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ــاحــــب  اســــتــــقــــبــــل حــــــضــــــرة صــ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة 
المفدى،  الــبــاد  ملك  خليفة،  آل 
ــي قــصــر الــصــخــيــر، أمـــــس، كــبــار  فـ
ــوار  ــ ــي مـــؤتـــمـــر حـ ــ الـــمـــشـــاركـــيـــن فـ
السابعة عشرة،  المنامة في دورته 
ــذي يــنــظــمــه ســـنـــوًيـــا الــمــعــهــد  ــ ــ والـ
اإلستراتيجية  لــلــدراســات  الــدولــي 

بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وفـــي بـــدايـــة االســتــقــبــال رحــب 
جالته بضيوف الباد في مملكة 
مؤتمر  في  وبمشاركتهم  البحرين 

حوار المنامة.
وتـــــفـــــضـــــل حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
السامية  الكلمة  بــإلــقــاء  الــجــالــة 

التالية، هذا نصها.
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ــة اهلل  ــمــ ــام عــلــيــكــم ورحــ ــســ الــ
وبركاته،،

إنــــــــه لــــمــــن دواعــــــــــــي ســــــــروري 
الــمــشــاركــيــن  بــجــمــيــع  أرحـــــــب  أن 
الـــمـــتـــمـــيـــزيـــن فـــــي هـــــــذه الـــــــــدورة 
الــســابــعــة عــشــرة مــن مــؤتــمــر حــوار 
ــذي يــنــظــمــه الــمــعــهــد  ــ الــمــنــامــة الـ
االستراتيجية،  للدراسات  الدولي 
يــكــون وقــتــكــم فــي مملكة  آمـــًا أن 

البحرين ممتًعا وبناًء..
على مدى العامين الماضيين، 
مـــر عــالــمــنــا بـــأســـوأ وبـــــاء عــالــمــي 
ــذي  ــ ــديــــث، والــ ــحــ ــخ الــ ــاريــ ــتــ فــــي الــ
عن  النظر  بغض  بلد،  كــل  تحدى 
ومع  الموارد،  أو  الثروة  أو  الحجم 
البحرين  مملكة  فــي  نــحــن  ذلـــك، 
التغلب  مــن  تمكنا  بأننا  فــخــورون 
الــوبــاء،  فــتــرات  أصــعــب  حتى على 
وذلــــك بــفــضــل عــمــل فــريــق العمل 
الــطــبــي الـــوطـــنـــي لـــديـــنـــا، بــقــيــادة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
الـــــوزراء، حيث كــانــت هذه  ورئــيــس 
ــة الـــشـــامـــلـــة نــاجــحــة  ــابــ ــجــ ــتــ االســ
للغاية في مكافحة جميع جوانب 
الوباء. وقد كان من دواعي سرورنا 
ــــا وتـــقـــديـــًرا  ــًي ــاًء دولــ ــنـ أن نــتــلــقــى ثـ
إلى  أدى  الذي  األمر  الستجابتنا، 
تعزيز رغبتنا في مشاركة تجربتنا 
مع اآلخرين. وفي المقابل، نرحب 
والتجارب  الخبرات  تبادل  بفرصة 
ــاء فــي جــمــيــع أنــحــاء  ــدقـ مــع األصـ

العالم.

كـــمـــا تـــــدركـــــون جـــمـــيـــًعـــا، فـــإن 
الشرق األوسط منطقة ذات أهمية 
حـــاســـمـــة لــلــعــالــم بــــأســــره، لــكــنــهــا 
منطقة ال يزال أمنها واستقرارها 
عــرضــة لــلــعــديــد مـــن الــتــحــديــات. 
ــن  ــريـ ــحـ ــبـ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ ونـــــحـــــن فــــــي مـ
مقتنعون بأن أفضل ما يبنى على 
يؤديان  اللذين  واالستقرار  األمــن 
ــفـــاظ عــلــى  ــو الـــحـ ــى الــــســــام هــ ــ إلـ
أفضل جوانب ما يميزنا والحفاظ 
عـــلـــى الـــحـــقـــوق كــــأســــاس لــلــتــقــدم 
والــتــنــمــيــة ولــلــتــجــارة. فـــي الــوقــت 
نفسه، من الضروري ضمان األمن 
أعمال  أي  اإلقليمي ضد  البحري 
عــدائــيــة، وحــمــايــة حــريــة الماحة 
التي  التجارية  البحرية  والــطــرق 

تخدم االقتصاد العالمي بأسره.
وال  كنا  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
والــحــوار  بــالــســام  ملتزمين  نـــزال 
عليه  التأكيد  تــم  كما  والــتــعــايــش، 
مــؤخــًرا فــي االتــفــاق اإلبــراهــيــمــي، 
ــيــــات  ــاقــ ــفــ ــيــــث تــــؤكــــد هـــــــذه االتــ حــ
التاريخية مجدًدا نهجنا المبدئي 

والشجاع لتحقيق السام باعتباره 
الغاية األسمى لمنطقتنا وجميع 

شعوبها.
في الخليج العربي، تظل دول 
حجر  الخليجي  التعاون  مجلس 
الـــــزاويـــــة لـــاســـتـــقـــرار، ووحـــدتـــهـــا 
مصدر قوة وخير لجميع أصحاب 
المصلحة، في المنطقة وخارجها 
عــلــى حــد ســــواء. ولــلــحــفــاظ على 
هذه الوحدة، تلتزم البحرين بفتح 
قنوات اتصال لمعالجة أي قضايا 
عــالــقــة، كــمــثــال عــلــى كــيــفــيــة حل 
الشقيقة  الـــدول  بين  األمـــور  هــذه 

والصديقة.
تقديرًا  البحرين  مملكة  تقدر 
المنامة  حــــوار  مــؤتــمــر  دور  عــالــيــًا 
ــي  ــدولـ الــــــذي يــنــظــمــه الــمــعــهــد الـ
باعتباره  االستراتيجية  للدراسات 
ــمـــي الــرئــيــســي  ــيـ ــلـ ــتـــدى اإلقـ ــنـ ــمـ الـ
لـــتـــبـــادل وجـــهـــات الــنــظــر والـــــرؤى 

لحماية وتعزيز األمن اإلقليمي.
المتميزة  الجهود  نقدر  نحن 
الـــتـــي يـــبـــذلـــهـــا الـــمـــعـــهـــد الـــدولـــي 

ــة فــي  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ لــــلــــدراســــات االسـ
ــقــــدر حــضــور  ــوار، ونــ ــ ــحـ ــ تــنــظــيــم الـ
المشاركين  من  الكبير  العدد  هذا 

المتميزين.
ــرًة أخــــرى في  فــمــرحــًبــا بــكــم مــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن. ونــتــمــنــى لكم 
جــمــيــًعــا كـــل الــتــوفــيــق فـــي مــؤتــمــر 
ونقدم   2021 لــعــام  المنامة  حـــوار 
عام  فــي  لكم  تمنياتنا  أطيب  لكم 

.2022
شكًرا

ــة اهلل  ــمـ والــــســــام عــلــيــكــم ورحـ
وبركاته 

المفدى  الملك  جــالــة  وأقـــام 
ــا لـــكـــبـــار  ــ ــًم ــريــ ــكــ مــــــأدبــــــة عـــــشـــــاء تــ
ــوار الــمــنــامــة،  ــ الــمــشــاركــيــن فـــي حـ
الحضور  مع  جالته  تبادل  حيث 
ــــول أهـــمـــيـــة انــعــقــاد  ــــث حـ ــاديـ ــ األحـ
حوار المنامة، وأبرز القضايا التي 
يناقشها في جلساته، والتي تعكس 
المشترك هو  الحوار  بأن  القناعة 
الــوســيــلــة األنــجــح لــلــحــفــاظ على 

أمن واستقرار المنطقة.

}الملك المفدى يستقبل كبار المشاركين في مؤتمر حوار المنامة.

الملك المفدى ي�شتقبل كبار الم�شاركين في م�ؤتمر ح�ار المنامة.. وي�ؤكد:

بف�ضل  ال����وب����اء  ف���ت���رات  اأ����ض���ع���ب  ع��ل��ى  ب��ال��ت��غ��ل��ب  ف����خ����ورون 

ال���ف���ري���ق ال���وط���ن���ي ب���ق���ي���ادة ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال������وزراء
����ش���رورة ���ش��م��ان الأم����ن ال��ب��ح��ري الإق��ل��ي��م��ي ���ش��د اأي اأع���م���ال ع��دائ��ي��ة وح��م��اي��ة ح��ري��ة ال��م��اح��ة 

الب�ح�رين ت�ق�در دور ح��وار ال�م�ن�ام�ة ب�اعتب�اره ال�م�ن�تدى 

ملتزم���ون بال�ض���ام والح���وار والتعاي����س كما ت���م التاأكيد علي���ه موؤخرا ف���ي التف���اق الإبراهيمي

وح�دة دول مجل��س التع�اون م�ش�در ق��ة وخي�ر والبحري�ن ملتزم�ة بفتح قن��ات ات�ش�ال لمعالج�ة اأي ق�شايا عالقة

تــســلــم حـــضـــرة صــاحــب 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة،  آل  عـــيـــســـى 
الــبــاد الــمــفــدى، أمـــس، من 
صــــاحــــب الــــســــمــــو الــمــلــكــي 
األمير تركي الفيصل، رئيس 
الملك  مــركــز  إدارة  مجلس 
والــدراســات  للبحوث  فيصل 
اإلســـــــامـــــــيـــــــة بـــالـــمـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية الشقيقة، 
كتاب »الملف األفغاني« وهو 

من تأليف سموه.
جـــــــــــــــاء ذلـــــــــــــــك خــــــــال 
اســـتـــقـــبـــال جـــالـــتـــه، لــكــبــار 
ــي مـــؤتـــمـــر  ــ ــن فــ ــيــ ــاركــ ــشــ ــمــ الــ
حـــــــــوار الــــمــــنــــامــــة. وأعـــــــرب 
عن  المفدى  الملك  جالة 
ــره لــصــاحــب  ــديــ ــقــ شــــكــــره وتــ
تركي  األمير  الملكي  السمو 
اإلهــداء  هــذا  على  الفيصل 
دوام  لسموه  متمنًيا  القيم، 

التوفيق والسداد.

ج�����ال�����ة ال����م����ل����ك ي���ت�������ض���ل���م ك�����ت�����اب »ال���م���ل���ف 

الأف����غ����ان����ي« م���ن ���ض��م��و الأم����ي����ر ت���رك���ي ال��ف��ي�����ض��ل الإق�ل�يمي الأم�ن  ل�تع�زي�ز  ال�روؤى  ل�ت�ب�ادل  الرئي�ضي  الإقليمي 
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�صخ�صيات لم تتعاف 

من غفلتها بعد..!!

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
مع عودة الحياة بشكل طبيعي، والعودة الى المدارس واألعمال 
بشكل حضوري، عادت من جديد ظاهرة تجاوز مسار السيارات في 
الشوارع العامة، واستخدام المسار األصفر، في سلوك مروري -من 

البعض- غير حضاري ومخالف للقانون.   
شخصيات لم تتعاف من غفلتها بعد..!!:

كــنــا نــظــن، ويــبــدو أن كــثــيــرا مــن الــظــن إثـــم وجــريــمــة فــي حق 
التي  الشخصيات  بعض  بأن  زائــدة،  وطيبة  سذاجة  وربما  الوطن، 
أزمة 2011،  المسؤولية خالل  اتخذت موقفا سلبيا، وتركت مواقع 
أن هذه الشخصيات وبعد مرور أكثر من 10 سنوات عادت لرشدها، 
وصححت مسارها، وتعافت من غفلتها.. إال أن الواقع يكشف غير 

ذلك، ولألسف الشديد. 
الوطن  خذلت  سابقة،  مسؤولة  لنا  تخرج  أن  معنى  فما  وإال 
لتبرر  إعالمية،  وسائل  عبر  اليوم  علينا  لتطل  ظــروف صعبة،  في 
»معالجة  كــان  بــأنــه  الــوطــن،  عــن  الــدفــاع  وتــصــف  السلبي،  موقفها 
واالستقالة  والمسؤولية  الموقع  وأن هروبها من  أمنية مرفوضة«، 
يــعــد ســلــوكــا حــضــاريــا وديــمــقــراطــيــا وإنـــســـانـــيـــا.. داعـــيـــة الجميع 

لالعتراف بأخطائهم..!!
وكــمــا أن لكل إنــســان ومــســؤول ســابــق، الــحــريــة فــي بــيــان رأيــه، 
كــي ال يتم تزييف  الــمــســؤول،  الـــرد  فــي  الــحــريــة  كــذلــك لنا  فنحن 
الحقائق والتاريخ، والقفز على الواقع، والرغبة في الحصول على 
مكانة جديدة، بعد إطفاء الحريق وانتهاء األزمة، فالبطولة بأثر 

رجعي غير مقبولة. 
ثم.. تعالوا معي قليال.. أين هي المراجعة والتقييم والتقويم 
السليم، والــعــودة لــجــادة الــحــق والــصــواب، والــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة 
إيــران  ودعمهم من  لــه،  وتسيء  الوطن  تهاجم  تــزال  الخارج ال  في 
اعتذاراتهم  هي  وأيــن  ومتواصل،  مستمر  القطرية  الجزيرة  وقناة 
كــي يتجرأ  وهـــرب،  اعــتــذار مــن استقال  هــو  أيــن  بــل  ومراجعاتهم.. 
الــيــوم ويــدعــو الــجــمــيــع لــالعــتــذار عــن أخــطــائــهــم..؟؟ فــمــثــل هــذه 

التبريرات من دواعي استمرار الغي والتحريض ضد الوطن.
األمانة،  وخانت  الــوطــن،  خذلت  وجماعات،  شخصيات  هناك 
واستقوت باألجنبي على شعبها، وقد نساهم الناس، وإن لم ينسوا 
العقلية،  وبـــذات  جــديــد،  مــن  عودتهم  ولكن  المتخاذلة،  مواقفهم 
والــرد عليهم واجــب، كي ال  أمــر غير مقبول،  المسألة،  وطــرح ذات 

ينخدع الناس، وال الجيل القادم.
»يا حيا اهلل الصوفية السياسية«.. عبارة قيلت ووردت هناك.. 
الوطنية  اهلل  »حيا  نــقــول:  ونحن  تحمل..  مــا  طياتها  فــي  وتحمل 
السياسية فقط، وال حيا اهلل التلون والقفز السياسي، أيا كان نوعه 

وشكله ومصدره«. 
خلص الكالم.. وإن عدتم عدنا.

آخر السطر:
في  المتداولة  للتغريدة  الــرســائــل  عــشــرات  وصلتني  بــاألمــس 
األخ  األعــمــال  رجــل  نشرها  والتي  االجتماعي،  التواصل  حسابات 
أعتاب  )ونــحــن على  قــائــال:  »حـــازم جــنــاحــي«، حيث كتب  الــفــاضــل 
المستوى  على  جمة  اقتصادية  تحديات  بها  جــديــدة،  سنة  بــدايــة 
وانتهاء   ،%10 إلــى  المضافة  القيمة  زيـــادة  تطبيق  فــي  المحلي 
فترة تأجيل أقساط القروض البنكية.. فإن القيمة المضافة سوف 
تمديدها  فأتمنى  األقساط  تأجيل  أمــا  محالة..  ال  تطبيقها  يتم 
 ..)2021 نهاية  إلــى  العسل  بشهر  فاستمتعوا  شــهــور..  ثالثة  مــدة 
ونحن نرى أن النقطتين سيتم تطبيقهما بداية العام، ال محالة.. 

