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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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التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس مجلس 
محمد  بــن  جميل  السيد  العمل،  ســوق  تنظيم  هيئة  إدارة 
علي حميدان، في مكتبه، مجلس إدارة الجمعية البحرينية 
الــهــنــديــة، بــرئــاســة الــســيــد عــبــد الــرحــمــن مــحــمــد جــمــعــة، 
وعضوية نخبة من رجال األعمال من الجانبين البحريني 
والــهــنــدي، حــيــث تــم خـــال االجــتــمــاع اســتــعــراض مــبــادرات 
شعبي  بين  الصداقة  عاقات  تعزيز  إلــى  الهادفة  الجمعية 
مملكة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة الــهــنــد، وتــبــادل الــخــبــرات في 
المجاالت االجتماعية والثقافية، فضًا عن تشجيع عاقات 

التعاون بين البلدين في مختلف المجاالت.
ــزاز مــمــلــكــة  ــتــ ــــال الـــلـــقـــاء عــــن اعــ ــرب حـــمـــيـــدان خـ ــ ــ وأعـ
جمهورية  مــع  والــتــاريــخــيــة  المتميزة  بــالــعــاقــات  البحرين 
الهند، منوهًا بجهود الجمعية في تعزيز التعاون القائم في 
تعزيز  في  الجمعية  دور  أهمية  مؤكدًا  المجاالت،  مختلف 
فرص االستثمارات االقتصادية والتجارية المشتركة وتبادل 

الخبرات الفنية في سوق العمل.

وبهذه المناسبة، أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
التنموية  المسيرة  في  الفاعلة  الهندية  الجالية  بمساهمة 
التي تشهدها مملكة البحرين، مؤكدًا أن الحكومة الموقرة، 
بــرئــاســة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حمد 
اهلل،  الـــوزراء، حفظه  رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة، 
الــريــادي  ودوره  الــخــاص  بالقطاع  مــتــزايــدًا  اهــتــمــامــًا  تــولــي 
التعافي  الوطني، وخاصة في مرحلة  في تحفيز االقتصاد 
االقتصادي، وما يواكبها من تعزيز لفرص استقطاب المزيد 

من االستثمارات األجنبية ودفع عجلة التنمية في الباد.
الى ما اتخذته مملكة  وأشــار حميدان في هذا السياق 
البحرين من سياسات عمالية فعالة في مختلف الظروف، 
للتعامل مع جائحة  اجــراءات وخطوات  كان آخرها تطبيق 
حيث  العمل،  سوق  استقرار  على  المحافظة  بهدف  كورونا 
تم تقديم التسهيات االدارية والمالية لمختلف القطاعات، 
الــعــديــد من  ووقـــف  تمييز،  أي  دون  الــعــمــال  وصـــون حــقــوق 
الرسوم الحكومية منها رسوم العمل الشهرية، ورسوم اصدار 

وتــجــديــد تــصــاريــح الــعــمــل، اضــافــة الــى اقـــرار فــتــرات سماح 
النظامية، ومواصلة  الوافدة غير  العمالة  أوضاع  لتصحيح 
ــادرات لــحــمــايــة جــمــيــع الــمــواطــنــيــن  ــبـ ــمـ تــنــفــيــذ مــخــتــلــف الـ
من  تمثله  بما  ــراءات،  االجــ تلك  أن  الــى  الفتًا  والمقيمين، 
العمل  ســوق  استقرار  في  أيًضا  ساهمت  قد  انسانية،  أبعاد 
واســـتـــدامـــة نــمــوه فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات، وعــكــســت قـــدرة 
المملكة على الحفاظ على استقرار ونمو سوق العمل في 

مختلف الظروف.
الجمعية  إدارة  مجلس  وأعــضــاء  رئيس  أشــاد  بــدورهــم، 
البحرينية الهندية بدعم وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
حسن  مــن  يجدونه  لما  تقديرهم  عــن  معربين  للجمعية، 
تنمية  فــي  ودورهــــا  الجمعية  رســالــة  أداء  فــي  أســهــم  تــعــاون 
بالسياسات  منوهين  الصديقين،  البلدين  بين  الــعــاقــات 
البحرين  تتبعها  التي  الحكيمة  واالجتماعية  االقتصادية 
لــخــلــق الــمــزيــد مــن الــفــرص ودعــــم عــجــلــة االنـــتـــاج وتنمية 

المجتمع.

حميدان يلتقي مجل�س اإدارة الجمعية البحرينية الهندية

تعزيز الفر�ص ل�ستقطاب المزيد من ال�ستثمارات الأجنبية والتنموية

بنت  فائقة  األستاذة  التقت 
ــرة الصحة  ــ وزيـ الــصــالــح  ســعــيــد 
ــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن  رئــيــســة وفــ
بالمدير العام لمنظمة الصحة 
ــيــــدروس  ــور تــ ــتــ ــدكــ الـــعـــالـــمـــيـــة الــ
ــوم غــيــبــريــســيــس، وذلــــك  ــ ــانـ ــ ادهـ
عــلــى هــامــش أعــمــال الـــــدورة الـــ 
العالمية،  الصحة  لجمعية   75
المنعقدة في شهر مايو الحالي 

في »جنيف«.
ــت الـــــــوزيـــــــرة تـــهـــانـــي  ــلــ ــقــ ونــ
ــة مــمــلــكــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ الــــــقــــــيــــــادة، وحـ
مديرًا  تعيينه  إلعــادة  البحرين 
عامًا لمنظمة الصحة العالمية، 
بالتوفيق  امنياتها  عــن  مــعــبــرة 
والسداد للدورة المقبلة، مؤكدة 
على دعم واهتمام وزارة الصحة 
لبرامج وانشطة منظمة الصحة 

العالمية.
وثمنت وزيرة الصحة قيادة 
تيدروس  الدكتور  العام  المدير 
للمنظمة  غيبريسوس  أدهــانــوم 
وخصوصا خال جائحة كوفيد-

19، والتي انعكست بصورة جلية 
من  الرغم  على  المنظمة،  على 
التحديات التي تواجه األنظمة 

الصحية العالمية، أو تؤّثر سلبًا 
على تقديم الخدمات الصحّية، 
أو ُتعيق بلوغ األهداف اإلنمائية 

لأللفية.
وخال اللقاء، ناقشت وزيرة 
الموضوعات  من  عــددا  الصحة 
ذات االهتمام المشترك، إضافة 
ـــه الـــتـــعـــاون  ــ إلـــــى مـــنـــاقـــشـــة أوجــ
ومنظمة  البحرين  مملكة  بين 
التطرق  وتم  العالمية.  الصحة 
إلـــى تــعــزيــز الــخــطــط والــبــرامــج 
بمواجهة  الكفيلة  المستقبلية 

الفاشيات واألمراض المعدية.
ومـــن جــانــبــه، عــّبــر الــمــديــر 

ــة الــــدكــــتــــور  ــمـ ــنـــظـ ــمـ ــلـ الــــــعــــــام لـ
غيبريسوس،  أدهــانــوم  تــيــدروس 
عـــن تـــقـــديـــره وشـــكـــره لــحــكــومــة 
وأثنى  البحرين،  مملكة  وشعب 
عــلــى جــهــود الــمــمــلــكــة الــداعــمــة 
العالمية،  الصحة  لدور منظمة 
مــــواجــــهــــة هــــذه  فـــــي  ــيـــمـــا  ال سـ
مملكة  أن  إلــى  ه  ــوَّ ونـ الجائحة. 
بنجاحاتها  مــعــروفــة  الــبــحــريــن 
فـــي الــمــجــال الــطــبــي والــرعــايــة 
مشكورة  جهوٍد  نتيجة  الصحية 
الحكومة  بــه  تقوم  دؤوب  وعــمــٍل 
ــن أجــــــل تـــعـــزيـــز الــمــنــظــومــة  ــ مـ

الصحية والعاجية.

منظمة م���دي���ر  م���ع  ت��ب��ح��ث  ال�����س��ح��ة  وزي������رة 
الم�سترك ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال�����س��ح��ة 

} خال اللقاء.

ــذه االتــفــاقــيــة في  وتـــدخـــل هــ
إطـــــار مــســاعــي وحـــــرص ومــجــمــع 
ــة الــخــلــيــج  ــعــ ــامــ الـــســـلـــمـــانـــيـــة وجــ
الـــعـــربـــي عــلــى تــطــويــر الــكــفــايــات 
والخليجية  البحرينية  والقدرات 
ــات الــوطــنــيــة  ــاجـ ــيـ ــتـ لــتــلــبــيــة االحـ
ــاث  ــحــ والـــخـــلـــيـــجـــيـــة لـــــريـــــادة األبــ
مساعي  واســتــمــرار  اإلكــلــيــنــيــكــيــة، 
مع  الدولي  التعاون  عاقات  بناء 
مؤسسات البحث العلمي القيادية 
إلـــى جــانــب الــتــعــاون مـــع شــركــات 
األدوية العماقة لخدمة مصلحة 
واحتياجات مملكة البحرين ودول 
ومجتمعات دول الخليج العربية.

تـــهـــدف هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة إلــى 
ــة  ــ ــي تـــحـــقـــيـــق رؤيـ ــ ــة فـ ــمـ ــاهـ ــسـ ــمـ الـ
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الـــعـــهـــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
ــقــــديــــم أفـــضـــل  ــة إلـــــــى تــ ــيــ ــاعــ الــــســ
ــات الـــصـــحـــيـــة وتــحــقــيــق  ــدمــ ــخــ الــ
ــة الـــشـــامـــلـــة  ــيـ ــحـ ــيـــة الـــصـ ــتـــغـــطـ الـ
ــة الــــخــــدمــــات  ــومـ ــظـ ــنـ ــر مـ ــويــ ــطــ وتــ
الـــصـــحـــيـــة والــــبــــحــــث عــــن أفــضــل 
ــول الـــعـــاجـــيـــة لــمــخــتــلــف  ــلــ ــحــ الــ
االتفاقية  تــهــدف  كما  األمــــراض. 
إلــــى دعــــم جـــهـــود الــجــامــعــة الــتــي 
ــبــــراتــــهــــا وقــــدراتــــهــــا  تــــضــــع كـــــل خــ

تطوير  فــي  البحثية  وإمكانياتها 
الحكومية  المستشفيات  قـــدرات 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، ولــتــطــويــر 
ــبـــحـــوث الـــســـريـــريـــة بــاالســتــنــاد  الـ
الناتجة  والــبــراهــيــن  ــة  األدلــ عــلــى 
من األبحاث السريرية في مجال 
ــا فــي  ــمــ األمــــــــــــراض الـــــســـــائـــــدة، بــ
المنجلي  الـــدم  فــقــر  ذلـــك مـــرض 
المنتشر في دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية. 
وصـــــرح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الدكتور  الحكومية  للمستشفيات 
ــد مـــحـــمـــد األنــــــصــــــاري بـــأن  ــمــ أحــ
هــذه الــشــراكــة مــع مــركــز األبــحــاث 
السريرية بجامعة الخليج العربي 
وشـــركـــة )نـــوفـــارتـــيـــس(، مـــن أجــل 
الازمة  السريرية  البحوث  إجراء 
العـــتـــمـــاد دواء )كــريــزانــلــيــزومــاب( 
ــعـــاجـــي  ــول الـ ــ ــوكـ ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ ضــــمــــن الـ
ــر الـــــــدم الــمــنــجــلــي  ــقـ ــى فـ ــرضـ ــمـ لـ
)السكلر(، مؤكدًا األهمية البالغة 
الــــدراســــة الـــســـريـــريـــة على  لـــهـــذه 
صعيد تحسين التجربة العاجية 
لــلــمــرضــى، والــتــخــفــيــف مـــن آالم 
على  والمساعدة  )السكلر(  نوبات 
الــتــحــكــم فــي آثـــارهـــا بــمــا ينعكس 
الصحية  الــحــيــاة  عــلــى  إيــجــابــيــًا 

للمرضى.

من جانبه صرح رئيس جامعة 
الــخــلــيــج الــعــربــي الـــدكـــتـــور خــالــد 
مع  االتفاقية  هــذه  بــأن  العوهلي 
شركة األدوية العالمية نوفارتيس 
والثقة  الــرفــيــع  المستوى  تعكس 
الدولية في الفريق الطبي بمجمع 
الــســلــمــانــيــة الــطــبــي وتــقــوم دلــيــًا 
والعالمية  العلمية  الــريــادة  على 
األكــاديــمــيــة  الهيئة  لـــدى  الطبية 
بجامعة الخليج. وأضاف أن هذه 
االتفاقية تحقق عددا من أهداف 
الـــعـــربـــي، منها  الــخــلــيــج  جــامــعــة 
االستراتيجية  للقضايا  التصدي 
التعاون  مجلس  دول  تواجه  التي 
لدول الخليج العربية مجتمعة أو 
منفردة، وكذلك تطوير المبادرات 
اإلبـــداعـــيـــة والـــمـــبـــتـــكـــرة، وتــعــزيــز 
الــتــعــاون مــع شــركــاء الجامعة في 
الخليج  ودول  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
الدولي  التعاون  وكذلك  العربية، 
مـــــــع الـــــمـــــؤســـــســـــات والـــــشـــــركـــــات 
ــيــــث إن  الـــعـــالـــمـــيـــة الــــــــرائــــــــدة، حــ
الجامعة أحــرزت تقدمًا في كسب 
ثــقــة مـــؤســـســـات الــبــحــث الــعــلــمــي 

والشركات الدولية التي عززت من 
مجال  فــي  الجامعة  مــع  تعاونها 
غضون  فــي  اإلكلينيكية  األبــحــاث 

السنوات القليلة الماضية.
ــار رئــيــس مــركــز األبــحــاث  وأشــ
السريرية بالجامعة الدكتور عادل 
مـــذكـــور إلــــى أن جــامــعــة الــخــلــيــج 
العربي ومجمع السلمانية الطبي 
االتفاقية  هـــذه  خـــال  مــن  تمكنا 
مــــــن تـــحـــقـــيـــق مــــــشــــــروع شــــراكــــة 
األبحاث  يشمل  متكامل  حقيقية 
السريرية، وتطوير دورات تدريبية 
وورشات عمل متخصصة لتطوير 
فــي مجمع  سريرية  بحوث  وحــدة 
الــســلــمــانــيــة الـــطـــبـــي والـــحـــصـــول 
للباحثين  االعــتــمــاد  شــهــادة  على 
ــارســــات  ــمــ ــمــ ــيــــن فـــــي الــ ــاركــ ــمــــشــ الــ
اإلكــلــيــنــيــكــيــة الــجــيــدة. وبــمــوجــب 
االتــفــاقــيــة تــتــولــى الــجــامــعــة دورا 
رئيسيا في اإلشراف على الدراسة 
ــة والــــــدعــــــم الـــمـــبـــاشـــر  ــريــ ــريــ ــســ الــ
لباحثي مجمع السلمانية الطبي 
في تنفيذ البحث السريري إضافة 
التدريبية،  بــالــدورات  الــقــيــام  إلــى 

ــارتـــس  ــوفـ ــة نـ ــركــ فـــيـــمـــا تــتــكــفــل شــ
ــيـــر كــل  بــالــتــمــويــل الــــمــــادي وتـــوفـ

مستلزمات البحث السريري.
انـــطـــلـــق الـــبـــحـــث الـــســـريـــري 
الـــحـــصـــول  بـــعـــد  ــايــــو  مــ أمـــــس 28 
عــلــى كـــل الـــمـــوافـــقـــات مـــن لــجــان 
ــات الــــبــــحــــوث والـــهـــيـــئـــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ أخـ
المهن  قــطــاع  لتنظيم  الــوطــنــيــة 
الــمــشــروع،  يشمل  حيث  الصحية 
ــة  ــ ــدراسـ ــ وســـيـــتـــم إجـــــــــراء هــــــذه الـ
دول خليجية  ثاث  في  السريرية 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــبــحــريــن، حيث 
سيتم إدخال حوالي 250 مريضا، 
منهم خمسون مريضا مشاركا من 
معالجتهم  يتم  البحرين  مملكة 
»كــريــزانــلــيــزومــاب«، وسيتم  بــعــقــار 
بمعدل  سنتين  لــمــدة  متابعتهم 
ــدة كـــل شــهــريــن بــهــدف  ــ ــارة واحـ ــ زيـ
العقار  هــذا  فاعلية  مــدى  تحديد 
في التخفيف من حدة نوبة األلم 
السكلر  مرضى  منها  يعاني  التي 
أعــــــراض جــانــبــيــة قد  أي  ورصـــــد 

تظهر.

لعالج نوبات »ال�سكلر«..

ج���ام���ع���ة ال���خ���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي وم���ج���م���ع ال�����س��ل��م��ان��ي��ة ال��ط��ب��ي 
ي���وق���ع���ان ات��ف��اق��ي��ة اأب����ح����اث اإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة م���ع ���س��رك��ة اأدوي�����ة

بن  خالد  الدكتور  العربي  الخليج  جامعة  رئيس  مؤخرا  وقع 
عبدالرحمن العوهلي اتفاقية تعاون ثاثية األطراف مع الرئيس 
األنــصــاري  أحــمــد  الــدكــتــور  الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي 
الــبــدء في  بــهــدف  وذلـــك  نــوفــارتــيــس،  تنفيذيين لشركة  ومــديــريــن 
المساهم  »كريزانليزوماب«  لدواء  إكلينيكية  إجراء بحوث سريرية 

في تقليل آالم ونوبات مرضى فقر الدم المنجلي »السكلر«.

} د. أحمد محمد األنصاري.} د. عادل مذكور.} د. خالد العوهلي.

أكد الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل وزارة 
للمرأة  اإلسكانية  التسهيات  كافة  تقديم  اإلســكــان 
بها  المعمول  والــقــوانــيــن  لألنظمة  تبعًا  البحرينية 
بـــــوزارة اإلســـكـــان بــالــتــعــاون الــمــشــتــرك مــع المجلس 
األعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي األميرة 
الباد  عــاهــل  قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة 
الــمــعــظــم رئــيــســة الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة، مــشــيــدًا 
المرأة  اســتــفــادة  لتحقيق  الــامــحــدود  سموها  بدعم 

البحرينية من جميع الخدمات اإلسكانية.
جـــاء ذلـــك خـــال الــلــقــاء الــمــشــتــرك الـــذي جمع 
وكيل وزارة اإلسكان بالشيخة دينا بنت راشد آل خليفة 
والــســيــدة عبير محمد دهــام  الــعــام،  مــســاعــد األمــيــن 
للمرأة،  األعلى  المجلس  المرأة في  دعم  مدير مركز 
ومن جانب وزارة اإلسكان حضر كل من األستاذة مريم 
واألستاذة  اإلسكانية،  الخدمات  إدارة  مدير  الفليتي 
االجتماعية،  البحوث  مجموعة  رئيس  الجبل  نسيم 

وذلك بمكتب وكيل وزارة اإلسكان صباح الخميس.
الــتــنــســيــق  أن  اإلســـــكـــــان  وزارة  ــل  ــيــ وكــ وأوضـــــــــح 
والــتــعــاون مــع المجلس األعــلــى لــلــمــرأة يــتــمــان وفــق 
االنتفاع  حق  توفير  أجل  من  ومستمرة  واضحة  آلية 
الحاالت،  تلك  دراسة  بعد  المعيلة  البحرينية  للمرأة 
ومنحها »بدل السكن« فور قبول الطلب لبعض الفئات 
مع  المشترك  التعاون  ثمرة  جانب  إلــى  المستحقة، 
بهذا  التوسع  إن  إذ  »مساكن«  المجلس ضمن مشروع 
الــمــشــروع يــكــون وفـــق الــمــتــاح مــن اإلمــكــانــيــات وتبعًا 
للمعايير المتبعة بالوزارة ضمن ما حددته اشتراطات 

الشيخة  أكــدت  اللقاء  وخــال  الخامسة.  الفئة  قبول 
ــيـــن الــعــام  ــد آل خــلــيــفــة مــســاعــد األمـ ــ ديـــنـــا بــنــت راشـ
المشترك  التنسيق  أهمية  للمرأة  األعلى  بالمجلس 
المجلس  اإلسكان وحرص  وزارة  الدائم مع  والتعاون 
يحقق  بما  المشتركة  الخطة  تنفيذ  مــواصــلــة  على 
االستقرار للمرأة البحرينية وأسرتها كإحدى أولويات 
الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية من خال 

إيجاد خدمات إسكانية توفر العيش الكريم.
اإلســكــان على  لــــوزارة  بالشكر  تــقــدمــت  وخــتــامــا، 
ــتــــمــــرار الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون الـــمـــشـــتـــرك لــبــحــث  اســ
من  الــتــي  التطويرية  والــبــرامــج  النوعية  الــســيــاســات 
البحرينية  المرأة  أن تسهم في سرعة حصول  شأنها 

على خيارات وحلول إسكانية مائمة.

وك����ي����ل الإ������س�����ك�����ان ي���ج���ت���م���ع ب��م�����س��اع��د 
الأم�����ي�����ن ال����ع����ام ل�����»الأع����ل����ى ل���ل���م���راأة«

} جانب من االجتماع.

بنت  رنـــا  الشيخة  د.  أكـــدت 
آل خــلــيــفــة  ــيــــج  دعــ بــــن  عـــيـــســـى 
التعليم  لمجلس  العام  األمين 
ــي نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس  ــالـ ــعـ الـ
العالي  التعليم  مجلس  أمــنــاء 
قــــــدرة الـــجـــامـــعـــات الــبــحــريــنــيــة 
في  كبيرة  قــفــزات  تحقيق  على 
ــبـــحـــث واالبـــتـــكـــار،  الــتــعــلــيــم والـ
إذ تــمــكــنــت مـــن إيـــجـــاد شــراكــات 
ــيــــة لـــارتـــقـــاء  ــاديــــمــ عــلــمــيــة وأكــ
اإلنسانية،  والــحــضــارة  بالوطن 
ــة فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه  ــ ــوهـ ــ ــنـ ــ مـ
بــقــصــة الــنــجــاح الــمــمــيــزة الــتــي 
حــقــقــتــهــا الـــشـــراكـــة األكــاديــمــيــة 
وجامعة  األهلية  الجامعة  بين 

برونيل البريطانية.
ــاء كــلــمــتــهــا  ــنــ جـــــاء ذلـــــك أثــ
األهلية  الجامعة  احتفالية  في 
وجـــامـــعـــة بـــرونـــيـــل الــبــريــطــانــيــة 
عــامــا على  مــــرور 15  بــمــنــاســبــة 
واألكــاديــمــيــة  العلمية  الــشــراكــة 
ــور  ــيــــن بـــحـــضـ ــتــ ــعــ ــامــ بــــيــــن الــــجــ
عـــــدد مــــن الــــقــــيــــادات الــعــلــمــيــة 

واألكــاديــمــيــة وعــلــمــاء وأســـاتـــذة 
وعدد  الجامعتين  من  وباحثين 
من خريجي برنامجي الدكتوراه 

اللذين تقدمهما الجامعتان.
بنت  رنــا  الشيخة  د.  عــبــرت 
اعتزازها  عن  خليفة  آل  عيسى 
بــمــرور 15 عــاًمــا عــلــى الــشــراكــة 
ــة  ــعـ ــامـ ــن الـــجـ ــيــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ األكـ
األهلية وجامعة برونيل، منوهة 
هذه  به  اضطلعت  الــذي  بالدور 
بالتعليم  النهوض  في  الشراكة 
معبرة  العلمي،  والبحث  العالي 
عــــن حـــــرص مـــجـــلـــس الــتــعــلــيــم 

هذه  مثل  تشجيع  على  العالي 
الشراكات والحث على تطويرها 

وتنميتها مستقبا.
وأكـــــــد الـــرئـــيـــس الـــمـــؤســـس 
ــــس األمــــــــنــــــــاء  ــلــ ــ ــجــ ــ رئــــــــيــــــــس مــ
أن  الحواج  عبداهلل  البروفيسور 
وباحثة  باحثا   70 نحو  تخريج 
خال  الــدكــتــوراه  برنامجي  مــن 
المثمرة  الــشــراكــة  مــن  عــامــا   15
بــيــن الــجــامــعــتــيــن يــعــكــس مــدى 
جــديــتــهــمــا فـــي تــخــريــج عــلــمــاء 
متخصصين في أحدث مجاالت 

علوم اإلدارة والتكنولوجيا.

ــيــــس مـــجـــلـــس أمــــنــــاء مــجــلــس  رعــــــى رئــ
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
ــور مـــاجـــد بــــن عـــلـــي الــنــعــيــمــي حــفــل  ــتـ ــدكـ الـ
تخريج 568 طالبا وطالبة من دول مجلس 
الــعــربــيــة بجامعة  الــخــلــيــج  لــــدول  الـــتـــعـــاون 
وطالبة  372  طالبًا  منهم  العربي  الخليج 
من كلية الطب والعلوم الطبية، و 196طالبًا 
من  هم  العليا،  الــدراســات  كلية  من  وطالبة 
في   ،2021  –  2020  ،2019  –  2020 دفــعــتــي 
بفندق  لــلــمــؤتــمــرات  الــدولــي  الخليج  مــركــز 

الخليج.
ــّدم رئــيــس جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي  ــ وقـ
الــدكــتــور خــالــد بـــن عــبــدالــرحــمــن الــعــوهــلــي 
التعاون  مجلس  دول  لقادة  وامتنانه  شكره 
مــحــدود  والــــا  الــكــريــم  لــدعــمــهــم  الخليجي 
لــجــامــعــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، هــــذا الــمــشــروع 
المستمرة  ومتابعتهم  المشترك  الخليجي 
لــمــســيــرتــهــا الــتــعــلــيــمــيــة، كــمــا هــنــأ الــطــلــبــة 
ــاء األمـــــور داعـــيـــًا اهلل أن  ــيــ والــطــالــبــات وأولــ
يوفقهم لخدمة أوطانهم الخليجية، مؤكدًا 
أن هذا اإلنجاز هو نقطة االنطاق والتحول 
فـــي حــيــاة كـــل طــالــب لــلــحــيــاة الــعــمــلــيــة من 
العلم  مــن  النهل  بعد  نــاجــح  مستقبل  أجــل 
والــمــعــرفــة أجــودهــا ومــن الــمــهــارات أفضلها 

واحدثها واقواها.
ومـــن جــانــبــه، عــبــر نــائــب رئــيــس جامعة 
الــخــلــيــج الــعــربــي لــلــشــئــون اإلداريـــــــة، عميد 
يوسف  عبدالرحمن  الدكتور  الطلبة  شئون 
إسماعيل في كلمة ألقاها خال الحفل عن 

فخره بتخريج كوكبتين متميزتين من طلبة 
العلم الذين كابدوا الصعاب وتحدوا ظروف 
الــجــائــحــة الــتــي ألــمــت بــكــافــة دول الــعــالــم، 
واالجــتــهــاد  للجد  مــشــرفــا  نــمــوذجــا  ليعطوا 

وللمثابرة والنجاح.
ــتـــدشـــن الـــجـــامـــعـــة قــريــبــًا  وأضــــــــاف: »سـ
الجذعية  للخايا  التجديدي  الطب  مركز 
والـــعـــاج الــجــيــنــي بــعــد أن هــيــأت لـــه أحـــدث 
األجهزة والكوادر المؤهلة، ونأمل أن يحقق 
طفرًة علميًة غير مسبوقة في دول المنطقة 
األمــراض  مــن  للعديد  التصدي  شأنها  مــن 
الــمــســتــعــصــيــة، مــعــرجــًا عــلــى ذكــــر عــــدد من 
عليها  حصلت  التي  واالعتمادات  الشهادات 
ــجـــامـــعـــة  بـــفـــضـــل لـــلـــســـيـــاســـات اإلداريـــــــــة  الـ
بــالــجــامــعــة الـــداعـــمـــة لـــلـــجـــودة واالبـــتـــكـــار، 
كــحــصــول الـــمـــركـــز الــطــبــي الــجــامــعــي على 
لجودة  المشتركة  الــدولــيــة  اللجنة  اعــتــمــاد 
األمــيــرة  مــركــز  واعــتــمــاد   ،)JCI( الــخــدمــاِت 
المورثات  وعلوم  الجزيئي  للطب  الجوهرة 

مـــن الــجــمــعــيــة األمــريــكــيــة لــعــلــم األمــــراض 
على  الجامعة  حصول  جانب  إلــى   ،)CAP(
ــادة مــن مــركــز هــنــري فـــورد الطبي  رســالــة إشـ
في الواليات المتحدة األمريكية تثني على 
مستوى خريجي كلية الطب والعلوم الطبية 

ممن تلقوا تدريبهم في المركز«.
معربًا عن فخره بحصول الجامعة على 
ترتيب متقدم في تصنيف سيماجو العالمي 
لــلــجــامــعــات، الــــذي وضــــع جــامــعــَة الــخــلــيــِج 
العربي بين الجامعات المتميزة التي تنشُر 

ما ال يقل عن 100 بحث عالمي سنويا.
وبــالــنــيــابــة عـــن الــخــريــجــيــن، الـــقـــى كل 
الجويسري وعلي محمد  من شيخة مرزوق 
ــلـــي وفـــاطـــمـــة  ــعـ ــل أســــامــــة الـ ــيـــصـ ــود وفـ ــمــ حــ
فخرهم  عن  فيها  عبروا  كلمة  الفايز  ناصر 
الرغم  على  الــتــخــرج  يــوم  لبلوغ  وســعــادتــهــم 
من الظروف الصعبة في ظل جائحة كورونا 
حيث التباعد والتحصيل العلمي في ظروف 
الفعلي  والحضور  بعد  عن  الدراسة  جمعت 

وتحمل عناء خطورة التنقل بين المطارات.
ونائبه  الجامعة،  رئيس  ذلك، سلم  بعد 
كلية  وعميد  يوسف،  الرحمن  عبد  الدكتور 
ــات الــعــلــيــا االســـتـــاذ الــدكــتــور أســعــود  ــدراسـ الـ
ــول والــتــســجــيــل  ــبـ ــقـ ــيــــس الـ الـــمـــحـــامـــيـــد ورئــ
للخريجين  الشهادات  مرهون   عبدالحميد 
درجة  حملة  من  العليا  الــدراســات  كلية  من 
ســلــم عميد  فيما  والــمــاجــســتــيــر،  الــدكــتــوراه 
كلية الطب والعلوم الطبية االستاذ الدكتور 
للطلبة  الــشــهــادات  اهلل  ضــيــف  عبدالحليم 
الــخــريــجــيــن والــخــريــجــات مـــن كــلــيــة الــطــب 
والعلوم الطبية، وفي اول اسماء المكرمين، 
االعـــزاء  الطلبة  ذوي  الــجــامــعــة  رئــيــس  كـــرم 
االعلى  الرفيق  إلى  أرواحهم  انتقلت  الذين 
ولــــم يــتــمــكــنــوا مـــن حـــضـــور حــفــل الــتــخــرج 
الــدكــتــوراه فــاضــل محمد المري  هــم طــالــب 
وطالب الطب ثامر عادل الجشي، وفي ختام 
وراء  الطبيب  قسم  الطب  طلبة  ردد  الحفل 

عميد كلية الطب والعلوم الطبية.

جامع���ة الخلي���ج تد�س���ن قريب���ا مرك���ز الط���ب التجدي���دي للخالي���ا الجذعي���ة
االح����ت����ف����ال ب���ت���خ���ري���ج دف���ع���ت���ي���ن م����ن ط���ل���ب���ة ال����ط����ب وال�����درا������س�����ات ال��ع��ل��ي��ا

اأم���ي���ن ع���ام ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ت�����س��ي��د ب��ق��درات 
ال��ج��ام��ع��ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة

يـــســـتـــضـــيـــف مــــركــــز الـــشـــيـــخ 
خليفة  آل  مــحــمــد  بـــن  إبــراهــيــم 
ــبــــحــــوث، بــالــتــعــاون  لــلــثــقــافــة والــ
ــة لـــدى  ــيـ ــكـ ــريـ ــع الــــســــفــــارة األمـ مــ
اآلثـــار  عــالــمــة  الــبــحــريــن،  مملكة 
ــة دونــــا  ــيـ ــكـ ــريـ ــة األمـ ــيــ ــمــ ــاديــ واألكــ
ــي مـــحـــاضـــرة عــنــوانــهــا  يــيــتــس، فـ
»اآلثــــــــــــــــــار غـــــيـــــر الـــــمـــــشـــــروعـــــة: 
ــوق إجـــــــرام عـــالـــمـــي«، تــنــاقــش  ــ سـ
ــروع  ــمـــشـ ــر الـ ــيـ فـــيـــهـــا االتـــــجـــــار غـ
والفنون  الثقافية  بالممتلكات 
ذلك  في  بما  التراثية  والجرائم 
ــار.  ــارة اآلثــ الــفــن الــمــنــهــوب وتـــجـ
يأتي ذلك ضمن الموسم الثقافي 
ــدر الــمــرء مــا هــو رائــــم«، غــدا  »وقــ
 ،2022 مايو   30 االثنين الموافق 
في  مــســاًء،  الثامنة  الساعة  عند 

مــقــر الــمــركــز. كــمــا ســيــتــم أيــضــًا 
بث المحاضرة عبر رابط صفحة 

المركز على اليوتيوب.
ــارة إلـــى أن دونــا  ــ تــجــدر اإلشـ
ييتس عالمة آثار وأستاذة مشاركة 
ــون الـــجـــنـــائـــي  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ فـــــي قــــســــم الـ
وعــــلــــم الــــجــــريــــمــــة فـــــي جـــامـــعـــة 
ماستريخت.. حاصلة على درجة 
اآلثــار من  علم  في  البكالوريوس 
جامعة بوسطن ودكتوراه في علم 
اآلثــــــار مـــن جــامــعــة كــامــبــريــدج. 
للماجستير  أطــروحــتــهــا  وثــقــت 
أمريكا  في  المنهوبة  اآلثــار  »بيع 
ــي الـــــــمـــــــزادات فــي  ــ ــيـــة فـ ــنـــوبـ الـــجـ
ــتــــحــــدة«، وغــطــت  الـــــواليـــــات الــــمــ
ــار  أطــروحــتــهــا عــلــم اجــتــمــاع اآلثـ
والتراث في بوليفيا. أنشأت عدًدا 

الرقمية المتعلقة  من المشاريع 
باالتجار غير المشروع في السلع 

الثقافية.

