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بــن  عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف  د.  ــقـــد  عـ
الخارجية،  وزيـــر  الــزيــانــي،  راشـــد 
جــلــســة مــبــاحــثــات مـــع د. مــريــم 
وزيــرة خارجية  المهدي،  الصادق 
في  الشقيقة،  السودان  جمهورية 
تقوم  التي  الرسمية  الزيارة  إطار 

بها لمملكة البحرين.
ــــرب  ــاع؛ أعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وخـــــــالل االجـ
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة عــــن تــرحــيــبــه 
بزيارة وزيرة الخارجية السودانية 
عمق  مــؤكــدًا  الــبــحــريــن،  لمملكة 
بين  القائمة  األخــويــة  الــعــالقــات 
الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــيــن، وحــــرص 
ــم على  ــدائــ مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــ
وتطويرها  العالقات  هــذه  تنمية 
على كل المستويات، والمضي بها 
يلبي  بما  أشمل  آفــاق  نحو  قدمًا 
ــمـــوحـــات وتـــطـــلـــعـــات الــبــلــديــن  طـ
والــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن، مــنــوهــا 
بها  تقوم  التي  الطيبة  بالجهود 
فــي مملكة  الــســودانــيــة  الــجــالــيــة 
المقدرة  ومساهماتها  البحرين 

في مسيرة التنمية بالمملكة.
من جانبها؛ أعربت الدكتورة 

ــدي عــن  ــهــ ــمــ ــادق الــ ــ ــصــ ــ مــــريــــم الــ
البحرين،  سعادتها بزيارة مملكة 
بما  الــســودان  جمهورية  واعــتــزاز 
الشقيقين  الــبــلــديــن  بــيــن  يــربــط 
مــن عــالقــات أخــويــة راســخــة، وما 
ــن تـــطـــور ونـــمـــاء  وصـــلـــت إلـــيـــه مــ
فـــي شــتــى الــمــجــاالت بــمــا يــخــدم 
عن  معربة  المشتركة،  المصالح 
شكر الحكومة السودانية لموقف 
ــد  ــانـ ــسـ ــمـ ــة الــــبــــحــــريــــن الـ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
وجمهورية  الـــســـودان  لجمهورية 
ــن أزمــــــــة ســد  ــ مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة مـ
ــم  ــ ــداعـ ــ ــــي، والـ ــوبـ ــ ــيـ ــ الـــنـــهـــضـــة اإلثـ
لــمــوقــف الــبــلــديــن فـــي الــحــفــاظ 
نهر  فــي  المائية  حقوقهما  على 
البحرين  لمملكة  النيل، متمنية 

دوام التقدم واالزدهار.
وجرى خالل االجتماع بحث 
المشترك  الــتــعــاون  تكثيف  سبل 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
ــعــــدة كــافــة،  الــــســــودان عــلــى األصــ
ــرورة مــواصــلــة تطوير  وتــأكــيــد ضــ
البلدين  بين  المشترك  التعاون 
تحقيًقا  الــمــجــاالت  مختلف  فــي 

إلى  إضافة  المشتركة،  للمصالح 
والتحديات  القضايا  استعراض 
الـــتـــي تــــواجــــه الــــوطــــن الـــعـــربـــي، 
ذات االهتمام  القضايا  وعدد من 

المشترك.
وكــــــانــــــت الــــــدكــــــتــــــورة مـــريـــم 
وزيــرة خارجية  المهدي،  الصادق 
جــمــهــوريــة الــــســــودان الــشــقــيــقــة، 
البحرين  مملكة  إلــى  وصلت  قــد 

أمس.
ــان فــــي اســتــقــبــالــهــا لـــدى  ــ وكــ
عبداللطيف  الــدكــتــور  وصــولــهــا 
بن راشد الزياني وزير الخارجية، 
سفير  الحسن  محمد  وإبــراهــيــم 
مملكة  لــدى  الــســودان  جمهورية 
المسؤولين  من  وعــدد  البحرين، 

في الوزارة. 

استقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى في قصر 
الصخير أمس الدكتور تيدروس غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بمناسبة زيارته 

للمملكة لحضور االفتتاح الرسمي لمكتب المنظمة في البحرين.
وبارك  العالمية،  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  بزيارة  الجاللة  صاحب  رحب  اللقاء،  وخــالل 
التنسيق  وأوجـــه  المتميزة  للعالقات  تتويجًا  يــأتــي  والـــذي  المملكة،  فــي  المنظمة  مكتب  افتتاح 

والتعاون المشترك الذي يجمع بين البحرين ومنظمة الصحة العالمية على مدى عقود طويلة.
وأعرب جاللته عن تقديره وشكره لقيام منظمة الصحة العالمية بإعالن المنامة مدينة صحية 
كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط وذلك لجودة خدمات الرعاية األولية في المراكز الصحية 

باإلضافة إلى المبادرات الهادفة لتعزيز ونشر الوعي الصحي والبرامج الرائدة لمكافحة األمراض 
المزمنة والمعدية. كما أكد جاللته دعم مملكة البحرين لجهود منظمة الصحة العالمية الهادفة 
لألمراض  للتصدي  الدولية  الجهود  لجميع  مساندتها  إلــى  باإلضافة  كــورونــا،  جائحة  لمكافحة 
وحققت  كبيرًا  شــوطــًا  قطعت  المملكة  أن  إلــى  مشيرًا جاللته  الــعــالــم،  أنــحــاء  فــي جميع  واألوبــئــة 
الحملة  استمرار  ظل  في  آثارها  واحــتــواء  كوفيد-19  جائحة  انتشار  من  الحد  في  متميزًا  نجاحًا 
الوطنية للتطعيم والتوجيه بتوفيره لكل مواطن ومقيم على أرض البحرين بشكل مجاني، مثمنًا 
الجهود الكبيرة والمقدرة لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجميع العاملين في الصفوف األمامية من الكادر الصحي 

والتمريضي وكل الجهات المساندة وكذلك تعاون وتكاتف جميع أفراد المجتمع البحريني.
ومن جانبه، أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية عن بالغ شكره وتقديره لحضرة صاحب 
الجاللة على كرم الضيافة وحسن االستقبال، مؤكدًا أن المنظمة تفتخر وتتشرف بافتتاح مكتبها 
في  العالم  مستوى  على  الرائدة  البحرين  بتجربة  مشيدًا  البحرين،  مملكة  في   152 رقم  المحلي 
أشاد  كما  العالمية.  الصحة  توصيات منظمة  يتماشى مع  بما  كورونا  فيروس  التعامل مع جائحة 
بقيادة جاللة الملك المفدى الحكيمة وتطلع منظمة الصحة العالمية إلى زيادة وتطوير عالقاتها 

بمملكة البحرين، من أجل تعزيز الصحة والحفاظ على سالمة العالم ولخدمة المستضعفين.

} جاللة الملك خالل استقبال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

خالل ا�صتقبال جاللته المدير العام لمنظمة ال�صحة العالمية..

�لمل��ك يوؤك��د دع��م �لبحري��ن لجه��ود �لمنظم��ة �لهادف��ة �إل��ى مكافح��ة كورون��ا

العاه���ل يثم���ن الجه���ود الكبي���رة لفري���ق البحري���ن بقي���ادة ول���ي العه���د رئي����س ال���وزراء 

أكـــــد حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن 
البحرين  مملكة  اعــتــزاز  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
بجمهورية  تجمعها  التي  الوثيقة  التاريخية  بالعالقات 
السودان الشقيقة والتي تشهد تطورا مستمرا في جميع 

المجاالت.
جاء ذلك خالل استقبال جاللة الملك المفدى في 
الصادق  المنصورة  مريم  الدكتورة  أمــس  الصخير  قصر 

السودان  بجمهورية  الخارجية  وزيــرة  المهدي  الصديق 
بمناسبة زيارتها للمملكة للمشاركة في االفتتاح الرسمي 
حيث  البحرين،  في  السودانية  للسفارة  الجديد  للمقر 
الفريق  فخامة  أخيه  وتقدير  تحيات  جاللته  إلــى  نقلت 
ــن عــبــدالــفــتــاح الــبــرهــان رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة  أول ركـ
عبداهلل  الدكتور  وأخــيــه  الــســودان،  بجمهورية  االنتقالي 
وتمنياتهما  االنــتــقــالــي  الــــوزراء  رئــيــس مجلس  حــمــدوك 

الطيبة لمملكة البحرين وشعبها دوام الرقي واالزدهار.
وكلفها  السودانية،  الخارجية  بوزيرة  جاللته  ورحــب 
ــى رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة  بــنــقــل تــحــيــاتــه وتــمــنــيــاتــه إلــ
االنــتــقــالــي الــســودانــي ورئــيــس وزرائـــــه ولــشــعــب الــســودان 
جاللته  مــبــاركــًا  ــار،  ــ واالزدهـ التطور  مــن  المزيد  الشقيق 
افتتاح المقر الرسمي لسفارة السودان في المملكة الذي 
تشهده  ومـــا  المتميزة  الثنائية  الــعــالقــات  عــمــق  يعكس 

يخدم  بما  تقدم  من  المشترك  والعمل  التعاون  مسارات 
األهداف والمصالح المشتركة.

البحرين  مملكة  دعـــم  الــلــقــاء  خـــالل  جــاللــتــه  وأكــــد 
والتنمية  واالستقرار  السالم  تعزيز  في  السودان  لجهود 
باإلضافة إلى الدفاع عن قضايا ومصالح األمة العربية، 
معربًا عن تقديره لجهود الجالية السودانية وإسهاماتها 

الطيبة في المسيرة التنموية لمملكة البحرين.

وتقديرها  شكرها  عــن  الــوزيــرة  أعــربــت  جانبها،  مــن 
لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة عــلــى كــــرم الــضــيــافــة وحــســن 
تطوير  في  جاللته  بجهود  اعتزازها  مؤكدة  االستقبال، 
السودان قيادًة  السودانية، وما يكنه  البحرينية  العالقات 
وشعبًا من تقدير كبير لمملكة البحرين بقيادة جاللته، 
العمل  المشرف في ترسيخ دعائم  البحرين  ودور مملكة 

العربي المشترك.

خالل ا�صتقبال جاللته وزيرة خارجية ال�صودان..

�لمل��ك يوؤك��د �عت��ز�ز �لبحري��ن بالعالق��ات �لتاريخي��ة �لوثيق��ة بي��ن �لبلدي��ن

وزيرة الخارجية ال�صودانية ت�صيد بدور البحرين الم�صرف في تر�صيخ دعائم العمل العربي الم�صترك

} جاللة الملك ي�ستقبل وزيرة خارجية ال�سودان.

جل�س�ة مباحث�ات م�س�تركة بي�ن وزي�ري خارجي�ة �لبحرين و�ل�س�ود�ن

} وزير الخارجية ونظيرته ال�سودانية.

ــلــــقــــى حـــــضـــــرة صـــاحـــب  تــ
ــد بــن  ــمـ ــلـــك حـ ــمـ الــــجــــاللــــة الـ
عـــاهـــل  خـــلـــيـــفـــة،  آل  ــيـــســـى  عـ
الــبــالد الــمــفــدى، بــرقــيــة شكر 
وعرفان من فائقة بنت سعيد 
ــة،  ــحـ ــح، وزيــــــــــرة الـــصـ ــ ــالـ ــ ــصـ ــ الـ
ــا أســـــمـــــى آيــــــات  ــهــ ــيــ رفـــــعـــــت فــ
الــشــكــر والـــتـــقـــديـــر والـــعـــرفـــان 
المفدى  الملك  جاللة  لدعم 
والتوجيهات  الصحي  للقطاع 
الكريمة  والــرعــايــة  الــســديــدة 
الصفوف  في  العاملين  لكافة 

األمامية.
مــا  أن  الــــــوزيــــــرة  وأكـــــــــدت 
من  البحرين  مملكة  حققته 
ــز مــتــقــدمــة  ــراكـ ــى مـ ــول إلــ ــ وصـ
استعراض  خــالل  مــن  عالميا 
ــا الــــمــــتــــمــــيــــزة فـــي  ــهــ ــتــ ــربــ تــــجــ
يكن  لــم  للجائحة،  الــتــصــدي 
لــوال دعــم جاللة  أن يتأتى  له 

الملك ورعايته.
الصحة  وزيــرة  كما قدمت 
ــة الـــمـــلـــك  ــ ــاللـ ــ ــام جـ ــ ــقـ ــ إلـــــــى مـ
والتبريكات  التهاني  المفدى 
بالنتائج الطيبة التي حققتها 
التي قام بها  الزيارة الرسمية 
الدكتور تيدروس غيبريسوس، 
المدير العام لمنظمة الصحة 
الــعــالــمــيــة، فــي إطــــار االطـــالع 
ــة الـــمـــتـــمـــيـــزة  ــربــ ــتــــجــ ــلــــى الــ عــ
وجــهــودهــا  الــبــحــريــن  لمملكة 
الـــــمـــــقـــــدمـــــة فـــــــي الــــتــــصــــدي 

لجائحة كورونا، وقد تزامن مع 
افتتاح مكتب منظمة الصحة 
الــعــالــمــيــة فــي الــمــمــلــكــة، مما 
يــعــد خــطــوة جـــديـــدة فـــي ظل 
لتعزيز  االستثنائية  الظروف 
ــتـــرك  ــمـــشـ ــل الـــــتـــــعـــــاون الـ ــبــ ســ
وتــنــســيــق الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة 
بين الجانبين. ورفعت الوزيرة 
الــصــالــح الــــى جـــاللـــة الــمــلــك 
الـــمـــفـــدى الـــشـــكـــر واالمـــتـــنـــان 
الصحة  لـــوزارة  جاللته  لدعم 
ــفـــريـــق الــوطــنــي  وألعــــضــــاء الـ
لــلــتــصــدي لـــفـــيـــروس كـــورونـــا، 
ــــدة صـــاحـــب  ــانـ ــ ــسـ ــ ــادة ومـ ــيــ ـــقــ بـ
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
ولـــي  خـــلـــيـــفـــة،  آل  حـــمـــد  ــــن  بـ
الــوزراء،  رئيس مجلس  العهد 
الــبــحــريــن  إذ حــقــقــت مــمــلــكــة 
ــة مــنــجــزات  ــيــ ــادات دولــ ــهــ وبــــشــ
عــــديــــدة عـــلـــى صــعــيــد تــنــفــيــذ 
الـــخـــطـــط واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
والكفاءة  الجاهزية  ومستوى 
وتــســخــيــر كـــافـــة اإلمـــكـــانـــيـــات 
على  وذلـــك حفاظا  والـــمـــوارد 
صــحــة وســـالمـــة الــمــواطــنــيــن 
وزيــرة  واختتمت  والمقيمين. 
الــصــحــة بــرقــيــتــهــا بــاالبــتــهــال 
إلــــى اهلل بــــأن يــحــفــظ ويــوفــق 
جـــاللـــة الــمــلــك الـــمـــفـــدى في 
مــســيــرة الـــعـــطـــاء والــتــحــديــث 
الغالية  مملكتنا  في  والنماء 
ولصالح شعبها الوفي وصواًل 

الرفعة  مــن  الــمــزيــد  لتحقيق 
واالزدهـــار والــرخــاء في العهد 

الزاهر والميمون.
السمو  تــلــقــى صــاحــب  كــمــا 
ــلــــمــــان بــن  الـــمـــلـــكـــي األمـــــيـــــر ســ
الــعــهــد  ولـــــي  حـــمـــد آل خــلــيــفــة 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء بــرقــيــة 
شــكــر وعــــرفــــان مـــن فــائــقــة بنت 
الصحة،  ــرة  وزيــ الــصــالــح  سعيد 
الشكر  آيـــات  أســمــى  فيها  رفــعــت 
للقطاع  سموه  لدعم  والــعــرفــان 
انعكاساته  لــه  كــان  مــا  الصحي، 
الــطــيــبــة ســــــواء عـــلـــى الــصــعــيــد 

المحلي أو الدولي.
ــالـــح بــقــيــادة  وأشــــــــادت الـــصـ
صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـــي 
ــوزراء  ــ الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــيـــة لــلــتــصــدي  ــنـ لـــلـــجـــهـــود الـــوطـ
ــلـــت  ــعـ لــــــلــــــفــــــيــــــروس، الـــــــتـــــــي جـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن تـــتـــبـــوأ هـــذه 
ــيــــة الـــمـــرمـــوقـــة  الـــمـــكـــانـــة الــــدولــ
وتحقيقها العديد من الخطط 
ــازات  واالســتــراتــيــجــيــات واإلنــــجــ
مستوى  على  الــرائــدة  الصحية 
التصدي لهذه الجائحة لتشكل 
نـــمـــوذجـــًا يــحــتــذى بـــه لــكــل دول 
الحفاظ على صحة  العالم في 
وســـالمـــة أفــــــراد الــمــجــتــمــع من 
أرض  على  ومقيمين  مواطنين 

المملكة.
ــت الـــــوزيـــــرة الــصــالــح  ــعــ ورفــ
والتبريكات  التهاني  سموه  إلــى 

بمناسبة نجاح الزيارة الرسمية 
الــتــي قــام بها الــدكــتــور تــيــدروس 
ــام  ــعــ غـــيـــبـــريـــســـوس الــــمــــديــــر الــ
لــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة، 
ــج الـــمـــثـــمـــرة الـــتـــي قــد  ــائـ ــتـ ــنـ والـ
الــزيــارة فــي إطــار  حققتها هــذه 
االطالع على التجربة المتميزة 
ــن ومـــــــدى  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ لـــمـــمـــلـــكـــة الـ
جاهزيتها  ومستوى  إمكانياتها 
التصدي لجائحة  في  المقدمة 
ــذي  ــ كـــــورونـــــا )كـــــوفـــــيـــــد-19( والــ
ــع افـــــتـــــتـــــاح مـــكـــتـــب  ــ ــ ــن مـ ــ ــ ــزامـ ــ ــ تـ
في  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
المملكة، ما يعد خطوًة جديدة 
االستثنائية  الـــظـــروف  ظــل  فــي 
المشترك  التعاون  سبل  لتعزيز 
بين  الثنائية  العالقات  وتنسيق 

الجانبين.
واخــتــتــمــت وزيــــــرة الــصــحــة 
المولى  إلــى  باالبتهال  برقيتها 
ويــوفــق  أن يحفظ  قــدرتــه  جــلــت 
ــرة الـــعـــطـــاء  ــيــ ــســ ســـــمـــــوه فــــــي مــ
بمملكتنا  والــنــمــاء  والــتــحــديــث 
الغالية ولصالح أبنائها األوفياء 
وصـــــــواًل إلـــــى تــحــقــيــق الــمــزيــد 
مــن الــرفــعــة واالزدهـــــار والــرخــاء 
فـــي ظـــل قـــيـــادة حــضــرة صــاحــب 
المفدى،  الــبــالد  ملك  الــجــاللــة 
الخير  طــريــق  عــلــى  يــســدد  وأن 

خطاه الكريمة.

�ل���م���ل���ك وول�������ي �ل���ع���ه���د رئ���ي�������س �ل��������وزر�ء 

ي��ت��ل��ق��ي��ان ب��رق��ي��ت��ي ���س��ك��ر م���ن وزي������رة �ل�����س��ح��ة ــذا لـــتـــوجـــيـــهـــات صــــاحــــب الـــســـمـــو  ــيـ ــفـ ــنـ تـ
خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، بمنح 
المدنية  الــخــدمــة  فــي  استثنائيتين  رتبتين 
األمامية  بالصفوف  للعاملين  يعادلها  ما  أو 
زايد  بن  أحمد  أوضــح  الجائحة،  مواجهة  في 
الـــزايـــد رئـــيـــس جـــهـــاز الــخــدمــة الــمــدنــيــة أنــه 

رواتـــب  ضــمــن  استثنائيتين  رتبتين  مــنــح  تــم 
بالصفوف  العاملين  لكل   ،2021 يوليو  شهر 
كورونا  فيروس  جائحة  مواجهة  في  األمامية 
المنضوية تحت مظلة  الجهات  منتسبي  من 

الخدمة المدنية.
السمو  توجيهات صاحب  أن  الزايد  وبين 
ــوزراء  ــ الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ

قــويــًا لمزيد من  وداعــمــًا  كــبــيــرًا  تمثل حــافــزًا 
والمواطنين  الوطن  وخدمة  واإلنجاز  العمل 
والمقيمين، ألبطال الصفوف األمامية، مؤكدًا 
أن الــحــكــومــة ســبــاقــة دائـــمـــًا لــدعــم ومــســانــدة 
التي  المخلصة  الــوطــنــيــة  الـــكـــوادر  وتشجيع 
وإنجازاتها  المملكة  مكانة  حفظ  فــي  تسهم 

على األصعدة كافة.

تنفيذا لأمر ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء

»�لخدم�ة �لمدني�ة« ينته�ي م��ن �س���رف رت��بت��ين لل���سفوف �لأمامي�ة
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} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل استقباله المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

لدى لقاء �صموه مدير »ال�صحة العالمية«.. ولي العهد رئي�س الوزراء:

الو�صول اإلى النجاحات يتطلب العمل والمثابرة وبذل المزيد من الجهود

أكـــد صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
العهد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
رئيس مجلس الوزراء أن تحقيق األهداف 
منهجية  وفــق  والــمــثــابــرة  العمل  يتطلب 
بـــأن الحفاظ  وخــطــط مـــدروســـة، مــنــوهــًا 
على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل 
للنجاحات  للوصول  الجهود  من  المزيد 
الــمــنــشــودة وفــــق رؤى وتــطــلــعــات حــضــرة 
بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  صاحب 

آل خليفة عاهل البالد المفدى.
التي  الكبيرة  بالجهود  سموه  وأشـــاد 
من  البحرين  فــريــق  أعــضــاء  كــل  يقدمها 
األمامية  الصفوف  في  الوطنية  الــكــوادر 
والجهات المساندة والتي تعمل ليل نهار 
من أجل حفظ صحة وسالمة المواطنين 
تحقيق  فــي  المهم  ــا  ودورهــ والمقيمين، 

النتائج التي وصلت إليها المملكة حتى 
ــوم، إلــــى جـــانـــب الـــوعـــي الــمــجــتــمــعــي  ــيــ الــ
ــدور الــكــبــيــر لــبــلــوغ هــذه  ــ ــذي كـــان لـــه الـ الــ

المستويات.
ونوه سموه بما حققته المملكة حتى 
التصدي  اليوم من منجزات على صعيد 
للفيروس والتي يجب أن يحرص الجميع 
عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا بـــااللـــتـــزام الــتــام 
بــاإلجــراءات االحترازية ودعــم كل خطط 
ــل مـــســـتـــجـــدات فـــيـــروس  ــع كــ الـــتـــعـــامـــل مــ

كورونا. 
ــاء ســـمـــوه أمـــس  ــقـ ــــدى لـ ــــك لـ ــاء ذلـ ــ جـ
ــور تــــيــــدروس  ــتــ بـــقـــصـــر الــقــضــيــبــيــة الــــدكــ
ــام  ــعـ ــوم غـــيـــبـــريـــســـوس الــــمــــديــــر الـ ــ ــانــ ــ أدهــ
عدد  بحضور  العالمية  الصحة  لمنظمة 
سموه  رّحــب  حيث  المسؤولين،  كبار  مــن 

بــمــديــر عــــام مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
االفــتــتــاح  بمناسبة  المملكة  ــزور  يـ الـــذي 
الــمــنــظــمــة فـــي مملكة  الــرســمــي لــمــكــتــب 
البحرين، منوهًا سموه بمسارات التعاون 
البحرين  مملكة  تجمع  الــتــي  المتميزة 
مؤكًدا سموه  العالمية،  الصحة  ومنظمة 
حرص المملكة على استمرار تطوير هذا 
التعاون مع منظمة الصحة العالمية من 
خالل مكتبها في البحرين والذي سينقل 
مستوى التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.
جهود  استعراض  تــم  اللقاء،  وخــالل 
التصدي  فــي  العالمية  الصحة  منظمة 
النـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس عــالــمــيــا، حــيــث أكــد 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء دعـــم مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لجهود منظمة الصحة العالمية وحرص 

المملكة على تعزيز دورها ضمن التعاون 
الدولي من أجل مكافحة فيروس كورونا، 
أهــداف  تحقيق  شأنه  من  ما  كل  وتقديم 

التصدي للفيروس عالميًا.
ــر الـــعـــام  ــمــــديــ ــن جـــانـــبـــه أعـــــــرب الــ ــ مـ
لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة عـــن شــكــره 
وتــقــديــره لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
الـــوزراء على حسن  رئيس مجلس  العهد 
وكرم الضيافة، معربا عن إعجابه الشديد 
بـــالـــجـــهـــود الــمــنــســقــة والـــفـــاعـــلـــة لــفــريــق 
البحرين والمنهجية الشاملة التي اتبعها 
لــلــتــصــدي لــلــجــائــحــة وتــحــقــيــق الــنــتــائــج 
الـــمـــرجـــوة بـــكـــفـــاءة عـــالـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
اهــتــمــام المنظمة  إلـــى  مــراحــلــه، مــشــيــرًا 
في  البحرين  مملكة  مع  التعاون  بتعزيز 

شتى المجاالت.

�����ص����م����وه ي�����ن�����وه ب����م����ا ح���ق���ق���ت���ه ال���م���م���ل���ك���ة م��ن 

م����ن����ج����زات ع���ل���ى ����ص���ع���ي���د ال���ت�������ص���دي ل��ل��ف��ي��رو���س

المملكة حري�صة على تعزيز دورها �صمن التعاون الدولي في مكافحة »كورونا«

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل ترؤسه االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء.

في اجتماعه الأ�صبوعي برئا�صة ولي العهد رئي�س الوزراء

مجل�س الوزراء ينوه باأهمية زيارة مدير عام »ال�صحة العالمية« في تعزيز التعاون الثنائي

المجل��س ي�ص�يد بالتنظيم الناجح لمو�ص�م الحج في الظروف ال�ص�تثنائية لجائحة »كورونا«
ــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  ــاحــ تـــــــرأس صــ
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــوزراء االجتماع  العهد رئيس مجلس 
الــوزراء  لمجلس  األسبوعي  االعتيادي 

الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
وأشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة 
ــيـــدروس أدهـــانـــوم  الــرســمــيــة لــلــدكــتــور تـ
لمنظمة  الـــعـــام  الــمــديــر  غــيــبــريــســوس 
الــبــحــريــن  لمملكة  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 
الثنائي  التعاون  تعزيز  في  وبأهميتها 
ــــالع عــلــى تجربة  الــمــنــظــمــة واالطــ مـــع 
مملكة البحرين في التصدي لفيروس 
بافتتاح  الــمــجــلــس  رحـــب  كــمــا  ــا،  ــورونـ كـ

مكتب المنظمة بمملكة البحرين.
بـــعـــدهـــا هـــنـــأ الــمــجــلــس الــمــمــلــكــة 
بالتنظيم  الشقيقة  السعودية  العربية 
الناجح لموسم الحج في ظل الظروف 
كــورونــا،  فــيــروس  لجائحة  االستثنائية 
خادم  يوليه  الــذي  االهتمام  يعكس  ما 
الحرمين الشريفين وولي عهده لتوفير 
أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن 
وفق إجراءات احترازية لحفظ صحتهم 

وسالمتهم.
ثـــم تــابــع الــمــجــلــس بــاهــتــمــام آخــر 
ــورات بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة  ــطــ ــتــ الــ

لتونس  تمنياته  عن  وأعــرب  الشقيقة، 
الشقيقة تحقيق الخير والتقدم ومزيد 

من االستقرار والنماء.
التفجير  المجلس  أدان  ذلــك  بعد 
اإلرهــــابــــي الـــــذي اســـتـــهـــدف ســـوًقـــا في 
ــنـــة الــــصــــدر بـــجـــمـــهـــوريـــة الــــعــــراق  مـــديـ
الــشــقــيــقــة، مــعــربــًا عـــن بـــالـــغ الــتــعــازي 
الــضــحــايــا  وذوي  ألهـــالـــي  ــاة  ــمــــواســ والــ
الشقيق،  العراقي  والشعب  وللحكومة 
وتــمــنــيــاتــه الـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل لــجــمــيــع 

المصابين.
بــــــعــــــدهــــــا نــــــظــــــر الـــــمـــــجـــــلـــــس فـــي 
الـــمـــوضـــوعـــات الـــمـــدرجـــة عــلــى جـــدول 

أعماله وقرر ما يأتي:
الـــمـــذكـــرات  عــلــى  الـــمـــوافـــقـــة  أواًل: 

اآلتية:
للشؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــخــصــوص 
مشروع قانون بالموافقة على االنضمام 
ــازات  ــيــ ــتــ ــيـــة حـــصـــانـــات وامــ إلـــــى اتـــفـــاقـ
ُيسهل  بما  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 

عمل المنظمة في تحقيق أهدافها.
للشؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2
ضوابط  بشأن  والتشريعية  القانونية 
جــمــع الــمــال لــأغــراض الــديــنــيــة التي 

السنية  بــهــمــا مــجــلــســا األوقـــــاف  يــقــوم 
والجعفرية.

للشؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3
المالي  والــتــوازن  واالقتصادية  المالية 
انـــضـــمـــام مملكة  تــنــظــيــم  ــيـــة  آلـ بـــشـــأن 
الــبــحــريــن إلــــى الــهــيــئــات والــمــنــظــمــات 
العضوية  وتجديد  والدولية  اإلقليمية 

فيها.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع 
التنموية والبنية التحتية حول مشروع 
ومرئياتها  الــعــقــاري  بالتطوير  خـــاص 

بهذا الشأن.
ــر الــداخــلــيــة بــشــأن  ــ ــرة وزيـ ــذكـ 5. مـ
توقيع مذكرة تفاهم بين اإلدارة العامة 
االقتصادي  واألمـــن  الفساد  لمكافحة 
الــداخــلــيــة وهيئة  بــــوزارة  واإللــكــتــرونــي 
المملكة  في  الفساد  ومكافحة  الرقابة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة، الــتــي 
تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين 

وتطوير القدرات المؤسسية.
للشؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .6
ردود  بـــشـــأن  والــتــشــريــعــيــة  الــقــانــونــيــة 
الــحــكــومــة عــلــى 9 اقـــتـــراحـــات بــرغــبــة 

مقدمة من مجلس النواب.



العدد )15831( - السنة السادسة واألربعون – الثالثاء 17 ذو الحجة 1442هـ - 27 يوليو 2021م4

أكــــدت األســـتـــاذة فــائــقــة بنت 
أن  الصحة  وزيــرة  الصالح  سعيد 
مــنــظــمــة الصحة  مــكــتــب  افــتــتــاح 
العالمية في مملكة البحرين ُيعد 
الصحي  للقطاع  نــوعــيــة  إضــافــة 
فـــي الــمــمــلــكــة عــلــى نـــحـــٍو يــدعــم 
ــة تــطــويــر  ــلـ ــواصـ ــي مـ ــا فــ ــودهـ ــهـ جـ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة، 
ــي تـــعـــمـــيـــق مــــســــارات  ــ ــم فـ ــهــ ــســ ــ وُي
التعاون والتنسيق المشترك بما 
التي  البحرينية  اإلنــجــازات  يبرز 
الــمــجــاالت  مختلف  فــي  تتحقق 
الـــصـــحـــيـــة بـــفـــضـــل الــتــوجــيــهــات 
ــة مــــن حــــضــــرة صــاحــب  ــيـ ــامـ الـــسـ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى،  البالد  آل خليفة عاهل 
لصاحب  الــمــســتــمــرة  والــمــتــابــعــة 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وزيرة  افتتاح  لدى  ذلك  جاء 
الـــصـــحـــة أمـــــس مــكــتــب مــنــظــمــة 
لـــدى مملكة  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 
البحرين، وذلك بحضور الدكتور 
ــوم غــيــبــريــســوس  ــانــ تــــيــــدروس أدهــ
الصحة  لمنظمة  الــعــام  الــمــديــر 
العالمية، وممثل منظمة الصحة 
الــعــالــمــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وعدد  عطاطرة،  تسنيم  الدكتورة 
من المسؤولين في وزارة الصحة، 

الترحيب  الـــوزيـــرة  جــــددت  حــيــث 
بها  يقوم  التي  الرسمية  بالزيارة 
الــدكــتــور تـــيـــدروس غــيــبــريــســوس، 
معربًة عن سعادتها بهذا االفتتاح 
ُيــعــد حــدثــًا مهما فــي مثل  الـــذي 
التي  االستثنائية  الــظــروف  هــذه 
يمر بها العالم للتصدي لجائحة 

فيروس كورونا )كوفيد-19(.
ــة، صــــرح  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبـــــهـــــذه الــ

الصحة  لمنظمة  الــعــام  الــمــديــر 
ــأن افـــتـــتـــاح مــكــتــب  ــ الـــعـــالـــمـــيـــة بــ
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة في 
مملكة البحرين بقيادة الدكتورة 
لتقديم  يــأتــي  عــطــاطــرة  تــســنــيــم 
الدعم االستراتيجي والتقني في 
بــمــا يسهم في  الــصــحــي  الــقــطــاع 
ضمان جودة واستدامة الخدمات 
المقدمة لمواصلة تعزيز الصحة 

المحلي  الــصــعــيــد  عــلــى  الــعــامــة 
إلى  مشيًرا  والــدولــي،  واإلقليمي 
مع  سيعمل  المنظمة  مكتب  أن 
وزارة الصحة على تحديد وتعزيز 
تحقق  التي  الرئيسية  المجاالت 
فــيــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن الـــريـــادة 
كمركز لبناء القدرات في اإلقليم، 
ــارســـات فــي  ــمـ ــمـ وتـــبـــنـــي أفـــضـــل الـ
دورها  يعزز  بما  الصحي  القطاع 

الصحية  السياسات  صناعة  فــي 
على نطاق أشمل.

ــارت الــوزيــرة  مــن جــهــتــهــا، أشــ
الــصــحــة  وزارة  أن  ــى  إلــ الــصــالــح 
ســــوف ُتـــقـــدم كـــل الـــدعـــم الــــالزم 
في  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  لمنظمة 
كل ما تتبناه من جهود وخدمات 
وإجراءات في المجاالت الصحية 
ــًيـــا نـــحـــو تــحــقــيــق األهــــــداف  ســـعـ

ومتابعة  الــمــنــشــودة،  الــمــشــتــركــة 
تــنــفــيــذ الـــمـــشـــاريـــع مــــع مــنــظــمــة 
في  ُيسهم  مــا  العالمية،  الصحة 
بما  المستقبلية  الــرؤيــة  تطوير 
التي  والغايات  يتوافق واألهــداف 
تــتــبــنــاهــا الــمــنــظــمــة وتـــتـــواءم مع 
تــطــلــعــات مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 

المجال الصحي.
المقدمة  بــالــجــهــود  ــادت  وأشــ

مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
فـــي تطوير  الــمــتــواصــل  ودعــمــهــا 
ــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك  الـ
الصحية  االستراتيجيات  بــشــأن 
ــيـــن اإلقـــلـــيـــمـــي  ــويـ ــتـ ــسـ ــمـ ــلــــى الـ عــ
والــعــالــمــي. كــمــا أشـــــادت بــجــهــود 
المنظمة الملموسة في مواجهة 
تداعيات فيروس كورونا )كوفيد-
ــبـــارز في  والـ الــمــهــم  ــا  ــ ودورهـ  ،)19

الــعــالــم لتطوير  دول  دعــم جــهــود 
الــخــدمــات الــصــحــيــة والــعــالجــيــة 
ــة واألمـــــــراض،  ــئــ ومــكــافــحــة األوبــ
ــــالع  ــًة إلــــــى أنــــــه ســـيـــتـــم اطـ ــ ــتـ ــ الفـ
الــمــديــر الــعــام الــدكــتــور تــيــدروس 
أثـــــنـــــاء هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة لــمــمــلــكــة 
الــبــحــريــن عــلــى اإلجـــــراءات التي 
هذا  لمجابهة  المملكة  اتخذتها 

الفيروس.

لدى افتتاحها مكتب »ال�صحة العالمية« في البحرين.. وزيرة ال�صحة:

افتتاح مكتب للمنظمة في المملكة ي�شهم في تعميق م�شارات التعاون والتن�شيق الم�شترك

} وزيرة الصحة ومدير منظمة الصحة العالمية خالل افتتاح مكتب المنظمة في البحرين بحضور وزير الخارجية.

جــــــاء ذلــــــك لــــــدى اســـتـــقـــبـــال 
بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق 
عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس 
فائقة  واألســتــاذة  للصحة  األعلى 
بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة 
في غرفة العمليات التابعة للفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد-19( في مركز ولي 
الطبية  والبحوث  للتدريب  العهد 
بــالــمــســتــشــفــى الــعــســكــري صــبــاح 
تيدروس  الدكتور  )االثنين(  أمس 
ــوم غـــيـــبـــريـــســـوس الـــمـــديـــر  ــ ــانــ ــ أدهــ
العالمية،  الصحة  لمنظمة  العام 
بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.
ــلـــس  ــمـــجـ ورحـــــــــــب رئــــــيــــــس الـ
منظمة  بــمــديــر  للصحة  األعــلــى 
هذه  أّن  مؤكدًا  العالمية،  الصحة 
ــي إطــــــار حـــرص  الـــــزيـــــارة تـــأتـــي فــ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تــوســيــع 
نـــــطـــــاق الـــــتـــــعـــــاون مــــــع مــنــظــمــة 
فـــي مختلف  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 

دعم جهود  رأسها  المجاالت على 
الــمــنــظــمــة ومـــبـــادراتـــهـــا الـــهـــادفـــة 
ــا على  ــورونــ لــمــواجــهــة فـــيـــروس كــ
الــمــســتــوى الــعــالــمــي، مــعــربــًا عن 
سعادته بافتتاح المكتب التمثيلي 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  فـــي  للمنظمة 
ــثـــل خــــطــــوة مــتــقــدمــة  الــــــــذي يـــمـ
والتنسيق  التعاون  وتيرة  لتعزيز 

المشترك مع المنظمة.
 وفي هذا اإلطــار قدم الشيخ 
ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  بــــن عــ مــحــمــد 
شــرحــًا عــن آخــر الــتــطــورات بشأن 
فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19( وما 
يتم تنفيذه من إجراءات احترازية 
ووقــائــيــة بــهــذا الـــشـــأن، مــؤكــدا أّن 
الدول  من  كانت  البحرين  مملكة 
وطني  فريق  تشكيل  في  السباقة 
الوطنية  الجهود  وتنسيق  لقيادة 
لسبل مواجهة هذه الجائحة على 
مختلف المستويات، وقد تحققت 
ــازات بــفــضــل  ــ ــجــ ــ ــن اإلنــ الــكــثــيــر مــ

تبذلها  التي  المتواصلة  الجهود 
الكوادر الوطنية المؤهلة.

وأضــــــــــاف رئــــيــــس الــمــجــلــس 
األعلى للصحة: نتطلع اليوم أكثر 
إلــى مضاعفة  من أي وقــت مضى 
الـــجـــهـــود الــمــشــتــركــة، ونـــحـــن في 
بإيجابية  ننظر  البحرين  مملكة 
إلـــى الــجــهــود الــتــي تبذلها  كــبــيــرة 
ــالل مــخــتــلــف  ــ الـــمـــنـــظـــمـــة مــــن خــ
الدولية  والمحافل  التنسيق  أطر 

لــتــعــزيــز االســـتـــجـــابـــة الــجــمــاعــيــة 
لمواجهة الجائحة.

ــور  ــتــ ــدكــ ــه نـــــــوه الــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
ــوم غــيــبــريــســوس  ــ ــانـ ــ ــدروس أدهـ ــيــ تــ
الصحة  لمنظمة  الــعــام  الــمــديــر 
واإلجــراءات  بالمبادرات  العالمية 
المملكة  بها  قامت  التي  العديدة 
مــن أهــمــهــا إنــشــاء غــرفــة عمليات 
مع  التعامل  مستجدات  لمتابعة 
ــاكـــن  الــــفــــيــــروس، وتـــخـــصـــيـــص أمـ

للفحص والحجر والعالج والعزل 
الــمــوارد واإلمــكــانــات  كــل  وتسخير 
ــيـــة لـــمـــواجـــهـــة الــجــائــحــة  ــنـ الـــوطـ
من  للجميع  التطعيمات  وتوفير 
مــا يحقق  مــجــانــًا،  اســتــثــنــاء  دون 
تجسيد  فــي  العالمية  المفاهيم 

مبدأ الحق في الصحة.
وأبـــــــــدى الــــدكــــتــــور تــــيــــدروس 
لما  تقديره  غيبريسوس  أدهــانــوم 
وفاعلة  شاهده من جهود منسقة 

ــعـــدد مــن  ــــالل قـــيـــامـــه بــــزيــــارة لـ خـ
والتطعيم  والــعــالج  الــعــزل  مــراكــز 
الــــتــــي شـــمـــلـــت مــــركــــز الـــبـــحـــريـــن 
الــدولــي لــلــمــعــارض والــمــؤتــمــرات، 
ومـــــســـــتـــــشـــــفـــــى الــــــمــــــلــــــك حـــمـــد 
دفــاع  قـــوة  ومستشفى  الــجــامــعــي، 
البحرين )المستشفى العسكري(، 
ومركز  الميداني،  الشامل  ومركز 
ــيــــم فــــــي مــــجــــمــــع ســـتـــرة  الــــتــــطــــعــ
ــز الــفــحــص من  ــركـ ــاري، ومـ ــتـــجـ الـ

المحرق،  محافظة  في  المركبات 
إلى جانب زيارته لغرفة العمليات 
الطبي  الــوطــنــي  للفريق  التابعة 
ــا  ــ ــ ــورون ــ لــــلــــتــــصــــدي لـــــفـــــيـــــروس كــ
الزيارة  ضمن  )كوفيد-19(، وذلك 
المدير  بها  يــقــوم  الــتــي  الرسمية 
العالمية  الصحة  لمنظمة  العام 
بمناسبة االفتتاح الرسمي لمكتب 

المنظمة في مملكة البحرين.
ــاء، تــقــدم  ــقــ ــلــ ــتــــام الــ  وفـــــي خــ

الــــــدكــــــتــــــور تـــــــيـــــــدروس أدهــــــانــــــوم 
غــــيــــبــــريــــســــوس الـــــمـــــديـــــر الــــعــــام 
لمنظمة الصحة العالمية بالشكر 
ــيــــس الـــمـــجـــلـــس  ــرئــ والــــتــــقــــديــــر لــ
الصحة  ــرة  ــ ووزيـ للصحة  األعــلــى 
عــلــى حــســن االســـتـــقـــبـــال، مـــؤكـــًدا 
حـــرص الــمــنــظــمــة عــلــى اســتــمــرار 
بين  المشترك  والتنسيق  التعاون 
على  والمنظمة  البحرين  مملكة 

المستويات كافة. 

ا�صتقبل مدير عام »ال�صحة العالمية«.. رئي�س الأعلى لل�صحة:

افتت�اح مكت�ب المنظم�ة ف�ي البحري�ن يمث�ل خط�وة متقدم�ة لتعزي�ز وتي�رة التعاون

البحري���ن �ش���باقة ف���ي ت�ش���كيل فري���ق وطن���ي لتن�ش���يق جه���ود مواجه���ة الجائح���ة

} رئيس المجلس األعلى للصحة خالل استقباله مدير عام منظمة الصحة العالمية.

أكـــد الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل خليفة 
الوطني للتصدي  الفريق  رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس 
من  بتوجيهات  البحرين  مملكة  أن  )كوفيد-19(  كورونا  لفيروس 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
السمو  صاحب  بقيادة  الوطنية  الجهود  وبفضل  المفدى،  البالد 
الــعــهــد رئيس  ولـــي  بــن حــمــد آل خليفة  الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان 
مجلس الوزراء حققت نتائج طيبة في التصدي للجائحة لضمان 

الحفاظ على سالمة وصحة المواطنين والمقيمين.

الملكية  الطبية  الخدمات  قائد  استقبل 
ــواء بــروفــيــســور الــشــيــخ خــالــد بـــن عــلــي آل  ــلـ الـ
غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس  الدكتور  خليفة 
الـــمـــديـــر الـــعـــام لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
أمس األول األحد أثناء زيارته لوحدة العناية 

المركزة الميدانية بالمستشفى العسكري.
ــقــــديــــم شــــــــرح مــــفــــصــــل عــن  ــتــ وتــــفــــضــــل بــ

الــتــي تقدمها وحــدة  والــخــدمــات  الــتــجــهــيــزات 
جائحة  ظــل  الميدانية  فــي  الــمــركــزة  العناية 
فيروس كورونا )كوفيد-19(، والتي تم تجهيزها 
ــام، وتــضــم 130  ــ ــدة لـــم تــتــجــاوز ســبــعــة أيـ فـــي مـ
سريًرا مزوًدا بكامل األجهزة والمعدات الطبية، 
وجـــود طــاقــم طبي متكامل، حيث  إلــى جــانــب 
أبــريــل  فــي  افــتــتــاحــهــا  مــنــذ  الـــوحـــدة  استقبلت 

2020 أكثر من 2500 حالة قائمة.
وبعد االنتهاء من الجولة أعرب مدير عام 
وتقديره  شكره  عن  العالمية  الصحة  منظمة 
الطبية  بــالــخــدمــات  الــمــبــذولــة  الــجــهــود  لــكــل 
الــتــصــدي لــفــيــروس كــورونــا،  الملكية مــن أجــل 
والخدمات الطبية المقدمة لمعالجة الحاالت 

القائمة.

ع���ام مدي�ر  ي��ط�ل��ع  ال��م�لك�ي��ة  ال�ط��بية  ال��خ��دمات  ق��ائ��د 

ال�م���ركزة« »العناي��ة  ع���لى تجهي��زات  ال�ع�ال���مية«  »ال��ش���حة 

} مدير منظمة الصحة العالمية خالل زيارته لوحدة العناية المركزة الميدانية بالمستشفى العسكري.

شــــدد خـــالـــد عــبــدالــعــزيــز الــشــاعــر 
نــــائــــب رئــــيــــس الــــمــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــحــقــوق اإلنــــســــان، عــلــى أهــمــيــة زيــــارة 
المدير  غيبريسوس  تــيــدروس  الدكتور 
الــــعــــام لــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة، 
لالطالع  البحرين،  لمملكة  الرسمية 
بقيادة  البحرين  فريق  به  قام  ما  على 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس  العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
الــوزراء، بناء على التوجيهات الملكية 
الـــســـامـــيـــة مــــن لـــــدن حــــضــــرة صــاحــب 
الــجــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى، مــن جهود 
كــورونــا من  لــفــيــروس  للتصدي  كــبــيــرة 
دقيقة  وقائية  إجـــراءات  تطبيق  خــالل 
وتــدابــيــر احــتــرازيــة دون اإلخــــالل بــأي 
مبدأ من مبادئ حقوق اإلنسان، وذلك 
لتعزيز حماية المواطنين والمقيمين 

في مملكة البحرين.
الحكيمة  اإلدارة  الــشــاعــر  واعــتــبــر 
بشكل  ساهمت  كــورونــا  جائحة  لملف 
المصابين  أعـــداد  انــخــفــاض  فــي  كبير 
وتراجع أعداد الوفيات، في الوقت الذي 
يشهد فيه عدد من دول العالم ارتفاعا 
والوفيات،  المصابين  أعــداد  في  كبيرا 
مضيفا أن هذه الزيارة تعكس التقدير 
الـــبـــالـــغ لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 

مملكة  تبذلها  الــتــي  الكبيرة  للجهود 
كورونا،  فيروس  مواجهة  في  البحرين 
مـــع منظمة  تــبــديــه  الـــــذي  ولـــلـــتـــعـــاون 
الصحة العالمية في مواجهة الجائحة 
من خالل انتهاجها الشفافية في كافة 

اإلجراءات التي تتخذها.
وأكد الشاعر أن الحق في الصحة، 
المقررة  الحقوق  مــن  كونه  عــن  فضال 
بالحقوق  الــخــاص  الــدولــي  العهد  فــي 

والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
ــادة  ــيـ ــقـ الـ أولــــــويــــــات  رأس  ــى  ــلـ عـ ــأتــــي  يــ
كافة  توفير  إلى  بادرت  السياسية، فقد 
الــخــدمــات الــعــالجــيــة والــوقــائــيــة وفــًقــا 
للمواطنين  الدولية  المعايير  ألفضل 

والمقيمين دون أي تمييز.
وفي ختام تصريحه أكد الشاعر أن 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في 
مملكة البحرين حرصت على المتابعة 
التي  ــراءات  واإلجــ للخطوات  الحثيثة 
اتخذتها الجهات المعنية في المملكة، 
وذلك عبر الزيارات الميدانية المعلنة 
وغــيــر الــمــعــلــنــة الــتــي قـــام بــهــا أعــضــاء 
مجلس مفوضيها لرصد أوضاع حقوق 
اإلنـــســـان فــي الــمــؤســســات اإلصــالحــيــة 
وأماكن االحتجاز والتجمعات العمالية 
منوها  والتعليمية،  الصحية  والــــدور 
الشفافية،  على  الجهات  تلك  بحرص 
مع  التعاطي  فــي  والجدية  والــوضــوح، 
انــتــشــار الــجــائــحــة فــيــمــا اتــخــذتــه من 
إجــراءات ومدى الحاجة الصحية لها، 
مثمنا تعاونها مع منظمات المجتمع 
الــصــلــة  ذات  ــمــــؤســــســــات  والــ الـــمـــدنـــي 
بحماية حقوق اإلنسان، وكافة أطياف 
المجتمع كشريك أساسي لتجاوز هذه 

الجائحة.

نائب رئي�س الوطنية لحقوق الإن�شان: الإدارة الحكيمة لملف جائحة

كورونا اأ�شهمت في انخفا�س اأعداد الم�شابين وتراجع اأعداد الوفيات

} خالد الشاعر.
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} رئيس وأعضاء مجلس النواب يستقبلون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.} المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مجلس النواب.

دالالت زيارة الم�س�ؤول 

الدولي للبحرين

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

المدير  غيبريسوس«  أدهانوم  »تيدروس  الدكتور  زيــارة  تحمل 
العام لمنظمة الصحة العالمية لمملكة البحرين، دالالت كثيرة، 
كما  يقرأها،  أن  للمواطن  يجدر  ودولــيــة،  محلية  عديدة،  ورسائل 
ويفهمها  عليها  يطلع  أن  والــخــارجــي  المحلي  بــالــمــراقــب  يــجــدر 

ويدركها.
التفوق  يولد  والتفوق  التالي،  النجاح  النجاح هو من يجلب 
لذلك  والمتواصل،  المستمر  التميز  على  والتميز يشجع  اآلخر، 
فإن نجاح وتفوق وتميز مملكة البحرين في التعامل مع جائحة 
العالمي،  والتقدير  الدولية  اإلشــادة  لها  جلبت  التي  هي  كــورونــا، 
بالشأن  المعنية  العالمية  المنظمة  فــي  مــســؤول  ــع  أرفـ وجــعــلــت 

الصحي أن يزور مملكة البحرين، دون سواها.
»يتحلطم«  أو  ــراءات،  اإلجــ بعض  يستسهل  البعض  كــان  ربما 
أوصلت  من  أنها هي  أثبتت جميعا  ولكنها  الــقــرارات،  بعض  على 
مملكة البحرين إلى هذا المستوى من اإلنجاز الرفيع وهلل الحمد، 
لسمو  المتميزة  والقيادة  السامية،  الملكية  التوجيهات  وبفضل 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لفريق البحرين، وبفضل الوعي 

المجتمعي. 
البحرين  مملكة  أن  وهــي  والــعــنــايــة،  باالنتباه  جــديــرة  نقطة 
تــتــعــامــل مـــع كـــل األمـــــور والــقــضــايــا والـــتـــحـــديـــات، بــكــل شــفــافــيــة 
يرغب  شخص،  أي  يــزورهــا  أن  ويسرها  وطنية،  وإرادة  ومسؤولية 
ــالع عــلــى الـــوضـــع، ويــســهــم فــي الــتــطــويــر، ويــتــعــرف على  فــي االطــ
أو  مسبقة،  أحكاما  يطلق  أن  دون  من  منها،  لالستفادة  التجربة 
مواقف مناهضة، أو أن يكون له بيانات متشددة وتصريحات حدية، 
زائر  بــأي  ترحب  واستقاللية،  سيادة  ذات  دولــة  البحرين  فمملكة 
موضوعي ومنصف، أمين ومهني، أما الجهة أو المسؤول المسيس 
وصاحب األجندات والمنهجيات المسيئة، فهو شخص غير مرحب 
بزيارته للبالد، رسميا وشعبيا معا.. فال أحد يفرض عليك بالجبر 

لدخوله إلى أرضك، ومواقفه السيئة تسبقه ضدك.
ــزال مــواقــف بــعــض الــجــهــات العاملة  لــذلــك فــقــد كــانــت وال تـ
فــي الــمــلــف الــحــقــوقــي، وتــصــريــحــاتــهــا الــمــضــلــلــة، وبــيــانــاتــهــا غير 
الموضوعية، هي التي ال تشجع البحرينيين على قبول زيارتهم، 
اإلنــجــازات  مــن  الــرغــم  دعــوتــهــم حــتــى، على  أو  بــهــم،  الترحيب  أو 
العظيمة التي تقيمها السلطات البحرينية، ولكنها ليست بحاجة 

إلى شهادة أو زيارة من شخص معروفة مواقفه السلبية مسبقا.
فرحة أهل البحرين ال توصف، واعتزازهم وفخرهم، بما أعرب 
عنه مدير عام منظمة الصحة العالمية بشكره وتقديره لصاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، وتأكيده أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة 
العالمية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، كان  في االستجابة 
شعورا جميال، أقرب إلى حصول الشخص على نتيجة إيجابية في 

الصدارة بعد إنجازه لعمل ما.
إعجاب  محل  للبحرين  الــدولــي  المسؤول  زيــارة  كانت  لذلك 
ــتـــمـــام الــجــمــيــع، حــتــى إن أبـــــدى بــعــض مــالحــظــات  وتـــقـــديـــر واهـ
ومقترحات تسهم في تطوير العمل الصحي للتعامل مع الجائحة 

من منطلق عالمي إنساني.. فهل وصلت دالالت الزيارة؟

رئيسة  ــدت  أكــ الــلــقــاء  وخــــالل 
ــا حــقــقــتــه  مــ ان  الــــنــــواب  مــجــلــس 
رائدة،  البحرين من جهود  مملكة 
مــهــنــيــة وإنـــســـانـــيـــة، فـــي الــتــعــامــل 
كــانــت بفضل  كــورونــا،  مــع جائحة 
الـــتـــوجـــيـــهـــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
الملك  الجاللة  صــاحــب  لحضرة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
ــــدى، والـــــتـــــي تــمــت  ــفـ ــ ــمـ ــ الـــــبـــــالد الـ
تــرجــمــتــهــا بــــــإرادة وطــنــيــة رفــيــعــة، 
والجهود الوطنية بقيادة، صاحب 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
منهجية  وفــــق  الـــــــــوزراء،  مــجــلــس 
شــامــلــة ومــتــكــامــلــة، عــــززت الــوعــي 
الــمــجــتــمــعــي، والــعــمــل الــجــمــاعــي، 

ضمن »فريق البحرين«.
ــى الـــــــدور الــفــاعــل  ــ مـــشـــيـــرة إلـ
الذي قامت به السلطة التشريعية 
وكـــل الــمــؤســســات فــي الـــدولـــة، من 
أجــل دعــم جــهــود فــريــق البحرين، 
ــق األهـــــــــــداف والــــغــــايــــات  ــيـ ــقـ ــحـ وتـ
إلى  الرامية  الحميدة،  والمساعي 
ضــمــان صــحــة وســـالمـــة الــجــمــيــع. 
وما أنجزه مجلس النواب بالتعاون 
منظومة  إقـــرار  فــي  الحكومة  مــع 

ــورات  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ تـــشـــريـــعـــيـــة واكــــــبــــــت الـ
ــي تــجــاوز  لــلــجــائــحــة، وأســـهـــمـــت فـ
آثارها  من  والتخفيف  التحديات 

على المواطنين والمقيمين.