فاستعدوا للمرحلة الجديدة.

العهد رئيس  ولــي  وأكــد سمو 
الوطن  أبــنــاء  أن  الــــوزراء  مجلس 
ــنــــاء والـــتـــطـــويـــر  ــبــ شــــركــــاء فــــي الــ
عــاهــل  وتــطــلــعــات  رؤى  لــتــحــقــيــق 
الــخــطــة  وأن  ــدى،  ــفــ ــمــ الــ الــــبــــالد 
الــحــضــريــة هـــي إحــــدى مــرتــكــزات 
النمو  لتحقيق  الحكومة  برنامج 
ــادي والـــمـــواكـــبـــة لــلــرؤيــة  ــتـــصـ االقـ

الوطنية 2030.
وأشار سموه إلى أن البحرين 
الـــرائـــدة فـــي تحقيق  الـــــدول  مـــن 
ــة لــلــتــنــمــيــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ األهـــــــــــــداف األمـ
العمل  أولــويــات  وأن  المستدامة، 
االستثمار  على  ترتكز  الحكومي 
التعليم  تطوير  عبر  اإلنسان  في 
واإلسكانية  الصحية  والخدمات 
وغــيــرهــا، مــســتــنــديــن عــلــى كـــوادر 
فـــريـــق الــبــحــريــن الـــتـــي ســاهــمــت 
بنجاح في تنفيذ مشاريع تنموية 
كبرى عززت مكانة البحرين على 
التحديات  وأن  كافة،  المستويات 
جائحة  تداعيات  بها  جاءت  التي 
ــا لــلــبــحــريــن  ــعـ كــــورونــــا شــكــلــت دافـ
إلطالق طاقاتها الوطنية وتعزيز 
اإلنــــجــــاز، مضيفا  عــلــى  قـــدراتـــهـــا 
الــســيــاســات  عـــــززت  الــبــحــريــن  أن 
تنفيذ  مــواصــلــة  عــبــر  الــتــنــمــويــة 
برنامج  الــحــضــريــة مــع  الــخــطــط 
ــم الــمــتــحــدة لــلــمــســتــوطــنــات  ــ األمـ

البشرية.
التنفيذي  المجلس  وتــعــهــد 
للمستوطنات  الــمــتــحــدة  لــألمــم 
الــبــشــريــة خـــالل اجــتــمــاعــه الــذي 
يـــقـــدم  أن  نـــــيـــــروبـــــي  فــــــي  عــــقــــد 
ــتـــي رفــعــت  ــلــــدول الـ كــــل الــــدعــــم لــ
مملكة  ضــمــنــهــا  مـــن  تـــقـــاريـــرهـــا، 
الـــبـــحـــريـــن، وذلـــــك بــالــعــمــل على 
العقبات  كــل  وتــذلــيــل  مــســانــدتــهــا 
والــــتــــحــــديــــات لـــتـــنـــفـــيـــذ أهــــــداف 

التنمية المستدامة 2030. 

وخالل االجتماع وجه رئيس 
ــوة إلــى  ــدعــ الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة الــ
-مــــن ضمنهم  ــاء  األعــــضــ الــــــدول 
مملكة البحرين- لحضور اجتماع 
رفــــيــــع الـــمـــســـتـــوى بــــشــــأن تــنــفــيــذ 
في  الجديدة  الحضرية  األجندة 

28 أبريل 2022 في نيويورك. 
ميمونة  الــســيــدة  وأوضـــحـــت 
شريف المدير التنفيذي لبرنامج 
ــم الــمــتــحــدة لــلــمــســتــوطــنــات  ــ األمـ
البشرية أن 21 دولة من أصل 195 
عضوا باألمم المتحدة الجديدة، 
رفــعــت تــقــاريــرهــا الــوطــنــيــة الــتــي 
في  بــالدهــا  جــهــود  بها  تستعرض 
تــنــفــيــذ الــخــطــة الــحــضــريــة الــتــي 
تـــم اعــتــمــادهــا فـــي مــؤتــمــر األمـــم 
المتحدة الثالث المعني باإلسكان 
)الموئل  البشرية  والمستوطنات 
في  اإلكــــوادور،  كيتو،  الثالث( في 
الفترة 17-20 أكتوبر 2016، حيث 
ــاء فــي  ــ ــــضـ اعـــتـــمـــدت الــــــــدول األعـ
المؤتمر  المتحدة في هذا  األمم 
الــحــضــريــة وهـــي وثيقة  األجــنــدة 
من شأنها أن تضع معايير عالمية 
لــتــحــقــيــق الـــتـــنـــمـــيـــة الــحــضــريــة 
في  التفكير  وإعــــادة  الــمــســتــدامــة 

والعيش  واإلدارة،  البناء،  طريقة 
في المدن.

واســـتـــعـــرض الــتــقــريــر جــهــود 
حققتها  الــتــي  الــبــحــريــن  مملكة 
الوطنية  األجــنــدة  ُمــســتــوى  عــلــى 
ــي ســعــيــهــا لــتــنــفــيــذ  ــة فــ ــيــ ــدولــ والــ
أهداف التنمية الُمستدامة 2030 
كما  الحضرية،  التنمية  وأهــداف 
تقدم ملحوظ  إحــراز  تمكنت من 
ــي تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة الــحــضــريــة  فــ
في  تــمــثــلــت   )NUA( الـــجـــديـــدة 
والتطويرية  التنموية  المشاريع 
جميع  في  تحققت  التي  الُكبرى 
الــمــمــلــكــة  كـــانـــت  إذ  ــاالت،  ــجــ ــمــ الــ
ــا فـــي خطط  ــهــ ســبــاقــة فـــي إدراجــ
رؤية  الُحكومة من خالل  وبرامج 
واســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة واضــحــة 
وُمتكاملة استندت على توجيهات 
ــم صـــاحـــب الــجــاللــة الــمــلــك  ــ ودعـ
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  بــــــن  ــد  ــمــ حــ
والُجهود  البحرين،  مملكة  ملك 
الملكي  السمو  الحثيثة لصاحب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ــر حـــــرص  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وأظـ
ــواًل وفــعــاًل  الــقــيــادة والــحــكــومــة قــ

ــيـــق هـــــــذه األهـــــــــداف  ــى تـــحـــقـ ــلــ عــ
ــتـــواكـــب األجــــنــــدة الـــدولـــيـــة فــي  لـ
مـــجـــاالت الــتــنــمــيــة لــمــا لــهــا من 
انعكاسات ايجابية على المستوى 
المواطنين بشكل  وعلى  المحلي 

خاص. 
ــود  ــهــ ومـــــــــن ضـــــمـــــن أهـــــــــم جــ
ــازات مــمــلــكــة الــبــحــريــن في  وإنــــجــ
مــســيــرتــهــا نــحــو تــحــقــيــق أهــــداف 
الخطة الحضرية الجديدة والتي 
أبــــرزهــــا الـــتـــقـــريـــر بــشــكــل مــدعــم 

بالبراهين والمراجع:
* إطالق حزم مالية تجاوزت 
بــحــريــنــي  ديــــنــــار  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  4.5
)11.9 مليار دوالر أمريكي( لدعم 
ــاد الـــمـــحـــلـــي بــمــخــتــلــف  ــتــــصــ االقــ
مــكــونــاتــه كــاســتــجــابــة لــتــداعــيــات 

جائحة كورونا.
الذين  السكان  نسبة  بلوغ   *
يعيشون تحت خط الفقر الدولي 
على المستوى الحضري الوطني 

)صفرًا(.
* زيادة متوسط دخل األسرة 
البحرينية بمعدل 47% في الفترة 

2008 - 2016م.
البحرين  مملكة  تحقيق   *

في  ــة  ــ دولـ  189 بــيــن   42 الــمــرتــبــة 
التنمية  دلــيــل  فـــي  2020م،  ســنــة 
الدول  ضمن  وتصنيفها  البشرية 
المرتفعة  البشرية  التنمية  ذات 

جدًا.
ــاه  ــيـ ــمـ الـ ــبــــكــــات  شــ تـــغـــطـــيـــة   *
السكان  ونسبة  للشرب  الصالحة 
الموصلة بشبكة الصرف الصحي 

.%100
ــرامــــج  ــبــ الــ ــم  ــجــ حــ وصـــــــــول   *
والــــــــمــــــــبــــــــادرات واالســـــتـــــثـــــمـــــارات 
ــثــــر مــــن 3.3  ــى أكــ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة إلــ
ــار بــحــريــنــي )أكـــثـــر  ــنــ مـــلـــيـــارات ديــ
أمريكي(  دوالر  مــلــيــارات   8.7 مــن 
فــي قــطــاع اإلســـكـــان مــنــذ تأسيس 

الوزارة.
* ازدياد نسبة مساهمة المرأة 
 %42.8 لتبلغ  العاملة  الــقــوى  فــي 

سنة 2020م.
ــر كــلــمــة  ــريـ ــقـ ــتـ ــا تــــنــــاول الـ ــمـ كـ
ــد بــــــن إبــــراهــــيــــم  ــمــ الــــســــيــــد مــــحــ
الــــمــــطــــوع وزيــــــــر شــــــــؤون مــجــلــس 
الــــــوزراء رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــلــمــعــلــومــات والـــســـكـــان تــضــمــنــت 
ــام مــمــلــكــة  ــتــــمــ ــى اهــ ــلـ ــد عـ ــيـ ــأكـ ــتـ الـ
الــــبــــحــــريــــن بـــــــأهـــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 

الحضرية  والتنمية  الــُمــســتــدامــة 
ــور الــــدولــــي الــفــاعــل  عـــبـــر الـــحـــضـ
والــمــشــاركــة فــي مــبــادرات وأنشطة 
الـــُمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة، 
وعــقــد الــعــديــد مـــن االجــتــمــاعــات 
النقاشية  والُمنتديات  التشاورية 
الُمنجزات  تعزيز  إلى  تهدف  التي 
وتقييمها  الحضرية  التنمية  فــي 
الراجعة  التغذية  على  والحصول 
الُمتعلقة بها، وذلك عبر مختلف 
التنفيذية  الُحكومية  الُمستويات 
والبلدية  البرلمانية  والمجالس 
القطاع  ومؤسسات  والُمحافظات 
ــاص والـــُمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي  ــ ــخـ ــ الـ
واألكاديميين، بهدف تبادل الرؤى 
وتحديد االتجاهات والمسؤوليات.

وقـــد كــانــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
التزامها  فــي  السباقة  الـــدول  مــن 
الطوعي  الــوطــنــي  الــتــقــريــر  بــرفــع 
دولـــة عضوا   195 بين  مــن  الــثــانــي 
فـــــي بــــرنــــامــــج األمـــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
)الموئل(،  البشرية  للمستوطنات 
تقريرها  رفــع  فــي  عربيًا  والــرابــعــة 
لألمم  اإللكترونية  المنصة  عبر 
الـــمـــتـــحـــدة الـــخـــاصـــة بــالــتــقــاريــر 

الحضرية الجديدة.

التقرير الطوعي الثاني للبحرين.. ق�سة نجاح بحرينية لتلبية اأهداف التنمية الم�ستدامة

الللبللاد  عللاهللل  ر�ؤى  لتحقيق  �الللتللطللويللر  الللبللنللاء  فلللي  اللللوطلللن  اأبلللنلللاء  �للشللراكللة  تللاأكلليللد 

بل���وغ المب���ادرات الحكومي���ة اأكث���ر م���ن 3.3 ملي���ارات دينار بحرين���ي بقطاع الإ�س���كان

للمستوطنات  المتحدة  لألمم  التنفيذي  المجلس  استعرض 
البشرية )الموئل( التقرير الطوعي الثاني لمملكة البحرين والذي 
وزير اإلسكان  الحمر  باسم بن يعقوب  المهندس  رفعه من قبل  تم 
تحت عنوان »التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة«، 
وقد تضمن التقرير كلمة لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد فيها أن مملكة 
سمة  تحمل  الــزمــان؛  قديم  منذ  والحضارة  أرضاللمجد  البحرين 

وإرثا أصيال ورثناه بكل فخر ونواصل ترسيخه لصناعة األفضل.

} وزير اإلسكان.

أكــــد ســلــمــان بـــن عــيــســى بن 
هندي المناعي محافظ محافظة 
الــــــمــــــحــــــرق رئــــــيــــــس الـــمـــجـــلـــس 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي عــــمــــق الــــعــــالقــــات 
البحرينية اإلماراتية، رافعا شكر 
التنسيقي  والــمــجــلــس  ــالـــي  األهـ
إلــــــى صــــاحــــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ــارة  ــ ــه زيــ ــنـ ــلـــى مــــا تــمــخــضــت عـ عـ
العربية  ــارات  ـــ اإلمـ لــدولــة  ســمــوه 
خطوات  مــن  الشقيقة  المتحدة 
من  عــدد  على  والتوقيع  تكاملية 
البلدين  بــيــن  الــتــفــاهــم  مــذكــرات 
الـــشـــقـــيـــقـــيـــن ســـتـــســـهـــم بــــدورهــــا 
فــي تــعــزيــز الــتــكــامــل االقــتــصــادي 
رفد  ومواصلة  العالقات  وتوطيد 
التنموية وخلق مزيد  القطاعات 
ــفــــرص الـــنـــوعـــيـــة لــصــالــح  ــن الــ مــ
يدعم  بما  الجميع  وازدهـــار  خير 
التعافي  خطة  وبــرامــج  أولــويــات 

االقتصادي في البلدين. 
وحـــــول مـــالحـــظـــات األهـــالـــي 
طالب عضوا المجلس التنسيقي 
خميس المقلة والدكتور إبراهيم 
مـــطـــر هـــيـــئـــة الـــكـــهـــربـــاء والــــمــــاء 
بــــضــــرورة دراســـــــة إعـــــــادة افــتــتــاح 
ــتـــب خـــــدمـــــات الـــمـــشـــتـــركـــيـــن  ــكـ مـ
وذوي  ــن  ــ ــسـ ــ الـ ــار  ــبــ ــكــ لــ ــة  ــ ــاصــ ــ وخــ
مشيدين  الخاصة،  االحتياجات 
أفضل  توفير  فــي  الهيئة  بجهود 

الخدمات للمشتركين.
من جانبه أكد المهندس نادر 
أبــوطــيــر عــضــو الــمــجــلــس رئــيــس 
الكهرباء  لطوارئ  المحرق  مركز 
مـــتـــوافـــرة  ــئـــة  ــيـ الـــهـ ــات  ــ ــدمـ ــ خـ أن 
الكترونيا، بينما تم توفير خدمة 
الــهــمــم  وذوي  الـــســـن  كـــبـــار  زيــــــارة 
يــتــم زيــارتــهــم فــي منازلهم  حــيــث 
الســـتـــالم وتــحــريــر طــلــبــاتــهــم من 
مــركــز  ــارة  ــ ــ زيـ ــــى  إلـ الـــحـــاجـــة  دون 

خدمات المشتركين.
ــي أكـــد  ــنــ ــانـــب األمــ وفـــــي الـــجـ
الــعــمــيــد صــالــح الـــدوســـري مدير 
عــــام مـــديـــريـــة شـــرطـــة مــحــافــظــة 
المحرق أن الخدمات األمنية لم 
والمراكز  الجائحة،  خــالل  تتأثر 
ــافـــة خــدمــاتــهــا  ــقـــدم كـ األمـــنـــيـــة تـ
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، وتــم 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــر الــ ــويــ ــطــ ــة وتــ ــ ــافـ ــ إضـ

ــودة  ــة بـــعـــد عــ ــاصــ الـــخـــدمـــات وخــ
والتواصل  طبيعتها  إلــى  الحياة 
بكافة  ودائــم مع األهالي  مستمر 
انطالقا  المحافظة  وقـــرى  مــدن 

من مبدأ الشراكة المجتمعية.

