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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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استقبل الفريق أول الشيخ 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  راشـــــد 
وزيـــر الــداخــلــيــة، أمـــس، السفير 
ســـتـــيـــفـــن ســـــي بـــــونـــــدي ســفــيــر 
األمريكية  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 
لدى مملكة البحرين، بمناسبة 
رئيس  بــحــضــور  وذلــــك  تعيينه، 
وزارة  ووكــــــيــــــل  الــــــعــــــام  األمـــــــــن 
اإلدارة  ــام  عــ ومـــديـــر  الــداخــلــيــة 
ــام  ــ ـــكــ ــ الـــــعـــــامـــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ األحـ

والعقوبات البديلة.
وقــــــــــــــد رحــــــــــــــب الـــــــــــوزيـــــــــــر، 
بــالــســفــيــر األمــــريــــكــــي، مــثــمــنــا 
الــعــاقــات الــمــتــمــيــزة والــشــراكــة 
ــتــــي تــجــمــع  ــة الــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
ــات  ــ ــــواليـ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والـ
المتبادل  والــحــرص  المتحدة، 
ــا، بــــمــــا يـــدعـــم  ــرهــ ــويــ ــطــ ــلــــى تــ عــ
الصديقين،  الــبــلــديــن  مــصــالــح 
مــــنــــوهــــا إلــــــــى أهــــمــــيــــة تـــعـــزيـــز 

الــــتــــواصــــل وتـــــبـــــادل الـــتـــجـــارب 
ــرات األمـــنـــيـــة لــتــطــويــر  ــبــ ــخــ والــ
الـــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك، مــتــمــنــيــًا 

في  والنجاح  التوفيق  للسفير، 
مهام عمله.

ــاع، اطــلــع  ــمــ ــتــ وخــــــال االجــ

ــي والــــوفــــد  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الـــســـفـــيـــر األمـ
الـــــــمـــــــرافـــــــق، عـــــلـــــى الـــــبـــــرامـــــج 
ــتـــي تــعــكــس رؤيـــة  اإلنـــســـانـــيـــة الـ

الملك  الجالة  حضرة صاحب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة،  حـــمـــد 
ومتابعة  المفدى،  الباد  عاهل 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 

وتنفذها وزارة الداخلية.
وقد تم استعراض عدد من 
العقوبات  ومنها  البرامج،  هــذه 
ــج الـــســـجـــون  ــامــ ــرنــ ــة وبــ ــلـ ــديـ ــبـ الـ
ــامــــج »مـــعـــا«  ــرنــ الـــمـــفـــتـــوحـــة، وبــ
لـــمـــكـــافـــحـــة الـــعـــنـــف واإلدمـــــــــان 
ــن  ــ والـــــــــذي يــــعــــزز مـــفـــهـــوم األمـ
ــم عـــرض  ــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــي، كـــمـــا تـ
للنزالء في  المقدمة  الخدمات 

مركز اإلصاح والتأهيل.
وقـــــــــــــد أعــــــــــــــــرب الــــســــفــــيــــر 
األمريكي، في نهاية اللقاء، عن 
تــقــديــره لــهــذه الــبــرامــج ودورهـــا 

المجتمعي.

لدى ا�ستقباله ال�سفير الأمريكي

وزير الداخلية ينوه باأهمية تعزيز التوا�شل وتطوير التعاون الم�شترك

} وزير الداخلية خال لقاء السفير األمريكي.

أكــــد وزيــــر الـــعـــدل والـــشـــؤون 
ــيــــة واألوقــــــــــاف الــشــيــخ  اإلســــامــ
ــن عــلــي آل خــلــيــفــة، أن  بـ خـــالـــد 
اإلنــــــجــــــازات الـــمـــتـــواصـــلـــة الــتــي 
البحرين  مملكة  أبناء  يحققها 
ــــال تــمــثــيــلــهــم لــلــمــمــلــكــة فــي  خـ
الــمــســابــقــات الــقــرآنــيــة الــدولــيــة، 
ــم تـــكـــن لــتــتــحــقــق لـــــوال فــضــل  لــ
ثــم  أواًل  وتـــوفـــيـــقـــه  تـــعـــالـــى  اهلل 
لحضرة  الــســديــدة  الــتــوجــيــهــات 
ــلــــك  ــمــ ــة الــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــجـ ــ ــ صـــــــاحـــــــب الـ
خــلــيــفــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن  حــــمــــد 
عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى واهــتــمــام 
ــا الــمــســتــمــر  ــهــ ــمــ ــتـــه ودعــ حـــكـــومـ
لـــجـــمـــيـــع الــــبــــرامــــج واألنـــشـــطـــة 
المتعلقة بخدمة القرآن الكريم 
من  بمستوى حفظته  واالرتــقــاء 
ترجمت  حيث  الــجــوانــب،  جميع 
القيادة  اهتمام  اإلنــجــازات  تلك 
وحـــرصـــهـــا عــلــى إعــــــداد وتــهــيــئــة 

جيل قرآني وسطي.
جـــــاء ذلـــــك خـــــال تــكــريــمــه 
بــال  يحيى  المتسابق  بمكتبه 
الثاني  بــالــمــركــز  الــفــائــز  يــوســف 
ــا فـــي مــســابــقــة الــجــزائــر  عــالــمــًي

الكريم  الــقــرآن  لحفظ  الــدولــيــة 
وتــجــويــده وتــفــســيــره فــي دورتــهــا 
ــرع حفظ  الــســابــعــة عــشــرة فــي فـ
الـــــــقـــــــرآن الـــــكـــــريـــــم كـــــامـــــا مــع 
التجويد والتفسير، التي أقيمت 
ــرًا عـــبـــر تــقــنــيــة االتـــصـــال  ــ ــؤخـ ــ مـ
الشيخ  كرم فضيلة  كما  المرئي، 
الــمــقــرئ حــســيــن خــالــد عشيش 
وذلــك  العشر،  بــالــقــراءات  مجيز 
لدوره الكبير في تحفيظ القرآن 

الكريم للمتسابق يحيى.
حــضــر الــلــقــاء كــل مــن وكيل 
ــدل والــــــشــــــؤون اإلســـامـــيـــة  ــ ــعـ ــ الـ
المناعي،  القاضي عيسى سامي 
والــــوكــــيــــل الـــمـــســـاعـــد لـــلـــشـــؤون 
اإلسامية الدكتور محمد طاهر 

القطان.
ــعــــدل  وقـــــــد أعـــــــــرب وزيـــــــــر الــ
عـــن فـــخـــره واعــــتــــزازه بــالــمــراكــز 
ــي يـــحـــقـــقـــهـــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــمـــــشـــــرفـــــة الـ
الــمــتــســابــقــون الــبــحــريــنــيــون في 
الــمــســابــقــات الــقــرآنــيــة الــدولــيــة، 
والـــــــتـــــــي ُتـــــــضـــــــاف إلــــــــــى ســـجـــل 
ــازات الـــحـــافـــلـــة لــمــمــلــكــة  ــ ــجــ ــ اإلنــ
ــقــــرآن  ــبـــحـــريـــن فــــي مــــجــــال الــ الـ

الـــكـــريـــم، فـــضـــًا عـــن الــمــشــاركــة 
فــــي تــنــظــيــم هـــــذه الــمــســابــقــات 
لــعــدد مــن الـــدول وذلـــك للخبرة 
منتسبو  واكتسبها  حــازهــا  الــتــي 
الــشــؤون اإلســامــيــة فــي اإلعـــداد 
والــتــنــظــيــم لــمــســابــقــات الـــقـــرآن 
ــة، مـــشـــيـــدا فــي  ــيــ ــدولــ ــم الــ ــريـ ــكـ الـ
الذي  بالدور الكبير  ذاتــه  الوقت 

يضطلع به المحفظون.

ــزازه  ــ ــتــ ــ ــن اعــ ــ ــا أعـــــــــرب عــ ــمــ كــ
ــن ِقــبــل  ــبـــذولـــة مــ بـــالـــجـــهـــود الـــمـ
الــــــشــــــؤون اإلســـــامـــــيـــــة مــمــثــلــة 
الكريم  الــقــرآن  ــؤون  شـ إدارة  فــي 
بــــالــــوزارة، الهــتــمــامــهــا بــبــرنــامــج 
إعــــــــداد وتـــأهـــيـــل الــمــتــســابــقــيــن 
ــي الـــمـــســـابـــقـــات  ــ ــاركــــة فــ ــلــــمــــشــ لــ
ــة، وجـــــــودة  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــــقــــرآنــــيــــة الــ
مــخــرجــات الـــمـــراكـــز والــحــلــقــات 

ــوزارة، وهــو  ــلـ الــقــرآنــيــة الــتــابــعــة لـ
مــا ُيــعــد ثــمــرة مــن ثــمــار اهتمام 
الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة بـــكـــتـــاب اهلل 
تــعــالــى، والــتــي تسعى دائــمــًا من 
إلـــى تشجيع  تــوجــيــهــاتــهــا  خـــال 
ــل فـــئـــات الــمــجــتــمــع لــإقــبــال  كــ
على كتاب اهلل من خال حفظه 
والتخلق  معانيه  وتدبر  وتاوته 

بآدابه وقيمه السمحة.

وحفاظه  الكريم  بالقراآن  عنايتها  في  ما�شية  البحرين  العدل:  وزير 

} وزير العدل يكرم المتسابق يحيى بال.

ــتــــاذة فــائــقــة  اســتــقــبــلــت األســ
بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة 
صباح أمس األربعاء، بمقر وزارة 
وزيــر  هــورويــتــز  نيتسان  الــصــحــة 
ــلــــي والــــوفــــد  ــيــ الـــصـــحـــة اإلســــرائــ
ــزور مملكة  ــ يـ ــذي  ــ والــ الـــمـــرافـــق، 

البحرين في زيارة رسمية.
ــي هـــــذه الـــــزيـــــارة الــتــي  ــأتــ وتــ
في  اإلسرائيلي  الوفد  بها  يقوم 
إطار متابعة تعزيز سبل التعاون 
وذلك  الجانبين،  بين  المشترك 
وفـــق مــا تــم االتـــفـــاق عــلــيــه على 
للتباحث  اجتماعات سابقة،  أثر 
ــات الــصــحــيــة  ــوعـ ــوضـ ــمـ ــأن الـ ــشـ بـ
التي تشمل االستعداد للطوارئ، 
واالعتراف  الممرضات،  وتدريب 
المهن  المتبادل برخص مزاولة 
الـــطـــبـــيـــة، وابــــتــــعــــاث الـــمـــرضـــى 
لــلــعــاج فــي دولـــة إســرائــيــل، إلــى 

جانب برنامج زراعة األعضاء.
ــلــــقــــاء رحــبــت  فــــي بــــدايــــة الــ
مشيدًة  الزائر,  بــالــوفــد  الـــوزيـــرة 
ــتـــعـــاون الــمــتــواصــل  بــمــســتــوى الـ
الــقــائــم بــيــن الــجــانــبــيــن، مــؤكــدة 
أهمية الدفع بمسارات العاقات 
بـــيـــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ودولـــــة 

ــاق أرحــــب بما  إســرائــيــل نــحــو آفــ
ــفـــع والــــنــــمــــاء عــلــى  ــنـ ــالـ يــــعــــود بـ
ُفـــرص  الــبــلــديــن، وال ســيــمــا فـــي 
مجاالت  فــي  المشترك  التعاون 
وبـــمـــا يحقق  والــــطــــب،  الــصــحــة 

التطلعات المشتركة.
وخــــال اجــتــمــاع الــجــانــبــيــن 
بـــن خليفة  الــدكــتــور ولــيــد  قـــدم 

الــصــحــة  وزارة  ــل  ــيــ وكــ ــانــــع  ــمــ الــ
عرضا حول المنظومة الصحية 
الــبــحــريــن، ومـــا حققه  بــمــمــلــكــة 
النظام من إنجازات وتقدم خال 
مــســيــرتــه الــتــي تـــجـــاوزت الـــــ100 
ــد تــــم بـــحـــث ومــنــاقــشــة  ــ ــام. وقـ ــ عــ
وضعت  التي  المواضيع  مجمل 
على أجــنــدة زيـــارة الــوفــد الــزائــر، 

ــعـــاون  ــتـ ــيــــة الـ ــى آلــ ــ ــرق إلــ ــطــ ــتــ والــ
لخطة العمل المستقبلية.

أن  »الصالح«  الوزيرة  وأكــدت 
مثل هــذه الــلــقــاءات والــتــطــورات 
ــتـــي تــشــهــدهــا الـــعـــاقـــات بــيــن  الـ
الــــبــــحــــريــــن وإســــــرائــــــيــــــل ســــوف 
تــنــعــكــس عــلــى مــواصــلــة مــســيــرة 
تشهدها  التي  والتقدم  النهضة 

سيتم  أنــه  إلــى  مشيرًة  المملكة، 
تـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــمـــتـــبـــادل بــمــا 
يـــخـــدم الـــمـــصـــالـــح الــمــشــتــركــة، 
ــز فــــــرص الــــتــــعــــاون بــيــن  ــزيــ ــعــ وتــ

الجانبين.
ــد خــــال  ــ ــوفــ ــ وقـــــــد أشـــــــــاد الــ
وكرم  االستقبال  بحفاوة  اللقاء 
الضيافة، وبمتانة وتطور النظام 
الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  الــصــحــي 
ــم  ــواقــ ــطــ ــوى كـــــفـــــاءة الــ ــتــ ــســ ــمــ وبــ
ــة الــمــؤهــلــة  ــيـ ــنـ الـــصـــحـــيـــة الـــوطـ
والتي تعمل بجّد واجتهاد طبقًا 

للمعايير الدولية المعتمدة.
وفــــي خـــتـــام الـــلـــقـــاء أعــربــت 
وزيـــــــــــرة الــــصــــحــــة عــــــن شـــكـــرهـــا 
وتــقــديــرهــا لــلــتــعــاون والــتــنــســيــق 
لتحقيق  الــمــتــواصــل  المشترك 
الجانبين  بين  التعاون  تطلعات 
بأن  علما  الصحي،  المجال  في 
زيــــارات  يتضمن  الــوفــد  بــرنــامــج 
مــخــتــلــفــة لــمــرافــق صــحــيــة مثل 
مستشفى الملك حمد الجامعي 
ــلـــمـــانـــيـــة الــطــبــي  ومـــجـــمـــع الـــسـ
خالد  بن  عبداهلل  الشيخ  ومركز 
إلى  إضافة  الصحي،  خليفة  آل 
زيارة للمجلس األعلى للصحة. 

وزي��رة ال�شح��ة تبح��ث م��ع نظيره��ا الإ�ش��رائيلي التع��اون الم�ش��ترك

رفــعــت الــســيــدة فــوزيــة بنت 
رئــيــســة مجلس  زيـــنـــل  عـــبـــداهلل 
ــواب أســـمـــى آيـــــات الــتــهــانــي  ــنــ الــ
السمو  إلى صاحبة  والتبريكات 
ــيــــرة ســبــيــكــة بنت  الــمــلــكــي األمــ
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
الباد المفدى رئيسة المجلس 
األعــــــلــــــى لـــــلـــــمـــــرأة، بـــمـــنـــاســـبـــة 
من  الــصــادرة  القائمة  تــصــدرهــا 
النسائية  القيادات  مــبــادرة  قبل 
مؤكدة  والتاريخية.  المعاصرة 
ــذا اإلنـــجـــاز الــرفــيــع الــذي  أن هـ
البحرينية  الــمــرأة  تــقــدم  يــؤكــد 
ــى ســجــل االنــــجــــازات  يـــضـــاف إلــ
الحضارية لمملكة البحرين في 
ظل المسيرة التنموية الشاملة 
الجالة  صاحب  حضرة  بقيادة 
ــن عـــيـــســـى آل  ــ الـــمـــلـــك حـــمـــد بـ
المفدى..  الباد  عاهل  خليفة 
من  سموها  تــتــواله  بما  مشيدة 
أدوار قيادية في شتى المجاالت 
الــتــنــمــويــة والــمــجــتــمــعــيــة، وبــمــا 
تبذله من جهود وإسهامات بارزة 
ومتميزة تصب في صالح تقدم 
الوطني،  المستوى  على  المرأة 

واإلقليمي والدولي. 
ــأ عـــلـــي بــــن صــالــح  ـ ــنَّ كـــمـــا هـ
الشورى  رئيس مجلس  الصالح 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 

خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة 
قــريــنــة عـــاهـــل الـــبـــاد الــمــفــدى 
رئـــــيـــــســـــة الــــمــــجــــلــــس األعـــــلـــــى 
ــدارة سمو  ــ أنَّ صـ ــد  وأكــ لــلــمــرأة، 
نتاًجا  تأتي  الباد  عاهل  قرينة 
لــــدور ســمــوهــا الــقــيــادي والــبــارز 
ــل الـــمـــجـــاالت الــتــنــمــويــة  ــي كــ فــ
والمجتمعية، معرًبا عن الفخر 
الــذي  الكبير  بــالــدور  واالعــتــزاز 
ــن خـــال  ــ ــه ســـمـــوهـــا مـ ــ تــــقــــوم بـ
تقديم الدعم للمرأة البحرينية، 
ــجـــاز  اإلنـ ــذا  ــ هـ أنَّ  ــى  ــ إلـ مـــشـــيـــرا 
ــى اإلنـــــجـــــازات  ــ ــعـــد إضــــافــــة إلــ يـ
الحضارية لمملكة البحرين في 
ظل المسيرة التنموية الشاملة 

الجالة  صاحب  حضرة  بقيادة 
ــا  ــًجـ ــويـ ــتـ الـــمـــلـــك الــــمــــفــــدى، وتـ
الزاخر بالعطاء  لسجل سمّوها 
المتواصل لترسيخ مكانة المرأة 
العمل  مــســارات  فــي  البحرينية 
سموها  رعــايــة  مثمًنا  الــوطــنــي، 
ــة لـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــمــ ــريــ ــكــ الــ
ــج الــنــوعــيــة والـــبـــرامـــج  ــرامـ ــبـ والـ
األعلى  المجلس  أطلقها  التي 
ــرأة الــــهــــادفــــة إلـــــى حــمــايــة  ــمـ ــلـ لـ
ــرار األســــــر الــبــحــريــنــيــة  ــقــ ــتــ واســ
وصواًل  البحرينية  المرأة  ودعم 
المستويات  عــلــى  تــقــدمــهــا  إلـــى 

الوطنية واإلقليمية والدولية.

رئي�شا النواب وال�شورى  يهنئان قرينة عاهل البالد لت�شدرها قائمة 
الأطراف« المتعدد  العمل  مجال  في  الن�شائية  القيادات  »مبادرة 

} رئيس مجلس الشورى.}  رئيسة مجلس النواب.

اخــتــتــمــت أعـــمـــال الــلــجــنــة الــمــشــتــركــة بين 
بتوقيع  الباكستاني،  والجيش  الوطني  الــحــرس 
مــذكــرة تــفــاهــم بــيــن الــجــانــبــيــن، بــرئــاســة الفريق 
الــركــن الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز بــن ســعــود آل خليفة 
مــــديــــر أركــــــــان الــــحــــرس الـــوطـــنـــي عــــن الـــجـــانـــب 
عام  مدير  جاهانجير  ماجد  والــلــواء  البحريني، 
التعاون العسكري الخارجي بقيادة هيئة األركان 
المشتركة عن الجانب الباكستاني، أمس األربعاء، 
بحضور  وذلــك  الــوطــنــي،  الــحــرس  قلعة  بمعسكر 

أعضاء اللجنة من الجانبين.
توقيع  أن  الوطني  الحرس  أركــان  وأكــد مدير 
العسكري  للتكامل  يأتي مواصلًة  التعاون  مذكرة 
الركن  أول  الــفــريــق  مــن  بتوجيه  الجانبين،  بين 
رئيس  خليفة  آل  عيسى  بن  محمد  الشيخ  سمو 
الحرس الوطني، من خال تبادل الخبرات وتعزيز 
المشتركة  التمارين  وتنفيذ  التدريب  مستويات 

بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني.
ــاون مــع  ــعــ ــتــ الــ وأضــــــــاف أن رفـــــع مـــســـتـــويـــات 

الــمــؤســســات الــعــســكــريــة الــشــقــيــقــة يــأتــي تــرجــمــًة 
لركائز وأهداف الخطط االستراتيجية الخمسية 
بــالــحــرس الـــوطـــنـــي، وبـــمـــا يـــرفـــع مـــن مــســتــويــات 
الصرح  هــذا  منتسبي  لــدى  القتالية  الــجــاهــزيــة 
العسكري، ألداء واجبه الوطني باحترافية عالية.
مدير  جاهانجير  مــاجــد  الــلــواء  أكـــد  بــــدوره، 
عـــام الــتــعــاون الــعــســكــري الــخــارجــي بــقــيــادة هيئة 
مـــذكـــرة  أن  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة  الـــمـــشـــتـــركـــة  األركـــــــــان 
تنفيذ  أثــمــرت  الجانبين  بين  الموقعة  التفاهم 
الجانبين  قــدرات  لرفع  )الــبــدر(،  تمارين  سلسلة 
ــاب، والـــدفـــاع الــوطــنــي، والــتــي  ــ فــي مكافحة اإلرهـ
البحرين  السابقة منها في مملكة  النسخ  نفذت 
وجــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســامــيــة خـــال األعــــوام 

الماضية.
ــالــــدور الـــــذي يــضــطــلــع بـــه الــحــرس  وأشــــــاد بــ
تعكس  جــهــود مشتركة  مــن  يبذله  ومــا  الــوطــنــي، 
عــمــق عـــاقـــات الــصــداقــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

وجمهورية باكستان اإلسامية.

} مدير أركان الحرس الوطني خال توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الباكستاني.

ال�����ح�����ر������ش ال�����وط�����ن�����ي وال���ج���ي�������ش 
ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي ي��وق��ع��ان م���ذك���رة ت��ف��اه��م

اســتــقــبــل الــفــريــق 
الــركــن ذيــــاب بــن صقر 
هيئة  رئــيــس  النعيمي 
أفيف  الجنرال  األركان 
كوخافي رئيس األركان 
ــة إســـرائـــيـــل لــدى  بـــدولـ
وصــــــولــــــه إلــــــــى مـــطـــار 
الـــــبـــــحـــــريـــــن الــــــدولــــــي 
والوفد المرافق، مساء 
أمس األربعاء 9 مارس 
يــقــوم  والــــــذي  2022م، 
لمملكة  رسمية  بزيارة 

البحرين.

الإ�ش�رائيلي نظي�ره  ي�ش�تقبل  الأركان  رئي��ش 

} رئيس األركان يلتقي نظيره اإلسرائيلي.

ــت وزيـــــــــــــرة الـــصـــحـــة  ــ ــعــ ــ رفــ
بــنــت سعيد  فــائــقــة  األســــتــــاذة 
التهاني  آيـــات  أســمــى  الــصــالــح 
والتبريكات إلى صاحبة السمو 
بنت  سبيكة  األمـــيـــرة  الــمــلــكــي 
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
الباد المفدى رئيسة المجلس 
للمرأة بمناسبة تصّدر  األعلى 
من  الــصــادرة  القائمة  سموها 
النسائية  القيادات  ِقبل مبادرة 
الــمــعــاصــرة والــتــاريــخــيــة الــتــي 
جــــرى إعـــانـــهـــا مـــن ِقـــبـــل وفــد 
ــي لـــدى األمــم  ــ االتــحــاد األوروبـ
الـــمـــتـــحـــدة والـــبـــعـــثـــة الـــدائـــمـــة 

للغابون.
ــرة الــصــحــة أن  ــ ــــدت وزيـ وأكـ
ــذي  ــع الــ ــيـ ــرفـ ــاز الـ ــ ــــجـ هـــــذا اإلنـ
البحرينية  الــمــرأة  تقّدم  يؤكد 
في شتى المجاالت يأتي ضمن 
سلسلة من اإلنجازات الدولية 
واإلقــلــيــمــيــة تــقــديــرًا وعــرفــانــًا 
العظيمة،  ســمــوهــا  ــازات  ــجـ إلنـ
رؤيتها  إجــمــاعــًا عــلــى  ويــعــكــس 
أسهم  مــا  الــســديــدة،  التنموية 
ــبــــوء مــمــلــكــة الــبــحــريــن  فــــي تــ
الــمــكــانــة الــرفــيــعــة بــيــن األمـــم 

والـــشـــعـــوب فـــي ظـــل الــمــســيــرة 
الـــتـــنـــمـــويـــة الـــشـــامـــلـــة بـــقـــيـــادة 
حضرة صاحب الجالة الملك 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة  حـــمـــد 

عاهل الباد المفدى.
ــا أكـــــــــد وزيـــــــــــر شـــــــؤون  ــ ــمـ ــ كـ
ــاء الــمــهــنــدس  الـــكـــهـــربـــاء والــــمــ
وائـــــل بـــن نـــاصـــر الـــمـــبـــارك أنَّ 
صدارة سمو قرينة عاهل الباد 
المفدى جاءت بناء على جهود 
صاحبة السمو في دعم المرأة 
المجاالت  كــل  فــي  البحرينية 

التنموية والمجتمعية، في ظل 
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
بقيادة حضرة صاحب الجالة 
الــمــلــك الــمــفــدى، ويـــأتـــي هــذا 
استراتيجية  ظــل  فــي  التكريم 
واضحة العطاء بقيادة سموها 
للمجلس األعلى للمرأة ونتاج 
لمكانة  تــرســيــخــا  الــعــمــل  هـــذا 
جميع  فــي  البحرينية  الــمــرأة 

المجاالت.

وزي�����رة ال�����ش��ح��ة ووزي�����ر ����ش���وؤون ال��ك��ه��رب��اء
خ��ل��ي��ف��ة اآل  ���ش��ب��ي��ك��ة  الأم�����ي�����رة  ي��ه��ن��ئ��ان 

} وزيرة الصحة توقع اتفاقية التعاون المشترك.

منت�شبي  ُي�����ش��ّل��م  ال��وط��ن��ي  الت�����ش��ال  ل��م��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش 
الطبي ل��ال���ش��ت��ح��ق��اق  ح��م��د  ب���ن  ���ش��ل��م��ان  الأم���ي���ر  و����ش���ام  ال��م��رك��ز 

يـــوســـف محمد  الــســيــد  ــد  أكــ
الــبــنــخــلــيــل الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لمركز االتصال الوطني أن اعتزاز 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
صاحب  وتثمين  المفدى،  الباد 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء للجهود الوطنية 
الــمــخــلــصــة لــكــل الــعــامــلــيــن في 
الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة لــلــتــصــدي 
ــوادر  ــكــ ــن الــ ــا مــ ــ ــورونـ ــ ــروس كـ ــيـ ــفـ لـ
البحرين،  ــاع  دفـ ــوة  وقـ الــصــحــيــة، 
الجهات  وكـــل  الــداخــلــيــة،  ووزارة 
لمواصلة  دافعًا  يمثل  المساندة، 
العمل بذات العزم وبروح الفريق 
موظفي  بجهود  مشيدًا  الواحد، 
مركز االتصال الوطني وحرصهم 
تــفــان  بــكــّل  الـــواجـــبـــات  أداء  عــلــى 

وإخاص خدمة للوطن.

وتـــابـــع الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ـــال الـــوطـــنـــي بـــأن  ــصـ لـــمـــركـــز االتــ
الــحــفــاظ عــلــى مـــا تــحــقــق حتى 
من  المزيد  بــذل  يستدعي  اليوم 
النجاحات  إلى  الجهود للوصول 
المنشودة، مشيرًا إلى أّن التقدير 
الملكي بنيل هذا الوسام الرفيع 
ُيمّثل دعمًا ال محدود لمنتسبي 
كبيرا لجهودهم  وتقديرا  المركز 
والمشكورة  المخلصة  الوطنية 
ومشاركتهم الفاعلة في التصدي 

للجائحة بكل عزم وتفان.
جــــــــاء ذلــــــــك لــــــــدى تــســلــيــم 
ــيــــذي لـــمـــركـــز  ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
بحضور  أمس،  الوطني  االتصال 
الــســيــد أحـــمـــد خـــالـــد الــعــريــفــي، 
لمركز  التنفيذي  الرئيس  نائب 
األمير  »وســام  الوطني،  االتصال 
ــن حــمــد لــاســتــحــقــاق  ســلــمــان بـ
الــطــبــي« لـــلـــكـــوادر الــوطــنــيــة من 

منتسبي مركز االتصال الوطني، 
ــاًذا لــأمــر الــمــلــكــي الــســامــي  إنــــفــ
السمو  إطار توجيه صاحب  وفي 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
المعنية  الــجــهــات  لــكــل  الـــــــوزراء 
ــام لــلــعــامــلــيــن في  بــتــســلــيــم الـــوسـ
الــصــفــوف األمــامــيــة مــن الــكــوادر 
البحرين،  ــاع  دفـ ــوة  وقـ الــصــحــيــة، 
الجهات  وكـــل  الــداخــلــيــة،  ووزارة 

المساندة.
التنفيذي  الرئيس  هنأ  وقد 
الــحــاصــلــيــن عــلــى »وســــام األمــيــر 
ــن حــمــد لــاســتــحــقــاق  ســلــمــان بـ
الـــــطـــــبـــــي«، مــــعــــربــــا عــــــن شـــكـــره 
المخلصة  لــجــهــودهــم  وتــقــديــره 
ــًا بــأهــمــيــة  ــنــــوهــ ــبــــذولــــة، ومــ والــــمــ
االســـتـــمـــرار نــحــو تــحــقــيــق مــزيــٍد 
من النجاحات وبما يعود بالخير 
والنماء لصالح الجميع، متمنيا 
الــتــوفــيــق  دوام  ولــلــجــمــيــع  لـــهـــم 

والنجاح.
منتسبو  أعــرب  ومن جانبهم 
مــركــز االتـــصـــال الــوطــنــي الــذيــن 
ــوا بــتــســّلــم وســــــام األمـــيـــر  ــرفـ تـــشـ
ــن حــمــد لــاســتــحــقــاق  ســلــمــان بـ

الــطــبــي، عـــن بــالــغ الــفــخــر بــهــذا 
التكريم السامي، مؤكدين أّن هذا 
المزيد  لبذل  يعد حافزًا  الوسام 
ودعــم  البحرين  أجــل خدمة  مــن 

تقدمها وازدهارها. 

} وزير شؤون الكهرباء.} وزيرة الصحة.
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استقبل الفريق أول الشيخ 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  راشـــــد 
وزيـــر الــداخــلــيــة، أمـــس، السفير 
ســـتـــيـــفـــن ســـــي بـــــونـــــدي ســفــيــر 
األمريكية  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 
لدى مملكة البحرين، بمناسبة 
رئيس  بــحــضــور  وذلــــك  تعيينه، 
وزارة  ووكــــــيــــــل  الــــــعــــــام  األمـــــــــن 
اإلدارة  ــام  عــ ومـــديـــر  الــداخــلــيــة 
ــام  ــ ـــكــ ــ الـــــعـــــامـــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ األحـ

والعقوبات البديلة.
وقــــــــــــــد رحــــــــــــــب الـــــــــــوزيـــــــــــر، 
بــالــســفــيــر األمــــريــــكــــي، مــثــمــنــا 
الــعــاقــات الــمــتــمــيــزة والــشــراكــة 
ــتــــي تــجــمــع  ــة الــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
ــات  ــ ــــواليـ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والـ
المتبادل  والــحــرص  المتحدة، 
ــا، بــــمــــا يـــدعـــم  ــرهــ ــويــ ــطــ ــلــــى تــ عــ
الصديقين،  الــبــلــديــن  مــصــالــح 
مــــنــــوهــــا إلــــــــى أهــــمــــيــــة تـــعـــزيـــز 

الــــتــــواصــــل وتـــــبـــــادل الـــتـــجـــارب 
ــرات األمـــنـــيـــة لــتــطــويــر  ــبــ ــخــ والــ
الـــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك، مــتــمــنــيــًا 

في  والنجاح  التوفيق  للسفير، 
مهام عمله.

ــاع، اطــلــع  ــمــ ــتــ وخــــــال االجــ

ــي والــــوفــــد  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الـــســـفـــيـــر األمـ
الـــــــمـــــــرافـــــــق، عـــــلـــــى الـــــبـــــرامـــــج 
ــتـــي تــعــكــس رؤيـــة  اإلنـــســـانـــيـــة الـ

الملك  الجالة  حضرة صاحب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة،  حـــمـــد 
ومتابعة  المفدى،  الباد  عاهل 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 

وتنفذها وزارة الداخلية.
وقد تم استعراض عدد من 
العقوبات  ومنها  البرامج،  هــذه 
ــج الـــســـجـــون  ــامــ ــرنــ ــة وبــ ــلـ ــديـ ــبـ الـ
ــامــــج »مـــعـــا«  ــرنــ الـــمـــفـــتـــوحـــة، وبــ
لـــمـــكـــافـــحـــة الـــعـــنـــف واإلدمـــــــــان 
ــن  ــ والـــــــــذي يــــعــــزز مـــفـــهـــوم األمـ
ــم عـــرض  ــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــي، كـــمـــا تـ
للنزالء في  المقدمة  الخدمات 

مركز اإلصاح والتأهيل.
وقـــــــــــــد أعــــــــــــــــرب الــــســــفــــيــــر 
األمريكي، في نهاية اللقاء، عن 
تــقــديــره لــهــذه الــبــرامــج ودورهـــا 

المجتمعي.

لدى ا�ستقباله ال�سفير الأمريكي

وزير الداخلية ينوه باأهمية تعزيز التوا�شل وتطوير التعاون الم�شترك

} وزير الداخلية خال لقاء السفير األمريكي.

أكــــد وزيــــر الـــعـــدل والـــشـــؤون 
ــيــــة واألوقــــــــــاف الــشــيــخ  اإلســــامــ
ــن عــلــي آل خــلــيــفــة، أن  بـ خـــالـــد 
اإلنــــــجــــــازات الـــمـــتـــواصـــلـــة الــتــي 
البحرين  مملكة  أبناء  يحققها 
ــــال تــمــثــيــلــهــم لــلــمــمــلــكــة فــي  خـ
الــمــســابــقــات الــقــرآنــيــة الــدولــيــة، 
ــم تـــكـــن لــتــتــحــقــق لـــــوال فــضــل  لــ
ثــم  أواًل  وتـــوفـــيـــقـــه  تـــعـــالـــى  اهلل 
لحضرة  الــســديــدة  الــتــوجــيــهــات 
ــلــــك  ــمــ ــة الــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــجـ ــ ــ صـــــــاحـــــــب الـ
خــلــيــفــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن  حــــمــــد 
عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى واهــتــمــام 
ــا الــمــســتــمــر  ــهــ ــمــ ــتـــه ودعــ حـــكـــومـ
لـــجـــمـــيـــع الــــبــــرامــــج واألنـــشـــطـــة 
المتعلقة بخدمة القرآن الكريم 
من  بمستوى حفظته  واالرتــقــاء 
ترجمت  حيث  الــجــوانــب،  جميع 
القيادة  اهتمام  اإلنــجــازات  تلك 
وحـــرصـــهـــا عــلــى إعــــــداد وتــهــيــئــة 

جيل قرآني وسطي.
جـــــاء ذلـــــك خـــــال تــكــريــمــه 
بــال  يحيى  المتسابق  بمكتبه 
الثاني  بــالــمــركــز  الــفــائــز  يــوســف 
ــا فـــي مــســابــقــة الــجــزائــر  عــالــمــًي

الكريم  الــقــرآن  لحفظ  الــدولــيــة 
وتــجــويــده وتــفــســيــره فــي دورتــهــا 
ــرع حفظ  الــســابــعــة عــشــرة فــي فـ
الـــــــقـــــــرآن الـــــكـــــريـــــم كـــــامـــــا مــع 
التجويد والتفسير، التي أقيمت 
ــرًا عـــبـــر تــقــنــيــة االتـــصـــال  ــ ــؤخـ ــ مـ
الشيخ  كرم فضيلة  كما  المرئي، 
الــمــقــرئ حــســيــن خــالــد عشيش 
وذلــك  العشر،  بــالــقــراءات  مجيز 
لدوره الكبير في تحفيظ القرآن 

الكريم للمتسابق يحيى.
حــضــر الــلــقــاء كــل مــن وكيل 
ــدل والــــــشــــــؤون اإلســـامـــيـــة  ــ ــعـ ــ الـ
المناعي،  القاضي عيسى سامي 
والــــوكــــيــــل الـــمـــســـاعـــد لـــلـــشـــؤون 
اإلسامية الدكتور محمد طاهر 

القطان.
ــعــــدل  وقـــــــد أعـــــــــرب وزيـــــــــر الــ
عـــن فـــخـــره واعــــتــــزازه بــالــمــراكــز 
ــي يـــحـــقـــقـــهـــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــمـــــشـــــرفـــــة الـ
الــمــتــســابــقــون الــبــحــريــنــيــون في 
الــمــســابــقــات الــقــرآنــيــة الــدولــيــة، 
والـــــــتـــــــي ُتـــــــضـــــــاف إلــــــــــى ســـجـــل 
ــازات الـــحـــافـــلـــة لــمــمــلــكــة  ــ ــجــ ــ اإلنــ
ــقــــرآن  ــبـــحـــريـــن فــــي مــــجــــال الــ الـ

الـــكـــريـــم، فـــضـــًا عـــن الــمــشــاركــة 
فــــي تــنــظــيــم هـــــذه الــمــســابــقــات 
لــعــدد مــن الـــدول وذلـــك للخبرة 
منتسبو  واكتسبها  حــازهــا  الــتــي 
الــشــؤون اإلســامــيــة فــي اإلعـــداد 
والــتــنــظــيــم لــمــســابــقــات الـــقـــرآن 
ــة، مـــشـــيـــدا فــي  ــيــ ــدولــ ــم الــ ــريـ ــكـ الـ
الذي  بالدور الكبير  ذاتــه  الوقت 

يضطلع به المحفظون.

ــزازه  ــ ــتــ ــ ــن اعــ ــ ــا أعـــــــــرب عــ ــمــ كــ
ــن ِقــبــل  ــبـــذولـــة مــ بـــالـــجـــهـــود الـــمـ
الــــــشــــــؤون اإلســـــامـــــيـــــة مــمــثــلــة 
الكريم  الــقــرآن  ــؤون  شـ إدارة  فــي 
بــــالــــوزارة، الهــتــمــامــهــا بــبــرنــامــج 
إعــــــــداد وتـــأهـــيـــل الــمــتــســابــقــيــن 
ــي الـــمـــســـابـــقـــات  ــ ــاركــــة فــ ــلــــمــــشــ لــ
ــة، وجـــــــودة  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــــقــــرآنــــيــــة الــ
مــخــرجــات الـــمـــراكـــز والــحــلــقــات 

ــوزارة، وهــو  ــلـ الــقــرآنــيــة الــتــابــعــة لـ
مــا ُيــعــد ثــمــرة مــن ثــمــار اهتمام 
الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة بـــكـــتـــاب اهلل 
تــعــالــى، والــتــي تسعى دائــمــًا من 
إلـــى تشجيع  تــوجــيــهــاتــهــا  خـــال 
ــل فـــئـــات الــمــجــتــمــع لــإقــبــال  كــ
على كتاب اهلل من خال حفظه 
والتخلق  معانيه  وتدبر  وتاوته 

بآدابه وقيمه السمحة.

وحفاظه  الكريم  بالقراآن  عنايتها  في  ما�شية  البحرين  العدل:  وزير 

} وزير العدل يكرم المتسابق يحيى بال.

ــتــــاذة فــائــقــة  اســتــقــبــلــت األســ
بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة 
صباح أمس األربعاء، بمقر وزارة 
وزيــر  هــورويــتــز  نيتسان  الــصــحــة 
ــلــــي والــــوفــــد  ــيــ الـــصـــحـــة اإلســــرائــ
ــزور مملكة  ــ يـ ــذي  ــ والــ الـــمـــرافـــق، 

البحرين في زيارة رسمية.
ــي هـــــذه الـــــزيـــــارة الــتــي  ــأتــ وتــ
في  اإلسرائيلي  الوفد  بها  يقوم 
إطار متابعة تعزيز سبل التعاون 
وذلك  الجانبين،  بين  المشترك 
وفـــق مــا تــم االتـــفـــاق عــلــيــه على 
للتباحث  اجتماعات سابقة،  أثر 
ــات الــصــحــيــة  ــوعـ ــوضـ ــمـ ــأن الـ ــشـ بـ
التي تشمل االستعداد للطوارئ، 
واالعتراف  الممرضات،  وتدريب 
المهن  المتبادل برخص مزاولة 
الـــطـــبـــيـــة، وابــــتــــعــــاث الـــمـــرضـــى 
لــلــعــاج فــي دولـــة إســرائــيــل، إلــى 

جانب برنامج زراعة األعضاء.
ــلــــقــــاء رحــبــت  فــــي بــــدايــــة الــ
مشيدًة  الزائر,  بــالــوفــد  الـــوزيـــرة 
ــتـــعـــاون الــمــتــواصــل  بــمــســتــوى الـ
الــقــائــم بــيــن الــجــانــبــيــن، مــؤكــدة 
أهمية الدفع بمسارات العاقات 
بـــيـــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ودولـــــة 

ــاق أرحــــب بما  إســرائــيــل نــحــو آفــ
ــفـــع والــــنــــمــــاء عــلــى  ــنـ ــالـ يــــعــــود بـ
ُفـــرص  الــبــلــديــن، وال ســيــمــا فـــي 
مجاالت  فــي  المشترك  التعاون 
وبـــمـــا يحقق  والــــطــــب،  الــصــحــة 

التطلعات المشتركة.
وخــــال اجــتــمــاع الــجــانــبــيــن 
بـــن خليفة  الــدكــتــور ولــيــد  قـــدم 

الــصــحــة  وزارة  ــل  ــيــ وكــ ــانــــع  ــمــ الــ
عرضا حول المنظومة الصحية 
الــبــحــريــن، ومـــا حققه  بــمــمــلــكــة 
النظام من إنجازات وتقدم خال 
مــســيــرتــه الــتــي تـــجـــاوزت الـــــ100 
ــد تــــم بـــحـــث ومــنــاقــشــة  ــ ــام. وقـ ــ عــ
وضعت  التي  المواضيع  مجمل 
على أجــنــدة زيـــارة الــوفــد الــزائــر، 

ــعـــاون  ــتـ ــيــــة الـ ــى آلــ ــ ــرق إلــ ــطــ ــتــ والــ
لخطة العمل المستقبلية.

أن  »الصالح«  الوزيرة  وأكــدت 
مثل هــذه الــلــقــاءات والــتــطــورات 
ــتـــي تــشــهــدهــا الـــعـــاقـــات بــيــن  الـ
الــــبــــحــــريــــن وإســــــرائــــــيــــــل ســــوف 
تــنــعــكــس عــلــى مــواصــلــة مــســيــرة 
تشهدها  التي  والتقدم  النهضة 

سيتم  أنــه  إلــى  مشيرًة  المملكة، 
تـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــمـــتـــبـــادل بــمــا 
يـــخـــدم الـــمـــصـــالـــح الــمــشــتــركــة، 
ــز فــــــرص الــــتــــعــــاون بــيــن  ــزيــ ــعــ وتــ

الجانبين.
ــد خــــال  ــ ــوفــ ــ وقـــــــد أشـــــــــاد الــ
وكرم  االستقبال  بحفاوة  اللقاء 
الضيافة، وبمتانة وتطور النظام 
الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  الــصــحــي 
ــم  ــواقــ ــطــ ــوى كـــــفـــــاءة الــ ــتــ ــســ ــمــ وبــ
ــة الــمــؤهــلــة  ــيـ ــنـ الـــصـــحـــيـــة الـــوطـ
والتي تعمل بجّد واجتهاد طبقًا 

للمعايير الدولية المعتمدة.
وفــــي خـــتـــام الـــلـــقـــاء أعــربــت 
وزيـــــــــــرة الــــصــــحــــة عــــــن شـــكـــرهـــا 
وتــقــديــرهــا لــلــتــعــاون والــتــنــســيــق 
لتحقيق  الــمــتــواصــل  المشترك 
الجانبين  بين  التعاون  تطلعات 
بأن  علما  الصحي،  المجال  في 
زيــــارات  يتضمن  الــوفــد  بــرنــامــج 
مــخــتــلــفــة لــمــرافــق صــحــيــة مثل 
مستشفى الملك حمد الجامعي 
ــلـــمـــانـــيـــة الــطــبــي  ومـــجـــمـــع الـــسـ
خالد  بن  عبداهلل  الشيخ  ومركز 
إلى  إضافة  الصحي،  خليفة  آل 
زيارة للمجلس األعلى للصحة. 

