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الملكي  الــســمــو  صــاحــب  تفضل 
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة 
ــوزراء  ــ ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
بأخذ الجرعة المنشطة من تطعيم 
لفيروس  المضاد  -بيونتيك«  »فايزر 
كورونا، وأشار سموه إلى أهمية تعزيز 
ــات الــتــنــشــيــطــيــة من  ــرعـ وتـــيـــرة الـــجـ
الوطنية  الحملة  ضمن  التطعيمات 
التطعيمات  أخــذ  وكذلك  للتطعيم، 

ــي تــمــت  ــتــ الــــمــــضــــادة لـــلـــفـــيـــروس -الــ
قبل  من  البحرين-  بمملكة  إجازتها 
المؤهلين الذين لم يبادروا إلى أخذ 
التطعيمات حتى اآلن لما تشكله هذه 
التطعيمات والجرعات المنشطة من 
والمجتمع وحمايته  للفرد  تحصيٍن 

من الفيروس وكافة المتحورات.
ص4

ص2و3و2٦

أخبار البحرين

أخبار البحرين

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى الجرعة المنشطة.

} جاللة الملك خالل إلقاء كلمته في قمة الرياض.

ولللي اللعلهللد رئليلل�س اللوزراء: الجرعلات 

للللفللرد والمجتملع التن�ضليطية تلحل�ضليللن 

وزيلللللللللر اللللللداخللللللللللليلللللة  فللللللي علللليللللد اللللل�للللضللللرطللللة: اأمللللللن
الللللللوطللللللن غلللللايلللللة �للللضللللاملللليللللة تللل�لللضلللتلللحلللق اللللتللل�لللضلللحللليلللات

ص٦ أخبار البحرين
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تــفــضــل صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأخذ الجرعة المنشطة 
من تطعيم )فايزر - بيونتيك( المضاد لفيروس كورونا، وقد أشار 
سموه إلى أهمية تعزيز وتيرة الجرعات التنشيطية من التطعيمات 
ضمن الحملة الوطنية للتطعيم وكذلك أخذ التطعيمات المضادة 
للفيروس، التي تمت إجازتها بمملكة البحرين، من قبل المؤهلين 
الذين لم يبادروا إلى أخذ التطعيمات حتى اآلن لما تشكله هذه 
والمجتمع  للفرد  تحصيٍن  من  المنشطة  والجرعات  التطعيمات 

وحمايته من الفيروس وكافة المتحورات.
البحرين في  إليها مملكة  التي وصلت  النتائج  أن  وأكد سموه 
مجال التصدي لفيروس كورونا )COVID-19( على كافة مساراته 
أعــضــاء فريق  كــافــة  بها  يــقــوم  الــتــي  الكبيرة  الــجــهــود  تــأتــي بفضل 
وما  وخــاصــة،  عامة  ومؤسسات  ومقيمين  مواطنين  من  البحرين 
مع  التعامل  مراحل  كل مرحلة من  وفق  والتزام  وعي  يبدونه من 
الفيروس، مشيرًا إلى أن كافة الخطط التي تتم في إطار التصدي 
الجميع  من  الفاعل  التجاوب  على  كبير  بشكل  تعتمد  للفيروس 

والوعي بأهمية التعليمات التي تصدر من الجهات المعنية.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره في هذا الصدد لكافة الكوادر 
مختلف  مــن  لهم  والمساندين  األمــامــيــة  الــصــفــوف  فــي  الوطنية 
أجل  مــن  متواصل  عطاء  مــن  يبذلونه  مــا  على  المعنية  الجهات 
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، مشيدًا 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطنية  للجهود  المتميز  بالمستوى 
وبــإســهــامــات الـــكـــوادر الــوطــنــيــة مــن كــافــة أعــضــاء فــريــق البحرين 

العاملة ضمن هذه الجهود والداعمة له.

لدى اأخذه الجرعة المن�ضطة من تطعيم »فايزر - بيونتيك« الم�ضاد للفيرو�س..

ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س م��ج��ل�����س ال���������وزراء: ال��ج��رع��ات 

ال���ت���ن�������ص���ي���ط���ي���ة ت���ح�������ص���ي���ن ل���ل���ف���رد وال���م���ج���ت���م���ع

} �شمو ولي العهد رئي�س الوزراء يتلقى الجرعة المن�شطة.

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
الــوزراء  العهد رئيس مجلس  آل خليفة ولي  حمد 
ُعقد عن  الــذي  الـــ405  التنسيقية  اللجنة  اجتماع 

ُبعد.
وذكــــر حــســاب »أخـــبـــار ســمــو ولـــي الــعــهــد« على 
اللجنة  أن  »تــويــتــر«  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي  مــوقــع 

التنسيقية اطلعت على مستجدات مشروع تطوير 
الــخــدمــات الــحــكــومــيــة، كــمــا اســتــعــرضــت مــؤشــرات 
الــخــدمــات  أنــظــمــة  فـــي  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات  أداء 
اإللكترونية، وناقشت آخر مستجدات التعامل مع 
المتعلقة  واإلجـــراءات  »كوفيد-19«  كورونا  فيروس 

بذلك.

} �شمو ولي العهد رئي�س الوزراء خالل تروؤ�س االجتماع.

»ال��ت��ن�����ص��ي��ق��ي��ة« ت��ط��ل��ع ع���ل���ى م�����ص��ت��ج��دات 

م�������ص���روع ت���ط���وي���ر ال���خ���دم���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة

} ال�شيخ خالد بن عبدالله خالل افتتاح المركز ال�شحي.

األمير  الملكي  السمو  صاحب  عن  نيابة 
رئيس  العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
مجلس الوزراء، افتتح الشيخ خالد بن عبداهلل 
مركز  الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  خليفة  آل 
الصحي  خليفة  آل  خالد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ 
صباح  الــرفــاع  فــي  الحنينية  بمنطقة  الكائن 

أمس )الثالثاء 14 ديسمبر 2021(.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، رفـــع الــشــيــخ خــالــد بن 
عبداهلل آل خليفة أسمى آيات الشكر والتقدير 
واالمــتــنــان إلـــى صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
سموه  لتفضل  الــــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد 
بن خالد  الشيخ عبداهلل  افتتاح مركز  برعاية 
ما  يــعــكــس  الــــذي  ــر  األمــ الــصــحــي،  آل خليفة 
يحظى به القطاع الصحي في مملكة البحرين 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة 
المفدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن 
ومـــــؤازرة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء من دعم كبير واهتمام ال 
محدود نابعين من اإليمان الراسخ بأن صحة 
اإلنسان تأتي أواًل، وأنها مقدمة على األولويات 

كافة وأي اعتبارات أخرى.
»إنه لمن حسن الطالع أن يتزامن  وقــال: 
الــمــركــز مـــع احـــتـــفـــاالت مملكة  ــذا  افــتــتــاح هــ
البحرين بأعيادها الوطنية؛ إحياء لذكرى قيام 
الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس 

 1783 عــام  عربية مسلمة  دولــة  الفاتح،  أحمد 
ميالدية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجاللة 
الملك المفدى مقاليد الحكم، ليأتي كشاهد 
على المنجزات الحضارية والتنموية الموجهة 
لــخــدمــة الــمــواطــنــيــن، وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم 
الوطنية  الخطة  تجسيدًا ألهداف  األساسية، 

للصحة«.
المراكز  إنشاء  في  التوسع  بسياسة  ه  ونــوَّ
المواصفات  أعــلــى  وفــق  وتجهيزها  الصحية 
لتغطية  األســـاس  حجر  باعتبارها  العالمية، 
ــب الــنــمــو  ــواكــ صــحــيــة شـــامـــلـــة، وذلــــــك بـــمـــا يــ
تعزيز  يضمن  وبما  والــعــمــرانــي،  الديمغرافي 
وتوفيرها  الصحية  الخدمات  وفاعلية  كفاءة 
ــة، تـــنـــفـــيـــذًا لـــمـــا الـــتـــزمـــت  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ بــــجــــودة واسـ
بــه الــحــكــومــة فــي بــرنــامــجــهــا الــحــالــي )2019 
االستراتيجية  لــأهــداف  وتــرجــمــة   ،)2022  -

األولية لتطوير الصحة الوقائية والعالجية.
الصحي  المركز  هذا  إنشاء  أن  إلى  ولفت 
وافـــتـــتـــاحـــه الـــيـــوم يـــأتـــي كـــإحـــدى ثـــمـــار مــبــدأ 
والــخــاص،  الــعــام  القطاعين  بين  مــا  الــشــراكــة 
على  ترسيخه  على  الحكومة  تحرص  والــذي 
إيمان  نفسه  الوقت  في  ويعكس  الواقع،  أرض 
المجتمعية  بالمسؤولية  الوطنية  الــشــركــات 
التي تعبر عن المساهمة الطوعية في تنمية 
الــمــجــتــمــع وتـــطـــويـــره عـــبـــر تــنــفــيــذ مــخــتــلــف 

المشاريع التنموية ذات النفع العام، مثمنًا في 
هذا الصدد الدعم السخي المقدم من شركة 
الــبــحــريــن لــالتــصــاالت الــســلــكــيــة والــالســلــكــيــة 
)بتلكو( في تمويل إنشاء وتأثيث وتجهيز هذا 
المشروع الذي يخدم أكثر من 109 آالف نسمة 
موزعين على 19 مجمعًا سكنيًا لمناطق الرفاع 
الشرقي، وعوالي، والرفة، وسافرة، والمزروعية.
أعـــرب عــن شــكــره وتــقــديــره للمجلس  كما 
األعلى للصحة برئاسة الفريق طبيب الشيخ 
آل خليفة، ووزارة الصحة،  محمد بن عبداهلل 
جهود  على  األولية،  الصحية  الرعاية  ومراكز 
مــنــتــســبــيــهــا فـــي مــتــابــعــة إنـــشـــاء وتــنــفــيــذ هــذا 
المشروع وغيرها من مشاريع البنية األساسية 
وذلك  البحرين،  مملكة  في  الصحي  للقطاع 
في إطار تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب 
وتوجيهات ومتابعة  المفدى،  العاهل  الجاللة 
ــي الــعــهــد رئــيــس  صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــ
مجلس الوزراء، لتطوير هذا القطاع الحيوي 
الذي يعتبر واحدًا من أهم األولويات الوطنية 

والحكومية.
ــاح الـــــــذي شـــهـــد حــضــور  ــتــ ــتــ وخـــــــالل االفــ
المحافظة  وسمو محافظ  الـــوزراء،  من  عــدد 
الــجــنــوبــيــة، والــمــســؤولــيــن والــمــدعــويــن، ألقى 
الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد اهلل 
للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل 

التقدير واالمتنان  بالغ  كلمة أعرب فيها عن 
إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، على رعايته الكريمة الفتتاح 
بـــن خــالــد آل خليفة  عـــبـــداهلل  الــشــيــخ  مــركــز 
الــصــحــي، وإلـــى نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء 

على تشريفه وحضوره.
وقال: »نشعر بعظيم الفخر واالعتزاز أن 
يتزامن افتتاح مركز الشيخ عبداهلل بن خالد 
يتم  مركز  أول  يعد  الــذي  الصحي  آل خليفة 
الــذاتــي  التسيير  نــظــام  تطبيق  بعد  افتتاحه 
للصحة األولية وفق قانون الضمان الصحي، 
مـــع احـــتـــفـــاالت مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــأعــيــادهــا 
الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجاللة 
تغمرنا  كما  الحكم،  مقاليد  المفدى  الملك 
غاليًا،  اسمًا  المركز  هذا  يحمل  بأن  السعادة 
بــإذن اهلل  له  المغفور  الجميع  والــد  اسم  وهو 
تعالى سمو الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة 

رحمه اهلل«.
وأوضح أن مبادرة التسيير الذاتي للرعاية 
الصحية األولية تعد من أهم مبادرات برنامج 
الصحية  الــرعــايــة  وتعتبر  الصحي،  الضمان 
األولية الركن األساسي للخدمات الصحية في 
مملكة البحرين، وأن مشروع التسيير الذاتي 
يــهــدف إلـــى تــعــزيــز هـــذه الــمــبــادئ عــبــر خلق 
رة ذاتيًا من قبل  منظومة للصحة األولية مسيَّ

مجلس األمناء وإدارة الرعاية األولية، وتقدم 
وتعمل  ومستدامة،  متكاملة  صحية  خدمات 
بعدالة وكفاءة وجودة عالية، من خالل تمكين 
الــقــرارات  اتــخــاذ  مــن  الصحية  الــمــراكــز  إدارة 
الصالحيات  حــدود  فــي  المسؤوليات  وتحمل 
الـــمـــرســـومـــة وفــــق قـــانـــون الـــضـــمـــان الــصــحــي 

واللوائح المالية واإلدارية المقرة.
المجلس  رئيس  تقدم  الــصــدد،  هــذا  وفــي 
وزارة  إلـــى  الــجــزيــل  بالشكر  للصحة  األعــلــى 
ــز الـــرعـــايـــة  ــراكــ ــاء مــ ــنــ ــة، ومـــجـــلـــس أمــ الـــصـــحـ
ــة وكـــافـــة مــنــتــســبــيــهــا، على  ــيــ الــصــحــيــة األولــ
تـــعـــاونـــهـــم وجـــهـــدهـــم الــــــــدؤوب الفـــتـــتـــاح هـــذا 
المشروع بشكل متكامل، والعمل بروح الفريق 
الصحية  الــخــدمــات  أفــضــل  لتقديم  الــواحــد 
بــإســهــام  نــفــســه  الــوقــت  فــي  مــشــيــدًا  للجميع، 
شــركــة »بــتــلــكــو« ودعــمــهــا لــتــمــويــل إنــشــاء هــذا 

المركز وتجهيزه.
ومن المقرر أن يقدم مركز الشيخ عبداهلل 
بن خالد آل خليفة الصحي أفضل الخدمات 
والخدمات  والتمريضية  والعالجية  الوقائية 
العاملين  من  فريق  عبر  المساندة  الصحية 
المتعددة  االختصاصات  ذوي  من  الصحيين 
والكفاءة العالية الذين يصل عددهم إلى 85 
الخدمات  وتقديم  إدارة  على  يعملون  موظفًا 
فـــي الـــعـــيـــادات الــعــامــة، والــتــمــريــض، ورعــايــة 

واألســنــان،  والــصــيــدلــيــة،  واألمـــومـــة،  الطفولة 
والــمــخــتــبــر، واألشـــعـــة، والــبــحــث االجــتــمــاعــي، 
وعــيــادة الــســكــر الــمــركــزيــة، وعــيــادة األمـــراض 
ــدة  ــوحــ ــنــــة، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى قـــســـم الــ الــــمــــزمــ

المتنقلة.
ولـــقـــد روعـــــي أن يـــكـــون تــصــمــيــم الــمــركــز 
متوافقًا مع أعلى المعايير الصحية والفنية، 
وهو مكون من دوريــن، ويحتوي األرضــي منه 
ويشتمل على  السريري،  للفحص  على غرف 
المختبر،  وخــدمــات  العائلة،  لطب  عــيــادة   15
وغرف تصنيف المرضى، وخدمات المعالجة 
واإلقـــامـــة الــقــصــيــرة، بــاإلضــافــة إلـــى خــدمــات 
ــيـــد الــطــبــيــة،  ــة والـــمـــواعـ ــعــ الــصــيــدلــيــة واألشــ
لأسنان،  عــيــادة   14 فيشمل  األول  الـــدور  أمــا 
واألمــومــة،  الطفولة  لرعاية  عــيــادات  وثماني 
وعيادتي السكر المركزية واألمراض المزمنة، 
توافر  إلــى  إضــافــة  المتنقلة،  الــوحــدة  وقــســم 
قاعات لالجتماعات والتعليم الطبي ومكاتب 

إدارية ومخازن.
آل  خالد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  مركز  ويقع 
خــلــيــفــة الــصــحــي الــــذي بــلــغــت كــلــفــة إنــشــائــه 
ــار، على  ــنـ ديـ مــلــيــون  وتــجــهــيــزه 6.7  وتــأثــيــثــه 
مــســاحــة تــقــدر بــحــوالــي 18 ألـــف مــتــر مــربــع، 
ويضم أكثر من 200 موقف مخصص لمركبات 

الموظفين والمرضى.

نيابة عن ولي العهد رئي�س الوزراء.. خالد بن عبد اهلل يفتتح مركز ال�ضيخ عبد اهلل بن خالد ال�ضحي.. ويوؤكد:

المراكز ال�صحية اأ�صا�س للتغطية ال�صاملة.. والتو�صع في اإن�صائها يواكب النمو ال�صكاني

)كوفيد- كــورونــا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  أعلن 
الجهود  استباقي للحفاظ على ما حققته  وكإجراء  احترازيًا  أنه   ،)19
وأخذ  العرض  وبعد  كــورونــا  لفيروس  التصدي  في  تقدٍم  من  الوطنية 
للمستوى  احــتــرازًيــا  االنــتــقــال  تــقــرر  فقد  التنسيقية،  اللجنة  موافقة 
األصفر وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا بدًءا 
من يوم األحد الموافق 19 ديسمبر 2021 لغاية يوم االثنين الموافق 31 

يناير 2022.
تم  أنــه  كــورونــا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  وأوضــح 
اتخاذ هذا اإلجراء احترازيًا بالرغم من عدم انتشار المتحور الجديد 
مواصلة  أجــل  من  يأتي  القرار  ولكن  البحرين  مملكة  في  )أوميكرون( 
الــمــواطــنــيــن والمقيمين وذلــك  الــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســالمــة  جــهــود 
مع  التعامل  مــســارات  كافة  وفــق  االستباقية  الخطط  وضــع  مــن خــالل 

الفيروس.
إذا  القرار  إمكانية مراجعة هذا  إلى  الطبي  الوطني  الفريق  وأشار 
توصلت األبحاث الطبية التي تجرى من الجهات المتخصصة عالمًيا 

إلى نتائج أكثر وضوحًا حول المتحور الجديد )أوميكرون(.
وشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة التزام الجميع بإجراءات 
المستوى األصفر والتي تم اإلعالن عنها مسبقًا، مبيًنا أهمية مواصلة 
االلـــتـــزام بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة والــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة مــن الجهات 

المعنية بما يسهم في حفظ صحة وسالمة الجميع.
تنطبق  ممن  المؤهلين  جميع  الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  دعــا  كما 
من  التطعيم  ألخذ  مباشرة  التوجه  المنشطة  الجرعة  شــروط  عليهم 
المراكز الصحية التي تم اإلعالن عنها مسبًقا دون الحاجة للحصول 
على موعد، مشيًرا إلى أهمية اإلقبال على التطعيم بجرعاته الكاملة 
الوطنية  الــجــهــود  يــدعــم  بما  الــمــحــدد  وقتها  فــي  المنشطة  والــجــرعــة 

للتصدي لفيروس كورونا.
الضوئية  ــارة  آلــيــة اإلشــ إجــــراءات  وفــق  أن  الطبي  الــفــريــق  وأضـــاف 
بالمستوى األصفر فإن الحاصلين على الجرعة التنشيطية يمارسون 
حياتهم بشكل يتوافق مع إجراءات المستوى األخضر، وهو ما يتوافق 

كذلك مع المعمول به في بعض الدول الشقيقة والصديقة.

الفريق الوطني الطبي للت�ضدي لفيرو�س كورونا:

اح���ت���رازي���ا الن���ت���ق���ال اإل�����ى ال��م�����ص��ت��وى الأ����ص���ف���ر ب���دءا
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عن القوة ال�شرائية 

والقيمة الم�شافة

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

»القوة الشرائية«،  كثر الحديث في اآلونة األخير عن مصطلح 
في ظل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، وأن الدولة حريصة 
فئة  من  خاصة  للمواطن،  الشرائية«  »الــقــوة  على  المحافظة  على 
الضريبة  آثار  لتقليل  لها،  الدعم  زيادة  تم  والتي  الدخل،  محدودي 

عليها، والحفاظ على قدرتها على القوة الشرائية.
لذلك، فإن القوة الشرائية تعني القدرة على شراء المستهلك 
إيــراده ومدخوله، وعــادة ما يتم حساب ذلك من خالل  للسلع وفق 
الــدراســات  وتشير  ســنــوي،  بشكل  وإنفاقها  األســـرة  إيــــرادات  مجموع 
المحدود سيكون  الدخل  ذوي  األســرة من  تأثر  أن  الى  والتحليالت 
بمقدار 1%، عند فرض ضريبة 10%، في ظل زيادة الدعم الحكومي، 
في  لنقص  ربما  تصويره،  يتم  كما  جــدا،  كثيرا  تخسر  لــن  أنها  أي 
واإلعــالم  الوطني  اإلعــالم  تأتي مسؤولية  وهنا  واألمــور،  المعلومات 

الضريبي، لتوعية الجمهور ومخاطبتهم بشكل مباشر ومبسط.
نقطة مهمة تستحق أن نتوقف عندها، وربما أشار إليها الخبير 
اتخذتها  التي  الخطوات  أن  أكبر جعفري وهي  الدكتور  االقتصادي 
الحكومة الموقرة جريئة وحميدة، وهي خطوات من نوع آخر، سببها 
الرئيسي زيادة التكافل االقتصادي االجتماعي، وهي نموذج جديد، 
فعندما نتحرك باتجاه زيادة الضريبة فهناك في نفس الوقت تحرك 
لحماية ذوي الدخل المحدود وهذا ما كنا دائًما نطلبه من الحكومة 

وهي متجهة في االتجاه الصحيح والمبارك.
ومؤكدا أن األهم من كل ما حصل هو عدم المساس بالرواتب، 
ككثير من الدول والحكومات التي اتجهت إلى السحب من الدخل 
المباشر، أما في مملكتنا الغالية فهذا لم ولن يحدث، ولم يكن هناك 
أي مساس بالدخل المباشر للمواطن، وذلك بسبب أن هنالك توجًها 
أبوًيا للقيادة الحكيمة والحكومة الموقرة، ودائًما هناك تدخل أبوي 
المالية  وزير  المحدود وهو ما عكسه تصريح  الدخل  ذوي  لحماية 

بأن المواطن يستحق المزيد وأكثر مما يتصور الجميع.
ومــشــيــرا إلـــى أن الــجــمــيــع كـــان أســـاس عمله هــو حــب الــوطــن 
سيسهم  إقـــراره  تم  ما  وأن  األســلــوب،  باختالف  ولكن  والمواطنين 
والحفاظ  جهة،  من  البحريني  االقتصاد  قــدرة  على  الحفاظ  في 
ناحية  من  الدخل  مــحــدودي  فئة  من  المواطنين  مكتسبات  على 
أكبر على  أضــرار  وقــوع  التي جــاءت منعت  الحلول  أن  كما  أخــرى، 
أو  بالعالوات  بالمس  ســواء  المحدود،  الدخل  فئة  من  المواطنين 
البحـريني مقبل على فرص  أن االقتصـاد  الرواتب، واعتبار  تقليل 

واعدة ان شاء اهلل.  
أن  وهــي  المشهد،  عــن  تغيب  أال  يجب  أخـــرى  مسألة  وهــنــاك 
مملكة البحرين ملتزمة خليجيا بالقيمة المضافة، وهناك برنامج 
دعم خليجي لها، وال نتصور أنه في الوقت الذي تفرض فيه تلك 
وفــق  مواطنيها  عــلــى  الــمــضــافــة  القيمة  ضــريــبــة  الشقيقة  الــــدول 
الدعم  على  الحاصلة  البحرين  مملكة  وتظل  الخليجي،  االلتزام 
الخليجي دون ذلك، وخاصة أن إيرادات القيمة المضافة ستسهم 
ستعود  التي  أهــدافــه،  وتحقيق  المالي  الــتــوازن  برنامج  نجاح  فــي 

بالخير والنفع على المواطن واالقتصاد الوطني ومستقبله.
قامت  التي  الخليجية  الــدول  أن  بالذكر،  أخرى جديرة  نقطة 
فترة،  بعد  إيراداتها  في  المضافة، شهدت تحسنا  القيمة  بتطبيق 
العام  الــرأي  عند  والتوجس  األفــعــال  وردود  الخوف  أسباب  وزالــت 
المضافة  القيمة  تطبيق  أن  كما  الضريبة،  تطبيق  إعــالن  لحظة 
الــدول،  لتلك  التصنيف  مستوى  وتقدم  تحسين  في  أسهم  هناك 
وهذه مسألة بالغة األهمية عند االستثمار والمستثمرين، وتوفير 
فرص العمل، وقوة ومتانة سمعة وثقة االقتصاد المحلي ألي دولة. 

كتب: أحمد عبداحلميد
تصوير: عبداألمير السالطنة 

ــر مـــن  ــيــ ــبــ وســـــــــط حــــــضــــــور كــ
ــكـــري  ــفـ الـــمـــهـــتـــمـــيـــن بــــالــــشــــأن الـ
متحف  مكتبة  شهدت  والثقافي، 
االثنين  مساء  الوطني  البحرين 
الدكتور  للمفكر  كتابين  تدشين 
ــد جــــابــــر األنـــــــصـــــــاري مــن  ــمـ مـــحـ
لــلــفــكــر  األنـــــصـــــاري  »دارة  ــاج  ــتــ إنــ
والثقافة« بالتعاون مع المؤسسة 
وهما  والنشر،  للدراسات  العربية 
كــتــابــا »الـــمـــالكـــمـــون.. هـــل كــانــوا 
مـــســـلـــمـــيـــن؟«.. و»الـــخـــلـــيـــج إيــــران 

العرب.. وجهة نظر خليجية«. 
وأكــــــــدت الـــشـــيـــخـــة مــــي بــنــت 
رئــيــســة هيئة  خــلــيــفــة  آل  مــحــمــد 
د.  أن  واآلثــــار  للثقافة  الــبــحــريــن 
ـــاري عــلــم  ـــصـــ ــر األنـــ ــابــ مـــحـــمـــد جــ
فـــي مملكة  الــثــقــافــة  أعـــــالم  مـــن 
به،  ونعتز  نفخر  واســم  البحرين، 
وتأتي هذه المناسبة بالتزامن مع 
أعـــيـــاد الـــوطـــن مـــن قــلــب متحف 
إحياء  إلعــادة  الوطني،  البحرين 
عـــدد مــن كــتــابــاتــه، الفــتــة إلـــى أن 
ــور بــــه بـــصـــمـــة فــــي مــســار  ــتــ ــدكــ الــ

الثقافة في المملكة.
ــت الـــشـــيـــخـــة مـــــــي: د.  ــ ــالــ ــ وقــ
يحظى  األنـــصـــاري  جــابــر  محمد 
بــمــكــانــة خـــاصـــة عــلــى الــمــســتــوى 
مــــن حــقــق  أول  ــه  ــ الــشــخــصــي ألنـ
إبراهيم  الشيخ  جــدي  عــن  كتابا 
بن محمد آل خليفة، هذا الكتاب 
الـــذي أعــتــز بـــه، ومـــن بــيــن وثــائــق 
أجــد رسالة شكر وعرفان  والــدي، 

يــوجــهــه لــلــدكــتــور مــحــمــد جــابــر 
األنصاري على هذه المهمة.

