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مجل��س ال�وزراء: البحري�ن خالية 

ال��جديد ك�ورون��ا  م�ت�ح��ور  م��ن 
الوزراء الحرص على المتابعة المستمرة للتطورات  أكد مجلس 
أظهرت  والتي  وتحوراته  )كوفيد-19(  كورونا  فيروس  بشأن  العالمية 
خلو مملكة البحرين من المتحور الحالي للفيروس، وأنه سيتم دائمًا 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة على الصعيد المحلي لحماية أبناء الوطن 
المعنية  الجهات  موجها  المرحلة،  مقتضيات  بحسب  والمقيمين 
على  المجلس  وأثنى  والمراقبة.  الرصد  في  إجراءاتها  مواصلة  إلى 
أهمية االستمرار  المجتمعي باإلجراءات االحترازية، مؤكدًا  االلتزام 
باتباعها، مشيرًا إلى أهمية اإلقبال على التطعيم والجرعة المنشطة 

منه لضمان صحة وسالمة الجميع.
جاء ذلك خالل ترؤس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء االجتماع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
ووافق المجلس على استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 

.)2026-2022(

خ���ط ���س��اخ��ن ل��ل��ط��ل��ب��ة ل��م��واج��ه��ة 

م�������س���ك���ات ال���ع���ن���ف الأ�����س����ري
كتب أحمد عبداحلميد:

والتعليم وجود خط ساخن  التربية  وزير  النعيمي  د. ماجد  أكد 
لدى الوزارة يمكن للطالب التواصل من خالله للتطرق ألي مشكالت 
قد يواجهها الطلبة بخصوص التعرض للعنف األسري، الفتا إلى أن 
الوزارة تحرص على سالمة الطلبة وحمايتهم من سوء المعاملة من 
المراحل  في مختلف  الطلبة  على  والرقابي  اإلرشـــادي  دورهــا  خــالل 
الصعيد  على  المختصة  الجهات  بــإبــالغ  الـــوزارة  تقوم  إذ  الــدراســيــة، 
لــســوء  الــطــالــب  تـــعـــرض  ــود شــبــهــة  ــ فـــي حـــالـــة وجـ الــنــفــســي واإلداري 
مركز  ويــقــوم  المملكة،  فــي  العالقة  ذات  الجهات  وجميع  المعاملة، 
التي  العنف  حالة  بتشخيص  بــالــوزارة  واألكــاديــمــي  النفسي  اإلرشـــاد 
تعرض لها الطالب وتقييم الضرر الناتج عن ذلك ويتم عقد جلسة 
فــرديــة مــع الــطــالــب لــبــيــان مــالبــســات الــواقــعــة وبــنــاء بــرنــامــج سلوكي 
قبل  من  برنامج عالجي  وضــع  يتم  كما  حالته،  مع  يتناسب  عالجي 
مركز اإلرشاد النفسي للطالب وولي أمره، وتستمر تلك المتابعة إلى 

حين عودة الطالب إلى الوضع الطبيعي.
مــن سبيكة  برلماني  ســـؤال  على  التربية  وزيـــر  رد  فــي  ذلــك  جــاء 

الفضالة عضو مجلس الشورى.

الملكي  السمو  صاحب  أكــد 
ــن حـــمـــد آل  ــ ــر ســـلـــمـــان بـ ــ ــيـ ــ األمـ
خـــلـــيـــفـــة ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء أهــمــيــة تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي فـــي مــواجــهــة 
مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات الــصــحــيــة 
العالم، عبر تحويل  تواجه  التي 
الــتــحــديــات الــحــالــيــة إلـــى فــرص 
مــســتــقــبــلــيــة نـــحـــو خـــطـــط أكــثــر 
حقيقي  تغيير  إلحـــداث  فاعلية 
العالمية  واالستعداد للتحديات 
لكل  تولى  التي  العزيمة  بنفس 
التحديات على كل صعيد، الفتا 
إلـــى ضــــرورة تــضــافــر جــهــود دول 
الــعــالــم عــبــر تــعــزيــز اإلســهــامــات 
اإلنسانية والمبادرات المختلفة 
ــوى الـــــدولـــــي بــمــا  ــتـ ــسـ ــمـ ــى الـ ــلـ عـ

يحقق األهداف المنشودة.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل الــكــلــمــة 
سموه  ألــقــاهــا  الــتــي  االفتتاحية 
في الدورة االستثنائية لمنظمة 

الصحة العالمية.
وأشــار سموه إلى أن فيروس 

ــهـــوزيـــة  ــدم جـ ــ ــ كــــــورونــــــا كــــشــــف عـ
العالم، وأدى انعدام وجود خطة 
البلدان  توجه  إلى  عالمية  عمل 
ــــالق،  ــغـ ــ ــالــــم إلــــــى االنـ ــعــ حــــــول الــ

ونــتــيــجــة لـــذلـــك شــهــدنــا انــهــيــار 
المبكر،  واإلنــذار  الكشف  أنظمة 
ــواء  ــتـ ــاب بـــروتـــوكـــوالت االحـ ــيـ وغـ
المعلومات  وانــتــشــار  الــمــوحــدة، 

المضللة، والعديد من الصدمات 
ــواق واالضــطــرابــات في  فــي األســ
سالسل اإلمدادات، والتي ال تزال 
إمكانية  بـــدون  الكثيرين  تــتــرك 

الـــوصـــول الــمــبــاشــر إلــــى الــســلــع 
التشخيص  وأدوات  األســـاســـيـــة 

والعالج والتطعيمات.
وأضــــــــــاف ســـــمـــــوه: إنـــــــه مــن 
الضروري أال نصل بأنفسنا إلى 
القناعة بأن هذه الجائحة عبارة 
القرن،  في  مــرة  عن حالة تظهر 
يــجــب عــلــيــنــا، عــوضــا عـــن ذلـــك، 
الفرصة إلحــداث  هــذه  ننتهز  أن 
ــعــــداد  ــتــ تــغــيــيــر حـــقـــيـــقـــي، واالســ
لـــلـــجـــائـــحـــات الـــعـــالـــمـــيـــة بــنــفــس 
العزيمة التي نوليها للتهديدات 
الــجــيــوســيــاســيــة عــلــى ســالمــتــنــا 
فقط،  عندها  الجماعي،  وأمننا 
نظام  بناء  على  قــادريــن  سنكون 
صـــحـــي عـــالـــمـــي، والـــــــذي يــمــكــن 
يــكــون يــومــا مــا، خــط دفاعنا  أن 
األول واألكثر فاعلية عند ظهور 

األمراض المعدية.
وقــــــــال ســــمــــوه لـــقـــد أدركــــــت 
مملكة البحرين، مع بدء انتشار 
أن  وقبل  عالميا  كــورونــا  فيروس 
يصل إلى المملكة، أن االستعداد 

والتعاون عزز قدرتنا على تجاوز 
تحد بهذا الحجم بنجاح، الفتا 
سياسة  تبنت  الــبــحــريــن  أن  إلـــى 
عــززت  والــتــي  الــتــامــة،  الشفافية 
الـــمـــســـؤولـــيـــة الــجــمــاعــيــة وثــقــة 

المجتمع. 
إلـــى أن جهود  ولــفــت ســمــوه 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، عــلــى الــرغــم 
ــن فــاعــلــيــتــهــا عــلــى الــمــســتــوى  مـ
بديال  ليست  أنــهــا  إال  المحلي، 
عن نظام صحة عامة عالمي قادر 
على وقف مسببات األمراض في 
مفيدة،  تجربتنا  لكن  مساراتها. 
االســتــعــداد  أهمية  تعكس  حيث 
قيمة  وتوضح  المبكر،  والتدخل 
ــزام  ــتـ الــشــفــافــيــة والـــتـــعـــاون وااللـ
الدائم بصنع السياسات القائمة 
ونحن  العلمية.  البراهين  على 
على يقين تام بأن هذه المبادئ 
توجه  أن  يجب  التي  هي  نفسها 

مناقشاتنا هنا اليوم.

أشاد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
الحالية  الـــدورة  رئيس  المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل 
للمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
منذ  الــتــعــاون  التي حققها مجلس  الــرائــدة  بــاإلنــجــازات 
تأسيسه في مختلف مجاالت العمل الخليجي المشترك 
واالستقرار  األمن  دعائم  ترسيخ  في  الفاعلة  وإسهاماته 
والـــســـالم اإلقــلــيــمــي والــعــالــمــي، مـــؤكـــًدا حـــرص المملكة 
وتعميق  الخليجية  المنظومة  هــذه  وتنمية  تعزيز  على 
بين األشقاء لتحقيق األهداف  واألخــوة  التعاون  روابــط 
والتطلعات المنشودة لكل ما فيه خير ومصلحة الجميع.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســتــقــبــال جــاللــتــه أمـــس فــي قصر 
الصافرية الدكتور نايف بن فالح الحجرف األمين العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة زيارته 

حـــول مسيرة  تــقــريــًرا  جــاللــتــه  إلـــى  رفـــع  وقـــد  للمملكة، 
األمانة العامة لمجلس التعاون وجهودها لتعزيز مسيرة 

العمل الخليجي المشترك لهذا العام.
التعاون عن شكره  العام لمجلس  أعرب األمين  وقد 
وامتنانه لجاللة الملك المفدى على حفاوة االستقبال، 
التعاون  مسيرة  دعــم  تجاه  السديدة  جاللته  وتوجيهات 
الخليجي المشترك، منوها بجهود مملكة البحرين في 
رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون، وما تحقق من 
إنجازات تصب في صالح شعوب الدول األعضاء، متمنيا 

لمملكة البحرين دوام العزة والرفعة واالزدهار.

كتب إسالم محفوظ:

فـــي ســابــقــة هـــي األولـــى 
تـــــعـــــرض عــــلــــى الـــمـــحـــكـــمـــة 
ــرى الـــمـــدنـــيـــة دعـــــوى  ــبــ ــكــ الــ
قــضــائــيــة تــتــعــلــق بــخــالفــات 
عــمــلــة  أول  مـــؤســـســـي  بـــيـــن 
ــلـــى مــســتــوى  افـــتـــراضـــيـــة عـ
إذ طــالــب  الـــعـــربـــي،  الـــوطـــن 
فـــيـــهـــا بـــحـــريـــنـــي مـــقـــيـــم فــي 
العملة  مــن  بنصيبه  ــا  أوروبــ
ــي قـــدرهـــا  ــتـ ــة الـ ــيـ ــراضـ ــتـ االفـ
بــــــــــ500 مـــلـــيـــون وحــــــــدة مــن 
ما  أو  االفــتــراضــيــة  الــعــمــلــة 

يعادلها بالدوالر األمريكي.
ــال الــمــحــامــي إســـالم  وقــ
اتـــفـــق مع  إن مــوكــلــه  غــنــيــم 
مــعــروف(  )إعـــالمـــي  شقيقه 
بــاإلضــافــة إلــى آخــريــن على 
كــأول  رقمية  عملة  تأسيس 
ــيـــة فــــي الـــوطـــن  عـــمـــلـــة رقـــمـ

وتــرويــجــهــا، وقضى  الــعــربــي 
يحصل  أن  بــيــنــهــم  االتـــفـــاق 
وحـــــدة  ــيــــون  ــلــ مــ  500 ــلــــى  عــ
مـــــن الـــعـــمـــلـــة نـــصـــيـــبـــه مــن 
شقيقه  أن  إال  الـــتـــأســـيـــس، 
ــــض إعــــــطــــــاءه الــنــصــيــب  ــ رفـ
بإغالق  وقـــام  عليه  المتفق 
ــال رســـائـــل  ــ ــإرســ ــ ــاح بــ ــمــ ــســ الــ
بــيــن شــقــيــقــه،  اتــــصــــاالت  أو 
مما  بينهم  لــالتــفــاق  وتــنــكــر 
دفع المدعي إلى رفع دعوى 
مدنية تطالب أخاه بإعطائه 

حقه المتفق عليه. 
وبينت تفاصيل الدعوى 
طلب المدعي بتعيين خبير 
مجال  في  متخصص  تقني 
ــة تــكــون  ــيـ ــمـ ــرقـ الــــعــــمــــالت الـ
أوراق  على  االطـــالع  مهمته 
الدعوى وما عسى أن يقدمه 
ــن مـــســـتـــنـــدات  ــ ــوم مـ ــخــــصــ الــ
وعـــــلـــــى وجــــــــه الــــخــــصــــوص 

فــحــص بــيــانــات ومــعــلــومــات 
المحفظة الال مركزية التي 
ــا مـــن الــمــدعــى  ــاؤهـ ــشـ تـــم إنـ
عليهم وتسليم رقمها السري 
لــلــمــدعــي والـــمـــكـــون مـــن 14 
بها  )المحتفظ  سريا  رمــزا 
والذي سوف  المدعي(  لدى 
المعين  الخبير  تــزويــد  يتم 
به وبيان  المحكمة  من قبل 
وتحديد حركة العمالت في 
تاريخ  منذ  المحفظة  تلك 
ــاريـــخ  ــا وتـــحـــديـــد تـ ــهـ ــائـ إنـــشـ
ومن  المحفظة  تلك  إنشاء 
إذا  بــتــأســيــســهــا وعـــمـــا  قـــــام 
كانت تلك المحفظة ترتبط 
بشكل مباشر أو غير مباشر 
بـــتـــأســـيـــس الـــعـــمـــلـــة مــحــل 

النزاع.

ع��م��ل��ة  اأول  م���وؤ����س�������س���ي  ب���ي���ن  خ����اف����ات 

رق��م��ي��ة ع��رب��ي��ة ت���ق���وده���م اإل�����ى ال��ق�����س��اء

ول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء يدعو اإل�ى بناء نظام �سح�ي عالمي

العالمية ال�صحة  لمنظمة  اال�صتثنائية  الدورة  في  افتتاحية  كلمة  يلقي  �صموه 

البحري�ن حري�س�ة عل�ى تعزي�ز وتنمي�ة المنظوم�ة الخليجية

ال�س�تعداد والتع�اون ع�ززا ق�درة البحري�ن عل�ى تج�اوز تح�دي كورون�ا بنج�اح

المل�ك يت�ص�لم تقري�را ح�ول جه�ود 

التع�اون ال�ع�ام��ة لمجل��س  االأم�ان��ة 

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل إلقاء الكلمة.

} جاللة الملك يتسلم التقرير من األمين العام لمجلس التعاون.

ص2

ص2
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كتب علي عبداخلالق:

بــتــلــكــو أمــــس حــديــقــة بتلكو  أطــلــقــت شـــركـــة 
الُمحاذي  أبو جرجور  رأس  في  الشمسية  للطاقة 
 ،»RJR« بيانات  ومــركــز  األرضــيــة  بتلكو  لمحطة 
ـــدة  وســيــتــم اســـتـــخـــدام الــطــاقــة الــشــمــســيــة الـــُمـــولَّ
التابع   »RJR« بيانات  مركز  لتشغيل  بالحديقة 

لبتلكو، وذلك على مساحة 7800 متر مربع.
جزءا  الشمسية  للطاقة  بتلكو  حديقة  وتعد 
ــود ومـــنـــجـــزات الـــشـــركـــة لــدعــم  ــهـ ــيـــا مــــن جـ أســـاسـ
االستدامة، وتساهم هذه الحديقة أيًضا في دعم 
لــتــصــبــح شــركــة صــديــقــة للبيئة،  بــتــلــكــو  مــســاعــي 

وذلـــك مــن خـــالل إنــتــاج طــاقــة مــتــجــددة ونظيفة 
لتشغيل عمليات الشركة.

ــيـــس هــيــئــة الـــطـــاقـــة الــمــســتــدامــة  وكـــشـــف رئـ
مجموع  أن  ميرزا  علي  بن  عبدالحسين  الدكتور 
 236 تبلغ  عليها  الموافقة  تمت  الــتــي  المشاريع 
الوطنية  الــخــطــة  مــن  يــعــادل %95  مــا  مــيــغــاواط 
نصيب  زيــادة  تستهدف  والتي  المتجددة  للطاقة 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة مـــن الــمــزيــج الــكــلــي للطاقة 
بنسبة 5% أي ما يعادل حوالي 250 ميغاواط من 

المزيج الكلي للطاقة بحلول 2025.

ص6 قضايا وحوادث

ص3 أخبار البحرين

اإط�������اق »ح���دي���ق���ة ب��ت��ل��ك��و ل��ل��ط��اق��ة 

م���ي���غ���اواط  1 ب�����س��ع��ة  ال�����س��م�����س��ي��ة« 

} خالل افتتاح الحديقة.

ص10 مال وأعمال

ال��م��ل��ف الأ����س���ود ل��ق��ط��ر ف���ي ���س��رق��ة ال��ت��اري��خ 

والآث�������ار وال����ت����راث ال���ع���رب���ي والإ����س���ام���ي

ص7 أخبار البحرين

الحرارة  الجوية حدوث انخفاض فعلي لدرجات  إدارة األرصاد  توقعت 
زيـــادة فــي اإلحــســاس ببرودة  الــقــادم وستكون هناك  يــوم الجمعة  بــدءا مــن 

األجواء بفعل شدة الرياح خالل ساعات الليل والصباح الباكر.
ــر مـــصـــدر مـــســـؤول بــــــإدارة األرصــــــاد الــجــويــة بــــــوزارة الــمــواصــالت  ــ وذكـ
على  مرتفع جوي  إلى سيطرة  تشير  السطحية  الخرائط  أن  واالتــصــاالت 
غربية  شمالية  ريــاح  هبوب  إلــى  أدى  العربية  الجزيرة  شبه  شمال  منطقة 
على الخليج العربي، حيث تأثرت مملكة البحرين برياح نشطة إلى قوية 
تقل  أن  المتوقع  ومــن  المناطق،  بعض  في  لألتربة  مثيرة  أحيانا  السرعة 
ارتفاع في نسب  إلى  يؤدي  الثالثاء ما  اليوم  تدريجيا مساء  الرياح  سرعة 
الرطوبة السطحية وعلى أثرها يتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق 
المفتوحة خالل الساعات األولى من صباح يوم األربعاء ما يؤدي إلى تدني 
فترة  الــدفء خــالل  إلــى  مائلة  األجــواء  وتكون  األفقية  الرؤية  في مستوى 

النهار ليومي األربعاء والخميس بسبب رياح جنوبية على أرجاء المملكة.
يوم  بدءا من  الغربية  الشمالية  الرياح  المتوقع عودة  أنه من  وأضــاف 
نشطة  مــن  لتصل  تليها  الــتــي  واأليـــام   2021 ديسمبر   3 الــمــوافــق  الجمعة 
الــمــنــاطــق، ونصحت  الــســرعــة أحــيــانــا مثيرة لــألتــربــة فــي بعض  إلــى قــويــة 
بعدم  نصحتهم  كما  والــحــذر،  الحيطة  بأخذ  البحر  ومــرتــادي  المواطنين 

االنصياع للشائعات واألخبار غير الرسمية.

الجمعة م��ن  ب��دءا  ب��ارد  ج��و 
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أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة 
مختلف التحديات الصحية التي تواجه العالم، عبر تحويل التحديات 
الحالية إلى فرص مستقبلية نحو خطط أكثر فاعلية إلحداث تغيير 
حقيقي واالستعداد للتحديات العالمية بنفس العزيمة التي تولى لكل 
العالم  التحديات على كل صعيد، الفتا إلى ضرورة تضافر جهود دول 
المستوى  المختلفة على  والمبادرات  اإلنسانية  اإلسهامات  تعزيز  عبر 

الدولي بما يحقق األهداف المنشودة.
ــدورة االســتــثــنــائــيــة لمنظمة  ــ الـ فــي  افــتــتــاحــيــة  وألــقــى ســمــوه كلمة 

الصحة العالمية جاء فيها:
»معالي السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة، أعضاء الوفود الموقرون، 
يــســرنــي أن أنــقــل لــكــم تــحــيــات حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
وأصــدق  البحرين،  وأبــنــاء  المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن 

التمنيات الجتماعكم بالتوفيق..
العاجلة  النداءات  طويلة،  ولعقود  الدولي،  المجتمع  تجاهل  لقد 
الصادرة من خبراء الصحة العامة، الذين قاموا بتحذيرنا مرارا وتكرارا 
من التحديات التي تواجه النظام الصحي العالمي والتفاوت الكبير في 
مستويات الصحة في داخل الدولة الواحدة وما بين الدول المختلفة. 
واليوم، وفي الوقت الذي نشعر فيه بالحزن على فقدان أكثر من خمسة 
ماليين من اآلباء واألمهات واألبناء والبنات، يجب أن نكون مستعدين 
اليوم للمهمة الصعبة المتمثلة في إعادة بناء حياة أولئك الذين نجوا 

من هذه الجائحة.
انعدام وجود  وأدى  العالم،  كورونا عدم جهوزية  فيروس  لقد كشف 

خــطــة عــمــل عــالــمــيــة إلـــى تــوجــه الــبــلــدان حـــول الــعــالــم إلـــى االنــغــالق، 
وغياب  المبكر،  واإلنـــذار  الكشف  أنظمة  انهيار  شهدنا  لذلك،  ونتيجة 
بروتوكوالت االحتواء الموحدة، وانتشار المعلومات المضللة، والعديد 
من الصدمات في األسواق واالضطرابات في سالسل اإلمدادات، والتي 
السلع  إلــى  المباشر  الــوصــول  إمكانية  بــدون  الكثيرين  تترك  تــزال  ال 

األساسية وأدوات التشخيص والعالج والتطعيمات.
إنه من الضروري أال نصل بأنفسنا إلى القناعة بأن هذه الجائحة 
عبارة عن حالة تظهر مرة في القرن. يجب علينا، عوضا عن ذلك، أن 
للجائحات  واالســتــعــداد  حقيقي،  تغيير  إلحـــداث  الفرصة  هــذه  ننتهز 
على  الجيوسياسية  للتهديدات  نوليها  التي  العزيمة  بنفس  العالمية 
سالمتنا وأمننا الجماعي. عندها فقط، سنكون قادرين على بناء نظام 
صحي عالمي، الذي يمكن أن يكون يوما ما خط دفاعنا األول واألكثر 

فاعلية عند ظهور األمراض المعدية.
لقد أدركت مملكة البحرين، مع بدء انتشار فيروس كورونا عالميا 
على  قدرتنا  عــززا  والتعاون  االستعداد  أن  المملكة،  إلى  أن يصل  وقبل 

تجاوز تحد بهذا الحجم بنجاح.
غرفة  بإنشاء  قمنا  لدينا  حــالــة  أول  تسجيل  مــن  كــامــل  شهر  قبل 
في  الــتــصــدي  جــهــود  عمليات  عصب  أصبحت  الــتــي  مــركــزيــة،  عمليات 
الــمــمــلــكــة، وركـــــزت عــلــى حــشــد الــــمــــوارد واألشــــخــــاص مـــن الــمــؤســســات 
مستوى  على  شاملة  استجابة  لتحقيق  للتنسيق  والمدنية  العسكرية 

المملكة.
لــقــد تــبــنــت الــبــحــريــن ســيــاســة الــشــفــافــيــة الـــتـــامـــة، والـــتـــي عـــززت 
المجتمع  قـــادة  اجتمع  لقد  المجتمع.  وثــقــة  الجماعية  المسؤولية 

الفريق  بــروح  معا  والمقيمون  والــمــواطــنــون  الــقــرار  وصانعو  واألطــبــاء 
لقد  المشترك.  بالهدف  راسخة  قناعة  حول  البحرين،  فريق  الواحد، 
تعمقت روح الــوحــدة هــذه فــي كــل ركــن مــن أركـــان المجتمع، وقــام أكثر 
من 50000 مواطن، في بلد ال يتجاوز عدد سكانه 1.5 مليون شخص، 

بالتطوع لتقديم الدعم في شتى المجاالت.
بهذه الروح الجماعية تمكنا من زيادة الطاقة االستيعابية لألسرة 
الطبية بستة أضعاف، وتأمين مساكن بديلة لألشخاص الذين يعيشون 
في أماكن مكتظة، وتجهيز المستشفيات بما يكفي من معدات الوقاية 

الشخصية وأجهزة التنفس الصناعي ومختلف األدوية.
نتيجة لهذه الجهود تتمتع البحرين بأحد أعلى معدالت التعافي 
في العالم، باإلضافة إلى تطعيم ما نسبته 93% من السكان المؤهلين، 
حصل حوالي 50% منهم على الجرعة المنشطة حتى اآلن. لكن، لم 
تكن الصحة الجسدية أولويتنا الوحيدة؛ فقد تم التركيز على الصحة 
المشاركة  وبفضل  استجابتنا،  فــي  بــارز  بشكل  والنفسية  االقتصادية 
المجتمعية، وآلية »الفحص، والتتبع، والعالج« الرائد عالميا، استطعنا 
تجنب وطـــأة الــتــحــدي مــن دون الــحــاجــة إلــى فــرض إغـــالق كــامــل على 

مستوى المملكة.
إن جهود مملكة البحرين، على الرغم من فاعليتها على المستوى 
على  قــادر  عالمي  عامة  صحة  نظام  عــن  بديال  ليست  فإنها  المحلي، 
وقف مسببات األمراض في مساراتها. لكن تجربتنا مفيدة، حيث تعكس 
والتعاون  الشفافية  قيمة  وتوضح  المبكر،  والتدخل  االستعداد  أهمية 
العلمية.  البراهين  على  القائمة  السياسات  بصنع  الــدائــم  وااللــتــزام 
ونحن على يقين تام بأن هذه المبادئ نفسها هي التي يجب أن توجه 

مناقشاتنا هنا اليوم.
أيها السيدات والسادة،

الــتــحــديــات. ومع  الــعــالــم بالعديد مــن  لقد أحـــاط فــيــروس كــورونــا 
ذلك، يمكن التغلب عليها جميعا إذا كنا على استعداد للعمل معا. لقد 
شاهدنا العلماء من جميع أنحاء العالم، على مدى العامين الماضيين، 
يتخطون سنوات من األبحاث نحو تطوير تطعيمات عالية الفعالية في 
أنه  إال  مماثلة،  انطالق  لحظات  للجائحة  تتوفر  وبينما  قياسي.  وقت 
يتعين علينا ضمان قدرة وصول متساوية وجاهزة إلى هذه االبتكارات 
التي تغير مسارات التعامل مع الفيروس، وال سيما في سياق التحورات 
على  تزيد  التي  التطعيم  تغطية  فــإن  الــواقــع،  وفــي  الجديدة،  الناشئة 
40% على مستوى العالم تنخفض إلى أقل من 3% في بعض البلدان. 
ومع وجود حوالي مليار جرعة إضافة في دول أخرى، فمن المحتمل أن 
تكون هناك الماليين من الوفيات التي يمكن تجنبها. يمكننا حل هذا 
التحدي وغيره إذا قمنا بحشد اإلرادة السياسية الجامعة للنظر بشكل 

شمولي إلى الخارج.
وأن تستفيد من  العالم  دول  تتضافر جهود  بــأن  يــراودنــا  األمــل  إن 
وراء  السعي  بــهــدف  وذلـــك  الــجــائــحــة،  هــذه  مــن  المستخلصة  الــــدروس 
جبهة موحدة تخدم الواجب األخالقي المتمثل في حماية أجيال اليوم 

واألجيال القادمة من كوارث األوبئة«.
وتعقد منظمة الصحة العالمية دورة استثنائية في الفترة من 29 
العمل  تعزيز  آليات  لمناقشة   2021 ديسمبر   1 لغاية  الــجــاري  نوفمبر 
المشترك ووضع التدابير العالمية الالزمة لمواجهة التحديات الوبائية 

وطرق الوقاية منها.

ولي العهد رئي�س الوزراء اأمام الدورة اال�صتثنائية لل�صحة العالمية:

ف����ي����رو�����س ك�����ورون�����ا ك�������ش���ف ع������دم ج����ه����وزي����ة ال���ع���ال���م
اأن اال�ص��تعداد والتع��اون عززا قدرتن��ا عل��ى تج��اوز تح��د به��ذا الحج��م بنج��اح اأدرك��ت  البحري��ن 

ال��م��ج��االت ���ش��ت��ى  ف���ي  ال���دع���م  ل��ت��ق��دي��م  ب��ال��ت��ط��وع  ق���ام���وا  م���واط���ن   50000 م���ن  اأك���ث���ر 

البحرين تتمتع باأحد اأعلى معدالت التعافي في العالم.. وتطعيم ما ن�شبته 93% من ال�شكان

استقبل حضرة صاحب الجاللة الملك 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
للمجلس  الحالية  الـــدورة  رئيس  المفدى 
الخليج  لــــدول  الــتــعــاون  لمجلس  األعــلــى 
العربية، في قصر الصافرية أمس, الدكتور 
ــيـــن الــعــام  نـــايـــف بـــن فــــالح الــحــجــرف األمـ
العربية،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  لمجلس 

إلــى  رفـــع  وقـــد  للمملكة،  زيـــارتـــه  بــمــنــاســبــة 
جاللته تقريًرا حول مسيرة األمانة العامة 
مسيرة  لتعزيز  وجهودها  التعاون  لمجلس 

العمل الخليجي المشترك لهذا العام.
 ورحب جاللة الملك المفدى باألمين 
القضايا  من  عــدًدا  معه  واستعرض  الــعــام، 
والموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي، 

معرًبا جاللته عن تقديره للجهود الطيبة 
الــعــام وجميع  يــواصــل بذلها األمــيــن  الــتــي 
ــة الـــعـــامـــة لـــدفـــع مــســيــرة  ــانــ مــنــتــســبــي األمــ
الـــمـــجـــلـــس الـــمـــبـــاركـــة وتـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق 
والــتــعــاون والــتــكــامــل بــيــن الــــدول األعــضــاء 
على  واالزدهــــار  والــرخــاء  بالخير  يعود  بما 

شعوبها الشقيقة.