عالمي اإج�����رام  ���س��وق  ال��م�����س��روع��ة..  غ��ي��ر  الآث�����ار 
محا�سرة لعالمة الآثار الأمريكية دونا بمركز ال�سيخ اإبراهيم 

} دونا ييتس.
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التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس مجلس 
محمد  بــن  جميل  السيد  العمل،  ســوق  تنظيم  هيئة  إدارة 
علي حميدان، في مكتبه، مجلس إدارة الجمعية البحرينية 
الــهــنــديــة، بــرئــاســة الــســيــد عــبــد الــرحــمــن مــحــمــد جــمــعــة، 
وعضوية نخبة من رجال األعمال من الجانبين البحريني 
والــهــنــدي، حــيــث تــم خـــال االجــتــمــاع اســتــعــراض مــبــادرات 
شعبي  بين  الصداقة  عاقات  تعزيز  إلــى  الهادفة  الجمعية 
مملكة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة الــهــنــد، وتــبــادل الــخــبــرات في 
المجاالت االجتماعية والثقافية، فضًا عن تشجيع عاقات 

التعاون بين البلدين في مختلف المجاالت.
ــزاز مــمــلــكــة  ــتــ ــــال الـــلـــقـــاء عــــن اعــ ــرب حـــمـــيـــدان خـ ــ ــ وأعـ
جمهورية  مــع  والــتــاريــخــيــة  المتميزة  بــالــعــاقــات  البحرين 
الهند، منوهًا بجهود الجمعية في تعزيز التعاون القائم في 
تعزيز  في  الجمعية  دور  أهمية  مؤكدًا  المجاالت،  مختلف 
فرص االستثمارات االقتصادية والتجارية المشتركة وتبادل 

الخبرات الفنية في سوق العمل.

وبهذه المناسبة، أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
التنموية  المسيرة  في  الفاعلة  الهندية  الجالية  بمساهمة 
التي تشهدها مملكة البحرين، مؤكدًا أن الحكومة الموقرة، 
بــرئــاســة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حمد 
اهلل،  الـــوزراء، حفظه  رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة، 
الــريــادي  ودوره  الــخــاص  بالقطاع  مــتــزايــدًا  اهــتــمــامــًا  تــولــي 
التعافي  الوطني، وخاصة في مرحلة  في تحفيز االقتصاد 
االقتصادي، وما يواكبها من تعزيز لفرص استقطاب المزيد 

من االستثمارات األجنبية ودفع عجلة التنمية في الباد.
الى ما اتخذته مملكة  وأشــار حميدان في هذا السياق 
البحرين من سياسات عمالية فعالة في مختلف الظروف، 
للتعامل مع جائحة  اجــراءات وخطوات  كان آخرها تطبيق 
حيث  العمل،  سوق  استقرار  على  المحافظة  بهدف  كورونا 
تم تقديم التسهيات االدارية والمالية لمختلف القطاعات، 
الــعــديــد من  ووقـــف  تمييز،  أي  دون  الــعــمــال  وصـــون حــقــوق 
الرسوم الحكومية منها رسوم العمل الشهرية، ورسوم اصدار 

وتــجــديــد تــصــاريــح الــعــمــل، اضــافــة الــى اقـــرار فــتــرات سماح 
النظامية، ومواصلة  الوافدة غير  العمالة  أوضاع  لتصحيح 
ــادرات لــحــمــايــة جــمــيــع الــمــواطــنــيــن  ــبـ ــمـ تــنــفــيــذ مــخــتــلــف الـ
من  تمثله  بما  ــراءات،  االجــ تلك  أن  الــى  الفتًا  والمقيمين، 
العمل  ســوق  استقرار  في  أيًضا  ساهمت  قد  انسانية،  أبعاد 
واســـتـــدامـــة نــمــوه فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات، وعــكــســت قـــدرة 
المملكة على الحفاظ على استقرار ونمو سوق العمل في 

مختلف الظروف.
الجمعية  إدارة  مجلس  وأعــضــاء  رئيس  أشــاد  بــدورهــم، 
البحرينية الهندية بدعم وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
حسن  مــن  يجدونه  لما  تقديرهم  عــن  معربين  للجمعية، 
تنمية  فــي  ودورهــــا  الجمعية  رســالــة  أداء  فــي  أســهــم  تــعــاون 
بالسياسات  منوهين  الصديقين،  البلدين  بين  الــعــاقــات 
البحرين  تتبعها  التي  الحكيمة  واالجتماعية  االقتصادية 
لــخــلــق الــمــزيــد مــن الــفــرص ودعــــم عــجــلــة االنـــتـــاج وتنمية 

المجتمع.

حميدان يلتقي مجل�س اإدارة الجمعية البحرينية الهندية

تعزيز الفر�ص ل�ستقطاب المزيد من ال�ستثمارات الأجنبية والتنموية

بنت  فائقة  األستاذة  التقت 
ــرة الصحة  ــ وزيـ الــصــالــح  ســعــيــد 
ــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن  رئــيــســة وفــ
بالمدير العام لمنظمة الصحة 
ــيــــدروس  ــور تــ ــتــ ــدكــ الـــعـــالـــمـــيـــة الــ
ــوم غــيــبــريــســيــس، وذلــــك  ــ ــانـ ــ ادهـ
عــلــى هــامــش أعــمــال الـــــدورة الـــ 
العالمية،  الصحة  لجمعية   75
المنعقدة في شهر مايو الحالي 

في »جنيف«.
ــت الـــــــوزيـــــــرة تـــهـــانـــي  ــلــ ــقــ ونــ
ــة مــمــلــكــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ الــــــقــــــيــــــادة، وحـ
مديرًا  تعيينه  إلعــادة  البحرين 
عامًا لمنظمة الصحة العالمية، 
بالتوفيق  امنياتها  عــن  مــعــبــرة 
والسداد للدورة المقبلة، مؤكدة 
على دعم واهتمام وزارة الصحة 
لبرامج وانشطة منظمة الصحة 

العالمية.
وثمنت وزيرة الصحة قيادة 
تيدروس  الدكتور  العام  المدير 
للمنظمة  غيبريسوس  أدهــانــوم 
وخصوصا خال جائحة كوفيد-
19، والتي انعكست بصورة جلية 
من  الرغم  على  المنظمة،  على 
التحديات التي تواجه األنظمة 

الصحية العالمية، أو تؤّثر سلبًا 
على تقديم الخدمات الصحّية، 
أو ُتعيق بلوغ األهداف اإلنمائية 

لأللفية.
وخال اللقاء، ناقشت وزيرة 
الموضوعات  من  عــددا  الصحة 
ذات االهتمام المشترك، إضافة 
ـــه الـــتـــعـــاون  ــ إلـــــى مـــنـــاقـــشـــة أوجــ
ومنظمة  البحرين  مملكة  بين 
التطرق  وتم  العالمية.  الصحة 
إلـــى تــعــزيــز الــخــطــط والــبــرامــج 
بمواجهة  الكفيلة  المستقبلية 

الفاشيات واألمراض المعدية.
ومـــن جــانــبــه، عــّبــر الــمــديــر 

ــة الــــدكــــتــــور  ــمـ ــنـــظـ ــمـ ــلـ الــــــعــــــام لـ
غيبريسوس،  أدهــانــوم  تــيــدروس 
عـــن تـــقـــديـــره وشـــكـــره لــحــكــومــة 
وأثنى  البحرين،  مملكة  وشعب 
عــلــى جــهــود الــمــمــلــكــة الــداعــمــة 
العالمية،  الصحة  لدور منظمة 
مــــواجــــهــــة هــــذه  فـــــي  ــيـــمـــا  ال سـ
مملكة  أن  إلــى  ه  ــوَّ ونـ الجائحة. 
بنجاحاتها  مــعــروفــة  الــبــحــريــن 
فـــي الــمــجــال الــطــبــي والــرعــايــة 
مشكورة  جهوٍد  نتيجة  الصحية 
الحكومة  بــه  تقوم  دؤوب  وعــمــٍل 
ــن أجــــــل تـــعـــزيـــز الــمــنــظــومــة  ــ مـ

الصحية والعاجية.

منظمة م���دي���ر  م���ع  ت��ب��ح��ث  ال�����س��ح��ة  وزي������رة 
الم�سترك ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال�����س��ح��ة 

} خال اللقاء.

ــذه االتــفــاقــيــة في  وتـــدخـــل هــ
إطـــــار مــســاعــي وحـــــرص ومــجــمــع 
ــة الــخــلــيــج  ــعــ ــامــ الـــســـلـــمـــانـــيـــة وجــ
الـــعـــربـــي عــلــى تــطــويــر الــكــفــايــات 
والخليجية  البحرينية  والقدرات 
ــات الــوطــنــيــة  ــاجـ ــيـ ــتـ لــتــلــبــيــة االحـ
ــاث  ــحــ والـــخـــلـــيـــجـــيـــة لـــــريـــــادة األبــ
مساعي  واســتــمــرار  اإلكــلــيــنــيــكــيــة، 
مع  الدولي  التعاون  عاقات  بناء 
مؤسسات البحث العلمي القيادية 
إلـــى جــانــب الــتــعــاون مـــع شــركــات 
األدوية العماقة لخدمة مصلحة 
واحتياجات مملكة البحرين ودول 
ومجتمعات دول الخليج العربية.

تـــهـــدف هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة إلــى 
ــة  ــ ــي تـــحـــقـــيـــق رؤيـ ــ ــة فـ ــمـ ــاهـ ــسـ ــمـ الـ
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الـــعـــهـــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
ــقــــديــــم أفـــضـــل  ــة إلـــــــى تــ ــيــ ــاعــ الــــســ
ــات الـــصـــحـــيـــة وتــحــقــيــق  ــدمــ ــخــ الــ
ــة الـــشـــامـــلـــة  ــيـ ــحـ ــيـــة الـــصـ ــتـــغـــطـ الـ
ــة الــــخــــدمــــات  ــومـ ــظـ ــنـ ــر مـ ــويــ ــطــ وتــ
الـــصـــحـــيـــة والــــبــــحــــث عــــن أفــضــل 
ــول الـــعـــاجـــيـــة لــمــخــتــلــف  ــلــ ــحــ الــ
االتفاقية  تــهــدف  كما  األمــــراض. 
إلــــى دعــــم جـــهـــود الــجــامــعــة الــتــي 
ــبــــراتــــهــــا وقــــدراتــــهــــا  تــــضــــع كـــــل خــ

تطوير  فــي  البحثية  وإمكانياتها 
الحكومية  المستشفيات  قـــدرات 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، ولــتــطــويــر 
ــبـــحـــوث الـــســـريـــريـــة بــاالســتــنــاد  الـ
الناتجة  والــبــراهــيــن  ــة  األدلــ عــلــى 
من األبحاث السريرية في مجال 
ــا فــي  ــمــ األمــــــــــــراض الـــــســـــائـــــدة، بــ
المنجلي  الـــدم  فــقــر  ذلـــك مـــرض 
المنتشر في دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية. 
وصـــــرح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الدكتور  الحكومية  للمستشفيات 
ــد مـــحـــمـــد األنــــــصــــــاري بـــأن  ــمــ أحــ
هــذه الــشــراكــة مــع مــركــز األبــحــاث 
السريرية بجامعة الخليج العربي 
وشـــركـــة )نـــوفـــارتـــيـــس(، مـــن أجــل 
الازمة  السريرية  البحوث  إجراء 
العـــتـــمـــاد دواء )كــريــزانــلــيــزومــاب( 
ــعـــاجـــي  ــول الـ ــ ــوكـ ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ ضــــمــــن الـ
ــر الـــــــدم الــمــنــجــلــي  ــقـ ــى فـ ــرضـ ــمـ لـ
)السكلر(، مؤكدًا األهمية البالغة 
الــــدراســــة الـــســـريـــريـــة على  لـــهـــذه 
صعيد تحسين التجربة العاجية 
لــلــمــرضــى، والــتــخــفــيــف مـــن آالم 
على  والمساعدة  )السكلر(  نوبات 
الــتــحــكــم فــي آثـــارهـــا بــمــا ينعكس 
الصحية  الــحــيــاة  عــلــى  إيــجــابــيــًا 

للمرضى.

من جانبه صرح رئيس جامعة 
الــخــلــيــج الــعــربــي الـــدكـــتـــور خــالــد 
مع  االتفاقية  هــذه  بــأن  العوهلي 
شركة األدوية العالمية نوفارتيس 
والثقة  الــرفــيــع  المستوى  تعكس 
الدولية في الفريق الطبي بمجمع 
الــســلــمــانــيــة الــطــبــي وتــقــوم دلــيــًا 
والعالمية  العلمية  الــريــادة  على 
األكــاديــمــيــة  الهيئة  لـــدى  الطبية 
بجامعة الخليج. وأضاف أن هذه 
االتفاقية تحقق عددا من أهداف 
الـــعـــربـــي، منها  الــخــلــيــج  جــامــعــة 
االستراتيجية  للقضايا  التصدي 
التعاون  مجلس  دول  تواجه  التي 
لدول الخليج العربية مجتمعة أو 
منفردة، وكذلك تطوير المبادرات 
اإلبـــداعـــيـــة والـــمـــبـــتـــكـــرة، وتــعــزيــز 
الــتــعــاون مــع شــركــاء الجامعة في 
الخليج  ودول  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
الدولي  التعاون  وكذلك  العربية، 
مـــــــع الـــــمـــــؤســـــســـــات والـــــشـــــركـــــات 
ــيــــث إن  الـــعـــالـــمـــيـــة الــــــــرائــــــــدة، حــ
الجامعة أحــرزت تقدمًا في كسب 
ثــقــة مـــؤســـســـات الــبــحــث الــعــلــمــي 

والشركات الدولية التي عززت من 
مجال  فــي  الجامعة  مــع  تعاونها 
غضون  فــي  اإلكلينيكية  األبــحــاث 

السنوات القليلة الماضية.
ــار رئــيــس مــركــز األبــحــاث  وأشــ
السريرية بالجامعة الدكتور عادل 
مـــذكـــور إلــــى أن جــامــعــة الــخــلــيــج 
العربي ومجمع السلمانية الطبي 
االتفاقية  هـــذه  خـــال  مــن  تمكنا 
مــــــن تـــحـــقـــيـــق مــــــشــــــروع شــــراكــــة 
األبحاث  يشمل  متكامل  حقيقية 
السريرية، وتطوير دورات تدريبية 
وورشات عمل متخصصة لتطوير 
فــي مجمع  سريرية  بحوث  وحــدة 
الــســلــمــانــيــة الـــطـــبـــي والـــحـــصـــول 
للباحثين  االعــتــمــاد  شــهــادة  على 
ــارســــات  ــمــ ــمــ ــيــــن فـــــي الــ ــاركــ ــمــــشــ الــ
اإلكــلــيــنــيــكــيــة الــجــيــدة. وبــمــوجــب 
االتــفــاقــيــة تــتــولــى الــجــامــعــة دورا 
رئيسيا في اإلشراف على الدراسة 
ــة والــــــدعــــــم الـــمـــبـــاشـــر  ــريــ ــريــ ــســ الــ
لباحثي مجمع السلمانية الطبي 
في تنفيذ البحث السريري إضافة 
التدريبية،  بــالــدورات  الــقــيــام  إلــى 

ــارتـــس  ــوفـ ــة نـ ــركــ فـــيـــمـــا تــتــكــفــل شــ
ــيـــر كــل  بــالــتــمــويــل الــــمــــادي وتـــوفـ

مستلزمات البحث السريري.
انـــطـــلـــق الـــبـــحـــث الـــســـريـــري 
الـــحـــصـــول  بـــعـــد  ــايــــو  مــ أمـــــس 28 
عــلــى كـــل الـــمـــوافـــقـــات مـــن لــجــان 
ــات الــــبــــحــــوث والـــهـــيـــئـــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ أخـ
المهن  قــطــاع  لتنظيم  الــوطــنــيــة 
الــمــشــروع،  يشمل  حيث  الصحية 
ــة  ــ ــدراسـ ــ وســـيـــتـــم إجـــــــــراء هــــــذه الـ
دول خليجية  ثاث  في  السريرية 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــبــحــريــن، حيث 
سيتم إدخال حوالي 250 مريضا، 
منهم خمسون مريضا مشاركا من 
معالجتهم  يتم  البحرين  مملكة 
»كــريــزانــلــيــزومــاب«، وسيتم  بــعــقــار 
بمعدل  سنتين  لــمــدة  متابعتهم 
ــدة كـــل شــهــريــن بــهــدف  ــ ــارة واحـ ــ زيـ
العقار  هــذا  فاعلية  مــدى  تحديد 
في التخفيف من حدة نوبة األلم 
السكلر  مرضى  منها  يعاني  التي 
أعــــــراض جــانــبــيــة قد  أي  ورصـــــد 

تظهر.

لعالج نوبات »ال�سكلر«..

ج���ام���ع���ة ال���خ���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي وم���ج���م���ع ال�����س��ل��م��ان��ي��ة ال��ط��ب��ي 
ي���وق���ع���ان ات��ف��اق��ي��ة اأب����ح����اث اإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة م���ع ���س��رك��ة اأدوي�����ة

بن  خالد  الدكتور  العربي  الخليج  جامعة  رئيس  مؤخرا  وقع 
عبدالرحمن العوهلي اتفاقية تعاون ثاثية األطراف مع الرئيس 
األنــصــاري  أحــمــد  الــدكــتــور  الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي 
الــبــدء في  بــهــدف  وذلـــك  نــوفــارتــيــس،  تنفيذيين لشركة  ومــديــريــن 
المساهم  »كريزانليزوماب«  لدواء  إكلينيكية  إجراء بحوث سريرية 

في تقليل آالم ونوبات مرضى فقر الدم المنجلي »السكلر«.

} د. أحمد محمد األنصاري.} د. عادل مذكور.} د. خالد العوهلي.

أكد الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل وزارة 
للمرأة  اإلسكانية  التسهيات  كافة  تقديم  اإلســكــان 
بها  المعمول  والــقــوانــيــن  لألنظمة  تبعًا  البحرينية 
بـــــوزارة اإلســـكـــان بــالــتــعــاون الــمــشــتــرك مــع المجلس 
األعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي األميرة 
الباد  عــاهــل  قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة 
الــمــعــظــم رئــيــســة الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة، مــشــيــدًا 
المرأة  اســتــفــادة  لتحقيق  الــامــحــدود  سموها  بدعم 

البحرينية من جميع الخدمات اإلسكانية.
جـــاء ذلـــك خـــال الــلــقــاء الــمــشــتــرك الـــذي جمع 
وكيل وزارة اإلسكان بالشيخة دينا بنت راشد آل خليفة 
والــســيــدة عبير محمد دهــام  الــعــام،  مــســاعــد األمــيــن 
للمرأة،  األعلى  المجلس  المرأة في  دعم  مدير مركز 
ومن جانب وزارة اإلسكان حضر كل من األستاذة مريم 
واألستاذة  اإلسكانية،  الخدمات  إدارة  مدير  الفليتي 
االجتماعية،  البحوث  مجموعة  رئيس  الجبل  نسيم 

وذلك بمكتب وكيل وزارة اإلسكان صباح الخميس.
الــتــنــســيــق  أن  اإلســـــكـــــان  وزارة  ــل  ــيــ وكــ وأوضـــــــــح 
والــتــعــاون مــع المجلس األعــلــى لــلــمــرأة يــتــمــان وفــق 
االنتفاع  حق  توفير  أجل  من  ومستمرة  واضحة  آلية 
الحاالت،  تلك  دراسة  بعد  المعيلة  البحرينية  للمرأة 
ومنحها »بدل السكن« فور قبول الطلب لبعض الفئات 
مع  المشترك  التعاون  ثمرة  جانب  إلــى  المستحقة، 
بهذا  التوسع  إن  إذ  »مساكن«  المجلس ضمن مشروع 
الــمــشــروع يــكــون وفـــق الــمــتــاح مــن اإلمــكــانــيــات وتبعًا 
للمعايير المتبعة بالوزارة ضمن ما حددته اشتراطات 

الشيخة  أكــدت  اللقاء  وخــال  الخامسة.  الفئة  قبول 
ــيـــن الــعــام  ــد آل خــلــيــفــة مــســاعــد األمـ ــ ديـــنـــا بــنــت راشـ
المشترك  التنسيق  أهمية  للمرأة  األعلى  بالمجلس 
المجلس  اإلسكان وحرص  وزارة  الدائم مع  والتعاون 
يحقق  بما  المشتركة  الخطة  تنفيذ  مــواصــلــة  على 
االستقرار للمرأة البحرينية وأسرتها كإحدى أولويات 
الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية من خال 

إيجاد خدمات إسكانية توفر العيش الكريم.
اإلســكــان على  لــــوزارة  بالشكر  تــقــدمــت  وخــتــامــا، 
ــتــــمــــرار الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون الـــمـــشـــتـــرك لــبــحــث  اســ
من  الــتــي  التطويرية  والــبــرامــج  النوعية  الــســيــاســات 
البحرينية  المرأة  أن تسهم في سرعة حصول  شأنها 

على خيارات وحلول إسكانية مائمة.

وك����ي����ل الإ������س�����ك�����ان ي���ج���ت���م���ع ب��م�����س��اع��د 
الأم�����ي�����ن ال����ع����ام ل�����»الأع����ل����ى ل���ل���م���راأة«

} جانب من االجتماع.

بنت  رنـــا  الشيخة  د.  أكـــدت 
آل خــلــيــفــة  ــيــــج  دعــ بــــن  عـــيـــســـى 
التعليم  لمجلس  العام  األمين 
ــي نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس  ــالـ ــعـ الـ
العالي  التعليم  مجلس  أمــنــاء 
قــــــدرة الـــجـــامـــعـــات الــبــحــريــنــيــة 
في  كبيرة  قــفــزات  تحقيق  على 
ــبـــحـــث واالبـــتـــكـــار،  الــتــعــلــيــم والـ
إذ تــمــكــنــت مـــن إيـــجـــاد شــراكــات 
ــيــــة لـــارتـــقـــاء  ــاديــــمــ عــلــمــيــة وأكــ
اإلنسانية،  والــحــضــارة  بالوطن 
ــة فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه  ــ ــوهـ ــ ــنـ ــ مـ
بــقــصــة الــنــجــاح الــمــمــيــزة الــتــي 
حــقــقــتــهــا الـــشـــراكـــة األكــاديــمــيــة 
وجامعة  األهلية  الجامعة  بين 

برونيل البريطانية.
ــاء كــلــمــتــهــا  ــنــ جـــــاء ذلـــــك أثــ
األهلية  الجامعة  احتفالية  في 
وجـــامـــعـــة بـــرونـــيـــل الــبــريــطــانــيــة 
عــامــا على  مــــرور 15  بــمــنــاســبــة 
واألكــاديــمــيــة  العلمية  الــشــراكــة 
ــور  ــيــــن بـــحـــضـ ــتــ ــعــ ــامــ بــــيــــن الــــجــ
عـــــدد مــــن الــــقــــيــــادات الــعــلــمــيــة 

واألكــاديــمــيــة وعــلــمــاء وأســـاتـــذة 
وعدد  الجامعتين  من  وباحثين 
من خريجي برنامجي الدكتوراه 

اللذين تقدمهما الجامعتان.
بنت  رنــا  الشيخة  د.  عــبــرت 
اعتزازها  عن  خليفة  آل  عيسى 
بــمــرور 15 عــاًمــا عــلــى الــشــراكــة 
ــة  ــعـ ــامـ ــن الـــجـ ــيــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ األكـ
األهلية وجامعة برونيل، منوهة 
هذه  به  اضطلعت  الــذي  بالدور 
بالتعليم  النهوض  في  الشراكة 
معبرة  العلمي،  والبحث  العالي 
عــــن حـــــرص مـــجـــلـــس الــتــعــلــيــم 

هذه  مثل  تشجيع  على  العالي 
الشراكات والحث على تطويرها 

وتنميتها مستقبا.
وأكـــــــد الـــرئـــيـــس الـــمـــؤســـس 
ــــس األمــــــــنــــــــاء  ــلــ ــ ــجــ ــ رئــــــــيــــــــس مــ
أن  الحواج  عبداهلل  البروفيسور 
وباحثة  باحثا   70 نحو  تخريج 
خال  الــدكــتــوراه  برنامجي  مــن 
المثمرة  الــشــراكــة  مــن  عــامــا   15
بــيــن الــجــامــعــتــيــن يــعــكــس مــدى 
جــديــتــهــمــا فـــي تــخــريــج عــلــمــاء 
متخصصين في أحدث مجاالت 

علوم اإلدارة والتكنولوجيا.

ــيــــس مـــجـــلـــس أمــــنــــاء مــجــلــس  رعــــــى رئــ
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
ــور مـــاجـــد بــــن عـــلـــي الــنــعــيــمــي حــفــل  ــتـ ــدكـ الـ
تخريج 568 طالبا وطالبة من دول مجلس 
الــعــربــيــة بجامعة  الــخــلــيــج  لــــدول  الـــتـــعـــاون 
وطالبة  372  طالبًا  منهم  العربي  الخليج 
من كلية الطب والعلوم الطبية، و 196طالبًا 
من  هم  العليا،  الــدراســات  كلية  من  وطالبة 
في   ،2021  –  2020  ،2019  –  2020 دفــعــتــي 
بفندق  لــلــمــؤتــمــرات  الــدولــي  الخليج  مــركــز 

الخليج.
ــّدم رئــيــس جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي  ــ وقـ
الــدكــتــور خــالــد بـــن عــبــدالــرحــمــن الــعــوهــلــي 
التعاون  مجلس  دول  لقادة  وامتنانه  شكره 
مــحــدود  والــــا  الــكــريــم  لــدعــمــهــم  الخليجي 
لــجــامــعــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، هــــذا الــمــشــروع 
المستمرة  ومتابعتهم  المشترك  الخليجي 
لــمــســيــرتــهــا الــتــعــلــيــمــيــة، كــمــا هــنــأ الــطــلــبــة 
ــاء األمـــــور داعـــيـــًا اهلل أن  ــيــ والــطــالــبــات وأولــ
يوفقهم لخدمة أوطانهم الخليجية، مؤكدًا 
أن هذا اإلنجاز هو نقطة االنطاق والتحول 
فـــي حــيــاة كـــل طــالــب لــلــحــيــاة الــعــمــلــيــة من 
العلم  مــن  النهل  بعد  نــاجــح  مستقبل  أجــل 
والــمــعــرفــة أجــودهــا ومــن الــمــهــارات أفضلها 

واحدثها واقواها.
ومـــن جــانــبــه، عــبــر نــائــب رئــيــس جامعة 
الــخــلــيــج الــعــربــي لــلــشــئــون اإلداريـــــــة، عميد 
يوسف  عبدالرحمن  الدكتور  الطلبة  شئون 
إسماعيل في كلمة ألقاها خال الحفل عن 

فخره بتخريج كوكبتين متميزتين من طلبة 
العلم الذين كابدوا الصعاب وتحدوا ظروف 
الــجــائــحــة الــتــي ألــمــت بــكــافــة دول الــعــالــم، 
واالجــتــهــاد  للجد  مــشــرفــا  نــمــوذجــا  ليعطوا 

وللمثابرة والنجاح.
ــتـــدشـــن الـــجـــامـــعـــة قــريــبــًا  وأضــــــــاف: »سـ
الجذعية  للخايا  التجديدي  الطب  مركز 
والـــعـــاج الــجــيــنــي بــعــد أن هــيــأت لـــه أحـــدث 
األجهزة والكوادر المؤهلة، ونأمل أن يحقق 
طفرًة علميًة غير مسبوقة في دول المنطقة 
األمــراض  مــن  للعديد  التصدي  شأنها  مــن 
الــمــســتــعــصــيــة، مــعــرجــًا عــلــى ذكــــر عــــدد من 
عليها  حصلت  التي  واالعتمادات  الشهادات 
ــجـــامـــعـــة  بـــفـــضـــل لـــلـــســـيـــاســـات اإلداريـــــــــة  الـ
بــالــجــامــعــة الـــداعـــمـــة لـــلـــجـــودة واالبـــتـــكـــار، 
كــحــصــول الـــمـــركـــز الــطــبــي الــجــامــعــي على 
لجودة  المشتركة  الــدولــيــة  اللجنة  اعــتــمــاد 
األمــيــرة  مــركــز  واعــتــمــاد   ،)JCI( الــخــدمــاِت 
المورثات  وعلوم  الجزيئي  للطب  الجوهرة 

مـــن الــجــمــعــيــة األمــريــكــيــة لــعــلــم األمــــراض 
على  الجامعة  حصول  جانب  إلــى   ،)CAP(
ــادة مــن مــركــز هــنــري فـــورد الطبي  رســالــة إشـ
في الواليات المتحدة األمريكية تثني على 
مستوى خريجي كلية الطب والعلوم الطبية 

ممن تلقوا تدريبهم في المركز«.
معربًا عن فخره بحصول الجامعة على 
ترتيب متقدم في تصنيف سيماجو العالمي 
لــلــجــامــعــات، الــــذي وضــــع جــامــعــَة الــخــلــيــِج 
العربي بين الجامعات المتميزة التي تنشُر 

ما ال يقل عن 100 بحث عالمي سنويا.
وبــالــنــيــابــة عـــن الــخــريــجــيــن، الـــقـــى كل 
الجويسري وعلي محمد  من شيخة مرزوق 
ــلـــي وفـــاطـــمـــة  ــعـ ــل أســــامــــة الـ ــيـــصـ ــود وفـ ــمــ حــ
فخرهم  عن  فيها  عبروا  كلمة  الفايز  ناصر 
الرغم  على  الــتــخــرج  يــوم  لبلوغ  وســعــادتــهــم 
من الظروف الصعبة في ظل جائحة كورونا 
حيث التباعد والتحصيل العلمي في ظروف 
الفعلي  والحضور  بعد  عن  الدراسة  جمعت 

وتحمل عناء خطورة التنقل بين المطارات.
ونائبه  الجامعة،  رئيس  ذلك، سلم  بعد 
كلية  وعميد  يوسف،  الرحمن  عبد  الدكتور 
ــات الــعــلــيــا االســـتـــاذ الــدكــتــور أســعــود  ــدراسـ الـ
ــول والــتــســجــيــل  ــبـ ــقـ ــيــــس الـ الـــمـــحـــامـــيـــد ورئــ
للخريجين  الشهادات  مرهون   عبدالحميد 
درجة  حملة  من  العليا  الــدراســات  كلية  من 
ســلــم عميد  فيما  والــمــاجــســتــيــر،  الــدكــتــوراه 
كلية الطب والعلوم الطبية االستاذ الدكتور 
للطلبة  الــشــهــادات  اهلل  ضــيــف  عبدالحليم 
الــخــريــجــيــن والــخــريــجــات مـــن كــلــيــة الــطــب 
والعلوم الطبية، وفي اول اسماء المكرمين، 
االعـــزاء  الطلبة  ذوي  الــجــامــعــة  رئــيــس  كـــرم 
االعلى  الرفيق  إلى  أرواحهم  انتقلت  الذين 
ولــــم يــتــمــكــنــوا مـــن حـــضـــور حــفــل الــتــخــرج 
الــدكــتــوراه فــاضــل محمد المري  هــم طــالــب 
وطالب الطب ثامر عادل الجشي، وفي ختام 
وراء  الطبيب  قسم  الطب  طلبة  ردد  الحفل 

عميد كلية الطب والعلوم الطبية.

جامع���ة الخلي���ج تد�س���ن قريب���ا مرك���ز الط���ب التجدي���دي للخالي���ا الجذعي���ة
االح����ت����ف����ال ب���ت���خ���ري���ج دف���ع���ت���ي���ن م����ن ط���ل���ب���ة ال����ط����ب وال�����درا������س�����ات ال��ع��ل��ي��ا

اأم���ي���ن ع���ام ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ت�����س��ي��د ب��ق��درات 
ال��ج��ام��ع��ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة

يـــســـتـــضـــيـــف مــــركــــز الـــشـــيـــخ 
خليفة  آل  مــحــمــد  بـــن  إبــراهــيــم 
ــبــــحــــوث، بــالــتــعــاون  لــلــثــقــافــة والــ
ــة لـــدى  ــيـ ــكـ ــريـ ــع الــــســــفــــارة األمـ مــ
اآلثـــار  عــالــمــة  الــبــحــريــن،  مملكة 
ــة دونــــا  ــيـ ــكـ ــريـ ــة األمـ ــيــ ــمــ ــاديــ واألكــ
ــي مـــحـــاضـــرة عــنــوانــهــا  يــيــتــس، فـ
»اآلثــــــــــــــــــار غـــــيـــــر الـــــمـــــشـــــروعـــــة: 
ــوق إجـــــــرام عـــالـــمـــي«، تــنــاقــش  ــ سـ
ــروع  ــمـــشـ ــر الـ ــيـ فـــيـــهـــا االتـــــجـــــار غـ
والفنون  الثقافية  بالممتلكات 
ذلك  في  بما  التراثية  والجرائم 
ــار.  ــارة اآلثــ الــفــن الــمــنــهــوب وتـــجـ
يأتي ذلك ضمن الموسم الثقافي 
ــدر الــمــرء مــا هــو رائــــم«، غــدا  »وقــ
 ،2022 مايو   30 االثنين الموافق 
في  مــســاًء،  الثامنة  الساعة  عند 

مــقــر الــمــركــز. كــمــا ســيــتــم أيــضــًا 
بث المحاضرة عبر رابط صفحة 

المركز على اليوتيوب.
ــارة إلـــى أن دونــا  ــ تــجــدر اإلشـ
ييتس عالمة آثار وأستاذة مشاركة 
ــون الـــجـــنـــائـــي  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ فـــــي قــــســــم الـ
وعــــلــــم الــــجــــريــــمــــة فـــــي جـــامـــعـــة 
ماستريخت.. حاصلة على درجة 
اآلثــار من  علم  في  البكالوريوس 
جامعة بوسطن ودكتوراه في علم 
اآلثــــــار مـــن جــامــعــة كــامــبــريــدج. 
للماجستير  أطــروحــتــهــا  وثــقــت 
أمريكا  في  المنهوبة  اآلثــار  »بيع 
ــي الـــــــمـــــــزادات فــي  ــ ــيـــة فـ ــنـــوبـ الـــجـ
ــتــــحــــدة«، وغــطــت  الـــــواليـــــات الــــمــ
ــار  أطــروحــتــهــا عــلــم اجــتــمــاع اآلثـ
والتراث في بوليفيا. أنشأت عدًدا 

الرقمية المتعلقة  من المشاريع 
باالتجار غير المشروع في السلع 

الثقافية.