تقف  الــتــي  بالجهود  ونــوهــت 
وراء إعادة طباعة كتب د. محمد 
ــابـــر األنـــــصـــــاري، ومــنــهــا كــتــاب  جـ
»الـــخـــلـــيـــج -إيـــــــــران- الــــعــــرب« فــي 
هـــذا الــتــوقــيــت الــحــرج مــن تــاريــخ 
وطــنــنــا الــعــربــي، حــيــث حــاجــاتــنــا 
يـــدور حــولــنــا، بــاإلضــافــة إلى  لما 
كــشــف اإلصـــــــدار الـــجـــديـــد الـــذي 
يـــحـــمـــل مـــجـــمـــوعـــة مــــن مـــقـــاالت 
كــاتــبــنــا الــكــبــيــر، مــشــيــرة إلــــى أن 
كتب  مــســودات  مــن  الكثير  هــنــاك 
لــم تــخــرج إلـــى الــنــور، وأمـــر جيد 
أن تنشر وتصل إلى القارئ الذي 
األنــصــاري  د.  إنــتــاج  إلـــى  يتطلع 
التي  البحرينية  العربية  القامة 

نعتز بها.

ــة  ــالــ وأكــــــــــــــدت األســـــــــتـــــــــاذة هــ
دارة  مـــؤســـس  عـــضـــو  األنـــــصـــــاري 
أهمية  والثقافة  للفكر  األنصاري 
إعادة نشر هذين الكتابين تأكيدا 
المتداد عطاء الوالد الفكري، وأن 
المهتمين،  لجميع  متاحا  يكون 
ــة تـــلـــك الـــمـــشـــاريـــع الــتــي  وخــــاصــ
ــا بــســبــب  ــ ــدارهـ ــ ــه إصـ لــــم يــتــســن لــ
ظروف المرض، لذا نحرص على 
توصيل هذه الكتابات إلى القارئ 
»دارة األنــصــاري« التي  مــن خــالل 
مملكة  فــي  ثقافية  منصة  تعتبر 
توصيل  فــي  وتساعدنا  البحرين 
الـــوالـــد مـــن خـــالل تنظيم  أفـــكـــار 

وترتيب مؤسسي.
األنصاري«  »دارة  أن  وأضافت 
تــســعــى إلـــى أن تــكــون جــســرا بين 
ــور  ــتـ ــلـــدكـ الـــــمـــــشـــــروع الــــفــــكــــري لـ

األنصاري واألجيال الجديدة من 
خــالل طــرح فــكــره  بــصــورة جديد 
تــصــل إلـــى هـــذه الــفــئــة الــعــمــريــة، 
ألننا نتطلع إلى إحياء هذا الفكر 
والبناء  الشباب  عيون  خــالل  من 
ونـــقـــده، وكشفت  وتــقــيــيــمــه  عــلــيــه 
عـــن األمـــــور الــتــي يــجــري الــعــمــل 
باقة  رقمنة  يتم  انه  حاليا  عليها 
الوالد من خالل موقع  إصــدارات 

الكتروني لدارة األنصاري.
وأشــــارت إلـــى مــشــاريــع أخــرى 
يـــجـــري دراســـتـــهـــا ومــنــهــا كــراســي 
الجامعات،  متخصصة في بعض 
أو تقديم منح وبعثات دراسية، أو 
د. محمد  بــاســم  إقــامــة مــســابــقــة 
فــي جعل  تسهم  األنــصــاري  جابر 

فكره نابضا بالحياة.
ــادة تدشين  ــول تــزامــن إعــ وحـ

ــاد الــوطــنــيــة  ــيـ الــكــتــابــيــن مـــع األعـ
أعربت هالة األنصاري عن شكرها 
واآلثــار  للثقافة  البحرين  لهيئة 
التدشين  فــعــالــيــة  تــكــون  أن  عــلــى 
ضمن موسمها الثقافي لالحتفاء 
بـــاألعـــيـــاد الـــوطـــنـــيـــة، مــــؤكــــدة أن 
نفس  فــي  كبيرة  مكانة  للبحرين 
الفكرية  غــربــتــه  وطــــوال  ــد،  ــوالـ الـ
البحرين  كانت  لتلمس مشروعه، 
هــدفــه، مــن خـــالل الــحــرص على 
جــهــوده  عــبــر  المملكة  اســـم  ــراز  إبــ

الفكرية حول العالم.
بــدوره أعــرب د. ريــاض حمزة 
السابق  البحرين  جامعة  رئــيــس 
ــه بـــحـــضـــور أمــســيــة  ــادتــ ــعــ عـــــن ســ
تدشين كتابين من كتب د. محمد 
تلك اإلصدارات  األنصاري،  جابر 
ــي يـــقـــف وراءهــــــا  ــتـ الـــمـــتـــجـــددة الـ

البحرين،  مملكة  في  كبيرة  قامة 
الذين  المفكرين  أحــد  بــاعــتــبــاره 
أسهموا في وضع مملكة البحرين 
على خارطة الفكر العربي، مشيرا 
إلى أن هذه الكتب القيمة تحظى 

باهتمام كل قارئ في المنطقة.
محمد  د.  إن  حمزة  د.  وقــال 
جـــابـــر األنــــصــــاري لـــه بــــاع طــويــل 
ــاء والــكــتــاب  ــ فــي نــشــأة أســـرة األدبـ
تشجيع  على  يــحــرص  كما   1969
كتاب وشعراء البحرين الفتا إلى 
يــتــمــحــور في  أن فــكــر األنـــصـــاري 
طـــرح األســئــلــة الــصــعــبــة كــمــا كــان 
أين  والسياسة  »الــعــرب  كتابه  فــي 
الخلل«، حيث يحث دائما القارئ 
عـــلـــى الــتــفــكــيــر فــــي الـــبـــحـــث عــن 
الحلول في المشاكل التي تواجه 

الوطن العربي الكبير.

اإحي���اء فك���ر د. محم���د جاب���ر الأن�ش���اري بالتزام���ن م���ع اأعي���اد الوط���ن
ال�������ص���ي���خ���ة م������ي: الأن�����������ص�����اري ع���ل���م م�����ن اأع���������ام ال���ث���ق���اف���ة ف�����ي ال���ب���ح���ري���ن

ال��ج��دي��دة الأج���ي���ال  اإل���ى  لت�شل  الأن�����ش��اري  اإ����ش���دارات  رق��م��ن��ة  الأن�������ش���اري:  ه��ال��ة 

} الشيخة مي خالل حفل تدشين كتابي د. محمد جابر األنصاري.

كتبت: فاطمة علي
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الهيئة  أنــهــت 
 27 ترخيص  ــراءات  إجــ الصحية  والــخــدمــات 
كأول جهات حكومية مرخصة  مركزا صحيا 
وذلك في سياق التوجه نحو التسيير الذاتي 
وتنفيذا  الــحــكــومــيــة،  الــصــحــيــة  لــلــمــؤســســات 
رقم  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئيس  لــقــرار 
اشتراطات  الئحة  بإصدار   2021 لسنة   )23(
الحكومية  الصحية  للمؤسسات  الترخيص 

والرقابة عليها. 
صرحت بذلك لـ»أخبار الخليج« الرئيس 
التنفيذي لهيئة المهن والخدمات الصحية 
الدكتورة مريم الجالهمة، موضحة أن الهيئة 
الــمــؤســســات  عــلــى  األول  الـــرقـــيـــب  أصــبــحــت 
العمل  وأن  الحكومي  القطاع  فــي  الصحية 
والرقابة  التراخيص  نظام  تطبيق  على  جار 

على المستشفيات الحكومية.
وأفادت بأن الهيئة فرغت 25 مفتشا من 
أطباء  مــن  المعنية  الهيئة  أقــســام  مختلف 
ومهندسي  ومدنيين  ومعماريين  ومهندسين 
إلتمام  معاونة  ومهن  وصيادلة  طبية  أجهزة 
عملية التدقيق والتفتيش، حيث تم مراجعة 
14 معيارا فنيا من معايير الجودة والسالمة 
خالل 3 أسابيع فقط، مشيرة إلى أن ترخيص 
ــًا لــأحــكــام  ــاء وفــــقــ ــ الـــمـــراكـــز الــحــكــومــيــة جـ

عليها  المنصوص  واإلجراءات  واالشتراطات 
ــرارات الـــصـــادرة  ــ ــقـ ــ فـــي الـــقـــرار والـــالئـــحـــة والـ
العالية  الكفاءة  لضمان  وذلــك  لها،  تنفيذًا 
في  والفاعلية  الــالزمــة  والــســرعــة  والــســالمــة 
تــقــديــم الــخــدمــات الــصــحــيــة، وفـــقـــًا ألفــضــل 
األسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية 

المعتمدة في مملكة البحرين«.
الترخيص من  الحصول على  إن  وقالت 
الهيئة يدل على أن هذه المراكز قد استوفت 
واشتراطات  والهندسية  الفنية  االشتراطات 
منشئاتها  فـــي  تـــوافـــرهـــا  الـــواجـــب  الــســالمــة 
ــدرت عـــن المجلس  والـــتـــي صــ وتــجــهــيــزاتــهــا، 
التوصيات  أن  إلــى  مشيرة  للصحة،  األعــلــى 
الـــتـــي رفــعــتــهــا الــهــيــئــة لــتــحــســيــن إجــــــراءات 
السالمة  ضمان  شأنها  من  الفنية  السالمة 
كما  الــمــراكــز،  بــهــذه  والعاملين  للمراجعين 
يــضــمــن اتـــبـــاع إجــــــــراءات مــكــافــحــة الـــعـــدوى 
فاعلية  مــن  التحقق  ذلــك  فــي  بما  والــجــودة 

وسالمة األجهزة الطبية واألدوية.
الــهــيــئــة ستستمر  أن  الــجــالهــمــة  ــدت  وأكــ
الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  إدارة  مــع  بــالــعــمــل 
والـــذي  الــوطــنــي  االعــتــمــاد  بــرنــامــج  لتطبيق 
لضمان  والتقييم  المراجعة  خالله  من  يتم 
جــــــودة الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة بــالــمــؤســســات 
مستويات  أعلى  تحقيق  لضمان  الحكومية 
األداء والفاعلية, وذلك وفقًا لمعايير تقييم 

الــخــدمــات الصحية ونــمــاذج مــؤشــرات  جـــودة 
الحكومية  الصحية  المؤسسات  أداء  قياس 
األعلى  المجلس  عــن  والــصــادرة  واعــتــمــادهــا 

للصحة.
وفي ختام تصريحها توجهت الجالهمة 
الــرعــايــة  ــز  ــراكـ مـ إلدارة  والـــتـــقـــديـــر  بــالــشــكــر 
ــم وتـــســـهـــيـــل عــمــل  ــهـ ــاونـ ــعـ ــى تـ ــلـ الـــصـــحـــيـــة عـ
الهيئة  أقسام  تعاون  وكذلك  الهيئة  مفتشي 
رقابة  وقسم  الصحية  المرافق  تنظيم  قسم 
األجهزة والمستلزمات الطبية وقسم مراقبة 
الــصــيــدلــة عــلــى الــمــجــهــود الـــــذي يــبــذلــونــه 
وقت  والترخيص في  التفتيش  لالنتهاء من 

قياسي.
يــذكــر أن قــــرار رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
للصحة رقم )23( لسنة2021 بإصدار الئحة 
الصحية  للمؤسسات  الترخيص  اشتراطات 
ــول مــهــمــة  ــ ــة عــلــيــهــا حـ ــابــ ــرقــ الــحــكــومــيــة والــ
الصحية  الــمــراكــز  عــلــى  والتفتيش  الــرقــابــة 
والمستشفيات الى المجلس األعلى للصحة 
لموظفي  الحق  الالئحة  تمنح  فيما  ونــهــرا، 
الـــهـــيـــئـــة الــمــخــتــصــيــن دخـــــــول الـــمـــؤســـســـات 
الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة لــمــعــايــنــتــهــا وفــحــص 
األجـــهـــزة والـــمـــعـــدات الــطــبــيــة والــتــجــهــيــزات 
والسجالت  الملفات  على  واالطـــالع  الفنية 
تجري  أن  وللهيئة  والــمــســتــنــدات،  والــدفــاتــر 

تحقيقا من تلقاء نفسها في أي مخالفات.

الجاهمة ل�»اأخبار الخليج«: 

27 مرك�زا �شحي�ا كاأول جه�ات حكومي�ة مرخ�ش�ة  ترخي��ص 
14 معي���ارا فني���ا م���ن معايي���ر الج���ودة وال�ص���امة  المراك���ز اجت���ازت 

احــتــفــلــت جــامــعــة الــبــحــريــن 
ــا يـــــــوم االثـــنـــيـــن  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــلـ لـ
في   2021 ديــســمــبــر   6 الـــمـــوافـــق 
ــاالت الـــكـــبـــرى في  ــفـ ــتـ قـــاعـــة االحـ
الجامعة بالعيد الوطني المجيد 
جلوس  وعــيــد  البحرين  لمملكة 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بــ ــد  ــمــ حــ
على  جريًا  المفدى  البالد  عاهل 
عـــــادة الــجــامــعــة كـــل عـــــام، تحت 
رعــايــة فــوزيــة بــنــت عــبــداهلل زينل 
ــواب، حــيــث  ــ ــنـ ــ رئـــيـــســـة مــجــلــس الـ
أنــابــت الــنــائــب أحــمــد بــن يوسف 
األنصاري رئيس لجنة الخدمات 
الحفل  لحضور  النواب  بمجلس 
ممثاًل لها، وذلك بمشاركة فعالة 
من مجلس الطلبة وعمادة شؤون 

الطلبة بالجامعة.
بالنشيد  االحتفال  بــدأ  وقــد 
الــوطــنــي لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن ثم 
الدكتور  الجامعة  لرئيس  كلمة 
ــلـــي الــــمــــال رحـــــب فــيــهــا  حـــســـن عـ
شاكرًا  األنصاري،  أحمد  بالنائب 
له تفضله بحضور الحفل ممثاًل 
زينل  بنت عبداهلل  فوزية  للسيدة 
ــنــــواب، مــعــربــًا  رئــيــســة مــجــلــس الــ
ــيـــق لــلــدعــم  ــمـ ــعـ ــره الـ ــديــ ــقــ ــن تــ ــ عـ
الــقــيــادة  تــقــدمــه  الـــذي  المستمر 
صاحب  حضرة  بقيادة  الــرشــيــدة 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
وللتعليم  لــلــجــامــعــة  خــلــيــفــة  آل 
بمبادرات  أشاد  كما  عامة،  بصفة 
جاللة الملك لإلصالح السياسي 

العنوان  هــو  وسيبقى  كــان  الـــذي 
األبـــرز لــهــذا العهد ومــا تــاله من 
لشعب  تحققت  عــديــدة  مكاسب 
التطور  بالذكر  وخــص  المملكة، 
عــلــى الــصــعــيــد الــتــعــلــيــمــي، مثل 
ــة الــمــلــك  ــالق مــــشــــروع جـــاللـ ــ إطــ
ــادة  ــزيــ ــلـــمـــدارس الـــمـــتـــطـــورة والــ لـ
الـــكـــبـــيـــرة فــــي أعــــــــداد الــــمــــدارس 
والجامعات  والمعاهد  التعليمية 
مـــا جــعــل مـــن مملكة  الـــخـــاصـــة، 
للتعليم  جــاذبــة  وجــهــة  البحرين 

في المنطقة.
ــن جـــانـــبـــه أثــــنــــى الـــنـــائـــب  ــ مـ
رئـــيـــس لجنة  األنــــصــــاري  أحـــمـــد 
الـــخـــدمـــات مــمــثــل راعــــي الــحــفــل 
عــلــى الـــجـــهـــود الـــــذي بـــذلـــت من 
قـــبـــل الـــجـــامـــعـــة لــتــنــظــيــم هـــذه 
على  مــشــددًا  الــكــبــيــرة،  الفعالية 
بالمناسبات  الطلبة  ربط  أهمية 
الــوطــنــيــة الــمــتــعــددة وذلـــــك من 

اجـــل رفـــع الــحــس الــوطــنــي لــدى 
الــطــلــبــة وتــعــزيــز انــتــمــائــهــم إلــى 
والوطن، منوهًا  الرشيدة  القيادة 
والمتعددة  العظيمة  باإلنجازات 
الــمــلــك في  الــتــي حققها جــاللــة 

هذا العهد الزاهر.
كــمــا ألــقــى الــطــالــب عــبــداهلل 
مــــحــــمــــد عــــلــــي رئـــــيـــــس مــجــلــس 
وما  البحرين  عــن  كلمة  الطلبة 
تــشــهــده مــن تــطــور وازدهــــــار على 
ــدة، مــــؤكــــدًا أنــه  ــعــ مــخــتــلــف األصــ
حــيــنــمــا يــحــتــفــل الــبــحــريــنــيــون 
بعيدهم الوطني فإنهم يتواعدون 
مع وطنهم وقيادتهم الرشيدة في 
ــوٍم خـــالـــٍد لــلــفــرح والــعــطــاء في  يــ
ظل منجزات عظيمة تحققت في 
هـــذا الــعــهــد الــزاهــر فــي مختلف 
عريف  دور  أدت  وقـــد  الــمــجــاالت، 
النهائية  بالسنة  الطالبة  الحفل 
سمر الحداد وقد صدحت بأشعار 

في حب البحرين خالل الفقرات 
المختلفة ببرنامج االحتفال.

وقــد عــرض خــالل االحتفال 
البحرين  فيديو تسجيلي إلذاعة 
ــول الــعــيــد الـــوطـــنـــي، كــمــا قــام  حــ
بـــــإهـــــداء درع  ــة  ــعـ ــامـ الـــجـ ــيــــس  رئــ
النواب  مجلس  لرئيسة  تقديري 
راعــي  ممثل  عنها  نــيــابــة  تسلمه 
يوسف  بن  أحمد  النائب  الحفل 
االحتفال  تخلل  كما  األنــصــاري، 
الوطني  العيد  كيك  كذلك قطع 
والـــــــتـــــــقـــــــاط صــــــــــــورة جـــمـــاعـــيـــة 

للحاضرين.
ــال قــام  ــفـ ــتـ وفــــي نــهــايــة االحـ
الــنــائــب أحــمــد األنــصــاري برفقة 
ــور حـــســـن الــــمــــال بــجــولــة  ــتــ ــدكــ الــ
ــلـــف الـــفـــعـــالـــيـــات  ــتـ شـــمـــلـــت مـــخـ
واألنـــــشـــــطـــــة الـــــتـــــي تـــــقـــــام عــلــى 
التصوير  مثل  االحتفال،  هامش 
وصناعة  والـــرســـم  الــفــوتــوغــرافــي 
الخوص  ســالل  وصناعة  الفخار 
الحنة  ونقش  الشعبية  والسفرة 
والـــمـــحـــار الـــبـــحـــري، بـــاإلضـــافـــة 
األغاني  وفقرات  المسابقات  إلى 
ــراث الــوطــنــي،  ــتــ ــتـــي تــعــكــس الــ الـ
عالوة على تزيين مبنى الجامعة 
الــقــيــادة  وصـــور  المملكة  بــأعــالم 
الرشيدة، كما شارك في الفعالية 
مــجــمــوعــة مـــن عـــربـــات األطــعــمــة 
إضــافــة  واآليــســكــريــم،  المختلفة 
إلى توزيع األطعمة الشعبية من 
خــالل مــشــاركــة فعالة مــن االســر 

المنتجة.

تحت رعاية فوزية زينل رئي�صة مجل�س النواب

جامعة البحرين للتكنولوجيا تحتفي بالعيد الوطني المجيد
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جاللته يرتاأ�س وفد البحرين يف القمة اخلليجية.. امللك:

االلتـــزام ب�إعـــالن العــال وفــق جــدول زمــني

البالد  اآل خليفة ملك  امللك حمد بن عي�سى  �سارك ح�سرة �ساحب اجلاللة 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  قادة  وال�سمو  اجلاللة  اأ�سحاب  اإخوانه  املفدى، 

والأربعني«  »الثانية  الدورة  لأعمال  الفتتاحية  اجلل�سة  يف  العربية  اخلليج 

للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية والتي ُعقدت يوم اأم�س 

يف اململكة العربية ال�سعودية.

التي  الأخرية  امليمونة  الزيارات  بنتائج  ال�سامية  كلمته  واأ�ساد جاللته يف 

قام بها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان اآل �سعود ويل العهد، لدول 

جمل�س التعاون اخلليجي، والتي مّهدت لعقد هذه القمة خري متهيد. 

على  ن�ّس  الذي  الُعال،  اإعالن  مب�سامني  اللتزام  اأهمية  على  جاللته  واأكد 

حمدد  زمني  جدول  وفق  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  لروؤية  الكامل  التنفيذ 

العالقة،  الأمور  واإزالة كافة  املجل�س  الثنائي بني دول  للعمل  ومبتابعة دقيقة 

مبا يف ذلك ا�ستكمال مقومات الوحدة القت�سادية والربامج التنموية امل�سرتكة 

واملنظومتني الدفاعية والأمنية.

اإىل ذلك، اأكد البيان اخلتامي للقمة على اأهمية التحّول الرقمي وتعزيز دور 

الأع�ساء  اأي هجوم على دولة من  اأن  البيان على  املراأة وال�سباب. و�سّدد على 

�سيعتربهجوًما �سد جميع الدول.

يف  والتخريبية  الإرهابية  لالأعمال  دعمها  اإيران  موا�سلة  املجل�س  واأدان 

مملكة البحرين.

جاللة امللك يلقي كلمته ال�ساميةجاللة امللك مع قادة دول جمل�س التعاون 

ــــــــوحــــــــدة االقـــــتـــــ�ـــــصـــــ�ديـــــة واملـــــنـــــظـــــومـــــتـــــن الـــــدفـــــ�عـــــيـــــة واالأمــــــنــــــيــــــة ا�ــــصــــتــــكــــمــــ�ل ال

ــد اجلــمــيــع ـــ�ء �ــصــيــعــتــر هـــجـــوًمـــ� �ــص الـــبـــيـــ�ن اخلـــتـــ�مـــي: اأي هـــجـــوم عــلــى دولـــــة مـــن االأعـــ�ـــص

الــــبــــحــــريــــن لـــــــالأعـــــــمـــــــ�ل االإرهــــــــ�بــــــــيــــــــة والـــــتـــــخـــــريـــــبـــــيـــــة يف  ــــــــــــــــران  اإي ــــــــــــــــة دعــــــــــم  اإدان

اأخذ »املن�ّصطة« من تطعيم »ف�يزر - بيونتيك«.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

اجلرع�ت التن�صيطية حت�صٌن للفرد واملجتمع
ل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل  تف�سّ

العهد رئي�س جمل�س الوزراء باأخذ اجلرعة املن�ّسطة من تطعيم )فايزر-

تعزيز  اأهمية  اإىل  �سموه  اأ�سار  اإذ  كورونا،  لفريو�س  امل�ساد  بيونتيك( 

الوطنية  احلملة  �سمن  التطعيمات  من  التن�سيطية  اجلرعات  وترية 

للتطعيم، وكذلك اأخذ التطعيمات امل�سادة للفريو�س التي مّتت اإجازتها 

مبملكة البحرين، من قبل املوؤهلني الذين مل يبادروا باأخذ التطعيمات 

حتى الآن ملا ت�سكله هذه التطعيمات واجلرعات املن�سطة من حت�سني 

للفرد واملجتمع وحمايته من الفريو�س واملتحورات كافة.

واأكد �سموه اأن النتائج التي و�سلت اإليها مملكة البحرين يف جمال 

تاأتي  كافة  م�ساراته  على  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  الت�سدي 

بف�سل اجلهود الكبرية التي يقوم بها اأع�ساء فريق البحرين كافة، من 

مواطنني ومقيمني وموؤ�س�سات عامة وخا�سة، وما يبدونه من وعي 

والتزام وفق كل مرحلة من مراحل التعامل مع الفريو�س، م�سرًيا اإىل 

اأن كافة اخلطط التي تتم يف اإطار الت�سدي للفريو�س تعتمد ب�سكل 

كبري على التجاوب الفاعل من اجلميع والوعي باأهمية التعليمات 

التي ت�سدر من اجلهات املعنية.

واأعرب �سموه عن �سكره وتقديره يف هذا ال�سدد جلميع الكوادر 

الوطنية يف ال�سفوف الأمامية وامل�ساندين لهم من خمتلف اجلهات 

املعنية.

البحرين اآمنة وعلى الطريق ال�صحيح.. وزير الداخلية:

تراجـــع اجلرميــــة وحتقيــــق 

معدالت غري م�صبوقة يف مك�فحته�
بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  ك�سف 

عن  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

معدلت  وحتقيق  اجلرمية،  معّدل  تراجع 

غري م�سبوقة يف مكافحتها، رغم التحديات 

الأمنية املعقدة.

و�سّدد على اأن البحرين اآمنة وم�ستقرة 

وعلى الطريق ال�سحيح.

�سرطة  يوم  مبنا�سبة  كلمته  يف  واأ�سار 

غاية  و�سالمته،  الوطن  اأمن  اأن  البحرين 

ن�سّطر خاللها  الت�سحيات،  ت�ستحق  �سامية 

عهًدا متجدًدا من الولء لقائد م�سرية العطاء 

والإجناز، لعاهل البالد، م�ستلهمني العزمية 

وقوة الإرادة من توجيهات جاللته.

16

 »الفريق الطبي«: االنتق�ل احرتازًي� للم�صتوى االأ�صفر

وزير الداخلية

ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى اجلرعة التن�سيطية 12

14

26-07-06-05

خ�لد بن عبدالـله:

 التو�ّصـــع يف اإن�صــ�ء 

املراكـــز ال�صحيـــة 

بف�عليـــة
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رئي�س  العهد  ويل  راأ����س 

�سلمان  الأمري  ال��وزراء  جمل�س 

اجتماع  خليفة  اآل  حمد  ب��ن 

الذي   405 التن�سيقية  اللجنة 

ُعقد عن ُبعد.