وزي��رة ال�شح��ة تبح��ث م��ع نظيره��ا الإ�ش��رائيلي التع��اون الم�ش��ترك

رفــعــت الــســيــدة فــوزيــة بنت 
رئــيــســة مجلس  زيـــنـــل  عـــبـــداهلل 
ــواب أســـمـــى آيـــــات الــتــهــانــي  ــنــ الــ
السمو  إلى صاحبة  والتبريكات 
ــيــــرة ســبــيــكــة بنت  الــمــلــكــي األمــ
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
الباد المفدى رئيسة المجلس 
األعــــــلــــــى لـــــلـــــمـــــرأة، بـــمـــنـــاســـبـــة 
من  الــصــادرة  القائمة  تــصــدرهــا 
النسائية  القيادات  مــبــادرة  قبل 
مؤكدة  والتاريخية.  المعاصرة 
ــذا اإلنـــجـــاز الــرفــيــع الــذي  أن هـ
البحرينية  الــمــرأة  تــقــدم  يــؤكــد 
ــى ســجــل االنــــجــــازات  يـــضـــاف إلــ
الحضارية لمملكة البحرين في 
ظل المسيرة التنموية الشاملة 
الجالة  صاحب  حضرة  بقيادة 
ــن عـــيـــســـى آل  ــ الـــمـــلـــك حـــمـــد بـ
المفدى..  الباد  عاهل  خليفة 
من  سموها  تــتــواله  بما  مشيدة 
أدوار قيادية في شتى المجاالت 
الــتــنــمــويــة والــمــجــتــمــعــيــة، وبــمــا 
تبذله من جهود وإسهامات بارزة 
ومتميزة تصب في صالح تقدم 
الوطني،  المستوى  على  المرأة 

واإلقليمي والدولي. 
ــأ عـــلـــي بــــن صــالــح  ـ ــنَّ كـــمـــا هـ
الشورى  رئيس مجلس  الصالح 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 

خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة 
قــريــنــة عـــاهـــل الـــبـــاد الــمــفــدى 
رئـــــيـــــســـــة الــــمــــجــــلــــس األعـــــلـــــى 
ــدارة سمو  ــ أنَّ صـ ــد  وأكــ لــلــمــرأة، 
نتاًجا  تأتي  الباد  عاهل  قرينة 
لــــدور ســمــوهــا الــقــيــادي والــبــارز 
ــل الـــمـــجـــاالت الــتــنــمــويــة  ــي كــ فــ
والمجتمعية، معرًبا عن الفخر 
الــذي  الكبير  بــالــدور  واالعــتــزاز 
ــن خـــال  ــ ــه ســـمـــوهـــا مـ ــ تــــقــــوم بـ
تقديم الدعم للمرأة البحرينية، 
ــجـــاز  اإلنـ ــذا  ــ هـ أنَّ  ــى  ــ إلـ مـــشـــيـــرا 
ــى اإلنـــــجـــــازات  ــ ــعـــد إضــــافــــة إلــ يـ
الحضارية لمملكة البحرين في 
ظل المسيرة التنموية الشاملة 

الجالة  صاحب  حضرة  بقيادة 
ــا  ــًجـ ــويـ ــتـ الـــمـــلـــك الــــمــــفــــدى، وتـ
الزاخر بالعطاء  لسجل سمّوها 
المتواصل لترسيخ مكانة المرأة 
العمل  مــســارات  فــي  البحرينية 
سموها  رعــايــة  مثمًنا  الــوطــنــي، 
ــة لـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــمــ ــريــ ــكــ الــ
ــج الــنــوعــيــة والـــبـــرامـــج  ــرامـ ــبـ والـ
األعلى  المجلس  أطلقها  التي 
ــرأة الــــهــــادفــــة إلـــــى حــمــايــة  ــمـ ــلـ لـ
ــرار األســــــر الــبــحــريــنــيــة  ــقــ ــتــ واســ
وصواًل  البحرينية  المرأة  ودعم 
المستويات  عــلــى  تــقــدمــهــا  إلـــى 

الوطنية واإلقليمية والدولية.

رئي�شا النواب وال�شورى  يهنئان قرينة عاهل البالد لت�شدرها قائمة 
الأطراف« المتعدد  العمل  مجال  في  الن�شائية  القيادات  »مبادرة 

} رئيس مجلس الشورى.}  رئيسة مجلس النواب.

اخــتــتــمــت أعـــمـــال الــلــجــنــة الــمــشــتــركــة بين 
بتوقيع  الباكستاني،  والجيش  الوطني  الــحــرس 
مــذكــرة تــفــاهــم بــيــن الــجــانــبــيــن، بــرئــاســة الفريق 
الــركــن الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز بــن ســعــود آل خليفة 
مــــديــــر أركــــــــان الــــحــــرس الـــوطـــنـــي عــــن الـــجـــانـــب 
عام  مدير  جاهانجير  ماجد  والــلــواء  البحريني، 
التعاون العسكري الخارجي بقيادة هيئة األركان 
المشتركة عن الجانب الباكستاني، أمس األربعاء، 
بحضور  وذلــك  الــوطــنــي،  الــحــرس  قلعة  بمعسكر 

أعضاء اللجنة من الجانبين.
توقيع  أن  الوطني  الحرس  أركــان  وأكــد مدير 
العسكري  للتكامل  يأتي مواصلًة  التعاون  مذكرة 
الركن  أول  الــفــريــق  مــن  بتوجيه  الجانبين،  بين 
رئيس  خليفة  آل  عيسى  بن  محمد  الشيخ  سمو 
الحرس الوطني، من خال تبادل الخبرات وتعزيز 
المشتركة  التمارين  وتنفيذ  التدريب  مستويات 

بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني.
ــاون مــع  ــعــ ــتــ الــ وأضــــــــاف أن رفـــــع مـــســـتـــويـــات 

الــمــؤســســات الــعــســكــريــة الــشــقــيــقــة يــأتــي تــرجــمــًة 
لركائز وأهداف الخطط االستراتيجية الخمسية 
بــالــحــرس الـــوطـــنـــي، وبـــمـــا يـــرفـــع مـــن مــســتــويــات 
الصرح  هــذا  منتسبي  لــدى  القتالية  الــجــاهــزيــة 
العسكري، ألداء واجبه الوطني باحترافية عالية.
مدير  جاهانجير  مــاجــد  الــلــواء  أكـــد  بــــدوره، 
عـــام الــتــعــاون الــعــســكــري الــخــارجــي بــقــيــادة هيئة 
مـــذكـــرة  أن  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة  الـــمـــشـــتـــركـــة  األركـــــــــان 
تنفيذ  أثــمــرت  الجانبين  بين  الموقعة  التفاهم 
الجانبين  قــدرات  لرفع  )الــبــدر(،  تمارين  سلسلة 
ــاب، والـــدفـــاع الــوطــنــي، والــتــي  ــ فــي مكافحة اإلرهـ
البحرين  السابقة منها في مملكة  النسخ  نفذت 
وجــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســامــيــة خـــال األعــــوام 

الماضية.
ــالــــدور الـــــذي يــضــطــلــع بـــه الــحــرس  وأشــــــاد بــ
تعكس  جــهــود مشتركة  مــن  يبذله  ومــا  الــوطــنــي، 
عــمــق عـــاقـــات الــصــداقــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

وجمهورية باكستان اإلسامية.

} مدير أركان الحرس الوطني خال توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الباكستاني.

ال�����ح�����ر������ش ال�����وط�����ن�����ي وال���ج���ي�������ش 
ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي ي��وق��ع��ان م���ذك���رة ت��ف��اه��م

اســتــقــبــل الــفــريــق 
الــركــن ذيــــاب بــن صقر 
هيئة  رئــيــس  النعيمي 
أفيف  الجنرال  األركان 
كوخافي رئيس األركان 
ــة إســـرائـــيـــل لــدى  بـــدولـ
وصــــــولــــــه إلــــــــى مـــطـــار 
الـــــبـــــحـــــريـــــن الــــــدولــــــي 
والوفد المرافق، مساء 
أمس األربعاء 9 مارس 
يــقــوم  والــــــذي  2022م، 
لمملكة  رسمية  بزيارة 

البحرين.

الإ�ش�رائيلي نظي�ره  ي�ش�تقبل  الأركان  رئي��ش 

} رئيس األركان يلتقي نظيره اإلسرائيلي.

ــت وزيـــــــــــــرة الـــصـــحـــة  ــ ــعــ ــ رفــ
بــنــت سعيد  فــائــقــة  األســــتــــاذة 
التهاني  آيـــات  أســمــى  الــصــالــح 
والتبريكات إلى صاحبة السمو 
بنت  سبيكة  األمـــيـــرة  الــمــلــكــي 
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
الباد المفدى رئيسة المجلس 
للمرأة بمناسبة تصّدر  األعلى 
من  الــصــادرة  القائمة  سموها 
النسائية  القيادات  ِقبل مبادرة 
الــمــعــاصــرة والــتــاريــخــيــة الــتــي 
جــــرى إعـــانـــهـــا مـــن ِقـــبـــل وفــد 
ــي لـــدى األمــم  ــ االتــحــاد األوروبـ
الـــمـــتـــحـــدة والـــبـــعـــثـــة الـــدائـــمـــة 

للغابون.
ــرة الــصــحــة أن  ــ ــــدت وزيـ وأكـ
ــذي  ــع الــ ــيـ ــرفـ ــاز الـ ــ ــــجـ هـــــذا اإلنـ
البحرينية  الــمــرأة  تقّدم  يؤكد 
في شتى المجاالت يأتي ضمن 
سلسلة من اإلنجازات الدولية 
واإلقــلــيــمــيــة تــقــديــرًا وعــرفــانــًا 
العظيمة،  ســمــوهــا  ــازات  ــجـ إلنـ
رؤيتها  إجــمــاعــًا عــلــى  ويــعــكــس 
أسهم  مــا  الــســديــدة،  التنموية 
ــبــــوء مــمــلــكــة الــبــحــريــن  فــــي تــ
الــمــكــانــة الــرفــيــعــة بــيــن األمـــم 

والـــشـــعـــوب فـــي ظـــل الــمــســيــرة 
الـــتـــنـــمـــويـــة الـــشـــامـــلـــة بـــقـــيـــادة 
حضرة صاحب الجالة الملك 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة  حـــمـــد 

عاهل الباد المفدى.
ــا أكـــــــــد وزيـــــــــــر شـــــــؤون  ــ ــمـ ــ كـ
ــاء الــمــهــنــدس  الـــكـــهـــربـــاء والــــمــ
وائـــــل بـــن نـــاصـــر الـــمـــبـــارك أنَّ 
صدارة سمو قرينة عاهل الباد 
المفدى جاءت بناء على جهود 
صاحبة السمو في دعم المرأة 
المجاالت  كــل  فــي  البحرينية 

التنموية والمجتمعية، في ظل 
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
بقيادة حضرة صاحب الجالة 
الــمــلــك الــمــفــدى، ويـــأتـــي هــذا 
استراتيجية  ظــل  فــي  التكريم 
واضحة العطاء بقيادة سموها 
للمجلس األعلى للمرأة ونتاج 
لمكانة  تــرســيــخــا  الــعــمــل  هـــذا 
جميع  فــي  البحرينية  الــمــرأة 

المجاالت.

وزي�����رة ال�����ش��ح��ة ووزي�����ر ����ش���وؤون ال��ك��ه��رب��اء
خ��ل��ي��ف��ة اآل  ���ش��ب��ي��ك��ة  الأم�����ي�����رة  ي��ه��ن��ئ��ان 

} وزيرة الصحة توقع اتفاقية التعاون المشترك.

منت�شبي  ُي�����ش��ّل��م  ال��وط��ن��ي  الت�����ش��ال  ل��م��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش 
الطبي ل��ال���ش��ت��ح��ق��اق  ح��م��د  ب���ن  ���ش��ل��م��ان  الأم���ي���ر  و����ش���ام  ال��م��رك��ز 

يـــوســـف محمد  الــســيــد  ــد  أكــ
الــبــنــخــلــيــل الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لمركز االتصال الوطني أن اعتزاز 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
صاحب  وتثمين  المفدى،  الباد 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء للجهود الوطنية 
الــمــخــلــصــة لــكــل الــعــامــلــيــن في 
الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة لــلــتــصــدي 
ــوادر  ــكــ ــن الــ ــا مــ ــ ــورونـ ــ ــروس كـ ــيـ ــفـ لـ
البحرين،  ــاع  دفـ ــوة  وقـ الــصــحــيــة، 
الجهات  وكـــل  الــداخــلــيــة،  ووزارة 
لمواصلة  دافعًا  يمثل  المساندة، 
العمل بذات العزم وبروح الفريق 
موظفي  بجهود  مشيدًا  الواحد، 
مركز االتصال الوطني وحرصهم 
تــفــان  بــكــّل  الـــواجـــبـــات  أداء  عــلــى 

وإخاص خدمة للوطن.

وتـــابـــع الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ـــال الـــوطـــنـــي بـــأن  ــصـ لـــمـــركـــز االتــ
الــحــفــاظ عــلــى مـــا تــحــقــق حتى 
من  المزيد  بــذل  يستدعي  اليوم 
النجاحات  إلى  الجهود للوصول 
المنشودة، مشيرًا إلى أّن التقدير 
الملكي بنيل هذا الوسام الرفيع 
ُيمّثل دعمًا ال محدود لمنتسبي 
كبيرا لجهودهم  وتقديرا  المركز 
والمشكورة  المخلصة  الوطنية 
ومشاركتهم الفاعلة في التصدي 

للجائحة بكل عزم وتفان.
جــــــــاء ذلــــــــك لــــــــدى تــســلــيــم 
ــيــــذي لـــمـــركـــز  ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
بحضور  أمس،  الوطني  االتصال 
الــســيــد أحـــمـــد خـــالـــد الــعــريــفــي، 
لمركز  التنفيذي  الرئيس  نائب 
األمير  »وســام  الوطني،  االتصال 
ــن حــمــد لــاســتــحــقــاق  ســلــمــان بـ
الــطــبــي« لـــلـــكـــوادر الــوطــنــيــة من 

منتسبي مركز االتصال الوطني، 
ــاًذا لــأمــر الــمــلــكــي الــســامــي  إنــــفــ
السمو  إطار توجيه صاحب  وفي 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
المعنية  الــجــهــات  لــكــل  الـــــــوزراء 
ــام لــلــعــامــلــيــن في  بــتــســلــيــم الـــوسـ
الــصــفــوف األمــامــيــة مــن الــكــوادر 
البحرين،  ــاع  دفـ ــوة  وقـ الــصــحــيــة، 
الجهات  وكـــل  الــداخــلــيــة،  ووزارة 

المساندة.
التنفيذي  الرئيس  هنأ  وقد 
الــحــاصــلــيــن عــلــى »وســــام األمــيــر 
ــن حــمــد لــاســتــحــقــاق  ســلــمــان بـ
الـــــطـــــبـــــي«، مــــعــــربــــا عــــــن شـــكـــره 
المخلصة  لــجــهــودهــم  وتــقــديــره 
ــًا بــأهــمــيــة  ــنــــوهــ ــبــــذولــــة، ومــ والــــمــ
االســـتـــمـــرار نــحــو تــحــقــيــق مــزيــٍد 
من النجاحات وبما يعود بالخير 
والنماء لصالح الجميع، متمنيا 
الــتــوفــيــق  دوام  ولــلــجــمــيــع  لـــهـــم 

والنجاح.
منتسبو  أعــرب  ومن جانبهم 
مــركــز االتـــصـــال الــوطــنــي الــذيــن 
ــوا بــتــســّلــم وســــــام األمـــيـــر  ــرفـ تـــشـ
ــن حــمــد لــاســتــحــقــاق  ســلــمــان بـ

الــطــبــي، عـــن بــالــغ الــفــخــر بــهــذا 
التكريم السامي، مؤكدين أّن هذا 
المزيد  لبذل  يعد حافزًا  الوسام 
ودعــم  البحرين  أجــل خدمة  مــن 

تقدمها وازدهارها. 

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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استقبل الفريق أول الشيخ 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  راشـــــد 
وزيـــر الــداخــلــيــة، أمـــس، السفير 
ســـتـــيـــفـــن ســـــي بـــــونـــــدي ســفــيــر 
األمريكية  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 
لدى مملكة البحرين، بمناسبة 
رئيس  بــحــضــور  وذلــــك  تعيينه، 
وزارة  ووكــــــيــــــل  الــــــعــــــام  األمـــــــــن 
اإلدارة  ــام  عــ ومـــديـــر  الــداخــلــيــة 
ــام  ــ ـــكــ ــ الـــــعـــــامـــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ األحـ

والعقوبات البديلة.
وقــــــــــــــد رحــــــــــــــب الـــــــــــوزيـــــــــــر، 
بــالــســفــيــر األمــــريــــكــــي، مــثــمــنــا 
الــعــاقــات الــمــتــمــيــزة والــشــراكــة 
ــتــــي تــجــمــع  ــة الــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
ــات  ــ ــــواليـ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والـ
المتبادل  والــحــرص  المتحدة، 
ــا، بــــمــــا يـــدعـــم  ــرهــ ــويــ ــطــ ــلــــى تــ عــ
الصديقين،  الــبــلــديــن  مــصــالــح 
مــــنــــوهــــا إلــــــــى أهــــمــــيــــة تـــعـــزيـــز 

الــــتــــواصــــل وتـــــبـــــادل الـــتـــجـــارب 
ــرات األمـــنـــيـــة لــتــطــويــر  ــبــ ــخــ والــ
الـــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك، مــتــمــنــيــًا 

في  والنجاح  التوفيق  للسفير، 
مهام عمله.

ــاع، اطــلــع  ــمــ ــتــ وخــــــال االجــ

ــي والــــوفــــد  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الـــســـفـــيـــر األمـ
الـــــــمـــــــرافـــــــق، عـــــلـــــى الـــــبـــــرامـــــج 
ــتـــي تــعــكــس رؤيـــة  اإلنـــســـانـــيـــة الـ

الملك  الجالة  حضرة صاحب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة،  حـــمـــد 
ومتابعة  المفدى،  الباد  عاهل 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 

وتنفذها وزارة الداخلية.
وقد تم استعراض عدد من 
العقوبات  ومنها  البرامج،  هــذه 
ــج الـــســـجـــون  ــامــ ــرنــ ــة وبــ ــلـ ــديـ ــبـ الـ
ــامــــج »مـــعـــا«  ــرنــ الـــمـــفـــتـــوحـــة، وبــ
لـــمـــكـــافـــحـــة الـــعـــنـــف واإلدمـــــــــان 
ــن  ــ والـــــــــذي يــــعــــزز مـــفـــهـــوم األمـ
ــم عـــرض  ــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــي، كـــمـــا تـ
للنزالء في  المقدمة  الخدمات 

مركز اإلصاح والتأهيل.
وقـــــــــــــد أعــــــــــــــــرب الــــســــفــــيــــر 
األمريكي، في نهاية اللقاء، عن 
تــقــديــره لــهــذه الــبــرامــج ودورهـــا 

المجتمعي.

لدى ا�ستقباله ال�سفير الأمريكي

وزير الداخلية ينوه باأهمية تعزيز التوا�شل وتطوير التعاون الم�شترك

} وزير الداخلية خال لقاء السفير األمريكي.

أكــــد وزيــــر الـــعـــدل والـــشـــؤون 
ــيــــة واألوقــــــــــاف الــشــيــخ  اإلســــامــ
ــن عــلــي آل خــلــيــفــة، أن  بـ خـــالـــد 
اإلنــــــجــــــازات الـــمـــتـــواصـــلـــة الــتــي 
البحرين  مملكة  أبناء  يحققها 
ــــال تــمــثــيــلــهــم لــلــمــمــلــكــة فــي  خـ
الــمــســابــقــات الــقــرآنــيــة الــدولــيــة، 
ــم تـــكـــن لــتــتــحــقــق لـــــوال فــضــل  لــ
ثــم  أواًل  وتـــوفـــيـــقـــه  تـــعـــالـــى  اهلل 
لحضرة  الــســديــدة  الــتــوجــيــهــات 
ــلــــك  ــمــ ــة الــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــجـ ــ ــ صـــــــاحـــــــب الـ
خــلــيــفــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن  حــــمــــد 
عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى واهــتــمــام 
ــا الــمــســتــمــر  ــهــ ــمــ ــتـــه ودعــ حـــكـــومـ
لـــجـــمـــيـــع الــــبــــرامــــج واألنـــشـــطـــة 
المتعلقة بخدمة القرآن الكريم 
من  بمستوى حفظته  واالرتــقــاء 
ترجمت  حيث  الــجــوانــب،  جميع 
القيادة  اهتمام  اإلنــجــازات  تلك 
وحـــرصـــهـــا عــلــى إعــــــداد وتــهــيــئــة 

جيل قرآني وسطي.
جـــــاء ذلـــــك خـــــال تــكــريــمــه 
بــال  يحيى  المتسابق  بمكتبه 
الثاني  بــالــمــركــز  الــفــائــز  يــوســف 
ــا فـــي مــســابــقــة الــجــزائــر  عــالــمــًي

الكريم  الــقــرآن  لحفظ  الــدولــيــة 
وتــجــويــده وتــفــســيــره فــي دورتــهــا 
ــرع حفظ  الــســابــعــة عــشــرة فــي فـ
الـــــــقـــــــرآن الـــــكـــــريـــــم كـــــامـــــا مــع 
التجويد والتفسير، التي أقيمت 
ــرًا عـــبـــر تــقــنــيــة االتـــصـــال  ــ ــؤخـ ــ مـ
الشيخ  كرم فضيلة  كما  المرئي، 
الــمــقــرئ حــســيــن خــالــد عشيش 
وذلــك  العشر،  بــالــقــراءات  مجيز 
لدوره الكبير في تحفيظ القرآن 

الكريم للمتسابق يحيى.
حــضــر الــلــقــاء كــل مــن وكيل 
ــدل والــــــشــــــؤون اإلســـامـــيـــة  ــ ــعـ ــ الـ
المناعي،  القاضي عيسى سامي 
والــــوكــــيــــل الـــمـــســـاعـــد لـــلـــشـــؤون 
اإلسامية الدكتور محمد طاهر 

القطان.
ــعــــدل  وقـــــــد أعـــــــــرب وزيـــــــــر الــ
عـــن فـــخـــره واعــــتــــزازه بــالــمــراكــز 
ــي يـــحـــقـــقـــهـــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــمـــــشـــــرفـــــة الـ
الــمــتــســابــقــون الــبــحــريــنــيــون في 
الــمــســابــقــات الــقــرآنــيــة الــدولــيــة، 
والـــــــتـــــــي ُتـــــــضـــــــاف إلــــــــــى ســـجـــل 
ــازات الـــحـــافـــلـــة لــمــمــلــكــة  ــ ــجــ ــ اإلنــ
ــقــــرآن  ــبـــحـــريـــن فــــي مــــجــــال الــ الـ

الـــكـــريـــم، فـــضـــًا عـــن الــمــشــاركــة 
فــــي تــنــظــيــم هـــــذه الــمــســابــقــات 
لــعــدد مــن الـــدول وذلـــك للخبرة 
منتسبو  واكتسبها  حــازهــا  الــتــي 
الــشــؤون اإلســامــيــة فــي اإلعـــداد 
والــتــنــظــيــم لــمــســابــقــات الـــقـــرآن 
ــة، مـــشـــيـــدا فــي  ــيــ ــدولــ ــم الــ ــريـ ــكـ الـ
الذي  بالدور الكبير  ذاتــه  الوقت 

يضطلع به المحفظون.

ــزازه  ــ ــتــ ــ ــن اعــ ــ ــا أعـــــــــرب عــ ــمــ كــ
ــن ِقــبــل  ــبـــذولـــة مــ بـــالـــجـــهـــود الـــمـ
الــــــشــــــؤون اإلســـــامـــــيـــــة مــمــثــلــة 
الكريم  الــقــرآن  ــؤون  شـ إدارة  فــي 
بــــالــــوزارة، الهــتــمــامــهــا بــبــرنــامــج 
إعــــــــداد وتـــأهـــيـــل الــمــتــســابــقــيــن 
ــي الـــمـــســـابـــقـــات  ــ ــاركــــة فــ ــلــــمــــشــ لــ
ــة، وجـــــــودة  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــــقــــرآنــــيــــة الــ
مــخــرجــات الـــمـــراكـــز والــحــلــقــات 

ــوزارة، وهــو  ــلـ الــقــرآنــيــة الــتــابــعــة لـ
مــا ُيــعــد ثــمــرة مــن ثــمــار اهتمام 
الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة بـــكـــتـــاب اهلل 
تــعــالــى، والــتــي تسعى دائــمــًا من 
إلـــى تشجيع  تــوجــيــهــاتــهــا  خـــال 
ــل فـــئـــات الــمــجــتــمــع لــإقــبــال  كــ
على كتاب اهلل من خال حفظه 
والتخلق  معانيه  وتدبر  وتاوته 

بآدابه وقيمه السمحة.

وحفاظه  الكريم  بالقراآن  عنايتها  في  ما�شية  البحرين  العدل:  وزير 

} وزير العدل يكرم المتسابق يحيى بال.

ــتــــاذة فــائــقــة  اســتــقــبــلــت األســ
بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة 
صباح أمس األربعاء، بمقر وزارة 
وزيــر  هــورويــتــز  نيتسان  الــصــحــة 
ــلــــي والــــوفــــد  ــيــ الـــصـــحـــة اإلســــرائــ
ــزور مملكة  ــ يـ ــذي  ــ والــ الـــمـــرافـــق، 

البحرين في زيارة رسمية.
ــي هـــــذه الـــــزيـــــارة الــتــي  ــأتــ وتــ
في  اإلسرائيلي  الوفد  بها  يقوم 
إطار متابعة تعزيز سبل التعاون 
وذلك  الجانبين،  بين  المشترك 
وفـــق مــا تــم االتـــفـــاق عــلــيــه على 
للتباحث  اجتماعات سابقة،  أثر 
ــات الــصــحــيــة  ــوعـ ــوضـ ــمـ ــأن الـ ــشـ بـ
التي تشمل االستعداد للطوارئ، 
واالعتراف  الممرضات،  وتدريب 
المهن  المتبادل برخص مزاولة 
الـــطـــبـــيـــة، وابــــتــــعــــاث الـــمـــرضـــى 
لــلــعــاج فــي دولـــة إســرائــيــل، إلــى 

جانب برنامج زراعة األعضاء.
ــلــــقــــاء رحــبــت  فــــي بــــدايــــة الــ
مشيدًة  الزائر,  بــالــوفــد  الـــوزيـــرة 
ــتـــعـــاون الــمــتــواصــل  بــمــســتــوى الـ
الــقــائــم بــيــن الــجــانــبــيــن، مــؤكــدة 
أهمية الدفع بمسارات العاقات 
بـــيـــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ودولـــــة 

ــاق أرحــــب بما  إســرائــيــل نــحــو آفــ
ــفـــع والــــنــــمــــاء عــلــى  ــنـ ــالـ يــــعــــود بـ
ُفـــرص  الــبــلــديــن، وال ســيــمــا فـــي 
مجاالت  فــي  المشترك  التعاون 
وبـــمـــا يحقق  والــــطــــب،  الــصــحــة 

التطلعات المشتركة.
وخــــال اجــتــمــاع الــجــانــبــيــن 
بـــن خليفة  الــدكــتــور ولــيــد  قـــدم 

الــصــحــة  وزارة  ــل  ــيــ وكــ ــانــــع  ــمــ الــ
عرضا حول المنظومة الصحية 
الــبــحــريــن، ومـــا حققه  بــمــمــلــكــة 
النظام من إنجازات وتقدم خال 
مــســيــرتــه الــتــي تـــجـــاوزت الـــــ100 
ــد تــــم بـــحـــث ومــنــاقــشــة  ــ ــام. وقـ ــ عــ
وضعت  التي  المواضيع  مجمل 
على أجــنــدة زيـــارة الــوفــد الــزائــر، 

ــعـــاون  ــتـ ــيــــة الـ ــى آلــ ــ ــرق إلــ ــطــ ــتــ والــ
لخطة العمل المستقبلية.

أن  »الصالح«  الوزيرة  وأكــدت 
مثل هــذه الــلــقــاءات والــتــطــورات 
ــتـــي تــشــهــدهــا الـــعـــاقـــات بــيــن  الـ
الــــبــــحــــريــــن وإســــــرائــــــيــــــل ســــوف 
تــنــعــكــس عــلــى مــواصــلــة مــســيــرة 
تشهدها  التي  والتقدم  النهضة 

سيتم  أنــه  إلــى  مشيرًة  المملكة، 
تـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــمـــتـــبـــادل بــمــا 
يـــخـــدم الـــمـــصـــالـــح الــمــشــتــركــة، 
ــز فــــــرص الــــتــــعــــاون بــيــن  ــزيــ ــعــ وتــ

الجانبين.
ــد خــــال  ــ ــوفــ ــ وقـــــــد أشـــــــــاد الــ
وكرم  االستقبال  بحفاوة  اللقاء 
الضيافة، وبمتانة وتطور النظام 
الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  الــصــحــي 
ــم  ــواقــ ــطــ ــوى كـــــفـــــاءة الــ ــتــ ــســ ــمــ وبــ
ــة الــمــؤهــلــة  ــيـ ــنـ الـــصـــحـــيـــة الـــوطـ
والتي تعمل بجّد واجتهاد طبقًا 

للمعايير الدولية المعتمدة.
وفــــي خـــتـــام الـــلـــقـــاء أعــربــت 
وزيـــــــــــرة الــــصــــحــــة عــــــن شـــكـــرهـــا 
وتــقــديــرهــا لــلــتــعــاون والــتــنــســيــق 
لتحقيق  الــمــتــواصــل  المشترك 
الجانبين  بين  التعاون  تطلعات 
بأن  علما  الصحي،  المجال  في 
زيــــارات  يتضمن  الــوفــد  بــرنــامــج 
مــخــتــلــفــة لــمــرافــق صــحــيــة مثل 
مستشفى الملك حمد الجامعي 
ــلـــمـــانـــيـــة الــطــبــي  ومـــجـــمـــع الـــسـ
خالد  بن  عبداهلل  الشيخ  ومركز 
إلى  إضافة  الصحي،  خليفة  آل 
زيارة للمجلس األعلى للصحة. 

وزي��رة ال�شح��ة تبح��ث م��ع نظيره��ا الإ�ش��رائيلي التع��اون الم�ش��ترك

رفــعــت الــســيــدة فــوزيــة بنت 
رئــيــســة مجلس  زيـــنـــل  عـــبـــداهلل 
ــواب أســـمـــى آيـــــات الــتــهــانــي  ــنــ الــ
السمو  إلى صاحبة  والتبريكات 
ــيــــرة ســبــيــكــة بنت  الــمــلــكــي األمــ
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
الباد المفدى رئيسة المجلس 
األعــــــلــــــى لـــــلـــــمـــــرأة، بـــمـــنـــاســـبـــة 
من  الــصــادرة  القائمة  تــصــدرهــا 
النسائية  القيادات  مــبــادرة  قبل 
مؤكدة  والتاريخية.  المعاصرة 
ــذا اإلنـــجـــاز الــرفــيــع الــذي  أن هـ
البحرينية  الــمــرأة  تــقــدم  يــؤكــد 
ــى ســجــل االنــــجــــازات  يـــضـــاف إلــ
الحضارية لمملكة البحرين في 
ظل المسيرة التنموية الشاملة 
الجالة  صاحب  حضرة  بقيادة 
ــن عـــيـــســـى آل  ــ الـــمـــلـــك حـــمـــد بـ
المفدى..  الباد  عاهل  خليفة 
من  سموها  تــتــواله  بما  مشيدة 
أدوار قيادية في شتى المجاالت 
الــتــنــمــويــة والــمــجــتــمــعــيــة، وبــمــا 
تبذله من جهود وإسهامات بارزة 
ومتميزة تصب في صالح تقدم 
الوطني،  المستوى  على  المرأة 

واإلقليمي والدولي. 
ــأ عـــلـــي بــــن صــالــح  ـ ــنَّ كـــمـــا هـ
الشورى  رئيس مجلس  الصالح 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 

خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة 
قــريــنــة عـــاهـــل الـــبـــاد الــمــفــدى 
رئـــــيـــــســـــة الــــمــــجــــلــــس األعـــــلـــــى 
ــدارة سمو  ــ أنَّ صـ ــد  وأكــ لــلــمــرأة، 
نتاًجا  تأتي  الباد  عاهل  قرينة 
لــــدور ســمــوهــا الــقــيــادي والــبــارز 
ــل الـــمـــجـــاالت الــتــنــمــويــة  ــي كــ فــ
والمجتمعية، معرًبا عن الفخر 
الــذي  الكبير  بــالــدور  واالعــتــزاز 
ــن خـــال  ــ ــه ســـمـــوهـــا مـ ــ تــــقــــوم بـ
تقديم الدعم للمرأة البحرينية، 
ــجـــاز  اإلنـ ــذا  ــ هـ أنَّ  ــى  ــ إلـ مـــشـــيـــرا 
ــى اإلنـــــجـــــازات  ــ ــعـــد إضــــافــــة إلــ يـ
الحضارية لمملكة البحرين في 
ظل المسيرة التنموية الشاملة 

الجالة  صاحب  حضرة  بقيادة 
ــا  ــًجـ ــويـ ــتـ الـــمـــلـــك الــــمــــفــــدى، وتـ
الزاخر بالعطاء  لسجل سمّوها 
المتواصل لترسيخ مكانة المرأة 
العمل  مــســارات  فــي  البحرينية 
سموها  رعــايــة  مثمًنا  الــوطــنــي، 
ــة لـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــمــ ــريــ ــكــ الــ
ــج الــنــوعــيــة والـــبـــرامـــج  ــرامـ ــبـ والـ
األعلى  المجلس  أطلقها  التي 
ــرأة الــــهــــادفــــة إلـــــى حــمــايــة  ــمـ ــلـ لـ
ــرار األســــــر الــبــحــريــنــيــة  ــقــ ــتــ واســ
وصواًل  البحرينية  المرأة  ودعم 
المستويات  عــلــى  تــقــدمــهــا  إلـــى 

الوطنية واإلقليمية والدولية.

رئي�شا النواب وال�شورى  يهنئان قرينة عاهل البالد لت�شدرها قائمة 
الأطراف« المتعدد  العمل  مجال  في  الن�شائية  القيادات  »مبادرة 

} رئيس مجلس الشورى.}  رئيسة مجلس النواب.

اخــتــتــمــت أعـــمـــال الــلــجــنــة الــمــشــتــركــة بين 
بتوقيع  الباكستاني،  والجيش  الوطني  الــحــرس 
مــذكــرة تــفــاهــم بــيــن الــجــانــبــيــن، بــرئــاســة الفريق 
الــركــن الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز بــن ســعــود آل خليفة 
مــــديــــر أركــــــــان الــــحــــرس الـــوطـــنـــي عــــن الـــجـــانـــب 
عام  مدير  جاهانجير  ماجد  والــلــواء  البحريني، 
التعاون العسكري الخارجي بقيادة هيئة األركان 
المشتركة عن الجانب الباكستاني، أمس األربعاء، 
بحضور  وذلــك  الــوطــنــي،  الــحــرس  قلعة  بمعسكر 

أعضاء اللجنة من الجانبين.
توقيع  أن  الوطني  الحرس  أركــان  وأكــد مدير 
العسكري  للتكامل  يأتي مواصلًة  التعاون  مذكرة 
الركن  أول  الــفــريــق  مــن  بتوجيه  الجانبين،  بين 
رئيس  خليفة  آل  عيسى  بن  محمد  الشيخ  سمو 
الحرس الوطني، من خال تبادل الخبرات وتعزيز 
المشتركة  التمارين  وتنفيذ  التدريب  مستويات 

بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني.
ــاون مــع  ــعــ ــتــ الــ وأضــــــــاف أن رفـــــع مـــســـتـــويـــات 

الــمــؤســســات الــعــســكــريــة الــشــقــيــقــة يــأتــي تــرجــمــًة 
لركائز وأهداف الخطط االستراتيجية الخمسية 
بــالــحــرس الـــوطـــنـــي، وبـــمـــا يـــرفـــع مـــن مــســتــويــات 
الصرح  هــذا  منتسبي  لــدى  القتالية  الــجــاهــزيــة 
العسكري، ألداء واجبه الوطني باحترافية عالية.
مدير  جاهانجير  مــاجــد  الــلــواء  أكـــد  بــــدوره، 
عـــام الــتــعــاون الــعــســكــري الــخــارجــي بــقــيــادة هيئة 
مـــذكـــرة  أن  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة  الـــمـــشـــتـــركـــة  األركـــــــــان 
تنفيذ  أثــمــرت  الجانبين  بين  الموقعة  التفاهم 
الجانبين  قــدرات  لرفع  )الــبــدر(،  تمارين  سلسلة 
ــاب، والـــدفـــاع الــوطــنــي، والــتــي  ــ فــي مكافحة اإلرهـ
البحرين  السابقة منها في مملكة  النسخ  نفذت 
وجــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســامــيــة خـــال األعــــوام 

الماضية.
ــالــــدور الـــــذي يــضــطــلــع بـــه الــحــرس  وأشــــــاد بــ
تعكس  جــهــود مشتركة  مــن  يبذله  ومــا  الــوطــنــي، 
عــمــق عـــاقـــات الــصــداقــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

وجمهورية باكستان اإلسامية.

} مدير أركان الحرس الوطني خال توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الباكستاني.

ال�����ح�����ر������ش ال�����وط�����ن�����ي وال���ج���ي�������ش 
ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي ي��وق��ع��ان م���ذك���رة ت��ف��اه��م

اســتــقــبــل الــفــريــق 
الــركــن ذيــــاب بــن صقر 
هيئة  رئــيــس  النعيمي 
أفيف  الجنرال  األركان 
كوخافي رئيس األركان 
ــة إســـرائـــيـــل لــدى  بـــدولـ
وصــــــولــــــه إلــــــــى مـــطـــار 
الـــــبـــــحـــــريـــــن الــــــدولــــــي 
والوفد المرافق، مساء 
أمس األربعاء 9 مارس 
يــقــوم  والــــــذي  2022م، 
لمملكة  رسمية  بزيارة 

البحرين.

الإ�ش�رائيلي نظي�ره  ي�ش�تقبل  الأركان  رئي��ش 

} رئيس األركان يلتقي نظيره اإلسرائيلي.

ــت وزيـــــــــــــرة الـــصـــحـــة  ــ ــعــ ــ رفــ
بــنــت سعيد  فــائــقــة  األســــتــــاذة 
التهاني  آيـــات  أســمــى  الــصــالــح 
والتبريكات إلى صاحبة السمو 
بنت  سبيكة  األمـــيـــرة  الــمــلــكــي 
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
الباد المفدى رئيسة المجلس 
للمرأة بمناسبة تصّدر  األعلى 
من  الــصــادرة  القائمة  سموها 
النسائية  القيادات  ِقبل مبادرة 
الــمــعــاصــرة والــتــاريــخــيــة الــتــي 
جــــرى إعـــانـــهـــا مـــن ِقـــبـــل وفــد 
ــي لـــدى األمــم  ــ االتــحــاد األوروبـ
الـــمـــتـــحـــدة والـــبـــعـــثـــة الـــدائـــمـــة 

للغابون.
ــرة الــصــحــة أن  ــ ــــدت وزيـ وأكـ
ــذي  ــع الــ ــيـ ــرفـ ــاز الـ ــ ــــجـ هـــــذا اإلنـ
البحرينية  الــمــرأة  تقّدم  يؤكد 
في شتى المجاالت يأتي ضمن 
سلسلة من اإلنجازات الدولية 
واإلقــلــيــمــيــة تــقــديــرًا وعــرفــانــًا 
العظيمة،  ســمــوهــا  ــازات  ــجـ إلنـ
رؤيتها  إجــمــاعــًا عــلــى  ويــعــكــس 
أسهم  مــا  الــســديــدة،  التنموية 
ــبــــوء مــمــلــكــة الــبــحــريــن  فــــي تــ
الــمــكــانــة الــرفــيــعــة بــيــن األمـــم 

والـــشـــعـــوب فـــي ظـــل الــمــســيــرة 
الـــتـــنـــمـــويـــة الـــشـــامـــلـــة بـــقـــيـــادة 
حضرة صاحب الجالة الملك 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة  حـــمـــد 

عاهل الباد المفدى.
ــا أكـــــــــد وزيـــــــــــر شـــــــؤون  ــ ــمـ ــ كـ
ــاء الــمــهــنــدس  الـــكـــهـــربـــاء والــــمــ
وائـــــل بـــن نـــاصـــر الـــمـــبـــارك أنَّ 
صدارة سمو قرينة عاهل الباد 
المفدى جاءت بناء على جهود 
صاحبة السمو في دعم المرأة 
المجاالت  كــل  فــي  البحرينية 

التنموية والمجتمعية، في ظل 
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
بقيادة حضرة صاحب الجالة 
الــمــلــك الــمــفــدى، ويـــأتـــي هــذا 
استراتيجية  ظــل  فــي  التكريم 
واضحة العطاء بقيادة سموها 
للمجلس األعلى للمرأة ونتاج 
لمكانة  تــرســيــخــا  الــعــمــل  هـــذا 
جميع  فــي  البحرينية  الــمــرأة 

المجاالت.

وزي�����رة ال�����ش��ح��ة ووزي�����ر ����ش���وؤون ال��ك��ه��رب��اء
خ��ل��ي��ف��ة اآل  ���ش��ب��ي��ك��ة  الأم�����ي�����رة  ي��ه��ن��ئ��ان 

} وزيرة الصحة توقع اتفاقية التعاون المشترك.

منت�شبي  ُي�����ش��ّل��م  ال��وط��ن��ي  الت�����ش��ال  ل��م��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ش 
الطبي ل��ال���ش��ت��ح��ق��اق  ح��م��د  ب���ن  ���ش��ل��م��ان  الأم���ي���ر  و����ش���ام  ال��م��رك��ز 

يـــوســـف محمد  الــســيــد  ــد  أكــ
الــبــنــخــلــيــل الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لمركز االتصال الوطني أن اعتزاز 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
صاحب  وتثمين  المفدى،  الباد 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء للجهود الوطنية 
الــمــخــلــصــة لــكــل الــعــامــلــيــن في 
الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة لــلــتــصــدي 
ــوادر  ــكــ ــن الــ ــا مــ ــ ــورونـ ــ ــروس كـ ــيـ ــفـ لـ
البحرين،  ــاع  دفـ ــوة  وقـ الــصــحــيــة، 
الجهات  وكـــل  الــداخــلــيــة،  ووزارة 
لمواصلة  دافعًا  يمثل  المساندة، 
العمل بذات العزم وبروح الفريق 
موظفي  بجهود  مشيدًا  الواحد، 
مركز االتصال الوطني وحرصهم 
تــفــان  بــكــّل  الـــواجـــبـــات  أداء  عــلــى 

وإخاص خدمة للوطن.