عالمي اإج�����رام  ���س��وق  ال��م�����س��روع��ة..  غ��ي��ر  الآث�����ار 
محا�سرة لعالمة الآثار الأمريكية دونا بمركز ال�سيخ اإبراهيم 

} دونا ييتس.
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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
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م��ج��ل�����س الأم��������ن ي��م��ن��ح زوج������ة ال���ق���ذاف���ي 
اإع���ف���اء ���س��ف��ر ب�����س��ك��ل م����ؤق���ت ل�����س��ب��ب اإن�����س��ان��ي

منحت لجنة مجلس األمن الدولي المشكلة بشأن ليبيا إعفاء سفر إنساني لصالح صفية فركاش زوجة الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي. وذكرت وسائل إعالم ليبية أن القرار يشمل ابني القذافي محمد وعائشة، مشيرة إلى 
أن القرار يمنح العائلة إعفاء لمدة ستة أشهر. وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعالم ليبية رسالة لزوجة الزعيم الراحل 
قالت فيها أن أطرافا دولية ال تزال حتى اليوم تضايقها فقط ألنها زوجة »الرجل الذي مّزق ميثاق األمم المتحدة«. 
واتهمت فركاش األمم المتحدة بوضع العراقيل بهدف حرمانها من رؤية ابنتها وأحفادها »بطريقة ال يمكن اعتبارها 

إال استفزازية وتغيب فيها كل الجوانب اإلنسانية«.

منظمة  ي��ط��ال��ب���ن  ال��م��ع��دي��ة  الأم���را����س  ف��ي  خ��ب��راء 
ال�����س��ح��ة ب��ت��ح��رك اأ����س���رع لح���ت����اء ج����دري ال��ق��ردة

ب���ت��ي��ن ي��ب��ح��ث ه��ات��ف��ي��ا م���ع ���س���ل��ت�����س وم���اك���رون 
ال���ن���زاع ف���ي اأوك���ران���ي���ا وق�����س��ي��ة ت�����س��دي��ر ال��ح��ب���ب

الرئيس  تحدث  الــوكــاالت:   - موسكو 
الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــيــن هــاتــفــيــا أمــس 
مــع نــظــيــره الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
شــولــتــس  أوالف  ــانـــي  األلـــمـ والــمــســتــشــار 
وناقش معهما العملية العسكرية الروسية 
في أوكرانيا ومسألة تصدير الحبوب على 

وقع مخاوف من أزمة غذاء عالمية.
ثــمــانــيــن دقيقة  الــمــكــالــمــة  اســتــمــرت 
وشولتس،  ماكرون  على طلب  بناء  وتمت 

بحسب المستشارية األلمانية.
بحسب  المكالمة  بوتين خالل  وقــال 
بيان أصدره الكرملين إن »روسيا مستعدة 
ــاد حـــلـــول مـــن أجــل  لــلــمــســاعــدة فـــي إيـــجـ
فــي ذلك  بما  قــيــود  بــال  الــحــبــوب  تصدير 
الــحــبــوب األوكــرانــيــة اآلتــيــة مــن المرافئ 

الواقعة على البحر األسود«. 
ــــح وفـــق الــبــيــان أن الــصــعــوبــات  وأوضـ
الــغــذائــيــة سببها  بــــاإلمــــدادات  الــمــتــصــلــة 
ــة مــغــلــوطــة  ــيـ ــالـ ــة اقـــتـــصـــاديـــة ومـ ــاسـ ــيـ »سـ
مــن جــانــب الــــدول الــغــربــيــة، إضــافــة إلــى 

العقوبات على روسيا«.
وأكد بوتين أن زيادة إمدادات األسمدة 
أن  يمكن  الروسية  الــزراعــيــة  والمنتجات 
ــوتـــر فــــي الـــســـوق  ــتـ ــى خـــفـــض الـ ــ تــــــؤدي إلـ
الزراعية العالمية، »األمر الذي يستدعي 
عن  الصلة«  ذات  العقوبات  رفــع  بالتأكيد 

موسكو.
للحبوب،  رئــيــســي  مــصــّدر  وأوكـــرانـــيـــا 
ــذرة، لــكــن إيــصــال  وخــصــوصــا الــقــمــح والــــ

إنتاجها معطل بسبب المعارك. 

ــا بــيــع  ــيــ بـــــدورهـــــا، ال تــســتــطــيــع روســ
التي  الغربية  العقوبات  بسبب  إنتاجها 

تطاول قطاعيها المالي واللوجستي.
إليه  يحتاج  مــا  ثلث  الــبــلــدان  وينتج 

العالم من قمح. 
وألحق النزاع ضررا بالتوازن الغذائي 
العالمي، مثيرا مخاوف من أزمة خطيرة 
تــدفــع ثــمــنــهــا خــصــوصــا الـــبـــلـــدان األشـــد 

فقرا.

ــالــــت الــمــســتــشــاريــة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ
روســيــا  أن  »تــعــهــد  بــوتــيــن  إن  األلـــمـــانـــيـــة 
ــام - الـــذي  ــغـ لـــن تــســتــغــل فــتــح حــــزام األلـ
ــة الــــمــــوانــــئ األوكــــرانــــيــــة  ــايـ ــمـ أقــــيــــم لـــحـ
لــلــســمــاح بــتــصــديــر الــحــبــوب بــالــســفــن - 
أن  الــى  الفتة  هجومية«،  بأعمال  للقيام 
»الـــدور  على  اتفقوا  الثالثة  المسؤولين 
الــمــركــزي« الــــذي يــجــب أن تــؤديــه األمــم 
الـــمـــتـــحـــدة لـــضـــمـــان حــــصــــول عــمــلــيــات 

التصدير.
وماكرون  أن شولتس  برلين  وأضافت 
شددا على ضرورة »وقف إطالق نار فوري 
وانسحاب القوات الروسية« من أوكرانيا. 

ــا الــمــســؤوالن أيــًضــا بــوتــيــن إلــى  ودعــ
ــات مـــبـــاشـــرة جـــديـــة مع  ــاوضـ ــفـ إجــــــراء »مـ
ــاد حـــّل  ــجــ ــي وإلــــــى ايــ ــ ــرانــ ــ ــيـــس األوكــ ــرئـ الـ

دبلوماسي للنزاع«. 
وأكد الرئيس الروسي أن بالده تبقى 

ــوار« مع  ــحــ »مــنــفــتــحــة عــلــى اســتــئــنــاف الــ
ــنـــزاع الــمــســلــح،  كــيــيــف لــتــســويــة قــضــيــة الـ

بحسب الكرملين.
ــالم بـــيـــن روســـيـــا  ــ ــسـ ــ ــات الـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ومـ

وأوكرانيا معطلة منذ مارس. 
وخالل المكالمة الهاتفية، ركز بوتين 
لمواصلة  الخطير  الــطــابــع  »عــلــى  أيــضــا 
غــربــيــة، محذرا  بأسلحة  أوكــرانــيــا  إغـــراق 
للوضع ومفاقمة  أكبر  زعزعة  من أخطار 

األزمة اإلنسانية«، وفق المصدر نفسه. 
الــفــرنــســيــة بعيد  الـــرئـــاســـة  وأشـــــــارت 
انتهاء االتصال إلى أن ماكرون وشولتس 
مقاتل   2500 عــن  بــاإلفــراج  بوتين  طالبا 
ــتـــال  ــوا فــــي مــجــمــع آزوفـــسـ ــانــ ــي كــ ــ ــرانـ ــ أوكـ
وباتوا  )جــنــوب(  مــاريــوبــول  فــي  الصناعي 

أسرى حرب لدى القوات الروسية. 
مـــيـــدانـــيـــا كــثــفــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة 
سيفيرودونيتسك  مدينة  على  هجومها 
األوكرانية أمس بعد أن أعلنت سيطرتها 
عــلــى بــلــدة لــيــمــان الــمــجــاورة وهـــي مركز 
الحديدية لتواصل هجومها في  للسكك 

دونباس بشرق البالد.
األيام  في  الروسية  المكاسب  وتشير 
األخــيــرة إلــى تحول فــي تــطــورات الحرب 
ويبدو  الــرابــع.  شهرها  اآلن  دخــلــت  الــتــي 
أن القوات الروسية على وشك االستيالء 
دونباس  فــي  لوجانسك  منطقة  كــل  على 
العسكرية  العملية  وهو هدف رئيسي في 
التي  المقاومة  من  الرغم  على  الروسية 

تبديها القوات األوكرانية.

الخبراء  بعض  يطالب  رويــتــرز:   - جنيف 
ــال األمــــــــــراض الــمــعــديــة  الــــبــــارزيــــن فــــي مــــجــ
إجراءات  باتخاذ  العالمية  الصحية  السلطات 
ــواء الــتــفــشــي الـــمـــتـــزايـــد لــمــرض  ــتــ أســـــرع الحــ
جــدري الــقــردة الــذي انتشر فــي 20 دولــة على 

األقل. 
الـــحـــكـــومـــات  ــلـــى  عـ إن  ــراء  ــبــ الــــخــ ويــــقــــول 
ومنظمة الصحة العالمية عدم تكرار ما حدث 
من عثرات في بداية جائحة كوفيد-19 والذي 
أدى إلى التأخر في اكتشاف الحاالت ما ساعد 

على انتشار الفيروس. 
وفـــي حــيــن أن جـــدري الــقــردة لــيــس قابال 
كوفيد-19  درجـــة  بنفس  خطيرا  أو  لالنتقال 
يــقــول هــــؤالء الــعــلــمــاء إن هــنــاك حــاجــة إلــى 
الشخص  عـــزل  كيفية  حـــول  أوضــــح  إرشـــــادات 
الــمــصــاب ونــصــائــح أكــثــر وضـــوحـــا عـــن كيفية 
وتحسين  اإلصــابــة  لخطر  المعرضين  حماية 

سبل الفحص وتتبع المخالطين.
مركز  في  األســتــاذة  ايكرل  إيزابيل  وقالت 
جــنــيــف لـــأمـــراض الــفــيــروســيــة الــنــاشــئــة في 
سويسرا: »إذا أصبح هذا وبائيا في المزيد من 

وسيتعين  آخر  سيئا  مرضا  فسنواجه  البلدان 
اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة«. 

الصحة  منظمة  إن  لرويترز  مسؤول  قــال 
تقييم  يــنــبــغــي  ــان  كــ إذا  ــا  مـ ــدرس  ــ تـ الــعــالــمــيــة 
أنــه حالة طــوارئ صحية  المرض على  تفشي 
تــثــيــر قــلــقــا دولـــيـــا. ومـــن شــأن  عــامــة محتملة 
باعتبار  قرارا  العالمية  الصحة  اتخاذ منظمة 
المرض حالة طوارئ صحية عالمية كما حدث 
مــع فــيــروس كــورونــا أو االيــبــوال أن يساعد في 

تسريع البحث والتمويل الحتوائه. 
ومع ذلك يقول الخبراء إن من المستبعد 
أن تــتــوصــل الــمــنــظــمــة إلـــى مــثــل هـــذا الــقــرار 
قريبا ألن جدري القردة يمثل تهديدا معروفا 

يمتلك العالم أدوات لمكافحته. 
حالة   300 مــن  أكــثــر  الشهر  هــذا  وسجلت 
القردة  بجدري  إصابتها  في  يشتبه  أو  مؤكدة 
طريق  عــن  وينتشر  عـــادة  خفيف  مـــرض  وهـــو 
االتصال الوثيق بشخص مصاب ويتسبب في 
أعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا وطفح جلدي 

مميز. 
أوروبــا وليس  وظهرت معظم الحاالت في 

يتوطن  أفريقيا حيث  وغــرب  وســط  بلدان  في 
خالل  وفيات  أي  تسجيل  يتم  ولــم  الفيروس. 

التفشي الراهن. 
ومع ذلك أبدى مسؤولو الصحة العالمية 
في  لــلــمــرض  الــمــتــزايــد  االنــتــشــار  إزاء  قلقهم 
البلدان غير الموبوءة. وقالت منظمة الصحة 
زيادة  مع  األعــداد  ارتفاع  تتوقع  إنها  العالمية 

المراقبة. 
ــوم الــجــمــعــة مــجــددا  وأكـــــدت الــمــنــظــمــة يــ
ــقــــردة قـــابـــل لــالحــتــواء  أن فـــيـــروس جـــــدري الــ
للحاالت  السريع  االكتشاف  تشمل  بــإجــراءات 

وعزلها وتعقب المخالطين. 
وتشمل النصائح الموجهة إلى المصابين 
العزل  لهم  للمخالطين  الــحــاالت  بعض  وفــي 
إلــى أي  الــواضــح  مــدة 21 يوما لكن ليس مــن 
الــفــتــرة الطويلة  بــهــذه  الــنــاس  مـــدى ســيــلــتــزم 

بعيدا عن العمل أو االلتزامات األخرى. 
وال يعتبر التطعيم الجماعي ضروريا لكن 
تقدم  وفــرنــســا  بريطانيا  ومنها  الـــدول  بعض 
لقاحات للعاملين في مجال الرعاية الصحية 

والمخالطين المقربين. 

لفروف يزور الريا�س والبحرين 
ت�ج�ن�ب�ا ل�م�ف�اج�اآت على �سعيد 
العالقات ال�سع�دية - الأمريكية

تــربــك خططها في  تــحــرص روســيــا عــلــى تــجــنــب أي مــفــاجــآت قــد 
المواجهة الجارية مع الواليات المتحدة، وفي هذا اإلطار تأتي زيارة وزير 
عدم  بشأن  تطمينات  على  للحصول  السعودية  إلــى  الروسي  الخارجية 
وجود توجه من الرياض لتعديل موقفها من تحالف أوبك+ حيث يعتزم 
وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف زيارة المملكة العربية السعودية 
إلى  بها  يــقــوم  جــولــة  ثــانــي  فــي  وذلـــك  الــجــاري،  الشهر  نهاية  والبحرين 

المنطقة العربية منذ انطالق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
الحاصل  بالزخم  الفـــروف  زيـــارة  سياسية خليجية  أوســـاط  وتــربــط 
الدؤوبة  واشنطن  ومساعي  األمريكية،   - السعودية  العالقات  خط  على 
الــدائــر مع  إلـــى صفها فــي صــراعــهــا  الــريــاض بأهمية االنــحــيــاز  إلقــنــاع 
الروسية  العسكرية  العملية  منذ  خطيرا  منعرجا  اتخذ  والــذي  موسكو 
في أوكرانيا. وتقول هذه األوساط وفقا للعرب اللندنية إن موسكو على 
قناعة بأن الرياض ليست في وارد القيام باستدارة حدية، وأنها ملتزمة 
تحالف  الحاصل ضمن  واالتــفــاق  األوكــرانــي  الملف  في  الحياد  بموقف 
أن ال شيء  ذلــك حيث  بالفعل من  التحقق  الــضــروري  أوبـــك+، لكن من 

مستحيل في قاموس السياسة.
ـــروف ذكـــر فــي وقـــت ســابــق أن مــوســكــو »واثـــقـــة مــن صالبة  وكـــان الفـ
مواقف الدولة الصديقة وعدم خضوع حكوماتها إلى الضغوط األمريكية 
تتخذ  العربية  الــدول  »كــل  إن  الــروســي  الخارجية  وزيــر  وقــال  والغربية«. 
فقط  يعتمدون  أنهم  يثبتون  الـــدول(  هــذه  )حكام  إنهم  مــســؤوال،  موقفا 
المصالح  بهذه  للتضحية  مستعدين  وليسوا  الوطنية  مصالحهم  على 

الوطنية من أجل مغامرات جيوسياسية انتهازية ألي جهة«.

ال�سماح  اإل���ى  ي��دع���  ت��رام��ب 
ب��ح��م��ل ال��م��در���س��ي��ن ال�����س��الح

دعا الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب إلى السماح للمدرسين 
بــحــمــل الـــســـالح، وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة حــــادث إطــــالق الـــنـــار فـــي مــدرســة 
كلمة  فــي  تــرامــب  وقـــال  أســفــرت عــن مقتل 21 شخصا.  بــواليــة تكساس، 
بــواليــة تكساس،  لــلــبــنــادق فــي مــديــنــة هيوستن  الــوطــنــي  الــمــؤتــمــر  ــام  أمـ
أن  ينبغي  ال  مدارسنا  أن  على  جميعا  نتفق  أن  »بإمكاننا  الجمعة:  يــوم 
الشاملة ألمن  الخطة  إطار  الوقت في  أهدافا... ولذلك فإن حان  تكون 
بأن يحملوا  للتدريبات  الذين خضعوا  المدارس، ألن يسمح للمدرسين 
للشرطة،  التمويل  زيــادة  إلــى  كذلك  ترامب  ودعــا  خفي«.  بشكل  سالحا 
إلى  مشيرا  البالد،  أنحاء  كل  في  تدريبهم  وتحسين  التوظيف  وتوسيع 
أن »هذه مسألة اإلرادة وليس األموال. وإذا كانت لدى الواليات المتحدة 
40 مليار دوالر ألوكرانيا، فيجب أن نكون قادرين على أن نبذل كل ما في 
وسعنا من أجل حماية أطفالنا«. واقترح ترامب تزويد المدارس بأجهزة 
كاشفة عن األجسام المعدنية، ونشر عناصر الشرطة أو حراس مسلحين 
في المدارس. ودعا إلى عدم السماح للديمقراطيين بأن يفرضوا قيودا 
إلى  الديمقراطيين يسعون  أن  السالح، مدعيا  وامتالك  على حق شراء 

حظره بالكامل.
وتعهد ترامب بمحاربة الجرائم العنيفة »بشكل لم يفعله أحد في 
أي وقت مضى« في حال ترشحه للرئاسة مجددا وفوزه في االنتخابات. 
احتجاجات  تكساس وسط  في  للبنادق  الوطنية  الجمعية  وعقد مؤتمر 
حاشدة، طالب المشاركون فيها باتخاذ إجراءات لكبح لجام أعمال العنف 
المسلح وفرض قيود على تداول األسلحة في البالد، بما في ذلك حظر 
أيــام فقط من حــادث إطالق   3 ويأتي ذلك بعد  الهجومية.  البنادق  بيع 
النار في مدرسة بمدينة يوفالد في الوالية ذاتها، الذي أسفر عن مقتل 

21 شخصا، معظمهم أطفال، وإصابة 17 آخرين بجروح.

م�سر �ستطالب الإمارات باإعادة ل�حة 
م��س�روق�ة ل�»ت��ت ع�ن�خ اآم������ن«

ووزيـــر  الــمــصــريــات  عــالــم  الــمــصــريــة عــن  ــروق«  ــشـ »الـ نقلت صحيفة 
اإلمــارات  إن مصر ستطالب  قوله  زاهــي حــواس،  الدكتور  األسبق،  اآلثــار 
أن  وذكر حواس في تصريحات للصحيفة  آمــون.  توت عنخ  بإعادة لوحة 
»لوحة توت عنخ آمون، والذي قام بشرائها متحف اللوفر بدولة اإلمارات، 
وأشــار  استرجاعها«.  لنا  يحق  وبالتالي  شرعية،  غير  بطريقة  خــرجــت 
إلى أن مصر ستقوم »على الفور بمطالبة دولة اإلمارات الشقيقة بعودة 
القطعة األثرية التي تخص مقبرة توت عنخ آمون، إلى مصر«، مبينا أن 
»القانون يحرم ويجرم خروج أي قطعة أثرية خرجت مقبرتها بشكل كامل 

من باطن األرض إلى الخارج«.
لمتحف  السابق  الرئيس  احتجاز  تم  أنــه  الــشــروق  وذكــرت صحيفة 
وتهريب  ــوال  األمــ غسل  بتهمة  مارتينيز،  لــوك  جــان  فرنسا  فــي  الــلــوفــر 
وكشفت  عام 2011.  ثــورة  احتجاجات  أثــار بعضها سرق من مصر خالل 
شاهدة  المسروقة،  المقتنيات  بين  أن مــن  الفرنسية  »لوموند«  صحيفة 
آمــون معروضة  عنخ  تــوت  باسم  الـــوردي، محفورة  الغرانيت  ضخمة من 

حاليا في متحف اللوفر أبو ظبي، حسب »الشروق«.

قن�ات  ب��ث  ت�قف  �س�ي  ب�ي  بي 
وت�سرح م�ظفين.. لهذا ال�سبب

بصدد  أنــهــا  ســـي(،  بــي  )بــي  البريطانية  اإلذاعـــة  هيئة  أعلنت 
من  جــديــد  نمط  إلــى  لالنتقال  موظفين  وتسريح  قــنــوات  إغـــالق 
البث، بسبب االقتطاع في ميزانيتها. وتقدر بي بي سي أن خطتها 
النفقات  من  إسترليني  جنيه  مليون   500 نحو  ستوفر  الجديدة 
جنيه  مليون   285 توفير  إلــى  بحاجة  لكنها  األولــى،  المرحلة  في 
إسترليني إضافية، بعدما أعلنت الحكومة عن تجميد الزيادة في 

قيمة رسوم التلفزيون التي يدفعها البريطانيون لمدة عامين.
فإنه  دافــي،  تيم  للهيئة  العام  المدير  أعلنها  خطة  وبموجب 
سيجري تسريح نحو ألف موظف، وسيتم وقف بث قنوات مثل قناة 
بي بي سي 4، وقناة سي بي بي سي لأطفال، وراديــو 4، لتتحول 
للبث عبر اإلنترنت فقط. كما سيجري دمج قناة بي بي سي وورلد 
اإلخبارية العالمية مع قناة بي بي سي نيوز المحلية، فيما سيتم 
إلغاء خدمات البث اإلقليمية في عدد من المقاطعات البريطانية.

»يتطوروا ليبقوا  أن  إن على موظفي بي بي سي  دافــي؛  وقــال 
الــحــكــومــة  وتـــواجـــه  أوال«.  الــرقــمــيــة  ويــصــبــحــوا ضــمــن  ذوي صــلــة 
المعارضة  مــن  اتــهــامــات  المحافظون؛  يقودها  التي  البريطانية 

بأنها تسعى إلى إضعاف بي بي سي، أو أنها تسعى إلى إنهائها.

األمريكية  بــوســت«  »نــيــويــورك  أفـــادت صحيفة 
معلومات  قدم  بايدن،  جو  األمريكي،  الرئيس  بأن 
البحرية  العسكرية  األكاديمية  لخريجي  مغلوطة 
وقالت  باألكاديمية.  التحاقه  حول  أنابوليس،  في 
إنــه في عــام 1965  الصحيفة إن »بايدن قــال أمــس 
وافـــــق الــســيــنــاتــور كــالــيــب بـــوغـــز عــلــى قــبــولــه في 
التوجه  واخــتــار  رفــض  لكنه  البحرية،  األكاديمية 
لبايدن،  »وفقا  أنه  وأضافت  ديــالويــر«.  جامعة  إلى 
عــام 1972 من  الــقــرار، تمكن في  هــذا  فإنه بفضل 
بوغز  لمنافسة  والترشح  السياسية  مسيرته  بــدء 
والــحــصــول عــلــى مــقــعــد فــي مــجــلــس شــيــوخ واليــة 

ديالوير«. 
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن هــــذه الــمــعــلــومــة 
خاطئة، حيث أن »بايدن كان عضوا في الكونجرس 
عام 1972«. ولفتت إلى أن »بايدن فاجأ بهذه الرواية 
جميع المراقبين السياسيين الذين غطوا العديد 
الرئاسية«  واالنــتــخــابــات  االنتخابية  حمالته  مــن 

.وتابعت أن »السيرة الذاتية لبايدن التي كتبت عام 
والــســيــاســة« لم  الحياة  فــي  الــوعــود:  2008 »حــفــظ 
تذكر األكاديمية البحرية على اإلطالق«. وأوضحت 
أنه »في عام 1965، حصل بايدن البالغ من العمر 23 
عاما على درجة البكالوريوس من جامعة ديالوير، 
ال  أنابوليس  في  البحرية  األكاديمية  أن  في حين 

تقبل الخريجين من مؤسسات أخرى«.
وأشارت إلى أنه »بحلول منتصف الستينيات، 
بايدن  كان  وإذا  فيتنام،  األمريكي في  الجيش  كان 
في  يخدم  أن  عليه  لكان  األكاديمية،  في  درس  قد 
إلـــى أن الرئيس  الــتــخــرج«. ولــفــتــت  الــبــحــريــة بــعــد 
الحالي للبيت األبيض »تلقى العديد من تأجيالت 
الــعــســكــري فــي شــبــابــه، وأعــلــن  الــطــلــبــات للتجنيد 
ــه غــيــر قـــــادر عــلــى الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة  الحـــقـــا أنــ
ألسباب صحية«. وتابعت أن بايدن غالبا ما يلجأ 
إلى الحكايات الكاذبة واالدعاءات المبالغ فيها من 

أجل »االقتراب« من الجمهور الذي يتحدث إليه.

أ(: صرح  )د ب   - موسكو 
ــدم االنــتــشــار  ــرة عــ ــ مـــديـــر دائــ
ومراقبة األسلحة بالخارجية 
يرماكوف  فالديمير  الروسية 
بــــأن بـــــالده ســتــطــرح مــســألــة 
الـــــــنـــــــشـــــــاط الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــي 
خالل  أوكرانيا  في  األمريكي 
لمجلس  مــفــتــوحــة  لــــقــــاءات 

األمن الدولي. 
وقال يرماكوف في حديث 
»نعتزم  أمس:  )تاس(،  لوكالة 
اســتــكــمــال إعــــداد الـــمـــواد في 
ــدء  الــمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب وبــ
إجــــراء نــقــاشــات فــي مجلس 
األمن الدولي، بشأن اتفاقية 
البيولوجية  األسلحة  حظر 
والتكسينية التي تنص عليها 
ــيــــة. وســـتـــكـــون  ــاقــ هـــــذه االتــــفــ

االجتماعات مفتوحة«. 
الـــمـــعـــلـــومـــات  أن  وذكـــــــــر 
ــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا  الـــتـــي تــ
ــؤكــــد صــحــة  فــــي أوكــــرانــــيــــا تــ
ــي قــدمــتــهــا  ــتــ االدعـــــــــــــاءات الــ
روســـــيـــــا أكــــثــــر مـــــن مــــــرة فــي 

حظر  اتــفــاقــيــة  تنفيذ  ســيــاق 
ــة  ــيــ ــوجــ ــولــ ــيــ ــبــ األســــــلــــــحــــــة الــ
يتعلق  فــيــمــا  والــتــكــســيــنــيــة، 
بــــــاألنــــــشــــــطــــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
الغربية  لــلــدول  البيولوجية 
أراضــي بعض جمهوريات  في 

االتحاد السوفيتي السابق. 
ــب  ــالــ ــطــ ــنــ وأضـــــــــــــــــاف: »ســ
الواليات المتحدة وحلفاءها 
بــــدال مـــن األعـــــــذار الــفــارغــة 
تفسيرات  بــتــقــديــم  الــســابــقــة 
ــائــــق شــامــلــة  ومـــعـــلـــومـــات ووثــ
عــن مــثــل هـــذا الــنــشــاط على 
األراضي األوكرانية، من أجل 
حـــل جــمــيــع الــقــضــايــا الــتــي 
ظــهــرت، وكــذلــك الـــعـــودة إلــى 
التفاقية  الصحيح  التنفيذ 
البيولوجية  األسلحة  حظر 

والتكسينية«. 
وأشـــــــــــــار الــــدبــــلــــومــــاســــي 
حــــزمــــة  أن  إلـــــــــى  الــــــــروســــــــي 
الــوثــائــق الــتــي تــعــّدهــا روسيا 
ــول الـــنـــشـــاط الــبــيــولــوجــي  حــ
العسكري للواليات المتحدة 
ــا تـــســـتـــنـــد إلـــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــ فـ
ــة الـــتـــي تم  ــ ــ الــحــقــائــق واألدلـ
ــــالل  ــا خـ ــهــ ــيــ ــلــ الـــــحـــــصـــــول عــ
الروسية  العسكرية  العملية 

الخاصة في أوكرانيا. 
وأوضـــــــــــــح: »إنــــــهــــــا تـــؤكـــد 
الــبــيــولــوجــيــة  األنـــشـــطـــة  أن 
ــة نـــــــفـــــــذت فـــي  ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ الــ
بــيــولــوجــيــة على  مــخــتــبــرات 
أراضـــــي أوكـــرانـــيـــا بـــدعـــم من 
التهديدات  مــن  الــحــد  وكــالــة 
العسكرية التابعة للبنتاجون 
والـــشـــركـــات الــتــابــعــة لـــه، بما 
يتعارض مع المادتين األولى 
والرابعة من اتفاقية األسلحة 

البيولوجية والتكسينية«. 
وأضاف: »تم تنفيذ العمل 
عـــلـــى الـــعـــنـــاصـــر الــمــحــتــمــلــة 
بناء  الــبــيــولــوجــيــة  لأسلحة 
ــلــــى مـــســـبـــبـــات األمـــــــــراض  عــ
الخطرة بشكل خاص، والتي 
كــل من  فــي  بــؤر طبيعية  لها 
أوكــرانــيــا وروســيــا، فضال عن 
ــل  ــائــ ــوســ دراســـــــــة الـــســـبـــل والــ
الممكنة النتشارها الوبائي«. 
وقــــــــــال: »كــــــــان الـــتـــدمـــيـــر 
البيولوجية  للمواد  العاجل 
التحديد  وجــه  على  مطلوبا 
انتهاك  وقائع  اكتشاف  لمنع 
اتفاقية األسلحة البيولوجية 

والتكسينية«. 
وشــــــــدد يــــرمــــاكــــوف عــلــى 
أنــه من أجــل منع تكرار مثل 
الــوضــع ومــنــع األنشطة  هــذا 
ــكـــريـــة  ــة الـــعـــسـ ــيــ ــوجــ ــولــ ــيــ ــبــ الــ
ــام  ــكــ ــا ألحــ ــ ــــالفـ ــفــــذة خـ ــنــ ــمــ الــ
اتفاقية األسلحة البيولوجية 
الــضــروري  مــن  والتكسينية، 
اتخاذ تدابير حاسمة لتعزيز 

نظام االتفاقية. 
كــل  ــبــــل  وقــ »أوال،  وأكــــــــد: 
شـــــــــــــيء، يـــــجـــــب اســــتــــئــــنــــاف 
ملزم  بروتوكول  بشأن  العمل 
قـــانـــونـــا التــفــاقــيــة األســلــحــة 
الــبــيــولــوجــيــة والــتــكــســيــنــيــة، 
كانت  فعالة  تحقق  آلــيــة  مــع 
تمنعها  الــمــتــحــدة  ــات  الـــواليـ
منذ عام 2001. وهناك حاجة 
ــاذ خـــطـــوات  أيـــضـــا إلـــــى اتــــخــ
عدد  لتنفيذ  حاسمة  عملية 
مــن الــمــبــادرات األخــــرى، بما 
في ذلك تلك المقترحة من 
قبل روسيا، والتي تهدف إلى 
اتفاقية  نــظــام  فعالية  زيــــادة 
ــة  ــيــ ــوجــ ــولــ ــيــ ــبــ األســــــلــــــحــــــة الــ

والتكسينية«. 
ــوار الـــروســـي  وحـــــول الــــحــ
األمــريــكــي بــشــأن االســتــقــرار 
االســـــــــتـــــــــراتـــــــــيـــــــــجـــــــــي، أكــــــــد 
الــدبــلــومــاســي الـــروســـي واقــع 
تجميده قائال: »في الظروف 
ــارت  ــتــ الـــحـــالـــيـــة عـــنـــدمـــا اخــ
بسخريتها  الــغــربــيــة  الـــــدول 
شن  استراتيجية  المتأصلة 
حـــرب بــالــوكــالــة ضــد روســيــا، 
يتعين علينا أن ندافع بحزم 
عن مصالحنا األساسية التي 
تــهــددهــا كــيــيــف، والــتــي كانت 
لفترة طويلة تحت السيطرة 
الــغــرب،  لتحالف  الــخــارجــيــة 
فــــإنــــه مـــــن غـــيـــر الــمــنــطــقــي 
االنخراط في التكهنات حول 
ــاق الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي  آفــ

مع الواليات المتحدة«. 
ــا يـــبـــدو،  وقــــــــال: »عـــلـــى مــ
الــعــودة  الممكن  مــن  سيكون 
إلــــــى بـــحـــث هــــــذه الـــمـــســـألـــة 
بــعــد االنـــتـــهـــاء مـــن الــعــمــلــيــة 
الخاصة  الروسية  العسكرية 
في أوكرانيا وإيجاد حل كامل 
الــتــي  ــلـــة  الـــصـ ذات  لـــلـــمـــهـــام 
حــــددهــــا الـــرئـــيـــس الــــروســــي 

فالديمير بوتين«. 

م��������س���ك���� ت����ط����رح م��������س����ع الأن�������س���ط���ة ال��ب��ي���ل���ج��ي��ة 
الأم���ن مجل�س  ع��ل��ى  اأوك���ران���ي���ا  ف��ي  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

} بوتين حذر ماكرون وشولتس من إغراق أوكرانيا باألسلحة الغربية. 

تفا�سي�ل  ي�روي  باي�دن  اأمريكي�ة:  �سحيف�ة 
البحري�ة الأكاديمي�ة  خريج�ي  اأم�ام  كاذب�ة 
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التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس مجلس 
محمد  بــن  جميل  السيد  العمل،  ســوق  تنظيم  هيئة  إدارة 
علي حميدان، في مكتبه، مجلس إدارة الجمعية البحرينية 
الــهــنــديــة، بــرئــاســة الــســيــد عــبــد الــرحــمــن مــحــمــد جــمــعــة، 
وعضوية نخبة من رجال األعمال من الجانبين البحريني 
والــهــنــدي، حــيــث تــم خـــال االجــتــمــاع اســتــعــراض مــبــادرات 
شعبي  بين  الصداقة  عاقات  تعزيز  إلــى  الهادفة  الجمعية 
مملكة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة الــهــنــد، وتــبــادل الــخــبــرات في 
المجاالت االجتماعية والثقافية، فضًا عن تشجيع عاقات 

التعاون بين البلدين في مختلف المجاالت.
ــزاز مــمــلــكــة  ــتــ ــــال الـــلـــقـــاء عــــن اعــ ــرب حـــمـــيـــدان خـ ــ ــ وأعـ
جمهورية  مــع  والــتــاريــخــيــة  المتميزة  بــالــعــاقــات  البحرين 
الهند، منوهًا بجهود الجمعية في تعزيز التعاون القائم في 
تعزيز  في  الجمعية  دور  أهمية  مؤكدًا  المجاالت،  مختلف 
فرص االستثمارات االقتصادية والتجارية المشتركة وتبادل 

الخبرات الفنية في سوق العمل.