على  ال��ل��ج��ن��ة  واط��ل��ع��ت 

تطوير  م�سروع  م�ستجدات 

اخلدمات احلكومية.

اللجنة  ا�ستعر�ست  كما 

موؤ�سرات اأداء اجلهات احلكومية 

يف اأنظمة اخلدمات الإلكرتونية، 

م�ستجدات  اآخ���ر  ون��اق�����س��ت 

كورونا  فريو�س  مع  التعامل 

والإج�����راءات  »كوفيد19-« 

املتعلقة بذلك.

»التن�شيقية« ت�شتعر�ض موؤ�شرات اأداء اجلهات احلكومية

لدى اأخذه اجلرعة املن�ّشطة من تطعيم »فايزر - بيونتيك« امل�شاد للفريو�ض

ويل العهد رئي�ض الوزراء: اجلرعات التن�شيطية حت�شنٌي للفرد واملجتمع
خطط الت�شدي للفريو�ض تعتمد ب�شكل كبري على التجاوب الفاعل من اجلميع

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تف�سل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء باأخذ اجلرعة املن�سطة 

اإذ  كورونا،  لفريو�س  امل�ساد  بيونتيك(  )فايزر-  تطعيم  من 

التن�سيطية  اجلرعات  وترية  تعزيز  اأهمية  اإىل  �سموه  اأ�سار 

اأخذ  وكذلك  للتطعيم،  الوطنية  احلملة  �سمن  التطعيمات  من 

مبملكة  اإجازتها  متت  التي  للفريو�س  امل�سادة  التطعيمات 

التطعيمات  باأخذ  الذين مل يبادروا  املوؤهلني  البحرين، من قبل 

من  املن�سطة  واجلرعات  التطعيمات  هذه  ت�سكله  ملا  الآن  حتى 

واملتحورات  الفريو�س  من  وحمايته  واملجتمع  للفرد  حت�سني 

كافة.

البحرين  اإليها مملكة  التي و�سلت  النتائج  اأن  واأكد �سموه 

على  »كوفيد19-«  كورونا  لفريو�س  الت�سدي  جمال  يف 

بها  يقوم  التي  الكبرية  اجلهود  بف�سل  تاأتي  كافة  م�ساراته 

اأع�ساء فريق البحرين كافة، من مواطنني ومقيمني وموؤ�س�سات 

عامة وخا�سة، وما يبدونه من وعي والتزام وفق كل مرحلة 

اأن كافة اخلطط  اإىل  من مراحل التعامل مع الفريو�س، م�سريًا 

الت�سدي للفريو�س تعتمد ب�سكل كبري على  اإطار  التي تتم يف 

التي  التعليمات  باأهمية  والوعي  اجلميع  من  الفاعل  التجاوب 

ت�سدر من اجلهات املعنية.

ال�سدد جلميع  واأعرب �سموه عن �سكره وتقديره يف هذا 

من  لهم  وامل�ساندين  الأمامية  ال�سفوف  يف  الوطنية  الكوادر 

خمتلف اجلهات املعنية؛ على ما يبذلونه من عطاء متوا�سل من 

البحرين،  مملكة  يف  واملقيمني  املواطنني  و�سالمة  �سحة  اأجل 

لفريو�س  للت�سدي  الوطنية  للجهود  املتميز  بامل�ستوى  م�سيًدا 

فريق  اأع�ساء  من  الوطنية  الكوادر  وباإ�سهامات  كورونا، 

البحرين كافة، العاملة �سمن هذه اجلهود والداعمة له.
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خالل افتتاحه مركز ال�سيخ عبداهلل بن خالد ال�سحي الذي يخدم 109 اآالف ن�سمة بالرفاع.. خالد بن عبداهلل:

 التو�ّسع يف اإن�ساء املراكز ال�سحية بفاعلية وجودة تواكب النمو ال�سكاين
  نيابة عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، افتتح ال�سيخ خالد 

بن عبداهلل اآل خليفة، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، مركز ال�سيخ 

عبداهلل بن خالد اآل خليفة ال�سحي الكائن مبنطقة احلنينية يف 

الرفاع �سباح اأم�س.

اأ�سمى  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�سيخ  معايل  ورفع 

اآيات ال�سكر والتقدير والمتنان اإىل �ساحب ال�سمو امللكي ويل 

افتتاح  برعاية  �سموه  لتف�سل  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

الذي  الأمر  ال�سحي،  اآل خليفة  بن خالد  عبداهلل  ال�سيخ  مركز 

يعك�س ما يحظى به القطاع ال�سحي يف مملكة البحرين بقيادة 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، عاهل 

البالد املفدى، وموؤازرة �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، من دعم كبري واهتمام ل حمدود نابعني من 

الإميان الرا�سخ باأن �سحة الإن�سان تاأتي اأولً، واأنها مقدمة على 

الأولويات كافة. 

وقال: »اإنه ملن ح�سن الطالع اأن يتزامن افتتاح هذا املركز 

مع احتفالت مملكة البحرين باأعيادها الوطنية؛ اإحياًء لذكرى 

قيام الدولة البحرينية احلديثة يف عهد املوؤ�س�س اأحمد الفاحت، 

تويل  وذكرى  ميالدية،   1783 عام  م�سلمة  عربية  كدولة 

لياأتي  احلكم،  مقاليد  املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

املوجهة خلدمة  والتنموية  احل�سارية  املنجزات  على  ك�ساهد 

لأهداف  جت�سيًدا  الأ�سا�سية،  احتياجاتهم  وتلبية  املواطنني، 

اخلطة الوطنية لل�سحة«.

ال�سحية  املراكز  اإن�ساء  يف  التو�سع  ب�سيا�سة  ه  ونوَّ

حجر  باعتبارها  العاملية،  املوا�سفات  اأعلى  وفق  وجتهيزها 

النمو  يواكب  مبا  وذلك  �ساملة،  �سحية  لتغطية  الأ�سا�س 

وفاعلية  كفاءة  تعزيز  ي�سمن  ومبا  والعمراين،  الدميغرايف 

ملا  تنفيذاً  وا�ستدامة،  بجودة  وتوفريها  ال�سحية  اخلدمات 

التزمت به احلكومة يف برناجمها احلايل )2022-2019(، 

ال�سحة  لتطوير  الأولية  ال�سرتاتيجية  لالأهداف  وترجمة 

الوقائية والعالجية.

اليوم  وافتتاحه  ال�سحي  املركز  هذا  اإن�ساء  اأن  اإىل  ولفت 

ياأتي كاأحد ثمار مبداأ ال�سراكة ما بني القطاعني العام واخلا�س، 

الواقع،  اأر�س  على  تر�سيخه  على  احلكومة  حتر�س  والذي 

ويعك�س يف الوقت نف�سه اإميان ال�سركات الوطنية بامل�سوؤولية 

املجتمعية التي تعرب عن امل�ساهمة الطوعية يف تنمية املجتمع 

النفع  ذات  التنموية  امل�ساريع  خمتلف  تنفيذ  عرب  وتطويره 

�سركة  من  املقدم  ال�سخي  الدعم  ال�سدد  هذا  يف  مثمًنا  العام، 

ال�سلكية والال�سلكية )بتلكو( يف متويل  البحرين لالت�سالت 

اإن�ساء وتاأثيث وجتهيز هذا امل�سروع الذي يخدم اأكرث من 109 

الرفاع  ملناطق  �سكنًيا  جممًعا   19 على  موزعني  ن�سمة  اآلف 

ال�سرقي، وعوايل، والرفة، و�سافرة، واملزروعية.

لل�سحة  الأعلى  للمجل�س  وتقديره  �سكره  عن  اأعرب  كما 

خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  برئا�سة 

ووزارة ال�سحة، ومراكز الرعاية ال�سحية الأولية، على جهود 

اإن�ساء وتنفيذ هذا امل�سروع وغريها من  منت�سبيها يف متابعة 

م�ساريع البنية الأ�سا�سية للقطاع ال�سحي يف مملكة البحرين، 

وذلك يف اإطار حتقيق روؤى وتطلعات ح�سرة �ساحب اجلاللة 

العاهل املفدى، وتوجيهات ومتابعة �ساحب ال�سمو امللكي ويل 

احليوي  القطاع  هذا  لتطوير  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

الذي ُيعترب واحًدا من اأهم الأولويات الوطنية واحلكومية.

الوزراء،  من  عدد  ح�سور  �سهد  الذي  الفتتاح  وخالل 

واملدعوين،  وامل�سوؤولني  اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ  و�سمو 

األقى الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، رئي�س 

التقدير  بالغ  عن  فيها  اأعرب  كلمة  لل�سحة،  الأعلى  املجل�س 

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

الوزراء، على رعايته الكرمية لفتتاح مركز ال�سيخ عبداهلل بن 

خالد اآل خليفة ال�سحي، وملعايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

على ت�سريفه وح�سوره.

اأن يتزامن افتتاح  وقال: »ن�سعر بعظيم الفخر والعتزاز 

مركز ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة ال�سحي الذي ُيعد اأول 

لل�سحة  الذاتي  الت�سيري  افتتاحه بعد تطبيق نظام  مركز يتم 

مملكة  احتفالت  مع  ال�سحي،  ال�سمان  قانون  وفق  الأولية 

�ساحب  ح�سرة  تويل  وذكرى  الوطنية،  باأعيادها  البحرين 

كما  احلكم،  مقاليد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  اجلاللة 

ا�سم  ا�سًما غالًيا، وهو  املركز  باأن يحمل هذا  ال�سعادة  تغمرنا 

والد اجلميع املغفور له باإذن اهلل تعاىل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن 

خالد اآل خليفة رحمه اهلل«.

ال�سحية  للرعاية  الذاتي  الت�سيري  مبادرة  اأن  واأو�سح 

الأولية ُتعد من اأهم مبادرات برنامج ال�سمان ال�سحي، وتعترب 

ال�سحية  للخدمات  الأ�سا�سي  الركن  الأولية  ال�سحية  الرعاية 

اإىل  يهدف  الذاتي  الت�سيري  م�سروع  واأن  البحرين،  مملكة  يف 

ة  تعزيز هذه املبادئ عرب خلق منظومة لل�سحة الأولية م�سريَّ

وتقدم  الأولية،  الرعاية  واإدارة  الأمناء  جمل�س  قبل  من  ذاتًيا 

وكفاءة  بعدالة  وتعمل  وم�ستدامة،  متكاملة  �سحية  خدمات 

وجودة عالية، من خالل متكني اإدارة املراكز ال�سحية من اتخاذ 

القرارات وحتمل امل�سوؤوليات يف حدود ال�سالحيات املر�سومة 

وفق قانون ال�سمان ال�سحي واللوائح املالية والإدارية املقرة.

لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  تقدم  ال�سدد،  هذا  ويف 

مراكز  اأمناء  وجمل�س  ال�سحة،  وزارة  اإىل  اجلزيل  بال�سكر 

تعاونهم  على  منت�سبيها،  وكل  الأولية  ال�سحية  الرعاية 

وجهدهم الدوؤوب لفتتاح هذا امل�سروع ب�سكل متكامل، والعمل 

بروح الفريق الواحد لتقدمي اأف�سل اخلدمات ال�سحية للجميع، 

م�سيًدا معاليه يف الوقت نف�سه باإ�سهام �سركة »بتلكو« ودعمها 

لتمويل اإن�ساء هذا املركز وجتهيزه.

ومن املقرر اأن يقدم مركز ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة 

والتمري�سية  والعالجية  الوقائية  اخلدمات  اأف�سل  ال�سحي 

واخلدمات ال�سحية امل�ساندة عرب فريق من العاملني ال�سحيني 

من ذوي الخت�سا�سات املتعددة والكفاءة العالية الذين ي�سل 

اخلدمات  وتقدمي  اإدارة  على  يعملون  موظًفا   85 اإىل  عددهم 

يف العيادات العامة، والتمري�س، ورعاية الطفولة والأمومة، 

والبحث  والأ�سعة،  واملخترب،  والأ�سنان،  وال�سيدلية، 

الجتماعي، وعيادة ال�سكر املركزية، وعيادة الأمرا�س املزمنة، 

بالإ�سافة اإىل ق�سم الوحدة املتنقلة.

وروعي اأن يكون ت�سميم املركز متوافًقا مع اأعلى املعايري 

الأر�سي  ال�سحية والفنية، وهو مكون من دورين، ويحتوي 

ال�سريري، وي�ستمل على 15 عيادة  للفح�س  منه على غرف 

املر�سى،  ت�سنيف  وغرف  املخترب،  وخدمات  العائلة،  لطب 

خدمات  اإىل  بالإ�سافة  الق�سرية،  والإقامة  املعاجلة  وخدمات 

ال�سيدلية والأ�سعة واملواعيد الطبية. اأما الدور الأول في�سمل 

والأمومة،  الطفولة  لرعاية  عيادات  و8  لالأ�سنان،  عيادة   14

الوحدة  وق�سم  املزمنة،  والأمرا�س  املركزية  ال�سكر  وعيادتي 

الطبي  والتعليم  لالجتماعات  قاعات  لتوافر  اإ�سافة  املتنقلة، 

ومكاتب اإدارية وخمازن.

ويقع مركز ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة ال�سحي الذي 

بلغت كلفة اإن�سائه وتاأثيثه وجتهيزه 6.7 مليون دينار، على 

م�ساحة تقدر بحوايل 18 األف مرت مربع، وي�سم اأكرث من 200 

موقف خم�س�س ملركبات املوظفني واملر�سى.
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النعيمي،  علي  بن  ماجد  والتعليم  الرتبية  وزير  قام 

خالل م�شاركته يف قمة ريوايرد، بزيارة اإىل جناح مملكة 

باجلهود  اأ�شاد  اإذ   ،2020 اك�شبو  معر�ض  يف  البحرين 

املثمرة التي بذلتها هيئة البحرين للثقافة والآثار برئا�شة 

والتنظيم  الإعداد  يف  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�شيخة 

لهذا اجلناح الذي يعطي �شورة م�شرفة عن عراقة مملكة 

احلكيمة  قيادتها  ظل  يف  التنموية  وجهودها  البحرين 

حفظها اهلل ورعاها.

وزير الرتبية يزور جناح

 البحرين يف اإك�سبو 2020

النعيمي ي�سارك يف فعاليات اأوملبياد

 العلوم الدويل للنا�سئني بدولة الإمارات

علي  بن  ماجد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  ح�شر 

الإمارات  دولة  يف  والتعليم  الرتبية  وزير  مع  النعيمي، 

العربية املتحدة ال�شقيقة ح�شني احلمادي، افتتاح فعاليات 

الن�شخة 18 لأوملبياد العلوم الدويل للنا�شئني 2021 الذي 

ت�شت�شيفه دولة الإمارات العربية املتحدة للمرة الأوىل. 

وي�شارك فيها 396 طالبا وطالبة ميثلون 70 دولة، 

و90  متطوعا   150 من  واأكرث  م�شرفا،   250 اإىل  اإ�شافة 

مراقبا، وعدد من املتحدثني العامليني.

يذكر اأن هذه امل�شابقة الدولية يف العلوم تطبق املعايري 

الأعلى للفئة العمرية من 11 اإىل 14 �شنة يف قيا�ض قدرة 

املعارف  تطبيق  على  العامل  دول  خمتلف  من  امل�شاركني 

التي تعلموها يف اأفرع العلوم الثالثة )الكيمياء، الفيزياء، 

العليا،  التفكري  مهارات  يت�شمن  متكامل  ب�شكل  الأحياء(، 

وحل امل�شكالت، والبحث والتق�شي، مبا يتما�شى مع تطوير 

خمرجات التعليم يف مناهجها، وحتقيق روؤيتها يف تعليم 

ابتكاري ملجتمع معريف ريادي عاملي.

الفرتا�شي  النموذج  �شتحاكي  التي  الفعالية  وتهدف 

والواقعي معا اإىل زيادة اهتمام الطلبة بالعلوم الطبيعية، 

امل�شتقبل  يف  العلمي  والتعاون  املهنية،  حياتهم  وتعزيز 

واإتاحة الفر�شة ملقارنة املناهج والجتاهات التعليمية يف 

تعليم العلوم يف الدول امل�شاركة.

املنا�شبة،  بهذه  والتعليم  الرتبية  لوزير  ت�شريح  ويف 

اأ�شاد فيها بتنظيم دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة 

املرئي  الت�شال  تقنية  فيها  ا�شتخدمت  التي  الفعالية  لهذه 

الدور  مو�شحا  كورونا،  جائحة  ظروف  ب�شبب  بعد  عن 

مملكة  يف  املوهوبني  الطلبة  رعاية  مركز  به  يقوم  الذي 

املجالت  خمتلف  يف  يقدمها  التي  والربامج  البحرين 

فيهم  مبن  الطلبة،  لهوؤلء  ورعايته  التعليمية  واملراحل 

املدار�ض  مع  توا�شله  اخلا�شة، وطريقة  الحتياجات  ذوو 

ُيعدون  املوهوبني  اأن  مبينا  ورعايتها،  املواهب  لكت�شاف 

الوزارة  لذلك حتر�ض  الب�شري،  للعن�شر  ا�شتثمارا متميزا 

على رعايتهم والهتمام بهم، مبا يف �شالح اململكة وتطورها 

يف ظل قيادتها الر�شيدة.

وزير �سوؤون الكهرباء واملاء ي�سيد 

بالتعاون امل�سرتك مع العراق

ا�شتقبل املهند�ض وائل بن نا�شر املبارك وزير �شوؤون 

الكهرباء واملاء، موؤيد عمر عبدالرحمن القائم باأعمال �شفارة 

اللقاء  بداية  البحرين. ويف  لدى مملكة  العراق  جمهورية 

البلدين  يربط  مبا  م�شيًدا  بالأعمال،  بالقائم  الوزير  رحب 

ال�شديقني من عالقات متميزة يعززها التعاون امل�شرتك يف 

�شتى املجالت التنموية.

من جانبه، اأعرب  القائم بالأعمال عن �شكره وتقديره 

للوزير املبارك على ال�شتقبال، واأكد ا�شتعداد بالده دائًما 

مبا  واملاء،  الكهرباء  قطاعات  يف  القائم  التعاون  لتعزيز 

يخدم م�شالح وتطلعات البلدين ال�شديقني.

اأطيب  عن  واملاء  الكهرباء  �شوؤون  وزير  اأعرب  كما 

متنياته للقائم بالأعمال بالتوفيق والنجاح يف اأداء مهامه 

املتميزة  الروابط  وتعزيز  دعم  يف  ي�شهم  مبا  القادمة، 

والتن�شيق الثنائي يف املجالت كافة.

قدم تهانيه مبنا�سبة الأعياد الوطنية وا�ستذكر �سهداء اململكة يف يوم ال�سهيد

»الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية« يرحب بانعقاد جمل�س حكماء امل�سلمني يف البحرين

رفع املجل�ض الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية اأ�شمى اآيات 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين 

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

اهلل ورعاه، واإىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

العائلة  الوزراء، واإىل  العهد رئي�ض  اآل خليفة ويل  حمد 

البحرين،  مملكة  و�شعب  وحكومة  الكرمية،  املالكة 

مبنا�شبة احتفالت البالد بالعيد الوطني املجيد وذكرى 

تويل جاللة امللك املفدى مقاليد احلكم. 

وا�شتح�شر املجل�ض باإجالل واعتزاز وتقدير يف هذه 

الذكرى العزيزة ما حققته مملكة البحرين من منجزات 

وبحكمة  تعاىل  اهلل  بف�شل  وطنية،  ح�شارية وجناحات 

قيادة جاللة امللك املفدى وعزمية ووفاء �شعبها الأبي، ما 

والنماء  التقدم  بثقة وثبات نحو  ت�شارع اخلطى  جعلها 

والزدهار يف خمتلف املجالت، وعلى جميع الأ�شعدة. 

واأعرب املجل�ض يف جل�شته العتيادية التي انعقدت 

بن  عبدالرحمن  ال�شيخ  برئا�شة  الثالثاء،  اأم�ض  �شباح 

متنياته  عن  املجل�ض،  رئي�ض  خليفة  اآل  را�شد  بن  حممد 

وال�شتقرار،  والرفعة  التقدم  دوام  البحرين  ململكة 

واأن  والوئام،  والوحدة  املحبة  بدوام  الويف  ول�شعبها 

يدمي اهلل عليها اأفراحها ومنائها وازدهارها يف ظل العهد 

الزاهر حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك املفدى.

بتقدير  املجل�ض  ا�شتذكر  ال�شهيد،  يوم  ومبنا�شبة 

التي  اجلليلة  والت�شحيات  املخل�ض  الدور  واإكبار 

قدمها �شهداء البحرين يف �شبيل اأمن البالد وا�شتقرارها 

الذكرى  هذه  اأن  موؤكدا  اأبنائها،  و�شالمة  وازدهارها 

اإلهام واعتزاز لدى اجلميع، تر�شخ  العزيزة هي م�شدر 

يف النفو�ض قيم الت�شحية والوفاء والعطاء. 

باجلهود  م�شيدا  البحرينية،  ال�شرطة  بيوم  هناأ  كما 

الداخلية  وزارة  منت�شبو  يبذلها  التي  املخل�شة  الوطنية 

والع�شكرية  الأمنية  القطاعات  يف  اإخوانهم  جانب  اإىل 

الوطن  لهذا  وال�شتقرار  الأمن  حفظ  �شبيل  يف  الأخرى 

على  املقيمني  وجميع  الكرام  اأبنائه  و�شالمة  العزيز، 

ترابه، و�شون منجزاته التاريخية وثوابته الوطنية.

لأ�شحاب  ال�شادقة  دعواته  عن  املجل�ض  اأعرب  ثم 

العربية  اخلليج  دول  واأمراء  ملوك  وال�شمو  اجلاللة 

الثانية  بالدورة  اجتماعهم  يف  والنجاح  بالتوفيق 

والأربعني للمجل�ض الأعلى ملجل�ض التعاون لدول اخلليج 

ال�شعودية  العربية  اململكة  ا�شت�شافته  الذي  العربية 

بالتو�شل  لهم  ومتنياته  الثالثاء،  اأم�ض  يوم  ال�شقيقة 

اخلليجي  العمل  م�شرية  تعزز  وتو�شيات  قرارات  اإىل 

امل�شرتك وحتقق تطلعات �شعوب املنطقة.

الدوري  الجتماع  بانعقاد  املجل�ض  رحب  ذلك،  بعد 

مملكة  اأر�ض  على  امل�شلمني  حكماء  ملجل�ض  القادم 

مبادرة  من  القادمة  الن�شخة  عقد  واإقراره  البحرين، 

متثله  ملا  تقديرا  املنامة؛  يف  والغرب(  ال�شرق  )حوار 

البحرين من منوذج عربي ناجح يف التعاي�ض واحلوار 

بني الثقافات. 

ويف هذا الإطار، اطلع املجل�ض على مذكرة من الأمانة 

العامة حول م�شاركة الرئي�ض يف اأعمال الجتماع الدوري 

انعقد  الذي  امل�شلمني  حكماء  ملجل�ض  ع�شر  اخلام�ض 

برئا�شة الإمام الأكرب الأ�شتاذ الدكتور اأحمد الطيب �شيخ 

اأبوظبي،  الأزهر ال�شريف، يف مقر املجل�ض يف العا�شمة 

وما  الطيب  الجتماع  هذا  بنتائج  ال�شدد  هذا  م�شيدا يف 

تو�شل اإليه من قرارات تخدم امل�شلمني وق�شاياهم.

الرئي�ض  من  موجز  عر�ض  اإىل  املجل�ض  ا�شتمع  كما 

وما  ال�شريف  الأزهر  �شيخ  مع  الأخري  لقائه  نتائج  عن 

ت�شمنه اللقاء من مو�شوعات تتعلق بالق�شايا الإ�شالمية 

بالعالقات  اعتزازه  عن  املجل�ض  معربا  املختلفة، 

التاريخية الوثيقة التي جتمعه بالأزهر ال�شريف، مقدرا 

يف الوقت نف�شه اجلهود وامل�شاعي اخلرية التي ي�شطلع 

لن�شر  الأكرب  الإمام  برئا�شة  امل�شلمني  بها جمل�ض حكماء 

قيم اخلري والو�شطية والتعاي�ض بني اجلميع. 

الر�شائل  با�شتعرا�ض  جل�شته  املجل�ض  وختم 

واتخذ  اأعمال،  من  ي�شتجد  ما  وبحث  الواردة  والطلبات 

ب�شاأنها ما يلزم.

 ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد

املوؤيد ي�سارك يف جل�سة بتنظيم من املجل�س العاملي يف اإك�سبو 

مناق�سة ردم الفجوة بني خمرجات التعليم و�سوق العمل 

ال�شباب  �شوؤون  وزير  �شارك 

يف  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  والريا�شة 

للنمو:  ال�شباب  »جتهيز  بعنوان  جل�شة 

عامل  اأجل  من  التعليم  يف  التفكري  اإعادة 

يف  العاملي  املجل�ض  نظمها  متغري«، 

ا�شبوع  هام�ض  على   ،2020 اإك�شبو 

من  العديد  مب�شاركة  والتعليم،  املعرفة 

التعليم  واملهتمني يف جمال  ال�شخ�شيات 

والقطاع ال�شبابي، وعدد من احل�شور.

ومت خالل اجلل�شة مناق�شة التحديات 

واملوؤ�ش�شات  الطالب  يواجهها  التي 

التي  التطوير  واجلوانب  التعليمية، 

املنظومة  على  اإحداثها  يتم  اأن  يجب 

�شاأنها  من  جديدة  اآفاق  وفتح  التعليمية 

تطوير  عملية  على  ايجاًبا  تنعك�ض  اأن 

ال�شبل  اأف�شل  مناق�شة  كما متت  ال�شباب، 

العلم  نهل  من  ال�شباب  متكن  التي 

يف  التعليم  من  وال�شتفادة  واملعرفة 

ت�شخري  عن  ف�شالً  امل�شتقبلية،  حياته 

التكنولوجيا احلديثة لتحقيق التطور يف 

مهاراته التعليمية والتدريبية.

الربط  مناق�شة  اجلل�شة  خالل  ومت 

بني خمرجات التعليم واحتياجات �شوق 

الفجوة  لردم  امللحة  واحلاجة  العمل 

فجوات  وجود  احتمالت  وتقليل  بينهما، 

امل�شتقبلية  املجالت  بع�ض  يف  جديدة 

التي يتطلبها التطور ال�شريع يف خمتلف 

املجالت، واهمها املجال التكنولوجي.