وتـــابـــع الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ـــال الـــوطـــنـــي بـــأن  ــصـ لـــمـــركـــز االتــ
الــحــفــاظ عــلــى مـــا تــحــقــق حتى 
من  المزيد  بــذل  يستدعي  اليوم 
النجاحات  إلى  الجهود للوصول 
المنشودة، مشيرًا إلى أّن التقدير 
الملكي بنيل هذا الوسام الرفيع 
ُيمّثل دعمًا ال محدود لمنتسبي 
كبيرا لجهودهم  وتقديرا  المركز 
والمشكورة  المخلصة  الوطنية 
ومشاركتهم الفاعلة في التصدي 

للجائحة بكل عزم وتفان.
جــــــــاء ذلــــــــك لــــــــدى تــســلــيــم 
ــيــــذي لـــمـــركـــز  ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
بحضور  أمس،  الوطني  االتصال 
الــســيــد أحـــمـــد خـــالـــد الــعــريــفــي، 
لمركز  التنفيذي  الرئيس  نائب 
األمير  »وســام  الوطني،  االتصال 
ــن حــمــد لــاســتــحــقــاق  ســلــمــان بـ
الــطــبــي« لـــلـــكـــوادر الــوطــنــيــة من 

منتسبي مركز االتصال الوطني، 
ــاًذا لــأمــر الــمــلــكــي الــســامــي  إنــــفــ
السمو  إطار توجيه صاحب  وفي 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
المعنية  الــجــهــات  لــكــل  الـــــــوزراء 
ــام لــلــعــامــلــيــن في  بــتــســلــيــم الـــوسـ
الــصــفــوف األمــامــيــة مــن الــكــوادر 
البحرين،  ــاع  دفـ ــوة  وقـ الــصــحــيــة، 
الجهات  وكـــل  الــداخــلــيــة،  ووزارة 

المساندة.
التنفيذي  الرئيس  هنأ  وقد 
الــحــاصــلــيــن عــلــى »وســــام األمــيــر 
ــن حــمــد لــاســتــحــقــاق  ســلــمــان بـ
الـــــطـــــبـــــي«، مــــعــــربــــا عــــــن شـــكـــره 
المخلصة  لــجــهــودهــم  وتــقــديــره 
ــًا بــأهــمــيــة  ــنــــوهــ ــبــــذولــــة، ومــ والــــمــ
االســـتـــمـــرار نــحــو تــحــقــيــق مــزيــٍد 
من النجاحات وبما يعود بالخير 
والنماء لصالح الجميع، متمنيا 
الــتــوفــيــق  دوام  ولــلــجــمــيــع  لـــهـــم 

والنجاح.
منتسبو  أعــرب  ومن جانبهم 
مــركــز االتـــصـــال الــوطــنــي الــذيــن 
ــوا بــتــســّلــم وســــــام األمـــيـــر  ــرفـ تـــشـ
ــن حــمــد لــاســتــحــقــاق  ســلــمــان بـ

الــطــبــي، عـــن بــالــغ الــفــخــر بــهــذا 
التكريم السامي، مؤكدين أّن هذا 
المزيد  لبذل  يعد حافزًا  الوسام 
ودعــم  البحرين  أجــل خدمة  مــن 

تقدمها وازدهارها. 

} وزير شؤون الكهرباء.} وزيرة الصحة.
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لي�ست مجرد 

�سدارة واختيار

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي  السمو  صاحبة  ُر  تــصــدُّ
للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة  المفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة 
النسائية  الــقــيــادات  مــبــادرة  قبل  مــن  الــصــادرة  القائمة  اهلل،  حفظها 
دولية  جهة  من  واختيار  صــدارة  مجرد  ليست  والتاريخية،  المعاصرة 
رفيعة فحسب، ولكنها إنجاز دولي بحريني متميز، يضاف إلى سجل 
لحضرة  الشاملة  التنموية  المسيرة  ظل  في  البحرينية  المرأة  تقدم 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة عــاهــل الــبــالد 

المفدى حفظه اهلل ورعاه.
لفاعلية  تأكيد  ما هي  بقدر  واختيار فقط،  ليست مجرد صــدارة 
ودور إسهامات سموها في مجال تقدم المرأة على المستوى المحلي 
ــي، وجــهــود حثيثة فــي الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة،  ــدولـ واإلقــلــيــمــي والـ
العامة  لــأمــانــة  علمية  ودراســــة  منهجية  وخــطــط  مستمرة  ومتابعة 

للمجلس.
اختيارها من ضمن  ويتم  العالمية،  القائمة  تتصدر سموها  فإن 
األطــراف،  العمل متعدد  عالميا في مجال  الرائدات  النساء  عدد من 
وطن  نجاح  لقصة  وعديدة  كثيرة  معاني  في طياته  يحمل  ذلــك  فــإن 
وقيادة وشعب، آمن بدور المرأة البحرينية وتقدمها، وأتاح لها المجال 
المنصات  بــاألمــس  اســمــه  حــمــل  الـــذي  الــبــلــد،  نهضة  فــي  للمساهمة 

اإلعالمية الدولية. 
ليست صدارة واختيار وكفى، بقدر ما هي إثبات واضح واعتراف 
عظيم لجهود سموها حفظها اهلل في تحقيق تقدم المرأة البحرينية، 
وقد أخذت هذا الملف الحيوي بكل اهتمام ورعاية وحرص، من خالل 
التي دفعت  النوعية،  والبرامج  والمبادرات  المشاريع  بارزة من  مسيرة 
السياسي،  الــعــمــل  مــن  بـــدءا  الــمــجــاالت،  كــل  إلـــى  البحرينية  بــالــمــرأة 
والمجال االقتصادي، وخوض العمل في مؤسسات المجتمع المدني، 
الجوانب،  األسري من مختلف  االستقرار  ومقومات  بأسس  واالرتقاء 
التنمية  مناحي  كــل  فــي  الجنسين  بين  الــتــوازن  لمتطلبات  تحقيقا 

الوطنية.
هذه الصدارة المستحقة واالختيار المتميز، جاء ضمن نخبة من 
القيادات النسائية المؤثرة، تضمنت قرينة ملك رومانيا، وأول رئيسة 
أستونيا  ورئيسة  السابقة،  قيرغيزستان  ورئيسة جمهورية  لسلوفاكيا، 
السابقة، وأول امرأة تشغل منصب رئيس أيرلندا، وأول امرأة منتخبة 
كرئيسة لالتفيا، وأول رئيسة وزراء للبرتغال، وأول امرأة يتم انتخابها 
للبرلمان األوروبــي من  الحالية  والرئيسة  البرلمان األوروبــي،  لرئاسة 

مالطة، بجانب رئيسة المفوضية األوروبية من ألمانيا.
المفدى،  العاهل  قرينة  لسمو  والتبريكات  التهاني  خالص  ومــع 
العامة  وأمانته  للمرأة  األعلى  المجلس  تهنئة  يستلزم  الــواجــب  فــإن 
على هذا اإلنجاز الدولي، وكذلك الحكومة الموقرة التي ضمنت في 
برنامج عملها تقدم المرأة واستراتيجيتها الوطنية، بجانب البرلمان 
البحرينية،  لــلــمــرأة  التشريعية  المنظومة  تــطــويــر  فــي  أســهــم  الـــذي 
وتحولت القوانين إلى إجراءات نافذة على أرض الواقع، باإلضافة إلى 
مؤسسات المجتمع المدني واإلعالم الوطني الذي كان شريكا في هذا 
المستدامة  للتنمية  السامية  الملكية  الرؤية  ذلك  كل  وقبل  اإلنجاز، 

الشاملة.. فألف مبروك لمملكة البحرين. 

الـعـدل يـجـــتـمــع مـع رئـيــ�س وزيـر 
الإن�سـان لحقـوق  الـوطــنية  الموؤ�س�سـة 

والشؤون  العدل  وزيــر  آل خليفة  علي  بن  خالد  الشيخ  اجتمع 
ــدرازي رئيس  ــ ــاف مــع الــمــهــنــدس عــلــي أحــمــد الــ ــ اإلســالمــيــة واألوقــ

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وجرى خالل اللقاء بحث تعزيز مجاالت التعاون المشترك في 

مجال حقوق اإلنسان.
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  بــدور  الــعــدل  وزيــر  وأشـــاد 
فــي تــكــريــس قــيــم ومــبــادئ حــقــوق اإلنـــســـان، مــؤكــًدا أهــمــيــة اآللــيــات 
المؤسسية في تلقي الشكاوى المرتبطة بحقوق اإلنسان ودراستها 

وإحالتها بحسب االختصاص.

الــتــقــى ســمــو الــشــيــخ خليفة 
آل خليفة  بـــن خــلــيــفــة  عــلــي  بـــن 
الجنوبية  الــمــحــافــظــة  مــحــافــظ 
عبر تقنية االتصال المرئي عدًدا 
مـــن أهـــالـــي مــنــاطــق الــمــحــافــظــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، بـــحـــضـــور الــعــمــيــد 
عــيــســى ثـــامـــر الـــــدوســـــري نــائــب 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ 
والمسؤولين  الضباط  من  وعدد 

بالمحافظة.
فــــي مــســتــهــل الـــلـــقـــاء رحـــب 
ســــمــــو الــــمــــحــــافــــظ بـــالـــحـــضـــور، 
مــشــيــرا إلـــى اســتــمــرار الــتــواصــل 
ومتابعة  األهــالــي  مــع  المستمر 
ــخ فــي  ــ احــتــيــاجــاتــهــم كــنــهــج راســ
لتنفيذ  وذلــك  المحافظة،  عمل 
الــتــوجــيــهــات الـــســـديـــدة لــحــضــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
المفدى، وصاحب السمو الملكي 
ــلــــمــــان بـــــن حــــمــــد آل  األمـــــيـــــر ســ
خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، 
والتنمية  األمــن  لتحقيق  وذلــك 
مناطق  مختلف  في  المستدامة 

المحافظة.
وأوضــــح ســمــو الــمــحــافــظ أن 
مستمرة  الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة 
فـــي رعـــايـــة وتــنــظــيــم واحــتــضــان 
األمنية  والـــمـــبـــادرات  الــفــعــالــيــات 
ــة الــــــرائــــــدة، الــتــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
األمن  دعائم  ترسيخ  إلــى  تهدف 
ــة فـــي شــتــى الــمــنــاطــق  والـــســـالمـ
ضــــــمــــــن نـــــــطـــــــاق الــــمــــحــــافــــظــــة 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــاإلضــ ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة، بــ
تدعم  التي  المجتمعية  البرامج 
مع  المجتمعية  الــشــراكــة  مــبــدأ 
مــخــتــلــف مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع 
الـــمـــدنـــي، حـــيـــث يـــتـــم الـــتـــواصـــل 
عبر  والمقيمين  المواطنين  مع 
الـــقـــنـــوات والــتــطــبــيــقــات الــذكــيــة 
وتسخيرها وفق أحدث التقنيات، 
وذلــــــك لـــالســـتـــمـــاع إلـــــى آرائـــهـــم 

واقتراحاتهم الهادفة.

كما أكد سمو الشيخ خليفة 
آل خليفة  بـــن خــلــيــفــة  عــلــي  بـــن 
محافظ المحافظة الجنوبية أن 
من  العديد  ستشهد  المحافظة 
هــذا  خـــالل  التنموية  الــمــشــاريــع 
النمو  تعكس  والتي   ،2022 العام 
في  الشاملة  والتنمية  العمراني 
والتنموي  الــخــدمــي  القطاعين 
الــــجــــهــــات ذات  مــــع  بـــالـــمـــتـــابـــعـــة 
مــبــيــنــًا ســمــوه مواصلة  الــعــالقــة، 
المتميزة  الخدمات  كافة  تقديم 
ــو الــــــذي يــعــود  ــرجـ ــمـ بــالــشــكــل الـ
بالنفع والخير على جميع أهالي 

المحافظة الجنوبية.
اســتــمــع ســمــو محافظ  وقـــد 
ــيـــة لـــعـــدد  ــنـــوبـ الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـ

ــواردة  الـ والمقترحات  اآلراء  مــن 
فـــي مختلف  قــبــل األهــــالــــي  مـــن 
ــوه  ــمــ ــًا ســ ــ ــوهــ ــ ــنــ ــ الـــــــمـــــــجـــــــاالت، مــ
بــالــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة إليــصــال 
المقترحات الهادفة إلى الجهات 
لتلبية  سعيًا  االخــتــصــاص،  ذات 
تــطــلــعــات األهـــالـــي والــمــواطــنــيــن 
بــمــخــتــلــف مــنــاطــق الــمــحــافــظــة، 
وذلك لتحقيق أعلى مستوى من 
جهة  مــن  المجتمعية  الــشــراكــة 
والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك مـــن جهة 

أخرى.
وفــــــــــــي خــــــــتــــــــام الــــمــــجــــلــــس 

االفـــتـــراضـــي، عــّبــر الــحــضــور عن 
شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ 
خــلــيــفــة بـــن عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل 
ــافـــظ الــمــحــافــظــة  ــحـ خـــلـــيـــفـــة مـ
الجنوبية، وذلك لتواصله الدائم 
التنسيق  فــي  المبذولة  وجــهــوده 
المستمر مع األهالي والنظر في 
احتياجاتهم ومتابعتها، مثمنين 
الــجــهــود الــكــبــيــرة لــســمــوه والــتــي 
العمل  تحقيق  أجــل  مــن  يبذلها 
الجهات  مختلف  مــع  التكاملي 
والـــقـــطـــاعـــات الــمــعــنــيــة لــخــدمــة 

جميع أفراد المجتمع.

الــمــحــافــظــة..  اأهــالــي  يلتقي  الــجــنــوبــيــة  مــحــافــظ 
ــف الــفــعــالــيــات ــل ــت ــخ ــد ا�ـــســـتـــمـــرار م ــ ــوؤكـ ــ ويـ

} محافظ الجنوبية خالل لقاء األهالي.

فــــــي إطــــــــــار زيــــــــــــارة الــــســــيــــد ســــلــــطــــان بــن 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ ــد الـ ــرشـ ــمـ عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـ
المرافق  والــوفــد  للتنمية  السعودي  للصندوق 
له لمملكة البحرين، قام الوفد بزيارة عدٍد من 
الــمــشــاريــع الــمــمــولــة مــن قــبــل الــصــنــدوق ضمن 
مشروع  بينها  مــن  الخليجي،  التنمية  برنامج 
تطوير شارع الفاتح، والذي يعد أحد المشاريع 
االستراتيجية الكبرى في قطاع البنية التحتية، 
باإلضافة إلى زيارة مشروع تطوير تقاطع شارع 
الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى 
بن سلمان )تقاطع سار(، وزيارة مشروع الرملي 
اإلســكــانــي، ومــركــز الشيخ عــبــداهلل بــن خالد آل 

خليفة لغسيل الكلى بمنطقة الرفاع.
وبهذه المناسبة، أشاد المهندس عصام بن 
البلديات  عــبــداهلل خلف وزيــر األشــغــال وشـــؤون 
تقدمه  بــالــدعــم  الـــذي  الــعــمــرانــي  والتخطيط 

المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاريع 
التي تدفع عجلة التنمية في مملكة البحرين، 
يــــدل عــلــى عمق  الـــدعـــم  إلــــى أن هــــذا  مـــشـــيـــًرا 
الشراكة االستراتيجية بين البلدين الشقيقين 
في شتى المجاالت،  معربًا عن تقديره لجهود 
للتنمية  الــســعــودي  الــصــنــدوق  عــلــى  القائمين 
التنموية  المشاريع  إنجاز  بمتابعة  واهتمامهم 

الممولة من الصندوق.
الوفد  مع  الوزير  استعرض  الزيارة  وخــالل 
أحـــد أبـــرز الــمــشــاريــع الــتــي نــفــذت بــتــمــويــل من 
الــصــنــدوق وهـــو مــشــروع مــركــز الــشــيــخ عــبــداهلل 
بــالــرفــاع،  الكلى  ألمـــراض  آل خليفة  خــالــد  بــن 
وذلك شامل كلفة البناء والتجهيزات والمعدات 

الطبية.
تصميمه  تـــم  الـــمـــشـــروع  إن  ــر  ــوزيــ الــ وقـــــال 
واإلشراف على تنفيذه من قبل شؤون األشغال 

إنـــشـــاؤه على  تــم  الــصــحــة، حــيــث  لــصــالــح وزارة 
مساحة إجمالية بلغت 21.5 مترا مربعا، فيما 
ويتكون  أمتار مربعة،   8.9 البناء  بلغت مساحة 
المبنى الرئيسي من طابقين بطاقة استيعابية 

تبلغ حوالي 60 سريرًا.
من جهته أعرب المهندس باسم بن يعقوب 
الحمر وزيـــر اإلســكــان عــن ســعــادتــه بــزيــارة وفد 
بعالقة  مــشــيــدًا  للتنمية،  الــســعــودي  الــصــنــدوق 
البحرين  مملكة  تربط  التي  المميزة  التعاون 
مشيرًا  الشقيقة،  السعودية  العربية  بالمملكة 
في  أسهم  للتنمية  السعودي  الصندوق  أن  إلــى 
تــنــفــيــذ الــمــرحــلــة األولـــــى مـــن مــشــاريــع مدينة 
وحدة سكنية   1560 يبلغ عددها  والتي  خليفة، 
فــضــاًل عن  الــتــحــتــيــة،  الــبــنــيــة  أعــمــال  متضمنة 
ضاحية  مشروع  في  سكنية  وحــدة   1261 تنفيذ 

الرملي. 

ــة يــــزور  ــي ــم ــن ــت ــل ــد الـــ�ـــســـنـــدوق الـــ�ـــســـعـــودي ل ــ ــ وف
ــن الـــمـــ�ـــســـاريـــع الــتــنــمــويــة والإ�ـــســـكـــانـــيـــة ــ ــددا م ــ ــ ع

} وفد الصندوق السعودي خالل زيارته للمشاريع التنموية.

ــي  ــا فــ ــبــ ــيــ ــبــ طــ  268 شـــــــــــــــارك 
لـــدعـــم  مـــتـــقـــدمـــة  ــة  ــيـ ــبـ ــدريـ تـ دورة 
أســـاســـيـــات الــحــيــاة فـــي اإلصـــابـــات 
مستشفى  إدارة  نظمتها   )ATLS(
الــــــــمــــــــلــــــــك حــــــــمــــــــد الــــــجــــــامــــــعــــــي 
بــالــتــعــاون مـــع الــكــلــيــة األمــريــكــيــة 
ــة  ــايـ ــرعـ لـــلـــجـــراحـــيـــن لـــمـــقـــدمـــي الـ
الـــطـــبـــيـــة بــالــمــســتــشــفــى. أقــيــمــت 
الدورة التي تعد األولى من نوعها 
بمستشفى الملك حمد الجامعي 
ــد الـــمـــشـــاركـــيـــن بــالــمــعــرفــة  ــزويـ ــتـ لـ
وإدارة  لتحديد  الالزمة  والمهارات 
وعالج مرضى اإلصابات المتعددة 
وسرعة  بدقة  واألطــفــال  للبالغين 

.ATLS عاليتين
الحسن  الدكتورة دالل  وذكرت 
أن الدورة تضمنت منهجا متكامال 
لــدعــم الــحــيــاة فـــي اإلصــابــات مــن 
خـــــــالل مـــــــحـــــــاضـــــــرات تـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
المفاهيم  إليصال  عملي  وتدريب 
بالمصاب  للعناية  عالية،  بكفاءة 
ــل وذلـــــــك بـــــــــدًءا مــن  ــاجــ بـــشـــكـــل عــ
استقرار  حين  إلى  اإلصابة  نقطة 
الــحــالــة وذلــــك بــاعــتــمــاد مــن كلية 
إلى  مشيرة  األمريكية،  الجراحين 
أن الــهــدف مــن الــــدورة هــو تــدريــب 

الصف  في  الصحيين  الممارسين 
ــاالت  ــ ــع حـ ــ األمـــــامـــــي لـــلـــتـــعـــامـــل مـ
اإلصــــابــــات والـــصـــدمـــات بــطــريــقــة 
آمـــنـــة ومـــوثـــوقـــة لـــــــإدارة الــفــوريــة 
ــيـــن لــتــقــيــيــم  ــابـ ــمـــصـ ــلـــمـــرضـــى الـ لـ
المريض وسرعة االستجابة  حالة 
إمكانية  مـــدى  وتــحــديــد  إلنــعــاشــه، 
التعامل  على  المستشفى  وقـــدرة 
إلى  باإلضافة  المريض،  مع حالة 
اإلجــراءات الالزمة لنقل المريض 
بــيــن الــمــســتــشــفــيــات والـــتـــأكـــد من 

ــة الـــمـــثـــلـــى خـــالل  ــايــ ــرعــ ــر الــ ــيـ تـــوفـ
عملية النقل.

الــــــــــــــدورات  هــــــــــذه  أن  يــــــذكــــــر 
كلية  توجيهات  على  بناًء  صممت 
الــجــراحــيــن األمــريــكــيــة والــلــجــنــة 
لها  الــتــابــعــة  بــالــصــدمــات  المعنية 
المختص  الــفــريــق  مـــع  بــالــتــعــاون 
ــي مــســتــشــفــى الــمــلــك  والــــمــــدرب فـ
األطــبــاء  لــتــدريــب  الجامعي  حمد 
ــة الــمــبــكــرة  ــايــ عـــلـــى تـــقـــديـــم الــــرعــ
للصدمات  الــمــعــرضــيــن  لــلــمــرضــى 

ــن خـــــالل الـــــــــدروس الــتــفــاعــلــيــة  مــ
وتــعــلــيــم الـــمـــهـــارات وســيــنــاريــوهــات 

محاكاة إلدارة المرضى.
مــســتــشــفــى  أن  ــر  ــذكــ الــ يـــجـــدر 
الــــــــمــــــــلــــــــك حــــــــمــــــــد الــــــجــــــامــــــعــــــي 
ــن الـــــــــــدورات  ــ ــد مــ ــديــ ــعــ ــالــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ يـ
متطلبات  من  تعد  التدريبية التي 
الحصول على تراخيص من الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الــــصــــحــــيــــة NHRA لــلــمــمــارســيــن 

الصحيين.

بم�شاركة 268 طبيبا..

الإ�سابات في  متقدمة  تدريبية  دورة  يعقد  الجامعي«  »حمد 

} جانب من أعمال الدورة التدريبية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16057/pdf/1-Supplime/16057.pdf?fixed9163
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1287886
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1287916
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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برنامج ويل العهد للمنح الدرا�سية العاملية

يعلن عن فتح باب التقدمي لبعثات عام 2023

العهد  ويل  برنامج  اأعلن 

فتح  العاملية  الدرا�شية  للمنح 

لعام  �شموه  لبعثات  الرت�شح  باب 

البحرينيني  الطلبة  اأمام   2023

املرحلة  من  �شيتخرجون  الذين 

الثانوية يف عام 2023 احلا�شلني 

اأكرث  اأو   %97 تراكمي  معدل  على 

يف ال�شف الأول الثانوي والف�شل 

الثانوي،  الثاين  ال�شف  من  الأول 

واأن الفرتة املحددة  لتلقي طلبات 

 1 من  بداأت  للبعثات  الرت�شح 

مار�س اجلاري و�شتنتهي يف 17 

للراغبني  وميكن   ،2022 مار�س 

ملء  الربنامج  لبعثات  التقدم  يف 

املوقع  على  الرت�شح  ا�شتمارة 

ويل  بربنامج  اخلا�س  الإلكرتوين 

العاملية  الدرا�شية  للمنح  العهد 

.www.cpisp.bh
علي  اأحمد  �شذى  اأكدت  وقد 

والإدارية  املالية  ال�شوؤون  مدير 

ملء  املنح  لهذه  املتقدمني  على  اأن 

اإلكرتونًيا  وتقدميها  ال�شتمارة 

للمنح  العهد  ويل  لربنامج 

املوقع  عرب  العاملية  الدرا�شية 

الآتية:  املرفقات  مع  الإلكرتوين، 

ال�شف  لدرجات  ر�شمي  ك�شف 

الأول ثانوي )نتائج ف�شلي ال�شنة 

ثانوي  الثاين  وال�شف  الدرا�شية( 

الأول(  الدرا�شي  الف�شل  )نتائج 

من  ون�شخة  الإجنليزية،  باللغة 

جواز ال�شفر، ون�شخة من البطاقة 

الذكية، اإىل جانب �شورة �شخ�شية 

حديثة للطالب. 

ا�شتالم  بعد  اأنه  اأو�شحت  كما 

الختبارات  واإجراء  الطلبات 

اللغة  م�شتوى  لتحديد  التاأهيلية 

الإجنليزية ومهارات النقد الفكري 

�شيتم  القادم،  اأبريل  �شهر  خالل 

طالًبا   60 عن  يقل  ل  ما  اختيار 

 40 �شيخ�ش�س  اإذ  وطالبة، 

و20  احلكومية  للمدار�س  مقعدا 

و�شيتم  اخلا�شة  للمدار�س  مقعدا 

لالإناث  املقاعد  ن�شف  تخ�شي�س 

وذلك  للذكور  الآخر  والن�شف 

الرتاكمية  معدلتهم  على  بناًء 

التاأهيلية.  الختبارات  ونتائج 

لهوؤلء  الربنامج  �شيتيح  ثم 

من  لال�شتفادة  الفر�شة  املر�شحني 

التدريبية  العمل  ور�س  خمتلف 

التي ينظمها الربنامج خالل فرتة 

من  الأول  الف�شل  وبداية  ال�شيف 

ال�شنة الدرا�شية القادمة.

وتاأتي عملية اختيار املبتعثني 

يحددها  معايري خا�شة  على  بناًء 

الرتاكمي  املعدل  ت�شم  الربنامج 

الـ امتحان  نتائج  اإىل  بالإ�شافة 

 SATالـ وامتحانات   IELTS
والريا�شيات  النقدية  القراءة  يف 

الربامج  ونتائج  والكتابة 

الربنامج  ينظمها  التي  التدريبية 

خالل فرتة ال�شيف.

الطلبة  عن  الإعالن  و�شيتم 

الذين مت اختيارهم �شمن برنامج 

الدرا�شية  للمنح  العهد  ويل 

ال�شنة  اأبريل من  العاملية يف �شهر 

اختيار 6 طلبة  �شيتم  اإذ  القادمة، 

طلبة  و4  احلكومية  املدار�س  من 

و�شتكون  اخلا�شة  املدار�س  من 

بني  منا�شفًة  الربنامج  بعثات 

البنني والبنات.

والتنمية  العمل  وزارة  قالت 

البحرين  مملكة  اإن  الجتماعية 

يوؤكد  جديًدا  دولًيا  اجنــاًزا  حققت 

املراأة  متكني  جمال  يف  تناف�شيتها 

ويف قطاع العمل وتعزيز دورها يف 

تقدمت  اإذ  الأعمال،  ريادة  جمالت 

تقرير  يف  نقطة   9.4 بواقع  اململكة 

والقانون  الأعمال  واأن�شطة  املراأة 

2022، ال�شادر عن جمموعة البنك 

الدويل يف 1 مار�س 2022.

البحرين  اأن  ــوزارة  ال وذكــرت 

»الأجر«،  موؤ�شر  يف  عاملًيا  ت�شدرت 

 100 100من  حتقيقها  خالل  من 

يقي�س  الذي  املوؤ�شر  هذا  يف  نقطة 

للم�شاواة  الداعمة  الت�شريعات 

بني  العمل  وطبيعة  الأجـــور  يف 

موؤ�شر  يف  تقدمها  وكذلك  اجلن�شني، 

يقي�س  ــذي  ال ــال«  ــم الأع ـــادة  »ري

امل�شاواة والتوازن بني اجلن�شني يف 

الفر�س والت�شهيالت املقدمة لريادة 

الأعمال.

على  التح�شن  ــذا  ه ــي  ــاأت وي

تقرير  يف  البحرين  مملكة  اأداء 

والقانون  الأعمال  واأن�شطة  املراأة 

تطوير  من  يتم  ما  ظل  يف   ،2022

والقوانني  والت�شريعات  لالإجراءات 

مت  التي  العالقة  ذات  الوطنية 

ال�شلطتني  بني  التعاون  عرب  �شنها 

وتف�شل  والت�شريعية،  التنفيذية 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

باإ�شدار  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

ل�شنة   )16( رقم  بقانون  املر�شوم 

2021 بتعديل بع�س اأحكام قانون 

العمل يف القطاع الأهلي رقم )36( 

اأ�شهم  ما  وتعديالته،   2012 ل�شنة 

التقدم،  لهذا  اململكة  حتقيق  يف 

خا�شة اأن هذه التعديالت قد جاءت 

املن�شو�س  امل�شاواة  ملبداأ  تكري�ًشا 

الد�شتور  من   )18( باملادة  عليه 

املــراأة  لها  و�شلت  التي  واملكانة 

البحرينية يف قطاع الأعمال.

وزير  ــد  اأك املنا�شبة،  وبهذه 

جميل  الجتماعية  والتنمية  العمل 

الدعم  اأن  حميدان  علي  حممد  بن 

املـــراأة  وتــقــدم  لتمكني  امل�شتمر 

البحرينية وتعزيز فر�شها النوعية 

دعمها  �شيما  املجالت،  خمتلف  يف 

الأعمال،  وريــادة  العمل  قطاع  يف 

الت�شريعات  وتطوير  وحتديث 

تناف�شيتها  لتعزيز  الالزمة  الوطنية 

ا�شتمرار  يف  اأ�شهم  قد  العمل،  يف 

حتقيق املزيد من املنجزات وتر�شيخ 

املحافل  املتقدمة يف  البحرين  مكانة 

بف�شل  وذلك  والعاملية،  الإقليمية 

التوجيهات امللكية ال�شامية حل�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه 

من  احلثيثة  واملتابعة  ورعاه،  اهلل 

�شاحب  برئا�شة  املوقرة  احلكومة 

بن  �شلمان  ــري  الأم امللكي  ال�شمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، وبقيادة 

�شاحبة  قبل  من  مبا�شرة  ومتابعة 

بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شمو 

العاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم 

الأعلى  املجل�س  رئي�شة  املفدى 

للمراأة.

هذا  اأن  اإىل  حميدان  واأ�ــشــار 

يعد  البحرين  ململكة  املحرز  التقدم 

من  للعديد  نظًرا  م�شتحًقا  اإجنــاًزا 

الت�شريعية  والتطورات  املبادرات 

ال�شاأن،  هذا  البالد يف  �شهدتها  التي 

الإجراءات  كافة  باتخاذ  والهتمام 

يف  وذلك  املــراأة،  متكني  تكفل  التي 

اإطار ا�شرتاتيجية التنمية امل�شتدامة 

يتوافق  مبا  اململكة  تتبناها  التي 

القت�شادية  البحرين  ــة  روؤي مع 

تنفيذه  مت  ما  اإىل  م�شرًيا   ،2030

الت�شريعات  على  تعديالت  من 

ا�شتكمال  يف  ت�شهم  التي  والقوانني 

لتحقيق  الت�شريعية  املنظومة 

اجلن�شني،  بني  وامل�شاواة  التوازن 

موؤكًدا يف هذا الإطار، حر�س اململكة 

والت�شريعات  القوانني  تطوير  على 

من  املزيد  خللق  الالزمة  الوطنية 

فر�س التقدم للمراأة يف جمال العمل 

ركيزة  كونها  الأعــمــال،  وريــادة 

التي  التنموية  امل�شرية  يف  اأ�شا�شية 

الع�شر  هــذا  يف  البالد  ت�شهدها 

الزاهر.

التي  التعديالت  �شملت  وقــد 

القطاع  يف  العمل  قانون  على  متت 

الأجور  يف  التمييز  حظر  الأهلي، 

الأعمال  يف  والعامالت  العمال  بني 

ذات القيمة املت�شاوية، وكذلك اإلغاء 

املادتني )31،30(، اإذ كانتا حتددان 

الأعمال التي ل يجوز ت�شغيل الن�شاء 

بني  فيما  لياًل  ت�شغيلهن  اأو  فيها 

وال�شابعة  م�شاًء  ال�شابعة  ال�شاعة 

التعديالت  هذه  جاءت  اإذ  �شباًحا، 

باتفاقية  اململكة  التزامات  متفقة مع 

 )111( رقم  الدولية  العمل  منظمة 

التمييز  بحظر   1958 ل�شنة 

ما  وهــو  واملهنة،  ال�شتخدام  يف 

البحرين احل�شارية  يعك�س �شورة 

ال�شاملة. التنموية  ونه�شتها 

ت�سدرت عاملًيا مبوؤ�سر »الأجر« بواقع 100 نقطة من 100.. حميدان:

البحرين حتقق اإجناًزا دولًيا جديًدا يف جمال متكني املراأة

�سارك مبناق�سة رفيعة ملجل�س الأمن حول املراأة وال�سالم.. الرويعي:

البحرين حتقق اأثًرا نوعًيا وتطوًرا م�ستداًما يف جمالت تقدم املراأة

التاأكيد  البحرين  مملكة  جددت 

الدولية  اجلهود  لكافة  دعمها  على 

وتقدم  نهو�س  اأجل  من  املبذولة 

التوازن  حتقيق  ي�شمن  مبا  املراأة، 

املجالت  جميع  يف  اجلن�شني  بني 

ويعزز  والإن�شانية،  التنموية 

يف  فاعل  ك�شريك  املراأة  اإ�شهامات 

الأمن وال�شالم على الأ�شعدة كافة.

جاء ذلك خالل م�شاركة ال�شفري 

املندوب  الرويعي  فار�س  جمال 

الأمم  لدى  البحرين  ململكة  الدائم 

املناق�شة  يف  بنيويورك  املتحدة 

ملجل�س  امل�شتوى  رفيعة  املفتوحة 

والأمن،  وال�شالم  املراأة  حول  الأمن 

حممد  بنت  مرمي  تراأ�شتها  والتي 

املناخي  التغري  وزيرة  املهريي 

العربية  الإمارات  بدولة  والبيئة 

عقدت  والتي  ال�شقيقة،  املتحدة 

تزامًنا مع اليوم العاملي للمراأة.

مملكة  اأن  الدائم  املندوب  واأكد 

�شاحب  ح�شرة  بقيادة  البحرين 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ت�شع  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

الوطنية  اأولوياتها  مقدمة  يف 

م�شتويات  اأق�شى  على  املحافظة 

الأمن الجتماعي مبا يدعم م�شاركة 

املجالت، وتوا�شل  املراأة يف جميع 

�شاحب  برئا�شة  املوقرة  احلكومة 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء، حفظه اهلل، جهودها لتقدمي 

واخلطط  والربامج  امل�شاريع 

الالزمة لإ�شراك املراأة عن�شًرا فاعالً 

يف امل�شرية التنموية ال�شاملة.

اأنه  اإىل  الدائم  املندوب  واأ�شار 

من خالل م�شاركة وتعاون خمتلف 

ذات  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات 

وبدعم  املجتمع،  وفئات  العالقة 

للمراأة،  الأعلى  املجل�س  ومتابعة 

امللكي  ال�شمو  �شاحبة  برئا�شة 

اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية 

املفدى،  البالد  عاهل  قرينة  خليفة 

مملكة  ا�شتطاعت  اهلل،  حفظها 

وتقدم  نوعي  اأثر  حتقيق  البحرين 

بني  التوازن  جمال  يف  م�شتدام 

والنتقال  املراأة،  وتقدم  اجلن�شني 

اإىل مرحلة تعميم التجارب الوطنية 

املمار�شات  اأف�شل  واإبراز  الناجحة، 

على امل�شتويات الإقليمية والدولية.

بجائزة  الدائم  املندوب  ونوه 

اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  »الأمرية 

التي  املراأة«  لتمكني  العاملية  خليفة 

للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  اأطلقتها 

الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون 

من�شة  ت�شكل  باتت  والتي  للمراأة، 

واإ�شهامات  جهود  اأثر  لبيان  دولية 

ومنظمات  وال�شركات  احلكومات 

ذوي  من  والأفراد  املدين  املجتمع 

املحققة  والإجنازات  الخت�شا�س، 

والفتيات  الن�شاء  متكني  جمال  يف 

هذه  اأن  مو�شًحا  العامل.  حول 

التي  النجاح  ق�ش�س  تربز  املن�شة 

وتتيح  وت�شجعه،  بالبتكار  ترحب 

ل�شالح  الفجوات  ل�شد  نهًجا جديًدا 

ويف  الأعمار  جميع  من  الن�شاء 

على  وتعمل  املجالت،  خمتلف 

اأوقات  يف  املبادرات  هذه  ا�شتدامة 

ال�شلم وال�شتقرار وكذلك يف اأوقات 

النزاعات والكوارث والأوبئة.

وقال املندوب الدائم اإن الإدماج 

يف  وم�شاركتها  للمراأة  القت�شادي 

باأهمية  يحظى  التنموية  امل�شرية 

والتعايف  النزاعات  منع  يف  بالغة 

من الأزمات، وهو ما يتطلب ت�شافر 

اجلهود واإقامة �شراكات على جميع 

ال�شالم  تعزيز  اأجل  من  الأ�شعدة 

املتاأثرة  املناطق  يف  املراأة  ودعم 

دور  من  للمراأة  ملا  النزاعات،  من 

التنمية  حتقيق  يف  وم�شهود  كبري 

وال�شلم  ال�شتقرار  وبناء  امل�شتدامة 

حر�س  عن  معرًبا  املجتمعي، 

كافة  دعم  على  البحرين  مملكة 

وتقدم  نهو�س  اإىل  الهادفة  اجلهود 

يف  تاأتي  التي  تلك  خا�شة  املراأة، 

التي  ال�شعبة  الظروف  هذه  مثل 

نبيلة  وباأهداف  العامل،  ي�شهدها 

يف  اإ�شافية  نوعية  نقلة  لتحقيق 

اإدماج املراأة وم�شاركتها يف عمليات 

من  انطالًقا  وذلك  ال�شالم،  حفظ 

بالتزاماتها  البحرين  مملكة  مت�شك 

وزير العمل

الهيئة الوطنية لعلوم الف�ساء ت�سارك

يف تنفيذ اخلطة الوطنية لنهو�س املراأة البحرينية

لعلوم  الوطنية  الهيئة  �شاركت 

الأعلى  املجل�س  فعالية  يف  الف�شاء 

الوطنية  باخلطة  اخلا�شة  للمراأة 

-2013( البحرينية  املراأة  لنهو�س 

املراأة  متكني  اإىل  ت�شعى  التي   ،)2022

امل�شاهمة  على  القدرة  متطلبات  من 

على  القائم  التنمية  م�شار  يف  التناف�شية 

احتياجات  واإدماج  الفر�س،  تكافوؤ  مبداأ 

فر�س  لها  يحقق  مبا  التنمية  يف  املراأة 

بخياراتها  والرتقاء  الأداء  يف  التميز 

مدى  والتعلم  حياتها،  جودة  نحو 

ال�شركاء  مع  التكامل  خالل  من  احلياة 

املوؤ�ش�شي.  العمل  واحللفاء يف 

رئي�س  البنعلي  جا�شم  اأمل  وقالت 

»اإن  وامل�شاريع:  ال�شرتاتيجي  التخطيط 

بتزويد  تقوم   2019 عام  ومنذ  الهيئة 

مب�شتجدات  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

يف  واجنازاتها  اخلطة  اأداء  موؤ�شرات 

�شبيل تنفيذ املبادرات املتعلقة بها �شمن 

تقدم  ا�شتدامة  ل�شمان  املبذولة  جهودها 

على  وتاأكيًدا  املجالت،  جميع  يف  املراأة 

وعلوم  البتكار  نحو  التوجه  اأهمية 

وال�شرتاتيجيات  اخلطط  يف  امل�شتقبل 

حمور  حتقيق  يف  ي�شهم  ومبا  الوطنية، 

الوطنية  اخلطة  من  احلياة  مدى  التعلم 

للفرتة  البحرينية  املراأة  لنهو�س 

الهيئة  �شاركت  كما   .)2022-2019(

للمجل�س حول  مرئياتها  برفع  العام  هذا 

الوطنية  للخطة  املقرتحة  املبادرات 

 )2030-2023( القادمة  للمرحلة 

املراأة  م�شاركة  ا�شتدامة  �شمان  بهدف 

امل�شتقبل  علوم  جمالت  يف  البحرينية 

املتاحة  والفر�س  اخليارات  وتو�شيع 

لتعزيز  الذاتية  املعرفة  وتنمية  لها 

املتطلبات  لتلبية  التناف�شية  قدرتها 

التحول  يف  الوطنية  والأولويات 

الرقمي«. لالقت�شاد 

اأمل البنعلي

وزيرة ال�سحة تهنئ قرينة امللك لت�سدرها 

قائمة »مبادرة القيادات الن�سائية«

وزير �سوؤون الكهرباء واملاء يهنئ قرينة امللك

نائب رئي�س الأمن العام يقوم 

بجولة ميدانية يف حلبة البحرين الدولية

رفعت وزيرة ال�شحة فائقة بنت �شعيد 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى  ال�شالح 

الأمرية �شبيكة  امللكي  ال�شمو  اإىل �شاحبة 

بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل البالد 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  املفدى 

ال�شادرة  القائمة  مبنا�شبة ت�شدر �شموها 

الن�شائية  القيادات  مبادرة  قبل  من 

املعا�شرة والتاريخية التي جرى الإعالن 

الأوروبي لدى  عنها من قبل وفد الحتاد 

للغابون،  الدائمة  والبعثة  املتحدة  الأمم 

العاملي  لليوم  اليون�شكو  اإطالق  مبنا�شبة 

الأطراف،  متعدد  العمل  جمال  يف  للمراأة 

العمل  لإ�شهاماتها يف جمال  تقديًرا  وذلك 

القيادي  �شموها  ودور  الأطراف،  متعدد 

البارز والرائد يف �شتى املجالت التنموية 

جهود  من  بذلته  وما  واملجتمعية، 

�شالح  يف  ت�شب  م�شهودة  وم�شاهمات 

ودعم  الوطني،  امل�شتوى  على  املراأة  تقدم 

الكفاءات وبناء اخلربات النوعية واإبرازها 

على املن�شات الإقليمية والدولية.

واأكدت وزيرة ال�شحة اأن هذا الإجناز 

البحرينية  املراأة  تقدم  يوؤكد  الذي  الرفيع 

�شل�شلة  �شمن  ياأتي  املجالت؛  �شتى  يف 

تقديًرا  والإقليمية  الدولية  الإجنازات  من 

العظيمة،  �شموها  لإجنازات  وعرفاًنا 

التنموية  روؤيتها  على  اإجماًعا  ويعك�س 

مملكة  تبووؤ  يف  �شاهم  مما  ال�شديدة، 

الأمم  بني  الرفيعة  املكانة  البحرين 

التنموية  امل�شرية  ظل  يف  وال�شعوب 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه.

املبارك  نا�شر  بن  وائل  املهند�س  رفع 

وزير �شوؤون الكهرباء واملاء، اإىل �شاحبة 

ال�شمو امللكي الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم 

املفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة،  اآل 

اأ�شمى  للمراأة،  الأعلى  املجل�س  رئي�شة 

اآيات التهاين والتربيكات مبنا�شبة ت�شدر 

مبادرة  قبل  من  ال�شادرة  القائمة  �شموها 

والتاريخية  املعا�شرة  الن�شائية  القيادات 

وفد  قبل  من  عنها  الإعالن  جرى  التي 

املتحدة  الأمم  لدى  الأوروبي  الحتاد 

والبعثة الدائمة للغابون، مبنا�شبة اإطالق 

اليون�شكو لليوم العاملي للمراأة يف جمال 

العمل متعدد الأطراف.

اأن  الكهرباء واملاء  واأكد وزير �شوؤون 

املفدى  البالد  عاهل  قرينة  �شمو  �شدارة 

ال�شمو  �شاحبة  جهود  على  بناء  جاء 

يف   البحرينية  املراأة  دعم  يف  اهلل  حفظها 

يف  كافة،  واملجتمعية  التنموية  املجالت 

بقيادة  ال�شاملة  التنموية  امل�شرية  ظل 

املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

حفظه اهلل ورعاه، اإذ ياأتي هذا التكرمي يف 

بقيادة  العطاء  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  ظل 

�شموها للمجل�س الأعلى للمراأة ونتاج هذا 

العمل تر�شيخ ملكانة املراأة البحرينية يف 

جميع املجالت.

نائب  الزايد  حممد  عبداهلل  اللواء  قام 

يف  ميدانية  بجولة  العام  الأمن  رئي�س 

حلبة البحرين الدولية، حيث �شهد التمرين 

الفرتا�شي الذي نفذه الدفاع املدين، وزيارة 

اجلولة  خالل  تفقد  كما  العمليات،  غرفة 

الأمنية  والرتتيبات  ال�شتعدادات  باحللبة 

البحرين  جائزة  بطولة  لإجناح  الالزمة 

الكربى ل�شباقات الفورمول 1، حيث اطلع 

والإجراءات  الأمنية  اخلطة  على  خاللها 

والفاعلية  اجلاهزية  مدى  من  والتاأكد 

حلفظ الأمن والنظام.

