالي 

بمختلف مناطق المحافظة.
وفـــــي خــــتــــام الـــمـــجـــلـــس االفــــتــــراضــــي أشــــاد 
الحضور بالدور البارز الذي تقوم به المحافظة 
وما يوليه سمو محافظ المحافظة الجنوبية من 
تواصل مستمر خالل المجلس االفتراضي وكل 
استحدثتها  التي  االلكترونية  التواصل  قنوات 
الــمــحــافــظــة، ســعــيــًا مــنــهــا لــتــوفــيــر بــيــئــة آمــنــة 
األمر  األهالي،  للتواصل وسرعة االستجابة مع 
والسعي  المجتمعية  الــشــراكــة  دور  يــؤكــد  الـــذي 

الستمرار المبادرات والمشاريع الرائدة.

} محافظ الجنوبية خالل مجلس المحافظة الجنوبية.

م��ح��اف��ظ ال��ج��ن��وب��ي��ة: ج���ه���ود م��ت��وا���س��ل��ة 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع ت��ن��م��وي��ة وم�����س��ت��دام��ة

صــــــــــرحــــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة 
المهن  لــتــنــظــيــم  الــوطــنــيــة 
بأنه  الصحية  والــخــدمــات 
ــا نــشــرتــه  ــى مــ ــ ــارة إلـ ــ ــاإلشـ ــ بـ
ــــالم  ــــدد مــــن وســــائــــل اإلعـ عـ
عن  االجتماعي  والتواصل 
األزرق  الــبــنــادول  دواء  نفاد 
أن  الهيئة  تـــود  ــانـــس(،  )أدفـ

توضح ما يلي:
بناء على ما تم تداوله 
ــود »الــبــنــدول«  مــن عـــدم وجـ

قــامــت  األزرق  الــــنــــوع  مــــن 
الــــهــــيــــئــــة بــــالــــتــــواصــــل مــع 
الـــوكـــيـــل الــمــحــلــي لــتــوريــد 
الــذي بّين أن سبب  الـــدواء 
التأخير في توريد الشحنات 
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن يــعــود 
التوريد  فــي  نقص  لــوجــود 
المنتجة،  الشركة  قبل  من 
ذلك  تــزامــن  بسبب  وأيــضــًا 

مع عطلة العيد.
ــد الـــوكـــيـــل لــلــهــيــئــة  ــ وأكــ

ســـتـــكـــون  الـــــكـــــمـــــيـــــات  أّن 
الشهر  هــذا  نهاية  متوافرة 
ــذا  هـ أن  ــًا  ــمـ ــلـ عـ الــــــجــــــاري، 
الهيئة  الدواء مرخص من 
ومـــســـمـــوح بـــاســـتـــيـــراده وال 
تــوجــد أي عــوائــق لــتــداولــه 
ــبــــحــــريــــن.  ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ فــــــي مـ
كـــمـــا أشــــــــارت الـــهـــيـــئـــة إلـــى 
أخـــرى  بـــدائـــل  هــنــالــك  أن 
لـــلـــبـــنـــادول مــــن الــتــركــيــب 

الدوائي ذاته.

ــبــــداهلل زيــنــل  ــة بـــنـــت عــ ــوزيــ رفـــعـــت فــ
ــات  رئـــيـــســـة مــجــلــس الــــنــــواب أســـمـــى آيــ
حضرة  مــقــام  إلــى  والتبريكات  التهاني 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
بما  الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة 
حــقــقــتــه مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مــــن تــقــدم 
التصدي  فــي  مستمرة  ونــجــاحــات  بـــارز 
البحرين،  فــريــق  عبر  كــورونــا،  لجائحة 
السامية،  الملكية  التوجيهات  بفضل 
وبالقيادة المتميزة والجهود المخلصة 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  لصاحب 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 

مجلس الوزراء.
وأكدت أن أبناء الوطن المخلصين، 
ــوع، إذ  ــطــ ــتــ ــع الـــعـــمـــل والــ ــواقــ ــل مــ ــي كــ فــ
بكل  والتميز،  النجاح  قصص  يسطرون 
إخالص وتفان، فإن ذلك نابع من والئهم 
وحـــبـــهـــم لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ولــجــاللــة 
المجتمعي  ولــلــوعــي  الــمــفــدى،  الــعــاهــل 
الذي تضاعف من خالل منهجية العمل 
التي  والحضارية  المتطورة  وإجــراءاتــه 
رئيس مجلس  العهد  ولي  يقودها سمو 
الملكية  بالتوجيهات  مشيدة  الــــوزراء؛ 
السامية التي تفضل بها حضرة صاحب 

الــجــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى فــي اجــتــمــاع 
مجلس الدفاع األعلى الذي ُعقد أمس 

في قصر الصخير.
الملكية  الــرعــايــة  أن  إلـــى  ــارت  ــ وأشــ
والدعم  واالهتمام  والــحــرص  السامية، 
الـــمـــتـــواصـــل مـــن لــــدن جــاللــتــه لــفــريــق 
التي  األساسية  الركيزة  يعد  البحرين، 
التحديات،  وتجاوز  النجاحات،  حققت 
ونــيــل الــمــراكــز الــمــتــقــدمــة، والــمــســتــوى 
الدولية  اإلشــادة  ونيل  الرفيع،  الصحي 
مـــن الـــمـــديـــر الـــعـــام لــمــنــظــمــة الــصــحــة 
ــة لــــلــــمــــبــــادرات واإلجــــــــــــراءات  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ

للتصدي  الــمــبــهــر  والــتــعــامــل  الــمــمــيــزة، 
لهذه الجائحة العالمية، وافتتاح مكتب 
دائــــم لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة في 

مملكة البحرين.
وأوضحت أن اإلنجاز المشرف تحقق 
والتطلعات  الـــرؤى  بفضل  الحمد  وهلل 
الملكية السامية، مؤكدة الدعم النيابي 
المستمر في تعزيز التعاون الفاعل مع 
الحكومة، تحقيقا لتطلعات المواطنين، 
وتــلــبــيــة الحــتــيــاجــاتــهــم وآمـــالـــهـــم، وبــمــا 
يحقق الخير والنماء والتقدم واالزدهار 

لمملكة البحرين.

رئي�س��ة مجل���س الن���واب: ن�ج��اح���ات ال�ت�س���دي لكورون��ا تحقق��ت

بف�س��ل التوجيه��ات الملك���ية وج�ه���ود ول���ي ال�عه���د رئي���س ال��وزراء
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ال���ت���ح���وي���ل م����ن ال����م����دار�����س ال��ح��ك��وم��ي��ة 

اأغ�������س���ط�������س اأول  ي�����ب�����داأ  وال����خ����ا�����س����ة 
ــيـــة  ــتـــربـ الـ وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ
التحويل  بـــاب  فــتــح  والتعليم 
إلى  الحكومية  الــمــدارس  مــن 
الـــــــمـــــــدارس الـــــخـــــاصـــــة، ومــــن 
وذلك  الخاصة،  إلــى  الخاصة 
بـــــدءا مـــن األحـــــد الـــمـــوافـــق 1 
الخميس  إلى   2021 أغسطس 
19 أغسطس 2021، عبر خدمة 
التي  المدارس«  »تحويل طلبة 
ــا هـــيـــئـــة الـــمـــعـــلـــومـــات  ــرهــ ــوفــ تــ
والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة عبر 
ــيـــة لــمــمــلــكــة  ــنـ ــوطـ الــــبــــوابــــة الـ

.Bahrain.bh :البحرين
االتــصــال  إدارة  وأوضــحــت 

ــلــــى أولــــيــــاء  بــــــــالــــــــوزارة أنـــــــه عــ
أمـــــور الــطــلــبــة الـــراغـــبـــيـــن في 
ــل لــــلــــصــــفــــوف مـــن  ــ ــويـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
الثالث  إلــى  االبــتــدائــي  الثاني 
الثانوي للعام الدراسي 2021-
الخدمة  على  الدخول  2022م 
واتباع  الــمــذكــورة،  اإللكترونية 
التي  الطلب،  تقديم  خــطــوات 
من  نسخة  ــاق  إرفـ مــن ضمنها 
الذكية للطالب  البطاقة  قارئ 
النهائية  والشهادة  أمره،  وولي 
 ،2021-2020 الـــدراســـي  لــلــعــام 
وإفــــــــــــادة بـــــإخـــــاء طـــــــرف مــن 
ــخـــاصـــة »رســـالـــة  الــــمــــدرســــة الـ

انــســحــاب« )لــانــتــقــال مــا بين 
الـــمـــدارس الــخــاصــة(، ورســالــة 
قــبــول الــطــالــب مـــن الــمــدرســة 

الخاصة المنتقل إليها.
عن  االتصال  إدارة  وعبرت 
الوزارة للتعاون المثمر  تقدير 
مع هيئة المعلومات والحكومة 
ــيــــة، لـــتـــوفـــيـــر هـــذه  اإللــــكــــتــــرونــ
الــخــدمــة لــلــجــمــهــور، فــي إطــار 
الــعــديــد مـــن خـــدمـــات الـــــوزارة 
إلكترونيا،  تقديمها  يتم  التي 

بالتعاون بين الجهتين.

ــة أصـــــحـــــاب  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ ودعــــــــــــت الـ
الجنسين  مـــن  الــشــابــة  الـــمـــواهـــب 
ــمــــجــــاالت  الــ مـــــن  ــال  ــ ــــجـ مـ أي  فـــــي 
مــثــل الــتــصــويــر، والـــرســـم بــأنــواعــه 
الــمــخــتــلــفــة، والــتــمــثــيــل، وصــنــاعــة 
األفام القصيرة، واألداء واإللقاء، 
والـــكـــتـــابـــة، والـــشـــعـــر، والــمــوســيــقــى 
وغــيــرهــا مــن الــمــجــاالت اإلبــداعــيــة 
المسابقة  هــذه  فــي  المشاركة  الــى 
أربعة  جوائزها  مجموع  يبلغ  التي 

آالف دينار.
مقيم  أو  بحريني  لكل  ويحق 
الجنسين  البحرين من  على أرض 
يتجاوز  أال  للمسابقة على  التقدم 
ــرط أن  ــًا، شــ عـــمـــره األربـــعـــيـــن عــــامــ
يتسم العمل المرشح باالحترافية 
واإلبداع في األفكار والمضمون، وأن 
المسابقة،  أهـــداف  ويحقق  يــواكــب 
يـــشـــارك  أن  لـــلـــمـــشـــارك  يـــحـــق  وال 
بأكثر من عمل فني، ومن الممكن 
أربعة  الفني  العمل  في  يشارك  أن 
أشخاص كحد أقصى، كما يحتفظ 
المجلس بحق استخدام المحتوى 

المقدم ونشره.
بالمشاركة  للراغبين  ويمكن 
مجموع  البالغ  المسابقة  هذه  في 
بحريني  ديـــنـــار  آالف   4 جــوائــزهــا 
أقصاه  مــوعــد  فــي  أعمالهم  ــال  إرسـ
الــبــريــد  عــبــر   2021 أغــســطــس   14

اإللكتروني الخاص بلجنة الشباب 
gmail. @youth.scw2020

 GOOGLE ــيــــغــــة  بــــصــ   com
األعــمــال  عـــرض  وســيــتــم   ،DRIVE
المسابقة  فـــي  الــفــائــزة  الــعــشــريــن 
ــرام لــجــنــة  ــجــ ــتــ ــســ ــنـــصـــة انــ عـــلـــى مـ
الشباب بعد التقييم من قبل لجنة 
مختصة تعمل على استقبال وفرز 

وتحكيم األعمال المشاركة.
وتــــســــتــــنــــد لــــجــــنــــة الــــشــــبــــاب 
بـــالـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــــلــــمــــرأة فــي 
ــهـــذه الــمــســابــقــة عــلــى  تــنــفــيــذهــا لـ
خـــبـــراتـــهـــا الـــمـــتـــراكـــمـــة فــــي مــجــال 
تــنــفــيــذ مـــســـابـــقـــات مـــشـــابـــهـــة، كـــان 
بعدستي«،  »قصتي  مسابقة  آخرها 
تــصــويــريــة حظيت  وهــــي مــســابــقــة 
ــام واســـــــــع لــــــــدى أوســــــــاط  ــمــ ــتــ ــاهــ بــ
خالها  وجــرى  البحريني  الشباب 
ــلــــى طــبــيــعــة  ــوء عــ ــ ــضــ ــ ــيـــط الــ ــلـ تـــسـ
الــمــبــادرات والــمــســاهــمــات الــمــؤثــرة 
لــلــمــرأة الــبــحــريــنــيــة فـــي الــتــعــامــل 
االستثنائية  الظروف  تحديات  مع 
الـــتـــي فــرضــتــهــا جــائــحــة »كــوفــيــد-
الكثير  المسابقة  تلقت  19«، حيث 
ــقــت  مــن األعـــمـــال الــفــنــيــة الــتــي وثَّ
خال  مــن  ومــؤثــرة  ملهمة  قصصا 
المرئي  أو  الفوتوغرافي  التصوير 
تضمنت  ومــبــدع  احــتــرافــي  وبشكل 
رسائل إنسانية حول النجاح الباهر 

ــي تــحــويــل  ــرأة الــبــحــريــنــيــة فــ ــمـ ــلـ لـ
تحديات الحياة الى فرص ودروس 
فــــي الـــصـــبـــر وااللـــــتـــــزام ومـــواصـــلـــة 

البناء.
وتندرج مسابقة »عشرون عامًا 
وعشرون إبداعا« في إطار فعاليات 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  احــتــفــاء 
العام  هــذا  البحرينية  الــمــرأة  بيوم 
البحرينية  الـــمـــرأة  يـــوم  بــمــنــاســبــة 
العام  هــذا  جــرى تخصيصه  الـــذي 
التنمية  فــي  البحرينية  »الــمــرأة  لـــ 
وطن  في  ارتقاء  مسيرة  الوطنية.. 
مرور  مناسبة  مع  تزامنا  معطاء«، 
الــمــجــلــس.  نـــشـــأة  عـــامـــا عـــلـــى   20
ويأتي االحتفاء بالمرأة البحرينية 
عــراقــة  مــع  منسجما  التنمية  فــي 
عمليات  ضمن  النسائي  الحضور 

إلــى عمق  بالنظر  الــوطــنــي  الــبــنــاء 
وبالنظر  تــاريــخــيــا،  الــحــضــور  ذلـــك 
إلــــى تـــطـــوره الـــتـــدريـــجـــي الــمــنــظــم 
والمتسق مع تطور الدولة المدنية 
ــثـــة الــقــائــمــة  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الـــحـــديـ
ــــس الـــعـــدالـــة والـــمـــســـاواة  عـــلـــى أسـ
ــات بــيــن  ــ ــبــ ــ ــواجــ ــ فـــــي الــــحــــقــــوق والــ
ــااًل ونـــســـاًء، وهــي  ــ الــمــواطــنــيــن، رجـ
ثوابت يرتكز عليها عمل المجلس 
األعـــلـــى لــلــمــرأة الــــذي الـــتـــزم منذ 
ــة  ــرؤيــ ــدة الــ ــانـ ــسـ ــمـ ــده بـ ــهــ بــــدايــــة عــ
الــمــلــكــيــة الـــرحـــبـــة لـــشـــراكـــة نــســاء 

الوطن.
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل 
بالمجلس  بالشباب  خاصة  لجنة 
بناء   ،2003 عام  في  للمرأة  األعلى 
عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات صـــاحـــبـــة الــســمــو 

الـــمـــلـــكـــي األمــــــيــــــرة ســـبـــيـــكـــة بــنــت 
عاهل  قــريــنــة  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
المجلس  رئــيــســة  الــمــفــدى  الــبــاد 
بالشباب  للعناية  لــلــمــرأة،  األعــلــى 
اإلعـــداد  وإعـــدادهـــم  الجنسين  مــن 
ــع  ــي وضــ ــ ــام فــ ــ ــهـ ــ ــــإسـ الــــصــــحــــيــــح لـ
مجال  في  العامة  االستراتيجيات 
والتعبير  البحرينية  الــمــرأة  تقدم 
عـــن تــطــلــعــاتــهــا وتــبــنــي قــضــايــاهــا، 
وذلـــــــــــــك مــــــــن خــــــــــال تـــمـــكـــيـــنـــهـــم 
التي  الــازمــة  الــمــهــارات  وإكسابهم 
ــدة الـــجـــهـــود  ــانــ ــســ ــن مــ ــ ــلـــهـــم مـ تـــؤهـ
ــــي هـــذا  ــي تـــعـــمـــل فـ ــتــ الـــوطـــنـــيـــة الــ
على  القائم  االستراتيجي  االتجاه 
والــتــكــامــل في  األدوار  فــي  الـــتـــوازن 
الــجــهــود بــيــن الـــمـــرأة والـــرجـــل في 

البناء التنموي. 

بمن��سبة الذكرى الـ20 لت�أ�سي�س المجل�س ومجموع جوائز 4 �آالف دينار

»�س�بابية الأعلى للمراأة« تطلق م�س�ابقة »ع�س�رون عاما وع�س�رون اإبداعا«

تأسيس  على  عاما  بمرور عشرين  االحتفاء  فعاليات  إطار  في 
المفدى  الملك  جالة  مــن  سامي  بأمر  للمرأة  األعــلــى  المجلس 
بنت  األمــيــرة سبيكة  الملكي  الــســمــو  مــن صــاحــبــة  كــريــمــة  ورئــاســة 
أعــلــنــت لجنة  الــمــفــدى،  الــبــاد  عــاهــل  قــريــنــة  آل خليفة  إبــراهــيــم 
تحت  إبداعية  مسابقة  تنظيم  للمرأة  األعلى  بالمجلس  الشباب 
البحريني  للشباب  تتيح  إبــداعــًا«،  وعــشــرون  عــامــًا  »عــشــرون  عــنــوان 
على  الــضــوء  تسليط  فــي  جــهــوده  المجلس  مشاركة  الجنسين  مــن 

المنجزات البارزة للمرأة البحرينية خال العقدين األخيرين.

اإدام���ة واأمان���ات تد�س���نان اأعم���ال بن���اء من�طق����ة تعليمي���ة خدماتي���ة اآمن���ة
ــت شــــركــــة الـــبـــحـــريـــن لـــاســـتـــثـــمـــار  ــ ــامـ ــ أقـ
المنطقة   - أمــانــات  وشــركــة  )إدامـــة(  العقاري 
التعليمّية اآلمنة ذ.م.م. مراسم تدشين أعمال 
بناء المنطقة التعليمّية الخدماتّية الجديدة 
من  العديد  ستقدم  والتي  عيسى،  مدينة  في 
األمــور  وأولــيــاء  للطلبة  المتمّيزة  الــخــدمــات 
وتعتبر  المدرسي.  الــدوام  ساعات  انتهاء  بعد 
من  األولـــى  الخدماتّية  التعليمية  المنطقة 
ــد تفضل  نــوعــهــا عــلــى مــســتــوى الــمــمــلــكــة. وقـ
بــحــضــور مـــراســـم الــتــدشــيــن الـــدكـــتـــور مــاجــد 
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم،  بـــن عــلــي الــنــعــيــمــي وزيــ
العتيبي  الشيخة مي بنت سليمان  والدكتورة 
 – أمانات  شركة  ومؤسس  التنفيذي  الرئيس 
والدكتور  ذ.م.م.،  اآلمنة  التعليمّية  المنطقة 
مــحــمــد مـــبـــارك بـــن أحــمــد مــديــر عـــام شـــؤون 
والرئيس  والتعليم،  التربية  بــوزارة  الــمــدارس 
التنفيذي لشركة إدامة السيد أمين العرّيض. 
ومـــن الــمــقــرر أن يــضــم الــمــشــروع قــاعــات 
مخصصة للتدريب وماعب رياضّية بالتعاون 
ــمــــدارس الـــخـــاصـــة. وســعــًيــا لسد  ــد الــ مـــع أحــ
ــروض الـــتـــجـــارّيـــة وأنــشــطــة  ــعــ الــنــقــص فـــي الــ
التجزئة في المنطقة، سيضم المشروع أيًضا 
والخدمات  لألعمال  ومــراكــز  عائلّية  مقاهي 
ســـتـــكـــون مـــجـــهـــزة لـــتـــخـــدم جــمــيــع الــــمــــدارس 
وطواقم  لألهل  الخدمات  لتسهيل  المحيطة 
العمل لديهم في فترات انتظار الطلبة. كذلك 
تــشــمــل مـــراكـــز مــصــرفــّيــة مــتــطــورة وصــيــدلــيــة 
الــكــثــيــر. ويــمــكــن ألولــيــاء  ومكتبة وغــيــر ذلـــك 
األمور االستفادة من الوقت الذي يقضونه في 
انتظار أبنائهم من خال استخدام المناطق 

الخدماتّية الميسرة لتسهيل احتياجاتهم.
ــة والــرفــاهــيــة  ــراحـ ولــتــوفــيــر مــزيــد مـــن الـ
واألمان للطلبة وأولياء األمور على حد سواء، 
التنموي  الــمــشــروع  هـــذا  مــن  الــغــرض  يتبلور 
الــمــتــطــور حــــول تــوفــيــر حـــل مــتــكــامــل يلبي 

ذاته  الوقت  وفــي  بأكملها،  األســرة  احتياجات 
ــات مـــا بــعــد انــتــهــاء  ــ يــعــزز االســـتـــفـــادة مـــن أوقـ
الــــدوام الــمــدرســي وإضــافــة مــزيــد مــن القيمة 

إليها.
مــمــارســات  التعليمّية  الــحــديــقــة  وتــطــبــق 
لتعزيز  للبيئة  صــديــقــة  مــســتــدامــة  خــضــراء 
بين  وحمايتها  البيئة  احترام  ومبادئ  الوعي 
المنطقة  تتمّيز  إذ  ــور.  األمــ وأولــيــاء  الطلبة 
بـــمـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــــن الـــخـــضـــرة الــــوارفــــة 
مضامير  مــع  الــخــّابــة  الطبيعّية  والــمــنــاظــر 
للمشي  ومــســارات  الــهــرولــة  ريــاضــة  لممارسة 

تخلق  والتي  علمّية،  أسس  ذات  فنّية  وأعمال 
الــهــدوء  عــلــى  بــاعــثــة  مثالية  أجــــواًء  جميعها 

والسكينة وتساعد على التعّلم واالبتكار. 
المبتكر  المشروع  بهذا  الوزير  أشــاد  وقــد 
مثنًيا  عليه  الــقــائــمــة  األطــــراف  جميع  وهــنــأ 
آمن  فــضــاء  لتقديم  الحثيثة  جــهــودهــم  على 
ومساحات مريحة تخدم المدارس المجاورة. 
كما أثنى على اإلسهامات المتمّيزة للدكتورة 
ــنـــت ســـلـــيـــمـــان الـــعـــتـــيـــبـــي فــــي تــحــســيــن  مــــي بـ

الخدمات التعليمّية المقدمة للمواطنين.
الــتــربــيــة  وزارة  ــم  دعــ الــــوزيــــر  ــد  ــ أّكـ كـــذلـــك 

ــار تشجيع  ــ الـــتـــوجـــه فـــي إطـ لـــهـــذا  والــتــعــلــيــم 
استثمارات القطاع الخاص في التعليم بكافة 
مراحله واالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة، 
والـــتـــي تــحــقــق رضـــا أولـــيـــاء األمـــــور، وتــســاعــد 
يضمه  بما  جــاذبــة،  تعليمّية  بيئة  خلق  على 
دراســّيــة متعددة  وقــاعــات  تعليمّية  مــراكــز  مــن 
األغراض تقدم عدًدا من المحاضرات والورش 
والــمــعــززة  المتخصصة  التدريبّية  والــبــرامــج 
ــة، إلــــى جـــانـــب عــــدد من  ــ ــّي ــدراســ لــلــمــنــاهــج الــ
بهدف  للتأجير،  المتاحة  التجارّية  الوحدات 
إنــشــاء مــســاحــة حــضــريــة مــســتــدامــة صديقة 

للبيئة ومعززة لإبداع وداعمة لرواد األعمال.
وقالت الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان 
وُصمم  المشروع  فكرة هذا  »ابُتكرت  العتيبي: 
آخًذا في االعتبار احتياجات المنطقة، وذلك 
بعد أن أجرت شركة إدامة دراسة استقصائّية 
ــئـــات مـــن الــطــلــبــة وأولـــيـــاء  دقــيــقــة شــمــلــت مـ
تمتد  التي  الواسعة  خبرتنا  وبفضل  األمـــور. 
ــي الــقــطــاع  ــا فـ ــاًمـ ــدار أكـــثـــر مـــن 30 عـ ــ عــلــى مـ
المشروع  هذا  أن  يقين  على  فإننا  التعليمي، 
التعليمّية  العملية  إلى  سيضيف قيمة كبيرة 
الجديدة  األجــيــال  سيساعد  إذ  المملكة،  في 

على اكتساب المهارات الازمة لتحقيق النمو 
واالزدهار في ظل عالم سريع التغّير والتطّور. 
برامج  مــن  أيــًضــا  اآلبـــاء  سيستفيد  وبالمثل، 
من  مــدعــومــة  المستمر  للتعليم  متخصصة 
توفير  جــانــب  إلــى  )تمكين(,  العمل  صــنــدوق 
مـــراكـــز خـــدمـــاتـــّيـــة مــيــســرة لـــألهـــل والــطــلــبــة 
االنتقال  مسافة  تختصر  أعمالهم  وطــواقــم 
وتوفر الوقت والمجهود عبر موقع آمن مراقب 
سيوفر  كذلك  مسؤولة.  بحرينّية  شركات  من 
األعمال  لرواد  للعمل  فرًصا عديدة  المشروع 

البحرينيين وأصحاب المشاريع التعليمّية«.
العرّيض:  أمــيــن  السيد  قــال  جانبه  ومــن 
الــمــنــطــقــة  ــروع  ــ ــشـ ــ مـ أن  ــه  ــيـ فـ ــــك  شـ ــا ال  ــمــ »مــ
التعليمّية سيكون مشروًعا نموذجًيا فريًدا من 
التنمية  مبدأ  سيحقق  إذ  المملكة،  نوعه في 
عميًقا  إيــجــابــًيــا  أثـــًرا  وسيضفي  المستدامة 
مميًزا على الصعيدين االجتماعي والتجاري، 
بدعم  الراسخ  إدامــة  التزام  يتفق مع  ما  وهو 
المجتمع  تــثــري  الــتــي  الــتــنــمــوّيــة  الــمــشــاريــع 
إضافة  المشروع  هذا  كما سيمثل  البحريني. 
مهمة للمنطقة التعليمّية في مدينة عيسى، 
فــي حين  الــنــهــار،  أثــنــاء  بالحياة  والــتــي تضج 
تصبح غير مستغلة فور انتهاء ساعات الدوام 
الحديقة  ستخلق  إذ  والــجــامــعــي.  الــمــدرســي 
جميع  بين  يربط  تفاعلًيا  ديناميكًيا  جــســًرا 
ويرتقي  المنطقة،  في  التعليمّية  المؤسسات 
بجودة أنشطة التعّلم غير األكاديمّية المتاحة 

للطلبة من جميع األعمار«.
االنتهاء من مشروع  يتم  أن  المقرر  ومن 
فـــي مرحلتها  اآلمـــنـــة  الــتــعــلــيــمــّيــة  الــمــنــطــقــة 
كما  الــقــادم،  العام  أبريل من  األولــى في شهر 
سبتمبر  شهر  فــي  الثانية  المرحلة  ستنتهي 
من العام القادم. لمزيد من المعلومات، ُيرجى 
amanatbh. اإللــكــتــرونــي:  الــمــوقــع  زيــــارة 

 .com

} وزير التربية والدكتورة الشيخة مي العتيبي خال وضع حجر األساس للمنطقة التعليمية.

قـــالـــت الــشــيــخــة مــــي بــنــت 
رئـــيـــســـة  ــفـــة  ــيـ ــلـ خـ آل  مـــحـــمـــد 
اإلقليمي  المركز  إدارة  مجلس 
الـــعـــربـــي لـــلـــتـــراث الــعــالــمــي إن 
إدراج »السلط: مدينة التسامح 
وأصول الضيافة الحضرية في 
ــتـــراث  الـ قـــائـــمـــة  عـــلـــى  األردن« 
ــنـــظـــمـــة األمــــــم  ــمـ الــــعــــالــــمــــي لـ
الــمــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
والـــثـــقـــافـــة )الـــيـــونـــســـكـــو( يــعــد 
امتدادًا للمنجزات التي حققها 
الوطن العربي خال االجتماع 
الحالي للجنة التراث العالمي 
الــرابــع واألربــعــيــن فــي الصين، 
متوجهة بالتهنئة إلى المملكة 
األردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة عــلــى هــذا 
ــاف إلـــى  ــضــ اإلنـــــجـــــاز الـــــــذي يــ

التراثية  المواقع  مــن  العديد 
المهمة وذات األهمية العالمية 

التي تضمها المملكة.
وأشارت إلى أهمية استمرار 
أقوى  تمثيل  لتحقيق  الجهود 
لتراث الدول العربية الطبيعي 
والــثــقــافــي فـــي قــائــمــة الــتــراث 
الــمــركــز  أن  ــؤكـــدة  مـ الــعــالــمــي، 
ــيـــواصـــل تــعــاونــه  اإلقـــلـــيـــمـــي سـ
مع  المستمر  وتواصله  الوثيق 
المعنية  العربية  الــجــهــات  كــل 
بالتراث في كل الدول الشقيقة 
من أجل االرتقاء بالمجتمعات 
الـــمـــحـــلـــيـــة وتــــعــــزيــــز الــتــنــمــيــة 

المستدامة.
ــراث  ــ ــتــ ــ ــة الــ ــنــ ــجــ وأقـــــــــــــرت لــ
الرابع  اجتماعها  في  العالمي 

ــــن الـــمـــســـتـــمـــر حــتــى  ــيـ ــ ــعـ ــ واألربـ
إدراج  الـــجـــاري  الــشــهــر  مــن   30
قائمتها  عــلــى  الــســلــط  مــديــنــة 

نـــظـــرًا إلــــى قــيــمــتــهــا الــعــالــمــيــة 
السلط  وبــنــيــت  االســتــثــنــائــيــة. 
متقاربة  مرتفعات  ثاثة  على 
1860م  عامي  بين  ما  وتــطــورت 
األخيرة  الفترة  وهــي  و1920م، 
للحكم العثماني. حيث شكلت 
مهمًا  تــجــاريــًا  موقعًا  المدينة 

ما بين شرق وغرب األردن.
ــة  ــقــ ــطــ ــنــ ــمــ وازدهـــــــــــــــــــــــرت الــ
ــن مـــدن  ــ ــع وصــــــــول تــــجــــار مـ ــ مـ
وســوريــة،  ولبنانية  فلسطينية 
كما جذبت مختلف الحرفيين 
وهو ما اسهم في تحول القرية 
الريفية المتواضعة إلى مدينة 
عــمــرانــي  طـــابـــع  ذات  مــــزدهــــرة 

متميز.
ويـــتـــضـــمـــن مـــوقـــع مــديــنــة 

ــلـــط مــــا يــــقــــرب مــــن 650  الـــسـ
بين  مــا  تــمــزج  تــاريــخــيــا  مبنى 
الـــطـــابـــع الـــعـــمـــرانـــي األوروبــــــي 
الجديدة،  واألنــمــاط  الحديث 
كــمــا تــتــمــيــز الــمــديــنــة بــوجــود 
تــســامــح مــنــقــطــع الــنــظــيــر ما 
والمسيحيين  المسلمين  بين 
ضيافة  تقاليد  ابتكروا  الذين 
إضافة  المضافات،  في  تتمثل 
وتكافل  رعاية  نظام  تطور  إلى 

اجتماعي.
ــنــــة  وإضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــى مــــديــ
السلط، يمتلك األردن خمسة 
ــع عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــتـــراث  ــواقــ مــ
قصير  الــبــتــراء،  هــي:  العالمي 
رم  وادي  الـــرصـــاص،  أم  عــمــرة، 

والمغطس.
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أكد الفريق الوطني الطبي 
لـــلـــتـــصـــدي لــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
ــات  ــ ــدراســ ــ الــ أن  )كــــــوفــــــيــــــد-19( 
كشفت  الــوطــنــيــة  والــــمــــؤشــــرات 
من  المنشطة  الجرعة  فاعلية 
الــتــطــعــيــم الـــمـــضـــاد لـــفـــيـــروس 
ــا، ودورهــــــــا فــــي تــخــفــيــف  ــ ــورونـ ــ كـ
ــات  ــ ــفـ ــ ــاعـ ــ ــضـ ــ ــمـ ــ األعــــــــــــــــــراض والـ
ــة لـــلـــفـــيـــروس عــنــد  ــبـ ــاحـ ــمـــصـ الـ
ــي قــد  ــتــ ــة الــ ــمـ ــائـ ــقـ الـــــحـــــاالت الـ
تستدعي تلقي العاج أو دخول 
العناية المركزة أو الوفاة، حيث 
ــن أخــــــذوا  ــ ــذيـ ــ ــالــــي الـ ــمــ بـــلـــغ إجــ
الــجــرعــة الــمــنــشــطــة لــغــايــة يــوم 
يــولــيــو   27 الـــمـــوافـــق  الـــثـــاثـــاء 
شـــخـــصـــا،   131,192 الــــــجــــــاري 
أصيبت  فــقــط  حــالــة   71 مــنــهــم 
بالفيروس بعد 14 يومًا من أخذ 
الجرعة المنشطة بنسبة مئوية 
ولــم   ،)%0.05( جــــدًا  مــتــدنــيــة 
تستدع حالة أٍي من المصابين 
ــًا من  يـــومـ بــعــد 14  بــالــفــيــروس 
تلقي  المنشطة  الــجــرعــة  أخـــذ 
العاج في المستشفى، وهذا ما 
يؤكد فاعلية الجرعة المنشطة 
فــــي تــخــفــيــف شـــــدة األعـــــــراض 
ــة لـــلـــفـــيـــروس عــنــد  ــبـ ــاحـ ــمـــصـ الـ
تــؤدي في  اإلصابة به والتي قد 

بعض األحيان للوفاة.
وحـــــــث الــــفــــريــــق الـــوطـــنـــي 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن على 
المضاد  التطعيم  على  اإلقبال 
وفي  جرعاته  بكامل  للفيروس 
الوقت المقرر لكل جرعة لتعزيز 
والوصول  المجتمعية  المناعة 
إلــــــــى الـــتـــحـــصـــيـــن الـــمـــطـــلـــوب 
بـــمـــا يـــحـــفـــظ صـــحـــة وســـامـــة 

المواطنين والمقيمين.
يتم  لم  أنه  بالذكر  الجدير 
بين من  وفــاة  أي حالة  تسجيل 
الحصول  بعد  يــومــًا   14 أكملوا 
عــلــى الــجــرعــة الــمــنــشــطــة، لما 
تـــوفـــره الــجــرعــة الــمــنــشــطــة من 
ــروس كــــورونــــا  ــ ــيـ ــ ــن فـ ــ حـــمـــايـــة مـ

والساالت المتحورة منه.

فعالي�ة ي��وؤكد  الط���بي  الوط��ني  الفري�ق 

الجرعة المن�سطة في التح�سين �سد كورونا 
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ــاريــــع  ــثــــر مــــشــ ــعــ تــــعــــد حــــــــــاالت تــ
الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري مـــن الــتــحــديــات 
الــعــقــاري منذ  القطاع  واجــهــت  الــتــي 
أكــثــر مــن عــقــد، وقـــد حـــذرت اللجنة 
الــعــقــاريــة فــي غــرفــة تــجــارة وصناعة 
البحرين وجمعية البحرين العقارية 
واحتمال  الحاالت  تلك  مخاطر  من 
تــحــولــهــا إلـــى ظـــاهـــرة إن لـــم تــعــالــج، 
وكــان لنا شــرف االســهــام فــي الكتابة 
عنها في صحيفة أخبار الخليج، كما 
تناولناها في كتابنا الموسوم »القطاع 
تنموية«  رؤيــة  البحرين  في  العقاري 
الصادر أواخر عام 2012، حيث أفردنا 
لها مطلبا بعنوان: تحدي المشاريع 
الفصل  ضمن  والمتعثرة،  الجامدة 
)تحديات  بـــ:  المعنون  عشر  الــثــانــي 
الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري( فــقــد عــرفــنــاهــا 
من  نوعين  المملكة  »شهدت  بالقول 
األصـــــول الــعــقــاريــة الـــجـــامـــدة )غــيــر 
ــول الــعــقــاريــة  ــ الــمــســتــغــلــة( هـــي االصـ
المواصفات  وذات  التنفيذ  المكتملة 
العالية الجودة والموجهة أصال إلى 
الــمــشــتــري/ والــمــســتــأجــر االجــنــبــي 
يـــقـــدم عـــلـــى شــرائــهــا  ــن  تـــجـــد مــ وال 
الــمــعــلــنــة  بـــاألســـعـــار  اســتــئــجــارهــا  أو 
االشباح،  عــمــارات  عليها  اطلق  حتى 
واالصول العقارية المكتملة التنفيذ 
واإلدارات  الــبــلــديــة  اإلدارات  أن  إال 
تمنحها  لـــم  الـــعـــالقـــة  ذات  ــرى  ــ األخــ
للحصول على  الموافقات األصولية 
بسبب  البلدية  والخدمات  الكهرباء 
أو  الــهــنــدســيــة  الــخــرائــط  مخالفتها 
البلدية األخرى. ويعود  االشتراطات 
عدم  إلــى  المشكلة  هــذه  فــي  السبب 
التزام المكاتب الهندسية المختصة 
تصميم  عند  البلدية  باالشتراطات 
أن شركة  كما  المباني.  تلك  خرائط 
تتحمل  للمبنى  المنفذة  المقاوالت 
جــــــزءا مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة الــقــانــونــيــة 
لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا خــــالفــــا لـــالشـــتـــراطـــات 
البلدية، عالوة على مسؤولية مفتش 
االدارة البلدية المعنية باألمر الذي 
كان ينبغي له االبــالغ عن المخالفة 
اكتشافها  المبنى وحال  تنفيذ  اثناء 
وليس بعد اكتمال المبنى، باإلضافة 
إلــــــــى مــــســــؤولــــيــــة مـــــالـــــك الـــمـــبـــنـــى 
الــــذي يــعــد الــمــتــضــرر الــمــبــاشــر من 
إيصال  عــدم  جانب  فإلى  المخالفة، 

ــى عـــقـــاره، فــإن  خـــدمـــات الــكــهــربــاء إلـ
تستلزم  المرعية  والــقــوانــيــن  النظم 
إحالته إلى النيابة العامة لمساءلته 
حــــول مــخــالــفــة نــظــم الــبــلــديــة، كما 
ــوأ  ــن أسـ شـــهـــدت الــمــمــلــكــة واحــــــدة مـ
العالمية  الــمــالــيــة  االزمــــة  تــداعــيــات 
البحرين،  في  العقاري  القطاع  على 
مـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي األصــــــــــول الـــعـــقـــاريـــة 
مجموعة  عن  عبارة  وهــي  المتعثرة، 
ــات الــعــقــاريــة  ــمـــشـــروعـ مــهــمــة مــــن الـ
الصغيرة  حتى  والمتوسطة  الكبيرة 
من  مختلفة  مراحل  إنجاز  تم  التي 
وأوقــف  تكتمل  لم  أنها  إال  تنفيذها، 
تـــنـــفـــيـــذهـــا بـــســـبـــب تــــراجــــع الـــبـــنـــوك 
عــن تــوفــيــر الــتــمــويــل الــكــافــي لــهــا، أو 
بــســبــب حـــــدوث خـــالفـــات ومـــنـــازعـــات 
ــيـــن  ــيــــن الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن والـــمـــمـــولـ بــ
بعدم  تتعلق  ألســبــاب  أو  والمشترين 
كفاءة اإلدارة التنفيذية، وغيرها من 
ــبـــاب، ويــبــلــغ عــددهــا نــحــو )40(  االسـ
بــأحــجــام مختلفة  آنـــــذاك  مــشــروعــا 
ــر  صــغــيــرة ومــتــوســطــة وكـــبـــيـــرة، االمـ
الذي يؤثر سلبا على سمعة القطاع 
من  ويضعف  المملكة  فــي  الــعــقــاري 
فضال  االجنبي،  لالستثمار  جاذبيته 
يــثــيــره مــن مــخــاوف للمستثمر  عــمــا 

العقاري الوطني«. 
وقـــــد مـــــرت الــمــشــكــلــة بــمــراحــل 
عديدة طوال السنوات الماضية، فقد 
صدر مرسوم بقانون رقم )66( لسنة 
التطوير  مــشــروع  عــرف  الــذي   ،2014
األولــى  الــمــادة  في  المتعثر  العقاري 
»بــأنــه كــل مــشــروع تطوير عــقــاري تم 

بيع وحداته العقارية، على الخريطة 
عنه  دفــعــات  واســُتــلــمــت  المملكة  فــي 
ــوقـــف عــن  ــــك وتـــعـــثـــر أو تـ مـــقـــابـــل ذلـ
التنفيذ بما يضر باالقتصاد الوطني 
بــالــمــمــلــكــة«. فــيــمــا نــصــت الــمــادتــان 
الخامسة والسادسة منه على »إنشاء 
تسوية  لجنة  تسمى  قضائية  لجنة 
المتعثرة  العقاري  التطوير  مشاريع 
بــالــنــظــر والـــبـــت فـــي تسوية  تــخــتــص 
المشاريع المحالة إليها وتنظر فيها 
عــلــى وجـــه االســتــعــجــال، ولــهــا اتــخــاذ 
ــة أســبــاب  ــإزالـ اإلجـــــــراءات الــكــفــيــلــة بـ
التعثر أو تسويتها«. وفي مارس 2015 
صـــرح الــشــيــخ خــالــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  خليفة 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة لــإعــمــار 
المشاريع  »أن ملف  التحتية  والبنية 
العقارية المتعثرة سيكون محل طي 
بــإنــهــائــه تــمــامــا عــبــر مــواصــلــة إحــالــة 
الـــمـــشـــاريـــع الــمــتــعــثــرة مــــن الــلــجــنــة 
التحتية  والــبــنــيــة  لــإعــمــار  الـــوزاريـــة 
قضائي  اخــتــصــاص  ذات  لــجــنــة  ــى  إلـ
وفق  المشاريع  تلك  تسوية  مهمتها 
آلـــيـــات مـــحـــددة، وأن ضــمــانــات عــدم 
تتمثل  مستقباًل  الملف  هــذا  تــكــرار 
العقاري  التطوير  قــانــون  صــدور  فــي 
الـــــذي يــنــظــم الـــقـــطـــاع بــيــن أقــطــاب 
المطور  الــثــالثــة  الــعــقــاريــة  العملية 
المشتري«.  أو  والمستثمر  والممول 
رقـــم )14( لسنة  الــمــرســوم  ثــم صـــدر 
تــســويــة  لــجــنــة  تــشــكــيــل  بـــشـــأن   2015
مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، 
 )67( رقــم  بالمرسوم  تعديله  تــم  ثــم 
 2017 عـــام  ــر  أواخــ وفـــي   .2016 لسنة 
أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير 
ــدء فــي  ــ ــبـ ــ ــة الـــمـــتـــعـــثـــرة، الـ ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
إجــــراءات بيع مــشــروع »بــوابــة أمــواج« 
جميع  استنفاد  بعد  العلني  بالمزاد 
أعلنت  فيما  الــوديــة.  التسوية  سبل 
نجاحها في حلحلة عدد من مشاريع 
ومنها  المتعثرة،  الــعــقــاري  التطوير 
ــوز«. ثـــم أعــلــنــت  ــيــ مـــشـــروع »جــفــيــر فــ
بيع  ــارس 2018  مــ فـــي شــهــر  الــلــجــنــة 
بوابة أمواج، إال أنها أعلنت بعد ذلك 
العلني  بالمزاد  طرحها  ستعيد  أنها 
وفــي شهر مايو  أبـــريـــل2018.  فــي 17 
الشيخ خالد بن عبداهلل  أعلن   2021
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء 

رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة لــإعــمــار 
والبنية التحتية »أن اللجنة الوزارية 
ــع تــطــويــر  ــاريــ ــشــ ــت خـــمـــســـة مــ ــ ــالـ ــ أحـ
عـــقـــاري شـــيـــدت قــبــل صـــــدور قــانــون 
 )27( رقـــم  الــعــقــاري  الــقــطــاع  تنظيم 
لسنة 2017 إلى لجنة تسوية مشاريع 
الــتــطــويــر الــعــقــاري الــمــتــعــثــرة«. وفــي 
سلمان  الشيخ  أصــدر  يوليو2021   17
بن عبداهلل آل خليفة رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة التنظيم العقاري قرارا 
توقف  وأســبــاب  حــاالت  تنظيم  بشأن 
وتــعــثــر مــشــاريــع الــتــطــويــر الــعــقــاري، 
وقد حدد القرار التدابير التي يجوز 
اتخاذها في حاالت التعثر، على أمل 
المشكلة  الستار على هذه  أن يسدل 
جميع  حقوق  يضمن  الــذي  بالشكل 
وختاما،  بــهــا.  الصلة  ذات  ــراف  األطــ
نــجــاح  الــتــأكــيــد عــلــى أن  بـــد مـــن  ال 
األجــــهــــزة اإلداريـــــــــة الــمــخــتــصــة فــي 
التدابير  ووضـــع  المشكلة  هــذه  حــل 
الحاضر  في  من حدوثها  تحد  التي 
غاية  نــتــائــج  إلـــى  ــؤدي  يـ والمستقبل 
والمجتمع  لالقتصاد  االيجابية  في 
الــبــحــريــنــي، حــيــث يخلق مــزيــدا من 
االطــمــئــنــان والــثــقــة فـــي الــتــعــامــالت 
العقارية بين المواطنين والمطورين 
قــوة  إلـــى  المستندة  والمستثمرين، 
الــقــانــون وعــدالــتــه، ومــبــادئــه وكــفــاءة 
ــيــــة الــمــعــنــيــة  ــات الــــرســــمــ ــســ ــؤســ ــمــ الــ
بـــالـــمـــشـــكـــلـــة فــــــي حــــمــــايــــة حـــقـــوق 
ــم فـــإنـــه  ــ جـــمـــيـــع االطــــــــــــراف، ومــــــن ثـ
عـــامـــل مــحــفــز لــالســتــثــمــار الــوطــنــي 
ــاري،  ــقـ ــعـ ــاع الـ ــقـــطـ واالجـــنـــبـــي فــــي الـ
قــطــاعــا حــيــويــا يمتلك  يــعــد  الـــــذي 
والنماء  لالستثمار  مــتــجــددة  فــرصــا 
بـــاعـــتـــبـــاره قـــاعـــدة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــارات الـــمـــاديـــة  ــمــ ــثــ ــتــ لــمــخــتــلــف االســ
ــــذي يــتــوقــع لـــه وفــقــا  فـــي الـــبـــالد. والـ
الــعــقــاري  للقطاع  الــوطــنــيــة  للخطة 
نوعية  نقلة  يحقق  أن   2024-2021
ــذي مــيــزه  مـــن الـــوضـــع الــتــقــلــيــدي الــ
ديناميكي  واقـــع  إلـــى  عــديــدة  عــقــودا 
جــديــد بــاعــتــمــاد أحــــدث االبـــتـــكـــارات 
ــرة الـــتـــي  ــاصــ ــعــ ــمــ ــة الــ ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ الـ
مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز مــكــانــة الــبــحــريــن 
لالستثمار  رائـــدة  كوجهة  المتقدمة 

العقاري إقليميا وعالميا.
} أكاديمي وخبير اقتصادي

ــذا الــمــرض  عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هـ
الغامض والغريب انكشف أواًل في عام 
األمريكيين  الدبلوماسيين  على   2016
مثل  الــعــالــم  دول  بعض  فــي  العاملين 
كــوبــا، والــصــيــن، وروســيــا، أي قبل نحو 
خمسة أعوام، فإن ُعقول علماء وأطباء 
أمــريــكــا عــجــزت حــتــى يــومــنــا هـــذا عن 
وقد  وأسبابه.  عالجه، ومعرفة مصدره 
بهذا  الــذي يحيط  الغموض  هــذا  أكــد 
المرض الذي أطلق عليه اآلن »هافانا 
وزيــر   ،)Havana Syndrome( ســيــنــدروم« 
 Antony( بلينكن  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة 
الــتــي  االســتــمــاع  جــلــســة  فـــي   )Blinken
ُعقدت حول هذه القضية الفريدة من 
نــوعــهــا فــي الــكــونــجــرس فــي يــونــيــو من 
واقع  »هناك  قال:  الحالي، حيث  العام 
صعب اآلن: نحن ال نعلم ما سبب هذه 
المسؤول  من  نعلم  ال  نحن  الــحــاالت. 