ــارت  ــ ــ ــلـــس أشـ ــجـ ــمـ وخــــــــالل الـ
الـــدكـــتـــورة لـــولـــوة شــويــطــر رئــيــس 
الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة بـــالـــمـــراكـــز 
ــات  الــــخــــدمــ أن  إلـــــــى  الـــصـــحـــيـــة 
ملحوظا  تــطــورا  شــهــدت  الطبية 
خالل الفترة الحالية، والبحرين 
بــاتــت مــثــاال يــحــتــذى بـــه بفضل 
الـــتـــكـــاتـــف والـــــوعـــــي والـــتـــطـــويـــر 

المستمر.
وحول تجمعات مياه األمطار 
التي تتكرر في فصل الشتاء أكد 
ــيـــد عــلــوي  ــدر الـــسـ ــ ــنـــدس بــ ــهـ ــمـ الـ
وصــيــانــة  الــمــشــاريــع  إدارة  مــديــر 
على  ــال  ــغـ األشـ وزارة  أن  الـــطـــرق 
أهـــبـــة االســــتــــعــــداد، وتـــــم الــعــمــل 
النقاط  من  العديد  صيانة  على 
مياه  تجمعات  تشهد  كانت  التي 
األمـــطـــار فــي الــفــتــرات الــســابــقــة، 
الـــتـــي تشهد  بــالــمــنــاطــق  مــعــرفــا 
ــاريـــع الــقــائــمــة  ــن الـــمـــشـ عــــــددا مــ
ــالـــي  بـــالـــمـــحـــافـــظـــة، مـــبـــاركـــا ألهـ
ــتــــاح  ــتــ مــــديــــنــــة شــــــــرق الـــــحـــــد افــ
المدخل الذي سيعمل على الحد 

من االختناقات المرورية.
وفــــــــــي مــــــجــــــال الـــــخـــــدمـــــات 
الــســيــد محمد  أكــــد  اإلســـكـــانـــيـــة 
رشـــــــدان عـــضـــو الــمــجــلــس مــديــر 
الــمــشــاريــع  وصــيــانــة  إنــشــاء  إدارة 
اإلسكانية أن المسيرة اإلسكانية 

مستمرة ووزارة اإلسكان لم تغفل 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة مــــن مـــــدارس 
ــات ومـــــــراكـــــــز صــحــيــة  ــ ــزهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ومـ
ومساجد ومماشي في مشاريعها 
ــة  ــادمـ ــقـ ــة، واأليــــــــــام الـ ــيــ ــانــ ــكــ اإلســ
ستشهد توزيع عدد من الوحدات 
على مستحقيها في مشروع شرق 

الحد.
قاللي  ساحل  مشروع  وحــول 
ــه جــــاللــــة الــمــلــك  ــ الــــــــذي أمــــــر بـ
التنمية  إدارة  مدير  أكد  المفدى 
الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــــــــــوزارة الـــصـــنـــاعـــة 
القاسمي  خالد  السيد  والتجارة 
أن العمل جار في المشروع، حيث 
شهر  في  الدفان  أعمال  ستنتهي 
مارس القادم، وسيتم االفتتاح في 

شهر ديسمبر عام 2022.
واخــتــتــم الــشــيــخ مــحــمــد بن 
إدارة  مـــديـــر  خــلــيــفــة  آل  خــلــيــفــة 
المجلس  عضو  الوطني  الــتــراث 
ــيــــد عــلــى  ــأكــ ــتــ ــالــ ــالت بــ ــ ــداخــ ــ ــمــ ــ الــ
المخططات  كــافــة  مــن  االنــتــهــاء 
والــــرســــومــــات الــهــنــدســيــة لــنــادي 
الــبــحــريــن الـــريـــاضـــي والــثــقــافــي 
بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب 
الــمــطــور  أن  مـــؤكـــدا  والــــريــــاضــــة، 
الفعلي  بالعمل  سيبدأ  العقاري 

في القريب العاجل.
ــام االجـــتـــمـــاع قـــدم  ــتـ ــــي خـ وفـ
ــــس الـــمـــجـــلـــس  ــيـ ــ ــافــــظ رئـ ــحــ ــمــ الــ
الــــوزارات  إلـــى  الــشــكــر  التنسيقي 
والـــهـــيـــئـــات ومــمــثــلــيــهــم، مــشــيــدا 
تتخذ  التي  السريعة  بالخطوات 
الخدمات  أرقى  في سبيل تقديم 

للمواطنين. 

ت��ن�����س��ي��ق��ي ال��م��ح��رق ي���وؤك���د ����س���رورة اإع����ادة

اف��ت��ت��اح م��ك��ت��ب خ���دم���ات ال��ك��ه��رب��اء وال���م���اء

} محافظ المحرق.

ــتــــور حـــســـن عــلــي  أشــــــاد الــــدكــ
الـــمـــال رئـــيـــس جــامــعــة الــبــحــريــن 
للتكنولوجيا UTB بقرار مجلس 
ــأن قـــبـــول  ــشــ ــالــــي بــ ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
وتـــســـجـــيـــل الـــطـــلـــبـــة الــخــريــجــيــن 
مــــن مــعــهــد الـــبـــحـــريـــن لــلــتــدريــب 
ــة  ــمـــدرجـ ــوم الـ ــلــ ــدبــ مــــن حـــمـــلـــة الــ
للمؤهالت  الــوطــنــي  ــار  اإلطــ عــلــى 
ــي الــــعــــالــــي،  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ )الــــــدبــــــلــــــوم الـ
ــيـــة، الــدبــلــومــا  ــنـ ــا الـــوطـ ــلـــومـ الـــدبـ
الوطنية العليا، والدبلوم المطور( 
لمواصلة دراساتهم الجامعية في 
مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فــي 
مملكة البحرين، وهو األمر الذي 
التعليم  مــجــلــس  حــــرص  يــعــكــس 
الــعــالــي عــلــى مــواكــبــة الــتــطــورات 
الــدول  مستوى  على  تحدث  التي 
للسياسات  وتــنــفــيــذًا  الــمــتــقــدمــة، 
الــحــكــومــيــة ومــــبــــادرات الــمــشــروع 
ــيـــم  ــلـ ــعـ ــتـ الـــــوطـــــنـــــي لــــتــــطــــويــــر الـ
االرتقاء  في  يسهم  بما  والتدريب 
العالي  التعليم  مــؤســســات  ــأداء  بــ

مخرجاتها  ــودة  وجــ المملكة  فــي 
ــة  ــ ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ وقـــــــدرتـــــــهـــــــا عـــــلـــــى االسـ
لــمــتــطــلــبــات واحــــتــــيــــاجــــات ســـوق 
ــه، واالنــعــكــاســات  ــاراتـ ــهـ الــعــمــل ومـ
التنمية  عــلــى  لــذلــك  اإليــجــابــيــة 
ظل  فــي  العزيز  لوطننا  الشاملة 

قيادتنا الرشيدة.
المال  الدكتور حسن  وأضــاف 
للتكنولوجيا  البحرين  أن جامعة 

ــرار  ــد بــــــدأت مـــنـــذ اســـتـــالمـــهـــا قــ قــ
مجلس التعليم العالي من خالل 
مسح  ــراء  إجــ المختلفة  كلياتها 
شـــامـــل لـــلـــمـــواءمـــة بــيــن مـــقـــررات 
ــرة فــــي مــعــهــد  ــوافـ ــتـ ــمـ الـــبـــرامـــج الـ
الـــبـــحـــريـــن لـــلـــتـــدريـــب والـــبـــرامـــج 
األكاديمية التي يتم تدريسها في 
للتكنولوجيا،  الــبــحــريــن  جــامــعــة 
ممن  المعهد  خريجي  أن  مــؤكــدًا 
يــرغــبــون فـــي مــواصــلــة دراســاتــهــم 
ــوف يــتــمــكــنــون من  الــجــامــعــيــة ســ
ــدار  ــتـ االنــــدمــــاج بــكــل ســـالســـة واقـ
في البرامج األكاديمية للجامعة، 
حــيــث تـــقـــدم الــجــامــعــة الــبــرامــج 
ــوريــــوس الـــعـــلـــوم  ــالــ ــكــ ــيــــة: بــ ــالــ ــتــ الــ
بكالوريوس  الــدولــيــة،  اإلدارة  فــي 
ــي نـــظـــم الـــمـــعـــلـــومـــات  ــ ــوم فـ ــلــ ــعــ الــ
ــوم  ــلـ ــــوس عـ ــوريـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ اإلداريــــــــــــــــة، بـ
ــاســـوب، بـــكـــالـــوريـــوس الــعــلــوم  الـــحـ
ــاتـــرونـــكـــس،  ــيـــكـ ــي هـــنـــدســـة الـــمـ ــ فـ
فـــي هندسة  الــعــلــوم  بــكــالــوريــوس 
إلى  باإلضافة  المعلومات  تقنية 

عــالوة  األعـــمـــال.  إدارة  ماجستير 
عـــلـــى االســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــمـــزايـــا 
العديدة التي تتمتع بها الجامعة 
لتلبية متطلبات شرائح المجتمع 
أو  جــدد  كطلبة  ســـواء  المختلفة 
الفصول  مــثــل ســاعــات  مــوظــفــيــن 
الـــمـــرنـــة الــصــبــاحــيــة والــمــســائــيــة 
ونظام الفصول الدراسية الثالثية 
فــي الــعــام األكــاديــمــي والــتــي توفر 
ــارًا أســــــرع لـــتـــخـــرج الــطــالــب  ــ ــسـ ــ مـ
تــوفــيــرًا لوقته ومــالــه، وهــاتــان في 
إال مع  تتوفران  الواقع ميزتان ال 
UTB في مملكة البحرين، إضافة 
إلى أن الرسوم الدراسية للبرامج 
الــجــامــعــة تعتبر  فـــي  األكــاديــمــيــة 
وفي  المتاحة  الــرســوم  أفضل  من 
المجتمع  شــرائــح  جميع  متناول 
ويتم سدادها عبر أقساط ميسرة، 
هذا إلى جانب ما توفره الجامعة 
من منح دراسية لشرائح مختلفة 
برامج  أن جميع  الطلبة، كما  من 
الـــجـــامـــعـــة مـــعـــتـــرف بـــهـــا مــحــلــيــًا 

الجامعة  أن  إلــى  إضــافــة  ودولـــيـــًا، 
تـــحـــظـــى بـــاالعـــتـــمـــاد الــمــؤســســي 
ــــن مـــجـــلـــس الــتــعــلــيــم  الـــــصـــــادر عـ

العالي بمملكة البحرين. 
ومن المقرر أن تنظم الجامعة 
ــدوة عــبــر الــفــضــاء االلــكــتــرونــي  ــ نـ
معهد  وخــريــجــي  لطلبة  مــوجــهــة 
الغرض،  لهذا  للتدريب  البحرين 
ــاعــــة الـــخـــامـــســـة  ــــن الــــســ وذلـــــــك مـ
حـــتـــى الـــســـابـــعـــة مــــن مـــســـاء يـــوم 
نــوفــمــبــر   24 الـــمـــوافـــق  األربـــــعـــــاء 
ــاري، حـــيـــث يــمــكــن لــلــطــلــبــة  ــ ــجـ ــ الـ
إلى  االنضمام  المعهد  وخريجي 
رابــط  فــي  التسجيل  عــبــر  الــنــدوة 
حساب  بايو  فــي  الموجود  الــنــدوة 
ــرام  ــجــ ــتــ ــســ ــى االنــ ــلــ ــة عــ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
خــالل  مــن  أو   utb_bahrain
utb. موقع الجامعة االلكتروني 
edu.bh أو االتصال على الرقم 
الــرقــم  أو   80001800 الــمــجــانــي 
مــن  لـــلـــمـــزيـــد   +97317787978

المعلومات عن الجامعة.

ب���ق���رار  ي�����س��ي��د   UTB ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ب���ح���ري���ن  ج���ام���ع���ة  رئ���ي�������س 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي ب�������س���اأن خ���ري���ج���ي م��ع��ه��د ال���ب���ح���ري���ن ل��ل��ت��دري��ب

} د.حسن المال.

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت 
المدعومة  اإلرهــابــيــة  الــحــوثــي  مليشيا  قــيــام  بــشــدة 
المتحدة  الــواليــات  مبنى سفارة  باقتحام  إيــران  من 
األمريكية في صنعاء ب الجمهورية اليمنية الشقيقة، 
واحتجازها عددا من الموظفين المحليين العاملين 
إرهــابــي  عمل  فــي  ممتلكاتها،  وتــخــريــب  ونــهــب  فيها 
انـــتـــهـــاًكـــا صـــريـــًحـــا التــفــاقــيــة فيينا  يــعــد  مـــرفـــوض 

للعالقات الدبلوماسية ولألعراف والمواثيق الدولية، 
واعتداًء على أمن وسالمة مبنى السفارة وطاقمها. 

اإلرهابي  العمل  هذا  أن  الخارجية  وزارة  وأكــدت 
ــانـــة الـــمـــقـــرات  ــا واضــــًحــــا لـــحـــرمـــة وحـــصـ ــ ــرًق يـــعـــد خــ
اإلفـــراج  بــضــرورة  الــدبــلــومــاســيــة، مطالبة  والــبــعــثــات 
من  واالنسحاب  المحتجزين  الموظفين  عن  اآلمن 

مبنى السفارة فوًرا. 

