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الملكي  السمو  صاحب  رأس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
األسبوعي  االعــتــيــادي  االجــتــمــاع 
لمجلس الوزراء الذي عقد أمس 

بقصر القضيبية.
فــــي بــــدايــــة االجــــتــــمــــاع، نـــوه 
بـــقـــرار مجلس  الــــــــوزراء  مــجــلــس 
ــتـــابـــع لــأمــم  ــوق اإلنــــســــان الـ ــقـ حـ
الــيــمــن، متمنيًا  بــشــأن  الــمــتــحــدة 
إلى  الهادفة  الخطوات  يدعم  أن 
مــزيــد مــن االســتــقــرار فــي اليمن 

الشقيق.
بقرار  المجلس  رحــب  بعدها 
مملكة  بإضافة  األوروبــي  االتحاد 
البحرين إلى قائمته بشأن الدول 
من  الوبائية  الناحية  من  اآلمنة 
األوروبــيــة،  بالكتلة  األعــضــاء  غير 
مـــؤكـــدًا أن ذلـــك يــعــكــس الــنــتــائــج 
لــلــمــمــلــكــة بفضل  الــتــي تــحــقــقــت 
ــود الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى كـــافـــة  ــهــ الــــجــ
مــــســــارات الـــتـــعـــامـــل مــــع جــائــحــة 

فيروس كورونا )كوفيد-19(.
ــرب الــمــجــلــس  ــ ــــك أعــ بـــعـــد ذلـ
إلى  والمواساة  التعازي  بالغ  عن 
حكومة وشعب جمهورية باكستان 
اإلســامــيــة فــي ضــحــايــا الــزلــزال 
الــــذي ضــــرب إقــلــيــم بــلــوشــســتــان، 
يــتــغــمــد  أن  تـــعـــالـــى  اهلل  ــًا  ــ ــيــ ــ داعــ
الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 
عــلــى جميع  يــمــّن  وأن  ــه،  ــوانـ ورضـ

المصابين بالشفاء العاجل.
ــــس فـــي  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ثــــــــم نـــــظـــــر الـ
الــــمــــوضــــوعــــات الــــمــــدرجــــة عــلــى 

جدول أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات 

التالية:
ــة  ــوزاريـ الـ الــلــجــنــة  1. مـــذكـــرة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 

ــرة تـــفـــاهـــم بــيــن  ــذكــ بـــخـــصـــوص مــ
والشؤون  األوقــاف  وهيئات  وزارات 
اإلسامية بمجلس التعاون لدول 
بــهــدف تعزيز  الــعــربــيــة،  الــخــلــيــج 
الــمــجــلــس في  بــيــن دول  الــتــعــاون 
الـــمـــجـــاالت الــمــتــصــلــة بــالــشــؤون 

اإلسامية.
ــوزاريـــة  الـ الــلــجــنــة  2. مـــذكـــرة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
ــار تــعــاون  ــ بــخــصــوص مـــشـــروع إطـ
تبادل معلومات األمن السيبراني 
لـــلـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي بـــيـــن الــبــنــوك 
التعاون  مجلس  بــدول  المركزية 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، والــتــي  ــ لـ

تــســتــهــدف دعـــم الــجــهــود الــرامــيــة 
إلـــــى تـــعـــزيـــز األمــــــن الــســيــبــرانــي 
والــحــفــاظ عــلــى ســامــة الــقــطــاع 
ــي والـــــمـــــصـــــرفـــــي بـــــــدول  ــ ــالــ ــ ــمــ ــ الــ

المجلس.
3. مذكرة وزيرة الصحة بشأن 
واعتماد  تقييم  إجــــراءات  تطوير 
الصحية  والمراكز  المستشفيات 
الــعــامــة والــخــاصــة، والــتــي تهدف 
لأنظمة  االمـــتـــثـــال  ضــمــان  إلــــى 
للخدمات  المعتمدة  والمعايير 
ــة،  ــايـ ــرعـ الــمــقــدمــة لــلــمــرضــى والـ
رفــع جــودة وكفاءة  فــي  بما يسهم 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة بــالــمــمــلــكــة، 

الوطني  االعتماد  سيسهم  حيث 
فــــــي إنــــــشــــــاء شــــــراكــــــة مـــســـتـــمـــرة 
ومـــفـــتـــوحـــة وبــــنــــاءة بـــيـــن الــهــيــئــة 
الوطنية لتنظيم المهن الصحية 

والمؤسسات الصحية.
ــة  ــوزاريـ الـ الــلــجــنــة  4. مـــذكـــرة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
بــشــأن رد الــحــكــومــة عــلــى اقــتــراح 
النواب  بقانون مقدم من مجلس 
واقتراح بقانون مقدم من مجلس 

الشورى.
المجلس  اســتــعــرض  بــعــدهــا 

الموضوع التالي:
شـــــــؤون  وزيــــــــــــر  مـــــــذكـــــــرة   .1

بشأن  والــنــواب  الــشــورى  مجلسي 
مـــراســـيـــم الـــقـــوانـــيـــن والــمــشــاريــع 
الحكومة  مــن  المقدمة  بقوانين 
ــة لــدى  والـــمـــوجـــودة قــيــد الــــدراســ
دور  بــدء  مــع  التشريعية  السلطة 
الرابع  الــعــادي  السنوي  االنعقاد 

من الفصل التشريعي الخامس.
من  علما  المجلس  أخــذ  ثــم 
لــلــوزراء  الــوزاريــة  التقارير  خــال 
بشأن المشاركة في الدورة العادية 
65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية 
ــرة  ــ ــة، وزيــــــــارة وزيـ ــ ــذريـ ــ لــلــطــاقــة الـ
الخارجية والتعاون الدولي بدولة 
ليبيا الشقيقة لمملكة البحرين.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

خالل اجتماعه برئا�سة ولي العهد رئي�س الوزراء..

مجل����س ال���وزراء ي�ش���يد بق���رار مجل����س حق���وق الإن�ش����ن ب�ش����أن اليم���ن
المجل����س يرح���ب بالق���رار الأوروب���ي باإ�ساف���ة البحري���ن اإل���ى قائم���ة ال���دول الآمن���ة وبائي���ا

الملكي  السمو  صــاحــب  أكــد 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
أهــمــيــة الـــتـــدويـــن والــتــوثــيــق في 
حفظ المنجزات الوطنية لتكون 
القادمة،  لأجيال  مهمًا  مرجعًا 
البحرين  وإرث  لــتــاريــخ  وتــعــزيــزًا 

الزاخر بالعطاء والنجاح.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء سموه 
الشيخ  امـــس  القضيبية  بــقــصــر 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن بـــــن مـــحـــمـــد بــن 
راشد آل خليفة رئيس المجلس 
ــيــــة،  ــلــــشــــؤون اإلســــامــ ــــى لــ ــلـ ــ األعـ
ــان بــن  ــمــ ــلــ ــيــــخ ســ ــشــ ــور الــ بــــحــــضــ
المالية  وزيـــر  خليفة  آل  خليفة 
واالقتصاد الوطني، حيث تشرف 
للشؤون  األعلى  المجلس  رئيس 
اإلسامية بإهداء سموه النسخة 
القضاء  »تاريخ  األولى من كتابه 
في البحرين« الذي يوثق مسيرة 
القضاء منذ عام 1783م مع قيام 
في  الحديثة  البحرينية  الــدولــة 

عـــهـــد الـــمـــؤســـس الـــشـــيـــخ أحــمــد 
ــاتــــح، وحــــتــــى نـــهـــايـــة الــثــلــث  ــفــ الــ
الثاني من العام الجاري 2021م، 
في العهد الزاهر لحضرة صاحب 

الجالة ملك الباد المفدى.
وقــد أعـــرب ســمــوه عــن شكره 
وتقديره على هذا اإلهداء الذي 
يوثق لمسيرة القضاء في مملكة 

التي  بالجهود  مشيدًا  البحرين، 
تـــمـــت مــــن أجـــــل جـــمـــع وتـــوثـــيـــق 
ــداد هـــذا الــكــتــاب الــــذي يعد  ــ وإعـ
تاريخ  فيما يخص  مرجعًا مهمًا 

القضاء وأهم مراحل تطوره وما 
مــنــجــزات حتى  مــن  تحقيقه  تــم 

اليوم.
ــه، أعــــــرب الــشــيــخ  ــبـ ــانـ مــــن جـ
عبدالرحمن بن محمد بن راشد 
آل خــلــيــفــة عـــن شــكــره وتــقــديــره 
لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء على 
ــا أبــــداه سموه  فــرصــة الــلــقــاء ومـ
التوثيق في  اهتمام لمسيرة  من 
المملكة دعًما للثقافة وترسيخًا 
ــة الـــمـــشـــّرفـــة  ــيـ ــنـ ــوطـ لــــلــــذاكــــرة الـ
ــزاخــــرة بـــاإلنـــجـــازات، مــشــيــرًا  والــ
الــبــحــريــن  الـــقـــضـــاء فـــي  إلــــى أن 
ــن  ــة والــتــمــكُّ ــزاهـ ــنـ مـــشـــهـــوٌد لـــه الـ
في  البحرينية  الدولة  قيام  منذ 
عــهــد الـــمـــؤســـس أحـــمـــد الــفــاتــح 
 1783 عــام  مسلمة  عربية  كــدولــة 
ميادية، التي َخَطت نحو تعزيز 
ــًدا  ــ ــق الـــقـــضـــاء وجــعــلــه واحـ ــرفـ ِمـ
في  القضاء  مؤسسات  ألمع  مــن 

المنطقة. 

ولي العهد رئي�س الوزراء يلتقي  رئي�س »الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية« ويوؤكد:

اأهمية التدوين والتوثيق في حفظ المنجزات الوطنية لتكون مرجع� مهم� للأجي�ل الق�دمة

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء لدى استقباله رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسامية.

تعزي���ز التع����ون م���ع الهن���د ف���ي مج����لت الأم���ن ومك�فح���ة الإره�ب
ــق طــــــــارق بـــــن حــســن  ــريــ ــفــ أشــــــــاد الــ
بالعاقات  الــعــام  األمـــن  رئــيــس  الحسن 
مملكة  تربط  التي  الوثيقة  التاريخية 
الــهــنــد، خصوصا  الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
أهمية  إلى  منوها   ، األمني  الجانب  في 
في  المشتركة  األمنية  اللجنة  اجتماع 
المشاريع  وتطوير  األمني  التعاون  دعم 
فـــي تحقيق  تــســهــم  الـــتـــي  ــادرات  ــبــ ــمــ والــ

المصالح المشتركة للبلدين.
اللجنة،  اجــتــمــاع  ذلـــك خـــال  جـــاء 
الذي عقد عبر تقنية االتصال المرئي، 
برئاسة رئيس األمن العام وشري سونيل 
ــوال ســكــرتــيــر قـــســـم األمــــن  ــ ــارنـ ــ كــــومــــار بـ
الداخلي بوزارة األمن الداخلي الهندية.

وتـــم خـــال االجــتــمــاع بــحــث السبل 
مــجــاالت  فــي  الــتــعــاون  بتعزيز  الكفيلة 
مـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــــاب وتـــمـــويـــلـــه وغـــســـل 
الكراهية  لــخــطــاب  والــتــصــدي  األمــــوال 
والجريمة  الجريمة  ومكافحة  والتشدد 
تعزيز  آلــيــات  إلــى  بــاإلضــافــة  المنظمة، 
ــبـــادل  ــائـــي فــــي مــــجــــال تـ ــنـ ــثـ ــاون الـ ــعــ ــتــ الــ
التجارب والخبرات المشتركة ومكافحة 
الجريمة العابرة للحدود وتعزيز األمن 

السيبراني.
كما اتفق الجانبان على أهمية عمل 
الدورية،  اجتماعاتها  ومواصلة  اللجنة 
ايــجــابــي فــي تعزيز  لــذلــك مــن دور  لــمــا 

} رئيس األمن العام خال اجتماع اللجنة األمنية المشتركة.األمن المشترك للبلدين.

تلقى حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك الباد المفدى، برقية شكر 
األمير سلمان  الملكي  السمو  وتهنئة من صاحب 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الـــــــوزراء، رفــــع فــيــهــا أســمــى آيــــات الــشــكــر والــثــنــاء 
بــمــنــاســبــة تــفــضــل جــالــتــه بــافــتــتــاح دور االنــعــقــاد 
الخامس  التشريعي  الفصل  مــن  الــرابــع  الــعــادي 

لمجلسي الشورى والنواب.
وأشــاد سمو ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء 
بخطاب جالة الملك المفدى الشامل لما حمله 
من مضامين وطنية جامعة تحدد أولويات العمل 

الوطني خال المرحلة المقبلة.
وأشار سموه إلى أنه تابع بكل شغف وامتثال، 
الملك  جــالــة  بها  تفضل  الــتــي  السامية  الكلمة 
عن  معبرا  المناسبة،  هذه  في  بتوجيهها  المفدى 
بجهود  السامية  جالته  بــإشــادة  االعــتــزاز  عميق 
في  أعضائه  كــل  بتكاتف  الــواحــد  البحرين  فــريــق 
المجاالت  كل  في  الوطنية  والنماء  البناء  مسيرة 

وجهود التصدي لجائحة فيروس كورونا.
المفدى على  الملك  كما عاهد سموه جالة 
السديدة،  جالته  رؤى  لتحقيق  العمل  مواصلة 
نهج  وفق  التقدم  ومظاهر  العزة  معاني  وتجسيد 
ــا، يــعــيــشــه الــوطــن  ــ ــًع جـــالـــة الــمــلــك الــمــفــدى واقــ

والمواطن.
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  وأكــد سمو 
متقدم  موقٍع  من  البحرين  لمملكة  تحقق  ما  أن 
على كل األصعدة بفضل من اهلل عز وجل وبفضل 
تـــوجـــيـــهـــات جـــالـــة الـــمـــلـــك الـــمـــفـــدى ومــســيــرتــه 
المرحلة  في هذه  عزًما  يزيده  الشاملة،  التنموية 
الــمــهــمــة مـــن مــســيــرة الـــوطـــن الــمــبــاركــة الــتــي من 
االقتصادي  للتعافي  الوصول  أولوياتها  أبــرز  بين 
وتعزيز االستقرار المالي إثر التعامل مع تداعيات 
جائحة فيروس كورونا، لمواصلة العمل وبالتعاون 
مع السلطة التشريعية على تأمين البيئة الداعمة 
للتنمية المستدامة التي تحقق اإلنجازات وتؤمن 

المزيد من الفرص للجميع بمملكتنا الغالية.

الوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  وجدد سمو 
لجالة الملك المفدى في هذه المناسبة، العهد 
الدائم والوالء الصادق، بأن يضع توجيهات جالته 
الحكومي  العمل  لمسيرة  نهًجا  دائــًمــا  الــســديــدة 
البحرين  فريق   - الواحد  الفريق  بــروح  والوطني، 
ــرؤى وتــطــلــعــات جــالــة الملك  بــ ــذي يــهــتــدي  الــ  -
المفدى لتحقيق المزيد من المكتسبات والتقدم 
أن  القدير  العلي  المولى  ســائــًا  الغالي،  لوطننا 
الخير خطاه،  دوًمــا على  وأن يسدد  يوفق جالته 
والسعادة  الصحة  مــوفــور  جالته  على  يديم  وأن 
وآمنة  شامخة  البحرين  تبقى  وأن  العمر،  وطــول 

تحت رايته.
هذا وقد بعث حضرة صاحب الجالة الملك 
السمو  صاحب  إلــى  جوابية  شكر  برقية  المفدى 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــــوزراء، أعــــرب فــيــهــا عن 
الكريمة،  لبرقية سموه  تقديره،  ووافــر  بالغ شكره 
دور  جالته  افتتاح  بمناسبة  التهاني،  المتضمنة 
الخامس،  التشريعي  الفصل  من  الرابع،  االنعقاد 
لمجلسي الشورى والنواب، وما عبر عنه سمو ولي 
بخطاب  إشــادة  من  الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد 
جــالــتــه بــهــذه الــمــنــاســبــة، ومــــا تــضــمــنــه مـــن رؤى 
في  الحكومي،  العمل  وتوجيهات ألولويات  وطنية 

المرحلة القادمة، بإذن اهلل تعالى.
وعـــبـــر جـــالـــة الــمــلــك الـــمـــفـــدى عـــن خــالــص 
معاني الشكر، بما جاء في برقية سمو ولي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء مـــن مــشــاعــر طــيــبــة، ومــن 
إلى  والتوجيهات،  الـــرؤى  لترجمة  دائــم  اســتــعــداد 
البرامج  الواقع، من خال  أرض  على  مثمر،  فعل 
تسهم  التي  الحكومية،  واإلجـــراءات  والمشروعات 
الــوطــنــي، وتــعــزيــز التنمية  تــعــافــي االقــتــصــاد  فــي 
الــشــامــلــة لــوطــنــنــا الــعــزيــز، ســائــا اهلل تــعــالــى أن 
الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  سمو  يحفظ 
يوفقه  وأن  والعافية،  الصحة  بموفور  يمتعه  وأن 

إلى كل خير.

ال����م����ل����ك ي���ت���ل���ق���ى ب����رق����ي����ة ت��ه��ن��ئ��ة 

م����ن ول�����ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال��������وزراء
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اســـتـــقـــبـــل الـــــلـــــواء الـــركـــن 
الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز بــن سعود 
آل خليفة مدير أركان الحرس 
الوطني، المقدم أليستير كيرن 
البريطاني  العسكري  الملحق 
وذلــك  الــبــحــريــن،  لــدى مملكة 
صباح امس األحد )10 أكتوبر( 

في مكتبه بمعسكر الصخير.
وخــــــــــــال الــــــلــــــقــــــاء رحـــــب 
مـــــــــديـــــــــر أركـــــــــــــــــــــان الـــــــحـــــــرس 
العسكري  بالملحق  الــوطــنــي 
لــه تحّيات  نــاقــًا  الــبــريــطــانــي، 
الفريق أول الركن سمو الشيخ 
آل خليفة  عــيــســى  بــن  مــحــمــد 
رئيس الحرس الوطني، مشيدًا 
التاريخية  الــصــداقــة  بعاقات 
مملكة  تــربــط  الــتــي  المتميزة 
المتحدة،  والمملكة  البحرين 
ـــم بـــيـــن  ــ ــائـ ــ ــقــ ــ وبــــــالــــــتــــــعــــــاون الــ
شتى  فــي  الصديقين  البلدين 
يتعلق  بما  المجاالت، وخاصة 
في  والتعاون  الخبرات  بتبادل 

المجال العسكري.
كـــمـــا أشــــــــاد مــــديــــر أركــــــان 
الذي  بالدور  الوطني  الحرس 
ــلـــحـــق الـــعـــســـكـــري  يـــبـــذلـــه الـــمـ
الـــبـــريـــطـــانـــي لــــــدى الــمــمــلــكــة 
ــي تــعــزيــز مــســتــويــات الــعــمــل  فـ
ــتــــرك بــيــن  ــمــــشــ ــكــــري الــ ــعــــســ الــ
الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، وجـــرى 

خـــــال الـــمـــقـــابـــلـــة اســـتـــعـــراض 
ــاون والــتــنــســيــق  ــعـ ــتـ عـــاقـــات الـ
ــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن،  ــتـــرك بـ ــمـــشـ الـ
وبحث عدد من المواضيع ذات 

االهتمام المشترك. 
حــضــر الــمــقــابــلــة الــعــقــيــد 
ربيعة  عـــبـــداهلل  الـــركـــن مــحــمــد 

رئيس شعبة ديوان الرئاسة. 

ــنـــت هـــيـــئـــة الــبــحــريــن  ــلـ أعـ
لــــلــــثــــقــــافــــة واآلثـــــــــــــــــار مــــســــاء 
أمـــــس بـــرنـــامـــجـــهـــا لــاحــتــفــاء 
بــالــيــوبــيــل الــذهــبــي لــلــعــاقــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــيـــن مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة الــهــنــد، 
وذلــــك خـــال مــؤتــمــر صحفي 
بــمــتــحــف الــبــحــريــن الــوطــنــي، 
بـــحـــضـــور الـــشـــيـــخـــة هــــا بــنــت 
الـــمـــديـــر  خـــلـــيـــفـــة  آل  مـــحـــمـــد 
بهيئة  والفنون  للثقافة  الــعــام 
الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة واآلثـــــــار، 
سفير  شــريــفــاســتــاف  وبـــيـــوش 
جمهورية الهند لدى المملكة، 
والـــــســـــفـــــيـــــر تـــــوفـــــيـــــق أحــــمــــد 
المنصور وكيل وزارة الخارجية 
ــة،  واإلداريــ القنصلية  للشؤون 
ــة إلـــــى وجــــــود عـــــدد مــن  ــافــ إضــ
الــمــهــتــمــيــن بــالــشــأن الــثــقــافــي 

واإلعاميين.
بنت  هــا  الشيخة  وقــالــت 
هــيــئــة  إن  خــلــيــفــة  آل  مــحــمــد 
الثقافة تحتفي بهذه المناسبة 
لتؤكد عمق العاقات الثقافية 
البحرين  بــيــن  مــا  واإلنــســانــيــة 
ــمـــت فــي  ــهـ والــــهــــنــــد والــــتــــي اسـ
ــاح فــي  ــتــ ــفــ تـــعـــزيـــز ثـــقـــافـــة االنــ
ــة  ــيــ ــعــــت أرضــ ــنــ ــة وصــ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ
مشتركة ما بين شعبي البلدين 

الصديقين.
الــهــيــئــة  أن  إلـــــى  وأشــــــــارت 
حـــــــــّضـــــــــرت مـــــــــن أجــــــــــــل هــــــذه 
الــمــنــاســبــة بــرنــامــجــًا مــتــنــوعــًا، 
مــثــل »الــهــنــد الــصــغــيــرة« الــتــي 
ــود إلــــــى مـــديـــنـــة الـــمـــنـــامـــة  ــعــ تــ
لــتــقــّدم تــجــربــة لــــــرّواد الــســوق 
بــشــتــى  ــة  ــريـ ثـ الـــمـــديـــنـــة  وزّوار 
األنــشــطــة كــالــتــســّوق والــطــعــام 
إضافة  المباشرة،  والموسيقى 
إلى تقديم جوالت وورش عمل 

تناسب كل األعمار. 
وألـــــــقـــــــت الــــشــــيــــخــــة هـــا 
الـــضـــوء عــلــى »قــطــعــة الــشــهــر« 

الــــمــــوجــــودة فــــي بـــهـــو مــتــحــف 
عبارة  وهــي  الوطني  البحرين 
في  المكتشفة  الخزفيات  عــن 
ومصدرها  دلمون  مدافن  تال 
الرئيسي هو منطقة غوجارات 
الـــهـــنـــديـــة، حــيــث تــعــكــس هــذه 
ــات  ــعـــاقـ ــق الـ ــمـ الـــخـــزفـــيـــات عـ
التجارية المميزة التي جمعت 
الــبــحــريــن والــهــنــد مــنــذ بــدايــة 

األلفية الثانية قبل المياد.
وفـــي كــلــمــتــه، ألــقــى بيوش 
جمهورية  سفير  شريفاستاف 
البحرين  مملكة  لـــدى  الــهــنــد 
الـــضـــوء عــلــى عــمــق الــعــاقــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والــــــتــــــجــــــاريــــــة 
والــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة الــتــي 
الصديقين،  الــبــلــديــن  جمعت 
مشيرًا إلى دور حكومة مملكة 
ــز هــــذه  ــزيــ ــعــ ــن فـــــي تــ ــريــ ــبــــحــ الــ
الــزيــارات  تــبــادل  عبر  العاقات 
الــرســمــيــة الــعــالــيــة الــمــســتــوى 
كما  الصديقين،  البلدين  بين 
ــاد بـــاســـتـــثـــمـــارات الــبــلــديــن  ــ أشــ

والعمل الثقافي المشترك.
السفير  أعــرب  جانبه،  من 
تــوفــيــق أحـــمـــد الــمــنــصــور عن 
ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ ــالـ ــغ ســــعــــادتــــه بـ ــ ــالـ ــ بـ
ــذه الــمــنــاســبــة الــخــاصــة  فـــي هــ
احـــتـــفـــااًل بــالــيــوبــيــل الــذهــبــي 
الدبلوماسية  العاقات  إلقامة 

ــن الـــصـــديـــقـــيـــن،  ــديـ ــلـ ــبـ ــن الـ ــيـ بـ
والــــــتــــــي تــــعــــكــــس مــــــــدى عــمــق 
القائمة  التاريخية  الــعــاقــات 
ــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ بــــــيــــــن مـ
إلى  مشيًرا  الهند،  وجمهورية 
أنه وألكثر من 5000 عام يتمتع 
البلدان بصداقة وتعاون ثنائي 
مــشــتــرك مــنــذ زمــــن حـــضـــارات 
أن  إلى  منوًها  والسند،  دلمون 
على  رحــبــت  الــبــحــريــن  مملكة 
الهندية،  بالجالية  السنين  مر 
وخبراتهم  بمهاراتهم  مــشــيــًدا 
ونزاهتهم وجهودهم الملموسة 
والمقدرة التي انعكست بشكل 
بالمسيرة  الــدفــع  عــلــى  ــح  واضـ

التنموية في المملكة.
وزارة  وكــــيــــل  تــــقــــدم  ــا  كــــمــ
القنصلية  للشؤون  الخارجية 
واإلداريـــــــــــــــــة بــــجــــزيــــل الـــشـــكـــر 
والـــتـــقـــديـــر لــهــيــئــة الــبــحــريــن 
لــلــثــقــافــة واآلثـــــــار عــلــى حسن 
باليوبيل  لاحتفال  التنظيم 
الــذهــبــي مـــن خــــال األنــشــطــة 
باب  في  التي ستقام  والبرامج 
البحرين من 12 إلى 19 أكتوبر 
جهودها  على  وكــذلــك  2021م، 
المتميزة والواضحة في تعزيز 
والتاريخية  الثقافية  الروابط 
والـــدول  البحرين  مملكة  بين 

الصديقة األخرى.

ــلـــس الـــوطـــنـــي  ــاقــــش الـــمـــجـ نــ
لـــــــأورام خــــال األشـــهـــر الــتــســعــة 
الماضية 911 حالة سرطان بينها 
فيما  ــدي،  ــ ثـ ــان  ســـرطـ حـــالـــة   294
استقبلت عيادة جراحة الثدي في 
نــفــس الــفــتــرة مــا يــقــرب مــن 500 
مــراجــعــة شــهــريــا، وخــضــع حــوالــي 
الثدي  سرطان  مرضى  من   %90
ذلــك  فــي  بــمــا  جــراحــيــة  لعمليات 
عــمــلــيــات الــتــرمــيــم بــمــجــمــوع 280 

عملية جراحية لـ157 مريضة.
ــات  ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــصــ ــ ــب اإلحــ ــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
ــعـــد ســــرطــــان الـــثـــدي  الــمــحــلــيــة ُيـ
األكثر شيوعا على مستوى مملكة 
الــبــحــريــن، وبـــنـــاًء عــلــيــه اســتــمــرت 
حــمــد  ــلـــك  ــمـ الـ مــســتــشــفــى  إدارة 
الجامعي ومركز البحرين لأورام 
بمضاعفة الجهود بهدف الوصول 
والــعــاج  المبكر  التشخيص  إلــى 
وقد  الــثــدي.  لــســرطــان  المتكامل 
خدمات  تحديث  الــجــهــود  شملت 
ــرام(  ــ ــــوجـ ــامـ ــ ــمـ ــ ــدي )الـ ــ ــثـ ــ أشــــعــــة الـ
ـــ ــة الــ ــيـ ــنـ ــقـ ــة تـ ــ ــافــ ــ ــن خـــــــال إضــ ــ مــ
تسمح  التي   Tomosynthesis
السينية  باألشعة  الثدي  بتصوير 
الثاثية األبعاد )D3(، مما يسّهل 
الــكــشــف عـــن الـــعـــامـــات الــمــبــكــرة 
لــســرطــان الــثــدي وتــدشــيــن جهاز 

 EnCor Enspire®Breast(
الــمــعــروف   )Biopsy System
زيــادة  بــدوره األســاســي في  عالميًا 
ألورام  التشخيصية  األمــكــانــيــات 
األولى  المراحل  في  حتى  الثدي 

من المرض.
لـــأوارم  البحرين  مــركــز  وبـــدأ 
العمل بمختبره المتقدم للتحليل 
 )molecular( ــــي  ــئـ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ الـ
 )cytogenetic( ــنـــي  ــيـ والـــجـ
ــتــــخــــصــــصــــة فـــي  والـــــــعـــــــيـــــــادة الــــمــ
ــيــــة  تــشــخــيــص األمــــــــــراض الــــوراثــ
بهدف المساعدة في وضع البرامج 
لمختلف  والـــعـــاجـــيـــة  الـــوقـــائـــيـــة 
األمــــــراض الــنــاتــجــة عـــن طــفــرات 
جـــيـــنـــيـــة ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا ســـرطـــان 
من  المختبر  هذا  ويمكن  الثدي. 
الجزيئية  التحوالت  عن  الكشف 
ــتــــي تـــشـــكـــل هــــدفــــًا لــلــعــاجــات  الــ
الموجهة )Targeted( وبالتالي 
األنجع  العاجات  باختيار  يسهم 
المعتمدة  المعايير  إلــى  اســتــنــادًا 

عالميًا.
ويـــســـتـــمـــر مــــركــــز الـــبـــحـــريـــن 
لــــــــــــــــأورام فـــــــي تـــــوفـــــيـــــر الـــــعـــــاج 
المتكامل لمرضى سرطان الثدي 
وترميم مباشر، عاج  من جراحة 
الكيماوي، موجه، وعاج إشعاعي 

عــلــى يــد طــاقــم طــبــي مختصص 
ومن ذوي الخبرة.

أطــلــق  الــصــعــيــد  ذات  وعـــلـــى 
الجامعي  الملك حمد  مستشفى 
لــــــأورام حملة  الــبــحــريــن  ومـــركـــز 
ــثــــدي  ــان الــ ــ ــرطــ ــ ــن ســ ــ تــــوعــــويــــة عــ
بــالــتــزامــن مـــع بــــدء شــهــر أكــتــوبــر 
تحت شعار »لوني حياتك«، بهدف 
الضوء على  الوعي وتسليط  نشر 
الخبيثة  األورام  أنـــواع  أكثر  ثاني 

انتشارًا.
شــمــلــت الــحــمــلــة هــــذا الــعــام 
إقـــــامـــــة مــــعــــرض لـــلـــرســـم شـــــارك 
ــًا ورســـامـــًة  ــامــ فــيــه أحــــد عــشــر رســ
مـــن الــبــحــريــن بــعــضــهــم أصــيــبــوا 
وتــغــلــبــوا عليه  ــثـــدي  الـ بـــســـرطـــان 
مـــن خـــال الــتــصــمــيــم والــمــتــابــعــة 
ــيــــة  ــبــ ومـــــــســـــــانـــــــدة الــــــــفــــــــرق الــــطــ
المتخصصة. وقد عكست الرسوم 
والمجسمات المعروضة رهافًة في 
األسلوب ورقي في التعبير. وتبادل 
الخواطر مع  المبدعون  الفنانون 
أشاع  ما  الفعالية  في  المشاركين 
ــن الـــتـــفـــاؤل واألمـــــــل. كما  ــوًا مـ ــ جـ
من  توعوية  مقاطع  عــرض  جــرى 
خال قنوات التواصل االجتماعي 

الخاصة بالمستشفى.

التنفيذي  الــرئــيــس  ثــمــنــت 
المهن  الوطنية لتنظيم  للهيئة 
الــدكــتــورة  الصحية  والــخــدمــات 
مـــريـــم عـــذبـــي الــجــاهــمــة قـــرار 
مــجــلــس الــــــوزراء الــمــوقــر خــال 
ــاديــــة بـــرئـــاســـة  ــيــ ــتــ جــلــســتــه االعــ
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء  ــ الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــ
بــالــمــوافــقــة عــلــى مـــذكـــرة وزيـــرة 
إجـــراءات  تطوير  بشأن  الصحة 
المستشفيات  واعــتــمــاد  تقييم 
ــعـــامـــة  ــة الـ ــيـ والـــــمـــــراكـــــز الـــصـــحـ
والـــخـــاصـــة، والـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
ــان االمـــــتـــــثـــــال لـــأنـــظـــمـــة  ــ ــمـ ــ ضـ
للخدمات  المعتمدة  والمعايير 
الــمــقــدمــة لــلــمــرضــى والــرعــايــة، 
بما يسهم في رفع جودة وكفاءة 

الخدمات الصحية بالمملكة. 
ــدت الــجــاهــمــة أن هــذا  ــ وأكـ
األمــــر مـــن شــأنــه إنـــشـــاء شــراكــة 
بين  وبــنــاءة  ومفتوحة  مستمرة 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
الصحية  والمؤسسات  الصحية 
للمضي  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
ــًا نــحــو تــرســيــخ مـــزيـــد من  ــدمـ قـ
الخدمات  تقديم  التنافسية في 
ــل  ــيــــة تـــحـــقـــيـــقـــًا ألفـــضـ الــــصــــحــ
التميز  في  الدولية  الممارسات 

والريادة في هذا القطاع الهام.
وبــيــنــت الــجــاهــمــة أن قــرار 
قدمًا  بالمضي  الــــوزراء  مجلس 
فـــي تــطــويــر بـــرنـــامـــج االعــتــمــاد 
ســيــســهــم فــــي خـــلـــق بــيــئــة عــمــل 
جودة  تطوير  على  تشجع  قوية 
ــة، وجــــذب  ــيـ ــات الـــصـــحـ ــدمــ ــخــ الــ
وتعزيز  الصحية  االســتــثــمــارات 
على  التنافسي  البحرين  موقع 
ــة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة،  ــارطــ خــ
تصنيف  برنامج  أّن  إلــى  مشيرة 

سيحرص  الصحية  المؤسسات 
في  المعايير  أعلى  تطبيق  على 
ــة ومــكــافــحــة  الــصــحــة والـــســـامـ
ــعـــدوى بــمــا يــتــوافــق مـــع رؤيـــة  الـ
 2030 االقـــتـــصـــاديـــة  الـــبـــحـــريـــن 
ــز جـــــــودة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ الســـــّيـــــمـــــا فـــــــي تـ

واستدامة الخدمات الصحية.
الوطنية  الهيئة  إن  وقــالــت 
ــن والــــخــــدمــــات  ــهـ ــمـ لــتــنــظــيــم الـ
فـــي عملية  اســتــمــرت  الــصــحــيــة 
تقييم أداء المؤسسات الصحية 
مــنــذ تــنــفــيــذ بــرنــامــج االعــتــمــاد 
ــي، حــــيــــث نـــجـــحـــت فــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
اعتماد 17 مستشفى و24 مركًزا 
تــحــلــيــل  ــى أن  ــ إلـ ــًة  ــتــ ــًيـــا، الفــ ــبـ طـ
المستشفيات  اعــتــمــاد  مــعــايــيــر 
مجاالت  مــن  العديد  عــن  كشف 
الـــتـــحـــســـيـــن الــــتــــي مـــــن شــأنــهــا 
الصحية  الــرعــايــة  مــرافــق  دعـــم 
لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى االعـــــتـــــمـــــاد 
وبــمــا يحقق  والـــحـــفـــاظ عــلــيــه، 
الــتــحــســيــن الــمــســتــمــر لـــجـــودة 
الــخــدمــات الــمــقــدمــة فــي قطاع 

الرعاية الصحية في المملكة.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة 
ــة  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ أّن  الـــــــجـــــــاهـــــــمـــــــة 
المستقبلية للهيئة تشمل وضع 
سنوات  للخمس  زمــنــي  بــرنــامــج 
ــة، ويـــشـــمـــل عـــلـــى كــافــة  ــادمــ ــقــ الــ
عليها  ينطبق  التي  المؤسسات 
االعـــتـــمـــاد وخــصــخــصــة تــقــيــيــم 
الــمــســتــشــفــيــات فـــي حــــال دعــت 
الحاجة لذلك، مبينًة أنه سيتم 
ســنــوات   4 كــل  االعــتــمــاد  تطبيق 
المتابعة  بداًل من 3 سنوات مع 
السنوية وذلك بحسب المعايير 
اعتماد  والحصول على  الدولية 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــدولــــيــــة لـــلـــجـــودة  
الــتــقــيــيــم  )ISQA(لمعايير 
واالعـــتـــمـــاد والــهــيــئــة كــمــؤســســة 

معترف بها دوليًا لاعتماد.
وبـــــــّيـــــــنـــــــت بــــــــــــأن الــــخــــطــــة 
الــتــنــفــيــذيــة لـــتـــطـــويـــر بــرنــامــج 
قــدرات  تعزيز  تتطّلب  االعتماد 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
مــن خال  الصحية  والــخــدمــات 
ــيـــة  ــابـ ــيـــعـ ــة االســـتـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ رفــــــــع الـ
لــلــتــقــيــيــم بــالــشــهــر الـــواحـــد من 
عدد 3 مؤسسات إلى 6 مؤسسات 
الــمــؤســســات  إدراج  جـــانـــب  إلــــى 
الحكومية في االعتماد لأعوام 
2020-2021م ورفع القوة العاملة 
وتأهيل   2022 المعني  بالقسم 

عدد 10 مقيميين إضافيين.
الـــهـــيـــئـــة  أن  إلــــــــــى  يــــــشــــــار 
ــن  ــهـ ــمـ الــــوطــــنــــيــــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـ
منذ  بــدأت  الصحية  والخدمات 
برنامج  تطبيق  فــي   2017 الــعــام 
للمؤسسات  الــوطــنــي  االعــتــمــاد 
بمقّيمين  باالستعانة  الصحية 

مـــــعـــــتـــــمـــــديـــــن مـــــــــن مـــخـــتـــلـــف 
ـــّم  الـــتـــخـــصـــصـــات الـــصـــحـــيـــة، وتـ
عــلــى خبراتهم  بــنــاًء  اخــتــيــارهــم 
ــن ِقــبــل  ومـــؤهـــاتـــهـــم، وذلــــــك مــ
فــريــقــيــن رئــيــســيــيــن لــاعــتــمــاد 
ــات  ــخـــصـــصـ ــتـ مــــــن مـــخـــتـــلـــف الـ
والصيدلة  والتمريضية  الطبية 
ومهندسين  الــمــعــاونــة  والــمــهــن 
ومختصين في مكافحة العدوى 
والجودة وسامة المرضى وذلك 
لمباشرة عملية التقييم الشامل 

للمؤسسات الصحية.
الهيئة  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
ــن  ــهـ ــمـ الــــوطــــنــــيــــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـ
الجهة  الصحية هي  والخدمات 
المناط بها قانونًا إجراء عملية 
ــة الـــمـــؤســـســـات  ــافـ ــكـ الـــتـــقـــيـــيـــم لـ
مملكة  في  المرخصة  الصحية 
ــن فـــــــي الـــقـــطـــاعـــيـــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ

الحكومي والخاص.

أعلن علي بن صالح الصالح 
كل  تزكية  الــشــورى  رئيس مجلس 
من جمال فخرو نائبا أول لرئيس 
نائبا  سلمان  وجميلة  المجلس، 

ثانيا.
جــــــاء ذلــــــك خــــــال الــجــلــســة 
المجلس  عقدها  التي  اإلجرائية 
االفتتاحية  الجلسة  عقب  أمــس 

لدور االنعقاد الرابع.
انعقاد  استمرارية  أعلن  كما 
ــورى فــي  ــ ــشــ ــ جـــلـــســـات مـــجـــلـــس الــ
موعدها يوم األحد من كل أسبوع، 
ــن تــعــديــل  ــم مــ ــرغــ وذلــــــك عـــلـــى الــ
ــوزراء  ــ مـــوعـــد جــلــســات مــجــلــس الــ
القادمة،  األربــعــة  األسابيع  خــال 
الملكي  السمو  صاحب  أن  مؤكدا 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
إلــى حضور جلسات  الـــوزراء  وجــه 
ــي تــتــطــلــب  ــتـ مــجــلــس الــــشــــورى الـ
حضورهم والتي يتزامن انعقادها 
ونــوه  الــــوزراء،  انعقاد مجلس  مــع 
الصالح بحرص سموه على تعزيز 
التنسيق والتعاون بين السلطتين 

التنفيذية والتشريعية.
وخـــــال كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة 
رئيس  أشــاد  اإلجرائية،  بالجلسة 
مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى بـــمـــضـــامـــيـــن 
الخطاب الملكي السامي لحضرة 
المفدى  الملك  الجالة  صاحب 
خال افتتاح دور االنعقاد الرابع، 
السامي حمل  الخطاب  أن  مؤكدا 
رؤيــة  مــن  انبثقت  عميقة،  معاني 

مــلــكــيــة رائــــــــدة، تــضــمــنــت رســـائـــل 
على  واإلصــــرار  بالعزيمة  مفعمة 
الــمــضــي قــدمــا نــحــو الــمــزيــد من 
االزدهار والنماء، متلمسة تطلعات 
ثمن  كما  المواطنين،  وطموحات 
ــادة جــالــة الــمــلــك بما  ــ عــالــيــا إشـ
يــقــوم بــه ســمــو ولـــي الــعــهــد رئيس 
مجلس الوزراء من جهود متميزة 
الطارئة  إدارة األزمة الصحية  في 

بسبب انتشار جائحة كورونا.
االعتزاز  عن  الصالح  وأعــرب 
بما تضمنه الخطاب السامي من 
الخليجية  بــالــعــاقــات  الــتــمــســك 
ومــســيــرتــهــا الــتــاريــخــيــة والــثــوابــت 
أهمية  مؤكدا  والقومية،  الوطنية 
أجل  من  الدولية  الجهود  تكاتف 
لمياه  المتعمد  االستهداف  وقف 
ــا تــتــعــرض  ــ الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، ومـ
الخليج  فــي  التجارية  السفن  لــه 
العرب من هجمات عدائية  وبحر 

متكررة.
مواصلة  الشورى  رئيس  وأكــد 
مع  والمناقشة  والــحــوار  الــتــشــاور 
الحكومة لوضع الحلول الوطنية 
وتـــطـــويـــر الــتــشــريــعــات بــمــا يــعــزز 
الــبــنــيــة الــتــشــريــعــيــة والــمــنــظــومــة 
البحرين،  مملكة  فــي  الحقوقية 
ترسيخ  في  االستمرار  جانب  إلــى 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــبــحــريــنــيــة مــن 
ــلـــة فــي  ــاعـ ــفـ ــــال الـــمـــشـــاركـــة الـ خــ

المحافل الدولية.
وشدد على استدامة االقتصاد 
المالي  التوازن  وتحقيق  الوطني 

والــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي والــمــضــي 
ــارات الــنــمــو ضــمــن رؤيـــة  فـــي مــــســ
 2030 االقــــتــــصــــاديــــة  الـــبـــحـــريـــن 

لترسيخ مكانة المملكة.
ــنـــى الــصــالــح عــلــى جــهــود  وأثـ
ــال أمــنــنــا،  ــ ــ قـــواتـــنـــا الـــبـــاســـلـــة ورجـ
و»نقدر دورهم الوطني في حماية 
سياج الوطني ومكتسباته«، معبرا 
عــــن االعـــــتـــــزاز بـــمـــا وصـــلـــت إلــيــه 
مــؤســســاتــنــا الــدفــاعــيــة واألمــنــيــة 
مـــــن تــــقــــدم مـــشـــهـــود وخـــصـــوصـــا 
المتقدم  الــحــربــي  الــتــصــنــيــع  فــي 

وتوطين عملياتها.
ــم مــجــلــس الـــشـــورى  ــد دعــ ــ وأكـ
ــبـــادرات الــتــي تــســهــم في  لــكــل الـــمـ
للمرأة  والنهضة  التقدم  تحقيق 
المجلس  دور  مثمنا  البحرينية، 
بــرئــاســة صاحبة  لــلــمــرأة  األعـــلـــى 
ــرة سبيكة  ــيـ األمـ الــمــلــكــي  الــســمــو 
بــنــت إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة قــريــنــة 

عاهل الباد المفدى.
وأشار إلى أن الخطاب الملكي 
للسلطة  نـــبـــراســـا  ــّد  يـــعـ الـــســـامـــي 
لمواجهة  بــه  نستنير  التشريعية 

تحويلها  على  والعمل  التحديات 
إلى فرص نجاح، كما يعّد الخطاب 
ــا نــســتــلــهــم مــنــه  الـــمـــلـــكـــي مـــرجـــعـ
لتحقيق  التشريعي  عملنا  أبــعــاد 
األهـــــــــــداف والـــــــــــرؤى الـــمـــشـــتـــركـــة 
ومـــســـانـــدة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
للقيام بالمهام المنوطة بها، وفقا 
لــتــشــريــعــات وقــوانــيــن مــوضــوعــيــة 
رصينة، بما يترجم الرؤي الملكية 
ويسهم في رفعة الوطن والمواطن 
وإحراز المزيد من المكتسبات في 

كل المجاالت. 

ال�ضال���ح: موا�ضلة الت�ض���اور والحوار م���ع الحكومة لو�ضع الحل���ول الوطنية
تزكية فخرو و�س�لمان نائبين لرئي��س ال�س�ورى.. وا�ستمرارية جل�سات المجل�س في موعدها

خطة خم�ضية لتطوير اإجراءات تقييم واعتماد الموؤ�ض�ضات ال�ضحية

ت�سخي�س 294 حالة خالل 9 اأ�سهر...

»حم���د الجامعي« ومركز الأورام يطلقان حملة توعوية حول �ض���رطان الثدي

هيئ�ة الثقاف�ة تعل�ن برنامجه�ا لالحتف�اء باليوبي�ل

الذهبي للعالقات الدبلوما�ضية بين البحرين والهند

} الشيخة ها تعلن برامج هيئة الثقافة.