الحقيقي، إذا وجد«. 
ــت والـــــواليـــــات  ــ ــوقـ ــ فـــمـــنـــذ ذلــــــك الـ
الــمــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة فـــي حـــيـــرة من 
قــادرة  وغير  الكبير،  اللغز  هــذا  تفسير 
ــات الـــنـــاجـــعـــة  ــ ــــالجـ ــعـ ــ ــلــــى تــــقــــديــــم الـ عــ
الــمــرض،  هـــذا  أعــــراض  مــن  للتخلص 
فــهــل هـــو فــعــاًل مـــرض عــضــوي يصيب 
أعضاء جسم اإلنسان، أم مرض نفسي 
تــعــرض لــه هـــؤالء الــدبــلــومــاســيــون في 
الـــفـــتـــرات الــعــصــيــبــة بسبب  ــن  فـــتـــرة مـ
ضــغــط الـــعـــمـــل، وشـــــدة الــجــهــد الـــذي 
يـــمـــرون بـــه ويـــعـــانـــون مــنــه أثـــنـــاء أداء 

مهماتهم االستخباراتية المختلفة؟ 
ومـــن أجـــل ســبــر غـــور هـــذا الــمــرض 
الـــفـــريـــد مــــن نــــوعــــه، وإبــــــــداء الـــرعـــايـــة 
الحكومة  قــبــل  مــن  األشــــد  واالهــتــمــام 
المتضررين  للدبلوماسيين  األمريكية 
صــحــيــا، فــقــد وافـــــق مــجــلــس الــشــيــوخ 
بــاإلجــمــاع فــي الــســابــع مــن يــونــيــو من 
الدعم  ُيقدم  قانون  الحالي على  العام 
وُعــرف  الــمــرض،  للمتضررين مــن هــذا 
ــا الـــــــذي صــــــدر تــحــت  ــانــ ــافــ ــانــــون هــ ــقــ بــ
عنوان: »مساعدة الضحايا األمريكيين 
 Helping( »المتأثرين بهجمات عصبية
 American Victims Afflicted by
يــوفــر  حــيــث   ،)Neurological Attacks
هــذا الــقــانــون الــخــاص جميع الــمــوارد 
المالية واإلدارية الالزمة لمعالجة هذه 
وزارة  تكليف  وتــم  المرضية،  الــحــاالت 

الخارجية ووكالة الـمخابرات المركزية 
بــمــتــابــعــة  أيــــــه(  ــيـــة )ســـــي آي  ــكـ ــريـ األمـ

تنفيذه. 
الـمخابرات  لذلك قام مدير وكالة 
ــيــــم بــيــرنــز  الـــمـــركـــزيـــة األمـــريـــكـــيـــة ولــ
 2021 يــولــيــو   22 فــي   )William Burns(
للقيام  المستوى  رفيع  بتعيين ضابٍط 
ــيـــق حــول  ــدقـ بــالــتــحــقــيــق الـــشـــامـــل والـ
جوانبه  كل  من  العصيب  المرض  هــذا 
ومعرفة أسراره وخفاياه، علمًا بأن هذا 
اآلن،  حتى  هويته  ُتــعــرف  ال  الــضــابــط 
حيث قام بمهمات حساسة جدا وصعبة 
ومـــعـــقـــدة، مــنــهــا تــكــلــيــفــه بــمــســؤولــيــة 
مــالحــقــة ومــتــابــعــة حــركــات أســامــة بن 
الدن، بحسب ما ُنشر في صحيفة »وول 

ستريت جورنال« في 21 يوليو. 
هذا  أن  المخابرات  مدير  أكد  وقد 
المرض حقيقي وخطير، كما أفاد بأنه 
جــدًا  قــويــا  احــتــمــاال  هــنــاك  أن  يعتقد 
الغريبة  والــحــالــة  بـــأن هـــذه األعــــراض 
الــتــي نــزلــت عــلــى الــدبــلــومــاســيــيــن هي 
واستند  متعمد،  عــدائــي  لعمل  نتيجة 
ــلــــى الـــتـــقـــريـــر  ــه هـــــــذا عــ ــحـ ــريـ فـــــي تـــصـ
ــن ديــســمــبــر  ــي الــــســــادس مـ الــمــنــشــور فـ
الــقــومــيــة  »األكــــاديــــمــــيــــات  مــــن   2020
 National( والــطــب«  والهندسة  للعلوم 
 Academies of Sciences، Engineering،
»تــقــيــيــم  بــــعــــنــــوان:   )and Medicine
مـــرض مــوظــفــي الــحــكــومــة األمــريــكــيــة 
الخارجية«.  الــســفــارات  فــي  وعائالتهم 
من  مكون  فريق  بــه  قــام  التقرير  فهذا 
19 خبيرا من تخصصات متعددة منها 
ــاع وغــيــرهــمــا،  ــعــ عــلــم األعـــصـــاب واإلشــ
وتكون التقرير من 64 صفحة، وجاءت 
االستنتاجات الختامية بحسب ما ورد 
الــتــي تم  »األعــــراض  بـــأن:  التقرير  فــي 
كــشــفــهــا عــلــى أول حــالــة فـــي الــســفــارة 
األمــريــكــيــة فـــي مــديــنــة هــافــانــا بــكــوبــا 
النوم  كانت تتمثل في االستيقاظ من 
بــآالم شــديــدة وضغط شديد  والــشــعــور 
فــي الــوجــه، واالحــســاس بــوجــود صــوٍت 
ــاد ومــرتــفــع جـــدا فــي أحـــد األذنــيــن،  حـ
ــتــــوازن واإلغــــمــــاء. وبــعــد  ثـــم فـــقـــدان الــ
ــرى تتمثل  ــراض أخــ ــ انــكــشــفــت أعـ ــام  أيــ
فــي مشكالت واضــطــرابــات فــي الــرؤيــة، 
في  وفقدان  وعقلية،  ذهنية  وصعوبات 
السمع، وصداع مزمن، والشعور بالتعب 

واإلرهاق، وفقدان الذاكرة«، كما جاء في 
بأن  َتشعر  الخبراء  »لجنة  أن:  التقرير 
الدبلوماسيين  أصابت  التي  األعــراض 
ــق مـــــع الــــتــــأثــــيــــرات لــلــتــعــرض  ــوافــ ــتــ تــ
الكهرومغناطيسية  لألشعة  المباشر 
 radio( في مجال طاقة وترددات الراديو
على  يــشــتــمــل  ــذا  وهــ  ،)frequency )RF

موجات الراديو والميكروويف، كما جاء 
تــرددات  ذبذبات  أن  »يبدو  التقرير:  في 
الـــراديـــو الــمــوجــهــة هـــي اآللـــيـــة األكــثــر 
المرضية  الحاالت  لتفسير هذه  قبواًل 
اللجنة،  قبل  مــن  دراســتــهــا  تمت  الــتــي 
النفسية  الحاالت  تأثيرات  إلى  إضافة 

لهؤالء الموظفين«. 
استنتاٍج  إلى  التقرير خلص  فهذا 
الــمــرض غموضا  زاد  ومبهم  جــدا  عــام 
وتــعــقــيــدا، فــالــتــقــريــر ال تــوجــد بـــه أي 
تشفي  واضحة  تفسيرات  أو  تفاصيل، 
ومصدر  أســبــاب  حــول  الضحايا  غليل 
منها  يعاني  التي  المرضية  األعـــراض 
عملوا  أمــريــكــي  دبــلــومــاســي   200 نــحــو 
األمريكية  والقنصليات  السفارات  في 
ــتـــي تــركــهــا  ــارج، فـــاألســـئـــلـــة الـ ــ ــــخـ فــــي الـ
التقرير أكثر من اإلجابات، ومنها: هل 
اســتــخــدام جــهــاز خـــاص لتصويب  تـــم 
ــات  ــوجــ ــمــ ــه هــــــذه األشـــــعـــــة والــ ــيــ ــوجــ وتــ
ــي مــــجــــال  ــ ــ ــة فـ ــيــ ــيــــســ ــاطــ ــنــ ــغــ ــهــــرومــ ــكــ الــ
الدبلوماسيين  عــلــى  مــبــاشــرة  الـــراديـــو 

األمريكيين؟ 
وهل هناك سالح جديد تم إنتاجه 

اإلشعاعي  الهجوم  أجــل  من  خصيصا 
على هؤالء األمريكيين؟ 

ومــــــا الـــــــــدول الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــذه 
العملية الهجومية؟ 

ــالوة عــلــى هـــذا الــتــقــريــر، هــنــاك  عــ
دراسة قامت بفحص األعصاب، وإجراء 
وتركيبة  لبناء  شــامــل  وتحليل  تقييم 
كــل أجـــزاء الــمــخ مــن خــالل أخــذ صور 
الرنين  جهاز  باستخدام  للمخ  محددة 
آي(،  آر  بــــ)إم  الــمــعــروف  المغناطيسي 
الــدراســة  نتائج  تفاصيل  ُنــشــرت  حيث 
جمعية  مجلة  في   2019 يوليو   23 في 
ــاء األمــريــكــيــيــن تــحــت عـــنـــوان:  ــبــ األطــ
»اكـــتـــشـــافـــات بــعــد الــتــحــلــيــل الــعــصــبــي 
ــا«، وقــد  ــي كــــوبــ لــمــوظــفــي الــحــكــومــة فـ
ــة مــقــارنــة لــحــالــة  ــــرت هــــذه الــــدراســ أجـ
أربعين من الدبلوماسيين األمريكيين 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن هـــذا الـــمـــرض مع 
وأفاد  المصابين،  غير  من  أمريكيا   48
الـــبـــاحـــثـــون بــــوجــــود فـــــــروق جـــوهـــريـــة 
بــيــن الــعــيــنــتــيــن فـــي الــمــخ مـــن نــاحــيــة 
وحجم  األبــيــض،  الكلي  الــجــزء  حجم 
والبناء  والرمادية،  البيضاء  المنطقة 
الــمــيــكــروســكــوبــي لــلــمــخ، إضـــافـــة إلــى 
ــات فـــــي الـــــجـــــزء الـــمـــخـــتـــص  ــ ــالفـ ــ ــتـ ــ اخـ
المثال،  سبيل  فعلى  والبصر.  بالسمع 
البيضاء  للمادة  الكلي  الحجم  معدل 
ــارنـــة  ــقـ كـــــــان أصــــغــــر فـــــي الــــمــــرضــــى مـ
المرضى  فــي  الحجم  كــان  بــاألصــحــاء، 
واألصــحــاء  مكعبا  سنتيمترا   542.22
كذلك   ،%5 بنحو  أصــغــر  أي  569.61؛ 
كانت هناك اختالفات وفروق بين عينة 
المرضى واألصحاء بالنسبة إلى حجم 

المادة البيضاء والرمادية. 
أيضا لم تنجح في  الدراسة  وهــذه 
فــك رمـــوز لغز هــذا الــمــرض مــن حيث 
الــتــعــرف عــلــى أســبــابــه، ومـــصـــدره، فهل 
سيبقى هذا المرض غامضا ومجهوال، 
كــمــا حــصــل بــالــفــعــل لــمــرض وظــاهــرة 
ــرب الــخــلــيــج الـــفـــريـــدة مــــن نــوعــهــا  ــ حـ
اآلالف  عشرات  أصابت  التي  والغريبة 
شاركوا  الذين  األمريكيين  الجنود  من 
ثالثة  من  أكثر  منذ  الخليج  في حرب 

عقود؟
bncftpw@batelco.com.bh
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الم�ش�وؤول ع�ن ملف »ب�ن الدن« يحقق ف�ي المر�ض الغام�ض

وقبل  »الخميني«  يشعر  أن  مستغربا  يكن  لم   {
اإليــرانــيــة على  الــثــورة  إجــهــاض  بعد  السلطة  تسلمه 
»الشاه« من محتواها، تجاه فكر »حسن البنا« و»سيد 
قــطــب« بــالــحــمــاس بـــل و)الـــتـــمـــاهـــي( مـــع »الــهــيــكــلــيــة 
الــتــنــظــيــمــيــة« لـــإخـــوان وأجــهــزتــهــا الــســّريــة وأذرعــهــا 
الــدولــي«  »التنظيم  التنظيمين:  كــال  ألن  اإلرهــابــيــة، 
لـــإخـــوان، وتــنــظــيــم أهـــل الــبــيــت الــعــالــمــي، مــن نسج 
خـــيـــال الــعــقــل الــمــتــطــرف والـــمـــريـــض ذاتـــــه وبــدعــم 
الــــداعــــم »الـــمـــاســـونـــي الــصــهــيــونــي« ذاتــــــه، والــعــقــلــيــة 
االستخباراتية والتخطيطية للمخابرات البريطانية 
والمخابرات   1925 منذ  اإلخـــوان  دعــمــت  الــتــي  ذاتــهــا 
األمريكية التي واصلت الدرب وتبنت كل المليشيات 
مثلما  ومشتقاتهما،  وداعــــش  كــالــقــاعــدة،  اإلرهــابــيــة 
الفرنسية  الــمــخــابــرات  مــع  ذاتــهــا  الــمــخــابــرات  تبنت 
ــذي مثله  دعـــم »الــفــكــر الــثــيــوقــراطــي الــمــتــطــرف« الــ
للتطرف  التابعة  »الــمــاللــي«  ومنظومة  »الخميني« 
اإلخواني  )الفكر  فكالهما  الشاه!  إلسقاط  الشيعي 
أساليب  على  وقائمان  متطرفان  الخميني(،  والفكر 
في  اإلســـالم  باسم  التطرف  ونشر  ــاب،  واإلرهــ العنف 
وحيازة  والتمدد  التوسع  وتكريس  والعالم،  المنطقة 
الــســلــطــة، وكــالهــمــا يــحــقــقــان لــلــغــرب االســتــعــمــاري 
أرادوا  ــا  مـ والــصــهــيــونــيــة،  الــمــاســونــيــة  والــمــنــظــمــات 
وتشويه  واإلسالمية،  العربية  المنطقة  في  تحقيقه 
صورة اإلسالم الحقيقي، ليطل على العالم التطرف 
واإلرهاب بعنوان جائر هو اإلسالم البريء منهما ومن 

المخططات المخابراتية!
)العربية  قناة  مــؤخــرا  بثته  وثائقي  فيلم  فــي   {
تــونــس،  فـــي  اإلخـــــــوان  تــنــظــيــم  حــــول   )SKY NEWS
والتاريخ الدموي لحزب النهضة الذي يرأسه »راشد 
التنظيم مــن خـــالل ســرد  أن هـــذا  وكــيــف  الــغــنــوشــي« 
أحداث ووقائع، تأكد أنه يمتلك )جهازا سّريا(، للقيام 
السياسية،  االغتياالت  بينها  ومن  القذرة،  باألعمال 
بينما »حزب النهضة« يلبس لباس السياسة، ويدخل 
العملية االنتخابية ويتسّلم السلطة مرتين بعد ثورة 
وفيما  التونسي!  البرلمان  »الغنوشي«  ويــرأس   2010
ــر الـــســـري يــعــمــل بحسب  أيــضــا وجـــه الــتــنــظــيــم اآلخــ
المعارَضين  اغتيال  يكن  ولــم  األرض!  تحت  الطلب 
هذا  تجليات  أحــد  إال  و»الــبــرهــومــي«  بلعيد«  »شــكــري 
التابع هو و»حزب النهضة« اإلخواني  الجهاز السري 
النائبة  ما فضحته  وهــو  لــإخــوان،  الدولي  للتنظيم 
وهي  نفسه،  البرلمان  في  موسى«  »عبير  البرلمانية 
»الغنوشي«، مباشرة وهو جالس على مقعد  تخاطب 

اإلقليمية  ارتباطاته  كشفت  مثلما  البرلمان!  رئاسة 
بتركيا وقطر وجهات غربية كداعمين له، مقابل والئه 

لهم على حساب مصلحة تونس ومصلحة شعبه!
األحــــــــزاب  كـــــل  فـــــي  تـــتـــجـــلـــى  ــة  ــبـــخـ الـــطـ ذات   {
ــالم بــوجــهــيــهــا  ــ ــاءة اإلســ ــبـ الــمــتــطــرفــة الـــتـــي تــلــبــس عـ
عشري(،  االثنا  الوالئي  والشيعي  اإلخواني  )السني 
حــيــث أنــهــا مــن جــهــة أحــــزاب ســيــاســيــة لــلــصــعــود إلــى 
وأجهزة  أذرع  ذات  أخرى  ومن جهة  والحكم،  السلطة 
سّرية ومليشيات! وهكذا األمر في لبنان وفي العراق 
وفي اليمن )الموالين إليران( وكذلك األمر في مصر 
قبل إجهاض مخططهم في المجتمع المصري وفي 
الحكم 2013، وهو الحال في تونس اليوم مع الحزب 
و»الوالئيون«  »اإلخــوان«  وكذلك  »النهضة«،  اإلخواني 
بلدان  في  أو  الخليج  في  ســواء  وجــدوا  أينما  إليــران 

عربية وإسالمية أخرى!
أعمى  بشكل  المنقاد  ذاتـــه  المتطرف  الفكر   {
ــمـــرشـــد  ــان »الـ ــ ــى«، ســـــــواء كــ ــ ــلــ ــ ــد األعــ ــرشــ ــمــ ــلـــف »الــ خـ
اإلخواني« أو »الولي الفقيه« وهو الفكر الذي يحظى 
بــدعــم اســتــخــبــاراتــي غــربــي، ويــرســم الــغــرب سياساته 
بعد  ــدة  واحـ العربية  ــدول  الـ تدمير  فــي  ومخططاته 
األخرى، من خالل تطرفه وإرهابه ومليشياته، ولذلك 
وقف هذا الغرب بقيادة أمريكية – بريطانية بوضوح 
خلف اإلخــوان في مصر، وخلفهم في تونس، مثلما 
العراق  في  الفقيه«  »الــولــي  أتباع  كل  مع  اليوم  يقف 
وفي لبنان واليمن وغيرها، ولن ننسى وقوف »أوباما« 
إبــان  البحرين  فــي  الطائفي  واالنــقــالب  اإلرهـــاب  مــع 

أحداث 2011!
} الغرب المصاب بشكل منافق ومدروس النفاق 
»اإلســـالم  بــه  والمعني  فــوبــيــا«  بــــ»اإلســـالم  ُيسمى  بما 
اسم  الذي يختطف  نفسه  هو  والصحيح«،  المعتدل 
صنعه  الـــذي  المليشياوي  ــاب  اإلرهــ ليدعم  اإلســـالم 
الذي يحمي  وداعش وغيرهما، وهو نفسه  كالقاعدة 
على  ويمنع سقوطه  إيــران  في  الفقيه«  الولي  »نظام 
بعد  له  التابعين  يحمي  مثلما  اإليراني!  الشعب  يد 
إعطاء الضوء للتوسع اإليراني، بدءا بتسليم العراق 
لــه وألتــبــاعــه! وبــهــذا يــدمــرون الـــدول العربية واحــدة 
ووعي  ووعيها  للشعوب  الكلمة  وتبقى  األخــرى،  بعد 
البحرين 2011  العربية، ولعل ما حدث في  األنظمة 
العراق منذ  وما حدث في مصر 2013 وما حدث في 
عامين، وما يحدث في تونس اآلن وفي إيران نفسها، 
هـــو الــتــعــبــيــر األمـــثـــل عــمــا نــقــصــده بــكــلــمــة الــشــعــوب 

ووعيها!

اإللــكــتــرونــي  الــتــجــســس  فضيحة 
الـــــــواســـــــع الـــــتـــــي كـــشـــفـــهـــا تــحــقــيــق 
»قصص  منظمة  أجــرتــه  استقصائي 
بــالــتــعــاون مــع سبع عشرة  مــحــظــورة« 
مــؤســســة إعـــالمـــيـــة، ومـــشـــاركـــة فــريــق 

ا من عشر دول عبر  صحفي ضّم أكثر من ثمانين صحفًيّ
الصهيوني  االحتالل  دولة  أن  يؤكد من جديد  العالم، 
تسّخر أدواتها التقنية واالقتصادية لممارسة انتهاكات 
واســعــة لــحــقــوق اإلنـــســـان، واالعـــتـــداء عــلــى خصوصية 
الديكتاتورية  األنظمة  وتشجيع  والمجتمعات،  األفراد 
عبر العالم على انتهاك القانون الدولي عبر مالحقة 

السياسيين والصحفيين بطرق غير مشروعة.
 »NSO« قـــيـــام شـــركـــة  ــن  الــتــحــقــيــق مــ ــا كــشــفــه  مــ
بمساعدة  »بيجاسوس«  لبرمجية  المالكة  اإلسرائيلية 
أكثر  اخــتــراق  فــي  الديكتاتورية  األنــظــمــة  مــن  الــعــديــد 
من خمسين ألف هاتف خلوي عبر العالم، دق ناقوس 
استخدام  إلى  الرامية  االحتالل  سياسات  من  الخطر 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فـــي الـــتـــعـــّدي عــلــى خــصــوصــيــات 
الــوقــت  اآلخـــريـــن، وابــتــزازهــم، وتكميم أفــواهــهــم، وفـــي 
ذاتــــه، جــمــع أكــبــر كــم مــمــكــن مــن الــمــعــلــومــات الــســريــة 
والخاصة، وتوظيفها لتعزيز قدرات االحتالل األمنية 

واالقتصادية والسياسية عبر العالم.
اإلعالن عن استخدام بعض األجهزة االستخبارية 
ــراق هـــواتـــف زعــمــاء  ــتـ لــبــرمــجــيــة »بــيــجــاســوس« فـــي اخـ
والملك  الــفــرنــســي،  الــرئــيــس  مــثــل  بــارزيــن  وسياسيين 
الــمــغــربــي، والـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي، ومـــســـؤولـــي الــتــكــتــالت 
واألحزاب اللبنانية، وعدد من الصحفيين، والنشطاء، 
والسياسيين في مختلف الدول، يشير إلى أن ما ُنِشر 
حــتــى الــلــحــظــة يــمــثــل الــصــفــحــة األولــــى مــن فضيحة 
السياسية  وتداعياتها  تفاصيلها  على  نّطلع  قد  دولية 
المزيد  نشر  مع  المقبلة  األشهر  والدبلوماسية خالل 
التي تعرضت لالختراق  من المعلومات حول الجهات 

والتنصت طوال السنوات الماضية.
فــضــيــحــة »بــيــجــاســوس« تــدفــعــنــا إلــــى الــبــحــث عن 
البرمجيات  تــلــك  مــثــل  أنــشــأت  الــتــي  الخصبة  البيئة 
 »NSO« الــخــبــيــثــة، وهـــنـــا نــجــد أنــفــســنــا أمـــــام شـــركـــة
اإلســرائــيــلــيــة، الــتــي أنــشــأهــا خــريــجــو الـــوحـــدة »8200« 
اإلسرائيلية  العسكرية  االســتــخــبــارات  لشعبة  التابعة 
الــشــركــات المتخصصة في  إلـــى جــانــب مــئــات  ــان«،  ــ »أمـ
لها  تــروج  التي  المعلومات،  وأمــن  التكنولوجيا  مجال 
الحماية  توفير  قدرة على  األكثر  بأنها  االحتالل  دولة 
أنظمة  واخــتــراق  األمنية،  المعلومات  وجمع  التقنية، 
الــحــمــايــة اإللــكــتــرونــيــة عــلــى الــحــواســيــب، والــهــواتــف 
الخلوية باستخدام برمجيات متقدمة ما زالت تجهل 
طبيعتها أجهزة االستخبارات الدولية وكبرى الشركات 

التقنية الدولية.
ُتعد الوحدة االستخبارية الصهيونية »8200« التي 
منطقة  في  متقدمة  إلكتروني  تجسس  قاعدة  تمتلك 
النقب بمنزلة الذراع التقنية الضاربة لدولة االحتالل، 
وهي تقف وراء الحرب اإللكترونية الخفية والمتواصلة 
التي تشّنها دولة االحتالل على أعدائها في المنطقة، 
وتضم اآلالف من النخب اإلسرائيلية الشابة المتفوقة 
بعناية  وُتختار  اجتماعي،  بذكاء  تتمتع  التي  دراســيــا، 
وفق اختبارات معقدة وتقنيات أشبه باأللغاز، وُتخَضع 
تقنية متخصصة،  تدريبية  بــرامــج  إلــى  ســنــوات  طــوال 
الرصد،  فــي مجال  عالية  قـــدرات  امــتــالك  إلــى  تؤهلها 
المعلومات  وجمع  والتنصت،  اإللكتروني،  واالخــتــراق 

وتحليلها.
ــتـــالل اإلســرائــيــلــي عــلــى مـــدار  نــجــحــت دولــــة االحـ

الماضية في تخريج آالف  السنوات 
 ،»8200« الــــوحــــدة  مـــن  الــمــجــنــديــن 
في  تقنيين  خــبــراء  أضــحــوا  الــذيــن 
المعلومات،  وجمع  الحماية  أنظمة 
ونــجــحــوا فــي إنــشــاء شــركــات تقنية، 
وتصميم برمجيات إلكترونية متقدمة، ما جعل كبرى 
التعاقد  فــي  تتنافس  الــعــالــم  عــبــر  التقنية  الــشــركــات 
تمتلك  تقنية  قـــدرات  واعتبارهم  واستيعابهم،  معهم 
الخبرة اإللكترونية والمعلومات االستخبارية السرية، 
وهي عوامل ساعدت دولة االحتالل على اختراق كبرى 
برمجياتها  على  واالطــالع  العالمية،  التقنيات  شركات 
الخفية المتقدمة، وعادت بالنفع االقتصادي واألمني 

والدبلوماسي على دولة االحتالل.
بالذكر  جدير  »بيجاسوس«  برنامج  إلــى  وبالعودة 
مئات  بين  من  فقط  واحــدة  برمجية  عن  نتحدث  أننا 
خريجو  أنــتــجــهــا  الــتــي  الــخــفــيــة  التقنية  الــبــرمــجــيــات 
الوحدة »8200« التي تنتشر عبر العالم، لكنها ما زالت 
تسلط  برمجية  وهي  الكثيرين،  إلى  بالنسبة  مجهولة 
الضوء على الدور األمني الخبيث الذي تقوم به دولة 
الـــدول،  مختلف  فــي  التقنيون  ومــجــنــدوهــا  االحــتــالل 
األجــهــزة  مختلف  نجحت  الــتــي  الــمــعــلــومــات  فجميع 
برمجية  خــالل  من  عليها  الحصول  في  االستخبارية 
»بيجاسوس«، أضحت موجودة لدى دولة االحتالل من 
اإلسرائيلية   »NSO« لشركة  الرئيسية  الخوادم  خالل 
الــمــالــكــة لــبــرمــجــيــة »بـــيـــجـــاســـوس«، وجــمــيــع الــخــبــراء 
التقنية  الــشــركــات  كــبــرى  فــي  العاملين  اإلسرائيليين 
اإللكترونية  التقنيات  على  مّطلعين  باتوا  العالم  عبر 
من  يعزز  بما  االحتالل،  دولة  تجهلها  التي  المتقدمة 
التقنية  المنتجات  وجميع  واألمنية،  التقنية  قدراتها 
ببيعها  اإلسرائيلية  اإللكترونية  الشركات  قامت  التي 
لشركات تقنية دولية باتت تمتلك القدرة على الوصول 
وفي  الكبرى،  الشركات  لتلك  التقنية  المنتجات  إلــى 
فــي مصاّف  بــاتــت  االحــتــالل  دولـــة  أن  نجد  المحصلة 
بما  متقدمة،  إلكترونية  تقنيات  تمتلك  التي  الـــدول 

يحقق لها إيرادات سنوية ُتقّدر بمليارات الدوالرات.
نتابع  ونحن  الفلسطينيين  نحن  بنا  يجدر  ربما 
االحتالل  دولــة  على  الدولية  الفضيحة  هذه  تداعيات 
أن نسلط الضوء على انتهاكها خصوصية جميع أبناء 
الوصول  بسهولة  تستطيع  فهي  الفلسطيني،  الشعب 
إلى جميع المعلومات في الهواتف الذكية والحواسيب 
العاملة في الضفة وغزة، بكونها تسيطر على الخوادم 
الرئيسية لشبكات االتصال واإلنترنت التي يستخدمها 
الرسمية  الجهات  من  يستدعي  وهــذا  الفلسطينيون، 
والحقوقية الفلسطينية المطالبة باالنفصال التقني 
ــتـــالل، والــبــحــث عـــن بـــدائـــل إلــكــتــرونــيــة  ــة االحـ عـــن دولــ

وتقنية من خالل الدول العربية المحيطة.
ختاما ومع توقعاتي بأن دولة االحتالل الصهيوني 
هذه  تتجاوز  أن  الدولي،  القانون  انتهاك  اعتادت  التي 
السياسية  تداعياتها  امتصاص  في  وتنجح  الفضيحة 
والدبلوماسية من خالل التكتالت اليهودية واليمينية 
المتحدة  الواليات  في  لالحتالل  الداعمة  المسيحية 
كبير،  واقــتــصــادي  سياسي  بثقل  تتمتع  الــتــي  وأوروبــــا، 
فــإن هــذه الفضيحة تكشف زيــف دولــة االحــتــالل التي 
في  الديمقراطية  واحــة  بأنها  لنفسها  رّوجــت  لطالما 
كيان  أن  بــوضــوح  كشفت  الفضيحة  فــهــذه  المنطقة، 
تــنــشــر فــســادهــا  بــرمــجــيــة خبيثة  االحـــتـــالل مــا هــو إال 
في  بــل  فــقــط،  العربية  المنطقة  فــي  ليس  وإفــســادهــا 

جميع دول العالم.
} كاتب من فلسطين

العال�م بع�د ف�شيح�ة التج�ش��ض االإ�ش�رائيلي

بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني

بقلم: ماجد الزبدة }
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جاللته يرتاأ�س اجتماع جمل�س الدفاع الأعلى.. امللك:

ما نحققه اليوم �شيظل اإجناًزا م�شّرًفا يعك�س روح التحدي والوعي لأبناء البحرين

تراأ�س ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املفدى القائد 

الأعلى رئي�س جمل�س الدفاع الأعلى، حفظه اهلل 

ورعاه، بح�صور �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

الوزراء، حفظه  الأعلى رئي�س جمل�س  القائد 

الذي ُعقد  الأعلى  الدفاع  اهلل، اجتماع جمل�س 

يوم اأم�س يف ق�صر ال�صخري.

ح�صرة  اأعرب  الجتماع،  م�صتهل  ويف 

الأعلى،  القائد  املفدى  امللك  اجلاللة  �صاحب 

املخل�صة  باجلهود  اعتزازه  عن  اهلل،  اأّيده 

واملقدرة التي يبذلها �صاحب ال�صمو امللكي ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، وقيادته املميزة 

وال�صديدة لفريق البحرين يف �صبيل الت�صدي 

جلائحة كورونا، م�صيًفا اأّيده اهلل اأننا ن�صهد ما 

يحققه الفريق من جناحات بكل اإتقان وحرفية 

رفيعة وفق خطط مدرو�صة وجهود حثيثة، 

القائمة  احلالت  اأعداد  يف  ا  انخفا�صً اأثمرت 

اليومية وتزايد اأعداد املتعافني، واإن ذلك يب�صر 

بحمد اهلل باخلري، ما يعك�س الدور الكبري الذي 

ت�صطلع به الكوادر الطبية وال�صحية، وجميع 

واجلهات  الأمامية  ال�صفوف  يف  العاملني 

امل�صاندة واملتطوعني. 

باإ�صادة  اهلل،  اأّيده  جاللته،  نّوه  كما 

العام  املدير  غيربي�صو�س  تيدرو�س  الدكتور 

ملنظمة ال�صحة العاملية، خالل زيارته للبالد، 

باملبادرات والإجراءات املميزة التي قامت بها 

جناحات،  من  حققته  وما  البحرين  مملكة 

اجلائحة  لهذه  للت�صدي  املبهر  وتعاملها 

البحرين  جتربة  لتوثيق  ودعوته  العاملية، 

الناجحة لال�صتفادة منها دولًيا. 

نحققه  ما  اأن  اهلل،  اأّيده  جاللته،  م�صيًفا 

اليوم �صيظل اإجناًزا م�صرًفا يعك�س ما يتحلى 

التحدي والوعي  البحرين من روح  اأبناء  به 

الأ�صيل، موا�صلني مًعا تكاتفنا للرقي بنه�صتنا 

التنموية وم�صريتنا احل�صارية ال�صاملة بكل 

عزٍم نحو م�صتقبٍل اأكرث اإ�صراًقا لنا ولأجيالنا 

القادمة بعون اهلل تعاىل.

تطورات  باهتمام  املجل�س  تابع  وقد 

ال�صقيقة،  التون�صية  اجلمهورية  يف  الو�صع 

متمنًيا لتون�س و�صعبها العزيز حتقيق الأمن 

قي�س  الرئي�س  بقيادة  والنماء  وال�صتقرار 

�صعيد رئي�س اجلمهورية. كما بحث املجل�س 

العمل على تطوير الأداء التقني والتكنولوجي 

وطننا  وتقدم  خري  فيه  ما  لكل  الدولة  يف 

العزيز. م�صيًدا اأّيده اهلل بالعمل الدوؤوب واملثمر 

ووزارة  البحرين،  دفاع  قوة  به  تقوم  الذي 

وحر�صهم  الوطني،  واحلر�س  الداخلية، 

الدائم على النهو�س باأداء واجباتهم ال�صامية 

بب�صالة وعزم ل يلني حمايًة للوطن والذود 

عن مكت�صباته. 

وقّدم اللواء الركن �صمو ال�صيخ نا�صر بن 

حمد اآل خليفة م�صت�صار الأمن الوطني الأمني 

العام ملجل�س الدفاع الأعلى اإيجاًزا للمجل�س 

القدرات  لرفع  الهادفة  باملوا�صيع  يتعلق 

الدفاعية والأمنية وال�صحية، وبحث املجل�س 

اأعماله،  جدول  على  املدرجة  املو�صوعات 

فيه  ما  لكل  الالزمة  القرارات  ب�صاأنها  واتخذ 

الكرام  ومواطنيه  العزيز  وطننا  واأمن  خري 

واملقيمني على اأر�صه الطيبة.

ن���وا����ش���ل م���ًع���ا ت��ك��ات��ف��ن��ا ل��ل��رق��ي ب��ن��ه�����ش��ت��ن��ا ال��ت��ن��م��وي��ة وم�����ش��رت��ن��ا احل�������ش���اري���ة ال�����ش��ام��ل��ة

ن��ع��ت��ز ب��اجل��ه��ود امل��خ��ل�����ش��ة ل���ويل ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال������وزراء وق��ي��ادت��ه امل��م��ي��زة ل��ف��ري��ق ال��ب��ح��ري��ن
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القائد العام: تبادل اخلربات والتعاون 

يف املجال الع�سكري مع اململكة املتحدة

خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  قام 

مقر  اإىل  بزيارة  اأم�س،  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد 

وزارة الدفاع الربيطانية يف اململكة املتحدة، حيث كان يف 

ا�شتقبال اجلرنال ال�شري نيكوال�س كارتر رئي�س هيئة اأركان 

القوات امل�شلحة باململكة املتحدة ال�شديقة.

رئي�س  مع  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  واجتمع 

هيئة االأركان الربيطاين يف مقر وزارة الدفاع الربيطانية، 

بني  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون  عالقات  ا�شتعرا�س  ومت 

لتطوير هذه  الكفيلة  ال�شبل  اجلانبني، كما جرى بحث كل 

العالقات على االأ�شعدة كافة وال�شيما يف املجال الع�شكري 

املجال  يف  والتعاون  اخلربات  تبادل  ومناق�شة  والدفاعي، 

العالقات  هذه  ومناء  تقوية  �شاأنه  من  ما  وكل  الع�شكري 

القائمة بني البلدين ال�شديقني.

واأو�شح اأن مثل هذه اللقاءات والزيارات تعزز الرتابط 

القائم بني البلدين ال�شديقني، وتوطد العالقات الثنائية يف 

خمتلف املجاالت.

واالزدهار  النمو  يف  م�شتمرة  الروابط  هذه  اأن  واأكد 

وتقوم على قواعد ثابتة من التعاون بني البلدين ترتكز على 

تاريخ طويل من العالقات املثالية التي لها جذور تاريخية 

واململكة  البحرين  مملكة  بني  طويلة  لعقود  متتد  متينة 

املتبادلة  والزيارات  التوا�شل  ا�شتمرار  متمنًيا  املتحدة، 

امل�شرتك،  الع�شكري  التعاون  تعزيز  �شالح  يف  ي�شب  مبا 

وتقوية عالقات ال�شداقة يف �شتى املجاالت.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء ي�ستقبل وزير خارجية جمهورية باك�ستان الإ�سالمية

حممد بن مبارك وقري�سي يوؤكدان اأهمية حفظ الأمن وال�ستقرار اإقليمًيا ودولًيا

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

�شاه  الق�شيبية  ق�شر  يف  �شموه  مبكتب 

حممود قري�شي وزير خارجية جمهورية 

زيارته  مبنا�شبة  االإ�شالمية  باك�شتان 

اأعمال  يف  للم�شاركة  البحرين  ململكة 

اللجنة البحرينية الباك�شتانية امل�شرتكة، 

بن  عبداللطيف  الدكتور  بح�شور  وذلك 

را�شد الزياين وزير اخلارجية.

ال�شيخ  �شمو  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

�شاه  بزيارة  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد 

الزيارة  اأن  موؤكًدا  قري�شي،  حممود 

التاريخية  العالقات  اإطار  يف  تاأتي 

وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  القائمة 

بني  والتعاون  االإ�شالمية  باك�شتان 

حر�شهما  �شوء  يف  ال�شديقني  البلدين 

جماالتها  يف  وتطويرها  تعزيزها  على 

املختلفة.

و قد جرى خالل االجتماع ا�شتعرا�س 

والدولية  االإقليمية  الق�شايا  من  عدد 

البلدين  بني  امل�شرتك  االهتمام  مو�شع 

للحفاظ  امل�شرتك  العمل  اأهمية  وتاأكيد 

على االأمن واال�شتقرار اإقليمًيا ودولًيا.