ال���خ���ارج���ي���ة ت���دي���ن ب�������س���دة اق���ت���ح���ام م��ل��ي�����س��ي��ا ال��ح��وث��ي 

الإره����اب����ي����ة م��ب��ن��ى ال�������س���ف���ارة الأم���ري���ك���ي���ة ف����ي ���س��ن��ع��اء

مملكة  خارجية  وزارة  أدانـــت 
ــن اســـــتـــــمـــــرار مــلــيــشــيــا  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
الـــحـــوثـــي اإلرهـــابـــيـــة الــمــدعــومــة 
مــن إيــــران فــي إطــــالق الــطــائــرات 
المسيرة المفخخة تجاه المملكة 
في  الشقيقة،  السعودية  العربية 
عــمــل عـــدائـــي مــمــنــهــج يــســتــهــدف 
الــمــدنــيــيــن والــمــنــشــآت واألعـــيـــان 
المدنية، وينتهك القانون الدولي 

ــرت بـــشـــدة  ــكــ ــنــ ــتــ اإلنـــــســـــانـــــي، واســ
ــرات تــجــاه  ــ ــائـ ــ إطـــالقـــهـــا ثـــــالث طـ
المنطقة الجنوبية من المملكة. 
الــخــارجــيــة  وزارة  تــشــيــد  وأذ 
ــاءة قــــــوات تــحــالــف  ــ ــفـ ــ بــيــقــظــة وكـ
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن الــتــي 
ــــراض وتــدمــيــر  ــتـ ــ ــن اعـ تــمــكــنــت مــ
الــطــائــرات الــمــســيــرة فــإنــهــا تؤكد 
ــوف مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن جــنــًبــا  ــ وقــ

العربية  المملكة  مــع  جــنــب  إلـــى 
لما  ودعمها  الشقيقة  السعودية 
ــذه مــــن إجـــــــــــراءات لـــلـــدفـــاع  ــتـــخـ تـ
عــن أمــنــهــا واســتــقــرارهــا وســالمــة 
الداعي  أراضيها، مجددة موقفها 
ــود  ــهـ ــجـ ــاتــــف الـ ــكــ إلـــــــى ضــــــــــرورة تــ
لــــوقــــف االعــــــــتــــــــداءات الـــحـــوثـــيـــة 
اإلرهابية اآلثمة التي تهدد األمن 

واالستقرار اإلقليمي.

ال�����خ�����ارج�����ي�����ة ت������دي������ن اإط�������������اق ال���م���ل���ي�������س���ي���ات

ال���ح���وث���ي���ة ال���م�������س���ي���رات ال��م��ف��خ��خ��ة ت���ج���اه ال�����س��ع��ودي��ة
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جاللته ي�شتقبل كبار امل�شاركني يف موؤمتر حوار املنامة.. امللك:

دول جمل�س التعاون حجر الزاوية لال�شتقرار ووحدتها م�شدر قوة للجميع

هذه  املتميزين يف  امل�شاركني  بجميع  اأرحب  اأن  �شروري  دواعي  ملن  اإنه   

الدويل  املعهد  ينظمه  الذي  املنامة  حوار  موؤمتر  من  ع�شرة  ال�شابعة  الدورة 

ممتًعا  البحرين  مملكة  يف  وقتكم  يكون  اأن  اآمالً  ال�شرتاتيجية،  للدرا�شات 

وبّناًء.

التاريخ  يف  عاملي  وباء  باأ�شواأ  عاملنا  مر  املا�شيني،  العامني  مدى  على   

احلديث، والذي حتدى كل بلد، بغ�ض النظر عن احلجم اأو الرثوة اأو املوارد، 

حتى  التغلب  من  متكنا  باأننا  فخورون  البحرين  مملكة  يف  نحن  ذلك،  ومع 

الوطني  الطبي  العمل  فريق  عمل  بف�شل  وذلك  الوباء،  فرتات  اأ�شعب  على 

الوزراء، حيث كانت  ال�شمو امللكي ويل العهد ورئي�ض  لدينا، بقيادة �شاحب 

هذه ال�شتجابة ال�شاملة ناجحة للغاية يف مكافحة جميع جوانب الوباء. وقد 

كان من دواعي �شرورنا اأن نتلقى ثناًء دولًيا وتقديًرا ل�شتجابتنا، الأمر الذي 

اأدى اإىل تعزيز رغبتنا يف م�شاركة جتربتنا مع الآخرين. ويف املقابل، نرحب 

بفر�شة تبادل اخلربات والتجارب مع الأ�شدقاء يف جميع اأنحاء العامل.

 كما تدركون جميًعا، فاإن ال�شرق الأو�شط منطقة ذات اأهمية حا�شمة للعامل 

التحديات.  للعديد من  اأمنها وا�شتقرارها عر�شة  يزال  لكنها منطقة ل  باأ�شره، 

ونحن يف مملكة البحرين مقتنعون باأن اأف�شل ما يبنى على الأمن وال�شتقرار 

اللذين يوؤديان اإىل ال�شالم هو احلفاظ على اأف�شل جوانب ما مييزنا واحلفاظ على 

ال�شروري  الوقت نف�شه، من  للتقدم والتنمية وللتجارة. يف  كاأ�شا�ض  احلقوق 

املالحة  حرية  وحماية  عدائية،  اأعمال  اأي  �شد  الإقليمي  البحري  الأمن  �شمان 

والطرق البحرية التجارية التي تخدم القت�شاد العاملي باأ�شره.

بال�شالم واحلوار والتعاي�ض،  البحرين، كنا ول نزال ملتزمني  يف مملكة 

كما مت التاأكيد عليه موؤخًرا يف التفاق الإبراهيمي، حيث توؤكد هذه التفاقيات 

الغاية  باعتباره  ال�شالم  لتحقيق  وال�شجاع  املبدئي  نهجنا  جمدًدا  التاريخية 

الأ�شمى ملنطقتنا وجميع �شعوبها.

�صاحب  ح�صرة  ا�صتقبل 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى،  البالد  ملك  خليفة،  اآل 

اأم�س  يوم  ال�صخري،  ق�صر  يف 

يف  امل�صاركني  كبار  ال�صبت، 

موؤمتر حوار املنامة يف دورته 

ينظمه  والذي  ع�صرة،  ال�صابعة 

�صنوًيا املعهد الدويل للدرا�صات 

مع  بالتعاون  اال�صرتاتيجية 

وزارة اخلارجية.

 ويف بداية اال�صتقبال رحب 

يف  الللبللالد  ب�صيوف  جاللته 

ومب�صاركتهم  البحرين  مملكة 

يف موؤمتر حوار املنامة.

�صاحب  ح�صرة  وتف�صل   

ال�صامية  الكلمة  باإلقاء  اجلاللة 

االآتية: 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

اهلل  ورحمة  عليكم  ال�صالم 

وبركاته،،
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تعزيز التعاون امل�شرتك بني جامعة العلوم

 التطبيقيـــة وجمعيــــة املهند�شيـــــن البحرينيـــــة
جامعة  ا�سرتاتيجية  مع  متا�سًيا 

خدمة  على  القائمة  التطبيقية  العلوم 

التعاون  عالقات  وتعزيز  املجتمع 

وموؤ�س�سات  الوطنية،  املوؤ�س�سات  مع 

البحرين،  مملكة  يف  املدين  املجتمع 

مع  تفاهم  مذكرة  اجلامعة  وقعت 

بهدف  البحرينية  املهند�سني  جمعية 

وال�سراكة،  التعاون  جمالت  تعزيز 

على  اجلامعة  حر�ص  اإطار  يف  وذلك 

وتبادل  التعاون  جمالت  تعزيز 

يف  واجلمعية  اجلامعة  بني  اخلربات 

املخرجات  وتعزيز  الهند�سي  القطاع 

مع  يتنا�سب  مبا  وكفاءتها  التعليمية 

احتياجات �سوق العمل.

بح�سور  التوقيع  مرا�سم  واأقيمت 

الأ�ستاذ الدكتور وهيب اخلاجة الرئي�ص 

املوؤ�س�ص ورئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة 

اأع�ساء  من  التطبيقية، ونخبة  العلوم 

العليا يف اجلامعة واجلمعية،  الإدارة 

اجلامعة  جانب  من  املذكرة  وقع  اإذ 

رئي�ص  عواد  غ�سان  الدكتور  الأ�ستاذ 

اجلامعة، ومن جانب اجلمعية الدكتور 

�سياء توفيقي رئي�ص اجلمعية.

الدكتور  الأ�ستاذ  عرب  جهته،  من 

املوؤ�س�ص  الرئي�ص  اخلاجة  وهيب 

العلوم  جامعة  اأمناء  جمل�ص  ورئي�ص 

التطبيقية عن �سعادته بتوقيع مذكرة 

التفاهم بني اجلامعة واجلمعية، م�سرًيا 

اإىل اأن هذه املذكرة تاأتي يف اإطار روؤية 

مع  التعاون  بناء ج�سور  اجلامعة يف 

لالإ�سهام  املتخ�س�سة،  املهنية  اجلهات 

بني  يجمعون  خريجني  اإعداد  يف 

العملية  واملهارات  النظرية  اجلوانب 

ب�سكل يتما�سى مع التطورات املتنوعة 

وامليدانية،  الأكادميية  اجلوانب  يف 

تعليمية  جتربة  توفري  عرب  وذلك 

يف  النطالق  على  ت�ساعدهم  متميزة 

بيئات العمل القائمة على التناف�ص.

بدوره، اأكد الأ�ستاذ الدكتور غ�سان 

عواد رئي�ص جامعة العلوم التطبيقية 

مع  التعاون  على  اجلامعة  حر�ص 

وموؤ�س�سات  الوطنية،  املوؤ�س�سات 

الفائدة  يحقق  مبا  املحلي،  املجتمع 

دعم  يف  وي�سهم  البحريني  للمجتمع 

البالد يف  التي ت�سهدها  التنمية  عجلة 

الر�سيدة حل�سرة �ساحب  القيادة  ظل 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

تقدم  اجلامعة  اأن  اإىل  م�سرًيا  الوزراء، 

برامج اأكادميية متميزة

جمعية  رئي�ص  اأكد  جانبه،  من 

�سياء  الدكتور  البحرينية  املهند�سني 

توفيقي اأن اجلمعية تويل اهتماًما كبرًيا 

�سوق  ورفد  الهند�سي  القطاع  لتعزيز 

ت�سعى  كما  الواعدة،  بالكفاءات  العمل 

جلعل املهند�ص البحريني اخليار الأول 

للتوظيف، وحتر�ص من خالل مذكرة 

العلوم  جامعة  مع  وال�سراكة  التفاهم 

الهند�سي  القطاع  رفد  على  التطبيقية 

و�سوق العمل.

مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شكري وبالتعاون مع »البحرين التخ�ش�شي«

»اأحمد كانو« ال�شحي يقيم يوًما تثقيفًيا ملر�شى ال�شكري

اأقامت عيادة ال�سكر املركزية مبركز اأحمد كانو ال�سحي يوًما 

وتوعوية  تثقيفية  حما�سرات  تخللته  ال�سكري  ملر�سى  تثقيفًيا 

اإبر  لأخذ  ال�سحيحة  ال�سكري وم�ساعفاته، والطرق  عن مر�ص 

الأن�سولني، واأهمية فح�ص القدم الذاتي، وم�ساكل الفم والأ�سنان 

م�ست�سفى  مع  م�سرتك  بتعاون  وذلك  ال�سكري،  مر�سى  لدى 

البحرين التخ�س�سي يف مقر املركز ال�سحي مبنطقة النويدرات. 

مب�ست�سفى  والت�سويق  التطوير  مدير  اأ�ساد  املنا�سبة،  وبهذه 

اليوم  فعالية  بنجاح  الها�سمي  نا�سر  التخ�س�سي  البحرين 

الطبي املجاين والتثقيفي ملر�سى ال�سكري لزوار املركز ال�سحي 

والإقبال الكبري على هذه الفعالية.

امل�ست�سفى،  م�ساهمات  اإحدى  هي  املبادرة  هذه  باأن  وقال 

اأطباء متخ�س�سني يف  قبل  ال�ست�سارات قدمت من  اأن  اإىل  لفًتا 

ملبادرة  والتقدير  بال�سكر  الها�سمي  وتقدم  العامة.  الفحو�سات 

مركز اأحمد كانو ال�سحي لتنظيمه هذه الفعالية اخلريية التي 

توؤكد دور املراكز ال�سحية يف تقدمي اخلدمات اخلريية للمجتمع 

املحلي.

فعالية  البحرين  خليج  يف  �ستي«  جاردن  »ووتر  منطقة  �سهدت 

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سكري، مب�ساركة جمعية ال�سكري البحرينية، 

وجمعية الهالل الأحمر، وجمعية اأ�سدقاء ال�سحة، ومركز الدكتور عبداهلل 

كمال الطبي، ومركز اجلنان الطبي، وبتنظيم من مطعم الكوفية.

وتاأتي هذه الفعالية يف اإطار جهود ن�سر الوعي بداء ال�سكري من حيث 

الريا�سة  باأهمية  الوعي  ولتعزيز  الوقاية،  وطرق  والأخطار  الأعرا�ص 

والغذاء ال�سحي يف الوقاية من هذا الداء، اإ�سافة اإىل دعم جهود مملكة 

البحرين يف ن�سر الوعي ال�سحي وتعزيز ال�سحة العامة جلميع ال�سكان.

»البحرين القاب�شة« تعلن عن تعيني 

مدير جديــد للمـــوارد الب�شريــــة للمجموعــــة

الوطنية  البحرين  �سركة  اأعلنت 

القاب�سة )BNH( - ال�سركة الأم ل�سركة 

البحرين الوطنية للتاأمني )bni( و�سركة 

احلياة  على  للتاأمني  الوطنية  البحرين 

الأحمد  مرمي  ال�سيدة  تعيني  - عن   )bnl(
الب�سرية  للموارد  اأول  مدير  من�سب  يف 

الأحمد  تعيني  ياأتي  حيث  للمجموعة، 

امل�ستمرة  املجموعة  جهود  مع  متا�سًيا 

واملوجهة نحو تنمية راأ�ص املال الب�سري.

ممتلكة   )BNH( اإىل  مرمي  وان�سمت 

اخلربة الوا�سعة يف جمال املوارد الب�سرية 

يف خمتلف القطاعات التي متتد لأكرث من 

قيادة  احلايل  دورها  وي�ستلزم  �سنة.   18

الت�سغيلي وبرامج  الب�سرية  املوارد  فريق 

اإدارة  اىل  بالإ�سافة  والتطوير،  التعلم 

الفرق  وتطوير  الوظيفي  والنمو  الأداء 

ا م�سوؤولة  وبحرنة الوظائف. كما هي اأي�سً

الب�سري  املال  راأ�ص  مبادرات  دعم  عن 

متا�سًيا مع الأهداف ال�سرتاتيجية ال�ساملة 

ل�سركة البحرين الوطنية القاب�سة.

الرئي�ص  الوزان،  �سمري  و�سرح 

الوطنية  البحرين  ل�سركة  التنفيذي 

التاأمني  جمموعة  »ب�سفتنا  القاب�سة: 

الرائدة يف البحرين التي تتبع روؤية مملكة 

لتحديد  جاهدين  ن�سعى  فاإننا  البحرين، 

النمو  يف  �سي�ساهمون  الذين  اخلرباء 

الوطنية  البحرين  �سركة  وجناح  ال�سامل 

على  اأ�سا�سي  ب�سكل  نركز  نحن  القاب�سة. 