العام  الأمن  رئي�س  نائب  واأ�شاد 

بتوجيهات وزير الداخلية لتخاذ الإجراءات 

والتدابري كافة التي ت�شمن حتقيق احلماية 

الأمنية املطلوبة لتاأمني ال�شباق وامل�شاركني 

العام  الأمن  رئي�س  مبتابعة  منوًها  فيه، 

للخطة الأمنية لإجناح هذا احلدث العاملي 

وتاأمينه. واأ�شاف اأن اخلطة الأمنية ت�شتمل 

على عدد من الفر�شيات الأمنية التي تنفذها 

تعك�س  والتي  امل�شاركة،  الأمنية  الأجهزة 

ال�شباق  تاأمني  على  وقدرتها  جاهزيتها 

وامل�شاركني فيه بكل احرتافية ومهنية.
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يتقدم
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق املوا�صاة اإىل الزميل

م�صطفى نورالدين

خاله

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعـــاىل

�صائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته

وي�صكنه ف�صيح جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان

وزير العدل يبحث مع رئي�س الوطنية 

حلقوق االإن�صان تعزيز جماالت التعاون 

اجتمع ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�شالمية والأوقاف 

مع املهند�س علي اأحمد الدرازي رئي�س امل�ؤ�ش�شة ال�طنية حلق�ق الإن�شان.

وجرى خالل اللقاء بحث تعزيز جمالت التعاون امل�شرتك يف جمال حق�ق الإن�شان.

قيم  تكري�س  يف  الإن�شان  حلق�ق  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شة  بدور  العدل  وزير  واأ�شاد 

املرتبطة  ال�شكاوى  امل�ؤ�ش�شية يف تلقي  الآليات  اأهمية  الإن�شان، م�ؤكًدا  ومبادئ حق�ق 

بحق�ق الإن�شان ودرا�شتها واإحالتها ح�شب الخت�شا�س.

وزير العدل: البحرين حري�صة 

على اإعداد وتهيئة جيل قراآين و�صطي

اأكد وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�شالمية 

والأوقاف ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة 

اأن الإجنازات املت�ا�شلة التي يحققها اأبناء 

للمملكة  متثيلهم  خالل  البحرين،  مملكة 

تكن  مل  الدولية،  القراآنية  امل�شابقات  يف 

لتتحقق ل�ل ف�شل اهلل تعاىل وت�فيقه اأولً 

�شاحب  ال�شديدة حل�شرة  الت�جيهات  ثم 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

حك�مته  واهتمام  املفدى،  البالد  عاهل 

الربامج  جلميع  امل�شتمر  ودعمها  امل�قرة 

الكرمي  القراآن  بخدمة  املتعلقة  والأن�شطة 

جميع  من  حفظته  مب�شت�ى  والرتقاء 

اجل�انب، اإذ ترجمت تلك الإجنازات اهتمام 

القيادة وحر�شها على اإعداد وتهيئة جيل 

قراآين و�شطي.

جاء ذلك خالل تكرميه، مبكتبه اأم�س 

ي��شف  بالل  يحيى  املت�شابق  الأربعاء، 

م�شابقة  يف  عاملًيا  الثاين  باملركز  الفائز 

الكرمي  القراآن  حلفظ  الدولية  اجلزائر 

ال�شابعة  دورتها  يف  وتف�شريه  وجت�يده 

الكرمي كامالً  القراآن  ع�شرة يف فرع حفظ 

مع التج�يد والتف�شري، التي اأقيمت م�ؤخًرا 

كّرم  كما  املرئي،  الت�شال  تقنية  عرب 

ال�شيخ املقرئ ح�شني خالد ع�شي�س جميز 

بالقراءات الع�شر، وذلك لدوره الكبري يف 

حتفيظ القراآن الكرمي للمت�شابق يحيى.

العدل  وكيل  من  كل  اللقاء  ح�شر 

عي�شى  القا�شي  الإ�شالمية  وال�ش�ؤون 

�شامي املناعي، وال�كيل امل�شاعد لل�ش�ؤون 

الإ�شالمية الدكت�ر حممد طاهر القطان.

فخره  عن  العدل  وزيــر  اأعــرب  وقد 

يحققها  التي  امل�شرفة  باملراكز  واعتزازه 

امل�شابقات  يف  البحريني�ن  املت�شابق�ن 

القراآنية الدولية، والتي ُت�شاف اإىل �شجل 

يف  البحرين  ململكة  احلافلة  ــازات  الإجن

امل�شاركة  عن  ف�شالً  الكرمي،  القراآن  جمال 

يف تنظيم هذه امل�شابقات لعدد من الدول، 

واكت�شبها  حازها  التي  للخربة  وذلــك 

الإعداد  يف  الإ�شالمية  ال�ش�ؤون  منت�شب� 

والتنظيم مل�شابقات القراآن الكرمي الدولية، 

م�شيًدا يف ال�قت ذاته بالدور الكبري الذي 

ي�شطلع به املحّفظ�ن.

وزير املوا�صالت يجتمع مع اأع�صاء جلنة معر�س البحرين الدويل للطريان

ا�صتقطاب �صركات الطريان العاملية وفرق العرو�س اجلوية

تعمل حتت غطاء موؤ�ص�صات جتارية وم�صرفية

دولة خليجية تتابع حتركات �صخ�صيات قطرية على �صلة باالإرهاب والف�صاد

ال�شيخ  �شم�  من  بت�جيهات 

املمثل  خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل 

البالد  ملك  جلاللة  ال�شخ�شي 

العليا  اللجنة  رئي�س  املفدى 

البحرين  ملــعــر�ــس  املــنــظــمــة 

كمال  اجتمع  للطريان،  ــدويل  ال

امل�ا�شالت  وزير  حممد  اأحمد  بن 

اللجنة  رئي�س  نائب  والت�شالت 

البحرين  ملعر�س  املنظمة  العليا 

باأع�شاء  الدويل للطريان 2022، 

بح�ش�ر  للطريان،  معر�س  جلنة 

امل�شلم  بح�شني  بن  حممد  الل�اء 

اجل�ية  ال�شخري  قاعدة  قائد 

وغــارث  امللكي،  اجلــ�  ب�شالح 

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  روجر 

فانربا الدولية املنظمة للمعر�س، 

ــى اآخـــر  ــــك لـــالطـــالع عــل وذل

املعر�س  وجتهيزات  م�شتجدات 

�شت�شت�شيفه مملكة  والذي  القادم 

 9 مــن  الــفــرتة  خــالل  البحرين 

يف   2022 ن�فمرب   11 ولغاية 

القاعدة اجل�ية بال�شخري.

نقل  الجتماع  بــدايــة  ويف 

والت�شالت  امل�ا�شالت  وزيــر 

وتقدير  حتيات  احل�ش�ر  اإىل 

اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شم� 

جلاللة  ال�شخ�شي  املمثل  خليفة 

اللجنة  رئي�س  املفدى  البالد  ملك 

البحرين  ملعر�س  املنظمة  العليا 

التي  للجه�د  للطريان،  الــدويل 

للمعر�س  املنظمة  اللجنة  بذلتها 

يف العداد لهذا احلدث املهم الذي 

�شامية  ملكية  رعاية  حتت  يقام 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  لدن  من 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

ملك البالد املفدى.

ــاع  ــم ــت الج خــــالل  ومت   

كافة  الرتتيبات  ا�شتعرا�س 

الإعداد  اأجل  من  اتخاذها  مت  التي 

اطالع  مت  وقد  القادم،  للمعر�س 

اخلط�ات  كافة  على  اللجنة 

العليا  اللجنة  اتخذتها  التي 

�شركات  ل�شتقطاب  املنظمة 

ال�شلة  ذات  وال�شركات  الطريان 

ب�شناعة الطريان العاملية الكربى 

البحرين  معر�س  يف  للم�شاركة 

مت  اإذ   ،2022 للطريان  الــدويل 

كبري  عدد  ح�ش�ر  على  التاأكيد 

وفرق  الدولية  ال�شركات  من 

بحث  مت  كما  اجل�ية.  العرو�س 

التي  والفعاليات  املعر�س  برامج 

ع�شر  مرور  مبنا�شبة  تقام  �ش�ف 

املعر�س،  انطالق  على  �شن�ات 

الرتتيبات  مناق�شة  مت  وكذلك 

لكبار  الدع�ات  بت�جيه  اخلا�شة 

يف  الــعــامل  يف  ــرار  ــق ال �شناع 

والع�شكري  املدين  الطريان  قطاع 

حل�ش�ر  الر�شمية  ــ�د  ــ�ف وال

املعر�س.

ال�زير  ــدم  ق اخلــتــام،  ويف 

ال�شيخ  ل�شم�  والمتنان  ال�شكر 

رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل 

ملعر�س  املنظمة  العليا  اللجنة 

على  للطريان  الــدويل  البحرين 

ي�ليه  ــذي  ال واملتابعة  الدعم 

ــدويل،  ال املعر�س  لهذا  �شم�ه 

دفاع  ق�ة  تبذلها  التي  واجله�د 

امللكي  اجلــ�  و�شالح  البحرين 

ب�زارة  املدين  الطريان  و�ش�ؤون 

واأع�شاء  والت�شالت  امل�ا�شالت 

البحرين  ملعر�س  املنظمة  اللجنة 

فانربا  و�شركة  للطريان  الدويل 

الدولية ال�شريك ال�شرتاتيجي يف 

التنظيم.

دعم  على  ــر  ــ�زي ال ــى  ــن واأث

تقدمي  يف  ال�طنية  ال�شركات 

املعر�س،  فعاليات  لرعاية  الدعم 

الراعي  بتلك�  �شركة  يف  املتمثل 

و�شركة  للمعر�س،  الر�شمي 

الر�شمي  الناقل  اخلليج  طريان 

للمعر�س، و�شركة بابك�، و�شركة 

احلرة  الأ�ــشــ�اق  و�شركة  البا، 

البحرين، و�شركة مطار البحرين، 

األ،  ا�ــس  ودي  با�س،  و�شركة 

ال�طني،  البحرين  وبنك  ومتكني، 

و�شركة  الك�يتي،  التم�يل  وبيت 

العربية  امل�شرفية  اخلــدمــات 

لل�شناعات  اخلليج  و�شركة 

ل�كهيد  و�شركة  البرتوكيماويات 

مارتن الأمريكية. 

باجله�د  ال�زير  اأ�شاد  كما 

القطاعات  كافة  مــن  املبذولة 

امل�شهمني  ـــراد  والأف احلك�مية 

اإجناح  اأجل  البحرين( من  )فريق 

ما  بعد  خا�شة  القادم،  املعر�س 

الدويل  البحرين  معر�س  حققه 

اخلم�س  الـــدورات  يف  للطريان 

املا�شية من جناح على امل�شت�يني 

اأ�شادت  والذي  والعاملي  الإقليمي 

تنظيمه  بح�شن  اجلهات  كافة 

متقدمة  مل�شت�يات  وحتقيقه 

جمال  يف  الدولية  املعار�س  بني 

الطريان.

لندن - خا�س:

العا�شمة  يف  ومراقب�ن  ن�شطاء  قال 

اإحدى الدول اخلليجية  اإن  الربيطانية لندن 

من  كبريا  وتــذمــرا  متلمال  حاليا  ت�شهد 

فيها،  قطر  دولة  تتبعها  التي  املمار�شات 

�شمعتها  وا�شتغالل  نف�ذها،  مد  وحماولة 

خارج  اأعمال  يف  الدولية  ومكانتها  الطيبة 

اإطار القان�ن ومع جماعات م�شب�هة.

ال�شلطات  اإبالغ  مت  اأنه  ه�ؤلء  واأ�شاف 

تق�م  مبا  اخلليجية  الدولة  هذه  يف  العليا 

م�ؤ�ش�شات  به قطر من ممار�شات وذلك عرب 

ذمم  �شراء  وحماولت  وم�شرفية،  جتارية 

بع�س ال�شخ�شيات.

نف�ذ  ذات  �شخ�شيات  اأن  واأو�شح�ا 

ا�شتفهام  وعالمات  �شك�ك  ح�لها  وتــدور 

ر�شمي،  غطاء  حتــت  ا�شتطاعت  كبرية 

م�ؤخرا، التغلغل يف امل�ؤ�ش�شات التابعة لهذه 

جتارية  �شركات  واإن�شاء  اخلليجية،  الدولة 

وا�شعاف  التج�ش�س  اأعمال  يف  وا�شتغاللها 

هذه  يف  ال�طنية  ال�شركات  و�شع  وزعزعة 

الدولة اخلليجية.

بع�س  اإن  املــراقــبــ�ن  ـــ�ؤلء  ه وقـــال 

اأ�ش�ل  من  هي  -التي  القطرية  ال�شخ�شيات 

عربية ووردت ا�شماوؤها يف ق�شايا قان�نية 

والف�شاد-  بالإرهاب  ل�شلتها  بريطانيا  يف 

الدولة  تنفذ حاليا م�شاريع �شخمة يف هذه 

العمليات  اأن  من  خماوف  مثرية  اخلليجية، 

هذه  غطاء  حتت  جتــري  التي  امل�شرفية 

جماعات  لتم�يل  الأ�شل  يف  هي  امل�شاريع 

م�شب�هة.

ن�شره  ا�شتق�شائي  تقرير  اإىل  واأ�شاروا 

وردت  اأ�شماء  عن  ن�فيغيرت«  »ف�د  م�قع 

جانب  اإىل  بريطانية  ق�شائية  وثائق  يف 

م�ؤ�ش�شات م�شرفية قطرية �شبق اأن ت�رطت 

ا�شتطاعت  الإرهاب، وهي  ق�شايا مت�يل  يف 

وتدير  كبرية  قاعدة  لها  ت�ؤ�ش�س  اأن  الآن 

م�شاريع متعددة يف هذه الدولة اخلليجية.

املرتبطة  ال�شخ�شيات  هذه  اإن  وقال�ا 

اتبعته  الذي  الأ�شل�ب  نف�س  تتبع  بالدوحة 

�شراء  عرب  ــك  وذل اأخـــرى،  دول  يف  قطر 

لتمرير  ال�شعيفة  ال�شخ�شيات  بع�س  ذمم 

لدى  قلقا  مايثري  وه�  واأهدافها،  م�شاريعها 

ال�شلطات هناك من عمليات ف�شاد يف بع�س 

امل�اقع.

ال�شلطات  اأن  املراقبني  ه�ؤلء  واأ�شاف 

تعكف  اخلليجية  الدولة  هذه  يف  العليا 

حاليا على درا�شة هذا امللف الذي اأثار تذمرا 

الر�شمية،  الأو�شاط  يف  كبريا  وامتعا�شا 

وذلك من اجل �شمان عدم ت�رط اية م�ؤ�ش�شة 

عمليات  اأو  م�شب�هة  اأعمال  اأي  يف  ر�شمية 

ف�شاد.

البنخليل: نيل الو�صام الرفيع ميّثل دعًما غري حمدود ملنت�صبي املركز

ت�صليم منت�صبي مركز االت�صال الوطني و�صام االأمري �صلمان بن حمد

البنخليل  حممد  ي��شف  اأكد 

ملركز  التنفيذي  الــرئــيــ�ــس 

اعتزاز  اأن  ال�طني  الت�شال 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

اآل خليفة عاهل  حمد بن عي�شى 

�شاحب  وتثمني  املفدى،  البالد 

�شلمان  ــري  الأم امللكي  ال�شم� 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

رئي�س جمل�س ال�زراء، للجه�د 

العاملني  لكل  املخل�شة  ال�طنية 

للت�شدي  الأمامية  ال�شف�ف  يف 

الك�ادر  من  ك�رونا  لفريو�س 

البحرين،  ال�شحية، وق�ة دفاع 

واجلهات  الداخلية،  ووزارة 

دافًعا  ميثل  كافة،  امل�شاندة 

العزم  بــذات  العمل  مل�ا�شلة 

م�شيًدا  ال�احد،  الفريق  وبروح 

الت�شال  مركز  م�ظفي  بجه�د 

اأداء  على  وحر�شهم  ال�طني 

واإخال�س  تفاٍن  بكّل  ال�اجبات 

لل�طن. خدمة 

التنفيذي  الرئي�س  وتابع 

اأن  ال�طني  الت�شال  ملركز 

حتى  حتقق  ما  على  احلفاظ 

من  املزيد  بذل  ي�شتدعي  الي�م 

للنجاحات  لل��ش�ل  اجله�د 

اأن  اإىل  مــ�ــشــرًيا  املــنــ�ــشــ�دة، 

التقدير امللكي بنيل هذا ال��شام 

حمدود  غري  دعًما  ميّثل  الرفيع 

كبري  وتقدير  املركز  ملنت�شبي 

املخل�شة  ال�طنية  جله�دهم 

الفاعلة  وم�شاركتهم  وامل�شك�رة 

عزم  بكل  للجائحة  الت�شدي  يف 

وتفان.

ت�شليم  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 

الرئي�س التنفيذي ملركز الت�شال 

اأحمد  بح�ش�ر  اأم�س،  ال�طني 

الرئي�س  نائب  العريفي  خالد 

التــ�ــشــال  ملــركــز  التنفيذي 

�شلمان  الأمري  »و�شام  ال�طني 

الطبي«  لال�شتحقاق  حمد  بن 

منت�شبي  من  ال�طنية  للك�ادر 

اإنفاًذا  ال�طني،  الت�شال  مركز 

اإطار  ويف  ال�شامي  امللكي  لالأمر 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  ت�جيه 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

املعنية  ال�زراء جلميع اجلهات 

يف  للعاملني  ال��شام  بت�شليم 

الك�ادر  من  الأمامية  ال�شف�ف 

البحرين،  ال�شحية، وق�ة دفاع 

ووزارة الداخلية، وكل اجلهات 

امل�شاندة.

التنفيذي  الرئي�س  هناأ  وقد 

الأمري  »و�شام  على  احلا�شلني 

لال�شتحقاق  حمد  بن  �شلمان 

�شكره  عــن  معرًبا  الطبي«، 

املخل�شة  جله�دهم  وتقديره 

باأهمية  من�ًها  واملــبــذولــة، 

ال�شتمرار نح� حتقيق مزيٍد من 

باخلري  يع�د  ومبا  النجاحات 

والنماء ل�شالح اجلميع، متمنًيا 

الت�فيق  دوام  وللجميع  لهم 

والنجاح.

منت�شب�  اأعرب  جانبهم،  من 

الذين  ال�طني  الت�شال  مركز 

الأمــري  و�شام  بت�شلّم  ت�شرف�ا 

لال�شتحقاق  حمد  بــن  �شلمان 

بهذا  الفخر  بالغ  عــن  الطبي 

هذا  اأن  م�ؤكدين  ال�شامي،  التكرمي 

ال��شام يعد حافًزا لبذل املزيد من 

اأجل خدمة البحرين ودعم تقدمها 

وازدهارها.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

P  8

Link

Link

P  8

Link

حمليات 08www.alayam.com

اخلمي�س 7 �شعبان 1443 ـ العدد 12024

Thursday 10th March 2022 - No. 12024

م�ؤكًدا اأهمية التن�شيق اخلليجي ب�شاأن زراعة الكلى

الأع�����ش��اء ل���زراع���ة  م���رك���ز  اإن�������ش���اء  اإىل  ي���دع����  ال��ع��ري��������ض  د. 
حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

الباطنية  الأمرا�س  ا�شت�شاري  اأكد 

وع�ش�  الكلى  وزراعة  ال�شغط  واأمرا�س 

جمل�س ال�ش�رى الدكت�ر اأحمد �شامل العري�س 

اأن عالجات اأمرا�س الكلى املت�افرة يف مملكة 

م�شريا  عامليا،  املت�افرة  نف�شها  هي  البحرين 

الكلى  البحرين ملر�شى  العالجات يف  اأن  اإىل 

الع�شرين،  القرن  �شبعينات  يف  بداأت  املزمن 

يف  اأن�شئت  الكلى  لغ�شيل  وحدة  اأول  واأن 

وكانت   ،1975 عام  ال�شلمانية  م�شت�شفى 

ت�شم اأربعة اأجهزة للغ�شيل الدم�ي يف بداية 

الثمانينات من القرن املا�شى.

يف  اأجريت  كلى  زراعة  »اأول  واأ�شاف: 

اأن  اأقارب، يف حني  من  البحرين يف 1995 

دماغيا  مت�فى  من  كانت  كلى  زراعة  اأول 

ملري�س بحريني يف عام 1998«.

�ش�طا  قطعت  البحرين  مملكة  اإن  وقال 

عالجات  تقدم  واأ�شبحت  متقدما،  عالجيا 

حديثة لإنقاذ ه�ؤلء املر�شى امل�شابني بهب�ط 

مزمن يف الكلى مثل العالج بالديلزة الدم�ية 

والربوتينية، وزراعة الكلى عند ت�افر متربع 

من الأهل اأو ت�افر الكلى من املت�فني دماغيا، 

مناطق  يف  للديلزة  مراكز  ثالثة  ت�فري  ومت 

من  اأكرث  ت�شم  البحرين  مملكة  من  خمتلفة 

120 وحدة غ�شيل دم�ي.

وعرب ت�شريح خا�س لـ»الأيام« مبنا�شبة 

ي�افق  الذي  الكلى  ملر�شى  العاملي  الي�م 

جمعية  رئي�س  نا�شد  مار�س،  من  العا�شر 

اأ�شدقاء مر�شى الكلى الدكت�ر اأحمد العري�س 

احلك�مة امل�قرة اإن�شاء مركز زراعة الأع�شاء 

ومنها الكلى، م��شحا اأنهم عمل�ا على الدع�ة 

لإن�شائه من منت�شف الت�شعينات، وقد اأ�شدر 

املغف�ر له باإذن اهلل ال�شيخ عي�شى بن �شلمان 

قان�ن زراعة الأع�شاء يف عام 1998، وه� 

معظم  م�اده  من  ا�شتفادت  متقدم  قان�ن 

الدول اخلليجية، وكذلك �شدر قان�ن الل�ائح 

التنفيذية مل�شروع زراعة الأع�شاء يف مملكة 

البحرين عام 2020.

وتابع »نحن ننتظر من اجلهاز التنفيذي 

ال�شحة  ووزارة  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  يف 

وتطبيقها  الق�انني  هذه  و�شع  البحرين  يف 

التن�شيق  يجب  وكذلك  ال�اقع،  اأر�س  على 

الكلى  خ�ش��شا  الأع�شاء  زراعة  مراكز  مع 

ويف  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف 

املت�فني  اأع�شاء  من  ال�شتفادة  م��ش�ع 

دماغيا وتبادلها ملن يف حاجة لها من املر�شى 

يف هذه الدول«.

»ما  بالق�ل:  العري�س  الدكت�ر  وعربرّ 

الكلى،  زراعة  مركز  اإقامة  ه�  بايل  ي�شغل 

ووافق  بقان�ن  م�شروع  مقرتح  قدمت  ولهذا 

لأن  متفائل  واأنا  ال�ش�رى،  جمل�س  عليه 

رئي�س  خ�ش��شا  ال�شحية،  امل�ؤ�ش�شة  اإدارة 

املجل�س الأعلى لل�شحة الفريق طبيب ال�شيخ 

رواد  من  كرائد  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

العمل ال�شحي، متفهم وو�شع امل�شروع على 

الهتمام، بل وي�شاعدنا يف ذلك  اأعلى درجة 

حمد  امللك  وم�شت�شفى  ال�شحة  وزارة  اأطقم 

احلك�مة  من  ودعم  الع�شكري  وامل�شت�شفى 

التي تفهمها  الكل�ي  الف�شل  امل�قرة، فم�شكلة 

لنا  تهيئ  اأبعادها  وتدرك  جيدا  الدولة 

امل�شار لال�شتفادة من جتربة اململكة العربية 

اأن  �شيما  ل  والناجحة،  الرائدة  ال�شع�دية 

من اأ�ش�س م�شروع زراعة الأع�شاء ه� خادم 

اآل  ال�شريفني �شلمان بن عبدالعزيز  احلرمني 

�شع�د حفظه اهلل حينما كان اأمريا للريا�س، 

حيث  خليجيني،  كاأطباء  به  نفخر  ما  وهذا 

 40 زراعة  من  فهد  امللك  م�شت�شفى  متكن 

�شخمة  معل�مات  �شبكة  وميتلك  كلية،  األف 

وربط بامل�ؤ�ش�شات الطبية من ع�شري واأبها اإىل 

�شمال اململكة و�شرقها وغربها، وهذا امل�شروع 

تاأ�ش�س يف الثمانينات كما قلت على يد خادم 

احلرمني ال�شريفني«.

بل  البحرين،  ربط  »بالإمكان  وقال: 

العربية  اململكة  مبنظ�مة  اخلليج،  دول  وكل 

الفكرة  وهذه  واحد،  بلد  فكلنا  ال�شع�دية، 

اأحد  واأنا  الت�شعينات  منت�شف  منذ  مطروحة 

الداعني لها، بحيث يتم تخ�شي�س مركز لزراعة 

التعاون  جمل�س  دول  م�شت�ى  على  الأع�شاء 

الريا�س ونخطط  اخلليجي، وكنا جنتمع يف 

بالف�شل  امل�شابني  مر�شانا  لإنقاذ  الربط  لهذا 

الكل�ي من خالل نقل كلى املت�فني دماغيا يف 

�شكانها  تعداد  يرتاوح  التي  اخلليج  منطقة 

قرابة 55 ملي�نا، اإذ يتم ت�شجيل حالت ال�فاة 

الدماغية التي -كما قلت- تنقذ املر�شى وتنهي 

معاناتهم مع الف�شل الكل�ي«.

 

الإح�شاءات املت�افرة حتى الي�م:

عالجهم  يتم  الذين  املر�شى  حالت  عدد 

الربوتينية  اأو  الدم�ية  الديلزة  بطريقة 

جتاوز 800 مري�س يف مملكة البحرين، اأما 

من مت زراعة كلى لهم من متربعني اأقارب اأو 

 150 عددهم  فيتجاوز  دماغيا  مت�فني  من 

ثالثة  يف  عالجهم  يتابع�ن  وهم  مري�شا، 

ال�شلمانية  م�شت�شفى  يف  للديلزة  مراكز 

يف  كان�  مبارك  )املرح�م  الديلزة  ومركز 

الب�شيتني ويف املحرق ومركز املرح�م ال�شيخ 

اأما  الرفاع(،  يف  خليفة  اآل  خالد  بن  عبداهلل 

متابعة املر�شى الدين مت زراعة كلى لهم فتتم 

ق�شم  يف  ال�شلمانية  م�شت�شفى  يف  متابعته 

املرح�م خليل امل�ؤيد لأمرا�س الكلى.

الإح�شاءات املتعلقة بالإ�شابة

بهب�ط مزمن بالكلى دولًيا

الإ�شابات  اأن  اإىل  الح�شاءات  وت�شري 

ملي�ن   753 تقارب  املزمن  الكلى  مبر�س 

�شخ�س على م�شت�ى العامل يف عام 2016؛ 

ذكر. ويف  ملي�ن  اأنثى و336  ملي�ن   417

حالة  ملي�ن   1.2 يف  ت�شببت   2015 عام 

وفاة، بارتفاع من 409 اآلف يف عام 1990. 

من  عدد  اأكرب  يف  ت�شهم  التي  والأ�شباب 

يف  مزمن  بهب�ط  لالإ�شابة  نتيجة  ال�فيات 

الكلى هي ارتفاع �شغط الدم عند 550.000، 

 ،418.000 عند  ال�شكري  مر�س  يليه 

والتهاب كبيبات الكلى عند 238.000.

الدكتور اأحمد العري�ض

700 مري�ض يخ�شع�ن لغ�شيل الكلى يف امل�شت�شفيات واملنازل.. العرادي:

 10% ن�شبة الزيادة يف الإ�شابة باأمرا�ض الكلى �شن�ًيا يف البحرين
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[ ما اأبرز اأمرا�ض الكلى انت�شارا يف البحرين؟

انت�شارا  الأمرا�س  اأكرث  من  يعد  املزمن  الكل�ي  الف�شل 

ال�شغط  باأمرا�س  الإ�شابة  م�شاعفات  نتيجة  البحرين،  يف 

اآلم  من  يعاين  ملن  امل�شكنات  تناول  اىل  اإ�شافة  وال�شكري، 

مزمنة يف العظام واملفا�شل.

[ كم عدد املر�شى الذين يتلقون العالج يف ال�شلمانية �شنوًيا؟

يتلقى نح� 5 اآلف مري�س العالج يف ال�شلمانية �شن�يا، 

ومن  النظام  ي�شجل�ن يف  من  اىل  اإ�شافة  متفاوتة،  بدرجات 

يخ�شع�ن لغ�شيل الكلى، وبالتايل ن�شتطيع اإن نق�ل اإن هناك 

10% زيادة يف الإ�شابة باأمرا�س الكلى �شن�يا يف البحرين.

يف  الكلى  لغ�شيل  يخ�شعون  الذين  املر�شى  عدد  كم   ]

البحرين؟

الكلى  باأمرا�س  الإ�شابة  يف  ارتفاع   %10 نح�  هناك   

�شن�يا يف البحرين. مثال يف 2011، كان هناك قرابة 250 

مري�شا يعان�ن من الف�شل الكل�ي ويخ�شع�ن لغ�شيل لغ�شيل 

الكلى، واأ�شبح الآن لدينا نح� 700 مري�س يتلق�ن العالج 

اأ�شب�عيا،  مرات  ثالث  او  ي�مي  ب�شكل  �ش�اء  الكلى،  غ�شيل 

مبعنى  الربوتيني،  للغ�شيل  يخ�شع�ن  منهم   %10 ونح� 

الكل�ي  للغ�شيل  يخ�شع�ن  منهم  مري�شا   70 نح�  وج�د 

الربوت�ين، اىل جانب 630 مري�شا يتلق�ن الغ�شيل الكل�ي 

الطبي  ال�شلمانية  جممع  يف  اأ�شب�عيا  مرات  ثالث  الدم�ي 

ومبركز عبدالرحمن كان� يف الب�شيتني.

[ كم تبلغ تكلفة عمليات غ�شيل الكلى يوميًا للمري�ض، مع 

اإىل  املتكرر  والدخول  وامل�شاعفات  امل�شاحبة  الأدوية  احت�شاب 

امل�شت�شفى؟

تكلفة غ�شيل الكلى ال�احدة نح� 70 دينارا مع ح�شاب 

اأما  ذلك،  وغري  والأدوية  والتمري�س  امل�شتخدمة  الأدوات 

الغ�شيل الكل�ي الربيت�ين يف املنزل فيكلف نح� 350 دينارا 

اىل  ي��شل  جهاز  عن  عبارة  هناك  والغ�شيل  ال�شب�ع،  يف 

البطن ويق�م بت�شغيلها املري�س يف  املري�س عرب انب�ب يف 

الليل، اإذ يخرج معه ال�شم�م من ال�ش�ائل الزائدة، اأما الغ�شيل 

ال�ريد  يف  النب�ب  اأو  اليد  يف  و�شلة  عرب  فيتم  الدم�ي 

الأ�شا�شي عرب اآلة تركب وتق�م بت�شفية الدم على مدى اأربع 

�شاعات، وبالتايل تبلغ تكلفة غ�شيل الكلى الربيت�ين للمر�شى 

تبلغ  بينما  �شن�يا،  دينار  ون�شف  ملي�ن  نح�  املنزل  يف 

ومركز  ال�شلمانية  يف  للمر�شى  الدم�ي  الكلى  غ�شيل  تكلفة 

عبدالرحمن كان� يف الب�شيتني نح� �شتة ماليني ون�شف دينار 

�شن�يا، وبالتايل تبلغ التكلفة الإجمالية لعالج غ�شيل الكلى 

يف البحرين نح� ثمانية ماليني دينار �شن�يا.

عملية  لتوفري  بالن�شبة  كافية  املوجودة  املراكز  ُتعد  هل   ]

غ�شيل الكلى؟

يف  كان�  عبدالرحمن  مركز  هي  الكلى  غ�شيل  مراكز   

الب�شيتني، م�شت�شفى ال�شلمانية الطبي، مركز عالج الكلى يف 

احلنينية، وهذه الأماكن الثالثة كافية لت�فري عمليات غ�شيل 

للمر�شى، ولذلك نحن حري�ش�ن على جتنب و�ش�ل  الكلى 

الكل�ي املزمن؛ لأن هذه امل�شكلة الكربى،  الف�شل  املر�شى اىل 

وبالتايل الرعاية تلعب دورا كبريا، وباإمكان بع�س املر�شى 

العي�س نح� 20 عاما على غ�شيل الكلى، واحلل اجلذري ه� 

اإذ تتجنب  ال�قاية واأي�شا ت�فري برنامج زراعة كلى ناجح، 

ال�شكري  مثل  املزمن  الكل�ي  الف�شل  ت�شبب  التي  الأمرا�س 

وال�شغط، وميكن ال�شيطرة على الأمرا�س املناعية وال�راثية.

يف  الكلى  غ�شيل  مركز  افتتاح  ب�شاأن  التطورات  اآخر  ما   ]

منطقة احلنينية يف املحافظة اجلنوبية؟

لكن  املر�شى،  ل�شتقبال  وجاهز  �شخم  احلنينية  مركز 

جائحة ك�رونا اأجلت افتتاحه، ول بد ان ن�شري اىل اأن املركز 

ي�شت�عب نح� 450 مري�شا ي�ميا، اأي ما يعادل نح� %65 

من اإجمايل املر�شى يف اململكة، وه� ما يخفف ال�شغط على 

جممع ال�شلمانية الطبي، ومركز عبدالرحمن كان� يف الب�شيتني 

ويخدم �شكان املحافظة اجلن�بية واملنطقة ال��شطى اأي�شا.

[ كم عدد عمليات زراعة الكلى التي اأجريتموها؟

اأجرينا 22 عملية زراعة كلى من عام 2017 اىل عام   

2020، مبعدل �شبع عمليات يف العام ال�احد.

اأربع  مدار  على  الكلى  زراعة  عمليات  تكلفة  تبلغ  كم   ]

ال�شنوات املا�شية؟

ت�شل كلفة عمليات زراعة الكلى منذ العام 2017 اىل الآن 

الأدوية  العتبار  اأخذنا يف  اإذا  �شن�يا  دينار  األف  نح� 150 

عمليات  ت�شاعد  وبالتايل  املري�س،  يتناولها  التي  والعقاقري 

زراعة الكلى على الت�فري مقارنة بعمليات غ�شيل الكلى.

[ متى يلجاأ املري�ض اإىل زراعة الكلى؟

 يلجاأ املري�س اىل زراعة الكلى عندما ي�شل اىل الدرجة 

ت�شفية  اىل  التي حتتاج  املزمن  الكل�ي  الف�شل  من  اخلام�شة 

الدم، ويف ال�قت ذاته نحن دائما نطمئن املري�س باأن و�ش�ل 

نهاية  لي�س  الكلى  ف�شل  من  اخلام�شة  الدرجة  اىل  املري�س 

املطاف، بل ميكن اأن يك�ن بداية زراعة اأو زرع الكلى اجلديدة.

[ كم تبلغ تكلفة زراعة الكلى برنامج الكلى يف البحرين؟

يت�شمن التربع من الأقارب، ولدينا طاقمنا الطبي، وهناك 

م�شاعدات طبية من الأردن لإجراء اجلراحة، ول تكلف العملية 

اأكرث من 5000 دينار بالتربع، وت�فر عملية زراعة اىل الكثري 

من املال مقارنة بعملية الغ�شيل، اإذ تت�افر عملية زراعة الكلى 

للم�اطنني  مت�افرة  العملية  اأن  بالذكر  واجلدير  للم�اطن. 

فقط، وتتحملها ال�زارة كاملة.

[ ما اأبرز التحديات التي تواجه زراعة الكلى؟

تتمثل  الكلى حاليا  زراعة  ت�اجهها  التي  التحديات  اأبرز 

يف جائحة ك�رونا، خا�شة اأن هناك 7 عمليات تنتظر عملية 

ا�شتئناف  مع  احلالت  عدد  يزيد  اأن  املت�قع  ومن  الزراعة 

يف  التحديات  اأبرز  تعد  العادية  الظروف  ويف  الربنامج. 

اإيجاد ال�شخ�س املنا�شب لزراعة الكلي؛ لأنه يف حال اختيار 

نحن  لذلك  طيبة،  النتائج غري  تك�ن  منا�شب  ال�شخ�س غري 

دائما نطمئن على �شحة ال�شخ�س املتربع ونحاول التاأكد من 

اأن املتربع مل ت�شبق له اأي م�شاكل �شحية، ويف امل�شتقبل هناك 

اأي�شا م�شاألة التربع من امل�تى دماغيا، اإذ ت�جد ع�ائق تتعلق 

م�تى  فهناك  الفتاوى،  م�شاألة  من  اأكرث  والتقاليد  بالعادات 

هناك  ال�قت  ذات  للزراعة، ويف  لديهم  الكلى  ت�شلح  دماغيا 

الع�ائق تقف  تلك  اأكرث، لكن  الكلى  مر�شى ينتظرون زراعة 

حائال اأمام اإمتام العملية.

[ هل هناك حتديات تواجه عالج اأمرا�ض الكلى يف البحرين؟

الت�شخي�س  م�شاألة  تاأخري  بعدم  الكلى  مر�شى  اأن�شح 

لأن  امل�شت�شفيات؛  ط�ارئ  على  الرتدد  من  خ�فا  والعالج 

الكت�شاف املبكر ي�شهم ب�شكل مبا�شر يف العالج.

 [ كيف يحافظ الإن�شان على كليته؟

 الكلى تخل�س اجل�شم من ال�شم�م، وبالتايل من املهم األ 

من  بد  ل  لذلك  اجل�شم،  اىل  ال�شم�م  من  كميات كبرية  تدخل 

اتباع نظام غذائي �شحي واللتزام باحلمية ال�شليمة اخلالية 

من الده�ن والأمالح وال�شكريات والأكالت املعاجلة، واتباع 

اإر�شادات املحافظة على الكلى، فذلك يحافظ على اجل�شم كله، 

خا�شة اأن اأمرا�س الكلى ت�ؤثر على القلب واملخ وجميع اأع�شاء 

اجل�شم.

[ هل هناك عقاقري توؤثر على �شحة الكلى؟ وماذا عن تناول 

»البندول«؟

�شحة  على  �شلبا  ي�ؤثر  وم�شتقاته  »الف�لتارين«  نعم 

الكلى، بعك�س البندول الذي ل يرتك اأثرا �شلبيا عليها، لذلك 

نحن نن�شح املر�شى امل�شابني باآلم العظام والظهر واملفا�شل 

لأنها  و»الربوفني«؛  »الف�لتارين«  م�شكنات  م�شتقات  بتجنب 

ت�شر ب�شحة الكلى.

خديجة العرادي:

ك�شف ا�شت�شاري اأمرا�ض الكلى رئي�ض ق�شم اأمرا�ض وزراعة الكلى مبجمع ال�شلمانية الطبي الدكتور علي ح�شن العرادي 

اأن كلفة عالج مر�شى غ�شيل الكلى يف البحرين �شنويا، �شواء من يخ�شعون اإىل الغ�شيل الربيتوين اأو الغ�شيل الدموي، ت�شل 

اإىل نحو ثمانية ماليني دينار �شنويا، واأن 700 مري�ض م�شاب بالكلى يخ�شعون لعمليات غ�شيل الكلى يف جممع ال�شلمانية 

الطبي،اأو مركز عبدالرحمن كانو يف الب�شيتني، اأو يخ�شعون اإىل غ�شيل الكلى يف املنازل.

وقال اإن معدل الزيادة يف الإ�شابة باأمرا�ض الكلى يف البحرين �شنويا يرتفع نحو %10، م�شريا اإىل اأن مركز احلنينية 

لعالج اأمرا�ض الكلى يف املحافظة اجلنوبية �شوف ي�شتوعب نحو 450 مري�شا يوميا، وقد مت اإجراء نحو 22 عملية جراحية 

لزراعة الكلى يف البحرين منذ العام 2017 حتى العام 2020، مبعدل 7 عمليات جراحية ثانويا، يف حني بلغت تكلفة عمليات 

زراعة الكلى نحو 150 األف دينار.

وفيما يلي ن�ض احلوار:

الدكتور 

علي 

ح�شن 

العرادي
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م�ؤكًدا اأهمية التن�شيق اخلليجي ب�شاأن زراعة الكلى

الأع�����ش��اء ل���زراع���ة  م���رك���ز  اإن�������ش���اء  اإىل  ي���دع����  ال��ع��ري��������ض  د. 
حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

الباطنية  الأمرا�س  ا�شت�شاري  اأكد 

وع�ش�  الكلى  وزراعة  ال�شغط  واأمرا�س 

جمل�س ال�ش�رى الدكت�ر اأحمد �شامل العري�س 

اأن عالجات اأمرا�س الكلى املت�افرة يف مملكة 

م�شريا  عامليا،  املت�افرة  نف�شها  هي  البحرين 

الكلى  البحرين ملر�شى  العالجات يف  اأن  اإىل 

الع�شرين،  القرن  �شبعينات  يف  بداأت  املزمن 

يف  اأن�شئت  الكلى  لغ�شيل  وحدة  اأول  واأن 

وكانت   ،1975 عام  ال�شلمانية  م�شت�شفى 

ت�شم اأربعة اأجهزة للغ�شيل الدم�ي يف بداية 

الثمانينات من القرن املا�شى.

يف  اأجريت  كلى  زراعة  »اأول  واأ�شاف: 

اأن  اأقارب، يف حني  من  البحرين يف 1995 

دماغيا  مت�فى  من  كانت  كلى  زراعة  اأول 

ملري�س بحريني يف عام 1998«.

�ش�طا  قطعت  البحرين  مملكة  اإن  وقال 

عالجات  تقدم  واأ�شبحت  متقدما،  عالجيا 

حديثة لإنقاذ ه�ؤلء املر�شى امل�شابني بهب�ط 

مزمن يف الكلى مثل العالج بالديلزة الدم�ية 

والربوتينية، وزراعة الكلى عند ت�افر متربع 

من الأهل اأو ت�افر الكلى من املت�فني دماغيا، 

مناطق  يف  للديلزة  مراكز  ثالثة  ت�فري  ومت 

من  اأكرث  ت�شم  البحرين  مملكة  من  خمتلفة 

120 وحدة غ�شيل دم�ي.

وعرب ت�شريح خا�س لـ»الأيام« مبنا�شبة 

ي�افق  الذي  الكلى  ملر�شى  العاملي  الي�م 

جمعية  رئي�س  نا�شد  مار�س،  من  العا�شر 

اأ�شدقاء مر�شى الكلى الدكت�ر اأحمد العري�س 

احلك�مة امل�قرة اإن�شاء مركز زراعة الأع�شاء 

ومنها الكلى، م��شحا اأنهم عمل�ا على الدع�ة 

لإن�شائه من منت�شف الت�شعينات، وقد اأ�شدر 

املغف�ر له باإذن اهلل ال�شيخ عي�شى بن �شلمان 

قان�ن زراعة الأع�شاء يف عام 1998، وه� 

معظم  م�اده  من  ا�شتفادت  متقدم  قان�ن 

الدول اخلليجية، وكذلك �شدر قان�ن الل�ائح 

التنفيذية مل�شروع زراعة الأع�شاء يف مملكة 

البحرين عام 2020.

وتابع »نحن ننتظر من اجلهاز التنفيذي 

ال�شحة  ووزارة  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  يف 

وتطبيقها  الق�انني  هذه  و�شع  البحرين  يف 

التن�شيق  يجب  وكذلك  ال�اقع،  اأر�س  على 

الكلى  خ�ش��شا  الأع�شاء  زراعة  مراكز  مع 

ويف  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف 

املت�فني  اأع�شاء  من  ال�شتفادة  م��ش�ع 

دماغيا وتبادلها ملن يف حاجة لها من املر�شى 

يف هذه الدول«.