 وأضافت أن مملكة البحرين 
وضـــعـــت شـــعـــار »حـــمـــايـــة اإلنـــســـان 
ــي« عــمــال  ــ ــانــ ــ ــســ ــ والــــتــــضــــامــــن اإلنــ
جائحة  مع  التعامل  في  ومنهجا، 
كورونا، وسطرت قصة نجاح كبيرة، 
أجل  مــن  اإلمكانيات  كــل  ووضــعــت 
دعم جهود الفريق الوطني الطبي 
الــذي  كــورونــا،  لفيروس  للتصدي 
النجاح  مــن  المستوى  هــذا  حقق 

والتوفيق، وهلل الحمد.
رئــيــســة مجلس  أعـــربـــت  كــمــا 
والتقدير  الشكر  بالغ  عن  النواب 

الصحة  لمنظمة  الـــعـــام  لــلــمــديــر 
ــه وثــنــائــه على  ــادتــ الــعــالــمــيــة وإشــ
البحرين ومساعيها  جهود مملكة 
العالمية  االستجابة  فــي  الــرائــدة 
ــروس  ــيـ ــة فـ ــحـ ــائـ ــــع جـ لـــلـــتـــعـــامـــل مـ
الــعــديــد من  عــبــر تطبيق  كـــورونـــا، 
اإلجــــراءات االحــتــرازيــة للحد من 
انــتــشــار الــفــيــروس مــنــذ  الــبــدايــة 
وقبل إعالن أول حالة في البحرين، 
توصيات  مــع  يتماشى  بما  وذلـــك 

منظمة الصحة العالمية.
رئيسة  اطلعت  اللقاء  وخــالل 

ــواب، الـــمـــديـــر الـــعـــام  ــ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
لمنظمة الصحة العالمية الدكتور 
التشريعية  الجهود  على  تيدروس 
المنظومة  دعــم  في  أسهمت  التي 
الـــصـــحـــيـــة الـــمـــتـــكـــامـــلـــة لــمــمــلــكــة 
البحرين، من مقترحات وقوانين، 
بجانب دعم اإلجراءات االحترازية 
البحرين  مملكة  بها  قــامــت  الــتــي 
ضمن جهودها للتصدي لفيروس 
كــــــورونــــــا. بـــجـــانـــب الــــتــــعــــاون مــع 
البرلمانات والمجالس التشريعية 
اإلقليمية  البرلمانية  والمنظمات 

والدولية في تعزيز دور البرلمانات 
فـــي الـــتـــصـــدي لــجــائــحــة كـــورونـــا، 
ــود مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــهـ ــيــــان جـ وبــ

كتجربة ناجحة ومتميزة.
كـــمـــا اســـتـــعـــرضـــت جـــانـــبـــا مــن 
ــانـــة  جـــهـــود مــجــلــس الـــنـــواب واألمـ
الــــعــــامــــة فـــــي اإلجـــــــــــــــراءات الـــتـــي 
كــورونــا،  ظــل جائحة  فــي  اتخذتها 
ــل  ــمـ ــعـ ــة الـ ــ ــراريــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــان اســ ــ ــمـ ــ ــــضـ لـ
ــلـــســـات  ــد الـــجـ ــ ــقـ ــ ــانــــي وعـ ــمــ ــرلــ ــبــ الــ
واالنـــتـــقـــال لــلــتــحــول االلــكــتــرونــي 
التجربة  بــعــد، وهـــي  والــعــمــل عــن 
ــالــــت اإلشـــــــادة  ــتــــي نــ ــنـــاجـــحـــة الــ الـ
ــاد الــبــرلــمــانــي الــدولــي  مـــن االتـــحـ
ومؤسسات  التشريعية  والمجالس 

الدراسات البرلمانية.
مــن جــهــتــه، أعــــرب مــديــر عــام 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة عــن 
فيما  النواب  بــدور مجلس  إشادته 
حققته مملكة البحرين من جهود 
رائــــــدة فـــي الــتــعــامــل مـــع جــائــحــة 
كـــورونـــا، وعــبــر الــجــهــود الــمــبــذولــة 
ــاســـة صــاحــب  ــرئـ ــن الـــحـــكـــومـــة بـ مــ
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
دور  أهمية  مؤكدا  الـــوزراء  مجلس 
البرلمانات في دعم جهود الشعوب 
الصحة  ومنظمة  والــمــجــتــمــعــات، 
العالمية في تجاوز كل التحديات 
واألمراض التي تهدد أمن وصحة 

وسالمة البشرية جمعاء.

مدير منظمة ال�صحة العالمية يزور مجل�س النواب.. فوزية زينل:

البحري��ن بقي��ادة المل��ك حقق��ت ال�س��بق والري��ادة ف��ي مكافح��ة »ك�رون��ا«
الــنــواب،  مجلس  رئيسة  زيــنــل  عــبــداهلل  بنت  فــوزيــة  استقبلت 
غيبريسوس  أدهــانــوم  تــيــدروس  الــدكــتــور  بالمجلس،  أمــس  صــبــاح 
الزيارة  بمناسبة  وذلك  العالمية،  الصحة  لمنظمة  العام  المدير 
العالمية  الصحة  العام لمنظمة  المدير  بها  يقوم  التي  الرسمية 

إلى مملكة البحرين.

العالمي�ة ال�سح�ة  لمنظم�ة  دائ�م  مكت�ب  افتت�اح  ال�س��رى:  رئي��س 

ودولي�ا اإقليمي�ا  الري�ادي  بدوره�ا  دول�ي  اعت�راف  البحري�ن  ف�ي 
أكــــد عــلــي بـــن صـــالـــح الــصــالــح رئـــيـــس مجلس 
لمنظمة  ــــم  دائـ مــكــتــب  افــتــتــاح  ــــالن  إعـ أن  الـــشـــورى 
الصحة العالمية في مملكة البحرين خالل المؤتمر 
الصحفي الذي أقامته وزارة الصحة بحضور مدير 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، يــمــثــل اعـــتـــرافـــًا دولــيــًا 
الريادي  ودورهــا  المملكة  بها  تتمتع  التي  بالمكانة 
المجال  فــي  والـــدولـــي  اإلقــلــيــمــي  المستويين  عــلــى 
الصحي، ما يعكس الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
الخدمات  توفير  على  التأكيد  في  المفدى،  البالد 
الدولية،  المعايير  أعلى  مع  تتواكب  التي  الصحية 
رئيس  أعــرب  كما  الجميع.  وســالمــة  صحة  لضمان 
بالنجاحات  واالعــتــزاز  الفخر  عن  الــشــورى  مجلس 
التي يحققها فريق البحرين بقيادة صاحب السمو 

الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
تــجــاوزت من  والــتــي  الـــــوزراء،  رئــيــس مجلس  العهد 
خاللها نسبة التعافي من كورونا في المملكة %99 
مـــن الــمــصــابــيــن، مــثــمــنــًا فـــي ذات الــســيــاق الــجــهــود 
الوطنية الكبيرة التي بذلها العاملين في الصفوف 
والوعي  الجائحة،  من  المجتمع  لحماية  األمامية 
والــتــزامــهــم  الــبــحــريــن  بــه شــعــب مملكة  الـــذي تميز 
الفريق  عن  الصادرة  والقرارات  اإلجــراءات  بتطبيق 
تأكيد  أن  إلى  الشورى  رئيس مجلس  وأشار  الطبي. 
الخطوات  أهمية  العالمية  الصحة  منظمة  مدير 
جائحة  لمواجهة  البحرين  مملكة  بها  قامت  التي 
البحريني  النموذج  نجاح  بينت  وتداعياتها،  كورونا 
والمستوى المتقدم الذي تتمتع به البنى الصحية 
}رئيس مجلس الشورى.وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. 



ومن جانبها أكدت وزيرة الصحة 
الرؤية  أن  الصالح  سعيد  بنت  فائقة 
الــثــاقــبــة والــتــوجــيــهــات الــســامــيــة من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 
ــادة صــاحــب  ــيــ الـــمـــفـــدى ومــتــابــعــة وقــ
ــيـــر ســلــمــان بن  الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
رئيس  الــعــهــد  ــي  ولـ خليفة  آل  حــمــد 
مــجــلــس الـــــــوزراء لــلــجــهــود الــوطــنــيــة 
كان له عظيم األثر في حفظ صحة 
وسالمة كافة المواطنين والمقيمين 

منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.
الـــمـــكـــتـــب  افــــتــــتــــاح  إن  وقـــــالـــــت 
العالمية  الصحة  لمنظمة  الرسمي 
فــي مــثــل هــذه  الــبــحــريــن  فــي مملكة 
بها  يمر  التي  االستثنائية  الــظــروف 
الــعــالــم لــلــتــصــدي لــجــائــحــة فــيــروس 
ــا )كــــوفــــيــــد-19( يـــبـــرهـــن عــلــى  كــــورونــ
الـــجـــهـــود الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
ــة  الـــمـــمـــلـــكـــة لـــحـــفـــظ صـــحـــة وســـالمـ
الــجــمــيــع فــي مــواجــهــة كــل الــظــروف، 
إنجازًا  يعد  االفتتاح  بأن هذا  منوهًة 
ــازات  ــ ــــجـ ــاف لـــســـجـــل إنـ جـــــديـــــًدا يــــضــ
ــادة نــفــتــخــر بــهــا من  ــهــ الــمــمــلــكــة وشــ
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة وهـــو ما 
ــدور الـــــذي تــقــوم  ــالــ يــعــكــس ثــقــتــهــا بــ
بــه الــبــحــريــن فــي الــمــجــال الــصــحــي، 
الــمــكــتــب  ــاح  ــتــ ــتــ افــ أن  إلــــــى  مـــشـــيـــرة 
سيعزز  بالمملكة  للمنظمة  الرسمي 
التعاون والعمل والتنسيق المشترك 
مــمــلــكــة  فــــــي  ــة  ــحــ ــصــ الــ وزارة  ــن  ــيــ بــ
العالمية  الصحة  ومنظمة  البحرين 
وسيسهل تبادل الخبرات والمعلومات 
وتطوير  واألمراض  األوبئة  لمكافحة 

الخدمات الصحية والعالجية.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل الـــمـــؤتـــمـــر 
ــق  ــريـ ــفـ ــــده الـ ــقـ ــ الـــصـــحـــفـــي الـــــــــذي عـ
لفيروس  للتصدي  الــطــبــي  الــوطــنــي 
كـــورونـــا صـــبـــاح أمــــس فـــي مـــركـــز ولــي 
الــعــهــد لــلــبــحــوث الــطــبــيــة والــتــدريــب 
بــالــمــســتــشــفــى الــعــســكــري، بــمــشــاركــة 
الدكتور تيدروس غيبريسوس المدير 
الـــعـــام لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، 
الممثل  عطاطرة  تسنيم  والــدكــتــورة 
الــمــعــيــن لــمــكــتــب مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية بمملكة البحرين، بمناسبة 
الفتتاح  البحرين  لمملكة  زيارتهما 

الـــمـــكـــتـــب الــــرســــمــــي لــلــمــنــظــمــة فــي 
المملكة.

الوزيرة الصالح  وقد استعرضت 
مواجهة  فــي  البحرين  مملكة  جهود 
فيروس كورونا على الصعيد المحلي، 
حضرة  توجيهات  من  انطالقًا  وذلــك 
ــة الــــمــــلــــك حــمــد  ــ ــاللـ ــ ــجـ ــ صـــــاحـــــب الـ
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 
الــمــفــدى، والــمــتــابــعــة الــمــبــاشــرة من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
الــعــهــد  ولــــــي  ــد آل خــلــيــفــة  ــمـ بــــن حـ
قامت  حيث  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس 
الــمــمــلــكــة بـــوضـــع االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
االســتــبــاقــيــة وخـــطـــط الــتــعــامــل مع 
ــة الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات وذلـــــــك قــبــل  ــافــ كــ
قــائــمــة في  أول حـــالـــة  عـــن  اإلعــــــالن 
المملكة في فبراير 2020، الفتة إلى 
مــا تــم اتـــخـــاذه مــن كــافــة اإلجـــــراءات 
واالستعدادات  والوقائية  االحترازية 
الالزمة  اإلجـــراءات  وتطبيق  المبكرة 
الــمــتــوائــمــة مـــع الــمــعــايــيــر الــدولــيــة 
العالمية  الصحة  منظمة  وتوصيات 
ــيــــروس، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــفــ لـــمـــواجـــهـــة الــ
الوطني  الــفــريــق  تشكيل  تــم  قــد  أنـــه 
الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا 
ــوكــــوالت  ــروتــ ــبــ ــع الــ الـــمـــخـــتـــص بــــوضــ
الالزمة في مختلف مسارات التعامل 
عمليات  غرفة  وإنشاء  الفيروس،  مع 
لمتابعة  الــســاعــة  مــــدار  عــلــى  تــعــمــل 
العمليات،  كافة  وتتبع  المستجدات 
وهــــي مـــركـــز انـــطـــالق اســتــراتــيــجــيــات 
االســتــجــابــة الـــفـــوريـــة فـــي الــمــراحــل 

المختلفة للتصدي للفيروس.
وتابعت الصالح أنه وقبل تسجيل 
الــبــحــريــن تم  أول حــالــة فـــي مــمــلــكــة 
متكاملة  إعالمية  استراتيجية  وضع 
ـــن خـــــالل اعـــتـــمـــاد وتـــفـــعـــيـــل دلــيــل  مـ
ــال إلدارة  واالتــــصــ لـــإعـــالم  األزمــــــات 
اإلعــالمــي  والتعامل  إعــالمــيــًا  األزمـــة 
األمـــثـــل لــمــواجــهــة الـــتـــحـــدي بــكــافــة 
استباقيا  الــمــتــوقــعــة  الــســيــنــاريــوهــات 
وآنـــــيـــــا، بـــجـــانـــب إطـــــــالق الـــحـــمـــالت 
الـــتـــوعـــويـــة الــمــســتــمــرة والــمــتــجــددة 
ــــي مــن  ــتـ ــ ــدات والـ ــجـ ــتـ ــسـ ــمـ بـــحـــســـب الـ
المستمر  اإلعــالن  يتم  أيضا  خاللها 
والمعلومات  اإلحــصــائــيــات  كــافــة  عــن 
بــدقــة وشــفــافــيــة وعــلــى مـــدار الساعة 

مـــن خـــالل مــخــتــلــف وســـائـــل اإلعـــالم 
وبــلــغــات مــتــعــددة. وأضـــافـــت الـــوزيـــرة 
اســتــراتــيــجــيــة  اتـــبـــعـــت  الــمــمــلــكــة  أن 
»الــتــتــبــع، الــفــحــص، الـــعـــالج« لحصر 
الـــمـــخـــالـــطـــيـــن والــــحــــد مــــن انـــتـــشـــار 
إلى  إضافة  المجتمع،  في  الفيروس 
في  الــعــشــوائــيــة  الــفــحــوصــات  تكثيف 
مــخــتــلــف مــنــاطــق الــمــمــلــكــة، ووفــــرت 
البحرين مجاًنا الفحوصات، والعالج، 
والمقيمين  للمواطنين  والتطعيم 
سباقة  بــمــكــانــة  تــحــظــى  جعلها  مــمــا 
نسبة  حيث  من  العالم  مستوى  على 
والتطعيمات،  والتعافي  الفحوصات 
يومية  مختبرية  فــحــوصــات  وتــوفــيــر 
في   PCR ألــف فحص   20 إلــى  تصل 
الــحــاالت  عــن  المبكر  للكشف  الــيــوم 
ــة الـــــوصـــــول إلــيــهــا  ــرعـ ــسـ ــة لـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
وتطرقت  وتعافيها.  عالجها  وســرعــة 
العالجية  الــبــرتــوكــوالت  إلــى  الــوزيــرة 
ومــــا قـــامـــت بـــه الــمــمــلــكــة مـــن خــالل 
ــث بــــروتــــوكــــولــــهــــا الـــعـــالجـــي  ــديــ ــحــ تــ
وإجازتها مختلف األدوية التي أثبتت 
القائمة،  الحاالت  عالج  في  كفاءتها 
المستفيضة  الـــدراســـات  بــعــد  أنـــه  إذ 
والهيئة  التطعيمات  لجنة  قبل  مــن 
والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
الــصــحــيــة، فــقــد أجـــــازت الــبــحــريــن 6 
تــطــعــيــمــات مــتــنــوعــة وأتـــاحـــت حــريــة 
االختيار للجميع، كما أجازت تطعيم 
الــفــئــة الــعــمــريــة الــبــالــغــة مــن 17-12 
وكبار  والمرضعات  والــحــوامــل  عــاًمــا، 

السن والفئات المعرضة للخطر.
وفـــي إطـــار االســتــجــابــة الــفــورّيــة 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لــمــواجــهــة تــداعــيــات فـــيـــروس كــورونــا 
أشارت  االقتصادّية،  القطاعات  ودعم 
الــوزيــرة فــي هــذا الــصــدد إلــى أنــه تم 
إطــــــالق حـــزمـــة مـــالـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
دينار  مــلــيــارات   4.5 قيمتها  تــجــاوزت 
)حوالي 12 مليار دوالر أمريكي( أي ما 
يعادل ثلث الناتج المحلي اإلجمالّي 
إسناد  إلــى  تهدف  البحرين،  لمملكة 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة الــمــتــضــررة 
جــــراء الــجــائــحــة، والــقــطــاع الــخــاص 
والــمــواطــنــيــن ودعـــم األجــــور وحماية 

الوظائف بما يسهم في تعزيز التوجه 
المنشود  االقــتــصــادي  التعافي  نحو 
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن. ومــــازالــــت هــذه 
الحزم مستمرة. وأضافت الصالح أن 
المملكة حرصت على تعزيز التحّول 
الحكومية  الخدمات  لكافة  الرقمي 
بما يعزز من جودتها ويدعم كفاءتها، 
المنّصات  نــطــاق  تــوســيــع  إلـــى جــانــب 

اإللكترونية والتكنولوجية.
وعـــلـــى صــعــيــد جـــهـــود الــمــمــلــكــة 
الدولية بينت الوزيرة أن البحرين لم 
تعزيز  عبر  بــدورهــا  القيام  عن  تغفل 
التعاون الدولي لدعم جهود التصدي 
بما  العالم  دول  لمختلف  للجائحة 
يــســهــم فـــي الــقــضــاء عــلــى الــجــائــحــة 

عالمًيا.
مــــــن جــــانــــبــــه أعــــــــــرب الــــدكــــتــــور 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير 
الـــعـــام لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
السمو  وتــقــديــره لصاحب  شــكــره  عــن 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
ــي الــعــهــد رئـــيـــس مجلس  خــلــيــفــة ولــ
الوزراء، ومملكة البحرين على حسن 
افتتاح  أن  إلى  وكرم الضيافة، مشيرا 
في  العالمية  الصحة  منظمة  مكتب 
مملكة البحرين يأتي لتقديم الدعم 
القطاع  فــي  والــتــقــنــي  االســتــراتــيــجــي 
ــا يـــســـهـــم فـــــي ضـــمـــان  ــمــ ــي بــ الــــصــــحــ
المقدمة  الخدمات  واستدامة  جــودة 
العامة على  لمواصلة تعزيز الصحة 
الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي، 
الفتا إلى أن مكتب المنظمة سيعمل 
مع وزارة الصحة على تحديد وتعزيز 
المجاالت الرئيسية التي تحقق فيها 
مملكة البحرين الريادة كمركز لبناء 
الـــقـــدرات فــي اإلقــلــيــم، وتــبــنــي أفضل 
بما  الصحي  القطاع  في  الممارسات 
يــعــزز دورهــــا فــي صــنــاعــة الــســيــاســات 

الصحية على نطاق أشمل.
وقــــــال مـــديـــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالــمــيــة »أبــهــرنــي مـــا شــاهــدتــه في 
ــار الــتــي  ــ ــكــ ــ ــريـــن واألفــ ــبـــحـ مــمــلــكــة الـ
ــمــــت بــــاالبــــتــــكــــار فـــــي مـــجـــابـــهـــة  اتــــســ
الطاقة  رفــع  ومنها  الــوبــاء  تــداعــيــات 
ــة لـــلـــعـــنـــايـــة الـــقـــصـــوى  ــيـ ــابـ ــعـ ــيـ ــتـ االسـ

وحدة  إلى  للسيارات  موقف  وتحويل 
عــنــايــة مـــركـــزة شــامــلــة تــتــســع لــــ 130 
سريرا في غضون 7 أيام وهو ما يمثل 

دمج 3 مستشفيات في آن واحد«.
ــــذر مـــديـــر مــنــظــمــة الــصــحــة   وحـ
الــتــهــاون فــي مجابهة  الــعــالــمــيــة مــن 
بـــات منتشر  ــذي  الــ الــمــتــحــور »دلـــتـــا« 
ــا 3 طــلــبــات  ــهـ ــيـــر، مـــوجـ بـــشـــكـــل خـــطـ
أولها  الــفــيــروس  لمجابهة  للبحرين 
مـــواصـــلـــة الـــســـعـــي إلحــــــــراز الـــتـــقـــدم 
والــدفــع  الــكــامــلــة،  الصحية  لــلــرعــايــة 
بـــذلـــك قـــدمـــا وخـــاصـــة أن الــبــحــريــن 
الصحية  بالتغطية  التزامها  أظهرت 
التأمين  قــانــون  خــالل  مــن  الشاملة، 
الشامل الذي تم إقراره مؤخرًا، داعيا 
نهجها  لــمــواصــلــة  الــبــحــريــن  مملكة 
الشامل من حماية شعبها من خطورة 
يـــزال بعيدا  الــوبــاء ال  الــفــيــروس ألن 
عـــن الــنــهــايــة فـــي الــعــالــم، مـــؤكـــدا أن 
المنظمة ستدعم البحرين للسيطرة 
على الوباء إقليميًا وعالميًا، وتحقيق 
هدف المنظمة في تطعيم 10% على 
األقل من سكان كل دولة قبل سبتمبر 
مملكة  »نـــحـــث  قـــائـــال  وتـــابـــع   .2021
الصحي  األمــن  تعزيز  على  البحرين 
وطنيًا وبناء على خبرتها اآلن، حيث 
بان بإمكانها المشاركة بخبرتها على 
المستوى اإلقليمي والعالمي، مؤكدا 
الجائحة  مــلــف  أدارت  الــبــحــريــن  أن 

بشكل طارئ وقيادي وفعال«.
ــتـــور ولــيــد  مـــن جــهــتــه أكــــد الـــدكـ
عضو  الــصــحــة  وزارة  وكــيــل  الـــمـــانـــع، 
للتصدي  الــطــبــي  الــوطــنــي  الــفــريــق 
أن  )كوفيد-19(,  كــــورونــــا  لـــفـــيـــروس 
الــمــمــلــكــة حــرصــت مــنــذ الــيــوم األول 
الــرأي  وإطــالع  الشفافية  تعزيز  على 
العام على كافة المستجدات الخاصة 
ــا، وهـــو مــا جــعــل من  بــفــيــروس كـــورونـ
وزارة الصحة مصدرًا موثوًقا للجميع 
واإلحــصــائــيــات  المعلومات  الســتــقــاء 
حـــول مـــا يــتــعــلــق بــمــســارات الــتــعــامــل 
مع الفيروس. واستعرض المانع أبرز 
اإلحصائيات المتعلقة بالتطعيمات, 
البحرين  مملكة  أن  إلــى  أشـــار  حيث 
أكــــمــــلــــت تـــطـــعـــيـــم مــــلــــيــــون شــخــص 

بـــمـــخـــتـــلـــف الـــتـــطـــعـــيـــمـــات الــــتــــي تــم 
إجازتها بما ُيعادل 70% من إجمالي 
89% من  نسبته  ومـــا  الــســكــان،  عـــدد 
بلغت  حين  في  للتطعيم،  المؤهلين 
التطعيم  ــذ  ألخــ الــمــســجــلــيــن  نــســبــة 
من  أكثر  البحرين  وّفـــرت  كما   ،%99
4.5 ماليين جرعة من مختلف أنواع 
متطلبات  لتغطية  كافة  التطعيمات 
هــذا الــعــام والــعــام الــقــادم إلــى جانب 
الطاقة  ورفـــع  الــمــنــشــطــة،  الــجــرعــات 
التطعيم  جرعات  لعدد  االستيعابية 
ألف جرعة يوميًا من  إلى 31  لتصل 
ــا عــلــى كــافــة  ــوزًعـ ــًزا مـ ــركـ خــــالل 31 مـ

مناطق البحرين.
ــع إلــــــــى أنــــــــه تــم  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ولـــــفـــــت الـ
دون  السن  لكبار  مــســارات  تخصيص 
ــة إلـــــى الــتــســجــيــل الــمــســبــق  ــاجـ ــحـ الـ
تحديث  تــم  كما  التطعيم،  لمواعيد 
المنشطة  الــجــرعــة  أخـــذ  بـــروتـــوكـــول 
ــرًا واحــــــــدًا لـــهـــذه الــفــئــة  ــهــ لـــتـــكـــون شــ

والفئات األكثر عرضة للخطر.
األطفال  بتطعيم  يتعلق  وفيما 
البالغين من العمر 12 - 17 عاًما فقد 
 %44 بلغت  النسبة  أن  الــمــانــع  بــيــن 
ـــا نسبته  ومـ تــلــقــوا جــرعــتــيــن،  مــمــن 
63% ممن تلقوا الجرعة األولى بعد 

إجازة تطعيم األطفال في المملكة.
الفحوصات  إحــصــائــيــات  وحـــول 
ــة لـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا  ــريــ ــبــ ــتــ ــخــ ــمــ الــ
ــع أنــــــــه تــــــم تـــدشـــيـــن  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ أوضــــــــــح الـ
مـــركـــزيـــن إضـــافـــيـــيـــن لــلــفــحــص مــن 
الــمــركــبــات لــيــصــل الــمــجــمــوع إلــــى 3 
مـــراكـــز مـــوزعـــة فـــي مــخــتــلــف مناطق 
الفحوصات  البحرين، وتجاوزت عدد 
ــتـــي أجـــرتـــهـــا مــمــلــكــة  الــمــخــتــبــريــة الـ
البحرين في إطار جهودها للتصدي 
لــلــفــيــروس مــا يــزيــد عــلــى 5 ماليين، 
لتحتل بذلك مراتب متقدمة بنسبة 
الفحوصات لكل 1000 شخص، أي أن 
مجموع هذه الفحوصات يبلغ ثالثة 
مملكة  سكان  تعداد  ونصف  أضعاف 
الــبــحــريــن وهـــو تــأكــيــٌد عــلــى الــحــرص 
ــاالت الــقــائــمــة  ــحـ ــلـ ــول لـ ــ ــــوصـ عـــلـــى الـ
وبالتالي سرعة عالجها  مبكر  بشكل 

وتعافيها.

مــمــلــكــة  أن  الــــمــــانــــع  وأضـــــــــــاف 
الـــبـــحـــريـــن اســـتـــطـــاعـــت خـــــالل فــتــرة 
وجيزة خفض نسبة الحاالت القائمة 
ــاوزت الـــــــ3000 حــالــة في  بــعــد أن تـــجـ
إلى  الماضي  مايو  أواخــر شهر  اليوم 
أقـــل مــن 100 حــالــة فــي الــيــوم خــالل 
شهر يوليو، وهو نتاج العمل الدؤوب 
في  كل  البحرين  لفريق  والمتواصل 
مــوقــعــه وإيــمــانــه بـــأن صــحــة وســالمــة 
يمكن  ال  قصوى  أولوية  هي  الجميع 
الــتــهــاون فــيــهــا، مــشــيــرا إلـــى أن هــذه 
ــا  ــزاًمـ ــتـ الـــجـــهـــود اجــتــمــعــت وعـــًيـــا والـ
مـــن كـــافـــة الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
باإلجراءات االحترازية واإلقبال على 
التطعيم، ما أسهم في وصولنا اليوم 
إلــــى الــمــســتــوى األخـــضـــر وفــــق آلــيــة 
اإلشـــــارة الــضــوئــيــة لــمــســتــوى انــتــشــار 

فيروس كورونا.
اإلشارة  آلية  إلى  المانع  وتطرق 
الــضــوئــيــة لــمــســتــوى انــتــشــار فــيــروس 
كـــــورونـــــا، الـــتـــي تـــعـــد آلـــيـــة مــتــقــدمــة 
وواضحة المعايير، يتم على أساسها 
المختلفة  القطاعات  إغــالق  أو  فتح 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، حــيــث تتكون 
على  تعتمد  مستويات   4 مــن  اآللــيــة 
مـــتـــوســـط نــســبــة الــــحــــاالت الــقــائــمــة 
مـــن إجـــمـــالـــي الـــفـــحـــوصـــات، وتــحــدد 
التعامل  وإجــــــراءات  اآللــيــة ضــوابــط 
لــكــل مــســتــوى مــن مــســتــويــات اآللــيــة، 
ــذه اآللـــيـــة تــطــرقــت لــهــا »الــحــمــلــة  وهــ
كــورونــا«  فــيــروس  لمكافحة  الوطنية 
ــراءات  ــإجــ بــشــكــل مـــوســـع لــلــتــوعــيــة بــ
األربــعــة،  مستوياتها  مــن  مستوى  كــل 
مستمرة  اإلعــالمــيــة  الحملة  وجــهــود 

منذ بداية الجائحة حتى اليوم.
ــار الــمــانــع إلـــى مــا قــامــت به  وأشــ
ــــالل تــعــزيــز  ــا مــــن خـ ــًضــ الـــبـــحـــريـــن أيــ
ــح  ــرائـ ــشـ ــــع مـــخـــتـــلـــف الـ الــــتــــواصــــل مـ
وفتح قنوات فاعلة عبر تدشين خط 
اتــصــال وطــنــي 444 يــقــوم بــالــرد على 
والمقيمين  المواطنين  استفسارات 
وإرشــــــادهــــــم إلـــــى الــــطــــرق الــســلــيــمــة 
عند  أو  اإلصابة  حــاالت  في  للتعامل 
منذ  بــالــرد  المركز  وقـــام  المخالطة، 
يـــزيـــد عـــن 5  ــا  فــبــرايــر 2020 عــلــى مـ

ــى أن  ــ مـــاليـــيـــن مـــكـــالـــمـــة، مــضــيــفــا إلـ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن كـــانـــت مـــن أوائــــل 
تطبيق  بتدشين  قــامــت  الــتــي  الـــدول 
لمتابعة  واعــــي«  »مجتمع  إلــكــتــرونــي 
بكل  والمخالطين  القائمة  الحاالت 
خــصــوصــيــة وســـريـــة، وإضـــافـــة بعض 
الـــمـــمـــيـــزات لــــه الــمــتــمــثــلــة فــــي أخـــذ 
ــفـــحـــوصـــات،  ــد الــتــطــعــيــم والـ ــيـ ــواعـ مـ
مــن حيث  المستخدم  حــالــة  وإظــهــار 
الشعار  لــون  عبر  والتعافي  التطعيم 
ــادة من  ــفــ ــتــ ــرافـــق واالســ ــمـ لـــدخـــول الـ
المعلن  الخدمات بحسب اإلجراءات 
عنها. وفي ختام حديثه وجه المانع 
بالتزامه  ساهم  واع  فــرد  لكل  الشكر 
بـــــــــاإلجـــــــــراءات فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 
ومجتمعه  محيطه  وصــحــة  صــحــتــه 
والــجــمــيــع، فــمــا تحقق مــن إنــجــازات 
ــي نـــتـــاج تــكــاتــف  ــوم هـ ــيـ نــفــخــر بــهــا الـ
هنأت  مــن جهتها  الــجــمــيــع.  وتــعــاون 
الممثل  عــطــاطــرة  تسنيم  الــدكــتــورة 
الــمــعــيــن لــمــكــتــب مــنــظــمــة الــصــحــة 
المملكة  البحرين  بمملكة  العالمية 
على ما وصلت إليه اليوم وما حققته 
منذ  الــتــحــيــة  تستحق  ــازات  إنـــجـ مــن 
بــدايــة الــجــائــحــة وحــتــى يــومــنــا هــذا، 
وال  كانت  البحرين  مملكة  أن  مؤكدة 
تـــزال مــن أوائـــل الـــدول الــتــي اتخذت 
ناجحة  ومــبــادرات  استباقية  خطوات 
فــي دعــم الــجــهــود الــدولــيــة للتصدي 
لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، 
وأثبتت استراتيجيتها المحكمة التي 
انــتــهــجــتــهــا فــاعــلــيــتــهــا فـــي الــتــصــدي 
منظمة  أن  إلــــى  مــشــيــرة  لــلــجــائــحــة، 
الصحة العالمية كانت تتابع عن كثب 
الــــدول األعــضــاء لجائحة  اســتــجــابــة 

فيروس كورونا وتقوم بتقييمها.
إلــــــــــى أن  ولـــــفـــــتـــــت عــــــطــــــاطــــــرة 
ــامــــت بــتــطــبــيــق حــزمــة  ــريـــن قــ ــبـــحـ الـ
شــامــلــة مـــن اإلجـــــــراءات االحــتــرازيــة 
انتقال  لمكافحة  الوقائية  والتدابير 
الفيروس من قبل اكتشاف أول حالة 
قــائــمــة بــفــيــروس كـــورونـــا والــــذي كــان 
لـــه انــعــكــاســات إيــجــابــيــة، إلـــى جــانــب 
من  الجائحة  لوضع  الدقيق  الرصد 
أسس  على  االســتــجــابــة  تطبيق  أجــل 
ــع مـــراعـــاة  مــعــرفــيــة ومــعــلــومــاتــيــة، مـ
واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات 
لــــهــــذه الــــتــــدابــــيــــر، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
البحرين بذلت جهودًا كبيرة لضمان 
االســـتـــمـــراريـــة الـــكـــامـــلـــة لــمــجــمــوعــة 
األســاســيــة حتى  الصحية  الــخــدمــات 
يحتاجون  الذين  األشخاص  يتمكن 
الصحية األخرى  الحاالت  إلى عالج 
دون  العالج  تلقي  في  االستمرار  من 
نقدر  إنــنــا  وقــالــت عطاطرة  انــقــطــاع. 
جهود البحرين الدؤوبة نحو تحقيق 
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة، فقد 
أعــلــنــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
العاصمة البحرينية المنامة »مدينًة 
بــذلــك  لــتــكــون   ,»2021 لــعــام  صــحــيــًة 
الـــشـــرق  فــــي  عـــاصـــمـــة  أول  الـــمـــنـــامـــة 
األوســـــــــط تـــحـــصـــل عـــلـــى مـــثـــل هـــذا 
الــتــكــريــم، مــمــا أضــــاف إنـــجـــاًزا دولــًيــا 
الغني  المملكة  ســجــل  إلـــى  جــديــًدا 

باإلنجازات.
ــرة إلــــــــى أن  ــ ــاطـ ــ ــطـ ــ وأشـــــــــــــارت عـ
الــعــالــمــيــة تفخر  الــصــحــة  مــنــظــمــة 
مملكة  مــع  الــتــعــاون  أواصـــر  بتقوية 
مكتبها  إنــشــاء  خــالل  مــن  البحرين 
الجديد في المملكة، وذلك في إطار 
الــشــراكــة  لتعزيز  الــمــبــذولــة  الــجــهــود 
الــحــالــيــة والـــشـــراكـــة االســتــراتــيــجــيــة 
طويلة األمد من أجل تحقيق هدف 
وضمان  الشاملة  الصحية  التغطية 
البحريني  المجتمع  صــحــة  حــمــايــة 
المكتب  هــذا  افــتــتــاح  وأن  ورفــاهــيــتــه، 
لــيــتــالءم مــع أولــويــات البحرين  جــاء 
بالقطاع  بــاالهــتــمــام  االســتــمــرار  فــي 
الصحي وضمان الحفاظ على صحة 
ــة الــجــمــيــع، مــنــوهــة بــالــعــمــل  وســـالمـ
اإلقليمي  المكتب  آلــيــة  تــعــزيــز  عــلــى 
وزارة  مع  العالمية  الصحة  لمنظمة 
الــــصــــحــــة نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق األهــــــــداف 
الصحية  التغطية  ودعـــم  المشتركة 

الشاملة. 

في الموؤتمر ال�صحفي للفريق الوطني الطبي ومدير عام »ال�صحة العالمية«

ال�سالح: الروؤية الثاقبة للملك وقيادة ولي العهد رئي�س الوزراء للجهود الوطنية حفظت �سحة و�سالمة الجميع

النهاية الفيرو�س.. والوباء بعيد عن  القيادية في مجابهة  البحرين  اإدارة  اأبهرتني  العالمية:  ال�صحة  مدير 

} جانب من الم�ؤتمر ال�صحفي.

} وزيرة الصحة. } مدير عام منظمة الصحة العالمية.

ال�سحة العالمية: تجهيز وحدة عناية مركزة في7 اأيام اإنجاز يوازي دمج 3 م�ست�سفيات

القادم والعام  العام  هذا  متطلبات  لتغطية  كورونا  تطعيمات  توفير  ال�سحة:  وكيل 
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كتبت فاطمة علي:
أدهــانــوم  تــيــدروس  الدكتور  العالمية  الصحة  منظمة  عــام  مدير  أشــاد 
غيبريسوس بالنهج القيادي واالبتكار الفعال لمملكة البحرين في مجابهة 
الــيــوم، معربا عن  ولغاية  الجائحة  بــدايــة  »كــوفــيــد19« منذ  كــورونــا  فــيــروس 
تقديره لما شاهده من جهود منسقة وفاعلة خالل زيارته لعدد من مراكز 
البحرين  مملكة  اهتمام  عكست  التي  والتطعيم  والعالج  والعزل  الفحص 
مؤكدا  مراحله،  مختلف  في  الفيروس  مع  التعامل  في  العالية  وكفاءتها 
للتعامل  العالمية  االســتــجــابــة  فــي  الـــرائـــدة  الــــدول  مــن  تــعــد  الــبــحــريــن  أن 
»الصحة  مدير  وأبــدى  ومبتكر.  شمولي  بشكل  كــورونــا  فيروس  جائحة  مع 
فيروس  لجائحة  التصدي  جهود  فــي  الــمــرأة  بمشاركة  إعجابه  العالمية« 
حققتها  التي  اإليجابية  بالمؤشرات  مشيدا  البحرين،  مملكة  في  كورونا 
المملكة في تسطيح منحنى الفيروس وخفض الوفيات إلى أقل مستويات 
منذ بداية الجائحة، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية ستواصل التعاون 
مع مملكة البحرين وكافة دول العالم ومضاعفة الجهود المشتركة للقضاء 

على جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(.
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ــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة  ــلـــقـــت هـــيـــئـــة الـ أطـ
واآلثار »السجل الوطني للحرفيين« ضمن 
مشاريعها لعام 2021م، وهو مبادرة نوعية 
الثقافة  بهيئة  الحرف  إدارة  عليها  تشرف 
ــــى الـــنـــهـــوض بـــقـــطـــاع الـــحـــرف  وتــــهــــدف إلـ

والحرفيين في مملكة البحرين.
الــوطــنــي للحرف  الــســجــل  ويــتــضــمــن 
ــات شـــامـــلـــة حـــــول مــمــارســي  ــانـ ــيـ ــدة بـ ــاعــ قــ
اليدوية،  والصناعات  التقليدية  الــحــرف 
ــى تــوجــيــه  وتــســعــى مـــن خـــاللـــه الــهــيــئــة إلــ
ــع حـــاجـــات  ــتــــالءم مــ ســـيـــاســـاتـــهـــا بــشــكــل يــ
ضمن  وذلـــك  إلــيــه،  والمنتسبين  الــقــطــاع 

خّطتها االستراتيجية الهادفة إلى تحقيق 
التنمية المستدامة للحرف اليدوية.

للحرفيين  الوطني  السجل  وسيشكل 
ــات تــفــصــيــلــيــة حـــول  ــانـ ــيـ بـــمـــا يــتــضــمــنــه بـ
الـــحـــرف والــحــرفــيــيــن مـــرجـــعـــًا لــلــبــرامــج 
المستقبلية  واالستراتيجيات  التطويرية 
التي تهدف إلى تمكين الحرفيين وتنمية 
استدامتها.  وضمان  ومهاراتهم  أعمالهم 
كــمــا ســيــعــمــل كــجــســر لــلــتــواصــل مـــا بين 
الــحــرفــيــيــن الــمــخــضــرمــيــن والــحــرفــيــيــن 
ــدد والــمــهــتــمــيــن بـــهـــذا الـــمـــجـــال بما  ــجـ الـ
يحافظ على الهوية الثقافية البحرينية.

وضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا، تــدعــم هيئة 
ــيـــدويـــة والـــحـــرف  الــثــقــافــة الـــصـــنـــاعـــات الـ
عناصر  أهــم  من  تعتبر  والتي  التقليدية، 
مــادة  والـــذي يعد  الــحــي،  الثقافي  الــتــراث 
استثنائية نظرًا لخصوصّيتها  استثمارية 
بالبيئة  وتأثرها  إلى كل منطقة،  بالنسبة 
ــوارد  ــ ــمــ ــ ــة والــ ــيــ ــرافــ ــغــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــجــ

الطبيعية وغيرها.
الوطني  السجل  إطالق مشروع  ومنذ 
من  اآلن  حتى  الهيئة  تمكنت  للحرفيين 
تسجيل ما يقرب من 200 حرفي وحرفية 
ضمن 8 تصنيفات عامة للحرف التقليدية 

معدنية، طينية،  )نباتية،  كانت  والحديثة 
أنسجة، خشبية وغيرها(، وستشمل قاعدة 
البيانات  السجل  يتضمنها  التي  البيانات 
الــشــخــصــيــة لــلــحــرفــيــيــن، أنــــــواع الــحــرف 
ــتـــي يــعــمــلــون فـــيـــهـــا، تــصــنــيــف مــســتــوى  الـ
ــبـــراء،  الــحــرفــيــيــن )هـــــــواة، مـــمـــارســـيـــن، خـ
ــيـــن(، ســـنـــوات الــخــبــرة والــمــمــارســة،  مـــدّربـ
مــســتــوى الــتــعــلــيــم والــــقــــدرة اإلنــتــاجــيــة، 
إضافة إلى أماكن ممارسة الحرف وغيرها 
الحرف  حول  التفصيلية  المعلومات  من 
الثقافة  فــي  والــتــراثــي  التاريخي  وعمقها 

البحرينية. 

} جانب من الحرف اليدوية البحرينية.

هيئة الثقافة تطلق »ال�شجل الوطني للحرفيين« �شمن م�شاريعها لعام 2021م

ــاح يــــــوم أمـــس  ــبــ ــرفـــت صــ ــشـ تـ
ــاح مــكــتــب  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى هـــــامـــــش افـ
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة في 
المدير  بــلــقــاء  الــبــحــريــن  مملكة 
العالمية  الصحة  لمنظمة  العام 
الـــــدكـــــتـــــور تـــــــيـــــــدروس أدهــــــانــــــوم 
غــبــريــســيــوس، حــيــث كـــان الــلــقــاء 
بعد  والــســعــادة  بالمحبة  ُمفعًما 
لتكون  البحرين  مملكة  اخــتــيــار 
الصحة  لمنظمة  إقليمًيا  مركًزا 
ــار أحــــد أبــــراج  ــيـ ــتـ الــعــالــمــيــة واخـ
المؤسسة  أسستها  الــتــي  الــخــيــر 
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 
ليكون مقًرا لهذا المكتب مصدر 

فخر واعتزاز للجميع.
وخـــــالل الـــلـــقـــاء اســتــعــرضــت 
العديد من  تيدروس  الدكتور  مع 
ــه عــدة  الـــمـــوضـــوعـــات وســجــلــت لـ

رســـائـــل مــهــمــة تــأتــي فـــي إطــــار الـــدعـــم الــالمــحــدود 
الوطني  لمشروعها  البحرين  مملكة  أولــتــه  الـــذي 
بتوجيهات  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا  جائحة  لمكافحة 
ســيــدي حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
الــمــفــدى حفظه  الـــبـــالد  عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  وبرئاسة  ورعــاه،  اهلل 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الحكيمة  اإلدارة  لــهــذه  كــان  الــمــوقــر، حيث  الــــوزراء 
الراهنة  األزمـــة  إدارة  فــي  والمتميز  الــفــاعــل  الـــدور 
خالل  مــن  واقــتــدار  بكفاءة  الصحي  القطاع  وإدارة 
المنحنى  لتسطيح  والــمــتــواصــل  الـــــدؤوب  الــعــمــل 
الفترة  ما لمسناه في  وهــذا  كــورونــا،  الوبائي ألزمــة 
الحالية بتراجع عدد اإلصابات وقلة عدد الوفيات. 
هذه القيادة الحكيمة التي شارك فيها عدد كبير من 
وبتعاون  العزيز  الوطن  هــذا  أبناء  من  المخلصين 
هـــذا الــشــعــب الـــوفـــي لــهــي قـــيـــادة تــســتــحــق اإلشــــادة 

والفخر واالعتزاز للبحرين ملًكا وحكومة وشعًبا.
وأولى هذه الرسائل التي حرصت على إيصالها 
البحرين  مملكة  باختيار  ونعتز  جميًعا  نفخر  أننا 
لتكون الحاضنة لمكتب منظمة الصحة العالمية، 
األمـــــر الـــــذي لـــه داللـــــة واضـــحـــة عــلــى ثــقــة مــديــر 
تخطي  على  وقدرتها  للبحرين  وتقديره  المنظمة 
الصعاب، فقد ضربت مملكتنا الغالية أروع التجارب 
ــداع وبــذل الجهود الــدؤوبــة من  في اإلخــالص واإلبـ
الجميع بــال اســتــثــنــاء قــيــادة وحــكــومــة وشــعــًبــا، من 
خالل احتواء الفيروس والحد من انتشاره، وما هذا 
التي  التخليد  إال صورة مشرفة من صور  االختيار 
سيتعلم منها الجميع في جميع أنحاء العالم، بأنه 
الــظــروف  كــانــت  مهما  شــيء مستحيل  هــنــاك  ليس 

الصعبة.
كــمــا أوصـــلـــت لـــه تــقــديــرنــا وســعــادتــنــا الــغــامــرة 
ــذي ستنطلق  الــ الــمــنــظــمــة  بــاخــتــيــار مــوقــع مــكــتــب 
أعماله من خالل برج الخير وهو برج األيتام الذي 
شيدته المؤسسة الملكية لأعمال اإلنسانية بدعم 
من جاللة الملك المفدى ليكون صرًحا من صروح 

العطاء  روافــد  ورافـــًدا من  الخير 
المستقبلية،  األيتام  لمشروعات 
األمــــر الــــذي ســيــجــعــل مـــن عمل 
البحرين  مملكة  فــي  الــمــنــظــمــة 
بإذن  والبركة  بالخير  يشع  عماًل 
أجمل  هــنــاك  فليس  تــعــالــى،  اهلل 

وأنبل من خدمة األيتام.
ــة األهـــــــم الــتــي  ــالــ ــرســ أمـــــا الــ
حـــازت إعــجــاب الــدكــتــور تــيــدروس 
فهي الخاصة باألصداء الجميلة 
ــتــــي حـــظـــيـــت بــهــا  ــة الــ ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ والـ
الحملة  تلك  خير(،  )فينا  حملة 
ــتــــي تــجــمــلــت بــصــور  ــة الــ ــعــ ــرائــ الــ
حملتها  الــتــي  اإلنسانية  اللفتة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى عــاتــقــهــا 
التكافل  مفهوم  تعزيز  من خالل 
الجميع  ومــســاهــمــة  االجــتــمــاعــي 
ــن األضـــــــــرار  ــ ــي الـــتـــخـــفـــيـــف مــ ــ فــ
الــنــاجــمــة مــن جــائــحــة كــورونــا )كـــوفـــيـــد-19(، وذلــك 
األمير سلمان  الملكي  السمو  وجه صاحب  أن  بعد 
ناصر  الشيخ  اهلل سمو  آل خليفة حفظه  بن حمد 
لأعمال  الملك  جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بن 
ــؤون الــشــبــاب رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء  ــ اإلنــســانــيــة وشـ
الملكية لأعمال اإلنسانية بأهمية دعم  المؤسسة 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  جهود 
كورونا )كوفيد-19(، حيث قام سموه بمبادرة تدشين 
أروع األمــثــلــة في  الــتــي ضــربــت  حملة )فــيــنــا خــيــر( 
الــتــالحــم الــشــعــبــي مـــن خـــالل إعـــطـــاء الــمــواطــنــيــن 
التي  المجاالت  دعم مختلف  في  المساهمة  شرف 
التبرعات  جمع  تم  حيث  الجائحة،  خــالل  تضررت 
مـــن الـــمـــؤســـســـات والـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن وتــم 
الفئات  دعم  أهمها  من  مجاالت  عدة  على  توزيعها 
المساعدات  وبــاألخــص  الجائحة  خــالل  المتضررة 
االجتماعية، إضافة إلى دعم مشروعات التعليم من 
ومشروع  بالحواسيب،  الــمــدارس  طلبة  دعــم  خــالل 
إنــتــاج الــكــمــامــات وتــوزيــعــهــا بــالــمــجــان فــي الــظــروف 
الصعبة وغيرها من المشروعات. ولعل أجمل شيء 
أسعدنا بالفعل المفاجأة التي أعلنها جاللة الملك 
المفدى حفظه اهلل -كعادته- بتوجيه جاللته ببناء 
باألبحاث  الخاص  المركز  بجانب  كبير  مستشفى 
لوقفة  تخليًدا  وذلـــك  المعدية،  األمـــراض  ودراســـة 

المواطنين المشرفة مع القيادة والوطن.
أتــمــنــى كـــل الــتــوفــيــق والــــســــداد لـــهـــذا الــمــركــز 
في  العالمية  الصحة  لمنظمة  الجديد  اإلقليمي 
تعزيز  فــي  الــفــاعــل  ــدوره  بـ ليقوم  البحرين،  مملكة 
العالم،  أنحاء  جميع  في  الصحية  االستراتيجيات 
الــذي  الكبير  التطور  لنقل  مشرقة  صـــورة  وليكون 
يشهده القطاع الصحي في البحرين بدعم ومؤازرة 
وزيــرة  لسعادة  مــوصــول  والشكر  الحكيمة.  قيادتنا 
الصحة األخت فائقة بنت سعيد الصالح والطاقم 
الطبي على دورهم الكبير والرائع، وأن هذا المركز 
والبرامج  السياسات  تشكيل  فــي  شــك  بــال  سيسهم 

الصحية العالمية.

المكتب الإقليمي لمنظمة ال�شحة العالمية

 بقلم:
 الدكتور مصطفى السيد

وزير الإعالم: الملك يوؤكد دائما اأن النجاح مقرون بالرهان على ال�شباب
أكد علي بن محمد الرميحي، وزير 
أمـــنـــاء معهد  ــيـــس مــجــلــس  رئـ اإلعــــــالم 
الحرص  السياسية،  للتنمية  البحرين 
ــبـــنـــي أفـــكـــارهـــم  عـــلـــى دعـــــم الـــشـــبـــاب وتـ
ــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت،  ــة فــ ــيــ ــداعــ اإلبــ
تـــنـــفـــيـــًذا لـــتـــوجـــيـــهـــات حـــضـــرة صــاحــب 
الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
ــبـــالد الـــمـــفـــدى، حيث  خــلــيــفــة عـــاهـــل الـ
يــؤكــد جــاللــتــه دائـــًمـــا عــلــى أهــمــيــة دعــم 
فيه  لــمــا  تطلعاتهم  وتــحــقــيــق  الــشــبــاب 
الــخــيــر واالزدهـــــــــار لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وشــعــبــهــا. وشــــدد وزيــــر اإلعــــالم عــلــى أن 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، تــولــي 
أساًسا  باعتبارهم  للشباب  كبيرة  أهمية 
تحقيق  فـــي  رئــيــســًيــا  ــاًل  ــامـ وعـ للتنمية 

من  يمتلكونه  لما  الــوطــنــيــة،  ــداف  األهــ
ــوح كــبــيــر لخلق  ــمـ شــغــف مـــتـــواصـــل وطـ
التحديات كافة بروح  الفرص ومواجهة 

الفريق الواحد.
ــر  ــ ــاركــــة وزيـ جــــــاء ذلــــــك خــــــالل مــــشــ
ــاء الـــمـــفـــتـــوح ضــمــن  ــقـ ــلـ اإلعـــــــالم فــــي الـ
ــان  الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن بــرنــامــج »رهــ
ــنـــظـــمـــه مــعــهــد  الـــمـــســـتـــقـــبـــل« الـــــــــذي يـ
للشباب  السياسية  للتنمية  الــبــحــريــن 
ضــمــن الــفــئــة الــعــمــريــة مــن 18 إلـــى 29 
تدريبية  دورات  يتضمن  والــــذي  عــاًمــا، 
وورش عمل في موضوعات مختلفة عبر 

تقنية االتصال المرئي.
وأكـــد وزيـــر اإلعـــالم أن قــائــد العمل 
الــشــبــابــي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن سمو 
ــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة،  بــ نـــاصـــر  الـــشـــيـــخ 
لأعمال  المفدى  الملك  جاللة  ممثل 

على  يحمل  الشباب،  وشــؤون  اإلنسانية 
تتمثل في  كبيرة  اليوم مسؤولية  عاتقه 
وتمكينهم  بهم  والنهوض  الشباب  دعــم 
وقادته،  المستقبل  قــرار  صناع  ليكونوا 
مشدًدا على أن قيادة سمو الشيخ ناصر 
نجاح  تعد قصة  القطاع  لهذا  بن حمد 
وطنية نفخر بها جميًعا ونستلهم منها 
في  الشباب  لخدمة  والمبادرات  األفكار 
ــار وزيـــر اإلعـــالم  الــبــحــريــن. وأشــ مملكة 
إلى أن الرهان على الشباب وإبداعاتهم 
ــبـــت االســتــثــمــار  ــد أثـ ــ ــا، وقـ ــ ــًمـ ــ ــح دائـ ــاجـ نـ
ــوزارة  فـــي الــطــاقــات الــوطــنــيــة الــشــابــة بــ
اإلعالم صحة هذه المقولة، وذلك عبر 
استقطاب ما يزيد على 200 شاب وشابة 
ما  الـــــوزارة،  فــي  للعمل   2016 عـــام  مــنــذ 
اإلنــتــاج  فــي  مميزة  نوعية  نقلة  أحـــدث 

اإلعالمي الوطني. } وزير اإلعالم.



ـــرور أكــثــر مـــن عـــام مـــن دون ســفــر وتــنــقــات  بــعــد مـ
وبعد  كــورونــا،  جائحة  بسبب  الحبيبة  البحرين  خــارج 
السفر  اعــتــزمــت  كــامــلــة  التطعيمات  عــلــى  حصلت  أن 
كثيرة  أحــيــان  فــي  الشك  كبير. فقد ســاورنــي  تــردد  بعد 
الرحلة  بـــدأت  الــســفــر.  وراء  كبيرة  مــخــاطــرة  هــنــاك  أن 
أقــول  الــدولــي حــيــث أستطيع أن  الــبــحــريــن  مــن مــطــار 
ونظاما  نظافة  وأكثرها  العالم  مطارات  أجمل  من  إنه 
والتزاما باإلجراءات االحترازية، جميع إجراءات السفر 
فكانت  مصر  وجهتي  إلــي  وصــوال  ويسر  بساسة  تمت 
الطائرة مليئة بالركاب. الجميع مستعدون لاستمتاع 

بإجازتهم، وملتزمون بإجراءات السامة.
فوائد  سبع  للسفر  إن  قديما  حكماؤنا  قــال  وكــمــا 
وذلك لما يقابله اإلنسان خال رحلته من مواقف تكون 
كنت  وكيف  الــفــور خوفي  تــذكــرت على  الــخــبــرات.  لديه 
سأهدر فرصة االستمتاع بالوقت وباألنشطة المختلفة 
هذه  مثل  في  السفر  من  بسبب خوفي  األحباب  ولقاء 

الظروف.
والجسدية  العقلية  صحتك  على  ينعكس  السفر 
حــيــث يــســهــم فـــي تــنــشــيــط الــجــهــاز الــمــنــاعــي للجسم 
ويساعد على الوقاية من األمراض، ويمنحنا االسترخاء 

والراحة التي تؤثر على صحتنا بوجه عام.
نــحــن فــي أشـــد الــحــاجــة إلـــى الـــهـــروب مــن ضغوط 
الحياة ولو بضعة أيام إذ يسهم السفر في تقليل التوتر 

والقلق ويمنحك فرصة االستمتاع.
الـــذات أيــضــا ضــروريــة فأحيانا  والتــنــســوا أن رفــقــة 
تكون أهم من رفقة األصدقاء لكي نبحث عما بداخلنا 

من أسرار قد ال نكون اكتشفناها حتى اآلن.
وأستعين بما قاله اإلمام الشافعي عن فوائد السفر

»تغرب عن األوطان في طلب العا 
وسافر ففي األسفار خمس فوائد 

تفريج هم واكتساب معيشة 
وعلم وآداب وصحبة ماجد«

في ال�سفر فوائد
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مــــــركــــــز  فـــــــــــي  مـــــــــــــــرة  ألول 
ــد جــــهــــاز  ــ ــوجــ ــ ــن يــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ فـــــــي الـ
ــاز  ــهـ ــجـ ــور وهـــــــو الـ ــيــ ــابــ ــوفــ ــجــ ــريــ الــ
خطوات  على  ويحتوي  األحـــدث، 
أكـــــثـــــر مــــــن ضـــمـــنـــهـــا الـــتـــقـــشـــيـــر 
إزالة  الكريستالي الذي يفيد في 
الطبقة السطحية للجلد ويعمل 
يسهم  مما  الخايا  تنشيط  على 
ــا، وتــخــفــيــف  ــهـ ــارتـ ــي إبـــــــراز نـــضـ فــ

التصبغات وتنظيف المسام.
كــمــا يــتــمــيــز الــجــهــاز بــوجــود 
الـــديـــرمـــارولـــر والــمــيــزو )كــوكــتــيــل 
اختياره  يتم  الذي  الفيتامينات( 
البشرة  مشكلة  بحسب  وبرمجته 

المراد عاجها. 
.)pan( الفيشل الضوئي *

من العاجات التي يتميز بها 
أن هــذه  مــن  الــرغــم  كـــي، فعلى  أر 
الجلسة تسبب تقشيرا في البشرة 
كل  في  ومناسب  آمن  فإنها عاج 

فصول السنة ولكل األعمار.
وننفرد بخلطة مميزة لعاج 
حــــب الــــشــــبــــاب بــــشــــهــــادة كــــل مــن 
بــهــا، وتعتبر  جــربــهــا وتـــم عــاجــه 
حب  لعاج  المثالية  الحلول  من 
ــنـــشـــط والـــتـــصـــبـــغـــات  الــــشــــبــــاب الـ
ومــمــكــن اســتــخــدامــهــا لــلــمــرضــى 
الذين يتناولون حبوب الرواكوتان 

فيعتبر العاج األمثل والفعال.
)OXYGENO( األوكسجينو *

الـــظـــلـــم  مــــــن  أن  رأيـــــــــي  فــــــي 

أجهزة  مــع  الــجــهــاز  هــذا  تصنيف 
إمكانياته  ألن  الــبــشــرة،  تنظيف 
تنظيف،  جلسة  مــجــرد  مــن  أكــثــر 
ـــدود  ــي حــ ــ ــغـــرق فـ ــتـ ــة تـــسـ ــلـــسـ الـــجـ
ســـبـــعـــيـــن دقـــيـــقـــة وتـــعـــتـــمـــد عــلــى 
تعتمد  بــســيــطــة  لــلــوجــه  ســنــفــرة 
عــلــى تــفــاعــل بــيــن خــلــطــة تــوضــع 
عــلــى الــوجــه والــجــهــاز تـــؤدي إلــى 
تطاير األكسجين، ما يساعد في 
وتحفيز  الدموية  الــدورة  تنشيط 
الكوالجين، وهذه السنفرة يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لــمــنــطــقــة الــشــفــاه 
والــــركــــبــــة واألكــــــــــــواع واإلبـــطـــيـــن 
حا  وتعتبر  الــداكــنــة(  )المناطق 
ــذه الــمــنــاطــق  مــثــالــيــا لــتــفــتــيــح هــ

وعاج التصبغات.
ــات  ــوجــ ــم اســـــتـــــخـــــدام مــ ــ ــتـ ــ ويـ
الـــراديـــو ومـــوجـــات صــوتــيــة نافعة 
جدا لشد الوجه وتقليل عامات 

تقدم السن والتجاعيد.
ــلــــســــة  ومـــــــــــــن مــــــــمــــــــيــــــــزات جــ
األوكـــســـجـــيـــنـــو أنـــهـــا تــعــمــل عــلــى 
ولها  الليمفاوية  الـــدورة  تنشيط 
ــة الــســمــوم من  دور فــعــال فــي إزالــ
الوجه والرقبة وحتى فروة الرأس.
األوكــســجــيــنــو جلسة  جــلــســة 
مـــتـــكـــامـــلـــة مـــنـــعـــشـــة بـــمـــكـــونـــات 
عـــضـــويـــة كـــامـــلـــة تــصــلــح لــلــمــرأة 
الــحــامــل والــمــرضــع. مــركــزنــا أول 
األوكسجينو  خدمة  أضــاف  مركز 

لعمائه.