ملتزمني  ونظل  املواهب  اأف�سل  جذب 

اأنحاء  جميع  يف  البحرينية  املراأة  بتمكني 

املجموعة. نرحب مبرمي يف فريق القيادة 

الدور  من  واثقون  ونحن  لدينا  العليا 

ا�سرتاتيجيتنا  حتقيق  يف  �ستلعبه  الذي 

الب�سري  املال  راأ�ص  رفع  اإىل  تهدف  التي 

وتطويره با�ستمرار«.

مرمي الأحمد

ال�شيارات امل�شتعملة املعتمدة.. اخليار 

الأف�شل والأكرث قيمة للعمالء يف ال�شرق الأو�شط

البع�ص  اإىل  بالن�سبة  ال�سيارة  ُتعترب 

اإىل  بالن�سبة  ولكنها  نقل،  و�سيلة  جمرد 

اآخرين م�سدر فخر و�سعادة، فهي متنحهم 

�سعوًرا باحلرية والتقدير، ولكن املتعارف 

ثاين  هي  ال�سيارة  اأن  الفئتني  لدى  عليه 

اأهم ا�ستثمار يقوم به الإن�سان يف حياته، 

وهو ما يربر قرار كثريين �سراء �سيارات 

التي  املالية  م�ستعملة للحد من ال�سغوط 

ميكن مواجهتها.

املعتمدة  امل�ستعملة  ال�سيارات  وت�سهد 

العامل  م�ستوى  على  متزايًدا  رواًجا 

واملنطقة، فمن خاللها يتم تفادي امل�ساكل 

ال�سيارات  ب�سراء  املرتبطة  واملخاطر 

ال�سيارات  اإن  اإذ  التقليدية،  امل�ستعملة 

من  للمعاينة  تخ�سع  املعتمدة  امل�ستعملة 

�سيانتها  وجتري  متخ�س�ص  تقني  فريق 

لتلبية اأعلى املعايري وتاأتي مرفقة ب�سمان 

ممتد. وبح�سب تقرير �سركة »فرو�ست اآند 

�سوليفان«، اأدى عدم ال�ستقرار القت�سادي 

مبيعات  تراجع  اإىل  كورونا  عن  الناجت 

 %60 اإىل   50 بن�سبة  اجلديدة  ال�سيارات 

عام  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  يف 

ال�سيارات  على  الطلب  بقي  فيما   ،2020

ومع  ذاتها.  الفرتة  قائًما خالل  امل�ستعملة 

اإيجابية يف عام 2021  الأكرث  التوقعات 

ُيتوقع  املنطقة،  يف  القت�سادات  وتعايف 

امل�ستعملة  ال�سيارات  �سوق  ي�سجل  اأن 

منًوا، ولكن الزيادة يف مبيعات ال�سيارات 

عامل  اإىل  تعزى  اأن  ميكن  ل  امل�ستعملة 

واحد منف�سل.

»ووتر جاردن �شتي« ت�شهد تنظيم فعالية باليوم العاملي لل�شكري

رئي�س جامعة البحرين للتكنولوجيا ي�شيد بقرار

التعليم العايل ب�شاأن خريجي معهد البحرين للتدريب

املال  علي  ح�سن  الدكتور  اأ�ساد 

للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  رئي�ص 

العايل  التعليم  جمل�ص  بقرار   UTB
ب�ساأن قبول وت�سجيل الطلبة اخلريجني 

للتدريب من حملة  البحرين  من معهد 

الوطني  الإطار  على  املدرجة  الدبلوم 

العايل،  الوطني  )الدبلوم  للموؤهالت 

والدبلوما الوطنية، والدبلوما الوطنية 

ملوا�سلة  املطور(  والدبلوم  العليا، 

موؤ�س�سات  يف  اجلامعية  درا�ساتهم 

البحرين،  مملكة  يف  العايل  التعليم 

حر�ص  يعك�ص  الذي  الأمر  وهو 

مواكبة  على  العايل  التعليم  جمل�ص 

م�ستوى  على  حتدث  التي  التطورات 

لل�سيا�سات  وتنفيًذا  املتقدمة،  الدول 

احلكومية ومبادرات امل�سروع الوطني 

لتطوير التعليم والتدريب مبا ي�سهم يف 

الرتقاء باأداء موؤ�س�سات التعليم العايل 

يف اململكة وجودة خمرجاتها وقدرتها 

واحتياجات  ملتطلبات  ال�ستجابة  على 

والنعكا�سات  ومهاراته،  العمل  �سوق 

ال�ساملة  التنمية  على  لذلك  الإيجابية 

لوطننا العزيز يف ظل قيادتنا الر�سيدة 

حفظها اهلل ورعاها.

املال  ح�سن  الدكتور  واأ�ساف  هذا 

للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  باأن 

جمل�ص  لقرار  ا�ستالمها  منذ  بداأت  قد 

كلياتها  خالل  من  العايل  التعليم 

�سامل  م�سح  اإجراء  على  املختلفة 

للمواءمة بني مقررات الربامج املتوفرة 

والربامج  للتدريب  البحرين  معهد  يف 

يف  تدري�سها  يتم  التي  الأكادميية 

موؤكًدا  للتكنولوجيا،  البحرين  جامعة 

يف  يرغبون  ممن  املعهد  خريجي  اأن 

�سوف  اجلامعية  درا�ساتهم  موا�سلة 

�سال�سة  بكل  الندماج  من  يتمكنون 

الأكادميية  الربامج  يف  واقتدار 

للجامعة، حيث تقدم اجلامعة الربامج 

الإدارة  العلوم يف  بكالوريو�ص  الآتية: 

نظم  يف  العلوم  بكالوريو�ص  الدولية، 

املعلومات الإدارية، بكالوريو�ص علوم 

يف  العلوم  بكالوريو�ص  احلا�سوب، 

بكالوريو�ص  امليكاترونك�ص،  هند�سة 

املعلومات  تقنية  هند�سة  يف  العلوم 

الأعمال.  اإدارة  بالإ�سافة اىل ماج�ستري 

املزايا  من  ال�ستفادة  على  عالوة 

العديدة التي تتمتع بها اجلامعة لتلبية 

متطلبات �سرائح املجتمع املختلفة �سواء 

�ساعات  مثل  موظفني  اأو  جدد  كطلبة 

وامل�سائية  ال�سباحية  املرنة  الف�سول 

يف  الثالثية  الدرا�سية  الف�سول  ونظام 

العام الأكادميي التي توفر م�ساًرا اأ�سرع 

وماله،  لوقته  توفرًيا  الطالب  لتخرج 

وهاتان يف الواقع ميزتان ل تتوفران اإل 

اإ�سافة  البحرين،  UTB يف مملكة  مع 

للربامج  الدرا�سية  الر�سوم  اأن  اإىل 

الأكادميية يف اجلامعة تعترب من اف�سل 

جميع  متناول  ويف  املتاحة  الر�سوم 

عرب  �سدادها  ويتم  املجتمع  �سرائح 

اأق�ساط مي�سرة، هذا اإىل جانب ما توفره 

ل�سرائح  درا�سية  منح  من  اجلامعة 

خمتلفة من الطلبة، كما اأن جميع برامج 

ودولًيا،  حملًيا  بها  معرتف  اجلامعة 

اإ�سافة اإىل اأن اجلامعة حتظى بالعتماد 

التعليم  ال�سادر عن جمل�ص  املوؤ�س�سي 

العايل مبملكة البحرين. 

اجلامعة  تنظم  اأن  املقرر  هذا ومن 

موجهة  الإلكرتوين  الف�ساء  عرب  ندوة 

البحرين  معهد  وخريجي  لطلبة 

للتدريب لهذا الغر�ص، وذلك من ال�ساعة 

اخلام�سة وحتى ال�سابعة من م�ساء يوم 

اجلاري،  نوفمرب   24 املوافق  الأربعاء 

املعهد  وخريجي  للطلبة  ميكن  حيث 

يف  الت�سجيل  عرب  للندوة  الن�سمام 

بايو ح�ساب  املوجود يف  الندوة  رابط 

utb_ الإن�ستغرام  على  اجلامعة 

bahrain اأو من خالل موقع اجلامعة 
الت�سال  اأو   utb.edu.bh الإلكرتوين 

اأو   80001800 املجاين  الرقم  على 

الرقم 97317787978+ للمزيد من 

املعلومات عن اجلامعة.

د. ح�سن املال
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  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.
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املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.
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�أمام  نهجها  �لبحرين  ت�ؤكد  مهمة  حمطة  كل  يف 

�لعامل �أنها بلد �لتعاي�ش و�ل�سالم.

�لأحد�ث  �أهم  من  #ح��ر_�ملنامة  �أ�سبح 

�ل�سرت�تيجية �ل�سن�ية �لتي ينتظرها �سناع �ل�سيا�سة 

وتط�ر�ت  ق�سايا  يناق�ش  حيث  و�لعامل،  �ملنطقة  يف 

ومكانتها  ومب��ردها  �ل�سرت�تيجي  مب�قعها  منطقتنا 

�لقت�سادية و�ل�سيا�سية، �إذ متثل حمط �هتمام �لعامل كله.
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خلًفا  الباب�ية  كر�شي  يعتلي  اأنتريو�ص  البابا  ـ   235

للكني�شة  ع�شر  التا�شع  البابا  ليك�ن  ب�نتيان،  للبابا 

الكاث�ليكية.

1877 - ت�ما�ص اإدي�ش�ن يخرتع اآلة »الف�ن�غراف«.

1931 - بناء اأول مبنى كني�شة يف الك�يت وهي »كني�شة 

الإجنليزية  باللغة  �شل�ات  بها  تقام  وكانت  امل�شيح«، 

والعربية ومقرها بج�ار مبنى امل�شت�شفى الأمريكاين.

اأميًنا  غايل  بطر�ص  بطر�ص  امل�شري  انتخاب   -  1991

عاًما لالأمم املتحدة لي�شبح اأول اأمني عام من دولة عربية.

1995 - الت�قيع بالأحرف الأوىل على »اتفاقية دايت�ن 

لل�شالم« والتي انتهى مب�جبها ال�شراع امل�شلح الذي دار 

يف الب��شنة والهر�شك بني عامي 1992 و1995.

2008 - جمل�ص الدوما الرو�شي ي�افق على مد الفرتة 

الرئا�شية للرئي�ص من اأربع �شن�ات اإىل �شته �شن�ات.

2017 - رئي�ص زميباب�ي روبرت م�غابي ي�شتقيل من 

من�شبه بعد نح� ثالثة عق�د ق�شاها يف هذا املن�شب.

2019 - نادي ليفرب�ل الإجنليزي يف�ز بكاأ�ص العامل 

على  تغلبه  بعد  تاريخه  مرة يف  لأول  لالأندية 2019 

نادي فالمينغ� الربازيلي بنتيجة 0-1.

الإمرباطورة اإيكاترينا الثانية تدعو الرو�س لأخذ اللقاح
ُتعر�ص يف م��شك� ر�شالة من الإمرباط�رة الرو�شية 

�شد  م�اطنيها  تلقيح  اإىل  فيها  تدع�  الثانية  اإيكاترينا 

اجلدري، على اأن يقام لحًقا مزاد علني لبيع هذه ال�ثيقة 

�شد  التطعيم  حملة  ت�اجهه  مبا  تذّكر  التي  التاريخية 

واأمرت  راهًنا.  رو�شيا  يف  �شع�بات  من  »ك�فيد-19« 

حملة  بتنظيم   1787 اأبريل   20 يف  امل�ؤرخة  الر�شالة 

تلقيح �شد اجلدري مع بدء ظه�ر و�شائل التطعيم الأوىل 

امل�شادة لهذا املر�ص الذي اجتاح مناطق يف الإمرباط�رية 

تقع الي�م يف اأوكرانيا.

وي�شتمر  م��شك�  يف  اخلمي�ص  الر�شالة  عر�ص  وبداأ 

�ش�رة  مع  بيعها  املقرر  ومن  اجلاري.  ن�فمرب   30 اإىل 

لندن  يف  »ماكدوغالز«  دار  تقيمه  مزاد  يف  لالإمرباط�رة 

يف دي�شمرب املقبل، وُقدر �شعرهما بنح� 1.2 ملي�ن جنيه 

الإمرباط�رة  وكتبت  دولر(.  ملي�ن   1.6( اإ�شرتليني 

بي�تر  الك�نت  املنطقة  حاكم  اإىل  امل�جهة  الر�شالة  يف 

اإدخال  املهام  اأهم  اإحدى  تك�ن  اأن  »يجب  روميانت�شيف: 

ا  التطعيمات �شد اجلدري الذي ي�شبب، كما نعلم، اأمرا�شً

ا بني النا�ص العاديني«. كبرية، وخ�ش��شً

�حتفل ق�سر �لإمار�ت، بالي�م �ل�طني �خلم�سني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بطيف و��سع من �لفعاليات و�لعرو�ش �ل�سيقة، حيث ميكن لل�سي�ف �ل�ستمتاع باأج��ء ر�ئعة مفعمة باأل��ن �لعلم 

�لإمار�تي �لناب�سة باحلياة يف هذ� �ملنتجع �لفاخر، من�سمني ل�سائر �لأمة باحتفالتها مبرور 50 عاًما على قيام �حتاد �لإمار�ت �ل�سبع.

قرية  �سكانها ل يدفعون فواتري الكهرباء
بف�شل  ذاتي،  ب�شكل  الطاقة  من  احتياجاتها  ت�فري  على  اإيطاليا،  يف  ب�روتا  ت�شمى  قرية  اأقدمت 

اإنتاجها مل�شادر متجددة تتمتع بها القرية، لتعلن عن عدم حاجتها لتح�شيل اأم�ال من �شكانها مقابل 

الكهرباء، وال�شماح لل�شكان بالنتفاع بالكهرباء جماًنا مدى احلياة، ب�شبب وج�د اأحد الت�ربينات التي 

تعمل عن طريق الرياح وتنتج قدرة 850 كلي�وات من الكهرباء، ما ي�فر اأكرث من احتياجات القرية.

جن�بي  �شردينيا  باإقليم  �شا�شاري  مقاطعة  يف  الإيطالية  ب�روتا  بلدة  يف  تقع  الإيطالية  القرية 

البالد، ويبلغ عدد �شكانها 300 ن�شمة، حيث يعي�ش�ن جميعهم بف�شل بناء ت�ربينات رياح بقدرة 

850 كيل�وات.

واأ�شبحت قرية ب�روتا ال�شغرية اأول جمتمع للطاقة املتجددة بالكامل يف �شردينيا، حيث ميكن 

اأن تعمل الطاقة من ال�شم�ص وجتديد الطاقة، بهدف تبني مبداأ ال�شتدامة وحماربة التهجري ال�شكاين 

اأولئك الذين ولدوا هناك وملن قد يرغب�ن يف  وجعل احلياة داخل القرية جذابة مرة اأخرى لكل من 

النتقال اإليها.

يف قرية ب�روتا ل يدفع ال�شكان ف�اتري للكهرباء، امليزة التي ل ت�شمل فقط �شكان البلدية الإيطالية، 

ا، على اأمل اأن ي�ؤدي غياب تكاليف املعي�شة للكهرباء اإىل جذب �شكان جدد اإىل قرية  ولكن ال�افدين اأي�شً

�شردينيا اجلميلة.