ــازات الـــرائـــدة   وأشـــــاد جــاللــتــه بـــاإلنـــجـ
التي حققها مجلس التعاون منذ تأسيسه 
الخليجي  الــعــمــل  مـــجـــاالت  مــخــتــلــف  فـــي 
ترسيخ  في  الفاعلة  وإسهاماته  المشترك 
دعائم األمن واالستقرار والسالم اإلقليمي 
ــًدا حـــرص الــمــمــلــكــة على  ــؤكـ والــعــالــمــي، مـ
الخليجية  المنظومة  هــذه  وتنمية  تعزيز 

وتــعــمــيــق روابـــــــط الـــتـــعـــاون واألخــــــــوة بــيــن 
ــداف والــتــطــلــعــات  ــ ــاء لــتــحــقــيــق األهــ ــقـ األشـ
الـــمـــنـــشـــودة لــكــل مـــا فــيــه خــيــر ومــصــلــحــة 

الجميع.
الـــعـــام لمجلس  األمـــيـــن  أعـــــرب  وقــــد   
التعاون عن شكره وامتنانه لجاللة الملك 
المفدى على حفاوة االستقبال، وتوجيهات 

جاللته السديدة تجاه دعم مسيرة التعاون 
الخليجي المشترك، منوها بجهود مملكة 
الــبــحــريــن فـــي رئــاســتــهــا لـــلـــدورة الــحــالــيــة 
إنجازات  من  تحقق  وما  التعاون،  لمجلس 
تصب فــي صــالــح شــعــوب الـــدول األعــضــاء، 
الـــعـــزة  دوام  الـــبـــحـــريـــن  لــمــمــلــكــة  مــتــمــنــيــا 

والرفعة واالزدهار.

} جاللة الملك خالل ا�ستقباله الأمين العام لمجل�س التعاون.

خالل ت�صلم جاللته تقريرا حول م�صيرة االأمانة العامة لمجل�س التعاون

المل���ك يوؤك���د حر����س المملك���ة عل���ى تعزي���ز وتنمي���ة المنظوم���ة الخليجي���ة

المجتم��ع الدول��ي تجاه��ل التحذي��رات م��ن التحدي��ات الت��ي تواج��ه النظ��ام ال�صح��ي العالم��ي

»»
»»
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} �سمو ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء يتراأ�س الجتماع الأ�سبوعي لمجل�س الوزراء.

مجل���س الوزراء ي�ش��يد بنتائ��ج مباحثات الملك م��ع العاهل الأردني
الإ�����س�����دة ب��ح�����س��ور ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�������وزراء اح��ت��ف���ل ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ب���إك�����س��ب��و دب��ي

المجل�س يوؤكد اأن جهود »الأعلى للمراأة« برئا�شة الأميرة �شبيكة اأ�شهمت في تعزيز تقدم المراأة البحرينية

ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��ط��وي��ر ق��ط���ع ال���خ���دم����ت ال��م���ل��ي��ة

الملكي  الــســمــو  صــاحــب  رأس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
االجــتــمــاع االعــتــيــادي األســبــوعــي 
الــوزراء الذي عقد أمس  لمجلس 

بقصر القضيبية.
ــاع أشــــاد  ــمــ ــتــ فــــي بــــدايــــة االجــ
مجلس الوزراء بنتائج المباحثات 
ــرة صـــاحـــب  ــضــ ــي أجـــــراهـــــا حــ ــتــ الــ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
مع أخيه صاحب الجاللة الملك 
عبداهلل الثاني بن الحسين عاهل 
الـــمـــمـــلـــكـــة األردنــــــيــــــة الــهــاشــمــيــة 
على  بأهميتها  منوهًا  الشقيقة، 
ــاون الــثــنــائــي  ــعــ ــتــ صـــعـــيـــد دعـــــم الــ
والــتــنــســيــق بــيــن الــبــلــديــن حــيــال 
والمستجدات  التطورات  مختلف 
ــيـــة  ــمـ ــيـ ــلـ ــيــــن اإلقـ ــتــ ــاحــ ــســ عــــلــــى الــ

والدولية.
بــزيــارة  المجلس  أشـــاد  بعدها 
صــــاحــــب الــــســــمــــو الـــمـــلـــكـــي ولــــي 
إلى  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد 
المتحدة  العربية  ــارات  اإلمــ دولـــة 
احتفال  سموه  وحضور  الشقيقة، 
ــي بـــجـــنـــاح مــمــلــكــة  ــنـ ــوطـ ــوم الـ ــيــ الــ
ــي.  دبــ  2020 بـــإكـــســـبـــو  الـــبـــحـــريـــن 
وفيما أشــاد بنجاح دولــة اإلمــارات 
الشقيقة في تنظيم هذا التجمع 
العالمي الهام، فقد وجه المجلس 
الشكر والتقدير للجهات الوطنية 
ــا الــطــيــبــة،  الـــمـــشـــاركـــة لـــجـــهـــودهـ
المشاركة  هـــذه  تعكس  أن  مــؤكــدًا 
رسالة مملكة البحرين الحضارية 

وتقدمها التنموي.

إلــى ذلــك هنأ مجلس الــوزراء 
المتحدة  العربية  ــارات  اإلمــ دولـــة 
وشعبًا  وحكومة  رئيسًا  الشقيقة 
بمناسبة اليوم الوطني الخمسين، 
مــتــمــنــيــًا لــهــا مــــزيــــًدا مـــن الــنــمــاء 

واالزدهار.
ـــنـــــاســـــبـــــة يــــــــــوم الـــــــمـــــــرأة  ـــمــ وبــ
عن  المجلس  أعـــرب  البحرينية، 
أصدق التهاني للمرأة البحرينية، 
الـــصـــدد بجهود  مــشــيــًدا فـــي هـــذا 
برئاسة  للمرأة،  األعلى  المجلس 
صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــرة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــمـــرأة، الــتــي 
أســهــمــت فــي تــعــزيــز تــقــدم الــمــرأة 

البحرينية.
المتحور  اكــتــشــاف  وفــي ضــوء 
العالم،  دول  من  عــدد  في  الحالي 
أكـــــــد الـــمـــجـــلـــس الـــــحـــــرص عــلــى 
الــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة لــلــتــطــورات 
الــعــالــمــيــة بــشــأن فـــيـــروس كــورونــا 
ــه والـــتـــي  )كــــوفــــيــــد-19( وتــــحــــوراتــ
أظــــهــــرت خـــلـــو مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
للفيروس،  الحالي  المتحور  مــن 
وأنه سيتم دائمًا اتخاذ اإلجراءات 
المحلي  الــصــعــيــد  عــلــى  ــة  الـــالزمـ
والمقيمين  الوطن  أبناء  لحماية 
بـــحـــســـب مـــقـــتـــضـــيـــات الـــمـــرحـــلـــة، 
ــًا الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة إلـــى  مـــوجـــهـ
ــا فـــي الــرصــد  ــهـ ــراءاتـ مــواصــلــة إجـ
على  المجلس  وأثنى  والمراقبة. 
بــاإلجــراءات  المجتمعي  االلــتــزام 
ــيـــة  االحـــــــتـــــــرازيـــــــة، مـــــــؤكـــــــدًا أهـــمـ
إلى  ومشيرًا  باتباعها،  االستمرار 

أهـــمـــيـــة اإلقــــبــــال عـــلـــى الــتــطــعــيــم 
لضمان  منه  المنشطة  والجرعة 

صحة وسالمة الجميع.
ثـــــــــم نــــــظــــــر الـــــمـــــجـــــلـــــس فـــي 
الموضوعات المدرجة على جدول 

أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات 

التالية:
قطاع  تطوير  استراتيجية   -1
 ،)2026-2022( المالية  الخدمات 
ــار أولـــويـــة  ــ ــتـــي تـــنـــدرج  فـــي إطـ والـ
ضمن  الــواعــدة  القطاعات  تنمية 
التي  االقــتــصــادي  التعافي  خطة 
الملكية  التوجيهات  وفــق  جـــاءت 
السامية لحضرة صاحب الجاللة 
عاهل البالد المفدى وأعلن عنها 
مــجــلــس الـــــوزراء بــرئــاســة صاحب 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو 
تطوير  ويستند  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 
قـــطـــاع الــــخــــدمــــات الـــمـــالـــيـــة إلـــى 
خــمــســة أولـــــويـــــات تــتــعــلــق بــخــلــق 
التشريعات  وتطوير  العمل  فرص 
ــاع األســــــــواق  ــ ــطـ ــ والــــســــيــــاســــات وقـ
والتكنولوجيا  والخدمات  المالية 
ــاع الـــتـــأمـــيـــن عــبــر  ــطــ الـــمـــالـــيـــة وقــ
تنفيذ 47 برنامجًا، كما تستهدف 
مساهمة  ــادة  زيــ منها  مــؤشــرات   8
التأمين  وقــطــاع  الــمــالــي  الــقــطــاع 
فـــي الــنــاتــج الــمــحــلــي، حــيــث جــاء 
ذلك في ضوء االطالع على مذكرة 
المالية  للشؤون  الــوزاريــة  اللجنة 

واالقتصادية والتوازن المالي.
الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  ــرة  2- مـــذكـ
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
قائمة  بتعديل  قرار  مشروع  بشأن 

الصادرة  المعاونة  الطبية  المهن 
بالقرار رقم )24( لسنة 2016.

الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  ــرة  3- مـــذكـ
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
بين  تفاهم  مــذكــرة  مــشــروع  بشأن 
كوريا  البحرين وجمهورية  مملكة 
الــجــنــوبــيــة لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 
ــة، بـــمـــا يـــعـــزز  ــيــ ــمــــدنــ ــة الــ ــدمــ الــــخــ
في  البلدين  بين  الثنائي  التعاون 
في  واالبتكار  السياسات  مجاالت 

إدارة الموارد البشرية.
الـــداخـــلـــيـــة  وزيـــــــر  مــــذكــــرة   -4
اإللــكــتــرونــي  بــالــتــحــول  المتعلقة 
في بعض الخدمات التي تقدمها 
الــمــدنــي  لــلــدفــاع  الــعــامــة  اإلدارة 
بـــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة، مـــــن خــــالل 
تــقــديــمــهــا عــبــر بـــوابـــة الــحــكــومــة 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، ومــنــهــا الــخــدمــات 
المتعلقة بشهادة استيفاء شروط 
واحــتــيــاجــات الــحــمــايــة والــوقــايــة 
مـــن الـــحـــريـــق لــلــمــبــانــي الــقــائــمــة 
والـــخـــدمـــات الــمــتــعــلــقــة بــمــعــدات 
وإصدار وتجديد  والسالمة  األمن 

الرخص.
5- مذكرة وزير األشغال وشؤون 
العمراني  والتخطيط  الــبــلــديــات 
بــشــأن اســتــحــداث خــدمــة تجديد 
رخـــص الــبــنــاء مـــدة عـــام إضــافــي، 
الترخيص  مــدة  إجمالي  لتصبح 
ــيــــن بــــعــــد قــــبــــول الـــتـــجـــديـــد  عــــامــ
بشرط تقديم طلب التجديد قبل 
الترخيص،  ســريــان  مــدة  انــقــضــاء 
المستثمرين  متطلبات  يلبي  بما 

والمطورين والمواطنين.
الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  ــرة  6- مـــذكـ

والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
بــشــأن رد الــحــكــومــة عــلــى اقــتــراح 
برغبة مرفوع من مجلس النواب.

ــرض الـــمـــجـــلـــس  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ثـــــــم اســ
الموضوعين التاليين:

مـــن  مــــشــــتــــركــــة  مـــــــذكـــــــرة   -1
وزيــــر األشـــغـــال وشــــؤون الــبــلــديــات 
ــر  ــ والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي ووزيــ
الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
السالمة  اشتراطات  تعزيز  بشأن 
ــلـــحـــد مــن  فـــــي مـــــواقـــــع الـــعـــمـــل لـ
األرواح  على  والــحــفــاظ  الــحــوادث 
والممتلكات وتحديد المسؤوليات 

القانونية للجهات ذات العالقة.
األشــــغــــال  وزيــــــــر  مـــــذكـــــرة   -2
ــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط  ــ ــ وشـ
ـــشــــأن ســـيـــر الــعــمــل  ــرانــــي بـ ــمــ ــعــ الــ
فـــي تــنــفــيــذ األولــــويــــات والــخــطــط 
الحكومة   لبرنامج  وفًقا  والبرامج 

.)2022 - 2019(
بعد ذلك أخذ المجلس علمًا 
بـــالـــتـــقـــاريـــر الـــــوزاريـــــة الــمــرفــوعــة 
مــن الـــــوزراء بــشــأن الــمــشــاركــة في 
الـــمـــؤتـــمـــر الـــثـــانـــي عـــشـــر لـــــــوزراء 
ــرب،  ــ ــعــ ــ ــة والــــتــــعــــلــــيــــم الــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ
لمنتدى  عشر  السابعة  والنسخة 
المنامة«  »حـــوار  اإلقليمي  األمـــن 
والــمــشــاركــات الــخــارجــيــة لــلــوزراء 
الــوزراء وكبار المسؤولين  وزيــارات 
إلى  والصديقة  الشقيقة  بــالــدول 
ديسمبر  لشهر  الــبــحــريــن  مملكة 
للفترة  الفعاليات  وتقويم   ،2021
مـــارس  لــغــايــة  نــوفــمــبــر 2021  مـــن 

.2022

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل منتسبي برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.

العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  أكــد 
رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تطوير الكوادر الحكومية من خالل تكثيف 
مشيرًا  الحكومي،  العمل  وأهــداف  تطلعات  لتحقيق  المهارات  وتعزيز  التدريب 
سموه إلى أن االستثمار في المواطن هو أساس تحقيق النجاحات التي يتطلع 
إليها الجميع بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
لتحقيق  الطموحة  مساعيها  في  البحرين مستمرة  مملكة  إن  وقــال سموه 
الطموح  هذا  مع  يتواكب  أن  بد  ال  ذلك  أجل  ومن  المنشودة،  التنموية  أهدافها 

العمل والقدرة على تلبية التطلعات من خالل مواصلة تطوير الكوادر الوطنية 
تعمل  التي  والخطط  والمبادرات  االستراتيجيات  كافة  تنفيذ  أساس  هم  الذين 
عليها الحكومة، مشيدًا في هذا الصدد بما تمتلكه الحكومة من خبرات وطنية 
وفق  الــخــدمــات  وتــقــديــم  للوطن  األفــضــل  تحقيق  ــًا  دومـ هدفها  وكــــوادر طموحة 

التميز المنشود.
جاء ذلك لدى لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
أمس بقصر القضيبية، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية 
الوزراء  السابعة من برنامج رئيس مجلس  الدفعة  الوطني، منتسبي  واالقتصاد 

لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أعرب سموه عن تهنئته لهم باختيارهم من بين 
رؤيــة  يحقق  بما  التقييم  مــن  متعددة  مــراحــل  بعد  للبرنامج  المتقدمين  كافة 
بما  والــمــهــارات  الخبرات  اكتساب  فــي  التوفيق  لهم  متمنيًا  البرنامج،  وأهـــداف 

ينعكس على تطورهم ونمائهم.
رئيس  برنامج  منتسبو  عليها  عمل  التي  واألفــكــار  بالمشاريع  سموه  وأشــاد 
أهمية  مؤكدًا  انتدابهم،  فترة  طــوال  الحكومية  الــكــوادر  لتنمية  الـــوزراء  مجلس 
من  والخبرة  والمهارة  المعرفة  الكتساب  الحكومية  الكوادر  أمام  الفرص  توفير 
أجل تعزيز إسهامهم في عمليات التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة بما 

ينعكس على نماء وازدهار الوطن والمواطن.
مجلس  رئــيــس  بــرنــامــج  مــن  السابعة  الــدفــعــة  منتسبو  أعـــرب  جانبهم،  مــن 
الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي 
الــوزراء على ما يوليه سموه من اهتماٍم وحرٍص كبير  ولي العهد رئيس مجلس 
لالستثمار في الكوادر الحكومية، مؤكدين أن حديث سموه خالل اللقاء سيكون 
أكبر دافع لهم خالل الفترة المقبلة من أجل تحقيق أهداف البرنامج واكتساب 
الــمــعــرفــة والــخــبــرة الـــالزمـــة طــــوال فــتــرة انــتــدابــهــم بــمــا يــحــقــق تــطــلــعــات سموه 

الطموحة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا للمملكة.

لدى لق�ئه دفعة منت�سبي برن�مج رئي�س الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية..

ول���ي العه���د رئي����س ال���وزراء: ال�ش���تثمار ف���ي المواط���ن اأ�شا����س تحقي���ق النجاح���ات

ال��ب��ح��ري��ن م�����س��ت��م��رة ف���ي م�����س���ع��ي��ه��� ال��ط��م��وح��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���داف���ه���� ال��ت��ن��م��وي��ة ال��م��ن�����س��ودة



الخليج  معهد  اســتــقــبــل 
لــتــدريــب فــنــون الــطــهــي وفـــًدا 
من سكاي بيرد الدولية، من 
جــمــهــوريــة الــهــنــد، ويــمــثــلــهــا 
سنغ،  وجــاشــان  سنغ  بيربيت 
ممثاًل بمستشار المعهد علي 
صليبيخ وفريق اإلدارة. وتعد 
ســكــاي بــيــرد الــدولــيــة شــركــة 
في مجال  وذات شهرة  رائــدة 
استشارات التعليم، بمختلف 
مــســتــويــاتــه، والـــهـــجـــرة وهــي 
حاصلة على االعتمادية من 

قبل حكومة البنجاب.
ــــرض الــــطــــرفــــان  ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
الشراكة  الزيارة فرص  خالل 
التدريب  بعملية  والــنــهــوض 
ــنــــون الـــطـــهـــي مــن  بـــقـــطـــاع فــ
من  طــالب  استقطاب  خــالل 

خارج مملكة البحرين. 
ــهــــد حــفــل  ــعــ وأقـــــــــــام الــــمــ
تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــع 
ســـكـــاي بـــيـــرد الـــدولـــيـــة أمــس 
الــــدومــــيــــن،  ــنــــدق  ــفــ بــ األول 
بــــحــــضــــور رئــــيــــســــة مــجــلــس 
لتدريب  الخليج  معهد  إدارة 
فنون الطهي، فوزية الخاجة 
ــال »رافـــــي  ــمــ ــم بــــاألعــ ــائــ ــقــ والــ
كومار جاين« نيابة عن سفير 
جــمــهــوريــة الــهــنــد الــصــديــقــة 
ــوش  ــ ــيـ ــ ــن »بـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ لـــــــــدى الـ
أمين،  وبثينة  سريفاستافا«، 
لرعاية  التنفيذية  الــمــديــرة 
ــثــــمــــريــــن، بــمــجــلــس  ــتــ الــــمــــســ
وعــدد  االقــتــصــاديــة،  التنمية 
الضيافة،  قــطــاع  ممثلي  مــن 
والـــصـــحـــافـــة. ووقــــــع مـــذكـــرة 

ــلــــي صــلــيــبــيــخ،  ــتــــفــــاهــــم عــ الــ
وبربيت سنغ.

وبهذه المناسبة صرحت 
فــــــوزيــــــة الـــــخـــــاجـــــة، رئـــيـــســـة 
الخليج  معهد  إدارة  مجلس 
ــهــــي،  لـــــتـــــدريـــــب فـــــنـــــون الــــطــ
ــدات  ــيــ ــيـــة ســ ــعـ ــمـ ــوة جـ ــ ــضــ ــ وعــ
األعــــمــــال الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، بـــأن 
ــذه قــد  ــ ــم هــ ــاهـ ــفـ ــتـ مــــذكــــرة الـ
أضفت الطابع الرسمي على 
المعهد وسكاي  بين  التعاون 
بيرد الدولية لتسهيل عملية 
إجــــــــراءات تــســجــيــل الــطــالب 
ولتكون  الهند  من  القادمين 
ميسرة. ومن األهمية بمكان 
ــاون والــتــنــســيــق  ــعـ ــتـ تــعــزيــز الـ
بــيــنــنــا.  كــمــا عــلــق علي  فيما 
الخليج  معهد  »إن  صليبيخ: 
لــفــنــون الــطــهــي يــســعــى إلــى 
إرســــــاء مــعــايــيــر الــتــمــيــز من 
خالل التعليم االحترافي في 
فــنــون الــطــهــي لــيــكــون مــركــًزا 

التخصص،  هذا  في  إقليميا 
ولـــيـــكـــون إضـــافـــة نــوعــيــة في 
الــتــدريــب  بمستوى  االرتـــقـــاء 
الضيافة  مجال  فــي  المهني 
بمملكتنا الغالية من أجل أن 
ورؤيــة صاحب  ذلك  يتماشى 
ــي األمــــيــــر  ــكــ ــلــ ــمــ الــــســــمــــو الــ
آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 
رئـــيـــس مجلس  الــعــهــد  ولــــي 
التعليم  تطوير  فــي  ــوزراء،  الــ
حثيثة  وبمتابعة  والــتــدريــب 
الرشيدة  حكومتنا  قبل  مــن 
في تحقيق هذه الرؤية.  من 
جــانــبــه قــــال بــيــربــيــت ســنــغ: 
مع  شــراكــة  نعقد  أن  يشرفنا 
مــعــهــد مــــرمــــوق مـــثـــل مــعــهــد 
ــج لـــــتـــــدريـــــب فـــنـــون  ــيــ ــلــ ــخــ الــ
الكثير من  إننا نرى  الطهي. 
إلنجاح  المتاحة  اإلمــكــانــات 
سيساعد  الــذي  التعاون  هذا 
تصبح  بــأن  البحرين  مملكة 

مركًزا تعليميا للضيافة. 

أبــــرمــــت صـــــــــادرات الـــبـــحـــريـــن، إحــــدى 
مــــبــــادرات مــمــلــكــة الــبــحــريــن الـــهـــادفـــة إلــى 
دعـــم الـــصـــادرات الــوطــنــيــة، وشــركــة طلبات، 
التجارة  إقليمًيا في مجال  الرائدة  الشركة 
السريعة وتوصيل األطعمة، اتفاقية شراكة 
المصنوعة  المنتجات  تصدير  في  للتعاون 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن إلــــى فـــــروع طــلــبــات 
فــي الــشــرق األوســــط، وذلـــك بــهــدف تطوير 
ودعمها  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
آفاق أوسع وأســواق جديدة  عن طريق فتح 
لها من خالل فروع شركة طلبات المنتشرة 

في المنطقة.
في جناح طلبات  االتفاقية  توقيع  وتم 
فـــي إكــســبــو 2020 دبـــي بــيــن صــفــاء شــريــف 
ــال الــرئــيــس  ــمـ ــأعـ ــم بـ ــائـ ــقـ ــالـــق، الـ ــبـــدالـــخـ عـ
الــتــنــفــيــذي لــــصــــادرات الـــبـــحـــريـــن، وهــشــام 
أحمد الساعاتي، المدير التنفيذي لطلبات 

البحرين. 
بين  ما  التعاون  على  االتفاقية  وتنص 
على  البحرينية  الشركات  إلدراج  الطرفين 
مــنــصــة »طـــلـــبـــات مـــــــارت«، مــنــصــة الــتــجــارة 
لــتــوصــيــل األطعمة  الــســريــعــة  اإللــكــتــرونــيــة 
فقط.  دقيقة   20 خــالل  الساعة  مــدار  على 
وتــتــضــمــن االتــفــاقــيــة تــصــديــر الــمــنــتــجــات 
دول  إلى  مارت  فروع طلبات  في  البحرينية 

فرص  لتوفير  الخليجي،  التعاون  مجلس 
أكـــبـــر لــلــتــوســع لــلــشــركــات الــبــحــريــنــيــة في 
المطاعم  أمــام  الباب  تفتح  كما  المنطقة. 
الــبــحــريــنــيــة لــلــتــوســع خــلــيــجــيــا عـــن طــريــق 
المطابخ السحابية الخاصة بشركة طلبات 

في المنطقة. 
عبدالخالق،  شريف  صفاء  وصرحت 
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــائــــم بــــأعــــمــــال الــــرئــ الــــقــ
تــوقــيــع  »إن  قـــائـــلـــة:  الــبــحــريــن  ــادرات  ــصــ لــ

هذه االتفاقية مع طلبات يأتي في سياق 
توفر  إنــهــا  حيث  الــهــدف،  لــهــذا  تحقيقنا 
منصة تسمح للمصدرين من المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين 
وتسليمها  وعرضها  لمنتجاتها  بالترويج 
للعمالء في جميع أنحاء منطقة الشرق 
وســتــؤدي هذه  إفريقيا.  وشــمــال  األوســـط 
االتــفــاقــيــة إلــى تعزيز الــتــعــاون الـــذي من 
إيـــجـــابـــي على  بــشــكــل  يــنــعــكــس  أن  شـــأنـــه 

الـــنـــهـــوض بــــالــــصــــادرات الــوطــنــيــة وزيـــــادة 
مساهمة هذا القطاع الحيوي في مملكة 

البحرين«.
مـــن جــانــبــه، عــلــق هــشــام الــســاعــاتــي، 
الــــمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــات طــلــبــات 
لكوننا  ســعــداء  »نحن  بالقول:  البحرين، 
تأسيس  فمنذ  االتفاقية.  هــذه  فــي  طرفا 
طــلــبــات الــبــحــريــن، ونــحــن نسعى بــالــتــزام 
البحرينية  الــمــؤســســات  تــطــويــر  إلـــى  ــام  تـ
الصغيرة والمتوسطة، ونحن اآلن فخورون 
ــذه الــمــنــتــجــات  بــقــدرتــنــا عــلــى تــصــديــر هــ
ــنـــا نــعــلــم جـــيـــًدا مــدى  ــارج، حــيــث إنـ ــلـــخـ لـ
مدعاة  وهي  البحرينية،  المنتجات  جودة 
للفخر. ولذلك، كان من دواعي سرورنا أن 
نعمل مع صادرات البحرين لمساعدة هذه 
وتصدير  العقبات  تــجــاوز  فــي  المؤسسات 

منتجاتها إلى الخارج«. 
ــادرات الــبــحــريــن في  ــ وقـــد أســهــمــت صـ
من  دوالر  ماليين   110 يعادل  ما  تصدير 
الــمــنــتــجــات الــبــحــريــنــيــة خـــالل الــســنــوات 
الـــالزم  الــدعــم  بتوفير  الــمــاضــيــة،  الــثــالث 
ــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة،  لـ
لــتــصــديــر 51 مــنــتــجــا وخـــدمـــة فـــي عــشــرة 
وصولها  في  وأسهمت  مختلفة،  قطاعات 

إلى أكثر من 56 سوقا حول العالم. 

اســتــقــبــل الــشــيــخ ســلــمــان 
ــد آل  ــ ــمـ ــ ــن حـ ـــ ــ ـــداهلل ب ــ ـــبــ ـــ ــن عـ ــ ــ بـ
المساحة  جهاز  رئيس  خليفة 
والــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري رئــيــس 
مــــؤســــســــة  إدارة  مـــــجـــــلـــــس 
مكتبه  فــي  الــعــقــاري  التنظيم 
أمــــس الــكــاتــب إبـــراهـــيـــم راشـــد 
الــــــــــدوســــــــــري الـــــــــــــذي أهــــــــــداه 
منها  إصــداراتــه،  من  مجموعة 
الشمس  حبيبة  »البديع  كتاب 
معالي  وأشــاد  البديع«.  ذاكــرة  ـ 
الكاتب  بجهود  سلمان  الشيخ 
احتواه  وما  الدوسري  إبراهيم 
هذا الكتاب من معلومات توثق 
تاريخ البديع والمحطات التي 
ــى ما  ــرت بـــهـــا، بـــاإلضـــافـــة إلــ مــ
احتوته إصداراته من معلومات 

توثيقية وصورة نادرة تعزز من 
ــذه األعـــمـــال لــتــكــون  أهــمــيــة هــ
والمهتمين  للباحثين  مرجعا 

ــي هــــــذا الــــمــــجــــال، مــتــمــنــيــا  ــ فـ
لــلــمــؤلــف إبـــراهـــيـــم الـــدوســـري 

دوام التوفيق والنجاح.