»ما  بالق�ل:  العري�س  الدكت�ر  وعربرّ 

الكلى،  زراعة  مركز  اإقامة  ه�  بايل  ي�شغل 

ووافق  بقان�ن  م�شروع  مقرتح  قدمت  ولهذا 

لأن  متفائل  واأنا  ال�ش�رى،  جمل�س  عليه 

رئي�س  خ�ش��شا  ال�شحية،  امل�ؤ�ش�شة  اإدارة 

املجل�س الأعلى لل�شحة الفريق طبيب ال�شيخ 

رواد  من  كرائد  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

العمل ال�شحي، متفهم وو�شع امل�شروع على 

الهتمام، بل وي�شاعدنا يف ذلك  اأعلى درجة 

حمد  امللك  وم�شت�شفى  ال�شحة  وزارة  اأطقم 

احلك�مة  من  ودعم  الع�شكري  وامل�شت�شفى 

التي تفهمها  الكل�ي  الف�شل  امل�قرة، فم�شكلة 

لنا  تهيئ  اأبعادها  وتدرك  جيدا  الدولة 

امل�شار لال�شتفادة من جتربة اململكة العربية 

اأن  �شيما  ل  والناجحة،  الرائدة  ال�شع�دية 

من اأ�ش�س م�شروع زراعة الأع�شاء ه� خادم 

اآل  ال�شريفني �شلمان بن عبدالعزيز  احلرمني 

�شع�د حفظه اهلل حينما كان اأمريا للريا�س، 

حيث  خليجيني،  كاأطباء  به  نفخر  ما  وهذا 

 40 زراعة  من  فهد  امللك  م�شت�شفى  متكن 

�شخمة  معل�مات  �شبكة  وميتلك  كلية،  األف 

وربط بامل�ؤ�ش�شات الطبية من ع�شري واأبها اإىل 

�شمال اململكة و�شرقها وغربها، وهذا امل�شروع 

تاأ�ش�س يف الثمانينات كما قلت على يد خادم 

احلرمني ال�شريفني«.

بل  البحرين،  ربط  »بالإمكان  وقال: 

العربية  اململكة  مبنظ�مة  اخلليج،  دول  وكل 

الفكرة  وهذه  واحد،  بلد  فكلنا  ال�شع�دية، 

اأحد  واأنا  الت�شعينات  منت�شف  منذ  مطروحة 

الداعني لها، بحيث يتم تخ�شي�س مركز لزراعة 

التعاون  جمل�س  دول  م�شت�ى  على  الأع�شاء 

الريا�س ونخطط  اخلليجي، وكنا جنتمع يف 

بالف�شل  امل�شابني  مر�شانا  لإنقاذ  الربط  لهذا 

الكل�ي من خالل نقل كلى املت�فني دماغيا يف 

�شكانها  تعداد  يرتاوح  التي  اخلليج  منطقة 

قرابة 55 ملي�نا، اإذ يتم ت�شجيل حالت ال�فاة 

الدماغية التي -كما قلت- تنقذ املر�شى وتنهي 

معاناتهم مع الف�شل الكل�ي«.

 

الإح�شاءات املت�افرة حتى الي�م:

عالجهم  يتم  الذين  املر�شى  حالت  عدد 

الربوتينية  اأو  الدم�ية  الديلزة  بطريقة 

جتاوز 800 مري�س يف مملكة البحرين، اأما 

من مت زراعة كلى لهم من متربعني اأقارب اأو 

 150 عددهم  فيتجاوز  دماغيا  مت�فني  من 

ثالثة  يف  عالجهم  يتابع�ن  وهم  مري�شا، 

ال�شلمانية  م�شت�شفى  يف  للديلزة  مراكز 

يف  كان�  مبارك  )املرح�م  الديلزة  ومركز 

الب�شيتني ويف املحرق ومركز املرح�م ال�شيخ 

اأما  الرفاع(،  يف  خليفة  اآل  خالد  بن  عبداهلل 

متابعة املر�شى الدين مت زراعة كلى لهم فتتم 

ق�شم  يف  ال�شلمانية  م�شت�شفى  يف  متابعته 

املرح�م خليل امل�ؤيد لأمرا�س الكلى.

الإح�شاءات املتعلقة بالإ�شابة

بهب�ط مزمن بالكلى دولًيا

الإ�شابات  اأن  اإىل  الح�شاءات  وت�شري 

ملي�ن   753 تقارب  املزمن  الكلى  مبر�س 

�شخ�س على م�شت�ى العامل يف عام 2016؛ 

ذكر. ويف  ملي�ن  اأنثى و336  ملي�ن   417

حالة  ملي�ن   1.2 يف  ت�شببت   2015 عام 

وفاة، بارتفاع من 409 اآلف يف عام 1990. 

من  عدد  اأكرب  يف  ت�شهم  التي  والأ�شباب 

يف  مزمن  بهب�ط  لالإ�شابة  نتيجة  ال�فيات 

الكلى هي ارتفاع �شغط الدم عند 550.000، 

 ،418.000 عند  ال�شكري  مر�س  يليه 

والتهاب كبيبات الكلى عند 238.000.

الدكتور اأحمد العري�ض

700 مري�ض يخ�شع�ن لغ�شيل الكلى يف امل�شت�شفيات واملنازل.. العرادي:

 10% ن�شبة الزيادة يف الإ�شابة باأمرا�ض الكلى �شن�ًيا يف البحرين
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[ ما اأبرز اأمرا�ض الكلى انت�شارا يف البحرين؟

انت�شارا  الأمرا�س  اأكرث  من  يعد  املزمن  الكل�ي  الف�شل 

ال�شغط  باأمرا�س  الإ�شابة  م�شاعفات  نتيجة  البحرين،  يف 

اآلم  من  يعاين  ملن  امل�شكنات  تناول  اىل  اإ�شافة  وال�شكري، 

مزمنة يف العظام واملفا�شل.

[ كم عدد املر�شى الذين يتلقون العالج يف ال�شلمانية �شنوًيا؟

يتلقى نح� 5 اآلف مري�س العالج يف ال�شلمانية �شن�يا، 

ومن  النظام  ي�شجل�ن يف  من  اىل  اإ�شافة  متفاوتة،  بدرجات 

يخ�شع�ن لغ�شيل الكلى، وبالتايل ن�شتطيع اإن نق�ل اإن هناك 

10% زيادة يف الإ�شابة باأمرا�س الكلى �شن�يا يف البحرين.

يف  الكلى  لغ�شيل  يخ�شعون  الذين  املر�شى  عدد  كم   ]

البحرين؟

الكلى  باأمرا�س  الإ�شابة  يف  ارتفاع   %10 نح�  هناك   

�شن�يا يف البحرين. مثال يف 2011، كان هناك قرابة 250 

مري�شا يعان�ن من الف�شل الكل�ي ويخ�شع�ن لغ�شيل لغ�شيل 

الكلى، واأ�شبح الآن لدينا نح� 700 مري�س يتلق�ن العالج 

اأ�شب�عيا،  مرات  ثالث  او  ي�مي  ب�شكل  �ش�اء  الكلى،  غ�شيل 

مبعنى  الربوتيني،  للغ�شيل  يخ�شع�ن  منهم   %10 ونح� 

الكل�ي  للغ�شيل  يخ�شع�ن  منهم  مري�شا   70 نح�  وج�د 

الربوت�ين، اىل جانب 630 مري�شا يتلق�ن الغ�شيل الكل�ي 

الطبي  ال�شلمانية  جممع  يف  اأ�شب�عيا  مرات  ثالث  الدم�ي 

ومبركز عبدالرحمن كان� يف الب�شيتني.

[ كم تبلغ تكلفة عمليات غ�شيل الكلى يوميًا للمري�ض، مع 

اإىل  املتكرر  والدخول  وامل�شاعفات  امل�شاحبة  الأدوية  احت�شاب 

امل�شت�شفى؟

تكلفة غ�شيل الكلى ال�احدة نح� 70 دينارا مع ح�شاب 

اأما  ذلك،  وغري  والأدوية  والتمري�س  امل�شتخدمة  الأدوات 

الغ�شيل الكل�ي الربيت�ين يف املنزل فيكلف نح� 350 دينارا 

اىل  ي��شل  جهاز  عن  عبارة  هناك  والغ�شيل  ال�شب�ع،  يف 

البطن ويق�م بت�شغيلها املري�س يف  املري�س عرب انب�ب يف 

الليل، اإذ يخرج معه ال�شم�م من ال�ش�ائل الزائدة، اأما الغ�شيل 

ال�ريد  يف  النب�ب  اأو  اليد  يف  و�شلة  عرب  فيتم  الدم�ي 

الأ�شا�شي عرب اآلة تركب وتق�م بت�شفية الدم على مدى اأربع 

�شاعات، وبالتايل تبلغ تكلفة غ�شيل الكلى الربيت�ين للمر�شى 

تبلغ  بينما  �شن�يا،  دينار  ون�شف  ملي�ن  نح�  املنزل  يف 

ومركز  ال�شلمانية  يف  للمر�شى  الدم�ي  الكلى  غ�شيل  تكلفة 

عبدالرحمن كان� يف الب�شيتني نح� �شتة ماليني ون�شف دينار 

�شن�يا، وبالتايل تبلغ التكلفة الإجمالية لعالج غ�شيل الكلى 

يف البحرين نح� ثمانية ماليني دينار �شن�يا.

عملية  لتوفري  بالن�شبة  كافية  املوجودة  املراكز  ُتعد  هل   ]

غ�شيل الكلى؟

يف  كان�  عبدالرحمن  مركز  هي  الكلى  غ�شيل  مراكز   

الب�شيتني، م�شت�شفى ال�شلمانية الطبي، مركز عالج الكلى يف 

احلنينية، وهذه الأماكن الثالثة كافية لت�فري عمليات غ�شيل 

للمر�شى، ولذلك نحن حري�ش�ن على جتنب و�ش�ل  الكلى 

الكل�ي املزمن؛ لأن هذه امل�شكلة الكربى،  الف�شل  املر�شى اىل 

وبالتايل الرعاية تلعب دورا كبريا، وباإمكان بع�س املر�شى 

العي�س نح� 20 عاما على غ�شيل الكلى، واحلل اجلذري ه� 

اإذ تتجنب  ال�قاية واأي�شا ت�فري برنامج زراعة كلى ناجح، 

ال�شكري  مثل  املزمن  الكل�ي  الف�شل  ت�شبب  التي  الأمرا�س 

وال�شغط، وميكن ال�شيطرة على الأمرا�س املناعية وال�راثية.

يف  الكلى  غ�شيل  مركز  افتتاح  ب�شاأن  التطورات  اآخر  ما   ]

منطقة احلنينية يف املحافظة اجلنوبية؟

لكن  املر�شى،  ل�شتقبال  وجاهز  �شخم  احلنينية  مركز 

جائحة ك�رونا اأجلت افتتاحه، ول بد ان ن�شري اىل اأن املركز 

ي�شت�عب نح� 450 مري�شا ي�ميا، اأي ما يعادل نح� %65 

من اإجمايل املر�شى يف اململكة، وه� ما يخفف ال�شغط على 

جممع ال�شلمانية الطبي، ومركز عبدالرحمن كان� يف الب�شيتني 

ويخدم �شكان املحافظة اجلن�بية واملنطقة ال��شطى اأي�شا.

[ كم عدد عمليات زراعة الكلى التي اأجريتموها؟

اأجرينا 22 عملية زراعة كلى من عام 2017 اىل عام   

2020، مبعدل �شبع عمليات يف العام ال�احد.

اأربع  مدار  على  الكلى  زراعة  عمليات  تكلفة  تبلغ  كم   ]

ال�شنوات املا�شية؟

ت�شل كلفة عمليات زراعة الكلى منذ العام 2017 اىل الآن 

الأدوية  العتبار  اأخذنا يف  اإذا  �شن�يا  دينار  األف  نح� 150 

عمليات  ت�شاعد  وبالتايل  املري�س،  يتناولها  التي  والعقاقري 

زراعة الكلى على الت�فري مقارنة بعمليات غ�شيل الكلى.

[ متى يلجاأ املري�ض اإىل زراعة الكلى؟

 يلجاأ املري�س اىل زراعة الكلى عندما ي�شل اىل الدرجة 

ت�شفية  اىل  التي حتتاج  املزمن  الكل�ي  الف�شل  من  اخلام�شة 

الدم، ويف ال�قت ذاته نحن دائما نطمئن املري�س باأن و�ش�ل 

نهاية  لي�س  الكلى  ف�شل  من  اخلام�شة  الدرجة  اىل  املري�س 

املطاف، بل ميكن اأن يك�ن بداية زراعة اأو زرع الكلى اجلديدة.

[ كم تبلغ تكلفة زراعة الكلى برنامج الكلى يف البحرين؟

يت�شمن التربع من الأقارب، ولدينا طاقمنا الطبي، وهناك 

م�شاعدات طبية من الأردن لإجراء اجلراحة، ول تكلف العملية 

اأكرث من 5000 دينار بالتربع، وت�فر عملية زراعة اىل الكثري 

من املال مقارنة بعملية الغ�شيل، اإذ تت�افر عملية زراعة الكلى 

للم�اطنني  مت�افرة  العملية  اأن  بالذكر  واجلدير  للم�اطن. 

فقط، وتتحملها ال�زارة كاملة.

[ ما اأبرز التحديات التي تواجه زراعة الكلى؟

تتمثل  الكلى حاليا  زراعة  ت�اجهها  التي  التحديات  اأبرز 

يف جائحة ك�رونا، خا�شة اأن هناك 7 عمليات تنتظر عملية 

ا�شتئناف  مع  احلالت  عدد  يزيد  اأن  املت�قع  ومن  الزراعة 

يف  التحديات  اأبرز  تعد  العادية  الظروف  ويف  الربنامج. 

اإيجاد ال�شخ�س املنا�شب لزراعة الكلي؛ لأنه يف حال اختيار 

نحن  لذلك  طيبة،  النتائج غري  تك�ن  منا�شب  ال�شخ�س غري 

دائما نطمئن على �شحة ال�شخ�س املتربع ونحاول التاأكد من 

اأن املتربع مل ت�شبق له اأي م�شاكل �شحية، ويف امل�شتقبل هناك 

اأي�شا م�شاألة التربع من امل�تى دماغيا، اإذ ت�جد ع�ائق تتعلق 

م�تى  فهناك  الفتاوى،  م�شاألة  من  اأكرث  والتقاليد  بالعادات 

هناك  ال�قت  ذات  للزراعة، ويف  لديهم  الكلى  ت�شلح  دماغيا 

الع�ائق تقف  تلك  اأكرث، لكن  الكلى  مر�شى ينتظرون زراعة 

حائال اأمام اإمتام العملية.

[ هل هناك حتديات تواجه عالج اأمرا�ض الكلى يف البحرين؟

الت�شخي�س  م�شاألة  تاأخري  بعدم  الكلى  مر�شى  اأن�شح 

لأن  امل�شت�شفيات؛  ط�ارئ  على  الرتدد  من  خ�فا  والعالج 

الكت�شاف املبكر ي�شهم ب�شكل مبا�شر يف العالج.

 [ كيف يحافظ الإن�شان على كليته؟

 الكلى تخل�س اجل�شم من ال�شم�م، وبالتايل من املهم األ 

من  بد  ل  لذلك  اجل�شم،  اىل  ال�شم�م  من  كميات كبرية  تدخل 

اتباع نظام غذائي �شحي واللتزام باحلمية ال�شليمة اخلالية 

من الده�ن والأمالح وال�شكريات والأكالت املعاجلة، واتباع 

اإر�شادات املحافظة على الكلى، فذلك يحافظ على اجل�شم كله، 

خا�شة اأن اأمرا�س الكلى ت�ؤثر على القلب واملخ وجميع اأع�شاء 

اجل�شم.

[ هل هناك عقاقري توؤثر على �شحة الكلى؟ وماذا عن تناول 

»البندول«؟

�شحة  على  �شلبا  ي�ؤثر  وم�شتقاته  »الف�لتارين«  نعم 

الكلى، بعك�س البندول الذي ل يرتك اأثرا �شلبيا عليها، لذلك 

نحن نن�شح املر�شى امل�شابني باآلم العظام والظهر واملفا�شل 

لأنها  و»الربوفني«؛  »الف�لتارين«  م�شكنات  م�شتقات  بتجنب 

ت�شر ب�شحة الكلى.

خديجة العرادي:

ك�شف ا�شت�شاري اأمرا�ض الكلى رئي�ض ق�شم اأمرا�ض وزراعة الكلى مبجمع ال�شلمانية الطبي الدكتور علي ح�شن العرادي 

اأن كلفة عالج مر�شى غ�شيل الكلى يف البحرين �شنويا، �شواء من يخ�شعون اإىل الغ�شيل الربيتوين اأو الغ�شيل الدموي، ت�شل 

اإىل نحو ثمانية ماليني دينار �شنويا، واأن 700 مري�ض م�شاب بالكلى يخ�شعون لعمليات غ�شيل الكلى يف جممع ال�شلمانية 

الطبي،اأو مركز عبدالرحمن كانو يف الب�شيتني، اأو يخ�شعون اإىل غ�شيل الكلى يف املنازل.

وقال اإن معدل الزيادة يف الإ�شابة باأمرا�ض الكلى يف البحرين �شنويا يرتفع نحو %10، م�شريا اإىل اأن مركز احلنينية 

لعالج اأمرا�ض الكلى يف املحافظة اجلنوبية �شوف ي�شتوعب نحو 450 مري�شا يوميا، وقد مت اإجراء نحو 22 عملية جراحية 

لزراعة الكلى يف البحرين منذ العام 2017 حتى العام 2020، مبعدل 7 عمليات جراحية ثانويا، يف حني بلغت تكلفة عمليات 

زراعة الكلى نحو 150 األف دينار.

وفيما يلي ن�ض احلوار:

الدكتور 

علي 

ح�شن 

العرادي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12024/pdf/INAF_20220310022945888.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/951223/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/951221/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 
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توقع زيادة اإيرادات النفط %140 وارتفاع النمو االقت�سادي.. ال�سلوم: 

ارتفاع ا�سعار النفط �سينعك�س اإيجاًبا على موازنة الدولة و�سندوق احتياطي االأجيال

فاطمة �شلمان: 

املالية  ال�ش�ؤون  جلنة  رئي�س  ال�شل�م  اأحمد  النائب  قال 

واالقت�شادية اإن ما ت�شهده ا�شعار النفط من ارتفاع على م�شت�ى 

العامل �شينعك�س اإيجابا على االقت�شاد البحريني، و�شي�شهم يف 

تقلي�س عجز امل�ازنة العامة للدولة، خا�شة اأن ا�شعار برميل 

بيع  �شعر  اأن  دوالرا، يف حني  تخطت 120  البحريني  النفط 

برميل النفط املعتمد يف امليزانية العامة للدولة اإىل 50 دوالرا 

اأمريكيا للربميل ال�احد، ما يعني زيادة يف ايرادات النفط تبلغ 

ح�ايل 140%، م��شحا اأن هذه الزيادة الكبرية يجب اأن يتم 

وزيادة  التحتية  البنية  يف  اال�شتثمارات  تنمية  ا�شتغاللها يف 

اخلدمات، اإ�شافة اإىل ال�فاء بالتزامات خدمة الدين العام التي 

النفط  ا�شعار  انخفا�س  ب�شبب  املا�شية  ال�شن�ات  يف  ارتفعت 

وتداعيات ازمة ك�رونا.

�شيك�ن  عامليا  النفط  ا�شعار  ارتفاع  اأن  اإىل  ال�شل�م  ولفت 

له انعكا�شات على ارتفاع اأ�شعار ال�شلع نتيجة لزيادة ا�شعار 

املحروقات، ا�شافة اىل اأن العامل ما زال يف مرحلة التعايف من 

جائحة ك�رونا وهناك �شغط عاملي على ال�شلع، كما اأن اأ�شعار 

ال�شحن ارتفعت ب�ش�رة م�شاعفة عما كانت عليه قبل اجلائحة، 

البحرين  اأن  اإىل  الفتا  ال�شلع،  اأ�شعار  على  �شي�ؤثر  كله  ووهذا 

باعتبارها دولة م�شت�ردة فاإنها �شتعاين من ارتفاع اال�شعار، 

وهذا االمر اأ�شبح ملم��شا وواقعا نعي�شه حاليا، ولكنه راأى اأن 

ع�ائد ا�شعار النفط على الدول امل�شدرة له �شتخفف كثريا من 

ارتفاع اأ�شعار ال�شلع اال�شتهالكية جراء تلك الزيادة يف برميل 

النفط.

واأ�شار اإىل اأن زيادة ع�ائد النفط �شتعزز من جناح خطة 

�شتحقق  كما  احلك�مة،  و�شعتها  التي  االقت�شادي  التعايف 

نتائج مميزة يف برنامج الت�زان املايل، خا�شة من اال�شتمرار 

يف �شيا�شة خف�س امل�شروفات احلك�مية وزيادة االيرادات غري 

النفطية، م�ؤكدا �شرورة ا�شتغالل هذه الزيادة يف �شعر برميل 

النفط، من خالل اال�شراع يف تنفيذ برنامج الت�ازن املايل.

اأي�شا على �شندوق  الزيادة �شتع�د بالنفع  اأن هذه  وذكر 

احتياطي االأجيال عرب اآلية ا�شتقطاع جديدة طبقا للتعديل الذي 

مت يف قان�ن احتياطي االجيال، م�شيفا اأن التقارير االقت�شادية 

بن�شبة  اقت�شاديا  من�ا  البحرين  حتقيق  عن  تتحدث  الدولية 

النم�  من  مزيدا  مت�قعا   ،%5.2 بن�شبة  انكما�س  مقابل   %3.5

االقت�شادي يف ظل ا�شتمرار ارتفاع ا�شعار النفط.

وا�شت�شهد ال�شل�م مبا اأعلنت عنه وزارة املالية واالقت�شاد 

اإذ   ،2021 عام  خالل  حتقيقها  مت  مالية  نتائج  من  ال�طني 

انخف�س العجز املايل بن�شبة 35%، وبلغ 1.08 مليار دينار 

يف عام 2021 مقارنة بـ1.67 ملي�ن دينار يف عام 2020.

االإيرادات  اإجمايل  يف  ارتفاعا  النتائج  اأظهرت  كما 

لت�شل اإىل 2.56 مليار دينار، بزيادة بلغت 23% مقارنة 

اإيرادات بلغ 2.08 مليار دينار،  بعام 2020، واإجمايل 

وانخفا�س اإجمايل امل�شروفات العامة بن�شبة 3%، اإذ بلغ 

اإجمايل امل�شروفات 3.64 مليار دينار يف عام 2021 

مقارنة بـ3.75 مليار دينار يف عام 2020، مع زيادة 

م�شروفات امل�شاريع بن�شبة 9% لدعم االقت�شاد.

�����س����رورة ا���س��ت��غ��ال ت��ل��ك ال����زي����ادة يف ت��ن��م��ي��ة اال����س���ت���ث���م���ارات وال��ت�����س��ري��ع ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال����ت����وازن امل���ايل

�لنائب �أحمد 

�ل�سلوم

فعاليات: »االأيام« رائدة يف اإبراز املنجزات احل�سارية للبحرين

ا�شتمرت »االأيام« يف تلقي التهاين 

والتربيكات مبنا�شبة الذكرى الثالثة 

تلقت  حيث  لتاأ�شي�شها،  والثالثني 

ال�ش�رى  جمل�س  ع�ش�  من  تهنئة 

واالأمني  الدو�شري،  �شامل  �شباح 

التجاري  التحكيم  ملجل�س  العام 

اخلليجي طارق ي��شف ال�شميمري.

جمل�س  ع�ش�  قال  تهنئته  ويف 

ال�ش�رى �شباح الدو�شري: »خال�س 

التهاين والتربيكات مبنا�شبة ذكرى 

االأيام  ل�شحيفة  االإعالمية  االنطالقة 

يف  ريادي  بدور  ت�شطلع  والتي 

ململكة  احل�شارية  االإجنازات  اإبراز 

ال�شادقة  الكلمة  وحترير  البحرين 

النافعة لل�طن وامل�اطنني«.

عز  امل�ىل  »ندع�  واأ�شاف: 

نح�  م�شريتكم  يف  يبارك  اأن  وجل 

النه�شة  يف  ال�شحافة  دور  تنمية 

خمتلف  يف  العزيز  لبلدنا  املباركة 

روح  وتعزيز  التنم�ية،  املجاالت 

امل�اطنة وقيم الت�شامح يف املجتمع، 

وم�ا�شلتكم للمحافظة على املنجزات 

م�شرية  ودعم  ال�طنية  واملكت�شبات 

البناء والتط�ير يف ظل العهد الزاهر 

ل�شيدي �شاحب اجلاللة عاهل البالد 

�سباح �لدو�سرياملفدى«. طارق �ل�سميمري

ال�سندوق �ساهم يف تنفيذ املرحلة االأوىل من م�ساريع مدينة خليفة

وفد ال�سندوق ال�سعودي للتنمية يزور عدًدا من امل�ساريع التنموية

عبدالرحمن  بن  �شلطان  زيارة  اإطار  يف 

املر�شد الرئي�س التنفيذي لل�شندوق ال�شع�دي 

للتنمية وال�فد املرافق له اإىل مملكة البحرين، 

املم�لة  امل�شاريع  من  عدد  بزيارة  ال�فد  قام 

التنمية  برنامج  �شمن  ال�شندوق  قبل  من 

�شارع  تط�ير  م�شروع  بينها  من  اخلليجي، 

الفاحت، والذي يعد اأحد امل�شاريع اال�شرتاتيجية 

الكربى يف قطاع البنية التحتية، باالإ�شافة اإىل 

ال�شيخ  �شارع  تقاطع  تط�ير  م�شروع  زيارة 

خليفة بن �شلمان مع �شارع ال�شيخ عي�شى بن 

�شلمان )تقاطع �شار(، وزيارة م�شروع الرملي 

اآل  خالد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  ومركز  االإ�شكاين، 

خليفة لغ�شيل الكلى مبنطقة الرفاع.

وبهذه املنا�شبة، اأ�شاد ع�شام بن عبداهلل خلف 

والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون  االأ�شغال  وزير 

العربية  اململكة  تقدمه  الذي  بالدعم  العمراين 

ال�شع�دية ال�شقيقة للم�شاريع التي تدفع عجلة 

هذا  اأن  اإىل  م�شرًيا  البحرين،  التنمية يف مملكة 

اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  عمق  على  يدل  الدعم 

بني البلدين ال�شقيقني يف �شتى املجاالت، معرًبا 

ال�شندوق  على  القائمني  جله�د  تقديره  عن 

اإجناز  مبتابعة  واهتماهم  للتنمية  ال�شع�دي 

امل�شاريع التنم�ية املم�لة من ال�شندوق.

وخالل الزيارة ا�شتعر�س ال�زير مع ال�فد 

من  بتم�يل  نفذت  التي  امل�شاريع  اأبرز  اأحد 

عبداهلل  ال�شيخ  مركز  م�شروع  وه�  ال�شندوق 

بالرفاع،  الكلى  الأمرا�س  خليفة  اآل  خالد  بن 

وذلك �شامل تكلفة البناء والتجهيزات واملعدات 

الطبية.

ت�شميمه  مت  امل�شروع  اإن  ال�زير  وقال 

واالإ�شراف على تنفيذه من قبل �ش�ؤون االأ�شغال 

اإن�شاوؤه على  ال�شحة، حيث مت  ل�شالح وزارة 

م�شاحة اإجمالية بلغت 21.5 مرت مربع، فيما 

البناء 8.9 مرت مربع، ويتك�ن  بلغت م�شاحة 

ا�شتيعابية  بطاقة  طابقني  من  الرئي�س  املبنى 

تبلغ ح�ايل 60 �شريًرا.

ومن جهته اأعرب با�شم بن يعق�ب احلمر 

وفد  بزيارة  �شعادته  عن  االإ�شكان  وزير 

بعالقة  م�شيًدا  للتنمية،  ال�شع�دي  ال�شندوق 

البحرين  مملكة  تربط  التي  املميزة  التعاون 

م�شرًيا  ال�شقيقة،  ال�شع�دية  العربية  باململكة 

�شاهم  للتنمية  ال�شع�دي  ال�شندوق  اأن  اإىل 

مدينة  م�شاريع  من  االأوىل  املرحلة  تنفيذ  يف 

وحدة   1560 عددها  يبلغ  والتي  خليفة، 

التحتية، ف�شالً  البنية  اأعمال  �شكنية مت�شمنة 

م�شروع  يف  �شكنية  وحدة   1261 تنفيذ  عن 

�شاحية الرملي.

زينل تهنئ قرينة العاهل

لت�سدرها قائمة »مبادرة القيادات الن�سائية«

ال�سالح يبارك لقرينة امللك مبنا�سبة ت�سدرها

قائمة مبادرة القيادات الن�سائية املعا�سرة والتاريخية

زينل  عبداهلل  بنت  ف�زية  رفعت 

التهاين  اآيات  اأ�شمى  الن�اب  رئي�شة جمل�س 

امللكي  ال�شم�  �شاحبة  اإىل  والتربيكات 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  االأمرية 

املجل�س  رئي�شة  املفدى  البالد  عاهل  قرينة 

القائمة  ت�شدرها  مبنا�شبة  للمراأة،  االأعلى 

ال�شادرة من قبل مبادرة القيادات الن�شائية 

االإعالن  جرى  التي  والتاريخية  املعا�شرة 

لدى  االأوروبي  االحتاد  وفد  قبل  من  عنها 

للغاب�ن،  الدائمة  والبعثة  املتحدة  االأمم 

العاملي  للي�م  الي�ن�شك�  اإطالق  مبنا�شبة 

للمراأة يف جمال العمل متعدد االأطراف.

الذي  الرفيع  االإجناز  هذا  اأن  واأكدت 

ي�شاف  البحرينية  املراأة  تقدم  ي�ؤكد 

ململكة  احل�شارية  االجنازات  �شجل  اإىل 

البحرين يف ظل امل�شرية التنم�ية ال�شاملة 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  بقيادة ح�شرة 

بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

من  �شم�ها  تت�اله  مبا  واأ�شادت 

التنم�ية  املجاالت  �شتى  يف  قيادية  اأدوار 

جه�د  من  تبذله  وملا  واملجتمعية، 

يف  ت�شب  ومتميزة  بارزة  واإ�شهامات 

ال�طني  امل�شت�ى  على  املراأة  تقدم  �شالح 

واالإقليمي والدويل.

هناأ علي بن �شالح ال�شالح رئي�س جمل�س ال�ش�رى، �شاحبة ال�شم� امللكي االأمرية 

�شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، قرينة عاهل البالد املفدى رئي�شة املجل�س االأعلى للمراأة، 

مبنا�شبة ت�شدر �شم�ها القائمة ال�شادرة من قبل مبادرة القيادات الن�شائية املعا�شرة 

والتاريخية التي جرى االإعالن عنها من قبل وفد االحتاد االأوروبي لدى االأمم املتحدة 

للمراأة يف جمال  العاملي  للي�م  الي�ن�شك�  اإطالق  للغاب�ن، مبنا�شبة  الدائمة  والبعثة 

العمل متعدد االأطراف.

تاأتي  املفدى  البالد  عاهل  قرينة  �شم�  �شدارة  اأن  ال�ش�رى  جمل�س  رئي�س  واأكد 

نتاًجا لدور �شم�ها القيادي والبارز يف كل املجاالت التنم�ية واملجتمعية، معرًبا عن 

للمراأة  الدعم  تقدمي  خالل  من  �شم�ها  به  تق�م  الذي  الكبري  بالدور  واالعتزاز  الفخر 

البحرينية.

وزيرة ال�سحة تبحث اأوجه التعاون

يف املجال ال�سحي مع نظريها االإ�سرائيلي

فائقة  ال�شحة  وزيرة  ا�شتقبلت 

االأربعاء  اأم�س  ال�شالح  �شعيد  بنت 

وزارة  مبقر   ،2022 مار�س   9 امل�افق 

ال�شحة  وزير  ه�رويتز  نيت�شان  ال�شحة، 

يزور  والذي  املرافق،  وال�فد  االإ�شرائيلي 

مملكة البحرين يف زيارة ر�شمية.

بها  يق�م  التي  الزيارة  هذه  وتاأتي 

تعزيز  متابعة  اإطار  يف  االإ�شرائيلي  ال�فد 

�شبل التعاون امل�شرتك بني اجلانبني، وذلك 

وفق ما مت االتفاق عليه على اإثر اجتماعات 

امل��ش�عات  ب�شاأن  للتباحث  �شابقة، 

ال�شحية والتي ت�شمل اال�شتعداد للط�ارئ، 

املتبادل  واالعرتاف  املمر�شات،  وتدريب 

وابتعاث  الطبية،  املهن  مزاولة  برخ�س 

اإىل  اإ�شرائيل،  دولة  يف  للعالج  املر�شى 

جانب برنامج زراعة االأع�شاء. 

ال�زيرة  رحبت  اللقاء  بداية  ويف 

التعاون  مب�شت�ى  م�شيدة  الزائر،  بال�فد 

املت�ا�شل القائم بني اجلانبني، م�ؤكدة على 

اأهمية الدفع مب�شارات العالقات بني مملكة 

البحرين ودولة اإ�شرائيل نح� اآفاق اأرحب 

ومبا يع�د بالنفع والنماء على البلدين، ال 

�شيما بفر�س التعاون امل�شرتك يف جماالت 

التطلعات  يحقق  ومبا  والطب،  ال�شحة 

امل�شرتكة.

الدكت�ر  قدم  اجلانبني  اجتماع  وخالل 

وليد بن خليفة املانع وكيل وزارة ال�شحة 

مبملكة  ال�شحية  املنظ�مة  ح�ل  ا،  عر�شً

اإجنازات  من  النظام  حققه  وما  البحرين، 

جتاوزت  التي  م�شريته  خالل  وتقدم 

ومناق�شة  بحث  مت  وقد  هذا  عام.  الـ100 

اأجندة  التي و�شعت على  جممل امل�ا�شيع 

اآلية  اإىل  والتطرق  الزائر،  ال�فد  زيارة 

التعاون خلطة العمل امل�شتقبلية.

مثل  اأن  ال�شالح،  ال�زيرة  واأكدت 

ت�شهدها  التي  والتط�رات  اللقاءات  هذه 

�ش�ف  واإ�شرائيل  البحرين  بني  العالقات 

النه�شة  م�شرية  م�ا�شلة  على  تنعك�س 

اإىل  م�شرية  اململكة،  ت�شهدها  التي  والتقدم 

يخدم  مبا  املتبادل  الدعم  تقدمي  �شيتم  اأنه 

امل�شالح امل�شرتكة، وتعزيز فر�س التعاون 

بني اجلانبني.

بحفاوة  اللقاء  خالل  ال�فد  اأ�شاد  وقد 

اال�شتقبال وكرم ال�شيافة، ومبتانة وتط�ر 

البحرين،  مملكة  يف  ال�شحي  النظام 

ال�شحية  الط�اقم  كفاءة  ومب�شت�ى 

ال�طنية امل�ؤهلة والتي تعمل بجد واجتهاد 

طبًقا للمعايري الدولية املعتمدة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12024/pdf/INAF_20220310022945888.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/951132/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

P  20

Link

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

اخلمي�ص 7 �شعبان 1443 ـ العدد 12024

20 صفحة .  220 فلًسا

@alihussain_btv

ال�سرقة لي�ست �سرقة املال فقط!!

قد تكون �سرقة اجلهد وال�سعي والتعب والأفكار 

والإخال�ص يف العمل هي �سرقة اأ�سد وطاأة.

امل�سكلة هوؤلء ال�سراق ل يحا�سبون ول تثبت اإدانتهم 

وتراهم اأحياًنا مبت�سمني يف ال�سفوف الأمامية.
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اإرغام نابلي�ن ب�نابرت على الن�شحاب   - 1814

من »معركة لون« يف فرن�شا.

1906 - بريطانيا تنزل البارجة املدرعة البحرية 

احلربية اإىل البحر يف ميناء ب�رت�شم�ث، وهي البارجة 

التي كانت اأول �شفينة يف العامل يف ذلك ال�قت مزودة 

اأكرب  ال�قت  ذلك  يف  كانت  كما  ت�ربينية،  مبحركات 

�شفينة يف العامل حيث كان وزنها ح�ايل 18 األف طن.

1910 - اإلغاء الرق يف ال�شني.

1996 - اأمري الك�يت ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح 

ورئي�ص فنلندا مارتي اأهتي�شاآري يفتتحان برج التحرير 

يف مدينة الك�يت.

على  ي�افق  الفرن�شي  الن�اب  جمل�ص   -  2004

م�شروع قرار يحظر ارتداء احلجاب اأو اأي رم�ز دينية 

اأخرى يف املدار�ص وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية.

2016 - اختيار اأحمد اأب� الغيط اأميًنا عاًما جديًدا 

جلامعة الدول العربية خلًفا لنبيل العربي اعتباًرا من 

اأول ي�لي�.

الد�شت�رية يف ك�ريا اجلن�بية  2017 - املحكمة 

ت�ؤيد عزل رئي�شة البالد باك غن هي، ويت�شلم الرئا�شة 

اإجراء  اإىل حني  اأن  غي�  ال�زراء ه�انغ  رئي�ص  بالإنابة 

انتخابات جديدة.

املدن  قائمة  لدخول  مناطق  ت�ستعد  حني  يف 

�سبكة  انعدام  من  اأخرى  مناطق  تعاين  ال�سحية، 

ال�سرف.

ت�ستهر دار Chanel بعالقتها 

الوطيدة بخامة التويد. وهي 

يف عر�سها اجلديد الذي قدمته 

خالل اليوم الأخري من اأ�سبوع 

باري�ص للمو�سة، ا�ستعانت 

بهذه اخلامة املتينة والفاخرة 

مبعظم الإطاللت اخلا�سة 

باخلريف وال�ستاء املقبلني.

حكاية دار Chanel مع 

التويد بداأت مع موؤ�س�ستها 

غابرييل �سانيل منذ اأكرث من 

قرن، عندما ا�ستهواها ارتداء 

�سرتات �سنعتها من هذه اخلامة 

الفريدة يف متانتها واختالط 

األوانها.

رجل اأعمال عربي يفاجئ موظفيه بهدايا خيالية

اأب��شنينة اجلدل  اأحمد  الأردين  الأعمال  اأ�شعل رجل 

مبفاجاآت  الجتماعي،  الت�ا�شل  م�اقع  على  جمدًدا 

جديدة مل�ظفيه.

وا�شتهر اأب��شنينة بتقدمي مكافاآت كبرية مل�ظفيه، اإذ 

كافاأهم �شابًقا بالذهب وه�اتف الآيف�ن مع بداية انت�شار 

وباء ك�رونا، ثم عاد ليكافئهم بطريقة خمتلفة برحالت 

اإ�شهامهم يف اإجنازات  اإىل بلدان عديدة، ب�شبب  �شياحية 

فعل  ردود  �شاحبه  ما  وه�  العام،  هذا  ل�شركته  كبرية 

مده�شة من امل�ظفني وت�شفيق وفرحة.

العرب  امل�ظفني  من  كثريين  املكافاآت  هذه  وجعلت 

تعاطي  طريقة  على  ويتندرون  حظ�ظهم  يندب�ن 

رجل  يتبعه  الذي  النهج  اأن  م�ؤكدين  معهم،  مديريهم 

جميع  وا�شتثمار  ا�شتغالل  على  يحفز  الأردين  الأعمال 

الأداء واجل�دة يف  اإىل حت�شني  تق�د  الإمكانات بطريقة 

العمل.

ومع ذلك، قال اأب��شنينة اإن ما يفعله لي�ص من قبيل 

العمل اخلريي، بل ه� ذكاء اإداري واأ�شل�ب ت�ش�يقي غري 

تقليدي، لأن هذه املكافاآت ت�شرب ع�شف�رين بحجر، اإذ 

اإنها تروج ل�شركته وترفع مكانتها يف ال�ش�ق، كما ترفع 

حما�شة امل�ظفني لتقدمي اأف�شل ما لديهم.

العثور على حطام �شفينة امل�شتك�شف الربيطاين اإرن�شت �شاكلتون
مرت  اآلف  ثالثة  عمق  على  ُعرث 

�شفينة  حطام  على  ويديل  بحر  يف 

اإرن�شت  الربيطاين  امل�شتك�شف 

التي  »اإندي�رن�ص«  �شاكلت�ن 

 1915 عام  اجلليد  ب�شبب  حتطمت 

قبالة القارة القطبية اجلن�بية، على 

ما اأعلنت الأربعاء بعثة البحث.

نظمها  التي  البعثة  مدير  وقال 

 Falklands Maritime �شندوق 

باوند  مين�ش�ن   Heritage Trust
حددنا  لك�ننا  جًدا  �شعداء  »نحن 

�ش�ًرا  والتقطنا  اإندي�رن�ص  م�قع 

لها«.

اأجمل  باأ�ش�اط  »اإنه  واأ�شاف 

حياتي«،  يف  راأيته  خ�شبي  حطام 

»يف  ال�شفينة  حطام  اأن  م��شًحا 

و�شع م�شتقيم وجاثم بفخر يف قاع 

البحر ويبدو �شليًما وحمف�ًظا ب�شكل 

رائع«.

حتى  املمكن  »من  اأن  اإىل  واأ�شار 

قراءة ا�شم اإندي�رن�ص املنق��ص على 

�شكل ق��ص يف م�ؤخر« ال�شفينة.

اأنه  احلطام  مكت�شف�  و�شرح 

كيل�مرتات  �شتة  بعد  على  م�ج�د 

من امل�قع الذي غرقت فيه ال�شفينة.

وكانت بعثة البحث عن احلطام 

�شخ�ص   100 نح�  ت�شم  التي 

غادرت كيب تاون يف 5 فرباير على 

منت كا�شحة جليد من جن�ب اأفريقيا، 

قبل  احلطام  على  العث�ر  اإىل  �شعًيا 

نهاية ف�شل ال�شيف اجلن�بي.

مر�شدة �شياحية عمرها 77 عاًما وتتحدث 11 لغة

التذكارية  والكروت  املياه  ببيع  م�ن«  »ماما  تق�م 

لل�شائحني يف بالدها منذ ت�شعينات القرن املا�شي ونالت 

�شهرتها من قدرتها على الت�ا�شل معهم بـ11 لغة.

ب��شت«  ت�شاينا م�رنينغ  »�شاوث  ون�شرت �شحيفة 

التي  ال�شينية،  ال�شياحية  املر�شدة  عن  تقريرا  ال�شينية 

العمل  حتب  تزال  ل  لكنها  عاًما،   77 اإىل  عمرها  ي�شل 

وترف�ص التقاعد.

ال�شياحية  املر�شدة  نالتها  التي  ال�شهرة  بداية  كانت 

تداول  مت  عندما   2018 عام  ت�ش�يزن،  ت�ش�  ال�شينية 

مع  الت�ا�شل  يف  مهاراتها  من  جانبا  ير�شد  لها  فيدي� 

ال�شائحني بلغات خمتلفة.

ومنذ ذلك احلني ل تزال »ماما م�ن« متار�ص عملها يف 

بيع املياه والكروت التذكارية وحتى ال�رود لل�شائحني، 

بح�شب ال�شحيفة، التي اأ�شارت اإىل اأنها تقيم يف مقاطعة 

يانغ�ش�، ال�اقعة جن�بي ال�شني.

ولفتت ال�شحيفة اإىل اأن ال�شيدة ال�شينية بداأت عملها 

اأ�شبحت  عندما   1998 عام  منذ  ال�شياحة  جمال  يف 

يتحدث�ن  الذين  لل�شائحني  قبلة  فيها  تقيم  التي  املنطقة 

لغات خمتلفة. واأو�شحت ال�شحيفة اأن هذه ال�شيدة التي 

تركت الدرا�شة يف مرحلة مبكرة مل�شاعدة اأ�شرتها املك�نة 

يف  مل�شاعدتها  خمتلفة  لغات  تتعلم  بداأت  اأفراد،   5 من 

العمل والت�ا�شل مع ال�شائحني.