قطة بـ4 اآذان ت�سبح جنمة مواقع التوا�سل
ُولدت القطة ميدا�ص باأربع اآذان وعيب يف الفك، ب�شبب 

طفرة جينية اأثناء التك�ين، لكن هذا مل مينع من اأن ت�شبح 

اأ�شهر جنمة على  اأربعة  القطة الرتكية البالغة من العمر 

الإنرتنت، يتابعها اأكرث من 77 األف �شخ�ص على و�شائل 

الت�ا�شل الجتماعي.

ُولدت القطة ال�شغرية يف اأحد �ش�ارع اأنقرة مع خم�شة 

اأ�شقاء، وتبنتها فيما بعد كاني�ص دو�شيميت�شي وعائلتها.

من  ميدا�ص  حب  يف  وقع�ا  اإنهم  العائلة  اأفراد  وقال 

انطالًقا  ا�شت�شافتها مبنزلهم،  الأوىل، ورغب�ا يف  النظرة 

من ال�شع�ر بالتعاطف مع حي�ان ينتظره م�شري جمه�ل، 

يف ظل �شعف اإمكانية العث�ر على من يكفله ب�شبب حالته 

الفريدة.

وقالت دو�شيميت�شي، التي تربي اثنني من الكالب من 

ا: »مل نفكر قط يف �شراء  اأي�شً ف�شيلة »غ�لدن ريرتيفر« 

قطة. كل ما اأردناه ه� اإنقاذ قطة من ال�شارع، وقد رغبنا 

يف تبنيها«.

يف  ميدا�ص  امللك  �شخ�شية  من  القطة  ا�شم  ا�شُتق 

الأ�شاطري الإغريقية، وه� ملك كان له قدرة على حت�يل 

اأي �شيء يلم�شه اإىل ذهب، لكنه كان باأذين حمار.

عرب  الإنرتنت،  على  وا�شعة  �شهرة  ميدا�ص  وحققت 

الجتماعي ح�ل حياتها  الت�ا�شل  و�شائل  املن�ش�رات يف 

الي�مية مع الكلبني �ش�زي وزين�.

وفاة واحدة.. و26 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س كورونا وتعايف 20 حالة

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

عددها 15116 يف ي�م 20 ن�فمرب 2021، اأظهرت 

حالة   11 منها  جديدة  قائمة  حالة   26 ت�شجيل 

قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة   13 و  وافدة،  لعمالة 

و حالتان قادمتان من اخلارج، كما تعافت 20 حالة 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.275732

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية حالتان، 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 

حالة واحدة، يف حني اأن 220 حالة و�شعها م�شتقر 

 222 بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  من 

حالة قائمة.



 الملك يتسّلم كتاب 
»الملف األفغاني« من تركي الفيصل

تس��لم حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، ملك البالد المف��دى حفظه اهلل 
ورعاه، أمس الس��بت، من صاحب الس��مو الملك��ي األمير تركي الفيصل، رئي��س مجلس إدارة مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراس��ات اإلس��المية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، كتاب »الملف 

األفغاني« وهو من تأليف سموه.
جاء ذلك خالل استقبال جاللته، أيده اهلل، لكبار المشاركين في مؤتمر حوار المنامة.

وأعرب جاللة الملك المفدى عن ش��كره وتقديره لصاحب الس��مو الملكي األمير تركي الفيصل على 
هذا اإلهداء القيم، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والسداد.

العاهل: مررنا بأسوأ وباء في التاريخ الحديث والبحرين تغلبت عليه

نرحب بتبادل الخبرات والتجارب مع األصدقاء في العالم
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 ناصر بن حمد يستعرض ومستشار 
األمن القومي البريطاني عالقات التعاون

استقبل س��مو اللواء الركن الشيخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة، مستش��ار األم��ن الوطني 
قائد الحرس الملكي أمس، مستش��ار األمن 
الفغ��روف،  س��تيفن  البريطان��ي  القوم��ي 
بمناس��بة مش��اركته ف��ي فعالي��ات ح��وار 

المنامة 2021.
ورحب س��مو مستش��ار األمن الوطني قائد 

الحرس الملكي بمستش��ار األم��ن القومي 
البريطاني، مش��يدًا بمشاركته في فعاليات 
ح��وار المنام��ة 2021، كما تم اس��تعراض 
مس��ار العالقات البحريني��ة  البريطانية وما 
تشهده تلك العالقة من تطور على مختلف 
األصعدة، مؤكدًا س��موه الحرص المتبادل 
لتطويرها وتنميتها على المستويات كافة 

بما يخدم األه��داف والمصالح المش��تركة 
للبلدين والشعبين الصديقين.

وأش��اد س��موه بال��دور ال��ذي تضطل��ع به 
المملكة المتحدة على الساحتين اإلقليمية 
والدولية وجهودها وإسهاماتها البناءة في 
ترس��يخ قواعد األمن واالس��تقرار والس��لم 

العالمي.

البحرين تدين استمرار »الحوثي« 
 اإلرهابية في إطالق الطائرات 

المسيرة تجاه السعودية
أدانت وزارة الخارجية، اس��تمرار ميليشيا الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران 
ف��ي إط��الق الطائرات المس��يرة المفخخة تج��اه المملكة العربية الس��عودية 
الش��قيقة، في عم��ل عدائي ممنهج يس��تهدف المدنيين والمنش��آت واألعيان 
المدني��ة، وينته��ك القان��ون الدولي اإلنس��اني، مس��تنكرة بش��دة إطالقها 3 
طائ��رات تجاه المنطق��ة الجنوبية من المملكة. وإذ تش��يد »الخارجية« بيقظة 
وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير 
الطائ��رات المس��يرة، فإنها تؤك��د وقوف مملك��ة البحرين جنبا إل��ى جنب مع 
المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة ودعمها لما تتخذه من إجراءات للدفاع 
عن أمنها واس��تقرارها وس��المة أراضيها، مجددة موقفه��ا الداعي إلى ضرورة 
تكات��ف الجهود لوقف االعت��داءات الحوثية اإلرهابية اآلثم��ة التي تهدد األمن 

واالستقرار اإلقليمي.

 البحرين تدين اقتحام 
 »الحوثي« اإلرهابية مبنى 

سفارة الواليات المتحدة بصنعاء
أدان��ت وزارة الخارجي��ة واس��تنكرت بش��دة، قيام ميليش��يا الحوث��ي اإلرهابية 
المدعوم��ة من إي��ران باقتحام مبنى س��فارة الواليات المتح��دة األمريكية في 
صنعاء ب الجمهورية اليمنية الشقيقة، واحتجازها عددًا من الموظفين المحليين 
العاملي��ن فيها ونه��ب وتخريب ممتلكاتها، في عم��ل إرهابي مرفوض يعتبر 
انته��اكًا صريح��ًا التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماس��ية ولألع��راف والمواثيق 
الدولية، واعتداًء على أمن وسالمة مبنى السفارة وطاقمها. وأكدت »الخارجية«، 
أن ه��ذا العمل اإلرهاب��ي يعد خرقًا واضحًا لحرمة وحصان��ة المقرات والبعثات 
الدبلوماس��ية، مطالب��ة بضرورة اإلف��راج اآلمن ع��ن الموظفي��ن المحتجزين 

واالنسحاب من مبنى السفارة فورًا.
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األعراض والتاريخ المرضي سببان لبدء الفحص

 خبراء بندوة                 : وفيات ممارسي 
الرياضة في البحرين ضئيلة مقارنة بدول أخرى

أيمن شكل - تصوير: سهيل وزير «

أك��د متخصصون في الطب واألمراض المرتبطة بممارس��ة الرياضة ومدربون، أن أغلب الوفيات التي حدثت أثناء 
ممارسة الرياضة كانت ألشخاص لديهم تاريخ مرضي وراثي العتالل عضلة القلب، الذي يعد أشهر أسباب الوفيات 
المفاجئة عند صغار الس��ن، الفتين إلى أن معدالت الوفيات التي حدثت في البحرين تعتبر ضئيلة بالمقارنة مع 
دول أخرى. وأش��اروا في ندوة »الوطن«، حول »مس��ببات ظاهرة الوفاة أثناء ممارسة الرياضة، إلى إمكانية تفادي 
حدوث الوفيات بإجراء فحوصات س��ريرية وللقلب قبل ممارس��ة الرياضة توفرها المستشفيات الحكومية مجانًا«، 
مثمنين الدعم الكبير من س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال األنس��انية وش��ؤون 

الشباب لكل من حملة »نبض الرياضي« ومؤتمر »طب القلب الرياضي« الذي سيعقد بداية ديسمبر المقبل.
واس��تضافت الن��دوة، كل من استش��اري أمراض القلب ورئيس قس��م 
كهرب��اء القلب بمركز الش��يخ محمد ب��ن خليفة بن س��لمان آل خليفة 
التخصص��ي ورئي��س مؤتم��ر »طب القل��ب الرياض��ي« وحملة »نبض 
الرياض��ي« الدكت��ور عادل خليف��ة، ورئيس��ة مجموعة األم��راض غير 
الس��ارية ب��وزارة الصحة الدكت��ورة أميرة آل نوح، والم��درب والمحاضر 

الدولي باألكاديمية األولمبية البحرينية عادل العصفور.

د. أميرة آل نوح

النشاط البدني اليؤدي إلى الوفاة 
واألسباب تتعلق بالجهاز الدوري

 أميرة آل نوح: أسباب متعددة للوفاة 
أثناء الرياضة واألهم إمكانية قياسها

أكدت رئيس��ة مجموعة األمراض غير الس��ارية 
بوزارة الصحة الدكتورة أميرة آل نوح، أن هناك 
أس��بابًا عديدة لحدوث الوفيات أثناء ممارس��ة 
الرياضة، لكن األهم هو إمكانية قياسها، وهذا 
ما أوضحته الدراس��ة العلمية سواء المحلية أو 

العالمية. 
وأش��ارت في مداخلتها بندوة »الوطن«، إلى 4 
أمراض رئيس��ة مشتركة فيما بينها في عوامل 
الخط��ر المس��ببة له، تش��مل أم��راض القلب 
واألوعية الدموية، واألورام، والجهاز التنفس��ي 
المزم��ن وداء الس��كري، وه��ي تش��مل أنماط 
حياة غير صحية وعوامل سلوكية مثل التدخين 
والخمول البدني وعدم ممارسة الرياضة وعدم 

تن��اول الغذاء غير الصحي ال��ذي ال يحتوي على 
الخض��ار والفواكه والدهون الجيدة، والس��منة 

وارتفاع الدهون.
ونوه��ت، بأن معدالت الوفيات التي حدثت في 
البحرين تعتبر ضئيلة بالمقارنة مع دول أخرى، 
ولك��ن ت��م دراس��تها ألهميتها وألن النش��اط 
البدني ال يفترض أن يتس��بب في الوفاة، حيث 
بينت الدراس��ات أن تلك الحاالت موجودة ولها 
أس��باب تتعلق بالجه��از الدوري مث��ل العيوب 

الخلقية، أو أمراض القلب واألوعية الدموية.
وأكدت، أن الرعاية الكريمة لسمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة واهتمامه بالرياضة ورعاية 
ممارسي جميع أنشطتها، هيأ البيئة المناسبة، 

وحت��ى ف��ي عدم ح��دوث مث��ل ه��ذه الحاالت، 
فإن س��موه قدم الكثي��ر من الدع��م للرياضة 
والرياضيي��ن، وتح��رك س��موه العاج��ل ببحث 
أسباب حدوث الظاهرة، يكمل الصورة الجميلة 

للرياضة في البحرين.
وبينت آل ن��وح، أن وزيرة الصحة فائقة الصالح 
وجه��ت إدارة تعزي��ز الصح��ة بتنظي��م ورش 
وحم��الت باإلضاف��ة لالس��تعداد لمؤتمر طب 
القلب الرياض��ي المنعقد في ديس��مبر، فضاًل 
عن أنش��طة أخرى للوزارة، متمثلة في الكشف 
المبك��ر عن األمراض غير الس��ارية، وس��تقوم 
الحملة بعمل ورش لإلسعافات األولية مترادفة 

مع فعاليات المؤتمر.

عادل العصفور
 إلزام الالعب بالفحوصات

للتعامل معه على أساس علمي

 3 مخاطر بشرية وبيئية
وتجهيزية في علم التدريب

 العصفور: لدينا خطط منوعة 
وفق منهج مدروس للتعامل مع إصابة الالعب

أكد المدرب والمحاضر الدولي باألكاديمية األولمبية 
البحرينية عادل العصفور، أن هناك بعض اإلش��ارات 
التي يظهرها جس��م اإلنس��ان وعادة ما يكون هناك 
خطط منوعة وبديلة ومكتوبة وفق منهج مدروس، 

في حال تعرض أي العب لإلصابة.
ولف��ت في مداخلته بندوة »الوط��ن«، إلى أن ظروف 
كل ممارس رياضة تختلف عن اآلخر سواء في القدرات 
أو العم��ر واألم��راض التي ق��د تؤثر على ممارس��ة 
الرياضة، حيث يجب أن يقوم ممارس الرياضة بإجراء 
الفح��وص التي توفرها وزارة الصحة مجانًا، مبينًا أن 
هن��اك اس��تمارة خاصة لفح��ص الرياضيي��ن، وعلى 
الم��درب أن يل��زم الالع��ب بإحضار االس��تمارة التي 
تبين نتيجة الفحوصات، للتعامل معه على أس��اس 

علمي صحيح.
وق��ال: »نقوم بتدريب��ات اللياقة البدني��ة قبل البدء 
بممارس��ة الرياضة وقياسها وعلى أساسها يتم بناء 
برنام��ج مناس��ب لكل الع��ب على ح��ده، يراعى فيه 
الفروق الفردية مثل العمر الزمني والعمر التدريبي 

وعوام��ل النمو والتطور واألمراض إذا كانت موجودة 
أو اإلصاب��ات الس��ابقة، ويتم التدريب على أس��اس 
برامج وعلوم رياضية أرس��تها األكاديمية األولمبية 
واللجن��ة األولمبي��ة منذ س��نوات وبدعم من رؤس��اء 
اللج��ان األولمبي��ة لبرام��ج التدري��ب من��ذ 37 عامًا 
وخرج جميع المدربين س��واء في البحرين أو الش��رق 

األوسط«.
وأوضح، أن من نتائج مبادرة س��مو الش��يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك المفدى لش��ؤون 
الش��باب والرياضة رئيس المجلس األعلى للش��باب 
والرياض��ة، إدم��اج برامج اإلس��عافات األولية ضمن 
برامج التدريب، وت��م التعاقد مع القاعدة األمريكية 
لتنظي��م ورش إس��عافات أولية مصاحب��ة للبرنامج 

الوطني للتدريب.
وق��ال »عند تنظيم أي نش��اط رياضي، يتم تضمينه 
فريق إس��عافات أولية متواجد طوال الفعالية، فضاًل 
عن توفير الفحوصات السابقة على بدء النشاط، أما 
بالنسبة لألنشطة الرياضية المنتظمة فإن المدرب 

يق��وم بعمل فحوص��ات دورية ضم��ن برنامج زمني 
لالعبي��ن لقي��اس قدراته��م على مواصلة الموس��م 

الرياضي أو حتى إحدى المسابقات«.
وأش��ار إلى أن هناك 3 مخاطر في علم التدريب وهي 
البش��رية والبيئية والتجهيزات، حي��ث تعتبر البيئة 
أح��د مرتكزات تجهي��زات التدري��ب ومراع��اة الجو، 
ويجب مراع��اة زمن التدريب وعم��ر الالعب وعوامل 
النم��و والتطور والمش��كالت الصحية، ونس��بة عدد 
ضربات القلب أثناء التدريب مقارنة مع اإلنسان غير 

الرياضي.
وأوضح، أن ش��عار مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
في يوم البحرين الرياضي منذ 3 س��نوات كان »محو 
األمي��ة البدني��ة«، واليوم الئح��ة المدربين التي تم 
اعتمادها من سمو الشيخ ناصر تنظم عمل المدربين 
في جميع الن��وادي الصحية ومراك��ز التدريب، بحيث 
يخضع المدرب لدورات متخصصة وحزمة من العلوم 
ب��دورة كندية معتمدة، وس��يتم تقدي��م ملخصات 

للدورات العلمية في المؤتمر.