ي��ض�تق�بل  ال��وط��ن��ي  ال��ح��ر���س  اأرك����ان  م��دي��ر 

ال��������م��ل�����ح�����ق ال�����ع��������ض�����ك�����ري ال��ب��ري��ط��ان��ي

} مدير أركان الحرس الوطني يـسـتقـبل الــملـحـق الـعـسـكـري البريطاني.

آيــات  أسمى  الــنــواب  رئيسة مجلس  زينل  عــبــداهلل  بنت  فــوزيــة  رفعت 
بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  مقام  إلــى  واالعــتــزاز  التقدير 
تفضل جالته  بمناسبة  وذلــك  المفدى،  الباد  عاهل  آل خليفة  عيسى 
العادي  السنوي  االنعقاد  دور  والنواب بافتتاح  بتشريف مجلسي الشورى 

الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
جاء ذلك في برقية بعثتها رئيسة مجلس النواب إلى حضرة صاحب 
الجالة عاهل الباد المفدى، والتي تضمنت اآلتي: »لقد كان لتشريفكم 
مجلسي الشورى والنواب بافتتاح دور االنعقاد السنوي العادي الرابع من 
الفصل التشريعي الخامس أكبر األثر في نفوسنا، إذ إن كلمات جالتكم 
الكريمة وتوجيهاتكم السامية مشاعل نستضيء بها على طريق الخير، 
في  جالتكم  تطلعات  وتحقيق  الوطني  العمل  في  االستمرار  أجــل  من 
خدمة الوطن والمواطنين، ونحقق لمملكتنا العزيزة ما ترجونه لها من 

عزة ومجد«.
ومساندة جالتكم  دعم  »إن  التالي:  على  أيضًا  البرقية  احتوت  كما 
الـــدائـــم لمجلس الـــنـــواب الــنــابــع مــن إيــمــانــكــم الــعــمــيــق بــمــبــادئ وأســس 
الديمقراطية، سوف يشد من أزرنا ويقوي من عزيمتنا حتى نكون أهًا 
لهذه المسؤولية أمام اهلل وشعب المملكة الوفي. أدام اهلل على جالتكم 
نـحو  لمسيرتها  وقائدًا  للمملكة  ذخــرًا  وأدامكم  والسعادة،  الصحة  نعمة 

التقدم واالزدهار، وأن يسدد على طريق الخير خطاكم«.
السمو  صاحب  إلــى  تهنئة  ببرقية  النواب  مجلس  رئيسة  بعثت  كما 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة افتتاح دور االنعقاد العادي الرابع 

من الفصل التشريعي الخامس.
وجاء في البرقية: »يطيب لنا أن نتقدم إلى سموكم الكريم بخالص 
دور  افتتاح  حفل  فــي  بالمشاركة  سموكم  تفضل  على  والتقدير  الشكر 
االنعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي 
المخلصة  للجهود  سموكم  لدعم  تأكيدًا  تأتي  والتي  والــنــواب،  الــشــورى 
لترسيخ  العميق  وإيمانكم  الغالية،  مملكتنا  رفعة  أجــل  من  تبذل  التي 

الديمقراطية التي تحرصون عليها«.
من  مــزيــد  إلــى  الــنــواب  مجلس  رئيسة  تطلع  البرقية  تضمنت  كما 
اإلنجازات ومد جسور التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق 
أن يحقق ما نرجوه  المولى عز وجل  المواطنين، سائلة  آمال وتطلعات 
لحضرة  الحكيمة  القيادة  ظل  في  العزيزة  لمملكتنا  وازدهـــار  تقدم  من 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
رئــيــس مجلس  العهد  ولــي  عــز وجــل على سمو  الــمــولــى  ينعم  أن  داعــيــة 

الوزراء بموفور الصحة والسعادة، وأن يسدد على طريق الخير خطاه.
كما تلقى حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الصالح  صــالــح  بــن  علي  مــن  وتهنئة  شكر  برقية  الــمــفــدى،  الــبــاد  ملك 
لمناسبة  والثناء  الشكر  آيــات  أسمى  فيها  رفــع  الــشــورى،  مجلس  رئيس 
تفضل جالته بافتتاح دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي 

الخامس لمجلسي الشورى والنواب.

وأعرب رئيس مجلس الشورى باسمه واسم أعضاء مجلس الشورى، 
عن عميق االمتنان لما احتوته الكلمة السامية لجالة الملك المفدى 
أصيلة  وطنية  ومــعــاٍن  ضافية  كلمات  مــن  الوطنية،  المناسبة  هــذه  فــي 
تكون  أن  الثقة في  العزيز، معربًا عن  البلد  رسمت معالم مستقبل هذا 
المرحلة المقبلة من مسيرة العمل الوطني وبفضل قيادة جالة الملك 
المفدى الحكيمة، محققة لما فيه خير ومصلحة شعب مملكة البحرين، 
وتقدًما للعملية الديمقراطية، ودرًعا للوحدة الوطنية، وداعمة لمسيرة 
الــتــي يصبو  األهــــداف  بما يحقق  الــزاهــر،  الــمــفــدى  الملك  عهد جــالــة 
رفعة  في  يسهم  وبما  اإلصــاحــي،  نهج جالته  خــال  من  إليها جالته 
الكرام.  وجدد رئيس مجلس الشورى العهد  العزيز والمواطنين  الوطن 
اإلصــاح  مسيرة  فــي  قــدًمــا  بالمضي  الــمــفــدى،  العاهل  لجالة  والـــوالء 
والرامية  واقــتــدار،  وحنكة  حكمة  بكل  جالته  يقودها  التي  والتحديث 
واالســتــقــرار  للسام  وتــعــزيــًزا  والــنــمــاء،  التطور  مــن  المزيد  تحقيق  إلــى 
اجتماعًيا  المملكة  تشهدها  التي  المستدامة  والتنمية  واألمــان،  واألمن 
اهلل  داعيًا  واالزدهـــار،  الرفعة  مزيٍد من  إلى  وصــواًل  وسياسًيا،  واقتصادًيا 
الصحة  بموفور  ويمتعه  عــمــره،  فــي  ويطيل  ويــرعــاه  جالته  يحفظ  أن 

والعافية، ويسدد على طريق الخير خطاه.
كما تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من علي بن صالح الصالح 
السنوي  االنــعــقــاد  دور  افــتــتــاح  بمناسبة  وذلـــك  الــشــورى،  رئــيــس مجلس 
العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
وقد أعرب رئيس مجلس الشورى في البرقية عن بالغ الشكر ووافر 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  لتشريف  واالعــتــزاز  التقدير 
من  الــرابــع  الــعــادي  السنوي  االنــعــقــاد  دور  افتتاح  ــوزراء حفل  الــ مجلس 

الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
 وأشاد بما يوليه سموه من بالغ االهتمام والدعم المستمر ألعمال 
السلطتين  بــيــن  والتنسيق  الــتــعــاون  وتــوثــيــق  وتــعــزيــز  الـــشـــورى،  مجلس 
التنفيذية والتشريعية بما ينهض بالنهج الديمقراطي لمملكة البحرين 

ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة.
السلطة  لمسيرة  الــمــســانــد  الــحــكــومــة  نــهــج  أن  إلـــى  الــصــالــح  ــار  وأشــ
رئيس مجلس  العهد  ولي  الملكي  السمو  دعم صاحب  يؤكد  التشريعية 
والنواب  الشورى  مجلسا  يبذلها  التي  المخلصة  الجهود  لكافة  الــوزراء 
الديمقراطية  مــبــادئ  وترسيخ  الغالية  البحرين  مملكة  رفعة  أجــل  مــن 
وهـــي امـــتـــداد لــمــبــادرات ســمــوه والــحــكــومــة فــي مــد جــســور الــتــعــاون بين 
المواطنين  وتطلعات  آمال  لتحقيق  والتشريعية  التنفيذية  السلطتين 
لمملكة  والــنــمــاء  والــتــطــور  والمكتسبات  اإلنــجــازات  مــن  المزيد  وحصد 
ما  على  البناء  إلــى  الــشــورى  مجلس  وأعــضــاء  تطلعه  مــؤكــدًا  البحرين، 
بقيادة حضرة  الوطني  العمل  في مسيرة  ونجاحات  إنجازات  تحقق من 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، 

سائًا اهلل العلي القدير أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية.

تهنئة برقيت�ي  يتلقي�ان  ال�وزراء  رئي��س  العه�د  وولي  المل�ك 

م�����ن رئ��ي�����ض�����ي م��ج�����ل�����ض��ي ال�������ض���ورى وال���ن�������واب

} جلسة مجلس الشورى.
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»ال يولد أحد يكره غيره بسبب لون بشرته 
للرئيس  تغريده  هــذه  ديــنــه،«  أو  خلفيته  أو 
ــا فـــي عــام  ــامـ األمـــريـــكـــي الــســابــق بـــــاراك أوبـ
2017، والتي تعتبر ثاني أكثر تغريدة إعجابًا 
الــتــواصــل االجتماعي  عــلــى مــوقــع  وتــأثــيــرًا 
عام  تطويره  تم  والــذي   ،)Twitter( تويتر 
ــل األعــمــال  الــمــبــرمــج ورجــ قــبــل  2006، مـــن 
 )Jack Dorsey( دورســي  جاك  األمريكي 
تويتر  موقع  ويعتبر  رفــاقــه.  من  ومجموعة 
العالم  من أهم عشر شبكات اجتماعية في 
لتبادل األخبار والعبارات والخواطر والصور 
والــفــيــديــوهــات وغــيــرهــا، حــيــث وصـــل عــدد 
المقال  مستخدميه حتى موعد كتابة هذا 
حوالي 200 مليون مستخدم، غالبيتهم )64 
الرسائل  تبادل  ويتم  الــذكــور.  من  بالمائة( 
نصية  رســائــل  شكل  على  تويتر  مــوقــع  عبر 
بتغريدات  أســوة  »تــغــريــدات«،  تسمى  قصيرة 
فإنه  الموقع،  إحصائيات  وبحسب  الطيور. 
يــتــم تــبــادل حـــوالـــي500 مــلــيــون تــغــريــدة في 
أكــثــر وسائل  الــواحــد، مــا يجعله مــن  الــيــوم 

التواصل االجتماعي شهرة وتداواًل.
على   )Twitter( تويتر  تعريف  يمكن 
على  وإخــبــاري  اجتماعي  تواصل  موقع  أنــه 
اإلنــتــرنــت، يــقــدم خــدمــة الــتــدويــن المصغر 
تــســمــح  ــي  ــتــ والــ  ،)Microblogging(
للمستخدمين بإرسال وتبادل رسائل قصيرة 
كتابة  ويمكن   .)Tweets( تغريدات  تسمى 
280 حرفًا في التغريدة الواحدة كحد أقصى، 
هذا  لتجاوز  التغريدات  من  سلسلة  وإنشاء 
الحد من األحرف. ويستخدم تويتر عالمة 
التصنيف هاشتاغ )Hashtag #( لفهرسة 
العثور  لتسهيل  الرئيسية  الكلمات  ووســـم 
عــلــى الــمــواضــيــع الــشــائــعــة وذات االهــتــمــام. 
االستخدام،  بسهولة  تويتر  تطبيق  ويمتاز 
واألصـــدقـــاء،  األشــخــاص  متابعة  وإمــكــانــيــة 
الــرأي، واالطــالع  والــقــدرة على التعبير عن 
وعرض  ومباشر،  بشكل سريع  األخبار  على 
واالســتــفــادة  المعرفة  واكــتــســاب  اإلعــالنــات، 
من تجارب اآلخرين، باإلضافة إلى التسلية 
والــتــرفــيــه. ومـــن الــمــيــزات الــحــديــثــة نسبيًا 
ــود غــــرف خـــاصـــة بــالــدردشــة  ــ لــلــتــطــبــيــق وجـ
 Twitter( الصوتية، تسمى مساحات تويتر
للمستخدمين  تــتــيــح  والـــتـــي   ،)Spaces
الذين لديهم أكثر من 600 متابع استضافة 
 )Live( ــيـــة  الـــحـ ــيـــة  الـــصـــوتـ الــــمــــحــــادثــــات 

والمشاركة فيها.
االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  مــواقــع  وكبقية 
ــة مـــن  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ يـــــــوفـــــــر مـــــــوقـــــــع تـــــويـــــتـــــر مـ
من  التعليم،  فــي  الــمــفــيــدة  االســتــخــدامــات 

للمعلم  يمكن  إعــالنــات، حيث  لوحة  أهمها 
تتعلق  المتابعين،  لطالبه  إعــالنــات  وضــع 
أو  اختبار  موعد  كتأجيل  دراســيــة،  بــأحــداث 
موعد محاضرة أو حتى طلب بحث جديد، 
وتــصــل هــذه اإلعــالنــات إلــى الــطــالب بشكل 
مــبــاشــر وســـريـــع عــلــى أجــهــزتــهــم الــخــلــويــة. 
ويمكن استخدام تويتر أيضًا كأداة مراجعة 
يستطيع  حيث  الــدراســي،  المقرر  لمحتوى 
ــم )هــــاشــــتــــاغ( خـــاص  ــ الـــمـــعـــلـــم إنــــشــــاء وســ
الــدراســيــة، وتبادله مع  الــوحــدة  أو  بــالــدرس 
طــالبــه وإرســــال خــالصــة الـــدرس آخــر اليوم 
األسبوع،  آخر  الدراسية  الوحدة  أو خالصة 
النقاش والمراجعة وفهم  ما يتيح للطالب 
المعلم  ويستطيع  فيه.  والتعمق  المحتوى 
أمور  أولياء  مع  التواصل  تويتر  طريق  عن 
الــطــلــبــة لــمــتــابــعــة تــعــلــم أبــنــائــهــم واالطــــالع 
على آخر نشاطاتهم ومشاريعهم الدراسية. 
أيضًا  لتويتر  المهمة  االســتــخــدامــات  ومــن 
تبادل مصادر إضافية للمعرفة والمعلومات 
ــول الـــمـــواضـــيـــع الـــدراســـيـــة  ــ والــــــروابــــــط حــ
الــمــخــتــلــفــة. ويـــمـــكـــن لــلــمــعــلــم اســـتـــخـــدام 
لدى  القصصي  اإلبــداع  التغريدات إلخــراج 
ــاء قــصــة،  ــــك عـــن طـــريـــق إنـــشـ الـــطـــالب، وذلـ
بحيث يبدأ كل طالب باستكمال جزء محدد 
ــن هــــذه الــقــصــة بــتــغــريــدة واحـــــــدة، حتى  مـ

الوصول مع آخر طالب لنهاية القصة.
باإلضافة إلى ما سبق، يمكن استخدام 
حول  التصويت  أو  استبيان  إلنــشــاء  تويتر 
ــــك عـــن طـــريـــق اســتــخــدام  ــا، وذلـ مـــوضـــوع مــ
مع  ومــشــاركــتــه   )twtpoll.com( مــوقــع 
الـــطـــالب عــلــى تــطــبــيــق تـــويـــتـــر. ويــســتــطــيــع 
المعلم أيضًا استخدام تويتر كأداة للعصف 
الذهني )Brain storming(، حيث يمكن 
للطالب المشاركة وطرح األفكار والمعلومات 
بــمــقــدور  وإن  كـــمـــا  مـــنـــاســـب.  ــــت  وقـ أي  فــــي 
المعلمين  مــدونــات  عــلــى  االطــــالع  المعلم 
من  لالستفادة  تويتر  منصة  على  اآلخرين 
وفيما  التعليمية.  وخــبــراتــهــم  ممارساتهم 
للمعلم  يمكن  والتقييم،  بالتقويم  يتعلق 
األسئلة  من  المزيد  لطرح  تويتر  استخدام 
المتعلقة بموضوع الدرس وتشجيع الطالب 
عــلــى اإلجـــابـــة عنها وتــوفــيــر تــغــذيــة راجــعــة 

مفيدة لهم.
وخالصة القول، إن استخدامات تطبيق 
إال  يــحــدهــا  وال  كــثــيــرة،  التعليم  فــي  تــويــتــر 
فالمعلم  وابــتــكــاره،  وإبــداعــه  المعلم  خــيــال 
ويــبــدع  بالتعليم  يــغــرد  الــــذي  هــو  الــمــبــتــكــر 
ــتـــواصـــل  ويـــكـــتـــشـــف طــــرقــــًا جــــديــــدة فــــي الـ

وتوصيل المعلومة.

تطبيق التدوين الم�صغر »تويتر« 

وا�صتخداماته في التعليم 

} خالل ت�سليم الجائزة.

الملكية  الــمــؤســســة  حــصــدت 
ــة الـــمـــركـــز  ــيــ ــانــ ــســ ــال اإلنــ ــمــ ــأعــ لــ
عــلــي  بــــن  ــد  ــمـ أحـ ــائـــزة  بـــجـ األول 
الخيري،  العمل  في  للتميز  كانو 
البحرين  جمعية  نظمتها  الــتــي 
الــخــيــريــة تــحــت رعــايــة فـــوزي بن 

أحمد كانو.
ــة تـــقـــدم  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
األمين  السيد  الدكتور مصطفى 
العام للمؤسسة الملكية لأعمال 
ــكـــر  ــة بــــخــــالــــص الـــشـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ اإلنـ
والـــتـــقـــديـــر إلــــى حـــضـــرة صــاحــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل 
عــلــى رعــايــتــه األبـــويـــة واهــتــمــامــه 

ــاء الــمــؤســســة  ــنـ الــكــبــيــر بــأســر وأبـ
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 
والدعم الالمحدود الذي تحظى 
أعمالها  جميع  في  المؤسسة  به 
ــيــــة، مــثــمــًنــا  ــانــ الـــخـــيـــريـــة واإلنــــســ
الـــذي تحظى به  الــكــريــم  الــدعــم 
ــن قـــبـــل الــحــكــومــة  الـــمـــؤســـســـة مــ
الــرشــيــدة بــقــيــادة صــاحــب السمو 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
بجهود  مــشــيــدًا  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
الخيري  العمل  قيادة  في  خليفة 
ــــالل الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة  مــــن خـ

لأعمال اإلنسانية.

الملكية  المؤسسة  وشــاركــت 
بــمــشــروع خـــيـــري بــعــنــوان )مــلــك 
تــضــمــن سلسلة  ــذي  ــ الـ الـــخـــيـــر(، 
المتميزة  الخيرية  الــبــرامــج  مــن 
الملكية  المؤسسة  نفذتها  التي 
لــــــأعــــــمــــــال اإلنــــــســــــانــــــيــــــة عـــلـــى 
ــوى الــــداخــــلــــي لــمــمــلــكــة  ــتـ ــسـ ــمـ الـ
البحرين، أعده موظف المؤسسة 

الباحث عبدالرحمن النهام.
وتـــهـــدف الـــجـــائـــزة إلــــى دعــم 
ــن فــي  ــيــ ــلــ ــامــ ــعــ الــــمــــؤســــســــات والــ
ــيـــري والـــتـــطـــوعـــي،  الـــقـــطـــاع الـــخـ
وتـــكـــرم الــمــتــمــيــزيــن فـــي تــقــديــم 
الــخــدمــات والــمــشــاريــع فــي قطاع 

العمل الخيري. 

الموؤ�ص�ص�ة الملكي�ة تف�وز بالمرك�ز الأول في جائزة 

اأحم�د ب�ن عل�ي كان�و للتمي�ز ف�ي العم�ل الخي�ري

} اجتماع الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

تــرأســت الــدكــتــورة مــريــم إبــراهــيــم الــهــاجــري الوكيل 
الــمــســاعــد لــلــصــحــة الـــعـــامـــة عــضــو الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة 
الهيئة  اجتماع  التعاون،  لدول مجلس  الصحة  لمجلس 
التنفيذية )93( لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون 
بمدينة الرياض، وبحضور المدير العام لمجلس الصحة 
لمجلس  العامة  األمانة  وممثل  التعاون،  مجلس  لــدول 
التعاون لدول الخليج العربية، وأعضاء الهيئة التنفيذية 

بدول المجلس.
بالترحيب  االجــتــمــاع  أعــمــال  الــهــاجــري  وافــتــتــحــت 
بــالــوزارة  العليا  اإلدارة  تحيات  اليهم  ونقلت  بــاألعــضــاء 
وعلى رأسهم تحيات األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح 
والــخــروج  والــنــجــاح  التوفيق  وتمنياتها  الــصــحــة،  وزيـــرة 
ــوة من  ــمـــرجـ ــة، وتــحــقــيــق األهـــــــداف الـ ــالـ ــّعـ بــتــوصــيــات فـ

االجتماع.
كما قدمت دعواتها لسلطنة عمان بان يمن المولى 
وتخطي  واألمـــان  بــاألمــن  السلطنة  على  القدير  العلي 
هذه المرحلة من إعصار شاهين الذي تواجهه السلطنة 
بحائزة  بفوزهم  المجلس  هنأت  كما  األيـــام،  هــذه  خــالل 
أصحاب  إلــى  والتقدير  الشكر  وقدمت  المتحدة،  االمــم 
الجاللة والسمو قادة دول المجلس وزراء ووكالء وزارات 

الصحة وأعضاء الهيئة التنفيذية بدول المجلس، على 
كــورونــا  فــيــروس  وتــعــاونــهــم لمكافحة  الــجــبــارة  جــهــودهــم 
نجاح  على  والتبريكات  التهاني  وقــدمــت  )كــوفــيــد-19(، 

معرض اكسبو2020 الذي يقام حاليًا في دبي.
وتــمــت مــنــاقــشــة الــمــواضــيــع الــمــدرجــة عــلــى جــدول 
تقديم عرض عن  ومنها  األول  لليوم  االجتماع  االعمال 
المركز الخليجي لمكافحة السرطان والمركز الخليجي 
لمكافحة العدوى، كما تم استعراض تقرير قياس األثر 
للحمالت التوعوية، ودراسة مقاومة مضادات الميكروبات 

في دول المجلس.
وفـــي الــيــوم الــثــانــي تــم اســتــعــراض صــنــدوق الــوقــف 
الصحي، واستعراض مشاريع التوصيات لهذا االجتماع، 
لـــوزراء الصحة بــدول  قـــرارات االجــتــمــاع )84(  ومــشــاريــع 

المجلس.
ــورة مــريــم  ــتــ ــي نـــهـــايـــة االجـــتـــمـــاع تـــشـــرفـــت الــــدكــ ــ وفـ
الـــهـــاجـــري بــتــقــديــم دعـــــوة وتـــرحـــيـــب مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بدول  الصحة  وزراء  للجنة  السابع  باستضافة االجتماع 
الصحة  والثمانين لمجلس  الرابع  واالجتماع  المجلس 
أكتوبر   21 بتاريخ  سيقام  والــذي  التعاون  مجلس  لــدول 

2021 في المملكة.

ي��ع��ق��دون  ال���ت���ع���اون  ب�����دول  ال�����ص��ح��ة  وزراء 

ال����ج����اري  21 ب���ال���ب���ح���ري���ن  اج���ت���م���اع���ه���م 

البحرين  جامعة  تعتزم 
بيئة  »نحو  برنامج  تدشين 
خــضــراء« الــهــادف إلــى نقل 
التنمية المستدامة  أهداف 
لــطــلــبــة الــســنــة الــتــمــهــيــديــة 
بـــطـــريـــقـــة تــفــاعــلــيــة الـــيـــوم 

اإلثنين.
ــأتــــي الـــبـــرنـــامـــج عــبــر  ويــ
شـــراكـــة جـــديـــدة بــيــن مــركــز 
الــــلــــغــــة اإلنــــجــــلــــيــــزيــــة فــي 
الجامعة مؤسسة ناشيونال 
جـــيـــوغـــرافـــيـــك الــتــعــلــيــمــيــة 
المركز  طلبة  يستعد  حيث 
لــــخــــوض تــــجــــربــــة جــــديــــدة 

خالل العام األكاديمي الحالي 2022-2021. 
ويضم البرنامج جدوال حافال من الفعاليات االفتراضية، 
ناشيونال  مستكشفي  أشهر  بين  تفاعلية  لــقــاءات  بينها  مــن 
جــيــوغــرافــيــك حـــول الــعــالــم وبــيــن طــلــبــة الــســنــة الــتــمــهــيــديــة، 

إلحداث التغييرات البيئية على المستوى المحلي. 
وتنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية الجامعة لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، ورؤية البحرين االقتصادية 2030، 
وذلك أن من شأنها تحسين التأثير على البيئة داخل الجامعة 

وفي إطار المجتمع بشكل عام. 
جيوغرافيك  ناشيونال  ومؤسسة  البحرين  جامعة  وكانت 
التعليمية قد عملتا معًا منذ وقت طويل للدفع قدمًا بالتعاون 
البرنامج  هــذا  ان  حيث  وتمكينهم  الطلبة  بمهارات  لالرتقاء 
الحادي  القرن  مهارات  لتنمية  مهمة  تعليمية  فرصة  م  سيقدِّ

والعشرين لدى الطلبة. 
وتحرص الجامعة على نقل المعرفة فيما يخص أهداف 
التنمية المستدامة إلى طلبة البرنامج التمهيدي من خالل 
التعليمي  بالمحتوى  استمتاعهم  تضمن  تفاعلية  منهجية 
عهم على  بما ينعكس إيجابًا على تحصيلهم الدراسي، وتشجِّ
مهمة  متطلبات  وهي  والناقد،  والتعاوني،  اإلبداعي،  التفكير 

لمستقبلهم المهني.
غــادة  الــدكــتــور  اإلنجليزية  اللغة  مــركــز  مــديــرة  وأوضــحــت 
جاسم أحمد بأن »طلبة مركز اللغة اإلنجليزية سيشاركون في 
نشاطات تعليمية حول االستدامة، وكذلك المهارات الحياتية 
م  وسيقدِّ فيها،  يعيشون  التي  البيئة  في  المباشر  التأثير  ذات 
هذا البرنامج فرصًا تعليمية مهمة للطلبة، لتنمية المهارات 

األساسية للقرن الحادي والعشرين«.
يستوحون  ســوف  التمهيدي  البرنامج  »طلبة  بــأن  وأفـــادت 
جيوغرافيك  ناشيونال  كتب  مــن  اإلبــداعــيــة  الملهمة  األفــكــار 
التعليمية أيضًا التي يتم تدريسها في السنة التمهيدية، مما 
يسهم أيضًا في تطوير مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية«، مشيرة 
مشروعات  الفصل  نهاية  فــي  سيستعرضون  الطلبة  أن  إلــى 

متصلة بالبيئة واستدامتها ضمن متطلبات الدراسة. 
الجامعة شكلت لجنة طالبية من  أن  إلــى  أحمد  وأشــارت 
المقرر أن تنخرط في األعمال التنظيمية للبرنامج بالتعاون 

مع مؤسسة نشيونال جيوغرافيك.

ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ت��د���ص��ن 

ب��رن��ام��ج »ن��ح��و ب��ي��ئ��ة خ�����ص��راء«

} د. غادة جاسم أحمد.

ــاذة فــائــقــة بنت  ــتـ أنـــابـــت األسـ
ــرة الــصــحــة  ــ ــ ســعــيــد الـــصـــالـــح وزيـ
ــد لـــلـــصـــحـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـــــوكـــــيـــــل الـ
الهاجري  مريم  الدكتورة  العامة 
لــعــقــد االجـــتـــمـــاع الـــثـــالـــث لــلــعــام 
لمكافحة  الوطنية  للجنة   2021
الــــتــــدخــــيــــن والـــــتـــــبـــــغ بــــأنــــواعــــه 
بعد  عــن  عــقــد  والــــذي  ومنتجاته 
مـــــن خـــــــالل االتــــــصــــــال الـــمـــرئـــي 

وبمشاركة كافة أعضاء اللجنة.
وفي مستهل اعمال االجتماع 
الهاجري  الــدكــتــورة مــريــم  رحــبــت 
في  لمشاركتهم  اللجنة  بأعضاء 
للجميع  ونــقــلــت  االجــتــمــاع  هـــذا 
تــحــيــات وزيــــرة الــصــحــة األســتــاذة 
ــيــــد الــــصــــالــــح  فــــائــــقــــة بــــنــــت ســــعــ
بكل  اللجنة  ألعــضــاء  وتمنياتها 
تحقيق  فـــي  ــنـــجـــاح  والـ الــتــوفــيــق 
وتنفيذ مجمل الخطط والبرامج 
بــمــا يــســاهــم فــي تــعــزيــز الــجــوانــب 

التوعوية وتفعيل مهام اللجنة.
االجتماع  أعمال  مطلع  وفي 

تــــــــم إقـــــــــــــــرار جــــــــــــدول األعــــــمــــــال 
والتصديق على محضر االجتماع 
ــورة  ــتـ ــدكـ الـــســـابـــق، كـــمـــا قـــامـــت الـ
قـــرارات  بمتابعة  الــهــاجــري  مــريــم 

وتوصيات اللجنة.
ــال االجـــتـــمـــاع  ــ ــمـ ــ وخــــــــالل اعـ
تـــم الــتــدشــيــن الــرســمــي لــلــمــوقــع 
ــرونـــي الــــخــــاص بــالــلــجــنــة  ــتـ ــكـ اإللـ
الـــوطـــنـــيـــة لــمــكــافــحــة الــتــدخــيــن 
ــاهـــم فــي  ــيـــسـ ــغ والـــــــــذي سـ ــبــ ــتــ والــ
ــعـــديـــد مــــن األهــــــداف  تــحــقــيــق الـ
الـــمـــنـــشـــودة فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
التدخين. كما تم خالل االجتماع 
بــحــث أبــــــرز  وأهـــــم الــمــقــتــرحــات 
والـــمـــالحـــظـــات الـــتـــي تـــصـــب فــي 
صالح تحقيق األهداف التوعوية 

المنشودة للجنة الوطنية.
كــــمــــا تــــــم بــــحــــث ومـــنـــاقـــشـــة 
الــمــقــتــرحــات منها  مـــن  الـــعـــديـــد 
ــول أثــر  ــة حــ ــ ــداد دراســ ــ مــقــتــرح إعــ
التدخين على األمراض المزمنة 
قدمت  كما  البحرين.  مملكة  في 

الــدكــتــورة إجـــالل الــعــلــوي عــرضــًا 
اإلقليمي  المكتب  بشأن توصيات 
تنفيذ  لتعزيز  المتوسط  لــشــرق 
التدخين  مكافحة  استراتيجيات 

والتبغ في مملكة البحرين.
إلــى جــانــب ذلــك تــم مناقشة 
رفـــــع تـــوصـــيـــة بـــاعـــتـــمـــاد ســيــاســة 
الــتــغــلــيــف الـــبـــســـيـــط لــمــنــتــجــات 
وفي  البحرين،  مملكة  فــي  التبغ 
هذا الجانب شارك السيد مشعل 
التميمي من هيئة الغذاء والدواء 
بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
فــي أعــمــال هـــذا االجــتــمــاع حيث 
ــة  ــافــ ــــرض مـــــــن جــــهــــتــــه كــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
بالتغليف  الــمــتــعــلــقــة  الـــجـــوانـــب 
والنتائج  التبغ  لمنتجات  العادي 
ــتــــي تــحــقــقــت مــن  اإليـــجـــابـــيـــة الــ
ــة تــــجــــاه  ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ خـــــــــالل هـــــــــذه الـ
إنخفاض نسبة المبيعات وارتفاع 
مــعــدل اإلقـــبـــال عــلــى االتــصــاالت 
لــلــرقــم الــمــخــصــص لـــإقـــالع عن 

التدخين.

ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��م��ك��اف��ح��ة ال��ت��دخ��ي��ن وال��ت��ب��غ 

ت�����ص��ت��ع��ر���ض ج���ه���ود ت��ح��ق��ي��ق اأه�������داف ال��ل��ج��ن��ة

لجنة اجتماعات  م�صتهل  في  »بحرينية«  عمل  ورقة 

توحيد الم�صطلحات والمفاهيم الع�صكرية بالقاهرة

القاهرة - سيد عبدالقادر:
ــر خــلــيــل  ــيــ ــفــ ــســ صــــــــرح الــ
إبراهيم الذوادي األمين العام 
المساعد رئيس قطاع الشؤون 
الـــعـــربـــيـــة واألمـــــــــن الـــقـــومـــي 
بـــجـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
قدمت  البحرين  مملكة  بــأن 
دول مجلس  باسم  ورقة عمل 
أعمال  افتتاح  التعاون، خالل 
تــوحــيــد  لــلــجــنــة   59 ــدوة  ــ ــنـ ــ الـ
الــمــصــطــلــحــات والــمــفــاهــيــم 
أمــس،  بـــدأت  الــتــي  العسكرية 
بمقر األمانة العامة لجامعة 
تستمر  والتي  العربية،  الدول 
من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وقـــــال الــســفــيــر الــــــذوادي 
الــمــقــدمــة  ــمـــل  ــعـ الـ ورقـــــــة  إن 
البحرين،  مملكة  مــن  جـــاءت 
بــــصــــفــــتــــهــــا رئــــــيــــــس الـــــــــــدورة 
الــحــالــيــة لــمــجــلــس الــتــعــاون، 
ولذلك فإنها تعكس رؤية دول 
المجلس، التي تبلورت خالل 
االجتماعات االستشارية التي 
ــادة عــســكــريــون  ــارك فــيــهــا قــ شــ

من كل دول المجلس.
ــاح أمـــس  ــبـ ــدأت صـ ــ ــد بــ ــ وقـ
تــوحــيــد  لــلــجــنــة   59 ــدوة  ــ ــنـ ــ الـ
الــمــصــطــلــحــات والــمــفــاهــيــم 
الــعــســكــريــة بـــرئـــاســـة الــعــمــيــد 
ــنــــاصــــر الـــحـــيـــونـــي  مـــحـــمـــد الــ
ــهــــوريــــة  ــمــ رئـــــيـــــس وفــــــــد الــــجــ
السفير  وحــضــور  الــتــونــســيــة، 
ــم الــــــــــذوادي  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــل إبـ ــيـ ــلـ خـ
األمين العام المساعد رئيس 

قطاع الشؤون العربية واألمن 
الــقــومــي، والـــوزيـــر الــمــفــوض 
طـــــارق عـــبـــدالـــســـالم – مــديــر 
ومــجــلــس  الــعــســكــريــة  اإلدارة 
الــســلــم واألمــــن الــعــربــي، وقــد 
حضر أعمال الندوة نخبة من 
الضباط في القوات المسلحة 
الــعــربــيــة مــمــثــلــيــن عـــن )17( 
دولة عربية لمناقشة موضوع 
»تـــــحـــــديـــــث الـــمـــصـــطـــلـــحـــات 
والمفاهيم العسكرية للقوات 
البرية الصادرة عام 2007 من 
وقد   ،» العربية  الدول  جامعة 
تلقت األمانة العامة لجامعة 
ــاع  ــ ــطـ ــ ــة )قـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـــــــــــــدول الـ
ــن  ــ ــ الــــــشــــــؤون الــــعــــربــــيــــة واألمـ
العسكرية  اإلدارة   – القومي 
ومــــجــــلــــس الــــســــلــــم واألمــــــــن 
دراســـــات   )5( عــــدد  ــربـــي(  ــعـ الـ
)األردن،  األعــضــاء  الــدول  من 
ــر، الـــســـودان،  ــزائـ تـــونـــس، الـــجـ
لدول  التعاون  مجلس  مصر، 
الخليج العربية(، لمناقشتها 
في  موحدة  بدراسة  والخروج 
نهاية االجتماع يتم تعميمها 
ــى مـــــنـــــدوبـــــيـــــات الـــــــــدول  ــ ــلـ ــ عـ
األعـــضـــاء بــغــرض االســتــفــادة 
مــنــهــا فـــي الــجــيــوش الــعــربــيــة 
ــات  ــيـ ــلـ ــكـ ــا عــــلــــى الـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــوزيـ ــ وتـ
والمعاهد العسكرية العربية.

ــــدوة،  ــنـ ــ ــتــــاح الـ ــتــ خــــــالل افــ
إبراهيم  خليل  السفير  ألقى 
الـــــــــــذوادي، كــلــمــة نـــقـــل فــيــهــا 
العام لجامعة  تحيات األمين 

أحمد  السيد  العربية  الـــدول 
ألعمال  وتمنياته  الغيط،  أبو 
ــنـــدوة بــالــتــوفــيــق والــنــجــاح،  الـ
لها  ــدوة  ــنـ الـ هــــذه  أن  وأوضـــــح 
ــبــــع مــن  ــنــ أهــــمــــيــــة خـــــاصـــــة تــ
ــاون  ــعــ ــتــ ــا فـــــــرص الــ ــزهــ ــزيــ ــعــ تــ
ــيـــوش  ــيــــن الـــجـ ــتــــرك بــ الــــمــــشــ
للمصطلحات  لــمــا  الــعــربــيــة، 
الموحدة من أهمية في تعزيز 
ــل الــــعــــربــــي الــعــســكــري  ــمـ ــعـ الـ
الــــمــــشــــتــــرك بــــيــــن مــخــتــلــف 
وكــذا موضوع  العربية،  الــدول 
االجتماع  هذا  محل  الدراسة 
المصطلحات  »تحديث  وهــي 
والمفاهيم العسكرية للقوات 
الـــصـــادرة عـــام 2007  الــبــريــة، 
العربية«،  الـــدول  جامعة  مــن 
المهمة  الــمــواضــيــع  وهـــو مــن 
وتأتي  المسلحة  قواتنا  لــدى 
السابقة  لندواتكم  استكماال 
العديد  عنها  تمخض  والــتــي 
ــات الــمــهــمــة  ــوعــ ــمــــوضــ مــــن الــ
التي تخدم المصلحة العامة 
لــقــواتــنــا الــمــســلــحــة الــعــربــيــة، 
ــــدف إلــــى  ــهـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ وخـــــاصـــــة أنـ
تحديث معجم المصطلحات 
الــعــســكــريــة الــــذي صـــدر سنة 
ــة  ــاقـــشـ ــنـ مـ ــم  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وسـ  .2007
الـــمـــقـــتـــرحـــات الـــمـــقـــدمـــة مــن 
الــــدول إلقــــرار مــعــجــم موحد 
لــلــمــصــطــلــحــات الــعــســكــريــة 
ــدول  ســيــتــم تــعــمــيــمــه عــلــى الــ
األعـــــــــضـــــــــاء والـــــمـــــؤســـــســـــات 

التعليمية العسكرية.

} اجتماع لجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية بالقاهرة.

محميد احملميد

ــاء الــخــطــاب الــمــلــكــي الــســامــي الــــذي تــفــضــل بــه حــضــرة صاحب  جـ
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
الفصل  الرابع من  العادي  االنعقاد  دور  افتتاح  تشريفه  لدى  ورعــاه،  اهلل 
ملؤها  ليرسم مالمح مرحلة عمل وطنية جديدة،  الخامس،  التشريعي 
وتحيطها  الجامعة،  والكلمة  الوطنية،  اإلرادة  وتدفعها  واألمــل،  التفاؤل 

الرعاية السامية، والرؤية السديدة.
مرتكزة  السامي،  الملكي  الخطاب  احتواها  عديدة  رفيعة  مضامين 
ومنهجية  رصينة،  تقاليد  على  وقائمة  منتظمة،  دستورية  نهضة  على 
متميزة لفريق البحرين، يقودها صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، مع اإلشادة 
مواجهة  فــي  األمــامــيــة  والــصــفــوف  الطبية  بالطواقم  السامية  الملكية 
كورونا، والحث على مواصلة العمل ومضاعفة اإلنجاز في كافة مسارات 

ومجاالت التنمية الشاملة.
للمرحلة  العمل  أولــويــات  قمة  في  جــاء  الوطني«  »االقتصاد  محور 
إليه  يحتاج  ومــا  األمـــور،  تستوجبه  ومــا  الــظــروف،  تتطلبه  لما  المقبلة، 
القوة  عبر  زاهـــر،  لمستقبل  الجميع  ينشده  ومــا  والــمــواطــنــون،  الــوطــن 
الراسخة، لمتانة قواعد االقتصاد الوطني، بعراقته وتاريخه، وبمؤسساته 
التشريعية  وبمنظومته  الــمــتــطــورة،  الحكومية  وبــإجــراءاتــه  وفعالياته، 

والقضائية، وتحقيقا لطموحات وأهداف الرؤية االقتصادية 2030.
لذلك فإن دعم مسيرة تعافي االقتصاد الوطني تعد مسؤولية وطنية 
الــقــطــاع الــحــكــومــي والــقــطــاع الــخــاص  ومجتمعية، رســمــيــة وأهــلــيــة، فــي 

كذلك، وبتعاون وتنسيق وتكامل بين كافة السلطات والمؤسسات.
األعــمــال  أصــحــاب  لجميع  الــســامــيــة  الملكية  الـــدعـــوة  أن  شــك  وال 
أبعاده،  بكل  االقتصاد  لتنمية  والمبادرات  األفكار  من  مزيد  اقتراح  إلــى 
ضمن  باعتبارها  والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات  دور  على  والتركيز 
الوطني  العمل  أهمية  تؤكد  المستدامة،  للتنمية  األساسية  المحركات 
والمجتمعي، من خالل التركيز أكثر على االقتصاد الوطني.. أوال وثانيا.. 
عاشرا ودائما.. ذلك أن االقتصاد المعافى والقوي من شأنه تطوير كافة 
الحضارية،  الجهود  جميع  وتتويج  التطلعات،  كل  وتحقيق  المجاالت، 
واالستثمارات  النوعية  الفرص  وخلق  الراهنة،  التحديات  على  والتغلب 
العصرية، لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا، فيعود نفعه المباشر على دعم 

الحياة الكريمة للمواطن.
واالكتفاء  المالي  الــتــوازن  برنامج  أهـــداف  تحقيق  يأتي  هنا،  ومــن 
الـــذاتـــي كــبــوابــة رئــيــســيــة، ومــدخــل بــالــغ األهــمــيــة، لــلــوصــول إلـــى تنمية 
فــي الحفاظ على  ــردود ذلــك  الوطنية، ومـ والــثــروات  الــمــوارد  واســتــدامــة 
والخطط  الشبابية،  البرامج  ودعــم  والمقدرات،  والمكتسبات  اإلنجازات 

الوطنية لتقدم ونهضة المرأة البحرينية.
وكــمــا أن الــخــطــاب الــمــلــكــي الــســامــي أكـــد عــلــى مــرتــكــزات السياسة 
والــدبــلــومــاســيــة الــبــحــريــنــيــة الــثــابــتــة، وخـــاصـــة فـــي مــجــال دعــــم الــعــمــل 
والدولي، ومكافحة اإلرهاب، شمل كذلك  والعربي، واإلقليمي  الخليجي 
الــتــقــدم والــتــطــور فــي الــمــجــال الــحــقــوقــي، ومـــبـــادرات البحرين الــرائــدة، 
باعتبار أن حقوق االنسان أساس وقوامة المجتمع الواحد والمتماسك، 
حفظه  المفدى  العاهل  جاللة  من  والعناية  الرعاية  بكل  يحظى  الــذي 

اهلل ورعاه. 
مسؤولية  جميعا  تحملنا  السامي  الملكي  الخطاب  مضامين  إن 
تــاريــخــيــة، انــطــالقــا مــن رؤيـــة اقــتــصــاديــة تستلزم توحيد  وطــنــيــة وأمــانــة 
االقتصاد  دعــم  وليبقى  المنشودة،  واألهـــداف  الغايات  لتحقيق  الجهود 

الوطني عنوان المرحلة المقبلة.

malmahmeed7@gmail.com

الخطاب ال�صامي.. 

والقت�صاد الوطني

»الخ�ارجي��ة« ت�دي�ن ب�ص�دة التفجي��ر الإره�اب��ي ال��ذي ا�صته���دف 

اليمني ال���زراع���ة  ووزي����ر  ع���دن  م��دي��ن��ة  م��ح��اف��ظ  م��وك��ب 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  خـــارجـــيـــة  وزارة  أدانــــــت 
بشدة التفجير اإلرهابي الذي استهدف موكب 
والــثــروة  الــزراعــة  ووزيـــر  عــدن  محافظ مدينة 
ما  الشقيقة،  اليمنية  بالجمهورية  السمكية 
والجرحى،  القتلى  من  عــدد  سقوط  إلــى  أدى 
معربة عــن خــالــص الــتــعــازي والــمــواســاة ألسر 
اليمني  والــشــعــب  وللحكومة  الضحايا  وذوي 

لجميع  العاجل  الشفاء  وتمنياتها  الشقيق، 
اآلثــم  اإلرهــابــي  العمل  هــذا  جـــراء  المصابين 
الدينية  الــمــبــادئ  مــع جميع  يــتــعــارض  الـــذي 
البحرين  مملكة  وقــــوف  مــؤكــدة  واإلنــســانــيــة، 
الشقيقة  اليمنية  للجمهورية  الــتــام  ودعمها 
األمن  كبيرة الستتباب  تبذله من جهود  فيما 

واالستقرار على أراضيها.
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نتوّجه بال�سكر لويل العهد رئي�س الوزراء على اإدارته للأزمة ال�سحية الطارئة.. العاهل املفدى يف افتتاح املجل�س الوطني:

 ن�سري بثبات وباأداء اقت�سادي قوي رغم �سعوبة املرحلة

نّوه جمل�س الوزراء، يف جل�سته العتيادية برئا�سة 

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

الوزراء، بقرار جمل�س حقوق  العهد رئي�س جمل�س  ويل 

الإن�سان التابع للأمم املتحدة ب�ساأن اليمن، متمنًيا اأن يدعم 

اخلطوات الهادفة ملزيد من ال�ستقرار يف اليمن ال�سقيق.

باإ�سافة  الأوروبي  الحتاد  بقرار  املجل�س  ورّحب 

مملكة البحرين اإىل قائمته ب�ساأن الدول الآمنة من الناحية 

اأن  موؤكًدا  الأوروبية،  بالكتلة  الأع�ساء  الوبائية من غري 

ذلك يعك�س النتائج التي حتققت للمملكة بف�سل اجلهود 

مع جائحة فريو�س  التعامل  م�سارات  كل  على  الوطنية 

كورونا.