1535 اإ�شابة جديدة بفريو�س 
كورونا.. وحالة وفاة واحدة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12024/pdf/INAF_20220310022945888.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/951210/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  5934
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 الدوسري: مسيرة 
 ممتدة لألميرة سبيكة
 في دعم جهود المرأة

هنا النائب عيسى الدوس��ري » صاحبة السمو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة قرينة عاه��ل البالد المفدى 
رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة، لتصدره��ا القائمة الصادرة 
م��ن قبل مب��ادرة القيادات النس��ائية المعاص��رة والتاريخية 
الت��ي جرى اإلع��الن عنها من قبل وفد االتح��اد األوروبي لدى 
األم��م المتحدة والبعث��ة الدائمة للغابون، بمناس��بة إطالق 
اليونيس��كو ل� الي��وم العالمي للم��رأة مجال العم��ل متعدد 
األطراف، مش��يرًا إلى » أن هذا اإلنجاز تتويج لمسيرة سموها 
الممت��دة ف��ي دعم جه��ود المرأة محلي��ًا وعالمي��ًا من خالل 
مختل��ف الجوائ��ز والمبادرات التي تع��زز دور المرأة في مجال 

العمل متعدد األطراف«.
وأضاف »إن هذا االختيار هو إنجاز مس��تحق  لصاحبة الس��مو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من ضمن عدد 
من النس��اء الرائدات عالميًا في مجال العمل متعدد األطراف، 
وذل��ك نتيجة لما تتواله س��موها من أدوار قيادية في ش��تى 

المجاالت التنموية والمجتمعية«.
وأكد » أن ما تبذله س��موها، من جهود وإسهامات مشهودة 
تصب في صالح تقدم المرأة على المستوى الوطني، وبالعمل 
عل��ى تهيئة األرضي��ة المش��جعة والداعمة للكف��اءات وبناء 
الخبرات النوعية وإبرازها على المنصات اإلقليمية والدولية«.

وبي��ن » أن تص��در س��موها القائم��ة إل��ى جان��ب نخبة من 
القيادات النس��ائية المؤثرة، كالملكة ماري ألكس��ندر قرينة 
ملك رومانيا، وزوزانا كابوتوفا أول رئيس��ة لس��لوفاكيا، وروزا 
أوتونباييفا رئيسة قيرغيزستان السابقة، وكيرستي كاليواليد 
رئيس��ة أستونيا السابقة، وعدد كبير من النخب النسائية من 
مختلف دول العالم يعكس األهمية الكبيرة لهذا اإلنجاز الذي 

يضاف لسلسلة اإلنجازات المستمرة لسموها«.

 رئيسة النواب: جهود األميرة سبيكة تصب 
لصالح تقدم المرأة محليًا وإقليميًا ودوليًا

رفعت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
البالد المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة، بمناس��بة تصدرها القائمة 
الصادرة من قبل مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي جرى 
اإلع��الن عنها من قبل وفد االتح��اد األوروبي لدى األم��م المتحدة والبعثة 
الدائمة للغابون، بمناسبة إطالق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في مجال 

العمل متعدد األطراف.

وأك��دت أن هذا اإلنج��از الرفيع الذي يؤك��د تقدم الم��رأة البحرينية يضاف 
إلى س��جل اإلنجازات الحضارية لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية 
الش��املة بقي��ادة حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى.
وأش��ادت بما تتواله س��موها من أدوار قيادية في شتى المجاالت التنموية 
والمجتمعية، ولما تبذله من جهود ومس��اهمات بارزة ومتميزة تصب في 

صالح تقدم المرأة على المستوى الوطني، واإلقليمي، والدولي.

 رئيس الشورى:  دور قيادي لألميرة 
 سبيكة في كافة المجاالت التنموية

هنَّأ رئي��س مجلس الش��ورى علي 
الصال��ح، صاحب��ة الس��مو الملكي 
األمي��رة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل 
خليفة، قرينة عاهل البالد المفدى 
رئيس��ة المجل��س األعل��ى للمرأة، 
بمناس��بة تصدر س��مّوها القائمة 
الصادرة م��ن قبل مبادرة القيادات 
والتاريخية  المعاص��رة  النس��ائية 
التي ج��رى اإلعالن عنه��ا من قبل 
وفد االتح��اد األوروبي ل��دى األمم 
المتحدة والبعثة الدائمة للغابون، 
بمناس��بة إطالق اليونس��كو لليوم 
العالم��ي للمرأة ف��ي مجال العمل 

متعدد األطراف.
وأكد أنَّ صدارة س��مو قرينة عاهل 
الب��الد المف��دى تأت��ي نتاًجا لدور 
س��موها القيادي والب��ارز في كافة 
المجاالت التنموي��ة والمجتمعية، 
معرًبا عن الفخ��ر واالعتزاز بالدور 
الكبي��ر ال��ذي تق��وم به س��موها 
من خ��الل تقدي��م الدع��م للمرأة 

البحرينية.
وأشار إلى أنَّ هذا اإلنجاز يعد إضافة 
إلى اإلنج��ازات الحضارية للبحرين 
في ظل المسيرة التنموية الشاملة 
بقي��ادة حض��رة صاح��ب الجالل��ة 

لس��جل  وتتويجًا  المف��دى،  الملك 
المتواصل  بالعطاء  الزاخر  سمّوها 
لترس��يخ مكانة الم��رأة البحرينية 

في مسارات العمل الوطني.
س��موها  رعاي��ة  الصال��ح  وثم��ن 
لإلس��تراتيجيات  الكريم��ة 
والبرام��ج النوعي��ة والبرام��ج التي 
أطلقه��ا المجل��س األعل��ى للمرأة 
والهادف��ة إل��ى حماية واس��تقرار 
األس��ر البحريني��ة ودع��م الم��رأة 
البحرينية وصواًل إلى تقدمها على 
الوطني��ة واإلقليمية  المس��تويات 

رئيس  الشورىوالدولية.

فاطمة القطري: جهود 
مشهودة لألميرة سبيكة 

لصالح تقدم المرأة
رفع��ت النائ��ب فاطم��ة القطري أس��مى آي��ات التهاني 
والتبري��كات إلى حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وصاحبة الس��مو 
الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهي��م آل خليفة قرينة 
عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة، وذلك 
لتصدره��ا القائمة الص��ادرة من قبل مب��ادرة القيادات 
النس��ائية المعاصرة والتاريخية التي جرى اإلعالن عنها 
من قب��ل وف��د االتح��اد األوروبي ل��دى األم��م المتحدة 
والبعثة الدائمة للغابون، بمناس��بة إطالق اليونيس��كو 
للي��وم العالمي للمرأة مج��ال العمل متع��دد األطراف، 
مش��يرة إلى »أن هذا اإلنجاز هو نتيجة مستحقة للصدى 
الطّيب واألثر الواضح لجهود صاحبة الس��مو الملكي من 
خالل رئاس��تها للمجل��س األعلى للم��رأة والمتمثل في 
متابعة تقدم #المرأة_البحرينية ودعم مش��اركتها في 
مجال العمل السياس��ي وصن��ع القرار ومس��اهمتها في 
االقتص��اد الوطني وتوفير أس��س ومقومات اس��تقرارها 
األس��ري، ونتيجة لما تتواله سموها من أدوار قيادية في 

شتى المجاالت التنموية والمجتمعية«.
وأك��دت » أن ما تبذله س��موها، من جهود وإس��هامات 
مش��هودة تصب في صالح تقدم المرأة على المس��توى 
الوطن��ي، وبالعم��ل عل��ى تهيئ��ة األرضي��ة المش��جعة 
والداعمة للكفاءات وبن��اء الخبرات النوعية وإبرازها على 
المنص��ات اإلقليمية والدولي��ة، خصوصا وأن هذا اإلنجاز 
ه��و تتويج لمس��يرة س��موها الممتدة ف��ي دعم جهود 
المرأة محليا وعالميا من خالل مختلف الجوائز والمبادرات 
التي تعزز دور المرأة في مجال العمل متعدد األطراف«.

وبينت »أن تصدر صاحبة الس��مو الملكي األميرة سبيكة 
بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة القائمة إلى جان��ب نخبة من 
القيادات النس��ائية العالمية المؤث��رة، يعكس األهمية 
الكبي��رة لهذا اإلنج��از الذي يض��اف لسلس��لة اإلنجازات 
المس��تمرة لسموها، مما يؤكد أن هذا االختيار هو إنجاز 
مستحق لسموها ضمن عدد من النساء الرائدات عالميًا 

في مجال العمل متعدد األطراف«.
وأشارت إلى »أن سموها وراء العديد من المبادرات التي 
تحقق متطلبات التوازن بين الجنس��ين في كافة مناحي 
التنمي��ة الوطنية، إلى جانب اهتمام س��موها بتش��جيع 
ودعم المش��اريع التي تهدف إلى تنويع ورفع المش��اركة 
االقتصادي��ة لألس��رة البحريني��ة، ومس��اندتها ألعمال 
مؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي، وفتح مج��االت التعاون 
والش��راكة بين المجلس م��ع كافة المؤسس��ات تقديرًا 
ل��دور المجتمع في تحقيق األه��داف واألولويات الوطنية 
الداعم��ة لتقدم الم��رأة، مما جعلها الي��وم محط أنظار 
نس��اء العالم وقياديها لتكون س��موها قدوة قيادية في 

دعم وتمكين المرأة«.

 وزير العمل: دعم مستمر
 لتمكين المرأة وتعزيز فرصها النوعية

حقق��ت مملك��ة البحرين إنج��ازًا دولي��ًا جديدًا 
يؤك��د تنافس��يتها في مج��ال تمكي��ن المرأة 
وفي قط��اع العمل وتعزيز دوره��ا في مجاالت 
ري��ادة األعم��ال، حيث تقدم��ت المملكة بواقع 
9.4 نقط��ة في تقرير المرأة وأنش��طة األعمال 
والقان��ون 2022، الصادر ع��ن مجموعة البنك 
الدولي في 1 مارس 2022، إضافة إلى تصدرها 
عالميًا في مؤش��ر »األجر«، من خالل تحقيقها 
100م��ن 100 نقط��ة ف��ي هذا المؤش��ر الذي 
يقي��س التش��ريعات الداعم��ة للمس��اواة في 
األج��ور وطبيعة العمل بين الجنس��ين، وكذلك 
تقدمه��ا في مؤش��ر »ري��ادة األعم��ال« الذي 
يقي��س المس��اواة والتوازن بين الجنس��ين في 

الفرص والتسهيالت المقدمة لريادة األعمال.
ويأتي هذا التحس��ن عل��ى أداء مملكة البحرين 
ف��ي تقرير المرأة وأنش��طة األعم��ال والقانون 
2022، ف��ي ظل ما يتم من تطوي��ر لإلجراءات 
والتش��ريعات والقوانين الوطنية ذات العالقة 
التي تم س��نها عب��ر التعاون بين الس��لطتين 
التنفيذية والتشريعية، وتفضل حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
الب��الد المف��دى، حفظ��ه اهلل ورع��اه، بإص��دار 
 2021 لس��نة   )16( رق��م  بقان��ون  المرس��وم 
بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع 
األهل��ي رق��م )36( لس��نة 2012 وتعديالت��ه، 
ما س��اهم في تحقي��ق المملكة له��ذا التقدم، 

خاص��ة وأن هذه التعديالت قد جاءت تكريس��ًا 
لمبدأ المس��اواة المنصوص عليه بالمادة )18( 
من الدس��تور والمكانة التي وصلت لها المرأة 

البحرينية في قطاع األعمال.
وبهذه المناس��بة، أك��د وزير العم��ل والتنمية 
االجتماعية، جميل حميدان، أن الدعم المستمر 
لتمكين وتقدم المرأة البحرينية وتعزيز فرصها 
النوعية في مختلف المجاالت، السيما دعمها في 
قطاع العمل وريادة األعمال، وتحديث وتطوير 
التشريعات الوطنية الالزمة لتعزيز تنافسيتها 
ف��ي العمل، قد س��اهم ف��ي اس��تمرار تحقيق 
المزيد من المنجزات وترس��يخ مكانة البحرين 
المتقدم��ة في المحافل اإلقليمي��ة والعالمية، 
وذل��ك بفض��ل التوجيه��ات الملكية الس��امية 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاهل الب��الد المف��دى، والمتابعة 
الحثيثة من الحكومة، برئاس��ة صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وبقيادة ومتابعة 
مباشرة من قبل صاحبة السمو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل 

المفدى، رئيسة المجلس األعلى للمرأة.
وأش��ار إل��ى أن ه��ذا التق��دم المح��رز لمملكة 
البحرين يعد إنجازًا مس��تحقًا نظرًا للعديد من 
المبادرات والتطورات التشريعية التي شهدتها 
البالد في هذا الش��أن، واالهتمام باتخاذ كافة 

اإلج��راءات التي تكف��ل تمكين الم��رأة، وذلك 
في إطار إس��تراتيجية التنمية المستدامة التي 
تتبناه��ا المملكة بما يتوافق مع رؤية البحرين 
االقتصادية 2030، مش��يرًا إلى م��ا تم تنفيذه 
من تعديالت على التش��ريعات والقوانين التي 
تس��هم في اس��تكمال المنظومة التش��ريعية 
لتحقي��ق الت��وازن والمس��اواة بين الجنس��ين، 
ومؤكدًا ف��ي هذا اإلطار، ح��رص المملكة على 
تطوير القوانين والتش��ريعات الوطنية الالزمة 
لخلق المزيد من فرص التقدم للمرأة في مجال 
العم��ل وريادة األعمال، كونها ركيزة أساس��ية 
في المسيرة التنموية التي تشهدها البالد في 

هذا العصر الزاهر.
وش��ملت التعدي��الت الت��ي تمت عل��ى قانون 
العم��ل في القط��اع األهلي، حظ��ر التمييز في 
األج��ور بين العمال والعامالت في األعمال ذات 
القيم��ة المتس��اوية، وكذلك إلغ��اء المادتين 
)31،30(، والت��ي كانت تحدد األعم��ال التي ال 
يجوز تش��غيل النس��اء فيها أو تش��غيلهن لياًل 
فيما بين الس��اعة الس��ابعة مس��اًء والسابعة 
صباح��ًا، حيث جاءت ه��ذه التعدي��الت متفقة 
م��ع التزامات المملكة باتفاقية منظمة العمل 
الدولية رقم )111( لس��نة 1958 بحظر التمييز 
ف��ي االس��تخدام والمهن��ة، وه��و م��ا يعكس 
صورة البحرين الحضاري��ة ونهضتها التنموية 

الشاملة.

 وزيرة الصحة: دور ريادي لألميرة 
سبيكة في دعم المرأة البحرينية

رفعت وزيرة الصحة فائقة الصالح التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى 
رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة، بمناسبة تصّدر سموها القائمة الصادرة 
م��ن ِقبل مب��ادرة القيادات النس��ائية المعاص��رة والتاريخي��ة التي جرى 
اإلع��الن عنها من ِقبل وفد االتح��اد األوروبي لدى األمم المتحدة والبعثة 
الدائمة للغابون، بمناس��بة إطالق اليونس��كو للي��وم العالمي للمرأة في 
مج��ال العم��ل متعدد األط��راف، تقديرًا إلس��هاماتها في مج��ال العمل 

متعدد األطراف.
وأشارت إلى دور سموها القيادي البارز والرائد في شتى المجاالت التنموية 

والمجتمعية، وما بذلته من جهود ومساهمات مشهودة تصب في صالح 
تقدم المرأة على المستوى الوطني، ودعم الكفاءات وبناء الخبرات النوعية 

وإبرازها على المنصات اإلقليمية والدولية.
وأك��دت الصالح أن هذا اإلنجاز الرفيع الذي يؤك��د تقّدم المرأة البحرينية 
في ش��تى المجاالت؛ يأتي ضمن سلسلة من اإلنجازات الدولية واإلقليمية 
تقديرًا وعرفانًا إلنجازات س��موها العظيمة، ويعكس إجماعًا على رؤيتها 
التنموية الس��ديدة، مما س��اهم في تبوؤ البحرين المكانة الرفيعة بين 
األمم والشعوب في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.

المبارك: جهود األميرة سبيكة 
رسخت مكانة المرأة البحرينية

رفع وزير ش��ؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، إلى صاحبة 
الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهي��م آل خليفة، 
قرينة عاهل البالد المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة، 
التهان��ي والتبريكات بمناس��بة تص��در س��مّوها القائمة 
الص��ادرة من قب��ل مبادرة القي��ادات النس��ائية المعاصرة 
والتاريخي��ة التي ج��رى اإلعالن عنها من قب��ل وفد االتحاد 
األوروب��ي لدى األم��م المتحدة والبعث��ة الدائمة للغابون، 
بمناس��بة إطالق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في مجال 

العمل متعدد األطراف.
وأك��د أنَّ صدارة س��موها، ج��اءت بناء على جه��ود صاحبة 
الس��مو ف��ي دع��م الم��رأة البحرينية ف��ي كاف��ة المجاالت 
التنموية والمجتمعية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة 
بقي��ادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك المف��دى، كما يأتي 
التكريم في ظل إستراتيجية واضحة العطاء بقيادة سموها 
للمجل��س األعلى للمرأة ونتاج هذا العمل ترس��يخ لمكانة 

المرأة البحرينية في جميع المجاالت.

 العسومي: األميرة سبيكة 
مثل عربي ملهم في تمكين المرأة

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي 
الفخ��ر واالعتزاز بال��دور الكبير ال��ذي تقوم 
ب��ه صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة 
بن��ت إبراهيم آل خليف��ة، قرينة عاهل البالد 
المف��دى رئيس��ة المجل��س األعل��ى للمرأة، 
حت��ى أضحت نموذج��ًا عربيًا رائ��دًا وملهمًا، 
لما قدمته جهود في س��بيل االرتقاء بالمرأة 

البحرينية والعربية.
ورف��ع التهان��ي والتبري��كات إل��ى صاحب��ة 
الس��مو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة، بمناس��بة تصدر سمّوها القائمة 
الصادرة من قبل مبادرة القيادات النس��ائية 
المعاص��رة والتاريخي��ة التي ج��رى اإلعالن 

عنه��ا م��ن قبل وف��د االتح��اد األوروبي لدى 
األمم المتح��دة والبعثة الدائم��ة للغابون، 
بمناس��بة إطالق اليونس��كو لليوم العالمي 

للمرأة في مجال العمل متعدد األطراف.
ون��وه رئي��س البرلم��ان العربي إل��ى الدور 
الب��الد  عاه��ل  لقرين��ة  والب��ارز  القي��ادي 
المف��دى ف��ي مختل��ف المج��االت التنموية 

والمجتمعي��ة.
وأك��د أن ه��ذا اإلنج��از إضاف��ة جدي��دة لما 
حققت��ه البحري��ن من إنج��ازات حضارية في 
ظ��ل المس��يرة التنموي��ة الش��املة بقيادة 
حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى، ودعم 
الحكوم��ة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 

األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس ال��وزراء، حيث يأت��ي التكريم 
لصاحب��ة الس��مو الملك��ي األميرة س��بيكة 
بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة ليتوج س��جله���ا 
المتواص���ل والزاخر بالعطاء لترسيخ مكانة 

المرأة.
وأش��ار إلى ما حققته س��موها م��ن إنجازات 
عب��ر المجل��س األعل��ى للم��رأة م��ن خ��الل 
الخط��ط واإلس��تراتيجيات والبرام��ج الت��ي 
أطلقها والهادفة إلى حماية واستقرار األسر 
البحرينية وهو ما شكل نقطة انطالق عربية 
مهمة في ترسيخ أفضل الممارسات الهادفة 

لتمكين المرأة العربية بمختلف المجاالت.
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البحرين وإسرائيل تبحثان 
أوجه التعاون في القطاع الصحي

اس��تقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح أمس، بمقر 
وزارة الصح��ة وزي��ر الصح��ة اإلس��رائيلي نيتس��ان 
هورويتز والوفد المرافق، وال��ذي يزور المملكة في 
زيارة رس��مية. وتأتي الزيارة الت��ي يقوم بها الوفد 
اإلس��رائيلي في إطار متابعة تعزيز س��بل التعاون 
المش��ترك بين الجانبين وذل��ك وفق ما تم االتفاق 
علي��ه على إثر اجتماعات س��ابقة، للتباحث بش��أن 
الموضوع��ات الصحي��ة والتي تش��مل االس��تعداد 
للطوارئ، وتدريب الممرضات، واالعتراف المتبادل 
برخ��ص مزاولة المهن الطبي��ة، وابتعاث المرضى 
للعالج في دولة إس��رائيل، إلى جانب برنامج زراعة 
األعض��اء. وفي بداي��ة اللقاء رحبت الوزي��رة بالوفد 
الزائر مشيدًة بمس��توى التعاون المتواصل القائم 
بين الجانبين، مؤكدة على أهمية الدفع بمس��ارات 
العالقات بين مملكة البحرين ودولة إس��رائيل نحو 
آفاق أرحب وبم��ا يعود بالنفع والنماء على البلدين، 
الس��ّيما ِبُف��رص التعاون المش��ترك ف��ي مجاالت 

الصحة والطب، وبما يحقق التطلعات المشتركة.
وخ��الل اجتم��اع الجانبين قدم وكي��ل وزارة الصحة 
وليد المانع عرضًا، حول المنظومة الصحية بمملكة 
البحري��ن، وم��ا حققه النظ��ام من إنج��ازات وتقدم 
خ��الل مس��يرته التي تج��اوزت 100 ع��ام. وقد تم 
بحث ومناقش��ة مجمل المواضيع التي وضعت على 
أجندة زيارة الوفد الزائر، والتطرق إلى آلية التعاون 
لخطة العمل المس��تقبلية. وأكدت الصالح أن مثل 
ه��ذه اللقاءات والتطورات التي تش��هدها العالقات 
بين البحرين وإسرائيل سوف تنعكس على مواصلة 
مس��يرة النهضة والتقدم التي تشهدها المملكة، 

مش��يرًة إلى أنه س��يتم تقديم الدعم المتبادل بما 
يخدم المصالح المش��تركة، وتعزيز فرص التعاون 
بين الجانبين. وقد أش��اد الوفد خالل اللقاء بحفاوة 
االس��تقبال وكرم الضيافة، وبمتانة وتطور النظام 
الصح��ي في مملك��ة البحري��ن، وبمس��توى كفاءة 
الطواقم الصحي��ة الوطنية المؤهل��ة والتي تعمل 

بجد واجتهاد طبقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
وف��ي ختام اللقاء أعربت وزيرة الصحة عن ش��كرها 
وتقديرها للتعاون والتنس��يق المشترك المتواصل 
لتحقيق تطلعات التعاون بين الجانبين في المجال 
الصح��ي، علمًا ب��أن الوفد س��وف يتضم��ن زيارات 
مختلفة لمرافق صحية مثل مستش��فى الملك حمد 
الجامعي ومجمع الس��لمانية الطبي ومركز الش��يخ 
عبداهلل بن خالد آل خليفة الصحي، إضافة إلى زيارة 
للمجلس األعل��ى للصحة. الجدير بالذكر أن حكومة 

مملك��ة البحرين وحكومة دولة إس��رائيل قد وقعتا 
في فبراي��ر 2022م مذكرة تفاهم بش��أن التعاون 
في المجال الصحي، وذلك على هامش زيارة رئيس 
وزراء إس��رائيل نفتالي بينيت إل��ى مملكة البحرين، 
بما يش��مل تعزي��ز العالق��ات الثنائي��ة والتعاون 
المش��ترك بي��ن البلدي��ن وتب��ادل الخب��رات فيما 
بينهم��ا، وترس��يخ وتدعي��م التع��اون الثنائي في 
المجاالت ذات االهتمام المشترك كمكافحة األوبئة 
العالمي��ة وإدارة الطوارئ، وأنظم��ة المهن الطبية 
والصيدلة، والتعليم والتدري��ب والمحاكاة الطبية، 
وحماية البيانات في مجاالت الطب والصحة العامة، 
إل��ى جانب تب��ادل المعلوم��ات والخب��رات وزيارات 
االختصاصيين، وإقامة مش��اريع اقتصادية وصحية 
مشتركة واسعة النطاق، باإلضافة إلى التعاون في 

مجال البحوث الصحية والطبية.

 وزير الخارجية 
 ونظيره الصومالي يبحثان 

تعزيز التعاون الثنائي

اجتم��ع وزي��ر الخارجية عبداللطي��ف الزياني، أم��س، في مقر 
جامعة ال��دول العربية بالقاهرة، مع وزير الش��ؤون الخارجية 
والتعاون الدولي الصومالي عبدي س��عيد موسى علي، وذلك 
على هامش أعمال الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية 

على المستوى الوزاري.
وتم خالل االجتماع، بحث العالق��ات األخوية التي تربط بين 
البلدي��ن وس��بل تعزيز التع��اون الثنائي بينهم��ا في مختلف 
المجاالت التي من ش��أنها خدمة مصالح البلدين والشعبين، 
باإلضافة إل��ى تبادل وجه��ات النظر تجاه عدد م��ن القضايا 

العربية واإلقليمية ذات االهتمام المشترك .

القضية الفلسطينية ستظل دائمًا مركزية ألمتنا العربية.. وزير الخارجية: 

الوطن العربي يواجه تهديدات 
خطيرة تتطلب توحيد المواقف إزاءها

أك��د وزي��ر الخارجي��ة الدكت��ور عبداللطيف 
الزيان��ي، أن الوطن العربي يواجه تحديات 
وتهدي��دات خطي��رة ذات تأثي��ر بالغ على 
األمن القومي والعمل العربي المش��ترك، 
وه��ي مخاط��ر وتحدي��ات داخلي��ة وأخ��رى 
خارجي��ة، تتطل��ب من��ا تضاف��ر الجه��ود 
وتوحي��د الكلم��ة والمواقف إزاءه��ا حفاًظا 
على أمن وسالمة دولنا ومصالحها الحيوية 

ومكتسبات شعوبنا العربية.
جاء ذلك، خالل مش��اركته في أعمال الدورة 
157 لمجل��س جامعة ال��دول العربية على 
مس��توى وزراء الخارجية، التي عقدت أمس، 
بمق��ر جامع��ة ال��دول العربي��ة بالقاهرة، 
برئاس��ة وزي��ر الخارجي��ة والمغتربين في 
عب��داهلل  الدكت��ور  اللبناني��ة  الجمهوري��ة 

بوحبيب.
وش��دد في كلم��ة، على أن ال��دول العربية 
ف��ي حاج��ة إلى تعزي��ز تضامنه��ا وتوحيد 
جهوده��ا، وتفعي��ل التع��اون والتنس��يق 
المش��ترك، والعمل على تنفيذ جميع آليات 
العم��ل العرب��ي المش��ترك به��دف صون 
األم��ن القوم��ي العربي، وتحقي��ق أهدافنا 
كل  لمواجه��ة  المش��تركة  وتطلعاتن��ا 

التحديات المحدقة بأمتنا العربية.
وأض��اف الوزي��ر أن القضية الفلس��طينية، 
س��تظل دائم��ا القضي��ة المركزي��ة ألمتنا 
العربي��ة، مؤك��دًا موقف البحري��ن الثابت 
الداعي إلى تحقيق السالم الشامل والعادل 
في الش��رق األوس��ط كخي��ار إس��تراتيجي، 
مشدًدا على أن ال حل للقضية الفلسطينية 
إال بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على 

ح��دود الرابع من يوني��و 1967 وعاصمتها 
الق��دس الش��رقية، وف��ق ح��ل الدولتي��ن 

وقرارات الشرعية الدولية.
وأع��رب عن اس��تنكار وإدان��ة البحرين لما 
تق��وم ب��ه مليش��يا الحوث��ي اإلرهابية من 
اعتداءات غادرة على الش��قيقتين المملكة 
العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية 
المتح��دة، ودع��م المملكة الكام��ل لكافة 
الخط��وات المتخ��ذة م��ن جان��ب البلدين 

الشقيقين لمواجهة هذه االعتداءات.
كم��ا عبرع��ن تهانيه للجمهوري��ة اليمنية 

األم��ن  مجل��س  ق��رار  بص��دور  الش��قيقة 
الدول��ي في 28 فبراير 2022 بتجديد نظام 
العقوبات على اليم��ن، وتصنيف الحوثيين 
للمرة األولى كجماع��ة إرهابية، وإدراجهم 
ف��ي قائمة عقوب��ات اليم��ن، وفرض حظر 
إرس��ال األس��لحة إلى اليمن، وال��ذي يمثل 
تس��هم  أن  م��ن ش��أنها  خط��وة مهم��ة 
ف��ي الحد م��ن ق��درات ميليش��يات الحوثي 
اإلرهابية والهجمات العدائية التي تشنها 
ض��د المدنيين والبني��ة التحتي��ة المدنية 
ف��ي المملكة العربي��ة الس��عودية ودولة 

اإلمارات العربي��ة المتحدة، ومنع اعتداءات 
الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية 
وتهديده��م لخط��وط المالح��ة والتج��ارة 

العالمية.
وأع��رب الوزي��ر ع��ن الش��كر والتقدير لكل 
الت��ي  المخلص��ة  الدبلوماس��ية  الجه��ود 
بذلتها المملكة العربية السعودية ودولة 
اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة والجمهورية 
اليمنية والدول العربية الشقيقة بالتعاون 
مع ال��دول الصديق��ة من أجل ص��دور هذا 

القرار المهم.
وأك��د أن البحري��ن س��تبقى عل��ى ال��دوام 
مس��اندة لجميع القضايا العربي��ة، التزاًما 
منه��ا بوح��دة اله��دف والمصي��ر، وإيماًنا 
منه��ا بأن األمن القوم��ي العربي منظومة 
متكاملة ال تتج��زأ، تاريخًا وأهدافًا ومصيرًا 

مشتركًا.
وأعرب ع��ن األمل بأن تكل��ل جهود الدول 
العربي��ة الش��قيقة ف��ي تج��اوز الظ��روف 
الصعب��ة التي تم��ر بها، وتتمك��ن، بعون 
اهلل، من التغلب على الصعوبات السياسية 
واألمني��ة واالقتصادي��ة الت��ي تواجهه��ا، 
وتحقي��ق تطلع��ات ش��عوبها ف��ي األم��ن 

واالستقرار والنماء واالزدهار.

وبح��ث وزراء الخارجية الع��رب الموضوعات 
المدرج��ة على جدول األعم��ال، ومن بينها 
تقري��ر األمين العام بي��ن الدورتين 156-
العربي��ة  للقم��ة  التحضي��ر  ومل��ف   ،157
المقبل��ة بالجزائر، والقضية الفلس��طينية 
والص��راع العربي اإلس��رائيلي، والش��ؤون 
والش��ؤون  القوم��ي،  واألم��ن  العربي��ة 
السياس��ية الدولية، والش��ؤون االجتماعية 
وحق��وق اإلنس��ان، وصيانة األم��ن القومي 
وتطوي��ر  اإلره��اب  ومكافح��ة  العرب��ي، 
اإلره��اب  لمكافح��ة  العربي��ة  المنظوم��ة 

ومبادرة األمن الغذائي العربي.
األوض��اع  تط��ورات  ال��وزراء  بح��ث  كم��ا 
السياسية واألمنية واإلنسانية في أوكرانيا، 
والجهود التي تبذل على المس��توى الدولي 
لوق��ف الح��رب وتس��وية األزم��ة بالط��رق 

الدبلوماسية.
وضم وفد البحرين المش��ارك في االجتماع، 
سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر 
العربي��ة والمن��دوب الدائ��م ل��دى جامعة 
الدول العربية هش��ام الج��ودر، ومدير عام 
ش��ؤون وزارة الخارجي��ة ط��الل األنص��اري، 
ورئي��س قطاع الش��ؤون العربي��ة بالوزارة 

أحمد الطريفي.

تنفيذ آليات العمل المشترك لصون األمن القومي العربي

دعم السعودية واإلمارات لمواجهة االعتداءات الحوثية

نساند جميع القضايا العربية التزامًا بوحدة الهدف والمصير

 البحرين أمام مجلس األمن: 
 دعم كافة الجهود الدولية لنهوض وتقدم المرأة

جددت مملكة البحرين التأكيد على دعمها 
لكافة الجه��ود الدولي��ة المبذولة من أجل 
نهوض وتقدم الم��رأة، بما يضمن تحقيق 
التوازن بين الجنس��ين ف��ي جميع المجاالت 
التنموي��ة واإلنس��انية، ويع��زز إس��هامات 
المرأة كشريك فاعل في األمن والسالم على 

األصعدة كافة.
ج��اء ذلك خالل مش��اركة المن��دوب الدائم 
لمملك��ة البحري��ن ل��دى األم��م المتح��دة 
بنيوي��ورك الس��فير جم��ال الرويع��ي، ف��ي 
المناقش��ة المفتوح��ة رفيع��ة المس��توى 
لمجلس األمن حول المرأة والسالم واألمن، 
والت��ي ترأس��تها وزي��رة التغي��ر المناخ��ي 
والبيئ��ة بدولة اإلم��ارات مري��م المهيري، 
والت��ي عق��دت تزامًنا م��ع الي��وم العالمي 

للمرأة.
وأكد المندوب الدائ��م أن مملكة البحرين، 
بقي��ادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
الوطني��ة  أولوياته��ا  ف��ي مقدم��ة  تض��ع 
المحافظ��ة على أقص��ى مس��تويات األمن 
االجتماع��ي بما يدعم مش��اركة المرأة في 
جميع المجاالت، وتواصل الحكومة برئاسة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 

حم��د آل خليفة، ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، جهودها لتقديم المشاريع والبرامج 
والخط��ط الالزمة إلش��راك الم��رأة عنصًرا 

فاعاًل في المسيرة التنموية الشاملة.
وأش��ار إلى أنه من خالل مش��اركة وتعاون 
مختل��ف الجه��ات الحكومي��ة والخاصة ذات 

العالقة وفئ��ات المجتمع، وبدعم ومتابعة 
المجل��س األعل��ى للمرأة، برئاس��ة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف��ة، قرين��ة عاه��ل الب��الد المفدى، 
اس��تطاعت مملك��ة البحري��ن تحقي��ق أثر 
نوع��ي وتقدم مس��تدام في مج��ال التوازن 

بين الجنس��ين وتقدم المرأة، واالنتقال إلى 
مرحل��ة تعميم التجارب الوطني��ة الناجحة، 
وإبراز أفضل الممارس��ات على المستويات 

اإلقليمية والدولية.
ونوه بجائزة »األميرة س��بيكة بنت إبراهيم 
آل خليف��ة العالمية لتمكي��ن المرأة« التي 
أطلقته��ا هيئ��ة األم��م المتح��دة للم��رأة 
بالتع��اون م��ع المجل��س األعل��ى للم��رأة، 
والتي باتت تش��كل منصة دولية لبيان أثر 
الحكومات والش��ركات  جهود ومس��اهمات 
ومنظم��ات المجتمع المدن��ي واألفراد من 
ذوي االختصاص، واإلنج��ازات المحققة في 
مجال تمكين النساء والفتيات حول العالم. 
موضًحا أن هذه المنصة تبرز قصص النجاح 
الت��ي ترح��ب باالبت��كار وتش��جعه، وتتيح 
نهًج��ا جديًدا لس��د الفجوات لصالح النس��اء 
من جمي��ع األعمار وفي مختل��ف المجاالت، 
وتعمل على اس��تدامة ه��ذه المبادرات في 
أوقات السلم واالس��تقرار وكذلك في أوقات 

النزاعات والكوارث واألوبئة.
للم��رأة  االقتص��ادي  اإلدم��اج  إن  وق��ال 
ومش��اركتها في المس��يرة التنموية يحظى 
بأهمية بالغة في من��ع النزاعات والتعافي 
من األزمات، وهو ما يتطلب تضافر الجهود 

وإقام��ة ش��راكات عل��ى جمي��ع األصع��دة 
من أج��ل تعزيز الس��الم ودعم الم��رأة في 
المناط��ق المتأث��رة م��ن النزاع��ات، لم��ا 
للمرأة م��ن دور كبير ومش��هود في تحقيق 
التنمية المستدامة وبناء االستقرار والسلم 
المجتمع��ي، معرًب��ا ع��ن ح��رص مملك��ة 
البحرين عل��ى دعم كافة الجه��ود الهادفة 
إلى نهوض وتقدم المرأة، خاصة تلك التي 
تأت��ي في مثل هذه الظ��روف الصعبة التي 
يش��هدها العالم، وبأه��داف نبيلة لتحقيق 
نقل��ة نوعي��ة إضافي��ة ف��ي إدم��اج المرأة 
ومش��اركتها ف��ي عملي��ات حفظ الس��الم، 
وذلك انطالًقا من تمس��ك مملكة البحرين 
بالتزاماته��ا الدولي��ة ذات الصل��ة بتعزيز 
دور الم��رأة، بما في ذلك قرار مجلس األمن 
1325 ال��ذي يؤكد على أهمية المش��اركة 
كاف��ة  عل��ى  الجنس��ين  بي��ن  المتوازن��ة 
المس��تويات، وباألخ��ص ما يتعل��ق بصنع 
الق��رار، وإش��راك الم��رأة في من��ع النزاعات 
وعملي��ات بن��اء وحف��ظ الس��الم، الفًتا إلى 
أن الق��رار 1325 أوضح األث��ر غير المتكافئ 
والفري��د للنزاع��ات المس��لحة على النس��اء 
والفتي��ات، وبّي��ن دورهن الحي��وي في منع 

النزاعات والتعافي من آثارها.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/10/watan-20220310.pdf?1646886738
https://alwatannews.net/article/995021
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/994926
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 اللجنة العليا المنظمة تبحث تجهيزات 
معرض البحرين الدولي للطيران 2022

بتوجيهات من س��مو الش��يخ عبداهلل بن حمد 
آل خليف��ة الممث��ل الش��خصي لجالل��ة مل��ك 
الب��الد المفدى رئيس اللجن��ة العليا المنظمة 
لمعرض البحرين الدولي للطيران اجتمع وزير 
المواص��الت واالتصاالت نائ��ب رئيس اللجنة 
العلي��ا المنظم��ة لمع��رض البحري��ن الدولي 
للطي��ران 2022، كم��ال أحم��د، بأعضاء لجنة 
معرض الطيران بحض��ور قائد قاعدة الصخير 
الجوي��ة بس��الح الج��و الملكي اللواء المس��لم 
والرئي��س التنفي��ذي لش��ركة فانب��را الدولية 
المنظمة للمعرض غارث روجر، وذلك لالطالع 
عل��ى آخ��ر مس��تجدات وتجهي��زات المعرض 
الق��ادم الذي ستس��تضيفه مملك��ة البحرين 
خالل الفترة من 9 إل��ى 11 نوفمبر 2022 في 

القاعدة الجوية بالصخير.
 وفي بداية االجتماع رحب الوزير بالحضور ونقل 
إليهم تحيات وتقدير س��مو الشيخ عبداهلل بن 
حمد آل خليفة الممثل الش��خصي لجاللة ملك 
الب��الد المفدى رئيس اللجن��ة العليا المنظمة 
لمعرض البحرين الدولي للطيران على الجهود 
التي بذلته��ا اللجنة المنظم��ة للمعرض في 
اإلعداد له��ذا الحدث المهم ال��ذي يقام تحت 
رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد 

المفدى، وتم استعراض كافة الترتيبات التي 
تم اتخاذها من أجل اإلعداد للمعرض القادم، 
وقد تم إطالع اللجنة على كافة الخطوات التي 
اتخذته��ا اللجنة العليا المنظمة الس��تقطاب 
الصل��ة  ذات  والش��ركات  الطي��ران  ش��ركات 
بصناعة الطيران العالمية الكبرى للمش��اركة 
في معرض البحرين الدول��ي للطيران 2022، 
حيث ت��م التأكيد عل��ى حضور ع��دد كبير من 
الش��ركات الدولي��ة وف��رق الع��روض الجوية. 
كم��ا تم بح��ث برام��ج المع��رض والفعاليات 
التي س��وف تقام بمناس��بة مرور عشر سنوات 

على انطالق المعرض. وكذلك تمت مناقش��ة 
الترتيبات الخاصة بتوجي��ه الدعوات إلى كبار 
صن��اع الق��رار في العال��م في قط��اع الطيران 
المدني والعس��كري والوفود الرسمية لحضور 

المعرض.
وفي الختام قدم الوزير الشكر واالمتنان لسمو 
الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة رئيس اللجنه 
العلي��ا المنظم��ة لمع��رض البحري��ن الدولي 
للطي��ران عل��ى الدعم والمتابع��ة الذي يوليه 
س��موه لهذا المعرض الدولي، والجهود التي 
تبذلها قوة دفاع البحرين وسالح الجو الملكي 

وش��ؤون الطيران المدني ب��وزارة المواصالت 
واالتصاالت وأعضاء اللجنة المنظمة لمعرض 
البحرين الدولي للطيران وشركة فانبرا الدولية 
الشريك اإلستراتيجي في التنظيم، وأثنى على 
دع��م الش��ركات الوطنية ف��ي تقدي��م الدعم 
لرعاية فعاليات المعرض والمتمثل في شركة 
بتلك��و الراع��ي الرس��مي للمعرض، وش��ركة 
طي��ران الخلي��ج الناق��ل الرس��مي للمع��رض، 
ش��ركة بابكو، وش��ركة ألبا، وش��ركة األسواق 
الحرة البحرين، وشركة مطار البحرين، وشركة 
باس، ودي إت��ش إل، وتمكين، وبنك البحرين 
الوطن��ي، وبي��ت التموي��ل الكويتي، وش��ركة 
الخدم��ات المصرفية العربية وش��ركة الخليج 
للصناع��ات البتروكيماويات وش��ركة لوكهيد 

مارتن األمريكية.
 كم��ا أش��اد بالجه��ود المبذول��ة م��ن كاف��ة 
القطاع��ات الحكومي��ة واألف��راد المس��اهمة 
»فري��ق البحرين« م��ن أجل إنج��اح المعرض 
القادم، وخاصة بعد ما حققه معرض البحرين 
الدولي للطيران في الدورات الخمس الماضية 
من نجاح على المستويين اإلقليمي والعالمي 
والذي أش��ادت كافة الجهات بحس��ن تنظيمه 
وتحقيقه مس��تويات متقدم��ة بين المعارض 

الدولية في مجال الطيران.

الجدير بالذكر أن مبيعات الشاليهات لمعرض 
البحرين الدولي للطيران تشهد اقبااًل من قبل 
الش��ركات العالمي��ة بعد االنفت��اح التدريجي 
الذي يش��هده عال��م الطيران، وم��ن المأمول 
أن يك��ون عام 2022 بداي��ة النتعاش صناعة 
الطي��ران بمختل��ف قطاعاته��ا وس��وف يعزز 
ه��ذا االنتع��اش من اهتم��ام الش��ركات على 

المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية.
وسيشهد المعرض في نس��خته القادمة عدة 
فعالي��ات مصاحب��ة، وأهمها تنظي��م مؤتمر 
قادة أركان قوات س��الح الج��و، ومؤتمرًا حول 
الطي��ران  صناع��ة  تواج��ه  الت��ي  التحدي��ات 
كورون��ا  جائح��ة  وبع��د  قب��ل  والمط��ارات 
كم��ا  المس��تفادة،  وال��دروس  )كوفي��د-19( 
يتضمن المعرض مؤتمرًا حول المرأة ودورها 
في صناع��ة الطي��ران، باإلضافة إل��ى مؤتمر 

حول علوم الفضاء. 
وسوف يجمع معرض البحرين الدولي للطيران 
أخ��رى  م��رة  السادس��ة  ف��ي نس��خته   2022
الش��ركات العالمية الرائدة في مجال الطيران 
المدن��ي والدفاع والفضاء، م��ع تنوع كبير في 
عدد الشركات المش��اركة في المعرض، وهذا 
دليل عل��ى النمو الذي يش��هده المعرض منذ 

تأسيسه.