خليفة: الوفيات المفاجئة عند الرياضيين نادرة
أكد استش��اري أم��راض القلب ورئيس قس��م كهرباء 
القل��ب بمركز الش��يخ محم��د بن خليفة بن س��لمان 
آل خليف��ة التخصص��ي ورئي��س مؤتمر ط��ب القلب 
الرياض��ي وحملة »نب��ض الرياض��ي«، الدكتور عادل 
خليفة، أن الوفي��ات المفاجئة عند الرياضيين تعتبر 
من الن��وادر، بدلي��ل أنه يوج��د ماليي��ن الرياضيين 
يمارس��ون الرياضة بينما نسبة الحوادث جدًا ضئيلة. 
وأض��اف في مداخلته بندوة »الوطن«، أن الدراس��ات 
الت��ي نعتم��د عليها جاءت م��ن أمري��كا، أظهرت أن 
نس��بة الوفيات بين الرياضيين هي 1 لكل 80 - 100 
ألف رياضي، وعلى الرغم من النسبة الضئيلة تلك، إال 
أن أهميتها تكمن في النظرة النمطية للرياضي بأنه 
شخص يتمتع بصحة ممتازة وصغير في العمر ووزنه 
مثالي ويحصل على تغذية مثالية، ولذلك يس��تغرب 
وفات��ه بس��بب الرياضة، وذل��ك له تأثي��ر اجتماعي 
وأيضًا على المس��توى الصحي وعادة ما يتم تسليط 

الضوء إعالميًا على هذه النادرة. 
وأشار إلى أن هناك طريقين، األول هو األعراض والثاني 
التاريخ المرضي، ويقس��م األطباء حاالت الوفيات بين 
من هم أقل من 35 سنة ومن تجاوزوا هذا العمر ألن 
األسباب تكون مختلفة، حيث ترجع النسبة األكبر من 
وفيات من تجاوزوا الخامس��ة والثالثين إلى انس��داد 
ش��رايين القل��ب، أما األق��ل من الخامس��ة والثالثين 
فتنحصر األسباب عادة في تشوهات قلبية أو أمراض 
وراثية في القلب أو أمراض القنوات القلبية وما يطلق 

عليها أم��راض كهرباء القلب. ففي الش��ريحة األولى 
الخاصة بانسداد وتصلب الشرايين، فهؤالء يتم بحث 
تاريخه��م المرض��ي وإذا تبين إيجابية االنس��دادات 
أو التصل��ب فتزيد احتم��االت إصابته��م مقارنة مع 

أقرانهم ممن ليس لديهم تاريخ مرضي.
أم��ا بالنس��بة لألع��راض، فهناك بعض المؤش��رات 
واألعراض البس��يطة الت��ي ربما ال يلتفت الش��خص 
إليه��ا مثل آالم بس��يطة في منطقة الص��در، إنهاك 
فجائ��ي، خفق��ان القلب أوضي��ق النفس، وع��ادة ما 
يتجاهل اإلنس��ان ه��ذه األع��راض المؤقت��ة ويرجع 
األس��باب إلى أمور مثل الجو الحار أو الظروف األخرى، 
لكن إجمااًل بعض األعراض العضوية تعطي مؤشرًا 

بأن هناك خطرًا قادمًا يستوجب مراجعة الطبيب.
وقال »في حالة األش��خاص األقل من 35 س��نة فلهم 
أسباب خاصة ومن أهمها تضخم القلب وهو نوعان، 
األول المرض��ي وم��ا يس��مى اعت��الل عضل��ة القلب 
التضخم��ي، ويك��ون وراثيًا ويحدث فيه زيادة س��مك 
ج��دار عضل��ة القل��ب، والت��ي تضغط عل��ى ناقالت 
الكهرب��اء للقل��ب التي تم��ر في جدار عضل��ة القلب 
ويح��دث تلف��ًا في بعضه��ا ما ي��ؤدي لمجموعة من 
المش��كالت أخطره��ا الرجف��ان البطين��ي والرفرف��ة 

البطينية التي تؤدي للوفاة«. 
وأضاف، أن »اعتالل عضلة القلب التضخمي«، يعتبر 
مرضًا وراثيًا ينتج عن زيادة في س��مك عضلة القلب، 

وعادة ما تنتج الوفيات أثناء ممارسة الرياضة.

وأوضح، أنه يتم تقس��يم مش��اكل كهرباء القلب إلى 
قس��مين، األول: مش��اكل تحدث في األذي��ن بالغرف 
العلوي��ة وتل��ك تعتب��ر أمراض��ًا حمي��دة نس��بيًا وال 
تؤدي غالبًا لفقدان الحياة ويتم اكتش��افها من خالل 
الفحوصات مثل تخطيط القلب ومن أبرزها الرجفان 
والرفرف��ة األذيني��ة، وأخ��رى ف��ي البطي��ن بالغ��رف 
الس��فلية، وفي األخيرة تكمن المشكلة حينما يحدث 
تس��ارع بطيني يؤدي لمش��كالت في كهرب��اء القلب 

وتنتج عنه الوفيات.
وأكد خليف��ة، أن حملة »نب��ض الرياضي«، بدأت في 
20 أكتوبر الماضي حي��ث افتتحت منصة الحملة في 
مجم��ع األفنيوز تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامة للرياضة الدكتور عبدالرحمن عسكر وتستمر 
حت��ى بداية المؤتم��ر الذي يعقد تحت رعاية س��مو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة الملك 
لش��ؤون الش��باب والرياضة رئي��س المجلس األعلى 
للشباب والرياضة، وألول مرة في الشرق األوسط يتم 
دمج الحملة التثقيفية والمؤتمر العلمي. ويش��تمل 
المؤتمر على 27 محاض��رة علمية مختلفة وموجهة 
بالدرج��ة األولى للطواقم الطبي��ة باللغة اإلنجليزية، 
وف��ي نفس المؤتمر 10 محاض��رات باللغة العربية، 
وعل��ى الرغ��م م��ن كونه��ا علمي��ة إال أنه��ا موجهة 
للرياضيين والمدربين والمسؤولين عن المؤسسات 
الرياضية، باإلضافة إلى 4 ورش عمل خاصة بتخطيط 

القلب واإلسعافات األولية.

د. عادل خليفة
 النسبة األكبر للوفيات فوق

 35 عامًا بسبب انسداد شرايين القلب

 بعض األعراض العضوية
تعطي مؤشرًا بخطر قادم

فئات تعاني اإلرهاق أو اإلغماء وألم 
بالصدر ما يستوجب مراجعة الطبيب

لمشاهدة 
 الندوة
امسح



المنامة - بنا

استقبل ملك البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
فـــي قصـــر الصخير، أمس الســـبت، 
كبـــار المشـــاركين في مؤتمـــر حوار 
المنامة في دورته الســـابعة عشرة، 
والذي ينظمه سنوًيا المعهد الدولي 
للدراسات اإلســـتراتيجية بالتعاون 

مع وزارة الخارجية.
رحـــب  االســـتقبال  بدايـــة  وفـــي 
جاللتـــه بضيوف البالد فـــي مملكة 
البحريـــن وبمشـــاركتهم فـــي مؤتمر 

حوار المنامة.
بإلقـــاء  الجاللـــة  وتفضـــل صاحـــب 
الكلمة السامية التالية، هذا نصها..

بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

 ،
إنـــه لمن دواعي ســـروري أن أرحب 
المتميزيـــن  المشـــاركين  بجميـــع 
فـــي هـــذه الـــدورة الســـابعة عشـــرة 
الـــذي  المنامـــة  حـــوار  مؤتمـــر  مـــن 
ينظمـــه المعهـــد الدولي للدراســـات 
يكـــون  أن  آمـــالً  االســـتراتيجية، 
وقتكـــم في مملكـــة البحرين ممتًعا 

وبناًء..
الماضييـــن،  العاميـــن  مـــدى  علـــى 
مـــر عالمنـــا بأســـوأ وبـــاء عالمي في 
التاريـــخ الحديـــث، والـــذي تحـــدى 
كل بلد، بغـــض النظر عن الحجم أو 
الثـــروة أو الموارد، ومـــع ذلك، نحن 
في مملكة البحريـــن فخورون بأننا 
تمكنا من التغلب حتى على أصعب 
فتـــرات الوبـــاء، وذلـــك بفضل عمل 
فريـــق العمل الطبـــي الوطني لدينا، 
بقيادة صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد ورئيس الوزراء، حيث كانت 
هـــذه االســـتجابة الشـــاملة ناجحـــة 
للغايـــة في مكافحـــة جميع جوانب 
الوباء. وقد كان من دواعي سرورنا 
وتقديـــًرا  دولًيـــا  ثنـــاًء  نتلقـــى  أن 
الســـتجابتنا، األمـــر الـــذي أدى إلـــى 
تعزيز رغبتنا في مشـــاركة تجربتنا 
مع اآلخرين. وفـــي المقابل، نرحب 
بفرصة تبادل الخبـــرات والتجارب 
مـــع األصدقـــاء فـــي جميـــع أنحـــاء 

العالم.
كمـــا تدركـــون جميًعـــا، فإن الشـــرق 
األوسط منطقة ذات أهمية حاسمة 
للعالم بأســـره، لكنها منطقة ال يزال 
أمنهـــا واســـتقرارها عرضـــة للعديد 
مـــن التحديـــات. ونحن فـــي مملكة 
البحريـــن مقتنعـــون بـــأن أفضـــل ما 
يبنى على األمن واالستقرار اللذين 
يؤديان إلى السالم هو الحفاظ على 
أفضل جوانب مـــا يميزنا والحفاظ 
للتقـــدم  كأســـاس  الحقـــوق  علـــى 
الوقـــت  فـــي  وللتجـــارة.  والتنميـــة 

نفســـه، من الضروري ضمـــان األمن 
البحـــري اإلقليمـــي ضـــد أي أعمـــال 
عدائيـــة، وحمايـــة حريـــة المالحـــة 

والطـــرق البحريـــة التجاريـــة التـــي 
تخدم االقتصاد العالمي بأسره.

وال  كنـــا  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 

نـــزال ملتزميـــن بالســـالم والحـــوار 
والتعايـــش، كمـــا تـــم التأكيـــد عليه 
مؤخـــًرا فـــي االتفـــاق االبراهيمـــي، 

االتفاقيـــات  هـــذه  تؤكـــد  حيـــث 
التاريخيـــة مجـــدًدا نهجنـــا المبدئي 
والشجاع لتحقيق السالم باعتباره 

الغايـــة األســـمى لمنطقتنـــا وجميـــع 
شعوبها.

دول  تظـــل  العربـــي،  الخليـــج  فـــي 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي حجـــر 
ووحدتهـــا  لالســـتقرار،  الزاويـــة 
مصـــدر قوة وخيـــر لجميع أصحاب 
المصلحـــة، فـــي المنطقـــة وخارجها 
علـــى حـــد ســـواء. وللحفـــاظ علـــى 
هذه الوحـــدة، تلتزم البحرين بفتح 
قنـــوات اتصال لمعالجـــة أي قضايا 
علـــى كيفيـــة حـــل  كمثـــال  عالقـــة، 
هـــذه األمـــور بين الـــدول الشـــقيقة 

والصديقة.
تقـــدر مملكة البحريـــن تقديرًا عاليًا 
الـــذي  المنامـــة  حـــوار  مؤتمـــر  دور 
ينظمـــه المعهـــد الدولي للدراســـات 
المنتـــدى  باعتبـــاره  االســـتراتيجية 
اإلقليمي الرئيســـي لتبادل وجهات 
النظر والرؤى لحماية وتعزيز األمن 

اإلقليمي.
نحـــن نقدر الجهـــود المتميـــزة التي 
يبذلهـــا المعهـــد الدولـــي للدراســـات 
االســـتراتيجية في تنظيـــم الحوار، 
ونقـــدر حضور هذا العدد الكبير من 

المشاركين المتميزين.
فمرحًبـــا بكم مـــرًة أخرى في مملكة 
البحريـــن. ونتمنـــى لكـــم جميًعا كل 
التوفيق فـــي مؤتمر حـــوار المنامة 
أطيـــب  لكـــم  ونقـــدم   2021 لعـــام 

تمنياتنا لكم في عام 2022.
شكًرا

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
وأقـــام جاللـــة الملـــك مأدبة عشـــاء 
تكريًمـــا لكبار المشـــاركين في حوار 
المنامـــة، حيـــث تبـــادل جاللتـــه مع 
الحضـــور األحاديـــث حـــول أهميـــة 
انعقـــاد حوار المنامة، وأبرز القضايا 
التي يناقشـــها في جلســـاته، والتي 
تعكس القناعة بأن الحوار المشترك 
هو الوســـيلة األنجـــح للحفاظ على 

أمن واستقرار المنطقة.

جاللة الملك: نرحب بفرصة تبادل الخبرات والتجارب مع األصدقاء بجميع أنحاء العالم

فخورون في البحرين بالتغلب حتى على أصعب فتـرات الجائحة
االستجابة الشاملة ناجحة للغاية في مكافحة جميع جوانب الوباء

أمن واستقرار الشرق األوسط ما يزاالن عرضة للتحديات
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

نعـــت وزارة العـــدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف رئيـــس 
صنـــدوق النفقـــة بدرية عباس 
حبيـــل التي انتقلـــت إلى جوار 
ربها أمس الجمعة، بعد مسيرة 
واإلخـــاص  بالعطـــاء  حافلـــة 
بـــإدارة  العمـــل  فـــي  والتفانـــي 
التوثيـــق، ثـــم إدارة المحاكـــم، 
وآخرهـــا تســـلم مهـــام رئيـــس 

صندوق النفقة.
وتقدمت وزارة العدل بخالص 
التعازي وصادق المواســـاة إلى 
أسرة الفقيدة وجميع منتسبي 
عـــز  المولـــى  داعيـــة  الـــوزارة، 
بواســـع  يتغمدهـــا  أن  وجـــل 
رحمته ورضوانه، وأن يسكنها 
أهلهـــا  ويلهـــم  جناتـــه  فســـيح 
وذويهـــا جميل الصبر وحســـن 

العزاء.