ووافق املجل�س على مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون 

القانونية والت�سريعية، بخ�سو�س م�سروع اإطار تعاون 

تبادل معلومات الأمن ال�سيرباين للقطاع املايل بني البنوك 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول  املركزية 

الأمن  لتعزيز  الرامية  اجلهود  دعم  ت�ستهدف  والتي 

ال�سيرباين، واحلفاظ على �سلمة القطاع املايل وامل�سريف 

بدول املجل�س.

ن���دع���و ج��م��ي��ع اأ����س���ح���اب الأع����م����ال لق������راح امل����ب����ادرات ل��ت��ن��م��ي��ة اق��ت�����س��ادي��ة ���س��ام��ل��ة

ن���ب���ارك اإق�������دام م��وؤ���س�����س��ات��ن��ا ال��ع�����س��ك��ري��ة ع��ل��ى ب���رام���ج ال��ت�����س��ن��ي��ع احل���رب���ي امل��ت��ق��ّدم

امل����������������راأة وم�����������س�����اري�����ع �������س������ن������دوق الأم���������ل ب�������رام�������ج  ال�������س������ت������م������رار يف دع���������م 

وّج���ه���ن���ا ل���و����س���ع الآل�����ي�����ات ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة مل����راك����ز الإ������س�����لح وال�������س���ج���ون امل��ف��ت��وح��ة

وامللحة الأم���ن  ي��ه��ّدد  ا�ستهداف  م��ن  العربي  اخلليج  مياه  ل��ه  تتعّر�س  م��ا  بقلق  نتابع 

الطبيعي م�ساره  �سمن  العمل  يعود  لأن  ونتطلع  امل��ب��ارك��ة  اخلليجية  بامل�سرية  نعتّز 

جمل�س الوزراء يرّحب بقرار اأوروبا اإ�سافة البحرين للدول الآمنة وبائًيا

تبادل معلومات الأمن ال�سيرباين بني البنوك املركزية اخلليجية

جاللة امللك يلقي اخلطاب ال�ضامي بح�ضور ويل العهد رئي�س الوزراء

اإدارة م�سرف البحرين املركزي، يف  اطلع جمل�س 

اجتماع له اأم�س، على تقرير الأداء للم�سرف والتطّورات 

يف القطاع املايل للربع الثالث لعام 2021.

النقدية  التطّورات  باأهم  علًما  املجل�س  واأحيط 

�سعيد  فعلى  املا�سية.  الأ�سهر  خلل  وامل�سرفية 

على  ال�سيولة  معدلت  ا�ستقّرت  املحلية،  ال�سيولة 

م�ستواها، اإذ بلغ عر�س النقد M3 14.6 بليون دينار 

يف نهاية �سهر اأغ�سط�س 2021. ووقف املجل�س على 

والذي  لل�سيكات،  اجلديد  النظام  لإطلق  الرتتيبات 

ا اإىل اإدخال ال�سيكات          الإلكرتونية بدلً من  �سيعمل اأي�سً

ال�سيكات الورقية. 

امل�سرف املركزي ي�ستعد 

لإطلق نظام جديد لل�سيكات

12-11-10-09

.. نحو وطن املحبة واحلرية والإخاء

ل ح�سرة �ساحب اجلللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة  بتف�سّ

عاهل البلد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، بافتتاح دور النعقاد الرابع 

من الف�سل الت�سريعي اخلام�س ملجل�سي النواب وال�سورى، تتوا�سل 

بثبات خطانا الواثقة لتد�ّسن ف�سلً جديًدا �سمن م�سرية الإ�سلح 

الرائدة وال�ساملة التي اأطلقها جللته، وعلى درب »النه�سة املباركة 

التي بداأها الآباء نحو وطن املحبة واحلرية والإخاء«.

ول �سك اأن ملفات عديدة �سوف يحفل بها هذا الدور الت�سريعي 

برعاية  اأنه  ثقة  على  ولكننا  �سعبة،  ظل ظروف  ياأتي يف  الذي 

ودعم وم�ساندة جللة امللك املفدى، حفظه اهلل ورعاه، والتعاون 

الإيجابي والبناء من قبل احلكومة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

قدر  على  وال�سورى  النواب  جمل�سي  اأع�ساء  ال�سادة  �سيكون 

امل�سوؤولية يف اإدارة هذه امللفات بكل كفاءة واقتدار، وا�سعني فوق 

كل اعتبار م�سالح الوطن واملواطنني.

بها ح�سرة �ساحب اجلللة  توّجه  الذي  ال�سامية  الكلمة  اإن 

متثل  اأم�س،  ال�سعب،  بيت  اإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  امللك 

منطلًقا لي�س لأع�ساء جمل�سي ال�سورى والنواب فقط، واإمنا لنا 

اأجل  من  والقطاعات؛  والدوائر  املوؤ�س�سات  كل  يف  جميًعا  نحن 

مع  نتعامل  �سوف  اأ�سا�سها  على  التي  واخلطط  الربامج  تد�سني 

قد  معوقات  اأي  جتاوز  على  القدرة  ومنتلك  بل  جميًعا،  امللفات 

ت�سادفنا بروح من امل�سوؤولية الوطنية.

العامني  خلل  �سعبة  وحتديات  بظروف  العامل  مّر  لقد 

لبع�س  مدّمرة  وكانت  بل  تبعات ج�سيمة،  عنها  ونتج  املا�سيني 

الدول، اإل اأننا يف البحرين بف�سل الروؤى احلكيمة للقائد ا�ستطعنا 

اهلل  حفظه  جللته،  اأكد  وكما  للأزمة،  املدّمرة  الآثار  نتجّنب  اأن 

الرتياح  على  يبعث  قوي  وباأداء  بثبات  ن�سري  فاإننا  ورعاه، 

والتفاوؤل بعودة واثقة مل�سارات النمو، بح�سب ما تطمح اإليه روؤية 

البحرين القت�سادية 2030.

املفدى، حفظه اهلل  امللك  ال�سامية ل�ساحب اجلللة  الكلمة  اإن 

الأيام،  من  قادم  هو  مبا  والثقة  التفاوؤل  اأجواء  اأ�ساعت  ورعاه، 

وفعالية  وجاهة  من  جللته  اإليه  اأ�سار  ما  وجود  مع  ة  خا�سّ

املمار�سات  باأحدث  والتزامها  واأداء احلكومة،  الربامج احلكومية 

من  اأجواء  من  اليوم  نعي�سه  ما  جانب  اإىل  والتقنية،  الإدارية 

اآمن، ما  التوافق والطمئانينة واملحبة كاأ�سرة واحدة يف جمتمع 

ي�سّجع على تطوير الت�سريعات ونظم العمل. 

وحقيقة فقد اأثبتت احلكومة املوقرة برئا�سة �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

وبرامج  عاٍل  اأداء  من  به  تتمتع  ما  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء، 

متقنة، اإ�سافة اإىل اأنها حري�سة على م�ساركة املجل�س الوطني يف 

الدميقراطية  بالعملية  ال�سديد  اإميانها  من  انطلًقا  القرار؛  اتخاذ 

�سّطر  الذي  البحرين  فريق  وهو  الواحد،  الفريق  ملبداأ  وتكري�ًسا 

جناحات عدة ويف كل املواقع واملهمات.

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  امللك  جللة  بقيادة  البحرين  اإن 

ولن  مل  فاإنها  الداخلي،  ال�سعيد  على  وثقة  بثبات  ت�سري  وهي 

حتيد عن ثوابتها على ال�سعيد اخلارجي، وهي ثوابت قائمة على 

التوازن والعتدال والحرتام املتبادل والتعاون الإيجابي والبناء، 

وياأتي يف مقّدمة ذلك كما اأكد جللته، حفظه اهلل ورعاه، التم�سك 

بالعمل وامل�سري امل�سرتك بني دولنا و�سعوبنا ال�سقيقة، فاأًيا كانت 

»التحديات، فاإن بلدنا تعتز بامل�سرية اخلليجية املباركة، وتتطلع 

لأن يعود العمل �سمن م�ساره الطبيعي«.

ال�سامية حل�سرة  الكلمة  فاإن  واإقليمًيا،  اأبعادها حملًيا  وبكل 

�ساحب اجلللة امللك املفدى، حفظه اهلل ورعاه، جّددت فينا العزم 

ن�سابق  والتنموية،  الدميقراطية  م�سريتنا  يف  قدًما  امل�سي  على 

الزمن ونواجه التحدي باإرادة �سلبة ن�سنع بها النجاح والتفّوق 

اأقّل  يقبلون  الذين ل  البحرين جميًعا  اأهل  �سمات  والتفّرد، وهي 

من ذلك.
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نّوه بقرار جمل�س حقوق الإن�شان ب�شاأن اليمن.. جمل�س الوزراء:

تطوير اإجراءات تقييم واعتماد امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية

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

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

العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد يوم اأم�س 

الق�سيبية. بق�سر 

يف بداية الجتماع، نوه جمل�س الوزراء بقرار جمل�س 

اليمن، متمنًيا  التابع للأمم املتحدة ب�ساأن  الإن�سان  حقوق 

اليمن  ال�ستقرار يف  الهادفة ملزيد من  يدعم اخلطوات  اأن 

ال�سقيق.

بعدها رحب املجل�س بقرار الحتاد الأوروبي باإ�سافة 

مملكة البحرين اإىل قائمته ب�ساأن الدول الآمنة من الناحية 

اأن  موؤكًدا  الأوروبية،  بالكتلة  الأع�ساء  غري  من  الوبائية 

بف�سل اجلهود  للمملكة  التي حتققت  النتائج  ذلك يعك�س 

فريو�س  جائحة  مع  التعامل  م�سارات  كل  على  الوطنية 

كورونا )كوفيد 19(.

بعد ذلك اأعرب املجل�س عن بالغ التعازي واملوا�ساة اإىل 

حكومة و�سعب جمهورية باك�ستان الإ�سلمية يف �سحايا 

الزلزال الذي �سرب اإقليم بلو�س�ستان، داعًيا اهلل تعاىل اأن 

يتغمد ال�سحايا بوا�سع رحمته ومغفرته ور�سوانه، واأن 

مين على جميع امل�سابني بال�سفاء العاجل.

املدرجة على جدول  املو�سوعات  املجل�س يف  ثم نظر 

اأعماله، وقرر ما ياأتي:

اأولً: املوافقة على املذكرات الآتية:

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

وزارات  بني  تفاهم  مذكرة  بخ�سو�س  والت�سريعية 

التعاون  مبجل�س  الإ�سلمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وهيئات 

دول  بني  التعاون  تعزيز  بهدف  العربية،  اخلليج  لدول 

املجل�س يف املجالت املت�سلة بال�سوؤون الإ�سلمية.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

تبادل  تعاون  اإطار  م�سروع  بخ�سو�س  والت�سريعية 

البنوك  بني  املايل  للقطاع  ال�سيرباين  الأمن  معلومات 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول  املركزية 

الأمن  لتعزيز  الرامية  اجلهود  دعم  ت�ستهدف  والتي 

وامل�سريف  املايل  القطاع  �سلمة  على  واحلفاظ  ال�سيرباين 

بدول املجل�س.

اإجراءات  تطوير  ب�ساأن  ال�سحة  وزيرة  مذكرة   .3

العامة  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  واعتماد  تقييم 

للأنظمة  المتثال  �سمان  اإىل  تهدف  والتي  واخلا�سة، 

والرعاية،  للمر�سى  املقدمة  للخدمات  املعتمدة  واملعايري 

ال�سحية  اخلدمات  وكفاءة  جودة  رفع  يف  ي�سهم  مبا 

�سراكة  اإن�ساء  يف  الوطني  العتماد  �سي�سهم  اإذ  باململكة، 

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  بني  وبناءة  ومفتوحة  م�ستمرة 

املهن ال�سحية واملوؤ�س�سات ال�سحية.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4

بقانون  اقرتاح  على  احلكومة  رد  ب�ساأن  والت�سريعية 

مقدم من جمل�س النواب واقرتاح بقانون مقدم من جمل�س 

ال�سورى.

بعدها ا�ستعر�س املجل�س املو�سوع الآتي:

والنواب  ال�سورى  جمل�سي  �سوؤون  وزير  مذكرة   .1

من  املقدمة  بقوانني  وامل�ساريع  القوانني  مرا�سيم  ب�ساأن 

احلكومة واملوجودة قيد الدرا�سة لدى ال�سلطة الت�سريعية 

الف�سل  من  الرابع  العادي  ال�سنوي  النعقاد  دور  بدء  مع 

اخلام�س. الت�سريعي 

الوزارية  التقارير  خلل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  ثم 

العادية 65 للموؤمتر  الدورة  امل�ساركة يف  للوزراء ب�ساأن 

وزيرة  وزيارة  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام 

اإىل  ال�سقيقة  ليبيا  بدولة  الدويل  والتعاون  اخلارجية 

البحرين. مملكة 

ا�شتقبلت وفًدا من موظفي الكونغر�س الأمريكي.. اأمانة التظلمات:

تر�شيخ ال�شفافية يف عملنا والتوا�شل مع املنظمات احلقوقية حملًيا ودولًيا

النواب  جمل�س  موظفي  من  وفد  قام 

وال�سيوخ بالوليات املتحدة الأمريكية بزيارة، 

للتظلمات  العامة  الأمانة  مقر  اإىل  اأم�س،  يوم 

ا�ستقبالهم  يف  كانت  حيث  ال�سيف،  ب�ساحية 

غادة حميد حبيب نائب الأمني العام للتظلمات. 

اأن  واأو�سحت  بهم،  رحبت  البداية  ويف 

هذه هي الزيارة الثانية لوفود من الكونغر�س 

الأمريكي اإىل الأمانة خلل �سهر.

ثم قدمت نائب الأمني العام للتظلمات للوفد 

العامة  الأمانة  دور  عن  م�سوًرا  ا  عر�سً الزائر 

للتظلمات وما تقوم به من مهام واخت�سا�سات، 

يف  نوعه  من  للتظلمات  جهاز  اأول  باعتبارها 

املنطقة، وجاء اإن�ساوؤها لتعزيز احرتام حقوق 

الإن�سان يف جمالت عمل وزارة الداخلية، وكذلك 

والتاأهيل  الإ�سلح  مراكز  مراقبة  جمال  يف 

واأماكن احلب�س الحتياطي والحتجاز.

اأ�سئلة  عن  حبيب  حميد  غادة  اأجابت  كما 

وا�ستف�سارات اأع�ساء الوفد الأمريكي، مو�سحة 

اإىل  دائًما  ت�سعى  للتظلمات  العامة  الأمانة  اأن 

ال�سفافية يف عملها ويف علقاتها  تر�سيخ مبداأ 

الوظيفية وعلقات التعاون الدويل والتوا�سل 

بحقوق  املهتمة  واملوؤ�س�سات  املنظمات  مع 

علقاتها  يف  وكذلك  ودولًيا،  حملًيا  الإن�سان 

يف  ال�سديقة  للدول  الدبلوما�سية  بالبعثات 

والتي  الزائرة  الوفود  اإىل  بالإ�سافة  املنامة، 

داخل  العمل  جتربة  على  للطلع  ت�سعى 

الأمانة.

حممد  ال�سيخ  من  كل  ا  اأي�سً اللقاء  ح�سر 

الدويل  التعاون  اإدارة  مدير  اآل خليفة  بن علي 

رئي�س  عبدالنور  اأحمد  ومرمي  والتطوير، 

اأع�ساء  من  اآخر  وعدد  واملتابعة،  التن�سيق 

اخلارجية  ووزارة  للتظلمات  العامة  الأمانة 

البحرينية.

القا�سم  غادة 

وزير الإ�شكان ا�شتقبل النائب الكوهجي

ا�شتعرا�س امل�شاريع قيد الإن�شاء باملدن اجلديدة

يعقوب  بن  با�سم  املهند�س  ا�ستقبل 

بالوزارة،  مبكتبه  الإ�سكان،  وزير  احلمر 

جمل�س  ع�سو  الكوهجي  حمد  النائب 

املوا�سيع  من  عدًدا  معه  وبحث  النواب، 

املتعلقة بالدائرة الأوىل يف حمافظة املحرق 

واملوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك.

�سبل  مناق�سة  اإىل  اللقاء  تطرق  كما 

وزارة  بني  والتن�سيق  التعاون  تعزيز 

لتنفيذ  وذلك  النواب،  وجمل�س  الإ�سكان 

الربامج الإ�سكانية التي تكفل توفري ال�سكن 

امللئم جلميع املواطنني.  

امل�ساريع  �سري  ا�ستعرا�س  وجرى 

البحرين  مدن  يف  التنفيذ  قيد  الإ�سكانية 

الطلبات  لتلبية  الوزارة  وخطط  اجلديدة، 

ومنها  اململكة  مبحافظات  الإ�سكانية 

قدم  اللقاء،  ختام  ويف  املحرق.  حمافظة 

النائب حمد الكوهجي ع�سو جمل�س النواب 

جهودها  على  الإ�سكان  لوزارة  ال�سكر 

الجتماعي  ال�سكن  توفري  يف  امللمو�سة 

مع  للتعاون  ا�ستعداده  مبدًيا  للمواطنني، 

وامل�ساريع  اخلطط  تلك  لتنفيذ  الوزارة 

بح�سب اجلداول الزمنية املو�سوعة لها.

جمعية الأطباء حتتفي بيوم الطبيب البحريني يف 3 نوفمرب القادم
بيوم  الحتفاء  عزمها  البحرينية  الأطباء  جمعية  اأعلنت 

بعد  وذلك  القادم،  نوفمرب  من  الثالث  يف  البحريني  الطبيب 

اجلمعية  مقرتح  املا�سي  العام  الوزراء  جمل�س  اعتمد  اأن 

بتخ�سي�س اأول يوم اأربعاء من �سهر نوفمرب من كل عام يوما 

البحرين  مملكة  لحتفاء  مهمة  كمنا�سبة  البحريني،  للطبيب 

والعرتاف  وطنهم،  خدمة  يف  املخل�سني  الأطباء  من  باأبنائها 

اأفراد  �سحة  على  احلفاظ  يف  الإن�ساين  ودورهم  بف�سلهم 

املجتمع.

وثمنت رئي�س اجلمعية الدكتورة غادة القا�سم يف ت�سريح 

الطبيب  به  يحظى  الذي  اللحمدود  الدعم  املنا�سبة  بهذه  لها 

�ساحب  ح�سرة  لدن  من  ووطنه  لقيادته  املخل�س  البحريني 

املفدى،  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلللة 

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

العهد رئي�س جمل�س الوزراء املوقر، وقالت: »اإننا يف جمعية 

جهد  كل  بذل  موا�سلة  على  العهد  جندد  البحرينية  الأطباء 

ممكن من اأجل خدمة قيادتنا ووطننا، وذلك من خلل تكري�س 

اأف�سل املمار�سات العلمية واملهنية والأخلقية يف عملنا، واأن 

اأكمل  للمر�سى  العلجية  اخلدمات  تقدمي  يف  بدورنا  ننه�س 

املهني«. وجه ومبا ميليه عليه �سمرينا و�سرفنا 

منا�سبة  البحريني  الطبيب  يوم  اإن  القا�سم  د.  واأ�سافت 

وطنية تهدف اإىل تكرمي الأطباء البحرينيني الذين اأثبتوا كفاءة 

اأنف�سهم يف  وا�سعني  وجهدهم،  بوقتهم  والت�سحية  العمل  يف 

البحرين  لأبناء �سعبهم يف  الإن�سانية  امل�ساعدة  لتقدمي  اخلطر 

�سنويا  والحتفاء  على جهودهم،  ال�سوء  وت�سليط  وخارجها، 

كل  ويبذل  بذل  الذي  البحريني  الطبيب  واإ�سهامات  بعطاء 

للمراجعني  العلجية  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  و�سعه  يف  ما 

البحريني ميثل  اأن الحتفاء بالطبيب  اإىل  واملر�سى. واأ�سارت 

البحرينية  الطبية  بالكفاءات  للتعريف  مهمة  منا�سبة  اأي�سا 

وتعزيز  والعامل،  واملنطقة  البحرين  يف  الطيبة  ال�سمعة  ذات 

ثقة املر�سى واملراجعني باإمكانات وقدرات الطبيب البحريني، 

الدور  لإبراز  الإعلم  و�سائل  مع  ال�سراكة  تعزيز  اإىل  اإ�سافة 

جمعية  به  تفتخر  الذي  البحريني  للطبيب  وامل�سرف  الرائد 

البحرينية. الأطباء 
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ثّمنت قرار جمل�س الوزراء بتو�صيع نطاق برنامج االعتماد.. رئي�س »املهن ال�صحية«: 

خطة خم�صية لتطوير اإجراءات تقييم املوؤ�ص�صات ال�صحية واعتمادها
ثّمنت الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 

عذبي  مرمي  الدكتورة  ال�صحية  واخلدمات  املهن 

اجلالهمة قرار جمل�س الوزراء املوقر خالل جل�صته 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  العتيادية، 

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

ال�صحة  وزيرة  مذكرة  على  باملوافقة  الوزراء، 

ب�صاأن تطوير اإجراءات تقييم واعتماد امل�صت�صفيات 

تهدف  والتي  العامة واخلا�صة،  ال�صحية  واملراكز 

املعتمدة  واملعايري  لالأنظمة  المتثال  �صمان  اإىل 

للخدمات املقدمة للمر�صى والرعاية، مبا ي�صهم يف 

رفع جودة وكفاءة اخلدمات ال�صحية باململكة. 

واأكدت اجلالهمة اأن هذا الأمر من �صاأنه اإن�صاء 

الهيئة  بني  وبّناءة  ومفتوحة  م�صتمرة  �صراكة 

واملوؤ�ص�صات  ال�صحية  املهن  لتنظيم  الوطنية 

نحو  قدًما  للم�صي  البحرين،  مملكة  يف  ال�صحية 

اخلدمات  تقدمي  يف  التناف�صية  من  مزيد  تر�صيخ 

يف  الدولية  املمار�صات  لأف�صل  حتقيًقا  ال�صحية 

التميز والريادة يف هذا القطاع املهم.

وبّينت اجلالهمة اأن قرار جمل�س الوزراء املوقر 

العتماد �صي�صهم  بامل�صي قدًما يف تطوير برنامج 

يف خلق بيئة عمل قوية ت�صجع على تطوير جودة 

ال�صحية  ال�صتثمارات  وجذب  ال�صحية،  اخلدمات 

خريطة  على  التناف�صي  البحرين  موقع  وتعزيز 

اخلدمات ال�صحية، م�صرية اإىل اأن برنامج ت�صنيف 

اأعلى  تطبيق  على  �صيحر�س  ال�صحية  املوؤ�ص�صات 

املعايري يف ال�صحة وال�صالمة ومكافحة العدوى مبا 

يتوافق مع روؤية البحرين القت�صادية 2030، ل 

�صيما يف تعزيز جودة وا�صتدامة اخلدمات ال�صحية.

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اإن  وقالت 

واخلدمات ال�صحية ا�صتمرت يف عملية تقييم اأداء 

العتماد  برنامج  تنفيذ  منذ  ال�صحية  املوؤ�ص�صات 

الوطني، اإذ جنحت يف اعتماد 17 م�صت�صفى و24 

اعتماد  معايري  حتليل  اأن  اإىل  لفتًة  طبًيا،  مركًزا 

امل�صت�صفيات ك�صف عن العديد من جمالت التح�صني 

ال�صحية  الرعاية  مرافق  دعم  �صاأنها  من  التي 

للح�صول على العتماد واحلفاظ عليه، ومبا يحقق 

التح�صني امل�صتمر جلودة اخلدمات املقدمة يف قطاع 

الرعاية ال�صحية يف اململكة.

اخلطة  اأن  اجلالهمة  الدكتورة  واأو�صحت 

زمني  برنامج  و�صع  ت�صمل  للهيئة  امل�صتقبلية 

للخم�س �صنوات القادمة، وي�صمل جميع املوؤ�ص�صات 

تقييم  وخ�صخ�صة  العتماد  عليها  ينطبق  التي 

مبينة  لذلك،  احلاجة  دعت  حال  يف  امل�صت�صفيات 

من  بدلً  �صنوات  كل 4  العتماد  تطبيق  �صيتم  اأنه 

بح�صب  وذلك  ال�صنوية،  املتابعة  مع  �صنوات   3

اعتماد اجلمعية  الدولية واحل�صول على  املعايري 

الدولية للجودة )ISQA( ملعايري التقييم والعتماد 

والهيئة كموؤ�ص�صة معرتف بها دولًيا لالعتماد.

برنامج  لتطوير  التنفيذية  اخلطة  اأن  وبّينت 

الوطنية  الهيئة  قدرات  تعزيز  تتطلّب  العتماد 

رفع  خالل  من  ال�صحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

من  الواحد  بال�صهر  للتقييم  ال�صتيعابية  الطاقة 

عدد 3 موؤ�ص�صات اإىل 6 موؤ�ص�صات اإىل جانب اإدراج 

املوؤ�ص�صات احلكومية يف العتماد لالأعوام 2020-

2021، ورفع القوة العاملة بالق�صم املعني 2022 

وتاأهيل 10 مقّيمني اإ�صافيني.

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأن  اإىل  ي�صار 

يف   2017 العام  منذ  بداأت  ال�صحية  واخلدمات 

للموؤ�ص�صات  الوطني  العتماد  برنامج  تطبيق 

من  معتمدين  مبقّيمني  بال�صتعانة  ال�صحية 

خمتلف التخ�ص�صات ال�صحية، ومّت اختيارهم بناًء 

فريقني  قبل  من  وذلك  وموؤهالتهم،  خرباتهم  على 

رئي�صني لالعتماد من خمتلف التخ�ص�صات الطبية 

والتمري�صية وال�صيدلة واملهن املعاونة ومهند�صني 

وخمت�صني يف مكافحة العدوى واجلودة و�صالمة 

ال�صامل  التقييم  عملية  ملبا�صرة  وذلك  املر�صى، 

للموؤ�ص�صات ال�صحية.

االنتخابات القطرية.. العدالة الغائبة والوعود الزائفة
انتكا�صة  القطري  ال�صورى  جمل�س  انتخابات  ُتعد 

ب�صكلها  اإجرائها  على  راهن  الذي  قطر  لنظام  حقيقية 

عري�صة  فئة  اجلائرة  بقوانينها  ت�صتثني  اإذ  الناق�س، 

يف  كربى  عار  و�صمة  ومتثل  القطري،  ال�صعب  من 

جبني النظام القطري، ملا مار�صته من متييز وعن�صرية 

القبائل العربية، ومن بينها قبيلة  واإق�صاء تعر�صت له 

ولقت  ميتة،  ولدت  دميقراطية  جتربة  اأول  يف  املرة، 

رف�صا وا�صعا وانتقادات كبرية تعر�صت لها الدوحة بعد 

حقوقية  منظمات  ل�صان  على  وتقارير  ت�صريحات  عدة 

ودولية، اأكدت حجم النتهاكات الكبرية يف حق مواطنني 

قطر الذين انتزع منهم النظام مواطنتهم.

لـ»برنامج  الها�صم  فوؤاد  وال�صحايف  الكاتب  واأكد   

�صنة   18 »بعد  اأنه  البحرين  تلفزيون  على  خا�س« 

من  ومنع  القطري  ال�صورى  جمل�س  انتخابات  تقام 

ال�صعب  من  جدا  كبرية  فئة  فيها  وامل�صاركة  دخولها 

لهم  يحق  ول  البيت  لهذا  ينتمون  ل  وكاأنهم  القطري، 

عدم  بحجة  الدميقراطي  بالعر�س  ي�صمى  فيما  الدخول 

»حني  وقال:  النتخابات«،  يف  للم�صاركة  اأهليتهم 

 ،300.000 حوايل  ال�صكاين  التعدد  عن  نتحدث 

يعادل  مبا  الثلث  حوايل  قلم  بجرة  فجاأة  ويلغى 

100.000 من ال�صعب بكل فئاته واأطيافه، وتقول له 

الدميقراطي  قطر  عر�س  اأن  ويرى  ال�صرب،  اإنك خارج 

جاء منقو�صا وب�صورة غري متوقعة على الإطالق«.

الكبرية  وال�صعبية  احلقوقية  النداءات  وحول   

القانوين،  اخللل  هذا  باإ�صالح  قطر  نظام  طالبت  التي 

جعل  الذي  ذاته  »لل�صبب  ها�صم:  فوؤاد  الكاتب  قال 

اأو احلكومة يف قطر تتاأخر ومتاطل  الدولة  اأو  النظام 

هناك  كان  �صنة،   18 طيلة  التجربة  هذه  ممار�صة  يف 

خوف من الربملان والنتخابات، والنظام القطري كان 

بدميقراطيته  ي�صمى  وما  الدميقراطية  ت�صدير  يحاول 

النتخابات،  وعمليات  وت�صويت  العربي  العامل  اإىل 

لكن  اأر�صه،  على  يطبقه  ويخاف  يحذر  كان  ولكنه 

من  كيف  اأنه  تعي  ال�صعوب  بداأت  ال�صنوات  بطول 

الرئي�س  وحتى  نف�صه،  ين�صى  اأن  باملعروف  يطالب 

كان  خليفة  بن  حمد  اإن  قال  كتابه  يف  اأوباما  الأ�صبق 

يف  والتدخل  الدميقراطيات  ممار�صة  على  ي�صجع 

�صوؤون الدول الأخرى، ولكنه يرف�س متاما باأن تكون 

املدين  املجتمع  اأ�صكال  من  �صكل  اأو  انتخابات  اأي  هناك 

داخل بالده«.

 واأ�صاف اأن قطر اأخرت العملية الدميقراطية حتى 

ال�صروط  بهذه  وجاءت  وانت�صارها،  نفوذها  من  حتد 

املواطن  يكون  اأن  يجب  اأنه  بينها  من  التي  العجيبة 

موجوًدا يف قطر لأكرث 100 �صنة.

اأن العملية النتخابية يف قطر تولد   ويرى الكاتب 

جمل�صا منزوع الأنياب خملوع الظافر وهجينا، و�صوف 

تكون لهذه العملية تاأثري �صلبي على املجتمع والبلد.

التاأثريات  ذكر  يف  الها�صم  ال�صحفي  وي�صتطرد   

العن�صري لنتخابات قطر،  التق�صيم  ال�صلبية جراء هذا 

ا�صفينا  دق  قد  ونظامها  قطر  انتخابات  اأن  اإىل  وي�صري 

اأبناء  بني  الداخلي  العداء  من  نوعا  و�صتخلق  م�صتمرا، 

ل  فئة  من  املواطنة  حقوق  نزعت  اإذ  الواحد،  ال�صعب 

ميكن لها اأن متار�س حقها يف النتخاب والرت�صيح، هذه 

الفئة املحرومة من املواطنني ل يحق على الإطالق لها ول 

ذريتها امل�صاركة، لذلك هذا النظام ي�صهم يف خلق �صعب 

الرتكيبة  على  �صلبا  و�صيوؤثر  موازًيا،  �صعًبا  لي�س  اآخر 

من  اأبعد  بتاأثري  البعيد،  املدى  على  القطرية  ال�صكانية 

م�صاألة انتخابات جمل�س ال�صورى.

 وي�صري الكاتب فوؤاد الها�صم اإىل اأن ذنب قبيلة املرة 

فقط قرارها بالوقوف اإىل جانب خليفة بن حمد، الأمري 

اجلد، حني انقلب عليه ابنه حمد، وهو مو�صوع �صيا�صي 

اأو   50 قبل  القبيلة  هذه  بوجود  �صلة  له  ولي�س  بحت 

القبيلة  باأنها  النظام  عدها  املرة  وقبيلة  �صنة،   100

امل�صاك�صة التي وقفت مع الأمري اجلد �صد الأمري الوالد 

يف انقالب 1995، فقط ل غري، فقد مت اإبعاد 5000 من 

فرع الغفران و�صحب جن�صيتهم، ويوؤكد ها�صم اأن ال�صبب 

احلقيقي لي�س فيما مت و�صعه من نظام، بل ملوقف هذه 

القبيلة جتاه انقالب عام 1995.

وزير  ت�صريحات  اأهمية  من  الها�صم  فوؤاد  وقلل   

النتخابات  قانون  تعديل  ب�صاأن  القطري  اخلارجية 

القطري وو�صعه يف يد املجل�س اجلديد، وهي حماولة 

م�صوؤولية  من  التن�صل  وحكومته  القطري  النظام  يريد 

حرمان املواطنني من الرت�صح والنتخابات ويلقيها على 

املجل�س اجلديد.

اإميل  ال�صيا�صي  واملحلل  الكاتب  اأكد  جانبه،  من   

ال�صيا�صات  التناق�س اجلوهري يف  على  للربنامج  اأمني 

القطرية الداخلية، وقال: »النتخابات خطوة دميقراطية 

تقدمية يف الداخل القطري لكنها يف الوقت ذاته التمييز 

قانون  مع  اأول  يت�صق  ل  اأمر  الواحد  الوطن  اأبناء  بني 

واملعاهدات  والأعراف  املواثيق  ومع  الإن�صان  حقوق 

الدولية ويرى اأنه يحق لكل اإن�صان يحمل اجلن�صية باأن 

يبا�صر حقوقه ال�صيا�صية واأول احلقوق ال�صيا�صية حقه 

بالرت�صح اإىل اأي من�صب«.

بالتمييز  القطرية  النتخابات  قانون  اأمني   وو�صف 

ال�صلبي القاتل، وقال: »لرمبا كنا نقبل التمييز الإيجابي، 

مبعنى الدولة ت�صاعد الأقليات اجلماعات التي ل تتمتع 

احلاكمة  الإدارية  الع�صبوية  ولكن  ع�صبوي،  بح�صور 

يف قطر هي التي تقوم على امل�صهد جملة وتف�صيال، وهو 

اإىل  مرة  من  اأكرث  اإليه  اأ�صرنا  ما  اأخرى  مرة  يعك�س  ما 

اأن هناك تناق�صا يف الروح القطرية بينما ما تقوله يف 

ت�صديره  �صيا�صات وحتاول  من  عليه  تقوم  وما  الداخل 

ال�صاعة،  وحتى  طويالً  �صدرته  قد  العربي  العامل  اإىل 

الإخبارية  اأو املواقع  الف�صائية  واإذا تابع املرء املحطات 

الدول  لتفتيت  حماولت  يرى  العنكبوتية  ال�صبكة  على 

وال�صعوب لزرع الفتنة بني الأمم«.

ومن  املواطنني  من  كبرية  �صريحة  اإق�صاء  وحول   

القبائل، اأو�صح اإميل اأمني اأن هذه النتخابات ميكن القول 

بني  عرقيا  متايزا  وتخلق  القطري  الن�صيج  تفتت  اإنها 

القطريني بع�صهم بع�صا، هذه القوانني ل �صيما القانون 

رقم �صتة لعام واحد وع�صرين، اإذ تخلق متايزا بني من 

اإىل  يعودون  الذين  الأ�صليني  القطريني  عليهم  يطلق 

تاريخ 1930 بح�صب قانون النتخابات للعام 2005 

مفارقة  هذه  اجلن�صية،  وحملوا  جتن�صوا  الذين  وبني 

تنفك  ل  التي  وهي  �صيما  ل  قطر  دولة  يف  ممكنة  غري 

�صباحا وم�صاء كل يوم باحلديث عن احلريات والدفاع 

عن الدميقراطيات، وحني ياأتي الأمر اإىل الداخل القطري 

ونرى جتاوزات ل يقبلها عقل اأو عدل، والدليل اأننا يف 

الداخلية  وزارة  من  توقيفات  راأينا  املا�صيني  ال�صهرين 

الغفران  وع�صرية  املرة  قبيلة  من  لأع�صاء  القطرية 

املحطات  اأحد  يف  ومذيع  و�صاعر  ملحاميني  حتديدا، 

يف  الطبيعي  احلق  مار�صوا  لأنهم  هذا  كل  الف�صائية، 

اأخالقي غري مقبول من  ازدواج  ال�صلمي، يف  العرتا�س 

الداخل القطري.

 واأكد الكاتب واملحلل ال�صيا�صي اإميل اأمني اأن املجل�س 

القانون  ن�س  اإىل  م�صرًيا  �صيئا،  ي�صنع  ول  لن  القطري 

اأي  بعوار،  مليء  باأنه  املجل�س وو�صفه  هذا  �صكل  الذي 

اإذ ميكن  اأمري قطر،  اأقره  القانون 7 ل�صنة 2020 الذي 

اإذ  �صيء!  اأي  من  ميكنه  ول  �صالحيات  من  املجل�س 

�صيكون املجل�س من حقه ممار�صة �صلطته على ال�صلطة 

التنفيذية، وهو ما جتري عليه الربملانات املتقدمة، ولكن 

ي�صتثنى من تلك ال�صلطات ال�صيا�صات الدفاعية والأمنية 

لهذا  تبقى  الذي  ما  اإًذا  وال�صتثمارية،  والقت�صادية 

املجل�س كي يبا�صر مهامه الت�صريعية بالفعل واأن يكون 

روح القوانني؟!  ويرى الكاتب اأمني اأن اجلزئية الأخطر 

يف هذا ال�صياق هو وجود الثلث املعطل القادر على و�صع 

الع�صا يف الدواليب.

�صراكة بني »نا�صر للتاأهيل« و»املربة اخلليفية«

والتدريب  للتاأهيل  نا�صر  مركز  وّقع 

مذكرة  اخلليفية  املربة  وموؤ�ص�صة  املهني 

تطوير  جمال  يف  ال�صراكة  لتعزيز  تعاون 

وتبادل  ال�صطناعي،  الذكاء  ابتكارات 

مذكرة  ووّقع  اجلانبني.  بني  اخلربات 

التفاهم عن مركز نا�صر للتاأهيل والتدريب 

عبداهلل  الدكتور  التنفيذي  املدير  املهني 

جانب  من  وقعها  فيما  النعيمي،  نا�صر 

املدير  �صيادي  يو�صف  �صبا  الأ�صتاذة  املربة 

التنفيذي، بح�صور ع�صو جمل�س اإدارة املربة 

ال�صيخة هالة بنت حممد اآل خليفة والأ�صتاذة 

ال�صباب  فاطمة اجلار رئي�س برامج تطوير 

حاجي  جا�صم  والدكتور  املربة،  جانب  من 

م�صت�صار الذكاء ال�صطناعي من جانب مركز 

نا�صر للتاأهيل والتدريب املهني.

التنفيذي  املدير  اأ�صاد  املنا�صبة،  وبهذه 

املهني  والتدريب  للتاأهيل  نا�صر  ملركز 

الدكتور عبداهلل النعيمي بالدور البارز الذي 

جمال  يف  اخلليفية  املربة  موؤ�ص�صة  متثله 

العمل الإن�صاين وتقدمي اخلدمات املجتمعية، 

املوؤ�ص�صات  خمتلف  مع  التن�صيق  خالل  من 

واخلا�س،  العام  القطاعني  من  الر�صمية 

كل  على  املربة  حققتها  التي  والنجاحات 

الأ�صعدة. 

مبنا�صبة تكرميها من موؤ�ص�صة البيانات الدولية )IDC(.. د.اأمني عبدالـله:

تكرمي اجلالهمة يوؤّكد قدراتها العالية ودورها يف التنمية امل�صتدامة

اإدارة مركز  اأمني عبداهلل رئي�س جمل�س  اأكد الدكتور 

تكرمي  اأن  بال�س  اأديوكي�صن  عام  ومدير  الطبي  اجلنان 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة  مرمي  الدكتورة 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية من موؤ�ص�صة 

البيانات الدولية )IDC( يف فئة الروؤ�صاء التنفيذيني من 

قادة الأعمال يف منطقة ال�صرق الأو�صط، يوؤكد ما تتمتع 

اأ�صهمت يف موا�صلة  به من كفاءة عالية وقدرات مميزة 

اأن  بعد  البحرين،  مملكة  يف  ال�صحي  باجلانب  الرتقاء 

جاء  اإذ  املا�صية،  الفرتة  يف  وا�صحة  ب�صمات  لها  كانت 

وتنمية  وا�صتدامة  الرقمي  التحول  جمال  يف  تكرميها 

التقنية  الو�صائط  ا�صتثمار  اخلدمات والأعمال من خالل 

احلديثة، ل �صيما خالل جائحة »كورونا«.

وقدم د. اأمني التهاين والتربيكات اإىل الدكتورة مرمي 

اإذ اأكد اأن اجلالهمة ُتعد  عذبي اجلالهمة بهذه املنا�صبة، 

مثالً يحتذى به يف متكني جهود املراأة البحرينية ودورها 

جائحة  خالل  ا  خ�صو�صً املا�صية،  الفرتة  طوال  البارز 

فريو�س كورونا، اإ�صافة اإىل دورها يف التنمية امل�صتدامة 

التي ت�صهدها مملكة البحرين.

واأو�صح اأن الدكتورة مرمي اجلالهمة اأ�صهمت ب�صكل 

لفت يف قيادة جهود الهيئة للتحول اللكرتوين من خالل 

ا�صرافها املبا�صر، مبيًنا اأن هذا التطور يف منظومة تقدمي 

اخلدمات للمواطن يوؤكد اجلهود البارزة التي قامت بها 

هذا  على  ح�صولها  يف  اأ�صهم  ما  املا�صية،  الفرتة  طوال 

التكرمي الرفيع، متمنًيا لها دوام التوفيق والنجاح. د. اأمني عبداهلل

مرمي اجلالهمة

احلمر ي�صيد بتوجيهات العاهل بالعناية بق�صايا ال�صباب

�صحيفة  اإدارة  جمل�س  ع�صو  اأ�صاد 

»الأيام« املحرر امل�صوؤول للموقع الإلكرتوين 

امللكية  باللفتة  احلمر  را�صد  لل�صحيفة 

حل�صرة  ال�صامي  باخلطاب  احلكيمة 

اهلل  حفظه  املفدى،  امللك  اجلاللة  �صاحب 

من  الرابع  النعقاد  دور  افتتاح  ورعاه، يف 

الف�صل الت�صريعي اخلام�س، والتي ت�صّمنت 

اإ�صارة وا�صحة اإىل العناية بق�صايا ال�صباب 

البحريني والرتقاء بالكوادر الوطنية.

باجلهود  ال�صياق  هذا  احلمر يف  واأ�صاد 

الكبرية التي تبذلها احلكومة املوقرة برئا�صة 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

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

حفظه اهلل، يف تنفيذ توجيهات العاهل املفدى 

اأولويات  �صمن  البحريني  ال�صباب  بجعل 

دعم  على  العمل  خالل  من  احلكومة،  عمل 

الإبداع والتميز والريادة واإبراز ال�صباب يف 

جميع الربامج واملبادرات احلكومية.

اأ�صاد باجلهود الكبرية التي يبذلها  كما 

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل 

و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

لل�صباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س  ال�صباب 

لل�صباب  امل�صتمرة  ورعايته  والريا�صة، 

لهم  املنا�صبة  البيئة  وتوفري  البحريني 

البحرين  ململكة  الإجنازات  اأف�صل  لتحقيق 

والعمل  واملحافل،  املجالت  جميع  يف 

الدوؤوب على اإن�صاء قاعدة قوية من الكفاءات 

ال�صبابية املعطاءة واملبدعة يف كّل امليادين.

م�صيًدا يف هذا ال�صياق بتاأ�صي�س �صندوق 

تاريخ  يف  متقّدمة  خطوة  ُيعد  الذي  الأمل 

العمل ال�صبابي باململكة، مبا يحمله من اآفاق 

لال�صتثمار يف ال�صباب البحريني ومتكينهم 

والبناء  التنمية  عملية  يف  النخراط  من 

والتطوير للمملكة.

را�شد احلمر
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ال�شهادة مهمة.. لكن الزم تعّززها بالتدريب 

بالعمل  �شواء  اخلربات  وك�شب  مهارات  وتنمية 

هاالأمور  كل  بالتدريب،  احلر،  بالعمل  التطوعي، 

تزيد من فر�شك يف التوظيف.
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1727 - تتويج جورج الثاين وكارولني اأمرية 
اأن�شب�ش ملًكا وملكة ململكة بريطانيا العظمى.

1910 - الرئي�ش االأمريكي ثيودور روزفلت 
ي�شبح اأول رئي�ش يف العامل يطري بالطائرة، وذلك 

ملدة اأربع دقائق يف طائرة من �شنع االأخوان رايت 

يف والية ميزوري.

ر�شميًا  تدخل  العراقية  القوات   -  1973
بامل�شاركة يف حرب اأكتوبر.

1975 - بث اأول حلقة ل�شاترداي نايت اليف 
على هيئة االإذاعة الوطنية.

العربية  اجلمهورية  رئي�ش  اغتيال   -  1977
اليمنية املقدم اإبراهيم حممد احلمدي.

1986 - عقد لقاء قمة هو الثاين بني الرئي�ش 
ال�شوفيتي  والزعيم  ريغان  رونالد  االأمريكي 

ميخائيل غوربات�شوف يف ريكيافيك.

1991 – تفكيك جهاز اال�شتخبارات ال�شوفيتية 
/  كي جي بي.

األك�شندر  البيالرو�شي  الرئي�ش   -  2015
لوكا�شينكو يفوز ِبواليٍة خام�شة بعد ُح�شوله على 

%84 من االأ�شوات يف االنتخابات الرئا�شيَّة.
نوبل  جلائزة  الرنويجية  اللجنة   -  2019
تعلن فوز رئي�ش الوزراء االأثيوبي اآبي اأحمد علي 

بجائزة نوبل لل�شالم، بعد جهوده يف حِلّ النزاع 

احلدودي مع اإريرتيا.

الباحثون عن العمل بحاجة اإىل معرفة متطلبات 

ال�شوق الفعلية، وما اإذا كان مراد اأ�شحاب االأعمال 

موؤهالً علميًا اأم مهارات وقدرات.

�شارت الفنانة امل�شرية رانيا يو�شف على خطى زميلتها اإلهام �شاهني، موؤكدة اأنها وّثقت يف و�شيتها موافقتها على التربع 

باأع�شائها بعد وفاتها. وقالت رانيا يف ت�شريحات �شحفية واإعالمية: »اإنها اتخذت هذا القرار قبل �شنوات، واأعلنته يف اأحد 

الربامج التلفزيونية، واإنها كتبت االأمر يف و�شيتها«.