الدائم  املندوب  الرويعي  فار�ض  جمال  ال�شفري  ا�شت�شاف 

اأنطونيو  نيويورك،  يف  املتحدة  الأمم  لدى  البحرين  ململكة 

غوتريي�ض الأمني العام لالأمم املتحدة، على غداء عمل، بح�شور 

املندوبني الدائمني لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 

لدى الأمم املتحدة، وذلك مبقر البعثة الدائمة ململكة البحرين يف 

نيويورك.

وخالل غداء العمل، مت بحث العديد من املو�شوعات املتعلقة 

جمل�ض  بني  امل�شرتك  التعاون  واآفاق  املتحدة،  الأمم  باأجندة 

التعاون لدول اخلليج العربية والأمم املتحدة.

مندوب البحرين الدائم لدى الأمم املتحدة

 بنيويــــورك ي�ست�سيــــف اأميـــــن عام الأمم املتحـــدة

وفق اآلية الإ�سارة ال�سوئية مل�ستوى انت�سار فريو�س كورونا.. »الفريق الوطني«:

النتقال للم�ستوى الأ�سفر بدًءا من 19 دي�سمرب لغاية 31 يناير 2022

اأعلن الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�ض كورونا 

)كوفيد-19(، اأنه احرتازًيا ويف اإجراء ا�شتباقي للحفاظ 

الت�شدي  يف  تقدم  من  الوطنية  اجلهود  حققته  ما  على 

اللجنة  موافقة  واأخذ  العر�ض  وبعد  كورونا،  لفريو�ض 

التن�شيقية، فقد تقرر النتقال احرتازًيا للم�شتوى الأ�شفر 

فريو�ض  انت�شار  مل�شتوى  ال�شوئية  الإ�شارة  اآلية  وفق 

دي�شمرب 2021  املوافق 19  الأحد  يوم  من  بدًءا  كورونا 

لغاية يوم الثنني املوافق 31 يناير 2022.

لفريو�ض  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  واأو�شح 

كورونا اأنه مت اتخاذ هذا الإجراء احرتازًيا بالرغم من عدم 

البحرين،  )اأوميكرون( يف مملكة  انت�شار املتحور اجلديد 

على  احلفاظ  جهود  موا�شلة  اأجل  من  ياأتي  القرار  لكن 

�شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني، وذلك من خالل و�شع 

الفريو�ض  مع  التعامل  م�شارات  وفق  ال�شتباقية  اخلطط 

كافة.

واأ�شار الفريق الوطني الطبي اإىل اإمكانية مراجعة هذا 

القرار اإذا تو�شلت الأبحاث الطبية التي جترى من اجلهات 

اأكرث و�شوًحا حول املتحور  اإىل نتائج  املتخ�ش�شة عاملًيا 

اجلديد )اأوميكرون(.

التزام  �شرورة  على  الطبي  الوطني  الفريق  و�شدد 

الإعالن  مت  التي  الأ�شفر  امل�شتوى  باإجراءات  اجلميع 

بالإجراءات  اللتزام  موا�شلة  اأهمية  مبيًنا  م�شبًقا،  عنها 

الحرتازية والتعليمات ال�شادرة من اجلهات املعنية، مبا 

ي�شهم يف حفظ �شحة و�شالمة اجلميع.

ممن  املوؤهلني  جميع  الطبي  الوطني  الفريق  دعا  كما 

مبا�شرة  للتوجه  املن�شطة  اجلرعة  �شروط  عليهم  تنطبق 

عنها  الإعالن  مت  التي  ال�شحية  املراكز  من  التطعيم  لأخذ 

م�شبًقا دون احلاجة للح�شول على موعد، م�شرًيا اإىل اأهمية 

الإقبال على التطعيم بجرعاته الكاملة واجلرعة املن�شطة 

للت�شدي  الوطنية  اجلهود  يدعم  مبا  املحدد،  وقتها  يف 

لفريو�ض كورونا.

واأ�شاف الفريق الطبي اأن وفق اإجراءات اآلية ال�شارة 

ال�شوئية بامل�شتوى الأ�شفر، فاإن احلا�شلني على اجلرعة 

التن�شيطية ميار�شون حياتهم ب�شكل يتوافق مع اإجراءات 

امل�شتوى الأخ�شر، وهو ما يتوافق كذلك مع املعمول به يف 

بع�ض الدول ال�شقيقة وال�شديقة.



الوطنية انتماء وفداء وت�ضحية

�سالماً على وطن احلب وال�سالم والتعاي�ش والوئام.

واال�ستب�سال  واالقدام  به  والوفاء  العهد  لك  وطني 

لرتابك  البيع  اأو  التنازل  اأو  التهاون  اأو  الرتاجع  وعدم 

ومياهك وحدودك و�سمائك.

جباناً  وال  خائراً  ال�سادق  املواطن  جتد  لن  وطني 

وال فاراً عند املدلهمات والنوازل وال يكون خواناً عميالً 

يوايل اعداءك �سد اأبنائك ومواطنيك.

وطني يف يومك الوطني نحتفل ونعتز بك ونفتخر 

ونباهي بك بني االأوطان بال خجل وال وجل.

ال�سغرية  م�ساحته  حجم  الذي  احلبيب  وطني 

ي�ساوي يف قلوبنا كل الدنيا.

حجمك يا وطني �سغري ولكن االجنازات ال تت�سعها 

دول ذات م�ساحات �سا�سعة.

ظاهرنا  يف  العلن  قبل  ال�سر  يف  ونفتديك  نحبك 

الي�سر  قبل  الع�سر  ويف  الرخاء  قبل  ال�سدة  يف  وباطنا 

من  على  عار  فهذا  الزحف  من  نفر  ال  ونعرفك  تعرفنا 

تعنيه  ما  بكل  برجال  فكيف  الرجولة  جينات  يحمل 

الكلمة من معاين ونثبت ثبات اجلبال ونبهر االأعداء يف 

�ساحات الوغى وعند النزال قبل االأ�سدقاء واأهل الوالء 

والرباء احلقيقي.

وطني العزيز اإن التعبري عن حبك ال يكفيه جملدات 

�سغري  عمود  يف  خمت�سر  مبقال  فكيف  احلجم  كبرية 

نحتاج اإىل كل ال�سحف لتتفرغ ملا نعرب به من اح�سا�ش 

وم�ساعر جيا�سة جتاهك يا وطني احلبيب.

نرفع  فيه  ال�سعب  اأ�سعد  الذي  الوطني  اليوم  يف   

�ساحب  �سيدي  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اأ�سمى 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

الذي  املفدى فهو راعي نه�سته وتقدمه وازدهاره وهو 

مقام  واىل  العامل،  دول  بني  ومكانته  الوطن  راية  رفع 

اآل  االأمري �سلمان بن حمد  امللكي  ال�سمو  �سيدي �ساحب 

واىل  املوقر،  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  العهد  ويل  خليفة 

واحلكومة  الكرمية  احلاكمة  االأ�سرة  يف  االأمراء  جميع 

املوقرة وجمل�سي ال�سورى والنواب واىل جميع املواطنني 

واملقيمني على هذا الرتاب الطيب، وكل عام ووطننا يف 

تقدم وازدهار ومناء وتطور يف �ستى املجاالت، واأ�ساأل 

اهلل اأن يحفظ البالد والعباد.

علوي اأحمد ح�ضني زيد
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فح�ص »كورونا« مببلغ رمزي

نظام العمل اجلديد
اأنقل يف ر�سالتي هذه راأي الغالبية العظمى من النا�ش، 

اإلزاميا على كل  اأ�سبح  الذي  الكورونا،  بخ�سو�ش فح�ش 

وقيمته  اململكة،  الأر�ش  عودته  اأثناء  املطار  عرب  م�سافر، 

36 دينارا، حيث جترى له م�سحة يف املطار وبعد خم�سة 

املتاحة  املراكز  يف  اأخرى  م�سحة  ياأخذ  اأيام  وع�سرة  اأيام 

للفح�ش، وقد عرب معظمهم ان هذا املبلغ قد يرهق ميزانية 

ا اذا كانت العائلة كبرية، ومتكونة من  االأ�سرة، وخ�سو�سً

عدة اأفراد،. 

فلذا كلنا اأمل ورجاء بالغاء هذا املبلغ نهائياً اأو بالنظر 

يف هذا املبلغ وجعله مبلغاً رمزيا

يكون  واأن  الواحد،  ال�سخ�ش  عن  مثالً  دنانري(   10  (

الفح�ش مرة واحدة يف املطار فقط، وذلك ت�سهيالً وتي�سرياً 

ومينحنا  الوباء،  هذا  يزيل  اأن  اهلل  واأ�ساأل  النا�ش،  على 

ال�سحة والعافية جميعاً. 

مرمي عبدالرحيم عبدالرحمن

بخ�سو�ش فكرة نظام العمل اجلديد 

باأن تكون اأيام االإجازة اجلمعة وال�سبت 

البحرين  مملكتنا  اأن  اأعتقد  ال  واالأحد، 

الرئي�سة  املقومات  من  متتلك  الغالية 

اجلديد  العمل  نظام  فكرة  لتطبيق 

بكفاءة عالية، مما �سينعك�ش اإيجاًبا على 

العمل،  يف  واالإنتاجية  باالأداء  االرتقاء 

ويدعم  املوظفني،  حياة  جودة  وتعزيز 

املجتمعي  والتالحم  االأ�سري  الرتابط 

وبيئة االأعمال وال�سوق االقت�سادي.

اأ. ح�ضن عطية

اأنـــــــت والأنـــــــــا

متقاعد ينا�ضد الإ�ضكان خف�ص ق�ضطه الإ�ضكاين

فور ح�سول نزاع ما، يفرز اجل�سم عدة هرمونات من 

�سمنها هرمون ال�سعادة الدوبامني. لت�سعر عند انت�سارك 

واملنعة،  بال�سيطرة  جيد،  ب�سعور  احلاد  احلوار  ذاك  يف 

ال�سعور،  اإدمان هذا  اإىل  وكاأنك ال تقهر. وقد يف�سي ذلك 

والرغبة يف تكرار التجربة. مَل ال وذلك املوقف قد غمرك 

بال�سعادة. ذلك هو ما تقوم به الذات الوهمية اأو املزيفة 

)االأنا(، كما ُتكّنى يف علم النف�ش. ذاك اجلزء منك، الذي 

وكاأمنا وجد للدفاع. لي�ش يف احلوار فقط! فاأنت تفر اإىل 

االأنا عندما ت�سعر باأنك االأهم. فاأنت ال ت�سعى �سعياً اإال اإن 

كان �سيعود عليك بالنفع، لرت�سي �سعورك به. االأنا، تاأخذ 

كل �سيء على حممل �سخ�سي، وكاأمنا ال ينبغي امل�سا�ش 

فعل  فكل  ف�سالً،  االآخرين  عن  تف�سلك  االأنا،  بتاتاً.  بها 

يجب اأن ي�سب يف م�سلحتك، واإن �سر باالآخرين. ميكننا 

االأر�ش.  والف�ساد يف  ال�سرور  م�سدر  هي  االأنا  اأن  القول 

عندما  مكانها،  غري  يف  القمامة  ترمي  عندما  ُتفّعل  فهي 

بال�سوء،  تنطق  عندما  ال�سارع،  يف  بالفو�سى  تت�سبب 

اأ�سبح  املفهوم،  هذا  على  تعرفت  عندما  الكثري.  وغريها 

نظرت  لو  فاإنك  والت�سرف.  الرد  يف  جديد  مقيا�ش  لدي 

لالأمور من هذه الزاوية، لنقل عندما ي�سيء اإليك اأحدهم، 

وتهب االأنا لنجدتك، فتطفو على ال�سطح م�ساعر البغ�ش 

وال�سلبية والغ�سب، وكاأن العامل اأجمع قد اجتمع �سدك، 

�ستدرك حينها اأن املو�سوع اأب�سط واأتفه بكثري مما كنت 

تظن. وحني تختار حلظتها اأن تتجرد من هذه الذات التي 

هي لي�ست حقيقتك، بل وتكبتها، فلي�ش يف ذلك �سعف – 

كما يبدو من الوهلة االأوىل – بل هو الت�سامي. وهكذا يف 

كل فعل وكل موقف تب�سر نف�سك فيه دون اأي اأحد �سواك. 

تتجلى لكم �سعوبة العمل بهذا املقيا�ش بل وكاأنه �سرب 

من املثالية، ولكن ال �سري من املحاولة. من هذا املنطلق 

اأي�ساً، قبل اأن تهم باأي فعل اأو تنطق باأي كلمة، راع اهلل 

فيها، وكل فعل ال يوؤدي اإىل اجلنة اأو يبعد عن النار، فال 

يكونن لك ن�سيب منه.

روان عبدالرحمن الهرمي

وحدة  على  ح�سلت  متقاعد،  بحريني  مواطن  اأنا 

اأنهكتني  وقد  ال�سمالية،  �سلمان  مبدينة  �سكنية 

راتبي غري  يتبقى من  ال  وااللتزامات، حيث  القرو�ش 

اثقلتني  وقد  اال�ستقطاعات،  كل  بعد  دينارا   172

ا�سد  يل  يتبقى  وما  �سدادها  ميكنني  ال  التي  الديون 

حاجات  وهي  ابناء  اربعة  من  املكونة  ا�سرتي  حاجة 

والبنزين وغريها،  الغدائية  كاملواد  ا�سا�سية  معي�سية 

تخفي�ش  بطلب  االإ�سكان  لوزارة  تقدمي  تكرر  وقد 

الق�سط ال�سهري ب�سبب الظروف ال�سيئة جدا التي اأمر 

بها..

�سرح  ودون  دائماً  بالرف�ش  يقابل  الطلب  اأن  اإال 

باإرفاق  اأقوم  ر�سالة  كل  يف  اأين  مع  الرف�ش!  �سبب 

وثائق حديثة لاللتزامات والقرو�ش، وقد قامت اإحدى 

املوظفات باالت�سال واقرتاح تاأجيل القر�ش ملدة عام.. 

�سداده  �سيتم  املوؤجل  فاملبلغ  جدوى  ال  اأنه  فاأخربتها 

مبا�سرة لهيئة الكهرباء بالكامل.. حيث فاقت الفاتورة 

ب�سبب  معهم  الت�سوية  من  اأمتكن  وال  دينار..   900

اأحد  تخرب  باأن  املوظفة  من  فطلبت  وال�سائقة،  العوز 

املخت�سني بالتخفي�ش كما كان �سابقاً 100 دينار 

�سداد بع�ش  ناحية ومن  الت�سوية من  الأمتكن من 

الديون.

علماً ان ابنائي االربعة ال يعملون وزوجتي اي�سا، 

اي انني املعيل الوحيد يف اال�سرة ويعز علينا اللجوء 

من  الطلب  حتى  او  اخلريية  وال�سناديق  للجمعيات 

ق�سط  تخفي�ش  اعانتي يف  اطلبه هو  ما  اأحد وكل  اي 

قرو�سي  من  انتهي  حتى  فقط،  ال�سهري  اال�سكان 

من  اأعاين  انني  كما  حتا�سرين،  باتت  التي  وديوين 

وال�سغط  ال�سكر  منها  ومزمنة  عديدة  �سحية  م�ساكل 

وم�ساكل يف العيون.

النظر يف  اال�سكان  وزارة  من  الرجاء  كل  الرجاء   

طلبي هذا ولهم جزيل ال�سكر والعرفان.

البيانات لدى املحررة

عبداهلل العولقي

اأثر الفكر يف ال�ضيا�ضة الأمريكية

تاأثرت ال�سيا�سة االأمريكية بعد احلرب العاملية الثانية 

عهد  يف  بجالء  ذلك  ويظهر  الراأي،  ورجال  املفكرين  باآراء 

الرئي�ش نيك�سون الذي تاأثر باآراء هرني كي�سنجر �ساحب 

نظرية القوة التي اأ�سبحت مادة اأ�سا�سية يف مناهج العلوم 

ال�سيا�سية كما يقول االأ�ستاذ يو�سف مكي، ومن خالل تلك 

الروؤية �سرعت القوة االأمريكية ت�سيطر على اأهم اجلغرافيا 

امل�ستمر  التلويح  وبنمطية  العامل  يف  اجليو�سيا�سية 

با�ستخدام القوة ال�ساربة.

ويف بدايات القرن احلايل، تاأثر الرئي�ش جورج بو�ش 

بريل  ريت�سارد  باأفكار  اجلمهوريني  �سقور  ومعه  االإبن 

يف  احلرب  دخول  اجلدد  للمحافظني  اأذرعت  التي  واآرائه 

و�سدام،  طالبان  نظامي  واإ�سقاط  والعراق،  اأفغان�ستان 

وذلك �سمن منهجية مت و�سمها بالفا�سلة نتيجة الرتليونات 

التي تال�ست دون حتقيق االأهداف املرجوة من تلك احلرب.

فران�سي�ش  باأفكار  اأي�ساً  تاأثروا  اجلدد  املحافظون 

فوكوياما ونظريته نهاية التاريخ، وقد اعتقدوا من خاللها 

اأن با�ستطاعتهم �سناعة نظم ليربالية دميقراطية �ستكون 

قدوة لن�سر القيم الغربية يف منطقة ال�سرق االأو�سط برمتها، 

النظم  على  مقبل  العامل  اأن  فوكوياما  نظر  وجهة  فمن 

الغربية ال حمالة، فقد بالغ اأن�ساره يف متجيد االإ�ستثنائية 

االأمريكية وقدراتها الع�سكرية، ومما زاد الطني بلة، اندالع 

االأزمة املالية العاملية يف عام 2008م، والتي وقفت اأمامها 

الراأ�سمالية الغربية عاجزة متاماً عن اإيجاد حلول ناجعة 

للخروج منها، وبالتايل ن�ستطيع القول اأن مثالية فوكوياما 

ونهاية التاريخ قد انتهت هنا.

عنها،  احلديث  من  البد  ب�سيطة  مقارنة  تظهر  هنا 

فالرتيليونات الدوالرية التي �سرفتها الواليات املتحدة يف 

حربها �سد االإرهاب منذ عام 2003م، يقابلها اآالف امل�سانع 

خاللها  من  وجنت  الفرتة،  نف�ش  يف  ال�سني  اأن�ساأتها  التي 

تريليونات من الدوالرات، ف�سالً عن تزايد قوتها الع�سكرية، 

اأفكار ريت�سارد  اأح�سوا بخطاأ  االأمريكان قد  اأن  ولهذا يبدو 

بريل وفران�سي�ش فوكوياما، واأن من احلكمة اإنهاء احلروب 

اخلارجية ومغادرة اأفغان�ستان و�ساحات ال�سراع امللتهبة، 

كما اأن فكرة القوة التي طرحها كي�سنجر مل تعد جمدية هي 

االأخرى، ال �سيما يف عامل جديد يت�سكل وب�سورة مت�سارعة 

لهذه  تتهياأ  بداأت  لدول  ويت�سع  القطبية،  التعددية  جتاه 

املرحلة القادمة، كال�سني ورو�سيا واأوروبا.

موؤخراً �سدر كتاب الإلربدج كولبي بعنوان: ا�سرتاتيجية 

حول  املوؤلف  تنظري  يف  الرئي�سية  الفكرة  وتدور  االإنكار، 

�سرورة �سن وا�سنطن احلرب الع�سكرية على بكني ملنعها 

من الهيمنة على العامل، مبعنى اأن على وا�سنطن اأن ت�ستبق 

لهزمية  وا�سنطن  اأمام  الوحيدة  الطريقة  فهذه  احلرب، 

خارطة  تغري  قد  ال�سيقة  الروؤية  هذه  اأن  وال�سك  ال�سني، 

العامل وتكلف الواليات املتحدة م�ستقبلها و�سدارتها، فهل 

اأن  االأمريكية لتنظريات كولبي؟، ال�سيما  الرئا�سة  �ستذعن 

نظرة ب�سيطة اإىل الواقع تخربنا اأن ال�سراع مع بكني حرب 

اقت�سادية فح�سب، وعلى وا�سنطن جماراتها �سمن االإطار 

االإقت�سادي فقط؟!!.

)قناة البحرين لول(

يف احلقيقة فكرة اإن�ساء قناة حتمل بني طياتها موروثنا 

اأن  اإذ  وعظيمة،  �سائبة  فكرة  االأ�سيل  ال�سعبي  االجتماعي 

هذه القناة ملكت قلوب االأ�سرة باأكملها باالأبوين واالأبناء من 

اإن  حيث  نهاراً،  ليالً  معها  واأندجموا  كبريها  اإىل  �سغريها 

وا�ستطاع  احل�سا�ش  الوتر  على  �سرب  الفكرة  هذه  �ساحب 

بهذا العمل اجلبار اأن يعيد ما قدم اأجدادنا املا�سيون واآباوؤنا 

ببث  اأي�ساً  امتازت  القناة  اأن  اإذ  البحريني،  يف هذا املوروث 

جميع ما قامت به مملكتنا احلبيبة من اإجنازات على جميع 

وما  اي�ساً  ودينية  وعملية  وتربوية  تعليمية  امل�ستويات 

فعله االأجداد يف زمن الغو�ش وا�ستخراج اللوؤلوؤ وخطورته 

به  ماقام  يعك�ش  الذي  الفني  العمل  عن  وناهيك  وم�ساقه. 

تذكرنا  وحكايات  واأفالم  م�سل�سالت  يف  خُل�ش  املا�سون 

هذه  لكن  اجلميل،  ما�سينا  على  واحفادنا  ابناءنا  وتعلم 

حلتى  بثها  القناة  بداأت  التي  جداً  الق�سرية  الزمنية  الفرتة 

ل�سم عبق  نتوق  اإنا  لنا جميًعا حيث  كافية  تكن  توقفها مل 

يف  ر�سخت  التي  الفنية  االأعمال  خا�سة  الذهبي  املا�سي 

اذهاننا وال زلنا نتذكرها. هنا نت�ساءل ونقول ماهو امل�سوغ 

الرئي�سي الذي حتم اإغالق هذه القناة الرائعة بعد ما تعود 

البحرينيون ب�سكل عام على م�ساهدتها واال�ستمتاع مبا تبثه 

اآنذاك  اأفالم وم�سل�سالت بحرينية حتكي الواقع املعا�ش  من 

اجلهات  ونطالب  جدا،  رائعة  وم�سرحيات  باملا�سي  تذكرنا 

املعطاءة مبا  القناة  فتح هذه  واإعادة  التدابري  باأخذ  املعنية 

كانت ترثينا بتلك االأعمال الفنية اجلبارة ولهم جزيل ال�سكر 

واالمتنان على تلبية الدعوة والطلب.

م�ضطفى اخلوخي
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�أكرب للعّمال  �إجر�ء�ت وقائية  ملاذ� ال يكون هناك 

�لذين يعملون يف �ل�سو�رع �لرئي�سية �ل�سريعة حمايًة 

لهم من �أّية حو�دث قد تت�سبب فيها بع�ض �ل�سيار�ت 

�ملتهورة؟!

�سمو ويل �لعهد رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء �الأمري

وز�رة  منت�سبي  لكافة  #�سلمان_بن_حمد: 
حماة  #يوم_�ل�سرطة_�لبحرينية،  يف  �لد�خلية 

�لوطن �ل�ساهرين على �أمنها و�أمانها؛ نعرب عن تقديرنا 

جلهودهم ون�ساأل �هلل �أن يحفظ #�لبحرين وكافة �أبنائها.

Wednesday 15th December 2021 - No. 11939 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

ت�سوير - ح�سن قربان�إحدى �سو�رع �لبحرين كما بدت متزينة مبنا�سبة »�أعياد �لوطن«

اإن�شان  1952 - اإجراء اأول جراحة لتغيري جن�ص 

ي�رجن�شن«،  »ج�رج  للدمناركي  وكانت  العامل  يف 

والذي حت�ل اإىل »كري�شتني ي�رجن�شن«.

بنغازي،  يف  الليبية  اجلامعة  تاأ�شي�ص   -  1955

لتك�ن اأول جامعة يف ليبيا.

2001 - اإعاده افتتاح برج بيزا املائل بعد 11 �شنة 

دولر  ملي�ن  بلغت 27  بتكلفة  وال�شيانة  الإغالق  من 

اأمريكي من دون اإيقاف ميالن الربج.

للقمة  الثالثني  الدورة  اأعمال  اختتام   -  2009

اخلليجية يف الك�يت بالتفاق على ت�شكيل ق�ة م�شرتكة 

للتدخل ال�شريع مل�اجهة الأخطار الأمنية وو�شع جدول 

زمني لل�حدة النقدية اخلليجية واإن�شاء جمل�ص نقدي 

م�شرتك.

اإيذاًنا  العراق  يف  الأمريكي  العلم  اإنزال   -  2011

بانتهاء ال�ج�د الأمريكي فيه والذي ا�شتمر قرابة ت�شعة 

اأع�ام وذلك بح�ش�ر وزير الدفاع الأمريكي لي�ن بانيتا.

جلن�ب  ال�شابق  الرئي�ص  جثمان  ت�شيع   -  2013

اأفريقيا نيل�ش�ن مانديال بعد 10 اأيام من وفاته.

يا�سمني �سربي �سمن 

م�سابقة اأجمل 100 وجه يف العامل

اختريت الفنانة امل�شرية يا�شمني �شربي �شمن قائمة اأجمل 100 وجه يف العامل 

احل�شاب  اأعلن  ملا  وفقا  احلايل،  دي�شمرب   27 ي�م  نتائجها  عن  الإعالن  �شيتم  التي 

الر�شمي مل�شابقة »tccandler« على اإن�شتغرام.

ون�شرت الفنانة امل�شرية عدة على اإن�شتغرام خالل م�شاركتها يف مهرجان البحر 

الأحمر يف دورته الأوىل.

واأجرت �شربي، لقاء مفت�حاً مع جمه�رها عرب اإن�شتغرام، من خالل فقرة اأ�شئلة 

فتحتها ملُعجبيها لتجيب عنها عرب خا�شية »�شت�ري«.

»كيف  وه�  اجلمه�ر  اأ�شئلة  من  �ش�ؤال  على  �شربي،  يا�شمني  الفنانة  وردت 

و�شلتي؟«، لتك�شف اأنها مل ت�شل بعد، وتعتمد على الإميان بالنف�ص.

برازيليان ُينهيان عداءهما ال�سيا�سي مبباراة مالكمة

الربازيل غرميان  منذ زمن، ويف 

تبادل  عن  يكّفان  ل  �شيا�شًيا، 

واتهامات،  ومزاعم  ا�شتفزازات 

بفيدي�هات  الت�ا�شل  م�اقع  اكتظت 

من  ولكن  طرف،  كل  ينتجها  عنها 

اأن  اإىل  دون نتيجة لأي منهما دائًما، 

امل�شي  اأف�شل حل:  الثنان على  اتفق 

اإىل حلبة مالكمة، اتفقا  �شباح الأحد 

مباراة  خ��ص  على  اأ�شحابها  مع 

باملالكة عليها، من دون ج�لت وبال 

الراية  اأحدهما  يرفع  اأن  اإىل  ت�قف، 

البي�شاء وي�شت�شلم، علًما اأّن اأًيا منهما 

وهكذا  بحياته،  املالكمة  ميار�ص  مل 

كان.