وبهذه المناسبة، أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
التنموية  المسيرة  في  الفاعلة  الهندية  الجالية  بمساهمة 
التي تشهدها مملكة البحرين، مؤكدًا أن الحكومة الموقرة، 
بــرئــاســة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حمد 
اهلل،  الـــوزراء، حفظه  رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة، 
الــريــادي  ودوره  الــخــاص  بالقطاع  مــتــزايــدًا  اهــتــمــامــًا  تــولــي 
التعافي  الوطني، وخاصة في مرحلة  في تحفيز االقتصاد 
االقتصادي، وما يواكبها من تعزيز لفرص استقطاب المزيد 

من االستثمارات األجنبية ودفع عجلة التنمية في الباد.
الى ما اتخذته مملكة  وأشــار حميدان في هذا السياق 
البحرين من سياسات عمالية فعالة في مختلف الظروف، 
للتعامل مع جائحة  اجــراءات وخطوات  كان آخرها تطبيق 
حيث  العمل،  سوق  استقرار  على  المحافظة  بهدف  كورونا 
تم تقديم التسهيات االدارية والمالية لمختلف القطاعات، 
الــعــديــد من  ووقـــف  تمييز،  أي  دون  الــعــمــال  وصـــون حــقــوق 
الرسوم الحكومية منها رسوم العمل الشهرية، ورسوم اصدار 

وتــجــديــد تــصــاريــح الــعــمــل، اضــافــة الــى اقـــرار فــتــرات سماح 
النظامية، ومواصلة  الوافدة غير  العمالة  أوضاع  لتصحيح 
ــادرات لــحــمــايــة جــمــيــع الــمــواطــنــيــن  ــبـ ــمـ تــنــفــيــذ مــخــتــلــف الـ
من  تمثله  بما  ــراءات،  االجــ تلك  أن  الــى  الفتًا  والمقيمين، 
العمل  ســوق  استقرار  في  أيًضا  ساهمت  قد  انسانية،  أبعاد 
واســـتـــدامـــة نــمــوه فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات، وعــكــســت قـــدرة 
المملكة على الحفاظ على استقرار ونمو سوق العمل في 

مختلف الظروف.
الجمعية  إدارة  مجلس  وأعــضــاء  رئيس  أشــاد  بــدورهــم، 
البحرينية الهندية بدعم وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
حسن  مــن  يجدونه  لما  تقديرهم  عــن  معربين  للجمعية، 
تنمية  فــي  ودورهــــا  الجمعية  رســالــة  أداء  فــي  أســهــم  تــعــاون 
بالسياسات  منوهين  الصديقين،  البلدين  بين  الــعــاقــات 
البحرين  تتبعها  التي  الحكيمة  واالجتماعية  االقتصادية 
لــخــلــق الــمــزيــد مــن الــفــرص ودعــــم عــجــلــة االنـــتـــاج وتنمية 

المجتمع.

حميدان يلتقي مجل�س اإدارة الجمعية البحرينية الهندية

تعزيز الفر�ص ل�ستقطاب المزيد من ال�ستثمارات الأجنبية والتنموية

بنت  فائقة  األستاذة  التقت 
ــرة الصحة  ــ وزيـ الــصــالــح  ســعــيــد 
ــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن  رئــيــســة وفــ
بالمدير العام لمنظمة الصحة 
ــيــــدروس  ــور تــ ــتــ ــدكــ الـــعـــالـــمـــيـــة الــ
ــوم غــيــبــريــســيــس، وذلــــك  ــ ــانـ ــ ادهـ
عــلــى هــامــش أعــمــال الـــــدورة الـــ 
العالمية،  الصحة  لجمعية   75
المنعقدة في شهر مايو الحالي 

في »جنيف«.
ــت الـــــــوزيـــــــرة تـــهـــانـــي  ــلــ ــقــ ونــ
ــة مــمــلــكــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ الــــــقــــــيــــــادة، وحـ
مديرًا  تعيينه  إلعــادة  البحرين 
عامًا لمنظمة الصحة العالمية، 
بالتوفيق  امنياتها  عــن  مــعــبــرة 
والسداد للدورة المقبلة، مؤكدة 
على دعم واهتمام وزارة الصحة 
لبرامج وانشطة منظمة الصحة 

العالمية.
وثمنت وزيرة الصحة قيادة 
تيدروس  الدكتور  العام  المدير 
للمنظمة  غيبريسوس  أدهــانــوم 
وخصوصا خال جائحة كوفيد-
19، والتي انعكست بصورة جلية 
من  الرغم  على  المنظمة،  على 
التحديات التي تواجه األنظمة 

الصحية العالمية، أو تؤّثر سلبًا 
على تقديم الخدمات الصحّية، 
أو ُتعيق بلوغ األهداف اإلنمائية 

لأللفية.
وخال اللقاء، ناقشت وزيرة 
الموضوعات  من  عــددا  الصحة 
ذات االهتمام المشترك، إضافة 
ـــه الـــتـــعـــاون  ــ إلـــــى مـــنـــاقـــشـــة أوجــ
ومنظمة  البحرين  مملكة  بين 
التطرق  وتم  العالمية.  الصحة 
إلـــى تــعــزيــز الــخــطــط والــبــرامــج 
بمواجهة  الكفيلة  المستقبلية 

الفاشيات واألمراض المعدية.
ومـــن جــانــبــه، عــّبــر الــمــديــر 

ــة الــــدكــــتــــور  ــمـ ــنـــظـ ــمـ ــلـ الــــــعــــــام لـ
غيبريسوس،  أدهــانــوم  تــيــدروس 
عـــن تـــقـــديـــره وشـــكـــره لــحــكــومــة 
وأثنى  البحرين،  مملكة  وشعب 
عــلــى جــهــود الــمــمــلــكــة الــداعــمــة 
العالمية،  الصحة  لدور منظمة 
مــــواجــــهــــة هــــذه  فـــــي  ــيـــمـــا  ال سـ
مملكة  أن  إلــى  ه  ــوَّ ونـ الجائحة. 
بنجاحاتها  مــعــروفــة  الــبــحــريــن 
فـــي الــمــجــال الــطــبــي والــرعــايــة 
مشكورة  جهوٍد  نتيجة  الصحية 
الحكومة  بــه  تقوم  دؤوب  وعــمــٍل 
ــن أجــــــل تـــعـــزيـــز الــمــنــظــومــة  ــ مـ

الصحية والعاجية.

منظمة م���دي���ر  م���ع  ت��ب��ح��ث  ال�����س��ح��ة  وزي������رة 
الم�سترك ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال�����س��ح��ة 

} خال اللقاء.

ــذه االتــفــاقــيــة في  وتـــدخـــل هــ
إطـــــار مــســاعــي وحـــــرص ومــجــمــع 
ــة الــخــلــيــج  ــعــ ــامــ الـــســـلـــمـــانـــيـــة وجــ
الـــعـــربـــي عــلــى تــطــويــر الــكــفــايــات 
والخليجية  البحرينية  والقدرات 
ــات الــوطــنــيــة  ــاجـ ــيـ ــتـ لــتــلــبــيــة االحـ
ــاث  ــحــ والـــخـــلـــيـــجـــيـــة لـــــريـــــادة األبــ
مساعي  واســتــمــرار  اإلكــلــيــنــيــكــيــة، 
مع  الدولي  التعاون  عاقات  بناء 
مؤسسات البحث العلمي القيادية 
إلـــى جــانــب الــتــعــاون مـــع شــركــات 
األدوية العماقة لخدمة مصلحة 
واحتياجات مملكة البحرين ودول 
ومجتمعات دول الخليج العربية.

تـــهـــدف هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة إلــى 
ــة  ــ ــي تـــحـــقـــيـــق رؤيـ ــ ــة فـ ــمـ ــاهـ ــسـ ــمـ الـ
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الـــعـــهـــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
ــقــــديــــم أفـــضـــل  ــة إلـــــــى تــ ــيــ ــاعــ الــــســ
ــات الـــصـــحـــيـــة وتــحــقــيــق  ــدمــ ــخــ الــ
ــة الـــشـــامـــلـــة  ــيـ ــحـ ــيـــة الـــصـ ــتـــغـــطـ الـ
ــة الــــخــــدمــــات  ــومـ ــظـ ــنـ ــر مـ ــويــ ــطــ وتــ
الـــصـــحـــيـــة والــــبــــحــــث عــــن أفــضــل 
ــول الـــعـــاجـــيـــة لــمــخــتــلــف  ــلــ ــحــ الــ
االتفاقية  تــهــدف  كما  األمــــراض. 
إلــــى دعــــم جـــهـــود الــجــامــعــة الــتــي 
ــبــــراتــــهــــا وقــــدراتــــهــــا  تــــضــــع كـــــل خــ

تطوير  فــي  البحثية  وإمكانياتها 
الحكومية  المستشفيات  قـــدرات 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، ولــتــطــويــر 
ــبـــحـــوث الـــســـريـــريـــة بــاالســتــنــاد  الـ
الناتجة  والــبــراهــيــن  ــة  األدلــ عــلــى 
من األبحاث السريرية في مجال 
ــا فــي  ــمــ األمــــــــــــراض الـــــســـــائـــــدة، بــ
المنجلي  الـــدم  فــقــر  ذلـــك مـــرض 
المنتشر في دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية. 
وصـــــرح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الدكتور  الحكومية  للمستشفيات 
ــد مـــحـــمـــد األنــــــصــــــاري بـــأن  ــمــ أحــ
هــذه الــشــراكــة مــع مــركــز األبــحــاث 
السريرية بجامعة الخليج العربي 
وشـــركـــة )نـــوفـــارتـــيـــس(، مـــن أجــل 
الازمة  السريرية  البحوث  إجراء 
العـــتـــمـــاد دواء )كــريــزانــلــيــزومــاب( 
ــعـــاجـــي  ــول الـ ــ ــوكـ ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ ضــــمــــن الـ
ــر الـــــــدم الــمــنــجــلــي  ــقـ ــى فـ ــرضـ ــمـ لـ
)السكلر(، مؤكدًا األهمية البالغة 
الــــدراســــة الـــســـريـــريـــة على  لـــهـــذه 
صعيد تحسين التجربة العاجية 
لــلــمــرضــى، والــتــخــفــيــف مـــن آالم 
على  والمساعدة  )السكلر(  نوبات 
الــتــحــكــم فــي آثـــارهـــا بــمــا ينعكس 
الصحية  الــحــيــاة  عــلــى  إيــجــابــيــًا 

للمرضى.

من جانبه صرح رئيس جامعة 
الــخــلــيــج الــعــربــي الـــدكـــتـــور خــالــد 
مع  االتفاقية  هــذه  بــأن  العوهلي 
شركة األدوية العالمية نوفارتيس 
والثقة  الــرفــيــع  المستوى  تعكس 
الدولية في الفريق الطبي بمجمع 
الــســلــمــانــيــة الــطــبــي وتــقــوم دلــيــًا 
والعالمية  العلمية  الــريــادة  على 
األكــاديــمــيــة  الهيئة  لـــدى  الطبية 
بجامعة الخليج. وأضاف أن هذه 
االتفاقية تحقق عددا من أهداف 
الـــعـــربـــي، منها  الــخــلــيــج  جــامــعــة 
االستراتيجية  للقضايا  التصدي 
التعاون  مجلس  دول  تواجه  التي 
لدول الخليج العربية مجتمعة أو 
منفردة، وكذلك تطوير المبادرات 
اإلبـــداعـــيـــة والـــمـــبـــتـــكـــرة، وتــعــزيــز 
الــتــعــاون مــع شــركــاء الجامعة في 
الخليج  ودول  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
الدولي  التعاون  وكذلك  العربية، 
مـــــــع الـــــمـــــؤســـــســـــات والـــــشـــــركـــــات 
ــيــــث إن  الـــعـــالـــمـــيـــة الــــــــرائــــــــدة، حــ
الجامعة أحــرزت تقدمًا في كسب 
ثــقــة مـــؤســـســـات الــبــحــث الــعــلــمــي 

والشركات الدولية التي عززت من 
مجال  فــي  الجامعة  مــع  تعاونها 
غضون  فــي  اإلكلينيكية  األبــحــاث 

السنوات القليلة الماضية.
ــار رئــيــس مــركــز األبــحــاث  وأشــ
السريرية بالجامعة الدكتور عادل 
مـــذكـــور إلــــى أن جــامــعــة الــخــلــيــج 
العربي ومجمع السلمانية الطبي 
االتفاقية  هـــذه  خـــال  مــن  تمكنا 
مــــــن تـــحـــقـــيـــق مــــــشــــــروع شــــراكــــة 
األبحاث  يشمل  متكامل  حقيقية 
السريرية، وتطوير دورات تدريبية 
وورشات عمل متخصصة لتطوير 
فــي مجمع  سريرية  بحوث  وحــدة 
الــســلــمــانــيــة الـــطـــبـــي والـــحـــصـــول 
للباحثين  االعــتــمــاد  شــهــادة  على 
ــارســــات  ــمــ ــمــ ــيــــن فـــــي الــ ــاركــ ــمــــشــ الــ
اإلكــلــيــنــيــكــيــة الــجــيــدة. وبــمــوجــب 
االتــفــاقــيــة تــتــولــى الــجــامــعــة دورا 
رئيسيا في اإلشراف على الدراسة 
ــة والــــــدعــــــم الـــمـــبـــاشـــر  ــريــ ــريــ ــســ الــ
لباحثي مجمع السلمانية الطبي 
في تنفيذ البحث السريري إضافة 
التدريبية،  بــالــدورات  الــقــيــام  إلــى 

ــارتـــس  ــوفـ ــة نـ ــركــ فـــيـــمـــا تــتــكــفــل شــ
ــيـــر كــل  بــالــتــمــويــل الــــمــــادي وتـــوفـ

مستلزمات البحث السريري.
انـــطـــلـــق الـــبـــحـــث الـــســـريـــري 
الـــحـــصـــول  بـــعـــد  ــايــــو  مــ أمـــــس 28 
عــلــى كـــل الـــمـــوافـــقـــات مـــن لــجــان 
ــات الــــبــــحــــوث والـــهـــيـــئـــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ أخـ
المهن  قــطــاع  لتنظيم  الــوطــنــيــة 
الــمــشــروع،  يشمل  حيث  الصحية 
ــة  ــ ــدراسـ ــ وســـيـــتـــم إجـــــــــراء هــــــذه الـ
دول خليجية  ثاث  في  السريرية 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــبــحــريــن، حيث 
سيتم إدخال حوالي 250 مريضا، 
منهم خمسون مريضا مشاركا من 
معالجتهم  يتم  البحرين  مملكة 
»كــريــزانــلــيــزومــاب«، وسيتم  بــعــقــار 
بمعدل  سنتين  لــمــدة  متابعتهم 
ــدة كـــل شــهــريــن بــهــدف  ــ ــارة واحـ ــ زيـ
العقار  هــذا  فاعلية  مــدى  تحديد 
في التخفيف من حدة نوبة األلم 
السكلر  مرضى  منها  يعاني  التي 
أعــــــراض جــانــبــيــة قد  أي  ورصـــــد 

تظهر.

لعالج نوبات »ال�سكلر«..

ج���ام���ع���ة ال���خ���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي وم���ج���م���ع ال�����س��ل��م��ان��ي��ة ال��ط��ب��ي 
ي���وق���ع���ان ات��ف��اق��ي��ة اأب����ح����اث اإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة م���ع ���س��رك��ة اأدوي�����ة

بن  خالد  الدكتور  العربي  الخليج  جامعة  رئيس  مؤخرا  وقع 
عبدالرحمن العوهلي اتفاقية تعاون ثاثية األطراف مع الرئيس 
األنــصــاري  أحــمــد  الــدكــتــور  الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي 
الــبــدء في  بــهــدف  وذلـــك  نــوفــارتــيــس،  تنفيذيين لشركة  ومــديــريــن 
المساهم  »كريزانليزوماب«  لدواء  إكلينيكية  إجراء بحوث سريرية 

في تقليل آالم ونوبات مرضى فقر الدم المنجلي »السكلر«.

} د. أحمد محمد األنصاري.} د. عادل مذكور.} د. خالد العوهلي.

أكد الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل وزارة 
للمرأة  اإلسكانية  التسهيات  كافة  تقديم  اإلســكــان 
بها  المعمول  والــقــوانــيــن  لألنظمة  تبعًا  البحرينية 
بـــــوزارة اإلســـكـــان بــالــتــعــاون الــمــشــتــرك مــع المجلس 
األعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي األميرة 
الباد  عــاهــل  قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة 
الــمــعــظــم رئــيــســة الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة، مــشــيــدًا 
المرأة  اســتــفــادة  لتحقيق  الــامــحــدود  سموها  بدعم 

البحرينية من جميع الخدمات اإلسكانية.
جـــاء ذلـــك خـــال الــلــقــاء الــمــشــتــرك الـــذي جمع 
وكيل وزارة اإلسكان بالشيخة دينا بنت راشد آل خليفة 
والــســيــدة عبير محمد دهــام  الــعــام،  مــســاعــد األمــيــن 
للمرأة،  األعلى  المجلس  المرأة في  دعم  مدير مركز 
ومن جانب وزارة اإلسكان حضر كل من األستاذة مريم 
واألستاذة  اإلسكانية،  الخدمات  إدارة  مدير  الفليتي 
االجتماعية،  البحوث  مجموعة  رئيس  الجبل  نسيم 

وذلك بمكتب وكيل وزارة اإلسكان صباح الخميس.
الــتــنــســيــق  أن  اإلســـــكـــــان  وزارة  ــل  ــيــ وكــ وأوضـــــــــح 
والــتــعــاون مــع المجلس األعــلــى لــلــمــرأة يــتــمــان وفــق 
االنتفاع  حق  توفير  أجل  من  ومستمرة  واضحة  آلية 
الحاالت،  تلك  دراسة  بعد  المعيلة  البحرينية  للمرأة 
ومنحها »بدل السكن« فور قبول الطلب لبعض الفئات 
مع  المشترك  التعاون  ثمرة  جانب  إلــى  المستحقة، 
بهذا  التوسع  إن  إذ  »مساكن«  المجلس ضمن مشروع 
الــمــشــروع يــكــون وفـــق الــمــتــاح مــن اإلمــكــانــيــات وتبعًا 
للمعايير المتبعة بالوزارة ضمن ما حددته اشتراطات 

الشيخة  أكــدت  اللقاء  وخــال  الخامسة.  الفئة  قبول 
ــيـــن الــعــام  ــد آل خــلــيــفــة مــســاعــد األمـ ــ ديـــنـــا بــنــت راشـ
المشترك  التنسيق  أهمية  للمرأة  األعلى  بالمجلس 
المجلس  اإلسكان وحرص  وزارة  الدائم مع  والتعاون 
يحقق  بما  المشتركة  الخطة  تنفيذ  مــواصــلــة  على 
االستقرار للمرأة البحرينية وأسرتها كإحدى أولويات 
الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية من خال 

إيجاد خدمات إسكانية توفر العيش الكريم.
اإلســكــان على  لــــوزارة  بالشكر  تــقــدمــت  وخــتــامــا، 
ــتــــمــــرار الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون الـــمـــشـــتـــرك لــبــحــث  اســ
من  الــتــي  التطويرية  والــبــرامــج  النوعية  الــســيــاســات 
البحرينية  المرأة  أن تسهم في سرعة حصول  شأنها 

على خيارات وحلول إسكانية مائمة.

وك����ي����ل الإ������س�����ك�����ان ي���ج���ت���م���ع ب��م�����س��اع��د 
الأم�����ي�����ن ال����ع����ام ل�����»الأع����ل����ى ل���ل���م���راأة«

} جانب من االجتماع.

بنت  رنـــا  الشيخة  د.  أكـــدت 
آل خــلــيــفــة  ــيــــج  دعــ بــــن  عـــيـــســـى 
التعليم  لمجلس  العام  األمين 
ــي نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس  ــالـ ــعـ الـ
العالي  التعليم  مجلس  أمــنــاء 
قــــــدرة الـــجـــامـــعـــات الــبــحــريــنــيــة 
في  كبيرة  قــفــزات  تحقيق  على 
ــبـــحـــث واالبـــتـــكـــار،  الــتــعــلــيــم والـ
إذ تــمــكــنــت مـــن إيـــجـــاد شــراكــات 
ــيــــة لـــارتـــقـــاء  ــاديــــمــ عــلــمــيــة وأكــ
اإلنسانية،  والــحــضــارة  بالوطن 
ــة فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه  ــ ــوهـ ــ ــنـ ــ مـ
بــقــصــة الــنــجــاح الــمــمــيــزة الــتــي 
حــقــقــتــهــا الـــشـــراكـــة األكــاديــمــيــة 
وجامعة  األهلية  الجامعة  بين 

برونيل البريطانية.
ــاء كــلــمــتــهــا  ــنــ جـــــاء ذلـــــك أثــ
األهلية  الجامعة  احتفالية  في 
وجـــامـــعـــة بـــرونـــيـــل الــبــريــطــانــيــة 
عــامــا على  مــــرور 15  بــمــنــاســبــة 
واألكــاديــمــيــة  العلمية  الــشــراكــة 
ــور  ــيــــن بـــحـــضـ ــتــ ــعــ ــامــ بــــيــــن الــــجــ
عـــــدد مــــن الــــقــــيــــادات الــعــلــمــيــة 

واألكــاديــمــيــة وعــلــمــاء وأســـاتـــذة 
وعدد  الجامعتين  من  وباحثين 
من خريجي برنامجي الدكتوراه 

اللذين تقدمهما الجامعتان.
بنت  رنــا  الشيخة  د.  عــبــرت 
اعتزازها  عن  خليفة  آل  عيسى 
بــمــرور 15 عــاًمــا عــلــى الــشــراكــة 
ــة  ــعـ ــامـ ــن الـــجـ ــيــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ األكـ
األهلية وجامعة برونيل، منوهة 
هذه  به  اضطلعت  الــذي  بالدور 
بالتعليم  النهوض  في  الشراكة 
معبرة  العلمي،  والبحث  العالي 
عــــن حـــــرص مـــجـــلـــس الــتــعــلــيــم 

هذه  مثل  تشجيع  على  العالي 
الشراكات والحث على تطويرها 

وتنميتها مستقبا.
وأكـــــــد الـــرئـــيـــس الـــمـــؤســـس 
ــــس األمــــــــنــــــــاء  ــلــ ــ ــجــ ــ رئــــــــيــــــــس مــ
أن  الحواج  عبداهلل  البروفيسور 
وباحثة  باحثا   70 نحو  تخريج 
خال  الــدكــتــوراه  برنامجي  مــن 
المثمرة  الــشــراكــة  مــن  عــامــا   15
بــيــن الــجــامــعــتــيــن يــعــكــس مــدى 
جــديــتــهــمــا فـــي تــخــريــج عــلــمــاء 
متخصصين في أحدث مجاالت 

علوم اإلدارة والتكنولوجيا.

ــيــــس مـــجـــلـــس أمــــنــــاء مــجــلــس  رعــــــى رئــ
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
ــور مـــاجـــد بــــن عـــلـــي الــنــعــيــمــي حــفــل  ــتـ ــدكـ الـ
تخريج 568 طالبا وطالبة من دول مجلس 
الــعــربــيــة بجامعة  الــخــلــيــج  لــــدول  الـــتـــعـــاون 
وطالبة  372  طالبًا  منهم  العربي  الخليج 
من كلية الطب والعلوم الطبية، و 196طالبًا 
من  هم  العليا،  الــدراســات  كلية  من  وطالبة 
في   ،2021  –  2020  ،2019  –  2020 دفــعــتــي 
بفندق  لــلــمــؤتــمــرات  الــدولــي  الخليج  مــركــز 

الخليج.
ــّدم رئــيــس جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي  ــ وقـ
الــدكــتــور خــالــد بـــن عــبــدالــرحــمــن الــعــوهــلــي 
التعاون  مجلس  دول  لقادة  وامتنانه  شكره 
مــحــدود  والــــا  الــكــريــم  لــدعــمــهــم  الخليجي 
لــجــامــعــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، هــــذا الــمــشــروع 
المستمرة  ومتابعتهم  المشترك  الخليجي 
لــمــســيــرتــهــا الــتــعــلــيــمــيــة، كــمــا هــنــأ الــطــلــبــة 
ــاء األمـــــور داعـــيـــًا اهلل أن  ــيــ والــطــالــبــات وأولــ
يوفقهم لخدمة أوطانهم الخليجية، مؤكدًا 
أن هذا اإلنجاز هو نقطة االنطاق والتحول 
فـــي حــيــاة كـــل طــالــب لــلــحــيــاة الــعــمــلــيــة من 
العلم  مــن  النهل  بعد  نــاجــح  مستقبل  أجــل 
والــمــعــرفــة أجــودهــا ومــن الــمــهــارات أفضلها 

واحدثها واقواها.
ومـــن جــانــبــه، عــبــر نــائــب رئــيــس جامعة 
الــخــلــيــج الــعــربــي لــلــشــئــون اإلداريـــــــة، عميد 
يوسف  عبدالرحمن  الدكتور  الطلبة  شئون 
إسماعيل في كلمة ألقاها خال الحفل عن 

فخره بتخريج كوكبتين متميزتين من طلبة 
العلم الذين كابدوا الصعاب وتحدوا ظروف 
الــجــائــحــة الــتــي ألــمــت بــكــافــة دول الــعــالــم، 
واالجــتــهــاد  للجد  مــشــرفــا  نــمــوذجــا  ليعطوا 

وللمثابرة والنجاح.
ــتـــدشـــن الـــجـــامـــعـــة قــريــبــًا  وأضــــــــاف: »سـ
الجذعية  للخايا  التجديدي  الطب  مركز 
والـــعـــاج الــجــيــنــي بــعــد أن هــيــأت لـــه أحـــدث 
األجهزة والكوادر المؤهلة، ونأمل أن يحقق 
طفرًة علميًة غير مسبوقة في دول المنطقة 
األمــراض  مــن  للعديد  التصدي  شأنها  مــن 
الــمــســتــعــصــيــة، مــعــرجــًا عــلــى ذكــــر عــــدد من 
عليها  حصلت  التي  واالعتمادات  الشهادات 
ــجـــامـــعـــة  بـــفـــضـــل لـــلـــســـيـــاســـات اإلداريـــــــــة  الـ
بــالــجــامــعــة الـــداعـــمـــة لـــلـــجـــودة واالبـــتـــكـــار، 
كــحــصــول الـــمـــركـــز الــطــبــي الــجــامــعــي على 
لجودة  المشتركة  الــدولــيــة  اللجنة  اعــتــمــاد 
األمــيــرة  مــركــز  واعــتــمــاد   ،)JCI( الــخــدمــاِت 
المورثات  وعلوم  الجزيئي  للطب  الجوهرة 

مـــن الــجــمــعــيــة األمــريــكــيــة لــعــلــم األمــــراض 
على  الجامعة  حصول  جانب  إلــى   ،)CAP(
ــادة مــن مــركــز هــنــري فـــورد الطبي  رســالــة إشـ
في الواليات المتحدة األمريكية تثني على 
مستوى خريجي كلية الطب والعلوم الطبية 

ممن تلقوا تدريبهم في المركز«.
معربًا عن فخره بحصول الجامعة على 
ترتيب متقدم في تصنيف سيماجو العالمي 
لــلــجــامــعــات، الــــذي وضــــع جــامــعــَة الــخــلــيــِج 
العربي بين الجامعات المتميزة التي تنشُر 

ما ال يقل عن 100 بحث عالمي سنويا.
وبــالــنــيــابــة عـــن الــخــريــجــيــن، الـــقـــى كل 
الجويسري وعلي محمد  من شيخة مرزوق 
ــلـــي وفـــاطـــمـــة  ــعـ ــل أســــامــــة الـ ــيـــصـ ــود وفـ ــمــ حــ
فخرهم  عن  فيها  عبروا  كلمة  الفايز  ناصر 
الرغم  على  الــتــخــرج  يــوم  لبلوغ  وســعــادتــهــم 
من الظروف الصعبة في ظل جائحة كورونا 
حيث التباعد والتحصيل العلمي في ظروف 
الفعلي  والحضور  بعد  عن  الدراسة  جمعت 

وتحمل عناء خطورة التنقل بين المطارات.
ونائبه  الجامعة،  رئيس  ذلك، سلم  بعد 
كلية  وعميد  يوسف،  الرحمن  عبد  الدكتور 
ــات الــعــلــيــا االســـتـــاذ الــدكــتــور أســعــود  ــدراسـ الـ
ــول والــتــســجــيــل  ــبـ ــقـ ــيــــس الـ الـــمـــحـــامـــيـــد ورئــ
للخريجين  الشهادات  مرهون   عبدالحميد 
درجة  حملة  من  العليا  الــدراســات  كلية  من 
ســلــم عميد  فيما  والــمــاجــســتــيــر،  الــدكــتــوراه 
كلية الطب والعلوم الطبية االستاذ الدكتور 
للطلبة  الــشــهــادات  اهلل  ضــيــف  عبدالحليم 
الــخــريــجــيــن والــخــريــجــات مـــن كــلــيــة الــطــب 
والعلوم الطبية، وفي اول اسماء المكرمين، 
االعـــزاء  الطلبة  ذوي  الــجــامــعــة  رئــيــس  كـــرم 
االعلى  الرفيق  إلى  أرواحهم  انتقلت  الذين 
ولــــم يــتــمــكــنــوا مـــن حـــضـــور حــفــل الــتــخــرج 
الــدكــتــوراه فــاضــل محمد المري  هــم طــالــب 
وطالب الطب ثامر عادل الجشي، وفي ختام 
وراء  الطبيب  قسم  الطب  طلبة  ردد  الحفل 

عميد كلية الطب والعلوم الطبية.

جامع���ة الخلي���ج تد�س���ن قريب���ا مرك���ز الط���ب التجدي���دي للخالي���ا الجذعي���ة
االح����ت����ف����ال ب���ت���خ���ري���ج دف���ع���ت���ي���ن م����ن ط���ل���ب���ة ال����ط����ب وال�����درا������س�����ات ال��ع��ل��ي��ا

اأم���ي���ن ع���ام ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ت�����س��ي��د ب��ق��درات 
ال��ج��ام��ع��ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة

يـــســـتـــضـــيـــف مــــركــــز الـــشـــيـــخ 
خليفة  آل  مــحــمــد  بـــن  إبــراهــيــم 
ــبــــحــــوث، بــالــتــعــاون  لــلــثــقــافــة والــ
ــة لـــدى  ــيـ ــكـ ــريـ ــع الــــســــفــــارة األمـ مــ
اآلثـــار  عــالــمــة  الــبــحــريــن،  مملكة 
ــة دونــــا  ــيـ ــكـ ــريـ ــة األمـ ــيــ ــمــ ــاديــ واألكــ
ــي مـــحـــاضـــرة عــنــوانــهــا  يــيــتــس، فـ
»اآلثــــــــــــــــــار غـــــيـــــر الـــــمـــــشـــــروعـــــة: 
ــوق إجـــــــرام عـــالـــمـــي«، تــنــاقــش  ــ سـ
ــروع  ــمـــشـ ــر الـ ــيـ فـــيـــهـــا االتـــــجـــــار غـ
والفنون  الثقافية  بالممتلكات 
ذلك  في  بما  التراثية  والجرائم 
ــار.  ــارة اآلثــ الــفــن الــمــنــهــوب وتـــجـ
يأتي ذلك ضمن الموسم الثقافي 
ــدر الــمــرء مــا هــو رائــــم«، غــدا  »وقــ
 ،2022 مايو   30 االثنين الموافق 
في  مــســاًء،  الثامنة  الساعة  عند 

مــقــر الــمــركــز. كــمــا ســيــتــم أيــضــًا 
بث المحاضرة عبر رابط صفحة 

المركز على اليوتيوب.
ــارة إلـــى أن دونــا  ــ تــجــدر اإلشـ
ييتس عالمة آثار وأستاذة مشاركة 
ــون الـــجـــنـــائـــي  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ فـــــي قــــســــم الـ
وعــــلــــم الــــجــــريــــمــــة فـــــي جـــامـــعـــة 
ماستريخت.. حاصلة على درجة 
اآلثــار من  علم  في  البكالوريوس 
جامعة بوسطن ودكتوراه في علم 
اآلثــــــار مـــن جــامــعــة كــامــبــريــدج. 
للماجستير  أطــروحــتــهــا  وثــقــت 
أمريكا  في  المنهوبة  اآلثــار  »بيع 
ــي الـــــــمـــــــزادات فــي  ــ ــيـــة فـ ــنـــوبـ الـــجـ
ــتــــحــــدة«، وغــطــت  الـــــواليـــــات الــــمــ
ــار  أطــروحــتــهــا عــلــم اجــتــمــاع اآلثـ
والتراث في بوليفيا. أنشأت عدًدا 

الرقمية المتعلقة  من المشاريع 
باالتجار غير المشروع في السلع 

الثقافية.

