
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 9  مارس 2022 

 اليوم :     األربعاء



24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ُيــقــدم كــتــاب »أول الــــرؤى ســلــمــان« الـــذي صـــدر عــن مــركــز البحرين 
ُمخلًصا  ُجــهــًدا  »دراســــات«،  والطاقة  والدولية  االستراتيجية  للدراسات 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  ومــســيــرة صــاحــب  فــي شخصية  لــلــقــراءة 
الـــذي عايش  الـــــوزراء،  رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد 

المسؤولية ُمنذ طفولته الُمبكرة.
ويأتي نشر هذه الحلقات عن فصول الكتاب »أول الرؤى سلمان«، في 
إطار الحرص على إثراء الذاكرة الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام األجيال 
العبر  واستخالص  البحرين  لــرجــاالت  الوطني  النهج  لــقــراءة  القادمة 
والدروس من تجاربهم، وإبراز دور القيادة في صياغة مبادئ وقيم العمل 

الوطني والتنموي في المملكة.
سلمان  »رؤى  عنوان  حمل  الــذي  الكتاب  من  السابع  الفصل  يتتبع 
في مواجهة تحدي كورونا«، االقتدار الذي أظهرتُه المملكة في مواجهة 
بين  والحكيمة  الدقيقة  والموازنة  أثــره،  من  والتخفيف  التحدي  هــذا 
نجاعِة  قاطًعا على  دلياًل  كانت  التي  واالقتصادية،  الصحية  التداعيات 
رؤى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
العمق  مــدى  أظــهــرت  فــارقــٍة  ولحظٍة  وفعاليتها،  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
المؤسسي وصالبة األدوات اإلدارية الُمتبعة في البحرين، التي تأتت من 

هذه الرؤى بإشادٍة دولية.
وكان لتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
كورونا،  فيروس  لجائحة  التصدي  بشأن  المفدى،  البالد  عاهل  خليفة 
وقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود 
البالغ في جعل مملكة البحرين  الوطنية في التصدي للفيروس األثر 
نموذًجا ومثااًل ُيحتذى في التناغم، والُمبادرة للتصدي لهذه الجائحة.

فُمنذ بدء انتشار الفيروس عالميًا بادرت اللجنة التنسيقية برئاسة 
لإلنسانية،  المرئي  غير  الخصم  لمواجهة  االجــتــمــاعــات،  بعقد  سموه 
الثالثاء 11 فبراير  اللجنة يوم  الفور اجتماًعا لهذه  وترأس سموه على 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  تشكيل  وتــم  2020م، 

لمتابعة اإلجراءات الخاصة بالتعامل مع الفيروس.
لجائحة  التصدي  في  حًيا  نموذًجا  البحرين  مملكة  أعطت  ولقد 
فيروس كورونا، بقيادة سموه، واستحقت إشادات دول العالم والُمنظمات 
الدولية والشعوب، بتجربة المملكة وفريق البحرين في التعامل مع هذا 
التحدي، من الناحية الصحية، والعالجية، واإلنسانية، والتقنية، الذي 
على  ومشهودة  ملموسٍة  ُمنجزاٍت  ُيحقق  أن  الُمتميزة  بجهوده  استطاع 

هذه الُمستويات كافة.
مجلس  رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  توجيهات  ت  وظلَّ
هذا  على  للتغلب  الوطنية  الجهود  لُكل  والُمنّظم  الــرابــط  هي  الـــوزراء 
استطاعتنا جميًعا لحفظ  بذل  »أنه يجب علينا  إعالنه  ُمنُذ  التحدي، 

مواجهٍة  ساحة  في  جنوٌد  وُكلنا  والُمقيمين،  المواطنين  وصحة  سالمة 
واحدة، وأن عدونا اليوم هو فيروس كورونا )كوفيد-19( وليس الُمصابين 
الــفــيــروس،  انــتــشــار  بــالــحــد مــن  الــمــواجــهــة مرحلية ستنتهي  ــذه  وهـ بـــه، 
والــمــواطــنــيــن  الــوطــن  وســتــبــقــى وحــدتــنــا وتضحياتنا مــن أجـــل ســالمــة 

والمقيمين شاهدًة عبر التاريخ«.
بدأت مملكة البحرين تحتذي نموذًجا خاًصا وُمتفرًدا في مواجهة 
ـــخـــذت فـــي خـــضـــّم الــجــهــود  هــــذا الـــتـــحـــدي، فــجــمــيــع الــــقــــرارات الـــتـــي اتُّ
القوانين  مع  انسجمت  الُمستجد  كورونا  فيروس  لُمكافحة  البحرينية 
على  البحرين  مملكة  حرصت  فقد  المملكة،  فــي  والُمطبقة  الــســائــدة 
عدم المساس بحق األفراد، وضمان ُحرية تحركهم وتنقلهم، مع ُمراعاة 
السالمة العامة للُمجتمع، وقد راهنت على ثقافة ومسؤولية المواطن 
والُمقيم، من خالل تتبعه إلرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
ما  األخــرى، وهو  المعنية  والــوزارات  الصحة  ووزارة  )كوفيد-19(،  كورونا 

تحقق بنجاٍح باهٍر وُمميز.
وتتعمق،  تتعزز  ذلك  مــوازاة  والُمقيمين في  المواطنين  ثقة  وكانت 
نتيجة التعامل الحكومي المسؤول الذي ُيراعي الخصوصية، والُملتزم 
اتخاذ  المريض واحتياجاته وُمساندته نفسًيا، بجانب  بحقوق اإلنسان 
المرض،  المطلوبة لُمساعدته على تجاوز  العلمية والطبية  اإلجــراءات 
والعودة الستئناف الحياة، بحيث  تصبح الحالة القائمة عاماًل ُمساعًدا 
في احتواء المرض، وتقليل فرصة تحوله لناقٍل يؤدي إلى نقل العدوى 
تفهمت  التي  الُمحّنكة،  اإلدارة  هذه  لوال  ليتأّتى  كان  ما  وهو  لآلخرين، 
التجربة،  أو  للصدفة  شيًئا  تترك  ولــم  الــزوايــا،  ُمختلف  من  التحديات 

ووقفت بجانب االجتهاد الُمخلص والمسؤول.
وقد انعكس ذلك فعلًيا على المؤشرات واألرقــام، التي خلص إليها 
استطالع رأي الُمجتمع البحريني، الذي نفذه مركز البحرين للدراسات 
فيروس  تحدي  تأثير  حول  »دراســـات«،  والطاقة  والدولية  االستراتيجية 
الُمجتمعية،  والسلوكيات  الــعــادات  على  )كوفيد-19(  الُمستجد  كورونا 
أنفسهم جزًءا  ُيعتبرون  المبحوثين  أن غالبية ساحقة من  أبرزها  وكان 
الفريق تمكن من  أن  الفيروس، ما يعني  الُمكلف بمواجهة  الفريق  من 
لهم خالل وقٍت وجيٍز وبسهولة إلى  الوصول إلى ُكل أفراد الُمجتمع، وحوَّ
وتحقيق  اعتمادها،  تم  التي  الخطط  نجاح  في  بقوٍة  ُيسهمون  شــركــاٍء 

األهداف التي حددها.
وقد حظيت هذه اإلنجازات بتكريٍم من قبل حضرة صاحب الجاللة 
عاهل البالد المفدى، عندما وّجه خطاًبا قال فيه: »بالنيابة عن الجميع، 
عهدنا  لــولــي  العميق  واالمــتــنــان  الخالص  الشكر  ُنــجــدد  أن  لنا  يطيب 
التعامل  في  البحرين«  لـ»فريق  وإدارتــه  الحثيثة  ُمتابعته  على  األمين، 
مع ُمتطلبات الظرف الراهن، باستباقه للعديد من اإلجراءات العالجية 

واالحترازية ذات الكفاءة العالية، واالستمرار في التعامل المسؤول مع 
مخاطر الوباء للقضاء عليه، بعوٍن من اهلل، مع تقديري الكبير لفريق 
ترتقي  وبنتائٍج  بالنهار،  الليل  تصل  التي  على جهوده  الطبي  البحرين 

لُمستوى الحدث«.
ُمنظمة  بها  أشــادت  التي  الــدول  أوائــل  من  البحرين  مملكة  وكانت 
الصحة العالمية، وما اتخذته من إجراءاٍت احترازية، شكلت مثاًل أعلى، 
وصورًة أبهى، لالنضباط والتماهي مع الشفافية الدولية بكل مؤسساتها، 
إذ تجاوزت في ذلك خطط وبرامج الدول الُمتقدمة، والمشهود لها في 
إدارة األزمات، وكانت البحرين تخط بمداٍد من ذهب سبًقا دولًيا جديًدا، 

بسبب تمّيز إجراءاتها ُمقارنًة بدول العالم األخرى.
فــبــفــضــل الــجــهــود الــحــكــومــيــة، وتــنــفــيــذ خــطــة مــتــطــورة لــمــواجــهــة 
التحدي، تصدرت البحرين دول العالم في نسبة شفاء ُمصابي فيروس 
فيروس  لُمكافحة  الوطني  البحرين  فريق  جهود  حظيت  فيما  كــورونــا 
كورونا بإشادٍة محليٍة وخليجيٍة وعربيٍة ودوليٍة واسعة، سواًء على ُمستوى 
وغيرها  واالجتماعي،  االقتصادي  الُمستوى  على  أو  الطبية،  الخدمات 
أبرز  المملكة من  ُمعتبرة  استحساًنا شعبًيا،  التي القت  اإلجــراءات  من 

دول العالم في التصدي للفيروس.
وإدارة  كورونا  فيروس  وُمكافحة  ُمحاربة  في  البحرين  تجربة  لفتت 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب 
العالية  الشفاء  نسب  إلى  نظًرا  الجميع،  انتباه  الــوزراء،  رئيس مجلس 
الــرأي  تبادلت  شقيقة،  دوٌل  عنه  عبرت  الــذي  األمــر  وهــو  المملكة،  فــي 
والمشورة مع الفرق الطبية البحرينية، نتيجة ما اتخذته من استعداداٍت 
وإجراءاٍت صحيٍة الزمة، وتكاتف الجميع لمنع انتشار الفيروس، حيث إن 
االستراتيجية الوطنية في مملكة البحرين أثبتت كفاءتها في التعامل 
مع الفيروس، عبر مسارات العمل الُمختلفة، من فحٍص، وحجٍر، وعزٍل، 
إلى  القائمة،  الحاالت  تعافي  الحمد– في  –وهلل  األثــر  لها  وكــان  وعــالج، 
الــوفــود بتجربة  ــادت هـــذه  جــانــب تتبع االتــصــال والــُمــخــالــطــة، وقـــد أشــ
للحاالت  األثر  تقّصي  وآلية  العالجي،  البروتوكول  مجال  في  البحرين 
بشأن  الُمتخذة  االحتياطات  جانب  إلــى  القائمة،  للحاالت  الُمخالطة 
ُطرق الحفاظ على صحة الكوادر الصحية، بتوفير جميع الُمستلزمات 

الوقائية التي توفر لهم الحماية الالزمة.
لقد انبرى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
بُكل ما ُعرف عنه من حنكة وذكاء في اتخاذ القرارات، وُسرعٍة في اتخاذ 
ء ُكل  اإلجراءات الالزمة، فجعل من البحرين شجرًة وارفة الظالل، تفيِّ

من ينتمي إليها بالمحبة والرعاية.
لم يكن غريًبا على أهل البحرين ما قدمه سموه، من ُجهٍد ُمخلص، 
أّدى إلى حصر الجائحة وكبح جماحها، ووضع آثارها في أدنى المراتب 

في  بها سموه  ُعرف  التي  والمهارة،  والُمبادرة  الُسرعة  بفضل  العالمية، 
النجاح  هــذا  ســمــوه،  كــان غريًبا على  ومــا  الكبار،  األحـــداث  مــع  التعامل 
الجاللة  صاحب  لحضرة  هديًة  وقدمه  البحرين  لمملكة  أحــرزه  الــذي 

عاهل البالد المفدى.
الــبــحــريــنــيــة، والــســعــي الســتــخــالص العبر  الــنــظــر فـــي الــجــهــود  إن 
جهود  بين  الموازنة  بضرورة  الُمبّكر  الوعي  في  يتمّثل  منها،  والــدروس 
ُمــكــافــحــة الـــفـــيـــروس، عــلــى ُمــســتــوى الــتــدابــيــر الــصــحــيــة، والــعــمــل على 
المدى،  قويًة وطويلة  دفعًة  أعطى  ما  االقتصادية،  األنشطة  استمرارية 
من  ذلــك  وتطلب  ُمــتــمــيــزة،  بــصــورٍة  األداء  مــن  البحرين  مملكة  مّكنت 
فيروس  لجائحة  للتصدي  الساعة  مــدار  على  العمل  الوطني  الفريق 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  رأســه  وعلى  كــورونــا، 
وأن  البعيد،  المدى  على  الُمشكلة  ُيشّخص  أن  استطاع  الــذي  الـــوزراء، 
يوّظف ُكل الطاقات الُممكنة، للخروج بنموذٍج أصبحت دوٌل كثيرة ُتدرك 
أنه الطريق الصحيح الواجب اتخاذه، مما يؤكد تفّرد الحالة البحرينية.
الُمجتمع  لــتــطــّلــعــات  الــقــيــادة  تــلــّمــس  عــلــى  أســـاًســـا  تعتمد  ولــعــّلــهــا 
أفــراده،  جميع  مع  واإليجابي  البّناء  التواصل  على  وُقدرتها  البحريني، 
فهذه القيادة اليقظة، الحاضرة على الدوام، استطاعت أن ُتثبت للجميع 
تواجه  التي  للتحديات  الحلول  ووضــع  وتشخيص  لفهم  نفاذها  مــدى 

البحرين.
لقد سجلت مملكة البحرين سابقة الريادة وسابقة الفوز، في هذه 
التاريخ،  العالمية ضد تحدي جائحة فيروس كورونا، وسيذكر  المعركة 
بوميٍض من العز والفخار، دور صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
ونّفذ،  الــذي خطط  الــوزراء،  العهد رئيس مجلس  آل خليفة ولي  حمد 

فكان نعم الُمخّطط ونعم الُمنّفذ.

} سموه يزور العناية المركزة الميدانية في المستشفى العسكري.} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يزور غرفة عمليات الفريق الوطني الطبي.

في كتاب »اأ�ل الر�ؤى �سلمان« 7-7

ك�����ورون�����ا ت�����ح�����دي  م�����واج�����ه�����ة  ف������ي  �����س����ل����م����ان  روؤى 

} سموه يتطوع للتجارب السريرية الثالثة.

} غالف كتاب »أول الرؤى سلمان«.

ل���ح���ظ���ة ف�����ارق�����ة اأظ������ه������رت م�������دى ال����ع����م����ق ال���م���وؤ����س�������س���ي 
ال�����ب��ح�����ري�����ن ف���ي  ال��ُم�����ت�����ب�����ع�����ة  الإداري���������ة  الأدوات  و���س�����اب��ة 

كتبت فاطمة علي:
فــي  مـــخـــتـــصـــا   44 ــاقــــش  ــنــ يــ
ــة أهـــــم  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ األمـــــــــــــــــراض الـ
المتعلقة  والمواضيع  القضايا 
بتفرعاتها  الباطنية  بــاألمــراض 
ــة فــي  ــقــ ــيــ ــدقــ وتـــخـــصـــصـــاتـــهـــا الــ
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، مـــــع الــــتــــعــــمــــق فـــي 
ــرات الـــصـــحـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــجــ حــ
الــتــي أحــدثــتــهــا جــائــحــة كــورونــا 
ــلــــى صــــحــــة اإلنـــــــســـــــان، خــــالل  عــ
ــر الــــثــــانــــي لــــأمــــراض  ــؤتــــمــ الــــمــ
جامعة  تنظمه  الـــذي  الباطنية 
الــخــلــيــج الــعــربــي فــي الــفــتــرة ما 
ــاري  الــــجــ مـــــــارس  و26   24 ــيـــن  بـ
فـــي فــنــدق ديــبــلــومــات راديـــســـون 
بــلــو، بــمــشــاركــة 44 مــتــحــدثــًا من 

مختلف دول العالم. 
ويـــــأتـــــي تـــنـــظـــيـــم الـــمـــؤتـــمـــر 
ــاء  ــبــ ــدف دعــــــم قـــــــــدرات األطــ ــهــ بــ
أحــدث  عــلــى  المهتمين  وإطــــالع 
ذات  ــة  ــيـ ــعـــالجـ الـ ــتـــجـــدات  ــمـــسـ الـ
الصلة بهذا التخصص الحيوي 
فــي ظــل جائحة  المهم وخــاصــة 
ــا ومـــــا تـــرتـــب عــلــيــهــا مــن  ــ ــورونـ ــ كـ

تداعيات صحية.
رئيس  المؤتمر  رئيس  وقــال 
بكلية  الباطنية  األمـــراض  قسم 
ــب فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــدكـــتـــور  ــطـ الـ
أمــجــد الــبــاز إن الــمــؤتــمــر الــذي 
ــة يــطــرح  ــيـ ــانـ ــثـ ــرة الـ ــمـ ــلـ يـــنـــظـــم لـ
مـــحـــاور مــهــمــة فـــي كـــل تــفــرعــات 
األمـــــــراض الــبــاطــنــيــة كـــأمـــراض 
ــلــــب واألوعـــــــيـــــــة الــــدمــــويــــة،  ــقــ الــ
وارتــفــاع ضغط الـــدم والــســكــري، 

والجهاز  والكبد  الكلى  وأمــراض 
الــــهــــضــــمــــي، وأمـــــــــــــراض الــــغــــدد 
واألورام  الــدم  وأمــراض  الصماء، 
أمــراض  جانب  إلــى  السرطانية، 
ــيـــزم، وأمــــــراض الــجــهــاز  ــاتـ الـــرومـ
الــتــنــفــســي والـــرعـــايـــة الـــمـــركـــزة، 
واألمـــراض  المعدية  واألمــــراض 

العصبية.
أطباء  المؤتمر  في  يتحدث 
دول من  عــــدة  مـــن  وأكـــاديـــمـــيـــون 
بينها: مملكة البحرين، المملكة 
العربية السعودية، دولة الكويت، 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
باإلضافة  مصر،  عمان،  سلطنة 
ــيــــن مــن  ــيــ إلــــــى مـــتـــحـــدثـــيـــن دولــ
ــات  ــ ــــواليـ ــيــــا، الـ ــانــ ــيــــا، ألــــمــ ــانــ ــبــ إســ

المتحدة األمريكية.