قري�شي  حممد  �شاه  عرب  جانبه  ومن 

البحرين،  مملكة  بزيارة  �شعادته  عن 

البحرينية  اللجنة  انعقاد  اأن  موؤكًدا 

البلدين  حر�س  يرتجم  الباك�شتانية 

ال�شديقني على تطوير وتعزيز عالقاتهما 

م�شاحلهما  يخدم  مبا  وتعاونهما 

مملكة  ت�شهده  مبا  م�شيًدا  امل�شرتكة، 

البحرين من تطور ومناء يف ظل قيادتها 

احلكيمة.

وح�شر اللقاء الدكتور ال�شيخ عبداهلل 

بن اأحمد اآل خليفة وكيل وزارة اخلارجية 

اأيوب  ال�شيا�شية وال�شفري حممد  لل�شئون 

�شفري جمهورية باك�شتان االإ�شالمية لدى 

اإبراهيم  حممد  وال�شفري  البحرين  مملكة 

لدى  البحرين  مملكة  �شفري  عبدالقادر 

جمهورية باك�شتان االإ�شالمية.

»اخلارجية« ت�ستنكر ا�ستمرار »احلوثي« يف اإطالق 

ال�سواريخ البال�ستية والطائرات امل�سرية باجتاه ال�سعودية

ا�شتمرار  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  ت�شتنكر 

ميلي�شيا احلوثي االإرهابية يف اإطالق ال�شواريخ البال�شتية 

والطائرات امل�شرية م�شتهدفة املناطق واملن�شاآت املدنية يف 

اململكة العربية ال�شعودية، وتدين ب�شدة اإطالقها يوم اأم�س 

مفخختني  م�شريتني  وطائرتني  بال�شتية  �شواريخ  اأربعة 

ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  باململكة  جازان  مدينة  جتاه 

يف عمل اإرهابي ممنهج ومتعّمد يتنافى مع مبادئ القانون 

الدويل االإن�شاين.

وتوؤكد وزارة اخلارجية وقوف مملكة البحرين يف �شف 

وت�شامنها  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  مع  واحد 

اإجراءات وتدابري ل�شمان  التام معها يف كل ما تتخذه من 

اأرا�شيها ومواطنيها واملقيمني فيها، م�شيدة  اأمنها و�شالمة 

ال�شرعية  دعم  لتحالف  الدفاع  قوات  وجاهزية  بيقظة 

ال�شواريخ  وتدمري  اعرتا�س  من  متكنت  التي  اليمن  يف 

البال�شتية والطائرتني امل�شريتني، داعية املجتمع الدويل اإىل 

اإدانة هذه االأعمال االإرهابية اجلبانة التي تخالف االأعراف 

والقوانني الدولية.

وزير خارجية جمهورية باك�ستان 

الإ�سالمية ي�سل اإىل البحرين

و�شل �شاه حممود قري�شي، وزير خارجية جمهورية 

البحرين  مملكة  اإىل  اأم�س،  ال�شقيقة،  االإ�شالمية  باك�شتان 

للجنة  الثاين  االجتماع  يف  للم�شاركة  ر�شمية  زيارة  يف 

الوزارية امل�شرتكة البحرينية الباك�شتانية.

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  ا�شتقباله  يف  كان  وقد 

الزياين، وزير اخلارجية، وال�شفري توفيق اأحمد املن�شور، 

واالإدارية،  القن�شلية  لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل 

وحممد اإبراهيم حممد، �شفري مملكة البحرين لدى جمهورية 

جمهورية  �شفري  اأيوب،  وحممد  االإ�شالمية،  باك�شتان 

باك�شتان االإ�شالمية لدى مملكة البحرين.

اجتمع مع نظريه الباك�ستاين.. وزير اخلارجية:

اأهمية تكثيف التعاون امل�سرتك يف املجالت القت�سادية والتجارية وال�ستثمارية
را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

�شاه  مع  اأم�س،  اخلارجية،  وزير  الزياين 

وزير خارجية جمهورية  قري�شي  حممود 

باك�شتان االإ�شالمية، وذلك يف اإطار زيارته 

اإىل مملكة البحرين للم�شاركة يف االجتماع 

الثاين للجنة الوزارية امل�شرتكة البحرينية 

الباك�شتانية.

وزير  رحب  االجتماع،  وخالل 

منوًها  قري�شي،  حممود  ب�شاه  اخلارجية 

الوزارية  للجنة  الثاين  االجتماع  بانعقاد 

امل�شرتكة بني البلدين ملا من �شاأنه تعميق 

الوطيدة  التاريخية  الثنائية  العالقات 

من  به  متتاز  وما  بينهما،  جتمع  التي 

املجاالت، يف ظل  منو وتطور يف خمتلف 

قبل  من  اهتمام ورعاية  من  به  ما حتظى 

ا  م�شتعر�شً ال�شقيقني،  البلدين  قيادتي 

الثنائي  التعاون  لتنمية  املبذولة  اجلهود 

مبا  اأ�شمل،  م�شتويات  اإىل  به  واالرتقاء 

البلدين  على  واملنفعة  باخلري  يعود 

اأهمية تكثيف  ال�شقيقني، موؤكًدا  وال�شعبني 

التعاون امل�شرتك يف املجاالت االقت�شادية 

يحقق  مبا  واال�شتثمارية،  والتجارية 

امل�شالح امل�شرتكة للبلدين.

حممود  �شاه  اأعرب  جانبه،  من 

مملكة  بزيارة  �شعادته  عن  قري�شي 

اجتماع  يف  بالده  وفد  لرتوؤ�س  البحرين 

موؤكًدا حر�س  امل�شرتكة،  الوزارية  اللجنة 

جمهورية باك�شتان االإ�شالمية على تعزيز 

البحرين  مملكة  مع  الثنائي  التعاون  اأطر 

يف العديد من املجاالت والدفع بها اإىل اآفاق 

اعتزازه وتقديره مل�شار  اأو�شع، معرًبا عن 

العالقات القائمة بني البلدين، والتي ترتكز 

والتقدير  االحرتام  من  �شلبة  دعائم  على 

املهم  البحرين  دور مملكة  مثمًنا  املتبادل، 

واال�شتقرار  االأمن  تعزيز  يف  واحليوي 

دوام  البحرين  ململكة  متمنًيا  املنطقة،  يف 

الرفعة واالزدهار.

ال�شيخ  د.  ال�شفري  االجتماع  ح�شر 

وزارة  وكيل  خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل 

وحممد  ال�شيا�شية،  لل�شوؤون  اخلارجية 

البحرين لدى  اإبراهيم حممد �شفري مملكة 

وال�شفري  االإ�شالمية،  باك�شتان  جمهورية 

اململكة،  لدى  باك�شتان  �شفري  اأيوب  حممد 

اخلارجية،  وزارة  يف  امل�شوؤولني  وكبار 

جمهورية  خارجية  لوزير  املرافق  والوفد 

باك�شتان االإ�شالمية.

انعقاد الجتماع الثاين للجنة الوزارية امل�سرتكة البحرينية الباك�ستانية

توقيع مذكرة تفاهم مع جمل�س ال�ستثمار الباك�ستاين
الوزارية  للجنة  الثاين  االجتماع  ُعقد 

يف  الباك�شتانية  البحرينية  امل�شرتكة 

مدينة  يف   2021 يوليو   29-28 الفرتة 

بن  عبداللطيف  الدكتور  برئا�شة  املنامة، 

للجانب  اخلارجية،  وزير  الزياين  را�شد 

وزير  قري�شي  حممود  و�شاه  البحريني، 

االإ�شالمية،  باك�شتان  جمهورية  خارجية 

اأعمال  اإطار  الباك�شتاين، وذلك يف  للجانب 

اللجنة الوزارية امل�شرتكة التي مت التوقيع 

عام  يف  البلدين  بني  اإن�شائها  اتفاقية  على 

.2014

بن  عبداللطيف  الدكتور  رحب  وقد 

موؤكًدا  الباك�شتاين،  بالوفد  الزياين  را�شد 

القائمة بني مملكة  الثنائية  العالقات  عمق 

االإ�شالمية،  باك�شتان  وجمهورية  البحرين 

م�شرًيا اإىل اأهمية الزيارات رفيعة امل�شتوى 

بني البلدين التي اأ�شهمت يف تعزيز وتوطيد 

ح�شرة  بزيارة  منوًها  العالقات،  تلك 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة ملك مملكة البحرين، اإىل جمهورية 

باك�شتان االإ�شالمية يف عام 2014، وزيارة 

دولة عمران خان رئي�س وزراء جمهورية 

باك�شتان االإ�شالمية اإىل مملكة البحرين يف 

عام 2019.

باإ�شهامات  اخلارجية  وزير  واأ�شاد 

امل�شرية  يف  ودورها  الباك�شتانية  اجلالية 

التنموية ململكة البحرين، موؤكًدا اأنه تنفيًذا 

للتوجيهات االإن�شانية جلاللة امللك املفدى، 

ووفًقا للقيم واملبادئ البحرينية االأ�شيلة، 

تقدمي  على  حر�شت  البحرين  مملكة  فاإن 

الباك�شتانية  اجلالية  اإىل  الرعاية  جميع 

كورونا  فريو�س  جائحة  خالل  املقيمة 

الرعاية  توفري  خالل  من  )كوفيد-19(، 

واللقاحات ومتديد  والفحو�شات  ال�شحية 

�شتوا�شل  اململكة  واإن  والدعم،  التاأ�شريات 

و�شالمة  �شحة  لرعاية  كافة  اجلهود  بذل 

املواطنني واملقيمني.

واأعرب وزير اخلارجية عن تطلعه اإىل 

الفر�شة  واإتاحة  ومثمرة،  بناءة  مناق�شات 

وتفعيل  التعاون  جماالت  ال�شتك�شاف 

االتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة، متمنًيا 

حتقيق اأف�شل النتائج لهذا االجتماع.

من جانبه، اأعرب �شاه حممود قري�شي 

على حفاوة  البحريني  للجانب  �شكره  عن 

اال�شتقبال وكرم ال�شيافة له والوفد املرافق 

الوطيدة  التاريخية  بالعالقات  منوًها  له، 

باك�شتان  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني 

ال�شداقة  بروح  تت�شم  التي  االإ�شالمية 

التي  اخلربة  اأن  اإىل  م�شرًيا  والت�شامن، 

اكت�شبها كال البلدين يف العديد من املجاالت 

مبرور الوقت ميكن تقا�شمها من اأجل املنفعة 

تو�شيع  �شرورة  على  م�شدًدا  املتبادلة، 

العالقات االقت�شادية بني البلدين ال�شقيقني.

كما �شلط اجلانبان ال�شوء على اأهمية 

الثنائية  لالآليات  الدورية  االجتماعات 

رفيعة  الثنائية  والزيارات  الرا�شخة 

الناجحة  الزيارة  اإىل  م�شريين  امل�شتوى، 

رئي�س  خان  عمران  دولة  بها  قام  التي 

يف  االإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  وزراء 

البحرين،  مملكة  اإىل  دي�شمرب 2019   16

قام  التي  التاريخية  الزيارة  اىل  باالإ�شافة 

امللك حمد بن  بها ح�شرة �شاحب اجلاللة 

اآل خليفة ملك مملكة البحرين، اإىل  عي�شى 

فرباير  يف  االإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية 

لبناء  قوًيا  اأ�شا�ًشا  اأر�شت  والتي   ،2014

عالقات وثيقة بني البلدين، وزيارة �شاحب 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء اإىل 

جمهورية باك�شتان االإ�شالمية يف دي�شمرب 

.2006

التعاون  تعزيز  على  االجتماع  وركز 

الثنائي بني البلدين يف خمتلف القطاعات، 

والتجارية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  منها 

وال�شحة  وال�شناعة  وامل�شرفية،  واملالية 

والتعليم  اخلارج  يف  والتوظيف  العامة 

العايل، والعلوم والتكنولوجيا واملعلومات 

والرثوة  والزراعة  والفنون،  والثقافة 

احليوانية والتعاون الفني.

مثمرة،  مناق�شات  اجلانبان  عقد  وقد 

واتفقا على العمل مًعا من اأجل التفاعل بني 

التجارية من اجلانبني،  االأعمال  موؤ�ش�شات 

مذكرة  على  االأخرية  اللم�شات  وو�شع 

التفاهم بني هيئة تنمية التجارة الباك�شتانية 

واملعار�س،  لل�شياحة  البحرين  وهيئة 

يف  امل�شرتك  اال�شتثمار  اأجل  من  والتعاون 

على  اجتماعات  وعقد  ال�شناعي،  القطاع 

م�شتوى اخلرباء ملجموعات العمل امل�شرتكة 

يف الزراعة والتجارة واال�شتثمار والعمالة 

والغاز  النفط  وقطاع  العاملة  والقوى 

وجمال  املعلومات،  تكنولوجيا  وقطاع 

التعليم العايل.

مت  اللجنة،  اجتماع  هام�س  وعلى 

التنمية  جمل�س  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 

وجمل�س  البحرين  مملكة  يف  االقت�شادية 

اال�شتثمار  لتعزيز  الباك�شتاين  اال�شتثمار 

قرر  كما  ال�شديقني.  البلدين  بني  الثنائي 

التو�شل  التي مت  القرارات  تنفيذ  اجلانبان 

وجه  على  الثاين  االجتماع  خالل  اإليها 

ال�شرعة، واالنتهاء يف اأقرب وقت ممكن من 

النظر،  قيد  االتفاقيات   / التفاهم  مذكرات 

واتفق اجلانبان مبدئًيا على عقد االجتماع 

الثالث للجنة الوزارية امل�شرتكة البحرينية 

الباك�شتانية يف اإ�شالم اأباد عام 2022.
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خالل تكرمي خّريجي برنامج دبلوم الدبلوما�سية الربملانية النيابية.. حممد بن مبارك:

تعزيز الدور الدبلوما�سي ير�ّسخ مكانة البحرين ودورها يف املجتمع الدويل والربملاين

زين���ل: الربنام���ج يحق���ق الأه���داف الوطني���ة لدول���ة املوؤ�س�س���ات والقان���ون بقي���ادة جالل���ة املل���ك

وزي���ر اخلارجي���ة: الدبلوما�سي���ة الربملاني���ة ركي���زة مهم���ة لدع���م ال�سيا�س���ة اخلارجي���ة للبحرين

اإن  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  وقال 

اخلارجية  وزارة  بني  تعاون  من  به  و�شعدنا  مل�شناه  ما 

الربنامج ليربهن  اإجناز واإجناح هذا  النواب يف  وجمل�س 

على حر�س رئي�س املجل�س فوزية بنت عبداهلل زينل على 

الإيجابي مع  التفاعل  اأدوات  بامتالك  املجل�س  دور  تطوير 

اخلارج، واإطالع النواب على اأف�شل املمار�شات الدبلوما�شية 

الربملانية املعا�شرة وتوظيفها يف عالقاتهم مع نظرائهم يف 

التي  ال�شقيقة وال�شديقة لتحقيق الأهداف الوطنية  الدول 

ن�شعى لها جميًعا.

واأكد �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة اأنه يتابع 

باهتمام وتقدير ما يقوم به الدكتور عبداللطيف بن را�شد 

لتطوير دور  الزياين وزير اخلارجية من جهود م�شهودة 

يواكب  مبا  منت�شبيها  باأداء  والنهو�س  اخلارجية  وزارة 

دور  من  الأكادميية  به  تقوم  ما  واأن  العاملية،  امل�شتجدات 

تنويري وتثقيفي، وما تنجزه من مبادرات رائدة يف تعزيز 

الدبلوما�شية وتطويرها، قد مكنها من اأن تكون مركًزا علمًيا 

وعملًيا لتاأهيل وتخريج جيل دبلوما�شي قادر ومتمكن.

واأعرب �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة عن بالغ 

ال�شكر والتقدير للجهاز الإداري لالأكادميية برئا�شة املدير 

التنفيذي ال�شفري د. ال�شيخة منرية بنت خليفة بن حمد اآل 

خليفة؛ على جهودها يف اإعداد وتنفيذ هذا الربنامج وغريه، 

اأعمال هذا  اإثراء  اأ�شهموا يف  الذين  ولل�شفراء واملحا�شرين 

حتقيًقا  العملية  وجتاربهم  الفكرية  مبعارفهم  الربنامج 

لأهدافه ومقا�شده.

وهناأ �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة خريجي 

برنامج دبلوم الدبلوما�شية الربملانية النيابية، معرًبا عن 

على  املزيد  �شي�شفي  عليه  واطلعوا  ناق�شوه  ما  باأن  الثقة 

جتربتهم الربملانية ليكون مكمالً ومعزًزا جلهود احلكومة 

واملواطن،  الوطن  م�شالح  حتقيق  يف  املختلفة  واأجهزتها 

دول  مع  اململكة  عالقات  وتوطيد  ق�شاياه،  عن  والدفاع 

العامل.

واألقت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�س جمل�س النواب 

الدبلوما�شية  دبلوم  برنامج  اأن  اإىل  فيها  اأ�شارت  كلمة 

اإىل  اإطار ال�شعي  اأول برنامج من نوعه يف  الربملانية يعد 

فعالياته  �شهدت  والذي  الربملانية،  الدبلوما�شية  تعزيز 

زخًما وا�شًعا وح�شوًرا نوعًيا متميًزا، وحما�شرات تدريبية 

واأكادميية  اخلارجية  وزارة  نظمتها  وعملية،  اأكادميية 

مع  بالتعاون  الدبلوما�شية  للدرا�شات  مبارك  بن  حممد 

اأف�شل  على  انفتاًحا  الربنامج  �شكل  اإذ  النواب،  جمل�س 

تخدم  التي  واملمار�شات  والإجراءات  والقواعد  املفاهيم 

العمل يف جمال الدبلوما�شية الربملانية، مبا يحقق الأهداف 

الوطنية لدولة املوؤ�ش�شات والقانون بقيادة ح�شرة �شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

الت�شريعية  ال�شلطة  بني  الفعال  التعاون  �شياق  و�شمن 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  املوقرة  واحلكومة 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

وقالت رئي�س جمل�س النواب اإنه يف هذا احلفل، نحتفي 

ال�شيخ  �شمو  يف  متمثلة  �شاخمة  وطنية  قامة  مب�شاركة 

كرائد  �شموه  دور  م�شتذكرة  خليفة،  اآل  مبارك  بن  حممد 

للدبلوما�شية البحرينية والأب املوؤ�ش�س لها، اإذ توىل �شموه 

مهمة ال�شيا�شة اخلارجية للوطن يف اأواخر �شتينات القرن 

اللبنات  و�شع  يف  واأ�شهم  عاًما،  وثالثني  ول�شبع  املا�شي، 

اأركانها، و�شياغة  الأوىل للدبلوما�شية البحرينية وتثبيت 

الراحل  الأمري  لتوجيهات  ترجمًة  وذلك  ال�شاخمة،  معاملها 

ثراه،  اهلل  اآل خليفة، طيب  �شلمان  بن  ال�شيخ عي�شى  �شمو 

امللك  ال�شامية من لدن جاللة  للروؤى والتوجهات  وامتثالً 

الرائد  موقعها  الربملانية  الدبلوما�شية  اأخذت  اإذ  املفدى، 

الزاهر  العهد  ظل  يف  دولًيا  البحرين  مكانة  وتعززت 

جلاللته.

للدكتور  ال�شكر  بوافر  النواب  رئي�س جمل�س  وتقدمت 

عبداللطيف بن را�شد الزياين وفريق عمله املتميز؛ على ما 

بذل من جهود متقدمة يف اإقامة هذا الربنامج املهم، معربة 

للدرا�شات  مبارك  بن  لأكادميية حممد  الرفيع  التقدير  عن 

الدبلوما�شية برئا�شة ال�شفري د. ال�شيخة منرية بنت خليفة 

النوعية  والأطروحات  املتقن  التنظيم  على  خليفة؛  اآل 

ال�شاملة التي مت تقدميها ب�شورة احرتافية، توائم بني نهج 

التدريب الأكادميي والعملي، معربة عن اعتزازها بوجود 

دبلوما�شية  كفاءات  اإعداد  من  متمكن  بحريني  خربة  بيت 

قادرة على تنفيذ ال�شيا�شة اخلارجية ململكة البحرين ب�شكل 

فعال.

للنواب  �شكرها  النواب عن  رئي�س جمل�س  اأعربت  كما 

وال�شفراء والدبلوما�شيني، وجميع املحا�شرين وامل�شاركني، 

وما  الربنامج،  هذا  اإثراء  على  حر�س  من  اأبدوه  ما  على 

قدموه من اأفكار اإبداعية، وما اأثاروه من نقا�س حمل الكثري 

من الأطروحات التي عززت من الفائدة املرجوة للربنامج، 

معربة عن متنياتها للجميع التوفيق يف خدمة الوطن، ويف 

ظل قيادة جاللة امللك املفدى.

الزياين وزير  الدكتور عبداللطيف بن را�شد  األقى  وقد 

اإىل  والمتنان  ال�شكر  بخال�س  فيها  تقدم  كلمة  اخلارجية 

يوليه  ما  على  خليفة؛  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو 

جهود  لدعم  م�شتمرة  ومتابعة  بالغ  اهتمام  من  �شموه 

وزارة اخلارجية، وعلى ت�شريفه برعاية احلفل الذي تقيمه 

الربملانية  الدبلوما�شية  برنامج  اإمتام  مبنا�شبة  الوزارة 

اآل خليفة  اأكادميية حممد بن مبارك  الذي نظمته  النيابية 

النواب،  جمل�س  مع  بالتعاون  الدبلوما�شية،  للدرا�شات 

فوزية  ال�شيدة  معايل  من  كبري  واهتمام  حثيثة  مبتابعة 

اإطار  يف  للمجل�س،  العامة  والأمانة  زينل  عبداهلل  بنت 

ال�شلطتني  بني  امل�شرتك  التعاون  لتعزيز  امل�شرتكة  الرغبة 

من  ال�شامية  للتوجيهات  تنفيًذا  والتنفيذية  الت�شريعية 

لدن جاللة امللك املفدى، وقرارات احلكومة املوقرة برئا�شة 

�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

اأع�شاء  اىل  التقدير  بالغ  عن  اخلارجية  وزير  واأعرب 

جمل�س النواب الذين اأمتوا متطلبات الربنامج، مل�شاركتهم 

الإيجابية الفاعلة، وما اأبدوه من حر�س واهتمام بالرتقاء 

لدعم  مهمة  كركيزة  الربملانية،  الدبلوما�شية  مبفهوم 

مكانتها  وتعزيز  البحرين،  ململكة  اخلارجية  ال�شيا�شة 

الإقليمية والدولية على ال�شعيد الربملاين.

كما تقدم وزير اخلارجية بال�شكر اإىل الإدارة التنفيذية 

لأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�شات الدبلوما�شية، 

اآل خليفة،  بنت خليفة  منرية  ال�شيخة  د.  ال�شفري  برئا�شة 

بالدبلوما�شي  لالنتقال  بذلت  التي  املخل�شة  اجلهود  على 

املحدودة  التقليدية  الدبلوما�شية  ممار�شة  من  البحريني 

الأمر  الع�شر،  متطلبات  ملواكبة  ال�شاملة  الدبلوما�شية  اإىل 

الفكر  يف  نوعي  تطور  عتبة  على  الأكادميية  ي�شع  الذي 

والأداء يد�شن مرحلة جديدة من العمل الدبلوما�شي نفخر 

املعايل  لأ�شحاب  اجلزيل  ال�شكر  عن  معرًبا  ونعتز،  بها 

اأ�شهموا مبعارفهم وخربتهم يف  الذين  ال�شفراء  وال�شعادة 

اإثراء هذا الربنامج.

زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  تف�شلت  احلفل،  ختام  ويف 

ال�شهادات  الزياين بت�شليم  والدكتور عبداللطيف بن را�شد 

الدبلوما�شية  برنامج  دبلوم  على  واحلا�شلني  للم�شاركني 

الربملانية النيابية.

�شمو ال�شيخ حممد بن مبارك

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء، اأقيم اأم�س الأربعاء املوافق 28 يوليو 2021، حفل 

تكرمي برنامج دبلوم الدبلوما�شية الربملانية النيابية، بح�شور فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�س جمل�س النواب، والدكتور عبداللطيف بن 

را�شد الزياين وزير اخلارجية، والذي نظمته اأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�شات الدبلوما�شية بالتعاون مع الأمانة العامة 

ملجل�س النواب.

ويف بداية احلفل، األقى �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة كلمًة اأعرب فيها عن �شعادته برعاية حفل تكرمي برنامج دبلوم 

الدبلوما�شية الربملانية النيابية، والذي يعد اأحد املبادرات التي تاأتي انطالًقا من اأهداف النهج الإ�شالحي حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، واهتمام وتوجيه جاللته بتعزيز الدور الدبلوما�شي مبا ير�شخ مكانة مملكة البحرين 

ودورها يف املجتمع الدويل والربملاين، متوجًها �شموه بوافر ال�شكر وعظيم المتنان جلاللته على اأمره ال�شامي باإن�شاء وت�شمية هذه 

الأكادميية الفتية.

واأ�شار �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة اإىل اأن الحتفال اليوم بتخريج دبلوم الدبلوما�شية الربملانية النيابية ياأتي تاأكيًدا 

للتعاون القائم بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية، وللعالقة التكاملية بني الدبلوما�شية الر�شمية والدبلوما�شية الربملانية، وما تقومان 

به من دور بارز يف حتقيق اأهداف ال�شيا�شة اخلارجية ململكة البحرين والدفاع عن م�شاحلها الوطنية واإي�شال �شوتها املعرب عن قيمها 

الأ�شيلة وطبيعتها املنفتحة على العامل تعزيًزا ملكانتها الإقليمية والدولية، موؤكًدا �شموه اأن اإجناز هذا الربنامج يعك�س اجلهد املتوا�شل 

الذي تقوم به احلكومة ممثلة يف وزارة اخلارجية لتعزيز العمل الربملاين البحريني على ال�شعيدين املحلي واخلارجي، ويوؤكد حر�س 

واهتمام النواب بامل�شاركة يف اأعماله، واأن تكون الدبلوما�شية الربملانية حا�شرة وموؤثرة يف امل�شهد ال�شيا�شي ململكة البحرين.

منظمة ال�سّحة تتطلع ل�سراكة اأكرث قوة تبني على املنجزات ال�سّحية يف البحرين.. العطاطرة:

التطعيم رغم اأهميته البالغة ل يكفي وحده لتاأمني البلدان من اجلائحة
ممثلة  العطاطرة  ت�شنيم  الدكتورة  نوهت 

البحرين  مملكة  يف  العاملية  ال�شحة  منظمة 

بتوجه اململكة اإىل اإيجاد ا�شرتاتيجيات �شحية 

الإن�شان  و�شع  اأن  معتربة  متكاملة،  نوعية 

القرار،  ر�شيد �شناع  ميزة حت�شب يف  اأولوية 

الهائلة  للجهود  اململكة  موا�شلة  اأهمية  واأكدت 

التي بذلتها منذ بداية اجلائحة، حتى تكلل تلك 

اجلهود بالنجاح التام يف اإنهاء اجلائحة.

ال�شحي  املجال  به  يحظى  مبا  واأ�شادت 

ح�شرة  من  اهتمام  من  البحرين  مملكة  يف 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

من  م�شتمرة  ومتابعة  املفدى،  البالد  عاهل 

حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

البحرين  مملكة  يف  ال�شحي  النظام  اإن  وقالت 

الربامج  اأ�شا�س  على  قائما  متطورا  نظاما  يعد 

النوعية وال�شرتاتيجيات الوطنية التي ترتجم 

الأهداف العاملية على اأر�س الواقع، مبا يتالءم 

واحتياجات واأولويات املجتمع.

خالل  من  العمل  اإىل  تطلعها  عن  واأعربت 

اأوا�شر  توثيق  على  اجلديد  املنظمة  مكتب 

التعاون مع وزارة ال�شحة يف جمالت التغطية 

تقوية  واإجراءات  ورعاية  ال�شاملة،  ال�شحية 

املنظمة  اأن  مو�شحة  العاملة،  الب�شرية  القوى 

مملكة  يف  اجلديد  مكتبها  خالل  من  ت�شعى 

مع  العمل  جمالت  يف  التو�شع  اإىل  البحرين 

جهات حكومية واأممية واأهلية وجامعات لتقدمي 

امل�شورة التقنية وتبادل املعارف واخلربات.

واأو�شحت د ت�شنيم اأن ح�شور املدير العام 

تيدرو�س  الدكتور  العاملية  ال�شحة  ملنظمة 

هو  املكتب  لفتتاح  غيربي�شو�س  ادهانوم 

لهذه  املنظمة  توليها  التي  الأهمية  على  دللة 

قرب  عن  التعرف  تتيح  التي  املهمة  املنا�شبة 

اإىل ا�شرتاتيجيات العمل ال�شحي يف البحرين، 

املنجزات  على  تبني  قوة  اأكرث  �شراكة  وتد�شني 

�شيما  ل  البحرين،  يف  حتققت  التي  ال�شحية 

بتوفري  جتلى  الذي  بالإن�شان  اململكة  اهتمام 

من  جبار  جمهود  وهو  للجميع،  التطعيمات 

الدولة يف تاأمني التطعيم من جهة ويف طريقة 

تقدميه من جهة ثانية.

وقالت د ت�شنيم: »عاملًيا مكتب املنظمة يف 

ويقع   152 رقم  القطري  املكتب  هو  البحرين 

يف اإقليم �شرق املتو�شط ملنظمة ال�شحة العاملية 

الذي ي�شم 22 دولة ومنطقة، متتد من باك�شتان 

�شرًقا اإىل اململكة املغربية غرًبا«، وبينت حر�س 

امل�شورة  تقدمي  على  العاملية  ال�شحة  منظمة 

باملجالت  يتعلق  فيما  والتخ�ش�شية  التقنية 

اأن افتتاح مكتب قطري  ال�شحية كافة، وبينت 

هو  بل  اللحظة،  وليد  قراًرا  لي�س  البحرين  يف 

امتداد لعمل متوا�شل ل�شنوات طوال، فقد كان 

يتم  امل�شرتك  ال�شحي  العمل  جهود  تن�شيق 

من  متابعة  مكتب  خالل  من  عقود  مدى  على 

داخل املكتب الإقليمي يف القاهرة، يتوا�شل مع 

لتي�شري  املعنية  واجلهات  ال�شحية  ال�شلطات 

اأن�شطة التعاون، وعليه فاإن العالقة بني مملكة 

�شبقت  العاملية  ال�شحة  ومنظمة  البحرين 

جليا  التعاون  كان  اإذ  بعقود،  املكتب  افتتاح 

وقالت:  القاهرة،  الإقليمي يف  املكتب  من خالل 

»العالقة لي�شت وليدة افتتاح املكتب، بل تتويج 

جهود  ثمرة  وهو  �شنوات،  منذ  املمتد  للتعاون 

ال�شحي،  املجال  يف  البحرين  مملكة  حكومة 

اجلانبني  كال  من  م�شرتكة  لإرادة  وترجمة 

اإىل  الطرفني  بني  التعاون  مب�شتوى  لالرتقاء 

اآفاق اأرحب، والتن�شيق ملواكبة التحديات التي 

ف�شاًل  يواجهها،  العاملي  ال�شحي  املجتمع  بات 

عاملية  والأهداف  الطموحة  اخلطط  دعم  عن 

الطابع التي ت�شعى مملكة البحرين لبلوغها يف 

ل املنظمة كثرًيا على دور  املجال ال�شحي. وتعوِّ

املكتب الُقطري اجلديد يف ت�شهيل اإدارة الربامج 

التعاونية،  لالأن�شطة  والتخطيط  امل�شرتكة، 

ال�شحية  الق�شايا  مل�شتجدات  املنتظم  والر�شد 

يف البحرين ف�شاًل عن تعزيز �شبل التن�شيق مع 

�شركاء التنمية الآخرين«.

لهتمام  تقديرها  عن  ت�شنيم  د.  واأعربت 

�شناع القرار يف مملكة البحرين بال�شحة، من 

ال�شحية  لل�شيا�شات  التوجهات اجلديدة  خالل 

التي �شملت املتابعة العلمية والر�شد، واإن�شاء 

الطاقم  وتطوير  وتدريب  املجهزة  املختربات 

ال�شحي، واإيجاد املباين اخلا�شة، والتوا�شل مع 

املجتمع املحلي والدويل.

ولفتت د. ت�شنيم اإىل اأن ال�شتجابة جلائحة 

فريو�س كورونا )كوفيد- 19(، بل وال�شتجابة 

م�شوؤولية  لي�شت  ال�شحية،  الق�شايا  جلميع 

جميع  م�شوؤولية  بل  وحده،  ال�شحي  القطاع 

القطاعات احلكومية والأهلية واملجتمع باأكمله، 

وبكل فئاته، وقالت: »ثمة اأهمية كبرية لاللتزام 

باإجراءات ال�شحة العامة، وو�شع الت�شريعات 

لتقدمي  ال�شبل  وتهيئة  املتطورة،  والقوانني 

خدمات �شحية منا�شبة تعمل على مدار ال�شاعة، 

ذات  �شاملة  ا�شتجابة  على  احل�شول  وبالتايل 

جودة عالية، تعمل وفق ال�شرتاتيجية العاملية، 

لتقدمي اخلدمة ال�شحية التامة واملتكاملة«.

اململكة  قدرة  ت�شنيم  الدكتورة  واأرجعت   

على ال�شتجابة لالأزمات والكوارث اإىل حر�س 

القيادة البحرينية على ت�شخري جميع الإمكانات 

اأجل  من  والتخ�ش�شية  والعلمية  القت�شادية 

الأمثل، وقالت:  بال�شكل  التحديات  مع  التعامل 

العلمي  واملنهج  اجلاد  التعامل  اأثبت  »لقد 

وال�شتجابة املبكرة فعاليًة وجناًحا يف الت�شدي 

يف  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  جلائحة 

مقدمتها  ويف  النهج،  هذا  اتبعت  التي  البلدان 

اململكة  اأن  »اأثق  واأ�شافت:  البحرين«.  مملكة 

اجلدية  من  نف�شه  بالقدر  جهودها  �شتوا�شل 

يف  موجوًدا  يزال  ل  فالفريو�س  والهتمام، 

العامل، والتطعيم رغم اأهميته البالغة ل يكفي 

وجب  لذا  اجلائحة،  من  البلدان  لتاأمني  وحده 

عام  مدير  وجهها  التي  الدعوة  اإىل  ال�شتجابة 

التكاتف  اأهمية  بخ�شو�س  موؤخًرا  املنظمة 

وموا�شلة  عاملي،  م�شتوى  على  والتن�شيق 

الأخذ بكافة اإجراءات ال�شحة العامة والتدابري 

الوقائية، اإىل جانب تقدمي التطعيم«.

د. ت�شنيم العطاطرة
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»املهن ال�صحية«: نفاد »البندول 

الأزرق« ب�صبب تاأخره من املورد

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  �صرحت 

ال�صحية اأنه بالإ�صارة اإىل ما ن�صرته عدد من و�صائل الإعالم 

 - الأزرق  »البندول  دواء  نفاد  عن  الجتماعي  والتوا�صل 

اأدفان�س«، تود الهيئة اأن تو�صح:

»البندول« من  تداوله من عدم وجود  بناًء على ما مت 

املحلي  الوكيل  مع  بالتوا�صل  الهيئة  قامت  الأزرق  النوع 

توريد  يف  التاأخري  �صبب  اأن  بني  والذي  الدواء  لتوريد 

ال�صحنات ململكة البحرين يعود لوجود نق�س يف التوريد 

ا ب�صبب تزامن ذلك مع عطلة  من قبل ال�صركة املنتجة، واأي�صً

العيد.

متوافرة  �صتكون  الكميات  اأن  للهيئة  الوكيل  واأكد 

نهاية هذا ال�صهر اجلاري، علًما اأن هذا الدواء مرخ�س من 

اأية عوائق لتداوله  الهيئة وم�صموح با�صترياده ول توجد 

يف مملكة البحرين. كما اأ�صارت الهيئة اإىل اأن هنالك بدائل 

اأخرى للبندول من الرتكيب الدوائي ذاته.

وزير الإعالم ي�صيد بعمق

العالقات الأخوية مع �صلطنة عمان

يف  الرميحي  حممد  بن  علي  الإعالم  وزير  ا�صتقبل 

مكتبه يوم اأم�س، �صفري �صلطنة ُعمان ال�صقيقة لدى مملكة 

انتهاء فرتة  املديلوي، مبنا�صبة  را�صد  بن  البحرين عبداهلل 

عمله يف البالد.

الأخوية  العالقات  بعمق  الوزير  اأ�صاد  اللقاء  وخالل 

ُعمان  و�صلطنة  البحرين  مملكة  بني  الوثيقة  التاريخية 

التي  الطيبة  للجهود  وتقديره  �صكره  عن  معرًبا  ال�صقيقة، 

بذلها ال�صفري خالل فرتة عمله يف مملكة البحرين، متمنًيا 

له دوام التوفيق وال�صداد.

العماين عن �صكره وتقديره  ال�صفري  اأعرب  من جانبه، 

ملا لقيه من دعم وتعاون خالل فرتة عمله اأ�صهم يف تعزيز 

عالقات التعاون القائمة بني البلدين وال�صعبني ال�صقيقني.

»ال�صحة« �صتتحول من مقدم للخدمات اإىل منظم ومراقب لها.. الوزيرة ال�صالح:

وحدة مركزية دائمة لفحو�صات الأوبئة وهيكلة جديدة ملركز اجلينوم

خديجة العرادي:

باأن  ال�صالح  فائقة  الدكتورة  ال�صحة  وزيرة  ك�صفت 

لفحو�صات  مركزية  وحدة  توفري  على  تعمل  الوزارة 

يوميا،  خمربي  حتليل  األف   20،000 واإجناز  الأوبئة، 

املعدية،  الأمرا�س  مبخترب  جديدين  جهازين  وتد�صني 

دقيقة   30 اإىل  للفح�س  الالزمة  الزمنية  املدة  وتقليل 

اأيام  طيلة  �صاعة  مدار 24  على  املخترب  وت�صغيل خدمة 

التلوث  عن  للك�صف  توفري جهاز جاما  وكذلك  الأ�صبوع، 

التدقيق امليداين ملنظمة ال�صحة  الإ�صعاعي، ورفع نتائج 

واعتماد جودة تقنياته املخربية بن�صبة %95.

والذي  اجلينوم  ملركز  هيكلة جديدة  ك�صفت عن  كما 

�صنوات  خم�س  خالل  عينة  األف   50 جمع  اإىل  يهدف 

واإن�صاء قاعدة بيانات وطنية �صاملة، وذلك بهدف حت�صني 

اجلودة وال�صتمرار يف تبني التقنيات احلديثة يف ال�صحة 

والتي �صت�صاعد على الت�صخي�س وو�صع احللول املبتكرة 

للمواطنني.

ال�صحي،  ال�صمان  م�صروع  يف  امل�صي  على  واأكدت 

حيث من املزمع اأن  يتحول دور وزارة ال�صحة من مقدم 

ومقيم  ومراقب  منظم  اإىل  العالجية  ال�صحية  للخدمات 

كجهة  ال�صحي«  النظام  »حوكمة  ال�صحية  للخدمات 

وجلانه  لل�صحة  الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون  تنفيذية 

املتخ�ص�صة والهيئة الوطنية لتنظيم اخلدمات ال�صحية.

مملكة  يف  ال�صحية  املنظومة  باأن  الوزيرة  وقالت 

لل�صحة  الأعلى  املجل�س  يتوىل  باأن  حددت  البحرين 

تنفيذها  ومتابعة  لل�صحة  الوطنية  ال�صرتاتيجية  و�صع 

خالل  من  املعنية،  والهيئات  واملوؤ�ص�صات  الوزارات  مع 

تطبيق نظام �صامل للتاأمني ال�صحي، وو�صع ال�صيا�صات 

تدريب  و�صيا�صات  امل�صتقبلية،  ال�صحية  لالحتياجات 

ال�صحية،  للمعلومات  موحد  ونظام  ال�صحية،  الكوادر 

البحث  وتن�صيق  وت�صجيع  اجلودة،  معايري  وتطوير 

اإدارات  جمال�س  لتعيني  �صوابط  وو�صع  العلمي، 

القطاع  املعنيني يف  بني  والتن�صيق  ال�صحية،  املوؤ�ص�صات 

ال�صحي، وتويل مهمة حوكمة النظام ال�صحي ومتابعته 

وتقييمه من خالل التقارير التي ت�صدر من وزارة ال�صحة، 

خالل  من  تطبيقها  على  والعمل  اللجان  تقارير  واعتماد 

وزارة ال�صحة ب�صفتها اجلهة التنفيذية.

ويف  ال�صحية  املنظومة  وبح�صب  اأنه  على  و�صددت 

ال�صحية  اخلدمات  مقدمي  فاإن  ال�صحي،  ال�صمان  اإطار 

وامل�صت�صفيات  الأولية،  الرعاية  من  كل  ت�صمل  احلكومية 

املوؤ�ص�صات  اأما  الع�صكرية،  وامل�صت�صفيات  احلكومية 

املرخ�صة  واملراكز  العيادات  من  كال  فت�صمل  اخلا�صة 

بتقدمي خدمات �صحية اأولية، وامل�صت�صفيات اخلا�صة، فيما 

ال�صحية يف كل من �صندوق  ينح�صر م�صروع اخلدمات 

ال�صمان »�صفاء« الذي يقدم خدماته التاأمينية للمواطنني، 

التاأمينية  تقدم خدماتها  التي  اخلا�صة  التاأمني  و�صركات 

للمقيمني.

واأ�صارت وزيرة ال�صحة اإىل اأنه ووفقا لروؤية املنظومة 

ال�صحية �صيتحول دور وزارة ال�صحة من مقدم للخدمات 

للخدمات  ومقيم  ومراقب  منظم  اإىل  العالجية  ال�صحية 

تنفيذية  كجهة  ال�صحي«  النظام  »حوكمة  ال�صحية 

بالتعاون مع املجل�س الأعلى لل�صحة وجلانه املتخ�ص�صة 

والهيئة الوطنية لتنظيم اخلدمات ال�صحية.

اأن  ال�صحي،  ال�صمان  مميزات  »من  الوزيرة:  وقالت 

احلكومة �صتتحمل 60% من فاتورة امل�صت�صفيات اخلا�صة 

الرزم  يف  ذلك  و�صيكون  اإليها،  ذهابهم  حال  للمواطنني 

الإلزامية، ولي�صت الختيارية، وذلك بعد تطبيقه«.

واأو�صحت باأن دور وزارة ال�صحة يرتكز على تقدمي 

وتنظيم خدمات ال�صحة العامة، وتعزيز ال�صحة وبرامج 

التوعية والتثقيف ملكافحة الأمرا�س املزمنة غري ال�صارية 

والأمرا�س املعدية ال�صارية، اإ�صافة لتقدمي الوزارة خدمات 

ال�صحة النف�صية والرعاية ال�صحية اخلا�صة لكبار ال�صن 

يف امل�صت�صفيات غري اخلا�صعة لل�صمان ال�صحي.

وب�صاأن مركز اجلينوم الوطني قالت اإن الهدف املن�صود 

�صاملة، حيث مت  وطنية  بيانات  قاعدة  اإن�صاء  يتمثل يف 

التحاليل والدرا�صات  التعاقد مع جامعة هارفرد لإجراء 

للعينات البالغ عددها 6،000 عينة �صمن املرحلة الأوىل 

خالل �صنتني، و�صول لتنفيذ خطة مركز اجلينوم الوطني 

عينة،   50،000 جمع  خالل  من  �صنوات   5 مدى  على 

وو�صع هيكلة جديدة للمركز.