كي  ار  يوجد في مركز  -مــاذا 
لشد الوجه؟

* جهاز الهايفو الذهبي: 
»مــوجــات  تقنية  أحــــدث  ــو  وهـ
ــل ألــــــم، الــجــلــســة  ــأقــ صـــوتـــيـــة« وبــ
معتمدة كل ثاثة إلى أربعة أشهر 
بحسب الحالة والعمر وتستخدم 
لـــحـــاالت خـــط االبـــتـــســـامـــة وشــد 
الــوجــه، والــرقــبــة، ورفــع الحاجب، 
والتجاعيد  السن  تقدم  وخطوط 
حول العين، وشد الذراعين، وشد 

منطقة الركبة. 
ــور بــلــس  ــ الــــنــــوفــــا فــ ــاز  ــهــ * جــ

.)NOVA FOUR PLUS(
مـــــن األجــــــهــــــزة الـــمـــتـــقـــدمـــة 
ــو( وفــيــهــا يمكن  ــراديـ )مـــوجـــات الـ
استخدام  دون  من  الجلسة  عمل 
اإلبر الدقيقة أو في حالة الرغبة 
أفضل  نتيجة  على  الحصول  في 
يـــفـــضـــل اســـتـــخـــدامـــه مــــع اإلبــــر 
الدقيقة أو في الحاالت الشديدة.
بتوفير  الــجــهــاز  هـــذا  يتميز 
ــواء  ــ ــة عـــــــاج مـــتـــكـــامـــلـــة ســ ــطــ خــ
في  فعال  فهو  الوجه،  أو  للجسم 
شد ونحت الجسم ورفع المؤخرة 
والتصبغات وعامات تمدد الجلد 
أثبت  أنه  كما  السيلوليت،  وعاج 
فــعــالــيــة كــبــيــرة فـــي عـــاج الــذقــن 
المزدوج، وندب حب الشباب وآثار 

العمليات الجراحية.
قبل  من  الحالة  فحص  يتم 

الطبيب ومن ثم يتم وضع خطة 
العاج.

 -هـــل لــديــكــم حــلــول لجسم 
مثالي؟

ذكرنا مميزات  كما  بالتأكيد، 
فنحن  للجسم،  الــســابــق  الــجــهــاز 
الــبــحــريــن  فـــي  مـــركـــز  أول  أيـــضـــا 
 )inshape( جـــهـــاز  عــلــى  يــحــصــل 
وهـــو جــهــاز يعتمد عــلــى مــوجــات 
تقوية  فــي  تــســاعــد  مغناطيسية 
تعب  دون  مـــن  الــجــســم  عـــضـــات 

أو مجهود.
ــا نــهــتــم بــالــتــطــور وكــل  ــنـ وألنـ
ــعــــال  ــيــــد وفــ ــفــ ــــد ومــ ــديـ ــ ــو جـ ــ ــاهـ ــ مـ
اهتمامات  كــل  تجميع  استطعنا 
الــمــرأة فــي مــكــان واحـــد لتسهيل 
وتــقــديــم  عليها  االخــتــيــار  مــهــمــة 

المشورة الطبية من جانبنا.
ــيــــس ذلـــــــك فـــحـــســـب فــقــد  لــ
بوجود   )diet delight( مع  تعاونا 
ــة تــــغــــذيــــة لـــتـــقـــديـــم  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ اسـ

البرنامج الغذائي إلنقاص الوزن، 
النتائج  أفــضــل  عــلــى  ولــلــحــصــول 
مـــع بــرنــامــج مــتــكــامــل فـــي نحت 

الجسم.
-تــمــيــزتــم فــي الــمــركــز بعاج 

الشعر، كيف ذلك؟
نعم.. لدينا جهاز الرجينيرا 
وهو  الجذعية  بالخايا  الــعــاج 
 FDA ــن قـــبـــل  ــ ــاز مـــعـــتـــمـــد مـ ــهــ جــ
للصلع  األمـــثـــل  الـــعـــاج  ويــعــتــبــر 
الوراثي وتساقط الشعر المزمن.

بعاجات  جدا  مهتم  المركز 
مــشــاكــل الـــشـــعـــر، ولـــذلـــك انــضــم 
إلـــــى طــاقــمــنــا الـــطـــبـــي الـــدكـــتـــور 
األمـــــراض  أخـــصـــائـــي  راج  بـــافـــان 
الــوراثــي  الصلع  لــعــاج  الجلدية 
واحــدة  جلسة  التقنيات،  بأحدث 
في السنة كفيلة بوقف التساقط 
وتحسين نمو الشعر بنسبة تصل 

إلى %60.
ــز  ــركــ -مـــــــــا الـــــــــــذي يــــمــــيــــز مــ

الدكتورة رانية كايد؟
ــزر، إجــــــــراءات  ــيـ ــلـ ــالـ نــتــمــيــز بـ
أيــدي  على  ناجحة  تــكــون  الــلــيــزر 
ــبـــراء فـــي الــتــقــنــيــات وتــحــت  الـــخـ
إشـــــــراف األطــــبــــاء والــمــوظــفــيــن 
أول مــركــز في  نــحــن  الــمــدربــيــن، 
الـــبـــحـــريـــن لـــديـــه جـــهـــاز الــثــنــدر 
ــلـــى أفــضــل  ــائــــز عـ ــاز حــ ــهــ ــو جــ ــ وهــ
وأقل  أمانا، وهو األســرع  األجهزة 
السمراء  للبشرة  ومناسب  ألــمــا، 

والبيضاء.
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الــتــجــمــيــل 
البوتكس  بحقن  الــجــراحــي  غير 
ــو لـــنـــضـــارة  ــلـ ــيـ ــروفـ ــبـ والـــفـــيـــلـــر والـ
الــمــركــز نضع  الــوجــه، فنحن فــي 
لــــكــــل مـــــريـــــض خــــطــــة عـــاجـــيـــة 

تناسبه إلعطاء أفضل النتائج.
ــا نــــحــــرص كــــل الـــحـــرص  كـــمـ
ــو جــديــد  ــا هــ ــل مــ عـــلـــى تـــوفـــيـــر كــ
وعروض  تنافسية  وبأسعار  وآمــن 

متنوعة.

التخصصي  الــســام  مستشفى  يسر 
عبدالرحمن  الدكتور  انضمام  يعلن  أن 
الـــســـيـــد اســـتـــشـــاري الـــجـــراحـــة الــعــامــة 
الطبي،  إلــى طاقمه  وجــراحــة األطــفــال 
ــر الـــمـــعـــدة  ــيـ ــاظـ ــنـ ــي مـ ــ مـــتـــخـــصـــصـــا فـ
ــة الـــجـــهـــاز  ــ ــراحــ ــ ـــون وجــ ــولــ ــ ــقـ ــ والـ
الـــهـــضـــمـــي والـــــغـــــدة الـــدرقـــيـــة 
ــثــــدي، والـــجـــراحـــة الــعــامــة  والــ
ــفــــال وخـــــتـــــان حـــديـــثـــي  لــــأطــ

الوالدة.

يــرتــبــط مــوســم الــصــيــف بــعــديــد من 
األمراض التي يمكن أن تصيب الجسم، 
بــيــن مــشــكــات صــحــيــة بسيطة  ــتـــراوح  تـ
وأمراض خطيرة قد تفسد على األفراد 
يعود  قــد  الــّصــيــف،  بــأجــواء  استمتاعهم 
الــّســبــب إلـــى تــأثــيــر الـــّتـــغـــّيـــرات الــبــيــئــّيــة 
والّرطوبة  الــحــرارة  كدرجات  والمناخّية 
والغبار والتلوث الجوي، إلى جانب تأثير 
اختاف طبيعة نشاطات األفراد وأماكن 
الفسيولوجّية  والــتــغــّيــرات  تــجــّمــعــاتــهــم 
المناعة  ــّوة جــهــاز  وقــ الـــعـــدوى  وســاســل 
لجسم اإلنسان إضافة إلى قدرة مسّببات 
األمــــــراض الــمــوســمــّيــة عــلــى االنــتــشــار؛ 
ــي مــع  ــبـ ــطـ ــذلــــك يــــواصــــل الـــخـــلـــيـــج الـ لــ
اســتــشــاري طب  زهـــرة خليفة  الــدكــتــورة 
الصيف  أمـــراض  على  لنتعرف  العائلة 

األكثر انتشاًرا وطرق الوقاية منها:
بــــدأت الــدكــتــورة زهــــرة حــديــثــهــا عن 
ــه من  ــاس انـ الــتــســمــم الــغــذائــي عــلــى أســ
أكثر األمراض انتشارًا في فصل الصيف 
الذي  الطعام  بتعرض  الرتباطه  وقالت: 
المرتفعة  والــرطــوبــة  لــلــحــرارة  نــتــنــاولــه 
البكتيريا  لنمو  مناسبة  بيئة  تعّد  التي 
التي  الخارجية  المطاعم  من  خصوصًا 
في  الصحية  النظافة  أساليب  تتبع  ال 
ــداد وحــفــظ أو نــقــل الــطــعــام خــاصــة  ــ إعـ
إذا تـــم إعـــــداد وجـــبـــات الـــّطـــعـــام بــصــورٍة 
ــى أمــــاكــــن بــعــيــدة  ــ مـــســـبـــقـــة، ونـــقـــلـــهـــا إلــ
ــمــــس وقـــتـــا  ــّشــ ــة الــ ــ ــعـ ــ ــا تـــحـــت أّشـ ــهــ ــركــ وتــ
بفسادها  فتتسبب  تناولها؛  قبل  طويا 
تحتوي  التي  األطعمة  وخــاصــة  وتلفها 
ــان، والـــمـــأكـــوالت  ــ ــبـ ــ عـــلـــى مــنــتــجــات األلـ
ولحم  النيء،  والبيض  النيئة،  البحرية 
المطبوخ  غير  واللحم  والــطــيــور،  البقر 
ــــف.  وقـــــــد تــتــســبــب  ــيـ ــ ــــصـ فـــــي مــــوســــم الـ
الــمــيــكــروبــات مــثــل الـــكـــولـــيـــرا، والــتــهــاب 
والــتــيــفــوئــيــد  والــســالــمــونــيــا  )ا(  الــكــبــد 
ــآالم الــمــعــدة، والــغــثــيــان،  فــي اإلصـــابـــة بــ
واإلسهال أو القيء، والحرارة والجفاف. 
األفــراد  ُينصح  المشكلة،  هــذه  ولتفادي 
السامة  إرشـــادات  اّتــبــاع  على  بالحرص 
وااللــتــزام  الشخصية،  والنظافة  العامة 
الطعام  تناول  قبل  جيدا  اليدين  بغسل 
وعــنــد الـــخـــروج مـــن الــحــمــام والــحــفــاظ 
على نظافة المكان قبل وخال تحضير 
ــة الــمــنــاشــف  ــاركـ ــات، وعــــــدم مـــشـ ــبــ ــوجــ الــ
الثاجة  في  االطعمة  وحفظ  والــفــوط، 

في درجة الحرارة المناسبة. 
جيدا  والفواكه  الخضراوات  غسيل 
قــبــل تــنــاولــهــا. كــمــا يــنــصــح بــغــلــي الــمــاء 
شك  هناك  كــان  إن  شربه  قبل  دقيقتين 
ــاء لــلــّشــرب خــاصــة  ــمـ ــول صــاحــيــة الـ حــ
عند السفر. عدم تناول األطعمة النيئة 
والمشروبات المكشوفة خاصة المنتشرة 
للتلوث  والمعرضة  العامة  الــشــوارع  فــي 
والـــغـــبـــار والـــحـــشـــرات. يــنــصــح بــالــبــحــث 

عــن مطاعم مــوثــوقــة واخــتــيــار األطــبــاق 
ــاول األطــعــمــة  ــنــ ــي حـــالـــة تــ الــصــحــيــة فــ
بالمطاعم، والتقليل من تناول الوجبات 
الــســريــعــة فـــي الــمــطــاعــم، واّلـــتـــي تــكــون 

مليئة بالزيوت الُمعاد استخدامها.
الـــتـــعـــرض ألشــعــة  إلــــى أن  ــافــــة  وإضــ
ــرارة  ــّشـــمـــس الـــحـــارقـــة ودرجــــــــات الــــحــ الـ
الــمــرتــفــعــة يــــؤدي إلـــى الـــصـــداع والـــــّدوار 
الجفاف، مع بذل مجهود شديد  بسبب 
مــهــام  أي  أو  الـــريـــاضـــة  ــة  ــارسـ ــمـ مـ مـــثـــل 
تتطلب الــوجــود فــي أمــاكــن حــارة فترات 
اإلصــابــة بضربات  فــرص  وتـــزداد  طويلة 
ــاد  ــهــ الـــشـــمـــس فــــي حـــالـــة الـــعـــمـــل واإلجــ
يعانون  الــذيــن  األشــخــاص  عــنــد  الكبير 
من األمراض المزمنة وكبار السن وعدم 
ــاف مـــن الــنــوم  الــحــصــول عــلــى قــســط كــ
وسوء التغذية، وقد يؤدي إلى عدم قدرة 
الجسم على الحفاظ على ضبط حرارة 
الــجــســم ضــمــن الـــمـــعـــّدالت الــطــبــيــعــيــة؛ 
الّداخلية  الجسم  حـــرارة  درجــة  تتجاوز 
األربـــعـــيـــن درجـــــة وقــــد تــتــفــاقــم الــحــالــة 
وتــســبــب الــســكــتــة الــدمــاغــيــة الــحــراريــة، 
فـــقـــدان الـــوعـــي وفـــشـــل عــمــل األعـــضـــاء 

الداخلية مثل الفشل الكلوي. 
أفــضــل طــريــقــة لــلــوقــايــة مــن حــروق 
الــشــمــس وضـــربـــات الــشــمــس هــي تجنب 
المعرضة ألشعة  المناطق  الجلوس في 
الــشــمــس الــحــارة الــمــبــاشــرة، واســتــخــدام 
المرطب  أو  للّشمس  الواقية  الكريمات 
للحفاظ  للبشرة  المناسب  الجلد  على 
ــبـــشـــرة ويـــنـــصـــح بــاتــبــاع  ــة الـ ــوبــ عـــلـــى رطــ
اإلجهاد  من  للوقاية  السامة  إجـــراءات 
ــثـــار من  الـــحـــراري خــاصــة لــلــعــمــال واإلكـ
شـــرب كــمــيــات كــافــيــة مــن الــمــاء )2-1.5 
لتر( يوميا لتعويض السوائل المفقودة 
لتنشيط الجسم، وخفض درجة حرارته. 
بــأخــذ اســتــراحــات مــتــعــددة فــي األمــاكــن 

الظهيرة  فترة  العمل  وتجنب  المظللة 
من 12 إلى 3 عصرا تحت اشعة الشمس 
المباشرة والحرص على ارتداء القبعات 

والنظارات الشمسية الواقية. 
المسابح  أمـــراض  إلــى  بالنسبة  أمــا 
وبـــــرك الــســبــاحــة الـــتـــي تــرتــبــط بــتــلــوث 
ــاد األنــشــطــة الــمــائــّيــة  ــ الــمــيــاه: فــمــع ازديـ
الــتــرفــيــهــيــة الــمــشــتــركــة خــــال الــصــيــف 
المائية  والمسطحات  البرك  مياه  تعّد 
مسّببات  لنمّو  مناسبة  بيئًة  الّطبيعّية 
األمراض ونقل العدوى بها بين األفراد. 
ــة،  ــدّيـ ــلـ ــجـ ــات الـ ــابــ ــهــ ــتــ فـــــتـــــؤّدي إلــــــى االلــ
ــة، والــعــصــبــّيــة،  ــنــفــســّيــة، والــهــضــمــّي والــّت
الرغم  على  والــعــيــون.   األذن  والتهابات 
مـــن الـــحـــرص عــلــى تــنــظــيــف الــمــســابــح 
المطهرات  باستخدام  مستمرة  بــصــورة 
وغيرها من محاليل التنظيف والتعقيم 
مثل مادة الكلور لمنع انتشار الجراثيم 
في مياه برك السباحة إال أنها قد تشكل 
خــطــرا عــلــى صــحــة اإلنــســان أحــيــانــا في 
حـــالـــة عــــدم اتـــبـــاع الــمــعــايــيــر الــصــحــيــة 
واآلمــنــة. فــي بعض الــحــاالت قــد تسبب 
التهاب العين التحسسي من مادة الكلور 
الــذي  الميكروبي  الملتحمة  التهاب  أو 
يــعــد مــن أكــثــر األنــــواع انــتــشــارا وأكــثــرهــا 
الفيروسات  الناتجة عن  للعدوى  قابلية 
والـــبـــكـــتـــيـــريـــا وتـــتـــمـــثـــل فـــــي احـــــمـــــرار، 
بالعين،  رمـــد  بــوجــود  وألــــم واإلحـــســـاس 

باإلضافة إلى اإلفرازات الصديدية.
ولـــلـــوقـــايـــة مــــن الـــتـــهـــابـــات الـــعـــيـــن، 
مباشرة  اليدين  غسيل  بــضــرورة  ينصح 
العيون مع  لمس  بعد  والصابون  بالماء 
ضـــــرورة تــغــيــيــر غــطــاء الــــوســــادة يــومــيــا. 
ــنـــاشـــف مــن  ــوط ومـ ــ وعــــــدم اســـتـــخـــدام فـ
استخدام  بل  الوجه،  لتجفيف  القماش 
ــدام  ــتـــخـ االسـ الـــورقـــيـــة ذات  الـــمـــنـــاشـــف 
إلى  بالنسبة  جــدا  مهم  فــقــط.  الــواحــد 
السيدات المصابات الحذر من استخدام 
ــيــــن مــثــل  ــعــ مـــســـتـــحـــضـــرات تـــجـــمـــيـــل الــ
الاصقة  والعدسات  الصناعية  الرموش 
ينصح  كــمــا  الـــعـــاج،  فــتــرة  تنتهي  حــتــى 
بارتداء النظارات الواقية أثناء السباحة 
لحماية العين من آثار الكلور على العين 
أشعة  من  للوقاية  الشمسية  والنظارات 
عند  الــعــيــون  طبيب  ومــراجــعــة  الشمس 
الحكة  احمرار،  األلــم،  بأعراض  الشعور 
كــانــت مــصــاحــبــة إلفـــــرازات  إذا  وخـــاصـــة 
الجلدية فقد  األمـــراض  أمــا  صــديــديــة. 
ــّعـــة الــّشــمــس فــوق  ــؤدي الــتــعــرض ألشـ ــ يـ
تلف في خايا  إلــى حــدوث  البنفسجية 
الجلد واإلصابة بحروق الّشمس، كما أن 
الّتعرض المتكّرر لها ومن دون استخدام 
الــوســائــل الــوقــائــّيــة يـــؤدي إلـــى  اإلصــابــة 
البعيد،  الــمــدى  عــلــى  الــجــلــد  بــســرطــان 
ــعـــرق فـــي الــمــنــاطــق  ــوات الـ ــنـ ــداد قـ ــســ وانــ
ــى حــــــدوث الــطــفــح  ــ ــلـــدّيـــة يــــــؤدي إلـ الـــجـ

الــجــلــدي الـــحـــراري يــصــاحــبــهــا الــشــعــور 
ــافــــة إلـــى  ــي الـــجـــلـــد. بــــاإلضــ بـــالـــحـــكـــة فــ
يتسّبب  االلتماسي حيث  الجلد  التهاب 
في حدوث تهيج وحساسية جلدية عند 
احــتــكــاك الــجــلــد بــالــمــابــس. الــتــهــابــات 
ــة بـــيـــن أصـــابـــع  ــاصـ جـــلـــديـــة وفـــطـــريـــة خـ
ــة بــثــآلــيــل )فـــيـــروس  ــابــ الــقــدمــيــن واالصــ
فـــي منطقة  الـــبـــشـــري(  الــحــلــمــي  الـــــورم 
اللمس  عبر  ينتقل  والــذي  القدم  أسفل 
المباشر للجلد ومن برك السباحة وقد 
يحتاج إلى فترات طويلة لعاجه. يمكن 
الوقاية من الطفح الجلدي الحراري من 
يوميا  االستحمام  على  االنتظام  خــال 
فـــي مــوســم الــصــيــف بــالــمــاء الــمــعــتــدل، 
مـــابـــس قطنية  اخـــتـــيـــار  يــجــب  كـــذلـــك 
الـــلـــون وتــجــنــب المشي  خــفــيــفــة فــاتــحــة 
يــجــب االستحمام  كــمــا  الــقــدمــيــن  حــفــاة 
السباحة لتطهير  الصعود من برك  فور 

الجسم من الجراثيم.
ــرا.. األمـــــــراض الــفــيــروســيــة:  ــ ــيـ ــ وأخـ
خاصة  الصيف،  فصل  في  كثيرا  تنتشر 
مــرض اإلنــفــلــونــزا الـــذي يــحــدث نتيجة 
لــتــغــيــر درجــــة الـــحـــرارة بــشــكــل مــفــاجــئ، 
ويسبب الشعور بالتعب وآالم في الجسم، 
والـــــرشـــــح، وســــيــــان األنــــــــف، والــــصــــداع 
الحالة  تتطور  وقــد  الــمــتــكــرر،  والــســعــال 
ــي درجـــــة حــــــرارة الــجــســم  ــاع فـ ــفــ إلــــى ارتــ
والتهاب اللوزتين والتهاب الرئة. وطبعا 
في ظل انتشار مرض الكورونا ال ننسى 
األمــراض األخــرى مثل مــرض الحصبة 
وجــــدري الــمــاء والــنــكــاف مــن األمـــراض 
الــفــيــروســيــة الـــشـــديـــدة الــــعــــدوى، الــتــي 
تـــزداد فــرص اإلصــابــة بها خــال موسم 
ــم الــصــيــف،  الـــربـــيـــع وتــنــتــشــر فــــي مـــوسـ
ولكن  األطــفــال،  بين  تنتشر  مــا  وغــالــبــًا 
يسبق  لـــم  إذا  الــكــبــار  تــصــيــب  أن  يــمــكــن 
وتــكــون عواقبها  قــبــل  بــهــا مــن  اإلصـــابـــة 
شديدة وتنتقل هذه األمراض عن طريق 
ــرز أعــراضــه  ــن أبــ الــســعــال والــعــطــس، ومـ
ظـــهـــور طــفــح جـــلـــدي بـــالـــلـــون األحـــمـــر، 
مصحوبًا بحمى، والحكة )جدري الماء( 
اللعابية  الغدد  وتضخم  بالجسم  وتعب 
)الــنــكــاف( الــحــمــى، والـــصـــداع، وفــقــدان 
الوقاية  وتكون  العام  والضعف  الشهية، 
مـــن هــــذا الـــمـــرض عـــن طــريــق االبــتــعــاد 
عـــن األشـــخـــاص الــمــصــابــيــن، والــتــبــاعــد 
االجتماعي وتجنب التجمعات واألماكن 
المغلقة والمزدحمة في موسم الصيف، 
والــــحــــرص عــلــى الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة، 
وعدم  الُمصابين،  مخالطة  تجنب  ومــع 
في  الوجود  بعد  البارد  للهواء  التعرض 
األمــاكــن الــحــارة، واالبــتــعــاد عــن الخروج 
ــيـــار وقــت  ــتـ فـــي األجـــــــواء الـــُمـــغـــبـــرة، واخـ
الــمــنــزل. وطبعا  لــلــخــروج مـــن  ــغـــروب  الـ
لــلــوقــايــة مـــن هـــذه األمــــــراض، الــحــرص 

على أخذ التطعيمات الخاصة.

} د. زهرة خليفة.

الدكتورة زهرة خليفة تجيب: كيف يمكننا وقاية اأنف�سنا من اأمرا�ض ال�سيف 

جمعنا جميع اهتمامات المراأة تحت �سقف واحد 

مركز)RK( الطبي.. نحو عالم �سحي اأجمل

الــرائــد لــأمــراض  مــركــز الــدكــتــورة رانــيــة كــايــد الطبي هــو المركز 
بهدف  السيف  منطقة  فــي  تــأســس  واألســـنـــان،  والتجميل  الجلدية 
تــوفــيــر أعــلــى مــســتــوى مــمــكــن مـــن الــرعــايــة الــصــحــيــة فـــي مــجــاالت 
المتطور  والــعــاج  الــجــراحــي  غير  والتجميل  الجلدية  األمــــراض 
وتحت  البحرينيين  األطــبــاء  أمــهــر  أيـــدي  عــلــى  واألســـنـــان  للشعر 
إشراف الدكتورة رانية كايد طبيبة األمراض الجلدية والليزر، وفي 
جولة خاصة للخليج الطبي في مركز )RK( الطبي للتعرف على 
لنا لقاء  كان  المركز  الموجودة في  والعاجات  أحدث االجهزة 

مع الدكتورة رانية كايد.
بالوجه  للعناية  الــمــركــز  فــي  يــوجــد  مـــاذا  بالتفصيل   -

والبشرة؟

أوال: يوجد لدينا افضل أطباء األمراض الجلدية المؤهلين الذين يعالجون 
ونضارة  جمال  تجديد  على  أيضا  ويساعدون  بالجلد  الخاصة  الطبية  الــحــاالت 

البشرة، باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة.
الحلول  من  عديد  بتوفير  ويسمح  مستمر  تقدم  في  التجميل  مجال  ثانيا: 
التجميلية التي من شأنها إظهار الجمال، ويتميز المركز بوجود أكثر من نوع وأكثر 
من جهاز لجلسات تنظيف البشرة، والتي تتناسب وتعالج جميع مشاكل البشرة، 

بما فيها البشرة الحساسة التي يصعب التعامل معها ومنها على سبيل المثال:
)AQUAPURE( جهاز أكوا بيور *

والتجاعيد،  الشباب  حــب  عــاج  ويناسب  البشرة  تنظيف  أجــهــزة  أحــدث  وهــو 
والتصبغات والنضارة.

)REJUVAPURE( جهاز ريجوفا بيور *



أرسلت فرنسا واليونان أربع طائرات »كنداير« 
مكافحة  على  إيطاليا  لمساعدة  االثــنــيــن  أمــس 
الحرائق التي تجتاح غرب سردينيا حيث تم إعالن 
اليونانيتان في  الطائرتان  وتنشر  الكوارث.  حالة 
إطار آلية الدفاع المدني لالتحاد األوروبي وهما 
في جهوزية تامة، ومن المقرر أن تصل الطائرتان 

الفرنسيتان إلى الجزيرة صباحا. 
إطفاء  رجــل   7500 دعــم  في  مهمتها  وتتمثل 
وسبع طائرات كنداير و13 مروحية إيطالية على 

الطوارئ  وأعلنت سلطات سردينيا حالة  األرض. 
بــعــد الــحــرائــق الــعــنــيــفــة الــنــاجــمــة عـــن الــجــفــاف 
والــحــرارة والــريــاح الــتــي دمـــرت أكــثــر مــن 20 ألف 
هكتار من الغابات وبساتين الزيتون والمحاصيل 

في منطقة أوريستانو )غربا(. 
وقد خسر المربون أعداًدا من األغنام والماعز 
ومنازل ومباني زراعية وصناعية. وال تزال النيران 
مستعرة وتخشى فرق اإلنقاذ هبوب رياح شمالية 
تهديدا  تشكل  ثــم  ومــن  الحرائق  مسار  تغير  قــد 

على مناطق جديدة.
سوليناس  كريستيان  سردينيا  حاكم  وأعــلــن 
حالة الكوارث. وقال في بيان: »ليس من الممكن 
سببتها  الــتــي  لــأضــرار  تقييم  إجـــراء  اآلن  حتى 
فـــي منطقة  مــشــتــعــلــة  تـــــزال  الـــتـــي ال  ــرائـــق  الـــحـ
أوريــســتــانــو. لــكــنــهــا كـــارثـــة غــيــر مــســبــوقــة. دمـــرت 
عشرات آالف الهكتارات من المساحات المزروعة 
رؤوس من  ونــفــقــت  ومــــنــــازل  ــات  ــركـ شـ واحـــتـــرقـــت 

الماشية«. 

رقم  لتحقيق  وت�سعى  عاما   19 عمرها 

قيا�سي في الطيران وحدها حول العالم 
تمهد فتاة عمرها 19 عاما الطريق أمام البنات في مجاالت العلوم 
رقم  لتسجيل  سعيها  خــالل  من  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا 
قياسي ألصغر امرأة تسافر وحدها حول العالم الشهر المقبل. وتنطلق 
ألف   51 طولها  رحلة  متن  على  روثــرفــورد  زارا  البلجيكية-البريطانية 
كيلومتر بطائرتها )شارك( خفيفة الوزن المصممة بحسب الطلب وهي 
أسرع طائرة خفيفة في العالم يوم 11 أغسطس. وبمجرد اكتمال رحلتها 
بــطــائــرة خفيفة  الــعــالــم  حــول  أصــغــر شخص يطير  روثـــرفـــورد  ستصبح 
وأصغر امرأة تطير وحدها حول العالم.  والرقم القياسي المسجل حاليا 
عاما.   30 وعمرها  الرحلة  أكملت  التي  ويــز  شايستا  باسم  العالم  حــول 
مجاالت  فــي  والنساء  الفتيات  أمــام  الطريق  تمهد  أن  روثــرفــورد  وتــأمــل 
ليقتفين  أخــريــات  وتلهم  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 

أثرها. 
لــرويــتــرز: »رغــبــت فــي أن أطــيــر حــول العالم وجــعــل الفتيات  وقــالــت 
يشاهدنني ويفكرن في أنهن يرغبن في أن يطرن حول العالم يوما ما«. 
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وجه قاضي وممثل السلطة 
ــمــــى الــــقــــائــــد– بــمــنــطــقــة  ــســ –ويــ
تارودانت  التابعة إلقليم  »إيغرم« 
جـــــنـــــوب الـــــمـــــغـــــرب، مـــــراســـــالت 
رسمية ألولياء 24 طالبة، منعوا 
بالثانوية،  االلتحاق  من  بناتهم 
هاتفيا  بهم  االتصال  بعد  وذلك 
وتنبيههم شفهيا بخطورة األمر. 
المحلية  السلطة  وأمــهــلــت 
ــة،  ــاعـ سـ  48 الــمــعــنــيــيــن  اآلبــــــــاء 
مكتوبة  مبدئية  مــوافــقــة  لمنح 
وشخصي  مــبــاشــر  بشكل  تــوضــع 
ــتــــب الـــــقـــــائـــــد، حــتــى  ــكــ لــــــــدى مــ
تــتــمــكــن الــطــالــبــات الــمــتــفــوقــات 
ــام دراســــتــــهــــن بــحــســب  ــ ــمـ ــ ــــن إتـ مـ
المغربية.  »هسبريس«  صحيفة 
آبــاء  المحلية  السلطة  ــذرت  وأنــ
التلميذات بالتنسيق مع النيابة 
ــاء عـــلـــى مــقــتــضــيــات  ــنـ الـــعـــامـــة بـ
المسطرة  قانون  20 من  الفصل 
الــجــنــائــيــة، التـــخـــاذ اإلجــــــراءات 
الــقــانــونــيــة فــي حــقــهــم فــي حــال 
ــفـــحـــوى  ــهــــم لـ ــتــ ــابــ ــتــــجــ عــــــــدم اســ

مراسلة القائد والقاضي. 

هذه  إلــى  السلطات  ولــجــأت 
الــمــســبــوقــة، بعدما  الـــبـــادرة غــيــر 
األســر  أربـــاب  أن  إلــى علمها  بلغ 
قــــــرروا مــنــع بــنــاتــهــم مـــن إتــمــام 
دراســتــهــن بــالــمــرحــلــة الــثــانــويــة، 

ــن فــــــــي ســـن  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ــزويــ ــ ــد تــ ــ ــصــ ــ قــ
مــبــكــرة، وهــــي أســـبـــاب اعــتــبــرتــهــا 
وغير  »واهــيــة  المحلية  السلطة 
ــون  ــة إلـــــــى كــ ــ ــافـ ــ ــة«، إضـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ مـ
الــطــالــبــات حــقــقــن نتائج  أغــلــب 

المرحلتين  في  جيدة  ومعدالت 
يبشر  ما  واإلعدادية،  االبتدائية 
بمستقبل دراسي متميز، كما أن 
لهن رغبة في استكمال مسارهن 

في التعليم.

ف���ي ال���م���غ���رب.. اإج������راء ن�����ادر ي���رغ���م اأول���ي���اء 

اأم����ور ع��ل��ى ال�����س��م��اح ل��ل��ف��ت��ي��ات ب��اإت��م��ام ال��درا���س��ة

} زارا روثرفورد في طائرتها شارك.

} مريم حسين.

} الصورة التي أثارت الجدل.

ال�ف�ن�ان��ة مري�م  اإ�س�اب��ة 

كورون�ا بفيرو��س  ح�س�ين 
أصــيــبــت الــفــنــانــة الــمــغــربــيــة الــمــقــيــمــة فــي دبــي 
مريم حسين بفيروس كورونا المستجد »كوفيد-19«، 
تطبيق  فــي  لحسابها  المتابع  الجمهور  شــاركــت  إذ 
ــورة مــن جــهــاز الــتــحــلــيــل الــخــاص  ــات« صــ »ســنــاب شــ
حسين  مريم  ووثقت  لها.  الــدعــاء  وطلبت  بكورونا، 
لحظة وجودها في المستشفى وهي ترقد على سرير 
الــشــفــاء، وذلـــك مــن خـــالل صـــورة كشفت عــن يدها 
وهي تستعين بجهاز محلول للوريد، حيث كان يتم 

عالجها من جانب الفريق الطبي. 
تتلقى  كــانــت  إذا  مــا  مــريــم حسين  تــوضــح  ولـــم 
عناية  إلــى  تحتاج  وحالتها  المستشفى  في  العالج 
ــر، أم هـــي فـــي الــمــنــزل مــعــزولــة وتــحــصــل على  ــبـ أكـ
من  الــدعــاء  بطلب  مكتفية  الــعــالجــي،  الــبــروتــوكــول 

جانب محبيها، إذ كتبت »دعواتكم«.
ودونـــــت مــريــم حــســيــن دعــــاء عــبــر حــســابــهــا في 
تطبيق »سناب شات« جاء فيه: »اللهم إني أستودعك 
نفسي وصحتي، فيا رب اشفني وعافني وأرح جسدي، 

وال تحملني ما ال طاقة لي به«.

محمد رم�سان يثير الجدل مجددا 

ب��س�ورة داخ�ل طائرته الخا�سة
عـــاد الــفــنــان الــمــصــري مــحــمــد رمـــضـــان إلثـــارة 
الـــجـــدل مـــن جــديــد بــعــد اســتــعــراض جــســمــه عــاريــا 

داخل طائرته الخاصة، عقب عودته من دبي.
الجمهور  من  حــادة  النتقادات  رمضان  وتعرض 
موقع  على  الــرســمــي  حسابه  عبر  لــه  صـــورة  لنشره 
فيها  الــتــي ظهر  »فــيــســبــوك«،  االجتماعي  الــتــواصــل 
ــو يــجــلــس عــاريــا عــلــى كــرســي الــطــائــرة، ويــدخــن  وهـ
السجائر ويحمل على قدمه الب توب. وترك الفنان 
الجمهور  أن  إال  تعليق،  دون  مــن  الــصــورة  المصري 
ــد الــمــتــابــعــيــن: »نـــزل  ــال أحـ هــاجــمــه بـــشـــدة، حــيــث قـ
رجــلــك.. مــن تــواضــع هلل رفــعــه«، وعــلــق آخــر بقوله: 
»إن اهلل يأخذ الناس اخذ عزيز مقتدر، فمن تواضع 
هلل رفعه فأرجوك خف شوي ربي أعطاك فال تبخل 
بــصــدقــات فـــإن الــحــســنــات يــرفــعــن الـــبـــالء«. وأضـــاف 
آخـــر: »مــا هــكــذا تـــورد اإلبـــل يــا محمد رمــضــان أنت 
العرا  شنو  وبــتــقــدرك  بتحبك  الــنــاس  كــل  شخصيه 
وواصــل  تحترمك«.  الناس  عشان  نفسك  احترم  دا 
»ربنا  لــه:  متابع  قــال  إذ  رمــضــان،  انتقاد  المتابعون 
أعطاك ماال وثروة ما شاء اهلل تبارك اهلل ليش تحب 
تتصور عاريا أظهر جمال جسمك في جمال روحك 
حــفــظــك اهلل«، فــيــمــا نــصــحــتــه مــتــابــعــة بــقــولــهــا »يــا 
رمضان وحيات ربنا تصيبك عين، تفقد صحتك أو 
أطفالك، نصيحة أخت أكبر منك، استمتع بحياتك 

مع نفسك وأوالدك فقط«.

ب���ح���ي���رة ف����ي الأرج���ن���ت���ي���ن 

ت��ت��ح��ول اإل����ى ال��ل��ون ال����وردي 
تحولت بحيرة في منطقة باتاغونيا الجنوبية باألرجنتين إلى اللون 
الوردي الفاتح في ظاهرة مدهشة ولكنها مقلقة. وعادة ما تتحول مياه 
وزيادة  الملح  بسبب تغيير مستويات  الــوردي  اللون  إلى  البحيرات  بعض 
وجود الطحالب في الماء، لكن الخبراء والنشطاء يلقون باللوم في هذه 
الظاهرة هذه المرة على سبب غير طبيعي، هو التلوث الناجم عن مادة 

كيميائية تستخدم لحفظ القريدس بغرض التصدير.
للبكتيريا  مضاد  منتج  وهــو  الــصــوديــوم،  كبريتيت  عــن  ناتج  والــلــون 
يستخدم فــي مــصــانــع األســـمـــاك، الـــذي ُيــلــقــى بــالــلــوم عــلــى نــفــايــاتــه في 
تلويث نهر تشوبوت، الذي يغذي بحيرة كورفو ومصادر المياه األخرى في 

المنطقة، وفقا لمجموعة من النشطاء. 
البيئية  والمشكالت  الكريهة  الــروائــح  من  السكان  اشتكى  ولطالما 
لوكالة  الدا  بابلو  البيئي  الناشط  والبحيرة. وصرح  النهر  األخــرى حول 
»فرانس برس« بأن: »أولئك الذين يجب أن يكونوا مسيطرين هم الذين 
يسمحون بتسميم الناس«، ملقيا بمسؤولية تلك الفوضى على الحكومة. 
وقال الدا، الذي يعيش في مدينة تريليو، على مقربة من البحيرة وعلى 
البحيرة  إن  آيــرس،  بوينس  جنوب  كيلومتر(   1400( ميال   870 نحو  بعد 
تحولت إلى اللون الوردي األسبوع الماضي وظل لونها غير طبيعي إلى 

يوم األحد.

} البحيرة الوردية.

} طائرة تشارك في إخماد الحرائق في سردينيا.

عبداملنعم إبراهيم

رغم انتكا�سة »دلتا«.. �سجل م�ّسرف للبحرين في مواجهة كورونا
إلى  جــاء  أدهــانــوم(  )تــيــدروس  الدكتور  العالمية  الصحة  منظمة  مدير 
الــبــحــريــن الفــتــتــاح )مــكــتــب المنظمة( فــي الــبــحــريــن.. لــكــن مــا قــالــه حــول 
الطبية  الجهود  بهذه  وإشادته  كورونا،  وباء  البحرين وجهودها في مكافحة 
مــديــر الصحة  يــصــدر عــن  عــنــده، ألنــه  الــتــوقــف  مــا يستحق  البحرينية هــو 
ضد  حربها  فــي  كلها  الــعــالــم  دول  جــهــود  خريطة  على  المطلع  العالمية، 
فيروس كورونا، ويعلم مدى معاناة الدول التي أخفقت في الحد من انتشار 
عدوى هذا الوباء، وبعضها دول غنية، وأخرى صناعية متقدمة في العالم.. 
مثلما يعلم أيًضا خريطة المنحنى الناجح في مواجهة الفيروس في دول 

أخرى.. ومن بينها مملكة البحرين.
»إن مملكة  للبحرين:  زيــارتــه  أثــنــاء  قـــال  أدهـــانـــوم(  )تـــيـــدروس  الــدكــتــور 
البحرين ُتعد من الدول الرائدة في االستجابة العالمية للتعامل مع جائحة 
االحــتــرازيــة  ــراءات  اإلجــ مــن  العديد  بتطبيق  المملكة  قامت  حيث  كــورونــا، 
للحد من انتشار الفيروس منذ البداية، وقبل إعالن أول حالة في البحرين، 
وذلك بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وأضاف قائال: إن 
المملكة تعاملت بشكل شمولي، واضعة في الحسبان التداعيات االقتصادية 
واالجــتــمــاعــيــة لــلــفــيــروس، مــع تــوفــيــر الــفــحــص والــحــجــر والـــعـــزل والــعــالج 
إلى  الــوصــول  فــي  أســهــم  مــا  والمقيمين،  للمواطنين  المجاني  والتطعيم 
السكان  إجمالي  من  بالمائة   70 نحو  أي  شخص؛  مليون  من  أكثر  تطعيم 

بجرعتي التطعيم«.
الذي يشيد فيه  العالمية«،  هذا كالم صادر عن مدير »منظمة الصحة 
بدأ  والذي  القاتل..  كورونا  وباء  الريادي في مواجهة  البحرين  بدور مملكة 
بتوجيهات سامية من جاللة الملك المفدى -حفظه اهلل- للحكومة باتخاذ 
اإلجراءات السريعة لمنع انتشار عدوى هذا الوباء في المملكة، ولم يدخر 
جهًدا صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس الوزراء في تنفيذ توجيهات جاللة الملك المفدى بسرعة واحترافية 
يقود  وكــان سموه  الطبي(،  الوطني  )الفريق  تشكيل  وتم  األزمــات،  إدارة  في 
منذ  والجائحة  األزمـــة  بملف  ممسكا  الــســديــدة،  بتوجيهاته  الفريق  عمل 
ويعضد  األمــامــيــة،  الصفوف  فــي  الرحمة  مالئكة  بجهود  ويشيد  الــبــدايــة، 

فـــي مساعيهم  الــنــبــيــلــة  اإلنــســانــيــة  مــواقــفــهــم 
ــار عـــــــدوى الـــفـــيـــروس  ــتــــشــ ــوقــــف انــ الــــجــــبــــارة لــ
ومعالجة المصابين، وتوفير اللقاحات الالزمة 

للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني.
هذه الجهود الهائلة التي بذلها »الفريق الطبي« بقيادة سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء طوال عامي 2020 و2021، القت إشادة كبيرة من منظمات دولية 
وحكومات وسفراء دول في البحرين، وناشطين وإعالميين عرب وخليجيين، 
التي طالما  السعيد(  )فجر  المعروفة  الكويتية  اإلعالمية  بينهم  من  نذكر 
إليها  انضم  وقــد  كــورونــا،  جائحة  مواجهة  في  البحرينية  بالتجربة  أشــادت 
مؤخًرا رئيس تحرير جريدة )السياسة( الكويتية األستاذ )أحمد الجار اهلل( 
الذي طلب من رئيس الوزراء الكويتي أن يسأل رئيس الحكومة في مملكة 
كــورونــا..  جائحة  مواجهة  في  البحرينية  التجربة  نجاح  سر  عن  البحرين 
والعمل بتفاصيلها في مواجهة وباء كورونا في دولة الكويت الشقيقة.. وكلنا 
يتذكر أن كثيرا من المسلسالت الرمضانية الكويتية انتقلت بكامل طاقمها 
الفني والممثلين والممثالت لتصويرها أثناء الجائحة في مملكة البحرين، 
ألن الكويت آنذاك كانت في حالة )إغالق(، وتم تصوير أحد هذه المسلسالت 

في مبنى دار »أخبار الخليج« ومكاتب الجريدة.
)تيدروس  الدكتور  العالمية  الصحة  منظمة  مدير  شهادة  تأتي  ا  وحالّيً
أدهانوم( لتؤكد نجاح مملكة البحرين في مواجهة أزمة كورونا، رغم تعرض 
من  القادم  المتحور«  »دلتا  فيروس  هاجمنا  حينما  كبيرة  لنكسة  البحرين 
ولكن سرعان  بالمئات،  والوفيات  بــاآلالف  اإلصابات  زيــادة  إلى  وأدى  الهند، 
ما تحرك ربان السفينة سمو ولي العهد رئيس الوزراء مع )الفريق الوطني 
ــراءات جــديــدة وصــارمــة وإغــالقــا جــزئــيــا، وزيــــادة عــدد  ــ الــطــبــي( واتـــخـــذوا إجـ
المضادة لفيروس كورونا ضمن سياسة توفير  )اللقاحات(  الحاصلين على 
)حصانة القطيع( للمجتمع بأكمله.. ونجحنا بحمد اهلل تعالى في تجاوز 
األزمة واالنتكاسة التي مررنا بها مع المتحور »دلتا« الذي ال يزال يتجول 

ويفتك بمدن أوروبية وأمريكية وآسيوية كثيرة.

فرن�س�ا واليون�ان تر�س�ان طائ�رات لإخم�اد حرائ�ق في �س�ردينيا 

} صورة تعبيرية.

أفـــاد تــقــريــر بـــأن عـــداء كـــان يــحــاول 
الــركــض على األقـــدام مــن فــلــوريــدا إلى 
برمودا في أداة عائمة غريبة انجرف إلى 
طــول ساحل  على  السبت  يــوم  الشاطئ 

والية صن شاين. 
ريــزا  »فــوكــس 35« أن  قــنــاة  وكــشــفــت 
ــا يــســمــى فــقــاعــتــه- التي  بــالــوتــشــي -ومــ
الــمــاء،  على سطح  بــاإلبــحــار  لــه  تسمح 

ــي مــقــاطــعــة  ــئ فــ ــاطـ ــشـ ــرف إلـــــى الـ ــجــ انــ
ــاول  ــ ــحـ ــ ــي يـ ــ ــشـ ــ ــوتـ ــ ــالـ ــ فـــــــالجـــــــر. وكـــــــــــان بـ
إجــــراء رحــــلــــة بـــحـــريـــة جـــريـــئـــة لــجــمــع 
ولتشجيع  الخيرية  لــأعــمــال  ــوال  األمــ
الـــنـــاس عــلــى مــتــابــعــة أحــالمــهــم. وقـــال 
ــوال  بــالــوتــشــي إن هــدفــه هــو جــمــع األمــ
والشرطة  الــســواحــل  وخــفــر  للمشردين 

وإدارات اإلطفاء. 

وجّرب العداء رحالت مائية مماثلة 
في الماضي. وفي عام 2014 أنقذه خفر 
إلى  الوصول  محاولته  أثناء  السواحل 
الصنع  محلي  عائم  مركب  فــي  بــرمــودا 
وكان يعاني من التعب في ذلك الوقت. 
أتخلى  »لــن   :»35 »فــوكــس  لشبكة  وقـــال 
عن حلمي أبدا. أوقفوني أربع أو خمس 

مرات لكنني لم أستسلم أبدا«.

اإلى برمودا داخل »فقاعة« ف�سل محاولة رجل الرك�س من فلوريدا 
} الفقاعة العائمة.
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جاللته ي�صتقبل املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية.. امللك:

 البحرين حققت جناًحا متميًزا يف احلد من انت�صار »كورونا«
ا�ستقبل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

املفدى حفظه اهلل ورعاه يف ق�سر  البالد  اآل خليفة عاهل 

املدير  غيربي�سو�س  تيدرو�س  الدكتور  اأم�س  ال�سخري 

للمملكة  زيارته  مبنا�سبة  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  العام 

حل�سور االفتتاح الر�سمي ملكتب املنظمة يف البحرين.

بزيارة  اجلاللة  �ساحب  رحــب  اللقاء،  وخــالل   

افتتاح  وبــارك  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير 

للعالقات  تتويجاً  ياأتي  والذي  اململكة  يف  املنظمة  مكتب 

التي يجمع  امل�سرتك  التن�سيق والتعاون  املتميزة واأوجه 

عقود  مدى  على  العاملية  ال�سحة  ومنظمة  البحرين  بني 

طويلة.

منظمة  لقيام  و�سكره  تقديره  عن  جاللته  واأعــرب 

كاأول  �سحية  مدينة  املنامة  باإعالن  العاملية  ال�سحة 

خدمات  جلودة  وذلك  املتو�سط  �سرق  اإقليم  يف  عا�سمة 

الرعاية االأولية يف املراكز ال�سحية باالإ�سافة للمبادرات 

الرائدة  والربامج  ال�سحي  الوعي  ون�سر  لتعزيز  الهادفة 

ملكافحة االأمرا�س املزمنة واملعدية.

البحرين جلهود منظمة  اأكد جاللته دعم مملكة   كما 

كورونا  جائحة  ملكافحة  الهادفة  العاملية  ال�سحة 

باالإ�سافة اإىل م�ساندتها جلميع اجلهود الدولية للت�سدي 

م�سرياً  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  واالأوبئة  لالأمرا�س 

كبرياً  �سوطاً  قطعت  اململكة  اأن  اىل  اهلل  حفظه  جاللته 

وحققت جناحاً متميزاً يف احلد من انت�سار جائحة كوفيد 

الوطنية  احلملة  ا�ستمرار  ظل  يف  اآثارها  واحتواء   19

على  ومقيم  مواطن  لكل  بتوفريه  والتوجيه  للتطعيم 

اجلهود  اهلل  رعاه  مثمناً  جماين،  ب�سكل  البحرين  اأر�س 

ال�سمو  �ساحب  بقيادة  البحرين  لفريق  واملقدرة  الكبرية 

امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

االأمامية  ال�سفوف  يف  العاملني  وجميع  الوزراء  جمل�س 

امل�ساندة  ال�سحي والتمري�سي وكافة اجلهات  الكادر  من 

وكذلك تعاون وتكاتف جميع اأفراد املجتمع البحريني.

ومن جانبه، اأعرب مدير عام منظمة ال�سحة العاملية 

على  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  وتقديره  �سكره  بالغ  عن 

كرم ال�سيافة وح�سن اال�ستقبال، موؤكداً اأن املنظمة تفتخر 

مملكة  يف   152 رقم  املحلي  مكتبها  بافتتاح  وتت�سرف 

م�ستوى  على  الرائدة  البحرين  بتجربة  م�سيداً  البحرين، 

مبا  كورونا  فريو�س  جائحة  مع  التعامل  يف  العامل 

اأ�ساد  يتما�سى مع تو�سيات منظمة ال�سحة العاملية. كما 

بقيادة جاللة امللك املفدى احلكيمة وتطلع منظمة ال�سحة 

العاملية اإىل زيادة وتطوير عالقاتها مبملكة البحرين، من 

اأجل تعزيز ال�سحة واحلفاظ على �سالمة العامل وخلدمة 

امل�ست�سعفني.

جاللته تلقى برقية �صكر وعرفان لدعمه القطاع.. وزيرة ال�صحة:

امللك داعم للقطاع ال�صحي وراٍع لكل العاملني يف ال�صفوف الأمامية

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  تلقى 

بن عي�سى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى برقية 

ال�سالح،  �سعيد  بنت  فائقة  من  وعرفان  �سكر 

اآيــات  اأ�سمى  فيها  رفعت  ال�سحة،  ــرة  وزي

امللك  جاللة  لدعم  والعرفان  والتقدير  ال�سكر 

ال�سديدة  والتوجيهات  ال�سحي  للقطاع  املفدى 

والرعاية الكرمية لكافة العاملني يف ال�سفوف 

االأمامية.

مملكة  حققته  ما  اأن  على  الوزيرة  واأكدت 

عاملًيا  متقدمة  مراكز  اإىل  و�سول  من  البحرين 

يف  املتميزة  جتربتها  ا�ستعرا�س  خالل  من 

لوال  يتاأتى  اأن  له  يكن  مل  للجائحة،  الت�سدي 

دعم جاللة امللك ورعايته.

جاللة  مقام  اإىل  ال�سحة  وزير  قدمت  كما 

بالنتائج  والتربيكات  التهاين  املفدى  امللك 

التي  الر�سمية  الزيارة  حققتها  التي  الطيبة 

غيربي�سو�س،  تيدرو�س  الدكتور  بها  قــام 

اإطار  العاملية، يف  ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير 

االطالع على التجربة املتميزة ململكة البحرين 

وجهودها املقدمة يف الت�سدي جلائحة كورونا، 

والذي تزامن مع افتتاح مكتب منظمة ال�سحة 

جديدة  خطوة  يعد  مما  اململكة،  يف  العاملية 

�سبل  لتعزيز  اال�ستثنائية  الظروف  ظل  يف 

الثنائية  العالقات  وتن�سيق  امل�سرتك  التعاون 

بني اجلانبني.

امللك  جلاللة  ال�سالح  الوزيرة  ورفعت 

لوزارة  جاللته  لدعم  واالمتنان  ال�سكر  املفدى 

للت�سدي  الوطني  الفريق  والأع�ساء  ال�سحة 

�ساحب  وم�ساندة  بقيادة  كورونا،  لفريو�س 

ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، 

حيث  ـــوزراء  ال جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

دولية  وب�سهادات  البحرين  مملكة  حققت 

اخلطط  تنفيذ  �سعيد  على  عديدة  منجزات 

واال�سرتاتيجيات وم�ستوى اجلاهزية والكفاءة 

وذلك  ــوارد،  وامل االإمكانيات  كافة  وت�سخري 

حفاًظا على �سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني.

باالبتهال  برقيتها  ال�سحة  وزيرة  وختمت 

اإىل اهلل باأن يحفظ ويوفق جاللة امللك املفدى يف 

العطاء والتحديث والنماء يف مملكتنا  م�سرية 

الغالية ول�سالح �سعبها الويف و�سوالً لتحقيق 

املزيد من الرفعة واالزدهار والرخاء يف العهد 

الزاهر وامليمون.

خالل جل�صة مباحثات عقدها مع نظريته ال�صودانية

وزير اخلارجية يوؤكد عمق العالقات الأخوية مع ال�صودان
ــة  ــي ــارج ــد وزيــــر اخل ــق ع

الزياين،  را�سد  بن  عبداللطيف 

جل�سة مباحثات مع الدكتورة مرمي 

خارجية  وزيرة  املهدي،  ال�سادق 

يف  ال�سقيقة،  ال�سودان  جمهورية 

تقوم  التي  الر�سمية  الزيارة  اإطار 

بها اإىل مملكة البحرين.

وخالل االجتماع، اأعرب وزير 

بزيارة  ترحيبه  عن  اخلارجية 

ال�سودانية  اخلارجية  ــرة  وزي

على  مــوؤكــًدا  البحرين،  ململكة 

القائمة  االأخوية  العالقات  عمق 

وحر�س  ال�سقيقني،  البلدين  بني 

الدائم على تنمية  مملكة البحرين 

هذه العالقات وتطويرها على كل 

امل�ستويات، وامل�سي بها قدًما نحو 

طموحات  يلبي  مبا  اأ�سمل  اآفــاق 

وال�سعبني  البلدين  وتطلعات 

ال�سقيقني، منوًها باجلهود الطيبة 

التي تقوم بها اجلالية ال�سودانية 

وم�ساهماتها  البحرين  مملكة  يف 

املقدرة يف م�سرية التنمية باململكة.