فــي  يــــــشــــــارك  أن  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ويـ
الــمــؤتــمــر أكــثــر مــن 400 مــشــارك 
في  والمتخصصين  األطباء  من 
الباطنية من مختلف  األمراض 
إلـــى  إضـــــافـــــة  ــة،  ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ الـ دول 
طــلــبــة كــلــيــة الــطــب، والــبــاحــثــيــن 
الباطنية،  األمــــراض  مــجــال  فــي 
ــن،  ــ ــيـ ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ واألطـــــــــــبـــــــــــاء، والـ

والعاملين الصحيين.
ــر انـــعـــقـــاد  ــمـ ــؤتـ ــمـ ــد الـ ــهـ ويـــشـ
متخصصة  جلسة  عشرة  إحــدى 
على مدار ثالثة أيام، وهي تعادل 
24 ســاعــة مــعــتــمــدة، ويــتــوقــع أن 
يـــــخـــــرج الــــمــــؤتــــمــــر بـــتـــوصـــيـــات 
األمــراض  بمجمل  تتعلق  مهمة 
ــائـــدة فـــي مــجــلــس الــتــعــاون  الـــسـ

لدول الخليج العربية. 

ان���ط���اق اأع���م���ال ال��م��وؤت��م��ر ال��ث��ان��ي 
ال���ج���اري   24 ال��ب��اط��ن��ي��ة  ل���اأم���را����ض 

أعــلــنــت الـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة 
ــاع الــــــزراعــــــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ لـ
وزارة  مــــن  كــــل  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون 
ــلـــديـــات  ــبـ األشـــــغـــــال وشـــــــــؤون الـ
ــــط الـــــعـــــمـــــرانـــــي  ــيــ ــ ــطــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ والــ
ــلــــس األعـــــلـــــى لــلــبــيــئــة  ــمــــجــ والــ
بدعم  الجنبية  تقاطع  تشجير 
ــارة جـــمـــهـــوريـــة  ــ ــفـ ــ ــــن سـ ــم مـ ــريــ كــ
ضمن  وذلـــك  الشعبية،  الصين 
الــحــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــشــجــيــر 

»ُدمِت خضراء«.
الكريم  الــدعــم  هـــذا  ويــأتــي 
مـــن ســـفـــارة جــمــهــوريــة الــصــيــن 
ــكــــس حـــــرص  ــعــ ــيــ الــــشــــعــــبــــيــــة لــ
العالقات  توطيد  على  السفارة 
ــيـــن  بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن الـــصـــديـــقـ
وتــعــزيــز ثــقــافــة الــحــفــاظ على 
البيئة، والمساهمة في التنمية 

من  وذلــــك  الــبــحــريــن،  بمملكة 
خـــالل الــمــســاهــمــة بــغــرس 250 
ــار األكـــاســـيـــا  ــجــ ــن أشــ شـــجـــرة مــ
والرول والهبسكس تيلياسوس.

تشجير  مـــراســـم  ــريــــت  وأجــ
أمين  من  كل  بحضور  التقاطع 
لتنمية  الوطنية  الــمــبــادرة  عــام 
مرام  الشيخة  الــزراعــي  القطاع 
وسفير  خليفة،  آل  عيسى  بنت 
ــيـــن الــشــعــبــيــة  ــة الـــصـ ــهـــوريـ ــمـ جـ
السيد  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  لـــدى 
أنــور حبيب اهلل، كما حضر من 
البلديات  األشغال وشؤون  وزارة 
من  كــل  الــعــمــرانــي  والتخطيط 
الـــمـــهـــنـــدســـة شـــوقـــيـــة إبـــراهـــيـــم 
ــيــــل الـــمـــســـاعـــد  ــوكــ ــيــــدان الــ ــمــ حــ
المشتركة  الــبــلــديــة  لــلــخــدمــات 
بشؤون  المشاريع  إدارة  ومــديــر 

ــلـــديـــات الـــمـــهـــنـــدس يــوســف  ــبـ الـ
ــيــــس قـــســـم إنـــتـــاج  بـــوحـــجـــي ورئــ
المهندس  التجميلية  النباتات 
عــــــبــــــاس عـــــــرفـــــــات وعــــــــــــدد مـــن 
ــيــــن الـــمـــخـــتـــصـــيـــن  ــنــــدســ ــهــ ــمــ الــ

بالمتنزهات بالوزارة.
الوطنية  الحملة  وتستمر 
لتكمل  مسيرتها  في  للتشجير 
موقعا   22 تشجير  الــيــوم  حتى 
ومحافظات  مــدن  مختلف  فــي 
ــن خـــــالل تــحــقــيــق  الــمــمــلــكــة مــ
العام  القطاعين  بين  الــشــراكــة 
ــاز مــشــاريــع  ــي إنـــجـ والــــخــــاص فـ
األربــع  البلديات  فــي  التشجير 
والــمــؤســســات  األفــــراد  وتشجيع 
في  بــدورهــم  للقيام  والمجتمع 
لتوسعة  الوطنية  الجهود  دعــم 

الرقعة الخضراء.

ال�س���فارة ال�سينية لدى المملكة تدعم حملة »دمت خ�سراء« ب�250 �س���جرة 
} جانب من أعمال حملة »دمت خضراء«.
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ُيــقــدم كــتــاب »أول الــــرؤى ســلــمــان« الـــذي صـــدر عــن مــركــز البحرين 
ُمخلًصا  ُجــهــًدا  »دراســــات«،  والطاقة  والدولية  االستراتيجية  للدراسات 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  ومــســيــرة صــاحــب  فــي شخصية  لــلــقــراءة 
الـــذي عايش  الـــــوزراء،  رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد 

المسؤولية ُمنذ طفولته الُمبكرة.
ويأتي نشر هذه الحلقات عن فصول الكتاب »أول الرؤى سلمان«، في 
إطار الحرص على إثراء الذاكرة الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام األجيال 
العبر  واستخالص  البحرين  لــرجــاالت  الوطني  النهج  لــقــراءة  القادمة 
والدروس من تجاربهم، وإبراز دور القيادة في صياغة مبادئ وقيم العمل 

الوطني والتنموي في المملكة.
سلمان  »رؤى  عنوان  حمل  الــذي  الكتاب  من  السابع  الفصل  يتتبع 
في مواجهة تحدي كورونا«، االقتدار الذي أظهرتُه المملكة في مواجهة 
بين  والحكيمة  الدقيقة  والموازنة  أثــره،  من  والتخفيف  التحدي  هــذا 
نجاعِة  قاطًعا على  دلياًل  كانت  التي  واالقتصادية،  الصحية  التداعيات 
رؤى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
العمق  مــدى  أظــهــرت  فــارقــٍة  ولحظٍة  وفعاليتها،  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
المؤسسي وصالبة األدوات اإلدارية الُمتبعة في البحرين، التي تأتت من 

هذه الرؤى بإشادٍة دولية.
وكان لتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
كورونا،  فيروس  لجائحة  التصدي  بشأن  المفدى،  البالد  عاهل  خليفة 
وقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود 
البالغ في جعل مملكة البحرين  الوطنية في التصدي للفيروس األثر 
نموذًجا ومثااًل ُيحتذى في التناغم، والُمبادرة للتصدي لهذه الجائحة.

فُمنذ بدء انتشار الفيروس عالميًا بادرت اللجنة التنسيقية برئاسة 
لإلنسانية،  المرئي  غير  الخصم  لمواجهة  االجــتــمــاعــات،  بعقد  سموه 
الثالثاء 11 فبراير  اللجنة يوم  الفور اجتماًعا لهذه  وترأس سموه على 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  تشكيل  وتــم  2020م، 

لمتابعة اإلجراءات الخاصة بالتعامل مع الفيروس.
لجائحة  التصدي  في  حًيا  نموذًجا  البحرين  مملكة  أعطت  ولقد 
فيروس كورونا، بقيادة سموه، واستحقت إشادات دول العالم والُمنظمات 
الدولية والشعوب، بتجربة المملكة وفريق البحرين في التعامل مع هذا 
التحدي، من الناحية الصحية، والعالجية، واإلنسانية، والتقنية، الذي 
على  ومشهودة  ملموسٍة  ُمنجزاٍت  ُيحقق  أن  الُمتميزة  بجهوده  استطاع 

هذه الُمستويات كافة.
مجلس  رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  توجيهات  ت  وظلَّ
هذا  على  للتغلب  الوطنية  الجهود  لُكل  والُمنّظم  الــرابــط  هي  الـــوزراء 
استطاعتنا جميًعا لحفظ  بذل  »أنه يجب علينا  إعالنه  ُمنُذ  التحدي، 

مواجهٍة  ساحة  في  جنوٌد  وُكلنا  والُمقيمين،  المواطنين  وصحة  سالمة 
واحدة، وأن عدونا اليوم هو فيروس كورونا )كوفيد-19( وليس الُمصابين 
الــفــيــروس،  انــتــشــار  بــالــحــد مــن  الــمــواجــهــة مرحلية ستنتهي  ــذه  وهـ بـــه، 
والــمــواطــنــيــن  الــوطــن  وســتــبــقــى وحــدتــنــا وتضحياتنا مــن أجـــل ســالمــة 

والمقيمين شاهدًة عبر التاريخ«.
بدأت مملكة البحرين تحتذي نموذًجا خاًصا وُمتفرًدا في مواجهة 
ـــخـــذت فـــي خـــضـــّم الــجــهــود  هــــذا الـــتـــحـــدي، فــجــمــيــع الــــقــــرارات الـــتـــي اتُّ
القوانين  مع  انسجمت  الُمستجد  كورونا  فيروس  لُمكافحة  البحرينية 
على  البحرين  مملكة  حرصت  فقد  المملكة،  فــي  والُمطبقة  الــســائــدة 
عدم المساس بحق األفراد، وضمان ُحرية تحركهم وتنقلهم، مع ُمراعاة 
السالمة العامة للُمجتمع، وقد راهنت على ثقافة ومسؤولية المواطن 
والُمقيم، من خالل تتبعه إلرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
ما  األخــرى، وهو  المعنية  والــوزارات  الصحة  ووزارة  )كوفيد-19(،  كورونا 

تحقق بنجاٍح باهٍر وُمميز.
وتتعمق،  تتعزز  ذلك  مــوازاة  والُمقيمين في  المواطنين  ثقة  وكانت 
نتيجة التعامل الحكومي المسؤول الذي ُيراعي الخصوصية، والُملتزم 
اتخاذ  المريض واحتياجاته وُمساندته نفسًيا، بجانب  بحقوق اإلنسان 
المرض،  المطلوبة لُمساعدته على تجاوز  العلمية والطبية  اإلجــراءات 
والعودة الستئناف الحياة، بحيث  تصبح الحالة القائمة عاماًل ُمساعًدا 
في احتواء المرض، وتقليل فرصة تحوله لناقٍل يؤدي إلى نقل العدوى 
تفهمت  التي  الُمحّنكة،  اإلدارة  هذه  لوال  ليتأّتى  كان  ما  وهو  لآلخرين، 
التجربة،  أو  للصدفة  شيًئا  تترك  ولــم  الــزوايــا،  ُمختلف  من  التحديات 

ووقفت بجانب االجتهاد الُمخلص والمسؤول.
وقد انعكس ذلك فعلًيا على المؤشرات واألرقــام، التي خلص إليها 
استطالع رأي الُمجتمع البحريني، الذي نفذه مركز البحرين للدراسات 
فيروس  تحدي  تأثير  حول  »دراســـات«،  والطاقة  والدولية  االستراتيجية 
الُمجتمعية،  والسلوكيات  الــعــادات  على  )كوفيد-19(  الُمستجد  كورونا 
أنفسهم جزًءا  ُيعتبرون  المبحوثين  أن غالبية ساحقة من  أبرزها  وكان 
الفريق تمكن من  أن  الفيروس، ما يعني  الُمكلف بمواجهة  الفريق  من 
لهم خالل وقٍت وجيٍز وبسهولة إلى  الوصول إلى ُكل أفراد الُمجتمع، وحوَّ
وتحقيق  اعتمادها،  تم  التي  الخطط  نجاح  في  بقوٍة  ُيسهمون  شــركــاٍء 

األهداف التي حددها.
وقد حظيت هذه اإلنجازات بتكريٍم من قبل حضرة صاحب الجاللة 
عاهل البالد المفدى، عندما وّجه خطاًبا قال فيه: »بالنيابة عن الجميع، 
عهدنا  لــولــي  العميق  واالمــتــنــان  الخالص  الشكر  ُنــجــدد  أن  لنا  يطيب 
التعامل  في  البحرين«  لـ»فريق  وإدارتــه  الحثيثة  ُمتابعته  على  األمين، 
مع ُمتطلبات الظرف الراهن، باستباقه للعديد من اإلجراءات العالجية 

واالحترازية ذات الكفاءة العالية، واالستمرار في التعامل المسؤول مع 
مخاطر الوباء للقضاء عليه، بعوٍن من اهلل، مع تقديري الكبير لفريق 
ترتقي  وبنتائٍج  بالنهار،  الليل  تصل  التي  على جهوده  الطبي  البحرين 

لُمستوى الحدث«.
ُمنظمة  بها  أشــادت  التي  الــدول  أوائــل  من  البحرين  مملكة  وكانت 
الصحة العالمية، وما اتخذته من إجراءاٍت احترازية، شكلت مثاًل أعلى، 
وصورًة أبهى، لالنضباط والتماهي مع الشفافية الدولية بكل مؤسساتها، 
إذ تجاوزت في ذلك خطط وبرامج الدول الُمتقدمة، والمشهود لها في 
إدارة األزمات، وكانت البحرين تخط بمداٍد من ذهب سبًقا دولًيا جديًدا، 

بسبب تمّيز إجراءاتها ُمقارنًة بدول العالم األخرى.
فــبــفــضــل الــجــهــود الــحــكــومــيــة، وتــنــفــيــذ خــطــة مــتــطــورة لــمــواجــهــة 
التحدي، تصدرت البحرين دول العالم في نسبة شفاء ُمصابي فيروس 
فيروس  لُمكافحة  الوطني  البحرين  فريق  جهود  حظيت  فيما  كــورونــا 
كورونا بإشادٍة محليٍة وخليجيٍة وعربيٍة ودوليٍة واسعة، سواًء على ُمستوى 
وغيرها  واالجتماعي،  االقتصادي  الُمستوى  على  أو  الطبية،  الخدمات 
أبرز  المملكة من  ُمعتبرة  استحساًنا شعبًيا،  التي القت  اإلجــراءات  من 

دول العالم في التصدي للفيروس.
وإدارة  كورونا  فيروس  وُمكافحة  ُمحاربة  في  البحرين  تجربة  لفتت 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب 
العالية  الشفاء  نسب  إلى  نظًرا  الجميع،  انتباه  الــوزراء،  رئيس مجلس 
الــرأي  تبادلت  شقيقة،  دوٌل  عنه  عبرت  الــذي  األمــر  وهــو  المملكة،  فــي 
والمشورة مع الفرق الطبية البحرينية، نتيجة ما اتخذته من استعداداٍت 
وإجراءاٍت صحيٍة الزمة، وتكاتف الجميع لمنع انتشار الفيروس، حيث إن 
االستراتيجية الوطنية في مملكة البحرين أثبتت كفاءتها في التعامل 
مع الفيروس، عبر مسارات العمل الُمختلفة، من فحٍص، وحجٍر، وعزٍل، 
إلى  القائمة،  الحاالت  تعافي  الحمد– في  –وهلل  األثــر  لها  وكــان  وعــالج، 
الــوفــود بتجربة  ــادت هـــذه  جــانــب تتبع االتــصــال والــُمــخــالــطــة، وقـــد أشــ
للحاالت  األثر  تقّصي  وآلية  العالجي،  البروتوكول  مجال  في  البحرين 
بشأن  الُمتخذة  االحتياطات  جانب  إلــى  القائمة،  للحاالت  الُمخالطة 
ُطرق الحفاظ على صحة الكوادر الصحية، بتوفير جميع الُمستلزمات 

الوقائية التي توفر لهم الحماية الالزمة.
لقد انبرى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
بُكل ما ُعرف عنه من حنكة وذكاء في اتخاذ القرارات، وُسرعٍة في اتخاذ 
ء ُكل  اإلجراءات الالزمة، فجعل من البحرين شجرًة وارفة الظالل، تفيِّ

من ينتمي إليها بالمحبة والرعاية.
لم يكن غريًبا على أهل البحرين ما قدمه سموه، من ُجهٍد ُمخلص، 
أّدى إلى حصر الجائحة وكبح جماحها، ووضع آثارها في أدنى المراتب 

في  بها سموه  ُعرف  التي  والمهارة،  والُمبادرة  الُسرعة  بفضل  العالمية، 
النجاح  هــذا  ســمــوه،  كــان غريًبا على  ومــا  الكبار،  األحـــداث  مــع  التعامل 
الجاللة  صاحب  لحضرة  هديًة  وقدمه  البحرين  لمملكة  أحــرزه  الــذي 

عاهل البالد المفدى.
الــبــحــريــنــيــة، والــســعــي الســتــخــالص العبر  الــنــظــر فـــي الــجــهــود  إن 
جهود  بين  الموازنة  بضرورة  الُمبّكر  الوعي  في  يتمّثل  منها،  والــدروس 
ُمــكــافــحــة الـــفـــيـــروس، عــلــى ُمــســتــوى الــتــدابــيــر الــصــحــيــة، والــعــمــل على 
المدى،  قويًة وطويلة  دفعًة  أعطى  ما  االقتصادية،  األنشطة  استمرارية 
من  ذلــك  وتطلب  ُمــتــمــيــزة،  بــصــورٍة  األداء  مــن  البحرين  مملكة  مّكنت 
فيروس  لجائحة  للتصدي  الساعة  مــدار  على  العمل  الوطني  الفريق 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  رأســه  وعلى  كــورونــا، 
وأن  البعيد،  المدى  على  الُمشكلة  ُيشّخص  أن  استطاع  الــذي  الـــوزراء، 
يوّظف ُكل الطاقات الُممكنة، للخروج بنموذٍج أصبحت دوٌل كثيرة ُتدرك 
أنه الطريق الصحيح الواجب اتخاذه، مما يؤكد تفّرد الحالة البحرينية.
الُمجتمع  لــتــطــّلــعــات  الــقــيــادة  تــلــّمــس  عــلــى  أســـاًســـا  تعتمد  ولــعــّلــهــا 
أفــراده،  جميع  مع  واإليجابي  البّناء  التواصل  على  وُقدرتها  البحريني، 
فهذه القيادة اليقظة، الحاضرة على الدوام، استطاعت أن ُتثبت للجميع 
تواجه  التي  للتحديات  الحلول  ووضــع  وتشخيص  لفهم  نفاذها  مــدى 

البحرين.
لقد سجلت مملكة البحرين سابقة الريادة وسابقة الفوز، في هذه 
التاريخ،  العالمية ضد تحدي جائحة فيروس كورونا، وسيذكر  المعركة 
بوميٍض من العز والفخار، دور صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
ونّفذ،  الــذي خطط  الــوزراء،  العهد رئيس مجلس  آل خليفة ولي  حمد 

فكان نعم الُمخّطط ونعم الُمنّفذ.