لالأمرا�س  خري«  »فينا  اأبحاث  مركز  وبخ�صو�س 

درا�صة  اإعداد  اأنه مت  اإىل  ال�صحة  وزيرة  اأ�صارت  املعدية، 

جدوى �صاملة من خالل اأحد بيوت اخلربة، حيث مت ر�صد 

خري،  فينا  حملة  من  دينار  مليون   3.5 قدرها  ميزانية 

علما باأن مركز الأبحاث �صيحتوي على خمترب للوبائيات 

املعدية  لالأمرا�س  اأبحاث  ومركز  املعدية،  والأمرا�س 

ال�صحة  جمال  يف  للعاملني  تدريب  ومركز  والوبائيات، 

العامة.

وزيرة  قالت  والتدريب  بالتخطيط  يتعلق  ومبا 

التنفيذي  الدور  متتني  يف  م�صتمرة  الوزارة  اإن  ال�صحة 

يف  املتمثل  بدورها  لتقوم  والتدريب  التخطيط  لدائرة 

الأ�صرة  عدد  من  امل�صتقبلية  البحرين  احتياجات  بحث 

والتخ�ص�صات املختلفة وعدد الأطباء واملمر�صني وجميع 

اإعداد  ومتابعة  ا�صتقطابهم،  واآلية  الطبية  املهن  �صنوف 

وتدريب الكوادر الطبية والتمري�صية وامل�صاعدة والإدارية 

بالتن�صيق مع املوؤ�ص�صات ال�صحية واجلامعات.

وب�صاأن اإح�صاءات ق�صم الرتاخي�س يف الوزارة، ذكرت 

باأن عدد املحال التي مت ترخي�صها بلغ 4،627 حمال، فيما 

بلغ عدد الطلبات الواردة 9،012 طلبا، وعدد ال�صهادات 

 123،891 التفتي�س  زيارات  وعدد  �صهادة،   2،031

لعدم  رف�صها  مت  التي  الطلبات  عدد  بلغ  فيما  زيارة، 

ا�صتيفاء ال�صروط 232 طلبا.

جمال  يف  امل�صتقبلية  ال�صحة  وزارة  اأولويات  وعن 

ال�صحة العامة، اأكدت اأن الوزارة ما�صية يف تنفيذ ومتابعة 

اأهداف وغايات التنمية امل�صتدامة ذات العالقة بال�صحة من 

خالل و�صع جمموعة من اأدلة اجلودة النوعية والتقارير 

ال�صرتاتيجية وتوفري املعلومات ال�صحية، وكذلك تقوية 

البحوث العلمية لدرا�صة المرا�س ال�صارية وغري ال�صارية.

ال�صن،  كبار  ورعاية  النف�صية  ال�صحة  جمال  ويف 

منظومة  اأداء  تعزيز  على  تعمل  الوزارة  اأن  اإىل  اأ�صارت 

خدمات ال�صحة النف�صية واأداء منظومة اخلدمات ال�صحية 

العالقات  وتقوية  تر�صيخ  وكذلك  ال�صن،  لكبار  اخلا�صة 

العاملية  ال�صحة  ملنظمة  مكتب  اإن�صاء  خالل  من  الدولية 

يف مملكة البحرين، وتنمية العالقات الثنائية يف املجال 

ال�صحي على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.

وزيرة ال�صحة

املباحث والأدلة اجلنائية تنظم ندوة مبنا�صبة اليوم العاملي ملكافحة الجتار بالب�صر.. احل�صن: 

البحرين اأر�صت قواعد امل�صاواة وعززت حقوق الإن�صان للمواطنني واملقيمني كافة

حتت رعاية الفريق طارق بن ح�صن احل�صن رئي�س الأمن 

العام، نظمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية ندوة 

عرب تقنية الت�صال املرئي بعنوان »ا�صتعرا�س واقع مكافحة 

الجتار بالأ�صخا�س يف العامل العربي.. البحرين منوذًجا«، 

اأدارها العميد حممد بن دينة مدير عام الإدارة العامة لالإعالم 

داخل  من  وخمت�صني  خرباء  مب�صاركة  الأمنية،  والثقافة 

وخارج مملكة البحرين.

حتيات  العام  الأمن  رئي�س  نقل  كلمته،  بداية  ويف 

وتقدير وزير الداخلية للم�صاركني يف الندوة، ومتنياته لهم 

بالتوفيق والنجاح، ورفع رئي�س الأمن العام خال�س التهاين 

والتربيكات اإىل ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  واإىل  البحرين،  ملك مملكة  خليفة  اآل 

رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان  الأمري 

الوزراء، واإىل الفريق اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة 

الإجناز  البحرين  مملكة  حتقيق  مبنا�صبة  الداخلية،  وزير 

الأوىل  الفئة  يف  موقعها  على  حفاظها  يف  املتمثل  الدويل 

يف  التوايل  على  الرابع  للعام  بالأ�صخا�س  الجتار  ملكافحة 

تقرير وزارة اخلارجية الأمريكية ال�صنوي ال�صادر حديًثا.

من  للبحرين  حتقق  ما  اإىل  العام  الأمن  رئي�س  واأ�صار 

على  حقوقه  وتعزيز  و�صاأنه  الإن�صان  رفعة  يف  اإجنازات 

الأ�صعدة نتيجة لتوجيهات ح�صرة �صاحب اجلاللة  جميع 

اإر�صاء  على  وحر�صه  ال�صديدة،  وروؤية جاللته  املفدى  امللك 

املواطنني  لكل  الإن�صان  حقوق  وتعزيز  امل�صاواة  قواعد 

واملقيمني على اأر�س اململكة دون متييز، والهتمام بكل ما من 

كرمه  وما  وحرياته  وحقوقه  الإن�صان  على  املحافظة  �صاأنه 

التي  امل�صتمرة  اجلهود  وحلجم  ومنزلة،  مكانة  من  به  اهلل 

تبذلها اجلهات كافة يف مملكة البحرين وعلى راأ�صها وزارة 

الداخلية يف هذا ال�صدد، م�صدًدا يف الوقت ذاته على اأن مملكة 

هذه  مكافحة  يف  موقعها  تر�صيخ  على  حري�صة  البحرين 

وثقافتها  ومبادئها  ال�صمحاء  عقيدتها  من  انطالقا  اجلرمية 

واأخالقياتها العربية والإ�صالمية الأ�صيلة.

لأع�صاء  والتقدير  بال�صكر  العام  الأمن  رئي�س  وتقدم 

اللجنة الوطنية ملكافحة الجتار بالأ�صخا�س، وجميع الهيئات 

الر�صمية والأهلية ذات الخت�صا�س على جهودهم القيمة يف 

هذا اجلانب املهم، منوًها بدور اإدارة مكافحة الجتار بالب�صر 

والأدلة  للمباحث  العامة  بالإدارة  العامة  الآداب  وحماية 

اجلنائية وتفاين من�صوبيها من �صباط واأفراد يف اأداء مهامهم 

اأهم العنا�صر يف مكافحة هذه اجلرمية، متمنيا  اأحد  كونهم 

متمنًيا  ر�صالتهم،  اأداء  يف  والنجاح  التوفيق  من  املزيد  لهم 

اأن حتقق الندوة اأهدافها ومتطلًعا اإىل ما يتمخ�س عنها من 

تو�صيات واأوراق علمية مهمة تعزز وتدعم اجلهود الوطنية 

يف جمال مكافحة الجتار بالأ�صخا�س.

بال�صكر  العميد حممد بن دينة  تقدم  الندوة،  بداية  ويف 

والعر�س  املوجزة  الكلمة  هذه  على  العام  الأمن  رئي�س  اإىل 

الجتار  مكافحة  جمال  يف  البحرين  جلهود  ت�صمنته  الذي 

اأن  اإىل  م�صرًيا  الوطني،  العمل  منظومة  من  كجزء  بالب�صر 

حتقيق مملكة البحرين لهذه الإجنازات وامل�صتويات املتقدمة 

يف عدة جمالت هو حمل اعتزاز وفخر، وكان اآخرها النجاح 

الباهر يف جمال مكافحة جائحة كورونا من خالل ت�صطيح 

املنحنى، الأمر الذي كان حمل تقدير دويل رفيع امل�صتوى، كما 

تفخر مبا اأجنزته يف جمال مكافحة الجتار بالب�صر وريادتها 

املتميزة على امل�صتوى الأممي وحفاظها على موقعها بالفئة 

الأوىل يف هذا املجال وللعام الرابع على التوايل.

واأ�صاف مدير عام الإدارة العامة لالإعالم والثقافة الأمنية 

اأن النجاح الوطني يف هذين املجالني جاء ثمرة للتوجيهات 

حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  من  ال�صامية  الإن�صانية 

واملتابعة  والدعم  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  من 

الإن�صان  الوزراء، حلماية حقوق  رئي�س جمل�س  العهد  ويل 

ثقافة  واقًعا وممار�صة، كونها جزًءا ل يتجزاأ من  وتاأكيدها 

هذا املجتمع الطيب امل�صامل، والذي متثل حقوق الإن�صان فيه 

تراًثا وطنًيا اأ�صيالً ونهًجا حياتًيا نبيالً.

الداخلية ما�صية  اأن وزارة  واأكد العميد حممد بن دينة 

الإن�صان  الوطني يف جمال حقوق  البناء  تنفيذ منظومة  يف 

وتعزيز  الأمن  حفظ  على  القائمة  احل�صارية  وم�صريتها 

اأول  الفريق  قواعدها  اأر�صى  وطنية  ثوابت  من  ال�صتقرار 

الداخلية، ما جعل  اآل خليفة وزير  را�صد بن عبداهلل  ال�صيخ 

الأمنية  املنظومة  اأ�صا�صًيا يف  رافًدا  بالب�صر  الجتار  مكافحة 

الوطنية.

وخالل الندوة، مت ا�صتعرا�س اأوراق العمل التي ت�صمنت 

حممد  ال�صفري  قدم  اإذ  املختلفة،  املو�صوعات  من  العديد 

الزرقاين رئي�س بعثة منظمة الهجرة الدولية واملن�صق املقيم 

ورقة  البحرين  مملكة  لدى  املتحدة  الأمم  لأن�صطة  بالإنابة 

يف  البحرين  مملكة  بجهود  والإ�صادة  ال�صكر  ت�صمنت  عمل، 

بني  القائم  والتعاون  بالأ�صخا�س،  الجتار  جرمية  مكافحة 

املنظمة الدولية للهجرة ومملكة البحرين يف هذا املجال.

من جانبه، قدم الدكتور حامت فوؤاد علي املمثل الإقليمي 

ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لدول جمل�س 

مكتب  بني  الوثيق  التعاون  عر�صا حول  اخلليجي  التعاون 

الأمم املتحدة ومملكة البحرين، ودور املكتب يف توفري الدعم 

والتدريب الالزم للقائمني على مكافحة تلك اجلرمية، موجًها 

ال�صكر لوزارة الداخلية على تعاونها الدائم مع املكتب.

وزارة  عمل  ورقة  ال�صيد  اأروى  الدكتورة  قدمت  بعدها 

اخلارجية  وزارة  دور  اإىل  فيها  وتطرقت  اخلارجية، 

الجتار  جرمية  ملكافحة  الأ�صا�صية  الأركان  اأحد  باعتبارها 

اخلارجية  وزارة  بني  التعاون  اأوجه  اإىل  م�صرية  بالب�صر، 

بالب�صر  الجتار  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  اأع�صاء  وجميع 

لتحقيق روؤية اململكة ملكافحة هذه اجلرمية.

ال�صويخ  عبا�س  علي  الدكتور  ا�صتعر�س  جانبه،  من 

املحامي العام بالنيابة العامة دور النيابة العامة يف جمال 

مملكة  اأن  خا�صة  بالأ�صخا�س،  الجتار  جرمية  مواجهة 

نيابة خا�صة جلرائم  اأن�صاأت  التي  الدول  اأوىل  البحرين من 

اللجنة  اأع�صاء  مع  بالتعاون  م�صيًدا  بالأ�صخا�س،  الجتار 

الوطنية ملكافحة الجتار بالأ�صخا�س.

وحماية  بالب�صر  الجتار  مكافحة  اإدارة  مدير  �صلط  كما 

اجلنائية  والأدلة  للمباحث  العامة  بالإدارة  العامة  الآداب 

الجتار  جلرائم  الت�صدي  يف  الإدارة  جهود  على  ال�صوء 

ثقافة  ن�صر  يف  الإدارة  جهود  اإىل  بالإ�صافة  بالأ�صخا�س، 

الوعي للت�صدي جلرمية الجتار بالب�صر.

تنظيم  هيئة  عمل  ورقة  ال�صاعاتي  �صريين  قدمت  كما 

اجلهود  اأبرز  اإىل  فيها  تطرقت  اإذ  الندوة،  يف  العمل  �صوق 

والإجنازات التي حتققت بالتعاون مع ال�صركاء كافة، والتي 

الدولية يف  اأ�صهمت يف حتقيق مملكة البحرين لهذه املكانة 

جمال مكافحة جرمية الجتار بالأ�صخا�س.

العربي  املكتب  الروا�صدة مدير  العقيد حممد علي  وقدم 

ت�صمنت  عمل  ورقة  املنظمة  واجلرمية  املخدرات  ل�صوؤون 

املخدرات  ل�صوؤون  العربي  املكتب  بها  يقوم  التي  املهام  اأبرز 

الدول  بني  والتن�صيق  التعاون  وكذلك  املنظمة،  واجلرمية 

العربية كافة ملكافحة تلك اجلرمية.

بعدها قام الدكتور فا�صل بليب�س امل�صت�صار بجامعة نايف 

العربية للعلوم الأمنية للعالقات اخلارجية باململكة العربية 

ال�صعودية ال�صقيقة بتقدمي ورقة عمل جامعة نايف العربية 

للعلوم الأمنية خالل الندوة، ا�صتملت على اجلهود العلمية 

واملقررات التي يتم تدر�صيها لرت�صيخ قيم حقوق الإن�صان، اإذ 

الدولية للهجرة  التعاون مع املنظمة  اإىل  اإ�صافة  يتم تنظيم 

وكذلك الإنرتبول من اأجل تر�صيخ ثقافة حقوق الإن�صان، فيما 

اأ�صدرت اجلامعة 20 اإ�صداًرا علمًيا يتعلق مبكافحة الجتار 

بالب�صر، وكذلك ر�صائل املاج�صتري والدكتوراه املتعلقة بذات 

الدولية  املنظمات  مع  امل�صاركة  تدعيم  عن  ف�صالً  املو�صوع، 

ذات الخت�صا�س.

الجنيلية  الكني�صة  راعي  عزيز  هاين  الق�س  و�صلط 

الوطنية يف البحرين ال�صوء على الت�صامح الديني يف مملكة 

البحرين ودوره الريادي يف هذا املجال.

ويف ختام الندوة، قام مدير عام الإدارة العامة للمباحث 

والأدلة اجلنائية باإلقاء كلمة اخلتام، رفع خاللها اأ�صمى اآيات 

امللك حمد بن  التهاين والتربيكات حل�صرة �صاحب اجلاللة 

ال�صمو امللكي  البالد املفدى، و�صاحب  اآل خليفة ملك  عي�صى 

رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان  الأمري 

الوزراء، مبنا�صبة حتقيق هذا الإجناز الدويل الكبري، مثمًنا 

متقدًما  الإدارة،  ملنت�صبي  الداخلية  وزير  ودعم  توجيهات 

بال�صكر لرئي�س الأمن العام على رعايته لأعمال هذه الندوة 

اإدارة  ذاته بدور  الوقت  امل�صاركني فيها، م�صيًدا يف  وجلميع 

اأن  متمنًيا  العامة،  الآداب  وحماية  بالب�صر  الجتار  مكافحة 

تظل مملكة البحرين واحة لالأمن والأمان دائًما.

ب���ن دي���ن���ة: »ال���داخ���ل���ي���ة« م��ا���ص��ي��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ م��ن��ظ��وم��ة ال��ب��ن��اء ال��وط��ن��ي يف جم����ال ح���ق���وق الإن�����ص��ان
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�سماح عالم 

مــــداد 

»القلب الريا�سي« 

نـقـلـة نـوعـيـة وتـفـرد

املقبل  دي�سمرب  الريا�سي«  »القلب  م�ؤمتر  يقام 

حتت رعاية كرمية من �سم� ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل 

خليفة ممثل جللة امللك للأعمال الإن�سانية و�س�ؤون 

الطب  جمال  يف  ن�عية  نقلة  امل�ؤمتر  وميثل  ال�سباب، 

الريا�سي، خا�سة واأن مملكة البحرين تتفرد بتنظيمه 

على م�ست�ى دول املنطقة.

امل�ؤمتر  عن  للإعلن  ال�سحايف  امل�ؤمتر  وخلل 

ال�سحة  وزارة  بتنظيم من  الثلثاء  اأقيم  الذي  الطبي 

ومركز حممد بن خليفة اآل خليفة التخ�س�سي للقلب، 

والريا�سة،  لل�سباب  الأعلى  املجل�س  مع  وبالتعاون 

تكرار ظه�ر  اإن  ال�سالح  فائقة  ال�سحة  وزيرة  قالت 

ممار�سة  اأثناء  يف  امل�اطنني  لبع�س  وفيات  حالت 

تعد  ل  الريا�سية  وال�سالت  املما�سي  يف  الريا�سة 

ال�سئيلة  لن�سبتها  نظًرا  البحرين  مملكة  يف  ظاهرة 

ا�ستدعى  الأمر  ولكن  الريا�سة،  بني ممار�سي  للغاية 

�سرورة البحث عن الأ�سباب، وت�فري برامج تثقيفية 

وت�ع�ية للحث على ممار�سة الريا�سة بطريقة اآمنة، 

من  واحلد  الأرواح  على  احلفاظ  ه�  الهدف  ليظل 

ظاهرة ال�فاة اأثناء الريا�سة.

اإًذا �سحة القلب التي �ستك�ن م��سع نقا�س نخبة 

ظل  يف  كبرية  اأهمية  تكت�سب  الدوليني  الأطباء  من 

ملنظمة  امل�ستقبلية  ال�ست�سرافية  الدرا�سات  حتمله  ما 

ال�سحة العاملية، فبحل�ل عام 2030 من املت�قع وفاة 

�سن�ًيا  القلبية  الأمرا�س  ب�سبب  �سخ�س  ملي�ن   23
بح�سب الدرا�سات ال�سادرة عن الحتاد العاملي للقلب، 

كما وتقدر ال�فيات املبكرة الناجمة عن اأمرا�س القلب 

ما مت  اإذا  بـ%80، وميكن جتنبها  الدماغية  وال�سكتة 

التدخني،  اأهمها  من  والتي  اخلطر  بع�امل  التحكم 

والنظام الغذائي غري ال�سحي، وقلة الن�ساط البدين. 

الدم�ية  والدورة  القلب  اأمرا�س  تعترب  ذلك  اإىل 

والعامل،  البحرين  مملكة  يف  لل�فاة  الأول  ال�سبب 

%26 من  اأن  تبني  الأخري  ال�طني  امل�سح  وبناء على 

ن�سبة ال�فيات يف البحرين ترتبط مب�ساكل القلب على 

الرغم من اعتبارها من اأقل الن�سب يف ال�طن العربي، 

ال�سكان  %17 من  بال�سغط  امل�سابني  ن�سبة  وت�سكل 

بال�سكري،  للم�سابني  و15%  الرجال،  من  غالبيتهم 

للرجال   23% املدخنني  ن�سبة  فتبلغ  التدخني  اأما 

يدخن�ن  املدخنني  من  و70%  للن�ساء،   3% يقابلهم 

ال�سي�سة ل ال�سجائر. 

فح�سب  بال�سمنة،  اأي�سا  ترتبط  القلب  اأمرا�س 

ن�سبة  تبلغ  اإذ  كبرية  مع�سلة  هي  الأطباء  و�سف 

للن�ساء، يف  للرجال و47%   40% بال�سمنة  الإ�سابة 

الن�ساء  عند   28% الده�ن  ارتفاع  ن�سبة  تبلغ  حني 

و%30 عند الرجال. 

لي�ست  الفكرة  اأن  على  التاأكيد  من  لبد  وهنا 

روتني  من  كجزء  الريا�سة  ممار�سة  على  بالت�سجيع 

احلياة الي�مية فقط، بل يف ممار�سة الريا�سة بطريقة 

اأربعة  �سليمة و�سحية ت�ساعد على تفادي ما يقارب 

مليني وفاة �سن�ًيا يف خمتلف دول العامل، وهنا يكمن 

الفارق.

اإبراًزا لدور املراأة البحرينية يف دعم اقت�ساد بالدها خالل وبعد اجلائحة.. الأن�ساري لـ»اأك�سفورد جروب«:

البحرين م�ستمرة يف �سقل التجربة الوطنية حتقيًقا لعدالة امل�ساركة بني اجلن�سني

واأ�صارت الأن�صاري اإىل »التقرير الوطني للتوازن بني 

اجلن�صني« الذي ي�صدره املجل�س الأعلى للمراأة كل عامني، 

ويت�صمن منهجية قيا�س ملوؤ�صرات التوازن بني اجلن�صني، 

امل�صتوى  املحرز على  التقدم  تعمل على ر�صد  اآلية  وهي 

وقيا�س  كافة،  النوعية  واملجالت  القطاعات  الوطني يف 

فعالية وتاأثري ال�صيا�صات والت�صريعات واخلطط الوطنية 

املراأة  لنهو�س  الوطنية  اخلطة  موؤ�صرات  حتقيق  يف 

تعمل  �صيا�صات وخطط  من  يلزم  ما  البحرينية، وو�صع 

العائد  ويقي�س  البحرينية«  املراأة  »تناف�صية  رفع  على 

الإيجابي لذلك على املوؤ�صرات التنموية ومبقارنات دولية 

حتفز على التطوير امل�صتمر مل�صاهماتها على كل الأ�صعدة. 

تقرير  �صمن  جاءت  التي  ال�صحفية  املقابلة  ويف 

عنوان  حتت  جروب«  بزن�س  »اأك�صفورد  ن�صرته  �صامل 

»كيف ميكن اأن تربز مملكة البحرين كوجهة ا�صتثمارية 

اأن  اإىل  الأن�صاري  اأ�صارت  اجلائحة؟«  بعد  ما  مرحلة  يف 

فرتة  خالل  جهوده  من  �صاعف  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

ويوا�صل  ال�صتثنائية  الظروف  هذه  ملواكبة  اجلائحة 

تعي�صها  التي  القت�صادي  التعايف  مرحلة  خالل  جهوده 

البالد - حالًيا - مع الرتكيز ب�صكل خا�س على املجالت 

جمال  واأهمها  »كوفيد-19«،  جائحة  من  ت�صرراً  الأكرث 

ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  ذلك  احلر مبا يف  والعمل  التجارة 

واملتو�صطة وم�صروعات رائدات الأعمال اجلدد.

وقالت اإن املجل�س الأعلى للمراأة، ويف اإطار ا�صتجابته 

التي  ال�صتثنائية  الظروف  مع  التعامل  يف  الفعالة 

ال�صرتاتيجية  اخلطة  مبراجعة  قام  اجلائحة،  فر�صتها 

البحرينية  املراأة  لنهو�س  الوطنية  اخلطة  تنفيذ  ملتابعة 

)2021 – 2022( اآخًذا بالعتبار ال�صيا�صات والتدابري 

البناء  مع  اجلائحة  مع ظروف  للتكّيف  املعتمدة  املوؤقتة 

على جناحها وجتاوز اآثارها.

اجلن�صني  من  البحرينيني  الأعمال  رواد  اإن  وقالت 

تطوير  على  بن�صاط  ال�صعبة  الأوقات  هذه  يف  يعملون 

و�صمان  وتطويرها  م�صروعاتهم  ت�صغيل  مناذج 

ا�صتمرارية انتاجيتها وتناف�صيتها، واإدارة تلك امل�صروعات 

بطريقة مرنة، كالتعامل مع العمالء عرب القنوات الرقمية 

العمل  مثل  احلديثة  الأدوات  من  وال�صتفادة  اجلديدة 

وعالقات  �صراكات  وبناء  الرقمي،  والت�صوق  بعد  عن 

اأخرى، وتو�صيع عمليات  موؤ�ص�صات  تعاونية جديدة مع 

م�صروعاتهم يف الأ�صواق الإقليمية والعاملية. واأ�صافت اأنه 

يف الوقت ذاته بداأت كثري من رائدات الأعمال يف البحرين 

لالأ�صواق  امل�صتجدة  املتطلبات  لتلبية  اأعمالهن  بتطوير 

وامل�صتهلكني، م�صرية اإىل جهود هوؤلء الرائدات يف حتقيق 

النتعا�س القت�صادي ومنو الناجت املحلي الإجمايل ململكة 

البحرين.

واأكدت الأمني العام للمجل�س الأعلى للمراأة اأن الأولوية 

الآن تتمثل يف الرتكيز على تبني م�صارات متعددة ومرنة 

للتطور املهني والوظيفي مبا يلبي الحتياجات املتغرية 

ب�صرعة يف �صوق العمل، اإ�صافة اإىل توجيه املراأة لال�صتفادة 

من فر�س التعلم مدى احلياة مبا يحقق التوازن املن�صود 

يف �صوق العمل مبختلف م�صتوياته وجمالته.

جناح  اأن  اإىل  اللقاء  نهاية  يف  الأن�صاري  ولفتت 

ال�صلبية جلائحة  التداعيات  مواجهة  البحرين يف  مملكة 

والإجراءات  التحفيزية  احلزم  خالل  من  »كوفيد-19« 

ت�صريع  يف  �صك،  بال  �صي�صهم،  والوقائية  ال�صتباقية 

ا�صتعادة البالد جلاذبيتها ال�صتثمارية، وتعايف معدلت 

النمو القت�صادي اإىل �صابق عهدها.

وقد خ�صت جملة »اأك�صفورد بزن�س جروب« املجل�س 

الأعلى للمراأة مب�صاحة حتريرية لإلقاء ال�صوء على الدور 

على  بالدها  مل�صاعدة  البحرينية  املراأة  به  نه�صت  الذي 

اجلائحة،  فر�صتها  التي  ال�صتثنائية  التحديات  جتاوز 

البحرين  مملكة  خطة  حول  خا�س  اإ�صدار  �صمن  وذلك 

للتعايف من جائحة »كوفيد-19« يف املجالت املختلفة، 

احل�صور  تناولت  واإح�صاءات  اأرقام  على  ا�صتمل  والذي 

العمل  �صوق  يف  البحرينية  للمراأة  والنوعي  الكمي 

وجمالت اقت�صادية متنوعة. كما تناول الإ�صدار كذلك ما 

اتخذته مملكة البحرين من تدابري و�صيا�صات مركزة لدعم 

الوطنية للتوازن بني اجلن�صني يف علوم  املراأة كاملبادرة 

امل�صتقبل، وغريها من الإجراءات التي مت اتخاذها يف ظل 

اجلائحة مثل تطبيق �صيا�صة العمل عن بعد.

 اأكدت هالة الأن�ساري الأمني العام للمجل�س الأعلى للمراأة، يف مقابلة 

اأن املجل�س الأعلى للمراأة  اأجرتها مع جملة »اأك�سف�رد بزن�س جروب«، 

اإدماج احتياجات املراأة يف  يعمل جاهًدا عرب متابعته ل�سيا�سات وخطط 

امل�سار التنم�ي مب�ساندة كل اجله�د ال�طنية للرتقاء بطبيعة و�سيغة 

الأ�سري و�س�لً  ا�ستقرارها  بدًءا من  العامة،  املراأة يف احلياة  م�ساركة 

البحرين  اإن مملكة  الدولة. وقالت  القرار يف  اأعلى م�ست�يات �سنع  اإىل 

م�ستمرة يف �سقل التجربة ال�طنية حتقيًقا للت�ازن بني اجلن�سني الذي 

ت�سل نتائجه احلالية اإىل م�ست�ى يتفق مع درجة متكني املراأة البحرينية 

وواقع م�ساركتها يف القت�ساد ال�طني.

»الرتبية«: التحويل من املدار�س

 احلكومية اإىل اخلا�سة 1 اأغ�سط�س

اأعلنت وزارة الرتبية 

باب  فتح  عن  والتعليم 

املدار�س  من  التحويل 

املدار�س  اإىل  احلكومية 

اخلا�صة  ومن  اخلا�صة، 

بدًءا  وذلك  اخلا�صة،  اإىل 

ــق 1  ــواف ـــد امل مــن الأح
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2021، عرب خدمة »حتويل طلبة املدار�س« والتي 

الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات  هيئة  توفرها 

Bahrain. البحرين  ململكة  الوطنية  البوابة  عرب 

.bh
على  اأنه  بالوزارة  الت�صال  اإدارة  واأو�صحت 

اأولياء اأمور الطلبة الراغبني يف التحويل لل�صفوف 

للعام  الثانوي  الثالث  اإىل  البتدائي  الثاين  من 

اخلدمة  على  الدخول  2021-2022م  الدرا�صي 

تقدمي  خطوات  واتباع  املذكورة،  الإلكرتونية 

الطلب، والتي من �صمنها اإرفاق ن�صخة من قارئ 

وال�صهادة  اأمره،  وويل  للطالب  الذكية  البطاقة 

واإفادة  الدرا�صي 2021-2020،  للعام  النهائية 

»ر�صالة  اخلا�صة  املدر�صة  من  طرف  باإخالء 

اخلا�صة،  املدار�س  بني  ما  لالنتقال  ان�صحاب« 

ور�صالة قبول الطالب من املدر�صة اخلا�صة املنتقل 

اإليها.

هذا وقد عربت اإدارة الت�صال عن تقدير الوزارة 

واحلكومة  املعلومات  هيئة  مع  املثمر  للتعاون 

يف  للجمهور،  اخلدمة  هذه  لتوفري  الإلكرتونية، 

اإطار العديد من خدمات الوزارة التي يتم تقدميها 

اإلكرتونًيا، بالتعاون بني اجلهتني.

ر�سد جوائز بقيمة 4 اآلف دينار مبنا�سبة الذكرى الع�سرين لتاأ�سي�س املجل�س

»�سبابية الأعلى للمراأة« تطلق م�سابقة »ع�سرون عاًما وع�سرون اإبداًعا«

مبرور  الحتفاء  فعاليات  اإطار  يف 

ع�صرين عاًما على تاأ�صي�س املجل�س الأعلى 

املفدى  امللك  باأمر �صامي من جاللة  للمراأة 

ورئا�صة كرمية من �صاحبة ال�صمو امللكي 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة  الأمرية 

جلنة  اأعلنت  املفدى،  البالد  عاهل  قرينة 

ال�صباب باملجل�س الأعلى للمراأة عن تنظيم 

»ع�صرون  عنوان  حتت  اإبداعية  م�صابقة 

لل�صباب  تتيح  اإبداًعا«،  وع�صرون  عاًما 

املجل�س  م�صاركة  اجلن�صني  من  البحريني 

املنجزات  ال�صوء على  جهوده يف ت�صليط 

العقدين  خالل  البحرينية  للمراأة  البارزة 

الأخريين.

املواهب  اأ�صحاب  اللجنة  ودعت 

من  جمال  اأي  يف  اجلن�صني  من  ال�صابة 

باأنواعه  والر�صم  الت�صوير،  مثل  املجالت 

الأفالم  و�صناعة  والتمثيل،  املختلفة، 

والكتابة،  والإلقاء،  والأداء  الق�صرية، 

وال�صعر، واملو�صيقى وغريها من املجالت 

الإبداعية للم�صاركة يف هذه امل�صابقة التي 

يبلغ جمموع جوائزها 4 اآلف دينار.

ويحق لكل بحريني اأو مقيم على اأر�س 

للم�صابقة  التقدم  اجلن�صني  من  البحرين 

عاًما،  الأربعني  عمره  يتجاوز  األ  على 

�صرط اأن يت�صم العمل املر�صح بالحرتافية 

واأن  وامل�صمون،  الأفكار  يف  والإبداع 

يواكب ويحقق اأهداف امل�صابقة، ول يحق 

باأكرث من عمل فني،  اأن ي�صارك  للم�صارك 

الفني  العمل  يف  ي�صارك  اأن  املمكن  ومن 

اأق�صى، كما يحتفظ  اأ�صخا�س كحد  اأربعة 

املقّدم  املحتوى  ا�صتخدام  بحق  املجل�س 

ون�صره.

يف  بامل�صاركة  للراغبني  وميكن 

جوائزها  جمموع  البالغ  امل�صابقة  هذه 

اأعمالهم  اإر�صال  بحريني  دينار  اآلف   4

 2021 اأغ�صط�س   14 اأق�صاه  موعد  يف 

بلجنة  اخلا�س  الإلكرتوين  الربيد  عرب 

gmail.@youth.scw2020 ال�صباب 

 ،GOOGLE DRIVE ب�صيغة   com
الفائزة  الع�صرين  الأعمال  عر�س  و�صيتم 

جلنة  ان�صتغرام  من�صة  على  امل�صابقة  يف 

ال�صباب بعد التقييم من قبل جلنة خمت�صة 

تعمل على ا�صتقبال وفرز وحتكيم الأعمال 

امل�صاركة.

باملجل�س  ال�صباب  جلنة  وت�صتند 

امل�صابقة  لهذه  تنفيذها  يف  للمراأة  الأعلى 

تنفيذ  جمال  يف  املرتاكمة  خرباتها  على 

م�صابقة  اآخرها  كان  م�صابهة،  م�صابقات 

م�صابقة  وهي  بعد�صتي،  »ق�صتي 

لدى  وا�صع  باهتمام  حظيت  ت�صويرية 

اأو�صاط ال�صباب البحريني وجرى خاللها 

املبادرات  طبيعة  على  ال�صوء  ت�صليط 

البحرينية يف  املوؤثرة للمراأة  وامل�صاهمات 

التعامل مع حتديات الظروف ال�صتثنائية 

التي فر�صتها جائحة »كوفيد-19«، حيث 

الفنية  الأعمال  من  الكثري  امل�صابقة  تلقت 

من  وموؤثرة  ملهمة  ا  ق�ص�صً وثقت  التي 

املرئي  اأو  الفوتوغرايف  الت�صوير  خالل 

ر�صائل  ت�صمنت  ومبدع  احرتايف  وب�صكل 

للمراأة  الباهر  النجاح  حول  اإن�صانية 

احلياة  حتديات  حتويل  يف  البحرينية 

واللتزام  ال�صرب  يف  ودرو�س  فر�س  اىل 

وموا�صلة البناء.

عاًما  »ع�صرون  م�صابقة  وتندرج 

فعاليات  اإطار  يف  اإبداًعا«  وع�صرون 

املراأة  بيوم  للمراأة  الأعلى  املجل�س  احتفاء 

املراأة  يوم  العام مبنا�صبة  هذا  البحرينية 

هذا  تخ�صي�صه  جرى  الذي  البحرينية 

التنمية  يف  البحرينية  لـ»املراأة  العام 

وطن  يف  ارتقاء  م�صرية  الوطنية.. 

 20 مرور  منا�صبة  مع  تزامًنا  معطاء«، 

املجل�س. وياأتي الحتفاء  عاًما على ن�صاأة 

باملراأة البحرينية يف التنمية من�صجًما مع 

عمليات  �صمن  الن�صائي  احل�صور  عراقة 

ذلك  عمق  اإىل  بالنظر  الوطني  البناء 

تطوره  اإىل  وبالنظر  تاريخًيا،  احل�صور 

تطور  مع  واملت�صق  املنظم  التدريجي 

الدولة املدنية البحرينية احلديثة القائمة 

على اأ�ص�س العدالة وامل�صاواة يف احلقوق 

ون�صاء،  رجالً  املواطنني،  بني  والواجبات 

املجل�س  عمل  عليها  يرتكز  ثوابت  وهي 

الأعلى للمراأة الذي التزم منذ بداية عهده 

ل�صراكة  الرحبة  امللكية  الروؤية  مب�صاندة 

ن�صاء الوطن.

جلنة  ت�صكيل  مت  اأنه  بالذكر،  اجلدير 

للمراأة  الأعلى  باملجل�س  بال�صباب  خا�صة 

توجيهات  على  بناًء   ،2003 العام  يف 

�صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية �صبيكة بنت 

اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى 

رئي�صة املجل�س الأعلى للمراأة حفظها اهلل، 

واإعدادهم  بال�صباب من اجلن�صني  للعناية 

و�صع  يف  لالإ�صهام  ال�صحيح  الإعداد 

تقدم  جمال  يف  العامة  ال�صرتاتيجيات 

تطلعاتها  عن  والتعبري  البحرينية  املراأة 

وتبني ق�صاياها، وذلك من خالل متكينهم 

توؤهلهم  التي  الالزمة  املهارات  واإك�صابهم 

تعمل  التي  الوطنية  اجلهود  م�صاندة  من 

على  القائم  ال�صرتاتيجي  الجتاه  هذا  يف 

اجلهود  يف  والتكامل  الأدوار  يف  التوازن 

بني املراأة والرجل يف البناء التنموي.

مل تتعدَّ ن�سبة اإ�سابة من اأخذوها 0.05 %.. الفريق الوطني الطبي: 

املوؤ�سرات توؤكد فعالية اجلرعة املن�سطة يف التح�سني �سد الفريو�س

اأن الدرا�صات  اأكد الفريق الوطني الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( 

لفريو�س  امل�صاد  التطعيم  من  املن�صطة  اجلرعة  فاعلية  ك�صفت  الوطنية  واملوؤ�صرات 

كورونا، ودورها يف تخفيف الأعرا�س وامل�صاعفات امل�صاحبة للفريو�س عند احلالت 

الوفاة، حيث بلغ  اأو  املركزة  العناية  اأو دخول  العالج  التي قد ت�صتدعي تلقي  القائمة 

 131،192 )الثالثاء(  الأول  اأم�س  يوم  لغاية  املن�صطة  اجلرعة  اأخذوا  الذين  اإجمايل 

ا، منهم 71 حالة فقط اأ�صيبت بالفريو�س بعد 14 يوًما من اأخذ اجلرعة املن�صطة  �صخ�صً

بن�صبة مئوية متدنية جًدا )0.05%(، ومل ت�صتدِع حالة اأي من امل�صابني بالفريو�س بعد 

14 يوًما من اأخذ اجلرعة املن�صطة تلقي العالج يف امل�صت�صفى، وهذا ما يوؤكد على فاعلية 

اجلرعة املن�صطة يف تخفيف �صدة الأعرا�س امل�صاحبة للفريو�س عند الإ�صابة به والتي 

قد توؤدي يف بع�س الأحيان للوفاة.

على  واملقيمني  املواطنني  كورونا  لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  وحث 

جرعة  لكل  املقرر  الوقت  ويف  جرعاته  بكامل  للفريو�س  امل�صاد  التطعيم  على  الإقبال 

لتعزيز املناعة املجتمعية والو�صول اإىل التح�صني املطلوب مبا يحفظ �صحة و�صالمة 

املواطنني واملقيمني. اجلدير بالذكر اأنه مل يتم ت�صجيل اأي حالة وفاة بني من اأكملوا 14 

من  من حماية  املن�صطة  اجلرعة  توفره  ملا  املن�صطة،  اجلرعة  على  احل�صول  بعد  يوًما 

فريو�س كورونا وال�صاللت املتحورة منه.
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خالل  اخلليجية  اجلامعة  اأعلنت 

القبول  افتتاح  عن  املا�ضي  الأ�ضبوع 

والت�ضجيل يف برامج جامعة نورثهامبتون 

اجلامعة  يف  امل�ضت�ضافة  الربيطانية 

ح�ضلت  اأن  بعد  وذلك  اخلليجية، 

العامة  الأمانة  موافقة  على  »اخلليجية« 

البحرين  العايل يف مملكة  التعليم  ملجل�س 

املميزة،  الهند�ضية  الربامج  هذه  لفتتاح 

بكالوريو�س  التالية:  التخ�ض�ضات  يف 

واللكرتونية«  الكهربائية  »الهند�ضة 

و»الهند�ضة امليكانيكية«. 

وحدة  رئي�س  قالت  ال�ضدد  هذا  ويف 

القبول والت�ضجيل الأ�ضتاذة براء ال�ضامرائي: 

ي�ضكل  اجلديدة  الربامج  هذه  افتتاح  »اإن 

الطلبة  لكل  بالفر�س  غنية  فريدة  جتربة 

الراغبني يف درا�ضة التخ�ض�ضات الهند�ضية 

هذه  �ضتتيح  حيث  البحرين،  مملكة  يف 

التخ�ض�ضات فر�ضة احل�ضول على �ضهادة 

حملًيا  ومعتمدة  بريطانيا،  من  دولية 

مع  وخارجها،  البحرين  مملكة  يف  وعاملًيا 

واخلربات  التعليمية  اجلودة  ذات  �ضمان 

وبتكلفة  للخارج  ال�ضفر  حال  يف  املتوافرة 

منا�ضبة«.

ال�شامرائي: تعلن ا�شتمرار عملية القبول والت�شجيل

 للتخ�ش�شات الهند�شية التابعة جلامعة نورثهامبتون الربيطانية

براء ال�سامرائي

املهند�شة الب�شتكي من »البرتوكيماويات« ت�شارك بورقة عمل يف 

ندوة االحتاد العربي للأ�شمدة بعنوان »اال�شتدامة تقود امل�شتقبل«

التي  املرئية  الندوة  يف  م�ضاركتها  خالل 

يف   )AFA( لالأ�ضمدة  العربية  الحتاد  نظمها 

العربية،  ال�ضيخ بجمهورية م�ضر  مدينة �ضرم 

قدمت املهند�ضة البيئية ب�ضركة اخلليج ل�ضناعة 

البرتوكيماويات رمي الب�ضتكي ورقة عمل مهمة 

يف  الأعمال  »دور  على  ال�ضوء  خاللها  األقت 

.»)SDGs( حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة

التي  الندوة  خالل  رمي  املهند�ضة  وركزت 

عنوان  حتت  اجلاري  يوليو   28 يف  اأقيمت 

»ال�ضتدامة تقود امل�ضتقبل«، على اأهمية مواءمة 

كما  امل�ضتدامة،  التنمية  اأهداف  مع  الأعمال 

لل�ضركات  ميكن  كيف  الورقة  يف  ا�ضتعر�ضت 

اأعمالها  يف  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  دمج 

وجعلها حقيقة واقعة. 

رمي  املهند�ضة  تطرقت  ذلك،  على  عالوة 

ا اإىل اأف�ضل املمار�ضات والتي كان من بينها  اأي�ضً

جتربة �ضركة اخلليج ل�ضناعة البرتوكيماويات 

يف تطبيق 11 خطوة نحو جعل اأهداف التنمية 

امل�ضتدامة حقيقة واقعة يف ال�ضركة، بالإ�ضافة 

اإىل اإ�ضهامات ال�ضركة الأخرى فيما يتعلق بهذه 

الأهداف الأممية.