الدكتورة  اأعربت  جانبها،  من 

مرمي ال�سادق املهدي عن �سعادتها 

واعتزاز  البحرين،  مملكة  بزيارة 

يربط  مبا  ال�سودان  جمهورية 

البلدين ال�سقيقني من عالقات  بني 

اإليه  و�سلت  وما  را�سخة،  اأخوية 

من تطور ومناء يف �ستى املجاالت 

امل�سرتكة،  امل�سالح  يخدم  مبا 

احلكومة  �سكر  ــن  ع مــعــربــة 

ال�سودانية ملوقف مملكة البحرين 

ال�سودان  جلمهورية  امل�ساند 

من  العربية  م�سر  وجمهورية 

االأثيوبي،  النه�سة  �سد  اأزمــة 

والداعم ملوقف البلدين يف احلفاظ 

نهر  يف  املائية  حقوقهما  على 

البحرين  ململكة  متمنية  النيل، 

دوام التقدم واالزدهار.

بحث  االجتماع  خالل  وجرى 

امل�سرتك  التعاون  تكثيف  �سبل 

وجمهورية  البحرين  مملكة  بني 

كافة،  االأ�سعدة  على  ال�سودان 

موا�سلة  �سرورة  على  والتاأكيد 

بني  امل�سرتك  التعاون  تطوير 

املجاالت  خمتلف  يف  البلدين 

امل�سرتكة،  للم�سالح  حتقيًقا 

الق�سايا  ا�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافة 

الوطن  تواجه  التي  والتحديات 

ذات  الق�سايا  من  وعدد  العربي، 

االهتمام امل�سرتك.

املباحثات  جل�سة  ح�سر 

احل�سن،  حممد  اإبراهيم  ال�سفري 

لدى  ال�سودان  جمهورية  �سفري 

ملعايل  املرافق  والوفد  اململكة، 

وزارة  من  وح�سرها  الوزيرة، 

�سعيد  ربيعة  عبداهلل  اخلارجية 

مملكة  �سفارة  باأعمال  القائم 

من  وعدد  اخلرطوم  يف  البحرين 

كبار امل�سوؤولني بالوزارة.

تنفيًذا لأمر ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

»اخلدمة املدنية« ينتهي من �صرف رتبتني لل�صفوف الأمامية

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيًذا 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  االأمري  امللكي 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، مبنح 

رتبتني ا�ستثنائيتني يف اخلدمة املدنية اأو 

االأمامية  بال�سفوف  للعاملني  ما يعادلها 

بن  اأحمد  اأو�سح  اجلائحة،  مواجهة  يف 

املدنية  الزايد رئي�س جهاز اخلدمة  زايد 

�سمن  ا�ستثنائيتني  رتبتني  منح  مت  باأنه 

رواتب �سهر يوليو 2021، لكل العاملني 

جائحة  مواجهة  يف  االأمامية  بال�سفوف 

اجلهات  منت�سبي  من  كورونا  فريو�س 

املن�سوية حتت مظلة اخلدمة املدنية.

�ساحب  توجيهات  باأن  الزايد  وبني 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

قوًيا  وداعًما  كبرًيا  حافًزا  متثل  الوزراء 

ملزيد من العمل واالإجناز وخدمة الوطن 

ال�سفوف  الأبطال  واملقيمني،  واملواطنني 

�سباقة  احلكومة  اأن  موؤكًدا  االأمامية 

الكوادر  وت�سجيع  وم�ساندة  لدعم  دائًما 

حفظ  يف  ت�سهم  التي  املخل�سة  الوطنية 

االأ�سعدة  على  واإجنازاتها  اململكة  مكانة 

كافة.

وزيرة خارجية ال�صودان ت�صل اإىل البالد

و�سلت الدكتورة مرمي ال�سادق املهدي، 

ال�سودان  جمهورية  خارجية  وزيـــرة 

اأم�س  يوم  البحرين،  مملكة  اإىل  ال�سقيقة، 

االإثنني. وكان يف ا�ستقبالها لدى و�سولها، 

الدكتور عبداللطيف بن را�سد الزياين وزير 

�سفري  احل�سن،  واإبراهيم حممد  اخلارجية، 

البحرين،  مملكة  لدى  ال�سودان  جمهورية 

وعدد من امل�سوؤولني يف الوزارة.

بح�صور وزيرة اخلارجية ال�صودانية

افتتاح املبنى اجلديد لل�صفارة ال�صودانية اليوم

متام اأبو�سايف: 

البحرين  لدى  ال�سودان  �سفارة  اأعلنت 

يف  اجلديد  �سفارتها  مبنى  افتتاح  عن 

اليوم  �سباح  ــك  وذل ال�سيف،  �ساحية 

الثالثاء.

لدى  ال�سودان  جمهورية  �سفري  وقال 

البحرين اإبراهيم حممد احل�سن اإن ال�سفارة 

اجلديد  مبناها  افتتاح  حفل  تنظم  �سوف 

وزيرة  بح�سور  الثالثاء  اليوم  �سباح 

املهدي،  املن�سورة  مرمي  ال�سودان  خارجية 

را�سد  بن  عبداللطيف  اخلارجية  ووزيــر 

الزياين. 

كما �سي�سارك يف حفل االفتتاح ال�سفراء 

لدى  واأجنبية  عربية  لــدول  املعتمدون 

البحرين، و�سخ�سيات ووجهاء يف اململكة. 

اخلارجية  وزيرة  تعقد  اأن  املقرر  ومن 

اأعقاب  يف  �سحافًيا  موؤمتًرا  ال�سودانية 

افتتاح املبنى اجلديد لل�سفارة.
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هناأ ال�سعودية على التنظيم الناجح للحج يف الظروف اال�ستثنائية.. جمل�س الوزراء:

�سوابط جلمع املال للأغرا�س الدينية ملجل�سي االأوقاف ال�سنية واجلعفرية

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

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

الوزراء الجتماع العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س 

الوزراء الذي عقد اأم�س يف ق�سر الق�سيبية.

الزيارة  بنتائج  ــوزراء  ال جمل�س  واأ�ساد 

ــوم  ــان اأده تــيــدرو�ــس  للدكتور  الر�سمية 

ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير  غيربي�سو�س 

يف  وباأهميتها  البحرين  مملكة  اإىل  العاملية 

والطالع  املنظمة  مع  الثنائي  التعاون  تعزيز 

الت�سدي  يف  البحرين  مملكة  جتربة  على 

بافتتاح  املجل�س  رحب  كما  كورونا،  لفريو�س 

مكتب املنظمة مبملكة البحرين.

العربية  اململكة  املجل�س  هناأ  بعدها 

ال�سعودية ال�سقيقة على التنظيم الناجح ملو�سم 

جلائحة  ال�ستثنائية  الظروف  ظل  يف  احلج 

الذي  الهتمام  يعك�س  مما  كورونا،  فريو�س 

يوليه خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده يف 

توفري اأق�سى درجات الراحة ل�سيوف الرحمن 

�سحتهم  حلفظ  احــرازيــة  ـــراءات  اإج وفــق 

و�سالمتهم.

التطورات  اآخر  باهتمام  املجل�س  تابع  ثم 

واأعــرب  ال�سقيقة،  التون�سية  باجلمهورية 

اخلري  بتحقيق  ال�سقيقة  لتون�س  متنياته  عن 

والتقدم ومزيد من ال�ستقرار والنماء.بعد ذلك 

ا�ستهدف  الذي  الإرهابي  التفجري  املجل�س  اأدان 

العراق  بجمهورية  ال�سدر  مدينة  يف  �سوًقا 

واملوا�ساة  التعازي  بالغ  عن  معرًبا  ال�سقيقة، 

وال�سعب  وللحكومة  ال�سحايا  وذوي  لأهايل 

العاجل  بال�سفاء  ومتنياته  ال�سقيق،  العراقي 

جلميع امل�سابني.

بعدها نظر املجل�س يف املو�سوعات املدرجة 

على جدول اأعماله وقرر ما يلي:

اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

لل�سوؤون  الــوزاريــة  اللجنة  مذكرة   .1

م�سروع  بخ�سو�س  والت�سريعية  القانونية 

اتفاقية  اإىل  الن�سمام  على  باملوافقة  قانون 

ح�سانات وامتيازات منظمة التعاون الإ�سالمي، 

مبا ي�سهل عمل املنظمة يف حتقيق اأهدافها.

لل�سوؤون  الــوزاريــة  اللجنة  مذكرة   .2

جمع  �سوابط  ب�ساأن  والت�سريعية  القانونية 

املال لالأغرا�س الدينية التي يقوم بهما جمل�سا 

الأوقاف ال�سنية واجلعفرية.

3. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون املالية 

والقت�سادية والتوازن املايل ب�ساأن اآلية تنظيم 

واملنظمات  للهيئات  البحرين  مملكة  ان�سمام 

الإقليمية والدولية وجتديد الع�سوية فيها.

للم�ساريع  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4

التنموية والبنية التحتية حول م�سروع خا�س 

بالتطوير العقاري ومرئياتها بهذا ال�ساأن.

توقيع  ب�ساأن  الداخلية  وزير  مذكرة   .5

ملكافحة  العامة  الإدارة  بني  تفاهم  مذكرة 

الف�ساد والأمن القت�سادي والإلكروين بوزارة 

يف  الف�ساد  ومكافحة  الرقابة  وهيئة  الداخلية 

والتي  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة 

وتطوير  اجلانبني  بني  التعاون  لتعزيز  تهدف 

القدرات املوؤ�س�سية.

لل�سوؤون  الــوزاريــة  اللجنة  مذكرة   .6

احلكومة  ردود  ب�ساأن  والت�سريعية  القانونية 

جمل�س  من  مقدمة  برغبة  اقراحات   9 على 

النواب.

احلمر يت�سلم ن�سخة من كتاب

»النهج الوطني يف خطابات حمد بن عي�سى«

ا�ستقبل نبيل بن يعقوب احلمر م�ست�سار 

جاللة امللك ل�سوؤون الإعالم يف مكتبه بق�سر 

بودلمة،  لولوة  الدكتورة  اأم�س  الق�سيبية 

التي اأهدته ن�سخة من كتابها »النهج الوطني 

يف خطابات حمد بن عي�سى«.

الذي  الطيب  باجلهد  احلمر  اأ�ساد  وقد 

اإعداد  يف  بودلمة  لولوة  الدكتورة  بذلته 

حتليالت  يت�سمن  الذي  القيم  الإ�سدار  هذا 

للخطابات امللكية ال�سامية حل�سرة �ساحب 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

اإطار النهج الوطني  عاهل البالد املفدى يف 

يوثق  الكتاب  هذا  باأن  منوًها  البحريني، 

املباركة  الوطن  م�سرية  يف  مهم  لتاريخ 

الرائد  الإ�سالحي  امل�سروع  تطور  وملراحل 

الذي يقوده جاللته، كما ي�سكل اإ�سافة مهمة 

ملكتبة الإ�سدارات الوطنية ومرجًعا متميًزا 

للباحثني والدار�سني يف اململكة، متمنًيا لها 

كل التوفيق وال�سداد يف اإ�سداراتها القادمة.

عن  بودلمة  لولوة  الدكتورة  واأعربت 

احلمر  نبيل  للم�ست�سار  وتقديرها  �سكرها 

الثقافية  الإ�سدارات  ملختلف  دعمه  على 

لتوثيق  والباحثني  للكتاب  وت�سجيعه 

العهد  يف  حتققت  التي  ال�ساملة  الإجنازات 

الزاهر جلاللة امللك املفدى.

خلل م�ساركته يف لقاء مفتوح �سمن برنامج »رهان امل�ستقبل«.. وزير االإعلم:

 امللك يوؤكد دائًما اأن النجاح مقرون بالرهان على ال�سباب
اأمناء معهد  اأكد وزير الإعالم رئي�س جمل�س 

حممد  بن  علي  ال�سيا�سية  للتنمية  البحرين 

وتبني  ال�سباب  دعم  على  احلر�س  الرميحي 

تنفيًذا  املجالت،  خمتلف  يف  الإبداعية  اأفكارهم 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  لتوجيهات 

اأيده  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

اأهمية  اهلل ورعاه، حيث يوؤكد جاللته دائًما على 

اخلري  فيه  ملا  تطلعاتهم  وحتقيق  ال�سباب  دعم 

والزدهار ململكة البحرين و�سعبها.

و�سدد وزير الإعالم على اأن احلكومة املوقرة 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة 

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

لل�سباب  كبرية  اأهمية  تويل  اهلل،  حفظه  الوزراء 

يف  رئي�ًسا  وعامالً  للتنمية  اأ�سا�ًسا  باعتبارهم 

حتقيق الأهداف الوطنية، ملا ميتلكونه من �سغف 

الفر�س ومواجهة  متوا�سل وطموح كبري خللق 

التحديات كافة بروح الفريق الواحد.

يف  الإعالم  وزير  م�ساركة  خالل  ذلك  جاء 

الثانية من برنامج  املفتوح �سمن املرحلة  اللقاء 

البحرين  معهد  ينظمه  الذي  امل�ستقبل«  »رهان 

العمرية  الفئة  ال�سيا�سية لل�سباب �سمن  للتنمية 

دورات  يت�سمن  والذي  عاًما،   29 اإىل   18 من 

خمتلفة  مو�سوعات  يف  عمل  وور�س  تدريبية 

عرب تقنية الت�سال املرئي.

ال�سبابي  العمل  قائد  اأن  الإعالم  وزير  واأكد 

بن حمد  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  البحرين  يف مملكة 

لالأعمال  املفدى  امللك  جاللة  ممثل  خليفة،  اآل 

عاتقه  على  يحمل  ال�سباب،  و�سوؤون  الإن�سانية 

ال�سباب  دعم  يف  تتمثل  كبرية  م�سوؤولية  اليوم 

قرار  �سناع  ليكونوا  ومتكينهم  بهم  والنهو�س 

�سمو  قيادة  اأن  على  م�سدًدا  وقادته،  امل�ستقبل 

ق�سة  تعد  القطاع  لهذا  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ 

منها  ون�ستلهم  جميًعا  بها  نفخر  وطنية  جناح 

مملكة  يف  ال�سباب  خلدمة  واملبادرات  الأفكار 

البحرين.

�سموه تلقى برقية �سكر وعرفان.. وزيرة ال�سحة:

ويل العهد رئي�س الوزراء جعل البحرين مبكانة دولية مرموقة �سحًيا
�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 

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

بنت  فائقة  من  وعرفان  �سكر  برقية  الوزراء 

فيها  رفعت  ال�سحة،  وزيرة  ال�سالح  �سعيد 

�سموه  لدعم  والعرفان  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى 

للقطاع ال�سحي مما كان له انعكا�ساته الطيبة 

�سواء على ال�سعيد املحلي اأو الدويل.

ال�سمو  �ساحب  بقيادة  ال�سالح  واأ�سادت 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

والتي  للفريو�س  للت�سدي  الوطنية  للجهود 

املكانة  هذه  تتبواأ  البحرين  مملكة  جعلت 

الدولية املرموقة وحتقيقها للعديد من اخلطط 

الرائدة  ال�سحية  والإجنازات  وال�سراتيجيات 

لت�سكل  اجلائحة  لهذه  الت�سدي  م�ستوى  على 

يف  العامل  دول  لكافة  به  يحتذى  منوذجاً 

اأفراد املجتمع من  احلفاظ على �سحة و�سالمة 

مواطنني ومقيمني على اأر�س اململكة.

التهاين  ل�سموه  ال�سالح  الوزيرة  ورفعت 

الر�سمية  الزيارة  جناح  مبنا�سبة  والتربيكات 

غيربي�سو�س  تيدرو�س  الدكتور  بها  قام  التي 

العاملية، والنتائج  ال�سحة  العام ملنظمة  املدير 

اإطار  يف  الزيارة  هذه  حققتها  قد  التي  املثمرة 

البحرين  املتميزة ململكة  التجربة  الطالع على 

املقدمة  جاهزيتها  وم�ستوى  اإمكانياتها  ومدى 

 )19- )كوفيد  كورونا  جلائحة  الت�سدي  يف 

والذي تزامن مع افتتاح مكتب منظمة ال�سحة 

يعد خطوًة جديدة يف  اململكة مما  العاملية يف 

ظل الظروف ال�ستثنائية لتعزيز �سبل التعاون 

بني  الثنائية  العالقات  وتن�سيق  امل�سرك 

اجلانبني.

وزير الإعالم
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لدى لقائه مدير منظمة ال�صحة العاملية..  ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء: 

الو�صول للنجاحات يتطلب العمل واملثابرة وفق منهجية وخطط مدرو�صة

واأ�ضاد �ضموه باجلهود الكبرية التي يقدمها اأع�ضاء فريق 

البحرين من الكوادر الوطنية يف ال�ضفوف الأمامية واجلهات 

امل�ضاندة والتي تعمل ليل نهار من اأجل حفظ �ضحة و�ضالمة 

املواطنني واملقيمني، ودورها املهم يف حتقيق النتائج التي 

و�ضلت اإليها اململكة حتى اليوم، اإىل جانب الوعي املجتمعي 

منوًها  امل�ضتويات،  هذه  لبلوغ  الكبري  الدور  له  كان  الذي 

�ضموه مبا حققته اململكة حتى اليوم من منجزات على �ضعيد 

على  اجلميع  يحر�ص  اأن  يجب  والتي  للفريو�ص  الت�ضدي 

احلفاظ عليها باللتزام التام بالإجراءات الحرتازية ودعم 

خطط التعامل كافة مع كل م�ضتجدات فريو�ص كورونا. 

الق�ضيبية  بق�ضر  اأم�ص  يوم  �ضموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

الدكتور تيدرو�ص اأدهانوم غيربي�ضو�ص املدير العام ملنظمة 

ال�ضحة العاملية بح�ضور عدد من اأ�ضحاب ال�ضمو واملعايل 

وال�ضعادة من كبار امل�ضوؤولني، حيث رحب �ضموه مبدير عام 

منظمة ال�ضحة العاملية الذي يزور اململكة مبنا�ضبة الفتتاح 

�ضموه  منوًها  البحرين،  مملكة  يف  املنظمة  ملكتب  الر�ضمي 

البحرين  مملكة  جتمع  التي  املتميزة  التعاون  مب�ضارات 

ومنظمة ال�ضحة العاملية، موؤكًدا �ضموه حر�ص اململكة على 

ا�ضتمرار تطوير هذا التعاون مع منظمة ال�ضحة العاملية من 

خالل مكتبها يف البحرين والذي �ضينقل م�ضتوى التعاون 

الثنائي نحو اآفاق اأرحب.

ال�ضحة  منظمة  جهود  ا�ضتعرا�ص  مت  اللقاء،  وخالل 

اأكد  حيث  عاملًيا،  الفريو�ص  لنت�ضار  الت�ضدي  يف  العاملية 

�ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء دعم 

وحر�ص  العاملية  ال�ضحة  منظمة  جلهود  البحرين  مملكة 

اأجل  من  الدويل  التعاون  دورها �ضمن  تعزيز  على  اململكة 

مكافحة فريو�ص كورونا، وتقدمي كل ما من �ضاأنه حتقيق 

اأهداف الت�ضدي للفريو�ص عاملًيا.

العاملية  ال�ضحة  ملنظمة  العام  املدير  اأعرب  جانبه  من 

عن �ضكره وتقديره ل�ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�ص 

عن  معرًبا  ال�ضيافة،  وكرم  ح�ضن  على  الوزراء  جمل�ص 

اإعجابه ال�ضديد باجلهود املن�ضقة والفاعلة لفريق البحرين 

واملنهجية ال�ضاملة التي اتبعها للت�ضدي للجائحة وحتقيق 

النتائج املرجوة بكفاءة عالية يف خمتلف مراحله، وم�ضرًيا 

اإىل اهتمام املنظمة بتعزيز التعاون مع مملكة البحرين يف 

�ضتى املجالت.

ال��ب��ح��ري��ن ت���دع���م ج���ه���ود م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة م���ن اأج�����ل م��ك��اف��ح��ة ف���رو����س ك���ورون���ا

اف���ت���ت���اح م��ك��ت��ب ل����»ال�������ص���ح���ة ال���ع���امل���ي���ة« ���ص��ي��ن��ق��ل م�����ص��ت��وى ال���ت���ع���اون ال���ث���ن���ائ���ي ن���ح���و اآف�������اق اأرح�����ب

غ��ي��ري�����ص��و���س ي���ع���رب ع����ن اإع����ج����اب����ه ال�������ص���دي���د ب���اجل���ه���ود امل��ن�����ص��ق��ة وال���ف���اع���ل���ة ل���ف���ري���ق ال��ب��ح��ري��ن 

لدى افتتاحها املكتب بح�صور املدير العام ملنظمة ال�صحة.. ال�صالح:

مكتب منظمة ال�صحة العاملية اإ�صافة نوعية للقطاع ال�صحي 

وزيرة  ال�ضالح  �ضعيد  بنت  فائقة  اأكدت 

ال�ضحة  منظمة  مكتب  افتتاح  اأن  ال�ضحة 

اإ�ضافة  ُيعد  البحرين  مملكة  يف  العاملية 

نوعية للقطاع ال�ضحي يف اململكة على نحو 

اخلدمات  تطوير  موا�ضلة  يدعم جهودها يف 

ال�ضحية املقدمة، وي�ضهم يف تعميق م�ضارات 

يربز  مبا  امل�ضرتك  والتن�ضيق  التعاون 

الإجنازات البحرينية التي تتحقق يف خمتلف 

املجالت ال�ضحية بف�ضل التوجيهات ال�ضامية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  من 

حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

ل�ضاحب  امل�ضتمرة  واملتابعة  ورعاه،  اهلل 

ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء حفظه اهلل.

جاء ذلك لدى افتتاح الوزيرة، يوم اأم�ص، 

مملكة  لدى  العاملية  ال�ضحة  منظمة  مكتب 

تيدرو�ص  الدكتور  بح�ضور  وذلك  البحرين، 

ملنظمة  العام  املدير  غيربي�ضو�ص  اأدهانوم 

ال�ضحة  منظمة  وممثل  العاملية،  ال�ضحة 

العاملية يف مملكة البحرين الدكتورة ت�ضنيم 

وزارة  يف  امل�ضوؤولني  من  وعدد  عطاطرة، 

الرتحيب  الوزيرة  جددت  حيث  ال�ضحة، 

الدكتور  بها  يقوم  التي  الر�ضمية  بالزيارة 

�ضعادتها  معربة عن  تيدرو�ص غيربي�ضو�ص، 

بهذا الفتتاح والذي يعد حدًثا مهًما يف مثل 

هذه الظروف ال�ضتثنائية التي مير بها العامل 

للت�ضدي جلائحة فريو�ص كورونا.

ملنظمة  العام  املدير  اأكد  املنا�ضبة،  وبهذه 

منظمة  مكتب  افتتاح  اأن  العاملية  ال�ضحة 

بقيادة  البحرين  مملكة  يف  العاملية  ال�ضحة 

الدكتورة ت�ضنيم عطاطرة ياأتي لتقدمي الدعم 

ال�ضرتاتيجي والتقني يف القطاع ال�ضحي مبا 

اخلدمات  وا�ضتدامة  جودة  �ضمان  يف  ي�ضهم 

على  العامة  ال�ضحة  تعزيز  ملوا�ضلة  املقدمة 

ال�ضعيد املحلي والإقليمي والدويل، م�ضرًيا اإىل 

ال�ضحة  اأن مكتب املنظمة �ضيعمل مع وزارة 

على حتديد وتعزيز املجالت الرئي�ضية التي 

كمركز  الريادة  البحرين  مملكة  فيها  حتقق 

اأف�ضل  وتبني  الإقليم،  يف  القدرات  لبناء 

يعزز  مبا  ال�ضحي  القطاع  يف  املمار�ضات 

على  ال�ضحية  ال�ضيا�ضات  دورها يف �ضناعة 

نطاق اأ�ضمل.

ال�ضالح  الوزيرة  اأ�ضارت  جهتها،  من 

الدعم  كل  تقدم  �ضوف  ال�ضحة  وزارة  اأن  اإىل 

ما  كل  يف  العاملية  ال�ضحة  ملنظمة  الالزم 

يف  واإجراءات  وخدمات  جهود  من  تتبناه 

املجالت ال�ضحية �ضعًيا نحو حتقيق الأهداف 

امل�ضرتكة املن�ضودة، ومتابعة تنفيذ امل�ضاريع 

ي�ضهم  مبا  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  مع 

يتوافق  مبا  امل�ضتقبلية  الروؤية  تطوير  يف 

املنظمة  تتبناها  التي  والغايات  والأهداف 

يف  البحرين  مملكة  تطلعات  مع  وتتواءم 

املجال ال�ضحي.

منظمة  من  املقدمة  باجلهود  واأ�ضادت 

يف  املتوا�ضل  ودعمها  العاملية  ال�ضحة 

ب�ضاأن  امل�ضرتك  والتن�ضيق  التعاون  تطوير 

امل�ضتويني  على  ال�ضحية  ال�ضرتاتيجيات 

بجهود  اأ�ضادت  كما  والعاملي.  الإقليمي 

تداعيات  مواجهة  يف  امللمو�ضة  املنظمة 

يف  والبارز  املهم  ودورها  كورونا،  فريو�ص 

اخلدمات  لتطوير  العامل  دول  جهود  دعم 

الأوبئة  ومكافحة  والعالجية  ال�ضحية 

والأمرا�ص، لفتة اإىل اأنه �ضيتم اطالع معايل 

اأثناء هذه  تيدرو�ص يف  الدكتور  العام  املدير 

الزيارة ململكة البحرين على الإجراءات التي 

اتخذتها اململكة ملجابهة هذا الفريو�ص.

لدى ا�صتقباله مدير منظمة ال�صحة العاملية.. رئي�س »الأعلى لل�صحة«:

 البحرين حققت نتائج طيبة يف الت�صدي جلائحة كورونا

اأكد الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل 

لل�ضحة  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  خليفة  اآل 

لفريو�ص  للت�ضدي  الوطني  الفريق  رئي�ص 

البحرين  مملكة  اأن  )كوفيد-19(  كورونا 

وبتوجيهات من ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك 

املفدى  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�ضى  حمد 

الوطنية  اجلهود  وبف�ضل  ورعاه،  اهلل  حفظه 

�ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بقيادة 

جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه، حققت نتائج طيبة 

على  احلفاظ  ل�ضمان  للجائحة  الت�ضدي  يف 

�ضالمة و�ضحة املواطنني واملقيمني.

جاء ذلك لدى ا�ضتقبال الفريق طبيب ال�ضيخ 

املجل�ص  رئي�ص  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

�ضعيد  بنت  فائقة  والأ�ضتاذة  لل�ضحة  الأعلى 

العمليات  غرفة  يف  ال�ضحة  وزيرة  ال�ضالح 

للت�ضدي  الطبي  الوطني  للفريق  التابعة 

لفريو�ص كورونا يف مركز ويل العهد للتدريب 

يوم  الع�ضكري  بامل�ضت�ضفى  الطبية  والبحوث 

اأم�ص، الدكتور تيدرو�ص اأدهانوم غيربي�ضو�ص 

املدير العام ملنظمة ال�ضحة العاملية، مبنا�ضبة 

زيارته ململكة البحرين.

لل�ضحة  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  ورحب 

اأن هذه  مبدير منظمة ال�ضحة العاملية، موؤكًدا 

اإطار حر�ص مملكة البحرين  الزيارة تاأتي يف 

على تو�ضيع نطاق التعاون مع منظمة ال�ضحة 

العاملية يف خمتلف املجالت وعلى راأ�ضها دعم 

ملواجهة  الهادفة  ومبادراتها  املنظمة  جهود 

فريو�ص كورونا على امل�ضتوى العاملي، معرًبا 

عن �ضعادته بافتتاح املكتب التمثيلي للمنظمة 

يف مملكة البحرين والذي ميثل خطوة متقدمة 

لتعزيز وترية التعاون والتن�ضيق امل�ضرتك مع 

املنظمة.

بن  حممد  ال�ضيخ  قدم  الإطار،  هذا  ويف 

التطورات  اآخر  عن  �ضرًحا  خليفة  اآل  عبداهلل 

من  تنفيذه  يتم  وما  كورونا  فريو�ص  ب�ضاأن 

اإجراءات احرتازية ووقائية بهذا ال�ضاأن، موؤكًدا 

اأن مملكة البحرين كانت من الدول ال�ضباقة يف 

اجلهود  وتن�ضيق  لقيادة  وطني  فريق  ت�ضكيل 

على  اجلائحة  هذه  مواجهة  ل�ضبل  الوطنية 

من  الكثري  حتققت  وقد  امل�ضتويات،  خمتلف 

التي  املتوا�ضلة  اجلهود  بف�ضل  الإجنازات 

تبذلها الكوادر الوطنية املوؤهلة.

لل�ضحة:  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  واأ�ضاف 

م�ضى  وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم  »نتطلع 

مملكة  يف  ونحن  امل�ضرتكة،  اجلهود  مل�ضاعفة 

التي  للجهود  كبرية  باإيجابية  ننظر  البحرين 

تبذلها املنظمة من خالل خمتلف اأطر التن�ضيق 

واملحافل الدولية لتعزيز ال�ضتجابة اجلماعية 

ملواجهة اجلائحة«.

من جانبه نوه الدكتور تيدرو�ص اأدهانوم 

ال�ضحة  ملنظمة  العام  املدير  غيربي�ضو�ص 

العديدة  والإجراءات  باملبادرات  العاملية، 

اإن�ضاء  اأهمها  ومن  اململكة  بها  قامت  التي 

التعامل  م�ضتجدات  ملتابعة  عمليات  غرفة 

للفح�ص  اأماكن  وتخ�ضي�ص  الفريو�ص،  مع 

واحلجر والعالج والعزل وت�ضخري كل املوارد 

والإمكانات الوطنية ملواجهة اجلائحة وتوفري 

ا�ضتثناء جماًنا، مما  للجميع دون  التطعيمات 

يحقق املفاهيم العاملية يف جت�ضيد مبداأ احلق 

يف ال�ضحة.

اأدهانوم  تيدرو�ص  الدكتور  واأبدى 

جهود  من  �ضاهده  ملا  تقديره  غيربي�ضو�ص 

من  لعدد  بزيارة  قيامه  خالل  وفاعلة  من�ضقة 

مراكز العزل والعالج والتطعيم والتي �ضملت 

مركز البحرين الدويل للمعار�ص واملوؤمترات، 

وم�ضت�ضفى  اجلامعي،  حمد  امللك  وم�ضتت�ضفى 

الع�ضكري(،  )امل�ضت�ضفى  البحرين  دفاع  قوة 

يف  التطعيم  ومركز  امليداين،  ال�ضامل  ومركز 

من  الفح�ص  ومركز  التجاري،  �ضرتة  جممع 

املركبات يف حمافظة املحرق، اإىل جانب زيارته 

الوطني  للفريق  التابعة  العمليات  لغرفة 

الطبي للت�ضدي لفريو�ص كورونا، وذلك �ضمن 

العام  املدير  بها  يقوم  التي  الر�ضمية  الزيارة 

الفتتاح  مبنا�ضبة  العاملية  ال�ضحة  ملنظمة 

الر�ضمي ملكتب املنظمة يف مملكة البحرين.

ويف ختام اللقاء، تقدم الدكتور تيدرو�ص 

ملنظمة  العام  املدير  غيربي�ضو�ص  اأدهانوم 

لرئي�ص  والتقدير  بال�ضكر  العاملية  ال�ضحة 

املجل�ص الأعلى لل�ضحة ووزيرة ال�ضحة على 

على  املنظمة  موؤكًدا حر�ص  ال�ضتقبال،  ح�ضن 

بني  امل�ضرتك  والتن�ضيق  التعاون  ا�ضتمرار 

امل�ضتويات  على  واملنظمة  البحرين  مملكة 

كافة.

 اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء اأن حتقيق الأهداف يتطلب العمل 

واملثابرة وفق منهجية وخطط مدرو�سة، منوًها باأن احلفاظ على ما حتقق حتى اليوم ي�ستدعي بذل املزيد من اجلهود للو�سول 

للنجاحات املن�سودة وفق روؤى وتطلعات ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه.
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املانع: ح�سول 70% من ال�سكان على التطعيم.. وزيرة ال�سحة يف موؤمتر �سحايف بح�سور غيربي�سو�س:

افتتاح مكتب »ال�سحة العاملية« لتبادل خربات مكافحة الأمرا�س وتعزيز التعاون

املكتب  افتتاح  اأن  على  ال�صالح  واأكدت 

وي�صهل  املنظمة،  مع  والعمل  التعاون  �صيعزز 

مبكافحة  املتعلقة  واملعلومات  اخلربات  تبادل 

ال�صحية  اخلدمات  وتطوير  والأمرا�ض،  الأوبئة 

عرب  البحرين  دور  على  م�صددة  والعالجية، 

للجائحة  الت�صدي  جهود  لدعم  الدويل  التعاون 

على  بالق�صاء  ي�صهم  مبا  العامل،  دول  ملختلف 

اجلائحة.

يف  اململكة  جهود  ال�صالح  ا�صتعر�صت  كما 

بدور  م�صيدة  »كوفيد-19«،  جائحة  مواجهة 

دعم  يف  والبارز  املهام  العاملية  ال�صحة  منظمة 

جهود خمتلف دول العامل ملواجهة اجلائحة.

من جانبه، اأكد مدير منظمة ال�صحة العاملية 

غيربي�صو�ض على اأن مكتب املنظمة ياأتي لتقدمي 

الدعم ال�صرتاتيجي والتقني يف القطاع ال�صحي، 

مبا ي�صهم يف �صمان جودة وا�صتدامة اخلدمات 

على  العامة  ال�صحة  تعزيز  ملوا�صلة  املقدمة 

ال�صعيد املحلي والإقليمي والدويل.

بال�صتجابة  الدولية  املنظمة  مدير  واأ�صاد 

الفعالة، واجلهود التي بذلت من فريق البحرين 

من  »كوفيد-19«  جلائحة  للت�صدي  الوطني 

خالل املوؤ�صرات الإيجابية التي حققتها البحرين 

اأقل  اإىل  الوفيات  وخف�ض  املنحنى،  ت�صطيح  يف 

م�صتوى منذ بدء اجلائحة يف العامل.

يف  املنظمة  مكتب  اإن  غيربي�صو�ض  وقال 

من   152 املكتب  يعترب  والذي   - البحرين 

مكاتب املنظمة حول العامل - �صيعمل مع وزارة 

ال�صحة البحرينية على حتديد وتعزيز املجالت 

الرئي�صية التي حتقق فيها اململكة الريادة كمركز 

لبناء القدرات يف الإقليم، ل�صيما عرب تبني اأف�صل 

القطاع ال�صحي مبا يعزز دورها  املمار�صات يف 

نطاق  على  ال�صحية  ال�صيا�صات  �صناعة  يف 

اأ�صمل.

اجلهود  اإىل  الدولية  املنظمة  مدير  واأ�صار 

من  لعدد  زيارته  خالل  من  والفعالة  املن�صقة 

والتطعيم  والعالج،  والعزل  الفح�ض  مراكز 

والتي عك�صت اهتمام البحرين وكفاءتها العالية 

مراحلة،  خمتلف  يف  الفريو�ض  مع  التعامل  يف 

م�صيًدا مب�صاركة املراأة يف الت�صدي للجائحة.

واعترب غيريي�صو�ض اأن مملكة البحرين من 

الدول الرائدة يف ال�صتجابة العاملية للتعامل مع 

ومبتكر،  �صمويل  ب�صكل  »كوفيد-19«  جائحة 

م�صدًدا على موا�صلة التعاون مع البحرين وكل 

دول العامل، وم�صاعفة اجلهود امل�صرتكة للق�صاء 

على اجلائحة.

ولفت غيربي�صو�ض اإىل اأن م�صتويات حالت 

م�صتوى،  اأدنى  من  تقرتب  البحرين  يف  الوفاة 

واتباع  التهاون،  عدم  اأهمية  من  يقلل  اأن  دون 

الت�صدي  بخطط  اململكة  وا�صتمرار  الحرتازات 

للجائحة.

قد  البحرين،  اأن  على  املانع  اأكد  من جانبه، 

تعزيز  على  للجائحة  الأول  اليوم  منذ  حر�صت 

جميع  على  العام  الراي  واإطالع  ال�صفافية، 

اأن ذلك  امل�صتجدات اخلا�صة بالفريو�ض، معترًبا 

جعل من وزارة ال�صحة م�صدًرا موثوًقا للجميع 

ل�صتقاء املعلومات، والإح�صاءات حول ما يتعلق 

مب�صارات التعامل مع الفريو�ض.

واعترب املانع اأن اجلهود التي بذلت، وكذلك 

واملقيمني  املواطنني  قبل  من  واللتزام  الوعي 

بالإجراءات الحرتازية، والإقبال على التطعيم، 

اإىل امل�صتوى الأخ�صر،  اأ�صهم بو�صول اململكة  قد 

انت�صار  مل�صتوى  ال�صوئية  الإ�صارة  اآلية  وفق 

الفريو�ض.

اأجرت  قد  البحرين،  اأن  عن  املانع  وك�صف 

حتى الآن ما ي�صل اإىل 5 ماليني فح�ض للك�صف 

نحو  ميثل  ما  اأي  »كوفيد-19«،  فريو�ض  عن 

ثالثة اأ�صعاف ون�صف تعداد �صكان اململكة.

قامت  قد  البحرين  اأن  عن  املانع  اأعلن  كما 

بتطعيم اأكرث من 70% من ال�صكان املوؤهلني لأخذ 

التطعيم، اأي ما يزيد على مليون فرد من ال�صكان.

ال�صوئية  الإ�صارة  اآلية  املانع  وا�صتعر�ض 

الذي اعتمدها الفريق الوطني للت�صدي جلائحة 

الفعالة  والآليات  القنوات  وكل  »كوفيد-19« 

للجائحة  للت�صدي  البحرين  انتهجتها  التي 

وكذلك الإح�صاءات اخلا�صة بالفحو�صات التي 

اأجريت والتطعيمات، معترًبا اأن ما حتقق من 

نتاج  هي  اليوم،  اململكة  بها  تفتخر  اإجنازات 

لتكاتف وتعاون اجلميع.

البحرين  اأن  عطاطرة  اعتربت  جانبها،  من 

اتخذت  التي  الدول  اأوائل  من  ولزالت  كانت 

دعم  يف  ناجحة  ومبادرات  ا�صتباقية  خطوات 

اجلهود الدولية للت�صدي جلائحة »كوفيد-19«، 

حيث اأثبتت ا�صرتاتيجيتها املحكمة التي انتهجتها 

فاعليتها يف الت�صدي للجائحة.

ال�صحة  منظمة  اأن  على  عطاطرة  واأكدت 

الدول  ا�صتجابة  كثب  عن  تتابع  كانت  العاملية، 

الأع�صاء جلائحة »كوفيد-19« وتقوم بتقييمها، 

�صاملة  حزمة  اأطلقت  قد  اململكة  اأن  اإىل  لفتة 

الوقائية  والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  من 

اأول  اكت�صاف  قبل  من  الفريو�ض  انتقال  ملكافحة 

حالة قائمة بالفريو�ض والذي كان له انعكا�صات 

اإيجابية.

طبقت  البحرين  اأن  عطاطرة  واأو�صحت 

اأجل تطبيق  الدقيق لو�صع اجلائحة من  الر�صد 

ومعلوماتية،  معرفية  اأ�ص�ض  على  ال�صتجابة 

والجتماعية  القت�صادية  التداعيات  ومراعاة 

لهذه التدابري، وكذلك �صمان ال�صتمرارية الكاملة 

ملجموعة اخلدمات ال�صحية الأ�صا�صية التي متكن 

الطبية  الرعاية  على  احل�صول  من  الأ�صخا�ض 

التي يحتاجونها دون انقطاع اأو تاأثري للجائحة 

على املراجعني لأمرا�ض اأخرى.

البحرين  جهود  »نقدر  عطاطرة:  وقالت 

الدوؤوبة نحو حتقيق التغطية ال�صحية ال�صاملة، 

عا�صمة  العاملية  ال�صحة  منظمة  اأعلنت  حيث 

 ،2021 لعام  �صحية  مدينة  املنامة،  اململكة 

ال�صرق  يف  عا�صمة  اأول  املنامة  بذلك  لتكون 

مما  التكرمي،  هذا  مثل  على  حت�صل  الأو�صط 

اأ�صاف اإجناًزا دولًيا ي�صاف ل�صجل اململكة الغني 

بالإجنازات«.

الدولية،  املنظمة  اأن  على  عطاطرة  و�صددت 

تفتخر بتقوية اأوا�صر التعاون مع البحرين، من 

ال�صراكة  لتعزيز  اجلديد،  مكتبها  اإن�صاء  خالل 

حتقيق  اأجل  من  الأمد  طويل  وال�صرتاتيجية 

التغطية ال�صحية ال�صاملة و�صمان حماية �صحة 

املجتمع البحريني.

منظمة  مكتب  افتتاح  اأن  واعتربت عطاطرة 

مع  ليتواءم  جاء  البحرين،  يف  العاملية  ال�صحة 

يف  بالهتمام  ال�صتمرار  يف  البحرين  اأولويات 

القطاع ال�صحي.

ويف رد على اأ�صئلة ال�صحافيني، اعترب مدير 

القيادة  اأن  منظمة ال�صحة العاملية غيربي�صو�ض 

بفعالية  اجلائحة  ملف  اأدارت  قد  البحرينية 

اإجناح  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  كبرية،  وا�صتجابة 

ا�صتعدادات  اإىل  لفًتا  و�صعت،  التي  اخلطط 

يعك�ض  والذي  للجائحة،  مبكر  ب�صكل  اململكة 

التزام القيادة.

القيادة  تكون  »عندما  غيربي�صو�ض:  وقال 

البحرين  ا�صتعدت  وقد  اخلطط،  تنجح  فعالة، 

برناجًما  وو�صعت  للجائحة،  املبكرة  الأيام  منذ 

بالطبع  وهذا  مبكر،  ب�صكل  وطني  فريق  لإعداد 

يعك�ض التزام القيادة«.

املراكز  لبع�ض  زيارتي  خالل  »من  وتابع: 

ملف  اأدارت  قد  البحرين  اأن  وجدت  ال�صحية 

اجلائحة ب�صكل طارئ وقيادة فعالة«.

البحرين  بتعاطي  املنظمة  مدير  واأ�صاد 

ب�صفافية مع اجلائحة، حيث وفرت كل املعلومات 

للجمهور اول باأول.

قيادة  اأن  �صك  »بال  غيربي�صو�ض:  وقال 

امللف ب�صكل حكيم، وانخراط املجتمع بالت�صدي 

للجائحة �صكلت �صبل النجاح«.

هي  للفحو�صات  الكبرية  »الأعداد  وتابع: 

هي  الفحو�صات  لأن  الأهمية،  بغاية  م�صاألة 

حر�صت  وقد  املر�ض،  وبوؤر  م�صتوى  حتدد  من 

ال�صتيعابية  القدرة  زيادة  على  البحرين 

اجتهت  حيث  كثرًيا،  اأبهرين  وهذا  للفحو�صات، 

البحرين لالأفكار املبتكرة ومنها على �صبيل املثال 

الفح�ض عرب املركبات، والذي اأدى لزيادة الطاقة 

ال�صتيعابية ملراكز الفح�ض، وكذلك الفحو�صات 

الع�صوائية املتنقلة«.

والر�صد،  التتبع  اأجهزة  »كذلك  واأ�صاف: 

التي تقوم بدور فعال وكبري، بتتبع املخالطني، 

رفع  ا  اأي�صً لهم.  وامل�صورة  الدعم  تقدمي  وكذلك 

اإيجابي،  اأمر  وهو  لالأ�صرة،  ال�صتيعابية  الطاقة 

ارتفعت  حال  يف  اجلاهزية  م�صتوى  من  ويزيد 

ال�صحي،  النظام  على  ال�صغط  يقلل  الأعداد مما 

تتمثل  التي  املبتكرة  الأفكار  اأحد  �صاهدت  لقد 

بتحويل ماأرب �صيارات اإىل وحدة عناية مركزة 

حتتوي على 130 �صريًرا جمهًزا، هذا يعني دمج 

ثالثة م�صت�صفيات مًعا«.

اإىل  العاملية  ال�صحة  منظمة  مدير  ودعا 

للت�صدي  الوطني  الفريق  جهود  كل  توثيق 

لـ»كوفيد-19« كي يتم ال�صتفادة من هذه اجلهود 

على امل�صتوى الدويل.

وقال غيربي�صو�ض: »لقد انبهرت بوجود نحو 

يعك�ض  وهذا  احلالت،  ملختلف  طبًيا  بحًثا   90

مواجهة  الكبرية يف  ال�صتجابة  م�صتوى  بالطبع 

اجلائحة«.

اململكة  �صكان  من   %70 من  »اأكرث  وتابع: 

ن�صبة  وهي  التطعيم،  على  ح�صلوا  املوؤهلني 

ا�صتخدام  ا  واأي�صً الدويل،  امل�صتوى  على  مرتفعة 

اأعرا�ض  اأي  ظهور  دون  الن�صيلة  اأحادي  عالج 

موؤ�صرات  جميعها  العالج،  متلقي  على  جانبية 

اأعداد مر�صى  ا  اأي�صً اأخذنا يف العتبار  اإذا  مهمة، 

العناية املركزة التي تكاد اأن تكون �صفًرا، جميعها 

درو�ض ن�صتفيد منها دولًيا، هذه ال�صتجابة يجب 

ال�صتفادة منها كنموذج على امل�صتوى الدويل«.

ويف رد على �صوؤال حول ان�صحاب ال�صني من 

بالبحث  املتعلقة  التحقيقات  من  الثانية  املرحلة 

منظمة  مدير  دعا  كورونا،  فريو�ض  اأ�صل  عن 

يف  وامل�صاركة  للتعاون  ال�صني  العاملية  ال�صحة 

فريو�ض  باأ�صل  التحقيق  من  الثانية  املرحلة 

»كوفيد-19«، والتعاون مع املنظمة الدولية يف 

هذا ال�صاأن.

اىل  التو�صل  ان  على  غيربي�صو�ض  واأكد 

ا�صل فريو�ض »كوفيد-19« �صوف ي�صاعد يف 

اإعطاء  وكذلك  م�صتقبلية،  جائحة  اأي  تفادي 

الإجابة لذوي اأكرث من 4 ماليني اإن�صان فقدوا 

الذين  املاليني  الإ�صابة، خالف  نتيجة  حياتهم 

عانوا ب�صبب الإ�صابة.

املرحلة  اأجنزنا  »لقد  غيربي�صو�ض:  وقال 

فريو�ض  باأ�صل  املتعلق  التحقيق  من  الأوىل 

لكن  ال�صياق،  هذا  يف  الكثري  واأجنزنا  كورونا 

ل زالت هناك حتديات يجب معاجلتها، ل�صيما 

املتعلقة بتوفري البيانات، واأتطلع من ال�صني اأن 

ت�صتمر يف امل�صاركة والتعاون يف هذا التحقيق«.

وتابع: »التحقيق مهم جًدا لتفادي اأي جائحة 

فقدوا  اإن�صان  ماليني   4 هناك  كذلك  م�صتقبلية، 

الذين  املاليني  خالف  الإ�صابة،  نتيجة  حياتهم 

عانوا نتيجة الإ�صابة، حتتاج عائالتهم للتو�صل 

اإىل اإجابة حول اأ�صباب الفريو�ض«.

واأ�صاف: »هذه اجلائحة غري م�صبوقة على 

م�صتوى العامل، ومل ي�صهد للعامل مثلها، نريد 

ما حدث  ملعرفة  علمي  اأ�صا�ض  على  ن�صتند  ان 

الفريو�ض  اأ�صل  ملعرفة  بحاجة  فالعامل  فعالً، 

الذي لديه طبيعة فريدة من نوعها«.

ويف رد على �صوؤال، اأ�صاد مدير منظمة ال�صحة 

العاملية بجهود اململكة العربية ال�صعودية خالل 

اأن ما قامت به ال�صعودية  مو�صم احلج، معترًبا 

عمل رائع.

وقال غيربي�صو�ض: »ما قامت به ال�صعودية 

من  قللت  حتى  جهوًدا  بذلت  لقد  رائعة،  جهود 

�صفر،  اإىل  ي�صل  اأن  يكاد  م�صتوى  اإىل  املخاطر 

العربية  اململكة  مع  بالتعاون  ن�صتمر  و�صوف 

ال�صعودية«.

من جانبها، اأكدت وزير ال�صحة ال�صالح على 

عمق العالقات مع منظمة ال�صحة العاملية، ل�صيما 

التعاون الكبري حيال ال�صمان ال�صحي ال�صامل.

اأن الوزارة �صوف تعلن  اإىل  ولفتت ال�صالح 

قريًبا عن اأطر التعاون اجلديدة مع املنظمة.

وقالت ال�صالح: »عالقات البحرين مع املنظمة 

تعود اىل ال�صتقالل يف العام 1971، والبحرين 

كانت دوًما حا�صرة يف ر�صم ال�صيا�صات الدولية 

للمنظمة، ووجود املكتب الآن يف البحرين �صوف 

يعزز بال �صك من اطر التعاون«.

اأن  على  �صوؤال  على  رده  املانع يف  اأكد  فيما 

معترًبا  ال�صاللت خطورة،  اأكرث  من  دلتا  �صاللة 

اأن اللقاحات واللتزام بالإجراءات الحرتازية قد 

قللت من فتك ال�صاللت املتحورة للفريو�ض.

على  عطاطرة  اأكدت  �صوؤال،  على  رد  ويف 

منظمة ال�صحة العاملية تو�صي باأن تكون اجلرعة 

الثانية من نوع اللقاح نف�صه، م�صددة على اأن اأي 

الن�صح بها �صتتم بعد درا�صات  تو�صيات �صيتم 

طبية.
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متام اأبو�صايف:

اأعلنت وزارة ال�صحة عن افتتاح املكتب الر�صمي ملنظمة ال�صحة العاملية يف البحرين، وذلك 

خالل م�ؤمتر �صحايف عقد اأم�س بح�ص�ر م�ص�ؤولني دوليني وحمليني.

اإن افتتاح مكتب للمنظمة، ي�صكل اإجناًزا  وقالت وزيرة ال�صحة فائقة بنت �صعيد ال�صالح 

بها  تفتخر  �صهادة  ت�صكل  اخلط�ة  هذه  اأن  معتربة  اململكة،  اإجنازات  ل�صجل  ي�صاف  جديًدا 

البحرين، وتعك�س مدى ثقة املنظمة بالدور الذي تق�م به اململكة يف املجال ال�صحي.

واأ�صارت ال�زيرة خالل امل�ؤمتر ال�صحايف الذي عقد بح�ص�ر املدير العام ملنظمة ال�صحة 

العاملية تيدرو�س ادهان�م غيربي�ص��س، واملمثل املعني ملكتب منظمة ال�صحة العاملية يف البحرين 

ت�صنيم عطاطرة، ووكيل وزارة ال�صحة وليد املانع اإىل اأن هذه الزيارة تاأتي ا�صتمراًرا مل�صارات 

التن�صيق بني البحرين، واملنظمة، وت�صكل دفعة ق�ية الأفق التعاون امل�صرتك، ال�صيما ما يتعلق 

مب�اجهة جائحة »ك�فيد19-«.

واعتربت ال�زيرة اأن افتتاح املكتب الر�صمي للمنظمة يف هذه الظروف اال�صتثنائية التي مير 

بها العامل للت�صدي جلائحة »ك�فيد19-«، يربهن على اجله�د الكبرية التي تق�م بها مملكة 

البحرين، حلفظ �صحة و�صالمة اجلميع يف م�اجهة هذه الظروف.
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»�لع�سكري« ��ستقبل 2500 حالة قائمة منذ �أبريل 2020

قائد �خلدمات �لطبية وغيربي�سو�س يتفقد�ن �لوحدة �مليد�نية

ا�شتقبل قائد اخلدمات الطبية امللكية اللواء بروفي�شور ال�شيخ خالد 

بن علي اآل خليفة الدكتور تيدرو�س اأدهانوم غيربي�شو�س املدير العام 

لوحدة  زيارته  اأثناء  الأحد  الأول  اأم�س  يوم  العاملية  ال�شحة  ملنظمة 

العناية املركزة امليدانية بامل�شت�شفى الع�شكري.

التي  واخلدمات  التجهيزات  عن  مف�شٍل  �شرٍح  بتقدمي  وتف�شل 

تقدمها وحدة العناية املركزة امليدانية يف ظل جائحة فريو�س كورونا 

»كوفيد-19«، والتي مت جتهيزها يف مدة مل تتجاوز �شبعة اأيام، وت�شم 

اإىل جانب وجود  الطبية،  الأجهزة واملعدات  130 �شريًرا مزوًدا بكامل 

اأبريل  يف  افتتاحها  منذ  الوحدة  ا�شتقبلت  حيث  متكامل،  طبي  طاقم 

2020 اأكرث من 2500 حالة قائمة.

وبعد النتهاء من اجلولة، اأعرب مدير عام منظمة ال�شحة العاملية 

امللكية  الطبية  باخلدمات  املبذولة  اجلهود  لكافة  وتقديره  �شكره  عن 

من اأجل الت�شدي لفريو�س كورونا، واخلدمات الطبية املقدمة ملعاجلة 

احلالت القائمة.

رئي�سة جمل�س �لنو�ب ت�ستقبل مدير منظمة �ل�سحة �لعاملية 

��ستعر��س دعم �ملنظومة �لت�سريعية جلهود مكافحة كورونا
عبداهلل  بنت  فوزية  ا�شتقبلت 

النواب،  جمل�س  رئي�شة  زينل 

الــدكــتــور  باملجل�س،  ــس  ــ� اأم

غيربي�شو�س  اأدهانوم  تيدرو�س 

ال�شحة  ملنظمة  العام  املدير 

الزيارة  العاملية، وذلك مبنا�شبة 

اإىل  بها  يقوم  التي  الر�شمية 

البحرين. مملكة 

رئي�شة  اأكدت  اللقاء  وخالل 

حققته  ما  ان  النواب  جمل�س 

جهود  مــن  البحرين  مملكة 

يف  واإن�شانية،  مهنية  ــدة،  رائ

كورونا،  جائحة  مع  التعامل 

امللكية  التوجيهات  بف�شل  كانت 

�شاحب  حل�شرة  ال�شامية 

اآل  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

اهلل ورعاه، والتي متت ترجمتها 

واجلهود  رفيعة،  وطنية  باإرادة 

ال�شمو  �شاحب  بقيادة،  الوطنية 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

العهد رئي�س جمل�س  خليفة ويل 

الوزراء حفظه اهلل، وفق منهجية 

الوعي  عززت  ومتكاملة،  �شاملة 

اجلماعي،  والعمل  املجتمعي، 

البحرين«. »فريق  �شمن 

الفاعل  الــدور  اإىل  م�شرية   

ال�شلطة  بـــه  ــت  ــام ق ــــذي  ال

املوؤ�ش�شات  وكافة  الت�شريعية 

جهود  دعم  اأجل  من  الدولة،  يف 

وحتقيق  الــبــحــريــن،  ــق  ــري ف

وامل�شاعي  والغايات  ــداف  الأه

�شحة  ل�شمان  الرامية  احلميدة، 

اأجنزه  وما  اجلميع.  و�شالمة 

وبالتعاون  ــواب  ــن ال جمل�س 

اقرار  يف  املوقرة  احلكومة  مع 

واكبت  ت�شريعية  منظومة 

و�شاهمت  للجائحة،  التطورات 

والتخفيف  التحديات  جتاوز  يف 

املواطنني  على  اآثــارهــا  ــن  م

واملقيمني.

البحرين  اأن  ــت  ــاف ــش واأ�

ــار »حــمــايــة  ــع ــش ــت � ــع ــش و�

الن�شاين«  والت�شامن  الإن�شانية 

مع  التعامل  يف  ومنهًجا،  عمالً 

ق�شة  و�شطرت  كورونا،  جائحة 

كافة  وو�شعت  كبرية،  جناح 

جهود  دعم  اأجل  من  الإمكانيات 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

حقق  الذي  كورونا،  لفريو�س 

النجاح  ــن  م املــ�ــشــتــوى  هـــذا 

والتوفيق، وهلل احلمد.

جمل�س  رئي�شة  واأعربت  كما 

النواب عن بالغ ال�شكر والتقدير 

ال�شحة  ملنظمة  العام  للمدير 

على  وثنائه  لإ�شادته  العاملية 

جهود مملكة البحرين وم�شاعيها 

العاملية  ال�شتجابة  يف  الرائدة 

فريو�س  جائحة  مع  للتعامل 

من  العديد  تطبيق  عرب  كورونا، 

من  للحد  الحرتازية  الإجراءات 

البداية  منذ  الفريو�س  انت�شار 

يف  حالة  اأول  عن  الإعالن  وقبل 

البحرين، وذلك مبا يتما�شى مع 

ال�شحة. منظمة  تو�شيات 

ــاء اأطــلــعــت  ــق ــل وخـــالل ال

املدير  النواب،  جمل�س  رئي�شة 

العاملية  ال�شحة  ملنظمة  العام 

اجلهود  على  تيدرو�س  الدكتور 

يف  اأ�شهمت  التي  الت�شريعية 

املتكاملة  ال�شحية  املنظومة  دعم 

مقرتحات  من  البحرين،  ململكة 

وقوانني، بجانب دعم الإجراءات 

بها  قــامــت  الــتــي  ــة  ــرتازي الح

الــبــحــريــن �ــشــمــن جــهــودهــا 

كورونا.  لفريو�س  للت�شدي 

الربملانات  مع  التعاون  بجانب 

ــس الــتــ�ــشــريــعــيــة  ــ� ــال ــج وامل

الإقليمية  الربملانية  واملنظمات 

دور  تــعــزيــز  يف  ــة  ــي ــدول وال

جلائحة  الت�شدي  يف  الربملانات 

مملكة  جهود  وبيان  كورونا، 

ناجحة  كتجربة  الــبــحــريــن 

ومتميزة.