عالمي اإج�����رام  ���س��وق  ال��م�����س��روع��ة..  غ��ي��ر  الآث�����ار 
محا�سرة لعالمة الآثار الأمريكية دونا بمركز ال�سيخ اإبراهيم 

} دونا ييتس.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16137/pdf/1-Supplime/16137.pdf?fixed4052
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16137/pdf/3-MAIN/8.pdf?fixed08111#page=1&zoom=auto,-6,1668
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296811


P  12

Link

P  6

Link

العدد )16137( - السنة السابعة واألربعون - األحد 28 شوال 1443هـ - 29 مايو 2022م 6

ربما بسبب بقايا هواجس جائحة 
كوفيد-19 ارتعب الناس عندما سمعوا 
عن ما ُعرف لهم باسم )جدري القردة 
يـــطـــرحـــون  فـــــبـــــدأوا   ،)Monkeypox
األسئلة، من أين جاء؟ وكيف ينتشر؟ 
بحيث  جديدة  جائحة  ستحدث  وهل 
تغلق األسواق وتقف الحياة؟ وخاصة 
أن العالم لم يتعاَف حتى اآلن من آثار 

جائحة كوفيد-19. 
أن نجيب على مثل هذه  لنحاول 
األسئلة والعديد من األسئلة األخرى 
ــــك من  ــدور فـــي األذهـــــــان، وذلـ ــ الـــتـــي تـ
خالل جولة سريعة في بعض التقارير 
ــن مــنــظــمــة  ــًرا مــ ــ ــؤخـ ــ الـــتـــي صــــــدرت مـ
في  التحكم  ومركز  العالمية  الصحة 

األمراض والوقاية منها األمريكية.
ما ُجدري القرود؟

ُيعد جدري القردة مرضا فيروسيا 
ينتقل  أنــه  بمعنى   – المنشأ  حيواني 
– وتشبه  إلـــى اإلنـــســـان  مــن الــحــيــوان 
ــه تــلــك األعـــــــراض الـــتـــي كــان  ــراضــ أعــ
ــون  ــابــ ــصــ ــمــ ــا الـــــمـــــرضـــــى الــ ــدهــ ــهــ ــشــ يــ
بــالــجــدري فــي الــمــاضــي إال أنــهــا أقــل 
شــــــّدة، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن تــقــاريــر 
إلى  تشير  العالمية  الصحة  منظمة 
أنـــه قـــد اســـُتـــؤِصـــل الـــجـــدري فـــي عــام 
يــزال  ال  الـــقـــردة  جــــدري  أن  إال   1980
يظهر بين الفينة واألخرى في بعض 

أجزاء متفرقة من إفريقيا.
يــنــتــمــي فـــيـــروس جـــــدري الـــقـــردة 
ــيــــروســــات الــقــشــريــة  إلـــــى جـــنـــس الــــفــ
الــتــابــعــة   )Poxviridae( الـــُجـــدريـــة  أو 
 ،)Orthopoxvirus( فيروسات  لفصيلة 

وفيروس جدري البقر وغيرها. 
هــذا  عـــن  مـــــّرة  ُكـــِشـــف ألّول  وقــــد 
بــالــمــعــهــد   1958 عــــام  فـــي  ــيـــروس  ــفـ الـ
ــائــــن فــي  ــكــ ــال الــ الـــحـــكـــومـــي لــــأمــــصــ
كوبنهاغن، بالدانمرك، أثناء التحري 
عن أحد األمراض الشبيهة بالجدري 
فيما بين القردة. وبعد ذلك وفي عام 
الــقــردة  ــدري  فـــيـــروس جــ ُكــشــف   1970
الكونغو  بجمهورية  وذلك  البشر  بين 
زائير  باسم  )المعروفة  الديمقراطية 
في وقتها( لدى صبي عمره 9 سنوات، 
اسُتؤِصل  قــد  منطقة  فــي  يعيش  كــان 
وُأبــِلــغ  عــام 1968.  فــي  الــجــدري  منها 
حـــدوث معظم  عــن  الحين  ذلــك  منذ 
الـــحـــاالت فــي الــمــنــاطــق الــريــفــيــة من 
الغابات المطيرة الواقعة بحوض نهر 
الــكــونــغــو وغـــرب إفــريــقــيــا، وخــصــوًصــا 
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في 
اندلع  والــتــي  موطنه،  أنها  ُرِئـــي  التي 
 1996 عامي  بين  للمرض  الــوبــاء  فيه 

و1997.
ُأبــلــغ عن  وفـــي خــريــف عـــام 2003 
وقوع حاالت مؤّكدة من جدري القردة 
من  الــوســطــى  الــغــربــيــة  المنطقة  فــي 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، مما 
الُمبّلغ  الحاالت  أولــى  أنها  إلى  يشير 
نطاق  خــارج  بالمرض  لإلصابة  عنها 
أن معظم  وتــبــّيــن  الـــقـــارة اإلفــريــقــيــة، 
ــانــــوا قــد  الـــمـــرضـــى الــمــصــابــيــن بــــه كــ
ــيـــفـــة  ــوا كــــــالب الــــــبــــــراري األلـ ــطــ ــالــ خــ

مخالطة حميمة.
وفي عام 2005 اندلع وباء جدري 
الــقــردة فــي واليـــة الــوحــدة بــالــســودان 
وقـــوع حـــاالت متفرقة في  وُأبـــِلـــغ عــن 
أجــــزاء أخـــرى مــن إفــريــقــيــا، وفـــي عــام 
2009، قامت حملة توعية في أوساط 

الــالجــئــيــن الـــوافـــديـــن مـــن جــمــهــوريــة 
جمهورية  إلى  الديمقراطية  الكونغو 
الــكــونــغــو بــتــحــديــد وتــأكــيــد حــالــتــيــن 
جرى  فيما  الــقــردة،  بجدري  لإلصابة 
احـــتـــواء 26 حــالــة ووفــاتــيــن فــي إطــار 
للمرض بجمهورية  آخــر  وبــاء  انــدالع 
الواقعة  الفترة  في  الوسطى  إفريقيا 

بين أغسطس وأكتوبر 2016.
انتقال املرض والوباء

بالمرض من  العدوى  تنجم  عادة 
الحاالت الدالة عن مخالطة مباشرة 
أو  بعدواه  المصابة  الحيوانات  لدماء 
الجلدية  آفاتها  أو  أجسامها  لسوائل 
ــقــت  أو ســوائــلــهــا الــمــخــاطــيــة، وقـــد ُوثِّ
في إفريقيا حاالت عدوى نجمت عن 
الغامبية  الــجــرذان  أو  الــقــردة  مناولة 
الــمــصــابــة  الـــســـنـــاجـــب  أو  الـــضـــخـــمـــة 
بــعــدوى الــمــرض، عــلــًمــا أن الــقــوارض 
هــي الــمــســتــودع الــرئــيــســي لــلــفــيــروس، 
ومن الُمحتمل أن يكون تناول اللحوم 
الحيوانات  مــن  جــيــًدا  المطهية  غير 
المصابة بعدوى المرض عامل خطر 

يرتبط باإلصابة به.
العالمية  الصحة  منظمة  وتشير 
انـــتـــقـــال  يـــنـــجـــم  يـــمـــكـــن أن  ــه  ــ أنــ ــى  ــ إلــ
الــمــرض عــلــى الــمــســتــوى الــثــانــوي أو 
إلـــى آخـــر عــن المخالطة  إنــســان  مــن 
التنفسي  السبيل  إلفــرازات  الحميمة 
ــمـــرض  ــــدوى الـ ــعـ ــ ــاب بـ لـــشـــخـــص مــــصــ
مالمسة  عـــن  أو  الــجــلــديــة  آلفـــاتـــه  أو 
ثت مؤخًرا بسوائل المريض  أشياء ُلوِّ
ولــقــد وجــد  ــات.  ــ اآلفـ بــمــواد تسبب  أو 
األول  المقام  فــي  ينتقل  الــمــرض  أنــه 
التنفسي  الجهاز  جزيئات  طريق  عن 
تستدعي  قــطــيــرات  شكل  تتخذ  الــتــي 
عادًة فترات طويلة من التواصل وجًها 
لــوجــه، مــا يــعــّرض أفــــراد األســــرة من 
الــــحــــاالت الــنــشــطــة لــخــطــر اإلصـــابـــة 
ــعــــدوى الــــمــــرض بــشــكــل كـــبـــيـــر، كــمــا  بــ
طريق  عــن  الــمــرض  ينتقل  أن  يمكن 
الــتــلــقــيــح أو عــبــر الــمــشــيــمــة )جــــدري 

القردة الخلقي(.
وكذلك يمكن أن يدخل الفيروس 
أو  المهشم  الجلد  خــالل  من  الجسم 
مرئية،  غير  كانت  وإن  حتى  الــجــروح 
أو األغشية المخاطية )مثل العين أو 
األنف أو الفم(، وتشمل طرق االنتقال 
األخرى من إنسان إلى إنسان االتصال 
المباشر بسوائل الجسم أو مادة اآلفة، 
اآلفــة،  بمواد  المباشر  غير  واالتــصــال 
البياضات،  أو  الملوثة  المالبس  مثل 

وما إلى ذلك.
ما مظاهر االختالف هذه المرة؟

تــشــيــر الــتــقــاريــر إلــــى أنــهــا الــمــرة 
األولى التي ينتشر فيها جدري القرود 
بين األشخاص الذين لم يسافروا إلى 
الحاالت  معظم  تشمل  كما  إفريقيا، 
ــال  رجـــــــااًل مــــارســــوا الـــجـــنـــس مــــع رجــ
فـــي أوروبـــــــا، ولــقــد جــــرى اإلبـــــالغ عن 
إصابات في كلٍّ من بريطانيا وإيطاليا 
والــبــرتــغــال وإســبــانــيــا والــســويــد، وكما 
أبــلــغ مــســؤولــون أمــريــكــيــون عــن حالة 
كندا،  إلى  مؤخًرا  سافر  لرجل  إصابة 
ومــــن جــانــبــهــا أكـــــدت وكـــالـــة الــصــحــة 
الــعــامــة الــكــنــديــة عـــن حــالــتــيــن، كما 
فـــي كيبيك،  الــصــحــة  أعــلــن مــســؤولــو 
أنهم يشتبهون في وقوع 17 حالة في 

منطقة مونتريال.

وكــــــــان مـــــســـــؤول صــــحــــي أوروبــــــــي 
اإلصــــابــــة  حــــــــاالت  أن  ــن  ــ مـ ــذر  ــ ــد حـ ــ قـ
بــالــفــيــروس الــنــادر قــد تــتــســارع خــالل 
هانز  وقــال  المقبلة،  القليلة  األشــهــر 
لمنظمة  اإلقــلــيــمــي  الـــمـــديـــر  كـــلـــوج، 
ــة فــــــي أوروبــــــــــــا:  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــــصــــحــــة الــ
ــيـــف، ومـــع  ــا فـــصـــل الـــصـ ــنـ ــولـ «مـــــع دخـ
الــتــجــمــعــات الــجــمــاهــيــريــة وبــخــاصــة 
فـــي الــمــهــرجــانــات والـــحـــفـــالت، أشــعــر 
يمكن  العدوى  انتقال  أن  من  بالقلق 
االنتشار  «كــلــوج»  ويصف  يتسارع»،  أن 
«جميع  أن  مضيًفا  نمطي»،  «غير  أنــه 
الـــحـــاالت الــحــديــثــة بــاســتــثــنــاء حــالــة 
واحـــــدة فــقــط لــيــس لــهــا ســجــل سفر 
يــتــوطــن  الـــتـــي  بـــالـــمـــنـــاطـــق  ذو صـــلـــة 
الــقــردة»، وأوضـــح: «يبدو  فيها جــدري 
ا  كان مستمّرً ربما  العدوى  انتقال  أن 
الحاالت  تنتشر  حيث  الوقت،  لبعض 
ـــا فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبـــــا  جـــغـــرافـــّيً

وخارجها».
ــدري الـــقـــرود عبر  ــ هـــل يــنــتــشــر جـ
أمٌر  هــذا  إن  المصادر  تقول  الجنس؟ 
في  تماًما  واضــح  غير  لكنه  محتمل، 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي؛ إذ لـــم يــجــِر تــوثــيــق 
انــتــشــار جـــدري الـــقـــرود مــن قــبــل عبر 
ممارسة الجنس، ولكن يمكن انتقاله 
ــيــــق مــع  ــوثــ ــق االتـــــصـــــال الــ ــريــ ــن طــ ــ عـ
وتباُدل سوائل  المصابين،  األشخاص 
أجــســامــهــم ومــالبــســهــم أو االحــتــكــاك 
بينهم،  يجمع  واحـــد  ســريــر  بــمــالءات 
العدوى  انتقال  أن  مــن  وحــذر «كــلــوج» 
«الحاالت  أن  حقيقة  تعززه  أن  يمكن 
ا هي من  التي يتم الكشف عنها حالّيً
نشاًطا  يــمــارســون  الــذيــن  أولــئــك  بين 
الحاالت  معظم  أن  وأوضــح  ا»،  جنسّيً
األولية المكتَشفة للمرض كانت بين 
الـــرجـــال الــذيــن مـــارســـوا الــجــنــس مع 
رجــــال ويــســعــون لــلــعــالج فـــي عــيــادات 
الـــصـــحـــة الـــجـــنـــســـيـــة، ومـــــن جــانــبــهــا، 
أنها  العالمية  أعلنت منظمة الصحة 
الـــعـــديـــد من  فـــي حــقــيــقــة أن  تــحــقــق 
الحاالت المبلغ عنها كانت ألشخاص 
شواذ وخاصة الرجال الذين يمارسون 

الجنس مع الرجال».
مسؤولو  قــال  نفسه  السياق  وفــي 
تفشي  إن  العالمية  الصحة  منظمة 
ــدري الــــقــــرود فـــي أمــريــكــا  ــ ــيـــروس جـ فـ
الشمالية وأوروبا ينتشر بشكل أساسي 
الــرجــال مع  بين  الجنس  عــن طــريــق 
حوالي 200 حالة مؤكدة ومشتبه فيها 

في 12 دولة على األقل.
ــال الـــدكـــتـــور روزامــــونــــد لــويــس،  قــ

الصحة  منظمة  أبــحــاث  يــديــر  الـــذي 
الــعــالــمــيــة حـــول الـــجـــدري، فــي ســؤال 
التواصل  قنوات  على  بثه  تم  وجــواب 
االجتماعي الخاصة بالمنظمة: «لقد 
رأيــنــا بعض الــحــاالت فــي أوروبـــا على 
ــدار الـــســـنـــوات الــخــمــس الــمــاضــيــة،  ــ مـ
ولكن هذه هي  المسافرين،  في  فقط 
المرة األولى التي نشاهد فيها حاالت 
عــبــر الــعــديــد مــن الــبــلــدان فــي الــوقــت 
نفسه فــي أشــخــاص لــم يــســافــروا إلى 

المناطق الموبوءة في إفريقيا».
أعراض املرض

ــدري  ــ ــرة حـــضـــانـــة جـ ــتــ تـــــتـــــراوح فــ
بيد  يـــوًمـــا،  و16  ــام  ــ أيـ  6 بــيــن  الـــقـــردة 
أيــام و21   5 تتراوح بين  أن  أنها يمكن 
الجلدي  الطفح  يظهر  ــادة  وعـ يــوًمــا. 
في غضون مدة تتراوح بين يوم واحد 
و3 أيام عقب اإلصابة بالحمى، والتي 
ظهور  مــراحــل  مختلف  فيها  تتبلور 
الــطــفــح الــــذي يــبــدأ عــلــى الـــوجـــه في 
إلــى  ثــم ينتشر  أغــلــب األحـــيـــان ومـــن 
أجزاء أخرى من الجسم. ويكون وقع 
ــا يـــكـــون عــلــى الــوجــه  ــّد مـ ــ الــطــفــح أشـ
راحتي  وعلى  الحاالت(  من   %95 )في 
الــقــدمــيــن )%75(،  وأخــمــصــي  الــيــديــن 
ويــتــطــّور الــطــفــح فــي حــوالــي 10 أيــام 
من حطاطات بقعية )آفات ذات قواعد 
)نفاطات  حويصالت  إلــى  مسّطحة( 
صغيرة مملوءة بسائل( وبثرات تليها 
أسابيع لكي  يلزمها ثالثة  جلبات قد 

تختفي تماًما.
ــات بــيــن بضع  ــ ــدد اآلفـ ــراوح عـ ــتـ ويـ
آفـــات وعـــدة آالف مــنــهــا، وهـــي تصيب 
المخاطية )في 70% من  الفم  أغشية 
الحاالت( واألعضاء التناسلية )%30( 
عن  فــضــاًل   ،)%20( الــعــيــن  وملتحمة 

قرنيتها )مقلة العين(.
بتضّخم  المرضى  بعض  وُيصاب 
ــي الـــعـــقـــد الـــلـــمـــفـــاويـــة قــبــل  وخـــيـــم فــ
ظهور الطفح، وهي سمة تمّيز جدري 
المماثلة.  األمراض  القردة عن سائر 
الــقــردة مرضا  وعـــادًة ما يكون جــدري 
ــدوم أعـــراضـــه فترة  مـــحـــدودا ذاتـــًيـــا وتــ
وُيــصــاب  ــا،  ــوًمـ يـ و21  بــيــن 14  ــتـــراوح  تـ
الشديدة على نحو  األطفال بحاالته 
التعرض  مـــدى  بحسب  شــيــوًعــا  أكــثــر 
للمريض  الصحي  والوضع  لفيروسه 

وشدة المضاعفات الناجمة عنه.
العالج واللقاح

لــقــاحــات  أو  أدويـــــة  أّيــــة  تــوجــد  ال 
ُمحّددة متاحة لمكافحة عدوى جدري 
الصحة  منظمة  تــشــيــر  كــمــا  ــردة،  ــقـ الـ
العالمية، ولكن يمكن مكافحة آفاته، 
التطعيم  أن  الــمــاضــي  فــي  ثــبــت  وقـــد 
في   %85 بنسبة  نــاجــع  الـــجـــدري  ضــد 
الوقاية من جدري القردة، غير أن هذا 
اللقاح لم يعد متاًحا لعامة الجمهور 
ُأوِقــف التطعيم به في أعقاب  بعد أن 
وعلى  العالم،  من  الجدري  استئصال 
الرغم ذلك فإن من الُمرّجح أن يفضي 
التطعيم المسبق ضد الجدري إلى أن 

يتخذ المرض مساًرا أخف وطأة.
وفي الختام، فإن هذا المرض لم 
يكن قط جــديــًدا، ليس ذلــك فحسب 
انــتــشــاره وتحويله  مــنــع  يــمــكــن  وإنــمــا 
من وبــاء إلــى جائحة من خــالل قدرة 
اإلنـــســـان فــي الــتــفــكــيــر الــعــقــالنــي في 

األمور.
Zkhunji@hotmail.com

ــرب »فـــي  ــ ــعـ ــ ــا لـــمـــفـــردة «الـ ــارنـ ــيـ ــتـ اخـ
«المسلمون«  مــفــردة  مــن  بــدال  الــعــنــوان 
اخــتــيــار مــقــصــود ألن الـــعـــرب هـــم مـــادة 
اإلسالم، كما أن اختيارنا مقصود، فإنه 
ــزل الــقــرآن  كــذلــك عــنــد اهلل تــعــالــى، ونــ
الــكــريــم يــؤيــد هـــذا االخــتــيــار فــي قوله 
تعالى: )كنتم خير أمة أخرجت للناس 
المنكر  عن  وتنهون  بالمعروف  تأمرون 

وتؤمنون باهلل...( آل عمران/110.
نص اآلية الجليلة يفيد أن العرب 
هـــم الـــقـــوم الــمــخــتــارون لــحــمــل رســالــة 
بلغها رسول اهلل  الناس كما  إلى  البالغ 
وأنــه سبحانه  وســلــم(،  عليه  اهلل  )صلى 
غيرهم  على  واصطفاهم  اختارهم  قد 
ــذا الــتــمــيــز كــونــهــم  ــن هــ ــم، ومــ ــ مـــن األمــ
أصــحــاب بــيــان وفــصــاحــة، ولــهــذا كانت 
ــاءت عــلــى يـــده صلى  الــمــعــجــزة الــتــي جـ
فيه  نبغ  ما  جنس  من  وسلم  عليه  اهلل 
العرب -كما يقول الشيخ محمد متولي 
الحجة،  عليهم  تقوم  حتى  الشعراوي- 
شاعر  فيها  يظهر  حين  القبيلة  وكانت 
تحتفي به، وتفاخر به ألنه المنافح عن 
الناس،  بين  لفضائلهم  الناشر  قــومــه، 
لــهــذا تــحــدى اهلل تــعــالــى الـــعـــرب بــهــذا 
سور  بعشر  أو  بمثله،  يــأتــوا  أن  الــقــرآن 
مــثــلــه مــفــتــريــات-كــمــا زعـــمـــوا- أو حتى 
بسورة واحدة من مثله، فلم يقدروا على 
البشرية  ذلك، ولن يقدروا، ورغم تقدم 
في شتى العلوم والمعارف ما استطاعت 
أمــة مــن األمــم مــجــاراة الــقــرآن أو حتى 

االقتراب من بيانه الساحر المعجز.
والـــقـــرآن الــكــريــم كــتــاب يــحــمــل في 
المعرفة،  من  كنوًزا  المقدسة  نصوصه 
َم اهلل تعالى آدم )عليه السالم(  فقد َعلَّ
األسماء كلها، فصار كتاًبا حاماًل وحاوًيا 

وال  إلشــارات علمية ال ينضب معينها، 
كثرة  على  َتْخِلق  وال  عطاؤها،  يتوقف 
الرد، فأحكامه حكيمة، وأقواله رصينة، 
وتضمن من كماالت األخالق والقيم ما 
تنوء بحمله النفوس الكريمة، والعزائم 
من  اختيرت  أمة  أن  والعجيب  القوية، 
ــل هـــــذا اإلرث  ــا كــ ــهـ ــديـ بـــيـــن األمـــــــم، ولـ
الديني، وهذا المخزون العلمي الِقَيمي 
تــتــثــاقــل خــطــاهــا فـــي مـــيـــدان الــتــقــدم 
الــعــلــمــي، وهـــي أمـــة لــيــســت طـــارئـــة في 
تاريخ  ولها  والتحضر،  التقدم  مــيــدان 
الحضارات  أخـــذت  األثـــر  عميق  طــويــل 
ويعلو  تــتــقــدم،  أن  على  أعــانــهــا  مــا  منه 

قدرها بين األمم.
ــادر عــلــومــهــا ومــعــارفــهــا  أمـــــة مــــصــ
ويستقبله  الــســمــاء،  مـــن  يــتــنــزل  ــي  وحـ
لمثل  كــيــف  األرض،  فـــي  ســـاحـــر  بـــيـــان 
ــة أن تــتــخــلــف، وتـــأفـــل نــجــوم  هـــذه األمــ

حضارتها؟!
أمـــة افــتــتــح الــوحــي تــنــزلــه بخمس 
ــلــــيــــالت تــــحــــض عــــلــــى الـــعـــلـــم  آيــــــــات جــ
ربك  باسم  )اقــرأ  تعالى:  قــال  والتعلم، 
الذي خلق )1( خلق اإلنسان من علق 
الـــذي علم  اقـــرأ وربـــك األكـــرم )3(   )2(
يعلم  لــم  مــا  اإلنــســان  علم   )4( بالقلم 

)5(( العلق.
الكثير  تحمل  مــبــاركــة  بــدايــة  إنــهــا 
ــع مــــن شـــأن  ــ مــــن الـــعـــطـــاء الـــربـــانـــي رفـ
األمـــة حين الــتــزمــت بــه، وداومــــت على 
التفاعل معه، فأنار بصرها وبصيرتها، 
ــر، ومـــيـــاديـــن  ــيـ ــخـ ــا عـــلـــى ســـبـــل الـ ــهــ ودلــ
االجـــتـــهـــاد، وشــجــعــهــا عــلــى ذلـــك حين 
أجــريــن،  اجــتــهــاده  فــي  للمصيب  جــعــل 
وللمجتهد المخطئ أجرا واحدا.. أجر 

اجتهاده.
ونــهــارهــا قوله  تــقــرأ فــي ليلها  أمــة 
تعالى: )إن في خلق السموات واألرض 
ــات ألولــي  واخــتــالف الــلــيــل والــنــهــار آليـ
األلباب )190( الذين يذكرون اهلل قياًما 
ويــتــفــكــرون في  وعــلــى جنوبهم  وقــعــوًدا 
ربنا ما خلقت  واألرض  السموات  خلق 
النار  عــذاب  فقنا  باطاًل سبحانك  هذا 

)191(( آل عمران.
بــاألرض  السماء  اتصال  يبدأ  ديــن 
ــة كــيــف  ــمـ ــريـ ــكـ ــذه الـــــدعـــــوة الـ ــ بـــمـــثـــل هــ
-وحاشاه  التخلف  أو  بالجاهلية  ُيَتَهْم 
عــرف  قـــد  دام  ومــــا  كـــذلـــك-  يـــكـــون  أن 
الــدواء هين وميسور، دواء  الــداء، فأمر 
جامع مانع وهو الذي أخذ به األولون، 
فــتــحــضــروا بــعــد بـــــداوة، وتــقــدمــوا بعد 
وقــووا بعد ضعف، وعلموا بعد  تخلف، 
الناجع  الـــدواء  هــذا  يتلخص  جهالة.. 
في اآلخذ بما جاء به القرآن العظيم، 

واألخذ بسنة سيد المرسلين الذي قال 
عليك  اهلل  وأنـــزل   ..( عــنــه:  تعالى  اهلل 
تكن  لــم  مــا  وعلمك  والحكمة  الــكــتــاب 
عظيًما(  عليك  اهلل  فــضــل  ــان  وكـ تعلم 

النساء/113.
ــة الــــمــــأزوم،  ــ ــر األمــ ــاضـ ــذا هــــو حـ ــ هـ
وواقعهم المتخلف لكنهم قادرون على 
الـــنـــهـــوض مـــن جـــديـــد حــيــن يـــجـــددون 
ــم لــلــقــرآن، وتــعــهــدهــم لــه بـــأن ال  والءهــ
يراهم حيث نهاهم، وال يفتقدهم حيث 
ــم، وأنـــهـــم ســــوف يــقــتــبــســون من  ــرهــ أمــ
أنواره وعلومه ومعارفه ما يعينهم على 
استئناف ما انقطع من نهضة وعمران، 
ــارى جـــهـــودهـــم  ــ ــــصـ ــبــــذلــــون قـ وســـــــوف يــ
فـــي تـــدبـــر آيـــــات الـــذكـــر الــحــكــيــم، وأن 
نفوسهم،  في  اإلبـــداع  قــوى  يستنهضوا 
وأن يوقظها هممهم التي طال سباتها، 
وحظ األمة العربية في النهضة موفور 
يأتيها  ال  سماوية  شريعة  تملك  ألنها 
الباطل من بين يديها وال من خلفها، 
لكتاب  وإنه   ..( وتعالى:  يقول سبحانه 
الــبــاطــل مــن بين  يــأتــيــه  عــزيــز )41( ال 
مــن حكيم  تنزيل  خلفه  مــن  وال  يــديــه 

حميد )42(( فصلت.
العربية - كما قلنا- بيدها  واألمــة 
عالجها، وبإمكانها أن تبرأ من أسقامها 
إذا هــي بـــادرت إلــى تــنــاول الـــدواء الــذي 
ــاء، وحــكــيــم  ــبــ وصـــفـــه لــهــا طــبــيــب األطــ
ــاء، رســــــول اإلســــــــالم الــعــظــيــم  ــمـ ــكـ الـــحـ
وسلم،  عليه  اهلل  صلى  محمد  سيدنا 
ــت عــلــى تــعــاطــيــه فـــي مـــا أوقــاتــه  ــ وداومــ
المعلومة، وجرعاته المقدرة، ثم تسأل 
ــه ســبــحــانــه هو  اهلل تــعــالــى الــشــفــاء ألنـ
العظيم:  اهلل  المعافي، وصدق  الشافي 
)وإذا مرضت فهو يشفين( الشعراء/80.

م�أمول! وم�ستقبل  م�أزوم  ح��سر  بين  العرب.. 

بقلم: 
عبدالرحمن علي البنفالح

} عبر قرون طويلة عمل الغرب على الهيمنة على 
مناطق كثيرة خاصة في الشرق عبر وسائل كثيرة كان 
ق تسد(  )فرِّ البريطانية  اإلمبراطورية  أهمها سياسة 
حتى  للسيطرة  كــســيــاســة  مفعولها  ينته  لــم  والــتــي 
ــا بــيــن الــعــبــث بــمــكــونــات الــشــعــوب اإلثــنــيــة  الـــيـــوم! ومـ
الــعــمــالء  والــفــتــن وزرع  ــراعـــات  الـــصـ ــث  وبــ والــديــنــيــة 
واختراق الدول ومواجهة أية مقاومات شعبية بضراوة 
الــقــتــل واالســـتـــبـــداد تــمــكــن الـــغـــرب مـــن بــســط نــفــوذه 
وإدخالها في  وإفقارها  والــدول  الشعوب  ونهب ثروات 
بسط  فــي  بذلك  ولتستمر  والــوصــايــة  التبعية  خانة 
الشعوب  بــيــن  بــالــتــفــرقــة  تكتف  ولـــم  الــســيــطــرة  تــلــك 
الشرق  جغرافيا  تقسيم  على  عملت  وإنــمــا  وداخلها 
الدول  بين  التقسيم  وبث  الحدودية  الصراعات  وزرع 
فــي حل  الــدائــم  المرجع  هــو  الــغــرب  ليبقى  وبعضها 

النزاعات الدولية التي هو من عمل على إشعالها!
} منذ زمن طويل والغرب يخيفه أكثر من أي أمر 
آخر أن يقوى الشرق وأن تنشأ قوى دولية وإقليمية قوية 
استراتيجية  دراســات  وفي  القوى!  تلك  تتحالف  وأن 
في  االســتــراتــيــجــيــة  الــــدراســــات  مـــراكـــز  مـــن  مختلفة 
الــغــرب عــبــر الــعــقــود يــأتــي دائــمــا الــحــذر مــن تحالف 
الشرق والمقصود به القوى الدولية كالصين وروسيا 
والهند والدول اإلسالمية الكبرى اآلسيوية والعربية 
وعلى رأسها السعودية ويكفي أن يكون ذلك التحالف 
الــمــصــالــح االســتــراتــيــجــيــة ليخيم األرق  عــلــى  قــائــمــا 
عــلــى قـــادة الــنــظــام االســتــعــمــاري الــغــربــي الـــذي أخــذ 
إلــى ما  وأشــكــاال مختلفة ليصل  ألــوانــا  الــقــرون  عبر 
الرأسمالية المتوحشة  اليوم من العولمة  إليه  وصل 
التي قامت على صناعة الحروب في كل مكان ومنها 
حروب  جانب  إلــى  والثانية  األولــى  عالميتان  حربان 
غطت دماؤها الكثير من دول الشرق ونالت المنطقة 

العربية نصيبا وافرا منها!
قاله  ما  أبــدا  نستغرب  لم  الخالصة  تلك  من   {
كــيــســنــجــر فـــي مــنــتــدى دافــــــوس مـــؤخـــرا وهــــو ثعلب 
من  الغرب  يحذر  وهــو  والغربية  األمريكية  السياسة 

الروسية في  بالقوات  إلحاق هزيمة ساحقة  محاولة 
أوكرانيا ألن لذلك عواقب وخيمة على استقرار أوروبا 
على المدى الطويل واألهم أن في ذلك مجازفة كبيرة 
الصين وهو األمر  دائم مع  إلى تحالف  روسيا  بدفع 
المخيف بالنسبة إليه وللغرب وخاصة إذا انضم إلى 
كيسنجر  يقله  لــم  الـــذي  األمـــر  وهــو  التحالف  ذلــك 
ولــكــن يــتــضــح الــخــوف فــيــه مــن الــهــرولــة األمــريــكــيــة 
والغربية تجاه السعودية واإلمارات في اآلونة األخيرة 
جراء القلق الكبير من التراجع السعودي واإلماراتي 
بل والمصري في عالقتهم مع أمريكا واالتجاه نحو 
بــنــاء عــالقــات أكــثــر مــتــانــة مــع الــصــيــن وروســـيـــا على 
أن  بعد  والتجاري  واالقتصادي  العسكري  المستوى 
اتضحت االستراتيجية األمريكية التدميرية لدولهم!
السماح  بعدم  كيسنجر  ذلك طالب  أجل  ومن   {
للحرب بين روسيا وأوكرانيا باالستمرار والدخول في 
المفاوضات في الشهرين المقبلين بل تنازل أوكرانيا 
عن المناطق الخالفية مع روسيا وأال تتحول الحرب 
ضد  غربية  حرب  إلى  أوكرانيا  بحرية  المطالبة  من 
تحالف  أي  منع  يتم  ذلــك حتى  وكــل  نفسها!  روسيا 

دائم بين روسيا والصين!
ــن يـــقـــرأ الـــســـطـــور فـــي خـــطـــاب كــيــســنــجــر في  ومــ
ــدرك أن الـــهـــدف هـــو فـــي الــنــهــايــة  ــــوس يــ مــنــتــدى دافـ
الــعــالــم ألن ال  الــغــربــيــة عــلــى  الهيمنة  اإلبــقــاء عــلــى 
إال تحالف  الــهــيــمــنــة  تــلــك  يــزيــح  أن  بــإمــكــانــه  شـــيء 
الــشــرق وخــاصــة فــي ظــل تحول الصين وروســيــا إلى 
دولــي  نــظــام  صــنــاعــة  إلـــى  تتجهان  قــوتــيــن عظميين 
الغربي  النظام  أنقاض  األقطاب على  جديد متعدد 
الخوف  جانب  إلــى  العالم  على  والمسيطر  الــراهــن 
التحالف  إلى هذا  قلنا  أخــرى كما  دول  انضمام  من 
الذي  الحقيقي  العمالق  فهو  تم  إن  الــذي  الشرقي 
يــزعــزع نــظــام االســتــفــراد الــغــربــي بــالــعــالــم! وهـــذا ما 
حتى  الــطــرق  بكل  منعه  على  ويعمل  الــغــرب  يخيف 
لو بإدخال العالم في حرب عالمية ثالثة ال ناقة وال 

جمل لكثير من دوله فيها!

جديد؟ مر�ض  هو  هل  ال��ق��رود«..  »ُج��دري 

بقلم: 
د. زكريا اخلنجي

تح�لف ال�سرق يخيف الغرب!

فوزية رشيد

يــعــمــل حــفــظــة الـــســـالم الــتــابــعــون 
مئات  لحماية  يوم  كل  المتحدة  لأمم 
األوضــــــاع  ــد  ــ أشـ فــــي  األشــــخــــاص  آالف 
السياسية واألمنية هشاشة في العالم. 
يـــســـانـــد مـــوظـــفـــونـــا الـــنـــظـــامـــيـــون 
ويمنعون  الــنــار  إطــــالق  وقـــف  عــمــلــيــات 
الــــعــــنــــف، ويــــحــــقــــقــــون فـــــي انـــتـــهـــاكـــات 
ويساعدون  اإلنــســان،  وتــجــاوزات حقوق 
في بناء السالم والتعافي والتنمية في 
ليس  النزاعات.  من  المتضررة  البلدان 
أن وجــودهــم ينقذ  هــنــاك أي شــك فــي 

األرواح ويغير حياة الناس.
في جنوب السودان أظهر استطالع 
أكــثــر من  أن  مـــؤخـــرا،  إجــــــراؤه  تـــم  رأي 
أعــربــوا  المستجوبين  مــن  بالمائة   80
وجود  بفضل  أكبر  بأمان  شعورهم  عن 
القبعات الزرق التابعة لأمم المتحدة. 