} سموه يزور العناية المركزة الميدانية في المستشفى العسكري.} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يزور غرفة عمليات الفريق الوطني الطبي.

في كتاب »اأ�ل الر�ؤى �سلمان« 7-7

ك�����ورون�����ا ت�����ح�����دي  م�����واج�����ه�����ة  ف������ي  �����س����ل����م����ان  روؤى 

} سموه يتطوع للتجارب السريرية الثالثة.

} غالف كتاب »أول الرؤى سلمان«.

ل���ح���ظ���ة ف�����ارق�����ة اأظ������ه������رت م�������دى ال����ع����م����ق ال���م���وؤ����س�������س���ي 
ال�����ب��ح�����ري�����ن ف���ي  ال��ُم�����ت�����ب�����ع�����ة  الإداري���������ة  الأدوات  و���س�����اب��ة 

كتبت فاطمة علي:
فــي  مـــخـــتـــصـــا   44 ــاقــــش  ــنــ يــ
ــة أهـــــم  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ األمـــــــــــــــــراض الـ
المتعلقة  والمواضيع  القضايا 
بتفرعاتها  الباطنية  بــاألمــراض 
ــة فــي  ــقــ ــيــ ــدقــ وتـــخـــصـــصـــاتـــهـــا الــ
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، مـــــع الــــتــــعــــمــــق فـــي 
ــرات الـــصـــحـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــجــ حــ
الــتــي أحــدثــتــهــا جــائــحــة كــورونــا 
ــلــــى صــــحــــة اإلنـــــــســـــــان، خــــالل  عــ
ــر الــــثــــانــــي لــــأمــــراض  ــؤتــــمــ الــــمــ
جامعة  تنظمه  الـــذي  الباطنية 
الــخــلــيــج الــعــربــي فــي الــفــتــرة ما 
ــاري  الــــجــ مـــــــارس  و26   24 ــيـــن  بـ
فـــي فــنــدق ديــبــلــومــات راديـــســـون 
بــلــو، بــمــشــاركــة 44 مــتــحــدثــًا من 

مختلف دول العالم. 
ويـــــأتـــــي تـــنـــظـــيـــم الـــمـــؤتـــمـــر 
ــاء  ــبــ ــدف دعــــــم قـــــــــدرات األطــ ــهــ بــ
أحــدث  عــلــى  المهتمين  وإطــــالع 
ذات  ــة  ــيـ ــعـــالجـ الـ ــتـــجـــدات  ــمـــسـ الـ
الصلة بهذا التخصص الحيوي 
فــي ظــل جائحة  المهم وخــاصــة 
ــا ومـــــا تـــرتـــب عــلــيــهــا مــن  ــ ــورونـ ــ كـ

تداعيات صحية.
رئيس  المؤتمر  رئيس  وقــال 
بكلية  الباطنية  األمـــراض  قسم 
ــب فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــدكـــتـــور  ــطـ الـ
أمــجــد الــبــاز إن الــمــؤتــمــر الــذي 
ــة يــطــرح  ــيـ ــانـ ــثـ ــرة الـ ــمـ ــلـ يـــنـــظـــم لـ
مـــحـــاور مــهــمــة فـــي كـــل تــفــرعــات 
األمـــــــراض الــبــاطــنــيــة كـــأمـــراض 
ــلــــب واألوعـــــــيـــــــة الــــدمــــويــــة،  ــقــ الــ
وارتــفــاع ضغط الـــدم والــســكــري، 

والجهاز  والكبد  الكلى  وأمــراض 
الــــهــــضــــمــــي، وأمـــــــــــــراض الــــغــــدد 
واألورام  الــدم  وأمــراض  الصماء، 
أمــراض  جانب  إلــى  السرطانية، 
ــيـــزم، وأمــــــراض الــجــهــاز  ــاتـ الـــرومـ
الــتــنــفــســي والـــرعـــايـــة الـــمـــركـــزة، 
واألمـــراض  المعدية  واألمــــراض 

العصبية.
أطباء  المؤتمر  في  يتحدث 
دول من  عــــدة  مـــن  وأكـــاديـــمـــيـــون 
بينها: مملكة البحرين، المملكة 
العربية السعودية، دولة الكويت، 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
باإلضافة  مصر،  عمان،  سلطنة 
ــيــــن مــن  ــيــ إلــــــى مـــتـــحـــدثـــيـــن دولــ
ــات  ــ ــــواليـ ــيــــا، الـ ــانــ ــيــــا، ألــــمــ ــانــ ــبــ إســ

المتحدة األمريكية.

فــي  يــــــشــــــارك  أن  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ويـ
الــمــؤتــمــر أكــثــر مــن 400 مــشــارك 
في  والمتخصصين  األطباء  من 
الباطنية من مختلف  األمراض 
إلـــى  إضـــــافـــــة  ــة،  ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ الـ دول 
طــلــبــة كــلــيــة الــطــب، والــبــاحــثــيــن 
الباطنية،  األمــــراض  مــجــال  فــي 
ــن،  ــ ــيـ ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ واألطـــــــــــبـــــــــــاء، والـ

والعاملين الصحيين.
ــر انـــعـــقـــاد  ــمـ ــؤتـ ــمـ ــد الـ ــهـ ويـــشـ
متخصصة  جلسة  عشرة  إحــدى 
على مدار ثالثة أيام، وهي تعادل 
24 ســاعــة مــعــتــمــدة، ويــتــوقــع أن 
يـــــخـــــرج الــــمــــؤتــــمــــر بـــتـــوصـــيـــات 
األمــراض  بمجمل  تتعلق  مهمة 
ــائـــدة فـــي مــجــلــس الــتــعــاون  الـــسـ

لدول الخليج العربية. 

ان���ط���اق اأع���م���ال ال��م��وؤت��م��ر ال��ث��ان��ي 
ال���ج���اري   24 ال��ب��اط��ن��ي��ة  ل���اأم���را����ض 

أعــلــنــت الـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة 
ــاع الــــــزراعــــــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ لـ
وزارة  مــــن  كــــل  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون 
ــلـــديـــات  ــبـ األشـــــغـــــال وشـــــــــؤون الـ
ــــط الـــــعـــــمـــــرانـــــي  ــيــ ــ ــطــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ والــ
ــلــــس األعـــــلـــــى لــلــبــيــئــة  ــمــــجــ والــ
بدعم  الجنبية  تقاطع  تشجير 
ــارة جـــمـــهـــوريـــة  ــ ــفـ ــ ــــن سـ ــم مـ ــريــ كــ
ضمن  وذلـــك  الشعبية،  الصين 
الــحــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــشــجــيــر 

»ُدمِت خضراء«.
الكريم  الــدعــم  هـــذا  ويــأتــي 
مـــن ســـفـــارة جــمــهــوريــة الــصــيــن 
ــكــــس حـــــرص  ــعــ ــيــ الــــشــــعــــبــــيــــة لــ
العالقات  توطيد  على  السفارة 
ــيـــن  بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن الـــصـــديـــقـ
وتــعــزيــز ثــقــافــة الــحــفــاظ على 
البيئة، والمساهمة في التنمية 

من  وذلــــك  الــبــحــريــن،  بمملكة 
خـــالل الــمــســاهــمــة بــغــرس 250 
ــار األكـــاســـيـــا  ــجــ ــن أشــ شـــجـــرة مــ
والرول والهبسكس تيلياسوس.

تشجير  مـــراســـم  ــريــــت  وأجــ
أمين  من  كل  بحضور  التقاطع 
لتنمية  الوطنية  الــمــبــادرة  عــام 
مرام  الشيخة  الــزراعــي  القطاع 
وسفير  خليفة،  آل  عيسى  بنت 
ــيـــن الــشــعــبــيــة  ــة الـــصـ ــهـــوريـ ــمـ جـ
السيد  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  لـــدى 
أنــور حبيب اهلل، كما حضر من 
البلديات  األشغال وشؤون  وزارة 
من  كــل  الــعــمــرانــي  والتخطيط 
الـــمـــهـــنـــدســـة شـــوقـــيـــة إبـــراهـــيـــم 
ــيــــل الـــمـــســـاعـــد  ــوكــ ــيــــدان الــ ــمــ حــ
المشتركة  الــبــلــديــة  لــلــخــدمــات 
بشؤون  المشاريع  إدارة  ومــديــر 

ــلـــديـــات الـــمـــهـــنـــدس يــوســف  ــبـ الـ
ــيــــس قـــســـم إنـــتـــاج  بـــوحـــجـــي ورئــ
المهندس  التجميلية  النباتات 
عــــــبــــــاس عـــــــرفـــــــات وعــــــــــــدد مـــن 
ــيــــن الـــمـــخـــتـــصـــيـــن  ــنــــدســ ــهــ ــمــ الــ

بالمتنزهات بالوزارة.
الوطنية  الحملة  وتستمر 
لتكمل  مسيرتها  في  للتشجير 
موقعا   22 تشجير  الــيــوم  حتى 
ومحافظات  مــدن  مختلف  فــي 
ــن خـــــالل تــحــقــيــق  الــمــمــلــكــة مــ
العام  القطاعين  بين  الــشــراكــة 
ــاز مــشــاريــع  ــي إنـــجـ والــــخــــاص فـ
األربــع  البلديات  فــي  التشجير 
والــمــؤســســات  األفــــراد  وتشجيع 
في  بــدورهــم  للقيام  والمجتمع 
لتوسعة  الوطنية  الجهود  دعــم 

الرقعة الخضراء.

ال�س���فارة ال�سينية لدى المملكة تدعم حملة »دمت خ�سراء« ب�250 �س���جرة 
} جانب من أعمال حملة »دمت خضراء«.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16056/pdf/1-Supplime/16056.pdf?fixed5880
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1287810
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1287781
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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لقد اكتشفت هذه المرأة عالم المكياج شبه الدائم، وقررت أن 
تعطي من خالله بشكل متفرد، فما أجمل أن يقترن هذا المجال 
موطن  هــو  وهـــذا  الــســرطــان،  مــريــضــات  لصالح  إنسانية  بلمسة 
أن  استطاعت  التي  السيدة  تلك  تجربة  في  الحقيقي  الجمال 
تحقق صيتا دوليا ذائعا عكس صورة مشرفة ومتحضرة لنساء 

البحرين.
وذلك  المتميزة  التجربة  هذه  عند  توقفت  الخليج«  »أخبار 

في السطور التالية:
متى بدأت رحلتك مع الجمال؟

رحــلــتــي مـــع عــالــم الــجــمــال الــســاحــر بــــدأت مــبــكــرا لــلــغــايــة، 
لكل  عاشقة  طفلة  كنت  حيث  أظــفــاري،  نعومة  منذ  وتــحــديــدا 
الفنون، وبصفة خاصة  أنواع  دائما بجميع  وأهتم  شيء جميل، 
فن الرسم، وأذكر أنني عند عمر عشر سنوات شاركت في معارض 
بالمدرسة  فنية  لــوحــات  برسم  أقــوم  كنت  كما  ومتنوعة،  كثيرة 
تبهر الجميع وذلك في المناسبات المختلفة، وقد فزت بجائزة 
األمير الراحل خليفة بن سلمان في مسابقة باألندية الصيفية 
ــواح الــخــشــبــيــة، وحــصــلــت على  ــ عــن الــنــحــت بــالــحــريــق عــلــى األلـ
المركز األول على مستوى البحرين وكان عمري حينئذ خمسة 
عشر عاما، األمر الذي كان ينبئ بمشروع فنانة في المستقبل، 
ولعل تعلقي بالفن وحبي واتقاني له كان سر احترافي لمجالي 

التجميلي الذي أعمل به اليوم.
كيف جاء قرار االحتراف؟

مهاراتي  تطوير  قــررت  عمري  من  عاما  عشرين  بلغت  حين 
وذلــك  دبـــي،  فــي  للمكياج  أكــاديــمــيــات  بــعــدة  فالتحقت  وقــدراتــي 
بعد إنهاء دراستي الجامعية تخصص إدارة أعمال، وقد حصلت 
على عدة شهادات متخصصة ومعتمدة، منها شهادة في المكياج 
السينمائي، وعملت في اإلعالنات السينمائية، وكذلك الخاصة 
بشركة بتلكو وغيرها، وألنني أنحدر من عائلة عاشقة للتجارة 
وللتميز بمشاريعها، فقد ورثت عنها هذا الشيء وخاصة والدي، 
لــذلــك أقــدمــت عــلــى إطـــالق مــشــروعــي الــخــاص الـــذي أوفـــر من 
يقدمه غيري في مجال  ومتميزة عما  خالله خدمات مختلفة 
التجميل، فجاءت فكرة إنشاء مركز شامل للتجميل بكل أنواعه، 
وللتجارة في أدواته ومستلزماته، وكنت أول اختصاصية تجميل 
التجميلي  الــدائــم  شبه  المكياج  فــي  الماجستير  على  حاصلة 
والـــعـــالجـــي، كــمــا حــصــلــت عــلــى رخــصــة دولـــيـــة لــلــعــمــل فـــي هــذا 

المجال على مستوى دول العالم.
ما المقصود بالمكياج شبه الدائم؟

الوجه  قسمات  تحديد  على  المكياج  مــن  الــنــوع  هــذا  يعمل 
من خالل عالج شبه دائم، وقد يستمر مفعوله مدة تتراوح بين 
عام أو عام ونصف تقريبا بحسب طبيعة البشرة، وهو يعد حال 
الوجه من  يعانين من مشاكل معينة في  الالتي  للنساء  مثاليا 
دون الحاجة الى إجراء عمليات، ولكن البد أن يتم تحت إشراف 

جانب  إلى  محترف،  متخصص 
للمواد  اختبار  بعمليات  القيام 
المستخدمة قبل إجراء العالج، 
في  يتسبب  لــن  أنـــه  مــن  للتأكد 
الحساسية  مــن  نـــوع  أي  حـــدوث 
ــام يــمــكــن  ــ ــل عــ ــكـ ــشـ ــه، وبـ ــوجــ ــالــ بــ
المكياج يهدف  بــأن هــذا  الــقــول 
الــذي تحتاج  اللوك  إعطاء  إلــى 
الــحــاجــة  الـــمـــرأة مـــن دون  إلـــيـــه 
إلــــــى تـــطـــبـــيـــق الـــمـــســـتـــحـــضـــرات 
الوقت  يــوفــر عليها  مــا  يـــوم،  كــل 
والــكــلــفــة والــجــهــد، ولــكــن ال بد 
مــن الــحــذر وضــــرورة الــتــأكــد من 
الــتــعــرض ألي ســلــبــيــات  تــجــنــب 
وعدم المغاالة في استخدامه أو 

اللجوء إليه.
ــافـــك عــالــم  ــتـــشـ ــتـــى تــــم اكـ مـ

المكياج شبه الدائم؟
المكياج  عالم  اكتشفت  لقد 

شبه الدائم أثناء وجودي في معرض ألماني بدبي، حيث اطلعت 
هناك على جهاز متطور إلحدى الشركات األلمانية وانبهرت به، 
وكان باهظ الثمن، ومع ذلك قررت اقتنائه، وكنت أول بحرينية 
تمتلك ذلك الجهاز، وسعيت للحصول على ترخيص للعمل به 
عملي  ومــارســت  الرخصة،  على  حصلت  وبالفعل  البحرين،  في 
الــتــجــمــيــلــي فـــي هـــذا الــمــجــال مـــدة ثـــالث ســـنـــوات تــقــريــبــا، وتــم 
بعدها سحب الرخصة، وذلك بسبب استحداث إجراءات ومعايير 
لدى  المستخدمة  واألحبار  األجهزة  ومواصفات  بنوعية  تتعلق 

العاملين بهذه المهنة بالمملكة من قبل الجهة المختصة بذلك 
وهي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية »نهرا«. 