زينل  ا�شتعر�شت  كــمــا 

النواب  جمل�س  جهود  من  جانًبا 

الإجراءات  يف  العامة  والأمانة 

جائحة  ظل  يف  اتخذتها  التي 

ا�شتمرارية  ل�شمان  كورونا؛ 

اجلل�شات  وعقد  الربملاين  العمل 

اللكرتوين  للتحول  والنتقال 

ــي  ــل عـــن ُبـــعـــد، وه ــم ــع وال

نالت  التي  الناجحة  التجربة 

الربملاين  الحتــاد  من  الإ�ــشــادة 

الت�شريعية  واملجال�س  الدويل 

ــات الــدرا�ــشــات  ــش ــ� ــش ــوؤ� وم

الربملانية.

مدير  اأعــرب  جهته،  ومــن 

عن  العاملية  ال�شحة  منظمة  عام 

النواب  جمل�س  بــدور  اإ�شادته 

البحرين  مملكة  حققته  فيما 

التعامل  يف  ــدة  رائ جهود  من 

وعرب  ــا،  ــورون ك جائحة  مــع 

احلكومة  من  املبذولة  اجلهود 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

اآل خليفة  الأمري �شلمان بن حمد 

جمل�س  رئــيــ�ــس  الــعــهــد  ويل 

اأهمية  على  ــًدا  ــوؤك م ـــوزراء  ال

جهود  دعم  يف  الربملانات  دور 

ومنظمة  واملجتمعات،  ال�شعوب 

العاملية يف جتاوز كافة  ال�شحة 

تهدد  التي  والأمرا�س  التحديات 

الب�شرية  و�شالمة  و�شحة  اأمن 

جمعاء.

بنت  فائقة  اللقاء  وح�شر 

ال�شحة،  وزيرة  ال�شالح  �شعيد 

وكيل  املانع  وليد  والدكتور 

من  وعـــدد  ال�شحة،  وزارة 

النواب.

�ملكتب �لإقليمي ملنظمة �ل�سحة �لعاملية

اأم�س على هام�س افتتاح مكتب  ت�شّرفت �شباح يوم 

منظمة ال�شحة العاملية يف مملكة البحرين، بلقاء املدير 

العام ملنظمة ال�شحة العاملية الدكتور تيدرو�س اأدهانوم 

غربي�شيو�س، حيث كان اللقاء ُمفعًما باملحبة وال�شعادة 

بعد اختيار مملكة البحرين لتكون مركًزا اإقليمًيا ملنظمة 

ال�شحة العاملية واختيار اأحد اأبراج اخلري التي اأ�ّش�شتها 

لهذا  مقًرا  لتكون  الإن�شانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة 

املكتب م�شدر فخر واعتزاز للجميع.

تيدرو�س  الدكتور  مع  ا�شتعر�شت  اللقاء  وخالل 

مهمة  ر�شائل  عدة  له  و�شجلت  املو�شوعات  من  العديد 

مملكة  اأولته  الذي  الالحمدود  الدعم  اإطار  يف  تاأتي 

البحرين يف م�شروعها الوطني ملكافحة جائحة كورونا 

امللك  اجلاللة  �شاحب  �شيدي  بتوجيهات  »كوفيد-19« 

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

ورعاه، وبرئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

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

واملتميز  الفاعل  الدور  احلكيمة  الإدارة  لهذه  كان  حيث 

ال�شحي بكفاءة  القطاع  الراهنة واإدارة  الأزمة  اإدارة  يف 

لت�شطيح  واملتوا�شل  الدوؤوب  العمل  خالل  من  واقتدار 

املنحنى الوبائي لأزمة كورونا وهذا ما مل�شناه يف الفرتة 

احلالية برتاجع عدد الإ�شابات وقلة عدد الوفيات. هذه 

القيادة احلكيمة التي �شارك فيها عدد كبري من املخل�شني 

من اأبناء هذا الوطن العزيز وبتعاون هذا ال�شعب الويف، 

لهي قيادة ت�شتحق الإ�شادة والفخر والعتزاز للبحرين 

ملًكا وحكومة و�شعًبا.

اإي�شالها  على  حر�شت  التي  الر�شائل  هذه  واأوىل 

البحرين  مملكة  باختيار  ونعتز  جميًعا  نفخر  باأننا 

الأمر  العاملية،  ال�شحة  منظمة  ملكتب  احلا�شنة  لتكون 

املنظمة وتقديره  ثقة مدير  له دللة وا�شحة على  الذي 

�شربت  فقد  ال�شعاب،  تخطي  على  وقدرتها  للبحرين 

والإبداع  الإخال�س  يف  التجارب  اأروع  الغالية  مملكتنا 

قيادًة  ا�شتثناء  بال  اجلميع  من  الدوؤوبة  اجلهود  وبذل 

وحكومًة و�شعًبا، من خالل احتواء الفريو�س واحلد من 

انت�شاره، وما هذا الختيار اإل �شورة م�شرفة من �شور 

اأنحاء  جميع  يف  اجلميع  منها  �شيتعلم  التي  التخليد 

كانت  مهما  م�شتحيل  �شيء  هناك  لي�س  باأنه  العامل، 

ال�شعبة. الظروف 

اأو�شلت له تقديرنا و�شعادتنا الغامرة باختيار  كما 

موقع مكتب املنظمة الذي �شتنطلق اأعماله من خالل برج 

امللكية  املوؤ�ش�شة  �شيدته  الذي  الأيتام  برج  وهو  اخلري 

ليكون  املفدى  امللك  جاللة  من  بدعم  الإن�شانية  لالأعمال 

العطاء  روافد  من  ورافًدا  اخلري  �شروح  من  �شرًحا 

من  �شيجعل  الذي  الأمر  امل�شتقبلية،  الأيتام  مل�شروعات 

باخلري  ي�شع  عماًل  البحرين  مملكة  يف  املنظمة  عمل 

من  واأنبل  اأجمل  هناك  فلي�س  تعاىل،  اهلل  باإذن  والربكة 

خدمة الأيتام.

اإعجاب الدكتور  اأما الر�شالة الأهم التي حازت على 

والعاملية  اجلميلة  بالأ�شداء  اخلا�شة  فهي  تيدرو�س 

التي حظيت بها حملة »فينا خري«، تلك احلملة الرائعة 

التي جتملت ب�شور اللفتة الإن�شانية التي حملتها مملكة 

التكافل  مفهوم  تعزيز  خالل  من  عاتقها  على  البحرين 

الأ�شرار  التخفيف من  الجتماعي وم�شاهمة اجلميع يف 

بعد  وذلك  »كوفيد-19«،  كورونا  جائحة  من  الناجمة 

اأن وجه �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

اآل خليفة  خليفة حفظه اهلل �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد 

ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  جهود  دعم  باأهمية 

�شموه  قام  حيث  »كوفيد-19«،  كورونا  لفريو�س 

اأروع  �شربت  التي  خري«  »فينا  حملة  تد�شني  مببادرة 

املواطنني  اإعطاء  خالل  من  ال�شعبي  التالحم  يف  الأمثلة 

�شرف امل�شاهمة يف دعم خمتلف املجالت التي ت�شررت 

خالل اجلائحة، حيث مت جمع التربعات من املوؤ�ش�شات 

واملواطنني واملقيمني ومت توزيعها على عدة جمالت من 

وبالأخ�س  اجلائحة  املت�شررة خالل  الفئات  دعم  اأهمها 

م�شروعات  دعم  اإىل  اإ�شافة  الجتماعية،  امل�شاعدات 

باحلوا�شيب،  املدار�س  طلبة  دعم  خالل  من  التعليم 

يف  باملجان  وتوزيعها  الكمامات  اإنتاج  وم�شروع 

اأجمل  امل�شروعات. ولعل  ال�شعبة وغريها من  الظروف 

جاللة  عنها  اأعلن  التي  املفاجاأة  بالفعل  اأ�شعدنا  �شيء 

امللك املفدى حفظه اهلل ـ كعادته ـ بتوجيه جاللته ببناء 

م�شت�شفى كبري بجانب املركز اخلا�س بالأبحاث ودرا�شة 

الأمرا�س املعدية؛ وذلك تخليًدا لوقفة املواطنني امل�شّرفة 

مع القيادة والوطن.

الإقليمي  املركز  لهذا  وال�شداد  التوفيق  كل  اأمتنى 

البحرين،  مملكة  يف  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  اجلديد 

ليقوم بدوره الفاعل يف تعزيز ال�شرتاتيجيات ال�شحية 

لنقل  م�شرقة  �شورة  وليكون  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

التطور الكبري الذي ي�شهده القطاع ال�شحي يف البحرين 

مو�شول  وال�شكر  احلكيمة.  قيادتنا  وموؤازرة  بدعم 

ل�شعادة وزيرة ال�شحة الأخت فائقة بنت �شعيد ال�شالح 

هذا  واأن  والرائع،  الكبري  دورهم  على  الطبي  والطاقم 

ال�شيا�شات والربامج  املركز �شي�شهم بال �شك يف ت�شكيل 

العاملية. ال�شحية 

د. م�سطفى �ل�سيد

�ل�سالح: مكتب منظمة �ل�سحة

�عرت�ف بدور �لبحرين �لريادي �إقليمًيا ودولًيا

اأكد علي بن �شالح ال�شالح رئي�س 

افتتاح  اإعــالن  اأن  ال�شورى  جمل�س 

مكتب دائم ملنظمة ال�شحة العاملية يف 

مملكة البحرين خالل املوؤمتر ال�شحفي 

بح�شور  ال�شحة  وزارة  اأقامته  الذي 

ميثل  العاملية،  ال�شحة  منظمة  مدير 

تتمتع  التي  باملكانة  دولًيا  اعرتاًفا 

على  الريادي  ــا  ودوره اململكة  بها 

امل�شتويني الإقليمي والدويل يف املجال 

احلكيمة  الروؤية  يعك�س  ما  ال�شحي، 

حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

على  التاأكيد  يف  ــاه،  ورع اهلل  حفظه 

توفري اخلدمات ال�شحية التي تتواكب 

ل�شمان  الدولية؛  املعايري  اأعلى  مع 

�شحة و�شالمة اجلميع.

ال�شورى  رئي�س جمل�س  اأعرب  كما 

التي  بالنجاحات  والعتزاز  الفخر  عن 

يحققها فريق البحرين بقيادة �شاحب 

حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

الوزراء حفظه اهلل، والتي جتاوزت من 

الكورونا  من  التعايف  ن�شبة  خاللها 

مثمًنا  امل�شابني،  من   %99 اململكة  يف 

الوطنية  اجلهود  ال�شياق  ذات  يف 

يف  العاملني  بذلها  التي  الكبرية 

ال�شفوف الأمامية حلماية املجتمع من 

اجلائحة، والوعي الذي متيز به �شعب 

بتطبيق  والتزامهم  البحرين  مملكة 

عن  ال�شادرة  والقرارات  ــراءات  الإج

الطبي. الفريق 

واأ�شار رئي�س جمل�س ال�شورى اإىل 

اأن تاأكيد مدير منظمة ال�شحة العاملية 

قامت  التي  اخلــطــوات  اأهمية  على 

جائحة  ملواجهة  البحرين  مملكة  بها 

جناح  بينت  وتداعياتها،  كــورونــا 

املتقدم  وامل�شتوى  البحريني  النموذج 

الذي تتمتع به البنى ال�شحية وكفاءة 

للمواطنني واملقيمني. املقدمة  اخلدمات 

رئي�س جمل�س ال�شورى

ناق�ست تو�سيات �جلمعية �لعمومية

»�ل�سحفيني« ت�سكل 3 جلان فرعية

ال�شحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 

الأحد  اأم�س  يوم  اجتماًعا  البحرينية 

اجلمعية  تو�شيات  ـــرز  اأب ملناق�شة 

العمومية.

على  املوافقة  متت  الجتماع،  وخالل 

الأ�شا�شي،  النظام  لتعديل  جلنة  ت�شكيل 

جمل�س  رئي�س  اللجنة  رئا�شة  يتوىل  واأن 

الإدارة عي�شى ال�شايجي. 

باملوافقة  الإدارة  جمل�س  �شوت  كما 

على ت�شكيل جلنة لدرا�شة تعديالت قانون 

الإدارة  جمل�س  ع�شو  برئا�شة  ال�شحافة 

بو�شع  اللجنة  تعنى  اإذ   احلمر،  را�شد 

تقرير  واإعداد  ال�شحف  مرئيات  و�شياغة 

بالتعاون مع قانونيني يرفع ملجل�س اإدارة 

اجلمعية. 

جمل�س  اجتماع  اأعمال  جدول  و�شمن 

واختيار  املراأة  جلنة  اعتماد  مت  الإدارة، 

ع�شو اجلمعية العمومية نورة املن�شوري 

توجه  ــار  اإط يف  ــك  وذل للجنة،  رئي�ًشا 

يف  الأع�شاء  دور  لتفعيل  الإدارة  جمل�س 

الدورة احلالية 2023-2021. 

جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وتوجه 

والتقدير  بال�شكر  البحرينية  ال�شحفيني 

لل�شحفي را�شد الغائب ملبادرته برفع عدد 

من املقرتحات ملجل�س الإدارة، والتي متت 

مناق�شتها تف�شيلًيا خالل الجتماع، موؤكًدا 

قبل  من  ترفع  التي  املقرتحات  جميع  اأن 

و�شيتم  العتبار  بعني  �شتوؤخذ  الأع�شاء 

تدار�شها من قبل جمل�س الإدارة. 

ودعا ال�شايجي لتفعيل جلنة التدريب 

بالتعاون  تخ�ش�شية  برامج  ــالق  واإط

والإعالم  ال�شحافة  اأ�شاتذة  من  نخبة  مع 

اجلمعية  اأعــ�ــشــاء  ــارات  ــه م لتطوير 

العمومية.
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مديرها  عرب  العاملية  ال�صحة  منظمة  اإ�صادة 

ت�ؤكد  للجائحة،  الت�صدي  البحرين يف  بتجربة  العام 

ريادة اململكة وال�صراكة الناجحة بني فريق البحرين 

وامل�اطنني واملقيمني.

ل  الأوطان،  �شرطان  الإخ�ان  ت�ن�ص.  اهلل  حفظ 

جماعات  فيها.  مبن  البلد  اإحراق  منظر  اإل  يعجبهم 

ال�شيا�شي واجلماعات الدم�ية ل ت�ؤمن بال�طن  الإ�شالم 

والتنظيم.  واجلماعة  واملر�شد  باخلليفة  بل  حدوده،  ول 

ولء عابر للقارات ملر�شد اأق�شى حدود فكره التكفري، اأو الغتيال. 

ل ازدهار مع الإخ�ان.
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1694 - تاأ�شي�ص بنك اإجنلرتا.

1953 - انتهاء احلرب الك�رية.

اتفاقية  عن  الأوىل  بالأحرف  الت�قيع   -  1954

اجلالء الربيطاين عن م�شر.

ت�شع  الإجنليزية  الع�شكرية  القيادة   -  1956

قيام  بعد  وذلك  م�شر،  على  للهج�م   »700 »اخلطه 

الرئي�ص جمال عبد النا�شر بتاأميم قناة ال�ش�ي�ص.

غاندي  اإنديرا  الهندية  ال�زراء  رئي�شة   -  1982

تبداأ اأول زيارة اإىل ال�ليات املتحدة الأمريكية يق�م بها 

رئي�ص وزراء هندي منذ اأحد ع�شر عاًما.

اأ�ش�اأ  ت�شهد  الأمريكية  ب��شطن  مدينة   -  1988

زحام مروري يف ثالثني عاًما.

هام�ص  على  اأنب�بية  قنبلة  انفجار   -  1997

ال�ليات  اأتالنتا  يف  الأوملبية  الألعاب  دورة  فعاليات 

واإ�شابة  �شخ�شني  مقتل  عن  ي�شفر  الأمريكية  املتحدة 

110 اآخرين بجراح.

العراقيب  اإ�شرائيلية تهدم قرية  2010 - جرافات 

التي تقع �شمال مدينة بئر ال�شبع يف النقب بالكامل.

ال�شيفية  الأوملبية  الألعاب  افتتاح دورة   - 2012

املقامة يف لندن.

2018 - حدوث اأط�ل خ�ش�ف كلي للقمر يف القرن 

احلادي والع�شرين حتى التاريخ املذك�ر.

بريطانيا ت�ستعني

بخ�سالت  ال�سعر لتنظيف البحر

تعمل جمم�عة من دعاة حماية البيئة على ت�شجيع 

م�شففي ال�شعر يف كل اأنحاء بريطانيا على اإعادة تدوير 

النفطي  التل�ث  بقع  تنظيف  يف  ل�شتخدامه  ال�شعر 

البحرية اأو �شنع ال�شماد اأو ت�ليد الطاقة.

فال�اقع اأن للندن م�قًعا طليعًيا يف جمال ت�شفيف 

الربيطانية متخلفة مع ذلك يف  العا�شمة  ال�شعر، لكن 

اإعادة تدوير النفايات التي ينتجها هذا القطاع.

فراي  يتهياأ  العا�شمة،  �شرق  يف  حالقة  حمل  يف 

تايل�ر، اأحد م�ؤ�ش�شي جمم�عة »غرين �شال�ن«، ل�شرح 

مزيلة  مر�شحات  ت�شنيع  يف  ال�شعر  ا�شتخدام  كيفية 

للتل�ث.

كمية  اإليه  وي�شيف  خزان  يف  املاء  تايل�ر  ي�شكب 

ويح�ش�ها  قطنية  �شبكة  يفتح  ثم  املحركات،  زيت  من 

�شطح  على  ي�شعها  اللفافة،  اكتمال  مبجرد  بال�شعر. 

نظيًفا.  املاء  يع�د  ث�اٍن حتى  اإل  هي  وما  املل�ث،  املاء 

ويختزنه  الزيت  ميت�ص  ال�شعر  اأن  الرجل  وي�شرح 

ب�ش�رة طبيعية.

جمرمون فى �سجن 

يختطفون رهائن من اأجل 20 بيتزا كباب

�شج�ن  اأحد  يف  املجرمني  من  عدد  قام 

يف  رهائن،  ال�شجانني  من  اثنني  باأخذ  ال�ش�يد 

العام هناك ط�ال ي�مني،  الراأي  حادثة �شغلت 

ولي�شا جمرمني  القتلة  من  املجرمني  اأن  خا�شة 

املجرمني  بطلب  الق�شة  انتهت  ولكن  عاديني، 

يف  رفاقهم  على  ت�زع  كباب  بيتزا  ع�شرين 

العنرب، واأطلقا الرهينتني.

من  اثنان  قام  حينما  بداأت  احلادثة 

واللذان  قتل،  جرائم  يف  املدانني  ال�شجناء 

يق�شيان عق�بتهما يف �شجن بالقرب من مدينة 

ا�شكل�شت�نا، باقتحام غرفة للمراقبة وال�شيطرة 

حادة  اأدوات  ومعهما  احلرا�ص  من  اثنني  على 

قاما ب�شناعتها بنف�شيهما، احلار�شان كانا رجل 

وامراأة.

املفاو�شات  وبدء  امل��ش�ع  ت�شعيد  وبعد 

طائرة  البداية  يف  مطلبهم  كان  اخلاطفني،  مع 

وا�شتمرت  ال�شجن،  من  ليهربا  هيل�ك�برت 

تراجعا  ذلك  وخالل  الي�م،  ط�ال  املفاو�شات 

اأنهما  وه�  غريًبا،  طلًبا  ليطلبا  مطلبهما  عن 

بيتزا  ع�شرين  مقابل  الرهينتني  عن  �شيفرجان 

كباب يتم ت�زيعها على رفاقهم يف العنرب.

البداية،  يف  الطلب  ت�شدق  مل  ال�شرطة 

وطلبت منهما الإفراج عن اأحد الرهينتني كاإثبات 

حل�شن الن�ايا، وبالفعل قام املجرمني بالإفراج 

عن احلار�ص الرجل، واأبقيا املراأة رهينة، وبعد 

ا عن املراأة، لتدخل  ح�ايل ال�شاعتني، اأفرجا اأي�شً

�شكاي  ل�شبكة  وفًقا  عليهما،  وتقب�ص  ال�شرطة 

ني�ز.

اأ�سرتايل يدعي اأنه ابن ويل العهد الربيطاين الأمري ت�سارلز
قال  �ش�ًرا،  عاًما   55 العمر  من  يبلغ  اأ�شرتايل  رجل  ن�شر 

ت�شارلز  الأمري  الربيطاين  العهد  ل�يل  ال�شري  البن  اأنه  تثبت  اإنها 

وزوجته كاميليا باركر، وفًقا ل�شحيفة »اندبندنت« بالإجنليزية.

اأم�شى عق�ًدا  فاإن �شامي�ن دورانت داي  لـ»اندبندنت«  ووفًقا 

يف حماولة لإثبات نظريته، ح�ل من هما والديه احلقيقيني.

وقالت ال�شحيفة: »الآن، ن�شر �شامي�ن ما اأ�شماه بدليل م�ش�ر 

اإنها  يق�ل  والتي  ت�شارلز  الأمري  ب�ش�ر  ليام،  ابنه،  �ش�ر  يقارن 

تثبت عالقته امللكية«.

عن  ب�ك  في�ص  على  التعليقات  من  م�جة  ال�ش�ر  ولقيت 

اعتقادهم اأن �شامي�ن وابنه ينتميان للعائلة امللكية الربيطانية.

مراهقني،  كانا  وكاميال،  ت�شارلز  الأمري  فاأن  لل�شحيفة  ووفًقا 

اإذا ما ثبت حملها منه قبل عق�د قبل اأن يتزوجا اإثر وفاة زوجته 

ال�شابقة الليدي ديانا عام 1997.

واأ�شارت ال�شحيفة، اإىل اأن �شامي�ن الذي عمل مهند�شا ولد يف 

اأبريل عام  ال�شاحل اجلن�بي لإجنلرتا يف  مدينة ب�رت�شم�ث على 

1966، قبل اأن تتبناه عائلة تربطها �شالت عمل بامللكة اإليزابيث 

الثانية ملكة بريطانيا.

بالتبني،  جدته  اأن  يدعي  �شامي�ن  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت 

واأباه  والدته  اأن  اأخربته  لندن،  امللكي يف  الق�شر  والتي عملت يف 

احلقيقيني هما الأمري ت�شارلز وكاميليا.

ال�سني ب�سدد ت�سنيع اأول �سفينة ذكية يف العامل
دخلت ال�شفينة الذكية غري املاأه�لة مرحلة الإن�شاء يف مدينة ق�انغت�ش� جن�ب ال�شني، وفق �شحيفة 

ال�شهب ال�شينية.

ومن املت�قع اأن ت�شبح ال�شفينة الذكية بعد اإن�شائها اأول �شفينة يف العامل مزودة بجهاز حتكم عن بعد 

ومالحة م�شتقلة يف املياه املفت�حة. كما �شتقدم دعًما غري م�شب�ق لل�شني يف جمال البح�ث العلمية البحرية.

قال الأكادميي ت�شن داكي، مدير خمترب املحيط اجلن�بي، اإن ال�شفينة �شتحدث ث�رة يف مراقبة املحيط.

يف ال�شياق ذاته، قال فان يل، كبري امل�شممني يف ال�شركة امل�شنعة، اأن خمترب املحيط اجلن�بي ومركز 

اأبحاث وت�شميم ال�شفن ال�شيني و�شركة ه�انغب� ونت�ش�نغ ل�شناعة ال�شفن قد اأم�ش�ا على اتفاقية لت�شميم 

وبناء ال�شفينة الذكية غري املاأه�لة يف دي�شمرب 2020. و�شت�شتغرق عملية البناء ما بني 18 و20 �شهًرا 

ومن املت�قع اأن يتم الت�شليم يف عام 2022.

ويبلغ ط�ل ال�شفينة غري املاأه�لة 88.5 مرت، وعر�شها 14 مرًتا، وعمقها 6.1 مرت، وبعمق ك�شح يبلغ 

اقت�شادية يف  تبلغ 18 عقدة، و�شرعة  املياه بح�ايل 2000 طن، و�شرعة ق�ش�ى  3.7 مرت، وقدرة طرد 

حدود 13 عقدة.

اختار فريق 

اجلمباز الأملاين 

لل�صيدات ارتداء 

مالب�س تغطي اجل�صم 

بالكامل يف الت�صفيات خالل 

اأوملبياد ط�كي� الأحد، يف خط�ة 

قال عنها الفريق اإنها تهدف لتعزيز 

حرية الختيار وت�صجيع ال�صيدات على 

ارتداء ما يجعلهن ي�صعرن بالراحة.

وارتدى الفريق، املك�ن من �صارة ف��س 

وب�لني �صايفر بيتز واإليزابيث �صيتز وكيم 

ب�ي، مالب�س تغطي اأج�صامهن بالكامل من 

الل�نني الأحمر والأبي�س، وميتد ال�صروال 

للكاحلني، يف خط�ة تهدف اإىل م�اجهة اإ�صفاء 

الطابع اجلن�صي على الريا�صة.

ويف ال�صن�ات الأخرية، انت�صرت الكثري من حالت 

العتداء اجلن�صي واجل�صدي يف هذه الريا�صة، 

مما دفع اإىل اإدخال بروت�ك�لت اأمان جديدة 

حلماية الريا�صيني.

ال�سحة ت�سجل 85 اإ�سابة

جديدة بكورونا.. ول وفيات

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

14130 يف ي�م 26 ي�لي� 2021، اأظهرت ت�شجيل 85 

حالة قائمة جديدة منها 34 حالة لعمالة وافدة، و 36 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و 15 حالة قادمة من اخلارج، كما 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة  تعافت 96 

املتعافية اإىل 266417.

حالت،   4 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

حالتان، يف حني اأن 822 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 826 حالة قائمة.



 أش��ار حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى
 آل خليف��ة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، إلى أن 
المملكة قطعت ش��وطًا كبيرًا وحققت نجاحًا متميزًا في 
الحد من انتش��ار جائحة )كوفي��د 19( واحتواء آثارها في 
ظل استمرار الحملة الوطنية للتطعيم والتوجيه بتوفيره 

لكل مواطن ومقيم على أرض البحرين بشكل مجاني.
واس��تقبل حضرة صاحب عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه في قصر الصخير أم��س، معالي الدكتور تيدروس 
غيبريس��وس المدي��ر الع��ام لمنظمة الصح��ة العالمية 
بمناس��بة زيارت��ه للمملكة لحض��ور االفتتاح الرس��مي 

لمكتب المنظمة في البحرين.

 وخ��الل اللقاء، رحب صاحب الجالل��ة بزيارة المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية، وبارك افتتاح مكتب المنظمة 
في المملك��ة والذي يأت��ي تتويجًا للعالق��ات المتميزة 
وأوج��ه التنس��يق والتعاون المش��ترك الت��ي يجمع بين 
البحري��ن ومنظم��ة الصح��ة العالمية على م��دى عقود 
طويلة. وأعرب جاللته، عن تقديره وشكره لقيام منظمة 
الصح��ة العالمية بإع��الن المنامة مدين��ة صحية كأول 
عاصمة في إقليم ش��رق المتوسط وذلك لجودة خدمات 
الرعاي��ة األولية في المراكز الصحية باإلضافة للمبادرات 
الهادفة لتعزيز ونش��ر الوعي الصح��ي والبرامج الرائدة 

لمكافحة األمراض المزمنة والمعدية.

 كم��ا أكد جاللت��ه دعم مملكة البحري��ن لجهود منظمة 
الصح��ة العالمي��ة الهادف��ة لمكافح��ة جائح��ة كورونا 
باإلضافة إلى مساندتها لجميع الجهود الدولية للتصدي 
لألم��راض واألوبئة ف��ي جميع أنحاء العال��م، مثمنًا رعاه 
اهلل الجه��ود الكبي��رة والمقدرة لفري��ق البحرين بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس الوزراء وجمي��ع العاملين في 
الصفوف األمامية من الكادر الصحي والتمريضي وكافة 
الجهات المس��اندة وكذلك تعاون وتكات��ف جميع أفراد 

المجتمع البحريني.
ومن جانبه، أع��رب مدير عام منظم��ة الصحة العالمية 

عن بالغ شكره وتقديره لحضرة صاحب الجاللة على كرم 
الضيافة وحسن االس��تقبال، مؤكدًا أن المنظمة تفتخر 
وتتش��رف بافتتاح مكتبها المحل��ي رقم 152 في مملكة 

البحرين.
وأش��اد بتجربة البحرين الرائدة على مستوى العالم في 
التعام��ل م��ع جائحة في��روس كورونا بما يتماش��ى مع 
توصي��ات منظمة الصح��ة العالمية. كما أش��اد بقيادة 
جالل��ة الملك المف��دى الحكيمة وتطل��ع منظمة الصحة 
العالمية إلى زي��ادة وتطوير عالقاتها بمملكة البحرين، 
م��ن أجل تعزي��ز الصحة والحف��اظ على س��المة العالم 

ولخدمة المستضعفين.
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 افتتاح مكتب المنظمة تتويج
 للعالقات المتميزة وأوجه التنسيق المشترك

جهود كبيرة ومقدرة لفريق البحرين بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء

 المملكة تدعم جهود المنظمة الهادفة
لمكافحة »كورونا« والتصدي لألوبئة بالعالم

 نشكر إعالن المنظمة المنامة
 مدينة صحية كأول عاصمة بإقليم شرق المتوسط

 مدير منظمة الصحة العالمية: قيادة حكيمة 
للملك ونتطلع لتطوير العالقات مع البحرين
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العاهل يستقبل مدير الصحة العالمية بمناسبة افتتاح مكتب المنظمة في المملكة

 الملك: البحرين قطعت شوطًا كبيرًا 
وحققت نجاحًا متميزًا في الحد من »كورونا«

العاهل يبارك افتتاح مقر لسفارة الخرطوم بالمملكة

الملك: نعتز بالعالقات التاريخية الوثيقة مع السودان

أك��د حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه، اعت��زاز مملكة البحرين 
بالعالقات التاريخية الوثيقة التي تجمعها 
بجمهورية السودان الشقيقة والتي تشهد 

تطورًا مستمرًا في جميع المجاالت.
 ج��اء ذل��ك خالل اس��تقبال جالل��ة الملك 
المفدى في قص��ر الصخير أمس، لمعالي 
الص��ادق  المنص��ورة  مري��م  الدكت��ورة 
الخارجي��ة  وزي��رة  المه��دي  الصدي��ق 
بجمهوري��ة الس��ودان بمناس��بة زيارتها 
للمملكة للمش��اركة في االفتتاح الرسمي 
للمق��ر الجديد للس��فارة الس��ودانية في 
البحري��ن، حيث نقلت إل��ى جاللته تحيات 
وتقدي��ر أخي��ه فخام��ة الفري��ق أول ركن 
عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة 
اإلنتقال��ي بجمهوري��ة الس��ودان، وأخيه 
معالي الدكت��ور عبداهلل حم��دوك رئيس 
مجل��س ال��وزراء االنتقال��ي وتمنياتهم��ا 
الطيبة لمملكة البحرين وش��عبها بدوام 

الرقي واالزدهار.
 ورحب جاللته بوزيرة الخارجية السودانية، 
وكلفها بنقل تحياته وتمنياته الى رئيس 
مجل��س الس��يادة االنتقال��ي الس��وداني 

ورئيس وزرائه ولش��عب السودان الشقيق 
بالمزيد م��ن التط��ور واالزده��ار، مباركًا 
جاللت��ه افتتاح المقر الرس��مي لس��فارة 
السودان في المملكة والذي يعكس عمق 
العالقات الثنائية المتميزة وما تش��هده 
المش��ترك  والعم��ل  التع��اون  مس��ارات 
من تق��دم بما يخدم األه��داف والمصالح 

المشتركة.
 وأك��د جاللته خ��الل اللقاء، دع��م مملكة 
البحري��ن لجه��ود الس��ودان ف��ي تعزي��ز 
السالم واالستقرار والتنمية باإلضافة إلى 
الدفاع عن قضايا ومصالح األمة العربية، 
معرب��ًا حفظ��ه اهلل ع��ن تقدي��ره لجهود 
الجالية السودانية وإسهاماتها الطيبة في 

المسيرة التنموية في مملكة البحرين.
وم��ن جانبها، أعربت س��عادة الوزيرة عن 
شكرها وتقديرها لحضرة صاحب الجاللة 
على ك��رم الضيافة وحس��ن االس��تقبال، 
مؤكدة اعتزازها بجهود جاللته في تطوير 
العالقات البحرينية - السودانية، وما يكنه 
الس��ودان قيادًة وش��عبًا م��ن تقدير كبير 
لمملك��ة البحرين بقي��ادة جاللته حفظه 
اهلل، ودور مملك��ة البحرين المش��رف في 

ترسيخ دعائم العمل العربي المشترك.

 العاهل يتلقى برقية شكر من وزير الصحة 
لدعم جاللته العاملين بالصفوف األمامية

تلق��ى حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
عاه��ل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، برقية ش��كر وعرفان من 
سعادة األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة الصحة، رفعت 
فيها أس��مى آيات الش��كر والتقدير والعرفان لدعم جاللة الملك 
المفدى للقطاع الصحي والتوجيهات السديدة والرعاية الكريمة 

لكافة العاملين في الصفوف األمامية.
وأك��دت الوزي��رة أن ما حققت��ه مملكة البحرين م��ن وصول إلى 
مراكز متقدم��ة عالميًا من خالل اس��تعراض تجربتها المتميزة 
في التصدي للجائحة، لم يكن له أن يتأتى لوال دعم جاللة الملك 

ورعايته.
كم��ا قدمت وزير الصحة، إلى مقام جاللة الملك المفدى التهاني 
والتبري��كات بالنتائ��ج الطيب��ة الت��ي حققتها الزيارة الرس��مية 
الت��ي ق��ام بها معال��ي الدكتور تي��دروس غيبريس��وس، المدير 
الع��ام لمنظمة الصحة العالمية، في إط��ار االطالع على التجربة 
المتمي��زة لمملك��ة البحرين وجهوده��ا المقدمة ف��ي التصدي 
لجائح��ة كورونا، والذي تزامن مع افتت��اح مكتب منظمة الصحة 

العالمي��ة في المملكة، مما يعد خط��وًة جديدة في ظل الظروف 
االس��تثنائية لتعزيز سبل التعاون المش��ترك وتنسيق العالقات 

الثنائية بين الجانبين.
ورفع��ت الوزيرة الصالح لجاللة الملك المفدى، حفظه اهلل ورعاه، 
الش��كر واالمتنان لدع��م جاللته لوزارة الصح��ة وألعضاء الفريق 
الوطن��ي للتصدي لفي��روس كورون��ا، بقيادة ومس��اندة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة، ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء الموق��ر حفظه اهلل، حي��ث حققت مملكة 
البحري��ن وبش��هادات دولية منج��زات عديدة عل��ى صعيد تنفيذ 
الخطط واالس��تراتيجيات ومس��توى الجاهزية والكفاءة وتسخير 
كاف��ة اإلمكاني��ات والم��وارد وذل��ك حفاظًا على صحة وس��المة 

المواطنين والمقيمين.
واختتمت س��عادة وزيرة الصحة برقيتها، باالبتهال إلى اهلل بأن 
يحفظ ويوفق جاللة الملك المفدى في مسيرة العطاء والتحديث 
والنماء في مملكتنا الغالية ولصالح شعبها الوفي وصواًل لتحقيق 
المزيد من الرفعة واالزدهار والرخاء في العهد الزاهر والميمون.
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التقى مدير الصحة العالمية لدى زيارته البحرين الفتتاح مكتب المنظمة 

 ولي العهد رئيس الوزراء: الوصول للنجاحات 
يتطلب العمل وفق منهجية وخطط مدروسة

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ول��ي العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء، أن تحقي��ق األهداف 
يتطل��ب العمل والمثابرة وفق منهجية وخطط مدروس��ة، 
منوهًا بأن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل 
المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنش��ودة وفق رؤى 
وتطلعات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 

خليفة عاهل البالد المفدى.
وأشاد س��موه، بالجهود الكبيرة التي يقدمها كافة أعضاء 
فري��ق البحرين من الكوادر الوطني��ة في الصفوف األمامية 
والجهات المس��اندة، والتي تعمل ليل نهار من أجل حفظ 
صحة وس��المة المواطنين والمقيمي��ن، ودورها المهم في 

تحقي��ق النتائج التي وصلت إليها المملكة حتى اليوم، إلى 
جان��ب الوع��ي المجتمعي الذي كان له ال��دور الكبير لبلوغ 
هذه المس��تويات. ونوه س��موه بما حققته المملكة حتى 
الي��وم من منجزات عل��ى صعيد التص��دي للفيروس والتي 
يجب أن يحرص الجمي��ع على الحفاظ عليها بااللتزام التام 
باإلج��راءات االحترازية ودعم كافة خطط التعامل مع كافة 

مستجدات فيروس كورونا. 
 جاء ذلك لدى لقاء س��موه، بقص��ر القضيبية، المدير العام 
لمنظم��ة الصح��ة العالمي��ة الدكت��ور تي��دروس أدهانوم 
غيبريس��وس، بحضور ع��دد من أصحاب الس��مو والمعالي 
من كبار المس��ؤولين، حيث رّحب سموه بمدير عام منظمة 

الصح��ة العالمي��ة الذي ي��زور المملكة بمناس��بة االفتتاح 
الرسمي لمكتب المنظمة في مملكة البحرين.

ونوه سموه بمسارات التعاون المتميزة التي تجمع مملكة 
البحري��ن ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدًا س��موه حرص 
المملك��ة على اس��تمرار تطوي��ر هذا التع��اون مع منظمة 
الصح��ة العالمية م��ن خالل مكتبه��ا في البحري��ن والذي 

سينقل مستوى التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.
 وخ��الل اللق��اء؛ ت��م اس��تعراض جه��ود منظم��ة الصحة 
العالمية في التصدي النتش��ار الفيروس عالميًا، حيث أكد 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، 
دع��م مملكة البحري��ن لجه��ود منظمة الصح��ة العالمية 

وحرص المملكة عل��ى تعزيز دورها ضمن التعاون الدولي 
من أجل مكافحة فيروس كورونا، وتقديم كل ما من ش��أنه 

تحقيق أهداف التصدي للفيروس عالميًا.
 م��ن جانبه أعرب المدير العام لمنظم��ة الصحة العالمية 
عن ش��كره وتقديره لصاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء على حسن وكرم الضيافة، معربًا عن 
إعجابه الشديد بالجهود المنسقة والفاعلة لفريق البحرين 
والمنهجية الشاملة التي اتبعها للتصدي للجائحة وتحقيق 
النتائ��ج المرجوة بكفاءة عالية في مختلف مراحله، مش��يرًا 
إلى اهتمام المنظم��ة بتعزيز التعاون مع مملكة البحرين 

في شتى المجاالت.

جهود كبيرة ألعضاء فريق البحرين لحفظ صحة وسالمة المواطنين والمقيمين

تعزيز دور البحرين ضمن التعاون الدولي من أجل مكافحة الجائحة 

بذل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة وفق رؤى وتطلعات الملك

مكتب منظمة الصحة العالمية في البحرين ينقل التعاون الثنائي آلفاق أرحب

الحفاظ على المنجزات للتصدي لـ»كورونا« بااللتزام التام باإلجراءات االحترازية

غيبريسوس: فريق البحرين اتبع منهجية شاملة للتصدي للجائحة وتحقيق النتائج المرجوة

 قائد الخدمات الطبية الملكية: 
وحدة العناية المركزة بالعسكري 
استقبلت 2500 حالة منذ افتتاحها

اس��تقبل قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء بروفيس��ور الشيخ خالد بن 
عل��ي آل خليفة المدير العام لمنظمة الصح��ة العالمية الدكتور تيدروس 
أدهانوم غيبريس��وس أمس أثناء زيارته لوحدة العناية المركزة الميدانية 

بالمستشفى العسكري.
وخالل اللقاء، تفضل الش��يخ خالد بن علي آل خليفة بتقديم شرٍح مفصٍل 
عن التجهيزات والخدم��ات التي تقدمها وحدة العناية المركزة الميدانية  
في ظل جائحة فيروس كورونا )كوفيد19(، والتي تم تجهيزها في مدة لم 
تتجاوز س��بعة أيام، وتضم 130 س��ريرا مزودا بكامل األجهزة والمعدات 
الطبية، إلى جانب وجود طاقم طبي متكامل، حيث اس��تقبلت الوحدة منذ 

افتتاحها في أبريل 2020 أكثر من 2500 حالة قائمة.
وبع��د االنتهاء من الجولة، أعرب مدير ع��ام منظمة الصحة العالمية عن 
ش��كره وتقديره لكاف��ة الجهود المبذولة بالخدم��ات الطبية الملكية من 
أج��ل التصدي لفيروس كورون��ا )كوفيد19(، والخدم��ات الطبية المقدمة 

لمعالجة الحاالت القائمة.

 ولي العهد رئيس الوزراء 
 يتلقى برقية شكر وعرفان 

من وزيرة الصحة
تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر وعرفان من فائقة 
الصالح وزيرة الصحة، رفعت فيها أس��مى آيات الشكر والعرفان 
لدعم س��موه للقطاع الصح��ي مما كان له انعكاس��اته الطيبة 

سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
وأشادت الصالح، بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء للجهود الوطنية للتصدي للفيروس والتي جعلت 
مملكة البحرين تتبوأ هذه المكانة الدولية المرموقة وتحقيقها 
للعديد من الخطط واالستراتيجيات واإلنجازات الصحية الرائدة 
على مس��توى التصدي لهذه الجائحة لتشكل نموذجًا يحتذى به 
لكافة دول العالم في الحفاظ على صحة وسالمة أفراد المجتمع 

من مواطنين ومقيمين على أرض المملكة.
ورفعت الصالح لس��موه، التهان��ي والتبريكات بمناس��بة نجاح 
الزيارة الرس��مية التي ق��ام بها الدكتور تيدروس غيبريس��وس 
المدي��ر العام لمنظمة الصحة العالمية، والنتائج المثمرة التي 
ق��د حققتها هذه الزيارة في إطار االطالع على التجربة المتميزة 
لمملكة البحرين ومدى إمكانياتها ومستوى جاهزيتها المقدمة 
ف��ي التصدي لجائح��ة كورونا )كوفي��د -19( وال��ذي تزامن مع 
افتتاح مكت��ب منظمة الصحة العالمية ف��ي المملكة مما يعد 
خطوًة جديدة في ظل الظروف االستثنائية لتعزيز سبل التعاون 

المشترك وتنسيق العالقات الثنائية بين الجانبين.
واختتم��ت وزيرة الصح��ة برقيتها باالبتهال إل��ى المولى جلت 
قدرته أن يحفظ ويوفق س��موه في مس��يرة العط��اء والتحديث 
والنماء بمملكتنا الغالية ولصالح أبنائها األوفياء وصواًل لتحقيق 
المزيد من الرفعة واالزدهار والرخاء في ظل قيادة حضرة صاحب 
الجاللة ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه وس��دد على طريق 

الخير خطاه الكريمة.

انتهاء مهلة التسجيل 
لاللتحاق ببرنامج رئيس  الوزراء 

لتنمية الكوادر الحكومية
أعل��ن مكت��ب رئيس مجلس ال��وزراء ع��ن انتهاء فترة 
التس��جيل لاللتح��اق ببرنام��ج رئي��س مجل��س الوزراء 
لتنمية الكوادر الحكومي��ة، والذي يأتي تأكيًدا على ما 
يوليه صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل من 
اهتمام بتطوير العنصر البش��ري ف��ي مملكة البحرين 
واالستثمار في الكوادر الوطنية الحكومية بما ينعكس 

إيجاًبا ويعود أثره على الوطن والمواطنين.
وقد تم فتح باب التس��جيل لاللتحاق بالدفعة السابعة 
م��ن برنام��ج رئيس مجل��س ال��وزراء لتنمي��ة الكوادر 
الحكومية  الس��بت ق 25 يونيو 2021 حتى  اإلثنين 26 
يولي��و الحالي، حيث لقي إقبااًل كبي��ًرا من قبل موظفي 
القط��اع الع��ام بمختل��ف القطاعات، وتخض��ع طلبات 
التس��جيل ف��ي البرنام��ج للتقيي��م تمهي��دًا إلجراءات 
التقيي��م والتي تمر بمراحل مختلف��ة منها المقابالت 
الشخصية واختبارات القدرات تمهيدًا لالختيار النهائي 

لمنتسبي الدفعة السابعة من البرنامج.
ويع��د برنام��ج رئيس مجلس ال��وزراء لتنمي��ة الكوادر 
الحكومي��ة م��ن البرام��ج الطموح��ة التي تس��تقطب 
الطاقات الش��ابة لتثري خبراتها وتصقل مهاراتها من 
خ��الل دورات مكثف��ة على ي��د أبرز الخب��راء لتمكينهم 
م��ن طرق البحث والتحليل ومختلف المهارات القيادية، 
كم��ا يتيح له��م البرنام��ج التعرف عن ق��رب على آلية 
صنع السياس��ات الحكومية وتنفي��ذ البرامج المرتبطة 

ببرنامج الحكومة.
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تدمير اإلرث التاريخي باإلقليم اعتداء على حق اإلنسانية 

قانونيون: احتالل الزبارة واالعتداء العسكري على مواطنين 
عزل تابعين للدولة الخليفية جريمة ال تسقط بالتقادم

محرر الشؤون المحلية «

أكد قانوني��ون، أن ما ارتكبه المعت��دون على القبائل 
ورعاي��ا الدول��ة الخليفي��ة بالزب��ارة جرائم ال تس��قط 
بالتق��ادم. وبين��وا »أن الجرائم المثبت��ة بالوثائق لن 
تمحى من التاريخ، وس��يبقى احت��ال الزبارة واالعتداء 
العسكري على المواطنين المسالمين العزل التابعين 

للدولة الخليفية جريمة قائمة ال يسقطها التقادم«.
وقال��وا: »إن االعت��داء عل��ى اإلرث التاريخ��ي والثقافي 
بالزبارة، يش��كل جريمة ضد اإلنس��انية جمعاء، فهو ال 
يمس فئ��ة محددة ب��ل يصنف على أنه مس��اس بإرث 
تاريخي لكل ش��عوب العالم جمعاء وفقًا للبروتوكوالت 

واالتفاقيات الدولية«.
وشددوا على أن الزبارة ستظل رمزًا للوحدة األزلية بين 
شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، على الرغم من محاوالت 

تزييف الحقائق وطمس الهوية التاريخية للزبارة.
ويوث��ق عضو مجلس الش��ورى جمعة الكعب��ي، بعضًا 
من مش��اهد عملية التهجير التي مارس��ها المعتدون 
ويقول: »لقد تم تهجير والدي وأخوتي عنوة من ش��به 

جزيرة قطر، وتم مصادرة أماكهم«.
ويق��ول:»إن ما جرى م��ن اعتداءات بعد ح��رب الزبارة 
والتع��دي على أم��اك أهل الزبارة وإقليمه��ا في الجزء 
الش��مالي من شبه جزيرة قطر عام 1937م، هو اعتداء 
عس��كري على مواطنين تابعين للدولة الخليفية، فلقد 
كان��وا آمني��ن ف��ي بلدهم وعزل ف��ي أعماله��م، كانوا 
يسكنون على الس��واحل البحرية الشمالية لشبه جزيرة 
قطر، وجرى االعتداء عليهم على محورين، محور الساحل 
الش��رقي والمح��ور الثاني ابت��دأ من الزبارة والس��احل 

الشمالي الغربي«.
وق��ال الكعب��ي »لقد حاص��ر المعتدون قلع��ة الثغب، 
وكانوا من ضمن القبائل الجنوبي��ة والمرتزقة وكانوا 
يملكون س��يارات أعطته��م إياها الش��ركة البريطانية 

للتنقيب عن النفط«.
وأض��اف قائ��ًا»كان الموج��ودون بقلع��ة الثغ��ب 35 
ش��خصًا، ول��م يك��ن لديه��م ش��يئًا يدافع��ون به عن 
أنفسهم، وقد اس��تغل المعتدون موسم الغوص حيث 
يعمل جل األهالي ف��ي البحر، وقتل من قتل وجرح من 
جرح، واعت��دوا على كل القرى ونهبوه��ا، ومن ضمنها 
بي��ت وال��دي، فق��د أخ��ذوا الغنم حت��ى أوان��ي الطبخ، 

وحاصرونا ليًا واستخدموا الترهيب لتهجير الناس«.
وأوضح: »أنهم حاصروا القرية حتى تم القبض على من 
تبقى بالقلعة وس��جنهم صصصأفرج��وا عن بعضهم 
بع��د بضع��ة أي��ام، إال أن وال��دي بقي لديه��م 3 أيام 
باعتب��اره المكلف من حاكم البحري��ن صاحب العظمة 

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة«.
وأض��اف »طلب��وا م��ن رعايا الدول��ة الخليفي��ة مبايعة 
المعتدي��ن وحين رفض��وا طلبوا منهم المغ��ادرة إلى 
البحرين، وس��طوا عل��ى أموالهم وأغنامه��م وجمالهم 
وتجارته��م، وأمهلوهم أس��بوعًا لمغادرة ش��به جزيرة 

قطر أو قتلهم«. 
وأوضح »تم تهجير والدي من قطر  بعد أن أخذوا بيوتنا 
وهج��روا أهالين��ا بقوة بالس��اح وبمعون��ة المرتزقة، 
ول��وال أنه��م باغتونا في موس��م الغوص وبمس��اعدة 
أصحاب المصالح النفطية الذين أمدوهم بالس��اح لما 

استطاعوا التغلب علينا«.
م��ن جهته، ق��ال عض��و مجلس الش��ورى المستش��ار 
القانوني علي العرادي: »إن الزبارة ستبقى رمزًا للوحدة 

األزلي��ة، بين ش��به جزيرة قط��ر وج��زر البحرين مهما 
حاول البعض إخفاء الحقائق وتزوير التاريخ، فكل هذه 
المح��اوالت لن تغير الواقع ول��ن تنطلي على أي باحث 

منصف«.
وأض��اف، هناك براهين كثيرة تؤك��د أن احتال الزبارة 
بالق��وة كان مخالف��ًا للقانون الدول��ي، فاالحتال وفق 
القان��ون الدول��ي يعن��ي قي��ام جهة معادي��ة بفرض 

سيادتها الفعلية على منطقة معينة.
وعاد ليبين، أن البحرين على مر الس��نين لم تتخل عن 
الزبارة باعتبارها حقوق تاريخية وقانونية موثقة وجزء 

من كيان البحرين السيادي.
وأوضح العرادي، أن لجوء العدوان لبعض الممارس��ات 
والتدابير لتغيير الش��واهد وإزال��ة اآلثار الخاصة الدالة 
على تبعية الزبارة للدولة الخليفية، هو جريمة دولية ال 
تسقط بالتقادم، فالمعتدون لم يكتفوا بجريمة تغير 
المعال��م التاريخي��ة وإزالتها، بل األنك��ى أنهم حاولوا 
تسجيل بعض هذه المعالم ضمن قائمة موقع التراث 
العالمي محاواًل نفي عاقتها األساس��ية بالمؤسسين 

األوائل من الدولة الخليفية«.

وبين أن عملية الس��طو على التراث اإلنس��اني مجرمة 
وال يسقطها التقادم، وأن للمعتدين سوابق في تزوير 

الحقائق كماهو معلوم. 
وقال: »إن العدوان لم يكتف بتزوير المعالم التاريخية 
ب��ل ن��كل بالس��كان الموجودي��ن وهجرهم قس��ريًا 
لكونهم يدينون بالوالء لحكام الدولة الخليفية، وكل 
هذه الممارس��ات تع��د جرائم وفق��ًا للقانون الدولي 
والقانون اإلنساني الدولي واتفاقية حقوق اإلنسان«.

وأض��اف، أن م��ا وق��ع للقبائ��ل الموج��ودة بالزب��ارة 
وإجبارهم على مغادرة أرضهم لتحقيق أهداف سياسية 
أمر مرفوض قانونًا،، فما عاناه س��كان الزبارة ش��يء 
لم يس��بق له مثيل بالمنطقة من ممارس��ات عدائية 

وممارسات فاقدة للشرعية القانونية واألخاقية.
بينم��ا قالت النائ��ب الثاني لرئيس مجلس الش��ورى 
المحامية جميلة س��لمان: »إن ما ق��ام به المعتدون 
م��ن اعتداء عل��ى اآلث��ار التاريخي��ة لمدين��ة الزبارة 
وخصوصًا قلعة صبحا وتهجير سكانها، يشكل جريمة 

ضد اإلنسانية ال تسقط بالتقادم«.
وأوضح��ت، أن اإلرث ال��ذي دمره المعت��دون ال يعتبر 

اعت��داًء على أش��ياء ذات قيمة تاريخي��ة فقط، بل هو 
اعتداء عل��ى تاريخ وكرام��ة وتراث ثقافي للش��عوب 
ويش��كل رمزًا وهوية لها، وهذه األفعال مجرمة وفقا 
للمواثيق والمعاهدات الدولي��ة، خصوصا المادة 53 
م��ن البروتوك��ول األول التفاقية جني��ف لعام 1977 
والم��ادة 16 م��ن البروتوك��ول الثان��ي، إذ تعتِبران 
هاتي��ن المادتي��ن اآلث��ار الت��ي دمره��ا المعتدون 
تراثًا إنس��انيًا ال يجوز التع��دي عليه فهو إرث تاريخي 
لكل ش��عوب العال��م جمع��اء حس��ب البروتوكوالت 

واالتفاقيات الدولية.
وأكدت أن اتفاقية الهاي المتعلقة بحماية الممتلكات 
الثقافية في حال النزاع المس��لح، نصت على أن اإلضرار 
بالت��راث الثقاف��ي إضرار للبش��رية جمع��اء، ولقد ظن 
المعت��دون أنه��م يس��تطيعون طمس هوي��ة التاريخ 
األصلي لشبه جزيرة قطر المتعلق بحكامها األصليين، 
ولك��ن التاريخ ال يمكن مح��وه، وخير دليل على ذلك أن 
المؤرخي��ن ومنهم القطريون كانوا ش��هود عيان على 
هذا التدمير، وقد أرخوا وأثبتوا الجريمة اإلنسانية التي 

قام بها المعتدون.

جميلة السلمانعلي العرادي جمعة الكعبي

العراديالكعبي

جميلة السلمان

الزبارة ستبقى رمزًا للوحدة األزلية والدي وأخوتي هجروا قسرًا من الزبارة بعد مصادرة أمالكهم
بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين

بيت والدي نهب وأخذوا األغنام وحتى أواني الطبخ لم تسلم
 احتالل الزبارة بالقوة

المعتدون استغلوا موسم الغوص وحاصروا الثغب لياًل كان مخالفًا للقانون الدولي

 إزالة العدوان آثار الزبارة 
جريمة دولية ال تسقط بالتقادم

 طلبوا من الرعايا مبايعة المعتدين 
وخيروهم بين القتل أو مغادرة الزبارة

تدمير معالم الزبارة األثرية اعتداء على تاريخ وثقافة الشعوب جمعاء بحسب اتفاقية الهاي

شكر الصحيفة ودعا لالستمرار في إنتاج المزيد من الوثائقيات

 وزير اإلعالم: سلسلة                   الوثائقية تقوم 
على حقائق ووقائع مسجلة وموثقة تاريخيًا

أك��د وزير اإلعام عل��ي الرميحي، أن 
السلس��لة الوثائقية الت��ي أنتجتها 
صحيف��ة الوط��ن، والت��ي تناول��ت 
تأسيس الدولة الخليفية في الزبارة، 
كش��فت جانبًا من الجه��ود الجبارة 
الت��ي بذله��ا المؤسس��ون األوائل 
الدول��ة  الخليفي��ة وق��ادة  للدول��ة 
فيم��ا بع��د ف��ي مختل��ف العصور، 
والتي س��اهمت في تحقي��ق األمن 
واالستقرار وقاومت مختلف األطماع 
واالعتداءات التي كانت تهدف للنيل 
م��ن مق��درات أه��ل البحري��ن ومن 
خيرات أرض البحرين وتوابعها وفي 

الزبارة على وجه الخصوص.
وأش��اد بالسلس��لة الوثائقية، التي 
تناولت تأس��يس الدول��ة الخليفية 
ف��ي الزب��ارة والقواعد الت��ي قامت 
عليه��ا الدول��ة من تحقي��ق لألمن 
واالستقرار ورخاء وازدهار اقتصادي 
للعل��م  ورعاي��ة  قضائ��ي  ونظ��ام 
والعلم��اء والصناع وأصحاب المهن 
والح��رف، ف��كل ذلك وغيره أس��س 
لقي��ام دولة متكامل��ة األركان منذ 
مئ��ات الس��نين وظل��ت إل��ى اليوم 
قائم��ة على ما تأسس��ت عليه من 
قواعد وأس��س صلب��ة وفكر متقدم 

مستنير.
وقدم الرميحي، شكره إلى القائمين 
على إنتاج هذه األفام الوثائقية في 
الصحيفة، منوهًا بالجهود المتمثلة 
للوثائق  العميق��ة  الدراس��ات  ف��ي 

الدقيقة من  التاريخية واالقتباسات 
المراجع المعتبرة، حيث قامت هذه 
السلس��لة الوثائقي��ة عل��ى حقائق 

ووقائع مسجلة وموثقة تاريخيًا.
وقال الرميح��ي: »إن الزبارة وأهلها 
وقراها س��تظل حاض��رة في وجدان 
أهل البحرين جيا بعد جيل، وستظل 
حاضرة في مناهجنا التعليمية وفي 

إعامنا وصحافتنا ومجالسنا«.
لصحيف��ة  ش��كره  الوزي��ر  وك��رر 
»الوط��ن«، داعي��ًا إل��ى االس��تمرار 
في إنت��اج المزيد من ه��ذه األفام 
واإلص��دارات  والكت��ب  الوثائقي��ة 
مؤك��دًا  والوثائقي��ة،  التاريخي��ة 
أن وزارة اإلع��ام س��تكون داعم��ة 
لمختل��ف الجهود الوطنية المخلصة 
التي تعمل من أجل الوطن وتاريخه 

وحاضره ومستقبله.