 Simão بني  املباراة  كانت 

مدينة  بلدية  رئي�ص   Peixoto
»ب�ربا« البعيدة 150 كيل�مرًتا عن 

الأمازون  ولية  عا�شمة  »مناو�ص« 

وبني  الربازيلي،  ال�شمال  اأق�شى  يف 

البلدي،  مبجل�شها  ال�شابق  الع�ش� 

 Irineu Alves da Silva وه� 

املعروف بلقب مرييك�.

اللدودين  بني  املباراة  خرب  ولأن 

املدينة  يف  انت�شر  ال�شهريين، 

م�عدها،  من  اأ�شب�ع  قبل  وجريانها 

بني  م�شبًقا  املراهنات  بداأت  فقد 

ناٍد  قاعة  بهم  اكتظت  الذين  ال�شكان 

ريا�شي نظم املباراة لقاء اأجر معل�م، 

مع 10% من املراهنات على من يك�ن 

الفائز يف النزال الذي ا�شتمر دقيقتني، 

»مرييك�«  ي�شع  بي�ش�ت�  نرى  وفيه 

قا�شية،  تكن  مل  الأر�ص،  على  بلكمة 

عك�ص  ال�شابق  البلدية  ع�ش�  لأن 

معدودات  لث�ان  لكن  لحًقا،  امل�قف 

فقط، لأن بي�ش�ت� كان املنت�شر.

الجئ �سوري يت�سّبب ب�سجن وزيرة دمناركية

اأ�شدرت حمكمة دمناركية قرارها 

اإنغر  ال�شابقة،  الهجرة  وزيرة  باإدانة 

�شت�يربغ، يف ق�شية اتخاذ قرار غري 

قان�ين يق�شي بف�شل الأزواج ال�شغار 

من طالبي اللج�ء.

»الن�ر  ال�ش�ري  الالجئ  وكان 

تقّدم  قد  �شنة،   26 وعمره  عل�ان« 

يف  ال�زارة  ف�شلته  اأن  بعد  ب�شك�ى 

الكيال«  »رمياز  زوجته  عن   2016

وو�شعتهما  عاًما،   17 وقتها  البالغة 

يف مركزين خمتلفني لالجئني ط�ال 4 

اأ�شهر، مع اأنها كانت حامالً.

حماكمة  يف  الق�شاة،  وحكم 

قرار  باأن  بالتاريخية،  ُو�شفت  عزل 

الذي  الأزواج،  لف�شل  �شت�يربغ 

غري  قراًرا  كان   ،2016 عام  اتخذته 

 60 بال�شجن  عليها  وحكم�ا  قان�ين 

ي�ًما. وفًقا مل�قع »ي�روني�ز«.

ف�جئت  اإنها  �شت�يربغ  وقالت 

كان  قرارها  اأن  واأ�شافت  باحُلكم، 

يهدف اإىل مكافحة زواج الأطفال.

حماكمة  اأول  الق�شية  وُتعد 

عق�د  ثالثة  منذ  الدمنارك  يف  عزل 

وال�شاد�شة فقط يف تاريخها.

م�ؤمتر  خالل  �شت�يربغ  وقالت 

اأنا  »ل�شُت  املحكمة:  خارج  �شحفي 

الدمناركية  القيم  بل  خ�شر،  من  فقط 

�شتتقّبل  اأنها  ا«، م�شيفة  اأي�شً خ�شرت 

العق�بة.

ت�سجيل 40 اإ�سابة جديدة 

بكورونا وتعايف 33 حالة

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

اأظهرت  عددها 24318 يف ي�م 14 دي�شمرب 2021، 

ت�شجيل 40 حالة قائمة جديدة منها 20 حالة لعمالة 

وافدة، و 9 حالت ملخالطني حلالت قائمة، و 11 حالة 

قادمة من اخلارج، كما تعافت 33 حالة اإ�شافية لي�شل 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 276407.

حالة  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت  واحدة، 

و�شعها  حالة  اأن 347  واحدة، يف حني  حالة  العالج 

بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  من  م�شتقر 

348 حالة قائمة.
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تنسيق المواقف لتعزيز استقرار دول المجلس ووحدة صفها

 الملك بقمة التعاون: أهمية االلتزام
 بمضامين إعالن الُعال وفق جدول زمني محدد

ش��ارك حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه إخوانه أصحاب الجاللة والس��مو قادة دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجلسة 
االفتتاحية ألعمال الدورة ال�42 للمجلس األعلى 
لمجل��س التعاون ل��دول الخلي��ج العربية والتي 
عقدت أمس برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 

محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود ولي 
العه��د نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع 
بالمملكة العربية السعودية، في قصر الدرعية 

بمدينة الري��اض. وأكد جاللته أهمي��ة االلتزام 
بمضامي��ن إعالن الُعال الذي ن��ص على التنفيذ 
الكام��ل لرؤية خادم الحرمين الش��ريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفق جدول زمني 
محدد وبمتابعة دقيقة للعمل الثنائي بين دول 
المجلس وإزالة كافة األمور العالقة، بما في ذلك 

استكمال مقومات الوحدة االقتصادية والبرامج 
التنموي��ة المش��تركة والمنظومتي��ن الدفاعية 

واألمنية.

 وزير الداخلية: نحافظ 
 على العهد بأن تبقى البحرين 

آمنة يسودها السالم والتعايش

 خالد بن عبداهلل: التوسع في إنشاء 
المراكز الصحية وتجهيزها بأعلى المواصفات

11 
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13 

 دور كبير للسعودية في تقريب وجهات
 النظر لتجاوز التحديات وتقديم الحلول المطلوبة

 استكمال الوحدة االقتصادية والبرامج 
التنموية المشتركة والمنظومتين الدفاعية واألمنية

ولي العهد رئيس الوزراء: 
التطعيم و»التنشيطية« 
تحصيٌن للفرد والمجتمع

تفضل صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم�د 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأخذ الجرعة 
المنش��طة م��ن تطعي��م )فاي��زر - بيونتي��ك( المضاد 
لفيروس كورونا، حيث أش��ار س��موه إل��ى أهمية تعزيز 
وتيرة الجرعات التنشيطية من التطعيمات ضمن الحملة 
الوطني��ة للتطعي��م وكذلك أخذ التطعيم��ات المضادة 
للفيروس، التي تمت إجازتها بمملكة البحرين، من قبل 
المؤهلين الذين لم يبادروا بأخذ التطعيمات حتى اآلن 
لما تش��كله هذه التطعيمات والجرعات المنش��طة من 
تحصيٍن للفرد والمجتمع وحمايته من الفيروس وكافة 

 12المتحورات.

»الفريق الوطني«: االنتقال 
 للمستوى األصفر احترازيًا 

من األحد حتى 31 يناير
12 
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 »التنسيقية« تناقش تطوير 
الخدمات الحكومية ومؤشرات األداء 

 ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء عن ُبعد 
أمس اجتماع اللجنة التنسيقية ال�405. واطلعت اللجنة 
على مستجدات مشروع تطوير الخدمات الحكومية، كما 

استعرضت مؤشرات أداء الجهات الحكومية في أنظمة 
الخدمات اإللكترونية. وناقش��ت اللجنة التنسيقية آخر 
مس��تجدات التعامل م��ع فيروس كورون��ا »كوفيد19« 

واإلجراءات المتعلقة بذلك.

نيابة عن ولي العهد رئيس الوزراء افتتح مركز الشيخ عبداهلل بن خالد الصحي

 خالد بن عبداهلل: التوسع في إنشاء 
المراكز الصحية وتجهيزها بأعلى المواصفات

نيابة عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
خالد بن عبداهلل آل خليفة أمس، مركز الش��يخ 
عب��داهلل ب��ن خال��د آل خليفة الصح��ي الكائن 

بمنطقة الحنينية في الرفاع.
ورفع الش��يخ خالد بن عبداهلل آل خليفة أس��مى 
آيات الش��كر والتقدي��ر واالمتن��ان إلى صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه اهلل، لتفضل سموه برعاية افتتاح مركز 
الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة الصحي، األمر 
الذي يعكس م��ا يحظى به القطاع الصحي في 
مملكة البحري��ن بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد 
المف��دى حفظه اهلل ورع��اه، وم��ؤازرة صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظ��ه اهلل، من دعم كبي��ر واهتمام ال محدود 
نابعين من اإليمان الراس��خ بأن صحة اإلنسان 
تأت��ي أواًل، وأنها مقدمة عل��ى األولويات كافة 

وأي اعتبارات أخرى.
وق��ال: »إن��ه لم��ن حس��ن الطال��ع أن يتزامن 
افتت��اح ه��ذا المرك��ز م��ع احتف��االت مملكة 
البحرين بأعياده��ا الوطنية؛ إحياًء لذكرى قيام 
الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤس��س 
أحمد الفاتح، كدولة عربية مسلمة عام 1783 
مي��الدي، وذكرى تولي حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه مقالي��د 
الحكم، ليأتي كشاهد على المنجزات الحضارية 
والتنموية الموجهة لخدمة المواطنين، وتلبية 
احتياجاتهم األساسية، تجسيدًا ألهداف الخطة 
ه بسياس��ة التوس��ع في  الوطنية للصحة«. ونوَّ
إنش��اء المراكز الصحية وتجهيزه��ا وفق أعلى 
المواصفات العالمية، باعتبارها حجر األساس 
لتغطية صحية شاملة، وذلك بما يواكب النمو 

الديمغراف��ي والعمراني، وبم��ا يضمن تعزيز 
كف��اءة وفاعلي��ة الخدمات الصحي��ة وتوفيرها 
بج��ودة واس��تدامة، تنفي��ذًا لم��ا التزم��ت به 
الحكومة في برنامجها الحالي )2022-2019(، 
وترجمة لألهداف اإلستراتيجية األولية لتطوير 

الصحة الوقائية والعالجية.
ولفت إلى أن إنشاء هذا المركز الصحي وافتتاحه 
يأتي كأحد ثمار مبدأ الش��راكة بين القطاعين 
الع��ام والخاص، والذي تح��رص الحكومة على 
ترس��يخه على أرض الواقع، ويعكس في الوقت 
نفس��ه إيمان الش��ركات الوطنية بالمسؤولية 
المجتمعية التي تعبر عن المساهمة الطوعية 
في تنمية المجتمع وتطويره عبر تنفيذ مختلف 
المش��اريع التنموي��ة ذات النفع الع��ام، مثمنًا 
الدع��م الس��خي المقدم م��ن ش��ركة البحرين 
لالتصاالت الس��لكية والالس��لكية »بتلكو« في 
تمويل إنش��اء وتأثيث وتجهيز هذا المش��روع 
الذي يخدم أكثر من 109 آالف نس��مة موزعين 
على 19 مجمعًا سكنيًا لمناطق الرفاع الشرقي، 

وعوالي، والرفة، وسافرة، والمزروعية.
كما أعرب عن شكره وتقديره للمجلس األعلى 
للصح��ة برئاس��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
بن عب��داهلل آل خليف��ة، ووزارة الصحة، ومراكز 
الرعاية الصحية األولية، على جهود منتسبيها 
في متابعة إنشاء وتنفيذ هذا المشروع وغيرها 

من مش��اريع البنية األساس��ية للقطاع الصحي 
ف��ي مملكة البحري��ن، وذلك في إط��ار تحقيق 
رؤى وتطلعات حض��رة صاحب الجاللة العاهل 
المفدى حفظه اهلل ورعاه، وتوجيهات ومتابعة 
صاح��ب الس��مو الملك��ي ول��ي العه��د رئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل، لتطوير  هذا القطاع 
الحيوي ال��ذي يعتبر واحدًا م��ن أهم األولويات 

الوطنية والحكومية.
وخ��الل االفتت��اح الذي ش��هد حض��ور عدد من 
ال��وزراء، وس��مو محافظ المحافظ��ة الجنوبية، 
والمسؤولين والمدعوين، ألقى رئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عب��داهلل آل خليف��ة كلمة أعرب فيه��ا عن بالغ 
التقدير واالمتنان لصاحب السمو الملكي ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، على 
رعايت��ه الكريمة الفتتاح مركز الش��يخ عبداهلل 
ب��ن خال��د آل خليف��ة الصحي، ولنائ��ب رئيس 

مجلس الوزراء على تشريفه وحضوره.
وق��ال: »نش��عر بعظي��م الفخ��ر واالعت��زاز أن 
يتزامن افتتاح مركز الش��يخ عب��داهلل بن خالد 
آل خليف��ة الصح��ي ال��ذي يع��د أول مركز يتم 
افتتاح��ه بعد تطبي��ق نظام التس��يير الذاتي 
للصحة األولية وفق قانون الضمان الصحي، مع 
احتفاالت مملكة البحري��ن بأعيادها الوطنية، 
وذك��رى تولي حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 

المف��دى حفظه اهلل ورع��اه مقاليد الحكم، كما 
تغمرنا الس��عادة بأن يحمل هذا المركز اسمًا 
غالي��ًا، وهو اس��م وال��د الجمي��ع المغف��ور له 
 بإذن اهلل تعالى س��مو الشيخ عبداهلل بن خالد 

آل خليفة رحمه اهلل«.
وأوض��ح أن مب��ادرة التس��يير الذات��ي للرعاية 
الصحية األولية تع��د من أهم مبادرات برنامج 
الضم��ان الصح��ي، وتعتب��ر الرعاي��ة الصحية 
األولية الركن األساس��ي للخدمات الصحية في 
مملكة البحرين، وأن مش��روع التس��يير الذاتي 
يه��دف إل��ى تعزيز ه��ذه المب��ادئ عب��ر خلق 
منظومة للصحة األولية مس��يَّرة ذاتيًا من قبل 
مجل��س األمناء وإدارة الرعاي��ة األولية، وتقدم 
خدم��ات صحية متكاملة ومس��تدامة، وتعمل 
بعدالة وكفاءة وجودة عالية، من خالل تمكين 
إدارة المراك��ز الصحي��ة م��ن اتخ��اذ الق��رارات 
وتحم��ل المس��ؤوليات في ح��دود الصالحيات 
المرس��ومة وف��ق قان��ون الضم��ان الصح��ي 

واللوائح المالية واإلدارية المقرة.
وتقدم رئيس المجلس األعلى للصحة بالش��كر 
الجزيل إل��ى وزارة الصحة، ومجلس أمناء مراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة وكافة منتس��بيها، 
عل��ى تعاونه��م وجهده��م ال��دؤوب الفتتاح 
هذا المش��روع بش��كل متكامل، والعمل بروح 
الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات الصحية 

للجمي��ع، مش��يدًا في الوقت نفس��ه بإس��هام 
ش��ركة »بتلك��و« ودعمها لتمويل إنش��اء هذا 

المركز وتجهيزه.
وم��ن المق��رر أن يق��دم مركز الش��يخ عبداهلل 
بن خال��د آل خليف��ة الصحي أفض��ل الخدمات 
الوقائي��ة والعالجية والتمريضي��ة والخدمات 
الصحية المس��اندة عب��ر فريق م��ن العاملين 
الصحيي��ن م��ن ذوي االختصاص��ات المتعددة 
والكفاءة العالية الذي��ن يصل عددهم إلى 85 
موظفًا يعملون على إدارة وتقديم الخدمات في 
العيادات العامة، والتمريض، ورعاية الطفولة 
واألموم��ة، والصيدلي��ة، واألس��نان، والمختبر، 
واألش��عة، والبحث االجتماعي، وعيادة الس��كر 
المركزية، وعيادة األمراض المزمنة، باإلضافة 

إلى قسم الوحدة المتنقلة.
ولقد روعي أن يكون تصمي��م المركز متوافقًا 
م��ع أعل��ى المعايي��ر الصحي��ة والفني��ة، وهو 
مكون م��ن دورين، ويحت��وي األرضي منه على 
غ��رف للفح��ص الس��ريري، ويش��تمل على 15 
عيادة لطب العائل��ة، وخدمات المختبر، وغرف 
تصني��ف المرضى، وخدمات المعالجة واإلقامة 
القصي��رة، باإلضاف��ة إل��ى خدم��ات الصيدلية 
واألش��عة والمواعي��د الطبية، أما ال��دور األول 
فيش��مل 14 عيادة لألس��نان، وثماني عيادات 
لرعاي��ة الطفول��ة واألمومة، وعيادتي الس��كر 
المركزي��ة واألمراض المزمنة، وقس��م الوحدة 
المتنقلة، إضافة إلى توافر قاعات لالجتماعات 

والتعليم الطبي ومكاتب إدارية ومخازن.
 ويقع مركز الش��يخ عبداهلل ب��ن خالد آل خليفة 
الصح��ي ال��ذي بلغت كلف��ة إنش��ائه وتأثيثه 
وتجهيزه 6.7 ماليين دينار، على مس��احة تقدر 
بحوال��ي 18 أل��ف مت��ر مربع، ويض��م أكثر من 
200 موق��ف مخص��ص لمركب��ات الموظفي��ن 

والمرضى.

إنشاء المركز الصحي أحد ثمار مبدأ الشراكة بين القطاعين

مبادرة التسيير الذاتي من أهم مبادرات برنامج الضمان الصحي

المركز يخدم أكثر من 109 آالف نسمة موزعين على 19 مجمعًا سكنيًا

»بتلكو« تمول إنشاء وتجهيز المركز بـ6.7 ماليين دينار

توقيع اتفاقية تبادل نوايا مع الـ»EO«.. »يونيدو«:

نجاح 60٪ من رواد األعمال الملتحقين ببرنامج المنظمة 
سماهر سيف اليزل  «

وقع مكتب ترويج االس��تثمار والتكنولوجي��ا التابع لمنظمة 
األم��م المتحدة للتنمية الصناعي��ة »يونيدو«، ومنظمة رواد 
األعمال العالمية فرع البحري��ن اتفاقية تبادل نوايا، تهدف 
إلى العمل على تحس��ين البيئ��ة المالئمة لري��ادة األعمال 
واالبت��كار في البحرين عبر أصحاب المصلحة، المتمثلين في 
الجهات الحكومية، ومؤسس��ات المجتمع المدني، وتوس��يع 

الشركات داخل البحرين وخارجها. 
وكش��ف رئيس المكت��ب اإلقليمي لمنظمة األم��م المتحدة 
للتنمي��ة الصناعية »اليونيدو« لالس��تثمار والتكنولوجيا في 
البحرين الدكتور  هاش��م حس��ين عن أن نس��بة نج��اح رواد 

األعم��ال الملتحقي��ن بالبرنام��ج تف��وق ال���60%، وأن هذه 
االتفاقي��ة ستحس��ن البيئ��ة المالئمة ألصح��اب المصلحة 
ودعم رواد األعمال البحرينيين، وجذب االستثمارات من رواد 
األعم��ال من ال��دول المختلفة إلى البحرين عبرهم، مش��يرًا 
إل��ى أن ذلك س��يتم من خالل خارطة طريق ومس��ودة كبيرة 
من العمل، بحيث س��يقود ش��باب رواد األعمال دفة التنمية 

االقتصادية. 
وأض��اف أن قيادة الش��باب للدفة االقتصادية تتماش��ى مع 
رؤية البحري��ن 2030، وهذه المبادرة ستس��ير بهذا االتجاه 
بحي��ث يلعب من خاللها رواد األعمال واالس��تثمار دورًا أكبر 
ف��ي التنمي��ة االقتصادية، والعم��ل عبر النم��وذج البحريني 
لدع��م رواد األعم��ال ف��ي الدول األخ��رى. من جهته كش��ف 

 »EO« رئيس منظم��ة رواد األعمال العالمية ف��رع البحرين
جاس��م درويش عن أن نس��بة نجاح المؤسس��ات والمشاريع 
المبتدئ��ة في البحرين تصل إل��ى 34%، في حين تصل هذه 
النس��بة للمؤسس��ات المبتدئة في العالم إلى 17%، مشيرًا 
إل��ى المنظمة تخلق ف��رص عمل كبيرة بحي��ث توظف أكثر 
م��ن 3500 موظف على مس��توى المملكة، وأن هذا التعاون 
يأت��ي ضم��ن مس��اعي المنظم��ة لدع��م البيئ��ة المالئمة 
لألعمال في البحرين، والمش��اركة في هذه البيئة، وخصوصًا 
أن المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة هي المساهم األكبر 
في االقتص��اد المحل��ي ألي دولة وهو ما نس��عى لتطويره، 
ذلك باإلضاف��ة إلى تهيئة وتخري��ج رواد أعمال ناجحين في 

المستقبل. 
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سموه أخذ الجرعة المنشطة من تطعيم »فايزر - بيونتيك« 

 ولي العهد رئيس الوزراء: 
الجرعات التنشيطية تحصيٌن للفرد والمجتمع

تفضل صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء بأخذ 
الجرعة المنش��طة م��ن تطعيم )فاي��زر - بيونتيك( 
المضاد لفيروس كورونا، حيث أشار سموه إلى أهمية 
تعزي��ز وتيرة الجرعات التنش��يطية من التطعيمات 
ضم��ن الحمل��ة الوطني��ة للتطعي��م وكذل��ك أخ��ذ 
التطعيمات المضادة للفيروس، التي تمت إجازتها 
بمملك��ة البحري��ن، من قب��ل المؤهلي��ن الذين لم 
يبادروا بأخذ التطعيمات حتى اآلن لما تش��كله هذه 
التطعيمات والجرعات المنش��طة من تحصيٍن للفرد 
والمجتمع وحمايته من الفيروس وكافة المتحورات.
وأكد س��موه أن النتائ��ج التي وصل��ت إليها مملكة 
البحري��ن في مج��ال التصدي لفي��روس كورونا على 
كافة مس��اراته تأت��ي بفضل الجه��ود الكبيرة التي 
يقوم بها كافة أعضاء فري��ق البحرين من مواطنين 

ومقيمين ومؤسسات عامة وخاصة، وما يبدونه من 
وع��ي والتزام وف��ق كل مرحلة من مراح��ل التعامل 
مع الفيروس، مش��يرًا إلى أن كافة الخطط التي تتم 
ف��ي إطار التص��دي للفي��روس تعتمد بش��كل كبير 
عل��ى التجاوب الفاع��ل من الجمي��ع والوعي بأهمية 

التعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية.
وأعرب س��موه عن ش��كره وتقديره ف��ي هذا الصدد 
لكاف��ة الك��وادر الوطني��ة ف��ي الصف��وف األمامي��ة 
والمس��اندين له��م من مختل��ف الجه��ات المعنية 
على م��ا يبذلونه من عط��اء متواصل من أجل صحة 
وسالمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، 
مشيدًا بالمستوى المتميز للجهود الوطنية للتصدي 
لفيروس كورونا وبإس��هامات الك��وادر الوطنية من 
كاف��ة أعضاء فري��ق البحرين العاملي��ن ضمن هذه 

الجهود والداعمة له.

 »الفريق الوطني«: االنتقال للمستوى 
األصفر احترازيًا من األحد حتى 31 يناير

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
أنه  لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19(، 
احترازي��ًا وكإجراء اس��تباقي للحفاظ 
على ما حققت��ه الجهود الوطنية من 
تقدٍم في التصدي لفي��روس كورونا 
وأخ��ذ  الع��رض  )كوفي��د19( وبع��د 
موافقة اللجنة التنس��يقية، فقد تقرر 
االنتق��ال احترازيا للمس��توى األصفر 
وفق آلية اإلش��ارة الضوئية لمستوى 
انتش��ار فيروس كورون��ا )كوفيد19( 
ب��دًءا م��ن ي��وم األح��د الموافق 19 
ديس��مبر 2021 لغاية ي��وم االثنين 

الموافق 31 يناير 2022.
الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق  وأوض��ح 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( 
أنه ت��م اتخاذ ه��ذا اإلج��راء احترازيًا 
بالرغ��م م��ن ع��دم انتش��ار المتحور 
مملك��ة  ف��ي  )أوميك��رون(  الجدي��د 
البحري��ن ولكن الق��رار يأتي من أجل 
مواصلة جه��ود الحف��اظ على صحة 
وسالمة المواطنين والمقيمين وذلك 
من خ��الل وضع الخطط االس��تباقية 
وف��ق كاف��ة مس��ارات التعام��ل مع 
الفي��روس. وأش��ار الفري��ق الوطن��ي 
الطبي إلى إمكانية مراجعة هذا القرار 
إذا توصل��ت األبح��اث الطبي��ة الت��ي 
تجرى من الجهات المتخصصة عالميا 
إل��ى نتائج أكثر وضوحًا حول المتحور 
الجدي��د )أوميكرون(. وش��دد الفريق 
الوطن��ي الطب��ي على ض��رورة التزام 
الجمي��ع بإجراءات المس��توى األصفر 
والتي تم اإلعالن عنها مس��بقًا، مبينًا 
أهمي��ة مواصلة االلت��زام باإلجراءات 
الص��ادرة  والتعليم��ات  االحترازي��ة 
من الجهات المعنية بما يس��هم في 

حفظ صحة وسالمة الجميع. كما دعا 
الفريق جميع المؤهلين ممن تنطبق 
عليه��م ش��روط الجرع��ة المنش��طة 
التوجه مباش��رة ألخ��ذ التطعيم من 
المراك��ز الصحي��ة التي ت��م اإلعالن 
عنها مس��بقا دون الحاج��ة للحصول 
على موعد، مشيًرا إلى أهمية اإلقبال 
عل��ى التطعي��م بجرعات��ه الكامل��ة 
والجرعة المنشطة في وقتها المحدد 

بما يدعم الجه��ود الوطنية للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19(.

وأضاف أنه وفق إجراءات آلية اإلشارة 
الضوئي��ة بالمس��توى األصف��ر فإن 
الحاصلي��ن على الجرعة التنش��يطية 
يمارس��ون حياتهم بشكل يتوافق مع 
إجراءات المس��توى األخض��ر، وهو ما 
يتواف��ق كذلك مع المعم��ول به في 

بعض الدول الشقيقة والصديقة.