وماذا بعد توقف عملك بالبحرين؟
ألي  والــتــصــدي  وضبطها،  المهنة،  تقنين  مــع  أنني  شــك  ال 
وحين  عليها،  الــدخــالء  قبل  من  الساحة  على  تحدث  تــجــاوزات 
تم سحب الترخيص الخاص بمزاولة العمل بالبحرين، توجهت 
من  بعدد  التجميل  مراكز  من  كثير  في  الخارج  في  العمل  إلــى 
بتقدير  والكويت، وقد حظيت  ودبي  والسعودية  كــاألردن  الــدول، 
عال في دول مثل أمستردام وسويسرا وبلجيكا والرياض وغيرها 
الحمد  وهلل  المجال،  هــذا  في  مدربة  حاليا  وأعمل  الـــدول،  من 
ذاع صيتي بشكل كبير، وقدمت صورة مشرفة للمرأة البحرينية 

الدولية  المؤتمرات  العديد من  في  وكنت متحدثة  الخارج،  في 
والعالمية في سويسرا وتركيا والنمسا ودبي والرياض.

حدثينا عن تجربتك في الخارج؟
الدائم،  المكياج شبه  في مجال  متميزة  مكانة  لقد حققت 
وأصــبــحــت مــدربــة دولــيــة فــي هـــذا الــمــجــال بــعــد حــصــولــي على 
كولر  »ســويــس  السويسرية  األكــاديــمــيــة  مــن  للتدريب  الماسترز 
أكــاديــمــي« والــتــي منحتني الــرتــبــة األولــــى فــي الــشــرق األوســـط 
العلمية  بإسهاماتي  كــذلــك  وفــخــورة  المهنة،  هــذه  فــي  كــمــدربــة 
هو  حاليا  أتمناه  مــا  وكــل  عالمية،  مجالت  فــي  نشرها  تــم  التي 
الترخيص لي من جديد للعمل في وطني، حتى أعيد االبتسامة 

من جديد للعديد من مريضات السرطان.

وما هو دورك تجاه مريضات السرطان؟
أنا حاصلة على رخصة تتعلق بتجميل الثدي ورسم الحلمة 
وقد  سويسرية،  شركة  قبل  من  باألحبار  األبعاد  ثالثية  بتقنية 
مارست هذا العمل لدى عيادة كبرى متخصصة بالبحرين، وكم 
على  االبتسامة  رســم  فــي  أسهم  حين  بالغة  بسعادة  أشعر  كنت 
وجه مريضة السرطان من خالل عملي هذا، ومن ثم التخفيف 
من معاناتها النفسية بعد االستئصال، وكثيرا ما أستقبل رسائل 
إلــى هــذه الخدمة  أنــهــن بحاجة مــاســة  لــي  يــؤكــدن  مــن بعضهن 

العالجية.
إلى أي مدى يتوافر هذا النوع من العالج بالبحرين؟

الــيــوم،  بالبحرين  الــعــالج  مــن  الــنــوع  يتوافر هــذا  لــأســف ال 
لــذلــك أشــعــر بــحــزن شــديــد عــنــد اســتــقــبــال تــلــك الــرســائــل من 
مريضات السرطان والتي يشرحن فيها بأنهن غير قادرات على 
التعايش مع شكلهن الجديد بعد استئصال الثدي، هذا فضال 
الحواجب  تساقط  مشكلة  عــن 
من  وغيرها  المثال  سبيل  على 
األمور التي أتمتع بخبرة واسعة 
في حلها، علما بأنه يمكن توفير 
العالجية  النفقات  مــن  الكثير 
التي تتحملها الوزارة للحصول 
على هــذا الــنــوع مــن الــعــالج في 
ــعــــودة إلــى  ــارج فـــي حــــال الــ الــــخــ

ممارسة عملي.
وعن مبدئك في الحياة؟

ــاة هــو  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــي فــــــي الـ ــدئــ ــبــ مــ
ــوة واإلصـــــــــرار،  ــ ــقـ ــ الـــمـــثـــابـــرة والـ
وضرورة تحديد رؤية للمستقبل 
أسير نحوها بكل همة وحماس 
مــهــمــا واجـــهـــنـــي مـــن تــحــديــات، 
واليوم أنا على ثقة بأنه سيأتي 
ــوم الــــــــذي أعــــــــود فـــيـــه إلـــى  ــ ــيـ ــ الـ
ممارسة مهنتي بالبحرين، والى 
إعادة الحياة لمشروع آخر مهم 
مرحلة  أثناء  السرطان  مرضى  بتجميل  خــاص  وهــو  توقف  قد 
إلى  الفئة تحتاج  الكيماوي بصالوني الخاص، ألن هذه  العالج 
لها  التي تقدم  التجميل  أنواع خدمات  تكنيك خاص لمختلف 
المشروع  هــذا  جهزت  وقــد  وغيرها،  البشرة  وتنظيف  كالمساج 
بشكل كامل، لكنه توقف، وأتمنى أن يعود ويمارس دوره تجاه هذه 
الفئة، ورغم ذلك لم أتوقف قط عن عطائي لمرضى السرطان 
توفير  على  أحــرص  حيث  الطبي،  السلمانية  بمركز  عــام  بشكل 
بنك  خــالل  مــن  الصغار،  أو  الكبار  للمرضى  تجهيزه  أو  الشعر 

الشعر الموجود في صالوني الخاص.

       

يقول الفيلسوف سقراط »المرأة أحلى هدية قدمها الخالق إلى اإلنسان.. 
وهي مصدر كل شيء!

أكثر  واإلرادة تصبح  بالمثابرة  وإذا تحلت  ذاتها جمال،  األنثى في حد  نعم 
جماال، فال يمكن تحدي قوة المرأة وال صبرها، وهي ليست بحاجة إلى التصريح 
بأنها قادرة على تحمل كل األعباء في الحياة، إنها تفعل ذلك بهدوء، وتخوض 
معاركها بكل ثقة في قدراتها، لذلك يظل العالم بحاجة إلى نساء قويات يعشن 

بشجاعة، ذوات إرادة ال تقهر، قادرات على تحقيق أشياء ال يفعلها اآلخرون.
تتخصص  بحرينية  أول  العالمية،  التجميل  خبيرة  بوكنان،  حسين  ليلى 
والتجميل،  اإلبــداع  في  دبلوم  على  حاصلة  العالجي،  الدائم  شبه  المكياج  في 
وعلى الجواز الدولي للمهن التجميلية، وعلى المركز األول للتدريب في الشرق 
األوسط من أكاديمية سويس كلر، امرأة خاضت في عالم الجمال بكل تميز وقوة، 
انتصرت على العديد من التحديات بالمثابرة، وباإلصرار على تحقيق طموحها 

والوصول إلى أهدافها، فكان لها ما أرادت.

اأول بحرينية اخت�صا�صية جتميل �صاحبة ر�صالة ماج�صتري تخ�ص�ص املكياج �صبه الدائم العالجي.. حا�صلة على رخ�صة دولية ملزاولة املهنة 
حول العامل وعلى �صهادة يف املكياج ال�صينمائي من دبي وعلى املركز الأول يف ال�صرق الأو�صط من اأكادميية �صوي�ص كلر للتدريب وعلى جائزة 

ال�صيخ خليفة بن �صلمان يف م�صابقة النحت باحلريق.. املدربة وخبرية التجميل العاملية ليلى ح�صني بوكنان لـ»اأخبار اخلليج«:
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ب���م���ج���ات 
ع��ال��م��ي��ة

اأحزنني توقف 
م�����ش��روع��ي 
لتجميل مر�شى 
ال�����ش��رط��ان 
العالج  اأثناء 
ال��ك��ي��م��اوي

ب�ت�ج��دي���د رخ��شت��ي ف�ي وط�ن��ي  اأح�ل��م 
الإع�ادة االبت�ش�امة اإل�ى مري�ش�ات ال�ش�رطان

تجميل الثدي بعد الترميم لمر�شى ال�شرطان من اأكثر االأعمال المحببة لي

الدائم  �شبه  للمكياج  األماني متطور  اأول بحرينية تح�شل على جهاز  كنت 

زاولت المهنة في البحرين وتوقفت ال�شتحداث معايير مختبرية مهمة 

له�ا  المهن�ة وو�ش�ع �شواب�ط  وتق��نين  ت�ن�ظ�ي��م  م�ع  اأن�ا 
فخورة بتحقيق �شيت دولي وتقديم �شورة ح�شارية للمراأة البحرينية

اأع�رف الف�ش�ل ومبدئ�ي الق�وة والمثاب�رة واالإ�ش�رار ال 
تف�ش�ل الم�راأة حي�ن تفتق�د روؤي�ة مح�ددة نح�و الم�ش�تقبل 

} »أخبار الخليج« تحاور ليلى.

أجرت احلوار: 
هالة كمال الدين

} ليلى حسين بوكنان.

} دورة في سويسرا.} تكريمها في مؤتمر الجمال بالرياض. } تكريمها على مستوى الشرق األوسط. } مدربة في األردن.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16056/pdf/1-Supplime/16056.pdf?fixed5880
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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يقّدم كتاب »اأول الروؤى �صلمان« الذي �صدر عن مركز البحرين للدرا�صات اال�صرتاتيجية والدولية والطاقة »درا�صات«، جهًدا خمل�ًصا للقراءة 

يف �صخ�صية وم�صرية �صاحب ال�صم� امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ش جمل�ش ال�زراء حفظه اهلل، الذي عاي�ش امل�ص�ؤولية 

منذ طف�لته املبكرة. 

وياأتي ن�صر هذه احللقات عن ف�ص�ل الكتاب »اأول الروؤى �صلمان«، يف اإطار احلر�ش على اإثراء الذاكرة ال�طنية، واإتاحة الفر�صة اأمام االأجيال 

القادمة لقراءة النهج ال�طني لرجاالت البحرين وا�صتخال�ش العرب والدرو�ش من جتاربهم، واإبراز دور القيادة يف �صياغة مبادئ وقيم العمل 

ال�طني والتنم�ي يف اململكة.

يتتبع الف�صل ال�صابع من الكتاب الذي حمل عن�ان »روؤى �صلمان يف م�اجهة حتدي ك�رونا«، االقتدار الذي اأظهرته اململكة يف م�اجهة هذا 

التحدي والتخفيف من اأثره، وامل�ازنة الدقيقة واحلكيمة بني التداعيات ال�صحية واالقت�صادية، التي كانت دليالً قاطًعا على جناعة روؤى �صاحب 

ال�صم� امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ش جمل�ش ال�زراء حفظه اهلل وفعاليتها، وحلظة فارقة اأظهرت مدى العمق امل�ؤ�ص�صي 

و�صالبة االأدوات االإدارية املتبعة يف البحرين، التي تاأتت من هذه الروؤى باإ�صادة دولية.

ا�ستعرا�ض ر�ؤى �يل العهد يف مواجهة حتدي كور�نا �سمن حلقات »اأ�ل الر�ؤى �سلمان« 7-7

البحرين ت�سّدرت د�ل العامل يف ال�سفاء �»فريق البحرين« حظي باإ�سادة د�لية

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  لتوجيهات  وكان 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه، ب�شاأن الت�شدي جلائحة فريو�س كورونا، وقيادة 

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

للجهود الوطنية يف الت�شدي للفريو�س الأثر البالغ يف 

جعل مملكة البحرين منوذًجا ومثالً يحتذى يف التناغم، 

واملبادرة للت�شدي لهذه اجلائحة. 

اللجنة  بادرت  عامليا  الفريو�س  انت�شار  بدء  فمنذ 

التن�شيقية برئا�شة �شموه حفظه اهلل بعقد الجتماعات، 

�شموه  لالإن�شانية، وتراأ�س  املرئي  ملواجهة اخل�شم غري 

على الفور اجتماًعا لهذه اللجنة يوم الثالثاء 11 فرباير 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  ت�شكيل  2020م، ومت 

بالتعامل  اخلا�شة  الإجراءات  ملتابعة  لفريو�س كورونا 

مع الفريو�س.

ولقد اأعطت مملكة البحرين اأمنوذًجا حًيّا يف الت�شدي 

وا�شتحقت  �شموه،  بقيادة  كورونا،  فريو�س  جلائحة 

وال�شعوب،  الدولية  واملنظمات  العامل  دول  اإ�شادات 

هذا  مع  التعامل  يف  البحرين  وفريق  اململكة  بتجربة 

التحدي، من الناحية ال�شحية، والعالجية، والإن�شانية، 

يحقق  اأن  املتميزة  بجهوده  ا�شتطاع  الذي  والتقنية، 

منجزات ملمو�شة وم�شهودة على هذه امل�شتويات كافة.

العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  وظلت 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل هي الرابط واملنظم لكل 

اإعالنه  اجلهود الوطنية للتغلب على هذا التحدي، منذ 

اأنه »يتوجب علينا بذل ا�شتطاعتنا جميًعا حلفظ �شالمة 

�شاحة  يف  جنود  وكلنا  واملقيمني،  املواطنني  و�شحة 

اليوم هو فريو�س كورونا  مواجهة واحدة، واأن عدونا 

مرحلية  املواجهة  وهذه  به،  امل�شابون  ل  )كوفيد-19( 

�شتنتهي باحلد من انت�شار الفريو�س، و�شتبقى وحدتنا 

وت�شحياتنا من اأجل �شالمة الوطن واملواطنني واملقيمني 

�شاهدة عرب التاريخ«.

ا ومتفرًدا  بداأت مملكة البحرين حتتذي منوذجا خا�شً

يف مواجهة هذا التحدي، فجميع القرارات التي اتخذت 

ملكافحة فريو�س كورونا  البحرينية  يف خ�شم اجلهود 

يف  واملطبقة  ال�شائدة  القوانني  مع  ان�شجمت  امل�شتجد 

اململكة، فقد حر�شت مملكة البحرين على عدم امل�شا�س 

مع  وتنقلهم،  حتركهم  حرية  و�شمان  الأفراد،  بحق 

مراعاة ال�شالمة العامة للمجتمع، وقد راهنت على ثقافة 

وم�شوؤولية املواطن واملقيم، من خالل تتبعه لإر�شادات 

الفريق الوطني للت�شدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19(، 

ما  وهو  الأخرى،  املعنية  والوزارات  ال�شحة  ووزارة 

حتقق بنجاح باهر ومميز.

ذلك  موازاة  يف  واملقيمني  املواطنني  ثقة  وكانت 

تتعزز وتتعمق، نتيجة التعامل احلكومي امل�شوؤول الذي 

املري�س  الإن�شان  يراعي اخل�شو�شية، وامللتزم بحقوق 

واحتياجاته وم�شاندته نف�شًيا، بجانب اتخاذ الإجراءات 

العلمية والطبية املطلوبة مل�شاعدته على جتاوز املر�س، 

والعودة ل�شتئناف احلياة، بحيث ت�شبح احلالة القائمة 

عامالً م�شاعًدا يف احتواء املر�س، وتقليل فر�شة حتوله 

كان  ما  وهو  لالآخرين،  العدوى  نقل  اإىل  يوؤدي  لناقل 

ليتاأتى لول هذه الإدارة املحنكة، التي تفهمت التحديات 

من خمتلف الزوايا، ومل ترتك �شيئا لل�شدفة اأو التجربة، 

ووقفت بجانب الجتهاد املخل�س وامل�شوؤول. 

وقد انعك�س ذلك فعليا على املوؤ�شرات والأرقام، التي 

خل�س اإليها ا�شتطالع راأي املجتمع البحريني، الذي نفذه 

مركز البحرين للدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية والطاقة 

»درا�شات«، حول تاأثري حتدي فريو�س كورونا امل�شتجد 

املجتمعية،  وال�شلوكيات  العادات  على  )كوفيد-19( 

وكان اأبرزها اأن غالبية �شاحقة من املبحوثني يعتربون 

اأنف�شهم جزءا من الفريق املكلف مبواجهة الفريو�س، ما 

يعني اأن الفريق متكن من الو�شول اإىل كل اأفراد املجتمع، 

وحولهم خالل وقت وجيز وب�شهولة اإىل �شركاء ي�شهمون 

وحتقيق  اعتمادها،  مت  التي  اخلطط  جناح  يف  وبقوة 

الأهداف التي حددها.

وقد حظيت هذه الإجنازات بتكرمي من قبل ح�شرة 

ورعاه،  اهلل  املفدى حفظه  البالد  عاهل  اجلاللة  �شاحب 

اجلميع،  عن  »بالنيابة  فيه:  قال  خطابا  وجه  عندما 

العميق  والمتنان  اخلال�س  ال�شكر  اأن جندد  لنا  يطيب 

لويل عهدنا الأمني، على متابعته احلثيثة واإدارته لفريق 

الراهن،  الظرف  متطلبات  مع  التعامل  يف  البحرين 

العالجية والحرتازية  الإجراءات  للعديد من  با�شتباقه 

ذات الكفاءة العالية، وال�شتمرار يف التعامل امل�شوؤول مع 

خماطر الوباء للق�شاء عليه، بعون من اهلل، مع تقديري 

ت�شل  التي  على جهوده  الطبي  البحرين  لفريق  الكبري 

الليل بالنهار، وبنتائج ترتقي مل�شتوى احلدث«.