11العدد )15957( - السنة السادسة واألربعون - الثالثاء 25 ربيع اآلخر 1443هـ - 30 نوفمبر 2021م

أن جائحة فيروس  فــي  ال شــّك 
كورونا المستجد تسّرع وتيرة تحّول 
نظم الرعاية الصحية حول العالم، 
الــعــقــبــات على  بــعــض  ــود  وجــ أن  إال 
ســبــيــل اســـتـــقـــرار الــــقــــوى الــعــامــلــة، 
وتحفيز مقّدمي الخدمات، وعوائق 
ــّدم فــي  ــقــ ــتــ ــار قــــد تـــبـــطـــئ الــ ــكــ ــتــ االبــ
هــــذا اإلطــــــار، وذلــــك وفـــًقـــا لــمــائــَتــي 
الــرعــايــة الصحية  فـــي قــطــاع  قــائــد 
حـــول الــعــالــم.  تـــّم فــي إطـــار تقرير 
 Healthcare CEO Future Pulse
جي،  أم  بــي  كــي  مــن  األول  العالمي 
إجــراء مقابلة مع رؤســاء تنفيذيين 
مـــن أهــــم شـــركـــات تــقــديــم خــدمــات 
من  العالم  حــول  الصحية  الــرعــايــة 
الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــــخــــاص، ومــن 
مــنــاطــق جــغــرافــيــة مختلفة  ثــمــانــي 
ــــعــــّد هـــذا  ــم. ُي ــ ــهـ ــ لــــالطــــالع عـــلـــى آرائـ
ــّدم  ــقــ ــنــــطــــاق ويــ ــر واســـــــع الــ ــريـ ــقـ ــتـ الـ
معطيات قّيمة حول كيفية استعداد 
الذين  الصحية  الرعاية  قطاع  قادة 
ونظم  المستشفيات،  على  يشرفون 
الرعاية،  مقّدمي  وشبكات  الصحة، 
خــدمــات  مــقــّدمــي  إّن  لــلــمــســتــقــبــل. 
يزالون  وال  كــانــوا  الصحية  الرعاية 
فــــي الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة لــلــجــهــود 
الـــدولـــيـــة لــلــتــعــامــل مــــع الــجــائــحــة 
فيما  اآلن  وأّمــا  وطأتها.  والحّد من 
تخطط العديد من المناطق والدول 
التعافي ما بعد  المختلفة لمرحلة 
المستجد،  كــورونــا  فــيــروس  جائحة 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ ــرعـ يــســتــعــد قـــطـــاع الـ
المدى.  أيًضا لعملية تحّول طويلة 

التنفيذيين  الرؤساء  من  الكثير  إن 
بـــإحـــداث  بـــاشـــروا  قـــد  ــوا  ــانـ كـ  )%62(
قبل  أعمالهم  على  كبيرة  تغييرات 
أسهم  كــوفــيــد-19  أن  إال  الــجــائــحــة، 
ال شـــّك فـــي إســـــراع وتـــيـــرة أجــنــدات 
المشاركين.  مــن   %97 لــدى  التغيير 
ويعتقد غالبية الرؤساء التنفيذيين 
أن  مــقــابــلــتــهــم،  تـــّمـــت  ــــذي  الـ  )%79(
نماذج تقديم الرعاية ستشهد خالل 
عملية  الــمــقــبــلــة  الـــثـــالثـــة  األعـــــــوام 
تحّول، إال أن القطاع يواجه تحديات 
وعقبات كبيرة في هذا المسار. كما 
الطلب،  تلبية  عــلــى  الــقــدرة  شــّكــلــت 
الجديدة  التشغيلية  الــنــمــاذج  وأثـــر 
ــل، ودعــــــم ســالمــة  ــمـ ــعـ ــي طـــاقـــم الـ فــ
جديدة  مواهب  وتوظيف  العاملين، 
أبرز مساور القلق لدى قادة القطاع 
فيما يعّد القطاع نفسه بإصالحات 

وتغييرات كبيرة مستقبال. 
الـــرؤســـاء  هــــذا وأشـــــار 65% مـــن 
الــمــخــاطــر  أن  ــى  ــ إلــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن 
التكنولوجي  بالتغيير  الــمــرتــبــطــة 
ــي وجـــه  ــ ــر فـ ــ ــبـ ــ ــائــــق األكـ ــعــ تـــشـــّكـــل الــ
االبـــتـــكـــار، فــيــمــا أقــــّر ثــلــثــا الـــرؤســـاء 
التنفيذيين تقريًبا )67%( بالحاجة 
ــكـــل أكــــبــــر عــلــى  ــى الــــتــــركــــيــــز بـــشـ ــ ــ إلـ
المواهب والموارد. إلى ذلك، يعتقد 
أن  الــتــنــفــيــذيــيــن  الـــرؤســـاء  84% مـــن 
المزيد  دون  لن يحدث من  التحّول 
من التغييرات النظامية على سبيل 
ــة تــحــفــيــز مـــقـــّدمـــي  ــقـ ــريـ تــغــيــيــر طـ
الرعاية. يوافق الرؤساء التنفيذيون 
تقديم  منظومة  أن  على  معظمهم 
الــرعــايــة الــتــقــلــيــديــة تــشــهــد تــطــوًرا، 
ــّور  ــتـــطـ تـ أن  ــنـــهـــم  مـ  %70 ويــــتــــوّقــــع 
لتصبح  ذاتــهــا  بــحــّد  المستشفيات 

ــز رعـــايـــة صــحــيــة« تـــرّكـــز على  ــراكـ »مـ
يعتقد  كما  المتخصصة.  الــرعــايــة 
أّنــه  التنفيذيين  الـــرؤســـاء  مــن   %63
الرعاية  تقديم  تحويل  المهم  مــن 
ــى نــــمــــوذج يــعــتــمــد بـــشـــكـــل أكــبــر  ــ إلــ
لتقديم  االجتماعية  المرافق  على 

مختلف أنواع الرعاية إن أمكن. 
ــي تــعــلــيــق عـــلـــى مــخــرجــات   فــ
ــالــــت آنـــــا فـــــان بـــاوكـــي  الـــتـــقـــريـــر، قــ
الرعاية  لقسم  العالمية  الرئيسة 
أم جي:  بي  كي  في شركة  الصحية 
الماضية  والنصف  السنة  فترة  »إن 
إلى  بالنسبة  كــبــيــًرا  تــحــدًيــا  شّكلت 
ــاع الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة حـــول  ــطــ قــ
العالم، إال أن جائحة فيروس كورونا 
الحيوي  الــدور  أوضحت  المستجد 
في  القطاع  هــذا  به  الــذي يضطلع 
ســـالمـــة الــمــجــتــمــع ونــــجــــاحــــه. إن 
تــــراود الكثير  فــكــرة الــتــحــّول كــانــت 
الــرعــايــة الصحية  قـــادة قــطــاع  مــن 
قــبــل الــجــائــحــة، إال أنــهــا غــالــًبــا ما 
كــانــت تــواجــه عــراقــيــل عــلــى صعيد 
البيروقراطية، وحشد دعم أصحاب 
المطّول.  والتخطيط  المصلحة، 
ــة  ــ ــذا الــــصــــدد، شـــّكـــلـــت األزمـ ــ فــــي هـ
الـــتـــي تــعــصــف بـــعـــالـــمـــنـــا، مـــســـّرًعـــا 
التنفيذيين  الــرؤســاء  إلــى  بالنسبة 
الذين يستعدون للتغيير الضروري 
والحتمي. والجدير بالذكر أن %80 
يــعــتــقــدون أن الــقــطــاع بــحــاجــة إلــى 
كي  إلى  وبالنسبة  تغييرات جذرية. 
بـــي أم جــــي، فــــإن هــــذه الــفــتــرة هي 
انتقال »من الحلم إلى الحقيقة« إذ 

إن الوقت اآلن فائق األهمية بحيث 
تــــدرك الـــقـــيـــادات الـــتـــحـــّول الــهــائــل 
ولكنها  الــقــطــاع،  عليه  يقبل  الـــذي 
تدرك في الوقت عينه وجود بعض 
التحديات التي قد تبطئ وتيرة هذا 
التقنية  العوائق  التحول، بدًءا من 
وصـــــواًل إلــــى الــمــســائــل الــمــرتــبــطــة 

بالواهب والموارد«.
ــاف  ــانــ ــه، قـــــــال مــ ــتــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
ــك فـــــــي قـــســـم  ــ ــريــ ــ ــشــ ــ بــــــــراكــــــــاش الــ
االســـتـــشـــارات فــي شــركــة كــي بــي أم 
النقاشات  »إن  الــبــحــريــن:  فــي  جــي 
التي خضناها مع قادة القطاع في 
إلى  تشير  العالم،  وحــول  البحرين 
تغيير كبير في النماذج التشغيلية 
ــاذج تــقــديــم خـــدمـــات الــرعــايــة  ونـــمـ
الـــصـــحـــيـــة. ومـــــن غـــيـــر الــمــفــاجــئ 
قــد  الـــرقـــمـــي  ــّول  ــحــ ــتــ الــ ــكــــون  يــ أن 
بــرز كــأحــد الــعــوامــل األســاســيــة في 
الرؤساء  إن  إذ   ،Future Pulseتقرير
التنفيذيين يرون أن نماذج تقديم 
تكون  أن  عليها  سيتعّين  الخدمة 
رقمية وأن األماكن الفعلية سُتبنى 
الرقمية  الــنــمــاذج  يــتــالءم مــع  بــمــا 
ذلك  »من شأن  وأضــاف:  الناشئة«. 
االستثمار  إلــى  الحاجة  يخلق  أن 
رعــايــة رقمي يستشرف  نــمــوذج  فــي 
المستقبل، وفي المزيج المالئم ما 
الرقمية  المستخدم  واجــهــات  بين 
ــة، وتـــوظـــيـــف الـــمـــواهـــب  ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ والـ
ــل الـــــمـــــهـــــارات، وفــــــي إقـــامـــة  ــقــ وصــ
الفاعلة في  الجهات  الشراكات مع 

مجال التقنيات الصحية«. 

يف تقرير لـ»كي بي اأم جي الدولية«

كوفيد-19 ي�صّرع وتيرة التحول في قطاع الرعاية ال�صحية حول العالم

} ماناف براكاش.} د. آنا فان باوكي.

خ��ط ال�����ص��ه��ر ال�����ص��اد���س ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة لأل��ب��ا وداف����ع لإن�����ص��اء 

المملكة ف���ي  ل���أل��م��ن��ي��وم  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة  ال�����ص��ن��اع��ات  م��ن��ط��ق��ة 
الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج  أكد 
آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم 
من  واحـــدة  بصفتها  الشركة،  أن  البحرين 
أهــــم روافـــــد االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، مــلــتــزمــة 
بدعم ومساندة مختلف المبادرات الوطنية 
الــتــي تــقــودهــا الــحــكــومــة بــرئــاســة صــاحــب 
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو 
الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة 
ومــنــهــا خــطــة الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي الــتــي 
إلى إيجاد فرص عمل للبحرينيين  تهدف 
النفطية،  القطاعات غير  وتعزيز مساهمة 
وخلق الفرص االستثمارية المباشرة وغير 
من  الدائري  االقتصاد  لتحقيق  المباشرة 

أجل مستقبل أفضل للبحرين.
وقال إن ألبا تتطلع إلى المساهمة في 
الصناعات  منطقة  مــشــروع  انــطــالقــة  دعــم 

التحويلية لأللمنيوم وتحّولها من خطط 
ــة، وإمـــــــــداد الـــشـــركـــات  ــ ــعـ ــ إلـــــى حــقــيــقــة واقـ
الــمــحــلــيــة بـــاإلنـــتـــاج اإلضــــافــــي - بــفــضــل 
خـــط الــصــهــر الــــســــادس - بــمــا يــســهــم في 
لمملكة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  تعزيز 

البحرين.
تتمتع  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن  أضـــــاف 
الــبــنــى التحتية  أقـــوى  بــوجــود واحــــدة مــن 
ــة لـــلـــصـــنـــاعـــات  ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ ــوى الـ ــتــ ــســ ــى مــ ــلــ عــ
قطاع  يسهم  حــيــث  الــمــحــلــيــة،  التحويلية 
األلمنيوم بحوالي 12% من الناتج المحلي 
اإلجمالي لمملكة البحرين، ومن المتوقع 
التحويلية  الــصــنــاعــات  منطقة  تسهم  أن 
من  بــالــقــرب  إقامتها  والــمــقــرر  لأللمنيوم، 
القطاعات  زيــادة مساهمة  في  ألبا،  مصهر 
غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي 

مــن خالل  المملكة  ــادرات  ــادة حجم صـ وزيـ
وإعــادة  تصنيع  مشاريع  من  العديد  إقامة 

تدوير األلمنيوم. 
وشــّكــل مــشــروع خــط الــصــهــر الــســادس 
مليارات   3 تكلفته  بلغت  -الـــذي  للتوسعة 
ألــبــا،  لــشــركــة  نــوعــيــة  نقلة  أمــريــكــي-  دوالر 
للطاقة  متري  540.000 طن  أضــاف  حيث 
ــة لـــلـــشـــركـــة الــبــالــغــة  ــويـ ــنـ اإلنـــتـــاجـــيـــة الـــسـ
إجمالي  ليصبح  متري سنوًيا،  مليون طن 
أكثر من 1.548  الطاقة اإلنتاجية للشركة 
مــلــيــون طـــن مــتــري ســـنـــوًيـــا. وبــفــضــل هــذا 
الـــمـــشـــروع االســتــراتــيــجــي الــضــخــم، ســوف 
إمداداتها من معدن  زيــادة  ألبا من  تتمكن 
األلمنيوم لتطوير وتنمية قطاع الصناعات 
الــتــحــويــلــيــة، مـــا يـــدعـــم أهــــــداف الــتــنــمــيــة 

االجتماعية واالقتصادية للمملكة. } الشيخ دعيج بن سلمان.

ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي ال��ب��ح��ري��ن ي��د���ص��ن ح��م��ل��ت��ه ال��ت��روي��ج��ي��ة 

دي���ن���ار األ������ف   40 ت���ت���ج���اوز  ج����وائ����ز  م����ع  »م�����زاي�����ا«  ل���ع���م����ء 

رئ����ي���������س »ال����م���������ص����اح����ة وال���ت�������ص���ج���ي���ل 

ال���ع���ق���اري« ي�����ص��ت��ق��ب��ل ال��ك��ات��ب ال��دو���ص��ري

ــا مــــــع إعــــــــــالن بــنــك  ــ ــ ــًن ــ ــزامــ ــ تــ
اإلسكان تدشين المرحلة األخيرة 
مــن مــشــروع »ديــــرة الــعــيــون« التي 
ألــف فيال سكنية  مــن  أكــثــر  تضم 
للبيع  جاهزة  المحرق«  »ديــار  في 
الـــــفـــــوري، أطـــلـــق بـــيـــت الــتــمــويــل 
وأكبر  البحرين أحدث   – الكويتي 
حــمــالتــه الــتــرويــجــيــة الــمــبــتــكــرة 
ــا لــعــمــالئــه  ــًصـ ــيـ والـــــُمـــــعـــــدة خـــصـ
الــراغــبــيــن بـــشـــراء وتــمــلــك بــيــوت 
وشــقــق أحــالمــهــم ضــمــن بــرنــامــج 
السكن االجتماعي »مزايا« التابع 

لوزارة اإلسكان. 
ــتــــمــــويــــل  ــــت الــ ــيـ ــ وســـــيـــــقـــــوم بـ
ــبـــحـــريـــن بــالــســحــب  الـــكـــويـــتـــي-الـ
الترويجية  الحملة  جــوائــز  على 
ــهـــري يـــنـــايـــر وأبــــريــــل مــن  بـــيـــن شـ
الفوز  فرصة  وستكون   .2022 عام 

الــكــبــرى مــتــاحــة لفائز  بــالــجــائــزة 
ــــداع مبلغ  ــد، حــيــث ســيــتــم إيـ ــ واحـ
مزايا  لتمويل  الشهرية  األقساط 
مـــــدة عـــامـــيـــن فــــي حـــســـابـــه، كــمــا 
ســيــكــشــف الــبــنــك عـــن 3 فــائــزيــن 
عام  مدة  شهرية  بأقساط  آخرين 
أيًضا  العمالء  وسيحصل  واحـــد. 
عـــلـــى فــــرصــــة الــــفــــوز بــــــ5 جـــوائـــز 
و10  د.ب.   1000 إلى  تصل  نقدية 
جوائز نقدية أخرى تصل إلى 500 
العمالء  كل  الحملة  تشمل  د.ب. 
ــوا بحجز  ــامـ قـ ــذي  ــ الـ الــمــؤهــلــيــن 
مع  معامالتهم  وإتــمــام  مــنــازلــهــم 
الكويتي-البحرين  التمويل  بيت 
ــة شــهــر  ــدايــ ــن بــ ــرة مــ ــتـ ــفـ خـــــالل الـ
شهر  نهاية  وحتى   2021 نوفمبر 

مارس 2022.
ــتـــيـــح بـــيـــت الـــتـــمـــويـــل  كـــمـــا يـ

الــبــحــريــن لــعــمــالئــه  الــكــويــتــي – 
ــام  ــكــ ــا مـــــع أحــ ــ ــًق ــوافــ ــتــ تــــمــــويــــال مــ
الشريعة اإلسالمية بمعدالت ربح 

مبتكرة  تمويلية  وحلول  تنافسية 
دفع  مــن  العمالء  إعــفــاء  تتضمن 
ــوم تثمين  ــ ورسـ اإلداريــــــة  الـــرســـوم 
ــراط دفــعــة  ــ ــتـ ــ ــدم اشـ ــ ــ ــار، وعـ ــقــ ــعــ الــ
كما  اإلضــافــي.  للتمويل  مقدمة 
يوفر البنك كذلك تأميًنا مجانًيا 
ضد الحريق طوال فترة التمويل 
ــا آخـــر يــصــل إلــى  وتــمــويــال إضــافــّيً
الــمــنــزل،  لــتــأثــيــث  د.ب.   12.000
كما تم عقد شراكات ترويجية مع 
عدة متاجر تجزئة مختصة ببيع 
اإللــكــتــرونــيــات واألثـــاث واألجــهــزة 
الــكــهــربــائــيــة وغــيــرهــا مــن الــلــوازم 

المنزلية. 
رئيس  حــامــد مشعل،  ــّرح  وصـ
ــات الــمــصــرفــيــة لـــألفـــراد  ــدمـ ــخـ الـ
ــي بـــيـــت الـــتـــمـــويـــل الـــكـــويـــتـــي –  فــ
المستمر  النجاح  »بعد  البحرين: 

الكويتي- التمويل  بيت  لحمالت 
الـــبـــحـــريـــن الـــخـــاصـــة بــمــعــامــالت 
السكن االجتماعي »مزايا« خالل 
ــه لــمــن  ــإنــ األشــــهــــر الـــمـــاضـــيـــة، فــ
دواعـــــي ســـرورنـــا أن نــعــلــن أحـــدث 
الترويجية  للحملة  نسخة  وأكبر 
ــا مـــع إطـــالق  الـــتـــي تـــأتـــي تــمــاشــًي
األخيرة  للمرحلة  اإلســكــان  وزارة 
من مشروع »ديرة العيون« في ديار 
البنك  سيتكفل  حيث  الــمــحــرق، 
لفائز  سنتين  مــدة  أقساط  بدفع 
واحد وسنة كاملة لثالثة فائزين، 
باإلضافة إلى العديد من الجوائز 
ندعو  هنا  مــن  األخـــرى.  النقدية 
بتقديم  المسارعة  إلــى  الجميع 
للحصول  الــتــمــويــلــيــة  طــلــبــاتــهــم 
على فرصة الفوز بإحدى جوائزنا 

القّيمة«.

} حامد مشعل.

ات��ف��اق��ي��ة ب��ي��ن »����ص���ادرات ال��ب��ح��ري��ن« و »ط��ل��ب��ات« ل��ت��ع��زي��ز ال�����ص��ادرات 

ال��وط��ن��ي��ة ع��ب��ر م��ن��ط��ق��ة ال�������ص���رق الأو�����ص����ط و����ص���م���ال اإف��ري��ق��ي��ا

مذكرة تفاهم بين »الخليج لتدريب فنون الطهي« و»�صكاي 

بي�رد الدولي�ة« ل�صتقط��اب ط��ب م�ن خ�ارج البح�ري�ن

����ص���راك���ة ب���ي���ن »ال����ج����م����ارك« وك��ري��م�����ص��ون 

»2 »اأف���������ق  م���������ص����روع  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ل���وج���ي���ك 

ــد بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  ــمـ ــع الـــشـــيـــخ أحـ ــ وقـ
شركة  مع  شراكة  عقد  البحرين  جمارك  رئيس 
مـــزود   ،)CrimsonLogic( لــوجــيــك  كــريــمــســون 
الـــحـــلـــول والــمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات الــتــجــاريــة، 
ومقرها سنغافورة، لتنفيذ مشروع نظام النافذة 
»أفــق 2« والــذي يعد الجيل القادم من  الــواحــدة 

نظام النافذة الواحدة على مستوى المملكة.
ويأتي هذا المشروع تماشًيا مع استراتيجية 
الـــبـــحـــريـــن لـــلـــتـــركـــيـــز عـــلـــى قــــطــــاع الـــخـــدمـــات 
وبرامج  أولويات  من  جــزًءا  باعتباره  اللوجستية 
ــتـــدعـــم هـــذه  خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي االقــــتــــصــــادي. وسـ
بـــن عيسى  الــمــلــك حــمــد  الــخــطــوة رؤى جــاللــة 
الـــــوزراء على  مــوافــقــة مجلس  بــعــد  آل خــلــيــفــة، 
األمير  الملكي  السمو  برئاسة صاحب  المشروع 
ورئيس  العهد  ولــي  خليفة،  آل  بن حمد  سلمان 
االقتصاد  تطوير  بهدف  وذلــك  ــوزراء،  الـ مجلس 

وتوفير فرص واعدة للمواطنين لتحسين القدرة 
المزيد من  البحرين وجذب  لمملكة  التنافسية 

االستثمارات.
ويعد نظام »أفق 2« بوابة إلكترونية متقدمة 
األنظمة  بين  للبيانات  الرقمي  الــتــبــادل  تــدمــج 
اإللكترونية المختلفة داخل المجتمع التجاري 
)الذي يضم السفن، ووكالء التخليص الجمركي 
هذه  وتبسط  المنتجات(  وأصــحــاب  والبضائع، 
البوابة اإلجراءات الحكومية المختلفة، وتشمل 
وحدات متخصصة مثل القيمة الجمركية، ونظام 
الجمركية،  الــقــيــود  ونــظــام  الــجــمــركــي،  اإلعــفــاء 
المعايير  أحدث  لتلبية  وذلك  المخاطر،  ونظام 
الدولية. كما يستفيد نظام »أفق 2« من الحلول 
لتنظيم  االصطناعي  الذكاء  وتطبيقات  الذكية 
بين  الورقية  األعمال  وتقليل  التعيين  إجــراءات 

شؤون الجمارك البحرينية والشركات العاملة. 

�صح الأ�صماك في الأ�صواق المركزية اأم�س ب�صبب الرياح
كتبت: نوال عباس 

ــــدت أمـــــــس األســـــــــواق  ــهـ ــ شـ
في  شــحــا  المحلية  الــمــركــزيــة 
األســــمــــاك الــمــحــلــيــة وتـــوافـــر 
ــاك الـــخـــارجـــيـــة فــقــط،  ــمــ األســ
وذلــــــك بــســبــب هـــبـــوب الـــريـــاح 
وصــعــوبــة دخــــول الــبــحــارة إلــى 
البحر، ما أدى إلى قلة العرض 
أسعار  وارتــفــاع  الطلب  ــادة  وزيــ

األسماك.
ويــــقــــول الـــــجـــــزاف عــقــيــل 
أحمد: »إن تغير الطقس يؤثر 
كــثــيــرا عــلــى تـــوافـــر األســـمـــاك 
ســـــواء صــيــفــا لـــشـــدة الـــحـــرارة 
الـــبـــرودة، فقد  لــشــدة  أو شــتــاء 
ــهــــدت األســــــــــواق الـــمـــركـــزيـــة  شــ
أمــــــــس شــــحــــا فــــــي األســـــمـــــاك 
ــاره بسبب  ــعــ أســ فـــي  وارتـــفـــاعـــا 
الطلب،  ــادة  ــ وزيـ الــكــمــيــات  قــلــة 
كيلو سمك  حــيــث وصـــل ســعــر 
ونصف  دنانير   4 إلــى  الصافي 
إلى  الكنعد  والكيلو  الــديــنــار، 
5 دنانير، وكيلو الهامور إلى 6 
دنانير ونصف والشعري إلى 4 
السمك  يتوافر  بينما  دنانير، 
الكيلو  مــثــل  فــقــط  الــخــارجــي 
وكيلو  ونصف،  بدينار  البلطي 
الــســيــبــاس بــديــنــايــن ونــصــف، 
ــريـــم بـــــــ3 دنـــانـــيـــر  ــبـ ــوالـــسـ ــلـ ــيـ وكـ
ونـــصـــف، وكــيــلــو الــســلــمــون بـــ4 
البرطام  وكيلو  ونصف،  دنانير 

ــــف، وكــيــلــو  ــصـ ــ ــر ونـ ــيــ ــانــ بـــــــ3 دنــ
الـــصـــافـــي بـــديـــنـــاريـــن ونــصــف 

الدينار. 
ــاف: »كـــذلـــك الــدفــان  ــ وأضــ
ســــــاعــــــد عـــــلـــــى عــــــــــدم تـــــوافـــــر 
الـــســـمـــك وانـــــقـــــراض الــبــعــض  
مـــن األســـمـــاك مــثــل الــبــرطــام، 
والــــســــبــــيــــطــــي، وشــــــــح الـــمـــيـــد 
الكيلو  وصــل  حيث  البحريني 
ــيـــر بــيــنــمــا الــمــيــد  ــانـ ــى 4 دنـ ــ إلـ
العماني سعره يصل إلى دينار 
ــد لــلــكــيــلــو، وتـــوقـــع ارتــفــاع  واحــ
األسعار وشح أنواع من السمك 
عــنــد هــبــوب الــريــاح مــع دخــول 

الشتاء.
علي  الصياد  يقول  بينما 
حسن: »إن هبوب الرياح يؤدي 
إلـــى عـــدم دخـــول الــبــحــاره إلــى 
ــة األســـــمـــــاك فــي  ــلــ الـــبـــحـــر وقــ

ــي تــرتــفــع  ــالــ ــتــ ــالــ األســـــــــــواق وبــ
أســــعــــاره، لـــذلـــك يــنــتــعــش بيع 
ــة مــثــل  ــيــ ــارجــ ــخــ األســــــمــــــاك الــ
السيباس والسبريم والسلمون 
وغيرها. ولفت علي إلى ان من 
أســبــاب شــح األســمــاك الــدفــان 
الــذي يــؤدي إلــى القضاء على 
مــصــائــد األســـمـــاك والــمــراعــي 
وانقراض العديد من األسماك 
منها السبيطي وغيرها، وتمنى 
الــســمــكــيــة«  »الــــثــــروة  تــهــتــم  ان 
بمتطلبات الصيادين وتجتمع 
مــعــهــم لــلــتــعــرف عــلــى مــشــاكــل 
الــبــحــارة ومــحــاولــة االســتــفــادة 
مـــن خــبــراتــهــم، وخـــاصـــة أنــهــم 
واآلخــر  الحين  بين  يــفــاجــأون 
الــتــي  تصدر  الــقــرارات  ببعض 
إدارة الثروة السمكية على  من 

حد قولهم.



منذ  األولــمــبــيــة  األلـــعـــاب  دورة  لـــنـــدن  اســتــضــافــت 
هذه  استغالل  المدينة  وأحسنت  تقريبا،  سنوات  عشر 
الفرصة باستضافة أحد أعظم األحداث الرياضية في 
أساس  لندن  فوضعت  إيجابّي،  تغيير  إلحــداث  العالم 
سريعة  خطوات  باتخاذ  مستدامة  صحية  حياة  نمط 
الــعــالــم صــداقــة للبيئة،  أكــثــر مــدن  ــادة، كــي تصبح  وجــ
األمــد  طويل  ا  إيجابّيً تغييًرا  تخلق  معايير  فوضعت 

يخدم البيئة والمجتمعات على حد سواء.
وبــالــنــســبــة إلـــى لــنــدن تــعــنــي االســـتـــدامـــة أكــثــر من 
مجرد )مدينة خضراء(؛ فقد تعمقت جذور االستدامة 
فـــي طــريــقــة الــتــفــكــيــر والــتــخــطــيــط والــبــنــاء والــعــمــل، 
واستخدمت الدورة األولمبية كحافز للتغيير من أجل 
تجديد وتحسين أسلوب الحياة في المملكة المتحدة. 
فــقــد تــعــهــدت لـــنـــدن بــخــفــض انــبــعــاثــات الــكــربــون 
الخاصة بها بنسبة 60% بحلول عام 2025، إال أن هذا 
نــفــســه، فــال يمكن تحقيق هــذا  تــلــقــاء  لــن يــحــدث مــن 
والعزيمة  ــرار  اإلصــ مــن  بــســنــوات  إال  المنشود  الــهــدف 

والعمل المشترك.
وفي شهر أكتوبر الماضي تم إطالق حملة وطنية 
صاحبة  من  كريمة  برعاية  خــضــراء(  )دمــت  للتشجير 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
بتوسعة  اهلل،  الــمــفــدى حــفــظــهــا  الـــبـــالد  عــاهــل  قــريــنــة 
الــرقــعــة الـــخـــضـــراء وزراعــــــة أكــثــر مـــن 50 ألــــف شــجــرة 
لتحقيق أهداف الحملة وحث المواطنين والمقيمين 

على االهتمام بالزراعة.
ــن األبــــحــــاث الـــتـــي تــشــجــع على  هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـ
السماح للطبيعة بالعودة، وتظهر األبحاث أننا بحاجة 
إلـــى الــطــبــيــعــة فــي مــحــيــطــنــا، نــحــتــاج إلـــى أشــجــار في 
شــوارعــنــا ونــبــاتــات فــي حــدائــقــنــا وأزهــــار فــي شرفاتنا، 
نحن بحاجة إلى الطبيعة كجار لنا طوال الوقت، في 
المقابل ستكون الفوائد التي تعود على صحتنا هائلة.
تلوث الهواء من أهم األسباب التي تنقص من عمر 
اإلنسان، وزيادة الرقعة الخضراء حولنا تساعدنا على 
التنفس السليم فضال عن تأثيرها بشكل ايجابي على 

الصحة النفسية.
حقا الطبيعة دائمًا مثالية.