المستوى األصفر

المجمعات 

األلعاب الترفيهية 
(%50 في المناطق 

الداخلية)
الفعاليات وقاعات 

المناسبات والمؤتمرات 
(%50 في المناطق الداخلية)

حضور الجماهير للفعاليات الرياضية 
(%50 في المناطق الداخلية)

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

دخول المراجعين
لمراكز الخدمة الحكومية

فـــي  الخاصـــة  المناســـبات  إقامـــة 
المنازل بما ال يتعدى 30 شخًصا

إتاحـــة خيـــار الحضور بمؤسســـات 
المحال التجارية خارج المجمعاتالتعليم والتدريب

السماح بـ 50% فقط 
من الطاقة االستيعابية 

لدور السينما

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

حين يبلغ المتوسط اليومي للحاالت في العناية المركزة
51 - 100 حالة لمدة 7 أيام.

الصاالت الرياضية
وبرك السباحة 

الداخلية
الصالونات ومحالت

السبا ومحالت الحالقة

الخدمات الداخلية 
للمطاعم والمقاهي

تطبيـــق سياســـة العمل من المنـــزل على كافة الجهـــات الحكومية سياسة العمل
بنسبة تصل حتى %30 من عدد الموظفين

بعض المناسبات التي يحددها الفريق الطبي لن تخضع لمعطيات
اآللية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع 21

البحرين تدين إطالق المليشيات 
الحوثية صاروخًا بالستيًا باتجاه 

السعودية
أدانت وزارة الخارجية واس��تنكرت بش��دة إطالق الميليش��يات 
الحوثي��ة اإلرهابية صاروخًا باليس��تيًا تج��اه األعيان المدنية 
بمدين��ة خميس مش��يط في المملك��ة العربية الس��عودية 

الشقيقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنساني. 
وأش��ادت وزارة الخارجي��ة بكف��اءة ويقظة الدفاع��ات الجوية 
السعودية في التصدي للصاروخ الباليستي وتدميره، مؤكدة 
موق��ف البحرين المتضامن مع المملكة العربية الس��عودية 
الش��قيقة، والمس��اند لكل ما تتخ��ذه من إج��راءات لضمان 

سالمة أراضيها والمقيمين فيها وحماية أمنها واستقرارها.

»الخارجية«: تمديد استقبال 
 المراجعين بـ»التصديقات«

إلى السادسة مساء
أعلن قطاع الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية تمديد ساعات 
عمل مكتب التصديق��ات والخدمات القنصلي��ة التابع لوزارة 
الخارجية إلى الس��اعة السادس��ة مس��اًء، بجميع أيام األسبوع 
ما عدا يومي العطلة الرس��مية، وذلك لتيسير كافة الخدمات 

القنصلية للمواطنين والمقيمين.

 »JBECA«الدوسري: دور كبير لـ
في تعزيز العالقات التجارية 

بين البحرين واليابان
اجتمع س��فير البحري��ن لدى اليابان أحمد الدوس��ري، مس��اء 
أمس، م��ع رئي��س الجمعي��ة البحريني��ة الياباني��ة للتعاون 
االقتصادي )JBECA( ماس��ايوكي س��اتو، بحض��ور عدد من 
أعض��اء الجمعية، وذلك بمقر إقامته ف��ي العاصمة اليابانية 
طوكيو. وخالل االجتماع، أش��اد الدوس��ري بدور الجمعية في 
تعزي��ز العالقات االقتصادية والتجاري��ة بين مملكة البحرين 
والياب��ان، والت��ي تش��هد تط��وًرا ملحوًظ��ا ف��ي العديد من 
القطاع��ات، مؤك��ًدا على أهمي��ة االرتقاء بالتع��اون التجاري 
واالس��تثماري إلى آف��اق أرحب بين البلدي��ن الصديقين. كما 
اس��تعرض الدوس��ري خطة التعافي االقتص��ادي التي أعلن 
عنها مجلس ال��وزراء مؤخًرا، والتي تس��تهدف تحقيق خمس 
أولويات تتضمنها برامج تس��هيل اإلجراءات التجارية وزيادة 
فعاليته��ا الس��تقطاب اس��تثمارات مباش��رة بقيم��ة تفوق 
2.5 ملي��ار دوالر أمريكي بحلول عام 2023، وإطالق مش��اريع 
استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دوالر، مشيرا إلى أن الخطة 
تس��عى لمواصلة تعزيز النمو االقتصادي وقطاعات المملكة 
غير النفطية، عالوًة على تشجيع االستثمارات الخارجية للعب 

دور أكبر في عملية التنمية االقتصادية.

 »اإلسكان«: البحرين ملتزمة
 بالمواثيق الدولية بشأن التنمية الحضرية

أكد وكيل وزارة اإلسكان الشيخ خالد 
ب��ن حم��ود ب��ن عب��داهلل آل خليفة 
الت��زام البحرين بالمواثي��ق الدولية 
في ما يتعل��ق بالتنمي��ة الحضرية، 
إذ إنه��ا كانت الدول��ة األولى خليجيًا 
والرابعة عربيا، و21 عالميًا من أصل 
195 دول��ة عض��و باألم��م المتحدة 
ف��ي رف��ع تقريره��ا الوطن��ي ال��ذي 
اس��تعرضت به جه��ود المملكة في 
تنفي��ذ الخط��ة الحضري��ة الجديدة، 
مضيف��ا أن البحري��ن حقق��ت تقدما 
ملحوظ��ا ف��ي تنفيذ الخط��ة تمثلت 
في المش��اريع التنموية والتطويرية 
الُكب��رى في جمي��ع المج��االت، كما 
إس��تراتيجية  تنفي��ذ  م��ن  تمكن��ت 
وطني��ة واضحة ومتكاملة اس��تندت 
عل��ى رؤى وتوجيهات صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى حفظ��ه اهلل 
ورع��اه، والجه��ود الحثيث��ة لصاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 

مجلس الوزراء.

ج��اء ذلك خالل مش��اركته بالمنتدى 
الراب��ع لإلس��كان  العرب��ي  ال��وزاري 
والتنمي��ة الحضري��ة بعن��وان »نحو 
م��دن مرنة ق��ادرة عل��ى الصمود«، 
بمش��اركة 22 دول��ة عربي��ة، والذي 
عق��د ف��ي العاصمة األردني��ة عّمان 
وذل��ك نياب��ة ع��ن وزي��ر اإلس��كان 
الي��وم 14 ديس��مبر الج��اري، حي��ث 

أك��د عل��ى أهمية ما ط��رح من خالل 
تب��ادل الخب��رات مع رؤس��اء وأعضاء 
الوفود العربية والخبراء المش��اركين 
فعالي��ات  وتس��تمر  بالفعالي��ات، 
المنتدى الذي تنظمه وزارة األشغال 
العامة واإلسكان ممثلة بالمؤسسة 
العامة لإلسكان والتطوير الحضري، 
ال��دول  جامع��ة  م��ع  بالتع��اون 

المتحدة  األم��م  العربي��ة وبرنام��ج 
للمس��توطنات البش��رية على مدار 3 

أيام متواصلة.
وأش��ار الش��يخ خال��د بن حم��ود بن 
عب��داهلل آل خليفة إلى أن الهدف من 
هذا المنتدى هو تحقيق التوازن بين 
م��وارد وإمكانات الم��دن والتحديات 
التي تواجهها بم��ا يتضمن تطوير 
الوطني��ة  الحضري��ة  السياس��ات 
والبرامج والخط��ط الداعمة للتنمية 
الحضري��ة، مقدم��ًا ش��كره لبرنامج 
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 
عل��ى الجهود والخب��رات التي قدمها 
البرنام��ج وللدعم الفني الذي قام به 
الفريق المساند إلنجاح المنتدى بما 

فيهم الدولة المستضيفة.
كم��ا ُنِظ��َم عل��ى هام��ش المنتدى 
المتعلق��ة  الفعالي��ات  م��ن  ع��دٌد 
والتنمية  اإلس��كانية  بالمش��روعات 
مع��رض  إل��ى  إضاف��ة  الحضري��ة، 
ألفضل التجارب والممارس��ات للدول 
والحكوم��ات والتقنيات المبتكرة في 

مجال التشييد.

 سفير البحرين في القاهرة 
يشارك في االحتفال باألعياد الوطنية

ل��دى  البحري��ن  س��فير  ش��ارك 
جمهورية مصر العربية المندوب 
ال��دول  جامع��ة  ل��دى  الدائ��م 
العربية هشام بن محمد الجودر، 
الت��ي أقامتها  ف��ي االحتفالي��ة 
جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون 
مع االتحاد العربي للتطوع، تحت 
رعاية س��مو الش��يخ عيس��ى بن 
علي آل خليف��ة، الرئيس الفخري 
لجمعي��ة الكلم��ة الطيبة، وذلك 
بالقاعة األندلسية بمقر األمانة 
العام��ة لجامعة ال��دول العربية 
ف��ي القاه��رة، بمناس��بة ذكرى 
تول��ي صاح��ب الجالل��ة المل��ك 
ورع��اه،  اهلل  حفظ��ه  المف��دى، 
مقالي��د الحك��م وذك��رى العي��د 

الوطني المجيد.
ورفع الجودر أسمى آيات التهاني 
والتبري��كات إل��ى حضرة صاحب 

الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، مل��ك مملكة البحرين 
المفدى، حفظه اهلل ورعاه، راعي 
نهض��ة البحري��ن الحديثة، وإلى 
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 

س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء، 
حفظه اهلل، وإلى ش��عب البحرين 
الوفي، بمناس��بة احتفال مملكة 
البحري��ن بأعياده��ا الوطنية في 

يوم��ي 16 و17 ديس��مبر إحي��اًء 
البحرينية  الدول��ة  قي��ام  لذكرى 
الحديث��ة ف��ي عه��د المؤس��س 
أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة 
في عام 1783 ميالدي، والذكرى 
ال���50 النضمامه��ا ف��ي األم��م 
المتحدة كدولة كاملة العضوية، 
والذك��رى ال���22 لتس��لم حضرة 
صاحب الجالل��ة الملك المفدى، 
حفظه اهلل ورعاه، مقاليد الحكم.

فخ��ره كمواطن  الس��فير  وأك��د 
الحضارية  بالمنج��زات  بحرين��ي 
الت��ي حققتها القي��ادة الحكيمة 
لجالل��ة المل��ك المف��دى، والتي 
قادت مملك��ة البحرين لمواكبة 
رك��ب التطور وتحقي��ق النهضة 
االقتصادي��ة الكب��رى لتكون في 
مقدم��ة مص��اّف دول العالم في 
شتى المجاالت بنجاحات أبنائها.
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الوزارة نجحت في تحقيق التوازن بين معادلة محاربة الجريمة وااللتزام بحقوق اإلنسان

 وزراء ومسؤولون: دور كبير لـ»الداخلية« 
في حفظ األمن وحماية وصون المكتسبات الوطنية

أش��اد وزراء ومس��ؤولون باإلنج��ازات 
الت��ي تحققه��ا وزارة الداخلي��ة على 
مختل��ف الصع��د، مؤكدي��ن أن رجال 
األم��ن يقومون ب��دور كبير في حفظ 
األم��ن واالس��تقرار، وحماي��ة وصون 
لمملك��ة  الوطني��ة  المكتس��بات 

البحرين.
كم��ا أش��ادوا بمناس��بة يوم ش��رطة 
البحرين بكلمة وزير الداخلية الفريق 
آل  عب��داهلل  ب��ن  راش��د  الش��يخ  أول 
خليف��ة واإلنجازات الت��ي تحققت في 
العهد الزاهر لجاللة الملك، منوهين 
بجهوده وكافة منتس��بي األمن العام 
ف��ي حف��ظ األم��ن وتنفي��ذ القانون 

والنظام.
الدكت��ور  الخارجي��ة  وزي��ر  وق��ال 
عبداللطيف بن راش��د الزياني: »نعتز 
ونفخر بال��دور الوطن��ي المهم الذي 
تقوم ب��ه ق��وى الش��رطة ورجاالتها 
المخلصون في حفظ األمن واالستقرار 
وحماية وصون المكتس��بات الوطنية 
لمملك��ة البحرين في ظ��ل توجهات 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
القائد األعلى حفظه اهلل ورعاه، ودعم 
ومس��اندة صاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس ال��وزراء نائ��ب القائد 

األعلى حفظه اهلل.
وق��د أش��اد وزي��ر التربي��ة والتعليم 
الدكت��ور ماج��د ب��ن عل��ي النعيمي 
بالجهود المخلصة لش��رطة البحرين 
ف��ي أداء واجبه��ا الوطن��ي، ف��ي ظل 
دعم ومساندة حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه، 
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء حفظ��ه اهلل ورع��اه، 
وضم��ن منظوم��ة أمني��ة متكامل��ة 
ورصين��ة يقودها بكل تمي��ز واقتدار 
الفريق أول وزير الداخلية الشيخ راشد 

بن عبد اهلل آل خليفة.
وقال وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوق��اف الش��يخ خال��د ب��ن علي آل 
التضحي��ات  اس��تحضار  إن  خليف��ة، 
ع��ام  مائ��ة  م��ن  ألكث��ر  الممت��دة 
يبع��ث عل��ى الفخر واالعت��زاز بجهود 
رجال الش��رطة في ترس��يخ طمأنينة 
أرضها،  على  والمقيمي��ن  المواطنين 
مشيدا بمس��توى التطور واالحترافية 
ال��ذي وصلت إلي��ه األجه��زة األمنية 
المعني��ة  اختصاصاته��ا  بمختل��ف 
الوط��ن  وس��المة  األم��ن  بحف��ظ 
التاريخ��ي  ال��دور  وه��و  واس��تقراره، 

المليء بالتضحيات الجليلة.
من جهته قال وزير ش��ؤون مجلس��ي 
الش��ورى والن��واب غان��م ب��ن فضل 
البوعيني��ن إن م��ا يقوم به منتس��بو 
الوزارة البواسل إلرساء األمن واألمان 
واالس��تقرار والس��لم االجتماع��ي في 
أنحاء الوطن وم��ا يرافقه من تعاون 
وشراكة بين الشرطة وأفراد المجتمع 
و مؤسساته المختلفة، يعتبر مصدر 
فخر واعتزاز كبيرين. سائلين المولى 
عز وج��ل أن يديم علين��ا نعمة األمن 
واألم��ان، وأن يوف��ق جمي��ع الجهود 
الوطنية لكل م��ا فيه خير هذا الوطن 

العزيز. 
بدوره ثمن رئيس مجلس المناقصات 

والمزايدات الش��يخ ناي��ف بن خالد آل 
والدؤوب  المتواص��ل  العم��ل  خليفة 
واألث��ر الطيب ف��ي العط��اء من أجل 
اس��تقرار الوط��ن ونش��ر األم��ن في 
الواج��ب  لش��هداء  داعي��ن  ربوع��ه، 
الرحمة والمغف��رة، وأن يوفق اهلل عز 
وج��ل وزير الداخلي��ة ورجال األمن في 
تحقي��ق المزيد م��ن اإلنج��ازات التي 
تس��هم في تعزيز األم��ن واألمان في 
مملكتن��ا الغالي��ة ف��ي ظ��ل القيادة 

الحكيمة حفظها اهلل.
وأشاد رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة باإلنج��ازات الت��ي يحققها 
رجال الش��رطة في ال��ذود عن الوطن 
الحضارية  اإلنج��ازات  والحفاظ عل��ى 
التي حققتها مملكة البحرين في ظل 
قي��ادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، وحكومته 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
 كما أش��اد رئي��س المجل��س األعلى 
للصح��ة بم��ا يبذل��ه وزي��ر الداخلية 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل 
خليفة من جهود ومب��ادرات لتحقيق 
األم��ن واألمان واالس��تقرار والحماية 
لجمي��ع المواطني��ن والمقيمي��ن في 
المملك��ة، مؤكدًا أن كف��اءة األجهزة 
األمنية ومهنيته��ا العالية في تأدية 
واجباته��ا بما يحفظ األم��ن للجميع 

ويع��زز مكان��ة المملكة بي��ن الدول 
األخ��رى ُيع��ّد فخ��رًا واعت��زازًا يج��ب 
اإلش��ادة ب��ه ف��ي كل محف��ل مثمنًا 
كل التضحي��ات المبذول��ة على جميع 
المس��تويات من أجل س��المة الوطن 
وزرع األم��ان ف��ي نف��وس المواط��ن 

والمقيم. 
وأضاف أن هذا اليوم دعوة الس��تذكار 
التاري��خ العريق والمش��رف لش��رطة 
البحرين وال��ذي يمتد ألكثر من مائة 
ع��ام ف��ي حف��ظ الوطن وال��ذود عن 
تضحي��ات  واس��تحضار  مكتس��باته 
شهداء الواجب الذين أفنوا العمر في 
حماية هذا الوطن ليك��ون مالذًا آمنًا 
للجميع. ورف��ع رئيس مجلس األوقاف 
السنية الشيخ الدكتور راشد الهاجري، 
أطيب التهاني والتبري��كات إلى وزير 
الداخلي��ة الفري��ق أول الش��يخ راش��د 
بن عب��داهلل آل خليفة بمناس��بة يوم 
الش��رطة البحريني ال��ذي يصادف 14 
ديس��مبر من كل عام ف��ي كلمة حق 
وش��كر وعرفان لرجال األمننا البواسل 
نظير ما يقدمونه من جهود مخلصة 
وإسهاماتهم  والمقيمين  للمواطنين 
عل��ى  المحافظ��ة  ف��ي  المس��تمرة 

استقرار مملكتنا الغالية.
وأكد الهاجري على جهود رجال األمن 
المخلصي��ن في حفظ وإرس��اء دعائم 
األمن واالستقرار في المملكة في ظل 
العه��د الزاهر لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه، 

وبقيادة صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء، ف��ي توفير 
الدع��م ال��الزم للش��رطة البحريني��ة، 
وتمكينها من أداء واجباتها بسهولة 

تامة ووفق أحدث الممارسات.
ون��ّوه بالدور الكبير لش��رطة البحرين 
لما قام��وا به على مدار أكثر من قرن 
كامل، مشيرًا إلى أن هذا الكيان الرائد 
استطاع التعامل مع ُمختلف التحديات 
التي واجهتها البحرين بفضل اعتماد 
ومتط��ورة  ش��املة  اس��تراتيجيات 
لتحقيق التنمية الُمس��تدامة وتنفيذ 
سياس��ات أمنية وفق مستويات عالية 
م��ن الدقة والجودة، مثمنًا الش��راكة 
المثمرة بي��ن وزارة الداخلي��ة وإدارة 
األوقاف الس��نية في مجال حفظ أمن 
العيد  ومصليات  والجوامع  المس��اجد 
خالل س��نوات عديدة، وق��د تأكد هذا 

التعاون خالل جائحة كورونا والذي
ب��دوره أك��د رئي��س تحري��ر صحيفة 
الوطن إيهاب أحمد أن وزارة الداخلية 
بقيادة الفريق الشيخ راشد بن عبداهلل 
آل خليفة تبذل جهودا جبارة في حفظ 
األمن ومكافح��ة الجريمة، مضيفا أن 
االستباقية في مكافحة الجريمة التي 
تتخذه��ا وزارة الداخلية إس��تراتيجية 
عم��ل تؤك��د التأهيل ال��ذي حصلت 
علي��ه العناصر ف��ي كاف��ة المجاالت 
وتعك��س اليقظ��ة األمني��ة. وقال إن 
وزارة الداخلي��ة نجح��ت ف��ي تحقي��ق 
التوازن بين معادلة محاربة الجريمة 

وبي��ن االلتزام بحقوق اإلنس��ان وهي 
معادلة صعبة تستوجب تأهيل عالي 
المس��توى وتدري��ب نوع��ي للعناصر 
األمني��ة. وأض��اف أن ال��وزارة نجحت 
أيضا بقي��ادة الوزير ف��ي صنع صورة 
مش��رفة لرجل األمن النموذجي الذي 
يتعامل بحرفية ومهنية مع التحديات 
ويلتزم بتطبيق كل المعايير الدولية 
في التعامل مع النزالء والمحكومين. 

وأك��د رئيس غرف��ة تج��ارة وصناعة 
البحرين سمير عبد اهلل ناس أن األمن 
واالقتصاد ركيزت��ان لتحقيق التنمية 
االقتصادية المس��تدامة والش��املة، 
وهما مفتاح النم��اء االقتصادي الذي 
تس��عى إليه مملكة البحرين في إطار 
2030، مش��يدًا  رؤيته��ا االقتصادية 
بالجه��ود الكبيرة الت��ي تبذلها وزارة 
الداخلية بقيادة وزير الداخلية الفريق 
أول الشيخ راشد بن عبد اهلل آل خليفة، 
ف��ي المحافظة عل��ى أمن واس��تقرار 
ومكتسباته  منجزاته  وحماية  الوطن 
التنموية. وأكد مدير عام وكالة أنباء 
البحري��ن عب��داهلل خلي��ل بوحجي أن 
رجال األمن في البحرين س��طروا عبر 
التاري��خ أروع األمثلة ف��ي الدفاع عن 
وطنه��م والقيام بواجباته��م األمنية 
بكل كفاءة واحترافي��ة، وأن االحتفاء 
بيوم الش��رطة البحرينية هو مناسبة 
للتعبير ع��ن التقدي��ر واالمتنان لما 
وتضحي��ات  عط��اء  م��ن  يقدمون��ه 
متواصل��ة في خدم��ة وطنهم وصون 
التنموي��ة  ومنجزات��ه  مقدرات��ه 

والحضارية.
وقال نائب رئيس المؤسسة الوطنية 
الدكت��ور  س��ابقا  اإلنس��ان  لحق��وق 
عبداهلل ال��درازي إن العمل الش��رطي 
ف��ي البحرين في تقدم مس��تمر منذ 
تأسيسه منذ عقود مضت حيث تعمل 
الش��رطة على حفظ األم��ن والنظام 
من أجل راحة المواطنين والمقيمين. 
ونجد هذا التق��دم في تطبيق مبادئ 
حق��وق اإلنس��ان واحترامها من خالل 
الممارس��ات العمليه في جميع أوجه 
عمله��ا وم��ن توجيه دائ��م من قائد 
مس��يرتها وزير الداخلية الشيخ راشد 

بن عبد اهلل آل خليفة.
 وأش��ار الق��س هان��ي عزي��ز راع��ي 
الكنيس��ة اإلنجيلي��ة الوطني��ة رئيس 
جمعي��ة البيارق البيض��اء إلى أنه في 
عيد الشرطة نقدم التقدير واالحترام 
إلى كل رجال الش��رطة البواس��ل بدءا 
من وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ 
راش��د بن عبداهلل آل خليفة إلى كافة 

منتسبي وزارة الداخلية.
ورف��ع نائ��ب رئي��س لجنة الش��ؤون 
الخارجي��ة والدف��اع واألم��ن الوطني 
عيس��ى  النائ��ب  الن��واب  بمجل��س 
التهان��ي  آي��ات  أس��مى  الدوس��ري 
وخال��ص التبريكات للمقام الس��امي 
لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 
المفدى، وإلى صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأش��اد النائ��ب عم��ار أحم��د البن��اي 
رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق 
اإلنسان، عضو لجنة الشؤون الخارجية 
والدف��اع واألم��ن الوطن��ي بمجل��س 
النواب، بيقظة الجهاز األمني وتأهبه 
الدائ��م للحف��اظ عل��ى المكتس��بات 
الوطنية، مؤكدا أن الشرطة البحرينية 
صمام األمان األول الس��تتباب األمن 
ونشر الطمأنينة لتبقى البحرين دوما 

واحة السالم في ظل أهلها الكرام.
الش��يخ  آل  عب��داهلل  إبراهي��م  وق��ال 
رئي��س مجل��س إبراهي��م آل الش��يخ 
عض��و مجل��س األعم��ال الس��عودي 
البحرين��ي مال��ك ش��ركة مونتري��ال 
للس��يارات ان األم��ن ركيزة أساس��ية 
م��ن ركائز النجاح والتط��ور في جميع 
بل��دان العالم، والبحري��ن وهلل الحمد 
تتميز باألمن واألم��ان باإلضافة الى 
الخدم��ات األمني��ة المتط��ورة والتي 
يش��ار اليه��ا بالبن��ان، حي��ث تحظى 
وزارة الداخلي��ة بكاف��ة ان��واع الدعم 
من لدن قيادتنا الحكيمة حفظها اهلل 
ورعاها، األمر الذي س��اهم في وصول 
تل��ك الخدمات الى كاف��ة المواطنين 
وأن  ويس��ر.  بس��هولة  والمقيمي��ن 
زارة الداخلي��ة الي��وم وبقيادة الفريق 
أول معالي الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليف��ة وزير الداخلي��ة حفظه اهلل 
ورع��اه تس��تحق الش��كر والثن��اء من 
كافة األهالي والمقيمين على س��واء، 
بفضل ما تقدمه م��ن خدمات أمنية 
ومجتمعي��ة كان عنوانه��ا الش��راكة 
المجتمعية، وهو األمر الذي جعل من 
منتسبي ورجال األمن قريبين جدا من 
الجميع، وتربطهم عالقات اجتماعية 
وثيق��ة س��اهمت ف��ي محارب��ة كافة 
أن��واع الجرائم والقض��اء عليها حتى 

قبل حدوثها.

غانم البوعينين

عيسى الدوسري
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القس هاني عزيز د. راشد الهاجري

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

انعقاد اجتماع مجلس حكماء المسلمين المقبل في المملكة

 »الشؤون اإلسالمية«: دور مخلص 
وتضحيات جليلة قدمها شهداء البحرين

رف��ع المجل��س األعلى للش��ؤون اإلس��المية أس��مى آيات 
التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه، وإلى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس ال��وزراء حفظ��ه اهلل ورعاه، 
وإلى العائل��ة المالكة الكريمة، وحكومة وش��عب مملكة 
البحرين، بمناسبة احتفاالت البالد بالعيد الوطني المجيد 

وذكرى تولي جاللة الملك المفدى مقاليد الحكم. 
واس��تحضر المجل��س بإج��الل واعت��زاز وتقدي��ر في هذه 
الذك��رى العزيزة م��ا حققته مملكة البحري��ن من منجزات 
حضاري��ة، ونجاحات وطني��ة، بفضل اهلل تعال��ى وبحكمة 
قيادة جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه وعزيمة ووفاء 
ش��عبها األبي، ما جعلها تس��ارع الخطى بثقة وثبات نحو 
التقدم والنماء واالزدهار في مختلف المجاالت، وعلى جميع 

األصعدة. 
وأعرب المجلس في جلسته االعتيادية التي انعقدت صباح 
أمس الثالثاء برئاس��ة رئيس المجلس الشيخ عبدالرحمن 
بن محمد بن راشد آل خليفة عن تمنياته لمملكة البحرين 
دوام التقدم والرفعة واالس��تقرار، ولش��عبها الوفي دوام 

المحب��ة والوحدة والوئ��ام، وأن يديم اهلل عليه��ا أفراحها 
ونماءه��ا وازدهارها في ظل العه��د الزاهر لحضرة صاحب 

الجاللة الملك المفدى حفظه اهلل. 
وبمناس��بة يوم الشهيد، اس��تذكر المجلس بتقدير وإكبار 
الدور المخل��ص والتضحيات الجليلة التي قدمها ش��هداء 
البحري��ن في س��بيل أم��ن الب��الد واس��تقرارها وازدهارها 
وس��المة أبنائه��ا، مؤك��دًا أن ه��ذه الذك��رى العزيزة هي 

مصدر إلهام واعتزاز لدى الجميع، وترسخ في النفوس قيم 
التضحية والوفاء والعطاء. 