وكانت مملكة البحرين من اأوائل الدول التي اأ�شادت 

اإجراءات  من  اتخذته  وما  العاملية،  ال�شحة  منظمة  بها 

اأعلى، و�شورة اأبهى، لالن�شباط  احرتازية، �شكلت مثالً 

اإذ  موؤ�ش�شاتها،  بكل  الدولية  ال�شفافية  مع  والتماهي 

جتاوزت يف ذلك خطط وبرامج الدول املتقدمة، وامل�شهود 

البحرين تخط مبداد من  الأزمات، وكانت  اإدارة  لها يف 

ذهب �شبًقا دولًيا جديًدا، ب�شبب متيز اإجراءاتها مقارنة 

بدول العامل الأخرى.

متطورة  خطة  وتنفيذ  احلكومية،  اجلهود  فبف�شل 

يف  العامل  دول  البحرين  ت�شدرت  التحدي،  ملواجهة 

ن�شبة �شفاء م�شابي فريو�س كورونا فيما حظيت جهود 

فريق البحرين الوطني ملكافحة فريو�س كورونا باإ�شادة 

على  �شواء  وا�شعة،  ودولية  وعربية  وخليجية  حملية 

م�شتوى اخلدمات الطبية، اأو على امل�شتوى القت�شادي 

والجتماعي، وغريها من الإجراءات التي لقت ا�شتح�شاًنا 

�شعبًيا، معتربة اململكة من اأبرز دول العامل يف الت�شدي 

للفريو�س.

لفتت جتربة البحرين يف حماربة ومكافحة فريو�س 

الأمري �شلمان بن  امللكي  ال�شمو  كورونا واإدارة �شاحب 

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

يف  العالية  ال�شفاء  لن�شب  نظرا  اجلميع،  انتباه  اهلل، 

اململكة، وهو الأمر الذي عربت عنه دول �شقيقة، تبادلت 

الراأي وامل�شورة مع الفرق الطبية البحرينية، نتيجة ما 

اتخذته من ا�شتعدادات واإجراءات �شحية لزمة، وتكاتف 

ال�شرتاتيجية  اإن  الفريو�س، حيث  انت�شار  اجلميع ملنع 

اأثبتت كفاءتها يف التعامل  الوطنية يف مملكة البحرين 

مع الفريو�س، عرب م�شارات العمل املختلفة، من فح�س، 

احلمد  وهلل   - الأثر  لها  وكان  وعالج،  وعزل،  وحجر، 

الت�شال  تتبع  اإىل جانب  القائمة،  - يف تعايف احلالت 

واملخالطة، وقد اأ�شادت هذه الوفود بتجربة البحرين يف 

جمال الربوتوكول العالجي، واآلية تق�شي الأثر للحالت 

املخالطة للحالت القائمة، اإىل جانب الحتياطات املتخذة 

ب�شاأن طرق احلفاظ على �شحة الكوادر ال�شحية، بتوفري 

احلماية  لهم  توفر  التي  الوقائية  امل�شتلزمات  جميع 

الالزمة.

رئي�س  العهد  امللكي ويل  ال�شمو  انربى �شاحب  لقد 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، بكل ما عرف عنه من حنكة 

وذكاء يف اإتخاذ القرارات، و�شرعة يف اتخاذ الجراءات 

الالزمة، فجعل من البحرين �شجرة وارفة الظالل، تفيء 

كل من ينتمي اإليها باملحبة والرعاية.

مل يكن غريًبا على اأهل البحرين ما قدمه �شموه، من 

اأدى اىل ح�شر اجلائحة وكبح جماحها،  جهد خمل�س، 

وو�شع اآثارها يف اأدنى املراتب العاملية، بف�شل ال�شرعة 

واملبادرة واملهارة، التي عرف بها �شموه يف التعامل مع 

الأحداث الكبار، وما كان غريًبا على �شموه، هذا النجاح 

الذي اأحرزه ململكة البحرين وقدمه هدية حل�شرة �شاحب 

اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

وال�شعي  البحرينية،  اجلهود  يف  النظر  اإن 

يف  يتمثل  منها،  والدرو�س  العرب  ل�شتخال�س 

مكافحة  جهود  بني  املوازنة  ب�شرورة  املبكر  الوعي 

والعمل  ال�شحية،  التدابري  م�شتوى  على  الفريو�س، 

اأعطى دفعة  على ا�شتمرارية الأن�شطة القت�شادية، ما 

الأداء  البحرين من  املدى، مكنت مملكة  قوية وطويلة 

ب�شورة متميزة، وتطلب ذلك من الفريق الوطني العمل 

على مدار ال�شاعة للت�شدي جلائحة فريو�س كورونا، 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  راأ�شه  وعلى 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، الذي ا�شتطاع اأن ي�شخ�س 

الطاقات  كل  يوظف  واأن  البعيد،  املدى  على  امل�شكلة 

تدرك  كثرية  دول  اأ�شبحت  بنموذج  للخروج  املمكنة، 

اأنه الطريق ال�شحيح الواجب اتخاذه، مما يوؤكد تفرد 

البحرينية.  احلالة 

ولعلّها تعتمد اأ�شا�ًشا على تلم�س القيادة لتطلعات 

البناء  التوا�شل  على  وقدرتها  البحريني،  املجتمع 

اليقظة،  القيادة  فهذه  اأفراده،  جميع  مع  والإيجابي 

احلا�شرة على الدوام، ا�شتطاعت اأن تثبت للجميع مدى 

للتحديات  احللول  وو�شع  وت�شخي�س  لفهم  نفاذها 

التي تواجه البحرين.

لقد �شجلت مملكة البحرين �شابقة الريادة و�شابقة 

جائحة  حتدي  �شد  العاملية  املعركة  هذه  يف  الفوز، 

فريو�س كورونا، و�شيذكر التاريخ، بومي�س من العز 

والفخار، دور �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

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

اهلل، الذي خطط ونفذ، فكان نعَم املخطط ونعم املنفذ.

خالــــد بن را�ســـد يرعى حــفل ختـــام د�رة »العقوبات البديلــة«

العامة  الإدارة  عام  مدير  رعاية  حتت 

لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ال�شيخ 

خليفة،  ال  عبداهلل  بن  را�شد  بن  خالد 

الربيطاين  ال�شفري  نائب  وبح�شور 

تخريج  حفل  اأقيم  �شمرز،  �شتيوارت 

اأقيمت  والتي  البديلة«  »العقوبات  دورة 

الربيطانية  ال�شفارة  مع  بالتعاون 

هالم  �شيفيلد  وجامعة  البحرين  مبملكة 

�شابًطا   22 مب�شاركة  الربيطانية، 

اإدارات  خمتلف  من  ومدين  �شف  و�شابط 

وزارة الداخلية.

العامة  الإدارة  عام  مدير  اأكد  وقد 

على  البديلة،  والعقوبات  الأحكام  لتنفيذ 

اأن هذه الدورة جاءت بهدف �شقل مهارات 

العقوبات  جمال  يف  بالدورة  امل�شاركني 

الآخرين  جتارب  على  والطالع  البديلة 

تاأهيلية  اآلية  تطبيق  يف  منها  لال�شتفادة 

من�شبطة، والتي تاأتي بف�شل الروؤى امللكية 

ال�شامية من لدن، �شيدي، ح�شرة �شاحب 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

ومتابعة  وتوجيهات 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

رئي�س جمل�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

وم�شاندة  وبدعم  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  �شيدي 

عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية يف تنفيذ 

البديلة كم�شروع وطني  قانون العقوبات 

وح�شاري واإن�شاين، مثمًنا بدور ال�شفارة 

للنهو�س  البحرين  مبملكة  الربيطانية 

البديلة  والعقوبات  الن�شان  بحقوق 

واإتاحة اخلربات املتاحة وم�شادر املعرفة 

للقائمني على هذه املجالت الن�شانية.

09فعاليات www.alayam.com12023 الأربعاء 6 �شعبان 1443 ـ العدد

Wednesday 9th March 2022 - No. 12023 باإ�شراف: عبدعلي قربان  Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com 

خلدمات ما بعد البيع ومتديد فرتة ال�شمان

»ال�شيـــارات الأوروبيــــة« تطلـــــق عــــرو�ض الربيــع 

اأعلنت �شركة ال�شيارات الأوروبية، الوكيل 

واملوزع احل�شري جلاكوار لند روفر الفاخرة 

احل�شرية  الربيع  حملة  اإطالق  اململكة،  يف 

ال�شمان.  فرتة  ومتديد  البيع  بعد  ما  خلدمات 

�شركة  من  روفر  لند  جاكوار  طرازات  متثل 

ال�شيارات الأوروبية الفخامة والتنوع واملتانة 

ال�شخ�شية  العمالء  اأذواق  جميع  لتنا�شب 

واأ�شلوب قيادتهم.

املكابح  واأقرا�ص  لو�شادات  ال�شابق  ال�شعر 

 F-PACE اخللفية والأمامية ل�شيارة جاكوار

اأما ال�شعر احلايل فهو 549  هو 750 دينارا، 

ذلك  وي�شمل   %26 بن�شبة  خ�شم  اأي  دينارا، 

على  خ�شم  اإىل  بالإ�شافة  الطرازات.  جميع 

و�شادات واأقرا�ص مكابح �شيارات رينج روفر 

ورينج روفر �شبورت V6 وV8 لعام 2014-

 650 بقيمة   SVR طرازات  با�شتثناء   2018

دينارا حتى نفاد الكمية.

اجلديدة  الطرازات  على  له  تعليق  ويف 

العام  املدير  م�شاعد  وويل  اآندي  قال  املميزة، 

ملجموعة ال�شيارات الأوروبية: »اأ�شجع العمالء 

البيع  بعد  ما  حملة  من  بال�شتفادة  للمبادرة 

توفر  والتي  ال�شمان  فرتة  متديد  وعرو�ص 

خلل«.  اأي  حدوث  حال  يف  �شاملة  تغطية 

واأ�شاف قائال: »كما ميكن للعمالء التاأكد من اأن 

جميع قطع الغيار وملحقات جاكور لند روفر 

تتوافق مع معايري ال�شالمة. يتوافر اي�شاً خدمة 

امل�شاعدة على الطريق ل�شيارات لند روفر«.

لتقدمي حلول مالية وفر�ض تدريبية لطالب اجلامعة

»البحرين الوطني« يتعاون مع اجلامعة الربيطانية بالبحرين 

 )NBB( الوطني  البحرين  بنك  وّقع 

الربيطانية  اجلامعة  مع  تفاهم  مذكرة 

منتج  لتوفري   )BUB( البحرين  يف 

موؤخًرا  اإطالقه  مت  الذي  التعليم«  »متويل 

يف  التفاقية  توقيع  ومت  البنك.  ِقبل  من 

الوطني،  البحرين  لبنك  الرئي�شي  الفرع 

بورتون  كارمايكل و�شارة  ماريا  بح�شور  

اإىل  البحرين،  يف  الربيطانية  اجلامعة  من 

الزياين  عبداللطيف  �شباح  ح�شور  جانب 

واأحمد امل�شقطي من جهة البنك.

�شباح  �شّرح  املنا�شبة،  وبهذه 

تنفيذي  رئي�ص  الزياين،  عبداللطيف 

بنك  يف  لالأفراد  امل�شرفية  -اخلدمات 

البحرين الوطني قائاًل: »يلتزم بنك البحرين 

وُي�شكل  املجتمع،  يف  بال�شتثمار  الوطني 

ال�شرتاتيجية  مرتكزاتنا  اأبرز  اأحد  ذلك 

مع  �شراكتنا  من  نهدف  واإمنا  ال�شاملة. 

اإىل  البحرين  يف  الربيطانية  اجلامعة 

تقدمي  خالل  من  واملعرفة  اخلربات  تبادل 

حما�شرات وندوات تعريفية وتعليمية من 

اإلقاء واإعداد موظفي البنك لتوجيه الطالب 

البنك  وخدمات  مبنتجات  معرفتهم  واإثراء 

املقدمة للعمالء وخمتلف الأق�شام املوجودة، 

كارمايكل،  ماريا  قالت  جانبها،  ومن 

والتكنولوجيا  الهند�شة  كلية  عميد 

»نعتز  البحرين:  الربيطانية يف  باجلامعة 

الوطني  البحرين  بنك  مع  بالتعاون  جًدا 

تطلعاتهم  حتقيق  من  الطلبة  لتمكني 

تعليمهم  متابعة  مع  واملهنية  الدرا�شية 

يف  الربيطاين  النظام  على  الأكادميي 

على  ح�شولهم  خالل  من  وذلك  اجلامعة، 

وعليه،  البنك.  من  ُمي�ّشر  متويلي  منتج 

فاإننا نتطلع لتعزيز وتوطيد هذه ال�شراكة 

بالعتماد على خرباتنا وجهودنا امل�شرتكة 

ململكة  واعدة  م�شتقبلية  اأجيال  لإعداد 

البحرين.«

�شيارة »Mercedes« يف حملة »ا�شحن واربح«

»stc البحرين« تعلن عن الفائز باجلائزة الكربى 

عامل  يف  الرائدة  البحرين،   stc اأعلنت 

باجلائزة  الفائز  عن  الرقمية،  التكنولوجيا 

الكربى يف حملة ا�شحن واربح. حيث ح�شل 

�شعيد احلظ علي دعيج علي على �شيارة من 

.200 Mercedes GLB طراز

وتقديراً للعمالء على ولئهم  لل�شركة، مت 

العرو�ص وال�شحوبات  اإطالق  جمموعة من 

التي  واربح«  »ا�شحن  حملة  مثل  املختلفة 

متكن  حيث   .2021 �شبتمرب  يف  ابتداأت 

من  ال�شحوبات  يف  الدخول  من  العمالء 

خالل عدة طرق مثل  ال�شرتاك يف اخلدمات 

ونادي  للفائزين   stc نادي  )مثل  امل�شافة 

اإ�شافة  لالأبراج(   stc وخدمة  الريا�شي   stc
هذه  وقدمت   .stc payتطبيق ا�شتخدام  اإىل 

احلملة مل�شتخدمي تطبيق stcBH العديد من 

iPhone 12اجلديدة  الفر�ص للفوز بجوائز 

وغريها  مالية  ومبالغ  اإ�شافية  وبيانات 

البحرين   stc قدمت  ذلك،  املزيد. عالوًة على 

اإىل  ت�شل  و�شهرية  اأ�شبوعية  نقدية  جوائز 

1000 دولر. بالإ�شافة اإىل اجلائزة الذهبية 

هذه  وتعترب  �شهرياً.  دولر   2000 بقيمة 

 stc ثاين حملة ترويجية مت اطالقها من قبل

 218i BMW البحرين حيث مت منح �شيارة

للفائز ال�شابق يف عام 2021. 

للمزيـــد من املعــلومات يرجـــى زيــارة 

www.stc. / /:https :البحرين stc موقـــع

com.bh

ت�شجيل اأكرث من 100,000 م�شتخدم و500 عالمة جتارية منذ اإطالقه باأيدي الكوادر الوطنية

تطبيق »اأهاًل« للمكافاآت يحتفل بالذكرى ال�شنوية لتد�شينه

املتخ�ش�ص  الولء  برنامج  »اأهالً«،  لـتطبيق  املالكة  ال�شركة  اأعلنت 

يف توفري �شبكة مميزة من منافذ بيع الأطعمة وخدمات التو�شيل، عن 

احتفالها مبرور �شنة منذ تد�شني تطبيقها الإلكرتوين يف مملكة البحرين. 

يوفر تطبيق »اأهالً« ال�شرتداد النقدي »اأهالً كريدت« على جميع خدمات 

اإىل جانب منح  تو�شيل،  الداخلية واخلارجية، وخدمات  الطعام  طلب 

ا وخ�شومات رائعة على كل الطلبات واخلدمات عرب  امل�شتخدمني عرو�شً

املطاعم امل�شاركة.

ومبنا�شبة الحتفال بالذكرى ال�شنوية الأوىل، نوه املدير التنفيذي 

في�شل را�شد باأن »اأهالً« تطبيق بحريني متواجد ليكافئ عمالءه مع كل 

بهذه  البحريني  ال�شوق  متكامل يف  مكافاآت  برنامج  يوجد  ل  اإذ  طلب، 

تطبيق  اأعلن  كما  متوا�شل.  ب�شكل  امل�شتخدم  تقدير  على  يعمل  امليزة 

املقبل  مار�ص  �شهر  خالل  �شتطرح  ح�شرية  عرو�ص  حملة  عن  »اأهالً« 

مل�شتخدمي تطبيق »اأهالً« عرب برنامج املكافاآت التابع للتطبيق، وت�شمل 

هذه العرو�ص منح ر�شيد اإ�شايف يف ح�شاب »اأهالً«، عند قيام امل�شتخدم 

بتو�شية اأحد الأ�شدقاء لتحميل وا�شتخدام التطبيق، مع خدمة تو�شيل 

ا عن العميل. جمانية، اإذ يعتزم التطبيق حتمل تكلفة التو�شيل عو�شً

»فنادق اخلليج« تدعم اجلمعية

 البحرينية لالإعاقة الذهنية والتوحد

قامت جمموعة فنادق اخلليج بالتربع للجمعية البحرينية لالإعاقة الذهنية  والتوحد 

وذلك اإمياناً من املجموعة بالدور املتخ�ش�ص والرائد الذي تقوم به اجلمعية وحر�شاً من 

املجموعة على تقدمي م�شاهمتها ال�شنوية لدعم اخلدمات التي تقدمها للمجتمع. 