الشهادة حول  بنفس  أخــرى  نــزاع  مناطق  أدلــى سكان  كما 
 – يــســود  الــســالم  «دع  فــخــالل عملية  الــســالم.  تأثير حفظ 
أفــاد  الــوســطــى،  إفــريــقــيــا  جــمــهــوريــة  فــي   »Let Peace Reign
القادة المحليون بأن زيادة الدوريات كانت رادعا للجماعات 
والمساعدات  النظيفة  المياه  توفير  أدى  بينما  المسلحة، 
وإعــادة تأهيل الطرق من قبل قوات حفظ السالم  الطبية 
فايكومون  أيو  وقــال  بشكل ملحوظ.  إلى تحسين حياتهم 
«إن ذلك يردع أعداء السالم في منطقتنا  من قرية دويي: 

حتى يعود السالم وُيسمح لنا بالتحرك في حرية». 
فــــي بـــعـــض عــمــلــيــات الــــســــالم، يــمــثــل تـــوفـــيـــر حــمــايــة 
التهديد  طبيعة  تفرضها  أولــويــة  مهمة  للمدنيين  قــويــة 
القوى  أفـــراد  يبذل  التفويض  هــذا  ولتنفيذ  األرض.  على 
العسكرية والشرطة التابعة لنا قصارى جهدهم في ظروف 
صعبة وخــطــيــرة فــي كثير مــن األحــيــان. ومــع ذلـــك، يبقى 
الهدف األسمى تهيئة الظروف للحلول السياسية والسالم 

المستدام. ذلك هو المقياس الحقيقي لنجاحنا.
في  صــعــوبــة  أكــثــر  النتيجة  هـــذه  تحقيق  أصــبــح  لــقــد 
ظــل مــنــاخ ســيــاســي وأمــنــي عــالــمــي مــتــوتــر بشكل مــتــزايــد. 
فــالــنــزاعــات بــاتــت أكــثــر تــعــقــيــًدا ومـــتـــعـــددة الــطــبــقــات مع 
التوترات المحلية التي تغذيها القوى الوطنية واإلقليمية 
عدد  ويتزايد  الخاصة.  لمصالحها  تعمل  والتي  والدولية 
األطراف المنخرطة في أعمال العنف، بما فيها العناصر 
الــعــنــاصــر المسلحة.  اإلجــرامــيــة واإلرهــابــيــة وغــيــرهــا مــن 
التعامل مع هؤالء األفــراد والجماعات، ذوي  ومن الصعب 
بالجريمة  ترتبط  وغــالــبــا  المختلفة  واألهــــداف  الــدوافــع 
المنظمة العابرة للقارات، ألنه ال مصلحة لهم في الوصول 

إلى تسويات سياسية تعزز السالم الدائم.
ــل تــوحــيــًدا لــحــل الـــنـــزاعـــات بين  إنــنــا نــشــهــد نــهــًجــا أقـ
القوى العالمية بسبب اتساع االنقسامات السياسية، والتي 
بـــدورهـــا، تــزيــل الــضــغــط عــن األطــــراف الــمــتــحــاربــة إلنــهــاء 
في  االنــقــســامــات  هــذه  وتظهر  الــتــنــازالت.  وتــقــديــم  العنف 
قرارات مجلس األمن المتعلقة بواليات حفظ السالم، مع 
الدول األعضاء، ال  التي تتخذها  القرارات  أقل في  إجماع 
لبعثاتنا  أقــل  بدعم  وأيــًضــا  الــواليــات،  تجديد  بشأن  سيما 

عندما تواجه تحديات على األرض.
وتـــخـــلـــق طـــفـــرة الـــمـــعـــلـــومـــات الـــخـــاطـــئـــة والــمــضــلــلــة 
تـــهـــديـــدات جــــديــــدة ومــتــنــامــيــة لـــســـالمـــة مـــوظـــفـــي األمــــم 
مثل  أمــاكــن  فــي  يخدمونها.  التي  والمجتمعات  المتحدة 
مــالــي وجــمــهــوريــة إفــريــقــيــا الــوســطــى وجــمــهــوريــة الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة، تــغــذي األخـــبـــار الــمــزيــفــة الــقــتــال وكــذلــك 
في  زيــادة  نسجل  السالم، حيث  بعثات حفظ  تجاه  العداء 
العبوات  استخدام  وزيادة  وقوافلنا  قواعدنا  الهجمات على 
الناسفة. في هذه البيئة، صار العلم األزرق األيقونة، الذي 
يفترض أن توفر األمــان لقوات حفظ السالم، يجعل اآلن 

منهم هدفا.
رغم بذل قصارى جهدنا للحفاظ على سالمة األفراد، 
فإن المزيد من حفظة السالم ُيصابون أو ُيقتلون في هذه 
الظروف المضطربة حيث ارتفع عدد الهجمات ضد قوات 
العام  فــي  إلــى 463  عــام 2020  فــي  مــن 280  الــســالم  حفظ 

الماضي. وفي عام 2021، كان هناك 24 
حالة وفاة بسبب أعمال العنف هذه.

الــذيــن فقدناهم  أولــئــك  بين  ومــن 
لقوا  الــســالم  جــنــود حفظ  مــن  ثمانية 
في  حتفهم عندما سقطت مروحيتهم 
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  شرق 
استطالع  مــارس خــالل مهمة  في شهر 
ــي حـــمـــايـــة الــمــدنــيــيــن.  لـــلـــمـــســـاعـــدة فــ
مع  للغاية  مــؤثــر  تأبين  حفل  حــضــرُت 
أن  يـــدرك  غــومــا. جميعنا  فــي  زمــالئــي 
أمـــران حتميان  والــخــســارة  الــمــخــاطــرة 
نظًرا إلى طبيعة عملنا، لكن اللقاء في 
هذه الظروف المأساوية يذكرنا بالثمن 
الباهظ الذي دفعه جنود حفظ السالم 
أشيد  أن  أريــد  وأسرهم.  الذين سقطوا 
لمضاعفة  تلهمنا  تضحياتهم  إن  بهم. 

جهودنا لبناء السالم واالستقرار.
إن قوات حفظ السالم التابعة لأمم المتحدة ليست 
الشركاء  العديد من  المسعى حيث يعمل  وحدها في هذا 

معنا في سبيل السالم.
ومن بين هؤالء العاملون في المجال اإلنساني الذين 
يقدمون المساعدة المنقذة لأرواح للفئات األكثر ضعًفا. 
المجتمعات أيضا مسألة حيوية.  القوية مع  الشراكات  إن 
ــرارهـــم على  وإصـ الــصــمــود  عــلــى  بــقــدرتــهــم  يلهموننا  إنــهــم 
المساعدة في حل التوترات ودعم المصالحة وبناء السالم. 
من  أقوياء  كأبطال  أيًضا شركاء حيويون  والشباب  النساء 
أجل السالم مثلهم مثل المجتمع المدني ووسائل اإلعالم 
الــتــحــديــات ويــســاعــدون في  الــذيــن يسلطون الــضــوء عــلــى 
تعزيز الحلول. نواصل تعزيز شراكاتنا مع 122 دولة عضو 
تساهم بأكثر من 75000 فرد من القوى العسكرية والشرطة 
في عمليات حفظ السالم االثنتي عشرة. نحن نعتمد على 
موافقة الحكومات المضيفة ومشاركتها الفعالة، فضاًل عن 
الدعم القوي والموحد من الشركاء اإلقليميين والدوليين 
إلقناع األطراف بتنحية خالفاتهم جانًبا وتقديم التنازالت 

الالزمة للتوصل إلى تسويات سياسية.
لهذا السبب، نحتفل هذا العام باليوم الدولي لحفظة 
الــســالم الــتــابــعــيــن لــأمــم الــمــتــحــدة تــحــت شــعــار «الــنــاس. 
السالم. التقدم. قوة الشراكات». إنها فرصة لشكر وتقدير 
الشركاء على مساهماتهم وإطالق دعوة جديدة للعمل في 

السعي إلى تحقيق السالم واألمن العالميين.
أبًدا تلبية  أداة مثالية وال يمكنها  حفظ السالم ليس 
في  نفشل  أو  فيها  ُنــمــنــع  أوقــــات  هــنــاك  الــتــوقــعــات.  جميع 
تنفيذ والياتنا، ونخذل فيها أنفسنا ومن نخدمهم، بما في 

ذلك حاالت سوء سلوك من قبل موظفينا.
للمحاسبة،  الخضوع  سنواصل  ذلـــك،  يــحــدث  عندما 
ــا ونــجــد طـــرًقـــا لــنــكــون أكــثــر  ــنـ ونــحــقــق بــاســتــمــرار فـــي أدائـ
ابتكاًرا وفعالية، ال سيما من خالل مبادرة العمل من أجل 
حفظ الــســالم الــتــي تــحــدد الــمــجــاالت ذات األولــويــة حيث 
يجب إحراز تقدم. ويشمل ذلك تعزيز قدرتنا على تقديم 
الحلول السياسية ودعم السالم المستدام وتحسين حماية 
جــدول  وتنفيذ  الــســالم  حفظة  ســالمــة  وكــذلــك  المدنيين 

أعمال المرأة والسالم واألمن وتقييم أدائنا بدقة.
أهدافنا طموحة وال يمكن أن تتحقق جميعها.

قــد يــتــم طـــرح أســئــلــة فــي بــعــض األحـــيـــان حـــول قيمة 
وتأثير حفظ السالم.

ولكن إن لم يكن حفظ السالم، فماذا يكون غيره؟ هل 
النار  إطــالق  وقــف  على  للحفاظ  الــيــوم  أفضل  حــّل  يوجد 
في  السالم  ودعم جهود  الفوضى  ومنع  المدنيين  وحماية 
البيئات المعقدة والمتأثرة بالصراع حيث تنتشر عملياتنا؟

رغـــم هـــذه األســئــلــة، وفـــي مــواجــهــة عــديــد الــتــحــديــات، 
ستثابر عمليات حفظ السالم التابعة لأمم المتحدة إلى 
جانب شركائنا، لتكون قوة كبيرة من أجل التغيير في جهد 

جماعي لتحقيق السالم والتقدم لجميع الشعوب.

} وكيل األمين العام لألمم

 المتحدة لعمليات حفظ السالم

ال�����������س�����راك�����ة م�����ف�����ت������ح ن����ج�����ح 
اأ�����س����ح�����ب »ال���ق���ب���ع����ت ال�����زرق������ء«

بقلم: 
جان بيير الكروا }
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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
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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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�شفري البحرين ي�شارك يف اجتماع غرفة التجارة العربية البلجيكية 

توطيد ال�شراكة القت�شادية اخلليجية الأوروبية

املركز الطبي اجلامعي ملدينة امللك عبدالـله

 الطبية بالبحرين يح�شل على العتماد الدويل 

يف  البحرين  مملكة  �شفري  �شارك 

جرب  بن  في�شل  بن  عبداهلل  بروك�شل 

التجارة  غرفة  اجتماع  الدو�شري، يف 

اللوك�شمبورغية،  البلجيكية  العربية 

من  ودبلوما�شيني  �شفراء  بح�شور 

بلجيكا  ومملكة  الأوروبي  الحتاد 

اخلليج  لدول  التعاون  ودول جمل�س 

ومراكز  �شركات  وممثلي  العربية 

بحثية اقت�شادية.

مع  اجتماعه  لدى  ال�شفري،  واأكد 

العربية  التجارة  لغرفة  العام  الأمني 

ال�شيد  اللوك�شمبورغية  البلجيكية 

مملكة  حر�س  حجازين،  قي�شر 

البحرين على توطيد اأوا�شر ال�شراكة 

الأوروبية،  اخلليجية  القت�شادية 

وتنميتها يف خمتلف املجالت، ل�شيما 

مع بروز فر�س ا�شتثمارية واعدة يف 

بالطاقة  املتعلقة  احليوية  القطاعات 

اخل�شراء  والبيئة  واملتجددة  النظيفة 

احلديثة  والتكنولوجيا  واملناخ 

الغذائي،  والأمن  ال�شطناعي  والذكاء 

عا�شر  العربية  اخلليج  دول  ومتثيل 

اأكرب �شريك جتاري لالحتاد الأوروبي، 

مثمًنا جهود الغرفة يف تعزيز التعاون 

التجاري العربي الأوروبي على مدى 

اأكرث من اأربعني عاًما.

عبداهلل  امللك  ملدينة  اجلامعي  الطبي  املركز  ح�شل 

جلودة  امل�شرتكة  الدولية  اللجنة  اعتماد  الطبية 

بتقييم  واملخت�شة   ،)JCI( ال�شحية  الرعاية  من�شاآت 

املعايري  لأعلى  وفقا  ال�شحية  الرعاية  موؤ�ش�شات  اأداء 

هذا  يعد  حيث  الرائدة،  العتماد  لهيئات  الدولية 

العتماد اعرتافا دوليا بتطبيق اأعلى ال�شوابط واأف�شل 

وتقدمي  املر�شى  و�شالمة  اجلودة  جمال  يف  املمار�شات 

متوافقة  واملراجعني  للمر�شى  متميزة  �شحية  رعاية 

مع اأعلى املعايري العاملية.

–الرئي�س  العبدالوهاب  عبدالوهاب  د.  ذلك  ذكر 

الإجناز  اأن هذا  �شك  قال ل  والذي  للت�شغيل،  التنفيذي 

من  املركز  من�شوبي  كافة  جهود  لول  ليتحقق  يكن  مل 

املنجز  هذا  لتحقيق  واإدارية  وفنية  طبية  كفاءات 

املر�شى  و�شالمة  �شحة  اإن  اإذ  الهدف،  لهذا  والو�شول 

وتقدمي خدمات طبية ذات جودة عالية هو اأهم الأهداف 

الأ�شا�شية، معربا يف الوقت نف�شه عن ثقته يف اأن ميثل 

لالأداء  امل�شتمر  التح�شني  نحو  قويا  دافعا  العتماد  هذا 

وتوفري اأعلى م�شتوى من الرعاية ال�شحية واخلدمات 

للمراجعني. املقدمة 

اإجراءات  لديها  اللجنة  اإن  العبدالوهاب  د.  وقال 

لأي  العتماد  �شهادة  منح  قبل  التقييم  الدقة يف  بالغة 

اإذ تعتمد على معايري �شارمة لقيا�س م�شتوى  من�شاأة، 

ر�شا املراجعني عن جودة اخلدمة، ومدى توافرها على 

من  والتحقق  املر�شى،  حقوق  ومراعاة  ال�شاعة،  مدار 

تطبيق املعايري الدولية واتباع اإجراءات التعقيم ومنع 

وتدريب  تاأهيل  برامج  وجود  وكذلك  العدوى،  انت�شار 

الأداء،  وتطوير  لتقييم  دوري  ب�شكل  الب�شرية  للكوادر 

ت�شاعد  متطورة،  طبية  اأجهزة  من  تاأمينه  يتم  وما 

الأطباء على دقة الت�شخي�س، واتخاذ اخلطة العالجية 

املنا�شبة.

تويل  املركز  اإدارة  اأن  العبدالوهاب  د.  واأ�شاف 

اجلودة  ق�شم  خالل  من  بالغا  اهتماما  اجلودة  معايري 

مبا  املقدمة  للخدمات  امل�شتمر  للتح�شني  ي�شعى  الذي 

ال�شالمة  ي�شمن  ومبا  الدولية،  املعايري  مع  يتوافق 

والأمان للمر�شى.

مبدينة  اجلامعي  الطبي  املركز  اأن  بالذكر  اجلدير 

العربية  اخلليج  جلامعة  تابع  الطبية  عبداهلل  امللك 

واأحد املوؤ�ش�شات الطبية التي تقوم جمموعة د. �شليمان 

احلبيب الطبية باإدارتها وت�شغيلها، اإذ مت ت�شميمه وفق 

والتي  ال�شحية  الرعاية  يف  املعتمدة  العاملية  املعايري 

من�شاآتها  جميع  يف  بها  التقيد  على  املجموعة  حتر�س 

الطبية التي تقوم بتنفيذها.

املراجعني  ثقة  على  ال�شتحواذ  يف  جنح  وقد 

حيث  ق�شري،  وقت  يف  املجاورة  والدول  بالبحرين 

اأف�شل  على جائزة  ت�شغيله  من  قليلة  فرتة  بعد  ح�شل 

البحرين، وجائزة اجلودة  م�شروع طبي على م�شتوى 

الأوروبية يف خدمة العمالء، كاأف�شل من�شاأة �شحية يف 

هذا املجال مبملكة البحرين.

 ل�شتخدام تكنولوجيات املعلومات والت�شال

تكرمي عدة دول يف حفل جائزة »اليون�شكو - امللك حمد« 
اجتمع الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم، بح�شور 

ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة �شفري مملكة البحرين لدى اجلمهورية 

الفرن�شية، املندوب الدائم لوفد مملكة البحرين لدى اليون�شكو، مع 

عي�شى  بن  امللك حمد   - اليون�شكو  جائزة  مدير  فانغن�شون  مياو 

اآل خليفة ل�شتخدام تكنولوجيات املعلومات والت�شال يف جمال 

التعليم.

الذي  احلفل  وبرنامج  اإجراءات  بحث  الجتماع  خالل  ومت 

العاملية،  اجلائزة  هذه  يف  الفائزين  على  اجلوائز  لتوزيع  �شيقام 

 2019 للعامني  دول  عدة  من  الفائزين  تكرمي  �شي�شهد  والذي 

و2020 الذين تعذر تكرميهم ب�شبب جائحة كورونا )كوفيد-19(، اإذ 

كان عنوان اجلائزة يف عام 2019 »ا�شتخدام الذكاء ال�شطناعي لبتكار 

التعليم والتعلم والتدري�س« وفازت فيها كل من الربازيل وا�شبانيا، ويف ن�شخة عام 

2020 كان عنوان اجلائزة »ا�شتخدام الذكاء ال�شطناعي لتعزيز ا�شتمرارية وجودة 

التعلم« وفازت فيها كل من ال�شني وفنلندا، اإ�شافة اإىل الفائزين يف ن�شخة 

عام 2021 والتي حملت عنوان »ا�شتخدام التكنولوجيا لتمكني اأنظمة 

التعلم ال�شاملة املقاومة لالأزمات«.

موا�شيعها  حلداثة  نظرا  وا�شعا  اإقبال  اجلائزة  وت�شهد 

العامل  التي ي�شهدها  وتنوعها، وحتدد عناوينها وفقا للتطورات 

على الأ�شعدة التعليمية والتدريبية اأو الظروف املتعلقة بالتعليم 

لها  يتعر�س  التي  الظروف  اأو  احلديثة  املنظومات  حيث  من 

لدورة  اجلائزة  جتديد  مت  وقد  الأحداث.  ملختلف  نتيجة  الطلبة 

وان�شجامها  لتميزها   )2026-2021( �شنوات  �شت  مدتها  ثانية 

تكنولوجيا  جمال  يف  احلديثة  اليون�شكو  منظمة  ا�شرتاتيجيات  مع 

املعلومات والت�شال.

ح�شرت الجتماع دلل �شعود عواد نائب املندوب الدائم يف اليون�شكو وامل�شت�شار 

الثقايف ململكة البحرين يف اجلمهورية الفرن�شية.

حميدان يلتقي جمل�س اإدارة اجلمعية البحرينية الهندية

تعزيـــز الفــــر�س ل�شتقطــــاب املزيــــد مــــن ال�شتثمــــارات 
رئي�س  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  التقى 

حممد  بن  جميل  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س 

علي حميدان، يف مكتبه، جمل�س اإدارة اجلمعية البحرينية 

وع�شوية  جمعة،  حممد  عبدالرحمن  برئا�شة  الهندية 

نخبة من رجال الأعمال من اجلانبني البحريني والهندي، 

اجلمعية  مبادرات  ا�شتعرا�س  الجتماع  خالل  مت  اإذ 

مملكة  �شعبي  بني  ال�شداقة  عالقات  تعزيز  اإىل  الهادفة 

البحرين وجمهورية الهند، وتبادل اخلربات يف املجالت 

الجتماعية والثقافية، ف�شاًل عن ت�شجيع عالقات التعاون 

بني البلدين يف خمتلف املجالت.

مملكة  اعتزاز  عن  اللقاء  خالل  حميدان  واأعرب 

جمهورية  مع  والتاريخية  املتميزة  بالعالقات  البحرين 

القائم  التعاون  تعزيز  اجلمعية يف  بجهود  منوًها  الهند، 

يف خمتلف املجالت، موؤكًدا اأهمية دور اجلمعية يف تعزيز 

امل�شرتكة  والتجارية  القت�شادية  ال�شتثمارات  فر�س 

وتبادل اخلربات الفنية يف �شوق العمل.

والتنمية  العمل  وزير  اأ�شاد  املنا�شبة،  وبهذه 

امل�شرية  يف  الفاعلة  الهندية  اجلالية  باإ�شهام  الجتماعية 

التنموية التي ت�شهدها مملكة البحرين، موؤكًدا اأن احلكومة 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  املوقرة 

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

اهلل، تويل اهتماًما متزايًدا بالقطاع اخلا�س ودوره الريادي 

التعايف  الوطني، خا�شة يف مرحلة  القت�شاد  يف حتفيز 

القت�شادي وما يواكبها من تعزيز لفر�س ا�شتقطاب املزيد 

من ال�شتثمارات الأجنبية ودفع عجلة التنمية يف البالد.

اتخذته مملكة  اإىل ما  ال�شياق  واأ�شار حميدان يف هذا 

البحرين من �شيا�شات عمالية فعالة يف خمتلف الظروف، 

كان اآخرها تطبيق اإجراءات وخطوات للتعامل مع جائحة 

اإذ  العمل،  �شوق  ا�شتقرار  على  املحافظة  بهدف  كورونا 

القطاعات،  الإدارية واملالية ملختلف  الت�شهيالت  مت تقدمي 

و�شون حقوق العمال دون اأي متييز، ووقف العديد من 

ور�شوم  ال�شهرية،  العمل  ر�شوم  منها  احلكومية  الر�شوم 

اإقرار فرتات  اإىل  اإ�شافة  العمل،  ا�شدار وجتديد ت�شاريح 

النظامية،  غري  الوافدة  العمالة  اأو�شاع  لت�شحيح  �شماح 

وموا�شلة تنفيذ خمتلف املبادرات حلماية جميع املواطنني 

من  متثله  مبا  الإجراءات،  تلك  اأن  اإىل  لفًتا  واملقيمني، 

ا يف ا�شتقرار �شوق العمل  اأبعاد اإن�شانية، قد اأ�شهمت اأي�شً

قدرة  وعك�شت  القطاعات،  خمتلف  يف  منوه  وا�شتدامة 

ا�شتقرار ومنو �شوق العمل يف  اململكة على احلفاظ على 

خمتلف الظروف.

مذكرة تعاون يف جمالت الطاقة

 املتجددة بني البحرين واملغرب

مملكة  بني  امل�شرتك  الثنائي  التعاون  تعزيز  اإطار  يف 

بن  وائل  املهند�س  قام  ال�شقيقة،  املغربية  واململكة  البحرين 

ليلى  الكهرباء واملاء والدكتورة  املبارك وزير �شوؤون  نا�شر 

بنعلي وزيرة النتقال الطاقي والتنمية امل�شتدامة لدى اململكة 

املغربية بالتوقيع على مذكرة تعاون م�شرتك، خالل فعالية 

بح�شور  املرئي،  التوا�شل  تقنية  با�شتخدام  بعد  عن  عقدت 

ال�شيخ نواف بن اإبراهيم اآل خليفة الرئي�س التنفيذي لهيئة 

الكهرباء واملاء، و�شفري اململكة املغربية لدى اململكة وعدد من 

امل�شوؤولني من اجلانبني، اإذ تاأتي هذه التفاقية لتعزيز التعاون 

الثنائي يف جمالت الطاقة املتجددة لترتجم تكامل اجلهود بني 

البلدين ال�شقيقني يف خمتلف املجالت التي من �شاأنها اأن تعزز 

الأوا�شر امل�شرتكة، وعمالً بالروؤى التنموية ال�شاملة امل�شرتكة 

التي و�شعتها القيادة الر�شيدة يف كال البلدين.

تنفيذ عدد من مبادرات  اإىل دعم  التفاهم  وتهدف مذكرة 

الطاقة املتجددة لتحقيق الأهداف التنموية وامل�شالح امل�شرتكة 

للبلدين، وذلك من خالل ا�شت�شراف ودرا�شة القطاعات ذات 

التعاون  ذلك  يف  مبا  وتنميتها،  املتجددة  بالطاقة  العالقة 

املتجددة  الطاقة  موارد  من  امل�شتفيدة  ال�شرائح  تو�شعة  يف 

اخلربات  وتبادل  ال�شتثمارات  وت�شجيع  وا�شتخداماتها، 

واملتجددة  ال�شم�شية  الطاقة  م�شاريع  يخ�س  فيما  خا�شة 

والأمتتة  الطاقة  تخزين  تقنيات  وتطوير  عامة،  ب�شورة 

الذكية، اإ�شافة اإىل برامج بناء القدرات والدورات التدريبية.

وبهذه املنا�شبة، �شرح الوزير املبارك قائالً: »اإن توجهات 

ت�شكل  البلدين  بني  الثنائية  والعالقات  الر�شيدة  القيادة 

الركيزة الأ�شا�شية التي تبنى عليها اآفاق التعاون بني خمتلف 

القطاعات، واأن هذه املذكرة تهدف اإىل ال�شتفادة من اخلربات 

املتبادلة يف جمالت ا�شتدامة الطاقة وتنميتها بخطى ثابته، 

و هذه املذكرة متثل فر�شة هامة لتبادل اخلربات يف قطاع 

لتعزيز  ونتطلع  الطاقة،  موارد  وا�شتدامة  املتجددة  الطاقة 

التعاون امل�شرتك وتبادل اأف�شل اخلربات واملمار�شات العاملية 

لتحقيق اأهدافنا امل�شرتكة وموا�شلة م�شرية التطوير، مل�شتقبل 

اأف�شل وم�شتدام«.
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وكيل �لإ�سكان يجتمع مب�ساعد �أمني �لأعلى للمر�أة:

�ل�ستمر�ر يف خطة �لعمل �مل�سرتكة ل�ستقر�ر �ملر�أة 

�لطلبة ي�ؤدون �لختبار�ت

 �حل�س�رية بجامعة �لبحرين ب�سال�سة وتنظيم

ال�شيخ  الإ�شكان  وزارة  وكيل  اأكد 

كل  تقدمي  على  خليفة  اآل  حمود  بن  خالد 

البحرينية  للمراأة  الإ�شكانية  الت�شهيالت 

تبًعا لالأنظمة والقوانني املعمول بها بوزارة 

املجل�س  مع  امل�شرتك  وبالتعاون  الإ�شكان 

الأعلى للمراأة بقيادة �شاحبة ال�شمو امللكي 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية 

املجل�س  رئي�شة  املعظم  البالد  عاهل  قرينة 

بدعم  م�شيًدا  اهلل،  حفظها  للمراأة  الأعلى 

املراأة  ا�شتفادة  لتحقيق  الالحمدود  �شموها 

البحرينية من جميع اخلدمات الإ�شكانية.

الذي  امل�شرتك  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 

دينا  بال�شيخة  الإ�شكان  وزارة  وكيل  جمع 

العام،  الأمني  اآل خليفة، م�شاعد  بنت را�شد 

وعبري حممد دهام، مدير مركز دعم املراأة يف 

وزارة  جانب  ومن  للمراأة،  الأعلى  املجل�س 

مدير  الفليتي  مرمي  من  كل  الإ�شكان ح�شر 

اجلبل  ون�شيم  الإ�شكانية،  اخلدمات  اإدارة 

الجتماعية،  البحوث  جمموعة  رئي�س 

الإ�شكان �شباح  وزارة  وذلك مبكتب وكيل 

اخلمي�س.

اأن  الإ�شكان  وزارة  وكيل  واأو�شح 

الأعلى  املجل�س  مع  والتعاون  التن�شيق 

للمراأة يتم وفق اآلية وا�شحة وم�شتمرة من 

البحرينية  للمراأة  النتفاع  اأجل توفري حق 

ومنحها  احلالت،  تلك  درا�شة  بعد  املعيلة 

لبع�س  الطلب  قبول  فور  ال�شكن«  »بدل 

الفئات امل�شتحقة، اإىل جانب ثمرة التعاون 

م�شروع  �شمن  املجل�س  مع  امل�شرتكة 

امل�شروع  بهذا  التو�شع  اإن  اإذ  »م�شاكن«، 

وتبًعا  الإمكانات  من  املتاح  وفق  يكون 

للمعايري املتبعة بالوزارة �شمن ما حددته 

ا�شرتاطات قبول الفئة اخلام�شة.

دينا  ال�شيخة  اأكدت  اللقاء  وخالل 

العام  الأمني  م�شاعد  خليفة،  اآل  را�شد  بنت 

باملجل�س الأعلى للمراأة على اأهمية التن�شيق 

وزارة  مع  الدائم  والتعاون  امل�شرتك 

موا�شلة  على  املجل�س  وحر�س  الإ�شكان 

تنفيذ اخلطة امل�شرتكة مبا يحقق ال�شتقرار 

للمراأة البحرينية.

البحرين  جامعة  رئي�س  نائب  اأكد 

العليا  والدرا�شات  الأكادميية  للربامج 

المتحانات  اأن  قادر  ر�شا  حممد  الدكتور 

من  الثاين  الدرا�شي  للف�شل  احل�شورية 

لطلبة   2022 /2021 اجلامعي  العام 

مايو   28( ال�شبت  انطلقت  التي  اجلامعة 

والتنظيم،  بال�شال�شة  ات�شمت   )2022

كافة،  متطلباتها  اجلامعة  هياأت  اأن  بعد 

واأولياء  الطلبة  وعي  مب�شتوى  م�شيًدا 

املمتحنون  اأبداه  الذي  والتعاون  اأمورهم، 

تفقد  خالل  ذلك  جاء  املنظمة.،  اللجان  مع 

الأكادميية  للربامج  اجلامعة  رئي�س  نائب 

ر�شا  حممد  الدكتور  العليا  والدرا�شات 

خلدمة  اجلامعة  رئي�س  ونائب  قادر، 

املجتمع و�شوؤون اخلريجني الدكتور حممد 

يف  المتحانات  لقاعات  الأن�شاري،  �شالح 

النهائية يف احلرم  المتحانات  تاأدية  اأثناء 

اجلامعي بال�شخري ومدينة عي�شى. 

للف�شل  النهائية  المتحانات  وجترى 

الدرا�شي الثاين بكلتا الطريقتني )ح�شورًيا 

واإلكرتونًيا( يف الفرتة من 28 مايو 2022 

اإىل 7 يونيو 2022، وذلك بح�شب نوعية 

املقررات الدرا�شية ومتطلباتها. 

جميع  هياأت  قد  اجلامعة  وكانت 

كل  يف  المتحانات  لعقد  املنا�شبة  الأجواء 

واأ�شدرت  بانعقادها،  املتعلقة  امل�شارات 

اجلداول التي تبني للطلبة مواقع ال�شالت 

والقاعات والف�شول الدرا�شية التي �شتعقد 

وجميع  احل�شورية،  المتحانات  فيها 

انق�شاء  من  للتاأكد  اللوج�شتية  الرتتيبات 

مدة المتحانات بي�شر تاّم. 

بالراحة  ال�شعور  اأن  قادر  د.  واأكد 

ارت�شم على وجوه الطلبة لعودتهم للحرم 

�شل�شة،  تنظيمية  عملية  و�شط  اجلامعي، 

مواقف  يف  با�شات  الطلبة  ت�شتقبل  اإذ 

ال�شيارات وتقلهم اإىل القاعات.

 مع �سركة �أدوية »ن�فارت�س« لعالج ن�بات »�ل�سكلر« 

جامعة �خلليج �لعربي و»�ل�سلمانية« ي�قعان �تفاقية �أبحاث

بالتعاون مع بنك �لدم مبجمع �ل�سلمانية �لطبي

ب�ري تطلق حملة �لإمام �ل�سادق للتربع بالدم

جامعة  رئي�س  موؤخرا  وقع 

خالد  الدكتور  العربي  اخلليج 

اتفاقية  العوهلي  عبدالرحمن  بن 

تعاون ثالثية الأطراف مع الرئي�س 

احلكومية  للم�شت�شفيات  التنفيذي 

الدكتور اأحمد الأن�شاري ومديرين 

نوفارتي�س،  ل�شركة  تنفيذين 

اإجراء  يف  البدء  بهدف  وذلك 

لدواء  اإكلينيكية  �شريرية  بحوث 

يف  امل�شاهم  )كريزانليزوماب( 

فقر  مر�شى  ونوبات  اآلم  تقليل 

وتدخل  )ال�شكلر(.  املنجلي  الدم 

و  م�شاعي  اإطار  يف  التفاقية  هذه 

حر�س وجممع ال�شلمانية وجامعة 

الكفايات  لتطوير  العربي  اخلليج 

واخلليجية  البحرينية  والقدرات 

الوطنية  الحتياجات  لتلبية 

الأبحاث  لريادة  واخلليجية 

م�شاعي  وا�شتمرار  الإكلينيكية، 

مع  الدويل  التعاون  عالقات  بناء 

موؤ�ش�شات البحث العلمي القيادية 

�شركات  مع  التعاون  جانب  اإىل 

م�شلحة  خلدمة  العمالقة  الدوية 

واحتياجات مملكة البحرين ودول 

وجمتمعات دول اخلليج العربية.

اإىل  التفاقية  هذه  تهدف 

امل�شاهمة يف حتقيق روؤية �شاحب 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل ال�شاعية 

اإىل تقدمي اأف�شل اخلدمات ال�شحية 

ال�شحية  التغطية  وحتقيق 

منظومة  وتطوير  ال�شاملة 

عن  والبحث  ال�شحية  اخلدمات 

ملختلف  العالجية  احللول  اأف�شل 

التفاقية  تهدف  كما  المرا�س. 

التي  اجلامعة  جهود  دعم  اإىل 

وقدراتها  خرباتها  كل  ت�شع 

تطوير  يف  البحثية  واإمكاناتها 

يف  احلكومية  امل�شت�شفيات  قدرات 

مملكة البحرين، ولتطوير البحوث 

الأدلة  على  بال�شتناد  ال�شريرية 

الأبحاث  من  الناجتة  والرباهني 

الأمرا�س  جمال  يف  ال�شريرية 

ال�شائدة مبا يف ذلك مر�س فقر الدم 

جمل�س  دول  يف  املنت�شر  املنجلي 

التعاون لدول اخلليج العربية.

التنفيذي  الرئي�س  و�شرح 

الدكتور  احلكومية،  للم�شت�شفيات 

هذه  اأن  الأن�شاري  حممد  اأحمد 

الأبحاث  مركز  مع  ال�شراكة 

ال�شريرية بجامعة اخلليج العربي 

اأجل  من  )نوفارتي�س(،  و�شركة 

الالزمة  ال�شريرية  البحوث  اإجراء 

)كريزانليزوماب(  دواء  لعتماد 

العالجي  الربوتوكول  �شمن 

املنجلي  الدم  فقر  ملر�شى 

الأهمية  على  موؤكدا  )ال�شكلر(، 

ال�شريرية  الدرا�شة  لهذه  البالغة 

التجربة  حت�شني  �شعيد  على 

العالجية للمر�شى، والتخفيف من 

وامل�شاعدة  )ال�شكلر(  نوبات  اآلم 

على التحكم يف اآثارها مبا ينعك�س 

ال�شحية  احلياة  على  اإيجابيا 

للمر�شى.