كما هنأ بيوم الشرطة البحرينية، مشيدًا بالجهود الوطنية 
المخلصة الت��ي يبذلها منتس��بو وزارة الداخلية إلى جانب 
إخوانه��م في القطاع��ات األمنية والعس��كرية األخرى في 
سبيل حفظ األمن واالستقرار لهذا الوطن العزيز، وسالمة 
أبنائه الكرام وجميع المقيمين على ترابه، وصون منجزاته 

التاريخية وثوابته الوطنية.
ثم أعرب المجلس عن دعوات��ه الصادقة ألصحاب الجاللة 
والسمو ملوك وأمراء دول الخليج العربية بالتوفيق والنجاح 
ف��ي اجتماعهم بالدورة الثانية واألربعين للمجلس األعلى 
لمجلس التعاون ل��دول الخليج العربية الذي تس��تضيفه 
المملك��ة العربي��ة الس��عودية الش��قيقة، وتمنياته لهم 
التوصل إلى قرارات وتوصيات تعزز مسيرة العمل الخليجي 

المشترك وتحقق تطلعات شعوب المنطقة.
بع��د ذلك، رحب المجلس بانعقاد االجتماع الدوري القادم 
لمجلس حكم��اء المس��لمين على أرض مملك��ة البحرين، 
وإق��راره عقد النس��خة القادمة م��ن مبادرة )حوار الش��رق 
والغ��رب( في المنام��ة؛ تقديرًا لم��ا تمثل��ه البحرين من 

نموذج عربي ناجح في التعايش والحوار بين الثقافات. 
وف��ي هذا اإلطار، اطل��ع المجلس على مذك��رة من األمانة 
العامة حول مش��اركة معالي الرئيس في أعمال االجتماع 
الدوري الخامس عش��ر لمجل��س حكماء المس��لمين الذي 
انعقد برئاسة فضيلة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور أحمد 
الطيب شيخ األزهر الشريف في مقر المجلس في العاصمة 
أبوظبي، مشيدًا في هذا الصدد بنتائج هذا االجتماع الطيب 

وما توصل إليه من قرارات تخدم المسلمين وقضاياهم.
كما اس��تمع المجلس إلى عرض موجز من معالي الرئيس 
عن نتائج لقائه األخير مع فضيلة شيخ األزهر الشريف وما 
تضمنه اللقاء من موضوعات تتعلق بالقضايا اإلس��المية 
المختلفة، معربًا المجلس عن اعتزازه بالعالقات التاريخية 
الوثيقة التي تجمعه باألزهر الش��ريف، مق��درًا في الوقت 
نفسه الجهود والمساعي الخيرة التي يضطلع بها مجلس 
حكماء المسلمين برئاس��ة فضيلة اإلمام األكبر لنشر قيم 

الخير والوسطية والتعايش بين الجميع. 
واختتم المجلس جلسته باس��تعراض الرسائل والطلبات 
ال��واردة وبحث ما يس��تجد م��ن أعمال، واتخذ بش��أنها ما 

يلزم.

رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية



َيـــتَـــّغـــــــــــيَّـــُر ال  ــِر  ــ ــي ــ ـــ ــ ــَخ ــ ال َلَرِض  ــي  ــ ــّبِـ ــ ــــ ــ ُحـ
َيـــــــْقـــــــِدُر الَِحـــــــبَّـــــــِة  ــِر  ــ ـــ ــ ــْج ــ َه َعــــَلــــى  َذا  َمـــــــْن   

ــا ــــ ــَهـ ــــ َـّ ِإن َعـــنْـــَهـــــــا  ــَد  ــ ـــ ــ ــْع ــ ــُب ــ ال ــُع  ــ ــي ــ ـــ ــ ــِط ــ ــتَ ــ َأْس اَل 
َيـــْكـــــــُبـــُر ــوٍم  ــ ــ ـــ ــ ــ َي ــي ُكـــــــــــلَّ  ــ ــبِ ــ ـــ ــ ــْل ــ ــَق ــ َب  ُحـــــــــــبٌّ 

َأْرَضــــــَعــــــْت أُّمٍ  وُحـــــْضـــــُن  ــاِن  ــ ــنَ ــ ـــ ــ ــَح ــ ال ــُع  ــ ــْب ــ ـــ ــ نَ
َكـــــــوثَـــُر ِلـــــي  ــا  ــ ـــ ــ ــاُؤَه ــ ــَم ــ ـــ ــ َف ــُت  ــ ــْئ ــ ــِم ــ ـــ ــ َظ َوإَذا   

ــزِِلـــي ــنـ ــــ ــُع َمـ ــ ــَرابِـ ــ ــــ ــ ــَمـ ــ ــي َوالـ ــ ــِل ــ ـــ ــ ــاُس َأْه ــ ــنَّ ــ ــال ــ ـــ ــ َف
ــُر؟ ــــ ــُجـ ــْهـ ــٌت َيـ ــ ــي ــ ــرَدوُس بِ ــ ــــ ــ ــِفـ ــ ــُه الـ ــ ــ ــْن َل ــ ــ ــْل َم ــ ـــ ــ  َه

ــُر الـــــــــــَوَرى ــ ــي ــ ـــ ــ ــُه َخ ــ ــ ــاُس ــ ــ ــٌم نَ ــيـ ــــ ــِظـ ــــ َبـــــــَلـــــــٌد َعـ
ُيـــْخـــــــبِـــُر ــْن تُـــــــــــــــَراٍث  ــ ــــ ــ َعـ ــٌد  ــ ــي ــ ـــ ــ ــِل ــ تَ  َمـــــــــاٍض 

ــي ــزَّتِـ ــــ ــَن َمــــصْـــــــــَدَر ِعـ ــ ــَري ــ ــْح ــ ــَب ــ ــا ال ــــ ــَهـ َأْعـــــنِـــــي بِـ
ــُر ــ ـــ ــ ــُح ــ ــَي َأْب ــ ـــ ــ ــْل ِإنّـــــَمـــــا ِه ــ ـــ ــ ــْل ُق ــ ـــ ــ ــُن، َب ــ ــَريـ ــ ــْحـ ــ  َبـ

ـــَدى ــِة َوالـــــــــنَـّ ــ ــاِمـ ــ ــَهـ ــ ـ ــشَّ ــ َبــــحــــُر الـــــَحـــــَضـــــاَرِة َوالـ
ــُر ـــَـ ــبـ ــْسـ ُيـ ال  ُعـــــــْمـــُقـــــــَهـــــــا  الــــَكــــَراَمـــــــــِة  ــُر  ــــ ــحـ َبـ  

ــَم َمــــــْن َعـــــاُشـــــوا بِــَهـــــا ــ ـــ ــ ــع ــ ــَاُد َونِ ــ ــ ــبِ ــ ــ نِـــْعـــــــَم ال
ــُر ــَشـ ــعـ ــَمـ  َطـــــاَبـــــْت َطـــَبـــاِئـــُعـــــــُهـــم َوَطــــــــــاَب الـ

ــا ــ ـــ ــ ــنَ ــ ِ ــِة َرّب ــ ــَم ــ ـــ ــ ــْع ــ ــا َونِ ــــ ــنَـ ــــ ــِعـ ــاِلـ ــِن َطـ ــ ـــ ــ ــْم ــ ِمــــــْن ُي
َقـــــــــــاِدُر ــٌم  ــ ــْي ــ ـــ ــ ــِظ ــ َع ِمـــــــِلـــــــٌك  ــا  ــ ــاَءنَـ ــ ــــ ــ َجـ َأْن   

ــٌد تَـــــــــَولَّــــى َأْمـــــــــَرنَـــــــــا َفـــَســـَمـــــــا بِـــنَـــــــا ــ ـــ ــ ــَم ــ َح
ــُر ــــ ــتُـ ــــ ــْفـ َيـ ال  َعـــــــــزُْمـــــــــُه  َدُؤوٌب  َعــــَمـــــــــٌل   

َوالـــــــَيـــــــوُم ِعـــــــــيــــُدِك َيــــــا بِــــــــــاِدي َفـــافـــــــَرِحـــي
َيـــنـــــــُظـــــــُر ــُوِك  ــ ــــ ــ ــْحـ ــ ــلُّ نَـ ــ ـــ ــ ــُك ــ ــال ــ ــي َف ــ ــنِـ ــ ــَزيَّـ ــ ــــ ــ َوتَـ  

ــا ــــ ــَهـ ـ ــلُّ ــــ ــا بِـــــــــــاِدي ُكـ ــ ــ ــا َيـ ــ ـــ ــ ــاًم ــ ـــ ــ ــون َع ــ ــُسـ ــ ــمـ ــ َخـ
ُر َوتَـــــــــَطـــــــــوُّ رِْفـــــَعـــــــــــٌة  َوَفـــــــــــــــرٌح   َســــْعـــــــــٌد 

ــا الـــــــِذي ــ ــِدنَـ ــ ــّيِـ ــ ــوِس َسـ ــ ـــ ــ ــُل ــ ــُد ُج ــيـ ــــ ــوُم ِعـ ــ ــــ ــ ــَيـ ــ َوالـ
ــاِد َوَيـــْعـــــــُمـــــــُر ــ ــبِ ــ ـــ ــ ــي ال ــ ــــــنِـــي ف ــْبـ ــكَّ َيـ ــــ ــَفـ ــا انـ ــــ  َمـ

ــا ــنَـ ــا َصــــــــــاَرت َلـ ــــ ــَهـ ــتَـ ــمـ ــَكـ ــٌد َفـــُمـــنـــــــُذ َحـ ــ ـــ ــ ــَم ــ َح
تُـــــــثْـــــــِمـــــــُر َيـــــــنْـــًعـــا  ــاِء  ــ ـــ ــ ــنَّ ــ ــَغ ــ ال ــــــِة   َكـــالـــَجـــــــنَـّ

ــٌد وأنْـــــــــَت تُـــِظـــــــُلّـــــــنَـــــــا ــ ــَمـ ــ ــا َحـ ــ ـــ ــ َعـــــــــْقـــــــــَداِن َي
ــارُِم تَـــكـــــــثُـــُر ــ ـــ ــ ــَك ــ ـــ ــ ــَم ــ  َعــــْهـــــــــًدا بــــــــدأَت بِـــــــــِه ال

ــا ــــ ــَهـ ــبِـ ــــ ــْعـ ــاِد َوَشـ ــ ــبِ ــ ـــ ــ ــل ــ ــا ِل ــــ ــًجـ ــــ ــْهـ َأْرَســـــــيـــــــَت نَـ
ـــــــُر تُـــــــؤّطِ ــِد  ــ ــيـ ــ ــرَِّشـ ــ ــِم الـ ــــ ــْكـ ــُحـ ــلـ ِلـ  َوَغـــــــــــــــَدوَت 

ــًدا ُكـــــــلَّـــــــُه َخـــــــــْيــــًرا َلـــنَـــــــا ــ ـــ ــ ــْه ــ ـــ ــ ــَت َع ــ ــنْـ ــ ــــ ــ ـ َدشَّ
ــُر ــ ــأُس ــ تَ ــِة  ــبَّـ ــــ ــَحـ ــَمـ ــالـ ــوَب َشـــْعـــــــبِـــَك بِـ ــ ـــ ــ ــُل ــ ـــ ــ  َوُق

ــَذرَت َمـــَحـــــــبَّـــــــًة ــ ــ ـــ ــ ــ ــْد َب ــ ـــ ــ ــٍب َق ــــ ــْلـ ــــ ــّلِ َقـ ــ ــــ ــ ِفـــــي ُكـ
ــَك ُيـــزِْهـــــــُر ــ ــِم ــ ــاس ــ ــي الـــَبـــحـــَريـــِن بِ ــ ــبُّ ف ــــ ــُحـ ــالـ  َفـ

ــم ــُكـ ــوُسـ ــُلـ ــــ ــوب ُجـ ــ ـــ ــ ــُل ــ ــُق ــ ــٌد بِـــــــــَأعــــَمــــاِق ال ــ ـــ ــ ــَم ــ َح
ــُر ــــ ــاَخـ ــــ ــَفـ ــــ ــتَـ َيـ ــِه  ــ ــــ ــ ــَواَلِئـ ــ ــــ ــ بِـ ــْم  ــ ـــ ــ ــُك ــ َل ــٌب  ــ ـــ ــ ــْع ــ  َش

ــا ـــ ــنَ ـــ ــَك ــي ـــ ــِل ــُد الـــُجـــُلـــــــوِس بِــــــِه َغـــــــــــَدوَت َم ــيـ ــــ ِعـ
ــُر ــُشـ ــــ ــنْـ تَـ ــا  ــــ ــَهـ ــيـ ــــ ِلــــــأَْفـــــــــــــَراِح ِفـ َوَغـــــــــــــــَدوَت   

ــَرًة ــ ــي ــ ــِس ــ ــوِس بِـــــــِه َبـــــــــــــَدأَت َم ــ ـــ ــ ــُل ــ ــُد الــــُج ــ ــي ــ ـــ ــ ِع
ــُر ــــ ــُطـ ــْمـ تَـ  َوَســـــَحـــــاِئـــــُب الـــــَخـــــْيـــــَراِت َصــــــــــاَرْت 

ــم ــُكـ ــوِسـ ــــ ــُلـ ــٌد ِلـــِعـــــــيـــِد ُجـ ــ ـــ ــ ــَم ــ ــا َح ــ ــ ــاُق َي ــ ــتَـ ــ ــْشـ ــ نَـ
ــُر ــّبِـ ــــ ــَعـ ــِه نُـ ــيـ ــــ ــِر ِفـ ــــ ــْكـ ـ ــشُّ ــْن َعـــِظـــيـــِم الـ ــ ـــ ــ ــَك َع ــ ــ  َل

ــَت تُـــــــزِْيـــنُـــَهـــــــا ــ ــــ ــ َهـــــــبِـــّيِ َأنْـ ــا الـــــــذَّ ــــ ــِدَهـ ــْيـ ــــ ــِعـ َوبِـ
ــْت َيـــِمـــْيـــنُـــَك ُمـــْبـــِهـــــــُر ــ ــَع ــ ــنَ ــ ــا َص ــ ــُل َمـ ــيـ ــــ ــِمـ ــَجـ  َفـ

ــاِد َوَأْهـــــــِلـــَهـــــــا ــــ ــبِـ ــــ ــلـ ــٌد َغـــــــــَرْســــتُــــْم ِلـ ــــ ــَمـ ــــ َحـ
تُـــــــثْـــــــِمـــــــُر بِـــالـــَمـــَحـــــــبَّـــِة  َأْشـــــَجـــــــــــاَر َخـــــــيـــٍر   

ــــــًة ــّيِ َمـــَكـــــــانَـ ــ ــَوِفـ ــ ــــ ــ ــِب الـ ــــ ــْعـ ـ ــشَّ ــلـ َأْعـــــــــــَلـــْيـــَت ِلـ
ــُر ـــ ــَخ ـــ ــْف ـــ ــُب بِـــاســـِمـــَك َظـــــــلَّ َدوًمـــــــــا َي ــعـ ـ ــشَّ ــالـ  َفـ

ــم ــُكـ ــِمـ ــاسـ ــُر بِـ ــ ــَخ ــ ــف ــ ــَن تَ ــ ــَري ــ ــْح ــ َوِلــــــــــَذا تَــــــــَرى الــــَب
ــَك تُــــَكـــــــــّرُِر ــيـ ــــ ــــ  َوِلـــــُكـــــــــــّلِ َلـــحـــــــٍن ِقـــــــيـــَل ِفـ

ــَم َشـــأنُـــــــُه ــ ــاَظ ــ ـــ ــ ــَع ــ ــًدا تَ ــ ـــ ــ ــج ــ ــا َم ــــ ــنَـ ــــ ــتَـ ــْبـ ــَوَهـ ــــ َفـ
ــُكـــــــُر ــْشـ ــا َوَهـــــــــْبــــَت َونَـ ــــ ــَمـ ــُن ِلـ ــ ــِدي ــ ـــ ــ ُ ــْم ن ــ ــُك ــ ــَل ــ  َف

ــُه ــ ــْن َأْســـــــــَدى َل ــ ــ ــُر َفــــَضــــَل َم ــ ــُك ــ ــْش ــ ــَس َي ــ ــي ــ ــْن َل ــ ــ َم
ــُر ــــ ــُكـ ــْشـ َيـ ال  ِلـــــــــَرّبِـــــــــِه  ــِع  ــ ــْي ــ ـــ ــ ــنِ َّــ ــص ــ ال ُحـــــْســـــَن   

ــــــا ــنَـ ِجـــــــْئـــتَـ َأْن  َربَّــــنَـــــــــا  ــُر  ــ ـــ ــ ــُك ــ ــْش ــ نَ َفـــــــالـــلـــَه 
ــُر ــ ـــ ــ ــَدُبّ ــ ـــ ــ ــَك ِحـــْكـــــــَمـــٌة َوتَ ــــ ــُعـ ــْبـ ــَطـ ــــ ــٌد َفـ ــــ ــَمـ ــــ  َحـ

ـــُكـــــــــْم َـّ ــَح ِلَن ــ ـــ ــ ــِدْي ــ ـــ ــ ــَم ــ ــــــــــا نَـــِكـــــــيـــُل َلـــــــــَك ال َـّ ِإن
ــُر ــــ ــــ ــاِهـ ــاَدِة َمـ ــ ـــ ــ ــَي ــ ـــ ــ ــِق ــ  ُربَّـــــــــــــاُن َعـــــــــــْزٍم فــــي ال

ــِه ِلـــَفـــْضـــِلـــِه ــْيـ ــــ ــلـ ــــ ــم نُـــــــثْـــنِـــي َعـ ــ ــرُُك ــ ــي ــ ـــ ــ ــْن َغ ــ ــ َمـ
ــيٌّ َظـــاِهـــــــُر ــ ــِل ــ ـــ ــ ــٌد َج ــ ـــ ــ ــَم ــ ــا َح ــ ــ َي  َفـــــــالـــَفـــْضـــــــُل 

ــُه ــــ ـ ــبُّ ــــ ــِحـ ــْم َوتُـ ــــ ــُكـ ــبِـ ــــ ــْعـ ــَح َشـ ــ ــاِل ــ ـــ ــ
َ
ــص ــ ــى َم ــ ــرَعـ ــ تَـ

ــُر ــ ــــ ــ ــَدبِّـ ــ ــــ ــ َوتُـ ــٍة  ــ ــَم ــ ـــ ــ ــَك ــ ــِح ــ بِ تَـــــــــــــزُِن الُُمـــــــــــــــوَر   

ــُرُه ــيـ ــــ َغـ َذا  َفـــَمـــــــْن  َحـــَمـــــــٌد  َيـــُكـــــــُن  ــْم  ــ ـــ ــ َل ِإْن 
ُر ــّدِ ــ ـــ ــ ــَق ــ ـــ ــ ــِه وُي ــ ــبِ ــ ـــ ــ ــْع ــ َيـــــــــْرَعــــى َمـــَشـــــــاِعـــــــَر َش  

ـــَبـــت ــَشـــعَّ ــِق تَـ ــ ــرِْي ــ ـــ ــ ــطَّ ــ ــي ال ــ ــُك ف ــ ــاِل ــ ــَس ــ ــَم ــ فــــــإذا ال
ــَو َأْيــــَســــُر ــ ـــ ــ ــا ُه ــــ ــاُر َمـ ــــ ــتَـ ــــ ــْخـ ــا تَـ ــــ ــِهـ ــنِـ ــْيـ ــْن َبـ ــ ـــ ــ  ِم

ــرٌِس ــ ـــ ــ ــَم ــ ـــ ــ ــتَ ــ ــَك َقـــــــــاِئـــــــــٌد ُم ــ ــ ــــ ــ ــ َـّ ــٌد ِلن ــ ـــ ــ ــَم ــ ـــ ــ َح
ــّرُِر ــــ ــَقـ ــــ تُـ ــوَر  ــ ــ ـــ ــ ــ الُُم ــزَِن  ــ ــــ ــ تَـ َأْن  ــِد  ــــ ــْعـ ــــ َبـ ــْن  ــ ـــ ــ ِم  

َلـــــنَـــــا أٌخ  َوأنْـــــــــــــَت  ــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــُدنَ ــ ــ َواِل ــَت  ــ ــ ـــ ــ ــ َأنْ َبـــــــْل 
ــُر ــــ ــُعـ ــْشـ نَـ ــــــــــا  َـّ ِإن ُذَراَك  ــَت  ــ ـــ ــ ــْح ــ تَ بِـــــــالَْمـــــــِن   

ــُن بِــــْيـــــــــٌت َواِحـــــــــــٌد ــ ــَري ــ ـــ ــ ــح ــ ــَب ــ ــا ال ــ ــم ــ َّ ــَأن ــ ـــ ــ ــَك ــ ـــ ــ َف
َيــــنْـــــــــُدُر ــاٍم  ــ ــ ــــ ــ ــ  َمــــِلـــــــــٌك َوَشـــــْعـــــــــــٌب ِفــــــي ِوَئـ

َوارٌِث َظـــــــــــلٌّ  ــِن  ــ ــَري ــ ـــ ــ ــْح ــ ــَب ــ ـــ ــ ــل ــ ِل َوَلنْـــــــــــــــــَت 
ــَك تَـــْســـَهـــــــُر ــــ ــنُـ ــْيـ ــــ ــا َوَعـ ــــ ــنَـ ــــ ــنُـ ــُيـ َأْعـ ــــــاُم  ــــــنَـ  َفـــــــتَـ

ــــــا ــوى َعـــــــزُْمـــــــنَـ ــ ـــ ــ ــَق ــ ــَك َيـــــا َأَبــــــــا َســــلــــَمــــاَن َي ــ ــ َبـ
ــُروا ــــ ــَهـ ــْقـ ــْن ُيـ ــ ـــ ــ ــــــم َل ــُهـ ــُكـ ــْيـ ــِلـ  َقـــــــــوٌم َوأنْـــــــــــَت َمـ

ــًة ــ ــــ ــ ــزَْدانَـ ــ ــــ ــ ُمـ ــًة  ــ ـــ ــ ــيَّ ــ ـــ ــ ــِح ــ تَ َأزُّفُّ  َفـــــــَلـــــــُكـــــــْم 
ــرِي َوِعــــْطـــــــــًرا تَــْقـــــُطـــــُر ــ ــِدْي ــ ـــ ــ ــْق ــ تَ ــِم  ــْيـ ــــ ــِظـ ــَعـ َبـ  

ــِن الــُعـــــا ــَريـ ــــ ــحـ ــَبـ ــَدا لـ ــ ــــ ــ ــوِس َغـ ــ ــُل ــ ـــ ــ ــُج ــ ِعـــــــيـــُد ال
بِـــــــــاْعـــــــــتِــــزَاٍز نَـــــــْذُكـــــــُر ــًدا َمــــِجـــــــــْيــــًدا  ــ ــي ــ ـــ ــ ِع  

ــْد ـــ ــُب ِذْكـــــــــــــرَِك َيـــــا أَبــــــا َســــلــــَمــــاَن ق ــ ــي ــ ـــ ــ ــِط ــ َوَل
ــوٍم تُـــــــــــْذَكـــــــــــُر ــ ــــ ــ ــّلِ َيـ ــ ـــ ــ ــُك ــ  َكـــــــــــالـــــِوْرِد َصــــــــاَر بِ

ــا ــــ ــاُدنَـ ــــ ــَجـ ــَت َعـــــــَلـــْت بِــــُكــــْم َأْمـ ــيـ ــــ ــَلـ ــتَـ ُمـــنْـــــــُذ اْعـ
ُيـــــنْـــــَكـــــُر ال  ـــــــْقـــــــــــتَـــــــُه  َحـــــــقَّ ــا  ــــ ــَمـ ــــ َفـ ــٌد  ــ ـــ ــ ــَم ــ َح  

َواِجــــًبــــا ُشــــُكـــــــــُرَك  ــِد  ــيـ ــــ ــِعـ الـ َيـــــــــوَم  َكـــــــــاَن  إْن 
ــُر ــــ ــَكـ ــْشـ ــوٍم تُـ ــ ــــ ــ ـــــــَك ُكـــــــــلَّ َيـ ــَت َحـــــــقُّ ــ ـــ ــ ــَأنْ ــ ـــ ــ  َف

ــًرا َلـــُكـــــــْم ــ ـــ ــ ــْك ــ ــًرا َلــــُكــــْم ُش ــ ـــ ــ ــْك ــ ــم ُش ــ ــُك ــ ــًرا َل ــ ـــ ــ ــْك ــ ُش
َأْجـــــــــــَدرُ ــا  ــــ ــنَـّ ــــ ِمـ ــِر  ــــ ــْكـ ـ ــشُّ ــالـ ــــ بِـ ــْم  ــ ـــ ــ ــُك ــ ـــ ــ َّ َأن ِإْذ   

د. عبد الله بن أحمد منصور آل رضي

“التنشيطية” تحصين للفرد والمجتمع
سمو ولي العهد رئيس الوزراء تلقى جرعة معززة من “فايزر”

القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  تفضـــل 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  األعلـــى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بأخـــذ الجرعة 
 - )فايـــزر  تطعيـــم  مـــن  المنشـــطة 
بيونتيك( المضـــاد لفيروس كورونا، 
حيث أشـــار سموه إلى أهمية تعزيز 
وتيـــرة الجرعـــات التنشـــيطية مـــن 
التطعيمـــات ضمن الحملـــة الوطنية 
للتطعيـــم وكذلـــك أخـــذ التطعيمات 
تمـــت  التـــي  للفيـــروس،  المضـــادة 
مـــن  البحريـــن،  بمملكـــة  إجازتهـــا 
قبـــل المؤهليـــن الذيـــن لـــم يبـــادروا 
لمـــا  بأخـــذ التطعيمـــات حتـــى اآلن 
تشـــكله هذه التطعيمات والجرعات 
للفـــرد  تحصيـــٍن  مـــن  المنشـــطة 
والمجتمـــع وحمايته مـــن الفيروس 

وكافة المتحورات.
وأكد سموه أن النتائج التي وصلت 
إليهـــا مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال 

CO� كورونـــا  لفيـــروس  )التصـــدي 
VID�19( علـــى كافة مســـاراته تأتي 
بفضـــل الجهـــود الكبيـــرة التي يقوم 

بهـــا كافة أعضاء فريق البحرين من 
ومؤسســـات  ومقيميـــن  مواطنيـــن 
عامة وخاصة، وما يبدونه من وعي 

والتزام وفق كل مرحلة من مراحل 
التعامـــل مـــع الفيروس، مشـــيرًا إلى 
أن كافة الخطط التي تتم في إطار 
التصـــدي للفيـــروس تعتمـــد بشـــكل 
كبيـــر علـــى التجـــاوب الفاعـــل مـــن 
الجميـــع والوعي بأهميـــة التعليمات 

التي تصدر من الجهات المعنية.
وأعرب ســـموه عن شـــكره وتقديره 
الكـــوادر  لكافـــة  الصـــدد  هـــذا  فـــي 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  الوطنيـــة 
مختلـــف  مـــن  لهـــم  والمســـاندين 
الجهـــات المعنيـــة علـــى مـــا يبذلونه 
من عطاء متواصل؛ من أجل صحة 
وســـامة المواطنين والمقيمين في 
مملكة البحرين، مشـــيدًا بالمســـتوى 
المتميـــز للجهـــود الوطنيـــة للتصدي 
وبإســـهامات  كورونـــا  لفيـــروس 
الكـــوادر الوطنيـــة من كافـــة أعضاء 
فريـــق البحريـــن العاملـــة ضمن هذه 

الجهود والداعمة له.