�شيك  بتقدمي  جونز  جارفيلد  اخلليج  فنادق  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  قام  وقد 

التربع فريدة املوؤيد رئي�شة جمل�ص اإدارة اجلمعية البحرينية لالإعاقة الذهنية والتوحد 

اإدارة اجلمعية  اأحمد مال اهلل الأن�شاري نائب رئي�ص جمل�ص  وذلك يف ح�شور الدكتور 

ورون بيرتز نائب الرئي�ص التنفيذي ملجموعة فنادق اخلليج.

م�شت�شفى الهالل يحتفل بالذكر الثامنة لتاأ�شي�شه

احتفل م�شت�شفى الهالل 

متعدد  الهالل  مركز  يف 

الرفاع  يف  التخ�ش�شات 

مبنا�شبة  ع�شكر،  وفرع 

لتاأ�شي�ص  الثامنة  الذكرى 

الرفاع  يف  الهالل  مركز 

لتاأ�شي�ص  الثانية  والذكرى 

فرع ع�شكر.

املديرين  كبار  واجتمع 

للم�شاركة  امل�شت�شفى،  يف 

اأقيم يف  الذي  الحتفال  يف 

امل�شت�شفى. 

الرفاع  فرع  وطلب 

الثماين  يف  املر�شى  اآراء 

وقد  املا�شية،  �شنوات 

اأنها  اإىل  جميًعا  اأ�شاروا 

كانت رحلة مر�شية للغاية 

النا�ص  وكان  لهم  بالن�شبة 

طوال  باخلدمات  �شعداء 

مدار  وعلى  ال�شنوات  هذه 

العقد املا�شي. وقدم املركز 

ال�شحية  الرعاية  خدمات 

الأكرث تطوًرا يف املنطقة، اإذ 

على  تاأ�شي�شه  منذ  حر�ص 

واخلدمات  الرعاية  تطبيق 

للمر�شى  املقدمة  اجلديدة 

ب�شورة م�شتمرة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12023/pdf/INAF_20220309012328822.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/951059/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/951029/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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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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3.2 مليون �شجرة بحلول العام  مبادرة ت�شجري 

لها لوائح تنظيمية  الدعم واأن ت�شّن  2030 ت�شتحق 
من قبل البلديات واملجال�س البلدية لت�شهيل تنفيذها 

وحماية البيئة.

كبرية..  مبتغريات  مير  العامل  #علمتني_احلياة  
الغلبة  تك�ن  لن  وم�ازين جديدة.. وحتالفات �شعبة.. 

يحن  اأمل  املتقدمة..  الغنية  الق�ية  لالأمم  اإل  النهاية  يف 

لهم  يك�ن  حتى  ويتفق�ا..  ويتعاون�ا..  يتقارب�ا..  اأن  للعرب 

وزن.. وراأي.. ومكانة يف التاريخ اجلديد الذي ُي�شنع الآن..
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حممد  للنبي  ال�داع(  )حجة  خطبة  اآخر   -  632

األقاها ي�م عرفة على جبل الرحمة.

1908 - تاأ�شي�ص نادي اإنرتميالن الإيطايل.

الحتالل  �شد  امل�شريني  ث�رة  اندلع   -  1919

الربيطاين بقيادة �شعد زغل�ل والتي عرفت با�شم ث�رة 

.1919

القرب�شي  الزعيم  تنفي  املتحدة  اململكة   -  1956

مكاري��ص الثالث اإىل جزيرة �شي�شيل.

يزور  عرفات  يا�شر  فتح  حركة  رئي�ص   -  1970

م��شك� لأول مرة، وبداأ منذ هذه الزيارة الدعم ال�ش�فيتي 

لن�شال هذه املنظمة التي بداأت ي�شارية.

باأغلبية  ال�شمالية ي�شّ�ت  اإيرلندا  1973 - �شعب 

�شاحقة على البقاء �شمن اململكة املتحدة.

بكاأ�ص  القدم يف�ز  الك�يت لكرة  1990 - منتخب 

بط�لة اخلليج املقامة يف الك�يت.

2015 - الطائرة الكهربائية �ش�لر اإمبل�ص 2 تقلع 

من اأب�ظبي للقيام برحلة ح�ل العامل بدون وق�د.

2016 - وق�ع ك�ش�ف كامل لل�شم�ص يف اإندوني�شيا 

واإقليم �شمال املحيط الهادئ.

2018 - انطالق دورة الألعاب الباراملبية ال�شت�ية 

2018 يف ك�ريا اجلن�بية.

�رتفاع عدد �حليو�نات �مل�صابة بكورونا �إىل 29 نوًعا

قائمة  اأن  ـــرباء  اخل اكت�شف 

بفريو�ص  ت�شاب  التي  احلي�انات 

ك�رونا قد و�شلت الآن اإىل 29 ن�ًعا 

ال�باء. منذ بداية 

ل�شحيفة  تــقــريــر  يف  ـــاء  وج

فيالدلفيا انك�يرر اأن القائمة تزايدت 

التي  الأن�اع  بني  ومن  مطرد،  ب�شكل 

والكالب  القطط  القائمة  ت�شملها 

والفئران  والنم�ر  والــقــ�ار�ــص 

النهر. املاء واأفرا�ص  وثعالب 

هذه  اأن  اإثبات  يتم  مل  اأنه  ومع 

احلي�انات تنقل الفريو�ص للب�شر يف 

معظم احلالت، بدا يف حالتني، على 

الأقل، اأن هذا ممكن.

ــات املــنــك  ــ�ان ــي ــرت ح ــش ــ� ون

درا�شة  ويف  الب�شر،  بني  الفريو�ص 

ا  �شخ�شً اخلرباء  كندية جديدة، حدد 

بعد  بالفريو�ص  اإ�شابته  ثبتت 

حي�انات  باأحد  وثيق«  »اختالط 

الغزال ذي الذيل الأبي�ص.

اأن اخلرب  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 

املتح�رات  جميع  مع  اأنه  ه�  ال�شار 

الب�شر،  بني  انت�شرت  التي  املعروفة 

يف  للغاية  جيدة  اللقاحات  ظلت 

املر�شية  ـــالت  احل مــن  الــ�قــايــة 

الفريو�ص. التي تنجم عن  ال�شديدة 

اأنــه  فه�  املــزعــج  ال�شيء  ــا  اأم

بني  الفريو�ص  تف�شي  ا�شتمرار  مع 

اأن ترتاكم  احلي�انات الأخرى، ميكن 

اللقاحات  جتعل  التي  التح�رات 

احلل يف  مفتاح  ويتمثل  فعالية.  اأقل 

املراقبة والر�شد. زيادة 

16 مليون دولر بر�ءة �لأمري �أندرو
اإليها  ت��شل  التي  الت�ش�ية 

ـــري الــربيــطــاين اأنـــدرو يف  الأم

من  مع  املا�شي،  فرباير  منت�شف 

كانت  حني  مبعا�شرتها  اتهمته 

يف 2001 بعمر 17 �شنة، وهي 

 Virginia Roberts الأمريكية 

كلفته  باأ�شرتاليا،  حالًيا  املقيمة 

اأو 12 ملي�ن  16 ملي�ن دولر، 

اأم�ص  ورد  ملا  وفًقا  ا�شرتليني، 

و�شائل  من  عدد  مب�اقع  الثالثاء 

الإعالم الربيطانية.

ملكة  ابن  الت�ش�ية  وحتمي 

من  الثانية،  اليزابيث  بريطانيا، 

�شبقت  حمرجة  اتهامات  �شل�شلة 

نفى  وفيها  غيابًيا،  حماكمته 

على  اأجربها  باأنه  حماميه  عرب 

ممار�شة اجلن�ص قبل ما يزيد عن 

عقدين من الزمن يف منزل بلندن، 

بح�شب ما جاء يف امللف الق�شائي، 

فيدي�  ا يف  اأي�شً ما جند  على حد 

اأر�شيفي، معرو�ص اأدناه.

ا، اأن »دوق  ورد يف امللف اأي�شً

ي�رك« مل يق�شد قط الإ�شاءة اإىل 

باأنها  »ويقبل  ج�فري  �شخ�ص 

تعّر�شها  ثبت  ك�شحية  عانت 

اأ�شفه  ـــدى  اأب كما  لــالعــتــداء« 

جيفري  بالأمريكي  لرتباطه 

»�شجاعة  ــدح  ــت وام اإب�شتني، 

من  وغريها  ج�فري  ال�شيدة 

اأنف�شهن  عن  الدفاع  يف  الناجني 

وعن اآخرين، وتعهد باإبداء اأ�شفه 

لرتباطه باإب�شتني من خالل دعم 

اجلن�ص  جتارة  �شرور  حماربة 

ودعم �شحاياه« كما قال.

احتفلت الفنانة �شريين عبدالوهاب، باليوم العاملى للمراأة، وقالت فى تغريدة عرب ح�شابها الر�شمى بتويرت:»كل �شنة وكل �شت قوية ومثابرة 

و�شامدة، كل �شنة وكل �شت حمققه حلمها، كل �شنة واملراأة رمز احلياة فهي مثال لل�شرب والأم والأخت والزوجة، كل يوم واأنت القوة 

والطموح، كل يوم واأنت الأمل والنجاح، كل يوم وانِت املعلمة، كل يوم واأنت اخلري واحلب، كل يوم وكل عام واأنت اأجمل واأقوي«.

»�ل�صحة«: ت�صجيل 1896 �إ�صابة 

جديدة بـ»كورونا«.. وحالتا وفاة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12023/pdf/INAF_20220309012328822.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/951033/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  5933
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ُيق��دم كت��اب )أول الرؤى س��لمان( الذي ص��در عن مركز 
البحري��ن للدراس��ات االس��تراتيجية والدولي��ة والطاقة 
»دراس��ات«، ُجهدًا ُمخلصًا للقراءة في ش��خصية ومسيرة 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي عايش المسؤولية 

ُمنذ طفولته الُمبكرة. 
ويأتي نش��ر هذه الحلقات عن فصول الكتاب )أول الرؤى 
س��لمان(، في إط��ار الحرص على إثراء الذاك��رة الوطنية، 
وإتاح��ة الفرص��ة أم��ام األجي��ال القادمة لق��راءة النهج 
الوطني لرج��االت البحرين واس��تخالص العبر والدروس 
م��ن تجاربهم، وإبراز دور القيادة في صياغة مبادئ وقيم 

العمل الوطني والتنموي في المملكة.
يتتب��ع الفص��ل الس��ابع من الكت��اب الذي حم��ل عنوان 
»رؤى س��لمان في مواجهة تحدي كورونا«، االقتدار الذي 
أظهرت��ُه المملكة ف��ي مواجهة هذا التح��دي والتخفيف 
م��ن أثره، والموازنة الدقيق��ة والحكيمة بين  التداعيات 
الصحي��ة واالقتصادي��ة، الت��ي كانت  دلي��اًل قاطًعا على 
نجاعِة رؤى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء وفعاليتها، 
ولحظ��ٍة فارقٍة أظهرت مدى العمق المؤسس��ي وصالبة 
األدوات اإلداري��ة الُمتبعة في البحري��ن، التي تأتت من 
هذه ال��رؤى بإش��ادٍة دولي��ة. وكان  لتوجيه��ات حضرة 
صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، بش��أن التصدي لجائحة فيروس كورونا، 
وقيادة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء  للجه��ود الوطني��ة في التصدي للفي��روس األثر 
البالغ ف��ي جعل مملكة البحرين نموذج��ًا ومثااًل ُيحتذى 

في التناغم، والُمبادرة للتصدي لهذه الجائحة. 
فُمن��ذ ب��دء إنتش��ار الفي��روس عالمي��ًا ب��ادرت اللجن��ة 
التنسيقية برئاسة سموه حفظه اهلل بعقد االجتماعات ، 
لمواجهة الخصم غير المرئي لإلنس��انية، وترأس سموه  
عل��ى الفور اجتماًعا لهذه اللجنة ي��وم الثالثاء 11 فبراير 
2020م، وتم تش��كيل الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفي��روس كورونا لمتابعة اإلج��راءات الخاصة بالتعامل 

مع الفيروس.
ولقد أعط��ت مملكة البحرين نموذًج��ا حًيا في  التصدي 
لجائح��ة في��روس كورون��ا، بقيادة س��موه، واس��تحقت 
إش��ادات دول العال��م والُمنظم��ات الدولية والش��عوب، 
بتجرب��ة المملك��ة وفريق البحرين ف��ي التعامل مع هذا 
التحدي، م��ن الناحية الصحية، والعالجية، واإلنس��انية، 
والتقني��ة، الذي اس��تطاع بجه��وده الُمتمي��زة أن ُيحقق 
ُمنجزاٍت ملموسٍة ومشهودة على هذه الُمستويات كافة.
وظلَّت توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء هي الرابط والُمنّظم لُكل الجهود الوطنية 
للتغل��ب على هذا التحدي، ُمنُذ إعالنه »أنه يتوجب علينا 
بذل استطاعتنا جميًعا لحفظ سالمة وصحة المواطنين 
والُمقيمي��ن، وُكلنا جنوٌد في س��احة مواجهٍة واحدة، وأن 
عدونا اليوم هو فيروس كورونا )كوفيد-19( ال الُمصابين 
به، وهذه المواجهة مرحلية س��تنتهي بالحد من انتشار 
الفيروس، وس��تبقى وحدتنا وتضحياتنا من أجل سالمة 

الوطن والمواطنين والمقيمين شاهدًة عبر التاريخ«.
ب��دأت مملكة البحري��ن تحتذي نموذًجا خاًص��ا وُمتفرًدا 
ف��ي مواجهة هذا التحدي، فجميع الق��رارات التي اتُّخذت 
ف��ي خضّم الجه��ود البحرينية لُمكافحة في��روس كورونا 
الُمستجد انس��جمت مع القوانين السائدة والُمطبقة في 
المملكة، فقد حرصت مملكة البحرين على عدم المساس 
بح��ق األف��راد، وضم��ان ُحري��ة تحركه��م وتنقلهم، مع 
ُمراعاة السالمة العامة للُمجتمع، وقد راهنت على ثقافة 
ومسؤولية المواطن والُمقيم، من خالل تتبعه إلرشادات 
الفريق الوطني للتصدي لفي��روس كورونا )كوفيد-19(، 
ووزارة الصحة وال��وزارات المعنية األخرى، وهو ما تحقق 
بنج��اٍح باهٍر وُمميز. وكانت ثق��ة المواطنين والُمقيمين 
في موازاة ذلك تتعزز وتتعمق، نتيجة التعامل الحكومي 
المس��ؤول الذي ُيراع��ي الخصوصية، والُملت��زم بحقوق 
اإلنسان المريض واحتياجاته وُمساندته نفسًيا، بجانب 
اتخاذ اإلجراءات العلمية والطبية المطلوبة لُمس��اعدته 
عل��ى تجاوز الم��رض، والعودة الس��تئناف الحياة، بحيث  
تصبح الحالة القائمة عاماًل ُمس��اعًدا في احتواء المرض، 
وتقلي��ل فرصة تحول��ه لناقٍل ي��ؤدي إلى نق��ل العدوى 
لآلخري��ن، وهو ما كان ليتأّتى لوال هذه اإلدارة الُمحّنكة، 
التي تفهم��ت التحديات من ُمختل��ف الزوايا، ولم تترك 
ش��يًئا للصدف��ة أو التجرب��ة، ووقف��ت بجان��ب االجتهاد 

الُمخلص والمسؤول. 
وق��د انعكس ذلك فعلًيا على المؤش��رات واألرقام، التي 
خلص إليها استطالع رأي الُمجتمع البحريني، الذي نفذه 
مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة 
»دراس��ات«، حول تأثير تحدي فيروس كورونا الُمس��تجد 
)كوفي��د-19( على الع��ادات والس��لوكيات الُمجتمعية، 
وكان أبرزها أن غالبية س��احقة من المبحوثين ُيعتبرون 

أنفس��هم جزءًا من الفريق الُمكل��ف بمواجهة الفيروس، 
ما يعن��ي أن الفريق تمك��ن من الوصول إل��ى ُكل أفراد 
لهم خالل وقٍت وجيٍز وبسهولة إلى شركاٍء  الُمجتمع، وحوَّ
ُيس��همون وبقوٍة في نجاح الخطط الت��ي تم اعتمادها، 
وتحقيق األهداف التي حددها. وقد حظيت هذه اإلنجازات 

بتكريٍم م��ن قبل حضرة صاحب الجالل��ة عاهل البالد 
المف��دى، عندما وّج��ه خطاًبا قال في��ه: »بالنيابة عن 
الجميع، يطيب لنا أن ُنجدد الش��كر الخالص واالمتنان 
العميق لول��ي عهدنا األمين، عل��ى ُمتابعته الحثيثة 
وإدارته ل�»فريق البحرين« ف��ي التعامل مع ُمتطلبات 
الظ��رف الراه��ن، باس��تباقه للعدي��د من اإلج��راءات 
العالجية واالحترازية ذات الكفاءة العالية، واالستمرار 
في التعامل المسؤول مع مخاطر الوباء للقضاء عليه، 
بع��وٍن م��ن اهلل، مع تقدي��ري الكبير لفري��ق البحرين 
الطبي على جهوده الت��ي تصل الليل بالنهار، وبنتائٍج 