المدن الخ�ضراء 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الــبــيــطــار أخـــصـــائـــي تجميل  ــتـــور عــلــى  الـــدكـ نــصــح 
األسنان في عيادة الزقزوق والطبيب المعتمد لشركة 
الخبر  بمدينة   GPS International Dental Company

قراء الخليج الطبي قائال: إن طالب االبتسامة 
ــا عــــن الــتــجــمــيــل  يــبــحــث دائــــمــ

معينة  ومعايير  بـــذوق 
تــــــــــؤخــــــــــذ دائــــــــمــــــــا 
بالحسبان، فنحن 
نفصل االبتسامة 
رأي  بــــــــحــــــــســــــــب 

المراجع، وبالتأكيد نقدم له االستشارة الطبية الصحيحة 
التجميلية  الــنــاحــيــة  لــتــحــقــيــق  الــمــتــعــددة  والـــخـــيـــارات 
والعلمية  الوظيفية  المتطلبات  مع  بالتوازن  المطلوبة 

المتعددة.
المعمل  بــيــن  الــمــتــبــادلــة  الــثــقــة  أن  كــمــا 
والطبيب مهمة للتعامل بشكل احترافي 
ولمتابعة الجودة على جميع األصعدة، 
وهذه الثقة يجدها مع شركة GPS في 
ابتسامته الشخصية وابتسامة  صنع 

أسرته.
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السمو  عــام وصاحبة  كــل  بــدايــة حديثي  فــي 
الــمــلــكــي األمـــيـــرة ســبــيــكــة قــريــنــة ســمــو الــمــلــك 
بخير  البحرينية,  للمرأة  الداعمة  اهلل,  حفظه 
)قــرأت  خير  بكل  البحرينية  والــمــرأة  عــام  وكــل 
الحياة  في  رسالتي  كانت  هــذه  شــاركــت(  تعلمت 
العملية كسيدة بحرينية استمد قوتي والهامي 
من صاحبة السمو الملكي حفظها اهلل ورعاها.

بــدايــاتــي المهنية  الــتــمــيــز مــنــذ  أنــشــد  كــنــت 
العسكريات  الــمــمــرضــات  ــل  أوائــ كــنــت مــن  حــيــث 
تطوير  على  وعملت  القلب  فــي  المتخصصات 
ذاتي مهنيا فدرست التأمين وإدارة المخاطر في 
شركات  إلــى  وانتسبت  العطاء  واستمر  انجلترا 
عشر  خمسة  مــن  ألكــثــر  البحرين  فــي  التأمين 
عاما وتولد لدي شغف العمل الخاص لتحقيق 
رؤيتي في مساعدة األفراد والشركات في معرفة 
فأنشأت  التأمين  عــقــود  وفــهــم  االســتــفــادة  مــدى 
كــورونــا  لــظــروف جائحة  ونتيجة  خــاصــة  شــركــة 
ــتـــصـــادي تــوقــفــت  وتــأثــيــرهــا عــلــى الــجــانــب االقـ
لي  الهية فتحت  اعتبرها منحة  ولكني  الشركة 
كمديرة  الملكي  المستشفى  إلى  االنتساب  باب 

مــنــشــودة  تــغــيــرات  إلحــــداث  اإلداريــــــة  للعمليات 
يشهد لها الجميع بالمستشفى حياتي المهنية 

كمديرة للتشغيل. 
الفترة حصول  انجازه في تلك  وأهــم ما تم 
الــمــســتــشــفــى الــمــلــكــي عــلــى اعــتــمــاد الــمــســتــوى 
البالتيني بعد خضوعنا للتقييم من قبل الهيئة 
الصحية،  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
مملكة  في  مستشفى  أول  أننا  بالذكر  والجدير 
على  البالتيني  المستوى  منحه  يتم  البحرين 
الرغم من عمر المستشفى الصغير )3 سنوات ( 
بفارق نصف درجة فقط عن المستوى الماسي 

الذي كان هدفنا.
والجديد الذي نحب أن نعلن عنه من خالل 
اتفاقيتي   بتدشين  نقوم  ســوف  اننا  صفحتكم 
لــلــتــدريــب مع   )ZA( تـــعـــاون األولـــــى مـــع مـــركـــز
خصت  التي  األمير  زهــراء  المدربة  األخصائية 
السعيدة  األمومة  ببرنامج  الملكي  المستشفى 
ديــســمــبــر   1 يــــوم   )  Delighted motherhood(
تزامنا مع يوم المرأة البحرينية، وهو البرنامج 
الصحة  لتعزيز  البحرين،  فــي  نوعه  مــن  األول 

أثناء  للسيدات  والبدنية  والعاطفية  النفسية 
الحمل ومرحلة ما بعد الوالدة، وأيضا لتدريب 
الطاقم الطبي لتنمية قدراتهم في التعامل مع 
يالئم  لكي  المشفى  على  والمترددين  المرضى 

مستوى رعاية ملكية.  
بحرين  سما  شــركــة  مــع  الثانية  واالتــفــاقــيــة 
ــتـــي تــصــدر  ــج والـ ــ ــارد لــصــاحــبــتــهــا الــســيــدة أريـ ــ كـ
ــتـــي تــمــنــح  بـــطـــاقـــة ســـمـــا لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـ
حاملها خصومات على جميع الخدمات الطبية 
والتجميلية مثل االستشارة والتحاليل ومتابعة 
الحمل والوالدة والعيادات األخرى طوال السنة 
بــاســتــخــدام غــيــر مــحــدود مــن ضــمــن مجموعة 

كبيرة من المستشفيات والعيادات الخاصة.
الخطة المستقبلية للمستشفى

مــنــذ بـــدايـــة عــمــلــنــا ونــحــن نــضــع الــســيــاحــة 
تتميز  بما  وخصوصا  أعيننا،  نصب  العالجية 
به البحرين من موقع فريد ومميز في منطقة 
الــراحــة  ووســائــل  الخصوصية  وتــوفــيــر  الخليج 

للزائرين من البالد المجاورة.
ــاء  ــبــ فـــمـــن خــــــالل اســـتـــقـــطـــاب بـــعـــض األطــ

في  الــتــعــاون  مــجــال  فــتــح  نعلن  المتخصصين 
ــاء  ــبـ ــار بـــرنـــامـــج األطـ ــ الـــمـــجـــال الـــطـــبـــي فــــي إطــ
عناء  لتوفير  األجــانــب  الــخــبــراء  مــن  الــزائــريــن 
الــســفــر عــلــى الـــمـــرضـــى وتــكــالــيــف الـــعـــالج في 
الخارج بتوفير الخدمات الطبية علي يد خبير 
أجنبي وبأسعار الخدمات الطبية في البحرين.

فمثل هذه الخدمات بالطبع تستقطب أكبر 
المجاورة  العربية  الدول  المرضى من  عدد من 

وتنشط السياحة العالجية داخل البحرين.
وبجانب ذلك سوف يقيم المستشفى فندقا 
تـــابـــع لــهــا لــخــدمــة الــمــرضــى وأســـرهـــم بــغــرض 
األمثل  االســتــغــالل  أجــل  مــن  فــي 2024  التوسع 

للمكان.
ــات الـــعـــالجـــيـــة فــي  الــتــخــصــصــات والــــخــــدمــ

المستشفى الملكي
يعد  واألطفال  للنساء  الملكي  المستشفى 
المتخصص  المملكة  في  الوحيد  المستشفى 
واألطــفــال،  للنساء  الطبية  الرعاية  تقديم  في 
المستشفى  يقدم   ،2019 عــام  في  إنشائه  ومنذ 
الـــجـــودة لجميع مــرضــاه  رعــايــة صــحــيــة عــالــيــة 

عبر 30 تخصصًا طبيًا، بسعة  50 سريرًا، حيث 
بــتــقــنــيــات طبية  الــطــبــيــة مــدعــومــة  الــرعــايــة  إن 
فريق  لدينا  كما  األقــســام،  جميع  فــي  متقدمة 
طــبــي يــشــمــل مــجــمــوعــة مــن االســتــشــاريــيــن من 
طاقم  إلــى  بــاإلضــافــة  العالمية،  الــخــبــرات  ذوي 
لراحة  مستوى  أعــلــى  على  الــمــدرب  التمريض 

وخدمة المرضى.
كافة  بــتــقــديــم  الــمــلــكــي  المستشفى  تتميز 
أكثر  في  واألطفال  للنساء  العالجية  الخدمات 
من 30 تخصصًا,  أمراض النساء والوالدة وطب 
الجلدية  الــوالدة، واألمــراض  األطفال وحديثي 
األنابيب،  وأطفال  الخصوبة  عيادة  والتجميل، 
التجميل،  جــراحــة  الهضمي،  الجهاز  وأمـــراض 
الـــــوالدة، وجــراحــة  الــمــركــزة لحديثي  والــعــنــايــة 
المناظير وجراحة السمنة، وطب األسنان، وطب 
العظام، والعالج الطبيعي، وطب األسرة، وعيادة 
الــطــب الــنــفــســي، والـــجـــراحـــة الــعــامــة وجــراحــة 
الــثــدي والــتــغــذيــة، بــجــانــب األقـــســـام الــمــســانــدة 
مثل قسم األشعة  والمختبر، والصيدلية وقسم 

الطوارئ الذي يستقبل الحاالت 24 ساعة.

الــدم يعدُّ من األمــراض األكثر شيوعا  ضغط 
عند كثير من الناس على الرغم أنه مرض صامت 
كثيرة  مضاعفات  ولــه  فــجــأة،  الــمــريــض  بــه  يشعر 
قد تؤدي إلى اإلصابة باألمراض المزمنة نتيجة 

اإلهمال في متابعته وعالجه.
ــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الــدكــتــور جـــالل كــمــال  حــ
استشاري طب العائلة في حوار شامل عن ضغط 
الــصــامــت وكيف  الــمــرض  هـــذا  الـــدم لنتعرف عــن 

نتعامل معه
*ما هو ارتفاع ضغط الدم؟ 

الدم  - ضغط الدم هو الضغط الذي يحدثه 
عندما يضغط على جدران الشرايين. 

يقاس عند انقباض القلب وهو الرقم األعلى 
وعند انبساط القلب وهو الرقم األسفل.

االرتفاع هو عند تجاوز الحد األقصى للضغط 
بشكل مستمر وحسب إرشادات الجامعة األمريكية 
للقلب وجمعية القلب األمريكية إذا زادت القراءة 

عن 80/130
 90/140 تستخدم  العالمية  الصحة  منظمة 

كحد أقصى.
* ما أسباب ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته؟ 

- فــي مــعــظــم الـــحـــاالت ال يــكــون هــنــاك سبب 
ــعـــروفـــة: نــمــط  ــمـ ــاب الـ ــبــ ــكـــن مــــن األســ مـــبـــاشـــر، ولـ
الــوزن، عدم  زيادة  التدخين،  الحياة غير الصحي، 
الــصــوديــوم في  ــادة  زيـ بانتظام،  الــريــاضــة  مــمــارســة 
استهالك  والمغنيسيوم،  البوتاسيوم  قلة  الــغــذاء، 
الكحول، القلق والتوتر، تقدم العمر، كما أن هناك 
الضغط في أحد  وراثية مثل وجود مرض  أسبابا 
الوالدين، أمراض الكلى المزمنة، مرض السكري، 
أمــــراض الــغــدة الــدرقــيــة والــغــدة الــكــظــريــة، توقف 

التنفس أثناء النوم، بعض أنواع األدوية 
أما بالنسبة إلى مضاعفات ارتفاع الضغط:

أهمها جلطات ونزيف الدماغ، جلطات القلب، 

تــصــلــب الـــشـــرايـــيـــن، فــشــل الــقــلــب، ضــعــف الــنــظــر 
وفقدان النظر، ضعف الذاكرة، أمراض الكلى

*ما مدى انتشار ضغط الدم؟
 1.28 العالمية  الصحة  منظمة  مــن  يــقــدر   -
بمرض  30-79 مصابين  العمرية  الفئة  من  مليار 
الضغط. 46% ال يعلم بأنه مصاب. فقط 21% تحت 
التحكم الجيد للضغط، وأكثر من 50% ال يعالج.
*هل هناك طرق للوقاية منه؟ وهل هو وراثي؟
الصحي،  الــحــيــاة  نمط  على  تبنى  الــوقــايــة   -
الصحي،  األكـــل  المثالي،  الـــوزن  على  المحافظة 

ممارسة الرياضة بانتظام، تقليل الصوديوم، عدم 
التدخين، تقليل الدهون في األكل، زيادة استهالك 
الفاكهة والخضراوات، تقليل التوتر، مع المتابعة 
مثل  الــمــزمــنــة  األمــــراض  مــن  المستمرة  الــجــيــدة 

السكر والغدة الدرقية.
أحد  كــان  إذا  سابًقا  ذكــر  كما  الــوراثــي  العامل 

الوالدين مصابا تزيد من فرص اإلصابة.
داللة  له  وهــل  بالضغط؟  الــصــداع  عالقة  *ما 

على ارتفاعه مثال؟
 - الصداع مثله مثل أي ألم يمكن أن يسبب 

ارتفاع مؤقت لضغط الدم إلى أن يزول األلم.
وفي حالة ارتفاع شديد في الضغط يمكن أن 

يؤدي هذا إلى الصداع.
*ما الجديد في عالجات الضغط؟

وفي  كثيرة  بــأنــواع  متوافرة  الضغط  عالجات 
معظم األحوال تكفي للتحكم في الضغط، توجد 
عالجات مدمجة حيث نوعين أو 3 في حبة واحدة 

سهلة االستخدام. 
اهـــم نــقــطــة هـــي االلـــتـــزام بــالــعــالج ومــراجــعــة 
ا من 3-6 أشهر لتجنب أي مضاعفات  الطبيب دورّيً
ويتم  أو هبوط  ارتــفــاع  من  الضغط  في  تغير  وأي 
النتائج  أو تغيير العالج حسب  على أثرها تعديل 

والفحوص وطبقا لتعليمات الطبيب المعالج.
*مــــــــاذا عــــن انــــخــــفــــاض الــــضــــغــــط؟ مــــا مـــدى 

خطورته؟ وكيف يمكننا السيطرة عليه؟
ــراءة عن  ــقــ الــ قــلــت  إذا  الــضــغــط  انــخــفــاض   -

60/90
ــاء، الــلــوعــة،  ــمـ ــة، اإلغـ األعـــــراض تــكــون الـــدوخـ
اإلعياء، عدم التركيز، صعوبة النظر. وفي الحاالت 

الشديدة صعوبة التنفس، خفقان القلب.
أمــراض  الــجــفــاف،  أهمها  األســبــاب كثيرة مــن 
ــراض الــغــدة الــدرقــيــة والــغــدد الصماء،  الــقــلــب، أمـ
هبوط السكر، النزيف، التهابات الدم وتسمم الدم، 

الحساسية المفرطة، فقر الدم.
الحاالت  فــي  األســبــاب.  حسب  على  الخطورة 
ــارة  ــاألعـــراض يــجــب زيـ الــشــديــدة وعــنــد الــشــعــور بـ
الــــطــــوارئ. والــســيــطــرة عــلــيــهــا حسب  الــطــبــيــب أو 

األسباب من قبل الطبيب المعالج.
الجفاف من األسباب الشائعة لهبوط الضغط 
إلى  الجسم  حاجة  تزيد  حيث  الصيف  فصل  في 
علينا  لذا يجب  التعرق.  بسبب  والصوديوم  الماء 
الــمــاء فــي هــذا الفصل وتجنب أشعة  زيـــادة شــرب 

الشمس المباشرة.

نصيحة األسبوع مقدمة من معمل GPS لألسنان 

مبنا�سبة ح�سول امل�ست�سفى امللكي للن�ساء والأطفال على اعتماد امل�ستوى البالتيني 

بدرية عبدالرحمن: االعتماد عالمة فارقة للتح�سين 

الم�ستمر للجودة والتميز في الم�ست�سفى الملكي 

ا�ستمد قوتي واإلهامي في عملي من �ساحبة ال�سمو الملكي االأميرة �سبيكة بنت اإبراهيم

سيدة أعمال من طراز خاص أثبتت نفسها في الحياة العملية وتدرجت وظيفيا حتى وصلت إلى منصب مدير العمليات اإلدارية  في صرح طبي كبير وهو المستشفى الملكي 
والهرسك للصداقة  البوسنة  إدارة في جمعية  البحرينية وعضو مجلس  التطوعي, عضو في جمعية سيدات األعمال  العمل  للعمل  وتعشق  للنساء واألطفال، شغوفة ومحبة 
واألعمال، لديها ما يلزم من المهارات إلحداث الفارق في مكان عملها والمرونة للعمل مع الشخصيات المختلفة والتكيف مع مختلف المواقف بالفعل, أحدثت تغيرات كبيرة 
وواضحة في المستشفى منذ توليها منصبها. لذا حاور »الخليج الطبي« األستاذة بدرية عبدالرحمن مديرة العمليات بالمستشفى الملكي لنتعرف على خطة تطوير المستشفى 

في المرحلة القادمة.

كل ما تريد معرفته عن �سغط الدم 

الدكتور جالل كمال لـ»الخليج الطبي«: 46% من مر�سى 

�سغــط الــدم ال يعلـم باإ�سابتــه و50% ال يتبــع عـالجـا

منط احلياة ال�سحي واملتابعة امل�ستمرة لالأمرا�ض املزمنة اأهم طرق الوقاية من �سغط الدم
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األقى كلمة افتتاحية يف الدورة اال�صتثنائية ملنظمة ال�صحة العاملية.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

يجب اال�صتعداد للجائحات العاملية

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء اأهمية تعزيز التعاون الدويل يف مواجهة 

خمتلف التحديات ال�سحية التي تواجه العامل، عرب حتويل التحديات 

احلالية اإىل فر�س م�ستقبلية نحو خطط اأكرث فاعلية لإحداث تغيري 

توىل  التي  العزمية  بنف�س  العاملية  للتحديات  وال�ستعداد  حقيقي 

للتحديات كافة على كل �سعيد.

الدورة ال�ستثنائية ملنظمة  افتتاحية يف  واأكد �سموه خالل كلمة 

ال�سحة العاملية، فريو�س كورونا ك�سف عدم جهوزية العامل، واأدى 

اإىل  العامل  حول  البلدان  توجه  اإىل  عاملية  عمل  خطة  وجود  انعدام 

النغالق. واأ�ساف: يجب ال�ستعداد للجائحات العاملية بنف�س العزمية 

التي نوليها للتهديدات اجليو�سيا�سية على �سالمتنا واأمننا اجلماعي. 

واأ�سار �سموه اإىل اأن البحرين تتمتع باإحدى اأعلى معدلت التعايف 

يف العامل. 

وقال: الأمل يراودنا باأن تت�سافر جهود دول العامل واأن ت�ستفيد 

من الدرو�س امل�ستخل�سة من هذه اجلائحة، وذلك بهدف ال�سعي وراء 

جبهة موحدة تخدم الواجب الأخالقي املتمثل يف حماية اأجيال اليوم 

والأجيال القادمة من كوارث الأوبئة.

جاللته ي�صتقبل االأمني العام ملجل�س التعاون.. امللك:

حري�صون على تعزيز املنظومة اخلليجية
ا�ستقبل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

للمجل�س  احلالية  الدورة  رئي�س  املفدى 

اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  الأعلى 

فالح  بن  نايف  الدكتور  اأم�س،  العربية، 

التعاون  ملجل�س  العام  الأمني  احلجرف 

زيارته  مبنا�سبة  العربية،  اخلليج  لدول 

تقريًرا  جاللته  اإىل  رفع  حيث  للمملكة، 

ملجل�س  العامة  الأمانة  م�سرية  حول 

التعاون وجهودها لتعزيز م�سرية العمل 

اخلليجي امل�سرتك لهذا العام.

بالأمني  املفدى  امللك  جاللة  ورحب   

العام، وا�ستعر�س معه عدًدا من الق�سايا 

واملو�سوعات املتعلقة بال�ساأن اخلليجي.

الرائدة  بالإجنازات  جاللته  واأ�ساد 

التي حققها جمل�س التعاون منذ تاأ�سي�سه 

اخلليجي  العمل  جمالت  خمتلف  يف 

تر�سيخ  يف  الفاعلة  واإ�سهاماته  امل�سرتك 

دعائم الأمن وال�ستقرار وال�سالم الإقليمي 

والعاملي. واأكد حر�س اململكة على تعزيز 

املنظومة اخلليجية وتعميق  وتنمية هذه 

الأ�سقاء  بني  والأخوة  التعاون  روابط 

لتحقيق الأهداف والتطلعات املن�سودة لكل 

ما فيه خري وم�سلحة اجلميع.

تّتجه لالعرتاف بعالقات املثليني

قطر تتنازل عن القيم وترفع علم »قو�س قزح«
على  ال�سوء  الأجنبية  ال�سحف  من  العديد  �سلّطت 

املثلية، يف خمالفة  بحقوق  لالعرتاف  القطرية  التوجهات 

�سريحة للقيم والعادات املجتمعية اخلليجية.

قطر  اأن  الربيطانية  الندبندنت  �سحيفة  واأفادت 

كاأ�س  ا�ست�سافتها  خالل  قزح  قو�س  علم  برفع  �ست�سمح 

قطر  اأن  اإىل  ال�سحفية  التقارير  واأ�سارت   .2022 العامل 

هذه  كانت  اأن  بعد  املثليني،  بعالقات  لالعرتاف  تتجه 

العالقات غري قانونية ويعاقب عليها بال�سجن عدة �سنوات. 

وذكرت اأن ا�ست�سافة قطر لكاأ�س العامل، �سلّطت يف الوقت 

نف�سه دائرة ال�سوء العاملية على اأو�ساع حقوق الإن�سان، 

ومت توجيه انتقادات �سديدة ل�سجل الدوحة احلقوقي.

واأكدت التقارير اأن قطر �ست�سمح بالتلويح ورفع رايات 

قو�س القزح، التي متثل املجتمع املثلي يف املالعب امل�سيفة 

 2022 لعام  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  بطولة  ملباريات 

ملتزمة  اأنها  التربير  قطر  قطر. وحتاول  �ستنظم يف  التي 

بالقواعد والعتبارات التي يتطلبها تنظيم كاأ�س العامل، يف 

حماولة للهروب من مواجهة املجتمع القطري الراف�س ملثل 

هذه املمار�سات ال�سلوكية.

ال������ب������ح������ري������ن ت�����ت�����م�����ت�����ع ب�������اأع�������ل�������ى م���������ع���������دالت ال�����ت�����ع�����ايف 

ك���������������ورون���������������ا ك���������������ص�������ف ع�����������������دم ج����������اه����������زي����������ة ال���������ع���������امل

البحرين خالية من متحور الفريو�س.. جمل�س الوزراء:

اإقرار ا�صرتاتيجية اخلدمات املالية

و�ص����ول اأول �صفي���ر 

اإ�صرائيلي لدى اململكة

متام اأبو�سايف:

ال�سفري  الإثنني  اأم�س  م�ساء  البحرين  اإىل  و�سل 

الإ�سرائيلي ايتان نا ويه، ليكون بذلك اأول �سفري لدولة 

ا�سرائيل معنّي لقيادة البعثة الدبلوما�سية الإ�سرائيلية 

البلدين قبل نحو  ال�سالم بني  اإعالن  البحرين منذ  يف 

عام من الآن.

وزيرة ال�صحة: 158 األف م�صاب 

باأمرا�س القلب يف البحرين

خديجة العرادي:

قالت وزيرة ال�سحة فائقة بنت �سعيد ال�سالح اإن 

اأحدث الإح�ساءات ال�سادرة عن وزارة ال�سحة اأظهرت 

اأن اأمرا�س القلب والأوعية الدموية هي اأكرث الأمرا�س 

املزمنة املنت�سرة بني �سكان البحرين، اإذ ي�سل عددهم 

اإىل 158 األًفا و421 فرًدا، مبينة ان من اأهم العوامل 

الدم )%17.9(  ارتفاع �سغط  الأمرا�س  امل�سببة لهذه 

وال�سمنة   )%15( والتدخني   )%18.4( وال�سكري 

بهذه  الإ�سابة  معدل  يف  ازدياد  هناك  اإذ   ،)%39.2(

العوامل نتيجة تف�سي اأمناط احلياة غري ال�سحية، مثل 

قلة الن�ساط البدين والعادات الغذائية غري ال�سليمة.

واأكدت الوزيرة، خالل لقاء مع »الأيام« اأن حكومة 

مملكة البحرين ت�سعى اإىل حت�سني اخلدمات ال�سحية 

املقدمة للمواطنني يف جميع املجالت.

03 02

05

جاللة امللك خالل ا�ستقباله اأمني عام جمل�س التعاون

»بتلكو«

 تفتتح حديقة 

للطاقة ال�صم�صية

 يف ع�صكر
10

0608 06
ملف اأ�صود لقطر يف �صرقة التاريخ والرتاث العربي واالإ�صالمي

ال�سفري 

الإ�سرائيلي



03حمليات www.alayam.com

الثالثاء 25 ربيع الآخر 1443 ـ العدد 11924

Tuesday 30th November 2021 - No. 11924

اأقر ا�سرتاتيجية تطوير قطاع اخلدمات املالية.. جمل�س الوزراء:

 ال����ب����ح����ري����ن خ����ال����ي����ة م������ن امل�����ت�����ح�����ور احل����������ايل ل���ل���ف���رو����س 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  راأ�س �ساحب 

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

الوزراء  ملجل�س  الأ�سبوعي  العتيادي  الجتماع 

الذي عقد اأم�س بق�سر الق�سيبية.

الوزراء  جمل�س  اأ�ساد  الجتماع،  بداية  يف 

�ساحب  ح�سرة  اأجراها  التي  املباحثات  بنتائج 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املفدى مع اأخيه �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل 

الثاين ابن احل�سني عاهل اململكة الأردنية الها�سمية 

ال�سقيقة، منوًها باأهميتها على �سعيد دعم التعاون 

خمتلف  حيال  البلدين  بني  والتن�سيق  الثنائي 

الإقليمية  ال�ساحتني  على  وامل�ستجدات  التطورات 

والدولية.

ال�سمو  �ساحب  بزيارة  املجل�س  اأ�ساد  بعدها 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء اإىل دولة 

الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة، وح�سور �سموه 

البحرين  مملكة  بجناح  الوطني  اليوم  احتفال 

دولة  بنجاح  اأ�ساد  وفيما  دبي.   2020 باإك�سبو 

العاملي  التجمع  هذا  تنظيم  يف  ال�سقيقة  الإمارات 

للجهات  والتقدير  ال�سكر  املجل�س  وجه  فقد  املهم، 

موؤكًدا  الطيبة،  جهودها  على  امل�ساركة  الوطنية 

مملكة  ر�سالة  امل�ساركة  هذه  تعك�س  اأن  على 

البحرين احل�سارية وتقّدمها التنموي.

الإمارات  دولة  الوزراء  جمل�س  هّناأ  ذلك،  اإىل 

ال�سقيقة رئي�ًسا وحكومة و�سعًبا  املتحدة  العربية 

مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني، متمنًيا لها مزيًدا 

من النماء والزدهار.

اأعرب  فقد  البحرينية،  املراأة  يوم  ومبنا�سبة 

البحرينية،  للمراأة  التهاين  اأ�سدق  عن  املجل�س 

م�سيًدا يف هذا ال�سدد بجهود املجل�س الأعلى للمراأة، 

برئا�سة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت 

اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئي�سة 

املجل�س الأعلى للمراأة، حفظها اهلل، التي اأ�سهمت يف 

تعزيز تقدم املراأة البحرينية.

عدد  يف  احلايل  املتحور  اكت�ساف  �سوء  ويف 

من دول العامل، اأكد املجل�س احلر�س على املتابعة 

امل�ستمرة للتطورات العاملية ب�ساأن فريو�س كورونا 

)كوفيد-19( وحتوراته، والتي اأظهرت خلّو مملكة 

البحرين من املتحور احلايل للفريو�س، واأنه �سيتم 

دائًما اتخاذ الإجراءات الالزمة على ال�سعيد املحلي 

مقت�سيات  بح�سب  واملقيمني  الوطن  اأبناء  حلماية 

موا�سلة  اإىل  املعنية  اجلهات  موجًها  املرحلة، 

اإجراءاتها يف الر�سد واملراقبة. واأثنى املجل�س على 

موؤكًدا  الحرتازية،  بالإجراءات  املجتمعي  اللتزام 

اأهمية ال�ستمرار باتباعها، م�سرًيا اإىل اأهمية القبال 

على التطعيم واجلرعة املن�سطة منه ل�سمان �سحة 

و�سالمة اجلميع.