عن  التنفيذي  الرئي�س  واأعرب 

الكوادر  بجميع  واعتزازه  فخره 

الدرا�شة  يف  امل�شاركة  ال�شحية 

اأمرا�س  مركز  من  ال�شريرية 

ال�شلمانية  مبجمع  الوراثية  الدم 

ت�شمه  ما  ميثلون  والذين  الطبي، 

كوادر  من  احلكومية  امل�شت�شفيات 

دعم  يف  ت�شاهم  موؤهلة  �شحية 

خمتلف  على  ال�شحية  املنظومة 

وكفاءة  متميز  باأداء  الأ�شعدة 

عالية.

الأن�شاري  الدكتور  واأ�شاف 

وما  الراهن،  ال�شحي  الو�شع  باأن 

اأبان جائحة كورونا  العامل  �شهده 

يف العامني املا�شيني �شلط ال�شوء 

على اأهمية البحوث الطبية ودورها 

باخلدمات  الرتقاء  يف  املحوري 

بالهتمام  م�شيدا  ال�شحية، 

يف  الر�شيدة  القيادة  توليه  الذي 

البحثي،  باملجال  البحرين  مملكة 

التطور  مواكبة  على  وحر�شها 

العلوم  يف  املت�شارع  والتنامي 

العاملي، مبا  امل�شتوى  الطبية على 

يدعم م�شاعي املوؤ�ش�شات ال�شحية 

�شحية  رعاية  لتوفري  احلكومية 

نوعية  وذات  ومتكاملة  �شاملة 

عالية للمواطنني واملقيمني، ويعزز 

للطب  رائد  كمركز  اململكة  مكانة 

احلديث يف املنطقة.

من جانبه �شرح رئي�س جامعة 

خالد  الدكتور  العربي  اخلليج 

مع  التفاقية  هذه  اأن  العوهلي، 

�شركة الأدوية العاملية نوفارتي�س 

والثقة  الرفيع  امل�شتوى  تعك�س 

الطبي مبجمع  الفريق  الدولية يف 

ال�شلمانية الطبي وكذلك دليال على 

الطبية  والعاملية  العلمية  الريادة 

بجامعة  الكادميية  الهيئة  لدى 

اخلليج. 

م�شطفى ال�شاخوري:

اأم�س  يوم  الجتماعية،  اخلريية  بوري  جمعية  اأطلقت 

الثقايف  الدم ونادي بوري  بالتعاون مع بنك  الأول اجلمعة، 

والريا�شي، حملة الإمام ال�شادق للتربع بالدم، مب�شاركة اأكرث 

من 100 متربع مبقر نادي بوري الثقايف والريا�شي.

من جانبهم، اأ�شار عدد من املتربعني بالدم اإىل اأن احلملة 

كما  م�شبق،  اإلكرتوين  وبت�شجيل  ومنّظم  �شل�س  ب�شكل  متت 

حر�س  اإذ  وجه،  اأكمل  على  كانت  ال�شحية  الحرتازات  ان 

املنظمون على اإلزام جميع احل�شور بلب�س الكمامة، كما اأُعطي 

كل متربع »بطاقة �شحية« حتوي ن�شائح واإر�شادات ودّون 

فيها معلوماته ال�شحية من �شغط دم وم�شتوى �شكر يف الدم 

ووزن وطول وحجم كتلة اجل�شم، الأمر الذي يعك�س اهتماًما 

من املنظمني ب�شحة اجلميع.

اخلريية  بوري  جمعية  رئي�س  قال  ذلك،  جانب  اإىل 

للحملة  الأ�شا�شية  الر�شالة  اإن  احلجريي  يا�شر  الجتماعية 

ا اأن الو�شع  تكمن يف تعزيز مبداأ التكافل الجتماعي، خ�شو�شً

امل�شتقبلي مقبل على دورة اقت�شادية �شعبة، واملجتمع بحاجة 

للتعا�شد والتكافل على كل الأ�شعدة.

م�شاريع  من  م�شروع  بالدم هي  التربع  واأ�شاف: »حملة 

اجلمعية لتثبيت اأهداف اجلمعية يف زيادة الوعي بالتكاتف 

الجتماعي، والذي �شينعك�س بالتاأكيد على الأهايل واجلميع، 

�شحية  م�شاحبة  فعاليات  وجود  مع  عام  كل  و�شت�شتمر 

وتثقيفية واجتماعية لإي�شال ر�شالتنا الأ�شا�شية باأن اجلمعية 

جلميع الأهايل ولكل الفئات، و�شتكون حملة �شنوية مع وجود 

لتعزيز  وم�شاريع  واجتماعية  �شحية  م�شاحبة  فعاليات 

واإر�شال ر�شائل مبا�شرة اإىل الأهايل؛ اأن اجلمعية دورها لي�س 

ب�شكل  للمجتمع  واإمنا  فقط،  املتعففة  لالأ�شر  وقائًما  مقت�شًرا 

عام، وغر�س مفهوم اأن اجلمعية للجميع، ولي�س لفئة معّينة 

فقط«، واأ�شار مدير حملة التربع بالدم علي احلجريي اإىل اأن 

التربع بالدم، وهي  التربع بالدم هي باكورة م�شاريع  حملة 

الإمام  وفاة  ذكرى  مع  تزامًنا  عام  كل  �شت�شمر  التي  احلملة 

ال�شادق عليه ال�شالم، وهي ر�شالة اأن اجلمعية تخدم اجلميع 

دون ا�شتثناء، لفًتا اإىل اأن عدد املتربعني امل�شجلني يف احلملة 

فاق الـ100 متربع.

الثقايف  بوري  نادي  رئي�س  اأ�شاد  مت�شل،  �شعيد  على 

للحملة،  املنظمني  بجهود  البوري  ح�شني  حممد  والريا�شي 

النادي واجلمعية  اأن تواأمة  اإذ عملوا عليها ليل نهار، موؤكًدا 

�شت�شتمر، وهي تواأمة قدمية متجددة م�شتمرة خلدمة الأهايل 

الفعالية واحل�شور  مثنًيا على جناح  ا�شتثناء،  دون  جميًعا 

ال�شبابي فيها، متمنًيا لهم التوفيق والنجاح.

د.  اأحمد حممد الأن�صاريد.خالد بن عبدالرحمن العوهلي

 جانب من حملة التربع بالدم يف قرية بوري 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12104/pdf/INAF_20220529014753374.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/963240/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/963254/News.html


العدد:  12104

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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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وكيل �لإ�سكان يجتمع مب�ساعد �أمني �لأعلى للمر�أة:

�ل�ستمر�ر يف خطة �لعمل �مل�سرتكة ل�ستقر�ر �ملر�أة 

�لطلبة ي�ؤدون �لختبار�ت

 �حل�س�رية بجامعة �لبحرين ب�سال�سة وتنظيم

ال�شيخ  الإ�شكان  وزارة  وكيل  اأكد 

كل  تقدمي  على  خليفة  اآل  حمود  بن  خالد 

البحرينية  للمراأة  الإ�شكانية  الت�شهيالت 

تبًعا لالأنظمة والقوانني املعمول بها بوزارة 

املجل�س  مع  امل�شرتك  وبالتعاون  الإ�شكان 

الأعلى للمراأة بقيادة �شاحبة ال�شمو امللكي 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية 

املجل�س  رئي�شة  املعظم  البالد  عاهل  قرينة 

بدعم  م�شيًدا  اهلل،  حفظها  للمراأة  الأعلى 

املراأة  ا�شتفادة  لتحقيق  الالحمدود  �شموها 

البحرينية من جميع اخلدمات الإ�شكانية.

الذي  امل�شرتك  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 

دينا  بال�شيخة  الإ�شكان  وزارة  وكيل  جمع 

العام،  الأمني  اآل خليفة، م�شاعد  بنت را�شد 

وعبري حممد دهام، مدير مركز دعم املراأة يف 

وزارة  جانب  ومن  للمراأة،  الأعلى  املجل�س 

مدير  الفليتي  مرمي  من  كل  الإ�شكان ح�شر 

اجلبل  ون�شيم  الإ�شكانية،  اخلدمات  اإدارة 

الجتماعية،  البحوث  جمموعة  رئي�س 

الإ�شكان �شباح  وزارة  وذلك مبكتب وكيل 

اخلمي�س.

اأن  الإ�شكان  وزارة  وكيل  واأو�شح 

الأعلى  املجل�س  مع  والتعاون  التن�شيق 

للمراأة يتم وفق اآلية وا�شحة وم�شتمرة من 

البحرينية  للمراأة  النتفاع  اأجل توفري حق 

ومنحها  احلالت،  تلك  درا�شة  بعد  املعيلة 

لبع�س  الطلب  قبول  فور  ال�شكن«  »بدل 

الفئات امل�شتحقة، اإىل جانب ثمرة التعاون 

م�شروع  �شمن  املجل�س  مع  امل�شرتكة 

امل�شروع  بهذا  التو�شع  اإن  اإذ  »م�شاكن«، 

وتبًعا  الإمكانات  من  املتاح  وفق  يكون 

للمعايري املتبعة بالوزارة �شمن ما حددته 

ا�شرتاطات قبول الفئة اخلام�شة.

دينا  ال�شيخة  اأكدت  اللقاء  وخالل 

العام  الأمني  م�شاعد  خليفة،  اآل  را�شد  بنت 

باملجل�س الأعلى للمراأة على اأهمية التن�شيق 

وزارة  مع  الدائم  والتعاون  امل�شرتك 

موا�شلة  على  املجل�س  وحر�س  الإ�شكان 

تنفيذ اخلطة امل�شرتكة مبا يحقق ال�شتقرار 

للمراأة البحرينية.

البحرين  جامعة  رئي�س  نائب  اأكد 

العليا  والدرا�شات  الأكادميية  للربامج 

المتحانات  اأن  قادر  ر�شا  حممد  الدكتور 

من  الثاين  الدرا�شي  للف�شل  احل�شورية 

لطلبة   2022 /2021 اجلامعي  العام 

مايو   28( ال�شبت  انطلقت  التي  اجلامعة 

والتنظيم،  بال�شال�شة  ات�شمت   )2022

كافة،  متطلباتها  اجلامعة  هياأت  اأن  بعد 

واأولياء  الطلبة  وعي  مب�شتوى  م�شيًدا 

املمتحنون  اأبداه  الذي  والتعاون  اأمورهم، 

تفقد  خالل  ذلك  جاء  املنظمة.،  اللجان  مع 

الأكادميية  للربامج  اجلامعة  رئي�س  نائب 

ر�شا  حممد  الدكتور  العليا  والدرا�شات 

خلدمة  اجلامعة  رئي�س  ونائب  قادر، 

املجتمع و�شوؤون اخلريجني الدكتور حممد 

يف  المتحانات  لقاعات  الأن�شاري،  �شالح 

النهائية يف احلرم  المتحانات  تاأدية  اأثناء 

اجلامعي بال�شخري ومدينة عي�شى. 

للف�شل  النهائية  المتحانات  وجترى 

الدرا�شي الثاين بكلتا الطريقتني )ح�شورًيا 

واإلكرتونًيا( يف الفرتة من 28 مايو 2022 

اإىل 7 يونيو 2022، وذلك بح�شب نوعية 

املقررات الدرا�شية ومتطلباتها. 

جميع  هياأت  قد  اجلامعة  وكانت 

كل  يف  المتحانات  لعقد  املنا�شبة  الأجواء 

واأ�شدرت  بانعقادها،  املتعلقة  امل�شارات 

اجلداول التي تبني للطلبة مواقع ال�شالت 

والقاعات والف�شول الدرا�شية التي �شتعقد 

وجميع  احل�شورية،  المتحانات  فيها 

انق�شاء  من  للتاأكد  اللوج�شتية  الرتتيبات 

مدة المتحانات بي�شر تاّم. 

بالراحة  ال�شعور  اأن  قادر  د.  واأكد 

ارت�شم على وجوه الطلبة لعودتهم للحرم 

�شل�شة،  تنظيمية  عملية  و�شط  اجلامعي، 

مواقف  يف  با�شات  الطلبة  ت�شتقبل  اإذ 

ال�شيارات وتقلهم اإىل القاعات.

 مع �سركة �أدوية »ن�فارت�س« لعالج ن�بات »�ل�سكلر« 

جامعة �خلليج �لعربي و»�ل�سلمانية« ي�قعان �تفاقية �أبحاث

بالتعاون مع بنك �لدم مبجمع �ل�سلمانية �لطبي

ب�ري تطلق حملة �لإمام �ل�سادق للتربع بالدم

جامعة  رئي�س  موؤخرا  وقع 

خالد  الدكتور  العربي  اخلليج 

اتفاقية  العوهلي  عبدالرحمن  بن 

تعاون ثالثية الأطراف مع الرئي�س 

احلكومية  للم�شت�شفيات  التنفيذي 

الدكتور اأحمد الأن�شاري ومديرين 

نوفارتي�س،  ل�شركة  تنفيذين 

اإجراء  يف  البدء  بهدف  وذلك 

لدواء  اإكلينيكية  �شريرية  بحوث 

يف  امل�شاهم  )كريزانليزوماب( 

فقر  مر�شى  ونوبات  اآلم  تقليل 

وتدخل  )ال�شكلر(.  املنجلي  الدم 

و  م�شاعي  اإطار  يف  التفاقية  هذه 

حر�س وجممع ال�شلمانية وجامعة 

الكفايات  لتطوير  العربي  اخلليج 

واخلليجية  البحرينية  والقدرات 

الوطنية  الحتياجات  لتلبية 

الأبحاث  لريادة  واخلليجية 

م�شاعي  وا�شتمرار  الإكلينيكية، 

مع  الدويل  التعاون  عالقات  بناء 

موؤ�ش�شات البحث العلمي القيادية 

�شركات  مع  التعاون  جانب  اإىل 

م�شلحة  خلدمة  العمالقة  الدوية 

واحتياجات مملكة البحرين ودول 

وجمتمعات دول اخلليج العربية.

اإىل  التفاقية  هذه  تهدف 

امل�شاهمة يف حتقيق روؤية �شاحب 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل ال�شاعية 

اإىل تقدمي اأف�شل اخلدمات ال�شحية 

ال�شحية  التغطية  وحتقيق 

منظومة  وتطوير  ال�شاملة 

عن  والبحث  ال�شحية  اخلدمات 

ملختلف  العالجية  احللول  اأف�شل 

التفاقية  تهدف  كما  المرا�س. 

التي  اجلامعة  جهود  دعم  اإىل 

وقدراتها  خرباتها  كل  ت�شع 

تطوير  يف  البحثية  واإمكاناتها 

يف  احلكومية  امل�شت�شفيات  قدرات 

مملكة البحرين، ولتطوير البحوث 

الأدلة  على  بال�شتناد  ال�شريرية 

الأبحاث  من  الناجتة  والرباهني 

الأمرا�س  جمال  يف  ال�شريرية 

ال�شائدة مبا يف ذلك مر�س فقر الدم 

جمل�س  دول  يف  املنت�شر  املنجلي 

التعاون لدول اخلليج العربية.

التنفيذي  الرئي�س  و�شرح 

الدكتور  احلكومية،  للم�شت�شفيات 

هذه  اأن  الأن�شاري  حممد  اأحمد 

الأبحاث  مركز  مع  ال�شراكة 

ال�شريرية بجامعة اخلليج العربي 

اأجل  من  )نوفارتي�س(،  و�شركة 

الالزمة  ال�شريرية  البحوث  اإجراء 

)كريزانليزوماب(  دواء  لعتماد 

العالجي  الربوتوكول  �شمن 

املنجلي  الدم  فقر  ملر�شى 

الأهمية  على  موؤكدا  )ال�شكلر(، 

ال�شريرية  الدرا�شة  لهذه  البالغة 

التجربة  حت�شني  �شعيد  على 

العالجية للمر�شى، والتخفيف من 

وامل�شاعدة  )ال�شكلر(  نوبات  اآلم 

على التحكم يف اآثارها مبا ينعك�س 

ال�شحية  احلياة  على  اإيجابيا 

للمر�شى.

عن  التنفيذي  الرئي�س  واأعرب 

الكوادر  بجميع  واعتزازه  فخره 

الدرا�شة  يف  امل�شاركة  ال�شحية 

اأمرا�س  مركز  من  ال�شريرية 

ال�شلمانية  مبجمع  الوراثية  الدم 

ت�شمه  ما  ميثلون  والذين  الطبي، 

كوادر  من  احلكومية  امل�شت�شفيات 

دعم  يف  ت�شاهم  موؤهلة  �شحية 

خمتلف  على  ال�شحية  املنظومة 

وكفاءة  متميز  باأداء  الأ�شعدة 

عالية.

الأن�شاري  الدكتور  واأ�شاف 

وما  الراهن،  ال�شحي  الو�شع  باأن 

اأبان جائحة كورونا  العامل  �شهده 

يف العامني املا�شيني �شلط ال�شوء 

على اأهمية البحوث الطبية ودورها 

باخلدمات  الرتقاء  يف  املحوري 

بالهتمام  م�شيدا  ال�شحية، 

يف  الر�شيدة  القيادة  توليه  الذي 

البحثي،  باملجال  البحرين  مملكة 

التطور  مواكبة  على  وحر�شها 

العلوم  يف  املت�شارع  والتنامي 

العاملي، مبا  امل�شتوى  الطبية على 

يدعم م�شاعي املوؤ�ش�شات ال�شحية 

�شحية  رعاية  لتوفري  احلكومية 

نوعية  وذات  ومتكاملة  �شاملة 

عالية للمواطنني واملقيمني، ويعزز 

للطب  رائد  كمركز  اململكة  مكانة 

احلديث يف املنطقة.

من جانبه �شرح رئي�س جامعة 

خالد  الدكتور  العربي  اخلليج 

مع  التفاقية  هذه  اأن  العوهلي، 

�شركة الأدوية العاملية نوفارتي�س 

والثقة  الرفيع  امل�شتوى  تعك�س 

الطبي مبجمع  الفريق  الدولية يف 

ال�شلمانية الطبي وكذلك دليال على 

الطبية  والعاملية  العلمية  الريادة 

بجامعة  الكادميية  الهيئة  لدى 

اخلليج. 

م�شطفى ال�شاخوري:

اأم�س  يوم  الجتماعية،  اخلريية  بوري  جمعية  اأطلقت 

الثقايف  الدم ونادي بوري  بالتعاون مع بنك  الأول اجلمعة، 

والريا�شي، حملة الإمام ال�شادق للتربع بالدم، مب�شاركة اأكرث 

من 100 متربع مبقر نادي بوري الثقايف والريا�شي.

من جانبهم، اأ�شار عدد من املتربعني بالدم اإىل اأن احلملة 

كما  م�شبق،  اإلكرتوين  وبت�شجيل  ومنّظم  �شل�س  ب�شكل  متت 

حر�س  اإذ  وجه،  اأكمل  على  كانت  ال�شحية  الحرتازات  ان 

املنظمون على اإلزام جميع احل�شور بلب�س الكمامة، كما اأُعطي 

كل متربع »بطاقة �شحية« حتوي ن�شائح واإر�شادات ودّون 

فيها معلوماته ال�شحية من �شغط دم وم�شتوى �شكر يف الدم 

ووزن وطول وحجم كتلة اجل�شم، الأمر الذي يعك�س اهتماًما 

من املنظمني ب�شحة اجلميع.

اخلريية  بوري  جمعية  رئي�س  قال  ذلك،  جانب  اإىل 

للحملة  الأ�شا�شية  الر�شالة  اإن  احلجريي  يا�شر  الجتماعية 

ا اأن الو�شع  تكمن يف تعزيز مبداأ التكافل الجتماعي، خ�شو�شً

امل�شتقبلي مقبل على دورة اقت�شادية �شعبة، واملجتمع بحاجة 

للتعا�شد والتكافل على كل الأ�شعدة.

م�شاريع  من  م�شروع  بالدم هي  التربع  واأ�شاف: »حملة 

اجلمعية لتثبيت اأهداف اجلمعية يف زيادة الوعي بالتكاتف 

الجتماعي، والذي �شينعك�س بالتاأكيد على الأهايل واجلميع، 

�شحية  م�شاحبة  فعاليات  وجود  مع  عام  كل  و�شت�شتمر 

وتثقيفية واجتماعية لإي�شال ر�شالتنا الأ�شا�شية باأن اجلمعية 

جلميع الأهايل ولكل الفئات، و�شتكون حملة �شنوية مع وجود 

لتعزيز  وم�شاريع  واجتماعية  �شحية  م�شاحبة  فعاليات 

واإر�شال ر�شائل مبا�شرة اإىل الأهايل؛ اأن اجلمعية دورها لي�س 

ب�شكل  للمجتمع  واإمنا  فقط،  املتعففة  لالأ�شر  وقائًما  مقت�شًرا 

عام، وغر�س مفهوم اأن اجلمعية للجميع، ولي�س لفئة معّينة 

فقط«، واأ�شار مدير حملة التربع بالدم علي احلجريي اإىل اأن 

التربع بالدم، وهي  التربع بالدم هي باكورة م�شاريع  حملة 

الإمام  وفاة  ذكرى  مع  تزامًنا  عام  كل  �شت�شمر  التي  احلملة 

ال�شادق عليه ال�شالم، وهي ر�شالة اأن اجلمعية تخدم اجلميع 

دون ا�شتثناء، لفًتا اإىل اأن عدد املتربعني امل�شجلني يف احلملة 

فاق الـ100 متربع.

الثقايف  بوري  نادي  رئي�س  اأ�شاد  مت�شل،  �شعيد  على 

للحملة،  املنظمني  بجهود  البوري  ح�شني  حممد  والريا�شي 

النادي واجلمعية  اأن تواأمة  اإذ عملوا عليها ليل نهار، موؤكًدا 

�شت�شتمر، وهي تواأمة قدمية متجددة م�شتمرة خلدمة الأهايل 

الفعالية واحل�شور  مثنًيا على جناح  ا�شتثناء،  دون  جميًعا 

ال�شبابي فيها، متمنًيا لهم التوفيق والنجاح.

د.  اأحمد حممد الأن�صاريد.خالد بن عبدالرحمن العوهلي

 جانب من حملة التربع بالدم يف قرية بوري 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12104/pdf/INAF_20220529014753374.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/963243/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
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 برعاية وزير التربية.. »الخليج العربي« 
تحتفي بتخريج دفعتين في الطب والدراسات العليا

رع��ى رئيس مجل��س أمناء مجل��س التعليم العال��ي، وزير 
التربي��ة والتعلي��م الدكتور ماج��د النعيمي حف��ل تخريج 
568 طالب��ًا وطالبة من دول مجل��س التعاون لدول الخليج 
العربية بجامعة الخلي��ج العربي، منهم 372 طالبًا وطالبة 
م��ن كلية الطب والعلوم الطبي��ة، و 196طالبًا وطالبة من 
كلية الدراس��ات العليا، من دفعتي 2020 - 2019 ، 2020 

- 2021، بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج.
وق��ّدم رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد العوهلي 
ش��كره ألصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون 
الخليج��ي على دعمه��م الكريم والالمح��دود للجامعة، هذا 
المش��روع الخليج��ي المش��ترك ومتابعته��م المس��تمرة 
لمس��يرتها التعليمي��ة، كما هنأ الطلب��ة والطالبات بهذه 

المناسبة.
وأكد أن ه��ذا اإلنجاز، هو نقطة االنطالق والتحول في حياة 
كل طال��ب للحي��اة العملية م��ن أجل مس��تقبل ناجح بعد 
النهل من العلم والمعرفة أجودها ومن المهارات أفضلها 

وأحدثها وأقواها.
م��ن جانبه، عبر نائ��ب رئيس الجامعة للش��ؤون اإلدارية، 
عميد ش��ؤون الطلبة الدكت��ور عبدالرحمن إس��ماعيل في 
كلم��ة ألقاه��ا خالل الحف��ل عن فخ��ره بتخري��ج كوكبتين 
متميزتين من طلبة العل��م الذين كابدوا الصعاب وتحدوا 
ظ��روف الجائح��ة التي ألمت بكاف��ة دول العال��م، ليعطوا 

نموذجًا مشرفًا للجد واالجتهاد وللمثابرة والنجاح.
وق��ال: »تواص��ل الجامعة حرصه��ا على تطوي��ر التعليم، 
إذ تواص��ل تدش��ين البرام��ج المبتك��رة، وتهي��ئ مراف��ق 
الجامع��ة وبنيته��ا البحثية والتكنولوجية، م��ن أجل توفير 
بيئ��ة تعليمي��ة متطورة تس��اهم ف��ي تحقي��ق المعرفة 
والبح��ث العلمي واالبتكار«، مستش��هدًا بعدد من البرامج 
الهادفة للتعامل مع التحديات االس��تراتيجية التي تواجه 
مجتمعات الخلي��ج العربي كبرنامج الدكت��وراه اإلكلينيكي 
في ط��ب العائلة، وبرنامج ماجستيرحوس��بة الجيل القادم 
ال��ذي يوظف أح��دث التقنيات ف��ي مجال األمِن الس��يبراني 

وتطبيقاُت الذكاِء االصطناعي.

وأض��اف بالقول: »ستدش��ن الجامع��ة قريب��ًا مركز الطب 
التجدي��دي للخاليا الجذعية والع��الج الجيني بعد أن هيأت 
له أحدث األجهزة والكوادر المؤهلة، ونأمل أن يحقق طفرًة 
علميًة غير مس��بوقة في دول المنطقة من شأنها التصدي 

للعديد من األمراض المستعصية«.
وع��رج عل��ى ذكر عدد م��ن الش��هادات واالعتم��ادات التي 
حصلت عليها الجامعة بفضل السياسات اإلدارية بالجامعة 
الداعمة للجودة واالبتكار، كحصول المركز الطبي الجامعي 
على اعتم��اد اللجنة الدولية المش��تركة لج��ودة الخدماِت 
»JCI »، واعتم��اد مرك��ز األميرة الجوه��رة للطب الجزيئي 
وعل��وم المورثات م��ن الجمعية األمريكي��ة لعلم األمراض 
»CAP«، إلى جانب حصول الجامعة على رس��الة إشادة من 
مركز هنري ف��ورد الطبي في الوالي��ات المتحدة األمريكية 
تثن��ي على مس��توى خريجي كلي��ة الطب والعل��وم الطبية 

ممن تلقوا تدريبهم في المركز«.
وأعرب عن فخره بحص��ول الجامعة على ترتيب متقدم في 
تصنيَف س��يماجو العالمي للجامع��ات، الذي وضع الجامعة 
بي��ن الجامعات المتميزة التي تنش��ُر م��ا ال يقل عن 100 
بحث عالمي س��نويًا، موضحًا أن كل هذه اإلنجازات تحققت 
بفض��ل من اهلل تعالى ث��م بتكاتف جهود أعض��اِء الهيئة 

األكاديمية واإلدارية.
وأثنى يوس��ف، على جهود المجلس األعل��ى للصحة ووزارة 
الصح��ة ومختل��ف القطاع��ات والمستش��فيات لدعمه��م 
ف��ي  الط��ب  طلب��ة  وتدري��ب  للجامع��ة،  ومس��اندتهم 
المستش��فيات والمراكِز الصحية، إلى جان��ب وزراء التربية 
والتعليم والتعليم العالي ب��دول مجلس التعاون الخليجي 
الذين يش��كلون المؤتمر العام للجامعة والمشرفين على 
رسم السياسة العامة للجامعة، وإلى مجلس أمناء الجامعة 

عل��ى مس��اندتهم ودعمهم المتواص��ل للجامع��ة، مقدرًا 
جهود جميع الزمالء القائمين على اإلعداد لهذا الحفل.

وبالنياب��ة ع��ن الخريجي��ن، ألق��ى كل م��ن ش��يخة مرزوق 
الجويس��ري وعل��ي محم��د حم��ود وفيص��ل أس��امة العلي 
وفاطمة ناص��ر الفايز كلمة عبروا فيه��ا عن فخرهم لبلوغ 
يوم التخرج على الرغم من الظروف الصعبة في ظل جائحة 
كورونا، حيث التباعد والتحصيل العلمي في ظروف جمعت 
الدراس��ة عن بعد والحض��ور الفعلي وتحم��ل عناء خطورة 

التنقل بين المطارات.
وأكدوا أنهم وبعد س��نوات الدراس��ة أصبحوا شركاء لرحلة 
الكفاح، وأخوة في السراء والضراء، قضوا معًا ساعات طويلة 
م��ن جد واجتهاد، تعلموا فيها أساس��يات العلوم والبحوث 
والطب في صرح الجامعة، البيت الثاني الذي احتواهم رغم 
كل الصعوبات االس��تثنائية، وهي��أت لهم فرص االنخراط 
باألنش��طة والفعالي��ات الطالبي��ة والمؤتم��رات العلمية 
فبنت فيه��م الش��خصية الجامعي��ة المتكامل��ة والمتزنة 
وهيأته��م للحي��اة العملي��ة وتحم��ل المس��ؤولية لتولي 
مناصب مهني��ة وقيادية في المس��تقبل، فضاًل عن تعزيز 
الهوية الخليجية فأصبح لكل طالب في كل بلد خليجي بيت 
فيه األخت واألخ، فكانت الجامعة على حد تعبيرهم الصرح 
العلمي الذي تتجس��د فيه وحدة العمل الخليجي المشترك 
وتتحقق فيه رؤى االتحاد الخليجي. وس��لم رئيس الجامعة، 
ونائبه الدكتور عبدالرحمن يوس��ف، وعميد كلية الدراسات 
العليا الدكتور أس��عود المحاميد ورئيس القبول والتسجيل 
عبد الحميد مرهون، الش��هادات عل��ى الخريجين من كلية 

الدراسات العليا من حملة درجة الدكتوراه والماجستير.
فيما س��لم عميد كلية الطب والعل��وم الطبية الدكتور عبد 
الحليم ضيف اهلل، الش��هادات للطلب��ة الخرجين والخريجات 
من كلية الطب والعلوم الطبية. وفي أول أسماء المكرمين، 
ك��رم رئي��س الجامعة ذوي الطلب��ة األعزاء الذي��ن انتقلت 
أرواحه��م إلى الرفيق األعلى ولم يتمكن��وا من حضور حفل 
التخ��رج هم طال��ب الدكتوراه فاضل محم��د المري وطالب 

الطب ثامر عادل الجشي.

بالتعاون بين »الخليج العربي« و»السلمانية« و»نوفارتس«

 البدء بإجراء بحوث سريرية لدواء 
»كريزانليزوماب« لتخفيف نوبات »السكلر«

وقع رئي��س جامعة الخليج العرب��ي الدكتور خالد 
العوهل��ي اتفاقي��ة تع��اون ثالثية األط��راف مع 
الحكومي��ة  للمستش��فيات  التنفي��ذي  الرئي��س 
الدكت��ور أحم��د األنص��اري ومديري��ن تنفيذي��ن 
لش��ركة نوفارتيس، بهدف الب��دء في إجراء بحوث 
س��ريرية إكلينيكية لدواء »كريزانليزوماب« نهاية 
مايو الجاري، للمس��اهمة في تقلي��ل آالم ونوبات 

مرضى فقر الدم المنجلي »السكلر«.
وتدخل االتفاقية، في إطار مساعي وحرص مجمع 
الس��لمانية والجامع��ة، عل��ى تطوي��ر الكفاي��ات 
والقدرات البحريني��ة والخليجية لتلبية االحتياجات 
الوطني��ة والخليجية لريادة األبح��اث اإلكلينيكية، 
واس��تمرار مس��اعي بناء عالقات التع��اون الدولي 
مع مؤسس��ات البحث العلم��ي القيادية إلى جانب 
التع��اون م��ع ش��ركات األدوية العمالق��ة لخدمة 
مصلح��ة واحتياج��ات البحري��ن ودول ومجتمعات 

دول الخليج العربية.
وته��دف االتفاقية، إلى المس��اهمة ف��ي تحقيق 
رؤية صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء، 
الس��اعية إل��ى تقديم أفض��ل الخدم��ات الصحية 
وتحقي��ق التغطي��ة الصحي��ة الش��املة وتطوي��ر 
منظوم��ة الخدم��ات الصحية والبح��ث عن أفضل 

الحلول العالجية لمختلف األمراض. 
كما تهدف، إلى دعم جهود الجامعة التي تضع كل 
خبراتها وقدراتها وإمكانياتها البحثية في تطوير 
ق��درات المستش��فيات الحكومي��ة ف��ي البحرين، 
ولتطوير البحوث الس��ريرية باالستناد على األدلة 
والبراهين الناتجة من األبحاث السريرية في مجال 
األمراض الس��ائدة بما في ذلك م��رض فقر الدم 
المنجلي المنتش��ر في دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
وأكد األنصاري، أن هذه الشراكة مع مركز األبحاث 
اإلكلينيكي��ة بجامع��ة الخلي��ج العرب��ي وش��ركة 

»نوفارتي��س«، م��ن أجل إجراء البحوث الس��ريرية 
الالزم��ة العتم��اد دواء »كريزانليزوم��اب« ضمن 
البروتوك��ول العالجي لمرض فقر ال��دم المنجلي 

»السكلر«.
وأكد على األهمية البالغة لهذه الدراسة السريرية 
على صعيد تحس��ين التجربة العالجية للمرضى، 
والتخفيف من آالم نوبات »الس��كلر« والمس��اعدة 
عل��ى التحكم في آثارها بم��ا ينعكس إيجابيًا على 

الحياة الصحية للمرضى.
وأعرب عن فخره بكافة الكوادر الصحية المشاركة 
في الدراس��ة الس��ريرية، من مركز أم��راض الدم 
الوراثي��ة بمجم��ع الس��لمانية الطب��ي، والذي��ن 
يمثلون م��ا تضمه المستش��فيات الحكومية من 
كوادر صحية مؤهلة تس��اهم في دعم المنظومة 
الصحية على مختلف األصعدة بأداء متميز وكفاءة 

عالية.
وأضاف األنص��اري بأن الوضع الصحي الراهن، وما 
ش��هده العالم إب��ان جائحة كورونا ف��ي العامين 
الماضيين سلط الضوء على أهمية البحوث الطبية 

ودورها المحوري في االرتقاء بالخدمات الصحية.
وأشاد باالهتمام الذي توليه القيادة في البحرين 
بالمجال البحث��ي، وحرصها عل��ى مواكبة التطور 
والتنام��ي المتس��ارع ف��ي العل��وم الطبي��ة على 
المستوى العالمي، بما يدعم مساعي المؤسسات 
الصحي��ة الحكومي��ة لتوفير رعاية صحية ش��املة 
للمواطني��ن  عالي��ة  نوعي��ة  وذات  ومتكامل��ة 
والمقيمي��ن، ويعزز مكانة المملك��ة كمركز رائد 

للطب الحديث في المنطقة.
من جانبه، أك��د العوهل��ي أن االتفاقية، تعكس 
المستوى الرفيع والثقة الدولية في الفريق الطبي 
بمجمع السلمانية الطبي، وتعد دلياًل على الريادة 
العلمية والعالمية الطبية لدى الهيئة األكاديمية 
بالجامعة. وأضاف أن ه��ذه االتفاقية تحقق عددًا 
من أهداف جامعة الخلي��ج العربي، منها التصدي 

للقضايا االس��تراتيجية التي تواج��ه دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة أو منفردة، 
وكذلك تطوي��ر المبادرات اإلبداعي��ة والمبتكرة، 
وتعزيز التعاون مع ش��ركاء الجامعة في البحرين 
ودول الخلي��ج العربية، وكذلك التعاون الدولي مع 
المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، حيث إن 
الجامعة أحرزت تقدمًا في كس��ب ثقة مؤسس��ات 
البحث العلمي والش��ركات الدولية التي عززت من 
تعاونها مع الجامعة في مجال األبحاث اإلكلينيكية 

في غضون السنوات القليلة الماضية.
وأش��ار رئيس مركز األبحاث الس��ريرية بالجامعة 
الدكت��ور عادل مذك��ور، إل��ى أن الجامعة ومجمع 
الس��لمانية الطبي، تمكنا من خالل االتفاقية من 
تحقيق مش��روع ش��راكة حقيقية متكامل يش��مل 
تدريبي��ة  دورات  وتطوي��ر  الس��ريرية،  األبح��اث 
وورش��ات عمل متخصص��ة لتطوير وح��دة بحوث 
س��ريرية في مجمع الس��لمانية الطب��ي والحصول 
على ش��هادة االعتماد للباحثين المش��اركين في 

الممارسات اإلكلينيكية الجيدة. 
وبموجب االتفاقية، تتولى الجامعة دورًا رئيسًا في 
اإلشراف على الدراسة الس��ريرية والدعم المباشر 
لباحثي مجمع الس��لمانية الطبي في تنفيذ البحث 
الس��ريري، إضافة إلى القيام بالدورات التدريبية، 
فيما تتكفل شركة »نوفارتس« بالتمويل المادي 

وتوفير كل مستلزمات البحث السريري. 
وس��يتم إجراء هذه الدراسة الس��ريرية في 3 دول 
خليجية باإلضافة إلى البحرين، حيث س��يتم إدخال 
حوال��ي 250 مريض��ًا، منهم 50 مريضًا مش��اركًا 
م��ن مملك��ة البحري��ن يت��م معالجته��م بعق��ار 
»كريزانليزوماب« وسيتم متابعتهم لمدة سنتين 
بمع��دل زي��ارة واحدة كل ش��هرين بهدف تحديد 
م��دى فاعلية هذا العق��ار في التخفي��ف من حدة 
نوبة األلم التي يعاني منها مرضى السكلر ورصد 

أي أعراض جانبية قد تظهر.