ترتقي لُمستوى الحدث«.
وكانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي أش��ادت 
به��ا ُمنظم��ة الصح��ة العالمي��ة، وم��ا اتخذت��ه من 
إج��راءاٍت احترازية، ش��كلت مثاًل أعلى، وص��ورًة أبهى، 
لالنضب��اط والتماه��ي مع الش��فافية الدولي��ة بكافة 
مؤسس��اتها، إذ تجاوزت في ذلك خطط وبرامج الدول 
الُمتقدمة، والمش��هود لها ف��ي إدارة األزمات، وكانت 
البحري��ن تخط بمداٍد من ذهب س��بًقا دولًي��ا جديًدا، 
بس��بب تمّي��ز إجراءاتها ُمقارنًة ب��دول العالم األخرى. 
فبفضل الجه��ود الحكومي��ة، وتنفيذ خط��ة متطورة 
لمواجه��ة التح��دي، تص��درت البحري��ن دول العال��م 
في نس��بة ش��فاء ُمصابي فيروس كورونا فيما حظيت 
جهود فريق البحرين الوطني لُمكافحة فيروس كورونا 
بإش��ادٍة محليٍة وخليجيٍة وعربيٍة ودوليٍة واسعة، سواًء 
عل��ى ُمس��توى الخدم��ات الطبي��ة، أو على الُمس��توى 
االقتص��ادي واالجتماعي، وغيرها م��ن اإلجراءات التي 
القت استحساًنا شعبًيا، ُمعتبرة المملكة من أبرز دول 

العالم في التصدي للفيروس.
لفتت تجرب��ة البحرين في ُمحارب��ة وُمكافحة فيروس 
كورونا وإدارة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، انتباه 
الجمي��ع، نظًرا لنس��ب الش��فاء العالية ف��ي المملكة، 
وهو األمر الذي عبرت عنه دوٌل ش��قيقة، تبادلت الرأي 
والمش��ورة م��ع الف��رق الطبي��ة البحريني��ة، نتيجة ما 
اتخذته من استعداداٍت وإجراءاٍت صحيٍة الزمة، وتكاتف 
الجميع لمنع انتش��ار الفيروس، حيث أن االستراتيجية 
الوطني��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن أثبت��ت كفاءتها في 
التعامل مع الفيروس، عبر مس��ارات العمل الُمختلفة، 
م��ن فحٍص، وحجٍر، وعزٍل، وعالج، وكان لها األثر – وهلل 
الحمد – في تعافي الح��االت القائمة، إلى جانب تتبع 
االتصال والُمخالطة، وقد أش��ادت هذه الوفود بتجربة 
البحري��ن في مجال البروتوكول العالجي، وآلية تقّصي 
األثر للح��االت الُمخالطة للح��االت القائمة، إلى جانب 
االحتياطات الُمتخذة بش��أن ُط��رق الحفاظ على صحة 
الكوادر الصحية، بتوفير جميع الُمس��تلزمات الوقائية 

التي توفر لهم الحماية الالزمة.
لقد انبرى صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، بُكل م��ا ُعرف عنه من حنكة وذكاء في 
إتخاذ القرارات، وُس��رعٍة في اتخ��اذ االجراءات الالزمة، 
ء ُكل من  فجعل من البحرين شجرًة وارفة الظالل، تفيِّ

ينتمي إليها بالمحبة والرعاية.
لم يكن غريبًا على أهل البحرين ما قدمه س��موه، من 
ُجه��ٍد ُمخلص، أّدى الى حص��ر الجائحة وكبح جماحها، 
ووض��ع آثارها ف��ي أدن��ى المراتب العالمي��ة، بفضل 
الُس��رعة والُمب��ادرة والمهارة، التي ُعرف بها س��موه 
ف��ي التعامل مع األح��داث الكبار، وم��ا كان غريًبا على 
سموه، هذا النجاح الذي أحرزه لمملكة البحرين وقدمه 
هديًة لحض��رة صاحب الجاللة عاهل الب��الد المفدى. 
إن النظر في الجهود البحرينية، والس��عي الستخالص 
العب��ر وال��دروس منه��ا، يتمّث��ل ف��ي الوع��ي الُمبّكر 
بضرورة الموازنة بي��ن جهود ُمكافحة الفيروس، على 
ُمس��توى التدابير الصحي��ة، والعمل على اس��تمرارية 
األنش��طة االقتصادية، ما أعط��ى دفعًة قويًة وطويلة 
الم��دى، مّكن��ت مملك��ة البحري��ن م��ن األداء بصورٍة 
ُمتمي��زة، وتطل��ب ذلك م��ن الفريق الوطن��ي العمل 
على مدار الس��اعة للتصدي لجائحة في��روس كورونا، 
وعلى رأسه صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل، الذي اس��تطاع أن ُيش��ّخص 
الُمش��كلة على المدى البعيد، وأن يوّظف ُكل الطاقات 
الُممكن��ة، للخروج بنموذٍج أصبح��ت دوٌل كثيرة ُتدرك 
أنه الطريق الصحيح الواج��ب اتخاذه، مما يؤكد تفّرد 

الحالة البحرينية. 
ولعّلها تعتمد أساًس��ا على تلّم��س القيادة لتطّلعات 
الُمجتم��ع البحرين��ي، وُقدرتها عل��ى التواص��ل البّناء 

واإليجاب��ي م��ع جميع أف��راده، فه��ذه القي��ادة اليقظة، 
الحاض��رة على الدوام، اس��تطاعت أن ُتثبت للجميع مدى 
نفاذها لفهم وتش��خيص ووضع الحل��ول للتحديات التي 

تواجه البحرين.
لقد سجلت مملكة البحرين سابقة الريادة وسابقة الفوز، 

في ه��ذه المعركة العالمية ضد تح��دي جائحة فيروس 
كورونا، وس��يذكر التاريخ، بوميٍض من العز والفخار، دور 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، الذي خط��ط ونّفذ، 

فكان نعم الُمخّطط ونعم الُمنّفذ.
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الفصل السابع يستعرض حنكة وذكاء سموه في اتخاذ القرارات 

 »أول الرؤى سلمان«.. ولي العهد رئيس الوزراء
ُينجح الجهود الوطنية للتغلب على »كورونا«

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/09/watan-20220309.pdf?1646800611
https://alwatannews.net/article/994672
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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“اللبــان التقليــدي” يسيطــر علــى لــوحــات “تعــويــذة”
شـــهدت عمـــارة بـــن مطـــر المتفرعـــة عن 
آل  بـــن محمـــد  إبراهيـــم  الشـــيخ  مركـــز 
خليفـــة للثقافـــة والبحـــوث مســـاء أمس 
مهرجـــان  فعاليـــات  وضمـــن  )الثالثـــاء( 
ربيـــع الثقافـــة الســـادس عشـــر، افتتـــاح 
معـــرض الفنانـــة فائقـــة الحســـن، بعنوان 
“تعويذة”، بحضور دبلوماســـي وعدد من 
الفنانيـــن والمهتميـــن بالحـــراك الثقافـــي 
في المملكة. اســـتخدمت الفنانة الحسن 
اللبـــان التقليـــدي في البيـــوت البحرينية 
عاكســـًة العادات والممارســـات التقليدية 
المرتبطـــة بالمجتمـــع المحلـــّي وذلك عبر 
يعكـــس  التركيبّيـــة.  واألعمـــال  الرســـم 
المعـــرض منـــذ دخولك إليه مـــع المبخرة 
الخشبية هرمية الشكل استخدام اللبان 
العربيـــة  الجزيـــرة  فـــي شـــبه  وتجارتـــه 
والذي يعود آلالف الســـنين، إذ استخدم 

في الطب والتجميل والطقوس الدينية.
البشـــرية  األشـــخاص  تحضـــر  وطبًعـــا 
الصغيرة التي تميـــز أعمال الفنانة فائقة 
الحســـن، كما عكســـت أعمالهـــا العالجات 
المـــرض  مجابهـــة  وطـــرق  القديمـــة 

والعدوى.
بالماضـــي  مرتبـــط  “تعويـــذة”  معـــرض 
للبيـــت والطقـــوس  وتقاليـــده ومكـــّرس 

والعالجات التي كانت سائدة فيه.
يســـتمر معـــرض “تعويذة” حتـــى 8 مايو 

المقبل في عمارة بن مطر في المحرق.

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

عـــن  البحرانـــي  محمـــود  النائـــب  كشـــف 
تفاصيل توســـعة مركز الكويت الصحي، 
الطاقـــة  التوســـعة ســـترفع  مؤكـــدا أن 
االســـتيعابية للمركـــز إلـــى أكثـــر مـــن 

الضعف.
وأفاد أن توســـعة المركز جاءت 
بعـــد انتظـــار دام أكثـــر من 10 
ســـنوات، مـــن جميـــع فئـــات 

مطالبهـــم  أحـــد  كان  التـــي  المواطنيـــن،  خصوًصـــا  المجتمـــع 
األساســـية، بصـــورة دوريـــة دون انقطـــاع على مدى الســـنوات 
السابقة، السيما أن أعداد المواطنين باتت بازدياد عن ذي قبل.

وتابع أن التوســـعة الجديدة ستشـــمل، إضافة 4 غرف لألطباء 
ذوي االختصاص العام، بعدما كانت 4 غرف فقط، كما ستضاف 
غـــرف أخـــرى، لخدمـــات األســـنان، وســـيتم توســـعة المختبـــر، 
ليستوعب أعداد المرضى، التي باتت تزداد في اآلونة األخيرة 

بسبب جائحة كورونا.
وأضـــاف أنه تـــم “تقديم طلب لدائرة األوقـــاف لالنتفاع بأرض 
مالصقـــة للمركـــز الصحـــي، بحيث تكون مواقف لســـيارات 
المراجعيـــن، وتـــم التجـــاوب مـــن قبلهـــم، ونحـــن اآلن فـــي 

دراسة الموقع العقاري”.
وثمـــن جهود وزيرة الصحـــة فائقة الصالـــح، وكذلك الرئيس 
التنفيـــذي لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة جليلـــة الســـيد؛ 

لمتابعتهما المستمرة في هذا الشأن.

علياء الموسوي

رفع الطاقة االستيعابية في 
“الكويت الصحي” إلى الضعف

زيادة المواقف وغرف إضافية لألسنان وتوسعة المختبر... البحراني:

محمود البحراني

خالد بن راشد: تطبيق “العقوبات البديلة” بانضباط
إلحاق 22 ضابًطا في دورة تأهيلية بالتعاون مع السفارة البريطانية

تحـــت رعايـــة المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة لتنفيذ 
األحـــكام والعقوبات البديلة الشـــيخ خالد بن راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، وبحضـــور نائـــب الســـفير 
البريطانـــي ســـتيوارت ســـمرز، أقيـــم حفـــل تخريج 
دورة “العقوبـــات البديلـــة”، التـــي أقيمـــت بالتعـــاون 
مـــع الســـفارة البريطانيـــة بمملكة البحريـــن وجامعة 
شـــيفيلد هـــاالم البريطانيـــة، بمشـــاركة 22 ضابطـــا 
وضابـــط صف ومدنـــي مـــن مختلـــف إدارات وزارة 

الداخلية.
وأكـــد المدير العـــام أن “الدورة جـــاءت بهدف صقل 
مهـــارات المشـــاركين بالـــدورة في مجـــال العقوبات 
البديلـــة واالطالع على تجارب اآلخرين لالســـتفادة 
منهـــا في تطبيق آلية تأهيلية منضبطة، والتي تاتي 
بفضـــل الـــرؤى الملكيـــة الســـامية مـــن عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وتوجيهـــات ومتابعـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة وبدعـــم ومســـاندة وزيـــر الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة في 
تنفيـــذ قانـــون العقوبـــات البديلـــة كمشـــروع وطني 

وحضاري وإنساني”. 
وثمـــن دور الســـفارة البريطانيـــة بمملكـــة البحريـــن 
للنهوض بحقوق االنسان والعقوبات البديلة وإتاحة 
الخبـــرات المتاحة ومصـــادر المعرفـــة للقائمين على 

هذه المجاالت االنسانية.
وفـــي الختـــام، وزع المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة 
الشـــهادات  البديلـــة،  والعقوبـــات  األحـــكام  لتنفيـــذ 
على المشـــاركين، معربا عن شـــكره وتقديره لجميع 
اإلدارات األمنية التي شاركت في الدورة التدريبية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة -  السفارة الصينية

المســـاعد  الوكيـــل  أشـــارت 
المشـــتركة  البلديـــة  للخدمـــات 
ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص في 
شؤون البلديات شوقية حميدان 
إلـــى أن اللجنـــة اســـتعرضت في 
اجتماعهـــا البرامـــج والمبـــادرات 
التـــي نفذتها لجنة تكافؤ الفرص 
وأهمهـــا   ،2021 للعـــام  بالـــوزارة 
التعريـــف بلجنـــة تكافـــؤ الفرص 

وأهدافها وبرامجها”.
اســـتعرض  تـــم  أنـــه  وأضافـــت 
فعاليـــات اللجنـــة وتقييمهـــا مـــن 
لدعـــم  معـــرض  تنظيـــم  ضمنهـــا 
لتشـــجيعهم  الفنيـــة؛  المواهـــب 
وتمكينهـــم من خـــالل الفعاليات 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  والمشـــاركات 
الـــوزارة، مؤكـــدة التزام شـــؤون 
جميـــع  بتســـخير  البلديـــات 
إمكاناتهـــا لدعـــم وتمكيـــن المرأة 

البحرينية في شتى المجاالت.
وتابعت أنه تم أيضا بحث إدماج 
احتياجـــات المـــرأة فـــي الـــوزارة 
وتعزيـــز تكافـــؤ الفـــرص وضمان 
مراعاة احتياجاتها، وقد تم عمل 
بريد خاص للجنة تكافؤ الفرص 
وذلـــك ضمن مبـــادرة تواصل مع 
المرأة بالبلديـــات؛ لتقديم الدعم 
باحتياجات  العامة  لالستشارات 
للقنـــوات  وتوجيههـــا  المـــرأة 
الخدمـــات  وتقديـــم  الصحيحـــة 

ذات الصلة.
بحثـــت  اللجنـــة  أن  وذكـــرت 
بتحســـين  الكفيلـــة  المقترحـــات 
تكافـــؤ  وتحســـين  العمـــل  بيئـــة 
الفـــرص؛ لتعزيـــز مفهـــوم تكافـــؤ 

احتياجـــات  وإدمـــاج  الفـــرص 
العمـــل  بيئيـــة  فـــي  الموظفيـــن 
وطـــرح االحتياجـــات التدريبيـــة 
كمـــا  الفـــرص  بتكافـــؤ  المتعلقـــة 
التدريبيـــة  الخطـــط  وضـــع  تـــم 
المناســـبة؛ لتمكيـــن المـــرأة لتقلد 
المناصب القيادية في البلديات”.

تـــم  “أنـــه  حميـــدان  وأردفـــت 
إلدمـــاج  خطـــط  اســـتعرض 
تعـــزز  أنشـــطة  فـــي  الموظفيـــن 
وخلـــق  المؤسســـية  الثقافـــة 
التنافسية اإلبداعية، مشيرة إلى 
أن لجنة تكافؤ الفرص تعمل على 
تبنـــي األفـــكار اإلبداعيـــة والتي 
تســـهم في تطويـــر بيئيـــة العمل 
البلـــدي”، مردفـــًة أنه “تم دراســـة 
جميع الخدمات البلدية المقدمة 
للمرأة، وتم وضع خطط لتسهيل 
تقديـــم الخدمـــات لتتناســـب مع 
احتياجات المرأة على حد سواء 
في مركز الخدمات في البلديات 
والمشـــاريع التي تنفذها شـــؤون 

البلديات”.

أعلنـــت المبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة 
مـــع  بالتعـــاون  الزراعـــي  القطـــاع 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  مـــن  كل 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
والمجلـــس األعلـــى للبيئة، تشـــجير 
تقاطـــع الجنبيـــة بدعـــم كريـــم مـــن 
ســـفارة جمهورية الصين الشـــعبية، 
الوطنيـــة  الحملـــة  ضمـــن  وذلـــك 

للتشجير “ُدمِت خضراء”.
مـــن  الكريـــم  الدعـــم  هـــذا  ويأتـــي 
ســـفارة جمهورية الصين الشـــعبية 
علـــى  الســـفارة  حـــرص  ليعكـــس 
البلديـــن  بيـــن  العالقـــات  توطيـــد 
الصديقيـــن وتعزيز ثقافـــة الحفاظ 
فـــي  والمســـاهمة  البيئـــة،  علـــى 
التنمية فـــي مملكة البحرين، وذلك 
من خـــالل المســـاهمة بغـــرس 250 
شجرة من أشجار األكاسيا والرول 

والهبسكس تيلياسوس.
وأجريت مراســـم تشـــجير التقاطع 
بحضـــور كل من أمين عام المبادرة 
الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعي 
آل  عيســـى  بنـــت  مـــرام  الشـــيخة 

خليفـــة، وســـفير جمهوريـــة الصين 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الشـــعبية 
أنـــور حبيـــب هللا، كمـــا حضـــر مـــن 
وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
مـــن  كل  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الوكيل المســـاعد للخدمات البلدية 
المشتركة شوقية حميدان، ومدير 
إدارة المشـــاريع بشـــؤون البلديات 
يوســـف بوحجـــي، ورئيـــس قســـم 
إنتـــاج النباتـــات التجميليـــة عباس 
المهندســـين  مـــن  وعـــدد  عرفـــات 

المختصين بالمتنزهات بالوزارة.
وتستمر الحملة الوطنية للتشجير 
فـــي مســـيرتها لتكمل حتـــى اليوم 
تشـــجير 22 موقعـــا فـــي مختلـــف 
مـــن  المملكـــة  ومحافظـــات  مـــدن 
خالل تحقيق الشراكة بين القطاع 
العام والخاص في إنجاز مشـــاريع 
األربـــع  البلديـــات  فـــي  التشـــجير 
والمؤسســـات  األفـــراد  وتشـــجيع 
والمجتمع للقيام بدورهم في دعم 
الجهـــود الوطنية لتوســـعة الرقعة 

الخضراء.