وزير اإلعالم

الزبارة وأهلها وقراها ستظل حاضرة في وجدان أهل البحرين جياًل بعد جيل

االستمرار في إنتاج المزيد من األفالم الوثائقية والكتب التاريخية والوثائقية

جهود المؤسسين األوائل للدولة الخليفية ساهمت في تحقيق األمن واالستقرار

وثائقي                    حول تأسيس الزبارة كشف جهود مؤسسي الدولة الخليفية األوائل

الزبارة ستظل حاضرة في مناهجنا التعليمية وفي إعالمنا وصحافتنا ومجالسنا

ندعم الجهود الوطنية المخلصة من أجل الوطن وتاريخه وحاضره ومستقبله

تنفيذًا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء: صرف 
رتبتين للصفوف األمامية ضمن رواتب يوليو

أك��د رئيس جه��از الخدم��ة المدنية أحم��د الزايد، 
أنه تم من��ح رتبتين اس��تثنائيتين ضم��ن رواتب 
ش��هر يولي��و 2021، لكاف��ة العاملي��ن بالصفوف 
األمامية في مواجهة جائحة كورونا من منتس��بي 
الجه��ات المنضوية تحت مظل��ة الخدمة المدنية، 
وذل��ك تنفي��ذًا لتوجيهات صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، بمنح رتبتين اس��تثنائية في 
الخدمة المدنية أو ما يعادلها للعاملين بالصفوف 

األمامية في مواجهة الجائحة.
وبي��ن بأن توجيه��ات صاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء تمثل حاف��زًا كبيرًا 
وداعم��ًا قويًا لمزيد م��ن العمل واإلنج��از وخدمة 
الوطن والمواطني��ن والمقيمين، ألبطال الصفوف 
األمامية مؤك��دًا أن الحكومة س��باقة دائمًا لدعم 
ومساندة وتشجيع الكوادر الوطنية المخلصة التي 
تس��هم في حفظ مكانة المملكة وإنجازاتها على 

رئيس جهاز الخدمة المدنية األصعدة كافة.



هدى عبدالحميد  «

ق��ال المدير الع��ام لمنظمة الصح��ة العالمية 
الدكتور تيدروس غيبريس��وس، إن ما شاهدته 
في البحرين من االس��تجابة المنسقة لمواجهة 

كورونا، أبهرني وسأنقل تجربتها إلى العالم.
وأك��د، خالل مؤتم��ر صحافي للفري��ق الوطني 
الطبي لمكافح��ة كورونا )كوفيد19(، تش��رفه 
بتواجده في البحرين الفتتاح المكتب اإلقليمي 
لمنظم��ة الصح��ة العالمية ف��ي البحرين وهو 
المكتب 152 ح��ول العالم، الفت��ًا إلى أن هذه 
الخط��وة  تأتي لتقدي��م الدعم االس��تراتيجي 
والتقن��ي في القط��اع الصحي بما يس��هم في 
ضمان ج��ودة واس��تدامة الخدم��ات المقدمة 
لمواصل��ة تعزيز الصحة العام��ة على الصعيد 

المحلي واإلقليمي والدولي.
األول، بع��ض مراف��ق  أم��س  زار  أن��ه  وأك��د، 
فحوص��ات ولقاح��ات كورونا »كوفي��د19« في 
البحري��ن، مبدي��ًا س��عادته وانبه��اره بما رآه 
حي��ث تعمل العديد م��ن التخصصات والكوادر 
لمحارب��ة هذا الفي��روس، ما جعل االس��تجابة 
فعال��ة لمجابه��ة الجائح��ة، إلى جان��ب تبني 
البحرين الحلول المبتكرة والرقمية، معربًا عن 
ش��كره وتقديره لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
وصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، على حس��ن 
االس��تقبال وكرم الضيافة. وأوض��ح، أن تجربة 
البحرين الس��ريعة في االستجابة للوباء تسحق 
اإلش��ادة، مبدي��ًا إعجاب��ه بفك��رة الفحص من 
المركبات، وه��ي فكرة تم أخذه��ا من القطاع 
الخ��اص، حيث إن مثل هذه األف��كار االبتكارية 
مهم��ة ج��دًا. وأك��د غيبريس��وس أن منظم��ة 
الصحة العالمية ستش��ارك تجربة البحرين مع 
العالم، مضيفًا لذلك طلبت من البحرين توثيق 

تجربتها إلعادة صياغة النظام الصحي.
وأب��دى غيبريس��وس، انبهاره مما ش��اهده في 
مركز البحرين الدول��ي للمعارض والمؤتمرات 
والذي تم تحويله إلى مرك��ز طبي للتعامل مع 
في��روس كورونا، إلى جانب ع��دد األبحاث التي 
أجرته��ا البحرين لفهم في��روس كورونا والتي 
بلغت 90 بحثًا منشورًا، ويتم إجراء هذه األبحاث 
في مركز يستخدم في مركز هو قسم خاص في 

مركز طبي.
كما أبدى إعجابه، خالل زيارته موقف للسيارات 
ال��ذي تم تحويله إل��ى مركز للعناي��ة المركزة 
وه��ي فك��رة  ابتكاري��ة، كيف يمك��ن أن تحول 

موقف سيارات لمركز عناية مشددة، كيف يمكن 
أن ننس��ق العمل بين قوة دفاع البحرين ووزارة 
الصحة، وإنش��اء 130 س��ريرًا في قسم العناية 
المرك��زة، وهو ما يعادل أقس��ام العناية في 3 
مستش��فيات، حيث إن معظم المستشفيات ال 
تمتل��ك أكثر من 40 س��ريرًا للعناي��ة المركزة 
وعلم��ت أن ه��ذه الوح��دة أنج��زت ف��ي 7 أيام 
ويمك��ن أن تتخيل كي��ف للبحرين أن تنجز هذه 

األمور بشكل طارئ.
وق��ال: »كما قمت بزيارة مرك��ز إعادة التأهيل 
والف��رز، باعتباره مركز هام جدًا لتوفير الرعاية 
الت��ي تركز على المريض. كم��ا تفقدت خدمة 
الفحص المتنقل الحاف��الت الزرقاء التي تقدم 
خدمة الفحص العشوائي، وحققت البحرين 20 

ألف فحص وهو أمر مهم جدًا.
وأضاف: »كنت منبهرًا من مس��توى االبتكار في 
البحري��ن من خ��الل التركيز عل��ى توفير رعاية 
متكاملة صحي��ة للمريض، حي��ث رأيت عنصرًا 
نس��ائيًا كثيفًا يعملن في هذه المرافق«، الفتًا 
إل��ى أن ح��االت اإلصاب��ة والوفاة ف��ي البحرين 

تقترب من أدنى مستوياتها.
وق��ال مدير المنظمة: »م��ن خبرتي ومن خالل 
زيارت��ي للبحري��ن وم��ا وجدته، ف��إن البحرين 
فعاًل أدارت أزمة الجائحة بش��كل طارئ وبقيادة 

فعالة«.
وفي رده على س��ؤال ح��ول أداء الفريق الوطني 
الطبي، وفريق البحرين بقيادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس ال��وزراء، قال »عندما توجد قيادة 
فعالة، فإن األمور تشق طريقها إلى النجاح، وما 
وجدته منذ البداية هو أن القيادة شعرت بهذا 
الفيروس كخطر وتهديد، وبدأت االستعدادات 

من��ذ األيام األول��ى للجائحة، ولي��س في األيام 
المبكرة فقط، بل أن برنامج إعداد فريق وطني 
للتنسيق تم قبل ذلك لمتابعة الوضع«. وأكد أن 
االلتزام السياسي والقيادي عنصر مهم للنجاح، 
كما أن الش��فافية ومش��اركة البيانات بش��كل 
شفاف حيال الجائحة مع المواطنين والمقيمين 
مه��م، وق��د ش��اركت البحري��ن المعلومات مع 
الجمهور بش��فافية، وكان هن��اك تواصل، مما 
ع��زز الثقة ف��ي تخطي هذه الجائح��ة. وأضاف: 
»من��ذ البداية، ق��ررت القيادة أن تعزز الس��عة 
االس��تيعابية للفحوصات، وكن��ت منبهرًا فعاًل 
بإجمال��ي عدد الفحوص��ات الت��ي أجرتها منذ 
بداية الجائحة، وليس ذلك فحس��ب، بل األفكار 
االبتكاري��ة الت��ي قدم��ت لتعزي��ز الفحوصات 
لألشخاص، أن تفحص الشخص وهو جالس في 
مركبته بشكل سريع، وبنفس الوقت يمكن أن 

تفحص أكثر من شخص«.
وقال »إن رفع الطاقة االس��تيعابية لألسرة أمر 
مهم جدًا أيض��ًا، فالبحرين اس��تثمرت في رفع 

طاقته االستيعابية خالل الجائحة«.
وأض��اف: »قام��ت البحرين بتطعي��م 70% من 
إجمالي الس��كان، وأكثر من 90% من البالغين 
من الس��كان، كما أن اس��تخدامها لدواء أحادي 
النسيلة الجديد الذي منع األشخاص من الدخول 
إلى العناية القص��وى هو أمر مهم، وهذا مبهر 
ألنه ال توج��د الكثير من الدول تس��تخدم هذا 

النوع من العالجات«. 
وش��دد غيبريسوس على أن  متحور دلتا منتشر 
ج��دًا، محذرًا م��ن التهاون ف��ي التعامل معه، 
مؤكدًا ف��ي الوقت نفس��ه أن البحرين ملتزمة 

بإنقاذ األشخاص. 
ودع��ا البحري��ن، إل��ى مواصلة الس��عي إلحراز 
التق��دم للرعاية الصحي��ة الكامل��ة، وأن ندفع 
بذل��ك قدمًا، حي��ث أظهرت البحري��ن التزامها 
بالتغطية الصحية الش��املة، م��ن خالل قانون 

التأمين الشامل الذي تم إقراره مؤخرًا.
وح��ث البحرين عل��ى مواصلة نهجها الش��امل 
لحماية الش��عب من الجائحة، ألن الوباء بعيد 
عن النهاية في العالم، ونسعى لدعم البحرين 
للس��يطرة على الوباء إقليمي��ًا وعالميًا، وهدفنا 
أن كل دولة تطعم 10% على األقل من سكانها 

قبل حلول سبتمبر 2021.
وقال »يمكن للبحرين أن تش��ارك خبرتها على 
المس��توى اإلقليم��ي والعالمي، حي��ث اتفقت 
ال��دول األعض��اء بالمنظم��ة على عقد جلس��ة 
خاص��ة للجمعي��ة بش��أن التأهب للوب��اء، وما 
ش��هدناه االفتقار للمش��اركة في المعلومات، 
مؤك��دًا الس��عي لدع��م ني��ل البحري��ن له��ذه 

المبادرة المهمة.
م��ن جانب آخ��ر، دعا المدي��ر الع��ام لمنظمة 
الصحة العالمية، الصين إلى اس��تمرار التعاون 
في مش��اركة المعلومات ف��ي المرحلة الثانية 

م��ن التحقيق��ات ف��ي أص��ل في��روس كورونا، 
)كوفيد 19(.

وأضاف: »أنجزنا المرحل��ة األولى من التحقيق، 
وت��م نش��ر التقرير ح��ول ذلك، وهن��اك تقدم 
كبي��ر ف��ي التحقيق بأص��ل الفي��روس، كما أن 
هن��اك تحدي��ات قلته��ا م��رارًا، وه��ي علينا أن 
نعال��ج ه��ذه التحديات الس��يما ف��ي المرحلة 
الثانية من التحقيق ف��ي أصل الفيروس، وهي 
تحديات متعلقة بمشاركة البيانات، وأتمنى أن 
يتم مش��اركتها، ونأمل أن تس��تمر الصين في 

مشاركة هذه المعلومات«.
وق��ال: »معرفتنا ألصل الفي��روس مهم جدًا، ال 
يمكنن��ا أن نمن��ع الجائحة المقبل��ة إن لم نبدأ 
به��ذه الجائحة.. ليس اله��دف أن نلوم أحد في 
الفي��روس، وإنم��ا فقط أن نتهيأ للمس��تقبل، 

ونعرف كيف بدأ الفيروس وكيف انتشر«.
وتابع: »خس��رنا حوالي 4 ماليين شخص، وأكثر 
م��ن 100 مليون عانوا من الفي��روس، والكثير 
بسببه، هذه الجائحة سباقة لم نر مثلها ألكثر 
من 100 عام ف��ي الماضي، حيث كل ما نعرفه 
هو اإلنفلونزا في 1918 وهذه الجائحة ش��كلت 

أمرًا غير مسبوق«.
وح��ول إجراءات الس��عودية خالل موس��م الحج، 
ق��ال تيدروس: »أنج��زوا عماًل رائع��ًا وبذلوا ما 
بوس��عهم خالل موس��م الحج الحالي والسابق، 

حيث بذلت السعودية ما في وسعها«.
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طالبنا بتوثيق تجربة البحرين من أجل نقلها إلى العالم

البحرين قدمت 90 بحثًا منشورًا حول الفيروس  

المملكة أدارت الجائحة بشكل طارئ وبقيادة فعالة

استخدام دواء أحادي النسيلة منع من الدخول للعناية القصوى

مشاركة نسائية متميزة في التصدي لجائحة »كورونا«

أبهرني تحويل موقف سيارات لمركز عناية قصوى يضاهي 3 مستشفيات

ندعو الصين للتعاون في مشاركة المعلومات حول التحقيقات بأصل الفيروس

العالج الذي استخدمته البحرين ناجح وجنب المصابين دخول العناية القصوى

خسرنا 4 ماليين شخص.. و100 مليون عانوا من الفيروس
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 مدير الصحة العالمية: استجابة البحرين 
في التصدي لـ»كورونا« أبهرتني وسأنقل التجربة للعالم

د. تيدروس غيبريسوس

اإلعالن عن محطات جديدة لعمل الوزارة خالل اإليجاز الحكومي غدًا

وزيرة الصحة: افتتاح مكتب »الصحة العالمية« 
إنجاز جديد يضاف لسجل البحرين

هدى عبدالحميد  «

أك��دت وزيرة الصح��ة فائقة الصالح، 
أن افتتاح المكتب الرسمي لمنظمة 
الصح��ة العالمي��ة ف��ي البحرين في 
مثل هذه الظروف االس��تثنائية التي 
يمر به��ا العال��م للتص��دي لجائحة 
في��روس كورونا، يبرهن على الجهود 
الكبي��رة الت��ي تق��وم به��ا المملكة 
لحف��ظ صح��ة وس��المة الجميع في 
مواجه��ة كل الظروف. وكش��ف خالل 
مؤتم��ر الصحاف��ي للفري��ق الوطني 
الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورونا 
»كوفيد 19«، بمشاركة المدير العام 
لمنظم��ة الصحة العالمي��ة الدكتور 
غيبريس��وس،  أدهان��وم  تي��دروس 
أن ال��وزارة س��تعلن ع��ن المحطات 
الجديدة لعمل وزارة الصحة في إطار 
المنظومة الصحية الجديدة من خالل 

اإليجاز الحكومي غدًا األربعاء.
ورحب��ت الصال��ح بالممث��ل المعين 
لمكتب منظمة الصحة العالمية في 
البحرين الدكتورة تس��نيم عطاطرة، 

وال��ذي ت��م افتتاح��ه رس��ميًا، حيث 
يعتبر إنجازًا جديدًا يضاف إلى س��جل 
إنجازات المملكة وشهادة نفتخر بها 
من منظمة الصحة العالمية تعكس 
ثقتها بالدور الذي تقوم به البحرين 

في المجال الصحي.
وأك��دت أن افتت��اح المكتب س��يعزز 
التعاون والعمل المشترك بين وزارة 
العالمية  الصح��ة  ومنظم��ة  الصحة 

ويس��هل تبادل الخبرات والمعلومات 
وتطوير  واألمراض  األوبئة  لمكافحة 
والعالجي��ة،  الصحي��ة  الخدم��ات 
مش��يدة بدور المنظمة الهام والبارز 
في دع��م جهود مختل��ف دول العالم 
لمواجه��ة جائح��ة في��روس كورونا. 
وفيم��ا يتعلق بالتع��اون مع منظمة 
الصح��ة العالمي��ة، قال��ت »إن��ه بدأ 
مع االستقالل في الس��بعينيات حيث 
انضمت البحرين للمنظمة، وأصبحت 
المنظم��ة،  م��ع  قوي��ة  العالق��ات 
خصوصًا من خالل مجلسها التنفيذي 
ألربع سنوات، وهو من أهم المجالس 

التخاذ القرارات ورسم السياسات«.
وقال��ت: »إن البحرين ل��م تغفل عن 
القيام بدوره��ا عبر تعزي��ز التعاون 
الدولي لدعم جهود التصدي للجائحة 
لمختل��ف دول العال��م بم��ا يس��هم 
في القض��اء عل��ى الجائح��ة عالميًا. 
وتطرقت الصالح لجهود البحرين في 
مواجهة في��روس كورونا، مؤكدة أن 
ه��ذه التوجيهات ج��اءت وفقًا للرؤية 

الثاقب��ة وتوجيه��ات حض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى، 
وبمتابعة من صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئي��س ال��وزراء، لحفظ صحة 
وسالمة كافة المواطنين والمقيمين، 
وتم تشكيل الفريق الوطني للتصدي 
فيروس كورونا، وإنشاء غرفة عمليات 
تعم��ل على م��دار الس��اعة لمتابعة 
المس��تجدات. وأوضحت، أن البحرين 
وفرت فحوصات مختبرية يومية تصل 
إلى 20 ألف فحص pcr واستمرت في 
تحدي وبروتوكولها العالجي وأجازت 
مختل��ف األدوية التي أثبتت كفاءتها 
ف��ي ع��الج الح��االت القائم��ة، كم��ا 
وفرت البحري��ن 6 تطعيمات منوعة 
وإتاحة حري��ة االختيار للجميع وإجازة 
التطعيم للفئة العمرية البالغة من 
12-17 عام��ًا والحوامل والمرضعات 
المعرض��ة  والفئ��ات  الس��ن  وكب��ار 

للخطر

وزيرة الصحة

  المانع: تطعيم 70٪ من
 إجمالي السكان  بلقاح »كورونا«

هدى عبدالحميد  «

كش��ف وكي��ل وزارة الصح��ة 
الدكت��ور ولي��د المانع خالل 
للفريق  الصحاف��ي  المؤتمر 
للتص��دي  الطب��ي  الوطن��ي 
)كوفيد19(  كورونا  لفيروس 
والذي أقيم أمس بمش��اركة 
لمنظم��ة  الع��ام  المدي��ر 
أن  العالمي��ة،  الصح��ة 
تطعي��م  أكمل��ت  البحري��ن 
بمختل��ف  ش��خص  ملي��ون 
التطعيمات حيث تم تطعيم 
ما يع��ادل 70% من إجمالي 

عدد الس��كان وتم االنتهاء من تطعيم 99% من المس��جلين ألخذ 
التطعي��م، إذ بلغت نس��بة الحاصلي��ن على التطعي��م من الفئة 
العمري��ة 12-17 عام��ًا 44% مم��ن تلقوا الجرعتي��ن، فيما بلغت 
نسبة الحاصلين على الجرعة األولى 63%، حيث وفرت البحرين أكثر 

من 4500000 جرعة من مختلف أنواع التطعيمات.
وأك��د المان��ع خ��الل المؤتمر الصحف��ي أن البحري��ن حرصت منذ 
الي��وم األول على تعزيز الش��فافية وإطالع ال��رأي العام على كافة 
المس��تجدات الخاصة بفيروس كورون��ا )كوفيد�19(، وهو ما جعل 
م��ن وزارة الصحة مص��درًا موثوق��ًا للجميع الس��تقاء المعلومات 

واإلحصائيات حول ما يتعلق بمسارات التعامل مع الفيروس.
كما اس��تعرض المانع ما أنجزته البحرين خ��الل مواجهتها لهذه 
الجائح��ة العالمي��ة بلغ��ة األرقام، الفت��ًا إلى أنه تم رف��ع الطاقة 
االستيعابية لعدد جرعات التطعيم لتصل إلى 31 ألف جرعة يوميًا 
من خ��الل 31 مركزًا موزعة على كافة مناط��ق البحرين، الفتًا إلى 
أنه تم تخصيص مسارات لكبار السن دون الحاجة لتسجيل مواعيد 
للتطعيم، باإلضافة إلى تحديث بروتوكول أخذ الجرعة المنش��طة 
لتكون شهرًا واحدًا لفئة كبار السن والفئات األكثر عرضة للخطر. 
ولفت المانع إلى أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجرتها البحرين 
يزيد عل��ى 5 ماليين فحص لتحتل بذلك مراتب متقدمة بنس��بة 
الفحوصات لكل 1000 ش��خص، مبينا أن مجموع هذه الفحوصات 
يبلغ ثالثة أضعاف ونصف تعداد س��كان مملكة البحرين، مش��يرًا 
إل��ى أنه تم تدش��ين مركزي��ن إضافيين للفحص م��ن المركبات 

ليصل المجموع إلى 3 مراكز موزعة في مختلف مراكز البحرين.
وأك��د أن هذه األرق��ام وإنجازات أخ��رى جاءت نتيج��ة عمل دؤوب 
متواصل لفريق البحرين كل في موقعه وإيمانه بأن صحة وسالمة 
الجمي��ع هي أولوية قصوى ال يمكن الته��اون فيها، وهذه الجهود 
اجتمعت وعيا والتزاما من كافة المواطنين والمقيمين باإلجراءات 
االحترازية واإلقبال على التطعيم، مما أس��هم ف��ي وصولنا اليوم 
للمس��توى األخضر وفق آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتشار 
فيروس كورونا )كوفيد19(، منوهًا إلى أن البحرين استطاعت خالل 
فترة وجيزة من خفض نس��بة الح��االت القائمة اليومية حيث كان 
عددها في ش��هر مايو أكثر من 3000 لتصل إلى أقل من 100 في 

شهر يوليو.

د .وليد المانع

 تسنيم عطاطرة: البحرين من أوائل الدول في 
اتخاذ خطوات استباقية ناجحة للتصدي للجائحة

هدى عبدالحميد  «

الدكت��ورة تس��نيم عطاطرة  قال��ت 
الصحة  منظم��ة  لمكت��ب  الممث��ل 
العالمية بالمملكة إن البحرين كانت 
والتزال من أوائل الدول التي اتخذت 
خطوات اس��تباقية ومبادرات ناجحة 
في دع��م الجهود الدولي��ة للتصدي 
لجائحة فيروس كورونا )كوفيد�19(، 
حيث أثبتت استراتيجيتها المحكمة 
ف��ي  فاعليته��ا  انتهجته��ا  الت��ي 

التصدي للجائحة.
وهن��أت عطاط��رة خ��الل المؤتم��ر 
الصحاف��ي للفري��ق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( 
وال��ذي أقيم أم��س المملكة على ما 
وصلت إلي��ه اليوم وم��ا حققته من 

إنجازات تس��تحق التحية منذ بداية 
الجائحة وحتى يومنا هذا.

وأك��دت أن البحري��ن طبق��ت حزمة 
االحترازية  اإلج��راءات  م��ن  ش��املة 

والتدابي��ر الوقائية لمكافحة انتقال 
الفيروس من قبل اكتشاف أول حالة 
قائمة بفيروس كورونا )كوفيد�19( 
وال��ذي كان له انعكاس��ات إيجابية، 
مضيف��ة أن الرص��د الدقي��ق لوضع 
الجائحة من أجل تطبيق االس��تجابة 
على أس��س معرفي��ة ومعلوماتية، 
مع مراع��اة التداعي��ات االقتصادية 
واالجتماعي��ة لهذه التدابير س��اهم 
ف��ي نج��اح البحري��ن، الفت��ة إلى أن 
منظمة الصحة العالمية كانت تتابع 
عن كثب اس��تجابة ال��دول األعضاء 
)كوفيد�19(  لجائحة فيروس كورونا 

وتقوم بتقييمها.
وقالت عطاط��رة إن منظمة الصحة 
أواص��ر  بتقوي��ة  تفخ��ر  العالمي��ة 
التع��اون م��ع مملك��ة البحرين من 

خ��الل إنش��اء مكتبه��ا الجدي��د في 
المملكة في إط��ار الجهود المبذولة 
لتعزيز الش��راكة الحالية والش��راكة 
االس��تراتيجية طويلة األمد من أجل 
تحقي��ق ه��دف التغطي��ة الصحي��ة 
صح��ة  حماي��ة  وضم��ان  الش��املة 
افتت��اح  وأن  البحرين��ي،  المجتم��ع 
المكت��ب جاء ليت��واءم م��ع أولويات 
البحرين ف��ي االس��تمرار باالهتمام 
بالقط��اع الصحي وضم��ان الحفاظ 
على صحة وس��المة الجميع، مؤكدة 
تعزيز آلية العمل م��ع وزارة الصحة 
الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  والمكتب 
األه��داف  تحقي��ق  نح��و  العالمي��ة 
المش��تركة ودعم التغطية الصحية 

الشاملة.

د. تسنيم عطاطرة
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 محمد بن عبداهلل: افتتاح المكتب التمثيلي 
للصحة العالمية خطوة متقدمة لتعزيز وتيرة التعاون

أك��د رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس 
الفريق الوطن��ي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفي��د 19( الفريق طبيب الش��يخ محمد 
بن عبداهلل آل خليف��ة، أن افتتاح المكتب 
التمثيل��ي لمنظمة الصح��ة العالمية في 
البحري��ن يمثل خط��وة متقدم��ة لتعزيز 
وتي��رة التعاون والتنس��يق المش��ترك مع 

المنظمة.
وأضاف أن البحرين وبتوجيهات من حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، وبفضل 
الجه��ود الوطني��ة بقيادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، حققت 
نتائج طيبة في التصدي للجائحة لضمان 
الحف��اظ على س��المة وصح��ة المواطنين 

والمقيمين.
ج��اء ذلك لدى اس��تقباله ووزي��رة الصحة 
فائقة الصالح، في غرفة العمليات التابعة 
للفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفيروس 
كورون��ا ف��ي مركز ول��ي العه��د للتدريب 
العسكري  بالمستش��فى  الطبية  والبحوث 
أم��س، المدي��ر الع��ام لمنظم��ة الصحة 
أدهان��وم  تي��دروس  الدكت��ور  العالمي��ة 
غيبريس��وس، بمناس��بة زيارت��ه لمملكة 

البحرين.
ورح��ب رئي��س المجل��س األعل��ى للصحة 
بمدير منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أّن 
ه��ذه الزيارة تأتي في إطار حرص البحرين 
على توس��يع نط��اق التعاون م��ع منظمة 
الصح��ة العالمية ف��ي مختل��ف المجاالت 
المنظم��ة  جه��ود  دع��م  رأس��ها  وعل��ى 
ومبادراته��ا الهادف��ة لمواجه��ة فيروس 
كورون��ا على المس��توى العالم��ي، معربًا 
عن س��عادته بافتتاح المكت��ب التمثيلي 
للمنظمة في مملكة البحرين والذي يمثل 
خط��وة متقدم��ة لتعزيز وتي��رة التعاون 

والتنسيق المشترك مع المنظمة.
وقدم الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة 
ش��رحًا عن آخ��ر التطورات بش��أن فيروس 

كورون��ا وم��ا يت��م تنفي��ذه من إج��راءات 
احترازي��ة ووقائي��ة بهذا الش��أن، مؤكدًا 
أّن البحرين كانت من الدول الس��باقة في 
تشكيل فريق وطني لقيادة وتنسيق الجهود 
الوطنية لسبل مواجهة هذه الجائحة على 
مختلف المس��تويات، وتحققت الكثير من 
اإلنجازات بفضل الجهود المتواصلة التي 

تبذلها الكوادر الوطنية المؤهلة.
وقال »نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى 
لمضاعفة الجهود المش��تركة، ونحن في 
البحري��ن ننظ��ر بإيجابية كبي��رة للجهود 
الت��ي تبذلها المنظمة م��ن خالل مختلف 
أط��ر التنس��يق والمحافل الدولي��ة لتعزيز 

االستجابة الجماعية لمواجهة الجائحة«.
فيم��ا نوه المدي��ر الع��ام لمنظمة الصحة 
العالمية، بالمب��ادرات واإلجراءات العديدة 
التي قامت بها المملكة ومن أهمها إنشاء 
غرفة عمليات لمتابعة مستجدات التعامل 
مع الفيروس، وتخصي��ص أماكن للفحص 
والحج��ر والع��الج والع��زل وتس��خير كافة 
الم��وارد واإلمكان��ات الوطني��ة لمواجه��ة 
للجمي��ع  التطعيم��ات  وتوفي��ر  الجائح��ة 
دون اس��تثناء مجانًا مم��ا يحقق المفاهيم 
العالمية في تجسيد مبدأ الحق في الصحة.
وأبدى غيبريسوس تقديره بما شاهده من 

جهود منس��قة وفاعلة خالل قيامه بزيارة 
لع��دد من مراكز العزل والعالج والتطعيم 
والت��ي ش��ملت مرك��ز البحري��ن الدول��ي 
ومستش��فى  والمؤتم��رات،  للمع��ارض 
المل��ك حم��د الجامعي، ومستش��فى قوة 
دفاع البحرين »المستش��فى العس��كري«، 
ومركز الشامل الميداني، ومركز التطعيم 
في مجمع س��ترة التجاري، ومركز الفحص 
م��ن المركبات في محافظ��ة المحرق، إلى 
جان��ب زيارته لغرف��ة العملي��ات التابعة 
للفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفيروس 
الزي��ارة  ضم��ن   ،)19 )كوفي��د  كورون��ا 
الرس��مية الت��ي يقوم بها معال��ي المدير 
العام لمنظمة الصحة العالمية بمناس��بة 
االفتت��اح الرس��مي لمكت��ب المنظمة في 

مملكة البحرين.
وف��ي خت��ام اللق��اء، تقدم معال��ي معالي 
الدكت��ور تي��دروس أدهانوم غيبريس��وس 
المدير الع��ام لمنظمة الصح��ة العالمية 
المجل��س  لرئي��س  والتقدي��ر  بالش��كر 
األعل��ى للصحة ووزيرة الصحة على حس��ن 
االس��تقبال، مؤكدًا ح��رص المنظمة على 
اس��تمرار التع��اون والتنس��يق المش��ترك 
بي��ن مملك��ة البحري��ن والمنظم��ة عل��ى 

المستويات كافة.

خالل افتتاحها المكتب بحضور مدير الصحة العالمية

 وزيرة الصحة: افتتاح مكتب »الصحة العالمية« 
في البحرين إضافة نوعية للقطاع الصحي

أك��دت وزي��رة الصح��ة فائق��ة الصال��ح أن 
افتت��اح مكتب منظمة الصح��ة العالمية في 
البحرين ُيعد إضافة نوعي��ة للقطاع الصحي 
ف��ي المملكة عل��ى نحٍو يدع��م جهودها في 
مواصلة تطوي��ر الخدمات الصحية المقدمة، 
التع��اون  تعمي��ق مس��ارات  ف��ي  وُيس��هم 
والتنس��يق المش��ترك بم��ا يب��رز اإلنج��ازات 
البحرينية الت��ي تتحقق في مختلف المجاالت 
الصحي��ة بفض��ل التوجيهات الس��امية من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى، والمتابعة 
المس��تمرة لصاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى افتتاحها، أمس مكتب منظمة 
الصح��ة العالمي��ة ل��دى البحري��ن، بحضور 
المدي��ر الع��ام لمنظم��ة الصح��ة العالمية 
الدكت��ور تي��دروس أدهان��وم غيبريس��وس، 
وممثل منظمة الصحة العالمية في البحرين 
م��ن  وع��دد  عطاط��رة،  تس��نيم  الدكت��ورة 
المس��ؤولين في وزارة الصح��ة، حيث جددت 
الوزيرة الترحيب بالزيارة الرسمية التي يقوم 
بها غيبريس��وس، معربًة ع��ن بهذا االفتتاح 

وال��ذي ُيعد حدثًا هامًا في مثل هذه الظروف 
االس��تثنائية التي يمر به��ا العالم للتصدي 

لجائحة فيروس كورونا.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
إن افتت��اح مكتب منظمة الصح��ة العالمية 
تس��نيم  الدكت��ورة  بقي��ادة  البحري��ن  ف��ي 
عطاط��رة يأتي لتقديم الدعم االس��تراتيجي 
والتقن��ي في القطاع الصحي بما يس��هم في 
ضم��ان جودة واس��تدامة الخدمات المقدمة 
لمواصلة تعزيز الصحة العامة على الصعيد 

المحلي واإلقليم��ي والدولي، مش��يرًا إلى أن 
مكت��ب المنظمة س��يعمل م��ع وزارة الصحة 
على تحديد وتعزيز المجاالت الرئيسية التي 
تحق��ق فيها البحري��ن الريادة كمرك��ز  لبناء 
القدرات في اإلقليم، وتبني أفضل الممارسات 
ف��ي القط��اع الصح��ي بم��ا يع��زز دورها في 
صناعة السياسات الصحية على نطاق أشمل.
م��ن جهته��ا، أش��ارت الوزي��رة الصال��ح إلى 
أن وزارة الصح��ة س��ُتقدم كل الدع��م الالزم 
م��ا  كل  ف��ي  العالمي��ة  الصح��ة  لمنظم��ة 

تتبن��اه م��ن جهود وخدم��ات وإج��راءات في 
المجاالت الصحية سعيًا نحو تحقيق األهداف 
تنفي��ذ  ومتابع��ة  المنش��ودة،  المش��تركة 
المش��اريع مع منظمة الصح��ة العالمية، بما 
ُيس��هم في تطوي��ر الرؤية المس��تقبلية بما 
يتواف��ق واأله��داف والغايات الت��ي تتبناها 
المنظمة وتت��واءم مع تطلعات المملكة في 

المجال الصحي.
وأش��ادت بالجه��ود المقدم��ة م��ن منظمة 
الصح��ة العالمي��ة ودعمه��ا المتواصل في 

تطوير التعاون والتنس��يق المش��ترك بشأن 
االس��تراتيجيات الصحي��ة على المس��تويين 
اإلقليمي والعالم��ي، مثمنة جهود المنظمة 
الملموس��ة ف��ي مواجهة تداعي��ات فيروس 
كورون��ا، ودوره��ا المه��م والب��ارز ف��ي دعم 
جهود دول العالم لتطوير الخدمات الصحية 
والعالجية ومكافحة األوبئة واألمراض، الفتًة 
إلى أنه س��يتم إطالع غيبريس��وس أثناء هذه 
الزيارة للمملكة على اإلجراءات التي اتخذتها 

لمجابهة هذا الفيروس.

 وزير الخارجية: المضي بالعالقات 
األخوية بين البحرين والسودان نحو آفاق أشمل

أك��د وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني على عمق 
العالقات األخوية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية 
الس��ودان الش��قيقة، وحرص البحرين الدائم على تنمية 
هذه العالقات وتطويرها على كافة المستويات، والمضي 
بها قدمًا نحو آفاق أش��مل بم��ا يلبي طموحات وتطلعات 

البلدين والشعبين الشقيقين.
ج��اء ذلك خالل جلس��ة مباحثات عقدها الوزي��ر مع وزيرة 
خارجية جمهورية الس��ودان الش��قيقة  الدكت��ورة مريم 
الص��ادق المهدي، ف��ي إطار الزيارة الرس��مية التي تقوم 

بها إلى مملكة البحرين.
وأع��رب وزير الخارجية عن ترحيب��ه بزيارة وزيرة الخارجية 
الس��ودانية لمملك��ة البحري��ن، منوها بالجه��ود الطيبة 
الت��ي تقوم بها الجالية الس��ودانية ف��ي مملكة البحرين 

ومساهماتها المقدرة في مسيرة التنمية بالمملكة.
 فيم��ا أعربت وزيرة الخارجية الس��ودانية، عن س��عادتها 
بزي��ارة مملكة البحرين، واعتزاز جمهورية الس��ودان بما 
يربط بين البلدين الش��قيقين من عالقات أخوية راسخة، 
وم��ا وصلت إليه من تطور ونماء في ش��تى المجاالت بما 

يخدم المصالح المشتركة.
وأعربت عن ش��كر الحكوم��ة الس��ودانية لموقف مملكة 
البحرين المس��اند لجمهورية الس��ودان وجمهورية مصر 
العربية من أزمة س��د النهضة اإلثيوبي، والداعم لموقف 
البلدين في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، 

متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.
 وج��رى خ��الل االجتم��اع، بح��ث س��بل تكثي��ف التعاون 
المش��ترك بين مملكة البحرين وجمهورية السودان على 
األصع��دة كافة، والتأكي��د على ض��رورة مواصلة تطوير 
التعاون المش��ترك بي��ن البلدين في مختل��ف المجاالت 
تحقيق��ا للمصال��ح المش��تركة، إضافة إلى اس��تعراض 
القضايا والتحديات التي تواجه الوطن العربي، وعدد من 

القضايا ذات االهتمام المشترك.
 وحضر جلس��ة المباحثات س��فير جمهورية السودان لدى 
المملكة الس��فير إبراهيم محمد الحسن، والوفد المرافق 
للوزي��رة، وحضرها م��ن وزارة الخارجي��ة، القائم بأعمال 
سفارة مملكة البحرين في الخرطوم عبداهلل ربيعة سعيد 

وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

الجالية السودانية تقوم بجهود مقدرة في مسيرة التنمية بالمملكة

مريم الصادق: البحرين تدعم الخرطوم والقاهرة بأزمة سد النهضة اإلثيوبي
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قطرة وقت منظمة الصحة العالمية 
والبحرين وكورونا

»عندم��ا توجد القيادة الفعال��ة، فإن األمور تنجح«، هذه الجمل��ة التي صدرت يوم 
أم��س عن الدكتور تيدروس غيبريس��وس المدير العام لمنظم��ة الصحة العالمية 
خ��ال حديثه في المؤتمر الصحف��ي للفريق الوطني للتص��دي لجائحة كورونا في 

مملكة البحرين ”لخصت“ كل قصة النجاح التي حققتها بادنا. 
نع��م لدينا وهلل الحم��د قيادة فعالة لمواجه��ة هذا الوباء، لدين��ا قائد اهتم بهذا 
الموضوع ووضعه على قمة األولويات حتى قبل وصول الفيروس لمملكة البحرين، 
وضع خطته للتصدي لحماية البحرين وشعبها ومن يقيم فيها، وطوال الفترة التي 
ت��كاد تصل لعامين قام عبر قيادت��ه للمنظومة بالتعامل المس��ؤول مع تطورات 
هذا الوباء واتخاذ الخطوات الازمة وإصدار القرارات المؤثرة والتي أوصلت البحرين 
اليوم لمستوى يعتبر نموذجًا عالميًا للدول التي تسعى للتغلب على هذه الجائحة. 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د ولي العهد رئيس ال��وزراء حفظه 
اهلل أثب��ت قيادته الفعالة له��ذا الملف، واليوم البحري��ن بتجربتها وكل المحطات 
التي مرت بها وكل الجهود التي بذلتها مثلت لمس��ؤول رفيع المستوى في المجال 
الصح��ي كمدير ع��ام منظمة الصحة العالمية ”مثااًل للنج��اح“ في التعامل مع أزمة 

كورونا. 
الدكتور تيدروس الذي يزور البحرين حاليًا أعلن أمس عن  »انبهاره«  الكبير بالعديد 
من الخط��وات التي قامت بها مملك��ة البحرين للتصدي لجائح��ة كورونا، خطوات 
متطورة وذكية س��اهمت في تقليل عدد اإلصابات وفي نش��ر الوعي بشأن أساليب 
مواجهته، وأوصلت البحرين لنس��ب متقدمة جدًا في مع��دالت التطعيم والتعافي 
إضافة لتوفير كاف��ة العاجات واللقاحات بالمجان للجميع دون تفرقة بين مواطن 

أو مقيم وحتى زائر. 
االس��تعدادات التي قامت بها البحرين أبهرت الدكتور تيدروس، هذه االستعدادت 
الت��ي علين��ا أن ندرك عدم تحققه��ا وتوافرها في عديد من ال��دول، الطرق الذكية 

واالبتكاري��ة التي قام��ت بها البحرين مثل الفحص في الس��يارة وتخصيص أماكن 
مح��ددة للع��زل والمعالجة واحت��واء الح��االت، إضافة لعربات الفحص العش��وائي 
ووحدات المعالجة األخرى، كل هذه األمور التي حظيت بإشادة المنظمة الدولية قد 
ال يدركه��ا كثيرون لدينا في الداخل أو ال يتوقفون عندها ليس��توعبوا حجم الجهود 
الضخم��ة التي قامت بها البحرين وحج��م التخطيط واإلدارة الفعالة التي تقع على 
مسؤولية الجهات المعنية وفريق البحرين والحكومة بقيادة األمير سلمان بن حمد. 
لك��ن اليوم ومع ه��ذه الزيارة لمدي��ر عام منظم��ة الصحة العالمية ومش��اهداته 
ونقله بالتفصيل لكل ما لمس��ه عن قرب وكثب، وإش��ادته بخطوات عديدة قامت 
بها البحرين ووصفه لها بالتعامل المس��ؤول والط��رق االبتكارية البد للجميع في 
ه��ذا الوط��ن أن يفخروا ببادهم وبقيادتها، البد لنا وأن نس��تذكر كل ما قامت به 
البحرين لحماية ش��عبها ومن يقيم على أرضها الطيبة، نحن في نعمة وهلل الحمد 
وفي حال أفض��ل من كثيرين، ورغم كل الصعوبات والتحديات والمتغيرات بش��أن 

هذا الوباء إال أن البحرين نجحت في التعامل مع الوضع بشكل مثالي وعملي. 
نتحدث اليوم والبحرين التي ال يصل تعدادها السكاني لمليون ونصف نسمة قامت 
بأكث��ر م��ن ٥ مايين و٣٦٠ ألف فح��ص ومازالت الفحوصات اليومية المس��تمرة، 
نتحدث عن تلقي للقاح ألكثر من مليون و٤٤ ألف شخص، نتحدث عن حاالت تعاٍف 
ألكثر من ٢٦٦ ألف ش��خص، والحمدهلل عدد اإلصاب��ات القائمة والتي في طريقها 
للتعاف��ي ب��إذن اهلل عند حاجز ال���٨٠٠ إصابة في حين لدينا ٥ ح��االت فقط تحت 

العناية ونتمنى أن تتعافى قريبًا جدًا. 
كل هذه األرقام وكل هذه الجهود وكل ما تقوم به مملكة البحرين يستوجب إشادات 
عديدة ال تتوقف، وتأتي إشادة منظمة الصحة العالمية اليوم وبعد مشاهدات حية 
للواق��ع وعن كثب لتؤكد على القيادة الفعالة لألمير س��لمان بن حمد حفظه اهلل، 

وتؤكد بأن البحرين ماضية بإذن اهلل للتعافي والتغلب على هذا الوباء.

رد أهالي خوزستان على خامنئي
الترجمة الش��عبية لما قاله خامنئي لس��كان خوزستان الذين خرجوا للتعبير عن 
احتجاجه��م على تقصي��ر حكومات المال��ي المتتابعة وإهماله��م لهم إلى حد 
الوصول إلى نقطة ش��ح المياه هو »س��امحونا .. ما كان قصدنا األذية .. وإن ش��ا 
اهلل كل شيء بيتصلح .. أهم شيء خلكم معانا« وكذلك معنى دعوته »عدم توفير 

ذريعة ألعداء إيران« .
 المرش��د اإليراني ومن مع��ه انتبهوا إلى أن االحتجاجات ه��ذه المرة »غير« وأن 
النظ��ام اإليراني ص��ار مهددًا بالفعل وأن��ه إن لم يتدارك ويصلح ما أفس��ده في 
خوزس��تان ومختل��ف مناط��ق إي��ران ويتوقف عن تبدي��د ثروة الش��عب اإليراني 
وصرفها في أمور ال تنفع غير اإلرهاب واإلرهابيين فإن  مصيره إلى الفناء السريع .

ما قام به أهل خوزس��تان في األيام العش��رة األخيرة لم يكن رس��الة إلى النظام 
وإنما إعان عن العزم على التخلص منه، والدليل هو أن خامنئي سارع إلى اللعب 
على وتر العواطف ومعاودة الضحك على الذقون بالقول بأن االس��تمرار في هذا 
األمر من ش��أنه أن يوفر إلى »أعداء إي��ران« الذريعة التي تتيح له التدخل في ... 

شؤون خوزستان!
أه��ل خوزس��تان ال يريدون من خامنئي قوله ه��ذا وال قوله إنه »ال يمكن لومهم 
إلبداء انزعاجهم من مشكلة شح المياه« . الناس هناك وصلوا إلى قناعة مفادها 
أنهم ال يعنون ش��يئًا للنظام الذي همه استغال ثروات بادهم لخدمة أطماعه، 

وأنه حان وقت الثورة على هذا الوضع .. واالستقال .
الث��ورة اإلس��امية لم تعد تهم ه��ؤالء، فما نالهم من أذاه��ا كثير وال يمكن أن 
يضعوا أيديهم في أيدي المالي الذين أدخلوا أنفس��هم في مس��احة بعيدة عن 
تخصصهم وس��رقوا ثرواتهم ومس��تقبل أبنائهم . الذي يراه أهل خوزستان بكل 
حواس��هم هو أن »األعداء« الذين يتحدث عنهم النظام ويخوفهم بهم ليس��وا إال 
أع��داء للنظام الذي قرروا التخلص منه وليس��وا أعداءهم . لهذا فإنهم لن يعيروا 
ما قال��ه خامنئي أي اهتمام وس��يرفضونه عمليًا بتواجدهم ف��ي الميدان وفداء 

خوزستانهم بأرواحهم .

»فرسنة« األحواز

النظ��ام اإليراني مس��تمر ف��ي اتباع سياس��ة التميي��ز العنصري في إقلي��م األحواز 
العربي الذي يش��هد احتجاجات عارمة منذ أيام بس��بب نقص المياه وش��حها، رغم 
أن هذا اإلقليم يتميز بأنهاره الكثيرة، ولعل أهمها نهر »كارون« وهو األكبر، ونهر 
»الكرخ��ة«، ولك��ن النظام اإليراني تعم��د قطع مجرى هذي��ن النهرين عن اإلقليم 

وتحويلهما إلى أصفهان، مما تسبب في انقطاع المياه عن األحواز.
إن النظ��ام اإليراني با ش��ك يس��تهدف هذا اإلقلي��م العربي لتهجي��ر أهله العرب 
منه، ضمن مخططاته المس��تمرة في طمس هويته العربية، وكذلك فعل النظام 
في أي دولة يس��يطر عليها مثل العراق وس��وريا، ولعل الش��عب األح��وازي العربي 
هو أكثر الش��عوب العربية مقاومًة للنظام وتمس��كًا بعروبته، خاصة بعد سقوط 
دولت��ه ف��ي أيدي الُفرس بمس��اعدة بريطانيا، قب��ل أكثر من تس��عين عامًا، حيث 
يرفض األحوازيون التبعية للنظام اإليراني ويفتخرون بانتمائهم ألمتهم العربية، 
ولم ييأس��وا أبدًا م��ن تنفيذ ثورات عدي��دة للتحرر من التبعية للدول��ة اإليراينية، 
رغم أن العرب نس��وا وط��ووا صفحة األحواز وتخلوا عنها وانش��غلوا الحقًا بالقضية 

الفلسطينية وال يزالون.
واتبع النظام اإليراني سياسات كثيرة لتهجير سكان األحواز العرب، ونفذ ألجل ذلك 
مخططات استهدفت قتل الشعب األحوازي على الهوية، وقمع حرياتهم وحقوقهم، 
وجعلهم يعيش��ون في قهر وضنك، وص��واًل إلى تهجيرهم، والقضاء على كل ما هو 

عرب��ي في هذه األرض، ضمن مخططات النظام ل� »فرس��نة« هذه األرض العربية، 
وهذه السياس��ات ليس��ت جديدة ولكنها برزت وبوضوح أكث��ر في عهد هذا النظام، 
وه��و ينم ع��ن تعصب عرقي بغيض ومعروف عند األمة الفارس��ية ضد العرب منذ 

األزل.
أما اآلن، وقد حارب النظام أهل األحواز في المياه الذي جعل اهلل منه كل ش��يء حي، 
فكان متوقعًا أن يعتري الغضب الش��ديد أهل األحواز، والخروج في ثورة للمطالبة 
بحقهم المسلوب، ولكن النظام اإليراني وبخبثه المعهود كان يتوقع ذلك الغضب، 
فاستعد له ليس إلنصافهم أو تنفيذ مطالبهم، بل لمزيد من التنكيل بهم، ووجدوا 
في إخماد هذه الثورة عذرًا لقتل األحوازيين وقمع حرياتهم وس��لب حقوقهم أكثر، 
وصواًل إل��ى الهدف الرئيس وهو تهجير أهله منه، و»فرس��نة« هذا اإلقليم العربي 

المحتل.
إن المواطنين العرب الشرفاء هم من يقفون مع هذه الثورة ويدعمونها، أما عماء 
إي��ران وتحديدًا مدع��ي العروبة منهم، فهم من »المتفرس��نين« الذين انس��لخوا 
من جلدتهم ألس��باب تتعلق بطائفيتهم أو بمصالحه��م الضيقة في بقاء النظام 
اإليران��ي محت��ًا لهذا اإلقلي��م العربي، لذلك على الش��رفاء من الع��رب دعم ثورة 
الش��عب األحوازي، وعدم التخلي عنها، فلعل ه��ذه المرة تكون في الثورة المباركة 

بداية لنهاية نظام فاشي، وعنصري وطائفي.
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د. شمسان بن عبداهلل المناعي

مدارات
الصحة العالمية.. البحرين مدرسة 

الريادة في التعامل مع الجائحة

ل��م تكن زي��ارة مدي��ر منظم��ة الصح��ة العالمية د. 
غيبريسوس، إلى البحرين زيارة عادية بكل المقاييس، 
خصوصًا بعد ما يعيش��ه العالم م��ن تداعيات صحية 
بس��بب جائحة كورونا، وما حققته البحرين من نتائج 
مبه��رة، جعلها واحدة من أه��م المدارس الدولية في 
التعام��ل م��ع الجائحة، والنموذج األبرز على مس��توى 

العالم قاطبة.
زيارة مدير منظمة الصحة العالمية والتي شملت في 
يومها األول عددًا من المؤسس��ات الصحية البحرينية 
ومراكز الفحص والتطعيم، نقلت الصورة الحقيقية لما 
تبذله البحرين من جهود مضنية لمكافحة الفيروس، 
إلى جانب ما توليه من عناية فائقة وتعامل شمولي، 
والذي ش��مل إلى التداعيات االقتصادية واالجتماعية، 

إلى جانب العناية الطبية المتميزة والفريدة.
ش��هادة مدي��ر أكبر منظم��ة دولية معني��ة بالصحة، 
تؤكد على سامة اإلجراءات التي قامت بها المملكة، 
وتعتب��ر ال��رد الكاف��ي والش��افي عل��ى كل محاوالت 
التش��كيك والنيل م��ن جهود فريق البحرين برئاس��ة 
صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئي��س مجلس 

الوزراء حفظه اهلل، طبعًا إلى جانب ما نشهده وبشكل 
يوم��ي في تراجع مع��دالت اإلصابة والوفيات، س��عيًا 

للوصول إلى صفر إصابات.
وق��د كان واضح��ًا أن الدكتور غيبريس��وس ل��م يخِف 
إعجابه الش��ديد بم��ا رأه في المؤسس��ات التي زارها، 
وما حققت��ه البحرين من نتائج، معتب��رًا أن المملكة 
من ال��دول الرائدة في االس��تجابة العالمية للتعامل 
مع جائحة في��روس كورونا، بما قام��ت بتطبيقه من 
إج��راءات احترازية حتى قب��ل اإلعان عن أول حالة في 

البحرين.
النقطة الثانية التي لفتت انتباه مدير منظمة الصحة 
العالمي��ة، كم��ا لفتت انتباه العالم س��ابقًا، س��رعة 
البحري��ن في توفي��ر الفحص والحج��ر والعزل والعاج 
والتطعي��م المجان��ي للمواطني��ن والمقيمي��ن، وهو 
م��ا لم تقم ب��ه كثير م��ن دول العالم، ما أس��هم في 
الوص��ول لتطعيم أكثر من مليون ش��خص بنحو %70 

من إجمالي السكان بجرعتي التطعيم.
ري��ادة وطنية وفخ��ر لكل بحريني وخط��وة إلى األمام، 
كل ذل��ك لم يكن له أن يتحقق لوال الوعي المجتمعي 

واإليم��ان المطلق بقرارات الدول��ة، والحرص على أن 
تكون للبحرين الريادة على مس��توى اإلقليم والعالم.. 

لذلك يحق لنا أن نفخر بأننا بحرينيون..

إضاءة..
أج��زم أن كثيرًا من أهل البحرين ومحبيها حول العالم 
شاركوني دموع الفرح والفخر عندما أطل وفد المملكة 
ف��ي افتتاح أولمبياد طوكيو، الجمع��ة الماضية، حيث 
رفرف علم الوطن في واحد من أكبر المحافل العالمية 
الرياضي��ة، ليقدم مس��اهمة بحرينية نأم��ل أن تكلل 

بالنجاح والتوفيق.
ما لف��ت انتباه العالم أيض��ًا كان زي الوفد البحريني، 
وال��ذي عكس الصورة الحضاري��ة والتراثية للمملكة، 
وال��ذي كان أيض��ًا موض��ع فخ��ر واعتزاز كون��ه يمثل 
تراثن��ا وعاداتنا العربية، وانعكاس��ًا أله��م قيم الوالء 
والمواطنة والت��ي نفخر جميعًا بها، كم��ا نفخر بأننا 

ننتمي لهذا الوطن.

دائمًا دروبك خضراء يا وطني
دائم��ًا دروبك خض��راء يا وطن��ي فلقد أظهرت ه��ذه الحقيقة أم��ام العالم حيث 
تمكن��ت من مواجهة الجائحة منذ ظهورها كان الجميع يعمل وبعد أن اش��تدت 
فرجت بفضل من اهلل سبحانه وتعالى أواًل ومن ثم القيادة الحكيمة التي أوعدت 
فأوفت حيث عندما وصلت الجائحة إلى الذروة صرح جالة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة حفظه اهلل وس��مو ولي عهده رئيس الوزراء األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة حفظه اهلل بأنهم حريصون على سامة الوطن وحفظ أمنه فاقترن القول 

بالفعل.
م��ن جانب آخر أظهر تفش��ي الجانحة حقيقة كل ش��عب البحرين ومدى ما يوجد 
لدى أفراده من وعي صحي واجتماعي فهذا الوعي كان عامًا مهمًا  في  مواجهة 
األزمة رغم أن هناك كان من يريد أن يس��تقل طريق��ة التعامل مع هذه الجانحة 
ويوظفها لنشر الش��ائعات والخرافات وأحيانًا لنشر توجهات عنصرية أو إجرامية 
أو  كوسيلة حرب نفسية لزعزعة األمن الوطني ومما يساعدهم على ذلك وسائل 
التواص��ل االجتماعي اإللكتروني��ة الحديثة التي أصبحت في متن��اول الجميع لذا 
أراد من له أهداف سياس��ية في نش��ر كثير من الش��ائعات مثل نظرية المؤامرة 
وتقاع��س الدولة عن دورها في  توفير الوقاية الصحي��ة لمواطنيها أي باختصار 
أرادوا تس��ييس الجانح��ة كما حدث في المظاهرات التي ق��ام بها البعض عندما 
توف��ي بكورون��ا أحد الموقوفي��ن وال��ذي كان مصاب��ًا بالكورون��ا وكان موجودًا 
بالمستشفى يتلقى الرعاية والعناية الصحية أسوة بغيره من المصابين بالوباء 
بيد أن هذا الفريق ال يريد أن يصدق وذلك ألنه يهدف إلى  تسييس كل قضية في 
المجتمع سواء كانت صحية أو خدماتية عبر وسائل التواصل االجتماعي الحديثة 
وبحكم تطورها التقني وقدرتها على نشر الشائعات وتوفر ألصحاب النوايا منافذ 
يعّبرون من خالها عن اس��تجاباتهم الفردية والجماعية لتفشي جائحة كورونا، 
كما أن هناك فريقًا من الناس عبر عن موقفه بشكل إيجابي يحاول التعايش مع 

األزمة وتخطيها. 
الحم��د هلل أن النتائج جاءت على ما نريد وعلى عكس ما كان يريد أصحاب النوايا 
السياس��ية تحقيقها فكانت البحرين في الصفوف األمامية مع الدول التي واجهت 
الجانحة بعزيمة وإصرار بس��بب حكمة قيادتها ووعي شعبها وهو يعتبر انتصارًا 
عظيًام يعزز كثيرًا من الحقائق أهمها أن البحرين هي بلد األمن واألمان على مر 
العصور وأن كل من أراد بها ش��رًا ُرد على عقبيه. لقد أكد هذا االنتصار كذلك أن 
هناك ف��ي البحرين من الكفاءات الوطنية والمواه��ب التي تمثل الحصن للوطن 
وأن هناك تاحمًا بين الش��عب والقيادة التي حققت ما وعدت به الش��عب عندما 
ق��ال عاهل الباد المفدى وس��مو ولي العهد رئيس الوزراء بأن الدولة مس��ؤولة 
عل��ى الحفاظ على أرواح المواطنين وكذل��ك الجانحة كانت فرصة لكل من تطوع 
م��ن المواطنين مع الفري��ق الطبي الذي كان في أرقى مس��تويات األداء والعطاء 
وكذلك أظهرت اللحمة الوطنية مشاركة كل الجهات الرسمية في القيام بواجبها 
مث��ل وزارة الداخلية واإلع��ام والتربية والتعليم والتج��ارة والبلدية بجانب وزارة 
الصحة هذه الملحمة الوطنية هي تمثل حقيقة البحرين قيادة وشعبًا وحفظ اهلل 

مملكة البحرين ملكًا وحكومًة وشعبًا من كل مكروه.