دجاجة تبي�ض ذهًبا ملحمد �صالح

بعيًدا عن كرة القدم، ل �شك اأن النجم امل�شري حممد 

الت�ا�شل  م�اقع  على  عاملية  جاذبية  اكت�شب  �شالح 

العالمات  لأ�شحاب  جذاًبا  ا  عر�شً وبات  الجتماعي 

التجارية. اإذ يبلغ عدد متابعيه ح�ايل 72 ملي�ًنا على 

ت�يرت وفي�شب�ك واإن�شتغرام.

واأ�شبحت من�شة اإن�شتغرام مبنزلة »دجاجة تبي�ص 

يتابعه  الذي  عاًما،   29 البالغ  ال�شهري  لالعب  ذهًبا« 

ق�ية  اأداة  لي�شت  فاإن�شتغرام  عليها.  ملي�ن   44.2

اأداة  بل هي  العاملية وح�شب،  التجارية  لعالمة �شالح 

مربحة له اإىل جانب راتبه يف ليفرب�ل.

عن  اإيك�«  »ليفرب�ل  �شحيفة  نقلت  ما  ووفق 

Myprotein املتخ�ش�ص  ال�شادرة عن م�قع  الدرا�شة 

قادر على  فاإن �شالح  الت�ا�شل،  اإح�شاءات و�شائل  يف 

�ش�ر  ن�شر  من  عائدات  اأعلى  ثالث  على  احل�ش�ل 

الدوري  يف  اإن�شتغرام  عرب  اإعالنية  من�ش�رات  اأو 

الإجنليزي.

كما اأن �شالح، بح�شب البحث، لديه اإمكانية ك�شب 

189 األف جنيه اإ�شرتليني للمن�ش�ر ال�احد. ويف حال 

م�شاركته من�ش�ًرا واحًدا مدع�ًما �شهرًيا، ميكنه ك�شب 

2.3 ملي�ن جنيه اإ�شرتليني �شن�ًيا، يف حني اأن الن�شر 

الأ�شب�عي �شريفع هذا الرقم اإىل 9.9 ملي�ن اإ�شرتليني.

من جنم  كل  فقط  املمتاز  الدوري  ي�شبقه يف  كذلك 

اآلف   208( ب�غبا  ب�ل  الفرن�شي  ي�نايتد  مان�ش�شرت 

كري�شتيان�  الربتغايل  وزميله  اإ�شرتليني(  جنيه 

رونالدو )1.5 ملي�ن جنيه اإ�شرتليني(.

»عملية العقرب« ت�صبط 500 كيلوغرام من الكوكايني

يف عملية ن�عية اأطلق عليها ا�شم »العقرب«، اأعلنت �شرطة دبي، اأم�ص الأحد، �شبط 500 كلغ من خمدر 

الك�كايني تقّدر قيمتها باأكرث من 500 ملي�ن درهم بق�شد الجتار والرتويج خباأت يف حاوية، اإذ ا�شتطاعت 

اإىل  اإجناز جديد ي�شاف  لتحقق  والقب�ص عليه  املتهم  العملية ومداهمة  تفا�شيل  الك�شف عن  دبي  �شرطة 

�شل�شلة اإجنازات القيادة العامة ل�شرطة دبي يف مكافحة اجلرمية املنظمة.

واأكد العميد عيد حممد ثاين حارب، مدير الإدارة العامة ملكافحة املخدرات، اأن عملية القب�ص على املتهم 

متيزت باحلرفية العالية عرب مراقبة حتركات املتهم على مدار ال�شاعة، و�ش�لً اإىل �شاعة ال�شفر واملداهمة، 

وذلك بعد و�ش�ل معل�مات تفيد باأن ت�شكيالً ع�شابًيا دولًيا قام باإدخال كمية كبرية من خمدر الك�كايني 

عن طريق اأحد اأفراد الع�شابة من اجلن�شية ال�شرق اأو�شطية امل�ج�د يف الدولة، عرب اأحد املنافذ البحرية 

وخمباأة بحاوية بهدف الجتار والرتويج، وفق ما نقلته �شحيفة »البيان« الإماراتية.

كما اأ�شاف اأنه ف�ر تلقي املعل�مة، �شكل�ا فريق عمل متخ�ش�ص لهذه العملية، و�شرع�ا يف مراقبة املتهم 

اإىل حني اإر�شال �شحنة املخدرات له، ليق�م لحًقا بنقلها اإىل اإحدى اإمارات الدولة وتخزينها يف م�شت�دع.

»من اأجل املتعة فقط«.. 

فرن�صي ي�صتعمل بيانات ماكرون لدخول اأحد امل�صت�صفيات

با�شتخدام  م�شت�شفى  دخ�ل  ملحاولته  �شاًبا  اأكت�بر  من  الـ5  الفرن�شية يف  ال�شرطة  اعتقلت 

بيانات البطاقة ال�شحية للرئي�ص اإميان�يل ماكرون والتي مت ت�شريبها عرب الإنرتنت.

وقدم ال�شاب البالغ من العمر 19 عاًما رمز ال�شتجابة ال�شريعة QR اخلا�ص مباكرون عند 

باب م�شت�شفى يف مر�شيليا يف وقت �شابق من هذا الأ�شب�ع، لكنه مل يخدع حرا�ص الأمن الذين 

�شمح�ا له بالدخ�ل قبل الت�شال بال�شرطة.

واأفادت و�شائل اإعالم فرن�شية باأن املراهق قال اإنه ا�شتخدم الرمز اخلا�ص بالرئي�ص »من اأجل 

املتعة فقط«.

واأطلق �شراح ال�شاب فيما بعد دفع غرامة مالية لتقدميه وثيقة �شحية تخ�ص طرًفا ثالًثا.

اأن اأحد العاملني يف جمال  مت ت�شريب بيانات ماكرون عرب الإنرتنت ال�شهر املا�شي ويزعم 

البيانات  التطعيم احلك�مية �شّرب تلك  اإىل قاعدة بيانات  الرعاية ال�شحية لديه حق ال��ش�ل 

اإىل جانب بيانات رئي�ص ال�زراء جان كا�شتك�ص، علًما اأنه مت اإلغاء تن�شيط رم�ز QR ملاكرون 

وكا�شتك�ص.  الرئي�ش الفرن�شي 

ت�صجيل 57 اإ�صابة 

جديدة بكورونا وتعايف 78 حالة

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

اأظهرت   ،2021 اأكت�بر   10 ي�م  يف   16511 عددها 

لعمالة  حالة   13 منها  جديدة  قائمة  حالة   57 ت�شجيل 

وافدة، و 26 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 18 حالة 

اإ�شافية لي�شل  قادمة من اخلارج، كما تعافت 78 حالة 

.273672 اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد 

4 حالت،  العناية  القائمة حتت  احلالت  عدد  وبلغ 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

من  م�شتقر  و�شعها  حالة   588 اأن  حني  يف  حالت،   7

حالة   592 بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد 

قائمة.
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 ولي العهد رئيس الوزراء: العهد الدائم والوالء الصادق 
بوضع توجيهات جاللتكم نهجًا لمسيرة العمل الحكومي

 األميرة سبيكة: الكلمة السامية تؤسس 
لمرحلة جديدة من عمل »األعلى للمرأة«
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جهود متواصلة لولي العهد رئيس الوزراء بإدارة األزمة الصحية.. الملك مفتتحًا دور االنعقاد:

نسير بثبات وأداء اقتصادي قوي لعودة النمو
مرحلة جديدة من العمل لنهضة الوطن

أكد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاه��ل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه أنه على الرغم من 
صعوب��ة المرحلة، إال أننا، وبفضل من اهلل، نس��ير بثبات 
وبأداء اقتصادي قوي يبعث على االرتياح والتفاؤل بعودة 
واثقة لمسارات النمو بحس��ب ما تطمح له رؤية البحرين 
االقتصادي��ة 2030. وتفض��ل حض��رة صاح��ب الجالل��ة، 
فشمل برعايته الكريمة أمس، افتتاح دور االنعقاد الرابع 
من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب 
وال��ذي أقيم بقص��ر الصخير عبر االتص��ال المرئي، وذلك 
بحضور صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء. وقال جاللته: 
»نتطل��ع معكم إلى مرحل��ة جديدة م��ن العمل الجاد 
والمثمر، ضمن مس��يرة النهضة المباركة التي بدأها 
اآلب��اء نحو وط��ن المحبة والحري��ة والرخاء، وفي س��ياق 

استمرارية دستورية منتظمة«.

 البحرين ملتزمة بحسن الجوار وتتطلع 
لعودة العمل الخليجي ضمن مساره الطبيعي

 نعتز بجهود مؤسساتنا العسكرية في برامج 
التصنيع الحربي المتقدم وتوطين عملياتها

 تضحيات باسلة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا
األمنية لحماية الوطن والمحافظة على سيادته

 الهجمات المتكررة على السفن بالخليج 
وبحر العرب تتطلب مزيدًا من التنسيق الدولي

 برنامج العقوبات البديلة نجح 
في تحقيق أهدافه بأبعاد إنسانية شاملة

 توزيع الدعم بعدالة وتشديد 
الرقابة على جودة الخدمات الحكومية 

 ندعو أصحاب األعمال إلى اقتراح 
المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة األبعاد

 البدء في وضع اآلليات التنفيذية والُبنى 
التحتية لمراكز اإلصالح والسجون المفتوحة

 نعيش أجواء توافق ومحبة 
بمجتمع آمن لنحقق الحياة الحرة والكريمة

 تحقيق التوازن المالي واالكتفاء 
الذاتي الستدامة مواردنا وثرواتنا الوطنية

إضافة البحرين لقائمة الدول اآلمنة يعكس جهود التعامل مع »كورونا«

مجلس الوزراء: تطوير إجراءات اعتماد 
المستشفيات لرفع كفاءة الخدمات الصحية

وافق مجلس الورزاء، خالل جلس��ته أمس، برئاس��ة 
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، على 
مذكرة وزيرة الصحة بش��أن تطوير إجراءات تقييم 

واعتماد المستش��فيات والمراك��ز الصحية العامة 
والخاص��ة، والت��ي ته��دف إل��ى ضم��ان االمتث��ال 
لألنظمة والمعايير المعتم��دة للخدمات المقدمة 
للمرضى والرعاية، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة 

الخدمات الصحية بالمملكة، حيث سيسهم االعتماد 
الوطني في إنشاء شراكة مستمرة ومفتوحة وبناءة 
بي��ن الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن الصحية 

والمؤسسات الصحية.

 العاهل يتسّلم رسالة خادم الحرمين 
لحضور منتدى »مستقبل اإلثمار« نهاية أكتوبر 

 »المركزي«: نمو الناتج
 المحلي 5.7٪ بالربع الثاني

أك��د مصرف البحري��ن المركزي نمو النات��ج المحلي اإلجمالي 
الحقيق��ي بنس��بة 5.7% خ��الل الرب��ع الثاني من ع��ام 2021 
مقارن��ة بنفس الفترة من 2020. وبين المصرف المركزي أن 
ودائع القطاع الخاص اس��تقرت عند مستواها في حدود 12.7 

مليار دينار في نهاية أغسطس الماضي.

 »نهرا«: خصخصة
 تقييم المستشفيات

كش��فت الرئيس التنفي��ذي للهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية »نهرا« الدكتورة مريم الجالهمة، عن خطة 
خمس��ية بهدف تطوير إجراءات تقييم واعتماد المؤسس��ات 
الصحية العامة والخاصة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وفق 
أفضل الممارس��ات الدولية، مبينة أنه سيتم خصخصة تقييم 

المستشفيات في حال دعت الحاجة لذلك.
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(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

سيتم تغيير لون الشعار في تطبيق 
”مجتمع واعي“  إلى اللون  األصفر 

بشكل تلقائي لجميع المؤهلين 

ألخذ الجرعة المنشطة.



صاحب الجاللة،،
وانطالقًا من توجيهات جاللتكم الس��ديدة، 
حفظك��م اهلل ورعاكم، لتحقي��ق خير الوطن 
واإلنس��انية، وبما أش��هدتنا إي��اه المرحلة 
الس��ابقة من حنكة صاحب الس��مو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، 
ف��ي قيادة الجهود الوطني��ة المخلصة، فقد 
سطرت مملكة البحرين قصة نجاح عظيمة، 
في التص��دي لتحدي��ات وتداعي��ات جائحة 
كورونا، وص��واًل لمرحل��ة التعافي، وحققت 
أداًء باه��رًا ف��ي دع��م القط��اع االقتصادي 
بم��ا مّكنه من مواجهة التداعيات الس��لبية 
للجائح��ة، ولتوث��ق مملك��ة البحرين بهذه 
اإلنجازات مس��يرة نجاح وطن وقائد وشعب، 
مسيرة اتحدت فيها اإلرادة الوطنية من أجل 

اإلنسان أواًل وآخرًا.
مس��جلين ف��ي هذا الس��ياق، عميق الش��كر 
والتقدي��ر، إلى أبط��ال الصف��وف األمامية، 
وكاف��ة العاملين والمتطوعي��ن في »فريق 
البحري��ن«، على ما يؤدونه من واجب وطني 
وم��ا يتحلون ب��ه من مس��ؤولية إنس��انية 
رفيعة، فكان النجاح الشامل والمتكامل، في 
أرقى وأس��مى صور التميز، وعنوانه »مملكة 

البحرين«.
صاحب الجاللة،،

إن السلطة التش��ريعية، وإدراكًا منها لحجم 
التحديات تض��ع عل��ى رأس أولوياتها دعم 
جهود التعافي القتصادنا الوطني، بالتعاون 
مع القطاع الخ��اص، وتوفير البيئة المحفزة 
لالرتقاء بعطاءات المؤسس��ات المتوسطة 
والصغيرة، ورفد المسيرة التنموية الوطنية 
بمزي��ٍد م��ن ف��رص التق��دم للوص��ول إلى 
الغايات المرجوة، وبلوغ األهداف المنشودة 

لبرنام��ج التوازن المالي، انس��جامًا مع رؤية 
البحري��ن االقتصادي��ة 2030، والعمل على 
مس��اندة كافة الجهود الرامية الس��تيعاب 
المتغيرات البيئية والمناخية وتعزيز األمن 
الغذائي، والتحول الرقم��ي، وعلوم الفضاء 
والمس��تقبل، وتمكي��ن الش��باب، وتطوي��ر 
المنظوم��ة التش��ريعية، وفق��ًا لمضامي��ن 

خطاب جاللتكم السامي.
كما نؤكد، استمرارية العمل، إلغناء حصيلة 
الريادة في مجال حقوق اإلنسان، وبما يجعل 
مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة 
في هذا المجال، خاصة مع ما تتمتع به من 
بنية تشريعية متطورة، ومنظومة مؤسسية 
عصرية، وس��لطة قضائية مستقلة تواكب 
مسار اإلصالح والتحديث، انطالقًا من الرؤية 
اإلنس��انية الرفيعة لجاللتك��م حفظكم اهلل 
ورعاكم، واالستنارة بها لمواصلة النجاحات 
المتمي��زة الت��ي حققتها منظوم��ة العمل 
الحقوق��ي، عبر إط��الق عدد م��ن المبادرات 
اإلنس��انية المتقدم��ة كبرنام��ج العقوبات 

البديلة، ومش��روع الس��جون المفتوحة، بما 
يعك��س عقيدة وط��ن يجعل م��ن اإلصالح 
عم��اد نهضته، وم��ن المواطن��ة الصالحة 

طاقة معطاءة للبناء واالزدهار.
صاحب الجاللة،،

إننا نعاهد جاللتكم -أيدكم اهلل- بأن نمضي 
قدم��ًا ف��ي مس��اندة كل م��ا يعزز التمس��ك 
بالهوية البحرينية األصيلة، والمحافظة على 
المنج��زات الوطنية، وتكري��س احترام دولة 
المؤسس��ات والقانون، وتعزيز دور الشباب، 
ودعم تقدم المرأة البحرينية في كافة مناحي 

العمل والحياة.
معربي��ن عن تقديرن��ا وامتنانن��ا، للجهود 
الكريمة، م��ن لدن صاحبة الس��مو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
العاه��ل المفدى رئيس��ة المجل��س األعلى 
للمرأة، حفظها اهلل، وإس��هاماتها الرفيعة، 
في مس��يرة النهضة والبن��اء، وهي عطاءاٌت 
لمس��نا أثره��ا وأهميته��ا ف��ي االجتماعات 
البرلمانية الدولية، حيُث كانت أدبيات ورؤى 
س��موها، والمش��اريع النوعية التي أطلقتها 
ورعتها، موض��ع انبهاٍر وانج��ذاٍب الفت من 
ممثل��ي برلمانات العال��م، خاصة ما يتصل 
بالمبادرات الخالقِة التي أثبتت تفردها في 
تحقيق التقدم للمرأة في البحرين والعالم، 
مؤكدين مضاعفة العم��ل لتنمية العوائد 
الناتجة عن الخطط الوطنية الرامية لتعزيز 

نهضة وتقدم المرأة البحرينية.
وال يفوتن��ا ف��ي ه��ذا المق��ام، أن نش��يد 
ب��دور الش��باب البحرين��ي، وإنجازات��ه ف��ي 
مختل��ف المج��االت، بفضل دع��م جاللتكم، 
والمس��اعي الحثيثة من س��مو الشيخ ناصر 

ب��ن حم��د آل خليف��ة، ممثل جالل��ة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب، ونؤكد 
اس��تمرار الس��لطة التش��ريعية ف��ي دع��م 
االرتق��اء بالمنظوم��ة الش��بابية، وتكريس 
المب��ادرات  لتمكي��ن  البرلماني��ة  الجه��ود 
النوعي��ة من الوصول ألهدافها المنش��ودة، 
خاص��ة المرتبط��ة بصن��دوق األم��ل والذي 
يمث��ل إنش��اؤه اس��تثمارًا هام��ًا لطاق��ات 
الش��باب البحرين��ي وتطلعاته��م إيمانًا منا 
ب��أن مس��تقبل الوطن ف��ي رعاية ش��بابه، 

وتمكينهم وتقدمهم.
كم��ا س��نواصل العم��ل عل��ى تعزي��ز برامج 
التمكين السياس��ي للش��باب، ويج��ري حاليًا 
»برلم��ان  م��ن  الثاني��ة  للنس��خة  اإلع��داد 
الش��باب«، وال��ذي أظه��ر ش��باب الوطِن في 
نس��خته األولى وعيًا رفيعًا ف��ي التعاطي مع 

األدوات التشريعية والرقابية.
نؤك��د تقديرنا لجه��ود جاللتك��م - أيدكم 
اهلل - ف��ي دع��م مس��ار العم��ل الخليج��ي 
الموح��د، الرامي��ة لتثبي��ت أمن واس��تقرار 
المنطقة، وحماية المالحة الدولية في مياه 
الخلي��ج، م��ن أي تهديدات تؤث��ر في حركة 
التج��ارة العالمية، بجانب التضامن العربي 
واإلس��المي، لمختل��ف القضاي��ا، والتصدي 

للجهات الداعمة لإلرهاب.
دع��م  اهلل،  حفظك��م  لجاللتك��م،  ونؤك��د 

ومس��اندة السلطة التش��ريعية لخطواتكم 
الخيرة والشجاعة على صعيد تحقيق السالم 
والتعاي��ش العالمي كخي��ار ال غنى عنه من 
أجل حاضر ومستقبل البشرية جمعاء، وهي 
رسالة حضارية تس��ير مملكة البحرين على 

هداها عبر تاريخها المديد.
كم��ا نس��جل فخرن��ا واعتزازنا، ب��دور الجنود 
البواس��ل في قوة دف��اع البحري��ن، والحرس 
الوطن��ي، ووزارة الداخلي��ة، وكاف��ة األجهزة 
األمني��ة، عل��ى تضحياته��م وجهودهم، في 
تحقيق األمن واالس��تقرار، داعي��ن بالرحمة 

والمغفرة لشهداء الواجب الوطني.
صاحب الجاللة،،

البرلماني��ة  الدبلوماس��ية  مارس��ت  لق��د 
دورًا فعااًل ف��ي تحقيق التطلع��ات الملكية 
الس��امية، وكان حضوره��ا ب��ارزًا ومتمي��زًا، 
ومنفتحًا على خطى أوسع من العمل واإلنجاز 
ف��ي الداخل والخارج تحقيقًا للمصلحة العليا 

للوطن.
ختامًا، وم��ع بداية دور االنعقاد الرابع نجدد 
العه��د في مواصلة العمل بكل عزم وإصرار 
غايتن��ا الوطن وهدفنا تلبي��ة تطلعات أبناء 
شعب البحرين الوفي، في ظل قيادة جاللتكم 
الحكيم��ة. وفقك��م اهلل وأيدك��م ونصركم..

وس��دد على طريق الخير خطاكم،،والس��الم 
عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

تعرض السفن في الخليج وبحر العرب لهجمات متكررة يتطلب المزيد من التنسيق الدولي
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الملك يهنئ رئيس جزر فيجي بذكرى االستقالل
 بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، برقي��ة تهنئة إل��ى فخامة الرئي��س جورج كون��روت رئيس 
جمهوري��ة جزر فيجي، وذلك بمناس��بة ذكرى اس��تقالل ب��الده، أعرب جاللته في 
البرقي��ة عن أطي��ب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والس��عادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

الملك يتلقى برقية تهنئة من رئيس الشورى
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، برقية ش��كر وتهنئة 
من معالي الس��يد علي ب��ن صالح الصال��ح رئيس مجلس 
الش��ورى، رفع فيها أس��مى آيات الش��كر والثناء لمناس��بة 
تفضل جاللته رعاه اهلل بافتتاح دور االنعقاد العادي الرابع 
من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.

 وأعرب رئيس مجلس الشورى باسمه واسم أعضاء مجلس 
الش��ورى، عن عميق االمتنان لما احتوته الكلمة الس��امية 
لجاللة الملك المفدى رعاه اهلل في هذه المناسبة الوطنية، 
من كلم��ات ضافية ومع��اٍن وطنية أصيلة رس��مت معالم 
مس��تقبل هذا البلد العزيز، معربًا ع��ن الثقة في أن تكون 
المرحلة المقبلة من مسيرة العمل الوطني -بمشيئة اهلل- 
وبفضل قيادة جالل��ة الملك المفدى الحكيمة، محققة لما 
فيه خير ومصلحة شعب مملكة البحرين، وتقدمًا للعملية 

الديمقراطية، ودرعًا للوحدة الوطنية، وداعمة لمسيرة عهد 
جاللة الملك المفدى الزاهر، بما يحقق األهداف التي يصبو 
إليه��ا جاللته أي��ده اهلل من خالل نهج جاللت��ه اإلصالحي، 

وبما يسهم في رفعة الوطن العزيز والمواطنين الكرام.
 وج��دد معالي رئي��س مجلس الش��ورى العه��د والوالء 
لجالل��ة العاهل المفدى حفظ��ه اهلل، بالمضي قدمًا في 
مس��يرة اإلصالح والتحدي��ث التي يقوده��ا جاللته بكل 
حكم��ة وحنكة واقتدار، والرامية إل��ى تحقيق المزيد من 
التط��ور والنم��اء، وتعزيزًا للس��الم واالس��تقرار واألمن 
واألمان، والتنمية المس��تدامة التي تش��هدها المملكة 
اجتماعي��ًا واقتصادي��ًا وسياس��يًا، وصواًل إل��ى مزيٍد من 
الرفع��ة واالزده��ار، داعيًا اهلل أن يحف��ظ جاللته ويرعاه 
ويطي��ل في عمره، ويمتع��ه بموفور الصح��ة والعافية، 

ويسدد على طريق الخير خطاه.

الملك يتلقى برقية تهنئة من رئيسة النواب
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه برقية 
شكر وتهنئة من معالي السيدة فوزية بنت عبداهلل 
زينل رئيسة مجلس النواب، رفعت فيها أسمى آيات 
الش��كر والثناء إلى المقام الس��امي لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه، لمناس��بة تفضل 
جاللته رعاه اهلل بافتتاح دور االنعقاد العادي الرابع 
من الفصل التش��ريعي الخامس لمجلسي الشورى 

والنواب.
 وأك��دت رئيس��ة مجلس الن��واب ف��ي برقيتها أن 
تفضل جالل��ة الملك المفدى بافتتاح دور االنعقاد 
كان له أكب��ر األثر في نفوس الجميع، إذ إن كلمات 
جاللة الملك المفدى الكريمة وتوجيهاته السامية 

مش��اعل يس��تضاء بها على طريق الخي��ر، من أجل 
االس��تمرار في العم��ل الوطني وتحقي��ق تطلعات 
جاللت��ه حفظ��ه اهلل ورع��اه ف��ي خدم��ة الوط��ن 
والمواطني��ن، ونحقق لمملك��ة البحرين العزيزة ما 

يرجوه جاللته لها من عزة ومجد.
 كم��ا أكدت أن دع��م ومس��اندة جاللت��ه الدائمة 
لمجلس النواب النابع م��ن إيمانه العميق بمبادئ 
وأس��س الديمقراطية، سوف يش��د من أزرنا ويقوي 
م��ن عزيمتن��ا لك��ي يصب��ح المجل��س أه��اًل لهذه 
المسؤولية أمام اهلل وشعب المملكة الوفي، سائلة 
المولى عز وجل أن يديم على جاللة الملك المفدى 
نعمة الصحة والسعادة، وأن يديمه ذخرًا للمملكة 
وقائدًا لمس��يرتها نحو التقدم واالزدهار وأن يسدد 

على طريق الخير خطاه.

جهود متواصلة لولي العهد رئيس الوزراء بإدارة األزمة الصحية
مؤسساتنا العسكرية مقدمة على برامج التصنيع الحربي وتوطين عملياتها

وضع اآلليات التنفيذية والُبنى التحتية لمراكز اإلصالح والسجون المفتوحة

تحقيق التوازن المالي واالكتفاء الذاتي لتنمية واستدامة مواردنا وثرواتنا الوطنية

تعاون دولي لحماية البيئة من أية مخاطر ولحفظ بنائنا اإلنساني والحضاري

استمرار تطوير الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وصندوق األمل



ن��وه مجلس ال��وزراء، بق��رار مجلس حقوق 
اإلنس��ان التاب��ع لألم��م المتح��دة بش��أن 
اليم��ن، متمنيًا أن يدعم الخطوات الهادفة 

لمزيد من االستقرار في اليمن الشقيق.
ورح��ب المجل��س، خالل جلس��ته أمس في 
قص��ر القضيبية، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، بقرار 
االتحاد األوروبي بإضاف��ة مملكة البحرين 
إلى قائمته بشأن الدول اآلمنة من الناحية 
الوبائية من غير األعضاء بالكتلة األوروبية، 
مؤكدًا أن ذلك يعكس النتائج التي تحققت 
للمملكة بفضل الجهود الوطنية على كافة 
مسارات التعامل مع جائحة فيروس كورونا 

)كوفيد19(.
بعد ذلك أعرب المجلس، عن بالغ التعازي 
والمواس��اة إلى حكومة وش��عب جمهورية 
باكستان اإلسالمية في ضحايا الزلزال الذي 
ض��رب إقليم بلوشس��تان، داعيًا اهلل تعالى 
أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 
ورضوانه، وأن يمن عل��ى جميع المصابين 

بالشفاء العاجل.
ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة 

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

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتش��ريعية بخص��وص مذك��رة تفاه��م 
بي��ن وزارات وهيئ��ات األوق��اف والش��ؤون 
اإلس��المية بمجلس التعاون ل��دول الخليج 
العربي��ة، بهدف تعزيز التع��اون بين دول 
المجلس في المجاالت المتصلة بالش��ؤون 

اإلسالمية.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشريعية بخصوص مشروع إطار تعاون 
تبادل معلومات األمن الس��يبراني للقطاع 
المال��ي بين البنوك المركزية بدول مجلس 
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربي��ة، والت��ي 
تس��تهدف دع��م الجه��ود الرامي��ة لتعزيز 
األم��ن الس��يبراني والحف��اظ على س��المة 

القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس.
3. مذك��رة وزي��رة الصح��ة بش��أن تطوير 
إج��راءات تقيي��م واعتم��اد المستش��فيات 
والمراكز الصحية العام��ة والخاصة، والتي 
ته��دف إل��ى ضم��ان االمتث��ال لألنظم��ة 
والمعايي��ر المعتمدة للخدم��ات المقدمة 
للمرض��ى والرعاي��ة، بما يس��هم ف��ي رفع 
جودة وكفاءة الخدمات الصحية بالمملكة، 
حيث سيس��هم االعتماد الوطني في إنش��اء 
ش��راكة مس��تمرة ومفتوح��ة وبن��اءة بين 
الهيئة الوطني��ة لتنظيم المه��ن الصحية 

والمؤسسات الصحية.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح 
بقان��ون مقدم من مجل��س النواب واقتراح 

بقانون مقدم من مجلس الشورى.
الموض��وع  المجل��س  اس��تعرض  بعده��ا 

التالي:
1. مذكرة وزير ش��ؤون مجلس��ي الش��ورى 
القواني��ن  مراس��يم  بش��أن  والن��واب 
والمشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة 

والموج��ودة قي��د الدراس��ة لدى الس��لطة 
التش��ريعية مع بدء دور االنعقاد الس��نوي 
الع��ادي الراب��ع م��ن الفص��ل التش��ريعي 

الخامس. 
ثم أخ��ذ المجلس علمًا من خ��الل التقارير 

الوزارية للوزراء بشأن المشاركة في الدورة         
العادية 65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية 
للطاق��ة الذري��ة، وزي��ارة وزي��رة الخارجية 
والتعاون الدولي بدولة ليبيا الش��قيقة إلى 

مملكة البحرين.
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 مجلس الوزراء: قرار »حقوق اإلنسان« 
يدعم الخطوات الهادفة لمزيد من االستقرار باليمن

 مذكرة تفاهم بين هيئات
األوقاف الخليجية لتعزيز التعاون 

 إضافة البحرين بقائمة أوروبا للدول اآلمنة 
وبائيًا يعكس جهود التعامل مع »كورونا«

 تطوير إجراءات تقييم واعتماد 
المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة

أشاد بمضامين الخطاب السامي.. وزير الخارجية:

سياسة حسن الجوار نهج حضاري حكيم نابع من قيم أصيلة
أش��اد وزي��ر الخارجي��ة الدكت��ور عبداللطيف ب��ن راش��د الزياني 
بمضامي��ن الخطاب الس��امي الذي ألقاه حض��رة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل 
ورع��اه، لدى افتتاح جاللته، أمس، دور االنعقاد الرابع من الفصل 
التش��ريعي الخامس لمجلس��ي الش��ورى والنواب، والذي أكد فيه 
اإلرادة الوطنية الصلب��ة العازمة على مواصلة تحقيق المزيد من 
المنجزات والمكاسب الوطنية ضمن مسيرة النهضة الشاملة في 
وطننا الغال��ي الذي وصفه جاللته، رع��اه اهلل، بأنه وطن المحبة 
والحري��ة والرخاء. وقال وزي��ر الخارجية إن جالل��ة الملك المفدى 
اخت��ار، ف��ي هذا الخط��اب الس��امي الوافي، أن يتح��دث عن عدد 
م��ن المحطات المهمة في المس��يرة الوطني��ة التي حققت فيها 
المملك��ة، بفضل اهلل، نجاحات بارزة والفتة، فقد عبر عن اعتزازه 
بم��ا أنجزه فريق البحري��ن، بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير 

س��لمان بن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
حفظ��ه اهلل، من نجاح وتميز ف��ي إدارة األزم��ة الصحية الطارئة 
لفي��روس كورونا )كوفيد19(، مش��يًدا جاللته بال��دور البارز الذي 
قام��ت وتقوم به الطواق��م الطبية في الصف��وف األمامية، مثنيًا 
على جهودهم وتفانيهم لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين. 
وأض��اف أن جاللة الملك المفدى، حفظ��ه اهلل ورعاه، تحدث بكل 
ثقة عن المسيرة التنموية الشاملة في المملكة التي تسير بثبات 
نحو أهدافها الس��امية، بأداء اقتصادي ق��وي يبعث على االرتياح 
والتف��اؤل، مؤكًدا عل��ى أهمية دور القطاع الخاص ومس��اهمته 
اإليجابية من خالل اقت��راح المزيد من األفكار والمبادرات لتنمية 
اقتصادية ش��املة األبعاد، مش��يرًا جاللته إل��ى وجاهة وفعالية 
البرام��ج الحكومي��ة لتحقي��ق الت��وازن المالي واالكتف��اء الذاتي 
كمدخل أساسي لتنمية واس��تدامة مواردنا وثرواتنا الوطنية في 

الحاضر والمستقبل.
وأكد وزي��ر الخارجية أن إش��ادة جالل��ة الملك المف��دى بالتطور 
المس��تمر ألداء الحكومة واإلنجازات المش��ّرفة التي تحققت على 
كافة المس��تويات وفي جميع المج��االت، يعبر عن اعتزاز وتقدير 
جاللته، أيده اهلل، للجهود المخلصة التي يقوم بها صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء، بكل كف��اءة واقتدار، لمواصلة مس��يرة النهضة 

الشاملة. 
ونوه بما أكد عليه جاللة الملك المفدى، حفظه اهلل ورعاه، بشأن 
التزام مملكة البحرين بنهجها الدبلوماس��ي القائم على سياسة 
حس��ن الجوار واالحت��رام المتبادل مع األش��قاء واألصدقاء في كل 
مكان، وه��و نهج حضاري حكيم نابع من القيم األصيلة والمبادئ 

وزير الخارجيةالراسخة في المجتمع البحريني.
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تطبيق االعتماد كل 4 سنوات.. الجالهمة: 

خصخصة تقييم المستشفيات حال الحاجة
كش��فت الرئيس التنفي��ذي للهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
الصحية الدكت��ورة مريم الجالهمة، 
عن خطة خمسية ل�5 أعوام لتطوير 
إجراءات تقييم واعتماد المؤسسات 
لتعزيز  والخاص��ة  العامة  الصحي��ة 
وف��ق  الصحي��ة  الخدم��ات  ج��ودة 
أفضل الممارس��ات الدولية، مشيرة 
إل��ى أن��ه س��يتم خصخص��ة تقييم 
المستشفيات في حال دعت الحاجة 

لذلك.
وبينت، أنه س��يتم تطبيق االعتماد 
كل 4 س��نوات ب��داًل من 3 س��نوات 
م��ع المتابع��ة الس��نوية، بحس��ب 
المعايي��ر الدولي��ة والحص��ول على 
للجودة  الدولي��ة  الجمعية  اعتم��اد 
لمعايير التقييم واالعتماد والهيئة 
دولي��ًا  به��ا  معت��رف  كمؤسس��ة 

لالعتماد.
وثمن��ت ق��رار مجلس ال��وزراء خالل 
جلس��ته االعتيادية برئاسة صاحب 
س��لمان  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العه��د 
ال��وزراء، بالموافقة  رئيس مجل��س 
عل��ى مذك��رة وزيرة الصحة بش��أن 
تطوي��ر إج��راءات تقيي��م واعتم��اد 
المستش��فيات والمراك��ز الصحي��ة 
العام��ة والخاصة، والتي تهدف إلى 
ضمان االمتثال لألنظمة والمعايير 
المقدم��ة  للخدم��ات  المعتم��دة 
للمرض��ى والرعاية، بما يس��هم في 
رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية 

بالمملكة. 
وأك��دت الجالهم��ة أن ه��ذا األم��ر 
من ش��أنه إنشاء ش��راكة مستمرة 
الهيئ��ة  بي��ن  وبن��اءة  ومفتوح��ة 
والمؤسس��ات الصحية في البحرين، 

للمض��ي قدم��ًا نح��و ترس��يخ مزيد 
من التنافس��ية في تقديم الخدمات 
الصحية تحقيقًا ألفضل الممارسات 
الدولية في التميز والريادة في هذا 

القطاع الهام.
ال��وزراء  مجل��س  ق��رار  أن  وبين��ت 
بالمض��ي قدمًا في تطوي��ر برنامج 
االعتم��اد سيس��هم في خل��ق بيئة 
عم��ل قوي��ة تش��جع عل��ى تطوي��ر 
ج��ودة الخدم��ات الصحي��ة، وجذب 
االس��تثمارات الصحية وتعزيز موقع 

البحري��ن التنافس��ي عل��ى خارط��ة 
الخدمات الصحية.

وأش��ارت إل��ى أّن برنام��ج تصني��ف 
س��يحرص  الصحي��ة  المؤسس��ات 
عل��ى تطبي��ق أعل��ى المعايي��ر في 
العدوى  والسالمة ومكافحة  الصحة 
بم��ا يتواف��ق م��ع رؤي��ة البحري��ن 
االقتصادية 2030 السّيما في تعزيز 

جودة واستدامة الخدمات الصحية.
الصحي��ة  الهيئ��ة  أن  وأوضح��ت، 
اس��تمرت ف��ي عملي��ة تقيي��م أداء 

المؤسس��ات الصحي��ة من��ذ تنفيذ 
برنام��ج االعتم��اد الوطن��ي، حي��ث 
نجح��ت ف��ي اعتماد 17 مستش��فى 
و24 مرك��زًا طبي��ًا، الفت��ًة إل��ى أن 
تحليل معايير اعتماد المستشفيات 
كش��ف ع��ن العدي��د م��ن مج��االت 
التحس��ين الت��ي م��ن ش��أنها دعم 
مراف��ق الرعاي��ة الصحي��ة للحصول 
على االعتم��اد والحفاظ عليه، وبما 
لجودة  المس��تمر  التحس��ين  يحقق 
الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية 

الصحية في المملكة.
الخط��ة  أن  الجالهم��ة،  وذك��رت 
التنفيذي��ة لتطوير برنامج االعتماد 
تتطّل��ب تعزيز ق��درات الهيئة من 
االس��تيعابية  الطاق��ة  رف��ع  خ��الل 
 3 م��ن  الواح��د  بالش��هر  للتقيي��م 
مؤسس��ات إل��ى 6 مؤسس��ات إل��ى 
جانب إدراج المؤسس��ات الحكومية 
-2020 لألع��وام  االعتم��اد  ف��ي 

2021، ورفع القوة العاملة بالقسم 
المعني 2022 وتأهيل 10 مقيمين 

إضافيين.
يشار إلى أن الهيئة بدأت منذ العام 
2017 في تطبي��ق برنامج االعتماد 
الصحي��ة  للمؤسس��ات  الوطن��ي 
باالس��تعانة بمقّيمي��ن معتمدين 
من مختل��ف التخصص��ات الصحية، 
وت��ّم اختيارهم بناًء عل��ى خبراتهم 
ومؤهالته��م، م��ن ِقب��ل فريقي��ن 
رئيس��يين لالعتم��اد م��ن مختل��ف 
الطبي��ة والتمريضية  التخصص��ات 
المعاون��ة  والمه��ن  والصيدل��ة 
ومهندسين ومختصين في مكافحة 
العدوى والجودة وس��المة المرضى 
وذل��ك لمباش��رة عملي��ة التقيي��م 

الشامل للمؤسسات الصحية.

 الهاجري تترأس اجتماع 
الهيئة التنفيذية لمجلس 

الصحة لدول التعاون بالرياض

ترأس��ت الوكيل المس��اعد للصح��ة العامة عض��و الهيئة 
التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الدكتورة 
مريم الهاج��ري، اجتماع الهيئة التنفيذي��ة ال�93 لمجلس 
الصحة ل��دول مجلس التعاون بمدين��ة الرياض، وبحضور 
المدي��ر الع��ام لمجل��س الصحة ل��دول مجل��س التعاون، 
وممث��ل األمانة العام��ة لمجل��س التعاون ل��دول الخليج 

العربية، وأعضاء الهيئة التنفيذية بدول المجلس.
وافتتح��ت الهاجري أعم��ال االجتم��اع بالترحيب باألعضاء 
ونقلت له��م تحي��ات اإلدارة العليا بالوزارة وعلى رأس��هم 
تحي��ات وزيرة الصحة فائقة الصال��ح، وتمنياتها بالتوفيق 
والنج��اح والخ��روج بتوصي��ات فّعال��ة، وتحقي��ق األهداف 

المرجوة من االجتماع.
كما قدم��ت دعواتها لس��لطنه عم��ان بان يم��ن المولى 
العلي القدير على الس��لطنة باألم��ن واألمان وتخطي هذه 
المرحل��ة من إعصار ش��اهين الذي تواجه الس��لطنة خالل 
ه��ذه األي��ام، كما هن��أت المجلس بفوزه��م بحائزة األمم 
المتحدة، وقدمت الشكر والتقدير ألصحاب الجاللة والسمو 
ق��ادة دول المجل��س ووزراء ووكالء وزارات الصحة وأعضاء 
الهيئ��ة التنفيذية بدول المجلس، عل��ى جهودهم الجبارة 
وتعاونهم لمكافحة في��روس كورونا )كوفيد 19(، وقدمت 
التهاني والتبريكات على نجاح معرض اكس��بو 2020 الذي 

يقام حاليًا في دبي.
وخ��الل االجتماع، تمت مناقش��ة المواضي��ع المدرجة على 
ج��دول األعمال االجتماع للي��وم األول ومنها تقديم عرض 
عن المركز الخليجي لمكافحة الس��رطان والمركز الخليجي 
لمكافحة الع��دوى، كما تم اس��تعراض تقرير قياس األثر 
للحمالت التوعوية، ودراسة مقاومة مضادات الميكروبات 

في دول المجلس.
وفي اليوم الثاني تم اس��تعراض صن��دوق الوقف الصحي، 
واس��تعراض مش��اريع التوصيات لهذا االجتماع، ومشاريع 

قرارات االجتماع ال�84 لوزراء الصحة بدول المجلس.
يذكر أن مش��اريع قرارات االجتماع ال�84 س��ترفع لالعتماد 
وإصدار قرارات بش��أنها من قبل وزراء الصحة لدول مجلس 
التع��اون في اجتماعه��م القادم المزمع عق��ده بالمملكة 

نهاية شهر أكتوبر 2021.

»حمد الجامعي« و»البحرين 
لألورام« يطلقان حملة »لوني 

حياتك« للتوعوية بسرطان الثدي

أطلق مستش��فى الملك حمد الجامعي ومركز البحرين لألورام 
حملة توعوية عن سرطان الثدي، تحت شعار »لوني حياتك«، 
بالتزام��ن م��ع بدء ش��هر أكتوبر، وذل��ك بهدف نش��ر الوعي 
وتسليط الضوء على ثاني أكثر أنواع األورام الخبيثة انتشارًا.

وبحس��ب اإلحصائيات ُيعد س��رطان الثدي األكثر شيوعًا على 
مس��توى المملكة. فف��ي المجلس الوطني ل��ألورام، تم خالل 
العام الحالي مناقشة 911 حالة سرطان لغاية سبتمبر 2021 
من ضمنها 294 حالة س��رطان ثدي. واستقبلت عيادة جراحة 
الثدي في نف��س الفترة ما يقارب 500 مراجعة ش��هريًا كما 
خضع حوالي 90% من مرضى سرطان الثدي لعمليات جراحية 
بما في ذل��ك عمليات الترميم بمجم��وع 280 عملية جراحية  

ل�157 مريضًا.
وبناًء عليه، اس��تمرت إدارة مستش��فى المل��ك حمد الجامعي 
ومرك��ز البحرين ل��ألورام بمضاعفة الجهود به��دف الوصول 
إلى التش��خيص المبكر والع��الج المتكامل لس��رطان الثدي، 
والتي تحديث خدمات أش��عة الث��دي »الماموجرام« من خالل 
إضافة تقنية ال�Tomosynthesis التي تسمح بتصوير الثدي 
باألشعة السينية ثالثية األبعاد »D3« مما يسّهل الكشف عن 
 EnCor« العالمات المبكرة لس��رطان الثدي وتدش��ين جهاز
عالمي��ًا  المع��روف   »Enspire® Breast Biopsy System
بدوره األساسي في زيادة اإلمكانيات التشخيصية ألورام الثدي 

حتى في المراحل األولى من المرض.
وب��دأ مركز البحرين لألورام العمل بمختبره المتقدم للتحليل 
الجزيئ��ي »molecular« والجين��ي »cytogenetic« والعيادة 
المتخصصة في تشخيص األمراض الوراثية بهدف المساعدة 
في وضع البرامج الوقائية والعالجية لمختلف األمراض الناتجة 
عن طف��رات جينية ومن ضمنها س��رطان الثدي. ويمكن هذا 
المختبر من الكشف عن التحوالت الجزيئية التي تشكل هدفًا 
للعالجات الموجه��ة »Targeted« وبالتالي يس��اهم باختيار 

العالجات األنجع استنادًا للمعايير المعتمدة عالميًا.
ويس��تمر مركز البحري��ن لألورام في توفير الع��الج المتكامل 
لمرض��ى س��رطان الثدي م��ن جراح��ة وترميم مباش��ر، عالج 
الكيم��اوي، موج��ه، وع��الج إش��عاعي عل��ى ي��د طاق��م طبي 

متخصص ومن ذوي الخبرة.