 األنصاري يحتفل بتخرج 
كريمته ليا من »بيان البحرين«

احتفل الدكتور أحم��د األنصاري، بتخرج كريمته ليا األنصاري 
من مدرسة بيان البحرين حيث نالت مرتبة الشرف العالي.

وأعرب األنص��اري وعائلته عن س��عادتهم بتخ��رج كريمته، 
متمني��ن لها دوام التوفيق خالل دراس��تها للطب في جامعة 

بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/29/watan-20220529.pdf?1653800043
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1008158
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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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 برعاية وزير التربية.. »الخليج العربي« 
تحتفي بتخريج دفعتين في الطب والدراسات العليا

رع��ى رئيس مجل��س أمناء مجل��س التعليم العال��ي، وزير 
التربي��ة والتعلي��م الدكتور ماج��د النعيمي حف��ل تخريج 
568 طالب��ًا وطالبة من دول مجل��س التعاون لدول الخليج 
العربية بجامعة الخلي��ج العربي، منهم 372 طالبًا وطالبة 
م��ن كلية الطب والعلوم الطبي��ة، و 196طالبًا وطالبة من 
كلية الدراس��ات العليا، من دفعتي 2020 - 2019 ، 2020 

- 2021، بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج.
وق��ّدم رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد العوهلي 
ش��كره ألصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون 
الخليج��ي على دعمه��م الكريم والالمح��دود للجامعة، هذا 
المش��روع الخليج��ي المش��ترك ومتابعته��م المس��تمرة 
لمس��يرتها التعليمي��ة، كما هنأ الطلب��ة والطالبات بهذه 

المناسبة.
وأكد أن ه��ذا اإلنجاز، هو نقطة االنطالق والتحول في حياة 
كل طال��ب للحي��اة العملية م��ن أجل مس��تقبل ناجح بعد 
النهل من العلم والمعرفة أجودها ومن المهارات أفضلها 

وأحدثها وأقواها.
م��ن جانبه، عبر نائ��ب رئيس الجامعة للش��ؤون اإلدارية، 
عميد ش��ؤون الطلبة الدكت��ور عبدالرحمن إس��ماعيل في 
كلم��ة ألقاه��ا خالل الحف��ل عن فخ��ره بتخري��ج كوكبتين 
متميزتين من طلبة العل��م الذين كابدوا الصعاب وتحدوا 
ظ��روف الجائح��ة التي ألمت بكاف��ة دول العال��م، ليعطوا 

نموذجًا مشرفًا للجد واالجتهاد وللمثابرة والنجاح.
وق��ال: »تواص��ل الجامعة حرصه��ا على تطوي��ر التعليم، 
إذ تواص��ل تدش��ين البرام��ج المبتك��رة، وتهي��ئ مراف��ق 
الجامع��ة وبنيته��ا البحثية والتكنولوجية، م��ن أجل توفير 
بيئ��ة تعليمي��ة متطورة تس��اهم ف��ي تحقي��ق المعرفة 
والبح��ث العلمي واالبتكار«، مستش��هدًا بعدد من البرامج 
الهادفة للتعامل مع التحديات االس��تراتيجية التي تواجه 
مجتمعات الخلي��ج العربي كبرنامج الدكت��وراه اإلكلينيكي 
في ط��ب العائلة، وبرنامج ماجستيرحوس��بة الجيل القادم 
ال��ذي يوظف أح��دث التقنيات ف��ي مجال األمِن الس��يبراني 

وتطبيقاُت الذكاِء االصطناعي.

وأض��اف بالقول: »ستدش��ن الجامع��ة قريب��ًا مركز الطب 
التجدي��دي للخاليا الجذعية والع��الج الجيني بعد أن هيأت 
له أحدث األجهزة والكوادر المؤهلة، ونأمل أن يحقق طفرًة 
علميًة غير مس��بوقة في دول المنطقة من شأنها التصدي 

للعديد من األمراض المستعصية«.
وع��رج عل��ى ذكر عدد م��ن الش��هادات واالعتم��ادات التي 
حصلت عليها الجامعة بفضل السياسات اإلدارية بالجامعة 
الداعمة للجودة واالبتكار، كحصول المركز الطبي الجامعي 
على اعتم��اد اللجنة الدولية المش��تركة لج��ودة الخدماِت 
»JCI »، واعتم��اد مرك��ز األميرة الجوه��رة للطب الجزيئي 
وعل��وم المورثات م��ن الجمعية األمريكي��ة لعلم األمراض 
»CAP«، إلى جانب حصول الجامعة على رس��الة إشادة من 
مركز هنري ف��ورد الطبي في الوالي��ات المتحدة األمريكية 
تثن��ي على مس��توى خريجي كلي��ة الطب والعل��وم الطبية 

ممن تلقوا تدريبهم في المركز«.
وأعرب عن فخره بحص��ول الجامعة على ترتيب متقدم في 
تصنيَف س��يماجو العالمي للجامع��ات، الذي وضع الجامعة 
بي��ن الجامعات المتميزة التي تنش��ُر م��ا ال يقل عن 100 
بحث عالمي س��نويًا، موضحًا أن كل هذه اإلنجازات تحققت 
بفض��ل من اهلل تعالى ث��م بتكاتف جهود أعض��اِء الهيئة 

األكاديمية واإلدارية.
وأثنى يوس��ف، على جهود المجلس األعل��ى للصحة ووزارة 
الصح��ة ومختل��ف القطاع��ات والمستش��فيات لدعمه��م 
ف��ي  الط��ب  طلب��ة  وتدري��ب  للجامع��ة،  ومس��اندتهم 
المستش��فيات والمراكِز الصحية، إلى جان��ب وزراء التربية 
والتعليم والتعليم العالي ب��دول مجلس التعاون الخليجي 
الذين يش��كلون المؤتمر العام للجامعة والمشرفين على 
رسم السياسة العامة للجامعة، وإلى مجلس أمناء الجامعة 

عل��ى مس��اندتهم ودعمهم المتواص��ل للجامع��ة، مقدرًا 
جهود جميع الزمالء القائمين على اإلعداد لهذا الحفل.

وبالنياب��ة ع��ن الخريجي��ن، ألق��ى كل م��ن ش��يخة مرزوق 
الجويس��ري وعل��ي محم��د حم��ود وفيص��ل أس��امة العلي 
وفاطمة ناص��ر الفايز كلمة عبروا فيه��ا عن فخرهم لبلوغ 
يوم التخرج على الرغم من الظروف الصعبة في ظل جائحة 
كورونا، حيث التباعد والتحصيل العلمي في ظروف جمعت 
الدراس��ة عن بعد والحض��ور الفعلي وتحم��ل عناء خطورة 

التنقل بين المطارات.
وأكدوا أنهم وبعد س��نوات الدراس��ة أصبحوا شركاء لرحلة 
الكفاح، وأخوة في السراء والضراء، قضوا معًا ساعات طويلة 
م��ن جد واجتهاد، تعلموا فيها أساس��يات العلوم والبحوث 
والطب في صرح الجامعة، البيت الثاني الذي احتواهم رغم 
كل الصعوبات االس��تثنائية، وهي��أت لهم فرص االنخراط 
باألنش��طة والفعالي��ات الطالبي��ة والمؤتم��رات العلمية 
فبنت فيه��م الش��خصية الجامعي��ة المتكامل��ة والمتزنة 
وهيأته��م للحي��اة العملي��ة وتحم��ل المس��ؤولية لتولي 
مناصب مهني��ة وقيادية في المس��تقبل، فضاًل عن تعزيز 
الهوية الخليجية فأصبح لكل طالب في كل بلد خليجي بيت 
فيه األخت واألخ، فكانت الجامعة على حد تعبيرهم الصرح 
العلمي الذي تتجس��د فيه وحدة العمل الخليجي المشترك 
وتتحقق فيه رؤى االتحاد الخليجي. وس��لم رئيس الجامعة، 
ونائبه الدكتور عبدالرحمن يوس��ف، وعميد كلية الدراسات 
العليا الدكتور أس��عود المحاميد ورئيس القبول والتسجيل 
عبد الحميد مرهون، الش��هادات عل��ى الخريجين من كلية 

الدراسات العليا من حملة درجة الدكتوراه والماجستير.
فيما س��لم عميد كلية الطب والعل��وم الطبية الدكتور عبد 
الحليم ضيف اهلل، الش��هادات للطلب��ة الخرجين والخريجات 
من كلية الطب والعلوم الطبية. وفي أول أسماء المكرمين، 
ك��رم رئي��س الجامعة ذوي الطلب��ة األعزاء الذي��ن انتقلت 
أرواحه��م إلى الرفيق األعلى ولم يتمكن��وا من حضور حفل 
التخ��رج هم طال��ب الدكتوراه فاضل محم��د المري وطالب 

الطب ثامر عادل الجشي.

بالتعاون بين »الخليج العربي« و»السلمانية« و»نوفارتس«

 البدء بإجراء بحوث سريرية لدواء 
»كريزانليزوماب« لتخفيف نوبات »السكلر«

وقع رئي��س جامعة الخليج العرب��ي الدكتور خالد 
العوهل��ي اتفاقي��ة تع��اون ثالثية األط��راف مع 
الحكومي��ة  للمستش��فيات  التنفي��ذي  الرئي��س 
الدكت��ور أحم��د األنص��اري ومديري��ن تنفيذي��ن 
لش��ركة نوفارتيس، بهدف الب��دء في إجراء بحوث 
س��ريرية إكلينيكية لدواء »كريزانليزوماب« نهاية 
مايو الجاري، للمس��اهمة في تقلي��ل آالم ونوبات 

مرضى فقر الدم المنجلي »السكلر«.
وتدخل االتفاقية، في إطار مساعي وحرص مجمع 
الس��لمانية والجامع��ة، عل��ى تطوي��ر الكفاي��ات 
والقدرات البحريني��ة والخليجية لتلبية االحتياجات 
الوطني��ة والخليجية لريادة األبح��اث اإلكلينيكية، 
واس��تمرار مس��اعي بناء عالقات التع��اون الدولي 
مع مؤسس��ات البحث العلم��ي القيادية إلى جانب 
التع��اون م��ع ش��ركات األدوية العمالق��ة لخدمة 
مصلح��ة واحتياج��ات البحري��ن ودول ومجتمعات 

دول الخليج العربية.
وته��دف االتفاقية، إلى المس��اهمة ف��ي تحقيق 
رؤية صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء، 
الس��اعية إل��ى تقديم أفض��ل الخدم��ات الصحية 
وتحقي��ق التغطي��ة الصحي��ة الش��املة وتطوي��ر 
منظوم��ة الخدم��ات الصحية والبح��ث عن أفضل 

الحلول العالجية لمختلف األمراض. 
كما تهدف، إلى دعم جهود الجامعة التي تضع كل 
خبراتها وقدراتها وإمكانياتها البحثية في تطوير 
ق��درات المستش��فيات الحكومي��ة ف��ي البحرين، 
ولتطوير البحوث الس��ريرية باالستناد على األدلة 
والبراهين الناتجة من األبحاث السريرية في مجال 
األمراض الس��ائدة بما في ذلك م��رض فقر الدم 
المنجلي المنتش��ر في دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
وأكد األنصاري، أن هذه الشراكة مع مركز األبحاث 
اإلكلينيكي��ة بجامع��ة الخلي��ج العرب��ي وش��ركة 

»نوفارتي��س«، م��ن أجل إجراء البحوث الس��ريرية 
الالزم��ة العتم��اد دواء »كريزانليزوم��اب« ضمن 
البروتوك��ول العالجي لمرض فقر ال��دم المنجلي 

»السكلر«.
وأكد على األهمية البالغة لهذه الدراسة السريرية 
على صعيد تحس��ين التجربة العالجية للمرضى، 
والتخفيف من آالم نوبات »الس��كلر« والمس��اعدة 
عل��ى التحكم في آثارها بم��ا ينعكس إيجابيًا على 

الحياة الصحية للمرضى.
وأعرب عن فخره بكافة الكوادر الصحية المشاركة 
في الدراس��ة الس��ريرية، من مركز أم��راض الدم 
الوراثي��ة بمجم��ع الس��لمانية الطب��ي، والذي��ن 
يمثلون م��ا تضمه المستش��فيات الحكومية من 
كوادر صحية مؤهلة تس��اهم في دعم المنظومة 
الصحية على مختلف األصعدة بأداء متميز وكفاءة 

عالية.
وأضاف األنص��اري بأن الوضع الصحي الراهن، وما 
ش��هده العالم إب��ان جائحة كورونا ف��ي العامين 
الماضيين سلط الضوء على أهمية البحوث الطبية 

ودورها المحوري في االرتقاء بالخدمات الصحية.
وأشاد باالهتمام الذي توليه القيادة في البحرين 
بالمجال البحث��ي، وحرصها عل��ى مواكبة التطور 
والتنام��ي المتس��ارع ف��ي العل��وم الطبي��ة على 
المستوى العالمي، بما يدعم مساعي المؤسسات 
الصحي��ة الحكومي��ة لتوفير رعاية صحية ش��املة 
للمواطني��ن  عالي��ة  نوعي��ة  وذات  ومتكامل��ة 
والمقيمي��ن، ويعزز مكانة المملك��ة كمركز رائد 

للطب الحديث في المنطقة.
من جانبه، أك��د العوهل��ي أن االتفاقية، تعكس 
المستوى الرفيع والثقة الدولية في الفريق الطبي 
بمجمع السلمانية الطبي، وتعد دلياًل على الريادة 
العلمية والعالمية الطبية لدى الهيئة األكاديمية 
بالجامعة. وأضاف أن ه��ذه االتفاقية تحقق عددًا 
من أهداف جامعة الخلي��ج العربي، منها التصدي 

للقضايا االس��تراتيجية التي تواج��ه دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة أو منفردة، 
وكذلك تطوي��ر المبادرات اإلبداعي��ة والمبتكرة، 
وتعزيز التعاون مع ش��ركاء الجامعة في البحرين 
ودول الخلي��ج العربية، وكذلك التعاون الدولي مع 
المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، حيث إن 
الجامعة أحرزت تقدمًا في كس��ب ثقة مؤسس��ات 
البحث العلمي والش��ركات الدولية التي عززت من 
تعاونها مع الجامعة في مجال األبحاث اإلكلينيكية 

في غضون السنوات القليلة الماضية.
وأش��ار رئيس مركز األبحاث الس��ريرية بالجامعة 
الدكت��ور عادل مذك��ور، إل��ى أن الجامعة ومجمع 
الس��لمانية الطبي، تمكنا من خالل االتفاقية من 
تحقيق مش��روع ش��راكة حقيقية متكامل يش��مل 
تدريبي��ة  دورات  وتطوي��ر  الس��ريرية،  األبح��اث 
وورش��ات عمل متخصص��ة لتطوير وح��دة بحوث 
س��ريرية في مجمع الس��لمانية الطب��ي والحصول 
على ش��هادة االعتماد للباحثين المش��اركين في 

الممارسات اإلكلينيكية الجيدة. 
وبموجب االتفاقية، تتولى الجامعة دورًا رئيسًا في 
اإلشراف على الدراسة الس��ريرية والدعم المباشر 
لباحثي مجمع الس��لمانية الطبي في تنفيذ البحث 
الس��ريري، إضافة إلى القيام بالدورات التدريبية، 
فيما تتكفل شركة »نوفارتس« بالتمويل المادي 

وتوفير كل مستلزمات البحث السريري. 
وس��يتم إجراء هذه الدراسة الس��ريرية في 3 دول 
خليجية باإلضافة إلى البحرين، حيث س��يتم إدخال 
حوال��ي 250 مريض��ًا، منهم 50 مريضًا مش��اركًا 
م��ن مملك��ة البحري��ن يت��م معالجته��م بعق��ار 
»كريزانليزوماب« وسيتم متابعتهم لمدة سنتين 
بمع��دل زي��ارة واحدة كل ش��هرين بهدف تحديد 
م��دى فاعلية هذا العق��ار في التخفي��ف من حدة 
نوبة األلم التي يعاني منها مرضى السكلر ورصد 

أي أعراض جانبية قد تظهر.

 األنصاري يحتفل بتخرج 
كريمته ليا من »بيان البحرين«

احتفل الدكتور أحم��د األنصاري، بتخرج كريمته ليا األنصاري 
من مدرسة بيان البحرين حيث نالت مرتبة الشرف العالي.

وأعرب األنص��اري وعائلته عن س��عادتهم بتخ��رج كريمته، 
متمني��ن لها دوام التوفيق خالل دراس��تها للطب في جامعة 

بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/26/watan-20220526.pdf?1653542189
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1008102
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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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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مترشحون امتطوا صهوة الحصان الخشبي منذ اآلن
كل الذيـــن قرروا دخـــول االنتخابـــات النيابية والبلديـــة القادمة بينوا 
للمواطـــن أن بأيديهـــم الســـحر األعظـــم والنجوميـــة البعيـــدة والقوى 
الصامتة المخيفة لحل جميع مشاكل ومعاناة المواطنين، بل وبعضهم 
قال بثقة إنه ســـيضع التشريعات والقوانين الالزمة ألية مشكلة تطرأ 
علـــى المجتمع، وســـتكون لـــه اليد الطولى فـــي تغيير حيـــاة المواطن 
تغييرا أساسيا وعميقا في اتجاه آماله الواسعة، حيث إن ترشحه هو 

الطريق الوحيد لسعادة ورخاء المواطن.
القضية ليســـت مجرد اســـتبدال ســـتارة بأخرى، والخروج إلى الناس 
بالخطابـــات والشـــعارات واألوهـــام واألحـــالم، ونصب الخيـــام بموائد 
مليئـــة بأنواع متعددة مـــن األطعمة والمشـــروبات واألحاديث التي ال 
تنتهـــي عـــن قضايا المواطن، بل القضية األساســـية هـــي وضع النقاط 
فوق الحروف المطلوبة تماما، وعدم التطلع إلى الثمرة قبل الشـــجرة 

بعجلة ولهفة.
من ال يملك ثقافة العمل البرلماني والبلدي على مختلف المســـتويات، 
عليـــه االبتعاد عن مضمار هـــذا العمل الوطني الكبيـــر وأن يقبلها على 

نفسه بضمير وطني، ليس عيبا أن أكون تلميذا في المرحلة االبتدائية، 
على أن أكون مدرســـا فاشال ال يفقه أبجديات التدريس، لست وحدي 
مـــن يـــرى هذا الرأي، فهنـــاك آالف غيري من المواطنيـــن على اختالف 
وزنهـــم ومكانتهم، والغريب هناك من يأخذنـــا في اتجاه درامي تغلب 
عليـــه صفة العقل الضائع، ونعني بعض البلديين الذين أثبتوا فشـــلهم 
بتفوق يطمحون في الترشح نيابيا بعد حصولهم على جائزة نوبل في 
القصص الخيالية.. عضو دائرتنا منزو بعيدا عن األعين ألربع سنوات، 
واليوم يريد أن ُتفرد له صفحات الجرائد والمجالت للتحدث كمرشح 
نيابي وفقيه، وكل من حوله عليه الجلوس في أماكن صغيرة هادئة.
مـــن ال يســـتطيع أن يـــؤدي هـــذه الرســـالة، فيجـــب أال يمتطـــي صهوة 
الحصـــان الخشـــبي ويتملكه الغرور، فالعمل البرلمانـــي أو البلدي ليس 
لهوا وكســـب مال وألفاظا ومعانـــي وكتبا وخطابات، بل هو هم ثقيل، 
واألمانـــة الوطنيـــة صلب العمـــل وعمود الرســـالة، واإلخـــالص وإنكار 
الـــذات، ودخـــول أي شـــخص بـــدون ثقافـــة ونزاهـــة ســـتنعكس آثاره 

السلبية على المواطن.
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أسامة الماجد

“بشخطة قلم”
كل مواطـــن يئن ويعاني، وتتعطل مصالحه، هو بســـبب شـــخص لم 
يـــؤد واجبـــه كما يجب، وكما يرضي هللا، فلو كان الحال كذلك، لكان 

الناس بغير حالهم اآلن.
مسؤولون يتعالون على المراجعين، ويتهربون من الناس، ويتجنبون 
المســـاجد واألماكـــن العامة، ليكفوا عن نفســـهم أذى الســـؤال، وأذى 

المطلب، وأذى شرح الحال.
فإذا كان األمر به هذا الضيق عليهم والخنق والتأفف، فلم ال يتركون 
هـــذه المناصـــب من األصل؟ أمـــر غريب وعجيب نراه ونســـمعه من 
النـــاس اليوم، وكل يوم، فالبعض - وأقول البعض - كلما علت رتبته 
الوظيفيـــة ومنصبـــه، وزادت صالحياته، ارتفع معها منســـوب الغبن 

والجبن، وضعف أخذ القرار، “بشخطة قلم”.
كلما ارتفع نجمه، أصبح أكثر ابتعادًا عن الناس، وأكثر خوفًا وارتعادًا 
من مالقاتهم، تحت ذريعة الحذر من عدم منح الفرصة للمتربصين، 
ممـــن يبحثـــون وينبشـــون الـــزالت عنـــه هـــو، “عشـــان يطيرونـــه من 
الكرســـي”، والحل هو وقف أخذ القرارات، والتأني بها حتى إشـــعار 

آخر.
الجبـــن في هذه المواقف الحرجة، إشـــكالية كبيرة ال يدفع ضريبتها 
إال البســـطاء مـــن الناس، حين تغلـــق األبواب فـــي وجوههم، وحين 
تختفـــي الحلـــول، وحيـــن يتصـــدد عنهـــم صاحـــب الحـــل، ويكـــون 
مرتعدًا من الســـؤال والطلب، وكأن أبـــواب جهنم قد فتحت له على 

مصراعيها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، كم مسؤوال من هذه الشاكلة قابلتم، 

ورأيتم؟ وما الحل من وجهة نظركم؟.
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إبراهيم النهام

أقلعوا عن تعاطي التبغ

يـــودي التبـــغ بحياة أكثر من 8 ماليين نســـمة ســـنويا، من بينهم أكثر 
من 7 ماليين يتعاطونه بشكل مباشر، و1.2 مليون يتعرضون له من 
دون اختيارهـــم؛ وعليه فإن المســـؤولية تقع علـــى عاتق الحكومات 
التخاذ إجراءات حازمة لمعالجة كارثة التدخين وتداعياته الصحية 

واالجتماعية والبيئية واالقتصادية الهائلة التي يتسبب بها.
مئـــات الســـموم التي ينفثهـــا دخان التبغ فـــي صـــدور المدمنين تبدأ 
بإتـــالف الرئتين بحســـب منظمة الصحة العالميـــة؛ فتوقف التقنيات 
الطبيعية التي تنقي الهواء في المجاري التنفســـية، ما يســـمح لهذه 
السموم بالوصول للرئتين بسهولة أكبر، فتقل كفاءة الرئة، وتنخفض 
القدرة على التنفس الصحيح بســـبب التضخم الناشـــئ في الشـــعب 
الهوائية. هذا ليس كل الضرر، فالدمار الذي يعيثه التدخين في جسد 
المدخـــن يتعـــدى ذلك بكثير حيـــن يصاب المدخنون بســـرطان الرئة 
وأمـــراض الجهاز التنفســـي المزمنة والســـل الرئوي وأمـــراض القلب 

وتصلب الشرايين الذي يقود بهم إلى الوفاة في نهاية المطاف.
على الحكومات العمل بجدية للتنفيذ السريع التفاقية منظمة الصحة 
العالميـــة االطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ والحد من أضـــرار تعاطي 
التبغ بالتوقف عن اســـتيراده كلما كان ذلـــك ممكنا، وزيادة الضرائب 
المفروضة على التبغ بشكل أكبر، ومنع التدخين في األماكن العامة، 
وحظر بيع التبغ للقصر من األطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين الثالثة عشـــرة والســـابعة عشـــرة، وزيادة الرقابة على مواقع بيع 
وشراء السجائر، كما ينبغي على الحكومات حظر الترويج واإلعالن 
للتبـــغ وتعاطي النيكوتين، وتنشـــيط دور اإلعـــالم المحلي والعالمي 
لمكافحـــة التدخيـــن والحث علـــى اإلقالع عنه وبيـــان مخاطره على 
الفـــرد والمجتمع من المدخنين وغيـــر المدخنين. لم يفْت األوان بعد 
على المدخنين الذين قرروا اإلقالع عن تعاطي التبغ إلنقاذ أرواحهم 
وأرواح من حولهم. إن وظائف الرئة تتحســـن في غضون أسبوعين 
من التوقف عن استهالك التبغ، ما يعكس بعض األضرار التي لحقْت 
بهـــا، وكلمـــا أســـرع المدخـــن باإلقالع عـــن التدخين كلمـــا قلت فرص 

اإلصابة بأمراض الرئة المزمنة.
إن التدخين ســـبب رئيسي لإلصابة باالعتالالت الصحية، وانخفاض 
المناعـــة وتدنـــي مســـتوى دخل األســـرة، وتلوث الهـــواء، واضطراب 
العالقات االجتماعية، والعنف األسري واالجتماعي، واحتمال تفشي 
الجرائم كالســـرقة واالعتداء الجســـدي بغية حصول المدمنين على 

التبغ رغم الظروف والمخاطر.

هدى حرم
اطلعُت فـــي إحدى المجالت األجنبية المتخصصة في نشـــر القصص 
ْور الذي يمكـــن أن يلعبه قائد  اإلداريـــة الكثيـــرة والمتنوعـــة، على الـــدَّ
الِفَرق اإلدارية في تحقيق األهداف، وكان من المثير بالفعل في نتائج 
الدراسة أن هناك نسبة ال بأس بها من المديرين لم يتمكنوا من التعرف 
علـــى األهداف الحقيقيـــة لوظيفتهم، وفشـــلوا في تســـجيلها وِذْكرها 

عندما ُطلب منهم ذلك في مقابلة شخصية مع كبار االستشاريين!
بعـــض هـــذه المؤسســـات ُتذكر في قصـــص النجاح المبهـــرة؛ إذ تعطي 
دروســـًا في كيفية النهوض بالمؤسسة، وانتشالها من حالة الفشل إلى 
حالة النجاح، وبعضها اآلخر يرســـم صورة عكسية، صورة الفشل بعد 
النجـــاح.. وفـــي الحالتين فإنـــك أيها المطلع على أخبـــار هذه وتلك لن 
تعدم نفعًا، فتأخذ من األولى أسباب النهوض بعد الفشل فتتبع النهج 

الذي سارت عليه، ومن األخرى أسباب الفشل فتتحاشاها.
عزيـــزي القـــارئ، من بيـــن القصص التـــي اخترتها لك من تلـــك المجلة 
قصـــة تتحـــدث عن ما ُيعـــرف إداريا بــــ “المدير الموســـوس”، ويمكنك 
التعرف عليه بكل يســـر وســـهولة، فتراه يهجم عليك فجأة ليتأكد من 
وجودك في المكتب، أو يوظف أحد األشـــخاص المتعطشـــين للترقية 
علـــى حســـاب أذيـــة اآلخريـــن لينقـــل لـــه األخبار مـــن هنا وهنـــاك، ولو 
استطاع أن يجعل حول رسغك سوارا يترقبك من خالله لما تردد في 

ذلك أبدا! المشـــكلة كما تنقل الدراســـة أن مثل هؤالء المديرين الذين 
يشـــككون فـــي والء فريقهـــم تجدهم ال يلتزمون بوقـــت الدوام، وهم 
أول من يخالف ذلك! بل إنهم آخر من يصل إلى موقع العمل والجميع 

يعرُف ذلك.
تأّكـــْد أن مثـــل هذه األمثلة من اإلداريين ال يكون همهم تطوير العمل، 
أو ابتكار طرق جديدة تتناســـب ومراحل النمو المؤسســـي، بل يبقون 
على قالبهم القديم؛ ألنهم حقيقة ال يملكون أدوات التغيير والتطوير. 
لقـــد كانت قائدة الفريق أقل األعضاء مؤهالً، لكنها تحاول أن تعّوض 
هذا النقص بالتظاهر بإحكام سيطرتها على الموظفين، والتشديد في 
مواعيـــد حضورهـــم وانصرافهـــم فقط، حتى وصل بهـــا الحال إلى أن 
يكون شغلها الشاغل تحركاتهم بين المكاتب، ووجوب أخذ اإلذن عند 
أي تحـــرك، وخلصت الدراســـة إلـــى أن من أكثر المصائـــب التي نبتلي 
بهـــا في مؤسســـاتنا وجود مديـــر للفريق تكون مهمتـــه الكبرى واحدة 
فقـــط، تلـــك المهمـــة التـــي ال تحتاج إلى مؤهـــالت عاليـــة، وال مهارات 
قياديـــة، وهـــي: مهمة التأكد مـــن حضور أعضاء الفريـــق وانصرافهم! 
إنهـــا المهمة العظيمة التي تســـمح للقائـــد أن يذهب إلى بيته ويتناول 
غـــداءه، ويقول بكل فخر: حســـنًا، لقـــد أنجزت مهمتـــي اليوم بنجاح! 

ودمتم بخير.

عباس العمران

مديرة بمهمة واحدة فقط!

كنت أشـــاهد حفل توزيع جوائـــز المعرض الدولي للعلوم والهندســـة، 
“معـــرض ايســـف 2022” الـــذي يجمـــع دول العالـــم بأســـره ألتفاجأ أن 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية تحقـــق 16 مركـــزا عالميا أول باكتســـاح 
منقطـــع النظير لطلبة شـــباب تعـــد أعمارهم كأعمار الزهـــور إن أحببنا 
أن نطلـــق عليهـــم ذلـــك، الحقيقـــة أن االهتمـــام بالعلـــوم أمـــر واجـــب 
ال مفـــر منـــه في هـــذا الزمان مع االنفتـــاح التكنولوجـــي الكبير وقرب 
العالم من بعضه، خصوصا بعد اســـتخدام اإلعالم الجديد الذي دمج 
العالم بأسره فأصبح العالم شبه قرية المتناهية األطراف، لذلك كان 
لزامـــا علينا أمـــام هذا الوضوح والعالمية أن نهتـــم بالتطوير والعلوم، 
خصوصـــا أن منطقة الخليج العربي تتوفر بها ســـمات إنتاج األبطال 
والعلمـــاء فال قصور في المادة أو ســـبل الحيـــاة، بل على العكس تعد 
دول الخليـــج مـــن أفضـــل الـــدول التي عملـــت على تحســـين قدرات 

المعيشة لمواطنيها وقاطنيها.
لكـــن الســـؤال الجدير بالطـــرح هو كيف اســـتطاعت المملكـــة العربية 
الســـعودية أن تنافـــس وتنتزع 16 مركـــزا من فم أكثر الـــدول تقدما، 
وددت لـــو أن وســـائل اإلعالم الخليجية كاملة قـــد ألقت الضوء على 
هـــذا الخبر المهم واســـتضافت صناع القرار والمســـؤولين عن هؤالء 
الشباب والشابات، بل وددت أن تقوم وسائل اإلعالم بإجراء لقاءات 
متفرقـــة مـــع صائدي المراكز األولى وذويهم حتى نتعلم ســـر الخلطة 

منهم، وكيف وصلوا لهذا المستوى الباهر حقا.
إن فـــوز المملكـــة العربية الســـعودية لهـــو محفل كبيـــر وغبطة مميزة 
لقلوبنا ونود لو تتم إقامة فعاليات لتبادل األقران بيننا وبينهم حتى 
نبـــث روح التنافـــس واإليثـــار ونتعلـــم من أولئـــك كيف يكـــون العزم 

والمثابرة على النصر واقتناص المراكز األولى بكل جدارة.

سمر األبيوكي

ماذا فعلت المملكة العربية السعودية؟
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