تش��رفت صباح يوم أمس على هام��ش افتتاح مكتب منظمة 
الصح��ة العالمية ف��ي مملكة البحري��ن، بلق��اء المدير العام 
لمنظم��ة الصح��ة العالمي��ة الدكت��ور تي��دروس أدهان��وم 
غبريس��يوس، حيث كان اللقاء ُمفعمًا بالمحبة والسعادة بعد 
اختيار مملكة البحرين لتك��ون مركزًا إقليميًا لمنظمة الصحة 
العالمي��ة واختيار أحد أبراج الخير التي أسس��تها المؤسس��ة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية لتكون مقرًا لهذا المكتب مصدر 

فخر واعتزاز للجميع.
وخ��ال اللقاء اس��تعرضت م��ع الدكتور تي��دروس العديد من 
الموضوعات وس��جلت له عدة رس��ائل مهمة تأت��ي في إطار 
الدعم الامح��دود الذي أولته مملكة البحرين في مش��روعها 
الوطني لمكافحة جائحة كورونا )كوفيد19( بتوجيهات سيدي 
صاح��ب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد 
المف��دى حفظه اهلل ورعاه، وبرئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 

األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء الموقر، حيث كان له��ذه اإلدارة الحكيمة الدور الفاعل 
والمتمي��ز ف��ي إدارة األزم��ة الراهن��ة وإدارة القط��اع الصحي 
بكفاءة واقتدار من خال العمل الدؤوب والمتواصل لتسطيح 
المنحن��ى الوبائي ألزم��ة كورونا وهذا ما لمس��ناه في الفترة 
الحالية بتراجع عدد اإلصابات وقلة عدد الوفيات. هذه القيادة 
الحكيمة التي ش��ارك فيها عدد كبير من المخلصين من أبناء 
هذا الوط��ن العزيز وبتعاون هذا الش��عب الوفي، لهي قيادة 
تس��تحق اإلش��ادة والفخر واالعت��زاز للبحرين مل��كًا وحكومًة 

وشعبًا.
وأولى هذه الرس��ائل الت��ي حرصت على إيصاله��ا بأننا نفخر 
جميع��ًا ونعت��ز باختي��ار مملك��ة البحري��ن لتك��ون الحاضنة 
لمكتب منظمة الصح��ة العالمية األمر الذي له داللة واضحة 
عل��ى ثقة مدي��ر المنظمة وتقدي��ره للبحري��ن وقدرتها على 

تخطي الصع��اب، فقد ضربت مملكتنا الغالي��ة أروع التجارب 
في اإلخ��اص واإلبداع وبذل الجه��ود الدؤوبة من الجميع با 
اس��تثناء قيادة وحكومة وش��عبًا، من خال احت��واء الفيروس 
والحد من انتشاره، وما هذا االختيار إال صورة مشرفة من صور 
التخلي��د التي س��يتعلم منها الجميع في جمي��ع أنحاء العالم، 
بأنه ليس هناك شيء مستحيل مهما كانت الظروف الصعبة.

كما أوصلت له تقديرنا وسعادتنا الغامرة باختيار موقع مكتب 
المنظمة الذي س��تنطلق أعماله من خال برج الخير وهو برج 
األيتام الذي ش��يدته المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية 
بدعم من جالة الملك المفدى ليكون صرحًا من صروح الخير 
ورافدًا من روافد العطاء لمشروعات األيتام المستقبلية، األمر 
الذي س��يجعل من عم��ل المنظمة في مملك��ة البحرين عمًا 
يشع بالخير والبركة بإذن اهلل تعالى، فليس هناك أجمل وأنبل 

من خدمة األيتام.
أما الرس��الة األهم التي حازت على إعج��اب الدكتور تيدروس 
فهي الخاص��ة باألصداء الجميلة والعالمي��ة التي حظيت بها 
حمل��ة )فين��ا خير(، تلك الحمل��ة الرائعة الت��ي تجملت بصور 
اللفتة اإلنس��انية التي حملتها مملك��ة البحرين على عاتقها 
من خال تعزيز مفهوم التكافل االجتماعي ومساهمة الجميع 
ف��ي التخفيف من األضرار الناجمة م��ن جائحة كورونا )كوفيد 
19(، وذلك بعد أن وجه صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة حفظه اهلل س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
رئي��س مجلس أمناء المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية 

بأهمية دع��م جهود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19(، حيث قام س��موه بمبادرة تدش��ين حملة 
)فين��ا خير( التي ضربت أروع األمثلة في التاحم الش��عبي من 
خ��ال إعطاء المواطنين ش��رف المس��اهمة ف��ي دعم مختلف 
المجاالت التي تضررت خال الجائحة، حيث تم جمع التبرعات 
من المؤسس��ات والمواطنين والمقيمين وت��م توزيعها على 
عدة مجاالت من أهمها دعم الفئات المتضررة خال الجائحة 
وباألخص المساعدات االجتماعية، إضافة إلى دعم مشروعات 
التعليم من خال دعم طلبة المدارس بالحواس��يب، ومشروع 
إنت��اج الكمام��ات وتوزيعها بالمج��ان في الظ��روف الصعبة 
وغيرها من المش��روعات. ولعل أجمل ش��يء أسعدنا بالفعل 
المفاج��أة التي أعلن عنها جالة المل��ك المفدى حفظه اهلل � 
كعادته � بتوجيه جالته ببناء مستش��فى كبير بجانب المركز 
الخ��اص باألبحاث ودراس��ة األمراض المعدي��ة، وذلك تخليدًا 

لوقفة المواطنين المشرفة مع القيادة والوطن.
أتمن��ى كل التوفيق والس��داد لهذا المرك��ز اإلقليمي الجديد 
لمنظم��ة الصحة العالمية في مملك��ة البحرين، ليقوم بدوره 
الفاع��ل في تعزي��ز االس��تراتيجيات الصحية ف��ي جميع أنحاء 
العال��م، وليك��ون صورة مش��رقة لنق��ل التط��ور الكبير الذي 
يش��هده القطاع الصحي في البحرين بدعم وم��ؤازرة قيادتنا 
الحكيمة. والشكر موصول لسعادة وزيرة الصحة األخت فائقة 
بنت سعيد الصالح والطاقم الطبي على دورهم الكبير والرائع، 
وأن هذا المركز سيس��اهم با ش��ك في تش��كيل السياس��ات 

والبرامج الصحية العالمية.

د. مصطفى السيد

المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية



أكـــد عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، اعتزاز مملكة 
البحريـــن بالعالقـــات التاريخيـــة الوثيقـــة 
التي تجمعها بجمهورية السودان الشقيقة 
والتـــي تشـــهد تطورا مســـتمرا فـــي جميع 

المجاالت.

جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال جاللـــة الملك 
في قصر الصخيـــر أمس وزيرة الخارجية 
المنصـــورة  مريـــم  الســـودان  بجمهوريـــة 
الصادق الصديق المهدي، بمناسبة زيارتها 
للمملكـــة للمشـــاركة في االفتتاح الرســـمي 
للمقـــر الجديـــد للســـفارة الســـودانية فـــي 
البحرين، حيـــث نقلت إلى جاللته تحيات 
وتقديـــر رئيس مجلس الســـيادة اإلنتقالي 

بجمهوريـــة الســـودان أخيـــه الفريـــق أول 
ركـــن عبدالفتـــاح البرهـــان ، وأخيه رئيس 
مجلس الوزراء االنتقالي عبدهللا حمدوك 
البحريـــن  لمملكـــة  الطيبـــة  وتمنياتهمـــا 

وشعبها بدوام الرقي واإلزدهار.
الخارجيـــة  بوزيـــرة  جاللتـــه  ورحـــب 
الســـودانية، وكلفها بنقل تحياته وتمنياته 
الـــى رئيـــس مجلـــس الســـيادة االنتقالـــي 

ولشـــعب  وزرائـــه  ورئيـــس  الســـوداني 
الســـودان الشـــقيق بالمزيـــد مـــن التطـــور 
واإلزدهـــار، مبـــاركًا جاللتـــه افتتـــاح المقر 
الرســـمي لســـفارة الســـودان فـــي المملكـــة 
والـــذي يعكـــس عمـــق العالقـــات الثنائيـــة 
المتميـــزة ومـــا تشـــهده مســـارات التعاون 
والعمـــل المشـــترك مـــن تقـــدم بمـــا يخـــدم 

األهداف والمصالح المشتركة.

وأكـــد جاللتـــه خـــالل اللقـــاء دعـــم مملكة 
البحرين لجهود السودان في تعزيز السالم 
واإلستقرار والتنمية باإلضافة إلى الدفاع 
عـــن قضايا ومصالح األمـــة العربية، معربًا 
عـــن تقديـــره لجهـــود الجاليـــة الســـودانية 
وإســـهاماتها الطيبة في المسيرة التنموية 

في مملكة البحرين.
ومن جانبهـــا، أعربت الوزيرة عن شـــكرها 

وتقديرهـــا لحضـــرة صاحـــب الجاللة على 
كرم الضيافة وحســـن االســـتقبال، مؤكدة 
تطويـــر  فـــي  جاللتـــه  بجهـــود  اعتزازهـــا 
العالقات البحرينية - السودانية، وما يكنه 
الســـودان قيـــادًة وشـــعبًا مـــن تقديـــر كبير 
لمملكـــة البحريـــن بقيـــادة جاللتـــه حفظه 
هللا، ودور مملكـــة  البحرين المشـــرف في 

ترسيخ دعائم العمل العربي المشترك.

اســـتقبل  عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، في 
قصر الصخير  أمس، المدير العام لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة تيدروس غيبريســـوس 
بمناسبة زيارته للمملكة لحضور اإلفتتاح 

الرسمي لمكتب المنظمة في البحرين.
وخـــالل اللقـــاء، رحـــب صاحـــب الجاللـــة 
الصحـــة  لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  بزيـــارة 
العالميـــة، وبـــارك افتتاح مكتـــب المنظمة 
تتويجـــًا  يأتـــي  والـــذي  المملكـــة  فـــي 
التنســـيق  وأوجـــه  المتميـــزة  للعالقـــات 
بيـــن  يجمـــع  التـــي  المشـــترك  والتعـــاون 
البحريـــن ومنظمـــة الصحـــة العالمية على 
مـــدى عقود طويلـــة. وأعـــرب جاللته عن 
تقديـــره وشـــكره لقيـــام منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة بإعـــالن المنامـــة مدينـــة صحية 

كأول عاصمة في إقليم شـــرق المتوســـط 
وذلـــك لجـــودة خدمـــات الرعايـــة األولية 
في المراكز الصحيـــة باإلضافة للمبادرات 
الهادفـــة لتعزيـــز ونشـــر الوعـــي الصحـــي 
األمـــراض  لمكافحـــة  الرائـــدة  والبرامـــج 

المزمنة والمعدية.

كمـــا أكـــد جاللتـــه دعـــم مملكـــة البحريـــن 
لجهـــود منظمـــة الصحة العالميـــة الهادفة 
باإلضافـــة  كورونـــا  جائحـــة  لمكافحـــة 
إلـــى مســـاندتها لجميـــع الجهـــود الدوليـــة 
للتصـــدي لألمـــراض واألوبئـــة فـــي جميع 
أن  الـــى  مشـــيرًا جاللتـــه  العالـــم،  أنحـــاء 

المملكـــة قطعـــت شـــوطا كبيـــرا وحققـــت 
الحـــد مـــن انتشـــار  فـــي  نجاحـــًا متميـــزًا 
جائحـــة كوفيـــد 19 واحتـــواء آثارهـــا في 
ظل اســـتمرار الحملـــة الوطنيـــة للتطعيم 
والتوجيـــه بتوفيـــره لكل مواطـــن ومقيم 
على أرض البحرين بشـــكل مجاني، مثمنًا  

الجهـــود الكبيرة والمقدرة لفريق البحرين  
بقيادة ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، وجميـــع العامليـــن فـــي الصفوف 
األمامية من الـــكادر الصحي والتمريضي 
وكافـــة الجهـــات المســـاندة وكذلك تعاون 

وتكاتف جميع أفراد المجتمع البحريني.
من جانبه، أعرب مدير عام منظمة الصحة 
العالمية عن بالغ شـــكره وتقديره لحضرة 
الضيافـــة  كـــرم  علـــى  الجاللـــة  صاحـــب 
وحســـن االســـتقبال، مؤكـــدا أن المنظمـــة 
تفتخر وتتشـــرف بافتتاح مكتبها المحلي 
رقـــم 152 فـــي مملكـــة البحريـــن، مشـــيدًا 
بتجربـــة البحريـــن الرائـــدة على مســـتوى 
العالـــم فـــي التعامـــل مع جائحـــة فيروس 
كورونا بما يتماشـــى مع توصيات منظمة 
الصحـــة العالمية. كما أشـــاد بقيادة جاللة 
الملـــك الحكيمـــة وتطلـــع منظمـــة الصحة 
العالميـــة إلـــى زيـــادة وتطويـــر عالقاتهـــا 
بمملكـــة البحرين، من أجـــل تعزيز الصحة 
والحفـــاظ علـــى ســـالمة العالـــم ولخدمـــة 

المستضعفين.

المملكة قطعت شوطا كبيرا في الحد 
من انتشار “كورونا”
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  جاللة الملك يستقبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

المنامة  - بنا

العالميـــة” “الصحـــة  مـــع  المشـــترك  التنســـيق  ألوجـــه  تتويـــج  التمثيلـــي  المكتـــب 

جاللة الملك: ندعم جهود المنظمة في مكافحة “كورونا”

تلقـــى عاهل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة برقية شـــكر وعرفـــان من 
وزيـــرة الصحة فائقة الصالح، رفعت فيها أســـمى 
آيات الشكر والتقدير والعرفان لدعم جاللة الملك 
للقطاع الصحي والتوجيهات الســـديدة والرعاية 

الكريمة لكافة العاملين في الصفوف األمامية.
وأكـــدت الوزيـــرة أن مـــا حققتـــه مملكـــة البحرين 
مـــن وصول إلـــى مراكز متقدمـــة عالميًا من خالل 
التصـــدي  فـــي  المتميـــزة  تجربتهـــا  اســـتعراض 
للجائحـــة، لـــم يكن لـــه أن يتأتى لـــوال دعم جاللة 

الملك ورعايته.
كمـــا قدمت وزيـــر الصحة إلى مقـــام جاللة الملك 
التـــي  الطيبـــة  بالنتائـــج  والتبريـــكات  التهانـــي 
حققتهـــا الزيارة الرســـمية التي قـــام بها تيدروس 

الصحـــة  لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  غيبريســـوس، 
العالمية، في إطار االطالع على التجربة المتميزة 
لمملكـــة البحرين وجهودهـــا المقدمة في التصدي 
لجائحـــة كورونا، والذي تزامـــن مع افتتاح مكتب 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة فـــي المملكـــة، مما يعد 
خطـــوًة جديـــدة في ظـــل الظـــروف االســـتثنائية 
لتعزيز ســـبل التعاون المشترك وتنسيق العالقات 

الثنائية بين الجانبين.
ورفعـــت الوزيـــرة الصالـــح لجاللـــة الملـــك الشـــكر 
واالمتنان لدعم جاللتـــه لوزارة الصحة وألعضاء 
الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، بقيادة 
ومســـاندة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، حيث حققت مملكة البحرين وبشـــهادات 
دولية منجزات عديدة على صعيد تنفيذ الخطط 

واالســـتراتيجيات ومســـتوى الجاهزية والكفاءة 
وتســـخير كافة اإلمكانيات والموارد وذلك حفاظًا 

على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
واختتمـــت وزيـــرة الصحة برقيتهـــا باالبتهال إلى 
هللا بـــأن يحفظ ويوفق جاللة الملك في مســـيرة 
العطـــاء والتحديث والنمـــاء في مملكتنـــا الغالية 
ولصالـــح شـــعبها الوفـــي وصـــوالً لتحقيـــق المزيد 
مـــن الرفعة واالزدهـــار والرخاء في العهـــد الزاهر 

والميمون.
كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة برقية شـــكر وعرفـــان من وزيـــرة الصحة، 
رفعـــت فيها أســـمى آيات الشـــكر والعرفـــان لدعم 
ســـموه للقطـــاع الصحـــي ممـــا كان له انعكاســـاته 

الطيبة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

وأشـــادت الصالح بقيـــادة صاحب الســـمو الملكي 
للجهـــود  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الوطنيـــة للتصدي للفيـــروس والتي جعلت مملكة 
البحريـــن تتبـــوأ هـــذه المكانـــة الدوليـــة المرموقة 
وتحقيقهـــا للعديد من الخطط واالســـتراتيجيات 
مســـتوى  علـــى  الرائـــدة  الصحيـــة  واإلنجـــازات 
التصدي لهذه الجائحة لتشكل نموذجًا يحتذى به 
لكافة دول العالم في الحفاظ على صحة وسالمة 
أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض 

المملكة.
التهانـــي  لســـموه  الصالـــح  الوزيـــرة  ورفعـــت 
والتبريكات بمناســـبة نجاح الزيارة الرسمية التي 
قـــام بهـــا المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالمية 
تيـــدروس غيبريســـوس، والنتائـــج المثمـــرة التي 
الزيـــارة فـــي إطـــار االطـــالع  قـــد حققتهـــا هـــذه 

علـــى التجربـــة المتميـــزة لمملكـــة البحرين ومدى 
فـــي  المقدمـــة  جاهزيتهـــا  ومســـتوى  إمكانياتهـــا 
التصـــدي لجائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19-( والـــذي 
تزامن مع افتتاح مكتـــب منظمة الصحة العالمية 
فـــي المملكـــة ممـــا يعـــد خطـــوًة جديدة فـــي ظل 
التعـــاون  ســـبل  لتعزيـــز  االســـتثنائية  الظـــروف 
المشترك وتنسيق العالقات الثنائية بين الجانبين.
واختتمـــت وزيـــرة الصحة برقيتهـــا باالبتهال إلى 
المولـــى جلـــت قدرتـــه أن يحفـــظ ويوفق ســـموه 
في مســـيرة العطاء والتحديـــث والنماء بمملكتنا 
الغاليـــة ولصالح أبنائها األوفيـــاء وصوالً لتحقيق 
المزيـــد مـــن الرفعـــة واالزدهـــار والرخـــاء في ظل 
قيادة صاحب الجاللة ملـــك البالد المفدى حفظه 
الخيـــر خطـــاه  علـــى طريـــق  هللا ورعـــاه وســـدد 

الكريمة.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان شكر وزيرة الصحة
المنامة  - بنا

المنامة - بنا

ــرار ــقـ ــتـ ــوم فـــي تــعــزيــز الـــســـام واالسـ ــرطـ ــخـ الــبــحــريــن داعـــمـــة لــجــهــود الـ

جاللة الملك يؤكد االعتزاز بالعالقات الوثيقة مع السودان

جاللة الملك يستقبل وزيرة خارجية جمهورية السودان



ترأس ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، االجتماع االعتيادي األســبوعي لمجلــس الوزراء 

الذي عقد أمس بقصر القضيبية.

بنتائـــج  الـــوزراء  مجلـــس  أشـــاد 
العـــام  للمديـــر  الرســـمية  الزيـــارة 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبريســـوس إلـــى مملكة 
تعزيـــز  فـــي  وبأهميتهـــا  البحريـــن 
المنظمـــة  مـــع  الثنائـــي  التعـــاون 
مملكـــة  تجربـــة  علـــى  واالطـــاع 
البحريـــن فـــي التصـــدي لفيـــروس 
المجلـــس  رحـــب  كمـــا  كورونـــا، 
بافتتـــاح مكتـــب المنظمـــة بمملكة 

البحرين.
المملكـــة  المجلـــس  هنـــأ  بعدهـــا 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة على 
الحـــج  لموســـم  الناجـــح  التنظيـــم 

االســـتثنائية  الظـــروف  ظـــل  فـــي 
ممـــا  كورونـــا،  فيـــروس  لجائحـــة 
يعكس االهتمام الذي يوليه خادم 
الحرميـــن الشـــريفين وولـــي عهده 

فـــي توفير أقصى درجـــات الراحة 
لضيـــوف الرحمـــن وفـــق إجراءات 
صحتهـــم  لحفـــظ  احترازيـــة 

وسامتهم.
ثـــم تابـــع المجلـــس باهتمـــام آخـــر 
التطـــورات بالجمهورية التونســـية 
تمنياتـــه  عـــن  وأعـــرب  الشـــقيقة، 
لتونـــس الشـــقيقة بتحقيـــق الخير 
االســـتقرار  مـــن  ومزيـــد  والتقـــدم 
والنمـــاء. بعـــد ذلـــك أدان المجلس 
التفجيـــر اإلرهابي الذي اســـتهدف 
سوًقا في مدينة الصدر بجمهورية 
العـــراق الشـــقيقة، معربـــا عـــن بالغ 
التعـــازي والمواســـاة ألهالي وذوي 
والشـــعب  وللحكومـــة  الضحايـــا 
وتمنياتـــه  الشـــقيق،  العراقـــي 
بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

المنامة - بنا

مجلس الوزراء يرحب بافتتاح مكتب “الصحة” العالمية في البحرين
تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي مـــع المنظمـــة واالطـــاع على تجربـــة البحرين فـــي التصدي لــــ “كورونا”

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 26 يوليو 2021:

متابعـــة المجلس آخـــر التطـــورات بالجمهورية التونســـية الشـــقيقة، 
واإلعراب عن التمنيات لتونس الشـــقيقة بتحقيق الخير والتقدم ومزيٍد 

من االستقرار والنماء. 

تهنئـــة المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة على التنظيـــم الناجح 
لموسم الحج.

اإلشـــادة بنتائج الزيارة الرسمية لمعالي المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية والترحيب بافتتاح مكتب المنظمة بالمملكة.

إدانـــة التفجيـــر اإلرهابي الذي اســـتهدف ســـوًقا في مدينـــة الصدر 
بجمهورية العراق الشقيقة.

قرارات مجلس الوزراء... الموافقة على:
مشـــروع قانون بالموافقة على 
االنضمام إلى اتفاقية حصانات 
التعـــاون  منظمـــة  وامتيـــازات 
اإلســـالمي، بمـــا ُيســـهل عمل 

المنظمة في تحقيق أهدافها.

ضوابـــط جمـــع المـــال لألغراض 
الدينية التي يقوم بهما مجلســـا 

األوقاف السنية والجعفرية.

آليـــة تنظيـــم انضمـــام مملكـــة 
البحريـــن للهيئـــات والمنظمـــات 
وتجديـــد  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

العضوية فيها.

للمشاريع  الوزارية  اللجنة  مرئيات 
التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة حول 
مشروع خاص بالتطوير العقاري.

توقيع مذكـــرة تفاهم بين اإلدارة 
العامة لمكافحة الفســـاد واألمن 
االقتصـــادي واإللكتروني بوزارة 
الداخليـــة وهيئة الرقابة ومكافحة 
الفســـاد فـــي المملكـــة العربية 

السعودية الشقيقة.

ردود الحكومة علـــى 9 اقتراحات 
برغبة مقدمة من مجلس النواب.

بعدهـــا نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعـــات المدرجـــة على 
جدول أعماله، وقرر ما يلي:

أوال: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
بخصوص مشـــروع قانون بالموافقة علـــى االنضمام إلى 
اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة التعاون اإلســـامي، 

بما ُيسهل عمل المنظمة في تحقيق أهدافها.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
بشـــأن ضوابط جمـــع المال لألغراض الدينيـــة التي يقوم 

بهما مجلسا األوقاف السنية والجعفرية.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون المالية واالقتصادية 
والتـــوازن المالـــي بشـــأن آليـــة تنظيـــم انضمـــام مملكـــة 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  والمنظمـــات  للهيئـــات  البحريـــن 

وتجديد العضوية فيها.
4. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة والبنية 
العقـــاري  بالتطويـــر  خـــاص  مشـــروع  حـــول  التحتيـــة 

ومرئياتها بهذا الشأن.
5. مذكـــرة وزيـــر الداخليـــة بشـــأن توقيـــع مذكـــرة تفاهم 
بيـــن اإلدارة العامـــة لمكافحة الفســـاد واألمن االقتصادي 
واإللكتروني بـــوزارة الداخلية وهيئـــة الرقابة ومكافحة 
الفســـاد في المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، والتي 
تهـــدف لتعزيـــز التعاون بيـــن الجانبين وتطويـــر القدرات 

المؤسسية.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
بشأن ردود الحكومة على 9 اقتراحات برغبة مقدمة من 

مجلس النواب.

قرارات المجلس

local@albiladpress.com
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئًسا جلسة مجلس الوزراء أمس

إشادة بنتائج الزيارة الرسمية للمدير العام المنظمة تيدروس أدهانوم للمملكة
تهنئة السعودية على التنظيم الناجح للحج في ظل الظروف االستثنائية للجائحة 
متابعة آخر التطورات بتونس والتمنيات للبلد الشقيق بمزيد من التقدم واالستقرار

الصدر  بمدينة  ســوق  في  اإلرهــابــي  التفجير  إدانته  عن  أعــرب  المجلس 
ــامي ــاون اإلسـ ــة التعـ ــازات منظمـ ــات وامتيـ ــة حصانـ ــام  التفاقيـ االنضمـ
ــديــنــيــة ــراض ال ــ ــأغ ــ ــال ل ــمـ ــع الـ ــم ــط ج ــوابـ ــى ضـ ــل الـــمـــوافـــقـــة ع
والدولية اإلقليمية  والمنظمات  للهيئات  المملكة  انضمام  لتنظيم  آلية 
مذكـــرة تفاهـــم بيـــن البحريـــن والســـعودية بشـــأن مكافحـــة الفســـاد

موافقة بشأن 
ردود الحكومة 

على 9 اقتراحات 
برغبة مقدمة من 

مجلس النواب



أكد ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، أن تحقيق األهداف يتطلب 
العمـــل والمثابرة وفـــق منهجية وخطط 
علـــى  الحفـــاظ  بـــأن  منوهـــا  مدروســـة، 
مـــا تحقق حتـــى اليـــوم يســـتدعي بذل 
المزيـــد من الجهـــود للوصول للنجاحات 
المنشـــودة وفـــق رؤى وتطلعـــات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
وأشـــاد ســـموه بالجهـــود الكبيـــرة التـــي 
يقدمهـــا كافة أعضاء فريق البحرين من 
الكـــوادر الوطنية في الصفوف األمامية 
والجهـــات المســـاندة، والتـــي تعمل ليل 
نهـــار؛ مـــن أجـــل حفـــظ صحة وســـالمة 
المواطنيـــن والمقيميـــن، ودورهـــا المهم 
فـــي تحقيـــق النتائج التـــي وصلت إليها 
المملكـــة حتى اليوم، إلـــى جانب الوعي 
المجتمعـــي الـــذي كان لـــه الـــدور الكبير 
لبلوغ هذه المستويات؛ منوها سموه بما 
حققته المملكة حتى اليوم من منجزات 
علـــى صعيد التصـــدي للفيـــروس والتي 
يجب أن يحـــرص الجميع على الحفاظ 
باإلجـــراءات  التـــام  بااللتـــزام  عليهـــا 
االحترازيـــة ودعم كافـــة خطط التعامل 

مع كافة مستجدات فيروس كورونا. 
أمـــس،  ســـموه  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
بقصـــر القضيبيـــة، المدير العـــام لمنظمة 
أدهانـــوم  تيـــدروس  العالميـــة،  الصحـــة 
غيبريســـوس، بحضـــور عـــدد مـــن كبـــار 
المســـؤولين، حيث رّحب ســـموه بمدير 
عام منظمة الصحـــة العالمية الذي يزور 
الرســـمي  االفتتـــاح  بمناســـبة  المملكـــة 

لمكتـــب المنظمـــة فـــي مملكـــة البحرين، 
التعـــاون  بمســـارات  ســـموه  منوهـــا 
المتميـــزة التـــي تجمـــع مملكـــة البحرين 
ومنظمة الصحة العالمية، مؤكًدا ســـموه 
حـــرص المملكـــة علـــى اســـتمرار تطوير 
هذا التعاون مع منظمة الصحة العالمية 
من خـــالل مكتبهـــا في البحريـــن والذي 
ســـينقل مســـتوى التعـــاون الثنائي نحو 

آفاق أرحب.
وخـــالل اللقـــاء، تـــم اســـتعراض جهـــود 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة فـــي التصدي 
النتشـــار الفيـــروس عالميـــا، حيـــث أكـــد 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء دعـــم مملكـــة البحرين 
لجهود منظمة الصحة العالمية وحرص 
المملكة على تعزيز دورها ضمن التعاون 
فيـــروس  أجـــل مكافحـــة  مـــن  الدولـــي 
كورونا، وتقديم كل ما من شأنه تحقيق 

أهداف التصدي للفيروس عالميا.

من جانبـــه، أعرب المدير العـــام لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة عـــن شـــكره وتقديره 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
رئيس مجلس الوزراء على حسن وكرم 

الضيافـــة، معربـــا عـــن إعجابـــه الشـــديد 
لفريـــق  والفاعلـــة  المنســـقة  بالجهـــود 
البحرين والمنهجية الشاملة التي اتبعها 
النتائـــج  وتحقيـــق  للجائحـــة  للتصـــدي 

المرجـــوة بكفـــاءة عاليـــة فـــي مختلـــف 
مراحلـــه، ومشـــيرا إلى اهتمـــام المنظمة 
بتعزيز التعاون مـــع مملكة البحرين في 

شتى المجاالت.

المنامة -بنا

بلوغ النجاحات وحفظ المكتسبات يتطلب بذل المزيد من الجهود
سمو ولي العهد رئيس الوزراء:  االنتقال بمسارات التعاون الثنائي مع “الصحة العالمية” نحو آفاق أرحب

أدناهوم: 
“فريق البحرين” 

والمنهجية 
الشاملة في 

التصدي للجائحة 
محل إعجاب

نؤكد دعم البحرين 
لجهود المنظمة 

وتعزيز دورها 
ضمن التعاون 

الدولي

الصالح تفتتح مكتب “الصحة العالمية” في البحرين
أكـــدت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالـــح أن افتتاح 
مملكـــة  فـــي  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  مكتـــب 
البحريـــن ُيعد إضافـــة نوعية للقطاع الصحي في 
المملكـــة علـــى نحٍو يدعـــم جهودها فـــي مواصلة 
تطويـــر الخدمات الصحية المقدمة، وُيســـهم في 
تعميـــق مســـارات التعـــاون والتنســـيق المشـــترك 
بمـــا يبـــرز اإلنجازات البحرينيـــة التي تتحقق في 
مختلـــف المجـــاالت الصحية بفضـــل التوجيهات 
الســـامية من عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، والمتابعة المســـتمرة 
لولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
جاء ذلك لدى افتتاح وزيرة الصحة أمس مكتب 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة لـــدى مملكـــة البحرين، 
وذلـــك بحضـــور المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريســـوس، وممثل 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة فـــي مملكـــة البحريـــن 

تسنيم عطاطرة، وعدد من المسؤولين في وزارة 
الصحة. 

حيث جددت الوزيرة الترحيب بالزيارة الرسمية 
التـــي يقـــوم بهـــا تيـــدروس غيبريســـوس، معربًة 
عـــن ســـعادتها بهـــذا االفتتـــاح والـــذي ُيعـــد حدثا 
مهمـــا في مثـــل هذه الظـــروف االســـتثنائية التي 
يمـــر بها العالم للتصدي لجائحـــة فيروس كورونا 

)كوفيد19-(.
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح المديـــر العـــام لمنظمـــة 
بـــأن افتتـــاح مكتـــب منظمـــة  الصحـــة العالميـــة 
الصحـــة العالميـــة فـــي مملكـــة البحريـــن بقيـــادة 
الدعـــم  لتقديـــم  يأتـــي  عطاطـــرة  تســـنيم 
اإلســـتراتيجي والتقنـــي في القطـــاع الصحي بما 
يســـهم فـــي ضمـــان جـــودة واســـتدامة الخدمات 
المقدمـــة لمواصلـــة تعزيـــز الصحـــة العامـــة علـــى 
الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي، مشـــيًرا إلى 
أن مكتب المنظمة سيعمل مع وزارة الصحة على 

تحديـــد وتعزيز المجـــاالت الرئيســـة التي تحقق 
فيها مملكة البحرين الريادة كمركز لبناء القدرات 
في اإلقليم، وتبني أفضل الممارسات في القطاع 
الصحـــي بما يعـــزز دورها في صناعة السياســـات 

الصحية على نطاق أشمل.

من جهتها، أشـــارت الوزيرة الصالح إلى أن وزارة 
الصحـــة ســـوف ُتقـــدم كل الدعـــم الـــالزم لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة فـــي كل مـــا تتبنـــاه مـــن جهود 
وخدمـــات وإجـــراءات فـــي المجـــاالت الصحيـــة 
سعًيا نحو تحقيق األهداف المشتركة المنشودة، 

ومتابعـــة تنفيـــذ المشـــاريع مـــع منظمـــة الصحـــة 
العالمية، بما ُيسهم في تطوير الرؤية المستقبلية 
بمـــا يتوافـــق واألهـــداف والغايـــات التـــي تتبناها 
المنظمـــة وتتواءم مـــع تطلعات مملكـــة البحرين 

في المجال الصحي.
وأشـــادت الصالح بالجهـــود المقدمة مـــن منظمة 
فـــي  المتواصـــل  ودعمهـــا  العالميـــة  الصحـــة 
بشـــأن  المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون  تطويـــر 
المســـتويين  علـــى  الصحيـــة  اإلســـتراتيجيات 
اإلقليمـــي والعالمي. كما أشـــادت بجهود المنظمة 
الملموسة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا 
)كوفيـــد19-(، ودورهـــا المهـــم والبـــارز فـــي دعـــم 
جهـــود دول العالـــم لتطويـــر الخدمـــات الصحيـــة 
والعالجيـــة ومكافحـــة األوبئة واألمـــراض، الفتًة 
إلى أنه سيتم إطالع المدير العام تيدروس أثناء 
هـــذه الزيـــارة لمملكـــة البحرين علـــى اإلجراءات 

التي اتخذتها المملكة لمجابهة هذا الفيروس.

المنامة- وزارة الصحة

رئيس “األعلى للصحة”: المكتب التمثيلي خطوة لتعزيز وتيرة التنسيق
ــار تــقــديــرنــا ــ ـــ “كــــورونــــا” أثـ ــتــصــدي لـ ــل ــن جـــهـــود مــنــســقــة ل ــا شـــاهـــدنـــاه مـ أدنــــاهــــوم: مـ

أكد رئيـــس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق 
الوطنـــي للتصدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 19-(  
الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
أن مملكـــة البحريـــن وبتوجيهات مـــن عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وبفضـــل الجهود الوطنية بقيادة ولي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، حققت نتائـــج طيبة في التصدي 
للجائحـــة؛ لضمـــان الحفـــاظ علـــى ســـالمة وصحة 

المواطنين والمقيمين.
جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال رئيس المجلـــس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفـــة، ووزيرة الصحة  فائقـــة الصالح في غرفة 
العمليـــات التابعة للفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيروس كورونـــا )كوفيد 19( في مركز ولي العهد 
للتدريب والبحوث الطبية بالمستشـــفى العسكري 
صبـــاح أمس )اإلثنين( المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس؛  بمناسبة 

زيارته مملكة البحرين.

ورحـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة بمديـــر 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة، مؤكدا أّن هـــذه الزيارة 
تأتـــي فـــي إطـــار حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى 
توســـيع نطاق التعاون مع منظمة الصحة العالمية 
فـــي مختلـــف المجاالت وعلى رأســـها دعـــم جهود 
المنظمـــة ومبادراتهـــا الهادفـــة لمواجهـــة فيـــروس 
كورونا على المســـتوى العالمي، معربا عن سعادته 
بافتتـــاح المكتـــب التمثيلـــي للمنظمـــة فـــي مملكة 
البحريـــن والـــذي يمثـــل خطـــوة متقدمـــة لتعزيـــز 

وتيرة التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمة.
وفي هذا اإلطار قدم الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة شـــرحا عن آخـــر التطورات بشـــأن فيروس 
كورونا )كوفيد- 19( وما يتم تنفيذه من إجراءات 
احترازيـــة ووقائية بهذا الشـــأن، مؤكـــدا أّن مملكة 
البحريـــن كانـــت مـــن الدول الســـباقة في تشـــكيل 
فريـــق وطنـــي لقيـــادة وتنســـيق الجهـــود الوطنية 
مختلـــف  علـــى  الجائحـــة  هـــذه  مواجهـــة  لســـبل 
المســـتويات، وقد تحققـــت الكثير مـــن اإلنجازات 
بفضـــل الجهـــود المتواصلـــة التـــي تبذلهـــا الكوادر 

الوطنية المؤهلة.
وأضـــاف رئيـــس المجلس األعلى للصحـــة: “نتطلع 
اليـــوم أكثـــر من أي وقت مضـــى لمضاعفة الجهود 
ننظـــر  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  ونحـــن  المشـــتركة، 
بإيجابيـــة كبيـــرة للجهود التي تبذلهـــا المنظمة من 
خـــالل مختلـــف أطر التنســـيق والمحافـــل الدولية 

لتعزيز االستجابة الجماعية لمواجهة الجائحة.
مـــن جانبـــه ،نـــوه المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة 

العالميـــة، بالمبـــادرات واإلجـــراءات العديـــدة التي 
إنشـــاء غرفـــة  المملكـــة ومـــن أهمهـــا  بهـــا  قامـــت 
عمليات لمتابعة مستجدات التعامل مع الفيروس، 
والعـــالج  والحجـــر  للفحـــص  أماكـــن  وتخصيـــص 
واإلمكانـــات  المـــوارد  كافـــة  وتســـخير  والعـــزل 
الوطنيـــة لمواجهـــة الجائحة وتوفيـــر التطعيمات 
للجميع دون اســـتثناء مجانا ممـــا يحقق المفاهيم 

العالمية في تجسيد مبدأ الحق في الصحة.

وأبـــدى تقديـــره بمـــا شـــاهده مـــن جهـــود منســـقة 
وفاعلة خالل قيامـــه بزيارة لعدد من مراكز العزل 
والعـــالج والتطعيم والتي شـــملت مركـــز البحرين 
الدولي للمعارض والمؤتمرات، ومستشـــفى الملك 
حمـــد الجامعـــي، ومستشـــفى قوة دفـــاع البحرين 
)المستشـــفى العســـكري(، ومركز الشامل الميداني، 
ومركز التطعيم في مجمع ســـترة التجاري، ومركز 
الفحـــص مـــن المركبـــات فـــي محافظـــة المحـــرق، 
إلى جانـــب زيارته غرفة العمليـــات التابعة للفريق 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد 
19( وذلـــك ضمن الزيارة الرســـمية التـــي يقوم بها 
المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالمية بمناســـبة 
االفتتـــاح الرســـمي لمكتـــب المنظمـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن. وفـــي ختـــام اللقـــاء، تقدم المديـــر العام 
لمنظمـــة الصحة العالمية بالشـــكر والتقدير لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة ووزيـــرة الصحـــة على 
حســـن االســـتقبال، مؤكـــًدا حـــرص المنظمـــة على 
اســـتمرار التعاون والتنسيق المشـــترك بين مملكة 

البحرين والمنظمة على المستويات كافة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة
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 أكـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح أن الرؤية 
الثاقبـــة والتوجيهـــات الســـامية مـــن عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 

ومتابعة وقيادة 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، للجهود الوطنية 
كان له عظيم األثر في حفظ صحة وسالمة كافة 
المواطنيـــن والمقيميـــن منذ بـــدء الجائحة وحتى 

اليوم.
لمنظمـــة  الرســـمي  المكتـــب  افتتـــاح   وقالـــت إن 
الصحـــة العالميـــة فـــي مملكـــة البحرين فـــي مثل 
هـــذه الظـــروف االســـتثنائية التـــي يمر بهـــا العالم 
للتصـــدي لجائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيد19-( 
يبرهن على الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة 
لحفـــظ صحـــة وســـالمة الجميع فـــي مواجهة كل 
الظـــروف، منوهـــًة بأن هـــذا االفتتاح يعـــد إنجازًا 
جديًدا يضاف لســـجل إنجازات المملكة وشـــهادة 
نفتخـــر بهـــا مـــن منظمة الصحـــة العالميـــة وهو ما 
يعكـــس ثقتها بالـــدور الذي تقوم بـــه البحرين في 
المجال الصحي، مشـــيرة إلـــى أن افتتاح المكتب 
الرسمي للمنظمة بالمملكة سيعزز التعاون والعمل 
والتنســـيق المشترك بين وزارة الصحة في مملكة 
البحرين ومنظمة الصحة العالمية وسيسهل تبادل 
الخبرات والمعلومات لمكافحة األوبئة واألمراض 

وتطوير الخدمات الصحية والعالجية.
 جـــاء ذلـــك خـــالل المؤتمـــر الصحفي الـــذي عقده 
الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
صباح أمـــس في مركز ولي العهد للبحوث الطبية 
بمشـــاركة  العســـكري،  بالمستشـــفى  والتدريـــب 
المديـــر العام لمنظمـــة الصحة العالميـــة تيدروس 
غيبريســـوس، والممثـــل المعيـــن لمكتـــب منظمـــة 
الصحة العالمية بمملكة البحرين تسنيم عطاطرة، 
الفتتـــاح  البحريـــن  لمملكـــة  زيارتهمـــا  بمناســـبة 

المكتب الرسمي للمنظمة في المملكة.
 وقـــد اســـتعرضت الوزيـــرة الصالح جهـــود مملكة 
البحرين في مواجهة فيروس كورونا على الصعيد 
المحلـــي، وذلـــك انطالقـــًا مـــن توجيهـــات جاللـــة 
الملـــك، والمتابعـــة المباشـــرة مـــن صاحب الســـمو 
الملكي ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، حيث 
قامت المملكة بوضع االســـتراتيجيات االستباقية 
وخطـــط التعامل مع كافـــة الســـيناريوهات وذلك 
قبـــل اإلعالن عن أول حالة قائمة في المملكة في 
فبرايـــر 2020. الفتـــة إلى ما تم اتخـــاذه من كافة 
اإلجراءات االحترازية والوقائية واالســـتعدادات 
المبكـــرة وتطبيـــق اإلجـــراءات الالزمـــة المتوائمة 
مـــع المعاييـــر الدوليـــة وتوصيات منظمـــة الصحة 
العالمية لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أنه قد تم 
تشـــكيل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا المختـــص بوضـــع البروتوكـــوالت الالزمة 
فـــي مختلـــف مســـارات التعامـــل مـــع الفيـــروس، 
وإنشـــاء غرفـــة عمليـــات تعمل على مدار الســـاعة 
لمتابعة المســـتجدات وتتبع كافة العمليات، وهي 
مركز انطالق اســـتراتيجيات االســـتجابة الفورية 

في المراحل المختلفة للتصدي للفيروس.

استراتيجية متكاملة

 وتابعـــت الصالـــح أنـــه وقبـــل تســـجيل أول حالة 
اســـتراتيجية  تـــم وضـــع  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
إعالمية متكاملة مـــن خالل اعتماد وتفعيل دليل 
األزمات لإلعالم واالتصـــال إلدارة األزمة إعالميًا 
والتعامـــل اإلعالمـــي األمثـــل لمواجهـــة التحـــدي 
بكافـــة الســـيناريوهات المتوقعة اســـتباقًيا وآنًيا، 
بجانـــب إطـــالق الحمـــالت التوعويـــة المســـتمرة 
والمتجددة حســـب المستجدات والتي من خاللها 
أيضًا يتم اإلعالن المســـتمر عن كافة االحصائيات 
والمعلومات بدقة وشـــفافية وعلى مدار الســـاعة 
وبلغـــات  اإلعـــالم  وســـائل  مختلـــف  خـــالل  مـــن 

متعددة.
 وأضافت الوزيرة أن المملكة اتبعت استراتيجية 
“التتبع، الفحص، العالج” لحصر المخالطين والحد 
مـــن انتشـــار الفيروس فـــي المجتمـــع، إضافة إلى 
تكثيف الفحوصات العشوائية في مختلف مناطق 
المملكـــة، ووفـــرت البحريـــن مجاًنـــا الفحوصـــات، 
والعـــالج، والتطعيـــم للمواطنيـــن والمقيميـــن مما 
مســـتوى  علـــى  ســـباقة  بمكانـــة  تحظـــى  جعلهـــا 
العالـــم مـــن حيـــث نســـبة الفحوصـــات والتعافـــي 
والتطعيمات، وتوفير فحوصات مختبرية يومية 
تصل إلى 20 ألف فحص PCR في اليوم للكشـــف 
المبكر عن الحاالت القائمة لســـرعة الوصول إليها 

وسرعة عالجها وتعافيها.

بروتوكوالت العالج

 وتطرقت الوزيرة إلى البرتوكوالت العالجية وما 
قامـــت به المملكة من خـــالل تحديث بروتوكولها 

العالجـــي وإجازتهـــا مختلف األدويـــة التي أثبتت 
كفاءتهـــا فـــي عـــالج الحـــاالت القائمـــة، إذ أنه بعد 
الدراسات المســـتفيضة من قبل لجنة التطعيمات 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  والهيئـــة 
تطعيمـــات   6 البحريـــن  أجـــازت  فقـــد  الصحيـــة، 
متنوعـــة وأتاحـــت حريـــة االختيـــار للجميـــع، كما 
أجـــازت تطعيم الفئـــة العمرية البالغـــة من 12-17 
عاًما، والحوامل والمرضعات وكبار السن والفئات 

المعرضة للخطر.

الحزمة المالية

 وفـــي إطـــار االســـتجابة الفورّيـــة التـــي اتخذتهـــا 
فيـــروس  تداعيـــات  لمواجهـــة  البحريـــن  مملكـــة 
كورونـــا ودعـــم القطاعـــات االقتصادّيـــة، أشـــارت 
الوزيـــرة فـــي هذا الصـــدد إلـــى أنه قد تـــم إطالق 
حزمـــة ماليـــة واقتصاديـــة تجـــاوزت قيمتهـــا 4.5 
مليـــار دينـــار )حوالي 12 مليـــار دوالر أميركي( أي 
مـــا يعادل ثلـــث الناتـــج المحلي اإلجمالـــّي لمملكة 
البحرين، تهدف إلى إسناد القطاعات االقتصادية 
الخـــاص  والقطـــاع  الجائحـــة،  جـــراء  المتضـــررة 
والمواطنيـــن ودعم األجور وحمايـــة الوظائف بما 
يسهم في تعزيز التوجه نحو التعافي االقتصادي 
المنشـــود لمملكـــة البحرين. ومازالت هـــذه الحزم 

مستمرة.

التحول الرقمي

علـــى  المملكـــة حرصـــت  أن  الصالـــح  وأضافـــت   
تعزيز التحّول الرقمي لكافة الخدمات الحكومية 
إلـــى  مـــن جودتهـــا ويدعـــم كفاءتهـــا،  يعـــزز  بمـــا 
اإللكترونيـــة  المنّصـــات  نطـــاق  توســـيع  جانـــب 

والتكنولوجية.
 وعلـــى صعيد جهـــود المملكة الدوليـــة فقد بينت 
الوزيـــرة أن البحريـــن لم تغفل عـــن القيام بدورها 
عبر تعزيـــز التعاون الدولي لدعـــم جهود التصدي 
للجائحـــة لمختلـــف دول العالـــم بمـــا يســـهم فـــي 

القضاء على الجائحة عالمًيا.

دعم استراتيجي وتقني

 مـــن جانبـــه، أعرب المديـــر العام لمنظمـــة الصحة 
عـــن  أدهانـــوم غيبريســـوس  تيـــدروس  العالميـــة 
شـــكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، ومملكـــة البحريـــن على 

حسن وكرم الضيافة.
 وأشـــار إلـــى أن افتتـــاح مكتـــب منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة في مملكة البحريـــن يأتي لتقديم الدعم 
االســـتراتيجي والتقنـــي فـــي القطـــاع الصحي بما 

يســـهم فـــي ضمـــان جـــودة واســـتدامة الخدمـــات 
المقدمـــة لمواصلـــة تعزيـــز الصحـــة العامـــة علـــى 
الصعيـــد المحلـــي واإلقليمـــي والدولـــي، الفتا إلى 
أن مكتب المنظمة سيعمل مع وزارة الصحة على 
تحديـــد وتعزيز المجـــاالت الرئيســـية التي تحقق 
فيهـــا مملكة البحرين الريادة كمركز لبناء القدرات 
في اإلقليم، وتبني أفضل الممارســـات في القطاع 
الصحـــي بما يعـــزز دورها في صناعة السياســـات 

الصحية على نطاق أشمل.
 وأعرب عن تقديره لما شـــاهده من جهود منسقة 
وفاعلـــة خـــالل زيارتـــه لعدد مـــن مراكـــز الفحص 
والعـــزل والعـــالج والتطعيم التي عكســـت اهتمام 
مملكة البحرين وكفاءتهـــا العالية في التعامل مع 
الفيروس في مختلف مراحله، حيث تعد المملكة 
من الدول الرائدة في االستجابة العالمية للتعامل 
مع جائحة فيروس كورونا بشكل شمولي ومبتكر.
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  عـــام  مديـــر  وأشـــاد   
بمشـــاركة المـــرأة فـــي جهـــود التصـــدي لجائحـــة 
فيـــروس كورونـــا في مملكـــة البحرين، كما أشـــاد 
بالمؤشـــرات اإليجابيـــة التي حققتهـــا المملكة في 
تســـطيح منحنى الفيـــروس وخفض الوفيات إلى 

أقل مستويات منذ بداية الجائحة.
 وأضـــاف أن منظمـــة الصحـــة العالمية ســـتواصل 
التعـــاون مـــع مملكـــة البحريـــن وكافـــة دول العالم 
ومضاعفة الجهود المشتركة للقضاء على جائحة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(.

إحصائيات التطعيم

عضـــو  الصحـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــد  جهتـــه،  مـــن   
الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
)كوفيد19-( وليد المانع، أن المملكة حرصت ومنذ 
اليـــوم األول على تعزيز الشـــفافية وإطالع الرأي 
العـــام على كافة المســـتجدات الخاصـــة بفيروس 
كورونـــا، وهو مـــا جعل مـــن وزارة الصحة مصدرًا 
موثوًقا للجميع الستقاء المعلومات واالحصائيات 

حول ما يتعلق بمسارات التعامل مع الفيروس.
 واســـتعرض المانـــع أبـــرز اإلحصائيـــات المتعلقـــة 
بالتطعيمـــات حيث أشـــار إلى أن مملكـــة البحرين 
أكملت تطعيم مليون شخص بمختلف التطعيمات 
التـــي تمت إجازتها بما ُيعـــادل 70 % من إجمالي 
عـــدد الســـكان، ومـــا نســـبته 89 % مـــن المؤهلين 
للتطعيـــم، في حين بلغت نســـبة المســـجلين ألخذ 
التطعيـــم 99 %، كمـــا وّفـــرت البحريـــن أكثـــر مـــن 
4.5 مالييـــن جرعة من مختلف أنواع التطعيمات 
كافـــة لتغطية متطلبات هـــذا العام والعـــام القادم 
إلـــى جانـــب الجرعـــات المنشـــطة، ورفـــع الطاقـــة 

االستيعابية لعدد جرعات التطعيم لتصل إلى 31 
ألف جرعة يوميًا من خالل 31 مركًزا موزًعا على 

كافة مناطق البحرين.
 ولفت المانع إلى أنه تم تخصيص مســـارات لكبار 
الســـن دون الحاجـــة للتســـجيل المســـبق لمواعيد 
التطعيـــم، كما تم تحديث بروتوكول أخذ الجرعة 
المنشـــطة لتكون شـــهرًا واحدًا لهذه الفئة والفئات 

األكثر عرضة للخطر.
 وفيمـــا يتعلق بتطعيم األطفال البالغين من العمر 
12 - 17 عاًما فقد بين المانع أن النســـبة بلغت 44 
% ممـــن تلقـــوا جرعتين، وما نســـبته 63 % ممن 
تلقـــوا الجرعة األولى بعد إجـــازة تطعيم األطفال 

في المملكة.

إحصائيات الفحوصات

المختبريـــة  الفحوصـــات  إحصائيـــات  وحـــول   
لفيـــروس كورونـــا أوضـــح المانـــع أنه تم تدشـــين 
مركزيـــن إضافييـــن للفحص مـــن المركبات ليصل 
المجموع إلى 3 مراكز موزعة في مختلف مناطق 
البحرين، وتجاوزت عـــدد الفحوصات المختبرية 
التـــي أجرتهـــا مملكـــة البحرين في إطـــار جهودها 
للتصدي للفيروس ما يزيد على 5 ماليين، لتحتل 
بذلـــك مراتـــب متقدمـــة بنســـبة الفحوصـــات لكل 
1000 شـــخص، أي أن مجمـــوع هـــذه الفحوصات 
يبلـــغ ثالثـــة أضعاف ونصـــف تعداد ســـكان مملكة 
البحريـــن وهو تأكيٌد على الحـــرص على الوصول 
للحـــاالت القائمـــة بشـــكل مبكـــر وبالتالـــي ســـرعة 

عالجها وتعافيها.
 وأضـــاف المانـــع أن مملكـــة البحريـــن اســـتطاعت 
خـــالل فترة وجيزة خفض نســـبة الحاالت القائمة 
بعـــد أن تجاوزت الــــ3000 حالة فـــي اليوم أواخر 
شـــهر مايـــو الماضـــي إلى أقـــل مـــن 100 حالة في 
اليوم خالل شهر يوليو، وهو نتاج العمل الدؤوب 
موقعـــه  فـــي  كاًل  البحريـــن  لفريـــق  والمتواصـــل 
وإيمانـــه بأن صحة وســـالمة الجميع هـــي أولوية 

قصوى ال يمكن التهاون فيها.
 وقـــال المانـــع إن هـــذه الجهـــود اجتمعـــت وعًيـــا 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  كافـــة  مـــن  والتزاًمـــا 
باإلجـــراءات االحترازية واالقبال علـــى التطعيم، 
مـــا أســـهم في وصولنـــا اليـــوم للمســـتوى األخضر 
وفـــق آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة لمســـتوى انتشـــار 

فيروس كورونا.

اإلشارة الضوئية

 وتطرق المانع إلى آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
انتشـــار فيروس كورونـــا، التي تعد آليـــة متقدمة 

وواضحـــة المعاييـــر، يتـــم علـــى أساســـها فتـــح أو 
إغالق القطاعـــات المختلفة في مملكـــة البحرين، 
حيـــث تتكـــون اآلليـــة مـــن 4 مســـتويات تعتمـــد 
على متوســـط نســـبة الحاالت القائمة من إجمالي 
الفحوصـــات، وتحـــدد اآللية ضوابـــط وإجراءات 
التعامل لكل مســـتوى من مستويات اآللية، وهذه 
اآلليـــة تطرقـــت لهـــا “الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 
فيروس كورونا” بشكل موسع للتوعية بإجراءات 
وجهـــود  األربعـــة،  مســـتوياتها  مـــن  مســـتوى  كل 
الحملـــة اإلعالميـــة مســـتمرة منذ بدايـــة الجائحة 

حتى اليوم.
 وأشـــار المانع إلى ما قامـــت به البحرين أيًضا من 
خالل تعزيز التواصل مع مختلف الشـــرائح وفتح 
قنـــوات فاعلـــة عبر تدشـــين خـــط اتصـــال وطني 
444 يقـــوم بالـــرد علـــى استفســـارات المواطنيـــن 
والمقيمين وإرشادهم إلى الطرق السليمة للتعامل 
في حاالت اإلصابة أو عند المخالطة، وقام المركز 
بالرد منذ فبراير 2020 على ما يزيد عن 5 ماليين 
مكالمـــة، مضيفـــا إلـــى أن مملكـــة البحريـــن كانـــت 
مـــن أوائـــل الـــدول التـــي قامـــت بتدشـــين تطبيق 
إلكتروني “مجتمع واعي” لمتابعة الحاالت القائمة 
والمخالطيـــن بـــكل خصوصيـــة وســـرية، وإضافة 
بعـــض المميـــزات لـــه المتمثلـــة فـــي أخـــذ مواعيد 
التطعيـــم والفحوصات، وإظهار حالة المســـتخدم 
مـــن حيـــث التطعيـــم والتعافـــي عبـــر لون الشـــعار 
لدخول المرافق واالستفادة من الخدمات بحسب 

اإلجراءات المعلن عنها.
 وفـــي ختـــام حديثه وجـــه المانع الشـــكر لكل فرد 
واعـــي ســـاهم بالتزامـــه باإلجراءات فـــي الحفاظ 
علـــى صحته وصحة محيطه ومجتمعه والجميع، 
فمـــا تحقق من إنجـــازات نفخر بها اليوم هي نتاج 

تكاتف وتعاون الجميع.