اأثنى  املنا�ضبة،  بهذه  له  ت�ضريح  ويف 

�ضركة  رئي�س  جواهري،  عبدالرحمن  الدكتور 

على  البرتوكيماويات  ل�ضناعة  اخلليج 

الب�ضتكي،  رمي  للمهند�ضة  الفاعلة  امل�ضاركة 

م�ضيًفا باأن ال�ضركة حري�ضة كل احلر�س على 

ال�ضركة  ملوظفي  امل�ضاركة  فر�س  كافة  توفري 

وموظفاتها يف خمتلف الندوات وور�س العمل 

البحرين  مملكة  داخل  تعقد  التي  تلك  �ضواء 

بجميع  ال�ضركة  اعتزاز  موؤكًدا  خارجها،  اأو 

املوظفني وما يقدمونه من اأدوار خلدمة �ضناعة 

البرتوكيماويات وامل�ضاهمة يف تطويرها.

مو�ضوع  باأهمية  ال�ضركة  رئي�س  واأ�ضاد 

رمي  املهند�ضة  طرحتها  التي  العمل  ورقة 

خاللها  تطرقت  والتي  الندوة  خالل  الب�ضتكي 

التنمية  اأهداف  دمج  يف  ال�ضركة  لتجربة 

الذي  الكبري  والنجاح  عملها  يف  امل�ضتدامة 

واأن  خا�ضة  ال�ضاأن  هذا  يف  ال�ضركة  حققته 

تعد  البرتوكيماويات  ل�ضناعة  اخلليج  �ضركة 

يف واقع الأمر مثالً رائًدا يحتذى به يف تطبيق 

ا�ضرتاتيجية  يف  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف 

التي  الأهداف  هذه  اأهمية  اإىل  م�ضرًيا  اأعمالها، 

اعتمدها املجتمع الدويل يف عام 2015، كجزء 

التنمية  ب�ضاأن  جديد  عاملي  اأعمال  جدول  من 

امل�ضتدامة.

من جانبها، اأعربت املهند�ضة رمي الب�ضتكي 

عن جزيل �ضكرها وتقديرها للثقة الكبرية التي 

لفريق  جواهري  عبدالرحمن  الدكتور  يوليها 

العمل، وحر�ضه الكبري على تذليل كل العقبات 

الفر�س  اغتنام  على  املوظفني  وت�ضجيع 

ال�ضركة  توفرها  التي  املتنوعة  التدريبية 

الندوات  يف  امل�ضتمرة  امل�ضاركات  جانب  اإىل 

واملوؤمترات املتخ�ض�ضة التي تعمل على زيادة 

الوعي واكت�ضاب املزيد من اخلربة واملعرفة.

رمي الب�ستكي

ت�شييد جامع جديد �شمن خمطط مدينة ديار املحرق يف م�شروع جيوان

الرامية  م�ضاعيها  انطالًقا من 

الالزمة  املرافق  جميع  توفري  اإىل 

لتحقيق الكتفاء للمجتمع، اأعلنت 

اأكرب  اإحدى  املحرق،  ديار  �ضركة 

يف  العقاري  التطوير  �ضركات 

مملكة البحرين، عن البدء بت�ضييد 

ياأتي  جيوان،  م�ضروع  يف  جامع 

خالل  ال�ضركة  اإعالن  بعد  هذا 

م�ضجد  ت�ضييد  عن  اأبريل  �ضهر 

مال اهلل وجامع خنجي يف كل من 

وديرة  ال�ضكني  �ضارات  م�ضروع 

العيون.

بتعيني  املحرق  ديار  وقامت 

ملبا�ضرة  للمقاولت  بواب  �ضركة 

اأعمال  بدء  مت  حيث  امل�ضروع، 

ومن   2021 اأبريل  يف  البناء 

املزمع اأن يكتمل اجلامع يف �ضهر 

اأبريل من العام 2022. مت التربع 

لبناء اجلامع  من قبل فاعل خري 

على م�ضاحة بناء قدرها 1،130 

مرًتا مربًعا تقريًبا والذي �ضيخدم 

�ضكنية  وحدة   450 حوايل 

و�ضي�ضتقبل اأكرث من 500 م�ضٍل 

من الرجال والن�ضاء.

�ضرح  املنا�ضبة  وبهذه 

العمادي  علي  اأحمد  املهند�س 

ديار  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س 

اأن  »ي�ضعدنا  قائالً:  املحرق 

يف  جامع  ت�ضييد  بدء  عن  نعلن 

م�ضروع جيوان ونتوجه بال�ضكر 

على  البي�ضاء  الأيادي  لأ�ضحاب 

جميع  بجانب  ال�ضخّي،  تربعهم 

�ضاهمت  التي  املعنية  اجلهات 

ا�ضتهالل هذه  باآخر يف  اأو  ب�ضكل 

هذه  وتهدف  الكرمية.  املبادرة 

متكامل  جممع  لتوفري  اخلطوة 

التي  اخلدماتية  مرافقه  مبختلف 

تلبي احتياجات املقيمني والزوار 

العبادة  كدور  �ضواء  حد  على 

والتي تعد عن�ضًرا اأ�ضا�ضًيا �ضمن 

خمطط مدينة ديار املحرق«.

اجلامع  ت�ضميم  و�ضيحمل 

البحريني  املعماري  الطابع 

مت  حيث  والع�ضري،  التقليدي 

لت�ضكيل  الإ�ضالمي  النمط  دمج 

ُتزّين  اإ�ضالمية  هند�ضية  زخارف 

واملنارة.  والقبة  الواجهات 

بالأ�ضالة  اجلامع  �ضيتمتع  كما 

املعمارية،  بت�ضاميمه  واجلمال 

ينب�س  فنًيا  معلًما  يجعله  مما 

املعمارية  الت�ضاميم  بجمال 

الأ�ضيلة. البحرينية والإ�ضالمية 

اأكرب  من  املحرق  ديار  وتعد 

املدن ال�ضكنية املتكاملة يف مملكة 

بطابعها  تت�ضم  حيث  البحرين 

املغايرة  ورفاهيتها  الفاخر 

خيارات  خاللها  من  توفر  التي 

متنوعة من حلول ال�ضكن و�ضبل 

اإذ  الراقية،  الع�ضرية  احلياة 

الفريد  املزيج  بجانب  هذا  ياأتي 

من  املحرق  ديار  تقدمه  الذي 

والتجارية  ال�ضكنية  املرافق 

التي  وال�ضحية  والرتفيهية 

الع�ضرية  املدينة  منوذج  تاأ�ضل 

وامل�ضتقبلية.  املتكاملة 

املجل�س االأعلى لل�شحة يزور م�شت�شفى االإر�شالية االأمريكية بالرفاع

ا�ضتقبلت اإدارة م�ضت�ضفى الإر�ضالية الأمريكية يف مركز 

الأعلى  املجل�س  من  وفًدا  الأ�ضنان  وطب  ال�ضحي  الرفاع 

لل�ضحة بالبحرين . 

وقام الفريق الدكتور ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

املركز  يف  بجولة  وفريقه  لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

لل�ضركات  التنفيذي  الرئي�س  �ضرييان  جورج  الدكتور  مع 

التنفيذي  والرئي�س  الأمريكية  الإر�ضالية  م�ضت�ضفى  لدى 

للمجموعات جوليا تويف. 

واأو�ضح رئي�س خط اخلدمة يف عيادة الرفاع الدكتور 

ربيع اأبو ليلى طريقة عمل العيادة خالل الزيارة. 

جدير بالذكر اأن عيادة الرفاع التي مت افتتاحها يف عام 

2018 متتلك مركًزا �ضحًيا للياقة البدنية ويحتوي املكان 

على �ضالة األعاب ريا�ضية جمهزة جتهيًزا جيًدا وم�ضبًحا 

داخلًيا كبرًيا ومرافق اأخرى.

»الزياين« تقدم جمموعة تطبيقات 

التكامل للطابعات متعددة الوظائف

تعد اأمتتة العمليات اأمًرا �ضرورًيا 

وزيادة  امل�ضتقبل  يف  عملك  حلماية 

الإنتاجية ل�ضمان ا�ضتمرارية الأعمال 

يف املناخ ال�ضحي املتغري احلايل، مما 

ت�ضميم  اإعادة  عليك  يتعني  اأنه  يعني 

مرونة  اأكرث  وجعلها  عملك،  عمليات 

املوارد  على  اعتماًدا  واأقل  و�ضفافية 

الزياين  �ضركة  تقدم  وبذلك  الب�ضرية. 

للخدمات التجارية جمموعة تطبيقات 

Ricoh للطابعات  التكامل الذكية من 

الوظائف. و�ضتمكن تطبيقات  متعددة 

توفري  من  امل�ضتخدم  الذكية  التكامل 

�ضري  وتكامل  ال�ضحابية  التطبيقات 

الطابعات  عــرب  امل�ضتندات  عمل 

تطبيقاتنا  تعمل  الوظائف.  متعددة 

�ضهلة ال�ضتخدام على تو�ضيل طابعة 

 )MFP( متعددة الوظائف )Ricoh(

الأخرى  الذكية  والأجهزة  واملنتجات 

بخدمات ال�ضحابة ال�ضحابية ال�ضهرية 

ميكن  بحيث  خارجية،  جهات  من 

على  املهمة  املعلومات  اإىل  الو�ضول 

الفور.

جهاز  بني  التكامل  ا  اأي�ضً وتقدم 

من  مبجموعة  بك  اخلا�س   )Ricoh(

التي  اخلارجية  ال�ضحابية  اخلدمات 

يعني  وهذا  منها.  ال�ضتفادة  ميكن 

مرتبًطا  تكون  لأن  م�ضطًرا  ل�ضت  اأنك 

اإىل  للو�ضول  واحدة  �ضبكة  اأو  بجهاز 

حتى  اأو  حتتاجها  التي  امل�ضتندات 

على  احل�ضول  او  اأوراق  طباعة 

اأي  من  العمل  للفرق  ميكن  تقرير. 

وعر�س  ات�ضال  على  والبقاء  مكان 

اأجهزتهم  من  وم�ضاركتها  امللفات 

اخلا�ضة.

الذكية  التكامل  تطبيقات  تتميز 

من Ricoh بالآتي:

املوقع  اإىل  امل�ضتندات  اإر�ضال   -

ال�ضحيح  بالتن�ضيق  ال�ضحيح، 

وبا�ضم امللف ال�ضحيح.

اليدوية  امل�ضتندات  مهام  اأمتتة   -

املتكررة لتوفري الوقت.

ال�ضهري،  ال�ضتثمار  انخفا�س   -

اإذ ل يلزم وجود اأجهزة اأو خوادم اأو 

دعم تكنولوجيا املعلومات اأو �ضيانة 

جديدة.

اجلهاز  حت�ضني  على  م�ضاعدة   -

امل�ضتندات  خ�ضو�ضية  حماية  على 

وقت  ـــادة  وزي املــفــقــودات  وتقليل 

ت�ضغيل اجلهاز.

- م�ضاعدة املكاتب القانونية على 

من  املحاماة  مكتب  اإنتاجية  حت�ضني 

خالل ملف املحكمة وختم بيت�س.

ومراكز  م�ضاعدةامل�ضت�ضفيات   -

عملية  تب�ضيط  على  ال�ضحية  الرعاية 

تاأهيل املري�س مع امل�ضاعدة يف حماية 

املري�س. خ�ضو�ضية 

ولالإجابة  املعلومات  من  للمزيد 

على ا�ضتف�ضاراتكم يرجى منكم زيارة 

www.azcsbh. الإلكرتوين  موقعنا 

للخدمات  ــاين  ــزي ال �ضركة   com
الأرقام:  على  الت�ضال  اأو  التجارية 

.33305468 - 17294800



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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ما و�صلنا اإليه من تراجع اأعداد الإ�صابات يجب 

يف  ا  خ�صو�صً بالتدابري،  اللتزام  عرب  عليه  احلفاظ 

املنا�صبات الدينية القادمة.

اهلل  باإذن  و�صتبقى  ولزالت  كانت  البحرين 

تدوير  اإعادة  كيفية  يف  عظيمة  درو�ًصا  تعطي 

اإىل  وحتويلها  م�صتهدفيها  وت�صرفات  اأ�صوات 

م�صدر طاقة لتحقيق الإجنازات.

Thursday 29th July 2021 - No. 11800 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

جت�صد الفنانة غادة 

عادل �صمن اأحداث 

م�صل�صل »الثمانية«، دور 

ممثلة خالل الأحداث 

وتتعر�ض لكثري من 

املواقف ال�صعبة وتدخل 

يف �صراعات وتتواىل 

الأحداث يف اإطار درامي 

م�صوق، بينما يج�صد 

الفنان اآ�صر يا�صني دور 

�صابط مباحث ويواجه 

العديد من ال�صراعات 

وتدور الأحداث يف اإطار 

اجتماعي واإثارة اأك�صن.

وينتمى امل�صل�صل لنوعية 

الـ8 حلقات الدرامية، 

ومن املقرر عر�صه 

على اإحدى املن�صات 

الإلكرتونية نهاية العام 

اجلاري. وي�صتعد فريق 

العمل لل�صفر لإحدى 

الدول الأوروبية، 

منت�صف ال�صهر اجلاري، 

لت�صوير امل�صاهد 

اخلارجية للم�صل�صل.

1921 - اأدولف هتلر يت�ىل رئا�شة حزب العمال 

الق�مي ال�شرتاكي الأملاين.

عر�ص  على  ملًكا  فاروق  امللك  تت�يج   -  1937

م�شر ر�شمًيا، وذلك بعد و�ش�له ل�شن الر�شد بالتاريخ 

الهجري.

ال�شفينة  تغرق  اليابانية  البحرية   -  1945

عن  اأ�شفر  مما  »اإندياناب�لي�ص«  الأمريكية  احلربية 

مقتل 883 بحاًرا فيما اعترب اأ�ش�اأ خ�شارة من ن�عها 

يف تاريخ البحرية الأمريكية.

1957 - تاأ�شي�ص ال�كالة الدولية للطاقة الذرية.

1958 - اإن�شاء وكالة الف�شاء الأمريكية »نا�شا«.

ت�شارلز  الأمري  الربيطاين  العهد  ويل   -  1981

يتزوج من ديانا �شبين�شر يف حفل زواج مهيب.

عن  حتتجب  املقد�شية  النهار  �شحيفة   -  1994

ال�شدور ب�شبب منعها من الت�زيع يف ال�شفة الغربية 

وغزة بقرار من ال�شلطة الفل�شطينية حديثة الن�شاأة.

تف�ز  �شعاع  غادة  ال�ش�رية  الريا�شية   -  1996

اأوملبياد  يف  الق�ى  األعاب  ل�شباعي  الذهبية  بامليدالية 

اأطلنطا يف ال�ليات املتحدة.

الت�شغيلي  مايكرو�ش�فت  نظام  اإ�شدار   -  2015

»ويندوز 10«.

بعد مرور 40 عاًما.. قطعة من كعكة زفاف »ديانا« للبيع

كعكة  من  كبرية  �شريحة  تعر�ص 

ت�شارلز  بالأمري  اخلا�شة  الزفاف 

والراحلة ديانا، للبيع، رغم مرور 40 

عاًما على زواجهما.

هي  للبيع  املعرو�شة  وال�شريحة 

التي  وديانا،  ت�شارلز  زفاف  كعكة  من 

ومزينة  طبقات،   5 من  مك�نة  كانت 

ب�شعار ملكي. وح�شبما ذكرت �شحيفة 

»ذا �شن« الربيطانية، فاإن القطعة التي 

�شتعر�ص للبيع يف مزاد، قد كانت من 

م�ظفات  اإحدى  �شميث،  م�يرا  ن�شيب 

حفل  بعد  لها  منحت  وقد  الأم،  امللكة 

الزفاف الذي اأقيم �شنة 1981، علًما اأن 

اأبعادها تبلغ 8 يف 7 اإن�شات.

بقطعة  م�يرا  عائلة  واحتفظت 

حيث   ،2008 عام  حتى  احلل�ى 

ا�شرتاها جامع التحف الذي �شيعر�شها 

يف مزاد يقام مبدينة �شرين�شي�شرت.

فاإنه  الربيطانية،  ال�شحيفة  ووفق 

احلل�ى  �شريحة  تباع  اأن  املت�قع  من 

مقابل 500 جنيه اإ�شرتليني.

امللكية  املقتنيات  خبري  وو�شف 

غريب  »تذكار  باأنها  احلل�ى  قطعة 

»ل  مازًحا:  وقال  ن�عه«،  من  وفريد 

اأو�شي اأحًدا بتناولها«. جدير بالذكر اأن 

ت�شارلز  زفاف  بكعكة  اخلا�شة  القطعة 

وديانا قد �شمدت اأكرث من زواجهما، اإذ 

انف�شل الزوجان يف عام 1996.

التواأم ال�صيامي اليمني ي�صل الريا�ض.. واليوم عملية ف�صلهما

ي��شف  اليمني،  ال�شيامي  الت�اأم  و�شل 

ويا�شني، برفقة والديهما اإىل قاعدة امللك �شلمان 

الإخالء  طائرة  عرب  الريا�ص،  يف  اجل�ية 

الطبي اجل�ي، مب�شاندة من ق�ات حتالف دعم 

احلرمني  خادم  لت�جيهات  اإنفاًذا  ال�شرعية، 

حيث  عبدالعزيز،  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 

عبدالعزيز  امللك  الطبي، مبدينة  الفريق  يجري 

الي�م  الريا�ص،  يف  ال�طني،  للحر�ص  الطبية 

اخلمي�ص، عملية جراحية لف�شلهما.

على  العام  امل�شرف  اأكد  ال�شاأن،  هذا  ويف 

مركز امللك �شلمان لالإغاثة والأعمال الإن�شانية، 

تعك�ص  املبادرة  اأن  الربيعة،  عبداهلل  الدكت�ر 

جتاه  اململكة  به  تق�م  الذي  الإن�شاين  الدور 

العامل، خا�شة يف الدول املنك�بة.

حممد  ويدعى  الت�اأم،  والد  اأعرب  بدوره، 

احلرمني  خلادم  �شكره  عن  عبدالرحمن 

حالة  تبنيهما  على  العهد،  وويل  ال�شريفني، 

طفليه وما حظي به من حفاوة ال�شتقبال وكرم 

ال�شيافة.

الذي  الإن�شاين  للعمل  تقديره  على  و�شدد 

الطبي  بالفريق  ثقته  وعلى  اململكة،  تقدمه 

ال�شع�دي؛ نظًرا خلربته الط�يلة يف هذا املجال.

اأن العملية، هي رقم 50 من �شل�شلة  يذكر 

الربنامج  اأجراها  التي  الت�ائم،  ف�شل  عمليات 

والتي  ال�شيامية،  الت�ائم  لف�شل  ال�شع�دي 

�شملت 21 دولة ح�ل العامل.

العثور على اأكرب حجر

من الياقوت الأزرق يف العامل

عرث عمال على اأكرب حجر من الياق�ت الأزرق يف 

�شخ�ص  بئًرا يف حديقة  يحفرون  كان�ا  بينما  العامل، 

يقيم يف مدينة راتناب�را ب�شريالنكا.

وقّدر  كيل�غرامات،   510 احلجر  وزن  ويبلغ 

اإ�شرتليني،  جنيه  ملي�ن   72 بنح�  قيمته  خرباء 

وفًقا  ك�ل�مب�،  يف  امل�شارف  باأحد  خلزنة  نقل  وقد 

لـ»�شكاي ني�ز«.

مالك  عن  الربيطانية،  �شن«  »ذا  �شحيفة  ونقلت 

العمالقة،  الياق�تة  على  فيها  العث�ر  مت  الذي  العقار 

ق�له:  جاماجي  الأول  ا�شمه  عن  فقط  ك�شف  والذي 

»اأعلمنا اأحد العمال الذين كان�ا يعمل�ن على حفر بئر 

باأنها  تبدو  التي  الأحجار  بع�ص  ب�ج�د  حديقتي  يف 

براقة«.

عملية  العمالق  الثمني  احلجر  ا�شتخراج  وتبع 

اإزالة ال�ش�ائب، كي يتمكن خرباء الأحجار الكرمية من 

حتليل ج�دتها والت�شديق عليها.

الكرمية  لالأحجار  ال�طنية  الهيئة  وعلقت 

الثمني«،  »الكت�شاف  على  �شريالنكا  يف  واملج�هرات 

ب�شكل مقت�شب خ�فا من اإقدام كثريين على احلفر يف 

املنطقة التي عرث فيها على احلجر، ولكنها قالت: »اإنه 

�شنتيمرتا،   100 ط�له  يبلغ  حيث  العامل،  يف  الأكرب 

وعر�شه 72 �شنتيمرًتا، وارتفاعه 50 �شنتيمرًتا«.

 Fast & Furious 9 اإيرادات

تتخطى حاجز الـ600 مليون دولر

تخطت اإيرادات فيلم Fast & Furious 9حاجز 

اإىل 622 ملي�ًنا  الـ600 ملي�ن دولر، لت�شل بذلك 

التذاكر العاملي، وكان قد  األف دولر يف �شباك  و77 

ماي�  يف  العامل  ح�ل  العر�ص  دور  يف  العمل  طرح 

الأمريكية يف 25  العر�ص  لكنه و�شل دور  املا�شي، 

ي�ني� املا�شي.

و516  ملي�ًنا   163 بني  الإيرادات  وانق�شمت 

املتحدة  ال�ليات  داخل  العر�ص  بدور  دولر  اآلف 

بدور  دولر  األف  و561  ملي�ًنا  و458  الأمريكية، 

العر�ص ح�ل العامل.

»ال�صحة«: ت�صجيل 115 اإ�صابة 

جديدة بفريو�ض »كورونا«.. ول وفيات

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

13798 يف ي�م 28 ي�لي� 2021، اأظهرت ت�شجيل 115 

حالة قائمة جديدة منها 36 حالة لعمالة وافدة، و63 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و16 حالة قادمة من اخلارج، كما 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة  تعافت 74 

املتعافية اإىل 266571.

حالت،   3 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

حالتان، يف حني اأن 889 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 892 حالة قائمة.
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 الملك: ما نحققه اليوم سيظل إنجازًا 
مشرفًا يعكس تحدي ووعي أبناء البحرين

أك��د حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
المف��دى القائ��د األعل��ى رئيس مجلس 
الدف��اع األعل��ى حفظ��ه اهلل ورع��اه، أن 
م��ا نحققه اليوم س��يظل إنجازًا مش��رفًا 
يعكس ما يتحلى ب��ه أبناء البحرين من 
روح التحدي والوع��ي األصيل، مواصلين 
معًا تكاتفنا للرق��ي بنهضتنا التنموية 
ومس��يرتنا الحضارية الشاملة بكل عزٍم 
نحو مس��تقبٍل أكثر إش��راقًا لنا وألجيالنا 

القادمة بعون اهلل تعالى.
وت��رأس جالل��ة الملك المف��دى القائد 
األعل��ى رئيس مجل��س الدف��اع األعلى 
حفظه اهلل ورعاه، بحضور صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى رئيس 
مجل��س ال��وزراء حفظ��ه اهلل، اجتم��اع 
مجل��س الدفاع األعلى ال��ذي ُعقد أمس 

في قصر الصخير.
وفي مس��تهل االجتماع، أع��رب حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك المف��دى القائد 
األعلى أي��ده اهلل، عن اعت��زازه بالجهود 
يبذله��ا  الت��ي  والمق��درة  المخلص��ة 
صاح��ب الس��مو الملك��ي ول��ي العه��د 
رئيس مجلس ال��وزراء وقيادته المميزة 
والس��ديدة لفري��ق البحرين في س��بيل 
التص��دي لجائحة كورون��ا، مضيفًا أيده 
اهلل إنن��ا نش��هد ما يحقق��ه الفريق من 
نجاحات بكل إتقان وحرفية رفيعة وفق 
خطٍط مدروس��ة وجه��وٍد حثيثة أثمرت 
عن انخفاض في أعداد الحاالت القائمة 
اليومي��ة وتزايد أع��داد المتعافين وإن 
ذلك يبشر بحمد اهلل بالخير. مما يعكس 
الدور الكبي��ر الذي تضطلع ب��ه الكوادر 
الطبي��ة والصحية وجمي��ع العاملين في 
الصف��وف األمامية والجهات المس��اندة 

والمتطوعين.
كما نوه جاللته أيده اهلل، بإشادة معالي 

الدكت��ور تيدروس غيبريس��وس المدير 
الع��ام لمنظمة الصح��ة العالمية خالل 
واإلجراءات  بالمب��ادرات  للب��الد،  زيارته 
المميزة التي قامت بها مملكة البحرين 
وم��ا حققت��ه م��ن نجاح��ات وتعاملها 

الجائح��ة  له��ذه  للتص��دي  المبه��ر 
تجرب��ة  بتوثي��ق  ودعوت��ه  العالمي��ة، 
البحرين الناجحة لالستفادة منها دوليًا. 
وقد تاب��ع المجلس باهتم��ام، تطورات 
التونس��ية  الجمهوري��ة  ف��ي  الوض��ع 

الشقيقة متمنيًا لتونس وشعبها العزيز 
بتحقيق األمن واالستقرار والنماء بقيادة 
فخام��ة الرئي��س قي��س س��عيد رئيس 
الجمهورية. كما بح��ث المجلس العمل 
على تطوي��ر األداء التقني والتكنولوجي 

في الدولة لكل ما فيه خير وتقدم وطننا 
العزيز. 

وأشاد أيده اهلل بالعمل الدؤوب والمثمر 
ال��ذي تق��وم ب��ه ق��وة دف��اع البحرين، 
الداخلي��ة،  ووزارة  الوطن��ي،  والح��رس 
وحرصه��م الدائم على النه��وض بأداء 
واجباتهم السامية ببسالة وعزم ال يلين 

حمايًة للوطن والذود عن مكتسباته.
وقدم اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة مستش��ار األمن الوطني 
األمي��ن الع��ام لمجلس الدف��اع األعلى، 
بالمواضي��ع  يتعل��ق  للمجل��س  إيج��ازًا 
الهادفة لرفع القدرات الدفاعية واألمنية 
والصحي��ة، وبحث المجلس الموضوعات 
المدرج��ة عل��ى ج��دول أعمال��ه، واتخذ 
بش��أنها الق��رارات الالزمة ل��كل ما فيه 
خير وأمن وطننا العزيز ومواطنيه الكرام 

والمقيمين على أرضه الطيبة.

العاهل يترأس اجتماع مجلس الدفاع األعلى بحضور ولي العهد رئيس الوزراء

قيادة مميزة لولي العهد رئيس الوزراء لفريق البحرين للتصدي للجائحة

نتمنى لتونس وشعبها تحقيق األمن واالستقرار والنماء بقيادة الرئيس قيس سعيد

نواصل معًا تكاتفنا للرقي بنهضتنا التنموية ومسيرتنا الحضارية الشاملة بكل عزم 

المجلس يبحث العمل على تطوير األداء التقني والتكنولوجي لما فيه خير الوطن 

الفريق يحقق نجاحات بكل إتقان وحرفية رفيعة أثمرت انخفاض الحاالت اليومية 

عمل دؤوب لقوة الدفاع والحرس الوطني و»الداخلية« لحمايًة الوطن والذود عن مكتسباته
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»الخدمة المدنية« يتعاون مع 
»الوطني لإليرادات« لتطبيق 
وتحديث نظم إدارة الجودة

أعلن جهاز الخدمة المدني��ة والجهاز الوطني لإليرادات عن تعاون 
مش��ترك بشأن تطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة بالجهاز الوطني 
لإليرادات، حيث اس��تعرض كل من رئيس جه��از الخدمة المدنية 
أحم��د الزاي��د والرئي��س التنفيذي للجه��از الوطني لإلي��رادات رنا 
فقيهي حيثيات هذا التعاون والمراحل األساسية للتنسيق والعمل 

المشترك تعزيزًا لسبل االرتقاء باألداء الحكومي.
ويأت��ي هذا التعاون بي��ن جهاز الخدمة المدني��ة والجهاز الوطني 
لإليرادات اس��تنادًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرس��وم 
بقانون رقم )48( لسنة 2010، والذي يقضي بإعطاء جهاز الخدمة 
المدنية مس��ؤولية إدارة األداء المؤسسي وتطبيق أنظمة الجودة 

بالجهات الحكومية.
ويه��دف التعاون المش��ترك إلى تهيئة الجه��از الوطني لإليرادات 
لتطبي��ق نظ��ام إدارة الج��ودة وتقدي��م الدع��م الفن��ي والتدريب 
والمس��اندة اإلدارية بما يضمن الوفاء بجمي��ع متطلبات مواصفة 
اآلي��زو 9001:2015. ومن جانبه س��يقوم جهاز الخدم��ة المدنية 
بإعداد خطة لإلشراف والتدقيق على تطبيق نظام إدارة الجودة في 
الجهاز الوطني لإليرادات، حيث يتضمن ذلك خمس مراحل أساسية 
وهي نش��ر ثقافة الج��ودة، وعملي��ة التوثيق، والتدري��ب والدعم، 
ومرحلت��ي التدقي��ق الداخلي والخارج��ي اس��تعدادًا للحصول على 
ش��هادة اآليزو العالمية، باإلضافة إلى تقديم النصح واإلرشاد فيما 

يتعلق باستخدام التقنيات المناسبة لتطبيق نظام إدارة الجودة.

»التربية«: فتح باب التحويل من 
المدارس األحد عبر البوابة الوطنية

أعلن��ت وزارة التربي��ة والتعليم عن فتح ب��اب التحويل من المدارس 
الحكومي��ة إلى الم��دارس الخاصة، ومن الخاصة إل��ى الخاصة، وذلك 
ب��دءًا م��ن األحد المواف��ق 1 أغس��طس 2021 ولغاي��ة الخميس 19 
أغس��طس 2021، عبر خدمة »تحويل طلبة المدارس« والتي توفرها 
هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية عبر البوابة الوطنية لمملكة 
البحرين Bahrain.bh. وأوضحت إدارة االتصال بالوزارة أنه على أولياء 
أمور الطلبة الراغبين في التحويل للصفوف من الثاني االبتدائي إلى 
الثال��ث الثانوي للعام الدراس��ي 2021-2022 الدخ��ول على الخدمة 
اإللكتروني��ة المذك��ورة، واتباع خط��وات تقديم الطل��ب، والتي من 
ضمنها إرفاق نس��خة من قارئ البطاقة الذكي��ة للطالب وولي أمره، 
والشهادة النهائية للعام الدراسي 2020-2021، وإفادة بإخالء طرف 
من المدرسة الخاصة »رسالة انس��حاب« )لالنتقال ما بين المدارس 
الخاصة(، ورسالة قبول الطالب من المدرسة الخاصة المنتقل إليها. 
وقد عبرت إدارة االتصال عن تقدير الوزارة للتعاون المثمر مع هيئة 
المعلومات والحكوم��ة اإللكترونية، لتوفير ه��ذه الخدمة للجمهور، 
ف��ي إطار العديد من خدم��ات الوزارة التي يتم تقديمه��ا إلكترونيًا، 

بالتعاون بين الجهتين.

 ممثلة »الصحة العالمية«: استجابة 
صحية شاملة ذات جودة عالية في البحرين

أك��دت ممثلة منظمة الصح��ة العالمية في مملكة 
البحري��ن الدكتورة تس��نيم العطاطرة االس��تجابة 
الصحية الش��املة ذات الجودة العالي��ة في مملكة 
البحري��ن. ونوه��ت بتوج��ه المملك��ة إل��ى إيج��اد 
إس��تراتيجيات صحية نوعية متكامل��ة، معتبرًة أن 
وضع اإلنسان كأولوية ميزة تحسب في رصيد صناع 
الق��رار، مؤكدًة أهمي��ة مواصلة المملك��ة الجهود 
الهائلة التي بذلتها منذ بداية الجائحة حتى تكللت 

تلك الجهود بالنجاح التام في إنهاء الجائحة.
وأش��ادت بما يحظى به المجال الصحي في البحرين 
من اهتماٍم من لدن حض��رة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، 
ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
وقالت ل�»بنا«: »إن النظام الصحي في البحرين يعد 
نظامًا متط��ورًا قائمًا على أس��اس البرامج النوعية 

واإلس��تراتيجيات الوطني��ة الت��ي تترج��م األهداف 
العالمي��ة على أرض الواقع بما يت��الءم واحتياجات 

وأولويات المجتمع«.
وأعربت ع��ن تطلعها إلى العم��ل من خالل مكتب 
المنظم��ة الجديد عل��ى توثيق أواص��ر التعاون مع 
وزارة الصحة في مجاالت التغطية الصحية الشاملة، 
ورعاية إج��راءات تقوي��ة القوى البش��رية العاملة، 
موضح��ًة أن المنظم��ة تس��عى من خ��الل مكتبها 
الجديد ف��ي مملكة البحرين للتوس��ع ف��ي مجاالت 
العمل مع جهات حكومية وأممية وأهلية وجامعات 
لتقديم المشورة التقنية وتبادل المعارف والخبرات.
وأوضح��ت أن تواجد المدير الع��ام لمنظمة الصحة 
العالمي��ة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريس��وس 
الفتت��اح المكت��ب ه��و داللة عل��ى األهمي��ة التي 
توليها المنظمة لهذه المناسبة المهمة التي تتيح 
التعرف عن قرب على إس��تراتيجيات العمل الصحي 
في البحرين وتدش��ين ش��راكة أكثر قوة تبنى على 

المنجزات الصحي��ة التي تحققت ف��ي البحرين، وال 
سيما اهتمام المملكة باإلنسان الذي تجلى بتوفير 
التطعيم��ات للجميع، وهو مجه��ود جبار من الدولة 
ف��ي تأمين التطعيم من جهة وفي طريقة تقديمه 
من جه��ة ثانية. وقالت: »عالمي��ًا مكتب المنظمة 
ف��ي البحرين ه��و المكتب القطري رق��م 152 ويقع 
في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية 
الذي يضم 22 دولة ومنطقة، تمتد من باكس��تان 

شرقًا إلى المملكة المغربية غربًا«.
وبين��ت ح��رص منظم��ة الصح��ة العالمي��ة عل��ى 
تقديم المش��ورة التقنية والتخصصية فيما يتعلق 
بالمج��االت الصحية كافة، مبين��ًة أن افتتاح مكتب 
قطري ف��ي البحرين ليس ق��رارًا ولي��د اللحظة، بل 
ه��و امت��داد لعمل متواصل لس��نوات ط��وال، فقد 
كان تنس��يق جهود العمل الصحي المش��ترك يتم 
عل��ى مدى عقود من خالل مكتب متابعة من داخل 

المكتب اإلقليمي في القاهرة«.

خالل لقائه السفير السوداني بمناسبة انتهاء فترة عمله

 سلمان بن خليفة: التعاون المالي واالقتصادي 
بين البحرين والسودان يستند ألسس متينة

أك��د وزي��ر المالي��ة واالقتصاد الوطني الش��يخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة على عمق العالقات 
وجمهوري��ة  البحري��ن  تجم��ع  الت��ي  األخوي��ة 
الس��ودان الش��قيقة والتي تس��تند على أسس 
متين��ة، الفت��ًا إل��ى أن تلك العالقات أس��همت 
في تعزيز الش��راكة االقتصادية بي��ن البلدين 
الش��قيقين بم��ا يلب��ي التطلع��ات واأله��داف 
المنش��ودة، مؤكدًا على أهمي��ة مواصلة تعزيز 
تلك العالقات والدفع بها نحو مس��ارات أش��مل 

وأرحب.
ج��اء ذلك ل��دى لقائه أم��س س��فير جمهورية 
الس��ودان لدى البحرين إبراهيم الحس��ن وذلك 
بمناس��بة انته��اء فت��رة عمل��ه، حي��ث أش��اد 
بالجه��ود الطيب��ة الت��ي بذله��ا الس��فير خالل 
فت��رة عمله، مثني��ًا على إس��هاماته في تنمية 
العالق��ات الثنائية بي��ن البحري��ن وجمهورية 
السودان الشقيقة في شتى المجاالت وباألخص 
في المجال المالي واالقتصادي، متمنيًا للسفير 
الس��وداني دوام التوفي��ق والنج��اح في مهامه 

القادمة. من جانبه أعرب السفير السوداني عن 
خالص شكره وتقديره لوزير المالية واالقتصاد 

الوطني، متمنيا للبحرين وشعبها دوام التقدم 
واالزدهار.

 نائب رئيس الوزراء: مبادرات أكاديمية 
محمد بن مبارك بوأتها مركزًا علميًا وعمليًا

أكد س��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء أن م��ا تقوم به 
أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات 
الدبلوماس��ية م��ن دور تنوي��ري وتثقيف��ي، 
وم��ا تنج��زه م��ن مب��ادرات رائدة ف��ي تعزيز 
الدبلوماسية وتطويرها، مكنها من أن تكون 
مرك��زًا علمي��ًا وعملي��ًا لتأهي��ل وتخريج جيل 

دبلوماسي قادر ومتمكن.
وتحت رعاية س��مو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة، أقيم أمس، حفل تكريم برنامج دبلوم 
الدبلوماس��ية البرلماني��ة النيابي��ة، بحض��ور 
رئيس��ة مجلس الن��واب فوزي��ة زين��ل، ووزير 
الخارجية الدكت��ور عبداللطيف الزياني، والذي 
نظمت��ه األكاديمي��ة بالتع��اون م��ع األمانة 

العامة لمجلس النواب.
وألقى س��موه كلمًة أعرب فيها عن س��عادته 
برعاية حفل تكريم برنامج دبلوم الدبلوماسية 
البرلمانية النيابية، والذي يعد أحد المبادرات 
التي تأتي انطالقًا من أهداف النهج اإلصالحي 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة، عاه��ل الب��الد المف��دى، واهتمام 
وتوجي��ه جاللته بتعزي��ز الدور الدبلوماس��ي 
بما يرس��خ مكانة مملكة البحرين ودورها في 
المجتم��ع الدولي والبرلماني، موجهًا س��موه 
الش��كر وعظيم االمتنان إلى جاللته على أمره 
الس��امي بإنش��اء وتس��مية ه��ذه األكاديمية 

الفتية.
وأشار سمو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة 
إلى أن االحتفال بتخريج دبلوم الدبلوماس��ية 
البرلماني��ة النيابي��ة يأت��ي تأكي��دًا للتعاون 
القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
الدبلوماس��ية  بي��ن  التكاملي��ة  وللعالق��ة 
وم��ا  البرلماني��ة،  والدبلوماس��ية  الرس��مية 
تقوم��ان به م��ن دور بارز ف��ي تحقيق أهداف 
السياس��ة الخارجية لمملكة البحرين والدفاع 
عن مصالحها الوطنية وإيصال صوتها المعبر 
عن قيمه��ا األصيلة وطبيعتها المنفتحة على 

العالم تعزيزًا لمكانتها اإلقليمية والدولية.
وأكد س��موه أن إنج��از ه��ذا البرنامج يعكس 
الجه��د المتواصل ال��ذي تقوم ب��ه الحكومة 
ممثل��ة ف��ي وزارة الخارجي��ة لتعزي��ز العمل 
الصعيدي��ن  عل��ى  البحرين��ي  البرلمان��ي 
المحل��ي والخارج��ي، ويؤكد ح��رص واهتمام 
الن��واب بالمش��اركة في أعمال��ه، وبأن تكون 
الدبلوماس��ية البرلمانية حاضرة ومؤثرة في 

المشهد السياسي لمملكة البحرين.
وقال س��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة 
إن ما لمس��ناه وس��عدنا به من تع��اون بين 
وزارة الخارجي��ة ومجل��س الن��واب ف��ي إنج��از 

وإنج��اح ه��ذا البرنام��ج ليبرهن عل��ى حرص 
رئيس��ة المجلس فوزية زين��ل على تطوير دور 
المجلس بامتالك أدوات التفاعل اإليجابي مع 
الخارج وإطالع النواب على أفضل الممارس��ات 
الدبلوماسية البرلمانية المعاصرة وتوظيفها 
في عالقاتهم مع نظرائهم في الدول الشقيقة 
والصديق��ة لتحقي��ق األه��داف الوطنية التي 

نسعى لها جميعًا.
وأكد س��موه أنه يتاب��ع باهتم��ام وتقدير ما 
يقوم به وزي��ر الخارجية الدكت��ور عبداللطيف 
الزيان��ي، م��ن جه��ود مش��هودة لتطوير دور 
وزارة الخارجية والنهوض بأداء منتسبيها بما 

يواكب المستجدات العالمية.
وأع��رب س��موه عن الش��كر والتقدي��ر للجهاز 
اإلداري لألكاديمية برئاس��ة المدير التنفيذي 
الس��فير الدكتورة الش��يخة منيرة بنت خليفة 
ب��ن حم��د آل خليفة، على جهوده��ا في إعداد 
والس��فراء  وغي��ره،  البرنام��ج  ه��ذا  وتنفي��ذ 
والمحاضرين الذين أس��هموا في إثراء أعمال 

ه��ذا البرنامج بمعارفه��م الفكرية وتجاربهم 
العملية تحقيقًا ألهدافه ومقاصده.