 كتاب: االنتخابات في قطر تولد 
مجلسًا منزوع األنياب مخلوع األظافر وهجينًا

أك��د كت��اب ل�»برنامج خ��اص« على 
العملي��ة  أن  البحري��ن،  تلفزي��ون 
االنتخابي��ة ف��ي قط��ر تولد مجلس��ًا 
منزوع األنياب مخلوع األظافر وهجينًا، 
فيما ستخلق نوعًا من العداء الداخلي 

بين أبناء الشعب الواحد.
وتعتب��ر انتخاب��ات مجلس الش��ورى 
القط��ري، انتكاس��ة حقيقي��ة لنظام 
إجرائه��ا  عل��ى  راه��ن  ال��ذي  قط��ر 
بش��كلها الناق��ص والت��ي تس��تثني 
بقوانينه��ا الجائرة فئ��ة عريضة من 
الش��عب القطري، وتمثل وصمة عار 
كب��رى في جبين النظ��ام القطري لما 
مارس��ته من تمييز وعنصرية وإقصاء 
تعرض��ت ل��ه القبائ��ل العربية ومن 
بينه��ا قبيل��ة الم��رة ف��ي أول تجربة 
ديمقراطية ولدت ميتة، والقت رفضًا 
واسعًا وانتقادات كبيرة تعرضت لها 
الدوحة بعد ع��دة تصريحات وتقارير 
على لس��ان منظمات حقوقية ودولية 
أكدت حج��م االنته��اكات الكبيرة في 
حق مواطني قط��ر الذين انتزع منهم 
النظ��ام مواطنته��م. وأك��د الكات��ب 
والصحف��ي ف��ؤاد هاش��م، أن��ه بعد 
انتخاب��ات مجل��س  18 س��نة تق��ام 
الش��ورى القط��ري ومنع م��ن دخولها 
والمش��اركة فيها فئة كبيرة جدًا من 
الش��عب القطري وكأنهم ال ينتمون 
له��ذا البي��ت وال يح��ق له��م الدخول 
فيما يس��مى بالع��رس الديمقراطي 
بحجة ع��دم أهليتهم للمش��اركة في 
االنتخابات. وق��ال »حين نتحدث عن 
التع��دد الس��كاني حوال��ي 300 ألف 
ويلغ��ى فجأة بجرة قل��م حوالي الثلث 
بم��ا يع��ادل 100 أل��ف من الش��عب 
بكل فئاته وأطياف��ه وتقول له بأنك 
خ��ارج الس��رب وي��رى أن ع��رس قطر 
ج��اء منقوصًا وبصورة  الديموقراطي 

غير متوقعة على اإلطالق«.
وح��ول النداءات الحقوقية والش��عبية 
الكبي��رة الت��ي طالب��ت نظ��ام قط��ر 
بإصالح ه��ذا الخل��ل القانون��ي، قال 
»لذات الس��بب الذي جع��ل النظام أو 
الدول��ة أو الحكوم��ة في قط��ر تتأخر 
وتماطل في ممارس��ة ه��ذه التجربة 
طيلة 18 س��نة كان هن��اك خوف من 

البرلمان واالنتخابات والنظام القطري 
الديمقراطي��ة  تصدي��ر  يح��اول  كان 
وما يس��مى بديمقراطيته إلى العالم 
العربي وتصويت وعمليات االنتخابات 
ولكنه كان يح��ذر ويخاف يطبقه على 
أرض��ه لك��ن بط��ول الس��نوات بدأت 
الش��عوب تعي بأنه كيف من يطالب 
بالمع��روف أن ينس��ي نفس��ه وحتى 
الرئي��س األس��بق أوباما ف��ي كتابه 
قال، كان حمد بن خليفة يش��جع على 
ممارس��ة الديمقراطيات والتدخل في 
ش��ؤون الدول األخ��رى ولكنه يرفض 
تمامًا بأن تكون هن��اك أي انتخابات 
أو ش��كل من أشكال المجتمع المدني 

داخل بالده«.
العملي��ة  أخ��رت  قط��ر  أن  وأض��اف 
الديمقراطية حتى تح��د من نفوذها 
وانتش��ارها وج��اءت بهذه الش��روط 
العجيبة التي من بينها يجب أن يكون 
المواطن متواج��دًا في قطر ألكثرمن 
100 س��نة. ويرى الكاتب أن العملية 
االنتخابي��ة ف��ي قط��ر تولد مجلس��ًا 
منزوع األنياب مخلوع األظافر وهجينًا 
وس��وف تكون له��ذه العملي��ة تأثير 

سلبي على المجتمع والبلد.
وأشار إلى أن انتخابات قطر ونظامها 
قد دق إس��فين مستمر وستخلق نوعًا 
من العداء الداخلي بين أبناء الش��عب 
الواح��د إذ نزع��ت حق��وق المواطن��ة 
م��ن فئ��ة ال يمك��ن له��ا أن تمارس 
حقها ف��ي االنتخاب والترش��يح، هذه 
الفئة المحرومة م��ن المواطنين، وال 

يح��ق عل��ى اإلط��الق له��ا وال ذريتها 
المش��اركة، لذلك هذا النظام يسهم 
في خلق شعب آخر ليس شعبًا موازيًا 
وسيؤثر سلبًا على التركيبة السكانية 
القطري��ة عل��ى المدى البعي��د تأثير 
أبع��د من مس��ألة انتخاب��ات مجلس 
الشورى. ولفت الهاش��م إلى أن ذنب 
قبيل��ة الم��رة فقط قراره��ا بالوقوف 
إل��ى جان��ب خليفة ب��ن حم��د األمير 
الج��د حي��ن انقل��ب عليه ابن��ه حمد 
وهو موضوع سياس��ي بحت وليس له 
صل��ة بوجود ه��ذه القبيلة قبل 50 أو 
100 س��نة وقبيلة المرة عدها النظام 
بأنها القبيلة المشاكسة التي وقفت 
م��ع األمير الجد ضد األمي��ر الوالد في 
انق��الب 1995 فق��ط ال غي��ر فقد تم 
إبعاد 5000 من فرع الغفران وسحب 
جنس��يتهم ويؤكد هاش��م أن السبب 
الحقيق��ي ليس فيما ت��م وضعه من 
نظام ولكن لموقف هذه القبيلة تجاه 

انقالب عام 1995.
م��ن جانب��ه، أك��د الكات��ب والمحلل 
للبرنام��ج،  أمي��ن  إمي��ل  السياس��ي 
التناق��ض الجوه��ري في السياس��ات 
القطرية الداخلية، وقال: »االنتخابات 
ف��ي  تقدمي��ة  ديمقراطي��ة  خط��وة 
الداخل القطري لكنها في الوقت ذاته 
التمييز بين أبناء الوطن الواحد أمر ال 
يتس��ق أواًل مع قانون حقوق اإلنسان 
ومع المواثي��ق واألعراف والمعاهدات 
الدولي��ة وي��رى أنه يحق لكل إنس��ان 
يحم��ل الجنس��ية بأن يباش��ر حقوقه 

السياس��ية وأول الحق��وق السياس��ية 
حقه بالترشح إلى أي منصب«.

ووصف قان��ون االنتخاب��ات القطرية 
بالتمييز الس��لبي القات��ل وقال لربما 
كن��ا نقب��ل تميي��زًا إيجابي��ًا بمعن��ى 
الدول��ة تس��اعد األقلي��ات الجماعات 
الت��ي ال تتمتع بحضور عصبوي ولكن 
العصبوي��ة اإلدارية الحاكمة في قطر 
ه��ي التي تقوم على المش��هد جملة 
وتفصياًل وهو ما يعكس مرة أخرى ما 
أشرنا إليه أكثر من مرة إلى أن هناك 
تناقض��ًا في ال��روح القطرية بينما ما 
تقوله في الداخل وما تقوم عليه من 
سياسات وتحاول تصديره إلى العالم 
العرب��ي ق��د صدرت��ه طوي��اًل وحتى 
الس��اعة إذا تاب��ع الم��رء المحط��ات 
الفضائي��ة أو المواق��ع اإلخبارية على 
الش��بكة العنكبوتي��ة ي��رى محاوالت 
لتفتيت الدول والشعوب لزرع الفتنة 
بي��ن األم��م. وح��ول إقصاء ش��ريحة 
كبيرة م��ن المواطنين وم��ن القبائل 
أوضح أمين أن هذه االنتخابات يمكن 
الق��ول، إنه تفت��ت النس��يج القطري 
وتخل��ق تمايزًا عرقي��ًا بين القطريين 
بعضه��م البعض. وأوض��ح، أن هذه 
القوانين السيما القانون رقم 6 لعام 
واح��د وعش��رين تخل��ق تماي��زًا بين 
من يطلق علي��ه القطريين األصليين 
الذين يعود التاريخ إلى 1930 بحسب 
قان��ون االنتخابات للعام 2005 وبين 
الذين تجنس��وا حملوا الجنسية يعني 
به��ذه مفارقة غير ممكن��ة في دولة 
قط��ر الس��يما وه��ي الت��ي ال تنف��ك 
صباح ومس��اء كل ي��وم بالحديث عن 
الحريات والدفاع ع��ن الديمقراطيات 
وحين يأتي األمر إلى الداخل القطري 
ونرى تج��اوزات ال يقبلها عقل أو عدل 
والدليل في الشهرين الماضيين رأينا 
توقيفات من وزارة الداخلية القطرية 
ألعض��اء م��ن قبيل��ة المرة وعش��يرة 
الغف��ران تحدي��دًا محاميان وش��اعر 
ومذيع في أحد المحط��ات الفضائية 
كل هذا ألنهم مارسوا الحق الطبيعي 
ف��ي االعتراض الس��لمي ف��ي ازدواج 
أخالق��ي غي��ر مقب��ول م��ن الداخ��ل 

القطري.

إميل أمين  فؤاد الهاشم

»شؤون الشباب« تنظم معرضًا شبابيًا تجاريًا
سوسن فريدون «

علم��ت »الوط��ن«، أن وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة تعت��زم تنظي��م مع��رض تج��اري 
يحمل اسم »سوق الش��باب«، ويختص بعرض 
وتسويق المش��اريع التجارية الش��بابية، وذلك 
في خطوة تدع��م التوجه العالم��ي نحو ريادة 
األعم��ال وتمكين الش��باب وتش��جيعهم على 

عدم االعتماد على الوظيفة االعتيادية كمصدر 
رئيس للدخل.

وم��ن المتوقع أن تكون ه��ذه الفعالية األولى 
م��ن نوعها ف��ي المنطق��ة، وهي ته��دف إلى 
تنمي��ة روح االبت��كار واإلب��داع لدى الش��باب، 

وتنمية الحس بالمسؤولية واالعتماد لديهم.
وأدرج��ت ال��وزارة مناقص��ة مفتوح��ة لجمي��ع 
الش��ركات لتقديم عطاءاتها لتجهيز المعرض 

ومرافقه، من منصات للبيع ومطبوعات ومسرح 
وتوصي��الت كهربائي��ة، وص��واًل إل��ى تنفي��ذ 

الفعالية بمختصيها وفنييها.
يذك��ر أن مجل��س الن��واب، س��بق وأن تق��دم 
بمقترح برغبة بإنش��اء مدينة دائمة للش��باب 
على غرار »مدينة ش��باب 2030« التي تقيمها 
الوزارة سنويًا، لكن تداعيات جائحة كورونا أدت 

إلى تأجيل تنفيذ المشروع.



 »مودا مول« يدشن »متحدون في األمل« 
لدعم جهود زيادة الوعي بسرطان الثدي

ينظ��م م��ودا م��ول ونخب��ة م��ن المتاج��ر الذين 
يدعمون جهود مكافحة سرطان الثدي في محاولة 
منهم لزيادة الوعي بسرطان الثدي وجمع األموال 
لدعم مكافحة هذا المرض لهذا العام بالش��راكة 
مع كل من جمعية »ثينك بينك« وجمعية البحرين 
لمكافحة السرطان ومانا كافيه -وهو مقهى نباتي 
صح��ي يقع في مودا مول- الذي س��يقيم منصة له 
ف��ي ردهة األزي��اء بالقرب من بواب��ة رقم 2 طوال 
الش��هر، ويقدم فيها أطباقًا ذات طابع خاص لهذا 
الشهر التوعوي مثل عصير الليمون الوردي الجديد 
بالفراولة وعصائر التوت وكعك البراوني اللذيذة، 
ووجبات الطاقة الصحي��ة. كنفجي باي مادو -وهو 
أح��د المقاهي التركي��ة الرائدة الت��ي تدعم هذه 
القضية النبيلة- أعد قائمة وردية خاصة تتضمن 
التري ليتشي الوردي، والبقالوة على شكل الجزر مع 
آيس��كريم الفراولة، وحمص بالش��مندر مع شرائح 
اللحم الحارة، باإلضافة إلى ذلك س��يقدم المقهى 
الكب كيك الوردي مجانًا لجميع العمالء، علمًا بأن 
ه��ذا العرض يتوافر في مطعمهم فقط. وس��يتم 
تشجيع زوار المجمع على المساهمة من خالل هذه 

العروض دعمًا لقضية »متحدون في األمل«.
وكج��زء من هذه الحملة التوعوية، س��يطلب مودا 
مول من الزوار والمتس��وقين ترشيح أحد األصدقاء 
أو أفراد العائلة ممن يحاربون مرض سرطان الثدي 
للحصول على ي��وم من التدليل، فق��ام مودا مول 
بتقدي��م تجربة فريدة وفخم��ة لهم عبر التوصيل 

من وإلى المجمع في س��يارة أستون مارتن فخمة 
يقودها سائق، ويوم من عالجات التجميل الفاخرة 
برعاية ماس��تر هدز أب بيوت��ي، ووجبة صحية من 
مانا كافيه. وستمنح هذه التجربة الرائعة لمحاربة 
س��رطان الثدي والش��خص ال��ذي قام بالترش��يح. 
وقال نائب المدير العام لمرك��ز البحرين التجاري 
العالمي ومودا مول كريس جيبس��ون »تبدأ رحلة 
الوقاي��ة من س��رطان الث��دي بالتوعي��ة المبكرة، 
ونح��ن في مودا م��ول نعتقد أنه من مس��ؤوليتنا 
المجتمعية دعم المجتمع وزيادة الوعي من خالل 
التوافق مع القضايا المجتمعية مثل التي تتبناها 
»ثين��ك بينك« وجمعي��ة البحرين للس��رطان لزرع 
األمل لألفراد وجهودهم في مكافحة الس��رطان«. 
وعالوة على ذلك، سيرتدي فريق مودا مول شرائط 
وردي��ة -الرمز الدول��ي للتوعية بمرض س��رطان 

الث��دي- لدع��م هذه القضي��ة النبيلة خالل ش��هر 
أكتوبر. كما سيوفر المجمع شرائط مجانية للزوار 
والمتسوقين الذين يرغبون في التقاط صورة على 
خلفية شعار »متحدون في األمل« إلظهار دعمهم 
لهذه القضي��ة النبيلة باس��تخدام #ثينك_بينك_

البحرين عبر اإلنترنت«. من جانبها، قالت مؤسسة 
ورئيس��ة جمعية ثين��ك بينك البحري��ن الدكتورة 
جولي سبراكل: »على مدى السنوات ال�ثمانية عشر 
الماضية، تعاونت جمعية ثينك بينك وشاركت مع 
أعض��اء المجتمع ممن يؤيدوننا ويس��اعدوننا في 
قي��ادة مهمتن��ا ورؤيتنا، فيما نواص��ل البحث عن 
الثغرات الت��ي يمكننا دعمها والتي تتماش��ى مع 
أهم ركائزنا: الوعي والتعليم والبحث. وطوال تلك 
الرحلة، تم تقديرنا دوليًا بس��بب نهجنا الذي يتبع 

أفضل الممارسات والقائم على األدلة.

 »اإلثمار«: بحرينيان يربحان 100 ألف 
دوالر لكل منهما في سحب »ثمار«

أعل��ن بنك اإلثم��ار، بنك التجزئة اإلس��المي 
ال��ذي يتخذ من البحرين مقرًا له، عن توزيعه 
جائزتين للفائزين في الس��حب الربع س��نوي 
الثال��ث والت��ي كان��ت م��ن نصي��ب رابحين 
بحرينيي��ن، وهما محم��ود عبدالعزيز ومحمد 
ميرغني الماحي، حي��ث حصل كل منهما على 
100 ألف دوالر، حيث عقد س��حب حساب ثمار 
عن ُبعد ف��ي المقر الرئي��س للبنك بضاحية 
السيف وذلك بالتنسيق وتحت إشراف كل من 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمراقبين 
والمراقبي��ن  البحري��ن   )BDO( الخارجيي��ن 

الداخليين للبنك.
وق��ال الراب��ح محم��ود عبدالعزي��ز، وه��و أب 
لثالثة أبن��اء: »إنني في غاية الس��عادة لربح 
الجائزة ربع السنوية لحساب ثمار والتي تبلغ 
100 ألف دوالر، خاص��ة أنني تقاعدت مؤخرًا. 
لقد تلقيت اتص��ااًل هاتفيًا من البنك إلبالغي 
بأن��ي ربحت الجائ��زة. في الحقيق��ة، لم أكن 
أتوقع مثل هذا الخبر الذي يصعب تصديقه«. 
وأضاف: »لطالما تعاملت مع بنك اإلثمار منذ 
أكثر من 25 عامًا حين كان يسمى بنك فيصل 

اإلسالمي وكان لديهم فرعًا في المنامة«. 
من جانبه، ق��ال الرابح الثاني محمد الماحي: 
»إن رب��ح جائ��زة بقيم��ة 100 أل��ف دوالر هو 
حقًا بركة وتوفيق من اهلل س��بحانه وتعالى. 
وف��ي مثل هذه الظروف االقتصادية الصعبة، 
ف��إن رب��ح ه��ذه الجائزة ق��د جاء ف��ي الوقت 
المناس��ب، حيث ستس��اعدني ف��ي مصاريف 
الزواج خاصة أنني عق��دت خطوبتي مؤخرًا«. 

وأض��اف: »لطالما كان ل��دي اهتمام باالدخار 
واالس��تثمار للمس��تقبل. ولم يحالفني الحظ 
من قبل لرب��ح أي جائزة نقدي��ة، ولذلك فإن 
الربح مع بنك اإلثمار ه��و كالحلم الذي أصبح 

حقيقة«.  
من جهته، قال نائ��ب الرئيس التنفيذي في 
بنك اإلثم��ار عبدالحكيم المط��وع: »بالنيابة 
ع��ن بن��ك اإلثمار، أتق��دم بخال��ص التهاني 

لكل من محمود ومحمد وعائلتهما لفوزهما 
بالجائزة ربع الس��نوية الثالثة لحس��اب ثمار. 
كم��ا أود أن أنته��ز ه��ذه الفرص��ة لتقدي��م 
التهان��ي لجميع الرابحين في س��حوبات ثمار 

لهذا الشهر«.
واس��تطرد قائ��اًل: »إن حس��اب التوفير ثمار 
يحف��ز عل��ى االدخار واالس��تثمار للمس��تقبل 
ونح��ن فخورون ج��دًا ليكون لن��ا دور في ذلك 
م��ع عمالئنا الكرام. ويوف��ر برنامج ثمار أكبر 
عدد من فرص الفوز مقارنة بغيره من برامج 
الجوائ��ز ف��ي البحري��ن، وه��ذه مي��زة تجذب 
األفراد الراغبين في االدخار«. وأردف: »تماشيًا 
مع التزام البنك بالتركيز على العمالء لتقديم 
خدمات مصرفية متميزة وعالية المس��توى، 
فإننا نقوم باس��تمرار بتطوير حساب االدخار 
ثمار. كما الحظنا الطلب المتزايد من العمالء 
لزي��ادة فرص الف��وز بجوائ��ز نقدي��ة كبيرة 
لحس��ابات االدخار القائمة على الجوائز، وقد 
قمنا بإعادة هيكلة حساب ثمار وفقًا لذلك«.

يذك��ر أن بن��ك اإلثم��ار يقدم أكب��ر عدد من 
الجوائ��ز مقارن��ة ببرامج الجوائ��ز األخرى في 

البحري��ن، مم��ا يجع��ل حس��اب ثم��ار واحدًا 
م��ن أفضل برامج االدخار ف��ي المملكة. ومع 
تقديم جائزة كبرى بقيمة مليون دوالر والتي 
سيتم اإلعالن عنها هذا العام، سيكون الرابح 
القادم ه��و مليونير ثمار. ويمك��ن ربح هذه 
الجائ��زة الت��ي من الممك��ن أن تغير حياتك 
بإيداع 30 دينارًا بحرينيًا فقط، وكلما ادخرت 
أكثر وط��ال انتظارك كلم��ا زادت فرصك في 

الربح.
يمكن للعمالء اآلن فتح حس��اب ثمار مباشرة 
وبش��كل ف��وري م��ن هواتفه��م النقالة دون 
الحاجة لزيارة أي فرع، حيث يمكن للمواطنين 
والمقيمين غير البحرينيين فتح حساب جديد 
بكل أم��ان وخالل بض��ع دقائق عب��ر تحميل 
تطبيق بنك اإلثمار للهاتف النقال، كما يقدم 
الحساب هذا العام ما مجموعه 2,271 جائزة، 
وهو أكبر عدد من الجوائز يقدمه أي بنك في 
البحرين. ويمكن للعمالء ربح الجائزة الكبرى 
وقيمتها مليون دوالر، وست جوائز ربع سنوية 
قيمة كل منها 100,000 دوالر، باإلضافة إلى 

العديد من الجوائز النقدية طوال العام. 

 »BIBF« ينظم المؤتمر 
العقاري الوطني نوفمبر المقبل

أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 
»BIBF« ع��ن تنظي��م المؤتم��ر العق��اري الوطني 
بدعم من شركة ديار المحرق يومي 23 و 24 نوفمبر 
المقبل، تح��ت رعاية الرئيس التنفيذي لمؤسس��ة 
التنظيم العقاري »RERA« الشيخ محمد بن خليفة 
آل خليفة، كجزء من التزام المعهد بتطوير الكوادر 
العقارية والمس��اهمة في تطوي��ر القطاع العقاري 

واقتصاد المملكة ككل.
ويس��تضيف المؤتم��ر، خب��راء عقاريين لمناقش��ة 
مختلف الموضوعات الناش��ئة في مج��ال العقارات. 
وسيش��مل الي��وم األول جلس��ات تفاعلي��ة وحلقات 
نقاش��ية مفتوح��ة للعم��وم، بينما س��يقدم اليوم 
الثاني ورش عم��ل تدريبية متخصصة، حيث يمكن 
للمشاركين التسجيل وفقًا الحتياجاتهم التدريبية.

وق��ال الش��يخ محم��د ب��ن خليف��ة إن »اس��تضافة 
المؤتمر سيس��هم في دعم وتنفيذ الركيزة الثانية 
في الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2024-2021، 
كما تدعم الش��راكة بين القطاع الحكومي والقطاع 
الخ��اص تطلعات مؤسس��ة التنظي��م العقاري إلى 
جعل البحري��ن الوجهة األولى لالس��تثمار العقاري 
الصعيدي��ن  عل��ى  واالس��تدامة  االبت��كار  وحل��ول 
اإلقليمي والعالم��ي«. وأضاف أن القانون رقم )27( 
لس��نة 2017 بش��أن إصدار قانون تنظي��م القطاع 

العقاري يعكس أهمية تطوير القطاع العقاري من 
أجل مواكبة تغييرات السوق العقارية.

فيم��ا قال الرئي��س التنفيذي لش��ركة ديار المحرق 
أحم��د العم��ادي: »دع��م دي��ار المح��رق للمؤتمر، 
باعتباره��ا إحدى كبرى ش��ركات التطوي��ر العقاري 
وأكثره��ا تقدم��ًا ف��ي المملك��ة. ويحك��م اإلط��ار 
التشغيلي لديار التزام قوي بالمسؤولية االجتماعية 
بما يتماش��ى مع رؤيتها لخلق مس��تقبل مس��تدام 
لس��كانها وللبحرين، حيث بن��ي هذا اإلطار على روح 
المساهمة الفعالة في النهوض المستدام للقطاع 
العق��اري في المملكة بش��كل عام، من خالل إطالق 

برامج تدريبية داخلية ودعم النقاشات والمؤتمرات 
الرئيسة التي تتيح فرصة تبادل المعرفة واالبتكار، 

وتسهم في تطوير أجيال المستقبل القادمة«.
المدي��ر العام للمعه��د الدكتور أحمد الش��يخ، قال 
»نحن على ثقة بأن المؤتمر س��يتيح للمش��اركين 
فرصة الحصول على تجربة فريدة لتش��جيع االبتكار 

في القطاع العقاري في المملكة«.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي تماش��يًا مع شراكتنا 
االس��تراتيجية مع مؤسس��ة التنظيم العقاري وديار 
المح��رق والتزامنا بدعم الخط��ة الوطنية العقارية 

2021-2024 والمساهمة فيها.

افتتاح الفرع األول لمطعم 
 »إيتاليانو« في الشرق

األوسط بمجمع دلمونيا

وقع مجمع دلمونيا ش��راكة جدي��دة مع إيتاليان��و لتقديم أنواع 
مختلفة من األطباق اإليطالية والرومانية العريقة في المجمع.

 حيث سيفتتح المطعم فرعه األول في الشرق األوسط في مجمع 
دلمونيا ليقدم للزوار مجموعة من األطباق األصيلة والفريدة من 
نوعها، حيث يعتبر مجمع دلمونيا مركزًا تجاريًا حديثًا يهدف إلى 
جذب العالمات التجارية المحلية، واإلقليمية، والعالمية القادرة 
عل��ى تنمي��ة أعماله��م وتعزيز وجوده��م في مملك��ة البحرين، 

وكذلك تنمية احتياجات زواره.
وقال الرئيس التنفيذي لمجمع دلمونيا الشيخ محمد بن دعيج آل 
خليفة: »نحن في مجم��ع دلمونيا نرحب بالمفاهيم الجديدة في 
الشرق األوسط، خاصًة في المملكة، ونؤكد على أهمية انضمام 
إيتاليان��و كجزء م��ن تركيبة مجم��ع دلمونيا، ونتعه��د بتقديم 

أفضل وأروع التجارب لزوارنا دائمًا«. 
من جانبها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجمع دلمونيا ريبيكا 
ش��ارلوت أرنول��د: »إنه لمن دواعي س��رورنا اإلع��الن عن توقيع 
عقدنا مع إيتاليانو ونحن على ثقة من إمكانية سلسلة المطاعم 
ه��ذه على تقديم تجربة من مس��توى آخر ل��زوار المجمع لتذوق 
الطعام اإليطال��ي في البحرين«. كما أضاف��ت: »من المثير حقًا 
رؤية االزدهار الحاصل لصناعة األغذية والمشروبات حاليًا، خاصًة 
م��ع اتخاذ العالمات التجارية الراس��خة القرار بأن اآلن هو الوقت 
المناسب للتوسع وتنمية أعمالهم في منطقة الشرق األوسط«.

 وباإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، يقوم إيتاليان��و بدمج وصف��ات الطهاة 
المش��هورين، مثل س��يرجيو كوالش��ي، بطل الجيالتي، وماكس 
موريس��ي، صان��ع البينس��ا الروماني��ة الغنية والمبتك��رة، وذات 
الطع��م الروماني األصيل. من جهته، ق��ال مدير تطوير األعمال 
من مجموعة وجده عثمان غني: »نحن مجموعة من رواد األعمال 
المتحفزي��ن وذوي الخب��رة الذين يعملون ف��ي التوزيع بالجملة 
والتجزئة مع محترفين إيطاليين مش��هورين دوليًا. يسعدنا حقًا 

افتتاح أول فرع لنا في الشرق األوسط في مجمع دلمونيا«.
فيما قال مدير العالقات الحكومية والمستأجرين حسن الضبيب: 
»يس��تعرض المطعم الجديد ديكورًا أنيقًا وعريقًا مستوحى من 
ف��ن العمارة اإليطالي��ة والرومانية القديم، إل��ى جانب خدماته 
الممت��ازة وقائم��ة طعامه المبتك��رة. ويهدف مجم��ع دلمونيا 
للترحي��ب بالعالمات التجارية الجديدة في مركزه لتقديم تجربة 

ال مثيل لها للزوار«.
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 الرئيس التنفيذي لـ»بابكو« 
يستعرض مع الموظفين استراتيجيات المستقبل

اس��تعرض رئيس مجل��س إدارة ش��ركة بابكو 
الرئيس التنفيذي الدكتور داوود نصيف مفهوم 
»بابكو المس��تقبل«، وتطرق بش��كل موجز إلى 
اس��تراتيجيات المس��تقبل، والدور الريادي الذي 
تضطل��ع به ش��ركة بابكو ف��ي م��ؤازرة جهود 
التنمية المستدامة، وتحقيق الرؤية االقتصادية 
الطموحة للمملكة 2030. جاء ذلك خالل لقائه 
أمس بمق��ر الضيافة »ال��دار« مجموعة جديدة 
من موظفي ش��ركة بابكو لتناول الغداء، وذلك 

ف��ي إطار برنامج اللقاءات المس��تمرة للش��ركة 
م��ع مجموعات مخت��ارة من موظفيه��ا كل من 
مهندس عمليات أول مس��اعد بدائرة الخدمات 
الفني��ة أحم��د البردول��ي، وأخصائ��ي مس��اعد 
التوزي��ع الكهربائ��ي بدائ��رة الق��وى والمرافق 
عل��ي بوجيري، وأخصائي البيئ��ة بدائرة الصحة 
والس��المة والبيئة في برنام��ج تحديث مصفاة 
بابكو محمد غسان، وضابط المشتريات بدائرة 

المشتريات بالشركة وفاء الرويعي.

وخ��الل اللقاء، اس��تمع الدكتور نصي��ف إلى آراء 
الحض��ور، وناق��ش معهم ع��ددًا م��ن القضايا، 
السيما برنامج تحديث مصفاة بابكو، ومبادرات 
التحول الهامة التي يج��ري تنفيذها في الوقت 
الراه��ن، والت��ي تأت��ي ضم��ن أولوي��ات بابكو 
االس��تراتيجية من أجل تأهي��ل بابكو لالنتقال 
لحقبة جديدة من التطور واالزدهار وفق مفهوم 
»بابك��و المس��تقبل«، متوجه��ًا بجزيل الش��كر 

واالمتنان للحضور. 
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»ممارساتنا االستهالكية«.. يجب أن تتوقف فورًا
دعون��ا نتكلم »اقتصاد«. بعد الطفرة النفطي��ة الهائلة لدول مجلس التعاون 
الخليج��ي، وبع��د الوف��رة االقتصادية الكبي��رة التي حصلت خ��ال نصف القرن 
األخير، أخذ المواطن الخليجي على عاتقه العيش بطريقة اس��تهاكية محضة. 
فعاش المتعة بكل تفاصيلها الترفية، ولم يفكر بطريقة عميقة لما قد يحصل 
له في المس��تقبل، وخاصة أن االقتصاد الثابت والمستقر ال يمكن اإلمساك به 

طيلة الدهر؛ فهو الوحش المخادع.
إن نمط الحياة االستهاكية للمواطن الخليجي، واالنغماس فيها بشكل مرعب، 
ا يمكن للزم��ن أن يخلقُه من تغّيرات وانتكاس��ات اقتصادية  جع��اه يغفل عمَّ
مفاجئة خطيرة. فمن الحلم الترفي الش��خصي، إلى االعتقاد االقتصادي األعرج 
بريعية الدولة أو بما قد نس��ميه »بالدول��ة المعيلة«، خلقت في وعينا العيش 
بطريقة ترفية واستهاكية خاطئة، حتى دون النظر في ما قد تجرُّه تلكم األفكار 

والرؤى السطحية، فتحيلُه إلى أوضاع قلقة تمنعنا من البقاء في المستقبل!
خ��ال العقدي��ن األخيري��ن تحديدًا بات��ت أرصدة بع��ض الفاشينس��تات مثًا 
تتضخ��م، ودخلت الحياة االس��تهاكية لغالبيتهم جهة تبيي��ض األموال، وأخذ 
النمط المعيش��ي طريقة استهاكية خطيرة جدًا عند غالبيتنا. ونحن بصورة أو 
بأخرى تركنا قراءة الكتب واقتنينا أغلى »الماركات«، وتخلينا عن عش��اء المنزل 

الدافئ مع العائلة، بمطاعم تحلب جيوبنا بش��كل بشع، وبدل أن تكون السيارة 
وس��يلة للمواصات صارت وسيلة »للفش��خرة« والتباهي، وحتى المابس التي 
هي أداة لستر األجساد صارت مناسبة مهمة الستعراض مهاراتنا االستهاكية 
��م« ال ت��دوم، وألن »االقتصاد« ليس ف��ي جيوبنا طيلة  الس��طحية. وألن »النعِّ
العم��ر، وألن حياتنا المادي��ة كخليجيين رهينة بأس��عار النف��ط، وألن تقلبات 
األوض��اع االقتصادية مرتبطة بألف »حاجة وحاجة«، س��نعرف بعد فوات األوان 
أن حياتنا االس��تهاكية خال نصف قرٍن لم تكن صحيحة أبدًا، حيث مع كل هزَّة 
اقتصادية ممكنة قد تنهار أحامنا المادية، وقد تتحول كل كمالياتنا إلى كومة 
ق��ش قد تحترق في أي وقت. نحن نعتقد أن الس��لوك االىس��تهاكي الصحيح 
لإلنس��ان البحريني أو الخليج��ي، هو ما قد يجنبه مفاج��آت االقتصاد وتقلباته، 
وخاص��ة وقت انهيار أس��عار النفط، أو في حال فرض أي ن��وع من الضرائب، أو 
في أي إجراء تقوم به الدول، من شأنه فرملة تهاوي اقتصاداتها، وإعادتها إلى 
المنطقة اآلمنة. م��ن اآلن وصاعدًا علينا تغيير أنماط حياتنا الس��وقية، وعلينا 
االعتراف بخط��أ أفعالنا االس��تهاكية، واألهم عدم رمي كل هذه الممارس��ات 
الخاطئة على مناطق قد تكون بريئة منها. إن التصحيح االس��تهاكي هو الحل، 

وليس المطالبة باستمرارية هذه الممارسات.

 السكلر.. كيف جاءهم 
أبو عيسى بالخالص

قبل أسابيع س��معت خبرًا على إذاعة »البي بي سي«، مفاده أن المعهد 
الوطن��ي للصح��ة والرعاي��ة البريطان��ي أوصى باس��تخدام عق��ار جديد 
لمرضى فقر الدم المنجلي )الس��كلر(، وهو عبارة عن تحول نوعي لعاج 

هذا المرض والذي جاء بعد عشرين عامًا من األبحاث.
كان��ت هناك مداخات ع��دة في البرنام��ج من أطباء ونش��طاء ومرضى 
أصح��اب العاقة بالمرض، واتفق الجميع بأن هذا الدواء س��يكون نقلة 

نوعية في البروتوكوالت العاجية، ومخلصًا آلالم المئات.
ووقته��ا تمني��ت لو أن يكون ه��ذا ال��دواء متوفرًا لمرضى الس��كلر في 
البحرين، حيث هناك مجموعة تعاني وتتعذب منذ س��نوات طويلة، رغم 
كل الجهود التي تبذله��ا وزارة الصحة لهم، إال أنها معاناة عالمية منذ 

زمن.
وم��ا هي إال أيام ويأتي الخبر اليقين، خبر البش��ارة، حيث أمر س��مو ولي 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء بتوفير دواء كريزانليزوماب وإدخاله ضمن 
البروتوكول العاجي لمرضى الس��كلر بعد استكمال التجارب السريرية 

الازمة.
ليثبت س��موه م��ن جديد ب��أن المواط��ن يأتي ف��ي المق��ام األول من 
اهتمام��ات حكومت��ه، وأن الحكومة بقيادته لن تتوان��ى أو تدخر جهدًا 
لتوفر أفضل ما قدمه العالم في أي مجال يعنى بخدمة ورعاية اإلنسان.
م��ن ال يعلم أهمية هذه الخطوة لم يش��اهد يومًا معاناة أو آالم مرضى 
الس��كلر، لم يس��تمع لصرخاته��م وبكائهم والتي تمتد لس��اعات دون 
حل، لم يس��مع يومًا إنسانًا يتوس��ل الموت والخاص من األلم، كل هذه 
المعاناة جاء الوقت للخاص منها، وجاء الوقت ليعيش مرضى الس��كلر 

حياة طبيعية كما لم يعيشوها قط.
العاج س��يكون خاص��ًا لمرضى الس��كلر وأهاليهم وخاص��ًا لكثير من 
الك��وادر الطبية التي تتألم أللمهم وهي غير قادرة على تقديم أي ش��ي 
لهم بس��بب ع��دم توفر أي عاج وقته��ا. لذا فإن إقرار ه��ذا العاج على 
مس��توى الدولة ليس فقط خطوة عادية بل نقلة تاريخية تكتب لسمو 
ولي العهد رئيس الوزراء على مدى األيام القادمة، وسيذكرها ويتذكرها 
من عاش��وا أي��ام معاناة الس��كلر ويروونها ألبنائهم وكي��ف جاءهم أبو 

عيسى بالخاص من بعد اهلل، فشكرًا لكم.

»تاتا«
»تاتا« الش��ركة العائلي��ة التجارية والصناعية الهندي��ة العماقة والتي 
لديها استثمارات عالمية وتمتلك ش��ركة جاكوار والندروفر الشهيرتين، 
 Air استطاعت هذا األس��بوع استعادة تملكها لش��ركة الطيران الهندية
India والتي أسس��تها في عام 1932، بع��د أن ظلت تحت إدارة الحكومة 
منذ العام 1953. وقد حاولت الحكومة الهندية ومنذ مطلع العام الماضي 
للبحث ع��ن منقذ من القطاع الخاص لناقلته��ا الوطنية بعد أن أرهقتها 
ديونه��ا المتراكمة والت��ي وصلت إلى 8 ملي��ار دوالر وكانت تكلف خزينة 

الدولة 3 مايين دوالر يوميًا لتشغيلها! 
وانتظ��رت الحكومة أكثر من ع��ام ونصف للحصول على مش��تٍر للطيران 
الهندي بعد أن فاجأتها جائحة كورونا التي أوقفت حركة الطيران وجعلت 
االس��تثمار في قطاع الطيران أمرًا غي��ر مغٍر إطاقًا. والصفقة التي أعلنت 
مؤخ��رًا تبين تكفل »تات��ا« بمليارين من ديون الناقل��ة الثمانية وخروج 
الحكومة من اإلدارة الفعلية لش��ركة الطيران بع��د بيعها أغلب حصتها 

فيها. 
»تات��ا« لم تك��ن بعيدة عن قط��اع الطيران طوال فت��رة تملك الحكومة 
للطي��ران الهندي الوطني، فهي ظلت تدير طيران Vistara بالش��راكة مع 
الطيران الس��نغافوري وAirAsia India بالشراكة مع الخطوط الماليزية. 
وهذا يدل أن »تاتا« لديها الخب��رة والمقدرة -مبدئيًا- على تعديل وضع 
الطيران الهندي الرسمي إذا س��اعدتها الظروف وتحسنت الحركة الجوية 

في السنوات القادمة. 
هذه الصفقة الضخمة وعودة القطاع الخاص للعب دور أس��اس في قطاع 
الطي��ران الوطن��ي يجرن��ا إلى حال خط��وط الطيران ف��ي المنطقة والتي 
مثلها مث��ل جميع خطوط الطيران في العالم عانت وتعاني من خس��ائر 
فادحة بعد فترة ركود غير مس��بوقة اس��تمرت عامًا ونص��ف. وأعتقد أن 
خط��وة الحكومة الهندية للتخل��ص من عبء امتاك وتش��غيل طيرانها 
الوطني س��تكرر في عدة بل��دان هنا في الخليج، أما من خ��ال بيع أغلبية 
األس��هم أو من خال الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لضمان تدفق 
األموال. فإدارة الطيران مسألة مكلفة للغاية والتشبث بها لدواٍع سيادية 
أو سياس��ية أمر مفه��وم في ظل أوضاع مالية واقتصادية مس��تقرة لكن 
اس��تمرار الحال قد يكون من المحال في هذه األيام التي تسعى فيها كل 

الدول تعويض ما خسرته في أيام الجائحة. 
الجدي��ر بالذك��ر أن صفقة االس��تحواذ بين »تات��ا« والحكوم��ة الهندية 
تضمنت شرطًا بعدم تسريح أي فرد من أفراد القوى العاملة في الطيران 
الهن��دي البالغ عدده��ا 8 آالف لمدة عام على األق��ل وبذلك خففت - ولو 
نس��بيًا - من التبعات الس��لبية لتملك القطاع الخاص لناقلتها الوطنية. 
وهذا الش��رط يصبح ضرورة قصوى خاصة للعاملين المواطنين إذا سارت 

إحدى دولنا في طريق تخصيص خطوطها الجوية الوطنية.