“العدل” تنعى 
بدرية حبيل

“المرور” تفتتح أول مركز للفحص الفني مخصص للدراجات النارية بتوبلي
سادس مركز خاص ويخدم 23 ألف دراجة

الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفة بإســـناد خدمة الفحص الفني 
للقطاع الخاص، وتحقيقا ألهداف رؤية 
البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة، 
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وبرعايـــة 
للمـــرور العميـــد الشـــيخ عبدالرحمن بن 
عبدالوهاب آل خليفة افتتحت اإلدارة، 
مركـــز “ديزايـــن إيـــدج” للفحـــص الفني 
للدراجات النارية بمنطقة توبلي ليكون 
ومخصـــص  نوعـــه  مـــن  األول  المركـــز 
للدراجات اآللية والمركز السادس على 
مســـتوى البحرين وذلك ضمن تشـــجيع 

القطـــاع الخـــاص علـــى فتـــح مزيـــد من 
مراكز الفحص الفنـــي للمركبات لتوفير 
الخدمـــة علـــى أوســـع نطـــاق، إذ يخدم 

المركـــز الجديد أكثر من 23 ألف دراجة 
نارية مسجلة في اإلدارة العامة للمرور.
ويأتـــي افتتـــاح المركـــز بعـــد اســـتيفاء 

الشـــروط والمتطلبات والمعايير الفنية 
وتأهيـــل الفاحصين الفنييـــن والعاملين 
فـــي القطـــاع الخاص بـــدورات تدريبية 

تقدمهـــا اإلدارة لهـــم وبإشـــراف مباشـــر 
لضمان تقديم خدمات مماثلة في جميع 
المراكـــز مـــن ناحيـــة ســـامة المركبـــات 

لاشـــتراطات  واســـتيفائها  ومتانتهـــا 
الفنيـــة تعزيـــزًا لتحقيـــق الســـامة على 

الطريق.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
فـــي  بشـــدة  البحريـــن واســـتنكرت 
بيان أمس، قيام ميليشـــيا الحوثي 
إيـــران  مـــن  المدعومـــة  اإلرهابيـــة 
باقتحـــام مبنـــى ســـفارة الواليـــات 
المتحـــدة األميركيـــة فـــي صنعـــاء 
الشـــقيقة،  اليمنيـــة  ب الجمهوريـــة 
واحتجازهـــا عـــدد مـــن الموظفيـــن 
ونهـــب  فيهـــا  العامليـــن  المحلييـــن 
عمـــل  فـــي  ممتلكاتهـــا،  وتخريـــب 
انتهـــاًكا  يعتبـــر  مرفـــوض  إرهابـــي 

صريًحـــا التفاقيـــة فيينـــا للعاقات 
الدبلوماســـية ولألعراف والمواثيق 
أمـــن  علـــى  واعتـــداًء  الدوليـــة، 

وسامة مبنى السفارة وطاقمها.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة أن هـــذا 
العمـــل اإلرهابي يعـــد خرًقا واضًحا 
لحرمة وحصانة المقرات والبعثات 
بضـــرورة  مطالبـــة  الدبلوماســـية، 
الموظفيـــن  عـــن  اآلمـــن  اإلفـــراج 
المحتجزين واالنســـحاب من مبنى 

السفارة فوًرا.

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحرين اســـتمرار ميليشيا الحوثي 
اإلرهابيـــة المدعومة مـــن إيران في 
إطاق الطائرات المسيرة المفخخة 
تجـــاه المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة، في عمل عدائـــي ممنهج 
والمنشـــآت  المدنييـــن  يســـتهدف 
واألعيان المدنيـــة، وينتهك القانون 
الدولي اإلنســـاني، وتســـتنكر بشدة 
تجـــاه  طائـــرات  ثـــاث  إطاقهـــا 

المنطقة الجنوبية من المملكة.
وأشـــادت وزارة الخارجيـــة بيقظـــة 

دعـــم  تحالـــف  قـــوات  وكفـــاءة 
الشـــرعية فـــي اليمـــن التـــي تمكنت 
الطائـــرات  وتدميـــر  اعتـــراض  مـــن 
المســـيرة، فإنها تؤكد وقوف مملكة 
البحرين جنًبا إلى جنب مع المملكة 
العربية السعودية الشقيقة ودعمها 
لما تتخذه من إجراءات للدفاع عن 
أمنها واستقرارها وسامة أراضيها، 
مجددة موقفها الداعي إلى ضرورة 
تكاتـــف الجهود لوقـــف االعتداءات 
التـــي  اآلثمـــة  اإلرهابيـــة  الحوثيـــة 

تهدد األمن واالستقرار اإلقليمي.

البحرين تدين اقتحام ميليشيا الحوثي 
مبنى السفارة األميركية بصنعاء

البحرين تدين استمرار الحوثيين 
بإطالق مسيرات تجاه السعودية

40 % من المدخنين معرضون لإلصابة بمرض السكري
الصحيـــة  الشـــؤون  إدارة  مـــن  حرصـــا 
فـــي  الداخليـــة  بـــوزارة  واالجتماعيـــة 
المشـــاركة فـــي الفعاليـــات والمناســـبات 
المحلية والعالميـــة، وانطاقا من دورها 
والتثقيـــف،  التوعيـــة  فـــي  المجتمعـــي 
يـــوم  بمناســـبة  االدارة  احتفلـــت  فقـــد 
الســـكر العالمي برعاية الوكيل المســـاعد 
للشـــؤون اإلدارية العميد خميس ســـهل  
وحضور مديـــر إدارة الشـــؤون الصحية 
واالجتماعية المقدم فاطمه  عبدالغفار، 

حيث تم اقامة معرض تثقيفي.
االدارة  وفـــروع  اقســـام  قامـــت  وقـــد 
باســـتعراض دورها التثقيفـــي والوقائي 
مـــن مـــرض الســـكري ، حيـــث قـــام فرع 
التمريـــض ومكتـــب التثقيـــف الصحـــي 
لـــزوار  الســـكر  نســـبه  فحـــص  باجـــراء 
المعرض وتقديم النصائح واالرشـــادات 
للوقاية من هذا المرض وكيفيه الحماية 
مـــن مضاعفاته ، مـــع التأكيد على أهمية 
علـــى  والمحافظـــة  الرياضـــة  ممارســـة 
كاألليـــاف  الصحيـــة  األطعمـــة  تنـــاول 

األطعمـــة  وتجنـــب  الكاملـــة  والحبـــوب 
الغيـــر الصحيـــة ، واالبتعـــاد عـــن التوتـــر 

والقلق.
الطبـــي،  المختبـــر  قســـم  قـــدم  كمـــا 
حـــول  الازمـــة  الطبيـــة  االستشـــارات 
الســـكر  لفحـــص  المناســـب  التوقيـــت 
ومتابعتـــه حيـــث تـــم عرض مجســـمات 
ألجهـــزه المختبـــر والتحاليـــل المختصة 
فـــي هـــذا المجـــال ، اضافة الـــى اإلجابة 
على اســـئلة و استفســـارات الـــزوار بهذا 

الخصوص .
وبدورها قدمت شـــعبة االســـنان ايجازا 
صحـــه  علـــى  الحفـــاظ  أهميـــه  حـــول 
وسامه الفم واألسنان وذلك عن طريق 

الفحـــص الـــدوري لـــدى طبيب األســـنان 
االســـنان  بتنظيـــف  اليوميـــة  والعنايـــة 
بالمنـــزل، والتأكيـــد علـــى اهميـــه تنـــاول 
موعـــد  قبـــل  لألدويـــة  الســـكر  مرضـــى 
االســـنان والحـــرص علـــى تنـــاول وجبة 

اإلفطار لتجنب المضاعفات.
وقـــدم قســـم العـــاج الطبيعـــي الطـــرق 
الكفيلة بتجنب اإلصابة بمرض السكري 
من خـــال التمارين الرياضية المناســـبة 
والمحافظة على كتله الجســـم المناسبة 
، فيمـــا تـــم توضيـــح امكانيه اســـتخدام 

شـــمع  مثـــل  األخـــرى  العـــاج  معاييـــر 
البارافيـــن والعـــاج الكهربائي وشـــريط 
كنيزيـــو للتخفيـــف مـــن ألـــم والتهابـــات 

المفاصل والعضات .
وقدمـــت عيـــادة مكافحـــة التبـــغ ايجازا 
حـــول تأثيـــر التدخيـــن وتعاطـــي التبـــغ 
على مرضي الســـكري حيث أورد المركز 
األمريكي لمكافحة األمراض والســـيطرة 
المدخنيـــن  مـــن   40%  -  30 أن   )CDC(
معرضيـــن لإلصابـــة بمرض الســـكري من 
النوع الثاني، وأن المدخنون من مرضي 

بالتحكـــم  صعوبـــة  يعانـــون  الســـكري 
بجرعـــات األنســـولين، وبغـــض النظر عن 
نـــوع الســـكري الذي يعاني منـــه المريض 
التحكـــم  مـــن  يصٌعـــب  التدخيـــن  فـــإن 
بالمـــرض، فضاً عن إن مرضي الســـكري 
غيـــر  مـــن  أكثـــر  معرضـــون  المدخنيـــن 
المدخنين في اإلصابة بمضاعفات مرض 
الســـكري مثل اعتال التغذيـــة العصبية 

الطرفية، ومشاكل بالقلب والكلي.
واســـتعرض فـــرع الرعايـــة االجتماعيـــة 
ســـكر  حـــول  وبروشـــرات  مجســـمات 

االطفـــال وكيفية ارشـــاد اوليـــاء االمور 
وكيفيـــة التعامـــل مـــع االطفـــال وتهيئة 
مـــع  ســـليمة  اجتماعيـــة  صحيـــة  بيئـــة 
ضرورة مســـاعدة الطفـــل على التخلص 
واالجتماعيـــة  النفســـية  المشـــاكل  مـــن 
واالســـرية حول ما يتعلق بداء السكري 

لألطفال.
فقـــرات  تقديـــم  المعـــرض  واشـــتمل 
وتدريبات رياضيه بالتعاون مع االتحاد 
الرياضـــي لألمـــن العام شـــارك فيها عدد 

من الحضور.

المنامة - وزارة الداخلية

معرض “الداخلية” 
يؤكد أهمية مساعدة 

الطفل على تجنب 
المشاكل النفسية

المنامة - وزارة الداخلية

بمناســـبة االحتفال باليـــوم العالمي للطفل نظمت ُشـــعبة اإلعام 
الجنائـــي بـــاإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة فعاليات 
تثقيفية لطاب مدرســـة الخوارزمي االبتدائية، حيث تم تقديم 
محاضـــرات توعويـــه وفقـــرات ترفيهيـــة، كمـــا تـــم زيـــارة قســـم 

األطفال في مستشفى الملك حمد الجامعي.
وأكـــد الرائد حمد المهيزع رئيس شـــعبة اإلعـــام الجنائي أهمية 
تفعيل الشراكة المجتمعية من خال تعزيز دور الناشئة وتوجيه 
طاقاتهم نحو ما يحقق لهم الخير والمنفعة الذاتية ولمجتمعهم 
بما يســـهم في ترسيخ قيم المواطنة وحب الوطن لدى األطفال 

باعتبارهم عماد المستقبل.

“المباحث” ُتنظم فعاليات توعوية ترفيهية

مساعد النائب العام: جاللة الملك يولي األطفال اهتماًما خاصا
منوها بقانون العدالة اإلصالحية وحمايتهم من سوء المعاملة

أكد مســاعد النائب العام، المستشــار وائل رشــيد بوعالي، ما يوليه عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من اهتمام خاص 

لرعاية األطفال وحمايتهم في مملكة البحرين.

مملـــك  أن  إلـــى  بوعـــاي  وأشـــار 
العالـــم  تشـــارك  وهـــي  البحريـــن، 
للطفـــل،  العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــال 
الوطنيـــة  والثوابـــت  القيـــم  تؤكـــد 
الطفـــل  بقيمـــة  المطلـــق  واإليمـــان 
االجتماعيـــة، وكونه اللبنة األســـاس 
التـــي يعتمد عليها مســـتقبل الوطن، 
فكان االهتمام بتنشـــئته على أسس 
أخاقية وقيمية وســـط أسرة وبيئة 
صالحة، وفي رعاية مؤسسات تبذل 
نافعـــا  إنســـانا  لتنشـــئة  كل طاقاتهـــا 

ألهلـــه ووطنـــه، قـــادرًا علـــى تحمـــل 
األعباء وخدمة باده في المستقبل.
واســـتذكر ما أواله جالـــة الملك من 
رعاية واهتمـــام بالطفل، وتوجيهات 
البيئـــة  بخلـــق  الســـديدة  جالتـــه 
المثاليـــة وتذليل جميع الصعاب؛ من 
أجـــل ضمان نمـــو طبيعـــي لألطفال، 
كذلـــك الحرص على بناء تشـــريعات 
عصرية تواكـــب احتياجات األطفال 

ومؤسسات وطنية فعالة.
العـــام أن  النائـــب  وأضـــاف مســـاعد 

العالمـــي  الطفـــل  بيـــوم  االحتفـــال 
يشـــكل دعـــوة للجميع لبـــذل قصارى 
وأن  الطفـــل،  رعايـــة  فـــي  الجهـــد 
يظل هـــذا الكيـــان اإلنســـاني موضع 
االهتمـــام األول لألســـرة والمجتمـــع، 
مســـتذكرا جهود المملكـــة في تنمية 
قدراته وشـــموله بـــكل أوجه الرعاية 

والحماية.
وأشار بوعاي إلى البنية المؤسسية 
مملكـــة  فـــي  الشـــاملة  والتشـــريعية 
البحريـــن، والتي تتكفـــل بالطفل في 
جميـــع شـــؤونه، وتلبـــي احتياجاتـــه 
المناســـبة  األجـــواء  لـــه  وتخلـــق 
للنمـــو فـــي بيئة ســـوية، مشـــيرا في 

العدالـــة  قانـــون  إلـــى  الصـــدد  هـــذا 
وحمايتهـــم  لألطفـــال  اإلصاحيـــة 
مـــن ســـوء المعاملـــة، والـــذي صـــدر 
مطلـــع العـــام الجـــاري، ومـــا يتميز به 
مـــن تنظيـــم محكـــم لمعاملـــة الطفل 
جنائيا وحمايته، واتفاق أحكامه مع 
المبادئ والمعايير الواردة باالتفاقات 

الدولية.
واختتم مســـاعد النائـــب العام تأكيد 
أن النيابـــة ووضعـــت منهجا متكاما 
لضمـــان حقـــوق الطفـــل، روعـــي فيه 
مصالـــح الطفـــل الفضلـــى التـــي لهـــا 
األولويـــة فـــي كل إجـــراء وتصـــرف 

قضائي.
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