 خلف: جائزة اإلبداع البلدي 
تهدف إلى بناء بيئة محفزة لإلبداع

وش��ؤون  األش��غال  وزي��ر  أعل��ن 
العمران��ي  والتخطي��ط  البلدي��ات 
عصام خلف ف��وز الموظفة تماضر 
عبدالعال من مركز البلدي الشامل 
بالمرك��ز األول ف��ي جائ��زة اإلبداع 
البل��دي، ع��ن مقت��رح لق��اء لدعم 
مس��تخدمي نظام بناي��ات ومنصة 
وف��وز  الش��امل؛  البل��دي  المرك��ز 
الموظف��ة أمل أبو الفتح من بلدية 
المحرق بالمركز الثاني، عن مقترح 
منصة فرصت��ك لالنتفاع باألمالك 

البلدية.
ج��اء ذلك في حفل تكريم الفائزين 
بجائزة اإلبداع البل��دي في دورتها 
األولى في فندق الخليج، وشارك فيه 

37 موظفا من شؤون البلديات.
وأكد خلف أن الجائزة تهدف إلى بناء 
بيئة مؤسس��ية محفزة للموظفين 
تفض��ي إلى تطوي��ر العمل البلدي 
بما يساهم في رفع جودة الخدمات، 
وتقليل التكلفة والوقت المستغرق 
إلنجاز العمل وزي��ادة رضا العمالء 
التواص��ل وتعزيز  ورف��ع مس��توى 
السالمة والصحة المهنية وتطوير 

كفاءة وآلية اإلجراءات والعمليات.
وأضاف أن المش��اركة الواسعة في 
النسخة األولى من الجائزة تعكس 
م��دى اهتمام الموظفي��ن بتطوير 
العم��ل، كم��ا أنه��ا تعك��س روح 
المس��ؤولية والمبادرة التي يتمتع 

بها الموظفون.
وقال: »إن اإلنج��ازات الكبيرة التي 
تحققه��ا البحري��ن عل��ى مختل��ف 
الصع��د الوطني��ة يع��ود للقي��ادة 
الحكيم��ة لحضرة صاح��ب الجاللة 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 

عاه��ل البالد المف��دى، وتوجيهات 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء في 

خلق بيئة محفزة ومبدعة«.
وأش��ار إلى أن الجائزة مس��تلهمة 
م��ن رؤى صاح��ب الس��مو الملكي 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
في تعزيز ثقاف��ة االبتكار واإلبداع 
ف��ي المؤسس��ات الحكومي��ة بم��ا 
يمكن من تطوير العنصر البش��ري 
وزيادة مهاراته في ظل ما يشهده 
عالم اليوم من منافس��ة تقوم على 
االبتكار والتطوير في كافة مجاالت 
وخدم��ات  إج��راءات  م��ن  العم��ل 

اإلنتاج.
وأش��اد خلف بالجهود التي بذلتها 
لجن��ة اإلبداع في ال��وزارة في وضع 
المعايي��ر لهذه الجائ��زة باإلضافة 
لجن��ة  أعض��اء  مس��اهمات  إل��ى 
البحري��ن  جامع��ة  م��ن  التحكي��م 
البحرينية  المهندس��ين  وجمعي��ة 
ومعهد اإلدارة العامة كلها، مشيرا 
إلى أن هذه الجهود أفضت إلى بناء 
القاعدة األساس��ية التي يمكن من 

خاللها اس��تمرار الجائزة وتطورها 
بم��ا يحق��ق األه��داف المرجوة في 
تقديم األف��كار اإلبداعية التي من 
شأنها تعزيز اإلنتاج ورفع الكفاءة.

م��ن جهت��ه، أك��د وكي��ل ال��وزارة 
لش��ؤون البلديات الشيخ محمد بن 
أحم��د آل خليف��ة، أن أه��م مح��اور 
الرؤية االقتصادية للبحرين 2030 
الحكوم��ة فعال��ة ذات  أن تصب��ح 
كف��اءة يتركز دورها األس��اس على 
وأن  المبتك��رة  السياس��ات  وض��ع 
يصبح القطاع الع��ام أكثر إنتاجية 
وأن يك��ون مس��ؤوال ع��ن تقدي��م 
خدم��ات ذات نوعية أعلى من خالل 

عمليات أكثر كفاءة.
وقال: »تس��اهم الجائزة في تعزيز 
دور ال��وزارة وكف��اءة أدائها ضمن 
القط��اع الع��ام ف��ي البحري��ن من 
خالل إسهامها في تشخيص الوضع 
الحالي لفهم نقاط القوة والضعف 
وإع��داد التوجيهات اإلس��تراتيجية 
األداء  كف��اءة  لتحس��ين  الالزم��ة 
وتطوي��ر إس��تراتيجية تكنولوجي��ا 
المعلوم��ات بش��كل يدع��م أعمال 
ال��وزارة ويوف��ر البيان��ات الالزم��ة 

التخ��اذ الق��رار في مختل��ف نواحي 
العمل«.

بينم��ا ق��ال رئي��س لجن��ة الجائزة 
الوكيل المس��اعد لش��ؤون الزراعة 
الدكت��ور عبدالعزي��ز عبدالكري��م: 
»ال ش��ك في أن العم��ل البلدي في 
البحري��ن ب��دأ يقفز قف��زات كبيرة 
إل��ى األم��ام م��ن خ��الل التطورات 
ف��ي  يش��هدها  الت��ي  المس��تمرة 
مختل��ف المج��االت وخصوص��ا في 
المجال البشري الذي يمثل الركيزة 
األساسية في عملية التطوير، إذ إن 
األعمال الريادية في العصر الحديث 

تعتمد على األفكار اإلبداعية«.
وأشار إلى أن اهتمام ورعاية الوزير 
بتكري��م الموظفي��ن الفائزين في 
الجائزة دلي��ل واضح عل��ى رعايته 
للعاملي��ن ف��ي ال��وزارة واهتمامه 
أعماله��م  بمس��توى  باالرتق��اء 
والوظائ��ف الت��ي يؤدونها كما أنه 
يمثل مكافأة لجميع المبدعين في 
أعمالهم الساعين إلى رفع مستوى 
أداء العم��ل البل��دي ف��ي البحرين 
من خ��الل تقديم أفض��ل الخدمات 

لمواطني هذه األرض الطيبة.

 وفد من »السعودي للتنمية« 
يزور مشاريع تنموية وإسكانية

قام وفد م��ن الصندوق الس��عودي للتنمية، في 
إطار زيارة الرئيس التنفيذي للصندوق س��لطان 
المرش��د إلى البحرين، بزيارة عدٍد من المشاريع 
الممول��ة م��ن قب��ل الصن��دوق ضم��ن برنامج 
التنمية الخليجي، من بينها مشروع تطوير شارع 
الفاتح، والذي يعد أحد المش��اريع اإلستراتيجية 

الكبرى في قطاع البنية التحتية.
كم��ا زار الوف��د مش��روع تطوي��ر تقاطع ش��ارع 
الش��يخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى 
بن س��لمان »تقاط��ع س��ار«، ومش��روع الرملي 
اإلس��كاني، ومرك��ز الش��يخ عبداهلل ب��ن خالد آل 

خليفة لغسيل الكلى بمنطقة الرفاع.
وأشاد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي عص��ام خل��ف، بالدعم ال��ذي تقدمه 
المملكة العربية الس��عودية الشقيقة للمشاريع 

التي تدفع عجلة التنمية في البحرين.
وأش��ار إلى أن هذا الدعم يدل على عمق الشراكة 
اإلس��تراتيجية بين البلدين الشقيقين في شتى 
المج��االت؛ معربًا عن تقدي��ره لجهود القائمين 
عل��ى الصندوق الس��عودي للتنمي��ة واهتماهم 
بمتابعة إنجاز المش��اريع التنموية الممولة من 

الصندوق.
واس��تعرض الوزير مع الوفد أحد أبرز المش��اريع 
التي نفذت بتمويل من الصندوق وهو مش��روع 
مركز الش��يخ عبداهلل بن خالد آل خليفة ألمراض 
الكل��ى بالرف��اع، وذل��ك ش��امل تكلف��ة البن��اء 

والتجهيزات والمعدات الطبية.
وأوضح أن المشروع تم تصميمه واإلشراف على 
تنفي��ذه من قبل ش��ؤون األش��غال لصالح وزارة 
الصحة، حيث تم إنش��اؤه على مس��احة إجمالية 
بلغ��ت 21.5 مت��ر مرب��ع، فيم��ا بلغت مس��احة 
البن��اء 8.9 متر مربع، ويتكون المبنى الرئيس��ي 
م��ن طابقين بطاقة اس��تيعابية تبلغ حوالي 60 

سريرًا.

م��ن جهته، أش��اد وزير اإلس��كان باس��م الحمر 
بعالق��ة التع��اون المميزة التي ترب��ط مملكة 
البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، 
مشيرًا إلى أن الصندوق السعودي للتنمية ساهم 
ف��ي تنفيذ المرحل��ة األولى من مش��اريع مدينة 
خليف��ة، والتي يبلغ عددها 1560 وحدة س��كنية 
متضمنة أعمال البنية التحتية، فضاًل عن تنفيذ 

1261 وحدة في مشروع ضاحية الرملي.

 تسليم وسام األمير
سلمان لالستحقاق الطبي 
لمنتسبي »االتصال الوطني«

أكد الرئي��س التنفيذي لمركز االتصال الوطني يوس��ف البنخليل 
أن اعتزاز حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى، وتثمين صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف األمامية 
للتص��دي لفيروس »كورونا« م��ن الكوادر الصحي��ة، وقوة دفاع 
البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة، يمثل دافعًا 
لمواصلة العمل بذات العزم وبروح الفريق الواحد، مشيدًا بجهود 
موظفي مركز االتصال الوطني وحرصهم على أداء الواجبات بكّل 

تفان وإخالص خدمة للوطن.
وتابع بأن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد 
من الجهود للوصول للنجاحات المنش��ودة، مشيرًا إلى أّن التقدير 
الملكي بنيل هذا الوس��ام الرفيع ُيمّثل دعمًا ال محدود لمنتسبي 
المركز وتقدي��ر كبير لجهودهم الوطنية المخلصة والمش��كورة 

ومشاركتهم الفاعلة في التصدي للجائحة بكل عزم وتفان.
ج��اء ذلك لدى تس��ليمه أمس، »وس��ام األمير س��لمان بن حمد 
لالستحقاق الطبي« للكوادر الوطنية من منتسبي مركز االتصال 
الوطني، إنفاًذا لألمر الملكي الس��امي وف��ي إطار توجيه صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء لكافة الجهات 
المعنية بتس��ليم الوس��ام للعاملين في الصف��وف األمامية من 
الك��وادر الصحية، وقوة دف��اع البحري��ن، ووزارة الداخلية، وكافة 

الجهات المساندة.
وقد هنأ البنخليل الحاصلين على الوسام معربًا عن شكره وتقديره 
لجهودهم المخلصة والمبذولة، ومنوهًا بأهمية االس��تمرار نحو 
تحقي��ق مزيٍد م��ن النجاحات وبما يع��ود بالخي��ر والنماء لصالح 

الجميع، ومتمنيًا لهم وللجميع دوام التوفيق والنجاح.
ومن جانبهم أعرب منتسبو مركز االتصال الوطني الذين تشرفوا 
بتسّلم الوس��ام، عن بالغ الفخر بهذا التكريم السامي، مؤكدين 
أّن هذا الوس��ام يعد حافزًا لبذل المزي��د من أجل خدمة البحرين 

ودعم تقدمها وازدهارها.

»التربية«: 10 خدمات إلكترونية 
بالتعاون مع »هيئة المعلومات«

اس��تقبل وزير التربية والتعليم ماج��د النعيمي الرئيس 
التنفي��ذي لهيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية 
محم��د القائ��د، حيث تم خ��الل اللق��اء بح��ث الخدمات 
اإللكتروني��ة التي تقدمها ال��وزارة بالتعاون مع الهيئة، 
من بينه��ا خدمة إعالن نتائج الطلبة الدراس��ية وغيرها 
م��ن الخدمات، كما تم بحث س��بل تعزي��ز التعاون بين 
الطرفين في المرحلة القادمة، وخصوصًا في ضوء سعي 

الوزارة المستمر لتطوير منظومتها اإللكترونية.
الجدي��ر بالذك��ر أن الوزارة تقدم 10 خدم��ات إلكترونية 
بالتعاون مع هيئة المعلوم��ات والحكومة اإللكترونية، 
وه��ي خدمة تحوي��ل الطلبة م��ن الم��دارس الحكومية 
والخاصة، وخدمة إصدار نس��خ اإلفادات وكشف الدرجات 
لطلب��ة الم��دارس، وخدم��ة التس��جيل وع��رض النتائج 
للبعثات الدراس��ية، وخدمة معادلة المؤهالت العلمية 
الخارجية، وخدمة تصدي��ق المؤهالت العلمية المحلية، 
وخدمة الجامع��ات الموصى بها، وخدمة التس��جيل في 
األندي��ة الصيفي��ة، وخدم��ة نتائ��ج الطلبة الدراس��ية، 
وخدم��ات المكتبات العام��ة، وخدمة التس��جيل لبرامج 

التعليم المستمر.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/10/watan-20220310.pdf?1646886738
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 العلوي يشارك باجتماع 
»لجنة مكافحة الممارسات 

الضارة بالتجارة الدولية«

ت��رأس الوكيل المس��اعد لتنمي��ة الصناعة ب��وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة خالد العلوي وفد مملكة البحرين المشارك 
في أعمال االجتماع الواحد واألربعين للجنة الدائمة لمكافحة 
الممارس��ات الض��ارة في التج��ارة الدولية وال��ذي ُعقد بمقر 
األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 

الرياض يومي 8 و9 مارس.
وف��ي بداية االجتماع أكد رئيس االجتم��اع محمد عبدالعزيز، 
وكيل المحاف��ظ لمعالجات التجارة بالهيئ��ة العامة للتجارة 
الخارجية الس��عودية، على دور اللجنة في تحقيق أهداف دول 
مجلس التع��اون االقتصادية والتي من أهمها دعم الصناعة 

الخليجية.
من جانبه اس��تعرض القائ��م بأعمال المدي��ر العام لمكتب 
األمانة الفنية، محفوظ الرقادي، جدول األعمال مؤكدًا أهمية 

الموضوعات المعروضة أمام اللجنة.
وناقش��ت اللجنة الدائمة ع��ددًا من المواضي��ع الهامة التي 
تهدف لحماية الصناعة الخليجية في عدٍد من القطاعات، كما 
اطلعت على تقرير حول مستجدات متابعة التدابير باإلضافة 
إلى تصور مكت��ب األمانة الفنية حول تحقيق��ات المراجعات 
وطلب��ات التمديد، كما اطلعت أيضًا على مس��تجدات طلبات 
ش��كاوى الصناع��ة الخليجية إل��ى جانب مس��تجدات القضايا 

العكسية والتحقيقات.

 »الشمالية« تنظم حملة
لتنظيف أحد المواقع في عالي

نظم��ت المحافظة الش��مالية حملة 
لتنظي��ف موقع ف��ي منطق��ة عالي، 
وذلك بالتع��اون مع بلدية المنطقة 
يورباس��ار  وش��ركة  الش��مالية، 
للتنظيفات، ون��ادي عالي، وجمعية 
العربية  والجامع��ة  الخيري��ة،  عالي 

المفتوحة.
عل��ي  الش��مالية  محاف��ظ  وق��ال 
العصف��ور إن ه��ذه الحمل��ة تأت��ي 
ضمن عدد م��ن الفعاليات والبرامج 
الت��ي أقامته��ا المحافظ��ة احتفااًل 
بالي��وم الخليج��ي للم��دن الصحية، 
حيث تعتبر فعاليات داعمة لمعايير 
إذ  صحي��ة  مدين��ة  عال��ي  اعتم��اد 
قطع��ت المحافظة ش��وطًا كبيرًا في 
تحقيق معظ��م المح��اور والمعايير 
الالزمة الس��تيفاء الش��روط الالزمة 
للحص��ول عل��ى ش��هادة االعتم��اد 

كمدينة صحية.
وشكر كافة الداعمين والمساهمين 
أن  مؤك��دًا  الحمل��ة،  ه��ذه  ف��ي 

شراكتهم ودعمهم لبرامج وفعاليات 
المحافظ��ة كان لهم��ا بالغ األثر في 
تحقي��ق الهدف المنش��ود من إقامة 

اليوم الخليجي للمدن الصحية، الذي 
يأت��ي ضم��ن رؤي��ة المحافظة في 
المس��تدامة وحي��اة أفضل  التنمية 

للجمي��ع، ولتنفي��ذ الخط��ة الوطنية 
قي��م  وترس��يخ  االنتم��اء  لتعزي��ز 

المواطنة »بحريننا«.

 محافظ الجنوبية: مواصلة المبادرات 
األمنية واالجتماعية لترسيخ دعائم السالمة

التقى محاف��ظ المحافظة الجنوبية 
س��مو الش��يخ خليفة ب��ن علي بن 
خليفة آل خليفة عبر تقنية االتصال 
المرئ��ي بع��دد من أهال��ي مناطق 

المحافظة الجنوبية.
وأش��ار المحافظ في مستهل اللقاء 
إلى اس��تمرار التواص��ل مع األهالي 
ومتابعة احتياجاتهم كنهج راس��خ 
في عمل المحافظ��ة، وذلك لتنفيذ 
لحض��رة  الس��ديدة  التوجيه��ات 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د بن 
الب��الد  عاه��ل  خليف��ة  آل  عيس��ى 
المف��دى، وصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس ال��وزراء، وذلك 
لتحقيق األمن والتنمية المستدامة 

في مختلف مناطق المحافظة.
الجنوبي��ة  المحافظ��ة  أن  وأوض��ح 
وتنظي��م  رعاي��ة  ف��ي  مس��تمرة 
والمبادرات  الفعالي��ات  واحتض��ان 
األمني��ة واالجتماعية الرائدة، التي 
ته��دف إلى ترس��يخ دعائ��م األمن 
المناط��ق  ش��تى  ف��ي  والس��المة 
الجنوبية،  المحافظ��ة  ضمن نطاق 
المجتمعية  البرام��ج  إلى  باإلضافة 

الش��راكة  مب��دأ  تدع��م  الت��ي 
المجتمعية مع مختلف مؤسس��ات 
يت��م  حي��ث  المدن��ي،  المجتم��ع 
التواصل مع المواطنين والمقيمين 
عبر القن��وات والتطبيق��ات الذكية 
التقنيات،  وتس��خيرها وفق أح��دث 
آرائه��م  إل��ى  لالس��تماع  وذل��ك 

واقتراحاتهم الهادفة

كم��ا أك��د أن المحافظة ستش��هد 
التنموية  المش��اريع  العدي��د م��ن 
خ��الل ه��ذا الع��ام 2022، والت��ي 
تعك��س النمو العمران��ي والتنمية 
الش��املة ف��ي القطاعي��ن الخدمي 
والتنم��وي بالمتابعة م��ع الجهات 
ذات العالقة، مبينًا س��موه مواصلة 
تقدي��م كاف��ة الخدم��ات المتميزة 

بالش��كل المرجو الذي يعود بالنفع 
والخي��ر على جميع أهالي المحافظة 

الجنوبية.
وق��د اس��تمع المحافظ لع��دد من 
م��ن  ال��واردة  والمقترح��ات  اآلراء 
قبل األهالي ف��ي مختلف المجاالت، 
منوهًا سموه بالمتابعة المستمرة 
الهادف��ة  المقترح��ات  إليص��ال 
للجه��ات ذات االختص��اص، س��عيًا 
لتلبية تطلعات األهالي والمواطنين 
بمختلف مناط��ق المحافظة، وذلك 
لتحقيق أعلى مستوى من الشراكة 
المجتمعي��ة م��ن جهة والتنس��يق 

المشترك من جهة أخرى.
وفي ختام المجلس االفتراضي عبر 
ع��ن ش��كرهم وتقديرهم  الحضور 
لس��مو الش��يخ خليفة ب��ن علي بن 
خليفة آل خليف��ة، لتواصله الدائم 
وجه��وده المبذول��ة في التنس��يق 
المس��تمر م��ع األهال��ي والنظر في 
مثمنين  ومتابعتها،  احتياجاته��م 
الجهود الكبيرة لسموه التي يبذلها 
من أجل تحقيق العمل التكاملي مع 
مختلف الجهات والقطاعات المعنية 

لخدمة جميع أفراد المجتمع.

 الهالل األحمر البحريني يشارك 
في مؤتمر »القيادة اإلنسانية« بالقاهرة

شاركت جمعية الهالل األحمر البحريني في مؤتمر »القيادة اإلنسانية لمنطقة 
الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا« الذي جرى تنظيمه في العاصمة المصرية 
القاهرة من قبل جمعية الهالل األحمر المصري وبحضور رفيع المس��توى من 

ممثلي منظمات إنسانية وإغاثية إقليمية ودولية.
وش��اركت جمعية اله��الل األحمر البحريني ف��ي هذا المؤتمر م��ن خالل وفد 
برئاس��ة األمي��ن العام للجمعي��ة مبارك الحادي، وأس��هم وف��د الجمعية في 
مناقش��ة وإبداء وجهة النظر البحرينية في جانب من القضايا الرئيس��ية التي 
طرحها المؤتمر وهي الطوارئ الصحية، وتوطين العمل اإلنس��انى، والهجرة 
والنزوح، وتغير المناخ، وتعبئة الموارد واالستدامة المالية، والشباب والتطوع، 

والمساواة بين الجنسين في العمل اإلغاثي واإلنساني.
وأكد الحادي أهمية هذا المؤتمر في أجل التوافق حول أبرز األولويات اإلنسانية 
في المنطقة، وتعزيز الش��راكات القائمة وتحديد مجاالت جديدة من التكامل 
بين الجمعيات الوطنية وأصحاب المصلحة والشركاء اآلخرين من أجل فعالية 
العمل اإلنس��اني واإلغاثي. وقال إن المؤتمر ش��كل خط��وة كبيرة نحو التقاء 
أفكار ذوي الخبرة والتجربة بالعمل اإلنساني لتضع أُطرًا وتؤصل أفكارًا تكون 

بمثاب��ة حلول لكثير من قضايا اإلنس��انية، وتوحيد الرؤى حول أبرز األولويات 
والتحديات في بلدان الش��رق األوسط وشمال إفريقيا وخارجها، ومواجهة كل 
التحديات ومن أبرزها التغيرات المناخي��ة وقضايا الالجئين، واألزمات طويلة 
األمد. ونوه باتفاق المشاركين في المؤتمر حول أفضل الممارسات واألساليب 
المبتكرة في مواجهة تحديات تغير المناخ بالمجال اإلنساني، وتبادل األفكار 
إليج��اد حل��ول أكثر مرونة ألزم��ات الالجئين والمش��ردين التي ط��ال أمدها، 
والدعوة إلى توفير تمويل المناسب لمواجهة التحديات اإلنسانية، إضافة إلى 
تعزيز دور القيادات النس��ائية والش��بابية في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا. وفي ختام المؤتمر، ش��ارك وفد جمعي��ة الهالل األحمر البحريني في 
»إعالن القاهرة« الذي صدر تحت ش��عار »دعوة للعم��ل«، وتضمن عددًا من 
التوصيات من بينها تس��ريع اإلجراءات المحلية المؤث��رة التي تعزز التخفيف 
م��ن آثار تغير المناخ والتكيف معه ما يؤدي إلى مرونة المجتمعات مع تقليل 
مخاطر الكوارث، وتحديد موقف الجمعية الوطنية بشأن تغير المناخ، وتحديد 
األولويات واإلجراءات التي يقودها المجتمع، مع االنخراط مع السلطات العامة 

في تطوير خطط التكيف الوطنية.

 »حمد الجامعي« ينظم دورة تدريبية 
متقدمة لعالج اإلصابات المتعددة

نظمت إدارة مستش��فى الملك حمد 
متقدم��ة  تدريبي��ة  دورة  الجامع��ي 
لدعم أساس��يات الحياة في اإلصابات 
الكلي��ة  م��ع  بالتع��اون   )ATLS(
األمريكية للجراحين لمقدمي الرعاية 

الطبية بالمستشفى.
وأقيم��ت ه��ذه ال��دورة والت��ي تعد 
األولى من نوعها بمستش��فى الملك 
حم��د الجامعي بالتع��اون مع الكلية 
األمريكية للجراحين وتم فيها تدريب 
بالمعرف��ة  لتزويده��م  268 طبيب��ًا 
والمه��ارات الالزم��ة لتحدي��د وإدارة 
وعالج مرض��ى اإلصاب��ات المتعددة 
للبالغي��ن واألطف��ال بدقة وس��رعة 

.ATLS  عاليتين
وذك��رت الدكت��ورة دالل الحس��ن أن 
ال��دورة تضمن��ت منهج��ًا متكام��اًل 
لدعم الحياة ف��ي اإلصابات من خالل 
محاض��رات تعليمي��ة وتدريب عملي 
إليص��ال المفاهي��م بكف��اءة عالية، 

للعناي��ة بالمص��اب بش��كل عاج��ل 
وذلك بدءًا م��ن نقطة اإلصابة لحين 
اس��تقرار الحالة وذل��ك باعتماد من 
كلي��ة الجراحي��ن األمريكية، مش��يرة 
إل��ى أن الهدف من الدورة هو تدريب 
الممارس��ين الصحيي��ن ف��ي الص��ف 
األمامي للتعامل مع حاالت اإلصابات 

والصدم��ات بطريقة آمن��ة وموثوقة 
لإلدارة الفوري��ة للمرضى المصابين 
وس��رعة  المري��ض  حال��ة  لتقيي��م 
االس��تجابة إلنعاش��ه، تحدي��د مدى 
للتعامل  المستشفى  وقدرة  إمكانية 
مع حال��ة المري��ض، باإلضاف��ة إلى 
اإلجراءات الالزمة لنقل المريض بين 

المستش��فيات والتأك��د م��ن توفير 
الرعاية المثلى خالل عملية النقل.

ويذك��ر أن ه��ذه ال��دورات صمم��ت 
بناًء عل��ى توجيهات كلي��ة الجراحين 
األمريكية واللجنة المعنية بالصدمات 
التابع��ة له��ا بالتعاون م��ع الفريق 
المخت��ص والم��درب في مستش��فى 
لتدري��ب  الجامع��ي  حم��د  المل��ك 
األطباء على تقدي��م الرعاية المبكرة 
للمرضى المعرضي��ن للصدمات من 
وتعليم  التفاعلي��ة  ال��دروس  خ��الل 
مح��اكاة  وس��يناريوهات  المه��ارات 

إلدارة المرضى.
ويج��در بالذكر أن مستش��فى الملك 
حم��د الجامع��ي يق��وم بالعديد من 
ال��دورات التدريبي��ة الت��ي تع��د من 
متطلب��ات الحص��ول عل��ى تراخيص 
لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  م��ن 
  NHRA المه��ن والخدم��ات الصحية

للممارسين الصحيين.

 الجيران يّطلع 
 على مرافق نادي

البسيتين و»المحرق الشبابي«

أثن��ى نائب محاف��ظ المحرق العمي��د عبداهلل الجي��ران على 
المراك��ز الش��بابية واألندي��ة الرياضي��ة بالمحافظة مش��يدًا 
بجهوده��ا ف��ي تقدي��م أرق��ى وأح��دث الخدمات عب��ر توافر 
المرافق الحديثة التي تخدم المواطنين والمقيمين، في إطار 

االستعدادات إلعالن البسيتين والساية مدينة صحية.
ج��اء ذلك خ��الل زيارته االس��تطالعية مع اللجنة التنس��يقية 
الخاصة بتطبيق معايير واش��تراطات برنامج المدن الصحية 
التاب��ع لمنظمة الصحة العالمية، لنادي البس��يتين الرياضي 
والثقاف��ي، ومركز المحرق الش��بابي النموذج��ي، حيث تأتي 
الزي��ارات ضمن الخطة الزمنية الموضوعة بالتعاون مع إدارة 
تعزي��ز الصحة بوزارة الصحة بغية التعريف بمش��روع المدن 
الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، تمهيدا لإلعالن عن 

اختيار منطقة البسيتين والساية كمدينة صحية. 
كما قام نائب المحافظ بجولة اس��تطالعية للمرافق التابعة 
للنادي والمركز مشيدًا بجهود اإلدارات في تحقيق أعلى معايير 
واشتراطات السالمة، لضمان استفادة الجميع من مرافق تلك 
المنش��آت وتحقيق أعل��ى درجات األمان خاصة لصغار الس��ن 
مبدي��ًا تقديره للكوادر الوطنية العاملة والمش��رفة على تلك 

الصروح الرياضية التي تسهم في خدمة الوطن والمواطن. 
وأك��د أن المجلس األعلى للش��باب والرياضة برئاس��ة س��مو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممث��ل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب، والهيئة العامة للرياضة برئاسة 
س��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة النائ��ب األول لرئيس 
المجل��س األعلى للش��باب والرياض��ة رئيس الهيئ��ة العامة 
للرياضة رئي��س اللجنة األولمبية البحريني��ة، تقدمان الدعم 
الكامل للمنشآت الرياضة ولش��باب الوطن من الجنسين عبر 
االهتمام بالطاقات والكوادر والمواهب في مختلف الرياضات.

 هند بنت سلمان تلتقي
قرينة سفير اليابان في البحرين

التقت قرينة س��فير اليابان بمملكة البحرين، كازو مياموتو، 
وزوج��ات الدبلوماس��يين اليابانيين، رئيس��ة جمعي��ة رعاية 
الطفولة واألمومة، الش��يخة هند بنت سلمان آل خليفة، حيث 
اس��تلمت تبرًعا لعائدات الكش��ك الياباني في بازار السفارات 
الس��نوي 2022 ال��ذي نظمته الجمعية ف��ي 3 مارس 2022. 
وقدم البازار الياباني س��لًعا تقليدي��ة يابانية مثل الملحقات 

وأدوات المائدة واكتسب سمعة طيبة من المشاركين.
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لدى استقباله رئيسة مجلس النواب

 ولي العهد الكويتي: عالقاتنا 
التاريخية راسخة وتشهد تطورًا مستمرًا

اس��تقبل ولي العهد الكويتي سمو الشيخ مشعل 
األحمد الجابر الصباح أمس رئيسة مجلس النواب 
فوزية زين��ل والوف��د النيابي المرافق بمناس��بة 
الزيارة الرس��مية التي تقوم به��ا لدولة الكويت 

حاليًا.
وخالل اللقاء نقل س��مو الش��يخ مش��عل األحمد 
الصباح تحيات صاحب السمو الشيخ نواف األحمد 
الجاب��ر الصب��اح أمير دول��ة الكويت إل��ى حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المفدى، مؤك��دًا عم��ق العالقات 
الكويتي��ة البحريني��ة التاريخي��ة الراس��خة، التي 
تش��هد تطورًا كبيرًا مس��تمرًا، وتقدم��ًا ملحوظًا 
متواص��اًل ف��ي ش��تى المج��االت التنموي��ة، لما 
تحظى به م��ن دعم ورعاية واهتمام من القيادة 

الحكيمة في البلدين.
وأشاد سموه بجهود صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء ف��ي تعزيز وتطوي��ر التعاون في 

مختلف المجاالت، مثمنًا دور المجالس التشريعية 
الخليجية في دعم العالقات المش��تركة وتحقيق 
التطلع��ات الوطنية، وتعزي��ز التضامن والعمل 

العربي المشترك.
من جانبها تش��رفت رئيسة مجلس النواب فوزية 
زين��ل بنقل تحيات حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 
إلى حضرة صاحب الس��مو الش��يخ ن��واف األحمد 
الجاب��ر الصباح أمير دولة الكويت، كما تش��رفت 
بنقل تحيات صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء إلى صاحب الس��مو الش��يخ مشعل األحمد 

الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.
وأك��دت الح��رص النياب��ي على تعزي��ز العالقات 
المش��تركة وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية، 
مش��يدًة بعم��ق العالق��ات البحريني��ة الكويتية 
الوثيقة المتمي��زة، والروابط األخوي��ة المتينة، 
وما يجمعهما من قواس��م وأهداف ومصير واحد 

مش��ترك، مش��يرًة إلى اهتم��ام مجل��س النواب 
البحريني ومجلس األمة الكويتي بدعم العالقات 
البحرينية الكويتي��ة، وأن مملكة البحرين ودولة 
الكوي��ت وط��ن واح��د وش��عب واحد، والس��عي 
المتواص��ل لتعزي��ز العم��ل المش��ترك وتحقيق 

الغايات والتطلعات المنشودة.
كما هنأت دولة الكويت بمناسبة أعيادها الوطنية، 
مش��يدًة بالدور اإلنس��اني الرفيع لدولة الكويت. 
وأوضحت الح��رص البرلماني الدائ��م على زيادة 
التنس��يق والتعاون بين الس��لطات التش��ريعية 
والمجالس النيابية في دول مجلس التعاون لدول 
الخلي��ج العربية، بهدف دعم المنظومة الخليجية 
وتوحي��د الجه��ود والعم��ل الخليجي المش��ترك، 
والدف��اع عن القضايا الخليجية انطالقًا من وحدة 
الهدف والمصير الذي يجمع دول مجلس التعاون 
وش��عوبها، وتعزيز وتطوير التشريعات من أجل 
زيادة وتي��رة التعاون االقتصادي واالس��تثماري 

العربي والخليجي المشترك.

 »الشورى« ينظم جلسة حوارية 
حول »التوازن بين الجنسين«

نظمت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى 
بالتع��اون مع لجنة التوازن بين الجنس��ين باألمانة 
العامة للمجلس جلس��ة حوارية بعنوان »المساواة 
المبني��ة على التوازن بين الجنس��ين اليوم من أجل 
غ��ٍد مس��تدام«، وذل��ك بالتزامن مع احتف��ال دول 
العال��م بالي��وم العالمي للم��رأة ال��ذي يصادف 8 

مارس من كل عام.
وتضمن��ت الجلس��ة الحواري��ة ع��رض أوراق عم��ل 
قدمته��ا النائ��ب الثان��ي لرئيس مجلس الش��ورى 
جميلة سلمان، ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل 
ابتس��ام الدالل، ومستش��ار ش��ؤون األمانة العامة 
للمجل��س األعلى للمرأة عزالدي��ن المؤيد، ورئيس 
لجنة التوازن بين الجنسين باألمانة العامة لمجلس 
الشورى فوزية الجيب، وذلك بحضور ومشاركة عدد 
من أعضاء المجلس، واألمين العام لمجلس الشورى 
أسامة العصفور، وعدد من مسؤولي األمانة العامة 

للمجلس وموظفيها.
وأعرب��ت جميلة س��لمان ضمن كلمته��ا في أعمال 
الجلسة الحوارية عن عظيم التقدير والفخر واالعتزاز 
للنقل��ة النوعية التي تحققت للم��رأة البحرينية في 
ظ��ل العهد الزاه��ر لحضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، 
الداع��م األول للم��رأة البحرينية، مش��يدًة بالجهود 
الحثيث��ة والمتابع��ة المس��تمرة لصاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، والدور البارز للنهوض بالمرأة 
البحريني��ة من قبل المجلس األعل��ى للمرأة بقيادة 
صاحبة الس��مو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف��ة قرينة عاهل الب��الد المفدى حفظها اهلل، 
لتتبوأ المكانة التي تليق بها وتضمن تقدمها في 

المجاالت كافة.
وأكدت أن المس��اواة بين الجنس��ين تع��د أحد أهم 
أهداف التنمية المس��تدامة، ومن أب��رز المحركات 
لتعزيز اس��تقرار األوضاع السياس��ية واالقتصادية 
والتنموية لكافة الدول، مؤكدة االعتزاز باإلنجازات 
الوطنية المتواصلة التي حققتها المرأة البحرينية، 
وإس��هاماتها الواضحة في المجاالت كافة، مشددًة 
عل��ى أن النه��ج اإلصالح��ي الديمقراط��ي الش��امل 
لعاه��ل الب��الد المف��دى، حفظه اهلل ورع��اه، أحدث 

نقلة نوعي��ة لنيل المرأة البحريني��ة كافة حقوقها، 
وذل��ك  واالجتماعي��ة،  واالقتصادي��ة  السياس��ية 
باالرت��كاز على ما تضمن��ه ميثاق العم��ل الوطني 
ودس��تور مملكة البحرين المعدل لعام 2002، من 
نصوص تؤكد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في 
الواجبات والحقوق، وفي مختلف المجاالت السياسية 
والقانوني��ة واالقتصادية واالجتماعية والمش��اركة 

في الحياة العامة والعمليات التنموية.
وأش��ارت إل��ى أن البحرين تس��ير بخط��ى ثابتة في 
مسيرة التنمية الوطنية والعمل على تعزيز مفاهيم 
التوازن بين الجنس��ين، وذلك نتيجة تضافر جهود 
الجمي��ع لتحقيق ال��رؤى الثاقبة والس��ديدة لحضرة 

صاحب الجاللة ملك البالد المفدى.
بعده��ا ألقت ابتس��ام الدالل كلمة أك��دت فيها أن 
هذا الي��وم يعد تكريم��ًا للمرأة نظير مس��اهمتها 
في مجتمعها، باإلضافة إلى المكاس��ب واإلنجازات 
الت��ي حققتها على م��دى األعوام الس��ابقة، مبينًة 
أنها فرصة لترس��يخ مبدأ المس��اواة بين الجنسين. 
وأش��ارت إلى م��ا جاء ب��ه العه��د الدول��ي الخاص 
بالحق��وق المدني��ة والسياس��ية والعه��د الدول��ي 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  بالحق��وق  الخ��اص 
والثقافية وتأكيده كفالة تس��اوي الرجال والنس��اء 
في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية السياس��ية، 
باإلضافة إلى ضمان جعل ممارس��ة الحقوق بريئة 
من أي تمييز بس��بب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو 

اللغة، أو الدين، أو غير ذلك.
ونوه��ت إل��ى أن مملك��ة البحري��ن حقق��ت بي��ن 
نظيراته��ا ف��ي التوجه نحو ه��ذا اله��دف مدعومًا 
بمنهجيات راسخة وأس��س ثابتة وضعها المجلس 
األعلى للمرأة، حيث أرست المملكة دعائم المساواة 
بين الجنس��ين ابتداًء من أسمى وثيقة قانونية في 
النس��يج التش��ريعي، وهي دس��تور مملكة البحرين 
ال��ذي أش��ار بوض��وح إل��ى مب��دأ المس��اواة وعدم 
التمييز، وتأكيده الحقوق بين الجنسين، ومنها حق 
المش��اركة في الش��ؤون العامة والتمت��ع بالحقوق 

السياسية كاملة.
وش��ددت على أن مش��اركة البحري��ن االحتفال في 
الي��وم العالم��ي للم��رأة ه��ذا الع��ام تحت ش��عار 
المس��اواة المبنية على التوازن بين الجنس��ين من 

أجل غد مستدام، يشكل اعترافًا بمختلف مساهمات 
المرأة في جميع أنحاء الالت��ي يقدن مهمة التكيف 
م��ع تغيير المناخ والتخفيف من حدته واالس��تجابة 

له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
فيما ألقى مستشار شؤون األمانة العامة للمجلس 
األعل��ى للم��رأة عز الدي��ن المؤيد كلم��ة المجلس 
األعل��ى للم��رأة، الت��ي اس��تعرض المؤي��د خاللها 
جه��ود مملكة البحري��ن على صعيد تق��دم المرأة 
والت��وازن بين الجنس��ين ف��ي إطار تنفي��ذ مجاالت 
الخط��ة الوطنية لنهوض الم��رأة البحرينية، وآليات 
تنفيذها وأب��رز ما تحقق من مكتس��بات ومبادرات 
نوعي��ة تضمنتها برامج ونش��اطات المجلس خالل 
عام 2021، رغم تداعيات جائحة كورونا، سواء على 
صعيد التش��ريعات والقواني��ن أو تطوير الخدمات 
واالستش��ارات النوعي��ة المقدم��ة للم��رأة، وكذلك 
البرام��ج التدريبي��ة وإدارة المعرف��ة، ونقل تجربة 
مملك��ة البحرين علي صعيد تق��دم المرأة في إطار 
تنفي��ذ النم��وذج الوطني للت��وازن بين الجنس��ين، 
ودوره ف��ي تعزيز مرك��ز المرأة ودم��ج احتياجاتها، 
مبين��ًا نس��ب تق��دم حض��ور الم��رأة البحرينية في 

مختلف القطاعات.
م��ن جانبها، توجه��ت رئي��س لجنة الت��وازن بين 
الجنس��ين فوزي��ة الجيب بتحي��ة تقدير إل��ى قائد 
المس��يرة التنموية، والداعم األول للمرأة البحرينية 
حض��رة صاحب الجاللة الملك المف��دى، الذي أطلق 
مش��روعًا إصالحيًا رائدًا عزز مكانة البحرينية، ورّسخ 
دورها في تحقيق نهضة الوطن ونمائه، معربة عن 
االعتزاز بالدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي 
ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، ودور الحكومة 
في دعم برامج التوازن بين الجنسين وتقدم المرأة 

البحرينية.
كم��ا أعربت ع��ن عظيم الش��كر واالمتنان لس��يدة 
البحري��ن األول��ى صاحبة الس��مو الملك��ي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة قرين��ة ملك البالد 
المف��دى رئيس��ة المجلس األعل��ى للم��رأة، لدعم 
س��موها الالمحدود للمرأة البحريني��ة، مثمنًة عاليًا 
جه��ود المجل��س األعل��ى للم��رأة بقيادة س��موها 
المباركة في وضع وتنفيذ اإلس��تراتيجيات المثالية 

لالرتقاء بالمرأة البحرينية.

»خدمات الشورى« تبحث تعديل »المؤسسات 
التعليمية الخاصة« و»الصحة النفسية« 

بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها 
المنعقد عن ُبعد أمس األول مشروع قانون بتعديل 
أح��كام المرس��وم بقان��ون رقم )25( لس��نة 1998 
بشأن المؤسس��ات التعليمية والتدريبية الخاصة، 
المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 
الن��واب، وذلك بحض��ور ممثلين ع��ن وزارة التربية 

والتعليم ووزارة العمل والتنمية االجتماعية.
ويه��دف المش��روع القان��ون إلعط��اء األولوية في 
التوظي��ف للبحرينيي��ن الحاصلين عل��ى المؤهالت 
الالزمة لش��غل الوظائف التعليمي��ة والتدريبية في 
القطاع الخاص، فيما اطلع��ت على مرئيات ممثلي 
وزارة التربي��ة والتعلي��م ووزارة العم��ل والتنمي��ة 

االجتماعية، وبحثت مضمون مشروع القانون الذي 
يتكون من ديباجة ومادتين.

وناقش��ت اللجن��ة مش��روع قان��ون بش��أن الصحة 
النفس��ية المرافق للمرس��وم رقم 80 لسنة 2013، 
الذي يهدف إلى س��د الفراغ التش��ريعي عبر إصدار 
قان��ون ينظ��م البيئ��ة الصحية النفس��ية بالش��كل 
الذي يضمن توفير المس��توى المقبول من الرعاية 
الصحي��ة والمعالج��ة والتأهي��ل النفس��ي، ويكفل 
تقدي��م خدمات الرعاية الصحية النفس��ية، وأعطت 

اللجنة رأيها القانوني بشأنه.
وانته��ت اللجنة إلى طل��ب مرئي��ات وزارة الداخلية 
النفس��ي،  الط��ب  ومستش��فى  الصح��ة  ووزارة 

والمؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنسان، ولجنة حقوق 
اإلنسان بمجلس الشورى.

كم��ا بحثت اللجنة مش��روع قان��ون بتعديل المادة 
)24( م��ن القان��ون رقم )19( لس��نة 2006 بش��أن 
تنظيم سوق العمل المعد في ضوء االقتراح بقانون 
بصيغت��ه المعدل��ة المقدم م��ن مجل��س النواب، 
والمتضم��ن إعادة تنظيم إجراءات وش��روط إصدار 
تصريح العمل على نحو يكفل تلبية متطلبات سوق 
العمل واستمرار جودة الخدمات، والتصدي النتشار 
ظاهرة الش��هادات الجامعية الم��زورة في الوظائف 
التخصصي��ة، فيم��ا ق��ررت طلب مرئي��ات عدد من 

الجهات المعنية لمزيد من الدراسة.