المنامة - بنا
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نجاح خطط التصدي لكورونا تعتمد 
على التجاوب الفاعل من الجميع

“البرلماني الدولي”: البحرين شريك كفوء في تقدم المرأة
األنصاري: مستعدون لمشاركة تجربتنا الرائدة على الصعيد العالمي

اســـتقبلت األمين العـــام للمجلـــس األعلى 
للمرأة هالة األنصاري األمين العام لاتحاد 

البرلماني الدولي مارتن شونجنج.
بيـــن  التعـــاون  أفـــق  اللقـــاء  واســـتعرض 
الجانبيـــن فـــي مجـــال تقـــدم المـــرأة حول 
العالـــم، بما في ذلك مشـــاركتها في الحياة 
السياســـية في دولها مـــن خال عضويتها 

في البرلمان.
وقدمـــت األنصـــاري خـــال اللقـــاء شـــرحًا 
وخطـــط  برامـــج  أحـــدث  حـــول  موجـــزًا 
المجلـــس األعلى للمـــرأة بتوجيه ومتابعة 
حثيثـــة مـــن قرينـــة عاهـــل البـــاد رئيســـة 
المجلـــس صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
ونوهـــت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
للمرأة خال اللقاء بحرص شونجنج على 
الترويـــج للتجربـــة البحرينيـــة فـــي مجال 
تقـــدم المـــرأة، مؤكـــدة فـــي هـــذا المجـــال 
اســـتعداد المجلـــس الدائـــم لمشـــاركة تلك 
التجربة على الصعيد العالمي عبر البرلمان 
الدولي، وذلك انطاقا من مكانة المجلس 
كبيـــت خبـــرة فـــي كل مـــا يتعلق بشـــؤون 

المرأة.
علـــى صعيد آخر، قدمـــت األنصاري خال 
اللقاء شـــرحا حول آخر مســـتجدات عمل 
المجلس األعلى للمرأة في مجال التوازن 
بيـــن الجنســـين مـــن خـــال تقريـــر مملكة 
البحريـــن الثانـــي للتـــوازن بين الجنســـين 
ومـــا تضمنه مـــن توصيـــات، وذلـــك إنفاذا 
لدستور المملكة الذي ينص على المساواة 
بيـــن جميـــع المواطنين، وفي إطـــار إيفاء 

المملكـــة بالتزاماتها الدوليـــة التي تنظمها 
عدد مـــن االتفاقـــات الدوليـــة ذات الصلة، 
ووســـط إجمـــاع وطنـــي من قبـــل مختلف 
ســـلطات الدولـــة وفئـــات المجتمـــع علـــى 

أهمية دعم تقدم المرأة البحرينية.
مـــن جانبه، أعـــرب األميـــن العـــام لاتحاد 
البرلماني الدولي عـــن إعجابه بالتطورات 
المتســـارعة التـــي تشـــهدها مســـيرة تقدم 
المرأة في مملكة البحرين، منوها بامتاك 

البحريـــن خطـــة وطنيـــة لنهـــوض المـــرأة 
باســـتمرار،  وتطويرهـــا  تقييمهـــا  يجـــري 
وتســـهم في اســـتدامة جهود تقدم المرأة، 
ومشـــيرا إلى أن نضج التجربة البحرينية 
فـــي مجال تقدم المرأة يجعل من المملكة 
شـــريكا كفؤا للبرلمان الدولي في دراساته 
وأبحاثه حول المرأة، ومؤكدا حرصه على 
تعزيز التعاون مـــع المجلس األعلى للمرأة 

على مختلف األصعدة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة  تستقبل األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي

َنْشَتاُق 
َيا َحَمٌد ِلِعيِد 

ُجُلوِسُكْم 

قصيـــدة مهداة إلى مقـــام حضرة صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله 

وأّيده، وذلك بمناسبة العياد الوطنية.

األداء االحترافي للشرطة رسخ األمن في ربوع البالد
سمو محافظ الجنوبية: رجالنا البواسل جسدوا أسمى صور الوفاء على امتداد 100 عام

أكـــد محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة أن “ما ننعم به فـــي مملكة البحرين من 
أمن واســـتقرار وازدهار جاء بفضل الرعاية والتوجيهات 
الســـديدة لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة والدعـــم الامحـــدود مـــن ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، والتوجيـــه الدائم مـــن وزير 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا ال خليفة”.
جاء ذلك بمناســـبة يوم الشـــرطة البحرينية وتكريم سمو 
محافظ الجنوبية للجهـــات األمنية بوزارة الداخلية نظير 
عطائهـــم وإســـهاماتهم فـــي مبـــادرات وبرامـــج المحافظة 
الجنوبية بحضور نائب محافظ الجنوبية العميد عيســـى 
الدوســـري وعدد من الضباط من مختلف الجهات األمنية 

بوزارة الداخلية.
وّكرم ســـموه نائب المحافظ، تقديـــرا لجهوده األمنية في 
المحافظـــة الجنوبية، بعدها، كّرم ســـموه الجهات األمنية 
تتابعًا والتي شملت اإلدارات األمنية المشاركة في اللجنة 
األمنيـــة، ومديرية شـــرطة المحافظـــة الجنوبية، واإلدارة 

العامـــة للدفاع المدني، باإلضافة إلى ضابطا مكتب ســـمو 
المحافظ.

وأشاد سمو المحافظ بجهود شرطة البحرين وما يبذلونه 
من عطاء وعمل في ســـبيل حفظ أمن الوطن ومنجزاته، 
وما قدمه منتسبو وزارة الداخلية من أعمال جليلة خدمة 
للوطـــن الغالـــي عبـــر مســـيرتهم المشـــرفة، والتـــي امتدت 
ألكثر من 100 عام، جسدوا من خالها أسمى صور الوفاء 
واالنتماء لقيادتهم ووطنهم، منوهًا ســـموه باألداء األمني 
االحترافي والجاهزية العالية لرجال الشـــرطة، ما ســـاهم 

في ترسيخ دعائم األمن واالستقرار في ربوع المملكة.

وأشـــاد ســـمو المحافـــظ بجهـــود رجـــال األمن فـــي اتخاذ 
اإلجـــراءات الوقائيـــة والتدابير االحترازيـــة الازمة للحد 
من انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيد19�(، متمنيا ســـموه 
لجميـــع منتســـبي وزارة الداخليـــة وفـــي مقدمتهـــم وزيـــر 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا ال خليفة 
مزيـــدا من التطور واالزدهار واالنجـــاز خدمة لهذا الوطن 

الغالي.
وفـــي الختام، قّدم ضابطـــا مكتب ســـمو المحافظ صورة 
تذكاريـــة لســـمو محافـــظ الجنوبيـــة، تقديرًا لدعم ســـموه 

لمختلف البرامج األمنية، تزامًنا مع هذه المناسبة.

المنامة - وزارة الداخلية



نيابــة عــن ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، افتتــح نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا 
آل خليفــة، مركــز الشــيخ عبــد هللا بــن خالد آل خليفــة المركز الصحــي الكائن بمنطقة 
الحنينيــة فــي الرفــاع صباح أمس. وبهذه المناســبة، رفع الشــيخ خالــد بن عبد هللا آل 
خليفة أســمى آيات الشــكر والتقدير واالمتنان إلى صاحب الســمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، لتفضل سموه برعاية افتتاح مركز الشيخ عبد هللا بن خالد آل 
خليفــة الصحــي، األمر الذي يعكس ما يحظــى به القطاع الصحي في مملكة البحرين 
بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومؤازرة صاحب 
الســمو الملكــي ولــي العهــد رئيــس مجلــس الوزراء مــن دعم كبيــر واهتمــام ال محدود 
نابعين من اإليمان الراسخ بأن صحة اإلنسان تأتي أواًل، وأنها مقدمة على األولويات 

كافة وأي اعتبارات أخرى.

وقـــال: “إنه لمن حســـن الطالـــع أن يتزامن 
افتتـــاح هذا المركـــز مع احتفـــاالت مملكة 
البحريـــن بأعيادها الوطنية؛ إحياء لذكرى 
قيـــام الدولة البحرينيـــة الحديثة في عهد 
المؤســـس أحمـــد الفاتـــح، كدولـــة عربيـــة 
مســـلمة عام 1783 ميالدية، وذكرى تولي 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك مقاليـــد الحكـــم، 
ليأتي كشـــاهد على المنجـــزات الحضارية 
والتنمويـــة الموجهـــة لخدمـــة المواطنين، 
وتلبية احتياجاتهم األساســـية، تجســـيًدا 

ألهداف الخطة الوطنية للصحة”.
وأكد سياســـة التوســـع في إنشـــاء المراكز 
الصحية وتجهيزها وفق أعلى المواصفات 
العالمية، باعتبارها حجر األساس لتغطية 
صحيـــة شـــاملة، وذلـــك بمـــا يواكـــب النمو 
يضمـــن  وبمـــا  والعمرانـــي،  الديمغرافـــي 
تعزيز كفاءة وفاعليـــة الخدمات الصحية 
وتوفيرهـــا بجـــودة واســـتدامة، تنفيًذا لما 
التزمت به الحكومة في برنامجها الحالي 
لألهـــداف  وترجمـــة   ،)2022  -  2019(
االســـتراتيجية األوليـــة لتطويـــر الصحـــة 

الوقائية والعالجية.
ولفت إلى أن إنشـــاء هـــذا المركز الصحي 
ثمـــار  كإحـــدى  يأتـــي  اليـــوم  وافتتاحـــه 
مبـــدأ الشـــراكة مـــا بيـــن القطاعيـــن العـــام 
والخـــاص، والذي تحـــرص الحكومة على 
ترســـيخه على أرض الواقـــع، ويعكس في 
الوقـــت نفســـه إيمـــان الشـــركات الوطنيـــة 

بالمســـؤولية المجتمعيـــة التـــي تعبـــر عـــن 
المســـاهمة الطوعيـــة في تنميـــة المجتمع 
وتطويـــره عبـــر تنفيـــذ مختلف المشـــاريع 
التنمويـــة ذات النفع العـــام، مثّمًنا في هذا 
الصـــدد الدعم الســـخي المقدم من شـــركة 
البحرين لالتصاالت الســـلكية والالسلكية 
)بتلكو( في تمويل إنشاء وتأثيث وتجهيز 
هـــذا المشـــروع الذي يخدم أكثـــر من 109 
مجمًعـــا   19 علـــى  موزعيـــن  نســـمة  آالف 
ا لمناطق الرفاع الشـــرقي، وعوالي،  ســـكنيًّ

والرفة، وسافرة، والمزروعية.
كما أعـــرب عن شـــكره وتقديـــره للمجلس 
األعلـــى للصحـــة برئاســـة الفريـــق طبيـــب 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، 
ووزارة الصحة، ومراكـــز الرعاية الصحية 
األولية، على جهود منتســـبيها في متابعة 
إنشـــاء وتنفيذ هذا المشـــروع وغيرها من 
مشـــاريع البنية األساسية للقطاع الصحي 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وذلـــك فـــي إطـــار 
تحقيـــق رؤى وتطلعـــات صاحـــب الجاللة 
صاحـــب  ومتابعـــة  وتوجيهـــات  العاهـــل، 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء، لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي 
يعتبـــر واحًدا من أهـــم األولويات الوطنية 

والحكومية.
وخـــالل االفتتـــاح الذي شـــهد حضور عدد 
مـــن الـــوزراء، وســـمو محافـــظ الجنوبية، 
ألقـــى رئيـــس  والمســـؤولين والمدعويـــن، 

المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيب 
الشيخ محمد بن عبد هللا آل خليفة، كلمة 
أعرب فيها عن بالغ التقدير واالمتنان إلى 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، علـــى رعايتـــه الكريمـــة 
الفتتـــاح مركـــز الشـــيخ عبد هللا بـــن خالد 
آل خليفـــة الصحي، ولنائب رئيس مجلس 

الوزراء على تشريفه وحضوره.
وقـــال “نشـــعر بعظيم الفخـــر واالعتزاز أن 
يتزامـــن افتتاح مركز الشـــيخ عبد هللا بن 
خالـــد آل خليفـــة الصحـــي الـــذي يعد أول 
مركـــز يتـــم افتتاحـــه بعـــد تطبيـــق نظـــام 
األوليـــة وفـــق  للصحـــة  الذاتـــي  التســـيير 
قانـــون الضمـــان الصحـــي، مـــع احتفـــاالت 
مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى 
مقاليـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  تولـــي 
الحكم، كما تغمرنا السعادة بأن يحمل هذا 
المركز اســـًما غالًيا، وهو اسم والد الجميع 
المغفـــور له بإذن هللا تعالى ســـمو الشـــيخ 

عبد هللا بن خالد آل خليفة رحمه هللا”
وأوضح أن مبادرة التسيير الذاتي للرعاية 
الصحيـــة األوليـــة تعد مـــن أهم مبـــادرات 
برنامـــج الضمان الصحـــي، وتعتبر الرعاية 
الصحية األولية الركن األساسي للخدمات 
الصحية في مملكة البحرين، وأن مشروع 
التســـيير الذاتـــي يهـــدف إلـــى تعزيـــز هذه 

للصحـــة  منظومـــة  خلـــق  عبـــر  المبـــادئ 
ـــا مـــن قبـــل مجلـــس  رة ذاتيًّ األوليـــة مســـيَّ
األمنـــاء وإدارة الرعايـــة األوليـــة، وتقـــدم 
ومســـتدامة،  متكاملـــة  صحيـــة  خدمـــات 
وتعمـــل بعدالـــة وكفـــاءة وجـــودة عاليـــة، 
مـــن خالل تمكيـــن إدارة المراكـــز الصحية 
مـــن اتخاذ القرارات وتحمل المســـؤوليات 
في حـــدود الصالحيـــات المرســـومة وفق 
قانون الضمـــان الصحي واللوائـــح المالية 

واإلدارية المقرة.
وفي هـــذا الصـــدد، تقدم رئيـــس المجلس 
األعلى للصحة بالشـــكر الجزيل إلى وزارة 
الصحـــة، ومجلـــس أمنـــاء مراكـــز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة وكافـــة منتســـبيها، على 
تعاونهـــم وجهدهم الـــدؤوب الفتتاح هذا 
المشـــروع بشـــكل متكامـــل، والعمل بروح 
الفريـــق الواحـــد لتقديم أفضـــل الخدمات 
الصحية للجميع، مشيًدا معاليه في الوقت 
ودعمهـــا  “بتلكـــو”  شـــركة  بإســـهام  نفســـه 

لتمويل إنشاء هذا المركز وتجهيزه.
ومـــن المقـــرر أن يقـــدم مركز الشـــيخ عبد 
هللا بـــن خالـــد آل خليفـــة الصحـــي أفضل 
الخدمات الوقائية والعالجية والتمريضية 
عبـــر  المســـاندة  الصحيـــة  والخدمـــات 
فريـــق مـــن العامليـــن الصحيين مـــن ذوي 
االختصاصات المتعـــددة والكفاءة العالية 

موظًفـــا   85 إلـــى  عددهـــم  يصـــل  الذيـــن 
الخدمـــات  إدارة وتقديـــم  علـــى  يعملـــون 
في العيادات العامـــة، والتمريض، ورعاية 
الطفولة واألمومة، والصيدلية، واألسنان، 
والمختبر، واألشـــعة، والبحث االجتماعي، 
وعيادة السكر المركزية، وعيادة األمراض 
الوحـــدة  قســـم  إلـــى  باإلضافـــة  المزمنـــة، 
المتنقلـــة. ولقـــد روعـــي أن يكـــون تصميم 
المركز متوافًقا مع أعلى المعايير الصحية 
والفنيـــة، وهو مكون من دورين، ويحتوي 
األرضي منه على غرف للفحص السريري، 
ويشـــتمل علـــى 15 عيـــادة لطـــب العائلـــة، 
تصنيـــف  وغـــرف  المختبـــر،  وخدمـــات 
المرضـــى، وخدمـــات المعالجـــة واإلقامـــة 

القصيرة، باإلضافة إلى خدمات الصيدلية 
واألشـــعة والمواعيـــد الطبيـــة، أمـــا الـــدور 
األول فيشـــمل 14 عيادة لألســـنان، وثمان 
واألمومـــة،  الطفولـــة  لرعايـــة  عيـــادات 
واألمـــراض  المركزيـــة  الســـكر  وعيادتـــي 
المزمنة، وقســـم الوحـــدة المتنقلة، إضافة 
والتعليـــم  لالجتماعـــات  قاعـــات  لتوافـــر 

الطبي ومكاتب إدارية ومخازن.
ويقـــع مركـــز الشـــيخ عبد هللا بـــن خالد آل 
خليفـــة الصحي الـــذي بلغت كلفة إنشـــائه 
وتأثيثه وتجهيـــزه 6.7 مليون دينار، على 
مســـاحة تقدر بحوالي 18 ألـــف متر مربع، 
ويضـــم أكثـــر مـــن 200 موقـــف مخصـــص 

لمركبات الموظفين والمرضى.

local@albiladpress.com

األربعاء 15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى األولى 1443 - العدد 4810
11

المنامة - بنا

خالد بن عبد اهلل: خطة للتوسع في إنشاء المراكز الصحية
“عبد اهلل بن خالد الصحي” األول في تطبيق نظام التسيير الذاتي ويخدم 109 آالف

البحرين تنتقل “احترازيا” لألصفر
بدًءا من 19 ديسمبر الجاري ولغاية 31 يناير 2022

أعلـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19-( أنه احترازيًا 
مـــا  علـــى  للحفـــاظ  اســـتباقي  وكإجـــراء 
حققتـــه الجهـــود الوطنيـــة مـــن تقـــدٍم في 
التصـــدي لفيـــروس كورونا وبعـــد العرض 
وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية، فقد تقرر 
االنتقـــال احترازًيا للمســـتوى األصفر وفق 
آليـــة اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا بـــدًءا مـــن يـــوم األحـــد 
الموافـــق 19 ديســـمبر 2021 لغايـــة يـــوم 

اإلثنين الموافق 31 يناير 2022.
وأوضـــح الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا أنه تم اتخاذ هذا اإلجراء 
احترازيًا بالرغم من عدم انتشـــار المتحور 
الجديد )أوميكرون( فـــي مملكة البحرين، 
ولكـــن القرار يأتي من أجل مواصلة جهود 

الحفـــاظ علـــى صحة وســـالمة المواطنين 
والمقيميـــن وذلك من خالل وضع الخطط 
االســـتباقية وفـــق كافة مســـارات التعامل 

مع الفيروس.
إلـــى  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وأشـــار 
إمـــكان مراجعـــة هـــذا القـــرار إذا توصلـــت 
األبحـــاث الطبية التي تجـــرى من الجهات 
المتخصصة عالمًيا إلى نتائج أكثر وضوحًا 

حول المتحور الجديد )أوميكرون(.
وشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة 
التزام الجميع بإجراءات المستوى األصفر 
والتي تم اإلعالن عنها مسبقًا، مبيًنا أهمية 
مواصلة االلتزام باإلجـــراءات االحترازية 
والتعليمات الصادرة مـــن الجهات المعنية 
فـــي حفـــظ صحـــة وســـالمة  بمـــا يســـهم 

الجميع.

كمـــا دعـــا الفريـــق الوطنـــي الطبـــي جميـــع 
المؤهليـــن ممـــن تنطبـــق عليهـــم شـــروط 
الجرعـــة المنشـــطة التوجه مباشـــرة ألخذ 
التـــي  الصحيـــة  المراكـــز  مـــن  التطعيـــم 
تـــم اإلعـــالن عنهـــا مســـبًقا دون الحاجـــة 
للحصـــول علـــى موعد، مشـــيًرا إلى أهمية 
اإلقبـــال علـــى التطعيـــم بجرعاتـــه الكاملة 
والجرعة المنشـــطة في وقتها المحدد بما 
يدعم الجهـــود الوطنية للتصدي لفيروس 
كورونا. وأضـــاف الفريق الطبـــي أنه وفق 
إجراءات آلية اإلشارة الضوئية بالمستوى 
األصفـــر، فـــإن الحاصليـــن علـــى الجرعـــة 
بشـــكل  حياتهـــم  يمارســـون  التنشـــيطية 
يتوافـــق مع إجراءات المســـتوى األخضر، 
وهـــو ما يتوافق كذلك مع المعمول به في 

بعض الدول الشقيقة والصديقة.

المنامة - بنا

جاللة الملك يقود البحرين لمنجزات حضارية متسارعة
“األعلى اإلسالمي”: ثبات نحو التقدم واالزدهار بجميع األصعدة

رفـــع المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـالمية 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وإلـــى ولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة وإلى 
العائلـــة المالكة الكريمة، وحكومة وشـــعب 
مملكة البحرين، بمناســـبة األعياد الوطنية 
إحيـــاًء لذكرى قيام الدولـــة البحرينية في 
عهد المؤســـس أحمد الفاتـــح كدولة عربية 
مســـلمة العـــام 1783، وذكـــرى تولي جاللة 

الملك لمقاليد الحكم.
واعتـــزاز  بإجـــالل  المجلـــس  واســـتحضر 
وتقدير في هذه الذكرى العزيزة ما حققته 
مملكـــة البحريـــن مـــن منجـــزات حضارية، 

تعالـــى  هللا  بفضـــل  وطنيـــة،  ونجاحـــات 
وعزيمـــة  الملـــك  جاللـــة  قيـــادة  وبحكمـــة 
ووفـــاء شـــعبها األبـــي، ممـــا جعلها تســـارع 
الخطـــى بثقـــة وثبات نحو التقـــدم والنماء 
واالزدهـــار فـــي مختلف المجـــاالت، وعلى 

جميع األصعدة. 
وأعـــرب المجلـــس في جلســـته االعتيادية 
التي انعقدت صباح أمس برئاســـة الشـــيخ 
عبدالرحمن بن محمد بن راشـــد آل خليفة 
لمملكـــة  تمنياتـــه  عـــن  المجلـــس  رئيـــس 
البحرين دوام التقدم والرفعة واالستقرار، 
ولشـــعبها الوفـــي بـــدوام المحبـــة والوحدة 
أفراحهـــا  يديـــم هللا عليهـــا  والوئـــام، وأن 
ونمائهـــا وازدهارهـــا في ظل العهـــد الزاهر 

لصاحب الجاللة الملك. 

وبمناســـبة يوم الشهيد، اســـتذكر المجلس 
بتقدير وإكبار الدور المخلص والتضحيات 
الجليلـــة التي قدمها شـــهداء البحرين في 
ســـبيل أمن البالد واســـتقرارها وازدهارها 
وســـالمة أبنائهـــا، مؤكـــدا أن هـــذه الذكرى 
العزيـــزة هـــي مصـــدر إلهـــام واعتـــزاز لدى 
الجميع، ترسخ في النفوس قيم التضحية 

والوفاء والعطاء. 

كما هنأ بيوم الشـــرطة البحرينية، مشـــيدا 
بالجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة التـــي يبذلها 
جانـــب  إلـــى  الداخليـــة  وزارة  منتســـبو 
إخوانهم في القطاعات األمنية والعسكرية 
األخرى في سبيل حفظ األمن واالستقرار 
لهـــذا الوطن العزيز، وســـالمة أبنائه الكرام 
وصـــون  ترابـــه،  علـــى  المقيميـــن  وجميـــع 

منجزاته التاريخية وثوابته الوطنية.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

دانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحرين وتســـتنكر بشـــدة إطالق الميليشـــيات 
الحوثيـــة اإلرهابيـــة صاروًخا باليســـتًيا تجاه األعيان المدنيـــة بمدينة خميس 
مشـــيط فـــي المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، في انتهاك صـــارخ للقانون 
الدولي اإلنساني. وأشادت الوزارة بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية 
فـــي التصدي للصاروخ الباليســـتي وتدميـــره، وأكدت موقـــف مملكة البحرين 
المتضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمساند لكل ما تتخذه من 
إجراءات لضمان سالمة أراضيها والمقيمين فيها وحماية أمنها واستقرارها.

باإلشـــارة إلـــى الفيديـــو الذي تّم نشـــره عبر حســـاب إحـــدى الحضانات في 
المملكة وتضمن زًجا لمجموعة من األطفال في أمور خارجة عن اختصاص 
الحضانـــة ومتعارضة مع شـــروط الترخيص لها، فضال عمـــا تضمنه الفيديو 
من توظيف مرفوض لألطفال في قضايا ليســـت مـــن اختصاص الحضانة، 
أفـــادت إدارة االتصال بوزارة التربية والتعليم أّن الجهة المختصة بالوزارة 
قامت باســـتدعاء مديرة الحضانة للتحقيق معها في المخالفات المنســـوبة 

إليها، وعلى إثر ذلك تّمت إحالتها لـ “النيابة”.

“الخارجية” تدين استهداف “خميس مشيط”

إحالة مديرة حضانة لـ “النيابة”

الشيخ خالد بن عبد الله يفتتح مركز الشيخ عبدالله بن خالد الصحي
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