البحرين تنتصر للتحالف العربي
كعادته��ا مملكة البحرين بمواقفها المس��اندة لألش��قاء 
ووقوفها الكامل في جمي��ع القضايا العادلة، لتحقق إنجازًا 
يمك��ن القول عنه انتص��ارًا للحق على الباط��ل في عقر دار 
المؤسس��ات الدولية، فبدعوة من البحرين وبدعم روس��يا 
ودول أخرى قد صوتت ضد قرار منح المحققين المستقلين 

ف��ي اليمن تفويض��ًا لعامي��ن. وبهذا القرار ف��إن البحرين 
وضع��ت بصمتها ف��ي مجلس حقوق اإلنس��ان فهي المرة 
األول��ى الذي يعد التصويت ضد القرار بهذا النوع في تاريخ 
المجل��س المكون م��ن 47 عض��وًا، إذ يعتبر ذل��ك موقفًا 
تاريخيًا مهمًا في مس��يرة مملكة البحرين على المس��توى 

الدبلوماسي. 
وال نس��تغرب أن تك��ون لمملكة البحرين ه��ذه البصمات 
في المؤسس��ات الدولية، فهي تعكس رؤي��ة البحرين في 
التعام��ل م��ع الملف��ات اإلقليمي��ة، والتأكيد عل��ى أهمية 
التكاتف في تحقيق األمن والس��لم الدوليين، وباألخص في 
القرارات التي من ش��أنها أن تؤثر عل��ى المجتمع الدولي، 
وك��ون أن مملكة البحرين جزء ال يتجزأ من التحالف العربي 
لدعم الش��رعية باليمن، فإنها س��اهمت في إنش��اء فريق 
الخب��راء الدوليين واإلقليميي��ن البارزين ح��ول اليمن وفق 
ق��رار مجل��س حقوق اإلنس��ان. وم��ن جهة أخ��رى، فهناك 
العديد من الش��واهد الت��ي دعت مملك��ة البحرين بقيادة 
ه��ذا القرار الرافض لمنح المحققي��ن التفويض في اليمن، 
حي��ث إن وصف قائد ميليش��يات االنق��اب الحوثي ب�»قائد 
للثورة« وهي من تهدد العمق اإلسامي المملكة العربية 

السعودية عبر صواريخها ومسيراتها التي تسببت باإلضرار 
بالمدنيين واستش��هاد جنودنا في التحالف العربي، إضافة 
إلى االنتهاكات الحقوقية التي تقوم فيها تلك الميليشيات 
المدعوم��ة من قبل إيران بحق اليمنيي��ن وتعطيل الحلول 
السياس��ية لتوحي��د اليمن على الرغم من حج��م المبادرات 

التي تطرحها الرياض الستقرار المنطقة.
خاص��ة الموضوع، أن قي��ادة مملكة البحري��ن لمثل هذه 
المواقف تؤكد نهجها المس��تمر والداع��م لجميع القضايا 
العادلة، وأن البحرين ه��ي العب مهم ومحوري في العديد 
من الملف��ات، وهذا النهج جاء بناًء على إرث تاريخي بقيادة 
س��يدي حض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل الب��اد المفدى حفظه اهلل ورعاه الداعم األول 
لجهود الس��ام في المنطقة، »حفظ اهلل البحرين وقائدها 

وشعبها.. وستبقى راية الحق دومًا منتصرة«.

cmahmood2@gmail.com

@cmahmood2

محمود المحمود

زاوية القبطان

نحن هنا.. أين أنتم؟
في تغريدة له كتب سعادة النائب األول لرئيس مجلس الشورى األستاذ جمال 
فخ��رو خبر تلقيه دعوة من القائم بأعمال س��فير الوالي��ات المتحدة األمريكية 
في البحرين لحضور احتفال السفارة بمرور 15 عامًا على توقيع اتفاقية التجارة 
الح��رة مع البحري��ن، لكنه وج��ه لومًا - غير مباش��ر - لبعض المس��ؤولين في 

المملكة، لغيابهم عن هذه االحتفالية على الرغم من أهميتها.
وللعل��م فإن حج��م التبادل التجاري بين البحرين وأمريكا يش��هد تصاعدًا كبيرًا 
وتكاد كفة ميزان التبادل التجاري أن تتساوى بين البلدين على الرغم من حجم 
اقتصاد أمريكا الهائل، حيث نش��ر مكتب اإلحصاء األمريكي – وليس البحرين – 
بيان��ات مفصلة عن حجم التبادل التجاري ف��ي العام المنصرم 2020، بإجمالي 
1.52 ملي��ار دوالر، كان��ت واردات البحرين منها 885.5 ملي��ون دوالر، وصدرت 

البحرين ألمريكا في المقابل سلعًا بمبلغ 637.6 مليون دوالر.
وتوض��ح البيانات أيض��ًا ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنس��بة %21 
على أس��اس سنوي وبنس��بة 87.6% في شهر ديس��مبر مقارنة بنظيره في عام 
2019، وهذه األرقام تعظم حجم التس��اؤالت حول غياب أهل التجارة واالقتصاد 
من المس��ؤولين في المملك��ة عن هذه االحتفالية، وأين كان��وا وما هو المبرر 
الذي ل��م يقدموه للمواطنين لتغيبهم عن مناس��بة تعتبر فرصة لنمو التبادل 

التجاري بين البلدين ورفع حجم صادراتنا في مواجهة الواردات.
ويوض��ح موقع مجل��س التنمية االقتصادي��ة أهمية أو مزاي��ا اتفاقيات التجارة 

الحرة من حيث تس��هيل التدفقات التجارية وتحفيز تدفق االستثمارات الواردة، 
وتنمية قطاعات الصناعة والخدمات الرئيس��ية، وتش��جيع تبادل الخبرات لخلق 
فرص عمل وتحفيز النمو، وأش��دد هنا على موضوع »خلق فرص عمل«، ألن أي 
زيادة في الص��ادرات تعني زيادة في أعداد التوظي��ف وزيادة في دخل المملكة 

واستقرارًا نسبيًا ألهم مكونات المجتمع وهم الشباب الباحث عن وظيفة.
وبالرغ��م من اعتراضي الش��ديد على بعض سياس��ات الحكوم��ة األمريكية في 
تعاملها مع بعض الملفات السياسية والحقوقية وخاصة في الشرق األوسط إال 

أنني أشجع وأدعم الملف االقتصادي لما فيه خير للوطن وللمواطنين.
ولم تتقدم أمريكا عن باقي الدول إال عبر االهتمام بأدق التفاصيل التي يمكن 
أن تجعلها األقوى اقتصادًا في الكرة األرضية، ولذلك لم تفوت سفارتها فرصة 
االحتف��اء باتفاقية التجارة الحرة مع البحرين، والتي ربما تعتبر صغيرة مقارنة 
م��ع دول أخرى، كما يحرص مكتب اإلحصاء األمريكي على حصر ونش��ر البيانات 
الخاص��ة بالتبادل التجاري مع جميع الدول، فأين نح��ن من هذه األمور؟ ولماذا 
ال يهت��م المس��ؤولون إال باألمور الش��كلية بعي��دًا عن البحث ع��ن الفرص غير 

المباشرة؟ وما الذي أشغلهم عن اقتناص الفرص من تلك المناسبة؟

* قبطان - رئيس تحرير جريدة »ديلي تربيون« اإلنجليزية

رسائل قيمة حكيمة من جاللة الملك في الخطاب السامي
دائم��ًا ما تتضمن الخطابات الملكية الس��امية لحض��رة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه اهلل ورعاه، رس��ائل قيمة 
وحكيمة، تحمل في طياتها خارطة طريق للمس��تقبل المش��رق الذي تعيش��ه 
مملكة البحرين في العهد الزاهر لجالته حفظه اهلل ورعاه، حيث حمل الخطاب 
الملك��ي الس��امي لجالته أمس، خ��ال افتتاح دور االنعق��اد الرابع من الفصل 
التش��ريعي الخامس لمجلسي الش��ورى والنواب  ، مجموعة من الرسائل للداخل 
والخارج، تش��ير إلى النظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة لجالته فيما يتعلق بأمن 

المجتمع البحريني وسامته واستقراره ورفاهيته في المملكة الرشيدة.
لقد حرص جالة الملك المفدى على التأكيد على بناء مرحلة جديدة من العمل 
الجاد والمثمر ضمن المس��يرة المباركة والنهضة المتميزة التي وضع بذورها 
األجداد واآلب��اء في مملكة البحرين، مع ضرورة التمس��ك بالدس��تور والقانون 
وترس��يخ الع��ادات والتقاليد حيث تحظ��ى التجربة الديمقراطي��ة في البحرين 
بمس��توى حضاري راٍق يؤكد النظ��رة الثاقبة لجالة الملك في إقرار المش��روع 

اإلصاحي من خال ميثاق العمل الوطني.
وم��ن إنصاف جالته دائمًا تقدير الجهود الكبيرة والمتواصلة لصاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي العهد، رئي��س مجلس الوزراء، 
حفظ��ه اهلل ورعاه، من خال قيادته الحكيمة لرئاس��ة الحكومة، وإدارته الفذة 
ألزم��ة جائحة »كورون��ا« )كوفيد19(، حيث اس��تطاع بج��دارة منقطعة النظير 
قي��ادة فريق البحرين، واإلش��راف على جه��ود الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفي��روس »كورون��ا«، وهو ما أتى ثم��اره بتصنيف مملكة البحري��ن في المركز 
األول عربي��ًا، والثان��ي عالميًا، م��ن حيث التعام��ل مع الجائحة وع��دد الحاالت 
القائمة للفيروس، ومعدل تغطية التطعيمات لألفراد في الباد ومدى العودة 
إلى الحياة الطبيعية، بحس��ب مؤش��ر »نيكاي« الياباني للتعافي من الفيروس، 
حيث تفوقت البحرين على دول مثل أمريكا وروس��يا والصين وفرنسا والمملكة 

المتحدة وألمانيا وسويسرا والسويد وهولندا.
ولع��ل ما يلف��ت انتباهنا هو تركي��ز حضرة صاحب الجال��ة الملك المفدى في 
خطابه السامي أمس على األداء االقتصادي القوي لمملكة البحرين والذي يبعث 
روح��ًا من التف��اؤل واالرتياح والعودة إلى مس��ارات النمو وفق��ًا لرؤية البحرين 

االقتصادي��ة 2030، حيث اس��تطاعت مملك��ة البحرين خال الفت��رة الماضية 
التعامل بشكل احترافي مع التحوالت العالمية المتسارعة، لذلك جاءت اإلشارة 

إلى وجاهة وفعالية البرامج الحكومية لتحقيق التوازن المالي.
وال ش��ك في أن التنمية االقتصادية مش��تملة األبعاد تحت��اج إلى التركيز على 
المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة وهو األمر الذي تناوله جالة الملك المفدى 

مع ضرورة االهتمام بمجال الصناعة وعلوم المستقبل.
ودائمًا ما يكون لشباب البحرين نصيب كبير من اهتمام جالة الملك المفدى، 
وه��و ما حرص على التأكيد عليه بضرورة االهتمام واالرتقاء بالكوادر الوطنية، 
والعناية بقضايا الش��باب البحريني، كما أن الخطاب الملكي الس��امي دائمًا ما 

يدعم تقدم المرأة البحرينية، مباركًا عطاءها وسعيها الكريم لنهضة الباد.
وألن منظومة حقوق اإلنس��ان في فكر جالة الملك المفدى، فقد جاءت اإلشارة 
إلى برنام��ج العقوبات البديلة، حيث تميزت البحري��ن بوضع اآلليات التنفيذية 
والُبن��ى التحتية الازمة لمراكز اإلصاح والس��جون المفتوح��ة، وفق الضوابط 
المح��ددة، م��ن أجل دمج المس��تفيدين من ه��ذا البرنامج ف��ي المجتمع، وهو 
ما يؤكد على نش��ر ثقافة األمان واالس��تقرار وتحقيق الترابط األس��ري وتعزيز 
النسيج المجتمعي في المملكة. وعلى المستوى الخارجي، دائمًا ما يؤكد جالة 
الملك المفدى على نهج البحرين الداعي إلى نش��ر ثقافة الس��ام ونبذ التطرف 
والعنف، لذلك كانت الدعوة الملكية لألطراف الدولية بضرورة االهتمام بخطوط 
الماحة الدولية وحماية الس��فن التجارية في الخلي��ج العربي وبحر العرب من 

الهجمات العدائية، من خال التنسيق والتشاور لمكافحة آفة اإلرهاب.
ودائم��ا ما تكون جهود رجال ق��وة الدفاع ووزارة الداخلية مح��ل تقدير واعتزاز 
م��ن القيادة الرش��يدة، لذلك فإن تلك الجهود من القوات المس��لحة في برامج 
التصني��ع الحربي المتقدم محل فخر واعتزاز م��ن جالة الملك المفدى من أجل 

تحقيق القوة الدفاعية لدعم المنطقة واستقرارها.
إن الرس��ائل البليغ��ة والحكيمة والقيمة من جالة المل��ك المفدى في خطابه 
الس��امي أمس تضع خارطة طريق لمرحلة جديدة من االستقرار واألمن واألمان 
والنهوض االقتصادي تلي مرحلة االنتصار على جائحة »كورونا« والتعافي من 

آثار األزمة وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد المملكة.



المنامة - بنا

انتخابات مجلس الشورى القطري 
انتكاسة حقيقية لنظام قطر الذي 
راهن على إجرائها بشكلها الناقص 
والتي تســـتثني بقوانينها الجائرة 
فئـــة عريضة من الشـــعب القطري، 
وتمثل وصمة عار كبرى في جبين 
النظـــام القطـــري لمـــا مارســـته من 
تمييز وعنصرية وإقصاء تعّرضت 
له القبائل العربية، ومن بينها قبيلة 

المرة فـــي أول تجربة ديمقراطية 
ولدت ميتة، والقت رفًضا واســـًعا 
لهـــا  تعرضـــت  كبيـــرة  وانتقـــادات 
الدوحـــة بعـــد تصريحـــات وتقارير 
عدة على لســـان منظمات حقوقية 
ودوليـــة أكـــدت حجـــم االنتهاكات 
مواطنيـــن  حـــق  فـــي  الكبيـــرة 
قطـــر الذيـــن انتـــزع منهـــم النظـــام 

مواطنتهم.

االنتخابات القطرية.. العدالة 
الغائبة والوعود الزائفة

)١٢(

(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

آخر تحديث - 9:00 مساًء   |   10 أكتوبر 2021
سيتم تغيير لون الشعار في تطبيق 
”مجتمع واعي“  إلى اللون  األصفر 

بشكل تلقائي لجميع المؤهلين 

ألخذ الجرعة المنشطة.
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1700 مـواطـــن يـقـصــــدون بـرلـيــــن لالسـتـشـفــــاء فـــي 3 ســنــــوات

انتعاش مرتقب لسياحة البحرينيين العالجية والترفيهية بألمانيا

رحبت فعاليات ســـياحية وطبية بقرار جمهورية ألمانيا 
االتحاديـــة بالســـماح للمواطنين البحرينييـــن الحاصلين 
علـــى التطعيمـــات المعتمـــدة المضادة لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( دخول أراضيها، وذلك لحاملي التأشـــيرات 
الصالحة لجميع األغراض بما فيها التأشـــيرة السياحية، 
مـــع ضـــرورة إجراء فحـــص مختبـــري لفيـــروس كورونا 

)PCR( قبل السفر بـ 48 ساعة.
وأكـــدوا فـــي تصريحات لـ “البالد االقتصـــادي” أن ألمانيا 

تعتبـــر وجهـــة مفضلـــة للبحرينييـــن لغايـــات الســـياحة 
األعمـــال  ومباشـــرة  والترفيـــه  واالســـتجمام  العالجيـــة 
التجارية، متوقعين تســـجيل زيادة ملحوظة في أعداد 
الســـياح البحرينييـــن إلـــى ألمانيـــا بحلـــول نهايـــة العـــام 

الجاري.
وفي هذا الصدد، قال صاحب مكتب سفريات البحرينية 
الســـياحة  “تأتـــي  الشـــرقي  محمـــد  الدوليـــة  األلمانيـــة 
العالجية من البحرين أللمانيا في المرتبة األولى بنســـبة 

50 % من المســـافرين، إذ تمثل السياحة العالجية هناك 
أهميـــة كبـــرى لـــدى الكثير من الســـياح والمرضـــى؛ نظًرا 
لتمتعهـــا بامتيـــازات متعددة في المجـــال الطبي يصعب 
توافرهـــا فـــي أماكن أخـــرى، كمـــا تتوافر المستشـــفيات 
الطبيـــة  المجـــاالت  فـــي  المتخصصـــة  العـــالج  ومراكـــز 
المختلفـــة على رأســـها مرض الســـرطان، يليه العظام ثم 
العـــالج الطبيعـــي، كما تشـــتهر كثيًرا بعالجـــات األطفال 

)٢٢(والتخصصات الدقيقة والمهارة في التشخيص”.
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قـــال عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة إننا نســـير بثبـــات وبأداء اقتصـــادي قوي يبعث 
علـــى االرتيـــاح والتفـــاؤل بعـــودة واثقـــة لمســـارات النمـــو 
بحســـب مـــا تطمح لـــه رؤية البحريـــن االقتصاديـــة 2030، 
التي تســـاهم بكفاءة عالية في تعافـــي اقتصادنا الوطني، 
وتتعامل بشكل محترف مع التحوالت العالمية المتسارعة 
لالســـتفادة من فرصها، بهـــدف تعزيز التنافســـية والمكانة 

االقتصادية لمملكة البحرين.
وتفّضـــل جاللـــة الملـــك، فشـــمل برعايتـــه الكريمـــة أمـــس، 
افتتاح دور االنعقاد الرابع من الفصل التشـــريعي الخامس 
لمجلســـي الشورى والنواب والذي أقيم بقصر الصخير عبر 
االتصـــال المرئي، وذلك بحضـــور ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة. وأضاف جاللته “نتوّجه بشكرنا وتقديرنا لصاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي 
عهدنـــا األمين رئيس مجلس الوزراء، على جهوده الكبيرة 
والمتواصلـــة فـــي إدارة األزمـــة الصحيـــة الطارئـــة، الـــذي 
يشـــرف، حتى هذه اللحظة، علـــى كافة تفاصيلها، وبتنفيذ 
متميـــز لفريـــق البحرين بجميع كـــوادره، والذين نكّن لهم - 
بدورنا - كل امتنان واعتزاز نظير خدماتهم المشّرفة التي 

ستذكرها لهم بالدنا على الدوام”.

أداء اقتصادي قوي يبعث على االرتياح والتفاؤل
جاللــة الملــك: نشكــر ولــي عهدنــا األميــن رئيــس الــوزراء لجهــوده بإدارة األزمـــة الصحيـــة

المنامة - بنا

)03 - 02(

افتتاح دور االنعقاد الرابع من الفصل التشـــريعي الخامس لمجلســـي 
الشـــورى والنواب يمثل بداية متجددة للمسيرة البرلمانية البحرينية 
التي تحظى بالرعاية الملكية باعتبار الســـلطة التشريعية ركنا أساسا 
ضمـــن المشـــروع الوطنـــي اإلصالحـــي الشـــامل بقيـــادة عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، والـــذي أثبت أن 
تجربتنا الوطنية جديرة بالمســـتوى الحضـــاري الرفيع ألهل البحرين 

الكرام.
وما يعطي هذا الدور الزخم األكبر هو ما تشـــهده البحرين من دخول 
مرحلـــة جديـــدة بالتعافـــي االقتصادي مـــن تداعيات جائحـــة كورونا 
بفضـــل من هللا وجهود فريق البحرين الذي ســـطر قصة نجاح حازت 
علـــى إعجـــاب الجميع في الداخـــل والخارج وذلك بقيـــادة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، الذي أدار األزمة الصحية الطارئة بكل مهنية وعزم وتميز.

وتعتبر الكلمة الســـامية التي يلقيها جاللـــة الملك في افتتاح كل دور 
انعقـــاد بمثابـــة خريطة طريـــق للبحرين عموما وللســـلطتين تحديدا، 
باعتبارهـــا تتضمـــن المبادئ األســـاس التي تهتدي بها الســـلطتان في 
ســـبيل أداء مهامهما واختصاصاتهما الدســـتورية. وقد حملت الكلمة 
الســـامية دعوة ألصحـــاب األعمال ضمـــن قطاعات الدولـــة اإلنتاجية 
والخدميـــة واالقتصاديـــة القتـــراح مزيـــد مـــن األفـــكار والمبـــادرات 
لتنميـــة اقتصاديـــة شـــاملة األبعـــاد. وتمثـــل الرؤيـــة الملكيـــة في هذا 
الجانب رؤية لتمكين القطاع االقتصادي والصناعي لالضطالع بدور 
فاعـــل في مســـيرة التنمية الوطنيـــة واالقتصادية من خـــالل التركيز 
علـــى المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، التي تشـــكل النســـبة األكبر 
بمؤسســـات ســـوق العمـــل، لتســـاهم بشـــكل فاعـــل ومؤثر فـــي مجال 
الصناعـــة وعلـــوم المســـتقبل، باعتبـــار هذا االســـتثمار هو لغـــة العصر 

والمستقبل.
كمـــا يمثـــل برنامـــج التـــوازن المالـــي قصة نجـــاح بحرينية فـــي إدارة 
الموارد بترشيد وكفاءة، ولوال جائحة كورونا لحقق البرنامج أهدافه 
الكبـــرى، إال أن الفرصة تتجدد اليـــوم بتمديد عمر البرنامج من خالل 
وضع التدابير الكفيلة بتطبيقه مع دخول مرحلة التعافي االقتصادي 
مـــن خالل حزمة التشـــريعات التي تواكب متطلبات التنمية وتســـهم 
فـــي تحقيق التطور المســـتمر للحكومة بأحدث الممارســـات اإلدارية 

والتقنية.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالتوجيـــه الملكـــي بشـــأن البـــدء في وضـــع اآلليات 
التنفيذيـــة والبنـــى التحتيـــة لمراكـــز اإلصـــالح والســـجون المفتوحة 
ووفـــق ضوابـــط محـــددة فـــإن ذلـــك يعكـــس الـــروح األبويـــة، ويعتبر 
امتـــدادا للنجـــاح المتميـــز فـــي إطـــالق برنامـــج العقوبـــات البديلـــة 
والتوســـع بـــه بالفتـــرة الماضيـــة ومـــا حظي به مـــن ترحيب وإشـــادة 
بجميع المستويات، إذ كان التعامل في هذا الموضوع من وجهة نظر 
حقوقيـــة وقانونية وإنســـانية بالدرجـــة األولى، وكل هـــذه المبادرات 
وغيرها تســـهم بشكل كبير في إعادة دمج المستفيدين في المجتمع 

ليعودا أفرادا صالحين.

الكلمة السامية خريطة طريق للبحرين

هبة محسن

مجلس الوزراء ينوه بقرار “حقوق اإلنسان” التابع لألمم المتحدة بشأن اليمن

تطوير إجراءات تقييم واعتماد المستشفيات والمراكز الصحية

المنامة - بنا

وافـــق مجلس الوزراء على مذكرة وزيرة الصحة بشـــأن تطوير 
إجراءات تقييم واعتماد المستشفيات والمراكز الصحية العامة 
والخاصـــة، التي تهـــدف إلى ضمان االمتثـــال لألنظمة والمعايير 
المعتمـــدة للخدمـــات المقدمة للمرضى والرعاية، بما يســـهم في 
رفـــع جودة وكفاءة الخدمات الصحية بالمملكة، حيث سيســـهم 
االعتماد الوطني في إنشـــاء شراكة مســـتمرة ومفتوحة وبناءة 
بيـــن الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن الصحيـــة والمؤسســـات 

الصحية.
وترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، االجتماع االعتيادي األسبوعي 
لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية. ونّوه المجلس 
بقرار مجلس حقوق اإلنســـان التابع لألمم المتحدة بشأن اليمن، 
متمّنًيـــا أن يدعـــم الخطـــوات الهادفـــة لمزيد من االســـتقرار في 

)06(اليمن الشقيق.
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انطالق أولى فعاليات “الحلبة لك”نشر كواليس مسلسل “منورة بأهلها”العراق: المشاركة تتجاوز ثلث عدد الناخبينإحالة مكتبي تدقيق لـ “مجلس تأديب”خلف يفتتح قمة المدن الذكية
افتتح وزير األشغال وشؤون  «

البلديات والتخطيط العمراني 
عصام خلف صباح أمس األحد 

فعاليات النسخة الخامسة من 
قمة البحرين للمدن الذكية 2021 

بقاعة الخليج للمؤتمرات في 
فندق الخليج.

أحالت وزارة الصناعة والتجارة  «
والسياحة مكتبي تدقيق حسابات 

إلى مجلس تأديب مدققي 
الحسابات وذلك بعد ضبط عدد 

من المخالفات ذات العالقة 
بمهنة تدقيق الحسابات.

أغلقت صناديق االقتراع أبوابها في  «
العراق، مساء أمس في تمام الساعة 

 السادسة بتوقيت بغداد.
وقال رئيس مجلس المفوضية 

القاضي جليل عدنان إن نسبة 
المشاركة العامة باالنتخابات تجاوز 
ثلث عدد الناخبين في عموم العراق.

روج أبطال مسلسل “منورة  «
بأهلها” للعمل بنشر صور 

من الكواليس عبر حساباتهم 
بمواقع السوسيال ميديا وذلك 
تمهيًدا لعرضه قريًبا على إحدى 

المنصات الرقمية خالل األسابيع 
القليلة المقبلة.

تنطلق يوم الجمعة الموافق  «
15 أكتوبر أولى فعاليات 

“الحلبة لك” الليلية 
للسيارات والدراجات النارية 
التي يعشقها محبو رياضة 

السيارات، والتي تقام في 
حلبة البحرين الدولية، موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط.



 تفّضل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فشمل برعايته الكريمة أمس، افتتاح دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس 
لمجلسي الشورى والنواب والذي أقيم بقصر الصخير عبر االتصال المرئي، وذلك بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة. ولدى وصول جاللة الملك إلى قصر الصخير، عزفت الفرقة الموسيقية السالم الملكي. كما حضر االفتتاح بمعية جاللته، الممثل الشخصي 

لجاللة الملك سمو الشيخ عبد هللا بن حمد آل خليفة، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وحضر االفتتاح عـــن بعد كذلك رئيس مجلس 
النـــواب فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل، ورئيـــس 
مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، ووزير 
شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنـــواب غانـــم بن 
فضـــل البوعينين وأعضاء المجلســـين من مقر 

مجلس الشورى والنواب.
 وقـــد اســـتهل االفتتاح بتالوة آيـــات من الذكر 
الحكيـــم، ثـــم تفّضـــل صاحـــب الجاللـــة العاهل 

بإلقاء الخطاب السامي، فيما يلي نصه:
 بســـم هللا الرحمن الرحيم الحمد لله، والصالة 
والسالم على رســـول هللا، سيدنا محمد وعلى 
واألخـــوات  اإلخـــوة  أجمعيـــن،  وصحبـــه  آلـــه 
أعضـــاء المجلـــس الوطنـــي الموقرين، الســـالم 
عليكـــم ورحمـــة هللا وبركاتـــه وبعـــد، فيطيـــب 
لنـــا، وعلـــى بركـــة هللا، أن نفتتـــح دور االنعقاد 
الرابـــع لمجلســـكم الموقـــر فـــي فصلـــه الحالي، 
متطلًعـــا معكـــم إلـــى مرحلة جديدة مـــن العمل 
الجـــاد والمثمر، ضمن مســـيرة النهضة المباركة 
التـــي بدأها اآلباء نحو وطـــن المحبة والحرية 
والرخـــاء، وفي ســـياق اســـتمرارية دســـتورية 
منتظمـــة تعمل على ترســـيخ تقاليدنا الرصينة 
التـــي تتميـــز بهـــا تجربتنـــا الوطنيـــة الجديـــرة 
بالمســـتوى الحضـــاري الرفيـــع ألهـــل البحريـــن 

الكرام.
المقـــام، إال أن نتوّجـــه  فـــي هـــذا   وال يســـعنا 
بشكرنا وتقديرنا لصاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي عهدنا األمين 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، على جهـــوده الكبيرة 
والمتواصلة في إدارة األزمة الصحية الطارئة، 
الـــذي يشـــرف، حتى هـــذه اللحظة، علـــى كافة 
تفاصيلهـــا، وبتنفيـــذ متميـــز “لفريـــق البحرين” 

بجميـــع كوادره، والذين نكّن لهم - بدورنا - كل 
امتنان واعتزاز نظير خدماتهم المشـــّرفة التي 

ستذكرها لهم بالدنا على الدوام.
 ونخـــص بالذكـــر هنـــا، الطواقـــم الطبيـــة علـــى 
الصفـــوف األمامية، وهـــم يواجهـــون الجائحة 
بســـالح التطعيم والتحصين، وبتعاون مشكور 
مـــن قبـــل الجميـــع، حامديـــن هللا الـــذي أعاننـــا 
علـــى تجاوز هـــذا الظرف، دون أن ننســـى، في 
ِخَضّمْ كل ذلك، من فقدناهم من أرواح عزيزة، 
ندعـــو لهم بالرحمة والمغفـــرة، وألهلهم بالصبر 

والسلوان.
صعوبـــة  مـــن  فبالرغـــم  واألخـــوات،  األخـــوة   
المرحلة، إال أننا، وبفضل من هللا، نســـير بثبات 
وبـــأداء اقتصـــادي قوي يبعـــث علـــى االرتياح 
والتفاؤل بعودة واثقة لمســـارات النمو بحسب 
االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة  لـــه  تطمـــح  مـــا 
2030، التي تســـاهم بكفـــاءة عالية في تعافي 
اقتصادنـــا الوطنـــي، وتتعامل بشـــكل محترف 
مـــع التحوالت العالمية المتســـارعة لالســـتفادة 
من فرصهـــا، بهدف تعزيز التنافســـية والمكانة 

االقتصادية لمملكة البحرين.
 ومن هذا المنبر، ندعو جميع أصحاب األعمال 
- ضمـــن قطاعات الدولـــة اإلنتاجية والخدمية 
واالقتصاديـــة - إلى اقتـــراح المزيد من األفكار 
والمبـــادرات لتنميـــة اقتصادية شـــاملة األبعاد، 
مـــع التركيـــز علـــى دور المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة كمحركات لبلوغ أهـــداف التنمية 
الصناعـــة  مجـــال  فـــي  خصوًصـــا  المســـتدامة 
وعلوم المســـتقبل، وعلى كيفية تطوير تعاملنا 
مـــع التحديـــات البيئية واألزمـــة المناخية التي 
تطول كوكبنا، بمد يد التعاون من أجل مواقف 

عالميـــة مؤثـــرة، نجدد من خاللها ســـبل حماية 
البيئـــة من أيـــة مخاطر مســـتجدة لحفظ بنائنا 

اإلنساني والحضاري.
 وال يفوتنا في سياق حديثنا عن أهمية التعافي 
االقتصـــادي والبيئـــي، أن نشـــير إلـــى وجاهـــة 
وفعالية البرامـــج الحكومية لتحقيـــق التوازن 
المالي واالكتفاء الذاتي كمدخل أساسي لتنمية 
واســـتدامة مواردنا وثرواتنـــا الوطنية.. اليوم 
وغـــًدا. مشـــيدين هنـــا، بالتطور المســـتمر ألداء 
حكومتنا الموقرة الملتزمة بأحدث الممارسات 
تشـــديد  فـــي  والمتمثـــل  والتقنيـــة،  اإلداريـــة 
الرقابـــة علـــى جـــودة اإلجـــراءات والخدمـــات 
المقدمـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن، ورفع كفاءة 
وعدالـــة توزيع الدعـــم الحكومـــي، وباهتمامها 
المســـتمر لالرتقاء بالكـــوادر الوطنية، والعناية 
بقضايـــا الشـــباب البحريني ودعـــم تقدم المرأة 
البحرينيـــة، لتتوالى اإلنجازات المشـــّرفة التي 
نشـــهدها علـــى كافـــة المســـتويات وفـــي جميع 
المجاالت، وللمـــرأة مكانتها الرفيعة في بالدنا، 
ولله الحمد، فهي مباركة في ســـعيها وعطائها، 

ولها كل التقدير والتكريم.
 ونوّجـــه هنـــا باالســـتمرار فـــي دعـــم وتطويـــر 
الخطـــط والبرامج التـــي ُتخصص لذلك، وعلى 
الوطنيـــة  الخطـــة  الحصـــر،  ال  المثـــال  ســـبيل 
لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة بمبادراتهـــا الهامـــة 

وصندوق األمل بمشاريعه الطموحة.
وتســـعدنا اإلشارة في هذا السياق، بأننا نعيش 
اليـــوم أجواء من التوافق والطمأنينة والمحبة 
كأســـرة واحـــدة في هذا المجتمـــع اآلمن، وهي 
أجواء مشـــجعة تجعلنـــا نمضي قدًمـــا لتطوير 
التشـــريعات ونظـــم العمـــل، خصوًصا مـــا تعلق 

وتعزيـــز  اإلنســـانية  الحقـــوق  بحمايـــة  منهـــا، 
الترابط األسري والنسيج المجتمعي.

ومـــن بيـــن أهـــم البرامـــج المنفـــذة علـــى هـــذا 
الصعيـــد، برنامج العقوبات البديلة، الذي نجح، 
بالرغم من حداثة تطبيقه، في تحقيق أهدافه 
إنســـانية  بأبعـــاد  حضـــاري  وطنـــي  كمشـــروع 
شـــاملة. ولمواصلـــة الجهود الوطنيـــة لالرتقاء 

بمنظومة حقوق اإلنســـان، فقـــد وّجهنا، بالبدء 
فـــي وضع اآلليـــات التنفيذية والُبنـــى التحتية 
الالزمة لمراكز اإلصالح والســـجون المفتوحة، 
ووفـــق ضوابـــط محـــددة، لضمان إعـــادة دمج 
مجتمعهـــم  فـــي  البرنامـــج  مـــن  المســـتفيدين 
لمســـتقبٍل  التطلـــع  علـــى  يشـــّجعهم  وبتفـــاؤل 

مشرق، بإذن هللا. 

مملكـــة  تواصـــل  الكريـــم،  الحضـــور 
البحرين التزامها بنهجها الدبلوماســـي 
الجـــوار  علـــى سياســـة حســـن  القائـــم 
األشـــقاء  مـــع  المتبـــادل  واالحتـــرام 
واألصدقـــاء فـــي كل مـــكان. وفي هذا 
الصـــدد، نتابع بقلق شـــديد مـــا تتعّرض 
لـــه الميـــاه اإلقليميـــة للخليـــج العربـــي 
مـــن اســـتهداف متعمد يهـــّدد أمن هذه 
المنطقـــة الحيويـــة وخطـــوط المالحة 
الدوليـــة. ونجـــد بـــأن مـــا تتعـــّرض لـــه 
الســـفن التجاريـــة فـــي الخليـــج وبحـــر 
العـــرب مـــن هجمـــات عدائيـــة متكررة، 
يتطلب المزيد من التنسيق مع مختلف 
األطـــراف الدوليـــة مـــن أجـــل مكافحة 
قوى اإلرهـــاب، ووقف دعمها وتمويلها 

من أي طرف كان.
 وســـيبقى التمســـك بالعمـــل والمصيـــر 
المشـــترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة 
من ثوابت البحرين الوطنية والقومية، 
ا كانـــت التحديات، فإن بالدنا تعتّز  وأيًّ
بالمســـيرة الخليجيـــة المباركة وتتطلع 
ألن يعود العمل ضمن مساره الطبيعي، 
لمجلـــس  النبيلـــة  لألهـــداف  تحقيًقـــا 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، بمـــا 
تصبو إليـــه لتوحيد الصفوف وتقريب 

القلوب وتنمية المصالح المشتركة.
 األخـــوة واألخـــوات، إنه ليســـّرنا بهذه 
المناســـبة الطيبـــة أن نشـــيد بالتعـــاون 
الموقـــرة  الحكومـــة  بيـــن  اإليجابـــي 
والمجلـــس الوطنـــي الـــذي أصبـــح من 
تقاليدنـــا الوطنيـــة، وننظـــر إليـــه بعين 
االرتيـــاح لما ينتج عنه من مشـــاورات 
ومناقشات بّناءة، بهدف وضع الحلول 
الفّعالة ومراجعة وتطوير التشـــريعات 
ذات األولويـــة، هـــذا فضـــاًل عـــن الدور 
الكبيـــر الـــذي تتـــواله وفـــود المجلـــس 
فـــي إبراز صـــورة البحرين فـــي المنابر 
فـــي  المماثلـــة  والمجالـــس  الدوليـــة 

األقطار الشقيقة والصديقة.
 وال يســـعنا هنـــا إال أن نخص وبكثير 
الجهـــود  واالعتـــزاز،  التقديـــر  مـــن 
البارزة والتضحيات الباســـلة لقواتنا 
فـــي  األمنيـــة  وأجهزتنـــا  المســـلحة 

حمايـــة ســـياج الوطـــن والمحافظـــة 
علـــى منجزاته وســـيادته، وأن نعرب 
بالـــغ  عـــن  العســـكرية  لمؤسســـاتنا 
ســـرورنا ومباركتنـــا إلقدامهـــم علـــى 
المتقـــدم  الحربـــي  التصنيـــع  برامـــج 
وتوطيـــن عملياتهـــا، انســـجاًما مع ما 
نشـــهده من تجارب إقليمية تشـــعرنا 
الدفاعيـــة  القـــوة  لتحقيـــق  بالفخـــر 

الداعمة الستقرار المنطقة.
 وفي ختام هذا الحديث، ومن منطلق 
اعتزازنـــا بمـــا ُيبـــذل مـــن جهـــد وطني 
مخلـــص في مياديـــن اإلنتـــاج والبناء، 
والتقديـــر  والثنـــاء  بالتحيـــة  نتوّجـــه 
برجالهـــم  الكـــرام،  مواطنينـــا  لعطـــاء 
 - معهـــم   - نمضـــي  ونحـــن  ونســـائهم، 
بمعنويات عالية لنحقق للجميع الحياة 
تقدمنـــا  واضعيـــن  والكريمـــة،  الحـــرة 
الحضـــاري نصـــب أعيننـــا تحـــت لـــواء 
دولة المؤسسات والقانون. مع خالص 
التمنيـــات لـــدور انعقاد موفـــق يواصل 
والمكاســـب  المنجـــزات  علـــى  بالبنـــاء 
الوطنيـــة، التي ما كان لهـــا أن تتحقق، 
إال بتوفيق من هللا، ومن ثم اجتهادكم 
في خدمة الوطن الغالي، كٍل من موقع 
مســـئوليته، وهي نتائج تدعونا للفخر 

بكم وبجميع أهل البحرين األعزاء.
بوركتـــم وبوركـــت خطاكم على طريق 
الخير والفالح، والسالم عليكم ورحمة 

هللا وبركاته.
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المنامة - بنا

نسير بثبات وبأداء اقتصادي قوي يبعث على االرتياح والتفاؤل بعودة واثقة لمسارات النمو

جاللة الملك: نشكر ولي عهدنا األمين رئيس الوزراء علـــــــــــى جهـــوده المتواصلــة فــي إدارة األزمـــة الصحيــة
نحيي عطاء مواطنينا الكرام وماضون معكم بمعنويات عالية لنحقق للجميع الحياة الحرة والكريمة

 كمـــا ألقـــت رئيـــس مجلـــس النـــواب فوزيـــة بنـــت 
عبـــدهللا زينل كلمة، قالت فيها: بســـم هللا الرحمن 
الرحيم الحمد لله، والصالة والســـالم على أشـــرف 
وصحبـــه  آلـــه  وعلـــى  محمـــد  ســـيدنا  هللا،  خلـــق 

أجمعين..
ســـيدي.. حضرة صاحـــب الجاللة، الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البالد المفـــدى، حفظكم 
هللا ورعاكم. صاحب السمو الملكي، األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، حفظـــه هللا.. أصحـــاب الســـمو والمعالي 
والســـعادة..األخوات واألخوة.. الحضـــور الكرام.. 
صاحـــب  وبركاتـــه،  هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـالم 
الجاللـــة، إنـــه لمـــن دواعـــي الفخـــر واالعتـــزاز، أن 
أرفـــع إلى مقام جاللتكم الســـامي، باســـمي ونيابة 
عـــن إخواني وأخواتي، أعضـــاء المجلس الوطني، 
أســـمى آيـــات الشـــكر والتقديـــر، وعظيـــم العرفان 
واالمتنـــان، علـــى تفّضـــل جاللتكـــم، حفظكـــم هللا 
ورعاكـــم، بافتتـــاح دور االنعقاد الرابـــع، من الفصل 

التشـــريعي الخامس، لنواصـــل بقيادتكم الحكيمة، 
وتوجيهاتكم السديدة، مسيرة العمل الوطني على 
األســـس والقواعد التي أرســـيتم جاللتكم دعائمها 
القويـــة ومرتكزاتها المتينة لبناء وطن ديمقراطي 
عصـــري تترســـخ فيـــه الحريـــات وتتعاظـــم فيـــه 
المكتســـبات، واضعيـــن ُنصـــب أعيننـــا توجيهاتكم 
الســـامية للعمل مـــن أجل تطور وارتقـــاء منظومة 
هدفنـــا  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الشـــاملة  التنميـــة 

وغايتنا رفعة الوطن ورخاء المواطنين.
صاحـــب الجاللة، لقد قطعـــت مملكة البحرين، في 
ظل قيادتكم المباركة، سنوات مضيئة من التقدِم، 
فحققت مـــن الطموحات التنمويـــة واإلنجازات ما 
كان مؤمـــالً وأكثـــر، فأصبحـــت نموذًجا فـــي إرادة 
الـــدول على النهـــوض، ومثااًل على ســـعي وعزيمة 

الشعوب من أجل نماء الوطن ورفعته.
ونفتخـــر  نعتـــّز  التشـــريعية  الســـلطة  فـــي  وإننـــا   
بالدعـــم الكبيـــر مـــن لـــدن جاللتكـــم، والـــذي فتـــح 
أمامنا األبواب واســـعة لمضاعفة األداء التشريعي 

والرقابي، وفق أســـس دســـتورية متطـــورة، وعبر 
تعـــاون وتنســـيق متواصل مع الســـلطة التنفيذية، 
جعل من المصلحة العليا للوطن القاعدة التي نقف 
عليها مع الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء، حفظه هللا.
ولقـــد أرســـى ســـموه، حفظـــه هللا، نهًجـــا جديـــًدا 
ومتطـــوًرا، مـــن العمـــل الوطنـــي الجماعـــي، يرتكز 
علـــى اإليمـــان بطاقات أبنـــاء الوطن، واالســـتفادة 
مـــن عطاءاتهم تحت مظلة “فريق البحرين”، وفق 
اســـتراتيجية مدروســـة، وإرادة صلبـــة اجتمعـــت 
لكتابـــة ســـجٍل حافـــل بمنجـــزات كفلـــت للبحريـــن 
النمـــو المســـتدام، وأنتجت تجربـــًة مثالية تخطت 
المســـتوى المحلـــي، ووصلت إلى النطـــاق الدولي، 
لتصبـــح مســـيرة المملكة، نموذًجـــا رائـــًدا، ولتقدم 
درًســـا بليًغا ألهمية التعاون المثمر واإليجابي بين 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية مـــن أجل بلوغ 

الغايات الوطنية.

 صاحب الجاللة، وانطالًقا من توجيهات جاللتكم 
الســـديدة، حفظكـــم هللا ورعاكـــم، لتحقيـــق خيـــر 
الوطـــن واإلنســـانية، وبمـــا أشـــهدتنا إيـــاه المرحلة 
الســـابقة مـــن حنكـــة صاحب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا، فـــي 
قيـــادة الجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة، فقد ســـّطرت 
فـــي  عظيمـــة،  نجـــاح  قصـــة  البحريـــن  مملكـــة 
التصـــدي لتحديـــات وتداعيـــات جائحـــة كورونـــا، 
وصـــواًل لمرحلـــة التعافي، وحققـــت أداًء باهًرا في 
دعـــم القطـــاع االقتصـــادي بمـــا مّكنه مـــن مواجهة 
مملكـــة  ولتوثـــق  للجائحـــة،  الســـلبية  التداعيـــات 
البحرين بهذه اإلنجازات مسيرة نجاح وطن وقائد 
وشعب، مســـيرة اتحدت فيها اإلرادة الوطنية من 

أجل اإلنسان أواًل وآخًرا.
مســـجلين في هذا السياق، عميق الشكر والتقدير، 
إلـــى أبطـــال الصفـــوف األماميـــة، وكافـــة العاملين 
والمتطوعين في “فريق البحرين”، على ما يؤدونه 
مـــن واجب وطنـــي وما يتحلون به من مســـؤولية 

إنســـانية رفيعة، فكان النجاح الشامل والمتكامل، 
في أرقى وأســـمى صـــور التميز، وعنوانـــه “مملكة 
البحرين”. صاحب الجاللة، إن السلطة التشريعية، 
وإدراًكا منهـــا لحجـــم التحديـــات تضـــع على رأس 
أولوياتها دعم جهـــود التعافي القتصادنا الوطني، 
البيئـــة  الخـــاص، وتوفيـــر  القطـــاع  مـــع  بالتعـــاون 
المحفزة لالرتقاء بعطاءات المؤسسات المتوسطة 
والصغيرة، ورفد المسيرة التنموية الوطنية بمزيٍد 
مـــن فرص التقدم للوصول إلـــى الغايات المرجوة، 
التـــوازن  لبرنامـــج  المنشـــودة  األهـــداف  وبلـــوغ 
المالـــي، انســـجاًما مع رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
2030، والعمل على مســـاندة كافة الجهود الرامية 
الســـتيعاب المتغيـــرات البيئيـــة والمناخية وتعزيز 
األمـــن الغذائي، والتحول الرقمـــي، وعلوم الفضاء 
والمســـتقبل، وتمكين الشـــباب، وتطوير المنظومة 
جاللتكـــم  خطـــاب  لمضاميـــن  وفًقـــا  التشـــريعية، 

السامي.
كمـــا نؤكـــد، اســـتمرارية العمـــل، إلغنـــاء حصيلـــة 

الســلطة التشــريعية تضع على رأس أولوياتها دعم جهود التعافــي القتصادنا الوطني

زينل: البحرين في ظل قيادة جاللة الملك نموذج في إرادة الدول علــــــــــــــــى النهـــــــــــــــــــــوض
الريـــادة فـــي مجال حقـــوق اإلنســـان، وبمـــا يجعل 
مملكـــة البحرين فـــي مصاف الـــدول المتقدمة في 
هـــذا المجـــال، خاصـــة مـــع مـــا تتمتـــع به مـــن بنية 
تشـــريعية متطورة، ومنظومة مؤسســـية عصرية، 
وســـلطة قضائية مســـتقلة تواكب مســـار اإلصالح 
والتحديـــث، انطالًقا من الرؤية اإلنســـانية الرفيعة 
واالســـتنارة  ورعاكـــم،  هللا  حفظكـــم  لجاللتكـــم 
بهـــا لمواصلـــة النجاحـــات المتميـــزة التـــي حققتها 
منظومـــة العمـــل الحقوقـــي، عبـــر إطالق عـــدد من 
المبادرات اإلنســـانية المتقدمـــة كبرنامج العقوبات 
البديلة، ومشـــروع الســـجون المفتوحة، بما يعكس 
عقيـــدة وطـــن يجعـــل من اإلصـــالح عمـــاد نهضته، 
ومـــن المواطنـــة الصالحـــة طاقـــة معطـــاءة للبنـــاء 
واالزدهـــار.  صاحـــب الجاللة، إننـــا نعاهد جاللتكم 
-أّيدكـــم هللا- بـــأن نمضـــي قدًمـــا فـــي مســـاندة كل 
مـــا يعـــّزز التمســـك بالهويـــة البحرينيـــة األصيلـــة، 
والمحافظـــة علـــى المنجـــزات الوطنيـــة، وتكريس 
احتـــرام دولـــة المؤسســـات والقانـــون، وتعزيز دور 
الشـــباب، ودعـــم تقدم المـــرأة البحرينيـــة في كافة 

مناحي العمل والحياة.
معربيـــن عـــن تقديرنـــا وامتناننا، للجهـــود الكريمة، 

من لدن صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة العاهل المفدى رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمـــرأة، حفظها هللا، وإســـهاماتها 
وهـــي  والبنـــاء،  النهضـــة  مســـيرة  فـــي  الرفيعـــة، 
عطـــاءاٌت لمســـنا أثرها وأهميتها فـــي االجتماعات 
البرلمانيـــة الدوليـــة، حيـــُث كانـــت أدبيـــات ورؤى 
سموها، والمشـــاريع النوعية التي أطلقتها ورعتها، 
موضع انبهـــاٍر وانجذاٍب الفت من ممثلي برلمانات 
العالـــم، خاصة ما يتصل بالمبـــادرات الخالقِة التي 
أثبتـــت تفردهـــا فـــي تحقيـــق التقـــدم للمـــرأة فـــي 
البحريـــن والعالم، مؤكدين مضاعفـــة العمل لتنمية 
العوائـــد الناتجـــة عـــن الخطـــط الوطنيـــة الراميـــة 

لتعزيز نهضة وتقدم المرأة البحرينية.
 وال يفوتنا في هذا المقام، أن نشـــيد بدور الشـــباب 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  وإنجازاتـــه  البحرينـــي، 
بفضـــل دعـــم جاللتكـــم، والمســـاعي الحثيثـــة مـــن 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب، ونؤكد 
اســـتمرار الســـلطة التشـــريعية فـــي دعـــم االرتقـــاء 
بالمنظومة الشـــبابية، وتكريس الجهـــود البرلمانية 
لتمكيـــن المبادرات النوعية مـــن الوصول ألهدافها 

المنشـــودة، خاصة المرتبطة بصندوق األمل والذي 
ـــا لطاقـــات الشـــباب  يمثـــل إنشـــاؤه اســـتثماًرا هامًّ
البحرينـــي وتطلعاتهـــم إيماًنـــا منـــا بـــأن مســـتقبل 

الوطن في رعاية شبابه، وتمكينهم وتقدمهم.
كمـــا ســـنواصل العمُل علـــى تعزيز برامـــج التمكين 
ا اإلعداد للنسخة  السياســـي للشـــباب، ويجري حاليًّ
الثانيـــة مـــن “برلمان الشـــباب”، والذي أظهر شـــباب 
الوطِن في نسخته األولى وعًيا رفيًعا في التعاطي 

مع األدوات التشريعية والرقابية.
 نؤكـــد تقديرنـــا لجهـــود جاللتكـــم -أيدكم هللا- في 
الراميـــة  الموحـــد،  الخليجـــي  العمـــل  دعـــم مســـار 
لتثبيت أمن واســـتقرار المنطقـــة، وحماية المالحة 
الدوليـــة في ميـــاه الخليج، مـــن أي تهديدات تؤثر 

فـــي حركـــة التجـــارة العالميـــة، بجانـــب التضامـــن 
العربـــي واإلســـالمي، لمختلف القضايـــا، والتصدي 

للجهات الداعمة لإلرهاب.
 ونؤكـــد لجاللتكـــم، حفظكـــم هللا، دعـــم ومســـاندة 
السلطة التشـــريعية لخطواتكم الخيرة والشجاعة 
علـــى صعيـــد تحقيـــق الســـالم والتعايـــش العالمي 
كخيـــار ال غنـــى عنـــه مـــن أجـــل حاضـــر ومســـتقبل 
البشرية جمعاء، وهي رسالة حضارية تسير مملكة 

البحرين على هداها عبر تاريخها المديد.
 كما نسّجل فخرنا واعتزازنا، بدور الجنود البواسل 
في قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، ووزارة 
الداخلية، وكافة األجهزة األمنية، على تضحياتهم 
وجهودهـــم، في تحقيق األمن واالســـتقرار، داعين 

بالرحمة والمغفرة لشهداء الواجب الوطني.
الدبلوماســـية  مارســـت  لقـــد  الجاللـــة،  صاحـــب 
البرلمانية دوًرا فعااًل في تحقيق التطلعات الملكية 
الســـامية، وكان حضورها بـــارًزا ومتميًزا، ومنفتًحا 
على خطى أوســـع من العمـــل واإلنجاز في الداخل 

والخارج تحقيًقا للمصلحة العليا للوطن.
 ختاًما، ومـــع بداية دور االنعقاد الرابع نجّدد العهد 
في مواصلة العمل بكل عزم وإصرار غايتنا الوطن 
وهدفنا تلبية تطلعات أبناء شعب البحرين الوفي، 

في ظل قيادة جاللتكم الحكيمة.
وفقكـــم هللا وأيدكم ونصركم.. وســـّدد على طريق 
هللا  ورحمـــة  عليكـــم  والســـالم  خطاكـــم،  الخيـــر 

وبركاته.