ثم نظر املجل�س يف املو�سوعات املدرجة على 

جدول اأعماله، وقرر مايلي:

اأولً: املوافقة على املذكرات الآتية:

1. ا�سرتاتيجية تطوير قطاع اخلدمات املالية 

اأولوية  اإطار  يف  تندرج  التي   )2026-2022(

التعايف  خطة  �سمن  الواعدة  القطاعات  تنمية 

امللكية  التوجيهات  وفق  جاءت  التي  القت�سادي 

البالد  عاهل  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  ال�سامية 

برئا�سة  الوزراء  جمل�س  عنها  واأعلن  املفدى، 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

املالية  اخلدمات  قطاع  تطوير  وي�ستند  الوزراء، 

العمل  فر�س  بخلق  تتعلق  اأولويات  خم�سة  اإىل 

وتطوير الت�سريعات وال�سيا�سات وقطاع الأ�سواق 

وقطاع  املالية  والتكنولوجيا  واخلدمات  املالية 

 8 ت�ستهدف  كما  برناجًما،  تنفيذ 47  التاأمني عرب 

وقطاع  املايل  القطاع  اإ�سهام  زيادة  منها  موؤ�سرات 

�سوء  يف  ذلك  جاء  اإذ  املحلي،  الناجت  يف  التاأمني 

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة  على  الطالع 

املالية والقت�سادية والتوازن املايل.

2. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية 

قائمة  بتعديل  قرار  م�سروع  ب�ساأن  والت�سريعية 

املهن الطبية املعاونة ال�سادرة بالقرار رقم )24( 

ل�سنة 2016.

3. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية 

والت�سريعية ب�ساأن م�سروع مذكرة تفاهم بني مملكة 

البحرين وجمهورية كوريا اجلنوبية للتعاون يف 

الثنائي  التعاون  يعزز  املدنية، مبا  اخلدمة  جمال 

يف  والبتكار  ال�سيا�سات  جمالت  يف  البلدين  بني 

اإدارة املوارد الب�سرية.

بالتحول  املتعلقة  الداخلية  وزير  مذكرة   .4

تقدمها  التي  اخلدمات  بع�س  يف  الإلكرتوين 

الداخلية، من  املدين بوزارة  للدفاع  العامة  الإدارة 

الإلكرتونية،  احلكومة  بوابة  عرب  تقدميها  خالل 

�سروط  ا�ستيفاء  ب�سهادة  املتعلقة  اخلدمات  ومنها 

واحتياجات احلماية والوقاية من احلريق للمباين 

القائمة واخلدمات املتعلقة مبعدات الأمن وال�سالمة 

واإ�سدار وجتديد الرخ�س.

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  مذكرة   .5

والتخطيط العمراين ب�ساأن ا�ستحداث خدمة جتديد 

رخ�س البناء ملدة عام اإ�سايف، لت�سبح اإجمايل مدة 

الرتخي�س عامني بعد قبول التجديد ب�سرط تقدمي 

طلب التجديد قبل انق�ساء مدة �سريان الرتخي�س، 

واملطورين  امل�ستثمرين  متطلبات  يلبي  مبا 

واملواطنني.

6. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية 

والت�سريعية ب�ساأن رد احلكومة على اقرتاح برغبة 

مرفوع من جمل�س النواب.

ثم ا�ستعر�س املجل�س املو�سوعني الآتيني:

1. مذكرة م�سرتكة من وزير الأ�سغال و�سوؤون 

العمل  ووزير  العمراين  والتخطيط  البلديات 

ا�سرتاطات  تعزيز  ب�ساأن  الجتماعية  والتنمية 

احلوادث  من  للحد  العمل  مواقع  يف  ال�سالمة 

وحتديد  واملمتلكات،  الأرواح  على  واحلفاظ 

امل�سوؤوليات القانونية للجهات ذات العالقة.

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  مذكرة   .2

تنفيذ  يف  العمل  �سري  ب�ساأن  العمراين  والتخطيط 

لربنامج  وفًقا  والربامج  واخلطط  الأولويات 

احلكومة )2022-2019(.

بعد ذلك اأخذ املجل�س علًما بالتقارير الوزارية 

املوؤمتر  يف  امل�ساركة  ب�ساأن  الوزراء  من  املرفوعة 

العرب،  والتعليم  الرتبية  لوزراء  ع�سر  الثاين 

الإقليمي  الأمن  ملنتدى  ع�سرة  ال�سابعة  والن�سخة 

للوزراء،  اخلارجية  وامل�ساركات  املنامة«،  »حوار 

بالدول  امل�سوؤولني  وكبار  الوزراء  وزيارات 

ل�سهر  البحرين  مملكة  اإىل  وال�سديقة  ال�سقيقة 

من  للفرتة  الفعاليات  وتقومي   ،2021 دي�سمرب 

نوفمرب 2021 لغاية مار�س 2022.

علي  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  رفع 

التهاين  اآيات  اأ�سمى  ال�سالح  �سالح  بن 

حل�سرة  ال�سامي  املقام  اإىل  والتربيكات 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

اهلل ورعاه، مبنا�سبة مرور ع�سرين عاًما 

لالأعمال  امللكية  املوؤ�س�سة  تاأ�سي�س  على 

فخره  عظيم  عن  معرًبا  الإن�سانية، 

املوؤ�س�سة  اأعمال  �سهدته  مبا  واعتزازه 

من دعم وموؤازرة ملكية كرمية من لدن 

اأعانها  ما  كافة،  الأ�سعدة  على  جاللته 

ال�سامية  الإن�سانية  مهامها  اأداء  على 

وفق  بواجباتها  والقيام  ودولًيا  حملًيا 

روؤى جاللته احلكيمة.

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  واأكد 

يف  نوعية  نقلة  اأحدثت  املوؤ�س�سة  اأن 

على  بالعتماد  الإن�ساين  العمل  جمال 

ا�سرتاتيجية  وخطط  علمية  اأ�ساليب 

اخلدمات  م�ستوى  رفع  من  مكنتها 

وحتقيق اإجنازات م�سرفة، اإ�سافة اإىل ما 

زاخر  �سجل  من  البحرين  متتلكه مملكة 

التي  واخلريية  الإن�سانية  باإ�سهاماتها 

مع  وتالحمها  روابطها  من  جزًءا  ت�سكل 

القدير  العلي  اهلل  �سائالً  العامل،  �سعوب 

نعمة  عليه  ويدمي  جاللته  يحفظ  اأن 

ال�سحة والعافية ملوا�سلة م�سرية اخلري 

والعطاء الإن�ساين واحل�ساري 

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  تقّدم  كما 

باأ�سمى اآيات التهاين وخال�س التربيكات 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

معرًبا  املنا�سبة،  بهذه  الوزراء،  جمل�س 

باجلهود  والعتزاز  الفخر  بالغ  عن 

لتنفيذ  املوؤ�س�سة  تبذلها  التي  املتوا�سلة 

النهج  تعزز  وخطط  وتوجيهات  برامج 

امللك  الإن�ساين حل�سرة �ساحب اجلاللة 

ُجبلت  وما  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

عليه مملكة البحرين. 

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  واأ�ساد 

بدعم �سمو ويل العهد واحلكومة املوقرة 

امل�سرفة،  اجلهود  لهذه  الالحمدود 

وتوجيهات �سموه ال�سديدة التي و�سعت 

الوطن  ينعم  م�ستمر  عطاء  ب�سمات 

البحرين  مملكة  من  جعلت  كما  بخرية، 

والأعمال  املبادرات  يف  متميًزا  منوذًجا 

اخلريية، وامل�ساعدات الإن�سانية املتعددة 

على امل�ستويني املحلي والعاملي.

اأن  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  واأكد 

مملكة البحرين �ستظل بقيادتها احلكيمة 

ومبادرة  معطاءة  مملكة  الويف  و�سعبها 

والنماء  اخلري  يحقق  ما  لكل  وداعمة 

للعامل اأجمع.

كما تقّدم بالتهنئة بهذه املنا�سبة اإىل 

�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل 

و�سوؤون  الإن�سانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

لل�سباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س  ال�سباب 

والريا�سة، لفًتا اإىل ما ا�سطلع به �سموه 

من جهد متميز لتنفيذ روؤى جاللة امللك 

وامل�ساريع  النوعية  والربامج  املفدى، 

الإبداعية لكفالة الأيتام والأرامل والأ�سر 

لهذه  ال�ساملة  الرعاية  لتقدمي  املتعففة 

ا من لدن جاللته  الفئة امل�ستهدفة، حر�سً

والهتمام  البحريني  باملواطن  بالرتقاء 

والنف�سية  املادية  النواحي  من  ب�سوؤونه 

يف  الإ�سهام  خالل  من  والجتماعية، 

الربحية،  غري  امل�ساريع  وتنمية  اإن�ساء 

م�ساًفا اإليها العمل الإغاثي امل�سهود على 

امل�ستويات الإقليمية والدولية.

 م�سيًدا مبا اأحرزته املوؤ�س�سة امللكية 

احرتام  موقع  من  الإن�سانية  لالأعمال 

املواطنني  نفو�س  يف  كبريين  وتقدير 

الإن�ساين  العمل  واملراقبني يف كل حقول 

يف  والعطاء  والت�سامح  اخلري  وطن  يف 

اجلاللة،  �ساحب  حل�سرة  الزاهر  العهد 

اأّيده اهلل ورعاه.

رئي�س ال�سورى: امللكية للأعمال الإن�سانية

 اأحدثت نقلة نوعية يف جمال العمل الإن�ساين

رئي�س النواب: البحرين بقيادة امللك اأعطت 

ال�سباب دورهم الرائد يف البناء والتطوير

النواب  جمل�س  رئي�س  اأكدت 

الربملانية  ال�سعبة  وفد  رئي�س 

العامة  اجلمعية  اأعمال  يف  امل�سارك 

143 لالحتاد الربملاين الدويل فوزية 

مملكة  �سباب  اأن  زينل  عبداهلل  بنت 

الرهان  هم  العامل  و�سباب  البحرين 

للجميع،  اأف�سل  مل�ستقبل  الرابح 

الأ�سباب  لهم  يوفر  ومتكينهم 

التطلعات  اإىل  للو�سول  احلقيقية 

امل�ستقبلية، م�سرية اإىل اأن دعم حملة 

الربملان«  يف  لل�سباب  نعم  »اأقول 

الدويل  اأطلقها الحتاد الربملاين  التي 

روؤية  مع  تت�سق  املا�سي  يونيو  يف 

من  ت�ستلهم  التي  البحرين  مملكة 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  روؤى 

حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

وتقوم  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

عماد  هم  ال�سباب  باأّن  الإميان  على 

النه�سة الوطنية وامل�سرية التنموية، 

وعلى ذلك فقد و�سع ال�سعي لإدماج 

ا�سرتاتيجيات  قلب  يف  تطلعاتهم 

وخطط وبرامج �سلطات وموؤ�س�سات 

الدولة.

احلكومة  حر�س  اأن  وبّينت 

املوقرة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه 

تقدمي روؤى ومبادرات  اأ�سهم يف  اهلل، 

التقدم  من  املزيد  حققت  نوعية 

والريادة ل�سباب الوطن، اإذ ياأتي ذلك 

�سموه  يوليه  الذي  الدعم  �سياق  يف 

احتياجاتهم  ودمج  ال�سباب  لتمكني 

وتطلعاتهم �سمن اخلطط الوطنية.

ال�سيخ  �سمو  بجهود  ونّوهت 

نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

و�سوؤون  الإن�سانية  لالأعمال  امللك 

ال�سباب، موؤكدة اأن �سموه منح اأق�سى 

و�سكل  ال�سباب،  لقطاع  الهتمام 

التي  املبتكرة  املبادرات  خالل  من 

لإظهار  خ�سبة  بيئة  ورعاها  اأطلقها 

وعطاءاتهم،  الوطن  �سباب  اإمكانات 

باملنجزات  لالرتقاء  وت�سخريها 

الوطنية، ورفد نه�سة الوطن باملزيد 

من الريادة والتفرد.

ويف كلمة وجهتها �سمن فعالية: 

الربملان«  يف  لل�سباب  نعم  »اأقول 

اجلمعية  اأعمال  هام�س  على  اأقيمت 

الربملاين  لالحتاد   143 العامة 

الإ�سبانية  العا�سمة  يف  الدويل 

جمل�س  رئي�س  اأو�سحت  مدريد، 

النواب اأن املجل�س له جتربته ودوره 

املتنامي، واهتمامه الدائم يف توظيف 

جهوده  وتكري�س  الت�سريعي،  الدور 

جمتمعًيا  ال�سباب  متكني  اأجل  من 

موؤكدة  و�سيا�سًيا،  واقت�سادًيا 

برملانية  جلنة  وجود  على  احلر�س 

نوعية دائمة لل�سباب تخت�ّس ببحث 

القوانني والت�سريعات، وبرامج تعنى 

والثقافة  ال�سيا�سي  الوعي  بتعزيز 

اأكرث  �سنوًيا  ت�ستوعب  الربملانية 

اإقامة  جانب  اإىل  �سخ�س،  األف  من 

جناح  وت�سجيل  ال�سباب«  »برملان 

لفت لعامني متتالني فيه، مع العمل 

والفعاليات  املنتديات  تنظيم  على 

واحلوارات ال�سبابية.

النواب  جمل�س  رئي�س  واأ�سادت 

امل�ستمر  والتفاين  املخل�سة  باجلهود 

»اأقول نعم  القائمني على حملة  لدى 

وموا�سلتهم  الربملان«،  يف  لل�سباب 

ال�سباب،  دور  اإبراز  اأجل  من  العمل 

لديهم  امل�سوؤولية  روح  وتعزيز 

املمار�سات  يف  النخراط  اأجل  من 

ب�سورة  وا�ستثمارها  الدميقراطية، 

اإيجابية يف ا�ستدامة النه�سة والنماء 

لدول العامل.

علي ال�صالحفوزية زينل
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 األقى كلمة افتتاحية يف الدورة اال�صتثنائية ملنظمة ال�صحة العاملية.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

اال�صتعداد للجائحات بنف�س العزمية التي نوليها للتهديدات اجليو�صيا�صية

العامل،  جهوزية  عدم  كورونا  فريو�س  ك�شف  لقد 

واأدى انعدام وجود خطة عمل عاملية اإىل توّجه البلدان 

حول العامل اإىل النغالق، ونتيجة لذلك، �شهدنا انهيار 

بروتوكولت  وغياب  املبكر،  والإنذار  الك�شف  اأنظمة 

امل�شللة،  املعلومات  وانت�شار  املوحدة،  الحتواء 

يف  وال�شطرابات  الأ�شواق  يف  ال�شدمات  من  والعديد 

دون  الكثريين  تزال ترتك  ل  والتي  الإمدادات،  �شال�شل 

اإىل ال�شلع الأ�شا�شية واأدوات  اإمكانية الو�شول املبا�شر 

الت�شخي�س والعالج والتطعيمات.

اإنه من ال�شروري األ ن�شل باأنف�شنا اإىل القناعة باأن 

هذه اجلائحة عبارة عن حالة تظهر مرة يف القرن. يجب 

اأن ننتهز هذه الفر�شة لإحداث  ا عن ذلك،  علينا، عو�شً

بنف�س  العاملية  للجائحات  وال�شتعداد  حقيقي،  تغيري 

على  اجليو�شيا�شية  للتهديدات  نوليها  التي  العزمية 

�شالمتنا واأمننا اجلماعي. عندها فقط، �شنكون قادرين 

يكون  اأن  ميكن  والذي  عاملي،  �شحي  نظام  بناء  على 

ظهور  عند  فاعلية  والأكرث  الأول  دفاعنا  خط  ما  يوًما 

الأمرا�س املعدية.

لقد اأدركت مملكة البحرين، مع بدء انت�شار فريو�س 

كورونا عاملًيا وقبل اأن ي�شل اإىل اململكة، اأن ال�شتعداد 

احلجم  بهذا  حتّد  جتاوز  على  قدرتنا  عّززا  والتعاون 

بنجاح.

قمنا  لدينا،  حالة  اأول  ت�شجيل  من  كامل  �شهر  قبل 

اأ�شبحت ع�شب  والتي  مركزية،  عمليات  غرفة  باإن�شاء 

عمليات جهود الت�شدي يف اململكة، وركزت على ح�شد 

الع�شكرية واملدنية  املوؤ�ش�شات  املوارد والأ�شخا�س من 

للتن�شيق لتحقيق ا�شتجابة �شاملة على م�شتوى اململكة.

لقد تبّنت البحرين �شيا�شة ال�شفافية التامة، والتي 

اجتمع  لقد  املجتمع.  وثقة  اجلماعية  امل�شوؤولية  عّززت 

واملواطنون  القرار  و�شانعو  والأطباء  املجتمع  قادة 

البحرين،  فريق  الواحد،  الفريق  بروح  معا  واملقيمون 

حول قناعة را�شخة بالهدف امل�شرتك. لقد تعمقت روح 

الوحدة هذه يف كل ركن من اأركان املجتمع، وقام اأكرث 

�شكانه  عدد  يتجاوز  ل  بلد  يف  مواطن،   50000 من 

�شتى  يف  الدعم  لتقدمي  بالتطوع  �شخ�س،  مليون   1.5

املجالت.

الطاقة  زيادة  من  متكنا  اجلماعية  الروح  بهذه 

وتاأمني  اأ�شعاف،  ب�شتة  الطبية  لالأ�شرة  ال�شتيعابية 

اأماكن  يف  يعي�شون  الذين  لالأ�شخا�س  بديلة  م�شاكن 

معدات  من  يكفي  مبا  امل�شت�شفيات  وجتهيز  مكتظة، 

الوقاية ال�شخ�شية واأجهزة التنف�س ال�شناعي وخمتلف 

باإحدى  البحرين  تتمتع  اجلهود  لهذه  نتيجة  الأدوية. 

اإىل تطعيم  اأعلى معدلت التعايف يف العامل، بالإ�شافة 

ح�شل  والتي  املوؤهلني،  ال�شكان  من   %93 ن�شبته  ما 

الآن.  حتى  املن�شطة  اجلرعة  على  منهم   %50 حوايل 

الوحيدة؛ فقد  اأولويتنا  ال�شحة اجل�شدية  لكن، مل تكن 

ب�شكل  والنف�شية  القت�شادية  ال�شحة  على  الرتكيز  مت 

بارز يف ا�شتجابتنا، وبف�شل امل�شاركة املجتمعية، واآلية 

ا�شتطعنا  عاملًيا،  الرائد  والعالج(  والتتبع،  )الفح�س، 

اإغالق  فر�س  اإىل  احلاجة  دون  التحدي  وطاأة  جتنب 

كامل على م�شتوى اململكة.

فاعليتها  الرغم من  البحرين، على  اإن جهود مملكة 

نظام  عن  بديالً  لي�شت  اأنها  اإل  املحلي،  امل�شتوى  على 

الأمرا�س  م�شببات  وقف  على  قادر  عاملي  عامة  �شحة 

اأهمية  يف م�شاراتها. لكن جتربتنا مفيدة، حيث تعك�س 

ال�شفافية  قيمة  وتو�شح  املبكر،  والتدخل  ال�شتعداد 

والتعاون واللتزام الدائم ب�شنع ال�شيا�شات القائمة على 

الرباهني العلمية. ونحن على يقني تام باأن هذه املبادئ 

نف�شها هي التي يجب اأن توجه مناق�شاتنا هنا اليوم.

اأيها ال�شيدات وال�شادة،

من  بالعديد  العامل  كورونا  فريو�س  اأحاط  لقد 

جميًعا  عليها  التغلب  ميكن  ذلك،  ومع  التحديات. 

العلماء  �شاهدنا  لقد  مًعا.  للعمل  ا�شتعداد  على  كنا  اإذا 

املا�شيني،  العامني  مدى  على  العامل،  اأنحاء  جميع  من 

تطعيمات  تطوير  نحو  الأبحاث  من  �شنوات  يتخطون 

عالية الفعالية يف وقت قيا�شي. وبينما تتوفر للجائحة 

حلظات انطالق مماثلة، اإل اأنه يتعنّي علينا �شمان قدرة 

التي  البتكارات  هذه  اإىل  وجاهزة  مت�شاوية  و�شول 

تغري م�شارات التعامل مع الفريو�س، ل �شيما يف �شياق 

تغطية  فاإن  الواقع،  ويف  اجلديدة،  النا�شئة  التحورات 

العامل  م�شتوى  على   %40 على  تزيد  التي  التطعيم 

تنخف�س اإىل اأقل من 3% يف بع�س البلدان. ومع وجود 

حوايل مليار جرعة اإ�شافة يف دول اأخرى، فمن املحتمل 

اأن تكون هناك املاليني من الوفيات التي ميكن جتنبها. 

الإرادة  بح�شد  قمنا  اإذا  وغريه  التحدي  هذا  ميكننا حل 

ال�شيا�شية اجلامعة للنظر ب�شكل �شمويل اإىل اخلارج.

العامل  دول  جهود  تت�شافر  باأن  يراودنا  الأمل  اإن 

واأن ت�شتفيد من الدرو�س امل�شتخل�شة من هذه اجلائحة، 

الواجب  ال�شعي وراء جبهة موحدة تخدم  وذلك بهدف 

والأجيال  اليوم  اأجيال  حماية  يف  املتمثل  الأخالقي 

القادمة من كوارث الأوبئة«

ا�شتثنائية يف  العاملية دورة  ال�شحة  وتعقد منظمة 

الفرتة من 29 نوفمرب اجلاري لغاية 1 دي�شمرب 2021 

التدابري  وو�شع  امل�شرتك،  العمل  تعزيز  اآليات  ملناق�شة 

وطرق  الوبائية  التحديات  ملواجهة  الالزمة  العاملية 

الوقاية منها.

اأكد �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء اأهمية تعزيز التعاون الدويل يف مواجهة خمتلف التحديات ال�صحية التي تواجه العامل، 

عرب حتويل التحديات احلالية اإىل فر�س م�صتقبلية نحو خطط اأكرث فاعلية لإحداث تغيري حقيقي وال�صتعداد للتحديات العاملية بنف�س العزمية التي توىل للتحديات كافة على كل �صعيد، 

لفتًا اإىل �صرورة ت�صافر جهود دول العامل عرب تعزيز الإ�صهامات الإن�صانية واملبادرات املختلفة على امل�صتوى الدويل مبا يحقق الأهداف املن�صودة.

واألقى �صموه كلمة افتتاحية يف الدورة ال�صتثنائية ملنظمة ال�صحة العاملية، جاء فيها:

 »الرئي�صة، اأ�صحاب ال�صعادة، اأع�صاء الوفود املوقرون، ي�صّرين اأن اأنقل لكم حتيات ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى واأبناء البحرين، 

واأ�صدق التمنيات لجتماعكم بالتوفيق. لقد جتاهل املجتمع الدويل، ولعقود طويلة، النداءات العاجلة ال�صادرة من خرباء ال�صحة العامة، والذين قاموا بتحذيرنا مراًرا وتكراًرا من 

التحديات التي تواجه النظام ال�صحي العاملي والتفاوت الكبري يف م�صتويات ال�صحة يف داخل الدولة الواحدة وما بني الدول املختلفة. واليوم، ويف الوقت الذي ن�صعر فيه باحلزن على 

فقدان اأكرث من خم�صة ماليني من الآباء والأمهات والأبناء والبنات، يجب اأن نكون م�صتعدين اليوم للمهمة ال�صعبة املتمثلة يف اإعادة بناء حياة اأولئك الذين جنوا من هذه اجلائحة.

ال������ب������ح������ري������ن ت��������دع��������و ل������ن������ظ������ام ع��������امل��������ي مل�������واج�������ه�������ة االأم�������������را��������������س امل�����ع�����دي�����ة
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اأيادي التزوير القطرية امتدت لال�ستيالء على حقوق الدول

والإ�سالمي العربي  والتتراث  والآثتتتار  التاريخ  �سرقة  يف  لقطر  اأ�سود  ملف 

حالت الوفاة اأثناء الريا�سة يف اململكة لي�ست ظاهرة ول درا�سات علمية حولها.. وزيرة ال�سحة لت»الأيام«:

158 األف م�ساب باأمرا�ض القلب يف البحرين.. و»ال�سغط« و»ال�سمنة« اأبرز الأ�سباب

 [ بدايًة، ل� حتّديثنا عن فكرة م�ؤمتر »طب القلب الريا�ضي«، 

واأهمية ذلك فيما يتعلق بال�ضحة العامة يف مملكة البحرين.

اإجراء  على  اجلزيل  بال�شكر  اإليكم  اأتقدم  اأن  اأود  بداية   -

هذه املقابلة، واأن اأثمن دور ال�شحافة الوطنية التي متثل حلقة 

القطاعني احلكومي واخلا�ص  اململكة من  الو�شل بني موؤ�ش�شات 

واملواطنني.

اإىل  والتقدير  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  اأرفع  اأن  يل  ا�شمحوا  كما 

�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

الطبي  احلدث  لهذا  رعايته  على  ال�شباب؛  و�شوؤون  الإن�شانية 

والريا�شي املهم، وعلى ما حظيت به جلنة درا�شة اأ�شباب الوفيات 

يف اأثناء ممار�شة الريا�شة يف املما�شي وال�شالت الريا�شية من 

اإىل  وو�شولاً  اللجنة،  اجتماعات  بدء  منذ  �شموه  من  كبري  دعم 

لها  امل�شاحبة  التوعوية  الوطنية  واحلملة  املوؤمتر،  هذا  تنظيم 

»نب�ص الريا�شي«.

فاأود  الريا�شي،  القلب  طب  موؤمتر  بفكرة  يتعلق  وفيما 

مملكة  به  تتفرد  حدثاًا  ُيعد  املوؤمتر  هذا  تنظيم  اأن  اإىل  الإ�شارة 

البحرين على م�شتوى دول املنطقة، وهو ما ميثل مكت�شباًا جديداًا 

ي�شاف اإىل املكت�شبات ال�شحية التي ت�شهدها اململكة على �شعيد 

لُدن ح�شرة  الكرمية من  الرعاية  بف�شل  ال�شحي، وذلك  القطاع 

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

ل�شاحب  امل�شتمرة  واملتابعة  والتوجيهات  ورعاه،  اهلل  حفظه 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص 

جمل�ص الوزراء املوقر.

املوؤمتر  هذا  اأهمية  لأو�شح  قليالاً  للخلف  اأعود  ودعيني 

حالت  حدوث  تكرار  �شهدت  الأخرية  ال�شنوات  اإن  اإذ  وفكرته، 

املما�شي  يف  للريا�شة  ممار�شتهم  اأثناء  يف  ملواطنني  وفيات 

وال�شالت الريا�شية، اأو حتى بعد ممار�شاتهم لالألعاب الريا�شية 

يف عدة اأمكان، الأمر الذي طرح ت�شاوؤلت حول اأ�شباب تكرار تلك 

امل�شاألة، وكيفية احلد منها للحفاظ على �شحة املواطنني.

اأنها مل تكن ظاهرة مبعناها  ومع تكرار تلك احلالت )ولو 

الدقيق(، وجه �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

تعنى  جلنة  لت�شكيل  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك 

بدرا�شة الأ�شباب، وو�شع تو�شيات ومبادرات ترتكز على توعية 

املواطنني بالأ�شاليب ال�شحيحة ملمار�شة الريا�شة واحلفاظ على 

لدى  املعرفة  تطوير  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  القلب  �شحة 

الكوادر الطبية الوطنية للتعامل مع تلك احلالت.

الدكتور  برئا�شة  جلنة  بت�شكيل  قرار  �شدر  وبالفعل 

للريا�شة،  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  ع�شكر  عبدالرحمن 

و�شمت يف ع�شويتها ممثلني عن العديد من الوزارات والهيئات 

احلكومية، منها وزارة ال�شحة، ومركز ال�شيخ حممد بن خليفة 

والريا�شة،  لل�شباب  الأعلى  واملجل�ص  خليفة،  اآل  �شلمان  بن 

ووزارة الرتبية والتعليم، ووزارة �شوؤون الإعالم.

اإىل �شرورة العمل على رفع  وقد خلُ�شت تو�شيات اللجنة 

تكليف  ومت  واملواطنني،  والريا�شي  الطبي  الكادر  لدى  الوعي 

اآل  �شلمان  بن  بن خليفة  ال�شيخ حممد  ال�شحة مع مركز  وزارة 

تت�شمن  اأن  على  الريا�شي،  القلب  طب  موؤمتر  بتنظيم  خليفة 

حماور جل�شاته جميع املوا�شيع التي تو�شلت اإليها اللجنة على 

ال�شلة  ذات  املوا�شيع  ومناق�شة  واملعاجلة،  الت�شخي�ص  اأ�شعدة 

كالتغذية ال�شحية واملمار�شات الريا�شية ال�شحيحة.

وعليه، قمنا بوزارة ال�شحة بت�شكيل جلنة تنظيمية للموؤمتر 

القلب مبركز  كهرباء  ق�شم  رئي�ص  عادل خليفة  الدكتور  برئا�شة 

حممد بن خليفة اآل خليفة التخ�ش�شي للقلب، وع�شوية ممثلني 

من وزارة ال�شحة واملجل�ص الأعلى لل�شباب والريا�شة وجممع 

ال�شلمانية الطبي. وقد عملت اللجنة التنظيمية بجد ون�شاط يف 

نظمت  كما  �شحافية،  موؤمترات  وعقدت  املوؤمتر،  لهذا  التح�شري 

للموؤمتر  توعوية م�شاحبة  املا�شية حملة وطنية  الأ�شهر  خالل 

من  عدد  تنظيم  �شهدت  اإذ  الريا�شي«،  »نب�ص  م�شمى  حملت 

الفعاليات الريا�شية والأن�شطة التوعوية بالتعاون مع املجمعات 

التجارية، وتقدمي حما�شرات توعوية خا�شة لدى املدار�ص. 