دبل��وم  برنام��ج  خريج��ي  س��موه  وهن��أ 
الدبلوماس��ية البرلماني��ة النيابية، معربًا عن 
الثقة بأن ما ناقش��وه واطلعوا عليه سيضفي 
مزيدًا على تجربتهم البرلمانية ليكون مكماًل 
ومعززًا لجه��ود الحكومة وأجهزتها المختلفة 
في تحقيق مصال��ح الوطن والمواطن والدفاع 
عن قضاياه وتوطيد عالقات المملكة مع دول 
العالم. فيما أشارت رئيسة مجلس النواب إلى 
أن برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية يعد 
أول برنامج من نوعه في إطار الس��عي لتعزيز 
ش��هدت  وال��ذي  البرلماني��ة،  الدبلوماس��ية 
فعالياته زخمًا واسعًا، وحضورًا نوعيًا متميزًا، 
وعملي��ة،  أكاديمي��ة  تدريبي��ة  ومحاض��رات 
نظمتها وزارة الخارجية، واألكاديمية بالتعاون 
مع مجلس النواب، حيث شكل البرنامج انفتاحًا 
عل��ى أفضل المفاهي��م والقواع��د واإلجراءات 
والممارس��ات الت��ي تخ��دم العمل ف��ي مجال 

الدبلوماس��ية البرلمانية، بما يحقق األهداف 
الوطنية لدولة المؤسس��ات والقانون بقيادة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، عاهل البالد المفدى، ضمن س��ياق 
التع��اون الفع��ال بين الس��لطة التش��ريعية 
والحكوم��ة الموقرة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقالت: »ف��ي ه��ذا الحفل نحتفي بمش��اركة 
قامة وطنية ش��امخة متمثلة في سمو الشيخ 
محمد ب��ن مبارك آل خليفة«، مس��تذكرة دور 
س��موه كرائد للدبلوماس��ية البحرينية واألب 
المؤس��س له��ا، حي��ث تول��ى س��موه مهمة 
السياس��ة الخارجية للوطن في أواخر ستينيات 
الق��رن الماض��ي، ولس��بعة وثالثي��ن عام��ًا، 
وس��اهم في وضع اللبنات األولى للدبلوماسية 
البحرينية، وتثبيت أركانها، وصياغة معالمها 
الش��امخة، ترجمًة لتوجيهات صاحب العظمة 
الشيخ عيسى بن س��لمان آل خليفة، طيب اهلل 
ث��راه، وامتث��ااًل لل��رؤى والتوجهات الس��امية 
م��ن لدن جالل��ة الملك المف��دى، حيث أخذت 
الدبلوماس��ية البرلماني��ة موقعه��ا الرائ��د، 
وتعززت مكان��ة البحرين دوليًا في ظل العهد 

الزاهر لجاللته.
وقدمت رئيس��ة مجلس النواب الشكر إلى وزير 
الخارجية وفريق عمله المتميز على ما بذل من 
جهود متقدمة في إقامة هذا البرنامج المهم، 
معربة عن التقدير الرفيع ألكاديمية محمد بن 
مبارك للدراسات الدبلوماسية برئاسة السفير 
الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، 
عل��ى التنظي��م المتقن واألطروح��ات النوعية 
الش��املة التي تم تقديمها بصورة احترافية، 
توائم بين نهج التدريب األكاديمي والعملي، 
معربًة عن اعتزازها بوجود بيت خبرة بحريني 
متمكن من إعداد كفاءات دبلوماس��ية قادرة 
الخارجي��ة لمملك��ة  السياس��ة  عل��ى تنفي��ذ 

البحرين بشكل فعال.
كم��ا أعرب��ت عن ش��كرها للن��واب والس��فراء 
المحاضري��ن  وجمي��ع  والدبلوماس��يين، 
والمش��اركين، على ما أبدوه م��ن حرص على 
إث��راء ه��ذا البرنامج، وم��ا قدموه م��ن أفكار 
إبداعية، وما أثاروه من نقاش حمل كثيرًا من 
األطروح��ات التي عززت م��ن الفائدة المرجوة 
للبرنام��ج، معرب��ًة ع��ن تمنياته��ا للجمي��ع 
التوفي��ق ف��ي خدمة الوط��ن، في ظ��ل قيادة 

جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه.
فيما قدم الزياني في كلمة الش��كر إلى س��مو 
الش��يخ محمد بن مب��ارك آل خليف��ة، على ما 
يولي��ه س��موه م��ن اهتم��ام بال��غ ومتابعة 
الخارجي��ة،  وزارة  جه��ود  لدع��م  مس��تمرة 
وعلى تش��ريفه برعاي��ة الحفل ال��ذي تقيمه 
الوزارة بمناس��بة إتمام برنامج الدبلوماس��ية 
البرلمانية النيابية ال��ذي نظمته األكاديمية، 
بالتعاون مع مجل��س النواب، بمتابعة حثيثة 
واهتمام كبير من فوزية زينل واألمانة العامة 
للمجلس، في إطار الرغبة المش��تركة لتعزيز 
التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذي��ة تنفيذًا للتوجيهات الس��امية من 
لدن جاللة الملك المف��دى، وقرارات الحكومة 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
وأع��رب الوزي��ر ع��ن التقدير ألعض��اء مجلس 
الن��واب الذي��ن أتم��وا متطلب��ات البرنام��ج، 
لمش��اركتهم اإليجابي��ة الفاعلة، وم��ا أبدوه 
م��ن ح��رص واهتم��ام باالرتق��اء بمفه��وم 
الدبلوماسية البرلمانية، كركيزة مهمة لدعم 
السياس��ة الخارجية لمملكة البحرين، وتعزيز 
مكانته��ا اإلقليمي��ة والدولية عل��ى الصعيد 

البرلماني.
التنفيذي��ة  اإلدارة  إل��ى  الش��كر  ق��دم  كم��ا 
لألكاديمية، برئاسة السفير الدكتورة الشيخة 
مني��رة بن��ت خليف��ة آل خليفة عل��ى الجهود 
المخلصة التي بذلت لالنتقال بالدبلوماس��ي 
البحريني من ممارسة الدبلوماسية التقليدية 
المحدودة إلى الدبلوماسية الشاملة لمواكبة 
متطلبات العصر، األمر الذي يضع األكاديمية 
على عتبة تطور نوعي في الفكر واألداء يدشن 
مرحل��ة جديدة من العمل الدبلوماس��ي نفخر 
بها ونعتز، معربًا عن الش��كر للس��فراء الذين 
أس��هموا بمعارفهم وخبرتهم ف��ي إثراء هذا 

البرنامج.
وقامت رئيسة مجلس النواب ووزيرة الخارجية، 
والحاصلين  للمش��اركين  الش��هادات  بتسليم 
على دبل��وم برنامج الدبلوماس��ية البرلمانية 

النيابية.
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»المباحث« تنظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة االتجار بالبشر

 رئيس األمن العام: ترسيخ موقع 
البحرين في مكافحة االتجار باألشخاص

ش��دد رئي��س األم��ن الع��ام الفريق 
طارق الحسن على أن مملكة البحرين 
حريص��ة عل��ى ترس��يخ موقعه��ا في 
مكافح��ة جريمة االتجار باألش��خاص 
الس��محاء  عقيدته��ا  م��ن  انطالق��ًا 
وأخالقياته��ا  وثقافته��ا  ومبادئه��ا 

العربية واإلسالمية األصيلة.
وتح��ت رعاية رئي��س األم��ن العام، 
للمباح��ث  العام��ة  اإلدارة  نظم��ت 
واألدل��ة الجنائي��ة ن��دوة عب��ر تقنية 
االتصال المرئي بعنوان »استعراض 
واقع مكافحة االتجار باألش��خاص في 
العال��م العربي.. البحري��ن نموذجًا« 
أدارها مدير عام اإلدارة العامة لإلعالم 
والثقاف��ة األمنية العمي��د محمد بن 
دين��ه بمش��اركة خب��راء ومختصي��ن 
من داخ��ل البحرين وخارجه��ا. ونقل 
رئيس األم��ن العام تحي��ات وتقدير 
وزير الداخلية للمش��اركين في الندوة 
وتمنياته له��م التوفيق والنجاح، كما 
رفع خالص التهان��ي والتبريكات إلى 
حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة مل��ك مملكة 
البحرين، وإلى صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء، وإلى 
وزي��ر الداخلي��ة الفري��ق أول الش��يخ 
راش��د بن عبداهلل آل خليفة بمناسبة 
تحقيق مملكة البحرين اإلنجاز الدولي 
المتمث��ل في حفاظه��ا على موقعها 
ف��ي الفئة األول��ى لمكافح��ة االتجار 
باألشخاص للعام الرابع على التوالي 
ف��ي تقرير وزارة الخارجي��ة األمريكية 

السنوي الصادر حديثًا.
وأش��ار إل��ى م��ا تحق��ق للبحرين من 
إنج��ازات في رفعة اإلنس��ان وش��أنه 
وتعزيز حقوقه عل��ى جميع األصعدة 
نتيج��ًة لتوجيه��ات حض��رة صاح��ب 
الجالل��ة الملك المفدى ورؤية جاللته 
الس��ديدة وحرصه على إرس��اء قواعد 

المساواة وتعزيز حقوق اإلنسان لكل 
المواطني��ن والمقيمي��ن عل��ى أرض 
المملك��ة دون تمييز، واالهتمام بكل 
ما من ش��أنه المحافظة على اإلنسان 
وحقوق��ه وحرياته وم��ا كرمه اهلل به 
من مكانه ومنزلة، وإلى حجم الجهود 
المستمرة التي تبذلها كافة الجهات 
وزارة  رأس��ها  وعل��ى  البحري��ن  ف��ي 

الداخلية في هذا الصدد.
وق��دم رئي��س األم��ن العام الش��كر 
والتقدي��ر ألعض��اء اللجن��ة الوطني��ة 
لمكافحة االتجار باألش��خاص، وكافة 
ذات  واألهلي��ة  الرس��مية  الهيئ��ات 
االختصاص على جهودهم القيمة في 
هذا الجانب المهم. ون��وه بدور إدارة 
مكافحة االتجار بالبشر وحماية اآلداب 
العام��ة ب��اإلدارة العام��ة للمباح��ث 
واألدل��ة الجنائية وتفاني منتس��بيها 
من ضب��اط وأفراد ف��ي أداء مهامهم 
كونهم من أهم العناصر في مكافحة 
هذه الجريمة، متمنيًا لهم مزيدًا من 
التوفي��ق والنجاح في أداء رس��التهم، 
متمني��ًا أن تحق��ق الن��دوة أهدافها، 
متطلع��ًا إل��ى ما يتمخ��ض عنها من 
توصي��ات وأوراق علمي��ة مهمة تعزز 
وتدع��م الجه��ود الوطنية ف��ي مجال 

مكافحة االتجار باألشخاص.

وقدم العميد محمد بن دينه الش��كر 
إل��ى رئي��س األم��ن العام عل��ى هذه 
ال��ذي  والع��رض  الموج��زة  الكلم��ة 
تضمنت��ه لجهود البحري��ن في مجال 
مكافح��ة االتجار بالبش��ر كج��زء من 

منظومة العمل الوطني.
وأش��ار إل��ى أن تحقي��ق البحرين هذه 
اإلنج��ازات والمس��تويات المتقدم��ة 
في عدة مجاالت هو محل اعتزاز وفخر 
وكان آخره��ا النج��اح الباهر في مجال 
مكافح��ة جائح��ة كورون��ا م��ن خالل 
تس��طيح المنحن��ى، األمر ال��ذي كان 
محل تقدير دولي رفيع المستوى، كما 
تفخر بما أنجزته ف��ي مجال مكافحة 
االتج��ار بالبش��ر وريادته��ا المتميزة 

على المستوى األممي. 
وأضاف أن النج��اح الوطني في هذين 
المجالي��ن ج��اء ثم��رة للتوجيه��ات 
اإلنس��انية الس��امية من لدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى، 
والدعم والمتابعة من صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس 
اإلنس��ان  حق��وق  لحماي��ة  ال��وزراء، 
وتأكيده��ا واقعًا وممارس��ة، كونها 
جزءًا ال يتجزأ من ثقافة هذا المجتمع 

الطيب المس��الم، والذي تمثل حقوق 
اإلنس��ان في��ه تراث��ًا وطني��ًا أصي��اًل 
ونهجًا حياتي��ًا نبياًل. وأك��د بن دينه 
أن وزارة الداخلي��ة ماضية في تنفيذ 
منظوم��ة البن��اء الوطني ف��ي مجال 
الحضارية  ومسيرتها  اإلنسان  حقوق 
القائم��ة عل��ى حفظ األم��ن وتعزيز 
االس��تقرار من ثوابت وطنية أرس��ى 
قواعده��ا وزير الداخلي��ة الفريق أول 
الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، 
م��ا جع��ل مكافح��ة االتجار بالبش��ر 
رافدًا أساس��يًا في المنظومة األمنية 
الوطنية. وخالل الندوة تم استعراض 
أوراق العم��ل التي تضمن��ت العديد 
م��ن الموضوع��ات المختلف��ة، حيث 
ق��دم رئيس بعث��ة منظم��ة الهجرة 
باإلنابة  المقي��م  والمنس��ق  الدولية 
ألنش��طة األمم المتحدة لدى مملكة 
البحري��ن الس��فير محم��د الزرقان��ي 
ورقة عمل تضمنت الش��كر واإلشادة 
بجهود البحري��ن في مكافحة جريمة 
االتج��ار باألش��خاص.  وف��ي خت��ام 
الندوة ، قام مدير عام اإلدارة العامة 
بإلقاء  الجنائي��ة  واألدل��ة  للمباح��ث 
كلمة الختام رفع خاللها أس��مى آيات 
التهان��ي والتبريكات لحضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك الب��الد المفدى، وصاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء بمناس��بة تحقي��ق هذا اإلنجاز 
الدول��ي الكبي��ر ، مثمن��ًا توجيه��ات 
ودعم وزير الداخلية لمنتسبي اإلدارة، 
متقدمًا بالشكر لسعادة رئيس األمن 
العام على رعايته ألعمال هذه الندوة 
المش��اركين فيها، مش��يدًا  ولكاف��ة 
ف��ي الوقت ذاته ب��دور إدارة مكافحة 
اإلتجار بالبشر وحماية اآلداب العامة 
متمنيًا أن تظل مملكة البحرين واحة 

لألمن واألمان دائمًا.

»الفريق الطبي«: إصابة من تلقى 
الجرعة المنشطة لم تتعد ٪0.05

أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( 
أن الدراس��ات والمؤش��رات الوطنية كش��فت عن فاعلية الجرعة 
المنش��طة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا، حيث لم تتعد 

نسبة إصابة من أخذوها %0.05.
وأك��دت دور الجرع��ة المنش��طة، ودورها في تخفي��ف األعراض 
والمضاعفات المصاحبة للفيروس عند الحاالت القائمة التي قد 
تس��تدعي تلقي العالج أو دخول العناية المركزة أو الوفاة، حيث 
بلغ إجمالي الذين أخذوا الجرعة المنشطة حتى الثالثاء 27 يوليو 
131,192 ش��خصًا، منهم 71 حالة فقط أصيبت بالفيروس بعد 
14 يوم��ًا من أخذ الجرعة المنش��طة بنس��بة مئوية متدنية جدًا 
)0.05%(، ول��م تس��تدع حالة أٍي من المصابي��ن بالفيروس بعد 
14 يومًا من أخذ الجرعة المنشطة تلقي العالج في المستشفى، 
ما يؤك��د فاعلية الجرعة المنش��طة في تخفيف ش��دة األعراض 
المصاحب��ة للفيروس عند اإلصابة به والتي قد تؤدي في بعض 
األحيان إلى الوفاة. وحث الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا المواطنين والمقيمين على اإلقبال على التطعيم المضاد 
للفي��روس بكام��ل جرعاته في الوقت المقرر ل��كل جرعة لتعزيز 
المناع��ة المجتمعي��ة والوص��ول إل��ى التحصي��ن المطلوب بما 

يحفظ صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
يذكر أنه لم يتم تس��جيل أي حالة وفاة بين من أكملوا 14 يومًا 
بعد الحصول على الجرعة المنشطة، لما توفره الجرعة المنشطة 

من حماية من فيروس كورونا والسالالت المتحورة منه.

»نهرا«: نفاد »البندول األزرق« لتأخره 
من المورد وتوافره خالل يومين

قالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية »نهرا« 
إنه باإلش��ارة إلى ما نشرته عدد من وس��ائل اإلعالم والتواصل 
االجتماعي عن نفاد دواء البن��دول األزرق )أدفانس(، تود الهيئة 
أن توض��ح م��ا يل��ي: بن��اء على م��ا تم تداول��ه من ع��دم وجود 
»البن��دول« من النوع األزرق قامت الهيئ��ة بالتواصل مع الوكيل 
المحل��ي لتوريد ال��دواء والذي بين أن س��بب التأخي��ر في توريد 
الش��حنات للمملك��ة يع��ود لوجود نق��ص في التوري��د من قبل 

الشركة المنتجة، وأيضًا بسبب تزامن ذلك مع عطلة العيد.
وأك��د وكي��ل للهيئ��ة أّن الكميات س��تكون متوف��رة نهاية هذا 
الش��هر الجاري، علمًا أن هذا الدواء مرخص من الهيئة ومسموح 
باس��تيراده وال توجد أية عوائق لتداوله في المملكة، مشيرًا إلى 

أن هنالك بدائل أخرى للبندول من ذات التركيب الدوائي.

الصالح: »الطب النفسي« ورعاية كبار السن 
تبقيان تحت مظلة »الصحة« عند تطبيق الضمان

هدى عبدالحميد  «

أّك��دت وزيرة الصحة فائق��ة الصالح أّن الوزارة 
س��تعمل على توفير وحدة مركزية لفحوصات 
األوبئة وإنج��از 20 ألف تحليل مخب��ري يوميًا، 
وتدش��ين جهازين جديدين بمختبر األمراض 
المعدي��ة، وتقلي��ل الم��ّدة الزمني��ة الالزم��ة 
للفح��ص إل��ى 30 دقيق��ة وتش��غيل خدم��ة 
المختب��ر عل��ى م��دار 24 س��اعة طيل��ة أي��ام 
األس��بوع، وكذلك توفي��ر جهاز جاما للكش��ف 
عن التلّوث اإلش��عاعي، ورفع نتائ��ج التدقيق 
الميدان��ي إلى منّظمة الصح��ة واعتماد جودة 

تقنياته المخبرية بنسبة %95.
وأوضح��ت خ��الل اإليج��از اإلعالم��ي الحكومي 
الذي نظمه مركز االتص��ال الوطني بالتعاون 
م��ع وزارة الصح��ة أّن المنظوم��ة الصحية في 
البحرين حددت ب��أّن يتوّل��ى المجلس األعلى 
للصحة وض��ع اإلس��تراتيجية الوطنية للصحة 
ومتابع��ة تنفيذها مع الوزارات والمؤسس��ات 
والهيئ��ات المعني��ة، من خ��الل تطبيق نظام 
ش��امل للتأمي��ن الصح��ي، ووضع السياس��ات 
لالحتياجات الصحية المس��تقبلية، وسياس��ات 
موح��د  ونظ��ام  الصحي��ة،  الك��وادر  تدري��ب 
للمعلوم��ات الصحية، وتطوير معايير الجودة، 
وتش��جيع وتنس��يق البح��ث العلم��ي، ووض��ع 
ضواب��ط لتعيين مجالس إدارات المؤسس��ات 
الصحية، والتنس��يق بين المعنيين في القطاع 
الصحي، وتوّلي مهمة حوكمة النظام الصحي 
ومتابعت��ه وتقييمه من خ��الل التقارير التي 
تص��در ع��ن وزارة الصح��ة، واعتم��اد تقاري��ر 
اللجان والعمل عل��ى تطبيقها من خالل وزارة 

الصحة بصفتها الجهة التنفيذية.
ال��وزارة تع��د مكون��ًا أساس��يًا  أّن  وأضاف��ت 
للمجل��س األعل��ى للصح��ة، حيث ُتش��ارك في 
جميع واجبات المجل��س ومهامه، وفي قرارات 
وسياس��ات التموي��ل الصحي، باعتب��ار الوزارة 
الجه��از التنفي��ذي للمجل��س األعل��ى للصحة 
في مج��ال الجودة والتخطي��ط والتدريب، بما 

يتوافق مع رؤية البحرين 2030.
وش��ددت الوزيرة على أّنه بحس��ب المنظومة 
الصحي��ة وف��ي إط��ار الضم��ان الصح��ي، فإّن 
الخدمات الصحية الحكومية المقدمة تش��مل 
والمستش��فيات  األولي��ة،  الرعاي��ة  م��ن  كاًل 
الحكومي��ة والمستش��فيات العس��كرية، أّم��ا 
المؤسسات الخاصة فتشمل كاًل من العيادات 
والمراك��ز المرخص��ة بتقديم خدم��ات صحية 
أولية، والمستش��فيات الخاص��ة، فيما ينحصر 
مش��روع الخدمات الصحية في كل من صندوق 
الضمان »شفاء« الذي ُيقدم خدماته التأمينية 
للمواطنين، وش��ركات التأمي��ن الخاصة التي 

ُتقدم خدماتها التأمينية للمقيمين.
وأشارت إلى أّنه وفقًا لرؤية المنظومة الصحية 
سيتحّول دور وزارة الصحة من مقدم للخدمات 

الصحي��ة العالجية إلى منّظ��م ومراقب ومقّيم 
للخدم��ات الصحية »حوكم��ة النظام الصحي« 
كجهة تنفيذي��ة بالتعاون مع المجلس األعلى 
للصحة ولجان��ه المتخصصة والهيئة الوطنية 

لتنظيم الخدمات الصحية.
وأوضح��ت أّن دور وزارة الصح��ة يرتك��ز عل��ى 
تقديم وتنظيم خدمات الصحة العامة، وتعزيز 
الصحة وبرام��ج التوعية والتثقي��ف لمكافحة 
األم��راض المزمن��ة غي��ر الس��ارية واألمراض 
المعدية الس��ارية، إضافة إل��ى تقديم الوزارة 
خدم��ات الصحة النفس��ية والرعاي��ة الصحية 
الخاص��ة لكبار الس��ن في المستش��فيات غير 

الخاضعة للضمان الصحي.
ونّوه��ت إل��ى أّن أولويات عم��ل وزارة الصحة 
المستقبلية تش��مل رفع جودة األداء من خالل 
تعزي��ز ال��دور التنفي��ذي لدائرة الج��ودة لكي 
تق��وم بمس��ؤوليتها المتمثل��ة ف��ي متابعة 
االلت��زام بتطبيق النظم وتحقيق المس��تويات 
والمعايير الت��ي أقّرتها لجنة الجودة، وتطبيق 
نظ��ام مكاف��آت ج��ودة األداء، والتع��اون م��ع 
هيئة تنظي��م المهن والخدم��ات الصحية في 
تطبيق نظ��ام الج��ودة، وتنظيم اس��تفتاءات 
دورية لمعرفة رأي المواطنين والمقيمين في 
الخدم��ات الصحي��ة، والتواصل م��ع المعنيين 
لتطوي��ر السياس��ات الصحي��ة وإس��تراتيجية 

الجودة. 
وبش��أن مرك��ز الجين��وم الوطني قال��ت: »إّن 
اله��دف المنش��ود يتمّثل ف��ي إنش��اء قاعدة 
بيان��ات وطنية ش��املة، حيث ت��م التعاقد مع 
جامع��ة هارفرد إلج��راء التحاليل والدراس��ات 
للعّين��ات البال��غ عدده��ا 6 آالف عّين��ة ضمن 
المرحل��ة األول��ى خ��الل س��نتين، وص��واًل إلى 
تنفي��ذ خّطة مركز الجين��وم الوطني على مدى 
5 س��نوات من خالل جمع 50 ألف عّينة، ووضع 

هيكلية جديدة للمركز«.

وبخصوص مركز أبح��اث »فينا خير« لألمراض 
المعدي��ة، أش��ارت إلى أّن��ه تم إعداد دراس��ة 
جدوى شاملة من خالل أحد بيوت الخبرة، حيث 
تم رص��د ميزانية قدرها 3.5 ماليين دينار من 
حملة فينا خير، علمًا أّن مركز األبحاث سيحتوي 
عل��ى مختب��ر للوبائيات واألم��راض المعدية، 
ومركز أبحاث لألم��راض المعدية والوبائيات، 
ومرك��ز تدري��ب للعاملي��ن في مج��ال الصّحة 
العامة. وبش��أن إحصائيات قس��م التراخيص 
في ال��وزارة، ذكرت أّن ع��دد المحاّلت التي تم 
ترخيصه��ا بل��غ 4627 مح��اًل، فيم��ا بلغ عدد 
الطلبات الواردة 9012 طلبًا، وعدد الش��هادات 
التفتي��ش  زي��ارات  وع��دد  ش��هادة،   2031
123891 زي��ارة، فيما بلغ ع��دد الطلبات التي 
تم رفضها لعدم استيفاء الشروط 232 طلبًا.

وع��ن أولويات ال��وزارة المس��تقبلية في مجال 
الصّح��ة العام��ة أّك��دت أّن ال��وزارة ماضي��ة 
ف��ي تنفيذ ومتابع��ة أهداف وغاي��ات التنمية 
المس��تدامة ذات العالقة بالصح��ة من خالل 
وض��ع مجموع��ة م��ن أدل��ة الج��ودة النوعية 
والتقاري��ر اإلس��تراتيجية وتوفي��ر المعلومات 
الصحّي��ة، وكذل��ك تقوي��ة البح��وث العلمية 

لدراسة األمراض السارية وغير السارية.
وف��ي مج��ال الصح��ة النفس��ية ورعاي��ة كبار 
الس��ن، أش��ارت إل��ى أّن ال��وزارة تعم��ل على 
تعزي��ز أداء منظومة خدمات الصحة النفس��ية 
وأداء منظوم��ة الخدم��ات الصحي��ة الخاص��ة 
لكبار الس��ن، وكذلك ترسيخ وتقوية العالقات 
الدولي��ة م��ن خ��الل إنش��اء مكت��ب لمنظمة 
الصح��ة العالمية في مملكة البحرين، وتنمية 
العالق��ات الثنائية ف��ي المج��ال الصحي على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وف��ي معرض رده��ا على اإلعالميين كش��فت 
وزي��رة الصحة عن أن قانون الصحة النفس��ية 
تحت قبة البرلمان لدراسته ونأمل إقراره خالل 

الدور التش��ريعي المقبل، الفتة إلى أنه إذا تم 
إق��راره هذا العام فإن ذلك يعن��ي إنجازًا كبيرًا 
حي��ث أصدرنا منذ ع��ام 2018 قانون الضمان 
الصح��ي وقان��ون الصح��ة الع��ام ونأم��ل أن 
يستكمل اإلنجاز بإقرار قانون الصحة النفسية 

ويكون إقرار 3 قوانين إنجازًا خالل 3 سنوات.
وأك��دت أن وج��ود مكت��ب لمنظم��ة الصح��ة 
العالمي��ة يعد أح��د الطموحات التي س��عيت 
إليها واس��تطعت تحقيقها م��ن خالل خبرتي 
الس��ابقة وعملي مع منظمات األمم المتحدة، 
فمعرفتي بطبيعة عملها ووجودنا بالمنظمة 
مكنان��ي من تحقيق هذا الطموح رغم أنه كان 

صعب المنال في هذه الظروف الصعبة. 
الصح��ة  وزي��رة  آخ��ر، طمأن��ت  جان��ب  م��ن 
المواطني��ن قائل��ة: »م��ع تطبي��ق الضم��ان 
الصح��ي ل��ن يك��ون هناك ع��بء مال��ي على 
المواطن، وس��تكون تغطي��ة الفاتورة للعالج 
س��واء رعاية أولية أو الرعاي��ة الثانوية وزراعة 
كلى وعالج حاالت العقم وغيرها من األمراض 
المزمن��ة س��تتكفل ب��ه الحكوم��ة م��ن خالل 

صندوق الضمان الصحي«.
ولفت��ت الصالح إلى أن من ممي��زات الضمان 
الصحي أن الحكومة ستتحمل 60% من فاتورة 
المستش��فيات الخاص��ة للمواطني��ن ويتكفل 
المواط��ن ب���40% فقط ف��ي ح��ال رغبته في 

العالج بها.
وأوضح��ت أن العالج في الخارج يكون بناًء على 
قرار لجنة تتبع المجلس األعلى للصحة، وليس 
وزارة الصح��ة وسيس��تمر عملها م��ع الضمان 

الصح��ي التخاذ ق��رار العالج بالخ��ارج في حال 
عدم توافر العالج بالبحرين.

وأش��ارت إلى أن هناك لجن��ة بالمجلس األعلى 
للصح��ة تدرس مل��ف األدوية، مش��يرًة إلى أن 
الحلول ال تتعلق بنق��ص األدوية بقدر تطوير 
األنظم��ة لتوفير األدوية ويعم��ل على تطوير 

الملف هناك نظام جديد يطبق.
وأفادت الصالح بأن مستش��فى الطب النفسي 
والرعاية لكبار السن سيبقى تحت مظلة وزارة 
الصح��ة، ولن ينتظم ف��ي البداية في الضمان 
الصح��ي، وربم��ا يس��تمر األمر عدة س��نوات، 
وكش��فت عن أن استكمال إنشاء مبنى الرعاية 
الصحية الخاصة لكبار السن واإلقامة الطويلة 
ف��ي المح��رق، ويتوق��ع افتتاحه بداي��ة العام 
القادم وهو يش��كل نقلة نوعية في خدمة كبار 

السن.
وأكدت أن سياس��ة حكومة البحرين االستثمار 
ف��ي العنص��ر البش��ري وف��ي المج��ال الطبي 
والصحي ونقدم برامج التدريب للكوادر الطبية 
من خ��الل تنفيذها في المستش��فيات ومراكز 
الصحة ونلت��زم بقوانين مرك��ز االختصاصات 
الصحية العربية والس��عودية وقد اس��تطعنا 
زيادة العدد هذا العام إلى 36 طبيبًا يلتحقون 
بالخ��ارج للحص��ول عل��ى تخصص��ات دقيقة، 
مؤكدًة توظيف جميع المتطوعين في المجاالت 
الصحي��ة والطبي��ة ومنهم الممرض��ون، وتم 
إع��داد برامج تدريب لهم س��تركز على تدريب 

ذي جودة عالية يقدم خدمة بكفاءة عالية. 

 الحكومة تتحمل 60٪ من فاتورة 
المستشفيات الخاصة للمواطنين بـ»الضمان«

  توفير وحدة مركزية لفحوصات
األوبئة وإنجاز 20 ألف تحليل مخبري يوميًا

 رفع نتائج التدقيق الميداني إلى منّظمة 
الصحة واعتماد جودة تقنياته المخبرية ٪95

 الجودة والتخطيط والتدريب أهداف 
إستراتيجية تتوافق مع رؤية البحرين 2030

 قانون الصحة النفسية تحت قبة البرلمان 
لدراسته ونأمل إقراره الفصل التشريعي المقبل

 جهازان جديدان بمختبر األمراض المعدية 
وتشغيل خدمة المختبر على مدار الساعة

 حوكمة النظام ستحّول الوزارة 
من مقدم للخدمات إلى منّظم ومراقب لها
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الحم��ل المنتب��ذ: ه��و الحمل خارج الرحم »ectopic pregnancy« وهو وضع يتطور فيه الحمل خارج جوف الرحم، غالبًا في األبواق »أب��واق فالوب« أو »قنوات فالوب، ويقّدر بأن حالة من بين كل 100 حالة حمل تتطور خارج الرحم، 
وأكث��ر م��ن 95% من هذه الحاالت تتطور في الب��وق. واألبواق »Fallopian tubes«، عبارة عن أنبوبين ضيقين يربطان بين جوف الرحم وجوف البطن، بمحاذاة المبيضين. ويتلقى البوق البويضة الخارجة من المبيض خالل عملية 
اإلباضة، والتي تحصل في داخلها عملية اإلخصاب من قبل الحيوان المنوي، ليبدأ التطور األولي للجنين. وبعد مرور 3 أيام على اإلخصاب يعبر الجنين إلى جوف الرحم ومن هناك يس��تمر تطور الحمل. في الحمل البوقي ال تتقدم 

البويضة المخصبة إلى جوف الرحم وتستمر في التطور داخل البوق. وفي الحاالت األخرى قد يتطور الحمل في عنق الرحم، فوق المبيض، وفي أعضاء أخرى في جوف البطن.

حقائق طبية

معلومة في كبسولة

»الحارس الليلي« يمنع احتكاك األسنان وإطباقها بالقوة ويريح المفصل

جوهر: السيدات أكثر الفئات تعرضًا لمشاكل مفصل الفك
كش��ف طبيب جراحة الف��م والوجه والفكي��ن بمجمع 
الس��لمانية الطب��ي د. محم��د أحم��د جوه��ر ع��ن أن 
»الس��يدات أكث��ر الفئ��ات تعرض��ًا لمش��اكل مفصل 
الفك«، موضحًا أن »من أهم األس��باب التي تؤدي إلى 
اضطرابات مفص��ل الفك، الضغط والتوتر النفس��ي 
والعصب��ي الزائ��د، ال��ذي ق��د يتعرض له الش��خص 
ألس��باب عديدة، منها ما ه��و متعلق بطبيعة وأوقات 
العم��ل المرهق��ة وغير المنتظمة«. وأض��اف في لقاء 
م��ع »الوط��ن« أن »الصرير أثن��اء النوم أب��رز أعراض 
اضطراب��ات مفص��ل الف��ك«، مش��يرًا إل��ى أن »أغلب  
اضطراب��ات ومش��اكل مفص��ل الفك عرض وليس��ت 
مرض��ًا«، منوه��ًا إل��ى أن »تخفيف الضغط النفس��ي 
والعصبي يعتبر خط العالج األول«. وذكر أن »أش��عة 
الرني��ن المغناطيس��ي تكش��ف م��دى ت��آكل عظ��ام 
المفص��ل«، معتب��رًا أن »اللج��وء للجراح��ة بالمنظار 
الدقي��ق، يعد الخي��ار األخير في الح��االت المتقدمة«. 

وإلى نص اللقاء:
ما هي أهم مشاكل مفصل الفك؟

- مفصل الفك هو المفصل الذي يصل الفك الس��فلي 
بعظ��ام الجمجم��ة، ويع��د ه��ذا المفصل م��ن أكثر 
المفاصل تعقيدًا في جس��م اإلنسان، وتشكل حركات 
المفصل المختلفة بالتزام��ن مع العضالت المحيطة 
به، وتس��مى عض��الت المض��غ، بالتحكم ف��ي جميع 
ح��ركات الفك الس��فلي، مثل فتح وغل��ق الفم، ومضغ 
الطع��ام، وال��كالم، والتث��اؤب، والبل��ع، وغيره��ا من 
الح��ركات المختلفة، في تناغم وانس��يابية، وبالتالي 
فوج��ود أي اضطراب في تلك العناصر س��واء مكونات 
المفصل نفسه، أو العضالت المحيطة به، تؤدي إلى 
ح��دوث خل��ل في تلك الح��ركات، مما يؤث��ر على تلك 
الوظائف، ويعيق حركاتها الطبيعية. وتنقسم نماذج 
اضطرابات مفصل الفك إلى 3 حاالت رئيسة هي، خلل 
في ترتيب مكونات المفصل نفسه، أو اضطرابات في 
العضالت المحيطة ب��ه »عضالت الفك«، أو تآكل في 
المفصل نفس��ه ناتج عن أم��راض العظام، كالتهاب 
العظ��ام المزمن، أو االلته��اب الروماتيزمي للعظام، 
وقد يعاني الشخص من أحد تلك االضطرابات، أو أكثر 

من مشكلة في الوقت نفسه.
ما هي أسباب اضطرابات مفاصل الفك؟

- من أهم األسباب التي تؤدي إلى اضطرابات مفصل 
الفك، هو الضغط والتوتر النفس��ي والعصبي الزائد، 
الذي قد يتعرض له الش��خص ألس��باب عديدة، منها 
ما هو متعلق بطبيعة وأوق��ات العمل المرهقة وغير 
المنتظمة، كالعمل في قطاع التدريس، أو المناوبات 
المتواصلة للعاملين في القطاع الطبي، والطلبة أثناء 
فت��رة االمتحان��ات، وغيرها من العوام��ل التي تؤدي 
إلى زيادة الضغط النفس��ي، كالمش��اكل الش��خصية 
والحياتية المختلفة، واضطرابات الهرمونات، كس��ن 
انقطاع الطمث لدى النس��اء، وفت��رة الحمل، وما بعد 
الوالدة، حيث تعد النساء أكثر عرضة لمشاكل مفصل 
الف��ك، وغيره��ا م��ن العوام��ل النفس��ية المختلفة، 
ونجد الكثير من األش��خاص، الذي��ن يعانون من تلك 
الضغوط، هم أكث��ر عرضة الضطرابات مفصل الفك، 
حيث يقوم الشخص أثناء نومه أو يومه، بالضغط على 
األس��نان وإطباقها بقوة ال إراديًا، وفي بعض الحاالت، 
الجز على األسنان، مما يصدر صوت صرير أثناء النوم، 
وه��ي طريقة ال إرادية من جس��م اإلنس��ان، للتخلص 
م��ن تلك الضغ��وط اليومي��ة، مما يؤدي إل��ى إرهاق 

ش��ديد لعضالت المفصل ومكونات��ه الداخلية. ومن 
األس��باب األخرى أيض��ًا المؤدي��ة الضطرابات مفصل 
الف��ك، اإلصابات الت��ي تحدث للفك والوج��ه واألذن، 
أو التهاب��ات األذن والعض��الت، أو القولون العصبي، 
وبعض أمراض الجهاز العصبي، وهناك أيضًا أس��باب 
وراثي��ة وجينية، تجعل بعض األش��خاص أكثر عرضة 
من غيرهم لإلصابة بتلك االضطرابات، وكذلك الخلل 
ف��ي موضع أحد مكونات المفصل، وتحركه من مكانه 
كالغض��روف الفاصل بين الفك الس��فلي والجمجمة، 
والذي ينظ��م حركة المفصل في جميع االتجاهات، قد 

يؤدي أيضًا إلى تلك االضطرابات. 
ما هي أعراض اضطرابات والتهابات مفصل الفك؟

- م��ن أهم األعراض، األلم ف��ي المفصل ويكون عادًة 
أمام فتحة األذن الخارجية، واأللم يكون أكثر حدة عند 
االستيقاظ، وقد يمتد األلم إلى األذن، والفك السفلي، 

والعي��ن، والوجه، والرقبة، والكت��ف، والظهر، كما أن 
الصداع أيض��ًا من أهم األع��راض المرتبطة بمفصل 
الفك، ويعتبر وج��ود صوت »طقطقة« عند فتح الفم، 
وانح��راف مس��ار فتح وغل��ق الفم، من أه��م األعراض 
الش��ائعة، وكذلك عدم القدرة على فتح الفم بش��كل 
كامل، وعدم إطباق األس��نان بش��كل متناغم وصحيح، 
وأل��م ف��ي األس��نان ف��ي بع��ض األحي��ان، باإلضافة 
إلى الش��عور المس��تمر بالتع��ب واإلره��اق، والدوار، 
واضطراب��ات الن��وم، وقد ينتب��ه الش��ريك إلى صوت 
الصري��ر الذي يص��دره المريض أثناء الن��وم، وهو من 

أهم أعراض اضطرابات مفصل الفك.
ما هي طرق التشخيص؟

- يعتب��ر الفح��ص المبدئ��ي عن طري��ق الفحص في 
العي��ادة، واالس��تعانة بصور األش��عة المختلفة، من 
أهم وس��ائل التش��خيص، ومن أهم العوامل للوصول 

إل��ى التش��خيص الصحيح، ه��و التحدث م��ع المريض 
بش��كل مس��تفيض ع��ن كاف��ة األع��راض، والوصول 
إل��ى األس��باب المحتملة الت��ي ذكرناها، فاالس��تماع 
الجي��د إلى المري��ض وطمأنته من أه��م عوامل نجاح 
التش��خيص والعالج، كما يتم في بعض الحاالت إجراء 
بعض التحاليل المختبرية، الستبعاد األسباب األخرى، 
ويش��عر المري��ض ع��ادًة بألم ش��ديد ع��ن الضغط 
عل��ى المنطق��ة المحيط��ة بالمفص��ل، وف��ي بعض 
الح��االت المتقدم��ة يتم االس��تعانة بأش��عة الرنين 
المغناطيس��ي، للتأكد من س��المة مكونات المفصل 
الدقيقة، أو اكتش��اف وجود ت��آكل في عظام المفصل 

أو الغضروف.
ماذا عن طرق العالج؟

- يت��درج الع��الج، طبق��ًا لش��دة األع��راض وأس��باب 
االضطراب��ات، فخط الع��الج األول واألهم، هو تخفيف 
ح��دة الضغ��ط النفس��ي والعصب��ي، والتح��دث م��ع 
المري��ض ع��ن م��ا يس��تطيع عمل��ه للس��يطرة على 
االنفعاالت والضغوط النفسية والعصبية، عن طريق 
تغيي��ر أس��لوب الحي��اة ق��در اإلم��كان، واالبتعاد عن 
أسباب االنفعال والتوتر، واالس��تعانة بطرق السيطرة 
على االنفع��االت، كاليوج��ا، وتمارين التأم��ل وغيرها، 
وهن��اك العديد من خيارات العالج، ومن المهم أن يعي 
المري��ض أن عوام��ل نجاح العالج تعتمد عليه بش��كل 
كبير، وأن اضطرابات ومش��اكل مفصل الفك، في أغلب 
الح��االت هي عرض وليس��ت مرض��ًا قائمًا بح��د ذاته، 
وم��ن أه��م التعليمات التي تس��اهم ف��ي تخفيف حدة 
المشكلة، هي إراحة مفصل الفك، والعضالت المحيطة 
به، عن طريق االبتعاد ع��ن األطعمة صعبة المضغ أو 
الصلبة، كالمكسرات بأنواعها، واستبدالها قدر اإلمكان 
باألطعم��ة اللينة س��هلة المضغ، كذل��ك عمل تمارين 
تدلي��ك يومية لمنطق��ة المفصل، واس��تخدام الزيوت 
العطري��ة الملطف��ة لذلك، ووض��ع كم��ادات دافئة أو 
ب��اردة على المفص��ل يوميًا، إلى جانب جلس��ات العالج 
الطبيع��ي، ووصف بعض األدوية المض��ادة لاللتهاب، 
ومس��كنات األل��م، ومرخي��ات العض��الت، وف��ي بعض 
الحاالت يتم االس��تعانة بالطبيب النفسي، للمساهمة 
في العالج، ووصف بعض األدوي��ة المضادة لالكتئاب، 
وغيره��ا م��ن األدوية، كذل��ك من الممك��ن عمل قالب 
بالس��تيكي مفصل للمريض، يتم وضعه على األسنان 
أثن��اء النوم ويس��مى »الحارس الليل��ي«، ليمنع احتكاك 
األس��نان، وإطباقه��ا بالقوة، وبالتال��ي إراحة المفصل، 
وهن��اك جهاز آخ��ر يعمل على إطباق األس��نان بش��كل 
صحيح خالل اليوم، إلعادة المفصل إلى مكانه الصحيح، 
وكذل��ك ع��الج اضطرابات الن��وم يس��اهم بفعالية في 
عالج اضطراب��ات مفصل الفك، ومن ط��رق العالج، هو 
حقن أماك��ن األلم بمخدر موضع��ي، أو مادة البوتكس 
لتخفي��ف األلم، حيث يتم على ي��د طبيب متخصص في 
جراحة الف��م والفكين. واللجوء للجراحة قد يكون الخيار 
األخي��ر، في الحاالت المتقدمة ج��دًا، عن طريق المنظار 
الدقي��ق، إلزالة االلتصاقات وغس��ل المفص��ل، أو هناك 
بع��ض الحاالت القليلة والمتقدمة جدًا التي تس��تدعي 
استبدال المفصل، وللعلم فإن معظم الحاالت تستجيب 
للعالج��ات األولي��ة المهمة التي ذكرناه��ا، وقد تؤدي 
الجراحات إلى نتائج عكسية ومضاعفات، إذا تم إجراؤها 
بال داعي أو س��بب مهم، وإعمااًل لمبدأ الوقاية خير من 
الع��الج، ف��إن االبتع��اد عن مس��ببات التوتر النفس��ي 
واالنفعاالت، ومحاولة تدارك المشكلة في بدايتها، من 

أهم العوامل لتجنب المضاعفات، وصعوبة العالج.

د. محمد جوهر

 طبيب جراحة الفم والوجه والفكين بمجمع السلمانية خالل لقائه »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

- تن��اول مس��تخلصات الفلف��ل األس��ود ت��ؤدي إلى 
ارتفاع مس��توى إنزيمات الكبد ف��ي الدم وامتصاص 
وفعالي��ة بعض األدوية مم��ا قد يؤدي إل��ى ارتفاع 
مستوى تركيز الدواء في الدم عن المستوى الطبيعي 
وبالتالي زي��ادة خطر األعراض الجانبية أو التس��مم 

الدوائي.

- عظ��ام العمود الفق��ري أو المفاصل التي بينها قد 
تصاب بالته��اب ميكروبي يؤدي إلى ت��آكل فقرة أو 
أكثر والمفاصل الت��ي بينهما في منطقة معينة من 
العم��ود الفق��ري، وأكث��ر المناطق تأث��رًا بااللتهاب 
الميكروبي ه��ي المنطقة الظهرية ويصل الميكروب 
إل��ى الفقرات ع��ن طريق ال��دم، فيما يع��د ميكروب 

الدرن األكثر شيوعًا.

- تش��خيص مرض دوالي الخصية بالفحص اإلكلينيكي 
ث��م بالتصوير باألش��عة ف��وق الصوتي��ة لمعرفة عدد 
األوردة في الحبل المن��وي وحجم كل وريد ومدى ارتجاع 
الدم فيها، وإن اس��تدعت األش��عة عالج الدوالي فيكون 
الع��الج جراحيًا والجراحة الحديث��ة لربط دوالي الخصية 

هي الجراحة الميكروسكوبية.