نعتز بالطواقم الطبية بالصفوف األولى وهم يواجهون الجائحة بسالح التطعيم والتحصين 
ندعو جميع أصحاب األعمال القتراح مزيد من األفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة

التركيز على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة
جاللته دعا لمزيد من األفكار بمجال الصناعة وعلوم المستقبل وتنفيذ مبادرات لحماية البيئة

توجيهات ملكية لدعم وتطوير الخطط والبرامج الرامية بالنهوض بقضايا الشباب وتقدم المرأة

 وضع اآلليات الالزمة لمراكز اإلصالح والسجون المفتوحة إلعادة دمج المستفيدين من “البديلة”

ماضون قدًما بتطوير تشــريعات حماية الحقوق اإلنسانية وتعزيز الترابط األسري

االستهداف المتعمد للمياه اإلقليمية للخليج العربي يتطلب تنسيقا دوليا لمكافحة قوى اإلرهاب
 التمسك بالعمل والمصير المشترك بين دول الخليج من ثوابتنا الوطنية مهما كانت التحديات

إشــادة بالبرامج الحكومية لتحقيق التوازن المالي واالكتفاء الذاتي كمدخل لتنمية واستدامة مواردنا



 تفّضل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فشمل برعايته الكريمة أمس، افتتاح دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس 
لمجلسي الشورى والنواب والذي أقيم بقصر الصخير عبر االتصال المرئي، وذلك بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة. ولدى وصول جاللة الملك إلى قصر الصخير، عزفت الفرقة الموسيقية السالم الملكي. كما حضر االفتتاح بمعية جاللته، الممثل الشخصي 

لجاللة الملك سمو الشيخ عبد هللا بن حمد آل خليفة، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وحضر االفتتاح عـــن بعد كذلك رئيس مجلس 
النـــواب فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل، ورئيـــس 
مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، ووزير 
شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنـــواب غانـــم بن 
فضـــل البوعينين وأعضاء المجلســـين من مقر 

مجلس الشورى والنواب.
 وقـــد اســـتهل االفتتاح بتالوة آيـــات من الذكر 
الحكيـــم، ثـــم تفّضـــل صاحـــب الجاللـــة العاهل 

بإلقاء الخطاب السامي، فيما يلي نصه:
 بســـم هللا الرحمن الرحيم الحمد لله، والصالة 
والسالم على رســـول هللا، سيدنا محمد وعلى 
واألخـــوات  اإلخـــوة  أجمعيـــن،  وصحبـــه  آلـــه 
أعضـــاء المجلـــس الوطنـــي الموقرين، الســـالم 
عليكـــم ورحمـــة هللا وبركاتـــه وبعـــد، فيطيـــب 
لنـــا، وعلـــى بركـــة هللا، أن نفتتـــح دور االنعقاد 
الرابـــع لمجلســـكم الموقـــر فـــي فصلـــه الحالي، 
متطلًعـــا معكـــم إلـــى مرحلة جديدة مـــن العمل 
الجـــاد والمثمر، ضمن مســـيرة النهضة المباركة 
التـــي بدأها اآلباء نحو وطـــن المحبة والحرية 
والرخـــاء، وفي ســـياق اســـتمرارية دســـتورية 
منتظمـــة تعمل على ترســـيخ تقاليدنا الرصينة 
التـــي تتميـــز بهـــا تجربتنـــا الوطنيـــة الجديـــرة 
بالمســـتوى الحضـــاري الرفيـــع ألهـــل البحريـــن 

الكرام.
المقـــام، إال أن نتوّجـــه  فـــي هـــذا   وال يســـعنا 
بشكرنا وتقديرنا لصاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي عهدنا األمين 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، على جهـــوده الكبيرة 
والمتواصلة في إدارة األزمة الصحية الطارئة، 
الـــذي يشـــرف، حتى هـــذه اللحظة، علـــى كافة 
تفاصيلهـــا، وبتنفيـــذ متميـــز “لفريـــق البحرين” 

بجميـــع كوادره، والذين نكّن لهم - بدورنا - كل 
امتنان واعتزاز نظير خدماتهم المشـــّرفة التي 

ستذكرها لهم بالدنا على الدوام.
 ونخـــص بالذكـــر هنـــا، الطواقـــم الطبيـــة علـــى 
الصفـــوف األمامية، وهـــم يواجهـــون الجائحة 
بســـالح التطعيم والتحصين، وبتعاون مشكور 
مـــن قبـــل الجميـــع، حامديـــن هللا الـــذي أعاننـــا 
علـــى تجاوز هـــذا الظرف، دون أن ننســـى، في 
ِخَضّمْ كل ذلك، من فقدناهم من أرواح عزيزة، 
ندعـــو لهم بالرحمة والمغفـــرة، وألهلهم بالصبر 

والسلوان.
صعوبـــة  مـــن  فبالرغـــم  واألخـــوات،  األخـــوة   
المرحلة، إال أننا، وبفضل من هللا، نســـير بثبات 
وبـــأداء اقتصـــادي قوي يبعـــث علـــى االرتياح 
والتفاؤل بعودة واثقة لمســـارات النمو بحسب 
االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة  لـــه  تطمـــح  مـــا 
2030، التي تســـاهم بكفـــاءة عالية في تعافي 
اقتصادنـــا الوطنـــي، وتتعامل بشـــكل محترف 
مـــع التحوالت العالمية المتســـارعة لالســـتفادة 
من فرصهـــا، بهدف تعزيز التنافســـية والمكانة 

االقتصادية لمملكة البحرين.
 ومن هذا المنبر، ندعو جميع أصحاب األعمال 
- ضمـــن قطاعات الدولـــة اإلنتاجية والخدمية 
واالقتصاديـــة - إلى اقتـــراح المزيد من األفكار 
والمبـــادرات لتنميـــة اقتصادية شـــاملة األبعاد، 
مـــع التركيـــز علـــى دور المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة كمحركات لبلوغ أهـــداف التنمية 
الصناعـــة  مجـــال  فـــي  خصوًصـــا  المســـتدامة 
وعلوم المســـتقبل، وعلى كيفية تطوير تعاملنا 
مـــع التحديـــات البيئية واألزمـــة المناخية التي 
تطول كوكبنا، بمد يد التعاون من أجل مواقف 

عالميـــة مؤثـــرة، نجدد من خاللها ســـبل حماية 
البيئـــة من أيـــة مخاطر مســـتجدة لحفظ بنائنا 

اإلنساني والحضاري.
 وال يفوتنا في سياق حديثنا عن أهمية التعافي 
االقتصـــادي والبيئـــي، أن نشـــير إلـــى وجاهـــة 
وفعالية البرامـــج الحكومية لتحقيـــق التوازن 
المالي واالكتفاء الذاتي كمدخل أساسي لتنمية 
واســـتدامة مواردنا وثرواتنـــا الوطنية.. اليوم 
وغـــًدا. مشـــيدين هنـــا، بالتطور المســـتمر ألداء 
حكومتنا الموقرة الملتزمة بأحدث الممارسات 
تشـــديد  فـــي  والمتمثـــل  والتقنيـــة،  اإلداريـــة 
الرقابـــة علـــى جـــودة اإلجـــراءات والخدمـــات 
المقدمـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن، ورفع كفاءة 
وعدالـــة توزيع الدعـــم الحكومـــي، وباهتمامها 
المســـتمر لالرتقاء بالكـــوادر الوطنية، والعناية 
بقضايـــا الشـــباب البحريني ودعـــم تقدم المرأة 
البحرينيـــة، لتتوالى اإلنجازات المشـــّرفة التي 
نشـــهدها علـــى كافـــة المســـتويات وفـــي جميع 
المجاالت، وللمـــرأة مكانتها الرفيعة في بالدنا، 
ولله الحمد، فهي مباركة في ســـعيها وعطائها، 

ولها كل التقدير والتكريم.
 ونوّجـــه هنـــا باالســـتمرار فـــي دعـــم وتطويـــر 
الخطـــط والبرامج التـــي ُتخصص لذلك، وعلى 
الوطنيـــة  الخطـــة  الحصـــر،  ال  المثـــال  ســـبيل 
لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة بمبادراتهـــا الهامـــة 

وصندوق األمل بمشاريعه الطموحة.
وتســـعدنا اإلشارة في هذا السياق، بأننا نعيش 
اليـــوم أجواء من التوافق والطمأنينة والمحبة 
كأســـرة واحـــدة في هذا المجتمـــع اآلمن، وهي 
أجواء مشـــجعة تجعلنـــا نمضي قدًمـــا لتطوير 
التشـــريعات ونظـــم العمـــل، خصوًصا مـــا تعلق 

وتعزيـــز  اإلنســـانية  الحقـــوق  بحمايـــة  منهـــا، 
الترابط األسري والنسيج المجتمعي.

ومـــن بيـــن أهـــم البرامـــج المنفـــذة علـــى هـــذا 
الصعيـــد، برنامج العقوبات البديلة، الذي نجح، 
بالرغم من حداثة تطبيقه، في تحقيق أهدافه 
إنســـانية  بأبعـــاد  حضـــاري  وطنـــي  كمشـــروع 
شـــاملة. ولمواصلـــة الجهود الوطنيـــة لالرتقاء 

بمنظومة حقوق اإلنســـان، فقـــد وّجهنا، بالبدء 
فـــي وضع اآلليـــات التنفيذية والُبنـــى التحتية 
الالزمة لمراكز اإلصالح والســـجون المفتوحة، 
ووفـــق ضوابـــط محـــددة، لضمان إعـــادة دمج 
مجتمعهـــم  فـــي  البرنامـــج  مـــن  المســـتفيدين 
لمســـتقبٍل  التطلـــع  علـــى  يشـــّجعهم  وبتفـــاؤل 

مشرق، بإذن هللا. 

مملكـــة  تواصـــل  الكريـــم،  الحضـــور 
البحرين التزامها بنهجها الدبلوماســـي 
الجـــوار  علـــى سياســـة حســـن  القائـــم 
األشـــقاء  مـــع  المتبـــادل  واالحتـــرام 
واألصدقـــاء فـــي كل مـــكان. وفي هذا 
الصـــدد، نتابع بقلق شـــديد مـــا تتعّرض 
لـــه الميـــاه اإلقليميـــة للخليـــج العربـــي 
مـــن اســـتهداف متعمد يهـــّدد أمن هذه 
المنطقـــة الحيويـــة وخطـــوط المالحة 
الدوليـــة. ونجـــد بـــأن مـــا تتعـــّرض لـــه 
الســـفن التجاريـــة فـــي الخليـــج وبحـــر 
العـــرب مـــن هجمـــات عدائيـــة متكررة، 
يتطلب المزيد من التنسيق مع مختلف 
األطـــراف الدوليـــة مـــن أجـــل مكافحة 
قوى اإلرهـــاب، ووقف دعمها وتمويلها 

من أي طرف كان.
 وســـيبقى التمســـك بالعمـــل والمصيـــر 
المشـــترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة 
من ثوابت البحرين الوطنية والقومية، 
ا كانـــت التحديات، فإن بالدنا تعتّز  وأيًّ
بالمســـيرة الخليجيـــة المباركة وتتطلع 
ألن يعود العمل ضمن مساره الطبيعي، 
لمجلـــس  النبيلـــة  لألهـــداف  تحقيًقـــا 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، بمـــا 
تصبو إليـــه لتوحيد الصفوف وتقريب 

القلوب وتنمية المصالح المشتركة.
 األخـــوة واألخـــوات، إنه ليســـّرنا بهذه 
المناســـبة الطيبـــة أن نشـــيد بالتعـــاون 
الموقـــرة  الحكومـــة  بيـــن  اإليجابـــي 
والمجلـــس الوطنـــي الـــذي أصبـــح من 
تقاليدنـــا الوطنيـــة، وننظـــر إليـــه بعين 
االرتيـــاح لما ينتج عنه من مشـــاورات 
ومناقشات بّناءة، بهدف وضع الحلول 
الفّعالة ومراجعة وتطوير التشـــريعات 
ذات األولويـــة، هـــذا فضـــاًل عـــن الدور 
الكبيـــر الـــذي تتـــواله وفـــود المجلـــس 
فـــي إبراز صـــورة البحرين فـــي المنابر 
فـــي  المماثلـــة  والمجالـــس  الدوليـــة 

األقطار الشقيقة والصديقة.
 وال يســـعنا هنـــا إال أن نخص وبكثير 
الجهـــود  واالعتـــزاز،  التقديـــر  مـــن 
البارزة والتضحيات الباســـلة لقواتنا 
فـــي  األمنيـــة  وأجهزتنـــا  المســـلحة 

حمايـــة ســـياج الوطـــن والمحافظـــة 
علـــى منجزاته وســـيادته، وأن نعرب 
بالـــغ  عـــن  العســـكرية  لمؤسســـاتنا 
ســـرورنا ومباركتنـــا إلقدامهـــم علـــى 
المتقـــدم  الحربـــي  التصنيـــع  برامـــج 
وتوطيـــن عملياتهـــا، انســـجاًما مع ما 
نشـــهده من تجارب إقليمية تشـــعرنا 
الدفاعيـــة  القـــوة  لتحقيـــق  بالفخـــر 

الداعمة الستقرار المنطقة.
 وفي ختام هذا الحديث، ومن منطلق 
اعتزازنـــا بمـــا ُيبـــذل مـــن جهـــد وطني 
مخلـــص في مياديـــن اإلنتـــاج والبناء، 
والتقديـــر  والثنـــاء  بالتحيـــة  نتوّجـــه 
برجالهـــم  الكـــرام،  مواطنينـــا  لعطـــاء 
 - معهـــم   - نمضـــي  ونحـــن  ونســـائهم، 
بمعنويات عالية لنحقق للجميع الحياة 
تقدمنـــا  واضعيـــن  والكريمـــة،  الحـــرة 
الحضـــاري نصـــب أعيننـــا تحـــت لـــواء 
دولة المؤسسات والقانون. مع خالص 
التمنيـــات لـــدور انعقاد موفـــق يواصل 
والمكاســـب  المنجـــزات  علـــى  بالبنـــاء 
الوطنيـــة، التي ما كان لهـــا أن تتحقق، 
إال بتوفيق من هللا، ومن ثم اجتهادكم 
في خدمة الوطن الغالي، كٍل من موقع 
مســـئوليته، وهي نتائج تدعونا للفخر 

بكم وبجميع أهل البحرين األعزاء.
بوركتـــم وبوركـــت خطاكم على طريق 
الخير والفالح، والسالم عليكم ورحمة 

هللا وبركاته.
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المنامة - بنا

نسير بثبات وبأداء اقتصادي قوي يبعث على االرتياح والتفاؤل بعودة واثقة لمسارات النمو

جاللة الملك: نشكر ولي عهدنا األمين رئيس الوزراء علـــــــــــى جهـــوده المتواصلــة فــي إدارة األزمـــة الصحيــة
نحيي عطاء مواطنينا الكرام وماضون معكم بمعنويات عالية لنحقق للجميع الحياة الحرة والكريمة

 كمـــا ألقـــت رئيـــس مجلـــس النـــواب فوزيـــة بنـــت 
عبـــدهللا زينل كلمة، قالت فيها: بســـم هللا الرحمن 
الرحيم الحمد لله، والصالة والســـالم على أشـــرف 
وصحبـــه  آلـــه  وعلـــى  محمـــد  ســـيدنا  هللا،  خلـــق 

أجمعين..
ســـيدي.. حضرة صاحـــب الجاللة، الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البالد المفـــدى، حفظكم 
هللا ورعاكم. صاحب السمو الملكي، األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، حفظـــه هللا.. أصحـــاب الســـمو والمعالي 
والســـعادة..األخوات واألخوة.. الحضـــور الكرام.. 
صاحـــب  وبركاتـــه،  هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـالم 
الجاللـــة، إنـــه لمـــن دواعـــي الفخـــر واالعتـــزاز، أن 
أرفـــع إلى مقام جاللتكم الســـامي، باســـمي ونيابة 
عـــن إخواني وأخواتي، أعضـــاء المجلس الوطني، 
أســـمى آيـــات الشـــكر والتقديـــر، وعظيـــم العرفان 
واالمتنـــان، علـــى تفّضـــل جاللتكـــم، حفظكـــم هللا 
ورعاكـــم، بافتتـــاح دور االنعقاد الرابـــع، من الفصل 

التشـــريعي الخامس، لنواصـــل بقيادتكم الحكيمة، 
وتوجيهاتكم السديدة، مسيرة العمل الوطني على 
األســـس والقواعد التي أرســـيتم جاللتكم دعائمها 
القويـــة ومرتكزاتها المتينة لبناء وطن ديمقراطي 
عصـــري تترســـخ فيـــه الحريـــات وتتعاظـــم فيـــه 
المكتســـبات، واضعيـــن ُنصـــب أعيننـــا توجيهاتكم 
الســـامية للعمل مـــن أجل تطور وارتقـــاء منظومة 
هدفنـــا  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الشـــاملة  التنميـــة 

وغايتنا رفعة الوطن ورخاء المواطنين.
صاحـــب الجاللة، لقد قطعـــت مملكة البحرين، في 
ظل قيادتكم المباركة، سنوات مضيئة من التقدِم، 
فحققت مـــن الطموحات التنمويـــة واإلنجازات ما 
كان مؤمـــالً وأكثـــر، فأصبحـــت نموذًجا فـــي إرادة 
الـــدول على النهـــوض، ومثااًل على ســـعي وعزيمة 

الشعوب من أجل نماء الوطن ورفعته.
ونفتخـــر  نعتـــّز  التشـــريعية  الســـلطة  فـــي  وإننـــا   
بالدعـــم الكبيـــر مـــن لـــدن جاللتكـــم، والـــذي فتـــح 
أمامنا األبواب واســـعة لمضاعفة األداء التشريعي 

والرقابي، وفق أســـس دســـتورية متطـــورة، وعبر 
تعـــاون وتنســـيق متواصل مع الســـلطة التنفيذية، 
جعل من المصلحة العليا للوطن القاعدة التي نقف 
عليها مع الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء، حفظه هللا.
ولقـــد أرســـى ســـموه، حفظـــه هللا، نهًجـــا جديـــًدا 
ومتطـــوًرا، مـــن العمـــل الوطنـــي الجماعـــي، يرتكز 
علـــى اإليمـــان بطاقات أبنـــاء الوطن، واالســـتفادة 
مـــن عطاءاتهم تحت مظلة “فريق البحرين”، وفق 
اســـتراتيجية مدروســـة، وإرادة صلبـــة اجتمعـــت 
لكتابـــة ســـجٍل حافـــل بمنجـــزات كفلـــت للبحريـــن 
النمـــو المســـتدام، وأنتجت تجربـــًة مثالية تخطت 
المســـتوى المحلـــي، ووصلت إلى النطـــاق الدولي، 
لتصبـــح مســـيرة المملكة، نموذًجـــا رائـــًدا، ولتقدم 
درًســـا بليًغا ألهمية التعاون المثمر واإليجابي بين 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية مـــن أجل بلوغ 

الغايات الوطنية.

 صاحب الجاللة، وانطالًقا من توجيهات جاللتكم 
الســـديدة، حفظكـــم هللا ورعاكـــم، لتحقيـــق خيـــر 
الوطـــن واإلنســـانية، وبمـــا أشـــهدتنا إيـــاه المرحلة 
الســـابقة مـــن حنكـــة صاحب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا، فـــي 
قيـــادة الجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة، فقد ســـّطرت 
فـــي  عظيمـــة،  نجـــاح  قصـــة  البحريـــن  مملكـــة 
التصـــدي لتحديـــات وتداعيـــات جائحـــة كورونـــا، 
وصـــواًل لمرحلـــة التعافي، وحققـــت أداًء باهًرا في 
دعـــم القطـــاع االقتصـــادي بمـــا مّكنه مـــن مواجهة 
مملكـــة  ولتوثـــق  للجائحـــة،  الســـلبية  التداعيـــات 
البحرين بهذه اإلنجازات مسيرة نجاح وطن وقائد 
وشعب، مســـيرة اتحدت فيها اإلرادة الوطنية من 

أجل اإلنسان أواًل وآخًرا.
مســـجلين في هذا السياق، عميق الشكر والتقدير، 
إلـــى أبطـــال الصفـــوف األماميـــة، وكافـــة العاملين 
والمتطوعين في “فريق البحرين”، على ما يؤدونه 
مـــن واجب وطنـــي وما يتحلون به من مســـؤولية 

إنســـانية رفيعة، فكان النجاح الشامل والمتكامل، 
في أرقى وأســـمى صـــور التميز، وعنوانـــه “مملكة 
البحرين”. صاحب الجاللة، إن السلطة التشريعية، 
وإدراًكا منهـــا لحجـــم التحديـــات تضـــع على رأس 
أولوياتها دعم جهـــود التعافي القتصادنا الوطني، 
البيئـــة  الخـــاص، وتوفيـــر  القطـــاع  مـــع  بالتعـــاون 
المحفزة لالرتقاء بعطاءات المؤسسات المتوسطة 
والصغيرة، ورفد المسيرة التنموية الوطنية بمزيٍد 
مـــن فرص التقدم للوصول إلـــى الغايات المرجوة، 
التـــوازن  لبرنامـــج  المنشـــودة  األهـــداف  وبلـــوغ 
المالـــي، انســـجاًما مع رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
2030، والعمل على مســـاندة كافة الجهود الرامية 
الســـتيعاب المتغيـــرات البيئيـــة والمناخية وتعزيز 
األمـــن الغذائي، والتحول الرقمـــي، وعلوم الفضاء 
والمســـتقبل، وتمكين الشـــباب، وتطوير المنظومة 
جاللتكـــم  خطـــاب  لمضاميـــن  وفًقـــا  التشـــريعية، 

السامي.
كمـــا نؤكـــد، اســـتمرارية العمـــل، إلغنـــاء حصيلـــة 

الســلطة التشــريعية تضع على رأس أولوياتها دعم جهود التعافــي القتصادنا الوطني

زينل: البحرين في ظل قيادة جاللة الملك نموذج في إرادة الدول علــــــــــــــــى النهـــــــــــــــــــــوض
الريـــادة فـــي مجال حقـــوق اإلنســـان، وبمـــا يجعل 
مملكـــة البحرين فـــي مصاف الـــدول المتقدمة في 
هـــذا المجـــال، خاصـــة مـــع مـــا تتمتـــع به مـــن بنية 
تشـــريعية متطورة، ومنظومة مؤسســـية عصرية، 
وســـلطة قضائية مســـتقلة تواكب مســـار اإلصالح 
والتحديـــث، انطالًقا من الرؤية اإلنســـانية الرفيعة 
واالســـتنارة  ورعاكـــم،  هللا  حفظكـــم  لجاللتكـــم 
بهـــا لمواصلـــة النجاحـــات المتميـــزة التـــي حققتها 
منظومـــة العمـــل الحقوقـــي، عبـــر إطالق عـــدد من 
المبادرات اإلنســـانية المتقدمـــة كبرنامج العقوبات 
البديلة، ومشـــروع الســـجون المفتوحة، بما يعكس 
عقيـــدة وطـــن يجعـــل من اإلصـــالح عمـــاد نهضته، 
ومـــن المواطنـــة الصالحـــة طاقـــة معطـــاءة للبنـــاء 
واالزدهـــار.  صاحـــب الجاللة، إننـــا نعاهد جاللتكم 
-أّيدكـــم هللا- بـــأن نمضـــي قدًمـــا فـــي مســـاندة كل 
مـــا يعـــّزز التمســـك بالهويـــة البحرينيـــة األصيلـــة، 
والمحافظـــة علـــى المنجـــزات الوطنيـــة، وتكريس 
احتـــرام دولـــة المؤسســـات والقانـــون، وتعزيز دور 
الشـــباب، ودعـــم تقدم المـــرأة البحرينيـــة في كافة 

مناحي العمل والحياة.
معربيـــن عـــن تقديرنـــا وامتناننا، للجهـــود الكريمة، 

من لدن صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة العاهل المفدى رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمـــرأة، حفظها هللا، وإســـهاماتها 
وهـــي  والبنـــاء،  النهضـــة  مســـيرة  فـــي  الرفيعـــة، 
عطـــاءاٌت لمســـنا أثرها وأهميتها فـــي االجتماعات 
البرلمانيـــة الدوليـــة، حيـــُث كانـــت أدبيـــات ورؤى 
سموها، والمشـــاريع النوعية التي أطلقتها ورعتها، 
موضع انبهـــاٍر وانجذاٍب الفت من ممثلي برلمانات 
العالـــم، خاصة ما يتصل بالمبـــادرات الخالقِة التي 
أثبتـــت تفردهـــا فـــي تحقيـــق التقـــدم للمـــرأة فـــي 
البحريـــن والعالم، مؤكدين مضاعفـــة العمل لتنمية 
العوائـــد الناتجـــة عـــن الخطـــط الوطنيـــة الراميـــة 

لتعزيز نهضة وتقدم المرأة البحرينية.
 وال يفوتنا في هذا المقام، أن نشـــيد بدور الشـــباب 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  وإنجازاتـــه  البحرينـــي، 
بفضـــل دعـــم جاللتكـــم، والمســـاعي الحثيثـــة مـــن 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب، ونؤكد 
اســـتمرار الســـلطة التشـــريعية فـــي دعـــم االرتقـــاء 
بالمنظومة الشـــبابية، وتكريس الجهـــود البرلمانية 
لتمكيـــن المبادرات النوعية مـــن الوصول ألهدافها 

المنشـــودة، خاصة المرتبطة بصندوق األمل والذي 
ـــا لطاقـــات الشـــباب  يمثـــل إنشـــاؤه اســـتثماًرا هامًّ
البحرينـــي وتطلعاتهـــم إيماًنـــا منـــا بـــأن مســـتقبل 

الوطن في رعاية شبابه، وتمكينهم وتقدمهم.
كمـــا ســـنواصل العمُل علـــى تعزيز برامـــج التمكين 
ا اإلعداد للنسخة  السياســـي للشـــباب، ويجري حاليًّ
الثانيـــة مـــن “برلمان الشـــباب”، والذي أظهر شـــباب 
الوطِن في نسخته األولى وعًيا رفيًعا في التعاطي 

مع األدوات التشريعية والرقابية.
 نؤكـــد تقديرنـــا لجهـــود جاللتكـــم -أيدكم هللا- في 
الراميـــة  الموحـــد،  الخليجـــي  العمـــل  دعـــم مســـار 
لتثبيت أمن واســـتقرار المنطقـــة، وحماية المالحة 
الدوليـــة في ميـــاه الخليج، مـــن أي تهديدات تؤثر 

فـــي حركـــة التجـــارة العالميـــة، بجانـــب التضامـــن 
العربـــي واإلســـالمي، لمختلف القضايـــا، والتصدي 

للجهات الداعمة لإلرهاب.
 ونؤكـــد لجاللتكـــم، حفظكـــم هللا، دعـــم ومســـاندة 
السلطة التشـــريعية لخطواتكم الخيرة والشجاعة 
علـــى صعيـــد تحقيـــق الســـالم والتعايـــش العالمي 
كخيـــار ال غنـــى عنـــه مـــن أجـــل حاضـــر ومســـتقبل 
البشرية جمعاء، وهي رسالة حضارية تسير مملكة 

البحرين على هداها عبر تاريخها المديد.
 كما نسّجل فخرنا واعتزازنا، بدور الجنود البواسل 
في قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، ووزارة 
الداخلية، وكافة األجهزة األمنية، على تضحياتهم 
وجهودهـــم، في تحقيق األمن واالســـتقرار، داعين 

بالرحمة والمغفرة لشهداء الواجب الوطني.
الدبلوماســـية  مارســـت  لقـــد  الجاللـــة،  صاحـــب 
البرلمانية دوًرا فعااًل في تحقيق التطلعات الملكية 
الســـامية، وكان حضورها بـــارًزا ومتميًزا، ومنفتًحا 
على خطى أوســـع من العمـــل واإلنجاز في الداخل 

والخارج تحقيًقا للمصلحة العليا للوطن.
 ختاًما، ومـــع بداية دور االنعقاد الرابع نجّدد العهد 
في مواصلة العمل بكل عزم وإصرار غايتنا الوطن 
وهدفنا تلبية تطلعات أبناء شعب البحرين الوفي، 

في ظل قيادة جاللتكم الحكيمة.
وفقكـــم هللا وأيدكم ونصركم.. وســـّدد على طريق 
هللا  ورحمـــة  عليكـــم  والســـالم  خطاكـــم،  الخيـــر 

وبركاته.

نعتز بالطواقم الطبية بالصفوف األولى وهم يواجهون الجائحة بسالح التطعيم والتحصين 
ندعو جميع أصحاب األعمال القتراح مزيد من األفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة

التركيز على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة
جاللته دعا لمزيد من األفكار بمجال الصناعة وعلوم المستقبل وتنفيذ مبادرات لحماية البيئة

توجيهات ملكية لدعم وتطوير الخطط والبرامج الرامية بالنهوض بقضايا الشباب وتقدم المرأة

 وضع اآلليات الالزمة لمراكز اإلصالح والسجون المفتوحة إلعادة دمج المستفيدين من “البديلة”

ماضون قدًما بتطوير تشــريعات حماية الحقوق اإلنسانية وتعزيز الترابط األسري

االستهداف المتعمد للمياه اإلقليمية للخليج العربي يتطلب تنسيقا دوليا لمكافحة قوى اإلرهاب
 التمسك بالعمل والمصير المشترك بين دول الخليج من ثوابتنا الوطنية مهما كانت التحديات

إشــادة بالبرامج الحكومية لتحقيق التوازن المالي واالكتفاء الذاتي كمدخل لتنمية واستدامة مواردنا
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فوزية زيتل

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة الصالح
تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
رئيـــس  مـــن  وتهنئـــة  شـــكر  برقيـــة 
مجلـــس الشـــورى علـــي بـــن صالـــح 
الصالح، رفع فيها أسمى آيات الشكر 
جاللتـــه  تفضـــل  لمناســـبة  والثنـــاء 
بافتتـــاح دور االنعقاد العـــادي الرابع 
الخامـــس  التشـــريعي  الفصـــل  مـــن 

لمجلسي الشورى والنواب.
الشـــورى  رئيـــس مجلـــس  وأعـــرب   
مجلـــس  أعضـــاء  واســـم  باســـمه 
الشـــورى، عـــن عميـــق االمتنـــان لمـــا 
لجاللـــة  الســـامية  الكلمـــة  احتوتـــه 
الملـــك في هـــذه المناســـبة الوطنية، 
مـــن كلمـــات ضافيـــة ومعـــاٍن وطنية 
مســـتقبل  معالـــم  رســـمت  أصيلـــة 
هـــذا البلـــد العزيـــز، معرًبـــا عـــن الثقة 

فـــي أن تكـــون المرحلـــة المقبلـــة من 
-بمشـــيئة  الوطنـــي  العمـــل  مســـيرة 
هللا- وبفضـــل قيـــادة جاللـــة الملـــك 
خيـــر  فيـــه  لمـــا  محققـــة  الحكيمـــة، 
ومصلحـــة شـــعب مملكـــة البحريـــن، 
وتقدًما للعملية الديمقراطية، ودرًعا 
للوحـــدة الوطنيـــة، وداعمة لمســـيرة 
عهـــد جاللة الملـــك الزاهر، بما يحقق 
األهـــداف التـــي يصبو إليهـــا جاللته 
مـــن خالل نهـــج جاللتـــه اإلصالحي، 
وبما يســـهم في رفعـــة الوطن العزيز 

والمواطنين الكرام.
الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وجـــّدد   
العاهـــل،  لجاللـــة  والـــوالء  العهـــد 
بالمضـــي قدًما في مســـيرة اإلصالح 
والتحديث التي يقودها جاللته بكل 
حكمة وحنكة واقتدار، والرامية إلى 

تحقيـــق المزيد من التطـــور والنماء، 
وتعزيًزا للســـالم واالســـتقرار واألمن 
المســـتدامة  والتنميـــة  واألمـــان، 
ـــا  اجتماعيًّ المملكـــة  تشـــهدها  التـــي 
ا، وصـــواًل إلى  ـــا وسياســـيًّ واقتصاديًّ
مزيٍد مـــن الرفعـــة واالزدهـــار، داعًيا 
ويرعـــاه  جاللتـــه  يحفـــظ  أن  هللا 
ويطيل فـــي عمره، ويمتعـــه بموفور 
علـــى  ويســـدد  والعافيـــة،  الصحـــة 

طريق الخير خطاه.
 وتلّقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
مـــن رئيـــس مجلـــس  برقيـــة تهنئـــة 
الشـــورى علـــي بـــن صالـــح الصالـــح، 
وذلك بمناســـبة افتتـــاح دور االنعقاد 
الســـنوي العـــادي الرابـــع مـــن الفصل 

لمجلســـي  الخامـــس  التشـــريعي 
الشورى والنواب.

 وقـــد أعرب رئيس مجلس الشـــورى 
فـــي البرقيـــة عـــن بالغ الشـــكر ووافر 
التقدير واالعتزاز لتشـــريف صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 

مجلـــس الـــوزراء حفل افتتـــاح دور 
االنعقـــاد الســـنوي العـــادي الرابع من 
الفصل التشريعي الخامس لمجلسي 

الشورى والنواب.
 وأشـــاد بمـــا يوليـــه ســـموه مـــن بالغ 
االهتمـــام والدعـــم المســـتمر ألعمال 
مجلـــس الشـــورى، وتعزيـــز وتوثيـــق 
التعـــاون والتنســـيق بين الســـلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية بمـــا ينهض 
بالنهج الديمقراطي لمملكة البحرين 
الـــدول  مصـــاف  فـــي  ويجعلهـــا 

المتقدمة.
 وأشار الصالح إلى أن نهج الحكومة 
المساند لمســـيرة السلطة التشريعية 
يؤكـــد دعـــم صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
التـــي  المخلصـــة  الجهـــود  لكافـــة 

يبذلها مجلسا الشـــورى والنواب من 
أجـــل رفعة مملكـــة البحريـــن الغالية 
وترســـيخ مبادئ الديمقراطية وهي 
امتـــداد لمبادرات ســـموه والحكومة 
في مد جسور التعاون بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية لتحقيق آمال 
وتطلعات المواطنين وحصد المزيد 
من اإلنجازات والمكتسبات والتطور 
مؤكـــًدا  البحريـــن،  لمملكـــة  والنمـــاء 
تطلعه وأعضاء مجلس الشورى إلى 
البنـــاء على مـــا تحقق مـــن إنجازات 
العمـــل  مســـيرة  فـــي  ونجاحـــات 
صاحـــب  حضـــرة  بقيـــادة  الوطنـــي 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
هللا  ســـائاًل  البـــالد،  عاهـــل  خليفـــة 
العلي القدير أن يمّتع ســـموه بموفور 

الصحة والعافية.

المنامة - بنا

علي الصالح

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة زينل
تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
رئيســـة  مـــن  وتهنئـــة  شـــكر  برقيـــة 
مجلس النـــواب فوزية بنت عبدهللا 
آيـــات  أســـمى  فيهـــا  رفعـــت  زينـــل، 
الشـــكر والثنـــاء إلى المقام الســـامي 
لعاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، لمناسبة 
تفضل جاللته بافتتاح دور االنعقاد 
العادي الرابع من الفصل التشـــريعي 
الشـــورى  لمجلســـي  الخامـــس 

والنواب.
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وأكـــدت 

جاللـــة  تفضـــل  أن  برقيتهـــا  فـــي 
كان  االنعقـــاد  دور  بافتتـــاح  الملـــك 
لـــه أكبـــر األثر فـــي نفـــوس الجميع، 
إذ إن كلمـــات جاللة الملـــك الكريمة 
مشـــاعل  الســـامية  وتوجيهاتـــه 
يســـتضاء بهـــا علـــى طريـــق الخيـــر، 
العمـــل  فـــي  االســـتمرار  أجـــل  مـــن 
الوطنـــي وتحقيق تطلعـــات جاللته 
خدمـــة  فـــي  ورعـــاه  هللا  حفظـــه 
الوطن والمواطنين، ونحقق لمملكة 
البحرين العزيـــزة ما يرجوه جاللته 

لها من عزة ومجد.
كما أكدت أن دعم ومساندة جاللته 

الدائمـــة لمجلـــس النـــواب النابع من 
وأســـس  بمبـــادئ  العميـــق  إيمانـــه 
الديمقراطية، ســـوف يشد من أزرنا 
ويقـــوي مـــن عزيمتنـــا لكـــي يصبـــح 
المســـؤولية  لهـــذه  أهـــال  المجلـــس 
أمـــام هللا وشـــعب المملكـــة الوفـــي، 
ســـائلة المولـــى عـــز وجـــل أن يديم 
علـــى جاللـــة الملـــك نعمـــة الصحـــة 
والسعادة، وأن يديمه ذخرا للمملكة 
التقـــدم  نحـــو  لمســـيرتها  وقائـــدا 
واالزدهـــار وأن يســـدد علـــى طريق 
الخيـــر خطـــاه. وتلقـــى ولـــي العهـــد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 

بـــن  األميـــر ســـلمان  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن 

رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية بنت 
عبدهللا زينل، وذلك بمناسبة افتتاح 
دور االنعقـــاد الســـنوي العـــادي الرابع 
الخامـــس  التشـــريعي  الفصـــل  مـــن 
لمجلســـي الشورى والنواب. وأعربت 
رئيســـة مجلـــس النواب فـــي البرقية 
لصاحـــب  وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــن 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء على تفضل ســـموه 
بالمشـــاركة فـــي حفـــل افتتـــاح دور 
االنعقـــاد الســـنوي العـــادي الرابـــع من 
الفصل التشريعي الخامس لمجلسي 
الشورى والنواب، والذي يأتي تأكيدا 

لدعم ســـموه للجهـــود المخلصة التي 
ُتبذل من أجل رفعة مملكة البحرين، 
لترســـيخ  العميـــق  ســـموه  وإيمـــان 
الديمقراطيـــة، متطلعًة إلى مزيد من 
اإلنجـــازات ومد جســـور التعاون بين 
والتشـــريعية  التنفيذيـــة  الســـلطتين 
لتحقيق آمـــال وتطلعات المواطنين، 
سائلًة هللا تعالى أن ينعم على سموه 
بموفور الصحة والسعادة، وأن ُيسدد 
على طريـــق الخير خطاه وأن يحقق 
ما يرجوه ســـموه من تقـــدم وازدهار 
القيـــادة  ظـــل  فـــي  العزيـــز  للوطـــن 

الحكيمة لصاحب الجاللة الملك.

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة برقية شـــكر وتهنئة من ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، رفع فيها أســـمى 
آيات الشكر والثناء لمناسبة تفضل جاللته بافتتاح 
دور االنعقـــاد العـــادي الرابـــع من الفصل التشـــريعي 

الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
وأشـــاد ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
بخطاب جاللة الملك الشامل لما حمله من مضامين 
وطنية جامعة تحدد أولويات العمل الوطني خالل 

المرحلة المقبلة.
وأشار سموه إلى أنه تابع بكل شغف وامتثال، الكلمة 
السامية التي تفضل بها جاللة الملك بتوجيهها في 
هـــذه المناســـبة، معبرا عـــن عميق االعتزاز بإشـــادة 
جاللتـــه الســـامية بجهـــود فريـــق البحريـــن الواحـــد 
بتكاتـــف جميع أعضائه في مســـيرة البنـــاء والنماء 
الوطنيـــة فـــي مختلف المجـــاالت وجهـــود التصدي 

لجائحة فيروس كورونا.
كمـــا عاهد ســـموه جاللة الملك علـــى مواصلة العمل 
لتحقيـــق رؤى جاللتـــه الســـديدة، وتجســـيد معاني 
العزة ومظاهر التقدم وفق نهج جاللة الملك واقعا، 

يعيشه الوطن والمواطن.
وأكد ســـمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما 
تحقق لمملكة البحرين من موقع متقدم على جميع 
األصعدة بفضل من هللا عز وجل وبفضل توجيهات 
جاللـــة الملـــك ومســـيرته التنموية الشـــاملة، يزيده 
عزمـــا في هـــذه المرحلة المهمة من مســـيرة الوطن 
المباركـــة التـــي مـــن بيـــن أبـــرز أولوياتهـــا الوصـــول 
للتعافـــي االقتصـــادي وتعزيز االســـتقرار المالي إثر 
التعامـــل مـــع تداعيـــات جائحـــة فيـــروس كورونـــا، 
لمواصلـــة العمل وبالتعاون مع الســـلطة التشـــريعية 
على تأمين البيئة الداعمة للتنمية المســـتدامة التي 
تحقـــق اإلنجازات وتؤمن مزيدا من الفرص للجميع 

بمملكتنا الغالية.
وجـــدد ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
لجاللـــة الملـــك فـــي هـــذه المناســـبة، العهـــد الدائـــم 

بـــأن يضـــع توجيهـــات جاللتـــه  الصـــادق،  والـــوالء 
الســـديدة دائمـــا نهجـــا لمســـيرة العمـــل الحكومـــي 
والوطنـــي، بروح الفريق الواحـــد - فريق البحرين - 
الـــذي يهتدي برؤى وتطلعـــات جاللة الملك لتحقيق 
مزيد من المكتســـبات والتقدم لوطننا الغالي، سائالً 

المولـــى العلـــي القديـــر أن يوفق جاللته وأن يســـدد 
دوًمـــا علـــى الخيـــر خطـــاه، وأن يديم علـــى جاللته 
موفـــور الصحة والســـعادة وطول العمـــر، وأن تبقى 

البحرين شامخة وآمنة تحت رايته.
وبعـــث صاحب الجاللـــة الملك برقية شـــكر جوابية 

إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، أعـــرب فيها عن بالغ شـــكره ووافر تقديره 
لبرقية ســـموه الكريمة، المتضمنة التهاني بمناســـبة 
افتتاح جاللة الملـــك دور االنعقاد الرابع من الفصل 
التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وما 
عبر عنه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من 
إشـــادة بخطاب جاللـــة الملك بهـــذه المناســـبة، وما 
تضمنه من رؤى وطنية وتوجيهات ألولويات العمل 

الحكومي، في المرحلة المقبلة بإذن هللا تعالى.
وعبـــر جاللـــة الملك عـــن خالـــص معاني الشـــكر لما 
جـــاء فـــي برقية ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء مـــن مشـــاعر طيبـــة، ومـــن اســـتعداد دائـــم 
لترجمـــة الـــرؤى والتوجيهات، إلى فعـــل مثمر، على 
أرض الواقـــع، مـــن خـــالل البرامـــج والمشـــروعات 
واإلجـــراءات الحكوميـــة، التـــي تســـهم فـــي تعافي 
االقتصـــاد الوطني، وتعزيز التنمية الشـــاملة لوطننا 
العزيز، ســـائال هللا تعالى أن يحفظ سمو ولي العهد 
رئيس مجلس الـــوزراء، وأن يمتعه بموفور الصحة 

والعافية، وأن يوفقه إلى كل خير.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: أبرز أولويات المرحلة الوصول للتعافي االقتصادي

أعربـــت قرينة عاهل البالد رئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، عـــن بالـــغ اعتزازهـــا وتقديرها 
لمـــا جاء من طرح رفيـــع ورأي كريم ضمن الخطاب 
السامي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، لدى افتتاح أعمـــال الدور الرابع 
مـــن الفصـــل الحالـــي لمجلســـي الشـــورى والنـــواب، 
إذ قالـــت ســـموها إن “هـــذا التقديـــر الملكـــي الكريم 
للمرأة البحرينيـــة وما تبذله من أدوار متعددة على 
الصعيدين األســـري والوطني، ليس بمستغرب على 
اإلطالق، بالنظر إلى ما تتمتع به من تقدير واهتمام، 
ولما نشـــهده لها من إنجاز تلـــو اإلنجاز، يعود فضله 
مـــن بعـــد هللا، لتلك الرعاية الســـامية التي حســـمت 
مبكًرا ضرورة أن تكون المرأة مكوًنا أساســـًيا ضمن 

المســـيرة اإلصالحية للعهد الزاهر”. مشـــيرة سموها 
إلـــى أن التوجيهـــات المباشـــرة التي خصهـــا العاهل 
لدعـــم الخطـــة الوطنية لنهـــوض المـــرأة البحرينية، 
لتؤكـــد مجـــدًدا على مـــا تحظى به أعمـــال المجلس 
األعلـــى للمـــرأة مـــن دعـــم ورعاية ســـامية تشـــجعه 
علـــى المزيـــد من البـــذل، لتنال المـــرأة البحرينية ما 
تســـتحقه مـــن رفعـــة واســـتقرار ورخاء في ســـياق 

نهضة وطنها الشاملة”. 
وأشادت صاحبة السمو الملكي في سياق تصريحها 
بهـــذه المناســـبة بالجهـــود الحكوميـــة بقيـــادة ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، والمخصصـــة 
بشكل واضح لدعم وإنفاذ الخطة الوطنية لنهوض 
المـــرأة البحرينيـــة ضمـــن برامـــج العمـــل الحكومية 
وباعتبارهـــا أحـــد األولويـــات الوطنيـــة، بمـــا لها من 

مبـــادرات وبرامـــج وخطـــط مشـــتركة يتـــم العمـــل 
عليها بالتنســـيق المباشر مع المجلس األعلى للمرأة، 
ســـواء على صعيد تطوير السياسات أو التشريعات 
أو الخدمـــات، ونجد انعكاســـاتها واضحة من خالل 
المؤشـــرات اإليجابيـــة لمســـتويات تنافســـية المرأة 

البحرينية في التنمية الوطنية.
وبينـــت ســـموها أن مـــا جـــاء فـــي الكلمـــة الســـامية 
يؤســـس لمرحلة جديدة من عمـــل المجلس األعلى 
للمـــرأة بالتعـــاون مـــع جميـــع الشـــركاء، مـــن أجـــل 
المضـــي قدًما فـــي تطوير الخطـــة الوطنية لنهوض 
المرأة البحرينية التي تكتســـب أهميتها من اعتماد 
جاللتـــه لتوجهاتها منـــذ انطالقتها قبـــل حوالي 15 
عامـــا، وتصنيفهـــا كمرجـــع وطنـــي للسياســـة العامة 
للدولـــة في مجـــال تقدم المرأة ونهوضها بشـــؤونها 
ورفـــع  والمجتمعـــي  األســـري  واســـتقرار محيطهـــا 

مســـتويات مشـــاركتها في الشـــأن الوطني. مشيرة 
ســـموها إلـــى أن هـــذه التوجيهـــات تكتســـب أهمية 

خاصـــة لتوقيت صدورها مع اســـتعدادات المجلس 
األعلـــى للمـــرأة لرســـم التوجهـــات القادمـــة للخطـــة 
الوطنيـــة فـــي إطـــار ما تســـعى لـــه لتحقيـــق غايات 
وطموحـــات رؤية البحرين االقتصادية 2030، وبما 

يستجيب ألولويات العمل الوطني. 
وفـــي ختـــام تصريحهـــا، أشـــارت ســـموها إلـــى أن 
االهتمـــام الكريـــم والمقـــدر لجاللـــة الملـــك بالمـــرأة 
البحرينيـــة وتأكيـــد جاللتـــه على أهمية مشـــاركتها 
ـــل الجميع وفـــي مقدمتهم  وتقدمهـــا وريادتهـــا ُيحمِّ
مؤسســـة المجلـــس األعلى للمـــرأة مســـؤولية كبرى 
خالل فترة العمل المقبلة، لتسريع خطوات التعافي 
بجميـــع جوانبهـــا والمضي بخطـــوات ثابتة وواثقة، 
نحو مستقبل أكثر ازدهاًرا ورخاء للمرأة البحرينية 

ولمملكة البحرين بقيادة جاللته.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

سمو قرينة العاهل تثمن التوجيهات الملكية بدعم خطة النهوض بالبحرينية

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك

نعتــز بإشــادة جاللــة الملــك بجهــود فريـــق البحريــــن في مسيــــرة البنــــاء الوطنيــــة

مضاميـــن الكلمـــة الساميـــة تؤســـس لمرحلـــة جديـــدة مـــن عمـــل “األعلـــى للمـــرأة”



تطوير إجراءات تقييم واعتماد المستشفيات 
والمراكز الصحية العامة والخاصة

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارات وهيئات 
األوقاف والشؤون اإلسالمية بدول التعاون

تعزيز األمن السيبراني والحفاظ على سالمة 
القطاع المالي والمصرفي بدول الخليج
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تــرأس ولــي العهــد رئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، االجتمــاع االعتيــادي األســبوعي لمجلــس الــوزراء الــذي عقــد أمــس بقصــر 

القضيبية.