[ ما الأهداف التي يبتغي م�ؤمتر طب القلب الريا�ضي ال��ض�ل 

اإليها؟

- موؤمتر طب القلب الريا�شي ي�شعى اإىل ت�شليط ال�شوء على 

للريا�شيني  �شواء  الريا�شة،  ممار�شة  اأثناء  يف  الوفيات  اأ�شباب 

كما  املواطنني،  عموم  من  الريا�شة  هواة ممار�شة  اأو  املحرتفني، 

يهدف املوؤمتر اإىل الت�شجيع على ممار�شة الريا�شة بطريقة اآمنة 

والتغذية  ال�شحيحة،  املمار�شات  ال�شوء على  ت�شليط  من خالل 

ال�شحيحة، وما يحتاجه ممار�شو الريا�شة من فحو�شات طبية 

الريا�شة،  ممار�شة  اأثناء  ويف  قبل  �شالمتهم  من  للتاأكد  وبدنية 

والتعرف اإىل التاريخ املر�شي العائلي ملمار�ص الريا�شة، ف�شالاً 

عن املمار�شات ال�شلوكية للريا�شيني قبل ويف اأثناء وبعد ممار�شة 

الريا�شة.

اإىل  ي�شعى  املوؤمتر  فاإن  والأكادميي،  الطبي  ال�شعيد  وعلى 

اإطالع امل�شاركني على اأحدث الدرا�شات والتجارب يف هذا املجال، 

هذا  يف  املتخ�ش�شني  املتحدثني  من  نخبة  ا�شتقطاب  خالل  من 

اإن  اإذ  الأو�شط،  وال�شرق  الأوروبية  الدول  من  عدد  يف  املجال 

املوؤمتر ي�شهد م�شاركة 30 متحدثاًا، ون�شعى من خالل اجلل�شات 

اخلطط  ترثي  بتو�شيات  للخروج  واملعرفة،  اخلربة  تبادل  اإىل 

الوطنية لرعاية �شحة املواطنني.

[ ما اأبرز ا�شتعداداتكم لتنظيم موؤمتر القلب الريا�شي؟ وما 

اأبرز م�شامني املوؤمتر واأبرز امل�شاركني فيه؟

- كما ذكرت، املوؤمتر ي�شهد م�شاركة 30 متحدثاًا ُيعدون من 

اأبرز املتخ�ش�شني يف املجالت ذات ال�شلة مبو�شوع املوؤمتر، وقد 

اختريوا بعناية كبرية من قبل اللجنة املنظمة.

جميع  لتغطي  املوؤمتر  موا�شيع  تنويع  على  حر�شنا  كما 

التخ�ش�شات ذات ال�شلة بطب القلب الريا�شي، فهناك موا�شيع 

ممار�شة  ب�شلوكيات  تتعلق  واأخرى  القلب،  باأمرا�ص  تتعلق 

ال�شليمة،  بالتغذية  تتعلق  موا�شيع  اإىل  بالإ�شافة  الريا�شة، 

وكيفية اجراء الفحو�شات والقيا�شات البدنية، والظروف املثلى 

الحرتازات  اتخاذ  يتوجب  التي  والظروف  الريا�شة  ملمار�شة 

ا�شتعداداتنا  بالفعل  اأنهينا  وقد  بها،  الريا�شة  ملمار�شة  الالزمة 

�شخرت  اجلهات  وجميع  املهم،  الريا�شي  احلدث  هذا  لتجهيز 

طاقاتها لتحقيق اأهدافه.

[ ما اأهمية اإجراء فح�ص القلب البدين؟ وهل ه� متاح للجميع؟ 

ب�ضكل  باإجرائه  تن�ضح�ن  ومن  عليه؟  احل�ض�ل  ميكن  وكيف  واأين 

خا�ص؟

- فح�ص القلب البدين من الفحو�شات احليوية يف �شل�شلة 

اأمرا�ص  من  خمتلفة  اأنواع  وجود  بتحديد  اخلا�شة  الإجراءات 

القلب من عدمه، وهو �شروري جلميع الأ�شخا�ص الذين يعانون 

من اأعرا�ص مر�شية، مثل اآلم ال�شدر اأو �شيق التنف�ص اأو خفقان 

خلل يف  وجود  اإىل  ت�شري  قد  التي  الأعرا�ص  من  وغريها  القلب 

القلب. وهو متاح جلميع املواطنني ب�شورة جمانية، �شواء كان 

يف جممع ال�شلمانية الطبي اأو م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي اأو 

للقلب،  التخ�ش�شي  اآل خليفة  مركز حممد بن خليفة بن �شلمان 

بالإ�شافة اإىل ذلك تقوم مراكز الرعاية ال�شحية الأولية ب�شفتها 

نقطة الت�شال الأويل لالأفراد يف �شعيهم للح�شول على الرعاية 

البدين،  الفح�ص  من  الأ�شا�شية  بالإجراءات  للقلب  ال�شحية 

اىل  يتم حتويلهم  القلب  اأمرا�ص يف  ال�شك يف وجود  ويف حالة 

القلب  باأمرا�ص  خا�شة  وحدات  على  حتتوي  التي  امل�شت�شفيات 

لإجراء املزيد الفحو�شات.

ال�فيات يف  ال�ضحة درا�ضًة ب�ضاأن حالت  اأجرت وزارة  [ هل 

اأثناء ممار�ضة الريا�ضة يف املما�ضي وال�ضالت الريا�ضية؟ وما اأبرز 

نتائج تلك الدرا�ضة؟

علمية  درا�شات  توجد  ل  علمي،  وح�شب  ب�شراحة   -

يف  الريا�شة  ممار�شة  اأثناء  يف  الوفيات  حالت  عن  م�شتفي�شة 

مملكة البحرين، وال�شبب هو قلة هذه احلالت، اإذ كما ذكرت يف 

بداية حديثي اأن هذه احلالت لي�شت ظاهرة مبعناها الدقيق، اإل 

اأن الهتمام بها قبل تفاقمها ل قدر اهلل. اأ�شبحت هذه الدرا�شات 

�شرورة، وما هذا املوؤمتر اإل باب ينفتح للقيام ببحوث م�شتقبلية 

يف هذا املجال، لتبنينّ الأ�شباب واحللول املنا�شبة لتفادي مثل هذه 

احلالت، حتى لو كانت قليلة.

خديجة العرادي:

قالت وزيرة ال�ضحة فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح اإن اأحدث الإح�ضاءات ال�ضادرة عن وزارة ال�ضحة اأظهرت اأن 

اإىل  عددهم  ي�ضل  اإذ  البحرين،  �ضكان  بني  املنت�ضرة  املزمنة  الأمرا�ص  اأكرث  هي  الدم�ية  والأوعية  القلب  اأمرا�ص 

158 األًفا و421 فرًدا، مبينة ان من اأهم الع�امل امل�ضببة لهذه الأمرا�ص ارتفاع �ضغط الدم )%17.9( وال�ضكري 
)%18.4( والتدخني )%15( وال�ضمنة )%39.2(، اإذ هناك ازدياد يف معدل الإ�ضابة بهذه الع�امل نتيجة تف�ضي 

اأمناط احلياة غري ال�ضحية، مثل قلة الن�ضاط البدين والعادات الغذائية غري ال�ضليمة.

الذي  الريا�ضي«  القلب  »طب  م�ؤمتر  للحديث ح�ل  »الأيام«  به  لقاء �ضحايف خ�ّضت  ال�زيرة، خالل  واأكدت 

�ضيقام حتت رعاية �ضم� ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة، وتنفرد به اململكة على م�ضت�ى دول املنطقة، اأن حك�مة 

مملكة البحرين ت�ضعى اإىل حت�ضني اخلدمات ال�ضحية املقدمة للم�اطنني يف جميع املجالت، مع ت�فري جميع هذه 

اخلدمات الت�ضخي�ضية والعالجية باملجان، وافتتاح مركز حممد بن خليفة بن �ضلمان اآل خليفة التخ�ض�ضي للقلب 

اأكرب �ضاهد على ذلك، اإذ ُيعد من اأكرب واأحدث املراكز يف ال�ضرق الأو�ضط، فقد مت تزويده باأحدث الأجهزة اخلا�ضة 

بق�ضطرة �ضرايني القلب، بالإ�ضافة ايل خمترب لق�ضطرة كهرباء القلب، كما يتم اإجراء عمليات القلب املفت�ح مبختلف 

اأن�اعها، وفيما ياأتي ن�ص اللقاء:

تداولت و�شائل الإعالم العاملية ردود اأفعال مغربية غا�شبة على �شرقة قطر 

اإىل الواجهة فتح امللف  للرتاث املغربي يف �شورة ترويجية لكاأ�ص العامل، لتعيد 

العربي  والرتاث  الآثار  ونهب  والتزوير  ال�شرقة  يف  القطرية  للحكومة  الأ�شود 

مع  بالتزامن  وغريها،  و�شوريا  واليمن  وال�شودان  وليبيا  م�شر  يف  والإ�شالمي 

مونديال  يف  والر�شاوى  الف�شاد  حول  واأمريكية  و�شوي�شرية  فرن�شية  حتقيقات 

الدوحة.  ا�شطر الحتاد الدويل لكرة القدم »فيفا« اإىل اإزالة �شورة ترويجية لكاأ�ص 

ت�شمنته  ملا  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  مغاربة  غ�شب  اأثارت  بقطر،  العامل 

من »�شرقة للرتاث املغربي«، بعد تدخل وزير الثقافة وال�شباب والت�شال املغربي 

املهدي بن�شعيد، بالتوا�شل مع رئي�ص اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم فوزي 

لقجع، وا�شتجابة الفيفا للطلب املغربي باإزالة ال�شورة التي جت�شد الرتاث املعماري 

املغربي الأ�شيل ول عالقة لها بقطر.

وواجهت قطر انتقادات لذعة ب�شبب هذه ال�شورة التي تظهر جنوم كرة القدم 

»هذه  املغردين:  اأحد  وقال  »قطر 2022«،  �شعار  عليها  اأبواب  ثالثة  اأمام  يقفون 

اأبواب مغربية تقليدية اأ�شيلة من اإبداع �شناع تقليديني مغاربة ونتاج تراث مغربي 

الراحل حممد اخلام�ص  امللك  بوابات �شريح  اإنها من  ا..  قرناً تبلور على مدى 12 

اآخر  وغرد  عام 1971«،  وانتهت  عام 1962  بنائه  اأ�شغال  بداأت  الذي  بالرباط 

ا: »�شبحان اهلل بقدرة قادر اأ�شبح �شريح حممد اخلام�ص يتواجد  على تويرت �شاخراً

بالدوحة بدلاً من الرباط وميثل دولة قطر.. دول منعدمة التاريخ اأ�شبحت تتطاول 

على تقاليدنا ومعمارنا وتن�شبه لها وهذا ل ميكن اأن ن�شمح به«. وو�شف اآخر هذا 

ال�شتغالل باأنه »�شرقة مع �شبق الإ�شرار والرت�شد«.

احلقوق  على  ال�شتيالء  نحو  القطري  والتزوير  التحريف  اأيادي  امتدت 

املادية واملعنوية للدول وال�شعوب الأخرى لت�شمل �شرقة الآثار والتاريخ العربي 

العربية  الدول  من  العديد  يف  متطرفة  اإرهابية  تنظيمات  مع  بالتاآمر  والإ�شالمي 

معينة،  فرتات  يف  وموؤ�ش�شاتية  اأمنية  فو�شى  اأو  ونزاعات  ب�شراعات  امل�شغولة 

الأمم  منظمة  اتفاقية  بينها:  ومن  الدولية،  املواثيق  على  تعدنّياًا خطرياًا  فيما ميثل 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�شكو( ب�شاأن حماية الرتاث العاملي والثقايف 

اليمني عن  الإخباري  والطبيعي لعام 1972. حيث ك�شف موقع »فري بو�شت« 

تعاون الدوحة مع جماعات تدعمها مالياًا ولوج�شتياًا، يف �شوريا وليبيا واليمن، 

بغر�ص �شرقة الآثار التي متتلكها هذه الدول لالجتار بها يف ال�شوق ال�شوداء اأو 

ثمينة  اأثرية  قطعة   )7000( قرابة  نهب  اإىل  م�شرياًا  قطرية،  متاحف  عر�شها يف 

من املخازن الليبية عام 2011، وتهريب كميات كبرية من الآثار ال�شورية، ونهب 

متثال »وعل برونزي« م�شنف �شمن القطع الأثرية النادرة يف جنوب اليمن، و�شمه 

اإىل جمموعة مملوكة حلمد بن جا�شم اآل ثاين، ع�شو الأ�شرة احلاكمة يف قطر، وهو 

ما ك�شفه تقرير لقناة فرن�شية بعد عر�ص التمثال يف اأحد املتاحف العاملية.

واعتربت �شحيفة »كريرت نت« بتاريخ 23 فرباير 2021 اأن »جرمية �شرقة 

الوعل.. ك�شفت خيوط كثرية حول تورط قطر يف تهريب الآثار اليمنية«، واأو�شح 

اأن  اآل ثاين وك�شفت  الفرن�شية2 ف�شحت حمد  »القناة  اإن  التميمي:  اأنور  الإعالمي 

متثال الوعل وهو اأجمل واأغلى متثال �شمن جمموعته التي يتباهى بها يف املعار�ص 

العاملية م�شروق من موقع مرمية الأثري«، وقال املحلل ال�شيا�شي د.ح�شني لقور بن 

ا ل عالقة لك به، والأفظع هو اأن تت�شرف كرجل  عيدان: »العيب اأن ت�شت�شنع تاريخاً

ع�شابات وتقوم ب�شرقة ممتلكات تاريخية ل�شعب اآخر«، فيما قال ماجد الداعري اإن 

»جرمية �شرقة العائلة القطرية احلاكمة، لتمثال اأثري ميني، تعد ف�شيحة �شرقة 

تاريخية اأكرث من كونها �شرقة قطعة اأثرية ثمينة مادياًا«.

اأكتوبر 2019 حتقيقاًا  ون�شرت �شحيفة »اليوم ال�شابع« امل�شرية بتاريخ 1 

ا بعنوان: »قطر حرامية الآثار.. خمطوطات ومتاثيل يف م�شل�شل ال�شطو على  مو�شعاً

اأن الآثار امل�شرية  ا م�شرياًا«، مو�شحة  اأثراً تاريخ م�شر.. متحف قطري ي�شم 63 

النا�شئة يف �شطوها على  لـلدولة  الكربى  ال�شحايا  القومية واحدة من  والوثائق 

تاريخية  اإىل »�شبط 40 كرتونة حتوي وثائق  العاملي، م�شرية  الإن�شاين  الرتاث 

واأثرية مهربة اإىل قطر« �شمن �شاحنة كانت منطلقة للم�شاركة قبل ثالثة اأعوام يف 

معر�ص الدوحة للكتاب، ومتت اإعادتها اإىل امليناء مرة اأخرى بعد بالغ من احتاد 

النا�شرين امل�شريني.

حيث  م�شر،  يف  واملخت�شني  امل�شوؤولني  لكبار  �شهادات  ال�شحيفة  واأوردت 

حتدث الكاتب امل�شري الكبري جمال الغيطانى يف �شنة 2014 وقبل رحيله، عن 

وجود خمطط قطري ل�شرقة الآثار الإ�شالمية امل�شرية، وجتريد م�شر من الذاكرة 

احل�شارية والثقافية، قائالاً: »اإن قطر تبنى اأكرب متحف فني اإ�شالمي يف الوقت الذي 

ل متلك فيه قطعة واحدة ترجع اإىل العهد الإ�شالمي«.

الفنون  جلنة  ع�شو  منري  عبدالعزيز  عمرو  الدكتور  امل�شري  املوؤرخ  واأ�شار 

ا من  ا نادراً والرتاث باملجل�ص الأعلى للثقافة اإىل اختفاء ما يقرب من 21 خمطوطاً

دار الكتب بالزقازيق، بعد �شرقتها وبيعها اإىل بع�ص الدول اخلارجية مثل قطر.

وك�شفت م�شادر اأثرية عن عر�ص منرب م�شجد »قانى باى الرماح« الأثرى �شمن 

قطر  احلاكمة يف  العائلة  اأفراد  اأحد  وقيام  بقطر،  الإ�شالمي  الفن  مقتنيات متحف 

ب�شراء متثال الكاتب امل�شري القدمي »�شخم كا« الفرعوين من متحف نورث هامبتون 

الربيطانى، وبعد �شرقته من البالد، وذلك مببلغ 5 ماليني جنيه اإ�شرتليني.

وك�شف الدكتور م�شطفي الفقي، مدير مكتبة الإ�شكندرية يف ف�شائية »�شدى 

�شواء  ُنهبت  الثقافية،  م�شر  كنوز  من  كبرياًا  ا  جزءاً اأن   ،2017 يوليو  يف  البلد« 

»اأن  موؤكداًا  ل�شالح قطر،  الإ�شالمي نهب  املتحف  واأن  لقطر،  التهريب  اأو  بال�شرقة 

القطريني لي�ص لهم تاريخ، وي�شرتون تاريخنا«.

وكتبت �شحيفة »�شوت الأمة« امل�شرية يوم 5 مار�ص 2018 عن »ل�شو�ص 

الوثائق،  لتهريب  عدة  ملحاولت  الأمنية،  ال�شبطيات  اإىل  منوهة  التاريخ«، 

ا اإىل قطر، حتمل كتباًا نادرة،  ا متجهاً واملخطوطات التاريخية، منها »�شبط 45 طرداً

اإ�شالمية،  ومواد  وامل�شور،  الأهرام،  من  و�شحف  وخرائط،  اأثرية،  وخمطوطات 

وقال  العرب«،  الزعماء  من  لعدد  نادرة  �شور  �شبط  مت  كما  نبوية،  واأحاديث 

الدكتور م�شطفى بركات، اأ�شتاذ الوثائق واملكتبات: »اإن م�شر فقدت اأكرث من 30 

العربية،  املخطوطات  واأن  املا�شية«،  الع�شر  ال�شنوات  خالل  نادر  خمطوط  األف 

تواجه مافيا مدربة من الل�شو�ص، الذين ي�شتولون عليها حل�شاب كيانات كبرية، 

تتوىل التمويل، وعلى راأ�شها قطر، التي ا�شتولت على خمطوطات عمرها 1000 

عام. واتهمت �شحيفة الأهرام امل�شرية ال�شادرة يوم 30 نوفمرب 2016 يف حتقيق 

�شحفي قطر »ب�شرقة خمطوطات تاريخية م�شرية نادرة«، منوهة اإىل قيام جمارك 

من  النادرة  الأثرية  الكتب  من  جمموعة  لتهريب  حماولة  باإحباط  للطريان  م�شر 

يف  بدر  مدينة  جمرك  رجال  قيام  بعد  قطر،  اإىل  تهريبها  قبل  الإ�شالمي،  الع�شر 

الأثرية،  املخطوطات  من  كمية  لتهريب  �شابقة  حماولة  باإحباط   2015 اأكتوبر 

والوثائق القدمية وكتب »طبعة اأوىل«، وعدد من �شور الزعماء العرب.

املنطقة دول  م�ستوى  على  اململكة  به  تتفرد  وريا�سي  طبي  حتتدث  الريا�سي«  القلب  »طتتب  موؤمتر   

ت�سوير: ح�سن قربان



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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�إي�صال  يتم  �لتي مل  �لأحياء �جلديدة  ي�صكو قاطنو بع�ض 

ت�صحب  �لتي  �ل�صهاريج  قلّة  من  لها  �ل�صحي  �ل�صرف  �صبكة 

مياه �ملجاري، وبالتايل تاأّخر و�صولها �إليهم يعّر�صهم مل�صاكل 

�لذي  �لأمر  �خلا�صة..  لل�صركات  بع�صهم  جلوء  منها  عديدة، 

يتطلّب �صرعة معاجلة هذه �مل�صكلة.

تعلمنا و�صهدنا بعد مرور �صنتني من #جائحة_كورونا 

�أن �لتحور�ت يف #فريو�ض_كورونا لي�ض لها �صلة بالعرق �أو 

�لدين �أو دولة معينة، ول هي موؤ�مرة بل مرتبط ب�صلوكيات 

ن�صبة  تكون  �لتي  �لدول  يف  �لتحور�ت  هذه  ظهرت  �لإن�صان. 

�لتطعيم منخف�صة.

�ل�صوؤ�ل كم من �لإ�صابات و�لوفيات نحتاج �إىل تاأكيد باأن �للقاح �صروري.
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 نا�سر بن حمد يوّجه ر�سالة للمعلمني: 

هــــذا من اأ�سّميـــه املعلـــم احلقيقـــي
ن�شر �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

الإن�شانية و�ش�ؤون  لالأعمال  امللك  ممثل جاللة 

�شم�ه  ح�شاب  »�شت�ري«  يف  �ش�رة  ال�شباب 

اخلا�ص بتطبيق »الن�شتغرام«، م�جًها �شم�ه 

قال  التعليمية  الهيئة  من  املعلمني  اإىل  ر�شالة 

فيها: »هذا من اأ�شّميه باملعلم احلقيقي«، وذلك 

املعلمني  اأحد  من  ر�شالة  �شم�ه  تلقي  على  رًدا 

ح�ل الختبارات اخلا�شة باأجنال �شم�ه.

 وكتب املعلم يف الر�شالة التي كتب عليها 

احلقيقي«،  باملعلم  اأ�شّميه  من  »هذا  �شم�ه 

الأعزاء..  الأم�ر  »اأولياء  الر�شالة:  يف  جاء  اإذ 

على  اأنا  قريًبا،  اأطفالكم  اختبارات  �شتبداأ 

اأن  على  حًقا  حري�ش�ن  جميًعا  باأنهم  علم 

من  تذكر،  ف�شلك  من  لكن  جيد،  بعمل  يق�م�ا 

لالمتحانات  �شيجل�ش�ن  الذين  الطالب  بني 

الريا�شيات..  فهم  اإىل  يحتاج  ل  فنان  هناك 

اللغة  اأو  بالتاريخ  يهتم  ل  اأعمال  رجل  هناك 

عالماته  م��شيقار  هناك  والأدب..  الجنليزية 

لياقته  ريا�شي  هناك  تهم..  ل  الكيماء  يف 

يح�شل  طفلك  ل�  الفيزياء..  من  اأهم  البدنية 

كان  اإذا  ولكن  رائع!  هذا  الدرجات.  اأعلى  على 

رين.. من ف�شلك ل تك�شر ثقتهم  ه� اأو هي مق�شّ

باأنف�شهم وكرامتهم منهم. اأخربهم اأنهم على ما 

يرام، واأنه جمرد ملف امتحان! يتم اختبارهم 

اأخربهم بغ�ص  اأكرب بكثري يف احلياة.  لأ�شياء 

النظر عما ي�شجل�نه.. فاأنت حتبهم ولن حتكم 

عليهم. من ف�شلك اأفعل هذا، وعندما تفعل راقب 

اأطفالك تقهر العامل.. اإن �شجل�ا عالمات عالية 

فهذا �شيء عظيم.. واإن مل يفعل�ا ذلك عليك اأن 

تدعم اأحالمهم وم�هبتهم.. ورجاًء، ل تفكر اأن 

الأطباء واملهند�شني هم ال�حيدون ال�شعداء يف 

العامل.. مع متنياتي بالنجاح«.

�صمو �ل�صيخ نا�صر بن حمد

مينح  با�شا  �شعيد  حممد  م�شر  حاكم   -  1854

قناة  حفر  امتياز  ل�شب�ص  دي  فرديناند  الفرن�شي 

ال�ش�ي�ص.

1919 - املراأة يف فرن�شا حت�شل على حق امل�شاركة 

يف النتخابات الت�شريعية.

1962 - انتخاب الديبل�ما�شي الب�رمي ي� ثانت 

اأميًنا عاًما لالأمم املتحدة.

ال�شامل  �شباح  ال�شيخ  الك�يت  اأمري   -  1965

رئي�ًشا  ال�شباح  الأحمد  جابر  ال�شيخ  يعني  ال�شباح 

ملجل�ص ال�زراء.

»القرار رقم 649«  املتحدة ت�شدر  الأمم   - 1970

تقرير  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حق  على  ن�ص  والذي 

م�شريه.

ال�شحراء  عا�شفة  عملية  انتهاء  اإعالن  ـ   1995

ر�شمًيا.

ي�ش�ت�ن  الك�يتي  الأمة  جمل�ص  ن�اب   -  1999

�شد منح املراأة حق امل�شاركة يف النتخابات.

2011 - اأمري الك�يت ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر 

ال�شباح يكلّف وزير الدفاع ال�شيخ جابر مبارك احلمد 

قب�له  بعد  وذلك  اجلديدة،  احلك�مة  بت�شكيل  ال�شباح 

بعد  ال�شباح  الأحمد  املحمد  نا�شر  ال�شيخ  ا�شتقالة 

مطالبات من املعار�شة بتغيريه بعد اأن اتهمته بالف�شاد.

العثور على �سفينة و35 طائرة غارقة يف مثلث برمودا

على  م�شبار  عرث  عندما  مهًما  اكت�شاًفا  برم�دا  مثلث  يف  باحث�ن  حقق 

حطام �شفينة عمرها 80 عاًما، و35 طائرة غارقة، وُيعرف مثلث برم�دا 

وراء  اإنها  يقال  املتحدة،  لل�ليات  ال�شرقي  ال�شاحل  قبالة  تقع  منطقة  باأنه 

اختفاء ع�شرات الطائرات وال�شفن، وعلى الرغم من اأن املنطقة الغام�شة تبلغ 

م�شاحتها ما بني 500000 و1500000 ميل مربع، اإل اأنها ل تظهر على 

اخلرائط الر�شمية.

اإىل جزر  فل�ريدا  برم�دا من  مثلث  »اك�شرب�ص«، ميتد  ل�شحيفة  ووفًقا 

الأنتيل الكربى، وعلى مدى 200 عام املا�شية، اختفت ح�ايل 50 �شفينة 

بالعل�م  احل�ادث  من  العديد  تف�شري  تعذر  مع  املثلث،  يف  طائرة  و20 

الفيزيائية.

وتعد مهمة ق�شة البحرية الأمريكية، الرحلة 19، واحدة من اأكرث حالت 

الختفاء �شهرة يف مثلث برم�دا، والتي �شاعدت يف ختم �شمعتها املخيفة، 

ف�ق  فرًدا  من 14  املك�ن  طائرات وطاقمها  من خم�ص  �شرب  اختفى  حيث 

املثلث بعد وقت ق�شري من نهاية احلرب العاملية الثانية، ومل ُير مرة اأخرى.

اأنه م�ؤثر يف البحث عن طائرة  واأثبت الكت�شاف لـLexington، الآن، 

اأن طائرة Lexington الغارقة من  الرحلة 19 املفق�دة، ووجد الباحث�ن 

طراز F4F Wildcat كانت حمف�ظة يف حالة بدائية يف قاع املحيط.

رف�س التطعيم لأنه نباتي.. ففتك به فريو�س كورونا زوجان م�سابان بكورونا حاول الفرار على منت طائرة

باإ�شابته  متاأثًرا  وفاته  قبل 

اآخر  كانت  بـ»ك�فيد-19«، 

نباتي  بها �شخ�ص  كلمات نطق 

»متنى  اأنه  التطعيم  رف�ص 

اللقاح  على  ح�شل  قد  كان  ل� 

امل�شادر لفريو�ص ك�رونا«.

�شحيفة  ذكرت  ما  ووفق 

فاإن  الربيطانية،  ميل«  »ديلي 

خ�شع  عاًما(   54( �شتيل  غلني 

 27 ي�م  ك�رونا  لفح�ص 

اأكت�بر فكانت النتيجة اإيجابية، 

التده�ر،  يف  �شحته  بداأت  ثم 

اإىل  تنقله  زوجته  جعل  مما 

ور�شي�شرت�شاير  م�شت�شفى 

امللكي.

يف  �شتيل  و�شع  وجرى 

ظل  حيث  املركزة،  العناية 

قبل  اأن ت�يف م�ؤخرا،  اإىل  هناك 

ميالده  عيد  من  فقط  �شهرين 

اخلام�ص واخلم�شني.

ا  �شخ�شً �شتيل  وكان 

التطعيم؛  فكرة  ويرف�ص  نباتًيا 

على  اللقاحات  اختبار  لأن 

يتعار�ص  ما  وه�  احلي�انات، 

مع القناعات التي يدافع عليها.

اإل اأنه قبل وفاته، قال �شتيل 

اأنني  اأبًدا  اأ�شعر  »مل  لزوجته: 

مري�ص جًدا مثل الآن. اأمتنى ل� 

اأنني تلقيت اللقاح«.

وكان غلني يخطط للتقاعد، 

يف  ال�قت  من  مزيد  ق�شاء  ثم 

ال�شفر والعناية باحلي�انات.

التي  اإميا،  زوجته  وقالت 

لقاح  من  اجلرعتني  اأخذت 

امل�شتقبل  الآن  »اأواجه  ك�رونا: 

اأخذ  اإىل  اأدع� اجلميع  مبفردي. 

اللقاح. اأنا اأ�شّر على اأن يح�شل 

كل �شخ�ص اأعرفه على اللقاح«.

زوج  على  القب�ص  اله�لندي  اجلي�ص  األقى 

يخ�شعان  كانا  فندقا  تركا  الأحد،  وزوجته، 

للحجر ال�شحي فيه، بعد ثب�ت اإ�شابتهما ب�باء 

ك�رونا  فريو�ص  عن  الناجم  »ك�فيد-19« 

اأن  املحلي  الإعالم  ونقل  طائرة.  وا�شتقاللهما 

وطنهما  اإىل  الع�دة  يحاولن  كانا  الزوجني 

اإ�شبانيا.