- األنيميا أو فقر ال��دم تعني حدوث نقص غير عادي 
في كرات ال��دم الحمراء التي يبلغ عددها 5.5 ماليين 
في الملليمتر المكعب وكذلك نس��بة الهيموجلوبين 
وهناك أكثر من س��بب لإلصابة باألنيميا بينها س��وء 
التغذي��ة ونق��ص البروتين��ات واألحم��اض األمينية 
الضروري��ة والفيتامين��ات والعناص��ر خاص��ة عنصر 

الحديد.

أشعة الرنين المغناطيسي تكشف مدى تآكل عظام المفصل

الصرير أثناء النوم أبرز أعراض اضطرابات مفصل الفك

أغلب اضطرابات ومشاكل مفصل الفك عرض وليست مرضًا

تخفيف الضغط النفسي والعصبي خط العالج األول

اللجوء للجراحة بالمنظار الدقيق الخيار األخير في الحاالت المتقدمة
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مجرد رأي

توثيق تجربة البحرين مع كورونا
بعد إطالعه على كل ما فعلته البحرين للتصدي لجائحة كورونا خالل زيارته لبالدنا 
أكد مدير عام منطمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس أهمية توثيق 

تجربة البحرين الناجحة لالستفادة منها دوليًا. 
هذا التأكيد الدولي يمثل ش��هادة كبي��رة لمملكة البحرين على ما قامت به بفضل 
توجيهات جاللة الملك حمد حفظه اهلل وما تبعتها من جهود واستراتيجيات وعمل 
مس��تمر دؤوب بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل. 
ثق��ة جاللة الملك بأننا س��نتخطى هذه األزمة الصحية العالي��ة كانت موجودة منذ 
البداي��ة، فملكنا الذي ذلل كل الصعوبات وفتح أبواب العالج الصحي على مصراعيه 
وأم��ن للجميع اللق��اح بالمجان مع حزمة كبيرة من الخدم��ات مثلت موازنتها مبلغًا 
كبي��رًا لم تبخل ب��ه البحرين أبدًا على ش��عبها والمقيمين فيه��ا، جاللة الملك منذ 
البداي��ة راه��ن على قيادة األمير س��لمان وجهود الحكومة وفري��ق البحرين وأبطال 
الصف��وف األمامية، فكان��ت كلماته دائمًا تمث��ل للجميع أماًل وتف��اؤاًل بأن القادم 

أفضل. 
وهلل الحم��د رأينا كيف تحس��نت األمور وقل��ت األرقام المعنية باإلصاب��ات والوفيات 
ووصلت البحرين لمستوى اعتبرتها منظمة الصحة العالمية نموذجًا عالميًا يحتذى 

به للتعامل مع وباء كورونا. 
جالل��ة الملك خالل ترؤس��ه يوم أم��س اجتماع مجل��س الدفاع األعلى أك��د مجددًا 

نهج��ه القائم على تقدير الجهود وبث روح التفاؤل والدعوة لمزيد من اإلنجاز، فهو 
أعرب عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها األمير س��لمان وقيادته الس��ديدة 
لفري��ق البحرين، مقدرًا الدور الكبير لجميع العاملين في الصفوف األمامية باألخص 
الك��وادر الطبية، وكعادت��ه أكد جاللته على الدور المه��م والمحوري الذي تمثل به 
أبناء البحرين، هذا الش��عب الذي دائمًا في األزمات تراه يتحلى بأعلى درجات الصبر 
والوعي والتحدي، وبفض��ل التزامهم وتعاونهم الكبير مع فريق البحرين وصلنا لما 

نحن عليه اليوم من نتائج إيجابية تبشر بالخير. 
م��ا حصل هو بالضبط مثلما وصفه جاللة الملك، هو ”إنجاز مش��رف“ أبطاله جميع 
أبناء البحرين الذين التزموا وتمثلوا بالمس��ؤولية وتعاملوا بوعي وحرص، ما حصل 
حال��ة تثبت ب��أن التكاتف الجماعي بي��ن الحكومة والمواطن في ظ��ل قيادة أبوية 

حكيمة ال تنتج عنه إال ثمار طيبة تصب في مصلحة الوطن. 
هذه هي البحرين التي دائمًا ما تبهر العالم، والسر ال يكمن فقط فيما خصص من 
موازن��ات أو ما صرف من عالجات أو ما توفر من أجهزة وإمكانيات، بل الس��ر يكمن 
في جهود يحركها التحدي وحب الوطن، وتتالقى مع وعي ومسؤولية تتعاظم يوميًا 

لدى جموع كبيرة من أبناء هذا الوطن والمقيمين فيه. 
تجرب��ة البحرين الب��د وأن توثق، فهي تجربتن��ا التي نفخر بها، هى إنجاز مش��رف 
ساهم فيه الجميع بال اس��تثناء، خاصة من آمن ووثق بخطوات الحكومة ومن التزم 

وتمثل بمسؤوليته تجاه نفسه ووطنه.

الثقافة والتراث.. قوتنا الناعمة وهويتنا الوطنية
ال يمكنني أن أخفي ما أكنه من إعجاب وانبهار وحماس��ة بالجهود الكبيرة والرائعة 
الت��ي تقوم بها معالي الش��يخة مي بنت محم��د آل خليفة، رئيس��ة هيئة البحرين 
للثقاف��ة واآلثار، ف��ي الترويج لتاري��خ وثقافة وآث��ار البحرين في مختل��ف المحافل 
الدولي��ة، إل��ى جانب ما تبديه من حرص وتفاٍن في ص��ون تراثنا الوطني وتقديمه 

إلى العالم بأجمل الصور.
ودون ش��ك ال يمكن لمقالة واحدة، أو حتى عش��رة مقاالت، أن تحصي ما قامت به 
الشيخة مي وتقوم به لخدمة الثقافة والتراث الوطني، ما جعل البحرين محط أنظار 
العالم، وقدمها بأجمل صورة في المحافل والمنتديات واللقاءات الثقافية الدولية.

وهن��ا ال أتكلم عن جانب واحد من الت��راث، والذي أعتز ويعتز به كل مواطن ومقيم 
عل��ى أرض البحري��ن، بل يمتد الحدي��ث أيضًا إلى األثر الذي يترك��ه هذا التراث في 

العالم من خالل التعريف بثقافتنا العربية األصيلة والممتدة إلى عمق التاريخ.
ف��إذا كانت دول العالم تتس��ابق المتالك األس��لحة والدبابات والطائ��رات الحربية 
للدف��اع عن حدودها الوطنية، فإن لدينا هنا في البحرين الس��الم األقوى للدفاع عن 
وجودن��ا وتاريخنا وهويتنا، وهو ما تركه اآلب��اء واألجداد من تراث وقيم، تؤكد على 
عراقة هذه األرض، وما أبدعه وقدمه إنسانها إلى العالم على مر العصور من علوم 

وفنون، شكلت جزءًا هامًا من التطور الحضاري واإلنساني في المنطقة.
قبل أيام؛ حلت وزير الخارجية الس��ودانية، الدكت��ورة مريم الصادق المهدي، ضيفة 

عزيزة على البحرين، حيث حرصت الشيخة مي على تعريفها بتاريخنا وتراثنا الوطني 
في جولة شملت متحف البحرين الوطني ومتحف موقع قلعة البحرين.

الوزي��رة الس��ودانية لم تخف��ي إعجابها، بل وانبهارها، بما ش��اهدته ف��ي زيارتها 
للمتحفين، وبما تملكه مملكة البحرين من تاريخ عريق يمتد إلى آالف السنين، من 
خالل اطالعها على قاعة المدافن، في متحف البحرين الوطني، والتي تضم معلومات 
حول تالل مدافن دلمون التي يعود تاريخها ألكثر من 4 آالف عام، والمس��جلة على 

قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.
كم��ا تعرفت الوزيرة الس��ودانية خالل جولتها في متحف موق��ع قلعة البحرين على 
أهميته كأحد أبرز مشاريع االستثمار في الثقافة، وهو من المشاريع الريادة والهامة 
التي تتفرد بها مملكة البحرين على مستوى المنطقة، إضافة إلى الدور الذي يلعبه 

في التعريف بحكاية المكان والطبقات التاريخية واألثرية الموجودة فيه.
* إضاءة..

البحرين دولة محدودة الجغرافيا؛ وال تقارن إمكانياتها بمن حولنا من أشقاء، لكنها 
بالتأكيد تملك من المقومات ما جعلها دائمًا في الصدارة، وهي تراث عريق وشعب 
واٍع وقيادة أبهرت العالم بما حققته من تقدم ورفاه لمواطنيها. #الحمدهلل_على_

نعمة_البحرين.

انبهار تيدروس..
ف��ي وقت مه��م ومفصلي ورغم االنش��غاالت بما س��ببته جائحة 
كورون��ا )كوفي��د�19( من آثار ف��ي كل دول العالم آث��ر مدير عام 
منظمة الصح��ة العالمة الدكت��ور تيدروس غيبريس��وس بزيارة 
مملكة البحري��ن ليرى ويطلع على ما حققت��ه المملكة من إنجاز 
وما سطره أبناء هذا الوطن الصغير بمساحته الكبير بعطائه في 
ظل قيادة حكيمة ونظرة ثاقبة أبهرت الدكتور غيبريسوس الذي 
أب��دى في المؤتم��ر الصحفي إعجابه وانبهاره ال��ذي كان يكررها 
في المؤتمر عدة مرات بتجربة البحرين الس��ريعة في االستجابة 
للوباء خصوصًا منها فكرة الفحص من المركبات، وتحويل موقف 
للس��يارات في خالل س��بعة أيام إلى مركز طب��ي للعناية المركزة 
وع��الج المصابي��ن بفيروس كورون��ا )كوفي��د�19(، كل ذلك أكد 
الدكتور تيدروس بأنه س��يتم نشره ومشاركته من قبل المنظمة 
م��ع باق��ي دول العالم لتصل قص��ة نجاح البحرين ف��ي تعاملها 

وتصديها لهذا الوباء.  
كل ذل��ك يع��د مصدر فخ��ر واعتزاز ل��كل مواطن بم��ا قامت بها 
قيادتن��ا وحكومتنا كانت كفيلة بأن يت��م افتتاح مكتب لمنظمة 
الصح��ة العالمي��ة ف��ي البحري��ن لتقدي��م الدعم االس��تراتيجي 
والتقني في القطاع الصحي وهو ما س��يؤدي حتمًا إلى اس��تدامة 
تقديم الخدم��ات الصحية بجودة ويعزز م��ن الصحة العامة على 
كاف��ة األصعدة س��واًء المحلية واإلقليمي��ة والعالمية، فالبحرين 
أصبح��ت محط أنظار الجميع ويش��ار لها بالبن��ان لتصبح نموذجًا 
فريدًا يحتذى به في إدارة أزمة كورونا )كوفيد�19( بقيادة صاحب 
الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة حفظه اهلل، جعلت البحري��ن من أوائل الدول 
التي اتخذت خطوات استباقية ومبادرات ناجحة للتصدي لجائحة 
كورونا )كوفيد�19( وما زالت تس��ير بكل ثقة واقتدار في مبادرات 
وأف��كار ناجحة في التصدي لهذا الوباء وفق اس��تراتيجية محكمة 
وإج��راءات احترازية قبل حتى اكتش��اف أول حالة قائمة بفيروس 
كورون��ا )كوفيد�19( وهذا ما كان ل��ه انعكاس إيجابي نرى ثماره 

اليوم واضحة في تراجع أعداد اإلصابات والوفيات. 
كما إن إع��الن منظمة الصح��ة العالمية المنام��ة مدينة صحية 
باعتبارها أول عاصمة في إقليم ش��رق المتوس��ط هو أيضًا إنجاز 
يض��اف لس��جل البحرين الحافل وال��ذي لم يأِت من ف��راغ بل جاء 
لم��ا وصلت إلي��ه بالدنا من تقديمها جودة ممي��زة في الخدمات 
والرعاية األولية في المراكز الصحية ونش��رها للوعي الصحي من 
خ��الل البرامج الرائدة في مكافحة األم��راض المزمنة والمعدية، 
فالبحرين اليوم رائدة على مستوى العالم في تعاملها مع جائحة 
في��روس كورونا )كوفيد�19( بما يتماش��ى م��ع توصيات منظمة 
الصحة العالمية، فالفضل هلل س��بحانه وتعالى ثم لقيادة س��مو 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء قائد فري��ق البحرين الواضحة 
والشفافة جعل البحرين من أوائل الدول التي تعلن التغلب على 
الفيروس وم��ا إعجاب وانبهار مدير منظم��ة الصحة العالمية إال 
اعت��راف عالمي بما قامت به البحرين من جهود في مواجهة هذا 

الوباء.   

 * همسة:
إن افتت��اح مكت��ب منظمة الصح��ة العالمية إنج��از جديد يضاف 
لس��جل مملكة البحرين وش��هادة فخ��ر يبرهن للعال��م بأن على 
الجه��ود الكبيرة الت��ي تقوم بها المملكة لحفظ صحة وس��المة 
الجمي��ع في مواجه��ة كل الظروف الس��يما منها جائح��ة كورونا 
)كوفي��د�19( الت��ي تعتبر قصة نجاح س��تكون ف��ي الذاكرة يتم 

سردها لألجيال القادمة.

العمالة السائبة كأنها في تكاثر!!
إذا ص��ادف ووقف��ت عل��ى اإلش��ارة الضوئي��ة للجس��ر ال��ذي يصلك م��ن المنطقة 
الدبلوماس��ية باتجاه المرفأ المالي وخاصة في هذه األيام التي ترتفع فيها الحرارة 
إل��ى 45 درجة مئوية ف��ي عز النهار، فإنك من المؤكد س��وف تش��اهد أحد العمال 

اآلسيويين الذين يقومون على بيع عبوات المياه.
ولربم��ا حصل معك كما حصل معي تمام��ًا وهو حديث النفس واألفكار التي تجتاح 
تفكيرنا بين مؤيد لعملية الشراء بدافع الشفقة والرحمة وبين االمتناع واالعتراض 

كون ال يوجد أي أمر مضمون اآلن: 
يا ترى ما هو مصدر هذه المياه المعبأة؟ 

ي��ا ترى هل البائع مصاب بفيروس كورونا وبالتالي س��وف تنتقل العدوى من خالل 
المالمسة المباشرة لهذه العبوة وأنا بدوري أنقلها إلى أهلي واآلخرين؟

أم ُوجَب علّي االمتناع عن الش��راء كي ال أرفع رغبته إلى ممارس��ة هذا العمل ويبحث 
ع��ن عمل آخ��ر؟ أو لعله كثر يفكرون بنفس طريقتي وهو إلى هذه اللحظة لم يجّمع 

قوت يومه؟ 
يا ترى كم من الخطر ممكن أن يتعرض له هذا البائع في حال أن سائقًا ما لم ينتبه 

لوجوده بسبب سرعته الجنونية؟
كم��ا ال يمكننا أن نغفل عن الرس��الة الس��يئة التي يمك��ن أن يقرأها كل من الزائر 
والغري��ب خالل تواجده في الديرة، وهو أن المعنيين في مملكة البحرين ال يأبهون 
إلى العيش��ة الكريمة والعمل الطيب الذي يمك��ن أن يحصل عليه أحد في ارضها... 
وغيره��ا الكثير من األس��ئلة والتي يج��ب أن توج��ه أواًل إلى أرب��اب األعمال الذين 
يستقطبون عمااًل ولألسف ال يقومون على دفع مستحقاتهم المالية مما يضطرهم 

إلى العمل بصور غير قانونية. 
ثانيًا إلى مؤسسات المجتمع المدني والتي تم إنشاؤها ألجل حل مثل هذه األزمات 

والمشاكل، أين أنتم؟؟
ليس من الضرورة أن تكون إنسانًا شريرًا جاحدًا أو لئيمًا كي تستنكر الظاهرة التي 

ما إن اضمحلت وخفت إال ورأيتها تكاثرت بين الفينة واألخرى.
ف��إن كان واجبي أن كتب وأش��ير إلى الموضوع عن كث... ولك��ن على بالي أن أعلم 
قريب��ًا أن أصحاب الق��رار والمعنيين قد أخذوا اإلجراءات الصحيح��ة وعالجوا الموقف 

بحكمة!

قطر في خطر
المعلومات التي انتش��رت أخيرًا ومفادها أن »النظام القطري 
يواجه اتهامات بتمويل مجموعة واسعة من الدول والحركات 
اإلرهابي��ة بما ف��ي ذلك حزب اهلل في لبن��ان وتنظيم داعش« 
وتلك التي كش��فتها صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« نقاًل عن 
مس��ؤول دبلوماسي إس��رائيلي عن تزويد تل أبيب لواشنطن 
بمعلومات اس��تخبارية ح��ول »التمويل األخي��ر الذي قدمته 
قطر إلى الح��رس الثوري اإليراني«، ه��ذه المعلومات ينبغي 
عدم الس��ماح بمرورها م��ن دون إخضاعه��ا للبحث والدرس، 
ذل��ك أنه لو ثبت أن النظام القطري متورط في هذا األمر فإن 
على العالم أن يتخذ موقفًا صريحًا ضده. إذ من غير المعقول 
الوقوف مكتوف��ي األيدي أمام نظام اختار أن يضع يده في يد 
النظام اإليراني الذي همه نش��ر الفوضى ويمارس كل أشكال 

اإلرهاب. 
حس��ب التقارير اإلخبارية ف��إن هذه المعلوم��ات التي وفرها 
الرئيس اإلسرائيلي المنتهية واليته، رؤوفين ريفلين أزعجت 
الوالي��ات المتح��دة وأنها تبح��ث بجدية ف��ي تفاصيلها وأن 
وزارة الخارجي��ة األمريكية »فتحت تحقيقًا في تقرير للحكومة 
اإلس��رائيلية يتهم النظ��ام القطري بتمويل الح��رس الثوري 

اإليراني اإلرهابي«. 
المتابع لتطورات األحداث خالل الس��نوات القليلة الماضية ال 
ب��د أن يتذكر أن النظام اإليراني س��ارع إلى اس��تغالل فرصة 
الولوج إلى قط��ر والحصول على موطئ ق��دم فيها فور اتخاذ 
الس��عودية واإلم��ارات والبحرين ومصر ق��رار المقاطعة وأنه 
وضع كل إمكاناته لمس��اندة النظ��ام القطري وأوكل للحرس 

الثوري القيام بالعديد من المهام. 
وألن��ه من غي��ر المعقول أن يك��ون النظام اإليران��ي قد قام 
بكل ذلك من أجل س��واد عيون قطر، وألن��ه معروف عن هذا 
النظ��ام أنه ال يعطي من دون مقابل، لذا فإن التش��كيك في 
صح��ة المعلومات موضوع الحديث ال قيمة له، وهذا يعني أن 
النظام القطري وفر المقابل الذي تم االتفاق عليه مع النظام 
اإليراني وملخصه تمويل الحرس الثوري اإليراني والمنظمات 

اإلرهابية التابعة له. 
 س��لوك النظام القط��ري يجعل الكثيرين يعتق��دون أن تلك 
المعلوم��ات صحيحة وأنه متورط ف��ي تمويل اإلرهاب.. وأنه 

في خطر.

أفول زمن السيادة في ظل المناخ الدولي الكئيب...
مبدأ عدم جواز التدخل في الش��ؤون الداخلية للدول أقرته كل المواثيق الدولية، 
وأجمعت علي��ه الدول الكبرى والصغرى، منذ تأس��يس هيئة األمم المتحدة في 
الع��ام 1945، حي��ث أصبح عدم التدخ��ل من أهم المبادئ األساس��ية في ميثاق 
األمم المتحدة، وتعزز ذلك بإعالن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه، في الشئون 
الداخلي��ة لل��دول، بموجب قرار الجمعي��ة العامة لألمم المتح��دة رقم 103/36 
المؤرخ في 9 ديسمبر 1981 والذي نص صراحة وباختصار على: »أنه ال يحق ألية 
دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، وألي سبب كان، في الشئون الداخلية 
والخارجية ألية دولة أخرى؛ )...( فضاًل عن الس��يادة الدائمة للدول على مواردها 
الطبيعية، بصرف النظر عن نظمها السياس��ية أو االقتصادية أو االجتماعية )..( 

و»عدم جواز التدخل في شؤون الدول حتى في إطار القانون الدولي اإلنساني«.
ولكن يبدو أن هذه المبادئ الواضحة والصريحة لم تعد مهمة عند بعض القوى 
العظمى والمتوسطة، حيث جرى التوسع في االنتهاك المتواصل لسيادة الدول، 

حتى أصبح هو القاعدة:
- دول تجتم��ع ف��ي عواصم دول أخرى لمناقش��ة مس��ودة دس��تور دول��ة أخرى، 
تتعرض النتهاك س��يادتها، لتح��دد طبيعة النظام والثواب��ت والقيم واألهداف 

وكافة تفاصيل مستقبل البلد وتوجهاته الحالية والمستقبلية.
- دول تقتس��م أراض��ي دول أخرى، وتحويله��ا على كانتونات، وترس��م خطوطا 
للط��ول والعرض، ومناطق لنفوذها وجيوش��ها وس��يطرتها، تدخل وتخرج متى 

تشاء، وتقيم الثكنات وتدرب المليشيات.

- دول اعتدت على العراق في العام 2003م وأسس��ت لمنطق أنهى ما بقي من 
النظام الدولي القديم المعتمد على القانون الدولي كمرجعية أساس��ية لسلوك 
الدول، ليحل محله منطق القوة والهمجية السياس��ية والعس��كرية، بدال من قوة 
القان��ون الدول��ي. لقد جرب��وا اللعبة في الع��راق، ومكنوا األحزاب والمليش��يات 
الطائفية من السلطة، فتسببت في كوارث سياسية وإنسانية غير مسبوقة. وبدا 
عجيبا التحالف المقدس بين رعاة الديمقراطية الغربية، وبين األحزاب الطائفية 
لبناء »دولة الحريات والمواطنة المتساوية«: ) يا للسخرية(. فإذا بها تحيي رماد 

البؤس الطائفي وتعيده إلى الواجهة.
- دول تصنع حكومات جاهزة )أفغانستان مثااًل(، وهي اليوم تهرب من هذا البلد 
المس��كين بعد عش��رين س��نة من العجز والفش��ل. ومع ذلك تبقى هذه الكبرى 
تراهن على اإلسالم السياس��ي والحركات المتطرفة في الحفاظ على مصالحها، 

سالحًا، يجري تحديث استخداماته باستمرار.
 -دول تدع��م المليش��يات االنفصالية، فتتحول هذه المليش��يات، إلى رهينة في 
خدمة أجنداتها، وتطلق عليها � بالرغم من العمالة والتبعية - أس��ماء من نوع 

قوات سوريا الديمقراطية.
وفي ه��ذا المناخ الكئي��ب المركب فقدت العالق��ات الدولية مناخه��ا الحضاري 
واإلنس��اني الطبيعي، وبتنا نعيش في زمن االنتهاك لس��يادة للدول المستقلة، 
وال��ذي صار في��ه عمل العمالء والمليش��يات المأج��ورة واإلنكش��اريات محمودًا 

يستوجب الفخر والثناء، ويتم اإلعالن عنه على رؤوس المأل دون خجل.

may.abdulaziz@hotmail.com

مي عبدالعزيز

على بالي
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ذوو االحتياجات وجدوا الدعم خالل جائحة »كورونا«

 مرام: تعليمي لم يتعثر 
رغم غيابي المرضي 23 يومًا

»ه��ذه ه��ي مدرس��تي الغالي��ة، كان��ت وال 
تزال مصدر الدعم األساس��ي ل��ي، والُمراعية 
خ��ال  ذل��ك  واس��تمر  الصحي��ة،  لظروف��ي 
الجائحة، فلم ينقط��ع تعليمي وزمائي من 
ذوي االحتياج��ات الخاص��ة أبدًا، لم تنس��انا 
وزارة التربية والتعليم، وحتى عندما انتكست 
صحتي في الش��هور األخي��رة، وتغيبت لمدة 
23 يوم��ًا، لم تنقطع معلمات��ي وصديقاتي 
الطالب��ات عن التواصل معي بش��كل يومي، 
لمس��اعدتي عل��ى مواكب��ة ال��دروس وأداء 

التطبيقات في وقتها«.
بتل��ك الكلم��ات المعب��رة والمؤث��رة بدأت 
الطالب��ة المتميزة متع��ددة المواهب مرام 
الس��يد جلي��ل حديثه��ا، وأضاف��ت: »تجربة 
التعل��م عن ُبعد ش��ملتنا ك��ذوي احتياجات 
خاصة، بحس��ب قدراتنا ومتطلباتنا، وكانت 
تجربة ثرية تم االس��تفادة منه��ا لمواصلة 
التعليم في ظل الجائحة، فكما عودتنا وزارة 
التربية والتعليم على اهتمامها االستثنائي 
بجميع الطلبة، وخاصًة من يعانون من ظروف 
صحي��ة، فقد اس��تمر الدعم لنا ولدراس��تنا، 

فوجدن��ا منصات تعليمية مناس��بة، وقنوات 
عدي��دة للتواص��ل وتذليل الصعوب��ات، وأنا 
ش��خصيًا فخ��ورة بحج��م التواصل م��ن قبل 
اإلدارة المدرس��ية ومعلمات��ي، ف��ي جمي��ع 

األوقات«.
م��ن جانبه ق��ال والد الطالبة م��رام: »كلمة 
حق أوجهها لوزارة التربية والتعليم، ش��اكرًا 
سياس��تها الرائ��دة لاهتم��ام بالطلبة من 
أصحاب الحاالت الخاص��ة، فقد وجدت ابنتي 
دعم��ًا كبيرًا ال يمكن وصف��ه بالكلمات، من 
خال التس��هيات والتش��جيع على الدراسة، 
والتواصل الذي ال ينقطع حتى خال الجائحة، 
وفي أوق��ات الغي��اب المرضي للس��ؤال عن 
صحته��ا، مم��ا انعك��س على نفس��ية مرام 

ودافعيتها نحو التحصيل الدراسي«.
وع��ادت الكلمة مجددًا إل��ى مرام التي أكدت 
أن حضوره��ا المدرس��ي ل��م يقتص��ر عل��ى 
التعلي��م والتفوق فقط، وإنما تم إش��راكها 
ف��ي األنش��طة الطابي��ة، والس��يما مبادرة 
»مراس��لو مدارس« المطبقة م��ن قبل إدارة 

االتصال بوزارة التربية والتعليم.

ما أدراك ما ثم؟
ف��ي البحرين نتمي��ز بأننا نبادر ونب��دأ ونتفوق وتكون لنا الص��دارة في عدة 
مجاالت، ثم... وما أدراك ما ثم؟ نتقاعس، نمل، نتخاذل، نتراجع، يبدأ اآلخرون 

من بعدنا ويتفوقون علينا، هل أعدد لكم األمثلة؟ كلنا نعرفها.
أمامنا اآلن مثال على التفوق والريادة والتميز واإلبهار، حقق الكثير لكنه اآلن 

مع األسف في مرحلة »ثم«!!
بدأ االهتمام الحكومي به ينحس��ر وبدأ التهرب من اس��تحقاقات االس��تمرار 
والتميز، وبدأت أهميته تتراجع، ونخشى أن ما بنيناه خال فترة زمنية قياسية 
وجهد جب��ار أن يضيع، فيأتي غيرن��ا ويأخذ الفكرة ويس��تقطب العقول التي 
عمل��ت عندنا ويجني ثمارنا ويتفوق علينا، فنجلس نتحس��ر على ضياع وإهدار 

وتفويت فرصنا.
مركز البحرين لألورام مش��روع فريد من نوعه في منطقتنا، بدأ عماقًا افتتح 
2018 وخال أربع س��نوات نجح في االقتراب من أهدافه بأن يتحول إلى مركز 

وطني إقليمي للتميز في مجال أمراض الدم واألورام وزراعة النخاع.
اكتس��ب سمعة دولية وبدأ يضع اس��مه مع أسماء أشهر المراكز، كتشخيص، 
كع��اج، كمتابعة، بذل القائم��ون عليه جهودًا جبارة ليقف��زوا هذه القفزات 
حت��ى يمثل هذا المركز اس��م البحرين كما ينبغي ويتناس��ب مع اس��م جالة 

الملك حفظه اهلل.
اش��تروا أحدث األجهزة، واألدوية، واس��تعانوا بأفضل األطباء، وأفضل أعضاء 
الفري��ق الطبي، وضعوا خطة للتدريب، واس��تعانوا بأح��دث تطبيقات الذكاء 
الصناعي في تقديم خدمات المركز، وضعوا »س��وفت وير« أي نظام تش��غيل 
وش��بكة إلكترونية للمستش��فى نالت االعتمادات الدولية، وزيارة واحدة ألي 
مرف��ق من مرافقهم من أي مس��ؤول بإمكانها أن تجعله يفعل المس��تحيل 
كي يصعد هذا المركز خطوات لألمام فا يدخل مرحلة »ثم« ألنه باختصار... 
حرررررام... أن يتراجع هذا اإلنجاز البحريني المش��رف، ولو كنت مسؤواًل لذللت 
كل العقبات ووف��رت جميع االحتياجات وطالبت القائمي��ن عليه أن يبذلوا ما 
يس��تطيعون لجع��ل البحرين مركزًا وطني��ًا إقليميًا رائدًا ف��ي المنطقة لعاج 
األورام وزراع��ة النخاع وأمراض الدم وهو ه��دف تنموي كبير وطموح عاٍل جدًا 

يرفع اسم البحرين عاليًا مميزًا الفتقار المنطقة لمراكز من هذا النوع.
بدأ المركز بطموح عاٍل ووضعت الميزانية حين ذاك على أس��اس انه سيخدم 
450 مريضًا س��نويًا، لكنه اآلن يخدم 1400 مريض س��نويًا، والسبب أنه وفر 
عل��ى الدولة الكثير من بعثات العاج في الخارج، الس��بب الثاني ألن البحرين 
األكثر عالميًا بمرض س��رطان الثدي مع األسف، وألن الكثير ممن كان يفضل 
العاج في الخارج ش��اهد مس��توى الخدمات في المركز ففضل أن يتلقاه هنا 

خاصة واالعتمادات الدولية له تجعله في مصاف أي مركز عالمي.
لك��ن مع دخولنا لمرحلة »ثم« بدأ القائمون على المركز رحلة البقاء والصراع 
من أجل االستمرار فمثًا يحاول المركز توفير وترشيد إنفاقه باستيراد الدواء 
بنفسه من المصدر ومع أنه اختار األفضل إال أنه نجح بتوفير 10 مايين دينار 
فارق سعر الدواء لو أنه اشتراه عبر الوكيل البحريني »وتلك قصة أخرى تحتاج 

إلى وقفة«!!
وب��دأ بالتعاون مع بعض ش��ركات األجهزة الطبية لمقايض��ة الخدمات التي 
يقدمها المركز مقابل تحديث أجهزته، وبدأ في صنع معقماته بنفس��ه فوفر 
مبلغًا وبيعها للمستش��فيات فربح مبلغًا، بدأ بمشروع حرق النفايات الطبية 
وبيع هذه الخدمة لبقية المستشفيات، بدأ باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد 
الكهرب��اء ونجح في توفير 25% من اس��تهاكه، وبدأ مستش��فى الملك حمد 
يقدم للمركز الدعم اللوجس��تي من ميزانية المستش��فى، أش��عة، مختبرات، 

إدارة، وسكرتارية..إلخ ليوفر عليه المصاريف االستهاكية... إنما إلى متى؟
الميزانية التي وضعت له في بداية تش��غيله كانت على أس��اس خدمة 450 
مريض��ًا، لكنها اآلن تقلصت بالرغ��م من زيادة أعداد المرضى الس��نوية إلى 

ثاث أضعاف.
فهل كتب على كل إنجاز بحريني أن يعاني من أجل أن يحتفظ بصدارته؟ هل 

كتب علينا أن نتقدم ثم نتراجع؟
المطلوب اآلن والحد األدنى للتشغيل لخدمة هذه األعداد هو 32 مليون دينار، 

ولم يعطوا إال 23 مليون دينار فكيف سيقاومون وكيف سيصمدون؟
عش��رة مايين تفصلن��ا بيننا وبين »ثم« فإما أن نؤم��ن بقدرتنا على التميز 
واالحتفاظ بالمكان��ة والصعود بها إلى األعلى، وأما أن نثبت حالة »ثم« وما 

أدراك ما »ثم«؟!!

»ميت« يعود للحياة بعد 45 عامًا!
تعود حكاية هذا المسن الظاهر في وسط الصورة، 
والذي غدا حديث وس��ائل التواص��ل االجتماعي في 
الساعات الماضية إلى سنوات طويلة خلت، وتحديدًا 
إلى عام 1976 حين اعتقدت عائلته أنه مات بحادث 
سقوط طائرة، لتكتشف بعد 45 عامًا أنه حي يرزق.

»ساجد ثونغال« البالغ من العمر اآلن 70 عامًا غادر 
قبل تلك الس��نوات الطويلة منزل��ه في والية كيرال 
الوالي��ة الهندي��ة، وهو في الثانية والعش��رين من 
عم��ره بحثًا عن مصدر رزق خارج ب��اده، تاركًا وراءه 
والديه وأربع ش��قيقات وثاثة أشقاء، وفق ما نقلته 

صحيفة »الميرور« البريطانية.
وصل إلى العاصمة اإلماراتية أبوظبي، وبدأ العمل 

في تنظيم العروض الفنية والفعاليات الثقافية.
وف��ي أكتوب��ر 1976 كان على متن رحل��ة مع فرقة 
من الفنانين حين اشتعلت النيران في أحد محركات 
طائرة للخط��وط الجوية الهندية كانت متجهة إلى 
م��دراس عبر بومب��اي، فتوفي جمي��ع ركاب وطاقم 
الرحل��ة البالغ عدده��م 95 راكبًا، وذل��ك بعد وقت 

قصير من إقاعها من مطار سانتا كروز.
بع��د الحادث اعتقدت عائلة ثونغال في والية كيرال 
أنه توفي أيضًا في الحادث، وتحملوا حزن ذاك الخبر 
عقودًا طويل��ة، إال أن الرجل لم يم��ت بالحادث، بل 

سافر من أبوظبي إلى بومباي.

وهناك ب��دأ العمل، ولم يتواصل م��ع عائلته طيلة 
تلك المدة بسبب شعوره بالفشل، حيث كان هدفه 
جم��ع ثروة ولكن ذل��ك لم يحص��ل، ففضل تحقيق 
هدفه قب��ل التواصل مع عائلت��ه، وبهذه الطريقة، 

مرت 45 سنة، وفق تعبيره.
إل��ى أن التق��ى ف��ي ع��ام 2019 برجل دي��ن يدير 
الجمعي��ة االجتماعي��ة لجم��ع ش��مل العائات مع 
أحبائهم، فشرح ساجد للرجل قصته، فأرسل الرجل 
مس��ؤولة اجتماعية إلى منزل أسرة س��اجد للعثور 
عليهم. وأوضح رجل الدين بحسب التقرير أن ساجدًا 

كان بحالة نفس��ية س��يئة ج��دًا ويعان��ي من عدة 
أمراض. وبعد البحث تبين أن والد س��اجد قد توفي 
في ع��ام 2012، لكن والدته فاطم��ة بيبي البالغة 
م��ن العمر 95 عام��ًا وزوجته جميل��ة وإخوته عزيز 
ومحمد وكنجو مازالوا   على قيد الحياة وبصحة جيدة.
كما أفاد التقرير بأن العائلة ذهلت بعدما اكتشفت 

أن ابنها مازال على قيد الحياة.
وم��ن المقرر أن يتوجه ش��قيق س��اجد إلى مومباي 
قريبًا لرؤية ش��قيقه للمرة األولى منذ ما يقرب من 

5 عقود.

 طريقة تجهيز كراج خاص 
الستقبال سيارة كهربائية

يتزايد ع��دد المقبلين عل��ى اقتناء س��يارات كهربائية 
ح��ول العال��م، ما يلزم اتباع أس��لوب مناس��ب لتحضير 
ك��راج خاص للعناية به��ذا النوع من الس��يارات. وقدم 
موق��ع »كار أند درايفر« المختص بأخبار الس��يارات في 
تقرير، قائمة إرشادات للطريقة المثالية إلعداد الكراج 
الخاص الستقبال سيارة كهربائية به. كان أول ما نصح 
الموق��ع بضرورة توف��ره داخل الكراج المجهز للس��يارة 
الكهربائي��ة، دائ��رة كهربائية بق��وة 240 فولتًا على 
األقل، حتى تفي الحد األدنى من الطاقة الازمة إلعادة 
شحن السيارة. ولتوفير دائرة كهربائية بهذا القدر من 
الطاق��ة، يلزم إجراء إعدادات كهربائية خاصة للجراش، 

ستتطلب لتتم بشكل ومعدات احترافية تكلفة تتراوح 
ما بين 750 و 1750 دوالرًا وفق القيمة العالمية.

ذل��ك بع��د التأك��د م��ن الق��در ال��ذي يمك��ن للدوائر 
الكهربائي��ة المتصلة بالك��راج أن تتحمل��ه، الوصول 

بهذا القدر للحد األدنى المذكور من الطاقة.
الوصات الكهربائية كانت ثاني ما س��لط الضوء عليه 
موق��ع »كار أند درايفر« في إرش��اداته الخاصة بالكراج 

المثالي الستقبال سيارة كهربائية.
ونص��ح الموقع ب��أن يتوف��ر الصندوق الخاص بش��حن 
السيارة الكهربائية، بوصلة مزود بسلك طويل بقياس 
8، يتمتع بسمك مناسب لضمان سرعة عملية الشحن.



وفي مســـتهل االجتمـــاع أعرب صاحب 
الجاللـــة الملـــك عـــن اعتـــزازه بالجهـــود 
المخلصة والمقدرة التي يبذلها صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء وقيادتـــه المميـــزة والســـديدة 
لفريـــق البحريـــن فـــي ســـبيل التصـــدي 
لجائحـــة كورونـــا، مضيفـــًا إننا نشـــهد ما 
يحققه الفريق مـــن نجاحات بكل إتقان 
وحرفيـــة رفيعـــة وفق خطٍط مدروســـة 
وجهـــوٍد حثيثـــة أثمـــرت عـــن انخفـــاض 
فـــي أعـــداد الحـــاالت القائمـــة اليوميـــة 
ذلـــك  وإن  المتعافيـــن،  أعـــداد  وتزايـــد 
يبشـــر بحمـــد هللا بالخيـــر. ممـــا يعكـــس 
الـــدور الكبيـــر الـــذي تضطلع بـــه الكوادر 
الطبيـــة والصحية وجميـــع العاملين في 
الصفـــوف األمامية والجهات المســـاندة 

والمتطوعين.
 كمـــا نـــوه جاللتـــه بإشـــادة المديـــر العام 
تيـــدروس  العالميـــة  الصحـــة  لمنظمـــة 
للبـــالد،  زيارتـــه  خـــالل  غيبريســـوس 
بالمبـــادرات واإلجـــراءات المميـــزة التي 
قامـــت بها مملكـــة البحرين ومـــا حققته 
مـــن نجاحـــات وتعاملها المبهـــر للتصدي 
لهذه الجائحة العالمية، ودعوته بتوثيق 
تجربة البحرين الناجحة لالستفادة منها 

دوليًا. 
مضيفـــًا جاللتـــه، أن مـــا نحققـــه اليـــوم 
مـــا  يعكـــس  مشـــرفًا  إنجـــازًا  ســـيظل 
روح  مـــن  البحريـــن  أبنـــاء  بـــه  يتحلـــى 
التحـــدي والوعـــي األصيـــل، مواصليـــن 
معـــًا تكاتفنـــا للرقـــي بنهضتنـــا التنمويـــة 
ومســـيرتنا الحضارية الشاملة بكل عزٍم 
نحو مســـتقبٍل أكثر إشـــراقًا لنا وألجيالنا 

القادمة بعون هللا تعالى.
وقـــد تابـــع المجلـــس باهتمـــام تطـــورات 
التونســـية  الجمهوريـــة  فـــي  الوضـــع 
الشـــقيقة متمنيا لتونس وشـــعبها العزيز 
والنمـــاء  واالســـتقرار  األمـــن  بتحقيـــق 
بقيـــادة رئيس الجمهورية قيس ســـعيد. 

كمـــا بحث المجلـــس العمل علـــى تطوير 
األداء التقنـــي والتكنولوجي في الدولة 
لـــكل ما فيه خيـــر وتقدم وطننـــا العزيز. 
مشـــيدًا بالعمـــل الـــدؤوب والمثمـــر الذي 
تقوم بـــه قوة دفاع البحريـــن، والحرس 
الداخليـــة، وحرصهـــم  ووزارة  الوطنـــي 
الدائـــم علـــى النهـــوض بـــأداء واجباتهم 
الســـامية ببســـالة وعـــزم ال يليـــن حمايًة 

للوطن والذود عن مكتسباته.
وقـــدم مستشـــار األمـــن الوطنـــي األمين 
العـــام لمجلـــس الدفـــاع األعلـــى اللـــواء 
الركـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة إيجازًا للمجلس يتعلق بالمواضيع 
الهادفة لرفع القدرات الدفاعية واألمنية 
والصحية، وبحث المجلس الموضوعات 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه، واتخذ 
بشأنها القرارات الالزمة لكل ما فيه خير 
وأمـــن وطننـــا العزيـــز ومواطنيـــه الكرام 

والمقيمين على أرضه الطيبة.
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ترأس عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، القائد األعلى رئيس مجلس 
الدفاع األعلى، بحضور ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 

آل خليفة، اجتماع مجلس الدفاع األعلى الذي ُعقد أمس في قصر الصخير.

نعتــز بالجهــود المخلصــة لســمو ولــي العهــد رئيــس الــوزراء فــي التصــدي لـــ “كورونا”

جاللة الملك يشيد بنجاحات الفريق الوطني في تسطيح المنحنى وزيادة المتعافين

جاللة الملك القائد األعلى يترأس اجتماع مجلس الدفاع األعلى

جاللتـــه يثنـــي علـــى إشـــادة مديـــر “الصحـــة العالميـــة” ودعوتـــه لتوثيـــق تجربـــة البحريـــن
ــاً ــ ــراق ــ ــر إش ــثـ ــٍل أكـ ــب ــق ــت ــس ــل مـــعـــا نـــحـــو م ــواصـ ــنـ ــرف وسـ ــشـ ــاز مـ ــ ــج ــ ــاه إن ــن ــق ــق ــا ح ــ م

ناصر بن حمد قدم 
إيجازًا للمجلس 

حول رفع القدرات 
الدفاعية واألمنية 

والصحية 

قواتنا العسكرية 
تؤدي واجباتها 

ببسالة وعزم ال يلين 
حمايًة للوطن والذود 

عن مكتسباته



“الصحة”: 131 ألفا إجمالي من أخذوا “المنشطة”
أكـــد الفريق الوطني الطبـــي للتصدي 
أن  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
الوطنيـــة  والمؤشـــرات  الدراســـات 
كشـــفت فاعلية الجرعة المنشطة من 
التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس كورونـــا، 
األعـــراض  تخفيـــف  فـــي  ودورهـــا 
للفيـــروس  المصاحبـــة  والمضاعفـــات 
قـــد  التـــي  القائمـــة  الحـــاالت  عنـــد 
دخـــول  أو  العـــاج  تلقـــي  تســـتدعي 
حيـــث  الوفـــاة،  أو  المركـــزة  العنايـــة 
بلـــغ إجمالـــي الذيـــن أخـــذوا الجرعـــة 
األول  أمـــس  يـــوم  لغايـــة  المنشـــطة 
الثاثـــاء 131,192 شـــخصا، منهم 71 
حالـــة فقـــط أصيبـــت بالفيـــروس بعد 
14 يومـــا مـــن أخذ الجرعة المنشـــطة 
بنســـبة مئوية متدنية جدا )0.05 %(، 
ولـــم تســـتدع حالة أي مـــن المصابين 
بالفيـــروس بعـــد 14 يومـــا مـــن أخـــذ 
الجرعـــة المنشـــطة تلقي العـــاج في 
علـــى  يؤكـــد  مـــا  وهـــذا  المستشـــفى، 
فاعلية الجرعة المنشطة في تخفيف 
شـــدة األعراض المصاحبـــة للفيروس 
عنـــد اإلصابة به والتـــي قد تؤدي في 

بعض األحيان للوفاة.
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وحـــث 
للتصدي لفيـــروس كورونا المواطنين 
والمقيمين على اإلقبال على التطعيم 
بكامـــل جرعاتـــه  للفيـــروس  المضـــاد 
وفي الوقت المقرر لكل جرعة لتعزيز 
المناعـــة المجتمعيـــة والوصـــول إلـــى 
التحصين المطلوب بما يحفظ صحة 

وسامة المواطنين والمقيمين.
يذكـــر أنـــه لـــم يتـــم تســـجيل أي حالة 
وفـــاة بيـــن مـــن أكملـــوا 14 يومـــا بعد 
الحصول على الجرعة المنشـــطة، لما 
توفره الجرعة المنشـــطة مـــن حماية 
والســـاالت  كورونـــا  فيـــروس  مـــن 

المتحورة منه.