وفـــي بداية االجتماع، نـــّوه مجلس الوزراء 
بقـــرار مجلـــس حقوق اإلنســـان التابع لألمم 
المتحـــدة بشـــأن اليمـــن، متمّنًيـــا أن يدعـــم 
الخطوات الهادفة لمزيد من االســـتقرار في 

اليمن الشقيق.
االتحـــاد  بقـــرار  المجلـــس  رّحـــب  بعدهـــا،   
األوروبي بإضافة مملكة البحرين إلى قائمته 
بشأن الدول اآلمنة من الناحية الوبائية من 
غيـــر األعضاء بالكتلـــة األوروبية، مؤكًدا أن 
ذلك يعكـــس النتائج التـــي تحققت للمملكة 
بفضل الجهود الوطنية على جميع مسارات 
التعامل مع جائحة فيروس كورونا )كوفيد 

.)19
بعد ذلـــك، أعرب المجلس عـــن بالغ التعازي 
والمواســـاة إلـــى حكومة وشـــعب جمهورية 
باكســـتان اإلســـامية فـــي ضحايـــا الزلـــزال 
الـــذي ضـــرب إقليـــم بلوشســـتان، داعًيا هللا 
تعالـــى أن يتغّمـــد الضحايـــا بواســـع رحمته 
ومغفرتـــه ورضوانـــه، وأن يمـــّن على جميع 

المصابين بالشفاء العاجل.
ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة 

على جدول أعماله وقّرر ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
تفاهـــم  مذكـــرة  بخصـــوص  والتشـــريعية 
بيـــن وزارات وهيئـــات األوقـــاف والشـــئون 
اإلســـامية بمجلس التعاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، بهـــدف تعزيـــز التعـــاون بيـــن دول 
المجلس فـــي المجاالت المتصلة بالشـــؤون 

اإلسامية.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشريعية بخصوص مشروع إطار تعاون 
تبـــادل معلومـــات األمن الســـيبراني للقطاع 

المالي بيـــن البنوك المركزيـــة بدول مجلس 
والتـــي  العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
تستهدف دعم الجهود الرامية لتعزيز األمن 
الســـيبراني والحفـــاظ على ســـامة القطاع 

المالي والمصرفي بدول المجلس.
3. مذكـــرة وزيـــرة الصحـــة بشـــأن تطويـــر 
المستشـــفيات  واعتمـــاد  تقييـــم  إجـــراءات 
والمراكـــز الصحية العامـــة والخاصة، والتي 
لألنظمـــة  االمتثـــال  ضمـــان  إلـــى  تهـــدف 
المقدمـــة  للخدمـــات  المعتمـــدة  والمعاييـــر 
للمرضـــى والرعايـــة، بمـــا يســـهم فـــي رفـــع 
جودة وكفاءة الخدمات الصحية بالمملكة، 
حيث سيســـهم االعتماد الوطني في إنشاء 
شـــراكة مســـتمرة ومفتوحـــة وبنـــاءة بيـــن 
الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن الصحيـــة 

والمؤسسات الصحية.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح 
بقانـــون مقدم من مجلس النـــواب واقتراح 

بقانون مقدم من مجلس الشورى.

بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي:
1. مذكـــرة وزير شـــؤون مجلســـي الشـــورى 
والنواب بشأن مراسيم القوانين والمشاريع 
بقوانين المقدمـــة من الحكومة والموجودة 
قيـــد الدراســـة لدى الســـلطة التشـــريعية مع 
بدء دور االنعقاد الســـنوي العادي الرابع من 

الفصل التشريعي الخامس.
ثـــم أخـــذ المجلس علًمـــا من خـــال التقارير 
الوزارية للوزراء بشأن المشاركة في الدورة 
العاديـــة 65 للمؤتمـــر العام للوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة، وزيـــارة وزيـــرة الخارجية 
والتعـــاون الدولي بدولة ليبيا الشـــقيقة إلى 

مملكة البحرين.

المنامة - بنا

مجلس الوزراء ينوه بقرار “حقوق اإلنسان” التابع لألمم المتحدة بشأن اليمن
ـــا” ـــع “كورون ـــل م ـــاح التعام ـــس نج ـــا يعك ـــة وبائي ـــدول اآلمن ـــن ال ـــن ضم ـــا للبحري إدراج أوروب

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 10 أكتوبر 2021:

التنويـــه بقـــرار مجلس حقـــوق اإلنســـان التابع لألمـــم المتحدة بشـــأن اليمن، مع 
التمنيات بأن يدعم الخطوات الهادفة لمزيد من االستقرار في اليمن الشقيق.

الترحيـــب بقرار االتحاد األوروبي بإضافة مملكة البحرين إلى قائمته بشـــأن الدول 
اآلمنة من الناحية الوبائية من غير األعضاء بالكتلة األوروبية.

تعزية حكومة وشعب جمهورية باكستان اإلسالمية في ضحايا الزلزال الذي ضرب 
إقليم بلوشستان.

مذكـــرة تفاهم بيـــن وزارات وهيئـــات األوقاف 
والشـــؤون اإلســـالمية بمجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربية، بهدف تعزيز التعـــاون بين دول 
المجلـــس في المجـــاالت المتصلة بالشـــؤون 

اإلسالمية.

مشـــروع إطار تعـــاون تبـــادل معلومـــات األمن 
السيبراني للقطاع المالي بين البنوك المركزية 

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تطويـــر إجـــراءات تقييم واعتماد المستشـــفيات 
والمراكـــز الصحية العامة والخاصة، والتي تهدف 
والمعاييـــر  لألنظمـــة  االمتثـــال  ضمـــان  إلـــى 

المعتمدة للخدمات المقدمة للمرضى.

رد الحكومـــة علـــى اقتـــراح بقانـــون مقدم من 
مجلـــس النـــواب واقتـــراح بقانون مقـــدم من 

مجلس الشورى.

مراســيم القوانيــن والمشــاريع بقوانيــن المقدمــة مــن الحكومــة والموجــودة قيــد 
الدراســة لــدى الســلطة التشــريعية مــع بــدء دور االنعقــاد الســنوي العــادي الرابــع 

من الفصل التشريعي الخامس.

أخذ المجلس علمًا من خالل التقارير الوزارية بتقارير أصحاب السعادة الوزراء.



ثمنــت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة لتنظيم المهــن والخدمــات الصحية مريم 
الجالهمــة قــرار مجلس الوزراء خالل جلســته االعتيادية برئاســة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، بالموافقة 
علــى مذكــرة وزيــرة الصحة بشــأن تطوير إجــراءات تقييــم واعتماد المستشــفيات 
والمراكــز الصحيــة العامــة والخاصــة، والتــي تهــدف إلــى ضمــان االمتثــال لألنظمة 
والمعايير المعتمدة للخدمات المقدمة للمرضى والرعاية، بما يســهم في رفع جودة 

وكفاءة الخدمات الصحية بالمملكة. 

مـــن  األمـــر  هـــذا  أن  الجالهمـــة  وأكـــدت 
شـــأنه إنشـــاء شراكة مســـتمرة ومفتوحة 
لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  بيـــن  وبنـــاءة 
المهـــن الصحيـــة والمؤسســـات الصحيـــة 
فـــي مملكـــة البحرين، للمضـــي قدما نحو 
ترســـيخ مزيد من التنافســـية في تقديم 
ألفضـــل  تحقيقـــا  الصحيـــة  الخدمـــات 
الممارســـات الدولية في التميـــز والريادة 

في هذا القطاع المهم.
مجلـــس  قـــرار  أن  الجالهمـــة  وبينـــت 
الوزراء بالمضي قدما في تطوير برنامج 
االعتمـــاد سيســـهم فـــي خلـــق بيئـــة عمل 
قوية تشجع على تطوير جودة الخدمات 
الصحيـــة، وجذب االســـتثمارات الصحية 
وتعزيـــز موقـــع البحريـــن التنافســـي على 
خارطـــة الخدمات الصحية، مشـــيرة إلى 
أن برنامج تصنيف المؤسســـات الصحية 
سيحرص على تطبيق أعلى المعايير في 
الصحة والســـالمة ومكافحـــة العدوى بما 
يتوافـــق مع رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
2030 ال سّيما في تعزيز جودة واستدامة 

الخدمات الصحية.
وقالت إن الهيئـــة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية اســـتمرت في عملية 
تقييـــم أداء المؤسســـات الصحيـــة منـــذ 
تنفيـــذ برنامـــج االعتماد الوطنـــي، حيث 
نجحـــت في اعتمـــاد 17 مستشـــفى و24 
مركـــًزا طبًيا، الفتًة إلى أن تحليل معايير 

اعتماد المستشـــفيات كشـــف عـــن العديد 
مـــن مجـــاالت التحســـين التي من شـــأنها 
دعـــم مرافـــق الرعاية الصحيـــة للحصول 
على االعتماد والحفاظ عليه، وبما يحقق 
الخدمـــات  لجـــودة  المســـتمر  التحســـين 
المقدمة في قطـــاع الرعاية الصحية في 

المملكة.
الخطـــة  أّن  الجالهمـــة  وأوضحـــت 
المســـتقبلية للهيئة تشـــمل وضـــع برنامج 
زمني للخمس ســـنوات المقبلة، ويشـــمل 
جميـــع المؤسســـات التـــي ينطبـــق عليهـــا 
االعتماد وخصخصة تقييم المستشفيات 
في حـــال دعت الحاجة لذلـــك، مبينًة أنه 
ســـيتم تطبيـــق االعتمـــاد كل 4 ســـنوات 
بدالً من 3 ســـنوات مع المتابعة الســـنوية 
بحسب المعايير الدولية والحصول على 
 )ISQA( اعتمـــاد الجمعية الدولية للجودة
والهيئـــة  واالعتمـــاد  التقييـــم  لمعاييـــر 

كمؤسسة معترف بها دوليا لالعتماد.
لتطويـــر  التنفيذيـــة  الخطـــة  أن  وبّينـــت 
برنامـــج االعتمـــاد تتطّلب تعزيـــز قدرات 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الطاقـــة  رفـــع  خـــالل  مـــن  الصحيـــة 
االســـتيعابية للتقييم بالشـــهر الواحد من 
عـــدد 3 مؤسســـات إلى 6 مؤسســـات إلى 
جانـــب إدراج المؤسســـات الحكومية في 
االعتمـــاد لألعـــوام 2020 - 2021 ورفـــع 
 2022 المعنـــي  بالقســـم  العاملـــة  القـــوة 

وتأهيل 10 مقيميين إضافيين.
يشـــار إلـــى أن الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 

المهـــن والخدمـــات الصحيـــة بـــدأت منـــذ 
العام 2017 فـــي تطبيق برنامج االعتماد 

الوطني للمؤسســـات الصحية باالستعانة 
مختلـــف  مـــن  معتمديـــن  بمقّيميـــن 

التخصصـــات الصحيـــة، وتـــّم اختيارهـــم 
بنـــاًء علـــى خبراتهـــم ومؤهالتهـــم، وذلك 
لالعتمـــاد  رئيســـين  فريقيـــن  ِقبـــل  مـــن 
الطبيـــة  التخصصـــات  مختلـــف  مـــن 
والتمريضية والصيدلـــة والمهن المعاونة 
مكافحـــة  فـــي  ومهندســـين ومختصيـــن 
المرضـــى  وســـالمة  والجـــودة  العـــدوى 
وذلـــك لمباشـــرة عمليـــة التقييم الشـــامل 

للمؤسسات الصحية.
يذكـــر أن الهيئـــة الوطنية لتنظيـــم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة هي الجهـــة المناط 
بهـــا قانونا إجـــراء عمليـــة التقييم لجميع 
فـــي  المرخصـــة  الصحيـــة  المؤسســـات 
مملكـــة البحرين في القطاعين الحكومي 
والخـــاص، حيـــث نصـــت المـــادة )3( مـــن 
قانـــون إنشـــاء الهيئـــة )قانـــون 38 لســـنة 
إلـــى  تهـــدف  الهيئـــة  أن  علـــى   )2009
مراقبـــة تطبيـــق نظـــم المهـــن والخدمات 
واقتـــراح  البحريـــن  بمملكـــة  الصحيـــة 
تطويرهـــا، بمـــا يضمـــن الكفـــاءة العاليـــة 
والســـالمة والســـرعة الالزمـــة والفاعليـــة 
فـــي تقديـــم هـــذه الخدمـــات ســـواء فـــي 
القطـــاع الحكومـــي أو القطـــاع الخـــاص، 
وفقـــًا ألفضـــل األســـس العلميـــة ومعايير 
الممارســـة الصحية المعتمـــدة في مملكة 

البحرين.
 2015 )21( لســـنة  وحـــدد القانـــون رقـــم 
بشـــأن مرافق الرعايـــة الصحية الخاصة، 
مســـؤولية الهيئـــة عـــن تقييـــم الخدمات 
الصحية المقدمة فـــي جميع المرافق من 
أجل ضمان جـــودة وأداء هذه الخدمات، 
والمعاييـــر  لألنظمـــة  االمتثـــال  وضمـــان 
واألداء  المرضـــى،  بســـالمة  المتعلقـــة 
وإدارة  العـــدوى،  ومكافحـــة  الســـريري، 
وإدارة  الرعايـــة،  واســـتمرارية  الـــدواء، 

المخاطر وغيرها من المعايير التقنية.

المنامة - بنا

الجالهمة: خطة خمسية لتطوير إجراءات تقييم واعتماد المؤسسات الصحية
ــارات ــم ــث ــت ــودة الـــخـــدمـــات وجــــذب االس ــجـ ــل قــويــة تــنــهــض بـ ــم ــق بــيــئــة ع ــل خ
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أكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة مركـــز 
عـــام  ومديـــر  الطبـــي  الجنـــان 
أديوكيشـــن بـــالس أميـــن عبـــدهللا 
أن تكريم الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
مـــن  الجالهمـــة  مريـــم  الصحيـــة 
 )IDC( مؤسســـة البيانـــات الدوليـــة
في فئـــة الرؤســـاء التنفيذيين من 
قـــادة األعمـــال في منطقة الشـــرق 
األوســـط، يؤكـــد مـــا تتمّتـــع به من 
مميـــزة  وقـــدرات  عاليـــة  كفـــاءة 
االرتقـــاء  فـــي مواصلـــة  ســـاهمت 
مملكـــة  فـــي  الصحـــي  بالجانـــب 
البحرين بعـــد أن كانت لها بصمات 
الماضيـــة،  الفتـــرة  فـــي  واضحـــة 
حيـــث جـــاء تكريمهـــا فـــي مجـــال 
التحول الرقمي واستدامة وتنمية 
خـــالل  مـــن  واألعمـــال  الخدمـــات 
استثمار الوسائط التقنية الحديثة 

ال سيما خالل جائحة “كورونا”.

 وقـــّدم أمين التهانـــي والتبريكات 
المناســـبة،  بهـــذه  الجالهمـــة  إلـــى 
مؤكـــًدا أنهـــا مثال يحتـــذى به في 
تمكيـــن جهـــود المـــرأة البحرينيـــة 
الفتـــرة  طـــوال  البـــارز  ودورهـــا 
الماضيـــة خصوًصا خـــالل جائحة 
إلـــى  إضافـــة  كورونـــا،  فيـــروس 
المســـتدامة  التنميـــة  فـــي  دورهـــا 

التي تشهدها مملكة البحرين.
الجالهمـــة  أن  إلـــى  وأوضـــح   
ســـاهمت بشـــكل الفت فـــي قيادة 
جهـــود الهيئة للتحـــول اإللكتروني 
من خالل إشـــرافها المباشـــر، مبيًنا 
إلـــى أن هـــذا التطور فـــي منظومة 
تقديـــم الخدمـــات للمواطـــن يؤكد 
الجهـــود البـــارزة التـــي قامـــت بهـــا 
طـــوال الفترة الماضية مما ســـاهم 
فـــي حصولهـــا علـــى هـــذا التكريم 
الرفيـــع، متمّنًيا لهـــا دوام التوفيق 

والنجاح.

أمين عبداهلل: الجالهمة مثال 
يحتذى في تمكين المرأة البحرينية

الزواج المبكر يقي من اإلصابة بسرطان الثدي
ــال أيــضــا مــعــرضــون لــإصــابــة بــســرطــان الثدي ــرج ال الــريــفــي:  ــارة  سـ

قالـــت استشـــاري جراحـــة أورام الثـــدي 
والترميـــم ورئيـــس مركز لنـــدن لجراحة 
الثـــدي فـــي البحريـــن والكويـــت ســـارة 
الريفـــي إن اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي ال 
يقتصـــر على النســـاء، حيـــث إن الرجال 
أيضـــا معرضون لإلصابة به، إال أن عامل 

الخطورة لدى النساء أعلى.
وأشارت في لقاء افتراضي على حساب 
لجنـــة الشـــباب بالمجلس األعلـــى للمرأة 
للحديث حول أرقام وإحصاءات مملكة 
البحرين الخاصة بمرض سرطان الثدي، 
إلـــى أن نســـبة اإلصابة لـــدى الرجال أقل 
بكثيـــر مـــن النســـاء، حيث يصـــاب رجل 

واحد مقابل كل 100 امرأة.
ولفتت إلى أن تشـــخيص الرجال أســـرع 
وأفضـــل مـــن النســـاء، وذلـــك الختـــالف 
تكويـــن الجســـد، وعـــدم وجود أنســـجة 
تخفـــي ظهور النتـــوءات والكتل كما هو 
لدى النســـاء، لذلك ظهـــور األعراض لدى 
الرجـــال تكـــون مبكرة وواضحة بشـــكل 

أكبر.
وأكـــدت أن الشـــباب المســـتخدمين إلبر 
بنـــاء العضـــالت )ســـتيرويد(، هـــم أكثـــر 
عرضـــة لإلصابـــة بســـرطان الثـــدي، إلـــى 
جانـــب وجـــود تاريـــخ عائلـــي لإلصابـــة 

بسرطان الثدي أو البروستاتا.

أكثر األورام

وقالـــت الريفـــي إن ســـرطان الثـــدي يعد 
أكثر األورام انتشـــارًا بين الســـيدات في 

مملكة البحرين.
وذكـــرت أن هـــذا المـــرض يحتـــل عالميًا 
المرتبـــة األولـــى من األورام الســـرطانية 
التـــي يمكن أن تصيب الســـيدات، حيث 
تشـــير اإلحصـــاءات إلـــى أن واحـــدة من 
بين كل ثماني ســـيدات معرضة لإلصابة 

بهذا المرض.
ولفتـــت إلـــى ارتفاع نســـبة الوعـــي بهذا 
المرض نتيجة ارتفـــاع أعداد اإلصابات، 
ومؤكـــدة فـــي الوقـــت ذاته علـــى إمكان 
القضـــاء علـــى المـــرض والتشـــافي منـــه 
تـــام إذا تـــم تشـــخيصه مبكـــرًا،  بشـــكل 
ودون الحاجـــة للعالجـــات الكيميائية أو 

اإلشـــعاعية التـــي تؤثر ســـلبا على صحة 
المرأة.

وحـــول أســـباب اإلصابـــة بهـــذا المـــرض 
قالت الريفي إن السبب األساسي مازال 
غير معروف، إال أن هناك عوامل خطورة 
اإلصابـــة  فرصـــة  زادت  توفـــرت  كلمـــا 
بســـرطان الثدي، مبينة أن جميع النساء 
معرضات لإلصابة بمرض سرطان الثدي 
التشـــخيص  إن  حيـــث  كان،  عمـــر  بـــأي 
والفحوصـــات تشـــمل الـــكل مـــن األعمار 

الصغيرة إلى األعمار الكبيرة جدًا.

سن األربعين

اإلصابـــات  أغلبيـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
بالمرض في مملكة البحرين من بعد سن 
األربعين وعالميًا من بعد ســـن الســـتين، 
إال أنه هنالك حاالت في مملكة البحرين 
أصغر من معدل العمر الطبيعي الموضح 
فـــي اإلحصـــاءات العالميـــة مـــن أمريـــكا 

وأوروبا.
ولفتـــت إلـــى أن العامـــل الوراثي بوجود 
بمـــرض  اإلصابـــة  مـــن  عائلـــي  تاريـــخ 
سرطان الثدي، يزيد من فرص اإلصابة، 

إضافة إلى الطفرات الجينية الوراثية.
أيضـــا  يعـــد  الزائـــد  الـــوزن  أن  وذكـــرت 
ســـببًا رئيســـًا الرتفاع معـــدالت اإلصابة، 
مثـــل  الهرمونـــات  أخـــذ  جانـــب  إلـــى 

األســـتروجين الموجود فـــي حبوب منع 
الحمـــل يزيـــد من نســـبة اإلصابة بنســـبة 
2.5 % فـــي حـــال اســـتخدمت ألكثر من 

خمس سنوات.
وأشارت الريفي إلى أن الزواج واإلنجاب 
المبكرين من شأنهما أن يقيا من اإلصابة 
بمـــرض ســـرطان الثدي، حيـــث وجد أن 
نســـبة اإلصابـــة لـــدى الســـيدات اللواتي 
أنجبن دون سن 30 سنة أقل من الالتي 

تزوجن وأنجبن بعد ذلك العمر.
وأضافـــت أن الرضاعـــة الطبيعيـــة أيضا 
تقي المرأة من اإلصابة بمرض ســـرطان 

الثدي.
وأكـــدت الريفـــي علـــى أهميـــة الفحـــص 
الذاتـــي  الفحـــص  خـــالل  مـــن  المبكـــر 
فـــي المنـــزل، أو عبـــر الفحـــص باألشـــعة 
لمـــن بلغت ســـن 30 ســـنة، أو عبـــر جهاز 

حـــاالت  يشـــخص  الـــذي  الموموجـــرام 
ســـرطان الثدي في مراحـــل مبكرة جدا، 

للسيدات فوق سن 40 سنة.

صدارة الخليج

وقالـــت الريفي إن البحرين تتصدر دول 
الخليـــج فـــي حـــاالت اإلصابـــة بمـــرض 
ســـرطان الثـــدي بمعـــدل 37.8 % تليهـــا 
دولة الكويت ومن ثم قطر والســـعودية 

واإلمارات وعمان.
فـــي  النســـبة  ارتفـــاع  أســـباب  وعـــزت 
إلـــى صغـــر مســـاحة المملكـــة  البحريـــن 
ومحدوديـــة عدد المستشـــفيات بها، مما 
يمنـــح الدولـــة القـــدرة علـــى التحكم في 
تلك الحاالت وتسجيلها بدقة ثم متابعة 

عالجها وتعافيها.
البحرينيـــة  الصحـــة  وزارة  أن  وذكـــرت 
تعـــد أول وزارة صحـــة خليجيـــة تقـــوم 
بعمـــل ملف لتســـجيل حاالت الســـرطان 
ومـــن ثمـــن تلتهـــا الســـعودية واإلمارات 

والكويت.
وحثـــت الريفـــي علـــى االلتـــزام باتبـــاع 
الحيـــاة  فـــي  صحيـــة  غذائيـــة  أنمـــاط 
عمومـــا للجميـــع وللســـيدات خصوصـــا، 
نظرا للتغيـــرات الهرمونيـــة التي تحدث 
لهـــن على مـــدار الحياة وأجســـادهن في 
تغيير مســـتمر نتيجة للعوامل النفســـية 

والعمرية التي تمر بهن.
وأكـــدت على ضـــرورة االهتمام بالصحة 
وفـــي  المـــرض  أثنـــاء  للمـــرأة  النفســـية 
مرحلـــة العـــالج وبعـــد التشـــافي مهمـــة 
جـــدًا؛ ألن الحزن واالكتئـــاب والقلق من 

مسببات المرض.
وأشـــارت إلـــى أن دعم األهـــل أيضًا أحد 
أهـــم العوامـــل للتشـــافي وتجـــاوز أزمـــة 
المرض والتعامل معه بإيجابية، مضيفة 
أن التغذيـــة الســـليمة مهمة جـــدًا )األكل 
كالتـــوت  األكســـدة  بمضـــادات  الغنـــي 
والفراولـــة(، باإلضافـــة إلـــى تنويع قائمة 
األطعمة في الوجبـــة الواحدة واالبتعاد 

عن األطعمة السريعة.
وأكـــدت علـــى أهمية الحفـــاظ على وزن 

جيد باتباع روتين يومي من الرياضة.

سارة الريفي

مريم الجالهمة أمين عبدلله

سيدعلي المحافظة

حبوب منع الحمل 
تزيد احتماالت 

اإلصابة بسرطان 
الثدي

السبب الرئيس 
لإلصابة بسرطان 

الثدي ما زال 
مجهوال

البحرين 
األولى خليجيا 

في اإلصابة 
بالمرض

سرطان الثدي 
األكثر انتشارا بين 

السيدات في 
البحرين

المنامة - جمعية النساء األميركيات

احتفلت جمعية النساء األميركيات 
بعيدها السابع واألربعين في فندق 
الموفنبيك، وبهذه المناســـبة قامت 
القائـــم بأعمـــال الســـفارة األميركية 

كعكـــة  بقطـــع  نـــاردي  مارجريـــت 
الجمعيـــة،  اجتمـــاع  فـــي  خاصـــة 
وذلـــك بحضـــور اللجنـــة التنفيذيـــة 

واألعضاء.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

المسعى الوطني النبيل لسمو محافظ الجنوبية
إن صـــدور المرســـوم الملكـــي الســـامي بتجديد تعيين ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علي آل خليفـــة محافظـــا للمحافظة الجنوبيـــة لمدة أربع 
ســـنوات، ونيل الثقة الملكية الســـامية من لدن سيدي حضرة صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، لـــه دالالت كثيـــرة علـــى الفكـــر اليقـــظ وعبقريـــة 
الذهـــن المنتـــج لســـمو المحافـــظ، والذي يتميـــز بالقـــدرة الفائقة على 
وضع األســـس العملية للبرامج واالســـتراتيجية والخطط المدروســـة 
والواضحة وصياغة الرؤية المستقبلية للمحافظة الجنوبية وتحقيق 
أكبر المكاســـب لها، فســـموه منذ أن تشـــرف بحمـــل األمانة عمل بجد 
واجتهـــاد با كلل أو ملل وبإخاص وتفـــان وحب للبذل والعطاء من 
أجل الوطن، واســـتنادا إلـــى تحليل الوقائع سنكتشـــف أن المحافظة 
الجنوبية تتألق بأصالتها ومشـــاريعها وكل شـــيء يســـير في مســـاره 
الصحيـــح بفضل الجهود الجبـــارة التي يبذلها ســـموه ومعرفته بأدق 
التفاصيـــل، ومتابعة احتياجات أهالي المحافظة على مدار الســـاعة، 

وااللتقاء بهم واالستماع برحابة صدر إلى ماحظاتهم أيا كانت.

ال يمكننـــا حصـــر اإلنجـــازات التـــي تحققـــت علـــى يد ســـمو المحافظ 
فـــي فترة قياســـية، من مشـــاريع أمنيـــة، وتنمويـــة، والمحافظة على 
التراث، والمبادرات االجتماعية، والعمل التطوعي، والبيئة، واإلبداع 
اإللكترونـــي، وغيرهـــا، فالتخطيـــط الـــذي ينتهجه ســـموه يعتمد على 
الدقـــة والتوصيـــات والقـــرارات التي تأتي بعد دراســـات مســـتفيضة 
يقـــوم بهـــا فريـــق عمل كل حســـب اختصاصـــه، وهذا هو فـــن القيادة 

والتنظيم.
العمل المخلص والدؤوب الذي يقوم به سمو محافظ الجنوبية، يحرك 
العقـــول ويحفز الهمم، فيأخذ كل فرد في المجتمع دوره الوطني في 
مســـيرة التطور والبناء، ونحن على ثقة ويقين بأن المســـتقبل يحمل 
ألهالـــي الجنوبية الكثير من المشـــاريع والمبـــادرات النابعة من محبة 
ســـموه وإخاصـــه في مســـعاه الوطني النبيـــل وبذل قصـــارى الجهد 

لرفعة وتقدم وازدهار المحافظة الجنوبية.
نبارك لســـمو محافظ الجنوبية الثقة الملكية السامية لمتابعة مسيرة 
التقدم والرخاء وتحقيق اآلمال وبلوغ الغايات في مختلف الميادين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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المـــرأة البحرينيـــة عنصر من عناصر التنمية الوطنية بمملكـــة البحرين، ولها بصمات 
وأدوار خالـــدة في جميع المجاالت الوطنية والسياســـية واالقتصادية واالجتماعية 
والتربويـــة والحقوقيـــة التي جعلت منها شـــريًكا أساســـًيا في البنـــاء المجتمعي، وال 

تزال جهودها تزهر عطاء.
وقـــد أطلقـــت صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة 
قرينـــة جالة الملك رئيســـة المجلـــس األعلى للمـــرأة بالتعاون مع مؤسســـات الدولة 
ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص والهيئـــات المجتمعية الكثيـــر من المبـــادرات الوطنية 
لتلبيـــة احتياجـــات المـــرأة البحرينية، وتعزيـــًزا إلمكانياتهـــا وتحقيًقا للمســـاواة بين 
الجنســـين، وإلدماجها بشـــكل ُمستدام في كل المشـــاريع الوطنية والمجتمعية، وقد 
أخذ المجلس منُذ تأسيســـه في 2001م على عاتقه تحقيق أهدافه المتعلقة بالمرأة 
وإشراكها تنموًيا وفي جميع محافظات البحرين بدون استثناء، ومن غير تأثير على 
واجبها األسري، وقد أثمرت جهود صاحبة السمو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز 
القدرة التنافسية للمرأة في المجتمع، وَسن العديد من التشريعات والسياسات التي 

أدت لتحسين حياتها ورفع مكانتها. 
ومـــن المجاالت التـــي تعزز فيها دور المـــرأة مجال “التعليم”، ومـــع انطاقته األهلية 
والرســـمية ألكثـــر من تســـعة عقود، أصبـــح تعليمها ضـــرورة مجتمعيـــة وحياتية لها 

وللمجتمـــع، فخال هذه األعوام أســـهمت المـــرأة البحرينية باقتـــدار وفخر كمتعلمة 
وُمعلمـــة في التعليم والتعليم العالي بتحقيق العديد من اإلنجازات، وتشـــير األرقام 

الرسمية إلى زيادة مضطردة لعدد اإلناث في التعليم وزيادة عدد المتفوقات.
ويعتبـــر تعليـــم المـــرأة ركيـــزة مجتمعية ومدمـــًكا لتقدمهـــا، وكاســـتراتيجية وطنية 
للنهوض بالتعليم والتعليم العالي بما ُيساهم في تحقيق جودة التعليم في البحرين، 
ولـــم يتـــم اختيار شـــعار يـــوم المـــرأة البحرينية “قـــرأت، تعلمت، شـــاركت” من فراغ، 
بـــل اســـتذكاًرا لدور المرأة فـــي بناء نهضة البحرين الحديثة وتجســـيًدا إلســـهاماتها 
المتواصلة وشراكتها الكاملة في عملية التنمية الوطنية، ولبيان “التسلسل المتنامي 
لـــدور المـــرأة البحرينيـــة المســـؤول والمتـــدرج الذي بدأ مـــن القناعـــات األولى لجيل 
الرائدات اللواتي قرأن وتعلمن، لتســـتمر شـــراكتها اليوم من منطلق اإلصرار، لتكون 

البحرين دوًما عنوان البناء والتطوير”.
وقـــد اســـتطاعت المـــرأة البحرينيـــة أن تثبت قدرتهـــا وتمكنها في مختلـــف األعمال 
التي شـــغرتها كموظفة وقيادية في كل المؤسســـات، وأثرت إيجابًيا بما حققته تلك 
المؤسســـات التـــي عملت بهـــا من تطور وأداء وإنتاج، ما ســـاهم فـــي تنمية وتطوير 

المجتمع، وهي مساهمة ُمتجددة َمبنية.

عبدعلي الغسرة

األثر التنموي لتعليم المرأة البحرينية

ُتعـــّد تربيـــة المواشـــي “الُمجتـــرة” التي ُتكـــّرر مضغ أعـــاف الطعام؛ واحـــدة من أكثر 
المشاريع التجارية التي تدّر على أصحابها أرباحًا خيالية في الوقت الحاضر، فضاً 
عن إســـهامها في دعـــم الدخل القومي بصافي فوائدها الكبيـــرة بعد أْن ُعّدت للهواة 
والمربيـــن مـــن أصحاب الحظائـــر ومـــزارع اإلنتاج تجـــارة مزدهرة، بعدما اكتســـبت 
ميزات متنوعة في دورة رأس مالها الســـريعة الناتجة عن كفاءتها التناسلية العالية 
وحظائرهـــا الرخيصـــة، واحتياجاتهـــا الغذائيـــة المتواضعـــة مـــن جانـــب، وفـــي رفع 
مســـتوى األمـــن الغذائي وتقليل اســـتيرادها وســـهولة الحصول علـــى لحومها عالية 
الجودة واســـتقرار أسعارها والقضاء على احتكار مورديها، عاوة على رفع مستوى 
الوعي الغذائي الصحي لألجيال القادمة التي يّتأمل تعويدها على تناول المنتجات 

الطازجة عوضًا عن المعلبات المصّنعة من جانب آخر.
فـــي المقابـــل، يأتي عـــدم تخصيص مـــكان دائم ومناســـب، وما ُيصاحبـــه من ضعف 
فـــي الخدمـــات المقدمة لها مـــن األعاف والماء والكهربـــاء والخدمات البيطرية في 
الكثيـــر مـــن دول العالـــم؛ علـــى النقيض بعد انعـــدام ُثاثية األرض والوقـــت والطاقة 
التي أّدت إلى تفاقم مســـتويات الرعاية والمراقبة سوءًا، وتراجع منسوب التنظيف 
والتغذيـــة رداءة، لعّلـــة “حشـــرها” فـــي زرائـــب بالمنـــازل أو فـــي حظائـــر قريبـــة مـــن 
الّتجمعـــات الســـكنية التي غالبا مـــا ينجم عن تواجدها المزعج روائح كريهة تنتشـــر 
في األثناء، وحشرات ضارة تتطاير في األفنية وزواحف خطيرة تنبش في البيوت 

المجـــاورة، حتى بلغت ذروتها بانتشـــار األوبئة بســـبب رمي النافـــق المّيت منها على 
قارعة الطريق أو المناطق السكنية المجاورة دون مراعاة لنصوص القوانين وأنظمة 
اللوائـــح الصـــادرة عن الجهات المعنية التي تؤكد علـــى الصحة العامة بضرورة إزالة 
هذه الحظائر العشوائية وتوفير األماكن البديلة لها، والتي تستوجب دفع الغرامات 
الماليـــة مـــن المخالفيـــن وتثبيـــت المخالفات المحررة ضـــّد تجاوزات الهـــواة ومربي 
المواشـــي وســـط األحياء الســـكنية بمـــا يحفظ خصوصيـــة وحضارية المنظـــر العام 
للمدينة، وحماية األماكن الســـكنية من مســـاوئ بقايا الحيوانات النافقة، بل ومكاره 
الّتجـــوال على ظهور بعضها في طرقات المناطق المأهولة بين القرى واألرياف على 

الصحة والبيئة معًا.
نافلة:  «

اقتصـــار تربية المواشـــي على المزارع الخاصة أو حصرهـــا في المناطق المخصصة، 
بـــات من النمـــاذج الحضارية البارزة التي أســـهمت بفعالية في تنظيـــم هذه العملية، 
بعدمـــا شـــهدت بـــادي الحبيبة البحرين توســـعًا شـــاماً فـــي البنى التحتيـــة وتطورًا 
متواكبًا في حركة المشـــاريع العمرانية التي أّدت إلى تاشـــي تأثيرات هذه الظاهرة 
– مثـــاالً ال حصرًا - عن العمران الحديث واختفاء تداعياتها عن التجمعات الســـكنية 
المأهولة بعدما كانت تفيض بأضرارها الصحية وروائحها العفنة وحشـــراتها الضارة 

على المجتمع المحيط.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“حظائُر” مواشي في البيوت!

عمل الخير... أنبل األعمال
كثيـــرة هي األعمـــال التي يقوم بها اإلنســـان في حياته، وكثيرة المشـــاغل التي 
تحيط بالبشـــر من كل حدب وصوب، حتى أن اإلنســـان يصل إلى مرحلة ال يجد 
فيها وقًتا لنفسه، أو لحياته الشخصية، وهذه األعمال التي تشغل البشر ال يمكن 
عدها وال إحصاؤها، وكلها مرتبطة بالماديات، إال أن العمل المهم الذي ينبغي أن 

يكون له حيزٌّ مهم في حياة كل إنسان هو عمل الخير.
وقد نشـــرت الصحف المحلية نقًا عن وكالة رويترز خبًرا أشـــبه بالخيال، حيث 
ذكرت أن أغنى سادس رجل في العالم األميركي وارن بافيت يفضل أن يتبرع بـ 
١٠٠ مليار دوالر لألعمال الخيرية بداًل من توريثها ألبنائه الثاثة! مؤكًدا أن هذا 
ال يعني أنه سيحرم أبناءه، ومضى قائا “اتركوا ألبنائكم ما يكفي حتى يتمكنوا 
من فعل شيء، ولكن ليس ما يكفي لكي ال يفعلوا شيئا”. ويعتقد هذا الثري أن 

فكرة انتقال الثروة الهائلة من جيل آلخر باتت غير جذابة وأقل شيوًعا!
جميـــل جًدا أن نســـمع مثل هذه األخبار المفرحة فـــي جميع بقاع العالم، وأتمنى 
مـــن شـــيوخ وعلماء الديـــن وأئمة المســـاجد التركيز أكثر على هـــذه األمور التي 
يجـــب أن نرســـخها فـــي عقـــول وأذهان النـــاس، وال ضيـــر إذا تم ذكر اســـم هذا 
المليونير األميركي أو غيره وإن لم يكونوا مســـلمين، وهذا ما يؤكد عليه الدين 
اإلسامي واحترامه كل الديانات األخرى، ولنثبت للمتربصين والمتشددين بأننا 
شعوب نسير على خطى اإلسام، كما أدعو أولياء األمور للتركيز على مثل هذه 
األخبار ومشـــاركتها جميع أفراد العائلة لتكون عبرة، حيث إنها من الممارســـات 

اإلنسانية الرائعة التي يجب زرعها في أبنائنا منذ الصغر.
وفـــي هذا الســـياق أتمنـــى أن تكون مبـــادرة وارن بافيت حافزا مشـــجًعا لبعض 
رجـــال األعمال والتجار والميســـورين بتخصيص جزء مـــن ثرواتهم لعمل بعض 
المشـــاريع الخيرية في المملكة، وأن يشـــعروا بقليل من الخجل ألنهم مقصرون 
جـــًدا، وعـــدم االقتصـــار فـــي مســـاهماتهم على بنـــاء الجوامـــع أو المآتـــم، فدور 
العبادة في كل مكان وزاوية، ونحن بحاجة إلى مشاريع مهمة أخرى تصب في 
نفس الميزان، ميزان العمل الخيري واإلنســـاني وخدمة البشـــرية، فعلى ســـبيل 
المثـــال وليس الحصـــر دور العجزة، والمراكز الشـــبابية، والصحيـــة، والتعليمية، 
وبنـــاء وحـــدات عاجيـــة لألمـــراض المزمنة، ومراكز لـــذوي الهمـــم والمكفوفين 
والمتقاعديـــن، وبنـــاء حدائق عامة ومماشـــي لمزاولة الرياضـــة، ومراكز ثقافية 

وعلمية والقائمة تطول.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

مصر بلد يسع الجميع
“مصـــر التي فـــي خاطري وفي فمـــي.. أحبها مـــن كل روحي ودمي”، 
كلمات لها معاٍن عميقة وكبيرة لدى كل المصريين، وكل محب لمصر 
الحضـــارة والكرامة والثقافة والفن والبســـاطة، مصر التي جعلت من 
اإلصـــرار والعزيمـــة عنوانًا لها، ها هي مصر تحتفـــل بذكرى انتصارها 
في الســـادس من أكتوبر وما سطرته من بطوالت يحكيها لنا التاريخ 

ويرددها اآلباء واألجداد.
الحديـــث عن جمهوريـــة مصر العربية ونصرها في حرب أكتوبر الذي 
جســـد أصالة الشـــعب المصري ووالءه لوطنه ليس حدثا يهم القوات 
المســـلحة المصريـــة بكامـــل قطاعاتهـــا، بل كان نصـــرًا للعالـــم العربي 
بأكمله، إنها مصر “أم الدنيا” كما يحلو لشعبها وشعوب العالم والوطن 
العربي تســـميتها، البـــاد العظيمة بأهراماتها وســـواعد أبنائها الكرام، 
والتـــي تعتبر للشـــعوب العربيـــة القمة والشـــموخ الرفيع الســـاكن في 
وجداننـــا، فـــا يمكن ألحد أن يتخيـــل وطننا العربي من مشـــرقه إلى 

مغربه بدون تواجد هذا البلد الكبير والعظيم.
وال ننســـى المبادرات والمواقف المســـتمرة من مصر لتحقيق الســـام 
الشـــامل واالســـتقرار علـــى األراضي العربيـــة، وســـعيها الدائم في مد 
جســـور التواصـــل وفتح آفـــاق أرحب لمســـارات التعاون بيـــن الدول 
العربيـــة للمحافظة على اســـتقرار ومكانة دولنا علـــى جميع األصعدة 

والمجاالت. 
من يحب مصر وكامل ترابها يســـعى للحفاظ على مكتســـباتها وأمنها 
وكرامتها وشعبها، فمصر تفتح ذراعيها لجميع أبناء الدول المختلفة 
ليســـتمتعوا بجمالهـــا ونهرهـــا وأراضيهـــا الخضـــراء وســـواعد أهلهـــا 

السمراء، نعم إنها مصر البلد الذي يسع ويرحب بالجميع.
تبقى محبة مصر في قلوبنا ووجداننا مســـتمرة، فأنت عندما تزورها 
فإنك لن تشعر بالغربة أبدًا لبساطة وابتسامة أهلها، وستجد من أهلها 
كل الترحيـــب والمحبـــة. هي كلمات مـــن قلب محب لمصـــر العظيمة 
وقيادتها وشـــعبها الكريم، أرســـلها في هذه المناســـبة الغالية، بأعظم 
وأجـــزل معانـــي الحـــب والوفـــاء لكل مـــن يعيـــش على كامـــل ترابها، 

لتدخل في قلوب شعبها الطيب والمحب والمضياف.

د. خالد زايد
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