العسومي: البيان المصري 
السعودي المشترك خارطة 

طريق لحل أزمات المنطقة

أك��د رئي��س البرلم��ان العرب��ي ع��ادل العس��ومي أن البيان 
المش��ترك الذي صدر في ختام الزي��ارة المهمة التي قام بها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيس��ي إلى الس��عودية، يمثل 
خارط��ة طريق لحل األزمات المزمنة التي تش��هدها المنطقة 
العربية ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام، لما تضمنه من 
مواق��ف واضحة تجاه مجمل األوضاع الت��ي تمر بها المنطقة 

وما تشهده من أزمات.
وأوضح العس��ومي أن المباحثات البناءة التي تمت بين خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز والرئيس 
عبدالفتاح السيس��ي وولي العهد الس��عودي األمير محمد بن 
سلمان، جاءت في توقيت مهم للغاية يتطلب تعزيز التضامن 
العرب��ي وتكثيف وتيرة التنس��يق والمش��اورات المس��تمرة، 
الس��يما في ظ��ل حالة ع��دم االس��تقرار القائمة ف��ي النظام 
الدولي وانعكاس��اتها على المنطقة العربية، مضيفا أن هذه 
المباحث��ات أكدت على ثواب��ت الموقف العرب��ي تجاه قضايا 
المنطقة، وف��ي مقدمته��ا القضية الفلس��طينية، وتطورات 

األوضاع في كل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا والسودان.
وأكد أن مضمون البيان المش��ترك الذي صدر في نهاية تلك 
المباحث��ات، وضع النق��اط على الحروف بالنس��بة للعديد من 
القضايا االستراتيجية ذات الصلة بمنظومة األمن واالستقرار 
ف��ي المنطقة، خاصة في ظل تأكيد قادة البلدين على أن أمن 
منطقة الخليج يمثل خطا أحمرا لن يتم الس��ماح بالمس��اس 
به، ورفضهما وإدانتهما لتهديدات ميليشيا الحوثي اإلرهابية 
ألم��ن المنطقة وأمن المالحة البحرية في البحر األحمر، فضال 
عن التهديدات التي يمثلها الملف النووي والصاروخي إليران، 
واتفاقهما كذلك على حماي��ة األمن المائي العربي، وخاصة 
األم��ن المائ��ي لكل من مصر والس��ودان، فضاًل عن تنس��يق 
الجهود والرؤى بش��أن ملف مكافحة اإلره��اب، والرفض التام 

ألية تدخالت خارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وش��دد على أن كل من مصر والسعودية، يمثالن صمام أمان 
لحماية وصون أمن المنطقة العربية وركيزة أساسية لتحقيق 

االستقرار بها.

 

أسئلة برلمانية

فاضل الس��واد يس��أل وزير 
العمل والتنمية االجتماعية 
عن إجمالي عدد المواطنين 
لدى  المس��جلين  العاطلين 

الوزارة.

عمار قمبر يسأل زير شؤون 
والنواب  الش��ورى   مجلس��ي 
ع��ن آلي��ة اعتم��اد معايير 
تحس��ين  مكاف��أة  ص��رف 
الزم��ن المدرس��ي »ع��الوة 

التمديد للمعلمين«.
 

زينب عبداالمير تس��أل وزير 
المالي��ة واالقتصاد الوطني 
المتحققة في  الزي��ادة  عن 
ف��ي  النفطي��ة  اإلي��رادات 

خزانة الدولة.

عبدالرحي��م  معصوم��ة 
تسأل وزير العدل و الشؤون 
اإلس��المية واألوق��اف ع��ن 
عدد دع��اوى الط��الق امام 

المحاكم الجعفرية.

عم��ار حس��ين يس��أل وزير 
الوحدات  عدد  اإلسكان عن 
الس��كنية  والقس��ائم 
المتبقية في مش��روع شرق 

سترة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/10/watan-20220310.pdf?1646886738
https://alwatannews.net/article/994871
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/994826
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

local@albiladpress.com
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أكد المدير العام، لجمعية المســـتقبل الشبابية صباح الزياني، أن 
مبادرة ابتسامة تقوم بتنفيذ مشروعات مكملة من بينها تجهيز 
غرفة طفل مريض السرطان في منزله، كما يتم إعادة تصميمها 

وتزويدها بسرير الئق وجهاز تكييف وركن ألعاب وما شابه.

خطوة

وقال الزياني في مســـتهل حديثه، إن مبادرة “ابتســـامة” التابعة 
لجمعيـــة المســـتقبل الشـــبابية انطلقت منـــذ نهاية العـــام 2010، 
وانطلقـــت تحديـــًدا أولى فعاليتهـــا في 2011، حيـــث إنها تعمل 
منـــذ أكثـــر مـــن 10 ســـنوات علـــى تقديم مختلـــف أنـــواع الدعم 
لألطفـــال األبطال في معركتهم مع مرض الســـرطان إضافة إلى 

دعم أولياء أمورهم.
وتابـــع، فـــي البدايـــة لـــم يكـــن عـــدد األطفـــال يتجـــاوز 10، لكن 
ـــا هنـــاك نحـــو 250 طفـــاًل مريًضا بالســـرطان علـــى اختالف  حاليًّ
مراحـــل مرضهـــم واحتياجاتهـــم  تفرضهـــا  التـــي  احتياجاتهـــم 

الصحية والتعليمية والنفسية.

التحديات 

 وفـــي ذات الســـياق، أشـــار الزيانـــي إلـــى أن الصعوبـــات التـــي 
واجهتهـــم هـــي ككل تحديـــات تواجه أي مشـــروع فـــي بدايته، 
مـــع وجود تحديات خاصة بالعمل التطوعـــي، لكن رعاية ودعم 
ومتابعة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، منذ البداية كان له األثر 
األكبـــر فـــي انطالقة المبـــادرة، ونحن فخـــورون بالفعـــل بالدعم 

الذي نحظى به من سموه.
وأردف أن دعـــم واهتمام النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة له 
أثـــره، فمنـــذ مدة قصيرة التقى ســـموه عدًدا مـــن أطفال مرضى 
الســـرطان منتسبي “مبادرة ابتسامة” عبر تقنية االتصال المرئي 
بمناســـبة اليوم العالمي لســـرطان األطفال الذي يصادف في 15 
مة لهـــم، وذلك ضمن  فبرايـــر مـــن كل عام وقدم ســـموه هدايا قيَّ

مبادرات سموه اإلنسانية والمجتمعية.
واســـتدرك أنه ال ينسى الدعم الذي تحظى به من قبل الحكومة 
الموقـــرة، ومـــن قبـــل المجتمـــع البحرينـــي بمختلـــف مؤسســـاته 

وفئاتـــه، وهـــو مـــا يؤكـــد لنـــا دائمـــا رقـــي هـــذا 
المجتمـــع واهتمامـــه بالقضايـــا اإلنســـانية بما 

فيها قضية األطفال مرضى السرطان.

الدعم 

وعلـــى نحـــٍو متصـــل، أشـــار الزيانـــي إلـــى أن 
قائمـــة الجهـــات الداعمـــة تطـــول وال يســـعنا 
بشـــراكة  نرتبـــط  لكننـــا  هنـــا،  جميعهـــا  ذكـــر 
اســـتراتيجية مـــع المستشـــفيات الحكوميـــة 
ا على تنفيذ عـــدد من المبادرات  ونعمـــل حاليًّ
المشتركة الداعمة ألطفال مرضى السرطان، 

وال أنســـى هنـــا دعـــم وزارة الصحـــة، ووزارة العـــدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقاف ممثلة بصندوق الزكاة والصدقات، إضافة 
إلـــى حرصنا على التعاون مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 

ومستشفى الملك حمد الجامعي، وغيرها.
واســـتكمل، أما بالنسبة لشـــركائنا من القطاع الخاص فالمكان ال 
يتســـع لذكر الجميع، لكن يمكن اإلشارة إلى أنها تتضمن شركات 
وطنية ذات أنشطة متنوعة، مالية وتجارية وصناعية وغيرها، 

إضافة إلى عدد من المبرات، والداعمين األفراد.
ولفـــت إلـــى أن هناك تعاوًنـــا مع العديد مـــن الجمعيات والمبرات 
الخيرية مثل مبرة الكوهجي الخيرية، كما نشارك باستمرار في 

البرامج الوطنية ذات الصلة.
وبيـــن أن هناك دعًما من خـــارج البحرين، عن طريق التعاون مع 
جهات عديدة من بينها مستشفى الحسين للسرطان في األردن، 
ومستشـــفى ســـرطان األطفـــال في مصـــر، وغيرها مـــن الجهات 

ذات العالقة. 

التبرعات 

ونّوه إلى أن المبادرة تستقبل التبرعات المادية التي تستخدمها 
فـــي اإلنفـــاق على مختلـــف أوجه الدعـــم التي تقدمهـــا لألطفال 

مرضـــى الســـرطان وتلبيـــة جميـــع أو جـــزء مـــن احتياجاتهـــم 
العالجيـــة والدوائيـــة، باإلضافـــة إلـــى التجهيـــزات الالزمـــة مثل 
األســـرة والكراســـي وغيرهـــا، وتقـــوم المبـــادرة في هـــذا اإلطار 
بتنفيذ مشروعات مكملة من بينها تجهيز غرفة الطفل المريض 
والمحتـــاج في منزلـــه كما يجب عبر إعـــادة تصميمها وتزويدها 

بسرير الئق وجهاز تكييف وركن ألعاب وما شابه.
لألطفـــال  تنفذهـــا  دوريـــة  ببرامـــج  تقـــوم  المبـــادرة  أن  وذكـــر 
مثـــل برنامـــج “أبجـــد التعليمـــي” الذي يقـــوم من خالله أســـاتذة 
متطوعـــون فـــي المبـــادرة بتقديـــم دروس لألطفـــال المرضـــى، 
لتعويـــض جـــزء ممـــا يفوتهم مـــن التعليم النظامـــي نتيجة عدم 
قدرتهم على الذهاب للمدرســـة نتيجة حالتهم الصحية أو نقص 
مناعتهـــم، وبرنامج “أمنية طفل” الذي تنظمه المبادرة كل ثالثة 
أشهر لالحتفاء بأعياء ميالد األطفال منتسبيها الذين تمر خالل 

هذه األشهر الثالثة، إضافة إلى النفقات اإلدارية وغيرها.
كمـــا تســـتقبل أيًضا التبرعـــات العينية، والتي تكـــون غالًبا هدايا 
لألطفـــال، وفـــي مقـــر المبـــادرة هناك صنـــدوق كبير يمكـــن أيًضا 
للراغبيـــن وضع الهدايا فيه، لتقوم بتوزيعها على األطفال خالل 

المناسبات التي تقيمها على مدار العام.

االنضمام 

وأكـــد أن االنضمـــام للمبـــادرة ال يحتـــاج شـــروًطا، لكـــن الشـــرط 
الوحيـــد هـــو المقـــدرة علـــى تقديم شـــيء نافع ألطفـــال مرضى 
الســـرطان، ونحن نرحب بشـــكل خاص بأصحـــاب المواهب في 
الرســـم والموســـيقى والطبخ وغيرها ألنهم قـــادرون على تنفيذ 

دورات ترفيهية لألطفال وإدخال السرور إلى قلوبهم. 
وتابع أننا نرحب كذلك بالمعلمين من القطاع التربوي والتعليمي، 
إلدماجهم في البرامج التعليمية، وبكل مؤثري وسائل التواصل 
االجتماعي والشـــخصيات المؤثرة في المجتمع، وبكل من لديه 
شـــيء مفيد لألطفـــال األبطال نقول إن أبواب مبادرة ابتســـامة 

مفتوحة أمامه.

التميز والتجدد

ورأى الزيانـــي أن أكثـــر مـــا يميز المبادرة صفتان رئيســـيتان هما 
االستدامة والتجدد، فمنذ أكثر من عشر سنوات تحافظ مبادرة 
ابتسامة على زخمها دون انقطاع، وتتطور على جميع األصعدة، 
بما في ذلك أعداد األطفال المستفيدين والخدمات التي تقدمها 
لهـــم، أمـــا التجـــدد فأقصد بـــه تجديد الفكـــر والتوجـــه والبرامج 
والمبادرات والشـــراكات باســـتمرار وبمـــا يلبي أهـــداف المبادرة 

وتطلعات المستفيدين منها والمجتمع بشكل عام.

التأثير 

المبـــادرة  إســـهامات  أن  إلـــى  الزيانـــي  وأشـــار 
متواصلة، لكن تأثيرها يزداد في ســـبتمبر من كل 
عام، وذلك تزامًنا مع الشـــهر العالمي لنشر الوعي 
بمرض ســـرطان األطفال، مضيفـــا، أننا على مدى 
األعـــوام الثمانيـــة الماضيـــة، ننفذ حملـــة “أطفالنا 
كالذهـــب”، ويتزايد ألقهـــا وتأثيرها عاًما بعد عام، 
ويعكس نجاحها التزامنا، بنشـــر الوعي بســـرطان 

األطفـــال وحشـــد الدعـــم المجتمعـــي لألطفـــال المصابيـــن بهـــذا 
المرض في مختلف الظروف.

وتابـــع أنه يشـــارك عـــادة مئات األطفـــال وعشـــرات المتطوعين 
وعـــدد كبيـــر مـــن المؤسســـات والشـــركات الحكوميـــة الخاصـــة 
فـــي فعاليات الحملة التـــي تتضمن برنامجا كامال من األنشـــطة 
والفعاليـــات والبرامج المبتكرة التي تســـاهم في تحقيق الهدف 

من إقامة هذه الحملة.
وأوضـــح أن المبـــادرة عبـــر الســـنوات الماضيـــة مـــرت بتجارب 
كثيـــرة، وحققـــت أهداًفـــا كبيـــرة، من بينها إنشـــاء المقـــر الدائم 
للمبـــادرة فـــي أم الحصـــم حالًيـــا، وهـــو يضـــم قاعـــات متعـــددة 
االســـتخدامات لتنفيذ برامـــج المبادرة، كما يضـــم مكانا خاصة 
لممارســـة أنشـــطة الترفيـــه من طبـــخ وتلوين وغيرهـــا، وأماكن 
خاصـــة للعب مجهـــزة بالكامل، وعيادة لتقديم الدعم النفســـي، 
ومكاتـــب إداريـــة وغيرها. هـــذا المقر كان حلما لنـــا، لكنه تحقق 

بحمد هللا.

كورونا 

وكشـــف الزيانـــي عـــن أن دخـــول جائحـــة كورونـــا شـــكل تحدًيا 
حقيقًيـــا، خصوًصـــا أنـــه يحمـــل مخاطـــر أكبـــر لألطفـــال مرضى 
الســـرطان بســـبب مناعتهـــم الضعيفـــة، وهـــذا مـــا جعلنا نســـعى 
جاهديـــن في مواصلة البرامج بشـــكلها الحضوري المعتاد، لكننا 

لم نقف، بل على العكس، زادت همتنا ونشاطنا خاصة.
وأفـــاد بأننـــا واصلنـــا جميع المشـــروعات عن بعد، مثل مشـــروع 
أبجد التعليمي، أو مشـــروعات تعليم األطفال الرسم أو التلوين، 
كما تم تنظيم العديد من حمالت توزيع المعقمات والهدايا على 
األطفال في منازلهم، ملتزمين بأقصى درجات الحذر والتطبيق 

الصارم لإلجراءات االحترازية.

الجوائز 

إلـــى ذلـــك، أشـــار الزيانـــي إلـــى أن المبادرة حققـــت فـــوًزا مميًزا 
ذات صلـــة بالعمـــل التطوعي، مثل جائزة ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد للمشـــروع التنموي المســـتدام، وجائزة المشروعات الرائدة 
للمؤسسات في القطاع التطوعي والقطاع التجاري في الدورة الـ 
)30( لمجلس وزراء التنمية والشؤون االجتماعية بدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليج العربية بعد توصيـــات لجنة الوكالء في 
دورتها الـ )35(، وكذلك جائزة الشارقة للعمل التطوعي، وغيرها.

الطموح 

وعـــن طموح المبـــادرة اليوم، أوضح، كلما صعدت ســـلم النجاح 
باتـــت القمـــة أضيـــق وباتـــت مراكمة المكتســـبات أصعـــب، لكننا 
مصـــرون علـــى مواصلـــة الصعود علـــى أي حـــال، فقضية مرض 
ســـرطان األطفال كانت وســـتبقى، وتتطور باســـتمرار من خالل 

الكشوفات العلمية ذات الصلة بهذا المرض.
واختتم المدير العام، لجمعية المستقبل الشبابية بأن احتياجات 
األطفـــال المرضى كثيرة، ونجتهد من أجل تلبية أكبر قدر منها، 
لذلك نســـعى دائما إلى تعزيز الشـــراكات داخل وخارج البحرين 
والحصـــول علـــى المزيد من الدعم وزيادة عـــدد المتطوعين بما 

يمكننا من تحقيق أهدافنا وتلبية تطلعات الجميع.

مبادرة “ابتسامة” تؤهل وتدعم 250 طفال مصابا بالسرطان
شراكة استراتيجية مع المستشفيات الحكومية... الزياني لـ “^”:

علياء الموسوي

صباح الزياني

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/10/watan-20220310.pdf?1646886738
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4895/bahrain/748648.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

اجتمع وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ، 
مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان علي الدرازي .

وجرى خال اللقاء، بحث تعزيز مجاالت التعاون المشترك في مجال حقوق اإلنسان. 
وأشاد وزير العدل بدور المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في تكريس قيم ومبادئ 
حقوق اإلنســـان، مؤكًدا على أهمية اآلليات المؤسســـية في تلقي الشكاوى المرتبطة 

بحقوق اإلنسان ودراستها وإحالتها حسب االختصاص.

“العدل” و“الوطنية”: بحث التعاون بالمجال الحقوقي

اســـتقبلت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح 
امس، وزير الصحة اإلســـرائيلي نيتســـان 
هورويتـــز والوفـــد المرافـــق، الـــذي يـــزور 

مملكة البحرين في زيارة رسمية.
وتأتي هـــذه الزيارة التي يقـــوم بها الوفد 
تعزيـــز  متابعـــة  إطـــار  فـــي  اإلســـرائيلي 
ســـبل التعـــاون المشـــترك بيـــن الجانبيـــن 
وذلـــك وفـــق مـــا تـــم االتفـــاق عليـــه علـــى 
إثـــر اجتماعـــات ســـابقة، للتباحـــث بشـــأن 
تشـــمل  والتـــي  الصحيـــة  الموضوعـــات 
االستعداد للطوارئ، وتدريب الممرضات، 
مزاولـــة  برخـــص  المتبـــادل  واالعتـــراف 
المهـــن الطبيـــة، وابتعـــاث المرضى للعاج 
فـــي دولة إســـرائيل، إلـــى جانـــب برنامج 

زراعة االعضاء.
ورحبـــت الوزيـــرة بالوفـــد الزائر، مشـــيدًة 
بمســـتوى التعـــاون المتواصـــل القائم بين 
الدفـــع  أهميـــة  علـــى  مؤكـــدة  الجانبيـــن، 
بمســـارات العاقات بين مملكـــة البحرين 
ودولـــة إســـرائيل نحـــو آفاق أرحـــب وبما 

يعود بالنفع والنماء على البلدين، الســـيما 
بفـــرص التعـــاون المشـــترك فـــي مجاالت 
الصحـــة والطـــب، وبمـــا يحقـــق التطلعات 

المشتركة.
وكيـــل  قـــدم  الجانبيـــن  اجتمـــاع  وأثنـــاء 
وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع عرضـــا حول 
المنظومة الصحيـــة بمملكة البحرين، وما 
حققـــه النظام من إنجـــازات وتقدم خال 
مســـيرته التي تجـــاوزت الـ 100 عام. وتم 

بحـــث ومناقشـــة مجمـــل المواضيـــع التي 
وضعـــت على أجنـــدة زيارة الوفـــد الزائر، 
والتطـــرق إلى آلية التعـــاون لخطة العمل 

المستقبلية.
وأكـــدت الصالـــح أن مثـــل هـــذه اللقاءات 
والتطـــورات التي تشـــهدها العاقات بين 
البحرين وإســـرائيل ســـوف تنعكس على 
مواصلـــة مســـيرة النهضـــة والتقـــدم التي 
تشـــهدها المملكة، مشـــيرًة إلى أنه ســـيتم 

تقديم الدعم المتبادل بما يخدم المصالح 
المشـــتركة، وتعزيـــز فـــرص التعـــاون بين 

الجانبين.
بحفـــاوة  اللقـــاء  خـــال  الوفـــد  وأشـــاد 
االستقبال وكرم الضيافة، وبمتانة وتطور 
البحريـــن،  فـــي مملكـــة  النظـــام الصحـــي 
الصحيـــة  الطواقـــم  كفـــاءة  وبمســـتوى 
بجـــد  تعمـــل  والتـــي  المؤهلـــة  الوطنيـــة 
واجتهاد طبقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

وفـــي ختام اللقـــاء، أعربت وزيرة الصحة 
عن شـــكرها وتقديرها للتعاون والتنسيق 
المشـــترك المتواصـــل لتحقيـــق تطلعـــات 
المجـــال  فـــي  الجانبيـــن  بيـــن  التعـــاون 
الصحـــي، علمـــا أن برنامـــج الوفد ســـوف 
يتضمـــن زيارات مختلفـــة لمرافق صحية 
مثـــل مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعـــي 
ومجمع الســـلمانية الطبي ومركز الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة الصحـــي، 

إضافة إلى زيارة للمجلس األعلى للصحة.
البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  أن  يذكـــر 
وحكومـــة دولـــة إســـرائيل قـــد وقعتا في 
بشـــأن  تفاهـــم  مذكـــرة  2022م  فبرايـــر 
وذلـــك  الصحـــي،  المجـــال  فـــي  التعـــاون 
علـــى هامـــش زيـــارة رئيـــس وزراء دولـــة 
مملكـــة  إلـــى  بينيـــت  نفتالـــي  إســـرائيل 
العاقـــات  تعزيـــز  يشـــمل  بمـــا  البحريـــن، 
الثنائية والتعاون المشـــترك بيـــن البلدين 
وتبـــادل الخبـــرات فيما بينهما، وترســـيخ 
وتدعيـــم التعـــاون الثنائي فـــي المجاالت 
ذات االهتمام المشـــترك كمكافحة األوبئة 
العالميـــة وإدارة الطـــوارئ، وأنظمة المهن 
الطبيـــة والصيدلـــة، والتعليـــم والتدريـــب 
البيانـــات  وحمايـــة  الطبيـــة،  والمحـــاكاة 
العامـــة،  الطـــب والصحـــة  فـــي مجـــاالت 
إلـــى جانب تبـــادل المعلومـــات والخبرات 
وزيارات االختصاصيين، وإقامة مشاريع 
واســـعة  مشـــتركة  وصحيـــة  اقتصاديـــة 
النطـــاق، إضافة إلـــى التعـــاون في مجال 

البحوث الصحية والطبية.

أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصال الوطني يوســـف 
البنخليـــل أن اعتـــزاز عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وتثميـــن ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا من 
الكـــوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 
وكافـــة الجهـــات المســـاندة، يمثل دافعـــًا لمواصلـــة العمل 
بذات العزم وبروح الفريق الواحد، مشيدًا بجهود موظفي 
مركز االتصال الوطني وحرصهم على أداء الواجبات بكل 

تفان وإخاص خدمة للوطن.
وتابـــع الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصـــال الوطنـــي بـــأن 

الحفـــاظ على ما تحقق حتى اليوم يســـتدعي بذل المزيد 
مـــن الجهود للوصـــول للنجاحات المنشـــودة، مشـــيرًا إلى 
أّن التقديـــر الملكـــي بنيل هذا الوســـام الرفيـــع ُيمّثل دعمًا 
كبيرا لمنتســـبي المركز وتقديرا كبيـــرا لجهودهم الوطنية 
المخلصة والمشـــكورة ومشـــاركتهم الفاعلـــة في التصدي 

للجائحة بكل عزم وتفان.
جـــاء ذلك لدى تســـليم الرئيـــس التنفيذي لمركـــز االتصال 
الوطنـــي أمـــس، بحضـــور نائب الرئيـــس التنفيـــذي لمركز 
االتصال الوطني أحمد العريفي “وســـام األمير ســـلمان بن 
حمد لاســـتحقاق الطبـــي” للكوادر الوطنية من منتســـبي 
مركز االتصال الوطني، إنفاًذا لألمر الملكي الســـامي وفي 
إطـــار توجيـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء لكافة الجهات المعنية بتســـليم الوســـام 

للعامليـــن فـــي الصفـــوف األمامية مـــن الكـــوادر الصحية، 
وقـــوة دفـــاع البحريـــن، ووزارة الداخليـــة، وكافة الجهات 
المســـاندة. وهنأ الرئيس التنفيذي الحاصلين على “وسام 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد لاســـتحقاق الطبـــي”، معربًا عن 
شـــكره وتقديـــره لجهودهم المخلصـــة والمبذولة، ومنوهًا 
بأهمية االســـتمرار نحو تحقيق مزيـــٍد من النجاحات وبما 
يعود بالخير والنماء لصالح الجميع، ومتمنيًا لهم وللجميع 

دوام التوفيق والنجاح.
من جانبهم، أعرب منتســـبو مركز االتصال الوطني الذين 
تشـــرفوا بتسّلم وسام األمير ســـلمان بن حمد لاستحقاق 
الطبـــي، عـــن بالغ الفخـــر بهـــذا التكريم الســـامي، مؤكدين 
أّن هذا الوســـام يعـــد حافزًا لبذل المزيـــد؛ من أجل خدمة 

البحرين ودعم تقدمها وازدهارها.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

“الصحــة”: ابتعــاث المرضــى للعــالج فــي إسـرائيــل

وسام األمير سلمان الطبي حافز وطني لبذل المزيد

جلسة مباحثات شملت التعاون في تدريب الممرضات وزراعة األعضاء

مواصلة العمل بروح الفريق الواحد... رئيس “االتصال الوطني”:

الهاجري يضع حجر أساس “مسجد المنطقة الصناعية “ في عسكر
ضمـــن إطـــار خطـــة إدارة األوقـــاف 
الســـنية لتوفيـــر دور العبـــادة لكافـــة 
مناطق ومحافظات مملكة البحرين، 
تماشـــيا مع التوســـع العمرانـــي الذي 
تشهده المملكة، وضع رئيس مجلس 
راشـــد  الشـــيخ  الســـنية  األوقـــاف 
الهاجري حجر أســـاس بناء “مســـجد 
المنطقة الصناعية “ بمنطقة عسكر.

وتبلـــغ مســـاحة البنـــاء حوالـــي 485 
أرض  مســـاحة  علـــى  مربعـــا  متـــرا 
ويحتـــوي  مربعـــا  متـــرا   680 تبلـــغ 
علـــى مصلـــى للرجـــال وآخر للنســـاء 
بطاقـــة اســـتيعابية تبلـــغ 170 مصل 
المرافـــق  إلـــى  إضافـــة  ومصليـــة، 
الصحية ودورات المياه، كما يحتوي 
المشروع على سكن لإلمام والمؤذن، 
إذ ســـيخدم هذا المشـــروع القاطنين 

في هذه المنطقة التي تشـــهد توسعا 
ملحوظا في المشاريع السكنية.

وأثنى الهاجري على المتبرع الكريم 
لبنـــاء هذا المشـــروع المبارك، ســـائا 

هللا لـــه األجر والمثوبـــة من هللا وأن 
والطاعـــة  بالخيـــر  عمـــره  فـــي  يمـــد 
موجًهـــا شـــكره لـــكل من ســـاهم في 

تأسيس هذا المسجد المبارك.

المنامة - إدارة األوقاف السنية

وزيـر العـدل: إعـداد جيـل قـرآنـي وسطـي
توجيهات ملكية مستمرة لدعم أنشطة كتاب اهلل

أكـــد وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 
أن اإلنجـــازات المتواصلـــة التـــي يحققهـــا 
أبناء مملكة البحرين عبر تمثيلهم للمملكة 
في المســـابقات القرآنيـــة الدولية، لم تكن 
لتتحقـــق لـــوال فضـــل هللا تعالـــى وتوفيقه 
أوالً ثم التوجيهات الســـديدة لعاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة واهتمام حكومته ودعمها المستمر 
لجميع البرامج واألنشطة المتعلقة بخدمة 
القرآن الكريم واالرتقاء بمســـتوى حفظته 
مـــن جميـــع الجوانب، حيـــث ترجمت تلك 
اإلنجـــازات اهتمام القيـــادة وحرصها على 

إعداد وتهيئة جيل قرآني وسطي.
جـــاء ذلـــك خـــال تكريمـــه بمكتبـــه أمس 
األربعـــاء المتســـابق يحيـــى بال يوســـف 
الفائـــز بالمركـــز الثاني عالمًيا في مســـابقة 

الجزائـــر الدوليـــة لحفـــظ القـــرآن الكريـــم 
وتجويـــده وتفســـيره في دورتها الســـابعة 
عشـــر في فرع حفظ القـــرآن الكريم كاماً 
أقيمـــت  التـــي  والتفســـير،  التجويـــد  مـــع 
مؤخـــًرا عبـــر تقنيـــة االتصال المرئـــي، كما 
كـــرم فضيلة الشـــيخ المقرئ حســـين خالد 
عشـــيش مجيـــز بالقـــراءات العشـــر، وذلك 
لـــدوره الكبير فـــي تحفيظ القـــرآن الكريم 

للمتسابق يحيى.
وحضـــر اللقـــاء وكيـــل العـــدل والشـــؤون 
المناعـــي،  عيســـى  القاضـــي  اإلســـامية 
اإلســـامية  للشـــؤون  المســـاعد  والوكيـــل 

محمد القطان.
وأعـــرب وزيـــر العدل عن فخـــره واعتزازه 
يحققهـــا  التـــي  المشـــرفة  بالمراكـــز 
المتســـابقون البحرينيون في المســـابقات 

القرآنية الدولية، والتي ُتضاف إلى سجل 
اإلنجـــازات الحافلـــة لمملكـــة البحرين في 
مجال القرآن الكريم، فضاً عن المشـــاركة 
فـــي تنظيـــم هـــذه المســـابقات لعـــدد مـــن 
الدول وذلك للخبرة التي حازها واكتسبها 
منتســـبو الشـــؤون اإلســـامية في اإلعداد 
الكريـــم  القـــرآن  لمســـابقات  والتنظيـــم 
الدولية، مشـــيدا فـــي الوقت ذاتـــه بالدور 

الكبير الذي يضطلع به المحفظون.
كمـــا أعرب عن اعتـــزازه بالجهود المبذولة 
مـــن ِقبـــل الشـــؤون اإلســـامية ممثلة في 
بالـــوزارة،  الكريـــم  القـــرآن  شـــؤون  إدارة 
وتأهيـــل  إعـــداد  ببرنامـــج  الهتمامهـــا 
المســـابقات  فـــي  للمشـــاركة  المتســـابقين 
مخرجـــات  وجـــودة  الدوليـــة،  القرآنيـــة 
المراكز والحلقات القرآنية التابعة للوزارة، 
وهو مـــا ُيعد ثمرة من ثمار اهتمام القيادة 

بكتاب هللا تعالى.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

اجتمع وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ، 
مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان علي الدرازي .

وجرى خال اللقاء، بحث تعزيز مجاالت التعاون المشترك في مجال حقوق اإلنسان. 
وأشاد وزير العدل بدور المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في تكريس قيم ومبادئ 
حقوق اإلنســـان، مؤكًدا على أهمية اآلليات المؤسســـية في تلقي الشكاوى المرتبطة 

بحقوق اإلنسان ودراستها وإحالتها حسب االختصاص.

“العدل” و“الوطنية”: بحث التعاون بالمجال الحقوقي

اســـتقبلت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح 
امس، وزير الصحة اإلســـرائيلي نيتســـان 
هورويتـــز والوفـــد المرافـــق، الـــذي يـــزور 

مملكة البحرين في زيارة رسمية.
وتأتي هـــذه الزيارة التي يقـــوم بها الوفد 
تعزيـــز  متابعـــة  إطـــار  فـــي  اإلســـرائيلي 
ســـبل التعـــاون المشـــترك بيـــن الجانبيـــن 
وذلـــك وفـــق مـــا تـــم االتفـــاق عليـــه علـــى 
إثـــر اجتماعـــات ســـابقة، للتباحـــث بشـــأن 
تشـــمل  والتـــي  الصحيـــة  الموضوعـــات 
االستعداد للطوارئ، وتدريب الممرضات، 
مزاولـــة  برخـــص  المتبـــادل  واالعتـــراف 
المهـــن الطبيـــة، وابتعـــاث المرضى للعاج 
فـــي دولة إســـرائيل، إلـــى جانـــب برنامج 

زراعة االعضاء.
ورحبـــت الوزيـــرة بالوفـــد الزائر، مشـــيدًة 
بمســـتوى التعـــاون المتواصـــل القائم بين 
الدفـــع  أهميـــة  علـــى  مؤكـــدة  الجانبيـــن، 
بمســـارات العاقات بين مملكـــة البحرين 
ودولـــة إســـرائيل نحـــو آفاق أرحـــب وبما 

يعود بالنفع والنماء على البلدين، الســـيما 
بفـــرص التعـــاون المشـــترك فـــي مجاالت 
الصحـــة والطـــب، وبمـــا يحقـــق التطلعات 

المشتركة.
وكيـــل  قـــدم  الجانبيـــن  اجتمـــاع  وأثنـــاء 
وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع عرضـــا حول 
المنظومة الصحيـــة بمملكة البحرين، وما 
حققـــه النظام من إنجـــازات وتقدم خال 
مســـيرته التي تجـــاوزت الـ 100 عام. وتم 

بحـــث ومناقشـــة مجمـــل المواضيـــع التي 
وضعـــت على أجنـــدة زيارة الوفـــد الزائر، 
والتطـــرق إلى آلية التعـــاون لخطة العمل 

المستقبلية.
وأكـــدت الصالـــح أن مثـــل هـــذه اللقاءات 
والتطـــورات التي تشـــهدها العاقات بين 
البحرين وإســـرائيل ســـوف تنعكس على 
مواصلـــة مســـيرة النهضـــة والتقـــدم التي 
تشـــهدها المملكة، مشـــيرًة إلى أنه ســـيتم 

تقديم الدعم المتبادل بما يخدم المصالح 
المشـــتركة، وتعزيـــز فـــرص التعـــاون بين 

الجانبين.
بحفـــاوة  اللقـــاء  خـــال  الوفـــد  وأشـــاد 
االستقبال وكرم الضيافة، وبمتانة وتطور 
البحريـــن،  فـــي مملكـــة  النظـــام الصحـــي 
الصحيـــة  الطواقـــم  كفـــاءة  وبمســـتوى 
بجـــد  تعمـــل  والتـــي  المؤهلـــة  الوطنيـــة 
واجتهاد طبقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

وفـــي ختام اللقـــاء، أعربت وزيرة الصحة 
عن شـــكرها وتقديرها للتعاون والتنسيق 
المشـــترك المتواصـــل لتحقيـــق تطلعـــات 
المجـــال  فـــي  الجانبيـــن  بيـــن  التعـــاون 
الصحـــي، علمـــا أن برنامـــج الوفد ســـوف 
يتضمـــن زيارات مختلفـــة لمرافق صحية 
مثـــل مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعـــي 
ومجمع الســـلمانية الطبي ومركز الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة الصحـــي، 

إضافة إلى زيارة للمجلس األعلى للصحة.
البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  أن  يذكـــر 
وحكومـــة دولـــة إســـرائيل قـــد وقعتا في 
بشـــأن  تفاهـــم  مذكـــرة  2022م  فبرايـــر 
وذلـــك  الصحـــي،  المجـــال  فـــي  التعـــاون 
علـــى هامـــش زيـــارة رئيـــس وزراء دولـــة 
مملكـــة  إلـــى  بينيـــت  نفتالـــي  إســـرائيل 
العاقـــات  تعزيـــز  يشـــمل  بمـــا  البحريـــن، 
الثنائية والتعاون المشـــترك بيـــن البلدين 
وتبـــادل الخبـــرات فيما بينهما، وترســـيخ 
وتدعيـــم التعـــاون الثنائي فـــي المجاالت 
ذات االهتمام المشـــترك كمكافحة األوبئة 
العالميـــة وإدارة الطـــوارئ، وأنظمة المهن 
الطبيـــة والصيدلـــة، والتعليـــم والتدريـــب 
البيانـــات  وحمايـــة  الطبيـــة،  والمحـــاكاة 
العامـــة،  الطـــب والصحـــة  فـــي مجـــاالت 
إلـــى جانب تبـــادل المعلومـــات والخبرات 
وزيارات االختصاصيين، وإقامة مشاريع 
واســـعة  مشـــتركة  وصحيـــة  اقتصاديـــة 
النطـــاق، إضافة إلـــى التعـــاون في مجال 

البحوث الصحية والطبية.

أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصال الوطني يوســـف 
البنخليـــل أن اعتـــزاز عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وتثميـــن ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا من 
الكـــوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 
وكافـــة الجهـــات المســـاندة، يمثل دافعـــًا لمواصلـــة العمل 
بذات العزم وبروح الفريق الواحد، مشيدًا بجهود موظفي 
مركز االتصال الوطني وحرصهم على أداء الواجبات بكل 

تفان وإخاص خدمة للوطن.
وتابـــع الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصـــال الوطنـــي بـــأن 

الحفـــاظ على ما تحقق حتى اليوم يســـتدعي بذل المزيد 
مـــن الجهود للوصـــول للنجاحات المنشـــودة، مشـــيرًا إلى 
أّن التقديـــر الملكـــي بنيل هذا الوســـام الرفيـــع ُيمّثل دعمًا 
كبيرا لمنتســـبي المركز وتقديرا كبيـــرا لجهودهم الوطنية 
المخلصة والمشـــكورة ومشـــاركتهم الفاعلـــة في التصدي 

للجائحة بكل عزم وتفان.
جـــاء ذلك لدى تســـليم الرئيـــس التنفيذي لمركـــز االتصال 
الوطنـــي أمـــس، بحضـــور نائب الرئيـــس التنفيـــذي لمركز 
االتصال الوطني أحمد العريفي “وســـام األمير ســـلمان بن 
حمد لاســـتحقاق الطبـــي” للكوادر الوطنية من منتســـبي 
مركز االتصال الوطني، إنفاًذا لألمر الملكي الســـامي وفي 
إطـــار توجيـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء لكافة الجهات المعنية بتســـليم الوســـام 

للعامليـــن فـــي الصفـــوف األمامية مـــن الكـــوادر الصحية، 
وقـــوة دفـــاع البحريـــن، ووزارة الداخليـــة، وكافة الجهات 
المســـاندة. وهنأ الرئيس التنفيذي الحاصلين على “وسام 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد لاســـتحقاق الطبـــي”، معربًا عن 
شـــكره وتقديـــره لجهودهم المخلصـــة والمبذولة، ومنوهًا 
بأهمية االســـتمرار نحو تحقيق مزيـــٍد من النجاحات وبما 
يعود بالخير والنماء لصالح الجميع، ومتمنيًا لهم وللجميع 

دوام التوفيق والنجاح.
من جانبهم، أعرب منتســـبو مركز االتصال الوطني الذين 
تشـــرفوا بتسّلم وسام األمير ســـلمان بن حمد لاستحقاق 
الطبـــي، عـــن بالغ الفخـــر بهـــذا التكريم الســـامي، مؤكدين 
أّن هذا الوســـام يعـــد حافزًا لبذل المزيـــد؛ من أجل خدمة 

البحرين ودعم تقدمها وازدهارها.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

“الصحــة”: ابتعــاث المرضــى للعــالج فــي إسـرائيــل

وسام األمير سلمان الطبي حافز وطني لبذل المزيد

جلسة مباحثات شملت التعاون في تدريب الممرضات وزراعة األعضاء

مواصلة العمل بروح الفريق الواحد... رئيس “االتصال الوطني”:

الهاجري يضع حجر أساس “مسجد المنطقة الصناعية “ في عسكر
ضمـــن إطـــار خطـــة إدارة األوقـــاف 
الســـنية لتوفيـــر دور العبـــادة لكافـــة 
مناطق ومحافظات مملكة البحرين، 
تماشـــيا مع التوســـع العمرانـــي الذي 
تشهده المملكة، وضع رئيس مجلس 
راشـــد  الشـــيخ  الســـنية  األوقـــاف 
الهاجري حجر أســـاس بناء “مســـجد 
المنطقة الصناعية “ بمنطقة عسكر.

وتبلـــغ مســـاحة البنـــاء حوالـــي 485 
أرض  مســـاحة  علـــى  مربعـــا  متـــرا 
ويحتـــوي  مربعـــا  متـــرا   680 تبلـــغ 
علـــى مصلـــى للرجـــال وآخر للنســـاء 
بطاقـــة اســـتيعابية تبلـــغ 170 مصل 
المرافـــق  إلـــى  إضافـــة  ومصليـــة، 
الصحية ودورات المياه، كما يحتوي 
المشروع على سكن لإلمام والمؤذن، 
إذ ســـيخدم هذا المشـــروع القاطنين 

في هذه المنطقة التي تشـــهد توسعا 
ملحوظا في المشاريع السكنية.

وأثنى الهاجري على المتبرع الكريم 
لبنـــاء هذا المشـــروع المبارك، ســـائا 

هللا لـــه األجر والمثوبـــة من هللا وأن 
والطاعـــة  بالخيـــر  عمـــره  فـــي  يمـــد 
موجًهـــا شـــكره لـــكل من ســـاهم في 

تأسيس هذا المسجد المبارك.

المنامة - إدارة األوقاف السنية

وزيـر العـدل: إعـداد جيـل قـرآنـي وسطـي
توجيهات ملكية مستمرة لدعم أنشطة كتاب اهلل

أكـــد وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 
أن اإلنجـــازات المتواصلـــة التـــي يحققهـــا 
أبناء مملكة البحرين عبر تمثيلهم للمملكة 
في المســـابقات القرآنيـــة الدولية، لم تكن 
لتتحقـــق لـــوال فضـــل هللا تعالـــى وتوفيقه 
أوالً ثم التوجيهات الســـديدة لعاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة واهتمام حكومته ودعمها المستمر 
لجميع البرامج واألنشطة المتعلقة بخدمة 
القرآن الكريم واالرتقاء بمســـتوى حفظته 
مـــن جميـــع الجوانب، حيـــث ترجمت تلك 
اإلنجـــازات اهتمام القيـــادة وحرصها على 

إعداد وتهيئة جيل قرآني وسطي.
جـــاء ذلـــك خـــال تكريمـــه بمكتبـــه أمس 
األربعـــاء المتســـابق يحيـــى بال يوســـف 
الفائـــز بالمركـــز الثاني عالمًيا في مســـابقة 

الجزائـــر الدوليـــة لحفـــظ القـــرآن الكريـــم 
وتجويـــده وتفســـيره في دورتها الســـابعة 
عشـــر في فرع حفظ القـــرآن الكريم كاماً 
أقيمـــت  التـــي  والتفســـير،  التجويـــد  مـــع 
مؤخـــًرا عبـــر تقنيـــة االتصال المرئـــي، كما 
كـــرم فضيلة الشـــيخ المقرئ حســـين خالد 
عشـــيش مجيـــز بالقـــراءات العشـــر، وذلك 
لـــدوره الكبير فـــي تحفيظ القـــرآن الكريم 

للمتسابق يحيى.
وحضـــر اللقـــاء وكيـــل العـــدل والشـــؤون 
المناعـــي،  عيســـى  القاضـــي  اإلســـامية 
اإلســـامية  للشـــؤون  المســـاعد  والوكيـــل 

محمد القطان.
وأعـــرب وزيـــر العدل عن فخـــره واعتزازه 
يحققهـــا  التـــي  المشـــرفة  بالمراكـــز 
المتســـابقون البحرينيون في المســـابقات 

القرآنية الدولية، والتي ُتضاف إلى سجل 
اإلنجـــازات الحافلـــة لمملكـــة البحرين في 
مجال القرآن الكريم، فضاً عن المشـــاركة 
فـــي تنظيـــم هـــذه المســـابقات لعـــدد مـــن 
الدول وذلك للخبرة التي حازها واكتسبها 
منتســـبو الشـــؤون اإلســـامية في اإلعداد 
الكريـــم  القـــرآن  لمســـابقات  والتنظيـــم 
الدولية، مشـــيدا فـــي الوقت ذاتـــه بالدور 

الكبير الذي يضطلع به المحفظون.
كمـــا أعرب عن اعتـــزازه بالجهود المبذولة 
مـــن ِقبـــل الشـــؤون اإلســـامية ممثلة في 
بالـــوزارة،  الكريـــم  القـــرآن  شـــؤون  إدارة 
وتأهيـــل  إعـــداد  ببرنامـــج  الهتمامهـــا 
المســـابقات  فـــي  للمشـــاركة  المتســـابقين 
مخرجـــات  وجـــودة  الدوليـــة،  القرآنيـــة 
المراكز والحلقات القرآنية التابعة للوزارة، 
وهو مـــا ُيعد ثمرة من ثمار اهتمام القيادة 

بكتاب هللا تعالى.
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