و�شّرحت متحدثة با�شم �شلطة الأمن املحلية 

اأم�شرتدام،  يف  �شخيب�ل  مطار  تغطي  التي 

الثنني، باأن التحقيق يجري فيما اإذا كان الثنان 

قد ارتكبا جرمية، وما اإذا كان يجب اأن ُيحاكما 

ق�شائًيا.

اإلزاميا،  لي�ص  »احلجر  فابر:  بيرتا  وقالت 

ونفرت�ص اأن النا�ص �شتت�شرف ب�شكل م�ش�ؤول. 

ال�طن  اإىل  الع�دة  اأرادا  زوجان  هناك  لكن 

وحاول ا�شتقالل الطائرة. واأنزلتهما �شلطة الأمن 

ال�شحية  لل�شلطة  و�شلمتهما  الطائرة  من  امللكي 

املحلية مرة اأخرى«.

وعندما �شمعت ال�شلطات عن مغادرة الثنني 

الأمن  �شلطة  رئي�شة  وقعت  ما  �شرعان  للفندق، 

املحلي ماريان �ش�رمانز اأمر عزل، ميكن ال�شرطة 

امللكية من احتجازهما.

يف  الآن  ال�شخ�شان  »هذان  فابر:  وتابعت 

عزل اإجباري، ومل يع�دا تابعني لبلديتنا، واإمنا 

داخل  اأخرى  منطقة  يف  م�شت�شفى  يف  يقبعان 

ه�لندا«.

رف�شت  اخل�ش��شية،  ل�ائح  مع  ومتا�شًيا 

التفا�شيل عن  من  مزيد  الإف�شاح عن  ال�شلطات 

الثنني، اأو ما اإذا كان قد ثبتت اإ�شابتهما باملتح�ر 

اجلديد »اأوميكرون« من فريو�ص ك�رونا.

»ال�سحة«: ت�سجيل 43 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 19 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت  ن�فمرب 2021،   29 ي�م  17118 يف 

43 حالة قائمة جديدة منها 9 حالت لعمالة وافدة، و 

قادمة  حالت   7 و  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة   27

اإ�شافية لي�شل العدد  من اخلارج، كما تعافت 19 حالة 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 275929.

 305 بلغ  القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  حالتان  منها  حالت، 

العالج، وجميعها و�شعها م�شتقر، ول ت�جد اأي حالت 

قائمة حتت العناية. 



أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ال��وزراء، أن مملك��ة البحري��ن تتمت��ع بإحدى 
أعل��ى مع��دالت التعافي من في��روس كورونا 
)كوفي��د19( بالعال��م، باإلضاف��ة إلى تطعيم 
ما نس��بته 93% من السكان المؤهلين، والتي 
حصل حوالي 50% منهم على الجرعة المنشطة 

حتى اآلن.
وأك��د س��موه، عل��ى أهمي��ة تعزي��ز التعاون 
الدولي في مواجهة مختلف التحديات الصحية 
الت��ي تواج��ه العالم، عب��ر تحوي��ل التحديات 
الحالية إلى فرص مس��تقبلية نحو خطط أكثر 
فاعلي��ة إلح��داث تغيي��ر حقيقي واالس��تعداد 
للتحديات العالمية بنفس العزيمة التي تولى 
لكاف��ة التحديات عل��ى كل صعي��د، الفتًا إلى 
ض��رورة تضافر جه��ود دول العالم عبر تعزيز 
اإلس��هامات اإلنس��انية والمبادرات المختلفة 
عل��ى المس��توى الدول��ي بما يحق��ق األهداف 

المنشودة.
وألق��ى س��موه كلم��ة افتتاحي��ة ف��ي الدورة 
االس��تثنائية لمنظم��ة الصح��ة العالمية جاء 

فيها:
»الس��يدة الرئيسة، أصحاب الس��عادة، أعضاء 
الوف��ود، يس��رني أن أنقل لك��م تحيات حضرة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى وأبناء البحرين، 

وأصدق التمنيات الجتماعكم بالتوفيق«.
لقد تجاه��ل المجتمع الدولي، ولعقود طويلة، 
الن��داءات العاجلة الصادرة م��ن خبراء الصحة 
العامة، والذين قام��وا بتحذيرنا مرارًا وتكرارًا 
م��ن التحدي��ات الت��ي تواجه النظ��ام الصحي 
العالم��ي والتف��اوت الكبي��ر ف��ي مس��تويات 
الصح��ة في داخ��ل الدول��ة الواح��دة وما بين 
ال��دول المختلف��ة. واليوم، وف��ي الوقت الذي 
نشعر فيه بالحزن على فقدان أكثر من خمسة 
ماليي��ن من اآلباء واألمه��ات واألبناء والبنات، 
يج��ب أن نك��ون مس��تعدين الي��وم للمهمة 
الصعب��ة المتمثلة في إع��ادة بناء حياة أولئك 

الذين نجوا من هذه الجائحة.
لق��د كش��ف في��روس كورون��ا ع��دم جهوزية 
عم��ل  خط��ة  وج��ود  انع��دام  وأدى  العال��م، 
عالمية إل��ى توجه البل��دان ح��ول العالم إلى 
االنغالق، ونتيجة لذلك، شهدنا انهيار أنظمة 
الكش��ف واإلنذار المبكر، وغي��اب بروتوكوالت 
المعلوم��ات  وانتش��ار  الموح��دة،  االحت��واء 
المضللة، والعديد من الصدمات في األس��واق 
واالضطرابات في سالس��ل اإلم��دادات، والتي 
إمكاني��ة  ب��دون  الكثيري��ن  تت��رك  ت��زال  ال 

الوصول المباش��ر إلى السلع األساسية وأدوات 
التشخيص والعالج والتطعيمات.

إن��ه م��ن الض��روري أال نص��ل بأنفس��نا إل��ى 
القناع��ة ب��أن ه��ذه الجائحة عبارة ع��ن حالة 
تظه��ر مرة في القرن. يج��ب علينا، عوضًا عن 
ذل��ك، أن ننته��ز هذه الفرصة إلح��داث تغيير 
العالمي��ة  للجائح��ات  واالس��تعداد  حقيق��ي، 
بنف��س العزيم��ة الت��ي نوليه��ا للتهديدات 
الجيوسياس��ية على س��المتنا وأمننا الجماعي. 
عندها فقط، س��نكون قادري��ن على بناء نظام 
صح��ي عالمي، والذي يمكن أن يكون يومًا ما، 
خط دفاعن��ا األول واألكثر فاعلي��ة عند ظهور 

األمراض المعدية.
لق��د أدركت مملك��ة البحرين، مع بدء انتش��ار 
في��روس كورون��ا عالمي��ًا وقب��ل أن يصل إلى 
المملكة، أن االس��تعداد والتعاون عزز قدرتنا 

على تجاوز تحد بهذا الحجم بنجاح.
قبل ش��هر كامل من تس��جيل أول حالة لدينا، 
قمنا بإنش��اء غرف��ة عمليات مركزي��ة، والتي 
أصبح��ت عصب عملي��ات جه��ود التصدي في 
المملكة، وركزت على حشد الموارد واألشخاص 
من المؤسسات العسكرية والمدنية للتنسيق 
مس��توى  عل��ى  ش��املة  اس��تجابة  لتحقي��ق 

المملكة.
لقد تبنت البحرين سياس��ة الشفافية التامة، 
والت��ي ع��ززت المس��ؤولية الجماعي��ة وثق��ة 
المجتمع. لقد اجتمع ق��ادة المجتمع واألطباء 
وصانع��و القرار والمواطن��ون والمقيمون معًا 
ب��روح الفري��ق الواح��د، فريق البحري��ن، حول 
قناعة راسخة بالهدف المشترك. لقد تعمقت 
روح الوح��دة ه��ذه ف��ي كل رك��ن م��ن أركان 
المجتمع، وقام أكث��ر من 50000 مواطن، في 
بلد ال يتجاوز عدد س��كانه 1.5 مليون شخص، 

بالتطوع لتقديم الدعم في شتى المجاالت.
به��ذه ال��روح الجماعي��ة، تمكن��ا م��ن زيادة 
الطاقة االس��تيعابية لألس��رة الطبية بس��تة 
أضع��اف، وتأمين مس��اكن بديلة لألش��خاص 
الذين يعيش��ون في أماك��ن مكتظة، وتجهيز 
المستش��فيات بما يكفي من معدات الوقاية 
الشخصية وأجهزة التنفس الصناعي ومختلف 

األدوية.
نتيجة له��ذه الجهود تتمت��ع البحرين بإحدى 
أعلى معدالت التعافي ف��ي العالم، باإلضافة 
إل��ى تطعي��م م��ا نس��بته 93% من الس��كان 
المؤهلي��ن، والت��ي حصل حوال��ي 50%منهم 
عل��ى الجرعة المنش��طة حت��ى اآلن. لكن، لم 
تكن الصحة الجس��دية أولويتنا الوحيدة؛ فقد 
تم التركيز على الصحة االقتصادية والنفسية 

بشكل بارز في اس��تجابتنا، وبفضل المشاركة 
والتتب��ع،  »الفح��ص،  وآلي��ة  المجتمعي��ة، 
والعالج« الرائد عالميًا، استطعنا تجنب وطأة 
التح��دي دون الحاج��ة إلى ف��رض إغالق كامل 

على مستوى المملكة.
إن جه��ود مملك��ة البحري��ن، عل��ى الرغم من 
فاعليته��ا عل��ى المس��توى المحل��ي، إال أنها 
ليست بدياًل عن نظام صحة عامة عالمي قادر 
عل��ى وقف مس��ببات األمراض في مس��اراتها. 
لك��ن تجربتن��ا مفي��دة، حيث تعك��س أهمية 
االس��تعداد والتدخ��ل المبك��ر، وتوضح قيمة 
الش��فافية والتع��اون وااللت��زام الدائم بصنع 
السياس��ات القائم��ة على البراهي��ن العلمية. 
ونحن على يقين تام بأن هذه المبادئ نفسها 

هي التي يجب أن توجه مناقشاتنا هنا اليوم.
أيها السيدات والسادة،

لق��د أحاط فيروس كورونا العالم بالعديد من 
التحدي��ات. ومع ذل��ك، يمكن التغل��ب عليها 
جميعًا إذا كنا على اس��تعداد للعمل معا. لقد 
ش��اهدنا العلماء من جميع أنحاء العالم، على 
مدى العامين الماضيين، يتخطون سنوات من 
األبحاث نحو تطوير تطعيمات عالية الفعالية 

في وقت قياسي. 
وبينما تتوفر للجائحة لحظات انطالق مماثلة، 
إال أن��ه يتعي��ن علين��ا ضم��ان ق��درة وصول 
متس��اوية وجاهزة إلى هذه االبت��كارات التي 
تغير مس��ارات التعامل مع الفيروس، ال سيما 
في س��ياق التح��ورات الناش��ئة الجديدة، وفي 
الواق��ع، فإن تغطية التطعي��م التي تزيد عن 
40% على مستوى العالم تنخفض إلى أقل من 

3% في بعض البلدان. 
ومع وجود حوالي ملي��ار جرعة إضافة في دول 
أخرى، فمن المحتمل أن تكون هناك الماليين 
م��ن الوفيات التي يمكن تجنبه��ا. يمكننا حل 
ه��ذا التح��دي وغي��ره إذا قمنا بحش��د اإلرادة 
السياس��ية الجامع��ة للنظر بش��كل ش��مولي 
إل��ى الخ��ارج. إن األم��ل يراودنا ب��أن تتضافر 
جه��ود دول العالم وأن تس��تفيد من الدروس 
المس��تخلصة من هذه الجائحة، وذلك بهدف 
الس��عي وراء جبه��ة موح��دة تخ��دم الواج��ب 
األخالق��ي المتمث��ل ف��ي حماية أجي��ال اليوم 

واألجيال القادمة من كوارث األوبئة.
دورة  العالمي��ة  الصح��ة  منظم��ة  وتعق��د 
اس��تثنائية في الفترة م��ن 29 نوفمبر الجاري 
وحتى 1 ديسمبر 2021 لمناقشة آليات تعزيز 
العمل المش��ترك ووض��ع التدابي��ر العالمية 
الالزمة لمواجه��ة التحدي��ات الوبائية وطرق 

الوقاية منها.
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تطعيم 93٪ من المؤهلين حصل نصفهم على »المنشطة«.. ولي العهد رئيس الوزراء: 

 البحرين تتمتع بإحدى أعلى 
معدالت التعافي من »كورونا« في العالم

ضمن المشاريع الممولة من اإلمارات تحت »التنمية الخليجي« 

»اإلسكان« تبني 432 شقة في مدينة سلمان
هدى عبدالحميد  «

طرحت وزارة اإلس��كان مناقصة بناء 432 ش��قة سكنية 
اجتماعية في مدينة س��لمان الجزي��رة 12، قطعة أرض 
6،7،8،9،13،14 في المملكة ضمن المش��اريع الممولة 
من دولة اإلمارات العربية المتحدة تحت برنامج التنمية 
الخليج��ي، داعي��ة المقاولين المؤهلين للمش��اركة في 
المناقصة حيث تعطى األفضلية للمقاولين المس��جلين 
ف��ي دولة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة ذات الخبرة في 
األعم��ال المماثل��ة والممولة م��ن قبل دول��ة اإلمارات 

العربية المتحدة.
أما بالنس��بة للمقاولي��ن البحرينيين، فيج��ب أن يكونوا 

 AA م��ن قبل وزارة اإلس��كان أو فئة A مرخصي��ن كفئه
في مشاريع تش��ييد المباني من قبل وزارة األشغال، في 

المملكة.
كما طرحت الوزارة مزايدة ثانية إلدارة العقود والخدمات 
اإلش��رافية لموق��ع بناء 432 ش��قة س��كنية ف��ي مدينة 
س��لمان الجزي��رة 12، داعي��ة االستش��اريين المؤهلين 
للمش��اركة ف��ي المناقص��ة، حي��ث تعط��ى األفضلي��ة 
المكاتب الهندسية المسجلة في دولة اإلمارات العربية 
المتح��دة ذات الخبرة في موض��وع المناقصة والممولة 
من قبل دول��ة اإلمارات العربية المتحدة. أما بالنس��بة 
لمكاتب الهندسية البحرينية، فيجب أن تكون المكاتب 
مس��جلة ف��ي المملك��ة كفئ��ة )A( مع مجل��س تنظيم 

ممارس��ة المه��ن الهندس��ية »CRPEP«. كما طرحت 
اإلس��كان مناقصة ثالثة لألعمال األولية لتهيئة الموقع 
وحف��ر الخنادق لممر خدمات البنية التحتية في المرحلة 
الثاني��ة )أ( م��ن مش��روع مدين��ة خليفة اإلس��كاني في 
المملك��ة ضمن المش��اريع الممولة م��ن دولة اإلمارات 
العربية المتحدة تحت برنام��ج التنمية الخليجي ودعت 
المقاولي��ن المؤهلين للمش��اركة ف��ي المناقصة، حيث 
تعطى األفضلية للمقاولين المسجلين في دولة اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة ذات الخب��رة في األعم��ال المماثلة 

والممولة من قبل دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
أما بالنس��بة للمقاولي��ن البحرينيين فيج��ب أن يكونوا 
مرخصين كفئه A من قبل وزارة اإلسكان أو فئة AA في 

مش��اريع تهيئة الموقع أو البني��ة التحتية من قبل وزارة 
األشغال في مملكة البحرين.

ونوهت وزارة اإلسكان إلى أن التفاصيل الكاملة لمعايير 
األهلية والتأهيل للمناقصة س��تتوفر ف��ي وثيقة طلب 
التأه��ل، الفتة إلى أنه على الراغبين في المش��اركة في 
المناقصات مم��ن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة، ش��راء 
وثائق المناقص��ة إلكترونيًا من خالل نظام المناقصات 
اإللكترون��ي التاب��ع لمجل��س المناقص��ات والمزايدات، 
وعلى مقدمي العطاءات إرف��اق مبلغ الضمان االبتدائي 
أو بنس��بة 1% من قيمة العط��اء، أيهما أقل، وفي جميع 
األح��وال يجب أال تقل قيمة الضمان االبتدائي عن 100 

دينار.

 عبدالرحمن بن محمد: 
عالقات ودية تجمع األزهر الشريف بالبحرين

أب��دى رئيس المجلس األعلى للش��ؤون 
ب��ن  عبدالرحم��ن  الش��يخ  اإلس��المية 
محم��د ب��ن راش��د آل خليف��ة، وفضيلة 
اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ 
األزه��ر الش��ريف رئيس مجل��س حكماء 
المسلمين، اعتزازهما بالعالقات الودية 
الت��ي تجمع األزه��ر الش��ريف بالبحرين 
عموم��ًا، والمجل��س األعل��ى للش��ؤون 
اإلس��المية خصوص��ًا. جاء ذل��ك، خالل 
لقائهما أم��س في العاصم��ة أبوظبي 
المتح��دة  العربي��ة  اإلم��ارات  بدول��ة 
الش��قيقة، حيث بحثا خالل اللقاء، عددًا 
المش��تركة  والقضايا  الموضوعات  من 

التي تهم اإلسالم والمسلمين.
ونقل الش��يخ عبدالرحمن بن محمد بن 
راشد آل خليفة، إلى شيخ األزهر الشريف 
تحي��ات حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك مملكة 

البحرين المفدى، وتحيات صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 
من جانب��ه رحب اإلم��ام األكبر برئيس 
المجل��س األعلى للش��ؤون اإلس��المية 
ومش��اركته في اجتم��اع مجلس حكماء 

المس��لمين المقرر عق��ده اليوم، معربًا 
ع��ن تقديره العميق لمملك��ة البحرين 
وقيادته��ا وش��عبها، محّمل��ه تحيات��ه 
لصاح��ب الجالل��ة المف��دى ولصاح��ب 
الس��مو الملك��ي ول��ي العه��د رئي��س 

مجلس الوزراء.
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء:

لدى مشاركة سموه بكلمة افتتاحية
في الدورة االستثنائية لمنظمة الصحة العالمية

يجب علينا أن ننتهز هذه الفرصة إلحداث تغيير حقيقي، واالســـتعداد 
للتهديـــدات  نوليهـــا  التـــي  العزيمـــة  بنفـــس  العالميـــة  للجائحـــات 
الجيوسياسية على ســـالمتنا وأمننا الجماعي. عندها فقط، سنكون 
قادرين على بناء نظام صحي عالمي، والذي يمكن أن يكون يومًا ما، 

خط دفاعنا األول واألكثر فاعلية عند ظهور األمراض المعدية.
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء:

أدى انعدام وجود خطة عمل عالمية إلى توجه البلدان حول العالم 
إلى االنغالق، ونتيجة لذلك، شهدنا:

انهيار أنظمة الكشف واإلنذار المبكر.

غياب بروتوكوالت االحتواء الموحدة.

انتشار المعلومات المضللة.

العديد من الصدمات في األسواق واالضطرابات في سالسل 
اإلمدادات.

لقد أدركت مملكة البحرين، مع بدء انتشار فيروس كورونا عالمًيا 
وقبل أن يصل إلى المملكة، أن االستعداد والتعاون عزز  قدرتنا 

على تجاوز تحٍد بهذا الحجم بنجاح.
قبل شهر كامل من تسجيل أول حالة لدينا، قمنا بإنشاء غرفة عمليات 

مركزية، والتي أصبحت عصب عمليات جهود التصدي في المملكة.

تبنت البحرين سياسة الشفافية التامة، والتي عززت المسؤولية 
الجماعية وثقة المجتمع. 

اجتمع قادة المجتمع واألطباء وصانعو القرار والمواطنون والمقيمون 
معًا بروح الفريق الواحد، فريق البحرين، حول قناعة راسخة بالهدف 

المشترك. 

قام أكثر من 50،000 مواطن بالتطوع لتقديم الدعم 
في شتى المجاالت.

ال تزال تترك الكثيرين بدون إمكانية الوصول المباشر إلى السلع 
األساسية  وأدوات التشخيص والعالج والتطعيمات.
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نتيجة لهذه الجهود:
تتمتع البحرين بإحدى أعلى معدالت التعافي في العالم.

تم تطعيم ما نسبته 93% من السكان المؤهلين, وحصل حوالي 
50% منهم على الجرعة المنشطة.

لم يتم فرض إغالق كامل على مستوى المملكة.

لقد علمتنا تجربتنا:
أهمية االستعداد والتدخل المبكر.

قيمة الشفافية والتعاون وااللتزام الدائم بصنع السياسات 
القائمة على البراهين العلمية.

إن األمل يراودنا بأن تتضافر جهود دول العالم وأن تستفيد من 
الدروس المستخلصة من هذه الجائحة، وذلك بهدف السعي 

وراء جبهة موحدة تخدم الواجب األخالقي المتمثل في حماية 
أجيال اليوم واألجيال القادمة من كوارث األوبئة.
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بهذه الروح الجماعية تمكّنا من:

زيادة الطاقة االستيعابية لألسّرة الطبية بستة أضعاف.

تأمين مساكن بديلة لألشخاص الذين يعيشون في أماكن مكتظة.

تجهيز المستشفيات بما يكفي من معدات الوقاية الشخصية وأجهزة 
التنفس الصناعي ومختلف األدوية.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء:



أك��د مجلس ال��وزراء الح��رص عل��ى المتابعة المس��تمرة 
للتط��ورات العالمية بش��أن في��روس كورون��ا )كوفيد19( 
وتحوراته والتي أظه��رت خلو المملكة من المتحور الحالي 
للفي��روس، وأنه س��يتم دائم��ًا اتخ��اذ اإلج��راءات الالزمة 
عل��ى الصعيد المحل��ي لحماية أبن��اء الوط��ن والمقيمين 
بحس��ب مقتضي��ات المرحل��ة، موجه��ًا الجه��ات المعنية 
إل��ى مواصلة إجراءاتها ف��ي الرصد والمراقب��ة، مثنيًا على 
االلت��زام المجتمع��ي باإلج��راءات االحترازي��ة، مؤكدًا على 
أهمية االس��تمرار باتباعها، ومشيرًا إلى أهمية اإلقبال على 
التطعيم والجرعة المنش��طة منه لضمان صحة وس��المة 
الجميع. جاء ذلك خالل ترؤس صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
االجتم��اع االعتيادي األس��بوعي لمجلس ال��وزراء الذي عقد 
أمس بقص��ر القضيبية. في بداية االجتماع، أش��اد مجلس 
الوزراء بنتائج المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه مع أخيه صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني بن 
الحسين عاهل المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، منوهًا 
بأهميته��ا عل��ى صعيد دع��م التعاون الثنائي والتنس��يق 
بي��ن البلدين حيال مختل��ف التطورات والمس��تجدات على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.
بعدها أش��اد المجل��س بزيارة صاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئي��س مجلس ال��وزراء إلى دولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة الش��قيقة، وحضور س��موه احتف��ال اليوم الوطني 
بجن��اح مملكة البحرين بإكس��بو 2020 دبي. وفيما أش��اد 
بنج��اح دول��ة اإلمارات الش��قيقة ف��ي تنظيم ه��ذا التجمع 
العالمي الهام، فقد وجه المجلس الشكر والتقدير للجهات 
الوطنية المش��اركة على جهودها الطيب��ة، مؤكدًا على أن 
تعكس هذه المشاركة رسالة البحرين الحضارية وتقدمها 
التنموي. إلى ذلك هنأ مجلس الوزراء دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الش��قيقة رئيسًا وحكومة وش��عبًا بمناسبة اليوم 
الوطني الخمس��ين، متمنيًا لها مزيًدا من النماء واالزدهار. 
وبمناس��بة يوم المرأة البحرينية، فق��د أعرب المجلس عن 
أص��دق التهاني للم��رأة البحرينية، مش��يدا في هذا الصدد 
بجه��ود المجلس األعلى للمرأة، برئاس��ة صاحبة الس��مو 
الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
البالد المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل، 

التي أسهمت في تعزيز تقدم المرأة البحرينية.
وفي ضوء اكتشاف المتحور الحالي في عدد من دول العالم، 
أكد المجلس الحرص على المتابعة المس��تمرة للتطورات 
العالمية بشأن فيروس كورونا )كوفيد19( وتحوراته والتي 
أظهرت خلو مملكة البحرين من المتحور الحالي للفيروس، 
وأنه س��يتم دائمًا اتخاذ اإلج��راءات الالزم��ة على الصعيد 
المحلي لحماية أبناء الوطن والمقيمين بحس��ب مقتضيات 
المرحلة، موجهًا الجهات المعنية إلى مواصلة إجراءاتها في 
الرص��د والمراقبة. وأثنى المجلس على االلتزام المجتمعي 
باإلج��راءات االحترازي��ة، مؤك��دًا عل��ى أهمية االس��تمرار 
باتباعها، ومشيرًا إلى أهمية اإلقبال على التطعيم والجرعة 

المنشطة منه لضمان صحة وسالمة الجميع.
ثم نظ��ر المجلس ف��ي الموضوعات المدرج��ة على جدول 

أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

المالي��ة  الخدم��ات  قط��اع  تطوي��ر  اس��تراتيجية   .1 
)2022-2026(، والت��ي تن��درج ف��ي إط��ار أولوي��ة تنمية 

القطاع��ات الواعدة ضمن خطة التعاف��ي االقتصادي التي 
ج��اءت وفق التوجيه��ات الملكية الس��امية لحضرة صاحب 
الجاللة عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه وأعلن عنها 
مجلس الوزراء برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، ويس��تند تطوير قط��اع الخدمات 
المالي��ة إلى خمس��ة أولوي��ات تتعلق بخلق ف��رص العمل 
وتطوير التش��ريعات والسياس��ات وقطاع األسواق المالية 
والخدم��ات والتكنولوجي��ا المالي��ة وقط��اع التأمي��ن عبر 
تنفيذ 47 برنامجًا، كما تس��تهدف 8 مؤش��رات منها زيادة 
مساهمة القطاع المالي وقطاع التأمين في الناتج المحلي، 
حي��ث جاء ذلك في ضوء االطالع على مذكرة اللجنة الوزارية 

للشؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية 
بشأن مشروع قرار بتعديل قائمة المهن الطبية المعاونة 

الصادرة بالقرار رقم )24( لسنة 2016.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية 
بش��أن مش��روع مذك��رة تفاه��م بي��ن مملك��ة البحري��ن 
وجمهوري��ة كوري��ا الجنوبية للتع��اون في مج��ال الخدمة 
المدنية، بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين في مجاالت 

السياسات واالبتكار في إدارة الموارد البشرية.
4. مذكرة وزير الداخلية المتعلقة بالتحول اإللكتروني في 
بعض الخدمات التي تقدمها اإلدارة العامة للدفاع المدني 
ب��وزارة الداخلية، من خ��الل تقديمها عب��ر بوابة الحكومة 
اإللكترونية، ومنها الخدمات المتعلقة بش��هادة اس��تيفاء 
ش��روط واحتياجات الحماية والوقاية م��ن الحريق للمباني 
القائم��ة والخدم��ات المتعلقة بمعدات األمن والس��المة 

وإصدار وتجديد الرخص.
5. مذك��رة وزير األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمراني بش��أن استحداث خدمة تجديد رخص البناء لمدة 
ع��ام إضافي، لتصب��ح إجمالي مدة الترخي��ص عامين بعد 
قب��ول التجديد بش��رط تقديم طلب التجدي��د قبل انقضاء 
مدة س��ريان الترخيص، بما يلبي متطلبات المس��تثمرين 

والمطورين والمواطنين.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية 
بش��أن رد الحكوم��ة على اقتراح برغب��ة مرفوع من مجلس 

النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوعين التاليين:

1. مذكرة مش��تركة من وزير األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطي��ط العمراني ووزير العم��ل والتنمية االجتماعية 
بش��أن تعزيز اش��تراطات الس��المة في مواقع العمل للحد 
م��ن الحوادث والحف��اظ على األرواح والممتل��كات وتحديد 

المسؤوليات القانونية للجهات ذات العالقة.  
2. مذك��رة وزير األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمراني بش��أن سير العمل في تنفيذ األولويات والخطط 

والبرامج وفقًا لبرنامج الحكومة )2022-2019(.
بع��د ذلك أخذ المجلس علمًا بالتقاري��ر الوزارية المرفوعة 
من أصحاب الس��عادة الوزراء بشأن المشاركة في المؤتمر 
الثان��ي عش��ر ل��وزراء التربي��ة والتعليم العرب، والنس��خة 
الس��ابعة عش��رة لمنتدى األمن اإلقليمي »ح��وار المنامة« 
والس��عادة  المعال��ي  ألصح��اب  الخارجي��ة  والمش��اركات 
الوزراء وزيارات الوزراء وكبار المس��ؤولين بالدول الش��قيقة 
والصديق��ة إل��ى مملكة البحرين لش��هر ديس��مبر 2021، 
وتقوي��م الفعاليات للفترة من نوفمبر 2021 لغاية مارس 
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اإلقبال على التطعيم مهم والجرعة المنشطة ضمان للجميع

مجلس الوزراء: البحرين خالية من متحّور »كورونا« الجديد
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 29 نوفمبر 2021:

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

اإلشـــادة بنتائـــج المباحثات التـــي أجراها حضرة 
صاحب الجاللـــة عاهل البالد المفدى حفظه الله 
ورعـــاه مع أخيـــه صاحب الجاللة عاهـــل المملكة 

األردنية الهاشمية الشقيقة.

اإلشـــادة بزيارة صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، وحضور 
ســـموه احتفـــال اليـــوم الوطني بجنـــاح مملكة 

البحرين بإكسبو 2020 دبي.