“تكافؤ الفرص”: تمكين المرأة لتقلُّد 
المناصب القيادية في “البلديات”

السفارة الصينية تساهم بغرس 
250 شجرة في تقاطع الجنبية

شوقية حميدان

يتتّبع الفصل السابع من الكتاب الذي حمل عنوان “رؤى سلمان في مواجهة تحدي كورونا”، االقتدار الذي أظهرتُه المملكة في مواجهة هذا التحدي والتخفيف 
مــن أثــره، والموازنــة الدقيقــة والحكيمــة بيــن التداعيــات الصحيــة واالقتصادية، التي كانت دليــًا قاطًعا على نجاعــِة رؤى ولي العهد رئيــس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة وفعاليتهــا، ولحظــٍة فارقــٍة أظهرت مدى العمــق المؤسســي وصابــة األدوات اإلداريــة الُمتبعة في 

البحرين، التي تأتت من هذه الرؤى بإشادٍة دولية.

وكان لتوجيهات عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
لجائحـــة  التصـــدي  بشـــأن  خليفـــة، 
فيـــروس كورونـــا، وقيـــادة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
الوطنيـــة  للجهـــود  الـــوزراء  مجلـــس 
فـــي التصـــدي للفيـــروس األثـــر البالغ 
فـــي جعـــل مملكـــة البحريـــن نموذًجا 
ومثاًل ُيحتذى في التناغم، والُمبادرة 

للتصدي لهذه الجائحة. 
ا  فُمنـــذ بـــدء انتشـــار الفيـــروس عالميًّ
برئاســـة  التنســـيقية  اللجنـــة  بـــادرت 
ســـموه بعقـــد الجتماعـــات، لمواجهة 
لإلنســـانية،  المرئـــي  غيـــر  الخصـــم 
وترأس ســـموه علـــى الفـــور اجتماًعا 
لهـــذه اللجنة يوم الثالثـــاء 11 فبراير 
2020م، وتم تشكيل الفريق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 

لمتابعة اإلجراءات الخاصة بالتعامل 
مع الفيروس.

الســـمو  توجيهـــات صاحـــب  وظلَّـــت 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الرابـــط  هـــي  هللا  حفظـــه  الـــوزراء 
الوطنيـــة  الجهـــود  لـــُكل  والُمنّظـــم 
للتغلب على هذا التحدي، ُمنُذ إعالنه 
“أنـــه يتوجـــب علينا بذل اســـتطاعتنا 
وصحـــة  ســـالمة  لحفـــظ  جميًعـــا 

المواطنيـــن والُمقيميـــن، وُكلنـــا جنوٌد 
وأن  واحـــدة،  مواجهـــٍة  ســـاحة  فـــي 
عدونـــا اليـــوم هـــو فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد19-( ل الُمصابيـــن بـــه، وهذه 
المواجهة مرحلية ستنتهي بالحد من 
انتشـــار الفيروس، وســـتبقى وحدتنا 
وتضحياتنـــا من أجل ســـالمة الوطن 
والمواطنيـــن والمقيمين شـــاهدًة عبر 

التاريخ”.
تحتـــذي  البحريـــن  مملكـــة  بـــدأت 
ـــا وُمتفرًدا في مواجهة  نموذًجا خاصًّ
القـــرارات  فجميـــع  التحـــدي،  هـــذا 
التـــي اتُّخـــذت فـــي خضـــّم الجهـــود 
البحرينيـــة لُمكافحة فيروس كورونا 
القوانيـــن  مـــع  انســـجمت  الُمســـتجد 
المملكـــة،  فـــي  والُمطبقـــة  الســـائدة 
فقـــد حرصـــت مملكـــة البحريـــن على 
عدم المســـاس بحق األفراد، وضمان 
ُحريـــة تحركهم وتنقلهـــم، مع ُمراعاة 
السالمة العامة للُمجتمع، وقد راهنت 
المواطـــن  ومســـؤولية  ثقافـــة  علـــى 
والُمقيم، من خالل تتبعه إلرشـــادات 
الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونا )كوفيـــد19-(، ووزارة الصحة 
والـــوزارات المعنية األخـــرى، وهو ما 

تحقق بنجاٍح باهٍر وُمميز.
وكانـــت ثقـــة المواطنيـــن والُمقيمين 
فـــي مـــوازاة ذلـــك تتعـــزز وتتعمـــق، 
نتيجـــة التعامل الحكومي المســـؤول 
الخصوصيـــة،  ُيراعـــي  الـــذي 
والُملتـــزم بحقـــوق اإلنســـان المريض 
نفســـًيا،  وُمســـاندته  واحتياجاتـــه 
بجانـــب اتخـــاذ اإلجـــراءات العلميـــة 
والطبيـــة المطلوبـــة لُمســـاعدته على 
تجـــاوز المـــرض، والعودة لســـتئناف 

الحياة. 
علـــى  ـــا  فعليًّ ذلـــك  انعكـــس  وقـــد 
المؤشرات واألرقام، التي خلص إليها 
اســـتطالع رأي الُمجتمـــع البحرينـــي، 
الـــذي نّفذه مركز البحرين للدراســـات 
والطاقـــة  والدوليـــة  الســـتراتيجية 
“دراسات”، حول تأثير تحدي فيروس 
كورونـــا الُمســـتجد )كوفيـــد19-( على 
الُمجتمعيـــة،  والســـلوكيات  العـــادات 
ســـاحقة  غالبيـــة  أن  أبرزهـــا  وكان 
ُيعتبـــرون أنفســـهم  المبحوثيـــن  مـــن 
جـــزًءا مـــن الفريق الُمكلـــف بمواجهة 
الفيـــروس، ما يعنـــي أن الفريق تمّكن 
من الوصول إلـــى ُكل أفراد الُمجتمع، 
لهم خالل وقٍت وجيٍز وبسهولة  وحوَّ
إلى شركاٍء ُيسهمون وبقوٍة في نجاح 
الخطط التي تـــم اعتمادها، وتحقيق 

األهداف التي حددها.
وقد حظيت هـــذه اإلنجازات بتكريٍم 
مـــن قبـــل حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
هللا  حفظـــه  المفـــدى  البـــالد  عاهـــل 
ورعـــاه، عندما وّجـــه خطاًبا قال فيه: 
“بالنيابـــة عـــن الجميع، يطيـــب لنا أن 
والمتنـــان  الخالـــص  الشـــكر  ُنجـــدد 
العميـــق لولـــي عهدنـــا األميـــن، علـــى 
ُمتابعتـــه الحثيثـــة وإدارتـــه لـ”فريـــق 
البحريـــن” في التعامل مـــع ُمتطلبات 
الظرف الراهن، باســـتباقه للعديد من 

العالجيـــة والحترازيـــة  اإلجـــراءات 
ذات الكفاءة العالية، والستمرار في 
التعامل المســـؤول مع مخاطر الوباء 
للقضـــاء عليـــه، بعـــوٍن مـــن هللا، مـــع 
تقديري الكبير لفريق البحرين الطبي 
على جهوده التي تصل الليل بالنهار، 

وبنتائٍج ترتقي لُمستوى الحدث”.
وكانـــت مملكـــة البحريـــن مـــن أوائـــل 
الدول التي أشادت بها ُمنظمة الصحة 
العالميـــة، ومـــا اتخذته مـــن إجراءاٍت 
احترازية، شكلت مثاًل أعلى، وصورًة 
مـــع  والتماهـــي  لالنضبـــاط  أبهـــى، 
الشـــفافية الدولية بكافة مؤسســـاتها، 
إذ تجـــاوزت في ذلـــك خطط وبرامج 
الـــدول الُمتقدمـــة، والمشـــهود لها في 
إدارة األزمات، وكانت البحرين تخط 
ـــا جديًدا،  بمـــداٍد من ذهب ســـبًقا دوليًّ
بســـبب تمّيز إجراءاتهـــا ُمقارنًة بدول 
العالم األخرى.لفتـــت تجربة البحرين 
فيـــروس  وُمكافحـــة  ُمحاربـــة  فـــي 
كورونا وإدارة صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
انتبـــاه الجميـــع، نظًرا لنســـب الشـــفاء 
العاليـــة في المملكة، وهـــو األمر الذي 
عبرت عنه دوٌل شقيقة، تبادلت الرأي 
والمشورة مع الفرق الطبية البحرينية، 
نتيجـــة مـــا اتخذتـــه من اســـتعداداٍت 
وإجـــراءاٍت صحيـــٍة لزمـــة، وتكاتف 
الجميع لمنع انتشـــار الفيروس، حيث 
فـــي  الوطنيـــة  الســـتراتيجية  إن 
مملكـــة البحريـــن أثبتـــت كفاءتها في 
التعامـــل مع الفيروس، عبر مســـارات 
العمل الُمختلفة، مـــن فحٍص، وحجٍر، 
وعـــزٍل، وعـــالج، وكان لها األثر – ولله 
الحمد – فـــي تعافي الحالت القائمة، 
إلى جانـــب تتبع التصال والُمخالطة، 

وقـــد أشـــادت هـــذه الوفـــود بتجربـــة 
البروتوكـــول  مجـــال  فـــي  البحريـــن 
العالجـــي، وآلية تقّصي األثر للحالت 
الُمخالطة للحالت القائمة، إلى جانب 
الحتياطـــات الُمتخـــذة بشـــأن ُطـــرق 
الحفاظ على صحة الكوادر الصحية، 
بتوفيـــر جميع الُمســـتلزمات الوقائية 

التي توفر لهم الحماية الالزمة.
لقـــد انبـــرى صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
بـــُكل ما ُعـــرف عنه من حنكـــة وذكاء 
فـــي اتخـــاذ القـــرارات، وُســـرعٍة فـــي 
اتخاذ الجراءات الالزمة، فجعل من 
ئ  البحرين شـــجرًة وارفة الظالل، تفيِّ
ُكل من ينتمي إليها بالمحبة والرعاية.
لـــم يكـــن غريًبا على أهـــل البحرين ما 
قدمه ســـموه، من ُجهـــٍد ُمخلص، أّدى 
إلـــى حصـــر الجائحة وكبـــح جماحها، 
ووضـــع آثارهـــا فـــي أدنـــى المراتـــب 
العالميـــة، بفضـــل الُســـرعة والُمبـــادرة 
والمهـــارة، التـــي ُعرف بها ســـموه في 
التعامل مع األحـــداث الكبار، وما كان 
غريًبا على ســـموه، هـــذا النجاح الذي 
أحـــرزه لمملكة البحرين وقدمه هديًة 
لحضرة صاحـــب الجاللة عاهل البالد 

المفدى حفظه هللا ورعاه.
لقد ســـجلت مملكـــة البحرين ســـابقة 
هـــذه  فـــي  الفـــوز،  وســـابقة  الريـــادة 
المعركـــة العالمية ضـــد تحدي جائحة 
فيـــروس كورونـــا، وســـيذكر التاريخ، 
بوميٍض مـــن العز والفخـــار، دور ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، الـــذي خطط ونّفـــذ، فكان 

نعم الُمخّطط ونعم الُمنّفذ.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء... قاد الجهود الوطنية لتجاوز الجائحة
البحرين استحقت إشادات دول العالم والشعوب والمنظمات

الرفاع - مركز الدراسات

ُيقدم كتاب “أول الرؤى سلمان” الذي صدر عن مركز البحرين للدراسات اإلستراتيجية 
والدولية والطاقة )دراســـات(، ُجهًدا ُمخلًصا للقراءة في شخصية ومسيرة ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، الذي 

عايش المسؤولية ُمنذ طفولته الُمبكرة.   
ويأتي نشر هذه الحلقات عن فصول الكتاب “أول الرؤى سلمان”، في إطار الحرص على 
إثـــراء الذاكرة الوطنيـــة، وإتاحة الفرصة أمام األجيال المقبلـــة لقراءة النهج الوطني 
لرجاالت البحرين، واســـتخاص العبر والدروس مـــن تجاربهم، وإبراز دور القيادة في 

صياغة مبادئ وقيم العمل الوطني والتنموي في المملكة. 
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جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1.  قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021 والمصادقة عليه.   

2.  مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3.  اإلستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

4.  مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
5.  إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:

أ .  تحويل مبلغ 77,578 دينار بحريني إلى حساب اإلحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2021.
ب .  توزيع أرباح نقدية على المساهمين )بإستثناء أسهم الخزينة( قدرها 6 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 6% من رأس المال المدفوع والبالغة 655,816 دينار بحريني 

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
وفيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في اإلعتبار:

التاريخالحدث

31 مارس 2022آخر يوم تداول إلستحقاق األرباح )آخر يوم تداول إلستحقاق األرباح، ليتم تقييد إسم المساهم في سجل األسهم يوم اإلستحقاق(

3 أبريل 2022تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق )أول يوم تداول بدون إستحقاق لألرباح(

4 أبريل 2022يوم اإلستحقاق  )المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

12 أبريل 2022يوم الدفع )اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(

السادة المساهمين
تسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( ش.م.ب. )سجل تجاري رقم 11455( والمقرر عقده يوم 
األربعاء، الموافق 30 مارس 2022، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، في قاعة اإلجتماعات التابعة لبورصة البحرين في المرفأ المالي، وتقتصر الدعوة على 

الحضور الشخصي فقط. الرجاء قراءة المالحظات لمزيد من المعلومات حول اإلرشادات المتعلقة بحضور اإلجتماع.  

في حال عدم إكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد اإلجتماع الثاني يوم األربعاء، الموافق 6 أبريل 2022، واإلجتماع الثالث إن لزم األمر يوم األربعاء، الموافق 13 أبريل 
2022، في نفس الموعد وذات الطريقة المحددة، وذلك لمناقشة وإقرار جدول األعمال التالي: 

ت . تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح األعمال الخيرية.
ث . تحويل الرصيد المتبقي والبالغ 2,384 دينار بحريني لحساب األرباح المستبقاة.

6. الموافقة على مقترح صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، البالغ قدرها 36,750 دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بعد موافقة وزارة  
     الصناعة والتجارة والسياحة.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2021 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة عن العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي  من األطراف ذات العالقة  كما هو مبين في اإليضاح رقم 

     )29( من البيانات المالية تماشياً مع المادة )189( من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.  

10. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
11. إنتخاب 3 أعضاء مستقلين والموافقة على إنضمام 7 أعضاء معينين لمجلس اإلدارة للشركة للدورة القادمة لمدة 3 سنوات، 2022 حتى 2025.

12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة )207( من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية:
1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 28 يوليو 2021 والمصادقة عليه.

2. تعديل مادة رقم 4 )أغراض الشركة( من النظام األساسي، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إلضافة األنشطة التجارية التالية:
     أ ( خدمة صف السيارات

3. تفويض الرئيس التنفيذي بإتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتعديل النظام األساسي وتوثيقه والتوقيع في حضور الموثق العام أو أيه جهة رسمية أخرى.

أمين أحمد العريض
رئيس مجلس اإلدارة

مالحظات هامة للمساهمين:

1. يحق ألي مساهم مدرج في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد اإلجتماع، حضور اإلجتماع بشكل شخصي أو عبر توكيل خطي ألي شخص لحضور اإلجتماع و التصويت نيابة عنه، مع 

األخذ بعين اإلعتبار أن يكون هذا الوكيل غير رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.  

2. يجب على المساهمين الراغبين في إستخدام التوكيل إيداع إستمارة التوكيل المعبئة مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر للمساهم أو من يمثله في التفويض 

لدى مسجلي األسهم يك فينتيك بحرين عبر البريد اإللكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com قبل 24 ساعة على األقل من موعد اإلجتماع، ولن يتم قبول أية إستمارات بعد إنتهاء 

الموعد المحدد. يمكن للمساهمين طلب اإلستمارة من مسجلي األسهم يك فينتيك بحرين أو الحصول عليها من الموقع اإللكتروني للشركة www.amakin.bh أو موقع بورصة البحرين 

.www.bahrainbourse.com

3. نسخ من التقرير السنوي ستكون متوفرة لدى مسجلي األسهم يك فينتيك بحرين، بورصة البحرين، ومكاتب الشركة ، قبل 5 أيام من موعد اإلجتماع. يمكن للمساهمين اإلطالع على 

.www.bahrainbourse.com وموقع بورصة البحرين www.amakin.bh التقرير والبيانات المالية المدققة عبر الموقع اإللكتروني للشركة

4. عناوين المراسالت واإلتصال لمسجلي األسهم: )1( يك فينتيك بحرين ذ.م.م.، برج الزامل )الطابق السابع(، مكتب رقم 74، المنامة، البحرين، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055، البريد اإللكتروني:

،registry@bahrainclear.com :2( بحرين كلير، برج المرفأ المالي، بوابة المرفأ )الطابق الرابع(، المنامة، البحرين، هاتف: 17261260، فاكس: 17256362، البريد اإللكتروني( ،bahrain.helpdesk@kfintech.com

5. لمزيد من اإلستفسارات، بإمكان المساهمين التواصل مع سكرتيرة مجلس اإلدارة عبر البريد اإللكتروني faltajir@amakin.bh أو عبر هاتف 17224477 )205(.

amakin.bh مواقف ٔاقرب، آفاق ٔابعد

دعوة إلى إجتماع
الجمعية العامة العادية وغير العادية
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