المنامة - بنا

71 حالة فقط 
أصيبت بالفيروس 
بعد 14 يوما من 

الجرعة

local@albiladpress.com
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“البورصة”و”إنجاز”: إطالق تحٍد وطني لطلبة “المستثمر الذكي”
ــي ــمول المالـ ــز الشـ ــية وتعزيـ ــة األساسـ ــة الماليـ ــباب بالمعرفـ ــد الشـ تزويـ

أعلنـــت بورصـــة البحريـــن، الســـوق 
التنظيـــم  ذات  األصـــول  متعـــددة 
الذاتـــي، عـــن عزمهـــا إطـــاق تحـــٍد 
وطنـــي جديـــد بالتعاون مـــع إنجاز 
البحريـــن للطلبـــة المشـــاركين فـــي 
برنامـــج المســـتثمر الذكـــي بهـــدف 
تعزيـــز مهاراتهم وتشـــجيعهم على 
خـــال  تعلمـــوه  ممـــا  االســـتفادة 
البرنامـــج. ويهـــدف البرنامـــج إلـــى 
بيـــن  التنافســـية  الـــروح  تعزيـــز 
المشـــاركين، كمـــا يعمـــل علـــى دعم 
الشباب في المملكة وإكسابهم فهم 
أفضل لمبادئ البرنامج، إلى جانب 
ذات  والجهـــات  الشـــركاء  إشـــراك 

العاقة.
برنامـــج  تنظيـــم  تـــم  وقـــد  هـــذا 
المســـتثمر الذكـــي لثـــاث ســـنوات 
بدايـــة  منـــذ  متتاليـــة  أكاديميـــة 
إطاقـــه، حيث ســـتنطلق النســـخة 
الرابعـــة مـــن البرنامـــج خال شـــهر 
أكتوبر القادم، ليســـتمر حتى شـــهر 
أبريـــل مـــن العام 2022. وســـيكون 
التحـــدي مفتوحـــا لطـــاب الصـــف 
الرابـــع االبتدائـــي المســـجلين فـــي 
الذيـــن  الذكـــي  المســـتثمر  برنامـــج 

أكملوا جميع الجلسات السبع.
وصـــّرح  الرئيس التنفيذي لبورصة 
البحرين، الشيخ خليفة بن إبراهيم 
آل خليفـــة، قائـــًا: “لقـــد تمّكنـــا من 
إشـــراك أكثـــر مـــن 15 ألـــف طالًبـــا 
وطالبًة فـــي البرنامج منذ إطاقه، 
ـــا. ويعتبر  وهـــو ما يعـــد إنجاًزا مهمًّ
ا لتشجيع  هذا التحدي عامًا إضافيًّ
الطلبة المستهدفين على االنخراط 
لتطبيـــق  بفاعليـــة  والمشـــاركة 
واكســـابهم  ومهاراتهـــم  معارفهـــم 
مختلـــف  فـــي  واقعيـــة  خبـــرات 
الجوانـــب، والتي تشـــمل الجوانب 
والقـــرارات المالية مختلفة. لقد تم 
ا مع  إطـــاق هذه المبادرات تماشـــيًّ

أهـــداف برامـــج التوعية 
التي تطلقهـــا بورصة 

لتزويـــد  البحريـــن 
بالمعرفة  الشـــباب 
المالية األساســـية 
الشـــمول  وتعزيـــز 

وقامـــت  المالـــي. 
البحريـــن  بورصـــة 

الســـنوات  مـــدى  علـــى 
مـــع  وبالتعـــاون  الماضيـــة، 

المنظمـــة الدوليـــة لهيئـــات األوراق 
الماليـــة )IOSCO( واالتحاد الدولي 
للبورصـــات )WFE(، بتنظيم فعالية 
قـــرع الجرس بهـــدف نشـــر الثقافة 
مشـــاركتها  مـــن  كجـــزء  الماليـــة 
فـــي األســـبوع العالمـــي للمســـتثمر، 
بهدف تســـليط الضـــوء على أهمية 
الثقافة الماليـــة، حيث يعد برنامج 
برامجنـــا  أحـــد  الذكـــي  المســـتثمر 
األساسية التي تستهدف الشباب.”

قائـــًا:  خليفـــة  الشـــيخ  وأضـــاف 
“هناك حاجـــة إلى التثقيـــف المالي 
على مســـتويات مختلفة، منها نشر 
التوعية المالية األساسية وتثقيف 
المســـتثمرين، مما يؤدي إلى اتخاذ 
قـــرارات اســـتثمارية ســـليمة. تعـــد 
هـــذه البرامـــج علـــى قدر عـــاٍل من 
ومواكبـــة  مـــع  للتعامـــل  األهميـــة 
آخـــر التطـــورات العالميـــة، كمـــا أن 
تعزيـــز الثقافة المالية بين الشـــباب 

رؤيـــة  مـــع  يتماشـــى 
المملكة اإلقتصادية 
 2030 للعـــام 
بشكل  ويســـاهم 
كبير في تشكيل 
مجتمعنا بشـــكل 

أفضل”.
من جانبها صّرحت  
التنفيـــذي  المديـــر 
هنـــاء  البحريـــن،  إلنجـــاز 
بالقـــول: “يعتبـــر تعزيـــز  ســـرواني، 
الثقافـــة المالية من خـــال البرامج 
التـــي تطلقها إنجاز البحرين إحدى 
الركائز األساســـية للمؤسسة، حيث 
نســـعى من خالها إلى التركيز على 
تعزيـــز إدارة األمـــوال والتخطيـــط 
المالـــي والوعـــي االســـتثماري. إننا 
نعمل على تطوير مهارات الشـــباب 
ليكونـــوا جاهزيـــن لانخـــراط فـــي 
ســـوق العمل عبر التعليم التفاعلي 
والجلســـات العملية وورش العمل. 
بالمشـــاركة  للغايـــة  ســـعداء  نحـــن 
الذكـــي  المســـتثمر  برنامـــج  فـــي 
والمســـاهمة فـــي االرتقـــاء بـــه إلى 
المســـتوى التالي عبر تقديم تحدي 
الطلبـــة  مشـــاركة  لزيـــادة  وطنـــي 
إلى أقصـــى حد وتزويدهـــم بمزيٍد 
من الفـــرص للتنافس واســـتعراض 
معرفتهم أمام الجهات ذات العاقة 

والشركاء.”

الذكـــي  المســـتثمر  برنامـــج  ويعـــد 
برنامًجـــا وطنًيـــا ُأطلـــق فـــي العـــام 
2018 بالتعـــاون مع إنجاز البحرين 
بهـــدف تزويـــد الطـــاب بالمفاهيم 
األساســـية المتعلقة بإدارة األموال 
المالـــي  والتخطيـــط  واالدخـــار 
خـــال  مـــن  للمســـتقبل  الذكـــي 
أنشـــطة تفاعليـــة التخـــاذ قـــرارات 
ماليـــة ســـليمة. وقـــد أقيـــم برنامج 
المســـتثمر الذكي في نسخته للعام 
ـــا  افتراضيًّ  2020-2021 الدراســـي 
بمشاركة 5000 طالب، وذلك بدعم 
من الشريك االستراتيجي صندوق 
العمـــل )تمكيـــن( والراعـــي الفضـــي 

.ABC بنك
يعكـــس برنامـــج المســـتثمر الذكي 
لبورصـــة  االســـتراتيجية  الجهـــود 
البحرين لتعزيز الوعي االستثماري 
مـــن خال توفيـــر مزيج من الوعي 
والمهـــارات  والمعرفـــة  المالـــي 
الازمـــة  والســـلوكيات  والمواقـــف 
ســـليمة  ماليـــة  قـــرارات  التخـــاذ 
فـــي  الماليـــة  الرفاهيـــة  وتحقيـــق 
نهاية المطـــاف عبر مختلف الفئات 

العمرية داخل مملكة البحرين.
يتعيـــن  أنـــه  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
على الطلبة التســـجيل في برنامج 
المســـتثمر الذكي واستكمال جميع 
البرنامـــج  فـــي  الســـبع  الجلســـات 
فـــي  للمشـــاركة  ليكونـــوا مؤهليـــن 
التحـــدي. ســـتتم عمليـــة الترشـــيح 
من خال اختبار يقام عند االنتهاء 
البرنامـــج، وســـيتأهل أفضـــل  مـــن 
30 طالًبـــا وطالبـــًة للمنافســـة فـــي 
عمليـــة  إلـــى  وبالنســـبة  التحـــدي. 
إرســـال طلبـــات المشـــاركة، ســـيتم 
طلب عروض فيديـــو تقديمية من 
الطلبة يشـــرحون من خالها آرائهم 
حـــول البيانـــات المتعلقـــة بأهداف 

البرنامج.

بورصة البحرين

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

المنامة - بنا

عقبـــت الهيئة الوطنيـــة لتنظيم 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
على ما نشـــرته عدد من وسائل 
االجتماعي  والتواصـــل  اإلعام 
عن نفـــاد دواء البنـــدول األزرق 
الهيئـــة  إن  بالقـــول  )أدفانـــس(، 
تواصلـــت مـــع الوكيـــل المحلـــي 
بيـــن  والـــذي  الـــدواء  لتوريـــد 
أن ســـبب التأخيـــر فـــي توريـــد 
الشحنات لمملكة البحرين يعود 
لوجـــود نقـــص فـــي التوريد من 
قبـــل الشـــركة المنتجـــة، وأيضا 

بســـبب تزامـــن ذلـــك مـــع عطلة 
العيد.

وأكد الوكيل للهيئة أّن الكميات 
هـــذا  نهايـــة  متوفـــرة  ســـتكون 
الشـــهر الجـــاري، علمـــا أن هـــذا 
الهيئـــة  مـــن  مرخـــص  الـــدواء 
ومسموح باســـتيراده وال توجد 
أيـــة عوائق لتداوله فـــي مملكة 

البحرين.
كما أشارت الهيئة إلى أن هنالك 
بدائـــل أخرى للبنـــدول من ذات 

التركيب الدوائي.

أعلن جهاز الخدمة المدنية والجهاز 
تعـــاون  عـــن  لإليـــرادات  الوطنـــي 
مشـــترك بشـــأن تطبيـــق وتحديـــث 
نظم إدارة الجودة بالجهاز الوطني 
مـــن  كل  واســـتعرض  لإليـــرادات، 
رئيـــس جهاز الخدمة المدنية أحمد 
الزايـــد، والرئيس التنفيـــذي للجهاز 
إبراهيـــم  رنـــا  لإليـــرادات  الوطنـــي 
التعـــاون  هـــذا  حيثيـــات  فقيهـــي، 
للتنســـيق  األساســـية  والمراحـــل 
لســـبل  تعزيـــًزا  المشـــترك  والعمـــل 

االرتقاء باألداء الحكومي.
بيـــن جهـــاز  التعـــاون  هـــذا  ويأتـــي 
الخدمـــة المدنية والجهـــاز الوطني 
قانـــون  إلـــى  اســـتنادا  لإليـــرادات 
الخدمة المدنية الصادر بالمرســـوم 
 ،2010 لســـنة   )48( رقـــم  بقانـــون 
جهـــاز  بإعطـــاء  يقضـــي  والـــذي 
الخدمـــة المدنيـــة مســـؤولية إدارة 
األداء المؤسســـي وتطبيـــق أنظمة 

الجودة بالجهات الحكومية.
إلـــى  المشـــترك  التعـــاون  ويهـــدف 
تهيئـــة الجهـــاز الوطني لإليـــرادات 
الجـــودة  إدارة  نظـــام  لتطبيـــق 
وتقديـــم الدعـــم الفنـــي والتدريـــب 
يضمـــن  بمـــا  اإلداريـــة  والمســـاندة 

الوفـــاء بجميع متطلبـــات مواصفة 
اآليزو 9001:2015.

مـــن جانبه، ســـيقوم جهـــاز الخدمة 
لإلشـــراف  بإعـــداد خطـــة  المدنيـــة 
نظـــام  تطبيـــق  علـــى  والتدقيـــق 
إدارة الجـــودة في الجهـــاز الوطني 
ذلـــك  يتضمـــن  حيـــث  لإليـــرادات، 
خمس مراحل أساســـية وهي نشـــر 
ثقافـــة الجـــودة، وعمليـــة التوثيق، 
ومرحلتـــي  والدعـــم،  والتدريـــب 
والخارجـــي؛  الداخلـــي  التدقيـــق 
اســـتعدادا للحصـــول علـــى شـــهادة 
إلـــى  باإلضافـــة  العالميـــة،  اآليـــزو 
تقديم النصح واإلرشاد فيما يتعلق 
المناســـبة  التقنيـــات  باســـتخدام 

لتطبيق نظام إدارة الجودة.
وتقـــدم الجهاز الوطنـــي لإليرادات 
بجزيل الشـــكر واالمتنان إلى جهاز 
الخدمة المدنية على االهتمام البالغ 
الحكوميـــة  بالخدمـــات  باالرتقـــاء 
وتعزيـــز التطويـــر المســـتمر، والذي 
يعـــد تأكيـــدا علـــى مـــدى التعـــاون 
المشترك بين الجهات والمؤسسات 
العمـــل  برامـــج  لتنفيـــذ  الحكوميـــة 
المشتركة وتوفير أفضل الخدمات 

الحكومية.

توفير كميات من “البندول األزرق” نهاية الشهر

تعاون مشترك بين “الخدمة المدنية” و”الوطني لإليرادات”
هناء سروانيالشيخ خليفة بن إبراهيم

المنامة - بنا

نوهـــت  ممثلـــة منظمـــة الصحـــة العالميـــة في 
مملكـــة البحرين الدكتـــورة تســـنيم العطاطرة 
بتوجـــه المملكـــة إلـــى إيجـــاد اســـتراتيجيات 
صحيـــة نوعيـــة متكاملـــة، معتبـــرة أن وضـــع 
اإلنســـان كأولويـــة ميـــزة تحســـب فـــي رصيد 
صنـــاع القرار، وأكدت أهميـــة مواصلة المملكة 
للجهود الهائلة التي بذلتها منذ بداية الجائحة 
حتـــى تكلـــل تلـــك الجهـــود بالنجاح التـــام في 

إنهاء الجائحة.
وأشـــادت بما يحظـــى به المجـــال الصحي في 
مملكـــة البحريـــن مـــن اهتمـــاٍم  من لـــدن عاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، ومتابعة مستمرة من ولي العهد رئيس 

الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة،  وقالت إن النظام الصحي 
فـــي مملكة البحرين يعد نظامـــا متطورا قائما 
على أساس البرامج النوعية واالستراتيجيات 
العالميـــة  األهـــداف  تترجـــم  التـــي  الوطنيـــة 
علـــى أرض الواقـــع بمـــا يتـــاءم واحتياجـــات 
وأولويـــات المجتمع. وأعربـــت عن تطلعها إلى 
العمل من خال مكتـــب المنظمة الجديد على 
توثيق أواصـــر التعاون مـــع وزارة الصحة في 
مجـــاالت التغطيـــة الصحية الشـــاملة، ورعاية 
وإجـــراءات تقويـــة القـــوى البشـــرية العاملـــة، 
موضحة أن المنظمة تســـعى من خال مكتبها 
الجديـــد فـــي مملكة البحرين إلى التوســـع في 
مجـــاالت العمـــل مع جهـــات حكوميـــة وأممية 
وأهليـــة وجامعـــات لتقديـــم المشـــورة التقنية 

وتبادل المعارف والخبرات.
وحـــول اســـتجابة البحريـــن للجائحـــة لفتـــت  
تســـنيم إلـــى أن االســـتجابة لجائحـــة فيروس 
واالســـتجابة  بـــل    ،)19  - )كوفيـــد  كورونـــا 
مســـئولية  ليســـت  الصحيـــة،  القضايـــا  لكافـــة 
القطـــاع الصحـــي وحـــده بـــل مســـئولية كافـــة 
والمجتمـــع  واألهليـــة  الحكوميـــة  القطاعـــات 
بأكملـــه بكل فئاته، وقالـــت: “ ثمة أهمية كبيرة 
لالتـــزام بإجـــراءات الصحـــة العامـــة، ووضـــع 
وتهيئـــة  المتطـــورة،  والقوانيـــن  التشـــريعات 
الســـبل لتقديم خدمات صحية مناســـبة تعمل 
علـــى مـــدار الســـاعة، وبالتالي الحصـــول على 
اســـتجابة شـــاملة ذات جـــودة عاليـــة، تعمـــل 
وفق االســـتراتيجية العالمية، لتقديم الخدمة 

الصحية التامة والمتكاملة”.

وأرجعت الدكتورة  تسنيم قدرة المملكة على 
االســـتجابة لألزمـــات والكـــوارث إلـــى حـــرص 
القيادة البحرينية على تسخير كافة اإلمكانات 
االقتصاديـــة والعلميـــة والتخصصية من أجل 

التعامل مع التحديات بالشكل األمثل.
 وقالـــت: “ لقـــد أثبـــت التعامل الجـــاد والمنهج 
العلمـــي واالســـتجابة المبكرة فعاليـــًة ونجاحًا 
كورونـــا  فيـــروس  لجائحـــة  التصـــدي  فـــي 
)كوفيـــد19-( فـــي البلـــدان التـــي اتبعـــت هـــذا 

النهج، وفي مقدمتها مملكة البحرين”.
 وأردفت: “أثق أن المملكة ســـتواصل جهودها 
بالقدر نفسه من الجدية واالهتمام؛  فالفيروس 
ال يـــزال موجـــودًا فـــي العالـــم، والتطعيم رغم 
لتأميـــن  وحـــده  يكفـــي  ال  البالغـــة،  أهميتـــه 
البلـــدان مـــن الجائحـــة، لـــذا وجب االســـتجابة 

إلـــى الدعـــوة التـــي وجهها مدير عـــام المنظمة 
مؤخـــرًا بخصـــوص أهمية التكاتف والتنســـيق 
علـــى مســـتوى عالمي، ومواصلـــة األخذ بكافة 
إجـــراءات الصحة العامـــة والتدابيـــر الوقائية 

إلى جانب تقديم التطعيم.”

ــع كـــافـــة الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة ــل مـ ــم ــع ــاالت ال ــجـ ــع مـ ــي ــوس ت

عطاطرة: استجابة صحية شاملة ذات جودة عالية في البحرين

تسنيم العطاطرة



أّكــدت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح أّن المنظومــة الصحية فــي مملكة البحريــن حددت بأّن يتوّلــى المجلس األعلــى للصحة وضع 
اإلستراتيجية الوطنية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، من خالل تطبيق نظام شامل للتأمين 
الصحــي، ووضــع السياســات لالحتياجــات الصحيــة المســتقبلية، وسياســات تدريــب الكــوادر الصحيــة، ونظــام موحــد للمعلومــات 
الصحية، وتطوير معايير الجودة، وتشــجيع وتنســيق البحث العلمي، ووضع ضوابط لتعيين مجالس إدارات المؤسســات الصحية، 
والتنسيق بين المعنيين في القطاع الصحي، وتوّلي مهمة حوكمة النظام الصحي ومتابعته وتقييمه من خالل التقارير التي تصدر 

من وزارة الصحة، واعتماد تقارير اللجان والعمل على تطبيقها من خالل وزارة الصحة بصفتها الجهة التنفيذية.

جـــاء ذلـــك، خـــالل اإليجـــاز اإلعالمي 
الحكومـــي الذي نظمـــه مركز االتصال 
الوطنـــي بالتعاون مـــع وزارة الصحة، 
وكان حـــول دور وزارة الصحـــة ضمن 

المنظومة الصحّية .
وأكـــدت الصالـــح: بـــأّن الـــوزارة تعتبر 
األعلـــى  للمجلـــس  أساســـيا  مكونـــا 
فـــي جميـــع  ُتشـــارك  للصحـــة، حيـــث 
وفـــي  ومهامـــه،  المجلـــس  واجبـــات 
قرارات وسياســـات التمويل الصحي، 
التنفيـــذي  الجهـــاز  الـــوزارة  باعتبـــار 
للمجلـــس األعلـــى للصحة فـــي مجال 
الجـــودة والتخطيـــط والتدريب، وبما 

يتوافق مع رؤية البحرين 2030.
وبحســـب  أّنـــه  الوزيـــرة  وأوضحـــت 
المنظومة الصحية وفي إطار الضمان 
الخدمـــات  مقدمـــي  فـــإّن  الصحـــي، 
الصحيـــة الحكوميـــة تشـــمل كل مـــن 
والمستشـــفيات  األوليـــة  الرعايـــة 
الحكومية والمستشـــفيات العسكرية، 
فتشـــمل  الخاصـــة،  المؤسســـات  أمـــا 
كاًل مـــن العيـــادات والمراكز المرخصة 
أوليـــة،  صحيـــة  خدمـــات  بتقديـــم 
والمستشفيات الخاصة، فيما ينحصر 
مشـــروع الخدمـــات الصحيـــة في كل 
مـــن صنـــدوق الضمـــان “شـــفاء” الـــذي 
ُيقـــدم خدماته التأمينيـــة للمواطنين، 
وشـــركات التأمين الخاصة التي ُتقدم 

خدماتها التأمينية للمقيمين.

 منظم ومراقب

وفي هـــذا الصدد، أفـــادت الصالح أنه 
الصحيـــة  المنظومـــة  لرؤيـــة  ووفقـــا 
مـــن  الصحـــة  وزارة  دور  ســـيتحّول 
مقـــدم للخدمـــات الصحيـــة العالجيـــة 
إلى منّظـــم ومراقب ومقّيم للخدمات 
الصحيـــة “حوكمـــة النظـــام الصحـــي” 
كجهة تنفيذيـــة بالتعاون مع المجلس 
األعلـــى للصحـــة ولجانـــه المتخصصة 
والهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم الخدمات 
الصحيـــة، منوهـــة إلـــى أن دور وزارة 
الصحـــة يرتكز علـــى تقديـــم وتنظيم 
وتعزيـــز  العامـــة،  الصحـــة  خدمـــات 
الصحـــة وبرامـــج التوعيـــة والتثقيف 
غيـــر  المزمنـــة  األمـــراض  لمكافحـــة 
الســـارية واألمراض المعدية السارية، 
خدمـــات  الـــوزارة  لتقديـــم  إضافـــة 
الصحـــة النفســـية والرعايـــة الصحية 
الخاصة لكبار السن في المستشفيات 

غير الخاضعة للضمان الصحي.
أّن أولويـــات عمـــل  وأكـــدت الوزيـــرة 
تشـــمل  المســـتقبلية  الصحـــة  وزارة 
رفـــع جـــودة األداء مـــن خـــالل تعزيـــز 
الجـــودة  لدائـــرة  التنفيـــذي  الـــدور 
المتمثلـــة  بمســـؤوليتها  تقـــوم  لكـــي 
فـــي متابعـــة االلتـــزام بتطبيـــق النظم 
وتحقيق المســـتويات والمعايير التي 
أقّرتهـــا لجنـــة الجـــودة، وتطبيق نظام 
والتعـــاون  األداء،  جـــودة  مكافـــآت 
مـــع هيئـــة تنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحيـــة فـــي تطبيـــق نظـــام الجودة، 
وتنظيـــم اســـتفتاءات دوريـــة لمعرفة 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن  رأي 
الخدمـــات الصحيـــة، والتواصـــل مـــع 
المعنيين لتطوير السياســـات الصحية 

وإستراتيجية الجودة

مختبرات متطورة

الخطـــة  الصالـــح  واســـتعرضت 
التطويريـــة لمختبرات الصحة العامة، 
مشـــيرة إلـــى أّن الوزارة ســـتعمل على 
لفحوصـــات  مركزيـــة  وحـــدة  توفيـــر 
تحليـــل  وإنجـــاز20,000  األوبئـــة، 
جهازيـــن  وتدشـــين  يوميـــا،  مخبـــري 
جديديـــن بمختبر األمـــراض المعدية، 
وتقليل المدة الزمنية الالزمة للفحص 

خدمـــة  وتشـــغيل  دقيقـــة   30 إلـــى 
المختبـــر علـــى مدار 24 ســـاعة طوال 
أيـــام األســـبوع، وكذلـــك توفيـــر جهاز 
جاما للكشـــف عن التلّوث اإلشـــعاعي، 
الميدانـــي  التدقيـــق  نتائـــج  ورفـــع 
جـــودة  واعتمـــاد  الصحـــة  لمنّظمـــة 

تقنياته المخبرية بنسبة 95 %.

مركز الجينوم

وحـــول مركز الجينـــوم الوطني لفتت 
الوزيرة إلى أن الهدف المنشود يتمثل 
فـــي إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات وطنيـــة 
شـــاملة، حيـــث تم التعاقـــد مع جامعة 
هارفرد إلجراء التحاليل والدراســـات 
للعينـــات البالـــغ عددهـــا 6,000 عّينـــة 
ضمـــن المرحلة األولى خالل ســـنتين، 
وصـــوالً لتنفيـــذ خّطة مركـــز الجينوم 
الوطنـــي علـــى مـــدى 5 ســـنوات مـــن 
خـــالل جمـــع 50,000 عّينـــة، ووضـــع 

هيكلية جديدة للمركز.

مركز أبحاث “فينا خير”

وفي ســـياق متصـــل، أعلنـــت الوزيرة 
الصحـــة  وزارة  فـــي  نحـــن  الصالـــح، 
ســـنكون مســـؤولين عن مركـــز أبحاث 
ســـتتولى  حيـــن  فـــي  خيـــر”،  “فينـــا 
المستشـــفيات الحكومية المستشـــفى 
الذي ســـيتم إنشـــاؤه تنفيذا لتوجهات 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرة الى 
أنة أنه تم إعداد دراسة جدوى شاملة 
لمركـــز أبحـــاث “ فينا خيـــر” لألمراض 
المعدية من خالل أحد بيوت الخبرة، 
حيـــث تـــم رصـــد ميزانية قدرهـــا 3.5 
مليون دينار من حملة فينا خير، علما 
بـــأّن مركـــز األبحـــاث ســـيحتوي علـــى 
مختبر للوبائيات واألمراض المعدية، 
المعديـــة  لألمـــراض  أبحـــاث  ومركـــز 
والوبائيـــات، ومركز تدريـــب للعاملين 

في مجال الصحة العامة.

التخطيط والتدريب

وعلـــى جانـــب آخـــر، قالـــت الوزيـــرة، 
وذلـــك بخصوص مـــا يتعّلق بسياســـة 
الـــوزارة  إّن  والتدريـــب،  التخطيـــط 
مســـتمرة فـــي تمتين الـــدور التنفيذي 
لدائـــرة التخطيـــط والتدريـــب لتقـــوم 
بدورها المتمثل في بحث احتياجات 
البحرين المســـتقبلية من عدد األسّرة 
وعـــدد  المختلفـــة  والتخصصـــات 
األطبـــاء والممرضيـــن وجميع صنوف 
اســـتقطابهم،  وآليـــة  الطبيـــة  المهـــن 
الكـــوادر  وتدريـــب  إعـــداد  ومتابعـــة 
والمســـاعدة  والتمريضيـــة  الطبيـــة 
واإلداريـــة بالتنســـيق مع المؤسســـات 

الصحية والجامعات.

التراخيص والزيارات التفتيشية

واستعرضت الوزيرة إحصاءات قسم 
الـــوزارة، مبينـــة أن  فـــي  التراخيـــص 
عـــدد المحالت التي تـــم ترخيصها بلغ 
4,627 محـــال، فيما بلغ عـــدد الطلبات 
الواردة 9,012 طلبا، وعدد الشـــهادات 
زيـــارات  وعـــدد  شـــهادة،   2,031
التفتيـــش 123,891 زيـــارة، فيمـــا بلغ 
عـــدد الطلبـــات التـــي تم رفضهـــا لعدم 

استيفاء الشروط 232 طلبا.

الصحة العامة

وعن أولويات الصحة المستقبلية في 
مجال الصحـــة العامة، قالـــت الوزيرة 
إّن الوزارة ماضية في تنفيذ ومتابعة 
أهـــداف وغايـــات التنمية المســـتدامة 
ذات العالقـــة بالصحة من خالل وضع 
مجموعـــة مـــن أدلـــة الجـــودة النوعية 
وتوفيـــر  اإلســـتراتيجية  والتقاريـــر 

المعلومـــات الصحّيـــة، وكذلـــك تقوية 
البحـــوث العلميـــة لدراســـة األمـــراض 

السارية وغير السارية .

الصحة النفسية

وفـــي مجال الصحة النفســـية ورعاية 
كبـــار الســـن أشـــارت، إلـــى أّن الـــوزارة 
منظومـــة  أداء  تعزيـــز  علـــى  تعمـــل 
وأداء  النفســـية  الصحـــة  خدمـــات 
منظومة الخدمـــات الصحية الخاصة 
لكبار الســـن، وكذلك ترســـيخ وتقوية 
العالقـــات الدوليـــة مـــن خالل إنشـــاء 
مكتـــب لمنظمـــة الصحـــة العالمية في 
مملكـــة البحريـــن، وتنميـــة العالقـــات 
الثنائيـــة فـــي المجـــال الصحـــي علـــى 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

الوزيرة الصالح وأسئلة “البالد”

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  وطمأنـــت   
الصالح، في ردها على سؤال لصحيفة 
“البـــالد”، المواطنين حول تســـاؤالتهم 
بشـــأن قانـــون الضمان الصحـــي الذي 
ســـيطبق بدايـــة العام المقبـــل، مؤكدة 
أنهـــم لـــن يدفعـــوا أي “فلـــس” خـــالل 
حصولهـــم على مختلـــف احتياجاتهم 

من الخدمات الصحية.
وأضافـــت أنهـــم لـــن يدفعـــوا أي مبلـــغ 
لصنـــدوق الضمان الصحـــي لقاء هذه 
الخدمـــات الطبيـــة في المستشـــفيات 
والمراكز الصحية، مشيرة إلى أن هذا 
يشمل كافة الخدمات، ومنها تغطيات 
األمـــراض المزمنـــة وزراعـــة األعضاء 
والغســـيل الكلـــوي وحتـــى الخدمـــات 
الطبيـــة  الخدمـــات  تخـــص  التـــي 

واألنجاب وأطفال األنابيب.
وشـــددت علـــى أن صنـــدوق “شـــفاء” 
هـــو الـــذي ســـيتكفل بدفـــع كل مـــا هو 
مطلـــوب مـــن مبالـــغ وضمـــن الخطـــة 
المســـتقبلية التـــي وضعتهـــا الحكومة 
الجديـــد  الصحـــي  النظـــام  لقانـــون 
فـــي المملكـــة والتـــي أكـــدت مجانيـــة 
العـــالج للمواطنيـــن والـــذي لـــن يتغير 
عـــن الموجـــود فـــي الرعايـــة الصحية 
أن  موضحـــة،  الثانويـــة،  أو  األوليـــة 
الحكومة ستتحمل 60 % من فاتورة 
للمواطنيـــن  الخاصـــة  المستشـــفيات 
حال ذهابهم إليها، وســـيكون ذلك في 
الـــرزم اإللزامية، وليســـت االختيارية، 

وذلك بعد تطبيقه.
كمـــا أكـــدت أن المواطنين لـــن يدفعوا 
أي مبالـــغ لصنـــدوق الضمـــان الصحي 
“شفاء” في الخطة المستقبلية للنظام 
الصحي الجديد في المملكة، مشـــددة 
علـــى أنـــه لـــن يتغيـــر مـــا هـــو موجود 
اآلن علـــى المواطنيـــن بعـــد الضمـــان 
الصحي، ســـواء فـــي الرعاية الصحية 
أن  موضحـــة  الثانويـــة،  أو  األوليـــة 
دور وزارة الصحـــة بعـــد إقـــرار قانون 
الضمـــان الصحـــي ســـتكون مســـؤولة 
عن اإلشراف وتقييم جودة الخدمات 
فـــي  للمواطنيـــن  المقدمـــة  الطبيـــة 

المستشفيات والمراكز الصحية.

مكافآت العاملين الجدد

وفـــي ردهـــا علـــى الســـؤال الثانـــي لــــ 
“البـــالد” أكـــدت الوزيـــرة الصالـــح مـــا 
يتداول حاليا حول مكافآت العاملين 
في الصفوف األمامية، بأن هناك أكثر 
مـــن 10 آالف موظـــف فـــي الـــوزارة، 
لـــم يعملـــوا جميعهـــم فيمـــا  أنهـــم  إال 
وســـيتم  كورونـــا،  بجائحـــة  يختـــص 
بالتتابـــع،  إليهـــم  المكافـــآت  صـــرف 
ويتم االن إعـــداد ما يلزم لصرفها إلى 

المستحقين.
وقالـــت الصالـــح، إن صـــرف المكافـــأة 
تتـــم وفـــق لجان مختصـــة تعمل وفق 

سياســـة صرف المكافآت على مراحل 
وقد بدأت مع الجهات المعنية لدراسة 
المســـتحقين، الفتـــة إلـــى أن هناك 10 
آالف موظـــف تقريبـــا وليـــس جميـــع 
فتـــرة  فـــي  اشـــتغلوا  قـــد  الموظفيـــن 
الجائحـــة ومن عمل هم من يســـتحق 
المكافأة وبالفعل بدأ صرف المكافآت 
بذلـــوا  ألنهـــم  والممرضيـــن؛  لألطبـــاء 
جهـــودا كبيرة على مـــدى عام ونصف 

العام.

قانون الصحة النفسية

وفـــي ردها على ســـؤال حـــول قانون 
الصحة النفسية أشارت إلى أن قانون 
الصحـــة النفســـية تحت قبـــة البرلمان 
لدراســـته ونأمل إقـــراره خالل الفصل 
التشـــريعي المقبـــل، الفتة إلـــى أنه إذا 
تـــم إقراره فـــي هذا العـــام، فهو إنجاز 
اكبيرا حيـــث أصدرنا منذ العام 2018 
وقانـــون  الصحـــي  الضمـــان  قانـــون 
الصحـــة العـــام ونتمنـــى أن يســـتكمل 
اإلنجاز بإقرار قانون الصحة النفســـية 
ويكـــون إقـــرار ثالثـــة قوانيـــن إنجـــاز 
خـــالل ثـــالث ســـنوات، مضيفـــة نعمل 
ألن يكـــون المواطن بصحـــة ورفاهية 
للمستشـــفيات  للجـــوء  يضطـــر  وال 
للعـــالج، الفتة إلـــى أن الـــوزارة فازت 
مـــن خـــالل برنامـــج فكـــرة، بفكرتين، 
إحداهمـــا هـــي التوســـع فـــي خدمـــات 
الصحـــة النفســـية من خـــالل الوصول 
إلـــى المرضى في منازلهـــم وزيارتهم، 
لتقليص أعداد من يزورون مستشفى 
الطب النفســـي ومازال العمل مستمرا 

على هذه البرنامج.

المكتب التمثيلي

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن وجود 
مكتـــب لمنظمـــة الصحـــة العالمية في 
البحريـــن يعـــد نقلـــة نوعيـــة لتعاملنـــا 
وتعاوننـــا مـــع المنظمة، الفتـــة إلى ان 

هناك
6 أقاليم وسياســـة المنظمة تخصيص 
للبحريـــن  إقليـــم، وكان  لـــكل  مكتـــب 
مكتـــب مشـــارك مـــع المملكـــة العربية 
السعودية مقره في الرياض، فلم يكن 

التواصل بالصورة المرجوة، ولكن مع 
وجود المكتب سيساعد على التنسيق 
والتعـــاون األمثل، مؤكدة، أن وجودنا 
فـــي منظمـــة الصحة مؤثـــر وكثير من 
المقترحـــات التـــي قدمتهـــا البحريـــن 
في الجمعيـــة العامـــة للمنظمة أخذت 
قبوال وصـــدرت قرارات مـــن المنظمة 
باسم مملكة البحرين، فبالتالي وجود 
المكتب سيســـاعد في إعداد األبحاث 

وجلب الخبراء.
وجـــود  أن  الصحـــة  وزيـــرة  وأكـــدت 
مكتب لمنظمـــة الصحـــة العالمية يعد 
أحـــد الطموحـــات التـــي ســـعت إليهـــا، 
خـــالل  مـــن  تحقيقهـــا  واســـتطاعت 
خبرتي الســـابقة وعملـــي مع منظمات 
األمـــم المتحـــدة، فمعرفتـــي بطبيعـــة 
هـــذا  تحقيـــق  مـــن  مكنتنـــي  عملهـــا 
الطموح رغم أنه كان صعب المنال في 
هذه الظروف الصعبـــة كما أن التكلفة 
بالكامـــل  تتحملهـــا  للمكتـــب  الماليـــة 
المنظمة، ولكن فـــي أحد االجتماعات 
بجنيف اســـتطعت إقناعهـــم بضرورة 
بـــأن  وجـــود مكتـــب، واطمـــح حاليـــا 
تســـتفيد جميـــع الجهـــات المعنية من 

هذه الخطوة.

ملف األدوية

وفـــي اتجـــاه آخـــر، ذكـــرت الصالح أن 
هنـــاك لجنة بالمجلـــس األعلى للصحة 
تـــدرس ملـــف األدويـــة، الفتـــة إلى أن 
الحلول ال تتعلـــق بنقص األدوية بقدر 

تطوير األنظمة لتوفير األدوية.
وأشـــارت، إلـــى أن مستشـــفى الطـــب 
النفســـي ورعاية لكبار الســـن ســـتبقى 
تحت مظلة وزارة الصحة، ولن تنضم 
بدايـــة فـــي الضمـــان الصحـــي، وربمـــا 
يســـتمر األمر لعدة ســـنوات”، وكشفت 
عن أن اســـتكمال إنشاء مبنى الرعاية 
الصحية الخاصة لكبار السن واإلقامة 
الطويلة في المحرق، ويتوقع افتتاحه 
بداية العـــام المقبل، وهو يشـــكل نقلة 

نوعية في خدمة كبار السن.

البحرين واالستثمار بالعنصر البشري

كمـــا أكـــدت الوزيـــرة الصالـــح أن مـــن 

مملكـــة  حكومـــة  سياســـة  أولويـــات 
العنصـــر  فـــي  االســـتثمار  البحريـــن 
الطبـــي  المجـــال  وفـــي  البشـــري، 
التدريـــب  برامـــج  نقـــدم  والصحـــي 
للكوادر الطبية من خالل تنفيذها في 
المستشـــفيات ومراكز الصحة ونلتزم 
بقوانيـــن مركز اختصاصـــات الصحية 
العربيـــة والســـعودية وقـــد اســـتطعنا 
زيـــادة العدد لهذا العـــام إلى 36 طبيبا 
علـــى  للحصـــول  بالخـــارج  يلتحقـــون 
تخصصـــات دقيقـــة، مؤكـــدة توظيف 
المجـــاالت  فـــي  المتطوعيـــن  جميـــع 
الصحية والطبيـــة، ومنهم الممرضون 
وتم إعداد برامج تدريب لهم ســـتركز 
على تدريب ذي جودة عالية أن يقدم 

خدمة بكفاءة عالية.

التسيير الذاتي

للمراكـــز  الذاتـــي  التســـيير  وحـــول 
أوضحـــت،  والمستشـــفيات  الصحيـــة 
أنـــه مازالت هناك إجراءات تســـتكمل 
هـــذا العام ويتم إعـــداد لوائح جديدة 
والـــوزارة تعمـــل مع المجلـــس األعلى 
للصحـــة؛ إلنهـــاء اللوائـــح التنظيميـــة 
اإلعـــالن  وســـيتم  واإلداريـــة  الماليـــة 
التســـيير  أن  عنهـــا ونشـــرها، مؤكـــدة 
الذاتي يعني استقاللية المستشفيات 
فـــي  الصحيـــة  والمراكـــز  الحكوميـــة 
المملكـــة، مشـــيرة إلـــى أنـــه يتـــم اآلن 
التحـــاق 36 طبيبـــا ببرامج تخصصية 
ســـنويا،  البحريـــن  خـــارج  دقيقـــة 
ليســـت  الصحـــة  وزارة  أن  موضحـــة 
المراكـــز  أو  الســـلمانية  مستشـــفى 
نســـعى ألن  مردفـــة  فقـــط،  الصحيـــة 
يكـــون المواطن بصحـــة ورفاهية وال 
يضطر للجـــوء للمستشـــفيات للعالج، 
الفتـــرة  فـــي  التوظيـــف  أن  مختتمـــة 
المقبلـــة ســـيعتمد علـــى االحتياجـــات 
والشواغر وفقا للتسيير الذاتي وبناء 
علـــى الهيكلة الجديدة ســـيتم تحديد 
احتياجـــات كل مركـــز مـــن الوظائـــف 
وليست الطبية فقط، فهناك التمريض 
يتـــم  التـــي  المســـاندة  والوظائـــف 

دراستها وفقا لالحتياجات.

وزيرة الصحة

الصالح: الحكومة ستحول “الصحة” من مقدم للخدمات إلى منّظم ومراقب لها
الــــوزارة مظلة  تــحــت  وســيــكــون  ــر”  ــي خ “فــيــنــا  ــاث  ــح أب لــمــركــز  ــار  ــن دي مــلــيــون   3.5

افتتاح مبنى الرعاية الصحية الخاصة لكبار السن واإلقامة الطويلة في المحرق بداية 2022

ــة والـــصـــحـــيـــة ــيـ ــبـ ــطـ ــاالت الـ ــ ــج ــ ــم ــ ــال ــ ــف جـــمـــيـــع الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن ب ــيـ ــوظـ تـ

استفتاءات 
دورية لتطوير 

السياسات الصحية 
وإستراتيجية الجودة

عدد المحّلت 
التي تم ترخيصها 

بلغ 4.627 ألف 
محل

تدشين جهازين 
جديدين بمختبر 

األمراض 
المعدية

وحدة مركزية 
لفحوصات األوبئة 

وإنجاز 20 ألف 
تحليل مخبري يوميا

التحاق 36 طبيبا 
ببرامج تخصصية 

دقيقة خارج 
البحرين

تقليل المّدة الزمنية 
للفحص إلى 30 دقيقة 

وتشغيل المختبر على 
مدار 24 ساعة
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