في ضوء اكتشاف المتحور الحالي في عدد من 
دول العالـــم، التأكيد علـــى الحرص على المتابعة 
المســـتمرة للتطـــورات العالمية بشـــأن فيروس 
كورونا (كوفيـــد-19) وتحوراته والتي أظهرت خلو 

مملكة البحرين من المتحور الحالي للفيروس.

التأكيد على اتخاذ اإلجراءات الالزمة على الصعيد 
المحلـــي لحمايـــة أبناء الوطــــــن والمقيميـــــن 
بحــســــــب مقتضيـــات المرحلـــة فـــي التصدي 
للفيروس وتحوراته، وتوجيه الجهات المعنية إلى 

مواصلة إجراءاتها في الرصد والمراقبة. 

بمناســـبة يوم المـــرأة البحرينية، تهنئـــة المرأة 
البحرينية، واإلشـــادة بجهـــود المجلس األعلى 
للمرأة، برئاســـة صاحبة الســـمو الملكي قرينة 
عاهل البالد المفدى رئيســـة المجلس األعلى 

للمرأة حفظها الله.

تهنئة دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
رئيســـًا وحكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني 

الخمسين.

اإلشـــادة بااللتـــزام المجتمعي باإلجـــراءات االحترازية، والتأكيد على أهمية االســـتمرار 
باتباعها، واالقبال على التطعيم والجرعة المنشطة منه لضمان صحة وسالمة الجميع.

تعزيــز اشــتراطات الســالمة فــي مواقــع العمــل للحــد مــن الحــوادث والحفــاظ علــى األرواح 
والممتلكات وتحديد المسؤوليات القانونية للجهات ذات العالقة.

ســير العمــل فــي تنفيــذ األولويــات والخطــط والبرامــج بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيط العمراني وفًقا لبرنامج الحكومة (2019 - 2022).

أخذ المجلس علمًا بالتقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء.

الماليـــة  الخدمـــات  قطـــاع  تطويـــر  اســـتراتيجية 
(2022-2026)، الـــذي يســـتند إلى خمـــس أولويات 
تتعلـــق بخلـــق فـــرص العمـــل وتطوير التشـــريعات 
والسياســـات وقطاع األســـواق الماليـــة والخدمات 

والتكنولوجيا المالية وقطاع التأمين.

مشـــروع قـــرار بتعديـــل قائمـــة المهـــن الطبيـــة 
المعاونة الصادرة بالقرار رقم (24) لسنة 2016.

مشروع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية 
كوريا الجنوبية للتعاون في مجال الخدمة المدنية.

التحـــول اإللكترونـــي في بعض الخدمـــات التي 
المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  تقدمهـــا 
بـــوزارة الداخليـــة، من خـــالل تقديمها عبـــر بوابة 

الحكومة اإللكترونية.

اســـتحداث خدمـــة تجديـــد رخـــص البنـــاء لمـــدة عام 
إضافـــي، لتصبح إجمالي مـــدة الترخيص عامين بعد 
قبـــول التجديـــد بشـــرط تقديـــم طلـــب التجديد قبل 

انقضاء مدة سريان الترخيص.

رد الحكومـــة علـــى اقتـــراح برغبـــة مرفـــوع مـــن 
مجلس النواب.

زينل تبحث مع نظيرها الصربي تأسيس لجنة صداقة برلمانية
بحثت رئيس��ة مجلس النواب فوزية بن��ت عبداهلل زينل، 
مع رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية صربيا إيفيتس��ا 
داتشيتش، تأسيس لجنة صداقة برلمانية بين البحرين 
وصربيا، وذلك اتساقًا مع الرؤية الملكية لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل البالد 
المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه، لتعزيز التنس��يق والتعاون 
المش��ترك، واالرتقاء بالعالقات البحرينية الصربية إلى 
آفاق أرحب، مش��يدًة بما يرب��ط البلدين الصديقين من 
عالقات وطيدة قائمة على االحترام المتبادل، والس��عي 
المس��تمر للتش��اور والتباح��ث ف��ي المج��االت الحيوية 
والمهمة، وخصوصًا االقتصادية والسياحية، واالستثمار 

في الزراعة والموارد الطبيعية.
وأش��ارت إلى أنَّ الزيارات الثنائية المتبادلة بين قيادتي 
البلدين، وش��عبيهما الصديقين، تفتح مسارات تنموية 
متعددة، وُتسهم في ترس��يخ المصالح المشتركة بين 
البلدين، معربة عن االعتزاز بالنهج الثابت لجاللة الملك 
المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه ف��ي تعميق أواص��ر األخوة 
والصداق��ة مع جميع دول العالم، والجهود الدؤوبة التي 
يبذله��ا صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل 
ورعاه لبناء عالقات وثيقة ومثمرة بين البحرين ومختلف 

الدول.

وخالل جلس��ة مباحثات عقدتها رئيس��ة مجلس النواب 
م��ع رئيس الجمعي��ة الوطني��ة الصربية، عل��ى هامش 
اجتماع��ات الجمعية العامة ال���143 لالتحاد البرلماني 
الدولي في العاصمة اإلس��بانية مدري��د، أكدت الحرص 
عل��ى وضع آلية عمل مش��تركة، وص��وغ رؤى فاعلة يتم 
م��ن خاللها تبادل الخب��رات ونقل التج��ارب في المجال 
التش��ريعي، إلى جانب توحيد المواقف والتنسيق بشأن 
القضايا المشتركة التي ُتناقش في المحافل البرلمانية 

الدولية.
ونّوهت رئيس��ة مجلس النواب بنتائ��ج الزيارة التي قام 
بها س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة 

الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، إلى جمهورية 
صربي��ا الصديقة في ش��هر أبريل الماض��ي، معبرة عن 
تطلعه��ا إل��ى تكثيف الجه��ود والعمل من أج��ل الدفع 
بالعالقات الدبلوماس��ية بين البحرين وصربيا إلى مزيٍد 

من التعاون البنَّاء.
من جانبه، أع��رب رئيس الجمعي��ة الوطنية بجمهورية 
صربيا عن الفخر واالعتزاز بالروابط المتينة، والعالقات 
المتمي��زة بين صربيا والبحرين، معتب��رًا زيارة الرئيس 
الصرب��ي للبحري��ن في م��ارس الماض��ي، حدث��ًا مهمًا 
وتاريخي��ًا ف��ي العالقات بي��ن البلدين، وتؤس��س لبناء 

شراكات تحقق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
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ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة االجتماع االعتيادي 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.

فـــي بدايـــة االجتمـــاع، أشـــاد مجلـــس 
الوزراء بنتائج المباحثات التي أجراها 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة مـــع أخيه 
الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة  عاهـــل 
صاحـــب الجاللة الملـــك عبدهللا الثاني 
بـــن الحســـين، منوًهـــا بأهميتهـــا علـــى 
صعيد دعم التعاون الثنائي والتنسيق 
بين البلدين حيـــال مختلف التطورات 
الســـاحتين  علـــى  والمســـتجدات 

اإلقليمية والدولية.
بعدها، أشـــاد المجلـــس بزيارة صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء إلـــى دولـــة اإلمـــارات العربية 
ســـموه  الشـــقيقة، وحضـــور  المتحـــدة 
احتفال اليـــوم الوطني بجنـــاح مملكة 
البحريـــن بإكســـبو 2020 دبـــي. وفيمـــا 
أشـــاد بنجاح دولـــة اإلمارات الشـــقيقة 
فـــي تنظيم هذا التجمـــع العالمي الهام، 
فقـــد وجـــه المجلـــس الشـــكر والتقدير 
علـــى  المشـــاركة  الوطنيـــة  للجهـــات 
جهودهـــا الطيبـــة، مؤكـــًدا أن تعكـــس 
هذه المشـــاركة رســـالة مملكة البحرين 

الحضارية وتقدمها التنموي.
إلـــى ذلـــك، هنـــأ مجلـــس الـــوزراء دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة 
رئيًســـا وحكومة وشعًبا بمناسبة اليوم 
الوطنـــي الخمســـين، متمنًيا لهـــا مزيًدا 

من النماء واالزدهار.
وبمناســـبة يوم المـــرأة البحرينية، فقد 
أعـــرب المجلـــس عـــن أصـــدق التهاني 
للمـــرأة البحرينيـــة، مشـــيًدا فـــي هـــذا 
الصـــدد بجهود المجلس األعلى للمرأة، 
برئاســـة قرينـــة عاهـــل البـــالد رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة، التي أســـهمت فـــي تعزيز تقدم 

المرأة البحرينية.
وفي ضوء اكتشـــاف المتحـــور الحالي 
في عدد مـــن دول العالم، أكد المجلس 
المســـتمرة  المتابعـــة  علـــى  الحـــرص 
فيـــروس  بشـــأن  العالميـــة  للتطـــورات 
كورونـــا )كوفيـــد 19( وتحوراته والتي 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  خلـــو  أظهـــرت 
المتحور الحالي للفيروس، وأنه سيتم 
دائًمـــا اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمة على 
الصعيـــد المحلي لحمايـــة أبناء الوطن 
والمقيمين بحسب مقتضيات المرحلة، 
موجًها الجهـــات المعنية إلـــى مواصلة 

إجراءاتها في الرصد والمراقبة. وأثنى 
المجتمعـــي  االلتـــزام  علـــى  المجلـــس 
باإلجـــراءات االحترازية، مؤكًدا أهمية 
إلـــى  ومشـــيًرا  باتباعهـــا،  االســـتمرار 
أهمية اإلقبـــال على التطعيم والجرعة 
المنشـــطة منه لضمان صحة وســـالمة 

الجميع.
ثـــم نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعـــات 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه وقـــرر 

مايلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

قطـــاع  تطويـــر  1.اســـتراتيجية 
 ،)2026  -  2022( الماليـــة  الخدمـــات 
والتي تنـــدرج في إطـــار أولوية تنمية 
خطـــة  ضمـــن  الواعـــدة  القطاعـــات 
جـــاءت  التـــي  االقتصـــادي  التعافـــي 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات  وفـــق 
لصاحـــب الجاللـــة عاهل البـــالد وأعلن 
عنهـــا مجلس الوزراء برئاســـة صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلس الوزراء، ويستند تطوير قطاع 
الخدمات المالية إلى 5 أولويات تتعلق 
بخلق فرص العمل وتطوير التشريعات 
والسياســـات وقطاع األســـواق المالية 
الماليـــة  والتكنولوجيـــا  والخدمـــات 
وقطاع التأمين عبر تنفيذ 47 برنامًجا، 
كما تســـتهدف 8 مؤشـــرات منها زيادة 
مساهمة القطاع المالي وقطاع التأمين 
فـــي الناتـــج المحلـــي، حيث جـــاء ذلك 
في ضـــوء االطالع على مذكرة اللجنة 
الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 

والتوازن المالي.
2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن مشروع 
الطبيـــة  المهـــن  قائمـــة  بتعديـــل  قـــرار 
المعاونـــة الصـــادرة بالقـــرار رقـــم )24( 

لسنة 2016.
3. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن مشروع 
مذكـــرة تفاهـــم بيـــن مملكـــة البحريـــن 
وجمهوريـــة كوريـــا الجنوبيـــة للتعاون 
فـــي مجـــال الخدمة المدنيـــة، بما يعزز 
فـــي  البلديـــن  بيـــن  الثنائـــي  التعـــاون 
مجاالت السياسات واالبتكار في إدارة 

الموارد البشرية.
المتعلقـــة  الداخليـــة  وزيـــر  مذكـــرة   .4
بعـــض  فـــي  اإللكترونـــي  بالتحـــول 
الخدمـــات التي تقدمهـــا اإلدارة العامة 
للدفـــاع المدنـــي بـــوزارة الداخلية، من 

خـــالل تقديمهـــا عبـــر بوابـــة الحكومـــة 
اإللكترونيـــة، ومنها الخدمات المتعلقة 
بشهادة استيفاء شـــروط واحتياجات 
الحماية والوقايـــة من الحريق للمباني 
القائمـــة والخدمـــات المتعلقـــة بمعدات 
وتجديـــد  وإصـــدار  والســـالمة  األمـــن 

الرخص.
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مذكـــرة   .5
البلديـــات والتخطيط العمراني بشـــأن 
استحداث خدمة تجديد رخص البناء 
لمـــدة عـــام إضافـــي، لتصبـــح إجمالـــي 
قبـــول  بعـــد  عاميـــن  الترخيـــص  مـــدة 
التجديد بشـــرط تقديم طلب التجديد 
قبـــل انقضاء مـــدة ســـريان الترخيص، 
المســـتثمرين  متطلبـــات  يلبـــي  بمـــا 

والمطورين والمواطنين.
6. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
رد  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
الحكومة علـــى اقتـــراح برغبة مرفوع 

من مجلس النواب.
ثـــم اســـتعرض المجلـــس الموضوعين 

التاليين:
1. مذكرة مشـــتركة من وزير األشـــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
ووزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
الســـالمة  اشـــتراطات  تعزيـــز  بشـــأن 
فـــي مواقـــع العمل للحد مـــن الحوادث 
والحفـــاظ علـــى األرواح والممتلـــكات 
القانونيـــة  المســـؤوليات  وتحديـــد 

للجهات ذات العالقة.
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مذكـــرة   .2
البلديـــات والتخطيط العمراني بشـــأن 
األولويـــات  تنفيـــذ  فـــي  العمـــل  ســـير 
لبرنامـــج  وفًقـــا  والبرامـــج  والخطـــط 

الحكومة )2019 - 2022(.
بعد ذلك، أخـــذ المجلس علًما بالتقارير 
الوزاريـــة المرفوعة من الوزراء بشـــأن 
المشـــاركة فـــي المؤتمـــر الثانـــي عشـــر 
العـــرب،  والتعليـــم  التربيـــة  لـــوزراء 
والنسخة السابعة عشـــر لمنتدى األمن 
اإلقليمي “حوار المنامة” والمشـــاركات 
الخارجيـــة للـــوزراء وزيـــارات الوزراء 
الشـــقيقة  بالـــدول  المســـؤولين  وكبـــار 
والصديقة إلـــى مملكة البحرين لشـــهر 
الفعاليـــات  وتقويـــم   ،2021 ديســـمبر 
للفتـــرة من نوفمبـــر 2021 لغاية مارس 

.2022

تنفيذ 47 برنامجا تستهدف 8 مؤشرات منها زيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي

تحـــول إلكترونـــي فـــي خدمـــات شـــروط واحتياجـــات الحمايـــة والوقايـــة مـــن الحريـــق للمبانـــي القائمة

اســـتحداث خدمـــة تجديـــد رخـــص البنـــاء لعـــام إضافـــي لتصبـــح إجمالـــي مـــدة الترخيـــص عاميـــن

مجلس الوزراء: البحرين خالية من المتحور الحالي لكورونا 

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 29 نوفمبر 2021:

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

اإلشـــادة بنتائـــج المباحثات التـــي أجراها حضرة 
صاحب الجاللـــة عاهل البالد المفدى حفظه الله 
ورعـــاه مع أخيـــه صاحب الجاللة عاهـــل المملكة 

األردنية الهاشمية الشقيقة.

اإلشـــادة بزيارة صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، وحضور 
ســـموه احتفـــال اليـــوم الوطني بجنـــاح مملكة 

البحرين بإكسبو 2020 دبي.

في ضوء اكتشاف المتحور الحالي في عدد من 
دول العالـــم، التأكيد علـــى الحرص على المتابعة 
المســـتمرة للتطـــورات العالمية بشـــأن فيروس 
كورونا (كوفيـــد-19) وتحوراته والتي أظهرت خلو 

مملكة البحرين من المتحور الحالي للفيروس.

التأكيد على اتخاذ اإلجراءات الالزمة على الصعيد 
المحلـــي لحمايـــة أبناء الوطــــــن والمقيميـــــن 
بحــســــــب مقتضيـــات المرحلـــة فـــي التصدي 
للفيروس وتحوراته، وتوجيه الجهات المعنية إلى 

مواصلة إجراءاتها في الرصد والمراقبة. 

بمناســـبة يوم المـــرأة البحرينية، تهنئـــة المرأة 
البحرينية، واإلشـــادة بجهـــود المجلس األعلى 
للمرأة، برئاســـة صاحبة الســـمو الملكي قرينة 
عاهل البالد المفدى رئيســـة المجلس األعلى 

للمرأة حفظها الله.

تهنئة دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
رئيســـًا وحكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني 

الخمسين.

اإلشـــادة بااللتـــزام المجتمعي باإلجـــراءات االحترازية، والتأكيد على أهمية االســـتمرار 
باتباعها، واالقبال على التطعيم والجرعة المنشطة منه لضمان صحة وسالمة الجميع.

تعزيــز اشــتراطات الســالمة فــي مواقــع العمــل للحــد مــن الحــوادث والحفــاظ علــى األرواح 
والممتلكات وتحديد المسؤوليات القانونية للجهات ذات العالقة.

ســير العمــل فــي تنفيــذ األولويــات والخطــط والبرامــج بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيط العمراني وفًقا لبرنامج الحكومة (2019 - 2022).

أخذ المجلس علمًا بالتقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء.

الماليـــة  الخدمـــات  قطـــاع  تطويـــر  اســـتراتيجية 
(2022-2026)، الـــذي يســـتند إلى خمـــس أولويات 
تتعلـــق بخلـــق فـــرص العمـــل وتطوير التشـــريعات 
والسياســـات وقطاع األســـواق الماليـــة والخدمات 

والتكنولوجيا المالية وقطاع التأمين.

مشـــروع قـــرار بتعديـــل قائمـــة المهـــن الطبيـــة 
المعاونة الصادرة بالقرار رقم (24) لسنة 2016.

مشروع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية 
كوريا الجنوبية للتعاون في مجال الخدمة المدنية.

التحـــول اإللكترونـــي في بعض الخدمـــات التي 
المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  تقدمهـــا 
بـــوزارة الداخليـــة، من خـــالل تقديمها عبـــر بوابة 

الحكومة اإللكترونية.

اســـتحداث خدمـــة تجديـــد رخـــص البنـــاء لمـــدة عام 
إضافـــي، لتصبح إجمالي مـــدة الترخيص عامين بعد 
قبـــول التجديـــد بشـــرط تقديـــم طلـــب التجديد قبل 

انقضاء مدة سريان الترخيص.

رد الحكومـــة علـــى اقتـــراح برغبـــة مرفـــوع مـــن 
مجلس النواب.



أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة أهميـــة تعزيـــز التعاون 
الدولي في مواجهـــة مختلف التحديات 
الصحيـــة التي تواجه العالم، عبر تحويل 
التحديات الحالية إلى فرص مســـتقبلية 
نحـــو خطط أكثر فاعليـــة إلحداث تغيير 
حقيقي واالســـتعداد للتحديات العالمية 
بنفـــس العزيمـــة التـــي تولـــى للتحديـــات 
كافـــة على كل صعيد، الفتـــا إلى ضرورة 
تضافـــر جهـــود دول العالـــم عبـــر تعزيـــز 
والمبـــادرات  اإلنســـانية  اإلســـهامات 
المختلفـــة علـــى المســـتوى الدولـــي بمـــا 

يحقق األهداف المنشودة.
 وألقى سموه كلمة افتتاحية في الدورة 
االســـتثنائية لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 

جاء فيها:
أصحـــاب  الرئيســـة،  الســـيدة  “معالـــي   
الموقـــرون،  الوفـــود  أعضـــاء  الســـعادة، 
يســـرني أن أنقـــل لكـــم تحيـــات حضـــرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى وأبناء 
البحرين، وأصـــدق التمنيات الجتماعكم 

بالتوفيق..
لقـــد تجاهـــل المجتمـــع الدولـــي، ولعقود 
طويلـــة، النـــداءات العاجلـــة الصادرة من 
خبـــراء الصحـــة العامـــة، والذيـــن قامـــوا 
بتحذيرنـــا مـــرارا وتكرارا مـــن التحديات 
التـــي تواجـــه النظـــام الصحـــي العالمـــي 
والتفاوت الكبير في مســـتويات الصحة 
فـــي داخـــل الدولـــة الواحـــدة ومـــا بيـــن 
الـــدول المختلفـــة. واليوم، وفـــي الوقت 
الذي نشعر فيه بالحزن على فقدان أكثر 
من خمســـة ماليين من اآلبـــاء واألمهات 
نكـــون  أن  يجـــب  والبنـــات،  واألبنـــاء 
مستعدين اليوم للمهمة الصعبة المتمثلة 
فـــي إعادة بناء حيـــاة أولئك الذين نجوا 

من هذه الجائحة.
لقد كشف فيروس كورونا عدم جهوزية 
العالـــم، وأدى انعـــدام وجـــود خطة عمل 
عالميـــة إلـــى توجـــه البلدان حـــول العالم 
إلـــى االنغـــالق، ونتيجـــة لذلـــك، شـــهدنا 
انهيـــار أنظمـــة الكشـــف واإلنـــذار المبكر، 
وغياب بروتوكوالت االحتواء الموحدة، 
وانتشار المعلومات المضللة، والعديد من 
الصدمـــات فـــي األســـواق واالضطرابات 
في سالســـل اإلمـــدادات، والتـــي ال تزال 
تتـــرك كثيريـــن بـــدون إمكانيـــة الوصول 
المباشـــر إلـــى الســـلع األساســـية وأدوات 

التشخيص والعالج والتطعيمات.
إنـــه من الضـــروري أال نصل بأنفســـنا إلى 
القناعـــة بـــأن هـــذه الجائحـــة عبـــارة عن 
حالـــة تظهر مرة في القـــرن. يجب علينا، 
عوضـــا عن ذلـــك، أن ننتهز هـــذه الفرصة 
واالســـتعداد  حقيقـــي،  تغييـــر  إلحـــداث 

للجائحـــات العالمية بنفـــس العزيمة التي 
نوليهـــا للتهديـــدات الجيوسياســـية على 
ســـالمتنا وأمننا الجماعـــي. عندها فقط، 
ســـنكون قادرين على بنـــاء نظام صحي 
عالمـــي، والـــذي يمكن أن يكـــون يوما ما، 
خـــط دفاعنـــا األول واألكثـــر فاعلية عند 

ظهور األمراض المعدية.
لقـــد أدركـــت مملكـــة البحريـــن، مـــع بـــدء 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا عالميـــا وقبـــل 
المملكـــة، أن االســـتعداد  إلـــى  أن يصـــل 
والتعـــاون عـــزز قدرتنا علـــى تجاوز تحد 

بهذا الحجم بنجاح.
قبـــل شـــهر كامل مـــن تســـجيل أول حالة 
لدينا، قمنا بإنشاء غرفة عمليات مركزية، 
والتـــي أصبحـــت عصـــب عمليـــات جهود 
التصدي في المملكة، وركزت على حشـــد 

المؤسســـات  مـــن  واألشـــخاص  المـــوارد 
العســـكرية والمدنيـــة للتنســـيق لتحقيـــق 

استجابة شاملة على مستوى المملكة.
لقـــد تبنـــت البحريـــن سياســـة الشـــفافية 
المســـؤولية  عـــززت  والتـــي  التامـــة، 
الجماعيـــة وثقـــة المجتمـــع. لقـــد اجتمـــع 
قـــادة المجتمع واألطبـــاء وصانعو القرار 
بـــروح  معـــا  والمقيمـــون  والمواطنـــون 
الفريـــق الواحـــد، فريـــق البحريـــن، حول 
قناعـــة راســـخة بالهـــدف المشـــترك. لقـــد 
تعمقـــت روح الوحـــدة هذه فـــي كل ركن 
مـــن  أكثـــر  وقـــام  المجتمـــع،  أركان  مـــن 
50000 مواطـــن، في بلـــد ال يتجاوز عدد 
1.5 مليـــون شـــخص، بالتطـــوع  ســـكانه 

لتقديم الدعم في شتى المجاالت.
بهـــذه الـــروح الجماعية تمكنا مـــن زيادة 
الطبيـــة  لألســـرة  االســـتيعابية  الطاقـــة 
بســـتة أضعـــاف، وتأميـــن مســـاكن بديلة 
لألشـــخاص الذيـــن يعيشـــون فـــي أماكن 
مكتظة، وتجهيز المستشفيات بما يكفي 
من معـــدات الوقاية الشـــخصية وأجهزة 

التنفس الصناعي ومختلف األدوية.
نتيجـــة لهـــذه الجهـــود تتمتـــع البحريـــن 
بأحـــد أعلى معـــدالت التعافي في العالم، 
باإلضافة إلى تطعيم ما نسبته 93 % من 
الســـكان المؤهليـــن، والتي حصل حوالي 
50 % منهم على الجرعة المنشطة حتى 
اآلن. لكـــن، لـــم تكـــن الصحـــة الجســـدية 
أولويتنـــا الوحيدة؛ فقد تـــم التركيز على 
الصحـــة االقتصاديـــة والنفســـية بشـــكل 
بـــارز في اســـتجابتنا، وبفضل المشـــاركة 
المجتمعيـــة، وآليـــة “الفحـــص، والتتبـــع، 
والعـــالج” الرائد عالميا، اســـتطعنا تجنب 
وطـــأة التحـــدي دون الحاجـــة إلى فرض 

إغالق كامل على مستوى المملكة.
إن جهـــود مملكـــة البحريـــن، علـــى الرغم 
مـــن فاعليتهـــا علـــى المســـتوى المحلـــي، 
إال أنهـــا ليســـت بديـــال عـــن نظـــام صحـــة 
عامـــة عالمـــي قـــادر على وقف مســـببات 
األمـــراض فـــي مســـاراتها. لكـــن تجربتنا 
مفيدة، حيـــث تعكس أهمية االســـتعداد 
قيمـــة  وتوضـــح  المبكـــر،  والتدخـــل 
الدائـــم  وااللتـــزام  والتعـــاون  الشـــفافية 
بصنع السياســـات القائمة علـــى البراهين 
العلميـــة. ونحن على يقين تـــام بأن هذه 
المبادئ نفســـها هي التي يجب أن توجه 

مناقشاتنا هنا اليوم.
أيها السيدات والسادة.. 

لقد أحاط فيروس كورونا العالم بالعديد 
مـــن التحديات. ومع ذلـــك، يمكن التغلب 
عليها جميعا إذا كنا على اســـتعداد للعمل 
معا. لقد شاهدنا العلماء من جميع أنحاء 
العالـــم، علـــى مـــدى العاميـــن الماضييـــن، 
يتخطـــون ســـنوات مـــن األبحـــاث نحـــو 
تطوير تطعيمات عالية الفعالية في وقت 
قياســـي. وبينما تتوفـــر للجائحة لحظات 
علينـــا  يتعيـــن  أنـــه  إال  مماثلـــة،  انطـــالق 

ضمان قـــدرة وصول متســـاوية وجاهزة 
إلـــى هذه االبتكارات التي تغير مســـارات 
التعامل مع الفيروس، ال ســـيما في سياق 
التحورات الناشئة الجديدة، وفي الواقع، 
فـــإن تغطيـــة التطعيم التـــي تزيد عن 40 
% على مســـتوى العالم تنخفض إلى أقل 
مـــن 3 % فـــي بعض البلـــدان. ومع وجود 
حوالـــي مليـــار جرعـــة إضافية فـــي دول 
أخـــرى، فمـــن المحتمـــل أن تكـــون هنـــاك 

الماليين من الوفيات التي يمكن تجنبها. 
يمكننـــا حل هذا التحدي وغيـــره إذا قمنا 
بحشـــد اإلرادة السياســـية الجامعة للنظر 

بشكل شمولي إلى الخارج.
إن األمـــل يراودنـــا بـــأن تتضافـــر جهـــود 
دول العالـــم وأن تســـتفيد مـــن الـــدروس 
المســـتخلصة من هـــذه الجائحـــة، وذلك 
بهدف الســـعي وراء جبهة موحدة تخدم 
الواجـــب األخالقـــي المتمثل فـــي حماية 
مـــن  القادمـــة  واألجيـــال  اليـــوم  أجيـــال 

كوارث األوبئة”. 
هـــذا، وتعقـــد منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
 29 مـــن  الفتـــرة  فـــي  اســـتثنائية  دورة 
نوفمبـــر الجـــاري لغاية 1 ديســـمبر 2021 
لمناقشـــة آليـــات تعزيـــز العمل المشـــترك 
ووضع التدابير العالمية الالزمة لمواجهة 

التحديات الوبائية وطرق الوقاية منها.
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التوزيع العادل 
للقاحات يمكن 

أن يجنب العالم 
ماليين الوفيات

 بناء نظام صحي 
عالمي خط دفاعنا 

األول عند ظهور 
األمراض المعدية

 االستعداد والتعاون 
في البحرين عزز 

قدرتنا على تجاوز تحد 
بهذا الحجم بنجاح

تفاوت كبير في 
مستويات الصحة داخل 

الدولة الواحدة وما 
بين الدول المختلفة

ركزنا على الصحة الجسدية 
واالقتصادية والنفسية 

وتجنبنا وطأة التحدي دون 
الحاجة إلغالق كامل

جهود البحرين فاعلة 
محليا لكنها ليست 

بديال عن نظام صحة 
عامة عالمي 

البحرين تتمتع بأحد 
أعلى معدالت التعافي 
في العالم و93 % من 

السكان تلقوا التطعيمات

 الدورة االستثنائية 
تناقش تعزيز العمل 

المشترك ووضع التدابير 
العالمية لمواجهة األوبئة

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مختلف التحديات الصحية
مستعرضا سموه تفاصيل الخطة البحرينية الناجحة في مواجهة “كورونا”
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