حزمة شاملة

 مـــن جهتها، هنأت الممثـــل المعين لمكتب منظمة 
الصحة العالمية بمملكة البحرين تسنيم عطاطرة 
المملكـــة علـــى مـــا وصلت إليـــه اليوم ومـــا حققته 
من إنجازات تســـتحق التحية منذ بداية الجائحة 
وحتـــى يومنـــا هـــذا، مؤكـــدة أن مملكـــة البحريـــن 
كانـــت وال تـــزال مـــن أوائل الـــدول التـــي اتخذت 
خطـــوات اســـتباقية ومبـــادرات ناجحـــة في دعم 
الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا 
)كوفيـــد19-(، وأثبتـــت اســـتراتيجيتها المحكمـــة 
التـــي انتهجتهـــا فاعليتهـــا في التصـــدي للجائحة، 
مشـــيرة إلـــى أن منظمـــة الصحـــة العالميـــة كانـــت 
تتابع عن كثب اســـتجابة الدول األعضاء لجائحة 

فيروس كورونا وتقوم بتقييمها.
قامـــت  البحريـــن  أن  إلـــى  عطاطـــرة  ولفتـــت   
بتطبيق حزمة شـــاملة من اإلجراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائية لمكافحة انتقال الفيروس من 
قبل اكتشـــاف أول حالـــة قائمة بفيـــروس كورونا 
والـــذي كان لـــه انعكاســـات إيجابيـــة، إلـــى جانـــب 
الرصـــد الدقيق لوضـــع الجائحة مـــن أجل تطبيق 
االســـتجابة على أســـس معرفيـــة ومعلوماتية، مع 
مراعاة التداعيات االقتصادية واالجتماعية لهذه 

التدابير.
كبيـــرة  جهـــودًا  بذلـــت  البحريـــن  أن  وأضافـــت   
لضمان االســـتمرارية الكاملـــة لمجموعة الخدمات 
الصحية األساسية حتى يتمكن األشخاص الذين 
يحتاجون إلى عالج الحاالت الصحية األخرى من 

االستمرار في تلقي العالج دون انقطاع.
 وقالت عطاطرة إننا نقدر جهود البحرين الدؤوبة 
نحـــو تحقيـــق التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة، فقـــد 
أعلنت منظمة الصحة العالمية العاصمة البحرينية 
المنامة “مدينًة صحيـــًة لعام 2021”. لتكون بذلك 
المنامة أول عاصمة في الشـــرق األوســـط تحصل 
علـــى مثل هـــذا التكريم، مما أضاف إنجـــاًزا دولًيا 

جديًدا إلى سجل المملكة الغني باإلنجازات.
الصحـــة  منظمـــة  أن  إلـــى  عطاطـــرة  وأشـــارت   
العالميـــة تفخر بتقوية أواصـــر التعاون مع مملكة 
البحريـــن مـــن خـــالل إنشـــاء مكتبهـــا الجديد في 
المملكـــة، وذلك في إطار الجهـــود المبذولة لتعزيز 
الشراكة الحالية والشـــراكة اإلستراتيجية طويلة 
األمـــد مـــن أجل تحقيق هـــدف التغطيـــة الصحية 
الشاملة وضمان حماية صحة المجتمع البحريني 
ورفاهيتـــه، وأن افتتاح هذا المكتب جاء ليتواءم 
مـــع أولويـــات البحرين فـــي االســـتمرار باالهتمام 
بالقطـــاع الصحـــي وضمـــان الحفـــاظ علـــى صحة 
وســـالمة الجميـــع، منوهة بالعمل علـــى تعزيز آلية 
المكتـــب اإلقليمـــي لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة مع 
وزارة الصحـــة نحـــو تحقيـــق األهداف المشـــتركة 

ودعم التغطية الصحية الشاملة.

المنامة- بنا

مدير “الصحة العالمية”: البحرين أظهرت كفاءة 
عالية في التعامل مع الفيروس بمختلف مراحله

 تسطـيــح منحـنــى الفـيــروس وخفــض الوفيــات إلــى أقــل مستويــات محــط تقديرنــا

البحرين مــع  ــاون  ــع ــت ال أواصــــر  بــتــقــويــة  تــفــخــر  الــعــالــمــيــة”  ــة  ــح ــص “ال ــرة:  ــاط ــط ع

الصالح: رؤية جاللة 
الملك وقيادة سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء حمت 

المواطنين والمقيمين

المانع: توفير أكثر 
من 4.5 ماليين جرعة 

من مختلف أنواع 
التطعيمات

افتتاح المكتب 
الرسمي لمنظمة 

الصحة العالمية إنجاز 
يضاف إلنجازات البحرين

تنسيق مشترك في 
مكافحة األوبئة واألمراض 

وتطوير الخدمات الصحية 
والعالجية

تطعيم مليون شخص 
بما ُيعادل 70 % من 
إجمالي عدد سكان 

المملكة

سنواصل التعاون مع 
البحرين وكافة دول 
العالم للقضاء على 

الفايروس

خفض اإلصابات من 
3000 باليوم في 

مايو الماضي ألقل 
من 100 بيوليو
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البلـــدي  مجلـــس  عضـــو  أشـــاد 
محمـــد  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
الظاعن بالجهود الوطنية الكبيرة 
البحريـــن  فريـــق  يبذلهـــا  التـــي 
بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، وجهـــود الفريق الوطني 
الطبي لمكافحـــة جائحة كورونا، 
مشـــيرًا إلى أن االهتمـــام الدولي 
الـــذي حظيت بـــه تجربـــة مملكة 
البحريـــن فـــي التصـــدي للجائحة 
يعكـــس رؤيـــة مدروســـة للوضـــع 
الراهـــن ممـــا ســـاهم فـــي ســـرعة 
البحريـــن لكافـــة  تجـــاوز مملكـــة 

التحديات.
وأشار الظاعن إلى أن زيارة المدير 
العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
تيـــدروس غيبريســـوس لالطالع 
على تجربة المملكة في التصدي 
للجائحة وحرصه على مشاركتها 
لـــدول العالـــم دليـــل علـــى تقـــدم 
القطـــاع الصحـــي،  فـــي  المملكـــة 
مؤكدا أن افتتاح منظمة الصحة 
العالميـــة في مملكة البحرين يعد 
إضافـــة نوعيـــة للقطـــاع الصحي 
تطويـــر  لمواصلـــة  المملكـــة  فـــي 

الخدمات الصحية المقدمة.
وبيـــن أن فريـــق البحريـــن قـــدم 

نموذجا باهرا بما يتعلق بالتدابير 
المواطنيـــن  لجميـــع  الوقائيـــة 
لتوصيـــات  وفقـــا  والمقيميـــن 
فـــي  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
مثمنـــا  للفايـــروس،  مكافحتهـــا 
شـــفافية الفريق الوطنـــي الطبي 
المســـتجدات  آخـــر  بعـــرض 
والتقارير حول فيروس كورونا.

المواطنيـــن  الظاعـــن  ودعـــا 
والمقيميـــن لاللتـــزام بتوجيهـــات 
الفريـــق الوطنـــي الطبـــي باعتبار 
القضـــاء علـــى هـــذه الجائحة في 
المملكة شراكة مجتمعية، مؤكدا 
قدرة الفريق بتنفيذ استراتيجية 
وطنية شـــاملة من أجل مصلحة 
المواطنيـــن  وســـالمة  الوطـــن 
والمقيميـــن عبر تطبيـــق المعايير 
الدولية واإلجـــراءات االحترازية 

لمواجهة فيروس كورونا.

الظاعن: فتح مكتب “الصحة العالمية” دليل على تقدم البحرين عالميا
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الرفاع - المستشفى العسكري

اســـتقبل قائـــد الخدمـــات الطبية 
الملكية اللواء بروفيســـور الشيخ 
خالد بـــن علي آل خليفـــة، المدير 
العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
تيـــدروس أدهانوم غيبريســـوس 
يـــوم األحـــد أثناء زيارتـــه لوحدة 
الميدانيـــة  المركـــزة  العنايـــة 

بالمستشفى العسكري.
وتفضـــل بتقديـــم شـــرٍح مفصـــٍل 
عن التجهيـــزات والخدمات التي 
تقدمهـــا وحـــدة العنايـــة المركـــزة 
جائحـــة  ظـــل  فـــي  الميدانيـــة 
 ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
والتـــي تـــم تجهيزها فـــي مدة لم 

تتجاوز 7 أيام، وتضم 130 سريًرا 
مزوًدا بكامـــل األجهزة والمعدات 
الطبيـــة، إلى جانـــب وجود طاقم 
طبـــي متكامـــل، حيث اســـتقبلت 
الوحـــدة منـــذ افتتاحها في أبريل 
2020 أكثر من 2500 حالة قائمة.

وبعد االنتهاء مـــن الجولة، أعرب 
مدير عام منظمة الصحة العالمية 
عن شكره وتقديره لكافة الجهود 
الطبيـــة  بالخدمـــات  المبذولـــة 
التصـــدي  أجـــل  مـــن  الملكيـــة 
والخدمـــات  كورونـــا،  لفيـــروس 
الطبية المقدمة لمعالجة الحاالت 

القائمة.

أدهانوم يستمع لشرح مفصل عن “العسكري”

تيدروس يعبر عن انبهاره بتجربة البحرين
ــم ــالـ ــعـ ــة” ســـتـــشـــاركـــهـــا مـــــع الـ ــ ــي ــ ــم ــ ــال ــ ــع ــ “الــــصــــحــــة ال

عبـــر المدير العـــام لمنظمة الصحة 
تيـــدروس  الدكتـــور  العالميـــة 
غيبريســـوس عن انبهاره حيال ما 
شـــاهده في البحرين من إنجازات 
مراحـــل  كافـــة  خـــالل  تحققـــت 
التصدي لفيـــروس كورونا “كوفيد 
19“، قائال، أنا فعـــال منبهر بتجربة 
البحرين الســـريعة في االســـتجابة 
للوبـــاء، خصوصـــا فكـــرة الفحـــص 
من المركبات، وإن منظمة الصحة 
العالمية ستشـــارك تجربة البحرين 

مع العالم.
وأضاف، كما أبهرني عدد األبحاث 
التي أجرتها البحرين لفهم فيروس 
كورونا كوفيد 19، مردفا، لقد زرت 
أيضا موقفا للسيارات، تم تحويله 
إلـــى مركز للعناية المركزة وبســـعة 
130 سريرا لتقديم الرعاية، حيث 

أنجز المركز في 7 أيام فقط.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحافي 
الـــذي عقـــد صبـــاح أمـــس االثنين، 
منظمـــة  مديـــر  زيـــارة  بمناســـبة 
الصحة العالمية الدكتور تيدروس 
للبحرين، وبحضور وزيرة الصحة 
وزارة  ووكيـــل  الصالـــح،  فائقـــة 
وممثـــل  المانـــع،  وليـــد  الصحـــة  
فـــي  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
البحرين تنسيم العطاطرة، مؤكدا 
أنه زار مركز إعادة التأهيل والفرز، 
كما عبر عن إعجابه الكبير بخدمة 
الحافـــالت   “ المتنقـــل  الفحـــص 
الزرقـــاء” مؤكـــدا أن البحرين فعالً 
أدارت أزمة الجائحة بشكل طارئ 

وبقيادة فعالة.
و فـــي رده على ســـؤال لــــ “ البالد “ 
حول فريـــق البحرين بقيادة  ولي 
العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، أجـــاب، عندمـــا توجـــد 
القيادة الفعالة، فكل شيء ممكن، 
السياســـي  االلتـــزام  بـــأن  منوهـــا، 
والقيادي عنصر مهـــم للنجاح، كما 
أن الشـــفافية ومشـــاركة البيانـــات 
بشـــكل شـــفاف حيال الجائحة مع 
المواطنيـــن والمقيميـــن مهم، وإن 
البحريـــن شـــاركت المعلومـــات مع 
الجمهـــور بشـــفافية، وتعزيز الثقة 

متواصل.
الصحـــة  منظمـــة  رئيـــس  وعبـــر 
العالمية،عـــن انبهاره بإجمالي عدد 
الفحوصـــات التي أجرتها البحرين 
منـــذ بدايـــة الجائحـــة، ليـــس ذلك 
فحســـب، بـــل األفـــكار االبتكاريـــة 
التـــي نفذتهـــا لتعزيـــز الفحوصات 
كفحص الشـــخص وهو جالس في 

مركبته بشكل سريع.
 وأكد أن الفحص من السيارات عزز 
القـــدرة االســـتيعابية للفحوصات، 
وهو من أكبـــر األرقام للفحوصات 
بالنســـبة لعدد الســـكان في العالم، 
وإذا قمت بفحص 20 ألف شخص 
وهناك حـــاالت إيجابيـــة عليك أن 

أن  ويمكنـــك  المخالطيـــن،  تتبـــع 
تتخيل مستوى العمل الذي يجري 
للمخالطين،  األشـــخاص  ومتابعـــة 
وتقديم المعلومات والمشورة لهم.
وأشـــاد بتحويـــل موقف ســـيارات 
لمركز عناية مشددة، وكيف يمكن 
أن ننســـق العمـــل بين قـــوة الدفاع 
 130 وإنشـــاء  الصحـــة،  ووزارة 
ســـريرا في قســـم العناية المركزة، 
العنايـــة  مـــا يعـــادل أقســـام  وهـــو 
في 3 مستشـــفيات، حيـــث معظم 
المستشـــفيات ال تمتلـــك أكثـــر من 
40 ســـريرا فـــي العنايـــة المركـــزة، 
مهنئا البحرين بانخفاض الحاالت، 
مؤكدا أنه انبهر فعالً من وجود 90 
منشـــورا مـــن األبحاث فـــي العديد 
مـــن المجـــاالت، ويتم إجـــراء هذه 
األبحاث في قسم خاص في مركز 

طبي.
وأعـــرب  تيـــدروس عـــن إعجابـــه، 
مـــن   %  70 البحريـــن  لتطعيـــم 
إجمالـــي الســـكان، وأكثـــر مـــن 90 
الســـكان،  مـــن  البالغيـــن  مـــن   %
كمـــا أن اســـتخدام المملكـــة لدواء 
الـــذي  الجديـــد  النســـيلة  أحـــادي 
منـــع األشـــخاص من الدخـــول إلى 
العنايـــة القصـــوى هـــو أمـــر مهـــم، 
وهـــذا مبهـــر ألنـــه ال يوجـــد كثيـــر 
مـــن الـــدول تســـتخدم هـــذا النوع 
من العالجات، مشـــددا يجب على 
المملكـــة  مواصلـــة الســـعي إلحراز 
التقـــدم للرعاية الصحيـــة الكاملة، 
البحريـــن  أظهـــرت  ولقـــد  مردفـــا، 
الصحيـــة  بالتغطيـــة  التزامهـــا 
الشـــاملة، من خالل قانون التأمين 
الشـــامل الذي تـــم إقـــراره مؤخرًا، 
البحريـــن علـــى مواصلـــة  ونحـــث 
نهجها الشـــامل في حماية شـــعبها 
من الفيـــروس ألن الوباء بعيد عن 
النهايـــة فـــي العالم، مؤكـــدا، يمكن 
للبحريـــن أن تشـــارك خبرتهـــا على 
والعالمـــي. اإلقليمـــي  المســـتوى 
مـــن جانبها، أكدت وزيـــرة الصحة 
فائقـــة الصالـــح، فـــي ردهـــا علـــى 
ســـؤال لــــ “ البالد “، عـــن المحطات 
المهمة والجديدة التي ستشـــهدها 

آليات التعاون بين منظمة الصحة 
البحريـــن،إن  ومملكـــة  العالميـــة 
المحطـــات  عـــن  ســـتعلن  الـــوزارة 
الجديـــدة لعمـــل وزارة الصحة في 
إيجـــاز حكومـــي األربعـــاء المقبل، 
مبينـــة أن اإليجـــاز ســـيركز علـــى 
تبيـــان الـــدور الجديـــد والمحطات 
الجديدة لوزارة الصحة، في إطار 

المنظومة الصحية الجديدة.
بافتتـــاح  الوزيـــرة  ورحبـــت 
فـــي  للمنظمـــة  الرســـمي  المكتـــب 
مكتـــب  كأول  البحريـــن  مملكـــة 
بالمنطقـــة وفي مثل هذه الظروف 
االســـتثنائية التـــي يمـــر بهـــا العالم 
للتصدي لجائحـــة فيروس كورونا 
يبرهـــن على الجهـــود الكبيرة التي 
تقـــوم بهـــا المملكـــة لحفـــظ صحة 
وســـالمة الجميع فـــي مواجهة كل 

الظروف.
وأكدت الصالح أن افتتاح المكتب 
ســـيعزز التعاون والعمل والتنسيق 
المشـــترك بيـــن وزارة الصحـــة في 
مملكـــة البحريـــن ومنظمة الصحة 
العالمية وسيسهل تبادل الخبرات 
األوبئـــة  لمكافحـــة  والمعلومـــات 
الخدمـــات  وتطويـــر  واألمـــراض 
مشـــيدة  والعالجيـــة،  الصحيـــة 
بـــدور المنظمـــة المهم والبـــارز في 
دعـــم جهـــود مختلـــف دول العالـــم 
لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

مملكـــة  أن  الوزيـــرة  وأوضحـــت 
عبـــر  تغفـــل دورهـــا  لـــم  البحريـــن 
تعزيز التعاون الدولي لدعم جهود 
التصـــدي للجائحـــة لمختلـــف دول 
العالم بما يســـهم في القضاء على 

الجائحة عالمًيا.
وعلـــى صعيـــد متصل، أشـــار مدير 
أن  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
المنظمـــة تتعاون مـــع الصين فيما 
يتعلـــق بالتحقيق مـــن أجل معرفة  
لقـــد  مؤكـــدا،  الفيـــروس،  أصـــل 
أنجـــزت المنظمة المرحلـــة األولى 
من التحقيق وقد تم نشـــر التقرير 
بعـــد االنتهـــاء مـــن هـــذه المرحلة، 
وبخصوص المرحلة الثانية فلدينا 
تحديـــات علينـــا مواجهتهـــا، وهي 

متعلقة بمشـــاركة البيانات، مردفا، 
نحـــن ال نريـــد أن نلوم أحـــد ولكننا 
الفيـــروس،  أصـــل  معرفـــة  نريـــد 
وكيف انتشـــر منـــذ البدايـــة لنتهيأ 
مهـــم  التعـــاون  الن  للمســـتقبل 

للجميع.
وحول الجهود الكبيرة التي بذلتها 
المملكة العربية السعودية إلنجاح 
موســـم الســـعودية بظل “كورونا”، 
بـــه  قامـــت  الـــذي  العمـــل  أن  أكـــد 
الحـــج  خـــالل  رائـــع،  الســـعودية 
الماضي والحـــج لهذا العام، والذي 
جعـــل عـــدد اإلصابـــات بمســـتوى “ 

صفر”.
بـــدوره، أكـــد وكيـــل وزارة الصحة 
دلتـــا  المتحـــور  أن  المانـــع  وليـــد 
هـــو األشـــد خطـــورة فـــي الوقـــت 
أن  الجميـــع  مطمئنـــا  الحالـــي، 
نســـبة التطعيمـــات فـــي البحريـــن 
وانخفـــاض عـــدد اإلصابـــات، أمـــر 
مهـــم، داعيـــا لاللتـــزام باإلجراءات 
كوســـيلة  واالحترازيـــة  الوقائيـــة 

ناجحة لمنع انتشار الفيروس.
وختاما، قالت ممثل مكتب منظمة 
البحريـــن  فـــي  العالميـــة  الصحـــة 
تســـنيم عطاطـــرة  إن خلـــط بعض 
اللقاحـــات  آمـــن وفعـــال، وهـــذا ما 
أوردته إحدى الدراسات الحديثة، 
كمـــا في اســـتخدام فايـــزر كجرعة 
ثانية مع أســـترازينكا، والدراسات 
جاريـــة عـــن خلـــط غير أنـــواع من 

اللقاحات.
التوصيـــة  أن  العطاطـــرة  وأكـــدت 
األخيـــرة لمنظمة الصحـــة العالمية 
توصـــي اعتمـــاد نفـــس الجرعتين، 
وكل مـــا يتـــم أقـــراره أو يســـتجد 
مـــن توصيـــات فـــي هـــذا المجـــال 
بنـــاء  يأتـــي  فهـــو  المنظمـــة  مـــن 
علـــى النتائـــج العلميـــة للدراســـات 
المستمرة والمتطورة التي تجريها 
أو تتابعهـــا المنظمة عن الفيروس، 
مؤكـــدة أن كل المســـتجدات تأني 
نتيجـــة على النتائـــج العلمية التي 

تقدمها الدراسات.

بدور المالكي

محمد الظاعن

تيدروس غيبريسوس

محرر الشؤون المحلية

المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية
Û  افتتــاح أمــس علــى هامــش  يــوم  تشــرفت صبــاح 

مكتــب منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين، 
بلقــاء المدير العــام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور 
تيــدروس أدهانــوم غبريســيوس، حيــث كان اللقــاء 
ُمفعًما بالمحبة والسعادة بعد اختيار مملكة البحرين 
العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  إقليمًيــا  مركــًزا  لتكــون 
واختيــار أحــد أبراج الخير التي أسســتها المؤسســة 
الملكية لألعمال اإلنســانية لتكون مقًرا لهذا المكتب 

مصدر فخر واعتزاز للجميع.
Û  وخــالل اللقــاء اســتعرضت مــع الدكتــور تيــدروس

العديــد مــن الموضوعــات وســجلت لــه عدة رســائل 
مهمــة تأتي في إطــار الدعم الالمحــدود الذي أولته 
مملكــة البحريــن فــي مشــروعها الوطنــي لمكافحــة 
جائحــة كورونــا )كوفيد19( بتوجيهــات عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
وبرئاســة ولــي العهــد رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، حيث كان 
لهــذه اإلدارة الحكيمــة الــدور الفاعــل والمتميــز فــي 
إدارة األزمة الراهنة وإدارة القطاع الصحي بكفاءة 
والمتواصــل  الــدءوب  العمــل  خــالل  مــن  واقتــدار 
لتســطيح المنحنــى الوبائــي ألزمــة كورونــا وهذا ما 
لمســناه فــي الفتــرة الحاليــة بتراجع عــدد اإلصابات 
وقلــة عــدد الوفيــات. هــذه القيــادة الحكيمــة التــي 

شــارك فيهــا عــدد كبير من المخلصين مــن أبناء هذا 
الوطــن العزيــز وبتعــاون هــذا الشــعب الوفــي، لهــي 
قيادة تســتحق اإلشــادة والفخر واالعتــزاز للبحرين 

ملًكا وحكومة وشعًبا.
Û  وأولى هذه الرسائل التي حرصت على إيصالها بأننا

نفخــر جميًعــا ونعتز باختيار مملكــة البحرين لتكون 
الحاضنة لمكتب منظمة الصحة العالمية األمر الذي 
لــه داللــة واضحة علــى ثقة مدير المنظمــة وتقديره 
للبحرين وقدرتها على تخطي الصعاب، فقد ضربت 
اإلخــالص  فــي  التجــارب  أروع  الغاليــة  مملكتنــا 
واإلبــداع وبــذل الجهــود الدءوبــة مــن الجميــع بــال 
اســتثناء قيادة وحكومة وشــعًبا، من خالل احتواء 
الفيــروس والحد من انتشــاره، ومــا هذا االختيار إال 
صورة مشــرفة من صور التخليد التي ســيتعلم منها 
الجميــع فــي جميــع أنحــاء العالــم، بأنــه ليــس هنــاك 

شيء مستحيل مهما كانت الظروف الصعبة.
Û  كمــا أوصلت لــه تقديرنا وســعادتنا الغامــرة باختيار

موقــع مكتــب المنظمــة الــذي ســتنطلق أعمالــه مــن 
خــالل بــرج الخيــر وهــو بــرج األيتــام الــذي شــيدته 
مــن  بدعــم  اإلنســانية  لألعمــال  الملكيــة  المؤسســة 
ليكــون صرًحــا مــن صــروح  المفــدى  الملــك  جاللــة 
الخير ورافًدا من روافد العطاء لمشــروعات األيتام 
المســتقبلية، األمــر الذي ســيجعل من عمــل المنظمة 

في مملكة البحرين عماًل يشــع بالخير والبركة بإذن 
هللا تعالــى، فليــس هنــاك أجمــل وأنبــل مــن خدمــة 

األيتام.
Û  أما الرســالة األهم التي حازت على إعجاب الدكتور

تيدروس، فهي الخاصة باألصداء الجميلة والعالمية 
التــي حظيــت بهــا حملــة )فينــا خيــر(، تلــك الحملــة 
الرائعــة التــي تجملــت بصــور اللفتة اإلنســانية التي 
حملتها مملكة البحرين على عاتقها من خالل تعزيز 
مفهــوم التكافــل االجتماعــي ومســاهمة الجميع في 
التخفيــف مــن األضــرار الناجمة من جائحــة كورونا 
)كوفيــد 19(، وذلــك بعــد أن وجــه صاحــب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة 
الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب رئيــس 
مجلس أمناء المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية 
ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفــة بأهمية دعم 
جهــود الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس 
بمبــادرة  ســموه  قــام  حيــث  )كوفيــد19(،  كورونــا 
تدشــين حملة )فينا خير( التي ضربت أروع األمثلة 
فــي التالحم الشــعبي من خــالل إعطــاء المواطنين 
شــرف المســاهمة في دعــم مختلف المجــاالت التي 
تضــررت خــالل الجائحــة، حيــث تم جمــع التبرعات 
وتــم  والمقيميــن  والمواطنيــن  المؤسســات  مــن 
توزيعهــا علــى عــدة مجــاالت من أهمها دعــم الفئات 

المتضــررة خــالل الجائحــة وباالخــص المســاعدات 
االجتماعية، إضافة إلى دعم مشروعات التعليم من 
خــالل دعم طلبة المدارس بالحواســيب، ومشــروع 
إنتــاج الكمامــات وتوزيعهــا بالمجــان فــي الظــروف 

الصعبة وغيرها من المشروعات. 
Û  ولعــل أجمــل شــيء أســعدنا بالفعــل المفاجــأة التــي

أعلن عنها جاللة الملك المفدى حفظه هللا ـ كعادته ـ 
بتوجيه جاللته ببناء مستشفى كبير بجانب المركز 
الخاص باألبحاث ودراســة األمراض المعدية، وذلك 
القيــادة  مــع  المشــرفة  المواطنيــن  لوقفــة  تخليــًدا 

والوطن.
Û  المركــز لهــذا  والســداد  التوفيــق  كل  أتمنــى 

فــي  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  الجديــد  اإلقليمــي 
مملكــة البحريــن، ليقــوم بــدوره الفاعــل فــي تعزيــز 
االســتراتيجيات الصحيــة فــي جميــع أنحــاء العالم، 
وليكــون صــورة مشــرقة لنقــل التطــور الكبيــر الــذي 
يشهده القطاع الصحي في البحرين بدعم ومؤازرة 
قيادتنــا الحكيمــة. والشــكر موصول لســعادة وزيرة 
الصحــة األخــت فائقة بنت ســعيد الصالــح والطاقم 
الطبــي علــى دورهم الكبير والرائــع، وإن هذا المركز 
السياســات  تشــكيل  فــي   - بالشــك   - سيســاهم 

والبرامج الصحية العالمية.

د. مصطفى السيد
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ناس: تعميق الروابط االقتصادية بين “التعاون اإلسالمي” وروسيا
الدوليـــة قـــازان  بقمـــة  للمشـــاركة  البحريـــن  يغـــادر  “الغرفـــة”  وفـــد 

غادر مطـــار البحرين الدولي مســـاء امس 
وفـــد من غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين 
برئاســـة رئيس الغرفة ســـمير ناس متجهًا 
جمهوريـــة  عاصمـــة  قـــازان،  مدينـــة  إلـــى 
الفيدرالـــي  لالتحـــاد  التابعـــة  تتارســـتان 
القمـــة  أعمـــال  فـــي  للمشـــاركة  الروســـي، 
االقتصاديـــة الدوليـــة التـــي تجمع روســـيا 
والبلـــدان األعضـــاء فـــي منظمـــة التعاون 
اإلســـالمي بنســـختها الثاني عشـــر، والتي 
ســـتقام فـــي الفتـــرة بيـــن 28 و30 يوليـــو، 

تحت شعار “االستهالك الواعي”.
ويضـــم الوفد، المتوجه إلى قـــازان والذي 
يترأســـه رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحريـــن، كال مـــن:  النائـــب األول لرئيس 
المكتـــب  الغرفـــة خالـــد نجيبـــي، وعضـــو 
التنفيذي  باســـم الساعي ، وعضو مجلس 
لجنـــة  ، ورئيـــس  الســـلوم  اإلدارة  أحمـــد 

الثروة الغذائية خالد األمين، للمشاركة في 
أعمال القمة التي تأتى بمشـــاركة واســـعة 
من ممثلي المنظمات الدولية والحكومية 
دبلوماســـية  وشـــخصيات  والماليـــة 
وسياســـية فضاًل عن المستثمرين ورجال 

األعمال.
بدوره، قال رئيس الغرفة إن المشاركة في 
القمة االقتصاديـــة الدولية فرصة لتعميق 
التجاريـــة  والصـــالت  الروابـــط  وتوثيـــق 
واالقتصاديـــة بما يخـــدم مصالح البحرين 
والمنطقـــة، مشـــيرا إلـــى أن القمـــة تمثـــل 
حدثـــا دوليـــا مهمـــا وفرصـــة للغرفـــة؛ لكي 
تشـــارك بخبراتهـــا وتجربتها فـــي مختلف 
القضايـــا االقتصاديـــة والتجاريـــة الدولية 
والمســـاهمة فـــي إيجـــاد حلـــول لمعالجـــة 
يواجههـــا  التـــي  االقتصاديـــة  التحديـــات 

العالم جراء تداعيات جائحة كورونا.

الغرفـــة أن مشـــاركة وفـــد  وذكـــر رئيـــس 
ســـتتركز  القمـــة  أعمـــال  فـــي  البحريـــن 
علـــى عـــدة محـــاور رئيســـية ذات أهميـــة 
إســـتراتيجية للبحريـــن والمنطقـــة عموما 
وهي آليـــات تعزيز األمن الغذائي، وســـبل 
إلـــى  الحـــالل  زيـــادة صـــادرات منتجـــات 
وزيـــادة  اإلســـالمية،  والـــدول  البحريـــن 
علـــى  والتجـــاري  االســـتثماري  التبـــادل 
كل المســـتويات واألصعـــدة، موضحـــًا أن 
البحريـــن ترتبـــط بعالقـــات متطـــورة مـــع 
جمهوريـــة تتارســـتان علـــى كافـــة الصعد، 
مختلـــف  علـــى  إيجابيـــا  نمـــوًا  وتشـــهد 
واالســـتثمارية  التجاريـــة  المســـتويات 
والصناعيـــة بمـــا يحقق تطلعـــات ورغبات 

البلديـــن الصديقيـــن ويخـــدم اقتصادهـــم 
الوطني.

وأوضـــح أن القمـــة االقتصاديـــة الدوليـــة 
“روســـيا - العالـــم اإلســـالمي” في نســـخها 
الماضيـــة كانـــت لهـــا بصماتهـــا الواضحـــة 
في تنمية ســـبل التعـــاون االقتصادي بين 
دول منظمـــة التعاون اإلســـالمي وروســـيا 
البحريـــن  مملكـــة  أن  مؤكـــدا  االتحاديـــة، 
الثنائيـــة  عالقتـــه  تعزيـــز  علـــى  تحـــرص 
لتنميتهـــا  البلـــدان وتســـعى  مـــع مختلـــف 
وتطويرهـــا فـــي المجـــاالت كافـــة، معرًبـــا 
عـــن تطلعـــه إلى نجـــاح القمة في توســـيع 
آفـــاق التعـــاون المشـــترك بيـــن مجتمعات 
أعمال الدول المشـــاركة وترسيخ التعاون 
االقتصـــادي فيمـــا بينهـــم بمـــا يســـهم فـــي 
تنشـــيط الحركـــة التجارية واالســـتثمارية 

والصناعية.

المنامة - الغرفة

المنامة - جهاز الخدمة المدنية

العهـــد  ولـــي  لتوجيهـــات  تنفيـــذًا 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
حمـــد آل خليفـــة، بمنـــح رتبتيـــن 
اســـتثنائية فـــي الخدمـــة المدنية 
أو مـــا يعادلها للعاملين بالصفوف 
األماميـــة في مواجهـــة الجائحة، 
الخدمـــة  جهـــاز  رئيـــس  أوضـــح 
المدنيـــة  أحمـــد الزايـــد بأنـــه تـــم 
منـــح رتبتيـــن اســـثنائيتين ضمن 
رواتب شـــهر يوليـــو 2021، لكافة 
العامليـــن بالصفوف األمامية في 
مواجهة جائحـــة فيروس كورونا 
من منتســـبي الجهـــات المنضوية 

تحت مظلة الخدمة المدنية.
توجيهـــات  بـــأن  الزايـــد  وبيـــن 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
تمثـــل  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 

حافزا كبيـــرا وداعما قويـــا لمزيد 
وخدمـــة  واإلنجـــاز  العمـــل  مـــن 
الوطـــن والمواطنيـــن والمقيمين، 
األماميـــة  الصفـــوف  ألبطـــال 
ســـباقة  الحكومـــة  أن  مؤكـــدًا 
دائمـــًا لدعم ومســـاندة وتشـــجيع 
الكـــوادر الوطنيـــة المخلصة التي 
تســـهم في حفـــظ مكانـــة المملكة 

وإنجازاتها على األصعدة كافة.

صرف رتبتين للصفوف األمامية ضمن رواتب يوليو

المنامة- وزارة الخارجية

وصلـــت أمـــس، إلـــى مملكـــة البحرين، وزيـــرة خارجيـــة جمهورية الســـودان 
الشقيقة مريم الصادق المهدي.

وكان فـــي اســـتقبالها لـــدى وصولها، وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، 
وســـفير جمهوريـــة الســـودان لدى مملكـــة البحرين، إبراهيم محمد الحســـن، 

وعدًدا من المسؤولين في الوزارة.

وزيرة خارجية السودان تصل إلى البالد

الزياني: الدفع بالعالقات مع السودان نحو آفاق أشمل
مريـــم الصـــادق: نشـــكر موقـــف البحريـــن الداعـــم بشـــأن أزمـــة ســـد النهضـــة

عبداللطيف  الــخــارجــيــة  وزيـــر  عــقــد 
وزيــرة  مع  مباحثات  جلسة  الزياني 
خارجية جمهورية السودان الشقيقة، 
ــمــهــدي،  فــي إطــار  مــريــم الــصــادق ال
إلى  بها  تقوم  التي  الرسمية  الزيارة 

مملكة البحرين.
ــر  ــ ــرب وزي ــ ــاع؛ أعــ ــمــ ــ ــت ــالل االجــ ــ وخــ
ــارة  ــزيـ ــه بـ ــب الـــخـــارجـــيـــة عــــن تــرحــي
لمملكة  السودانية  الخارجية  وزيــرة 
ــدًا عــمــق الــعــالقــات  ــؤكـ ــبــحــريــن، مـ ال
ــلــديــن  ــب األخــــويــــة الـــقـــائـــمـــة بـــيـــن ال
البحرين  مملكة  وحــرص  الشقيقين، 
الــعــالقــات  هـــذه  تنمية  عــلــى  الــدائــم 
المستويات،  كافة  على  وتطويرها 
أشمل  آفــاق  نحو  قدمًا  بها  والمضي 
بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين 

والشعبين الشقيقين، منوها بالجهود 
ــهــا الــجــالــيــة  الــطــيــبــة الـــتـــي تـــقـــوم ب
الـــســـودانـــيـــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مسيرة  فــي  الــمــقــدرة  ومساهماتها 

التنمية بالمملكة.
مــن جــانــبــهــا؛ أعــربــت مــريــم الــصــادق 
مملكة  بــزيــارة  سعادتها  عــن  المهدي 

البحرين، واعتزاز جمهورية السودان 
الشقيقين  الــبــلــديــن  بــيــن  يــربــط  بــمــا 
مـــن عـــالقـــات أخـــويـــة راســـخـــة، ومــا 
ــمــاء في  وصــلــت إلــيــه مــن تــطــور ون
المصالح  يخدم  بما  المجاالت  شتى 
المشتركة، معربة عن شكر الحكومة 
البحرين  مملكة  لموقف  السودانية 

ــد لـــجـــمـــهـــوريـــة الــــســــودان  ــانـ ــسـ ــمـ الـ
وجمهورية مصر العربية من أزمة سد 
لموقف  والــداعــم  األثــيــوبــي،  النهضة 
حقوقهما  على  الحفاظ  في  البلدين 
المائية في نهر النيل، متمنية لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.
االجتماع بحث سبل   وجــرى خــالل 
تكثيف التعاون المشترك بين مملكة 
على  الــســودان  وجمهورية  البحرين 
األصعدة كافة، والتأكيد على ضرورة 
المشترك  الــتــعــاون  تطوير  مــواصــلــة 
المجاالت  مختلف  في  البلدين  بين 
إضافة  المشتركة،  للمصالح  تحقيًقا 
والتحديات  القضايا  استعراض  إلى 
التي تواجه الوطن العربي، وعدد من 

القضايا ذات االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

مهندسو الهيئة يتألقون في مبادرة “برمج في الفضاء”
المســابقات  فــي مختلــف  المشــاركة  علــى  الفضــاء  لعلــوم  الوطنيــة  الهيئــة  يحــرص منتســبو 
والمبــادرات والمؤتمــرات المحلية واإلقليمية والعالمية المتخصصة في مجاالت علوم الفضاء 
لمواكبــة التطــورات العلمية وتبادل الخبرات مع الجهات المتخصصة في هذا المجال للوصول 
بمملكة البحرين إلى الريادة في مجال الفضاء، ومن هذا المنطلق تم اختيار مشروع لفريق من 
مهندســي الهيئــة كأحــد أبرز المشــاركات ضمن مبادرة “برمج في الفضــاء” والمتمثل في إعداد 
برمجيات متعلقة بنظام التحكم باألقمار الصناعية، حيث أشــاد فريق التحكيم المشــرف على 

المبادرة بتميز مشروع فريق البحرين للفضاء.

وقـــد أعلنت شـــركة الفضاء المـــداري عن أوائل 
مشـــاريع البرمجيات المتميزة التي شاركت في 
 ”Code in Space“ ”مبادرة “برمج فـــي الفضاء
الكويـــت  قمـــر  علـــى  تحميلهـــا  ســـيتم  والتـــي 
الصناعي المتناهي الصغر ومن ثم إرسال نتائج 

البرمجيات إلى األرض عبر المحطة األرضية.
 وقد شارك فريق من مهندسي الهيئة بمشروع 
بالقمـــر  والتحكـــم  االتجـــاه  “تحديـــد  برمجيـــة 
الصناعـــي مـــع كاشـــف األعطـــال” فـــي مبـــادرة 

“برمـــج فـــي الفضاء” وتكـــّون الفريق المشـــارك 
المهنـــدس  الحـــرم،  عائشـــة  المهندســـة  مـــن: 
القصـــاب  القرعـــان والمهنـــدس يعقـــوب  علـــي 
والمهندس أحمد بوشليبي، من منتسبي الهيئة 
الوطنيـــة لعلوم الفضاء. وتأتي هذه المشـــاركة 
ضمن مبادرة “برمـــج في الفضاء” التي نظمتها 
الهيئـــة بالتعـــاون مـــع شـــركة الفضـــاء المداري 
التـــي تمتلك قمر الكويت، حيـــث انطلقت هذه 
المبـــادرة فبراير 2021، وشـــارك فيها مجموعة 

كبيـــرة مـــن المهتمين بهذا المجـــال من مختلف 
الدول.

وعن هـــذه المشـــاركة صرح الرئيـــس التنفيذي 
للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء محمد العســـيري، 
قائـــالً: “إن الهيئة الوطنيـــة تفتخر بهذه النخبة 
من المهندســـين الشـــباب الذيـــن لطالمـــا أثبتوا 
جدارتهـــم وتميزهم وإصرارهم علـــى الصدارة 

دائمـــًا، كما أشـــكر شـــركة الفضاء المـــداري على 
إتاحـــة هـــذه الفرصـــة للشـــباب فـــي اكتســـاب 
الخبرة في مجـــال األقمار الصناعية وباألخص 

في برمجياتها”.
 وأضـــاف العســـيري: “إن الهيئة قـــد أعلنت عن 
هذه المبـــادرة ودعت طلبة المـــدارس الثانوية 
والجامعات المهتمين بالبرمجة إلى االســـتفادة 
منهـــا الكتســـاب مهـــارات جديـــدة فـــي مجـــال 

برمجة األقمار الصناعية”.
وحـــول مشـــاركتها فـــي تنفيـــذ هـــذه البرمجية 
قالت مهندســـة الفضاء عائشـــة الحرم: “إن من 
أهـــم التحديات التي تواجه األقمـــار الصناعية 
البيانـــات  الطاقـــة وســـعة تحميـــل  محدوديـــة 
إلـــى المحطـــة األرضيـــة ودقـــة توجيـــه األقمار 
الصناعيـــة، ومـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة مشـــروع 
“تحديـــد االتجاه والتحكـــم بالقمر الصناعي مع 
كاشـــف األعطال” الـــذي يهدف إلى زيـــادة دقة 

تحديـــد اتجـــاه القمـــر الصناعـــي والكشـــف عن 
األعطـــال التي تواجه القمر أثنـــاء تواجده في 

مداره”. 
وأضافـــت الحـــرم: “إن ســـعة تحميـــل األقمـــار 
ممـــا  محـــدودة  الصغـــر  المتناهيـــة  الصناعيـــة 
يقلل من إمكانية مشـــغلي القمـــر الصناعي في 
الكشف بشكل ســـريع عن األعطال، ولحل هذه 
المشكلة تقوم البرمجية المقترحة بالكشف عن 
األعطـــال المحتملة للقمر الصناعي مثل ارتفاع 
درجـــة الحـــرارة، أو عدم قدرة القمـــر الصناعي 
علـــى تقليـــل الســـرعة الدورانيـــة أو انخفـــاض 
مســـتوى الطاقة عـــن الحد األدنـــى حيث تقوم 
البرمجيـــة بإنشـــاء هيـــكل ديناميكـــي إلشـــارة 
األقمـــار الصناعيـــة حســـب أولويـــة ومســـتوى 
خطورة األعطال مما يساعد متخذي القرار من 
مشـــغلي المحطـــة األرضية على إيجـــاد حلول 

سريعة مع تخطي األعطال بأقل الخسائر”. 

المنامة- الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

أطلقت هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
ضمن   “ للحرفيين  الوطني  “السجل 
مبادرة  2021م، وهو  لعام  مشاريعها 
الحرف  إدارة  عليها  تشرف  نوعية 
النهوض  إلى  وتهدف  الثقافة  بهيئة 
ــيــن في  ــحــرفــي ــقــطــاع الـــحـــرف وال ب

مملكة البحرين.
للحرف  الــوطــنــي  السجل  ويتضمن 
قاعدة بيانات شاملة حول ممارسي 
ــيــديــة والـــصـــنـــاعـــات  ــتــقــل ــــحــــرف ال ال
الهيئة  خالله  من  وتسعى  اليدوية، 
إلى توجيه سياساتها بشكل يتالءم 
مع حاجات القطاع والمنتسبين إليه، 
االستراتيجية  خّطتها  ضمن  وذلــك 
ــتــنــمــيــة  ــى تــحــقــيــق ال ــ ــ ــة إل ــ ــادف ــ ــه ــ ال

المستدامة للحرف اليدوية.
وسيشكل السجل الوطني للحرفيين 
حول  تفصيلية  بيانات  يتضمنه  بما 

للبرامج  مرجعًا  والحرفيين  الحرف 
ــات  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــة واالسـ ــريـ ــويـ ــطـ ــتـ الـ
تمكين  إلى  تهدف  التي  المستقبلية 
الحرفيين وتنمية أعمالهم ومهاراتهم 
كــمــا سيعمل  اســتــدامــتــهــا.  وضـــمـــان 
الحرفيين  بين  مــا  للتواصل  كجسر 
الــمــخــضــرمــيــن والــحــرفــيــيــن الــجــدد 
يحافظ  بما  المجال  بهذا  والمهتمين 

على الهوية الثقافية البحرينية.
هــذا ومــنــذ إطـــالق مــشــروع السجل 
الهيئة  تمكنت  للحرفيين  الــوطــنــي 
حتى اآلن من تسجيل ما يقارب 200 
تصنيفات   8 ضمن  وحرفية  حرفي 
والحديثة  التقليدية  للحرف  عامة 
ــيــة، مــعــدنــيــة، طــيــنــيــة،  ــات ــب كـــانـــت )ن

أنسجة، خشبية وغيرها(.

تســجيل ما يقارب 200 من أصحاب الحرف التقليدية والحديثة
“ الثقافة” تطلق “السجل الوطني للحرفيين”

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

عقـــد مجلـــس إدارة جمعيـــة الصحفييـــن 
البحرينية اجتماًعا يوم “األحد” لمناقشـــة 

أبرز توصيات الجمعية العمومية.
وأثنـــاء االجتمـــاع، تمـــت الموافقـــة علـــى 
تشـــكيل لجنـــة لتعديـــل النظام األســـاس، 
وأن يتولى رئاســـة اللجنة رئيس مجلس 

اإلدارة عيسى الشايجي.
بالموافقـــة  اإلدارة  مجلـــس  صـــوت  كمـــا 
علـــى تشـــكيل لجنـــة لدراســـة تعديـــالت 
قانـــون الصحافة برئاســـة عضـــو مجلس 
اإلدارة راشد الحمر، وتعنى اللجنة بوضع 
وصياغة مرئيـــات الصحف وإعداد تقرير 
بالتعـــاون مـــع قانونييـــن يرفـــع لمجلـــس 

إدارة الجمعية.
وضمـــن جـــدول أعمـــال اجتمـــاع مجلس 
اإلدارة، تـــم اعتماد لجنة المـــرأة واختيار 
عضو الجمعية العمومية نورة المنصوري 
رئيًســـا للجنـــة، وذلـــك فـــي إطـــار توجـــه 

مجلـــس اإلدارة لتفعيل دور األعضاء في 
الدورة الحالية 2021 - 2023.

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وتوجـــه 
الصحفييـــن البحرينية بالشـــكر والتقدير 
للصحافـــي راشـــد الغائب لمبادرتـــه برفع 
عـــدد مـــن المقترحـــات لمجلـــس اإلدارة، 
فـــي  تفصيلًيـــا  مناقشـــتها  تمـــت  والتـــي 
االجتمـــاع، مؤكـــًدا أن جميـــع المقترحات 

التـــي ترفـــع مـــن قبـــل األعضاء ســـتؤخذ 
بعيـــن االعتبار وســـيتم تدارســـها من قبل 

مجلس اإلدارة.
ودعـــا الشـــايجي لتفعيـــل لجنـــة التدريب 
وإطالق برامـــج تخصصيـــة بالتعاون مع 
نخبـــة مـــن أســـاتذة الصحافـــة واإلعـــالم 
الجمعيـــة  أعضـــاء  مهـــارات  لتطويـــر 

العمومية.

شــكرت الزميــل الغائــب علــى مقترحاتــه التطويريــة
“الصحفيين” تناقش توصيات “العمومية” وتشكل 3 لجان فرعية

أحمد الزايد 
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أنا واأللكسو!
ة بإنتاج الثقافة  لدي شـــغف بالشـــأن الثقافي، واهتمام بالمؤسسات المعنيَّ

والعناية بها، مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “األلكسو”.
ذات ليلـــة كنـــت أتابع بعـــض القنوات الفضائية، وســـاءني مـــا وجدته من 
انحدار مستوى األداء الفكري والثقافي في معظم القنوات وعلى مختلف 
األصعـــدة، فعلى ســـبيل المثـــال: أصبحت كلمات األغانـــي رديئة وهابطة، 
وخصوًصـــا الغنـــاء الشـــعبي! وصـــارت الدرامـــا العربيـــة فـــي الحضيـــض! 
ويكاد ال يخلو فيلم أو مسلســـل من العنف والقســـوة، والشـــذوذ الجنسي، 
والمجون، وشرب الخمور وتعاطي المخدرات، واإللحاد والكفر والزندقة! 
اء نشـــرات األخبار تدنى مســـتواهم اللغوي كثيـــًرا، وهناك بعض  حتـــى قرَّ
ا،  المذيعيـــن ومقدمـــي البرامـــج ال ينطقون جملـــة واحدة صحيحـــة لغويًّ

وكأنهم لم يسمعوا في حياتهم من قبل عن القواعد النحوية.
فـــي تلك الليلة نمت متأثًرا بما شـــاهدت، ورأيت فـــي المنام وكأني أتكلم 
مع “األلكســـو” فـــي حواٍر صادق وحديـــٍث ُمخلص نابع مـــن القلب مع أعز 

األصدقاء.
فـــي البداية رحبت بها وأشـــدت بدورها قائًل: أهنئـــك على عملك ودورك 
المهـــم فـــي العناية بالثقافة العربية على المســـتوى الرســـمي واألكاديمي، 
لكن في الحقيقة أشـــعر أنك بعيدة بعض الشـــيء عن أرض الواقع ودورك 

ا ليس كما المأمول! في مجريات الثقافة العربية حاليًّ
قالت: أتفق معك، لكن هذا راجع ألسباب كثيرة، وعوامل متعددة، فلسُت 
جهة تنفيذية وال حتى رقابية على الشأن الثقافي العربي، دوري توجيهي 

وأكاديمي فقط، أضف إلى ذلك ضعف مواردي المالية ومحدوديتها.
قلـــت: لألســـف هناك تراجع كبير في الثقافة العربيـــة حتى في الجامعات 
واإلعلم، ومســـتوى المخرجات التعليمية ضعيف، وهناك وزراء، وقضاٌة، 
وإعلميون، ومعلمون، وأســـاتذة جامعات، بل وأئمة مســـاجد ال ُيجيدون 
التحدث بالعربية، وكلُمهم مليء باللحن واألخطاء بصورة ملفتة تعكس 

تردي األوضاع التربوية والتعليمية في مجتمعاتنا العربية!
قالـــت: نعم كلمـــك صحيح، لكنني علـــى مدى أكثر من نصـــف قرن أبذل 
جهـــوًدا جبـــارة فـــي مجـــال حفـــظ المخطوطـــات، والترجمـــة والتعريـــب 

والمعاجم اللغوية وغيرها.
رة، والكـــرة بالطبع في ملعـــب الحكومات  قلـــت: جهودك مشـــكورة وُمقـــدَّ
العربية! وأتمنى أن ُتقدم لك كل التسهيلت لمساعدتك في القيام بدورك 

على الوجه األكمل، والحفاظ على ثقافتنا العربية العريقة.
قالت: كلنا نأمل ذلك.

Osailanim@yahoo.com

د. غسان عسيالن

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

لقاح كورونا حالل أم حرام
قـــرأت قبـــل يوميـــن خبرا صادمـــا في صحيفـــة عربيـــة، وإن كان 
صحيحا فهذا يعني أننا نسأل أين الظلمة بدل النور، ونحرر شهادة 
اعتـــراض على العلم والطب.. يقول الخبر “أعلنت منظمة الصحة 
العالميـــة أن اللقاحـــات المضـــادة لفيـــروس كورونـــا “حـــلل”، وال 
تحتوي على أي مكون حيواني من أي نوع كان، وذكرت المنظمة 
- على صفحتها عبر موقع التواصل االجتماعي “فيســـبوك”، وفقا 
لقنـــاة “روســـيا اليوم” اإلخبارية - أن اللقاحـــات المضادة لفيروس 

كورونا حلل، وهي متوافقة مع الشريعة اإلسلمية”.
ال يمكـــن أن يصدر هذا الســـؤال عـــن محتوى وتركيبـــة اللقاحات 
المضـــادة لفيـــروس كورونـــا، إال مـــن أصحـــاب اآليديولوجيـــات 
الخافتـــة ومذابـــح الغبـــاء والغلـــو واإلفـــلس العقائـــدي، فرغم ما 
حققه العالم من قفزة نشـــطة في اكتشـــاف لقـــاح مضاد لفيروس 
كورونـــا أنقـــذ الملييـــن من البشـــرية من الموت والعـــذاب، تخرج 
أصوات متخلفة وباجتهادات ذاتية وبطوالت خاوية لتســـأل عن 
مـــا إذا كانـــت اللقاحات المضادة لفيـــروس كورونا حلال أم حراما 

وهل هي متوافقة مع الشريعة اإلسلمية؟
هنـــاك فرق بيـــن المتن والهامش، وبغض النظـــر عن إجابة منظمة 
الصحة العالمية وإعلنهـــا أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 
حلل، وأنها متوافقة مع الشـــريعة اإلســـلمية، إال أن السؤال في 
حـــد ذاتـــه وطرحـــه باألســـلوب الديني بعيد عـــن المنطـــق العقلي 
ويفتقد الدقة وســـلمة التعبير، فهنـــاك قاعدة معروفة في الدين 
هـــي أن “الضـــرورات تبيح المحظورات” اســـتنادا إلى قوله تعالى 
“ِإالَّ َمـــا اْضُطِرْرُتْم ِإَلْيـــِه”. حتى لو افترضنا أن اللقاحات ال تتوافق 
مع الشـــريعة اإلســـلمية، فقاعـــدة الضرورات تبيـــح المحظورات 
وتطبيقهـــا فـــي المجـــال الطبي معـــروف وواضح، وهنـــاك أحكام 

شرعية وآراء للعلماء وفتاوى.
لألســـف الميـــزان مال ضـــد التقدم والعلـــم أكثر مما يجـــب، فترك 
المجال ألمثال أولئك الغارقين في الرجعية والغباء الذين طرحوا 
“الســـؤال” ليثرثروا في كل مـــكان، فتلك هي مهنتهم يختفون ثم 

يعودون في سياق مماثل في مكان آخر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

خير الناس أنفعهم للناس
تشـــرفت بزيارة فضيلة الشـــيخ جاســـم السعيدي في مجلســـه بالرفاع، 
بمعية أبنائه الكرام، بحديث مســـتمر عن البحرين ومستجدات المشهد 

السياسي، واحتياجات الناس وأولوياتهم.
والشـــيخ جاســـم، وبالرغـــم من خروجـــه مـــن المجلس التشـــريعي قبل 
ســـنوات، إال أنـــه لـــم يتوقف قط عن ممارســـة دوره الدعـــوي والخدمي 
واالجتماعـــي للنـــاس، فل حســـاباته بالتواصل االجتماعـــي جمدت، وال 
أبواب مجلســـه أوصدت، وال هاتفه، وال استقباله المواطنين، سواء من 
أبنـــاء دائرتـــه أو مـــن المناطق األخـــرى، وهي كلمة حق يجـــب أن تذكر 

وتقال. 
اإلنصات، ووصل الناس، واســـتقبالهم والســـعي الممكـــن لخدمتهم، من 
الســـمات العظيمة التي يمن بها هللا عز وجل على عباده الذين يحبهم، 
فــــ “خير النـــاس أنفعهم للناس”، وتقودني مواقفـــه فضيلته هذه، والتي 
تعكـــس الوفاء للمواطن، إلى عدد واســـع من النـــواب والبلديين والذين 
كانـــوا يتشـــدقون بحـــب المواطـــن حينهـــا، لكنـــه واقـــع تغير تمامـــًا بعد 
خروجهم من المجلس التشريعي والبلدي مباشرة، حيث قطعوا الوصل 
بالناس، شراء لراحة الدماغ، ومنهم من أوصد أبواب مجلسه، وآخرون 

غيروا أرقامهم، وحجبوا الجديدة وأخفوها، هكذا بكل بساطة.
خدمة البحرين وأهلها الطيبين، يجب أن ال تحتكر بوظيفة أو منصب، 
أو جـــاه أو مـــال، بـــل هـــي ســـمة مغروســـة في النفـــس، وفـــي الجينات، 
والـــروح نفســـها، تلزم المرء حتى الممات، وربمـــا بعده، فكم من أحياء 
يبنون مســـتقبلهم - حتى اللحظة - اعتمادًا على ســـمعة ومواقف ومآثر 

آبائهم الطيبة والُمشرفة.
خلل الســـنوات الماضية، شـــاهدنا وسمعنا، وقرأنا الكثير من الشعارات 
الرنانة لهذا وذاك، واطلعنا على برامج انتخابية، وتصريحات لم يحقق 

العشر منها، لكنها سمة من ال يرون إال مصالحهم وأهدافهم الضيقة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عندمـــا نتحـــدث عـــن االنتمـــاء والمواطنـــة فإننا حتًمـــا نتعمق فـــي تاريخ األرض 
وثوابتهـــا ومنهجيـــة قيادتهـــا والعلقة بين الحاكـــم والشـــعب، باعتبارها ترجمة 
ألسس الروابط والقيم والمبادئ، التي تصنع دولة األنظمة والقانون، حيث تبدو 
معالمها واضحة فيما يبذله شركاء تلك العلقة من أنشطة لترسيخ تلك الثوابت 
وتعزيزهـــا وفق اســـتراتيجية واضحـــة للجميع، وهذا ما تجســـده روح حكومتنا 
التـــي تضع هيكليـــة محددة المســـؤوليات والمهمات لوضع األطـــر والصلحيات. 
ومما تجســـده الصورة التاريخية والحضارية التي بنيـــت عليها مملكة البحرين، 
والتـــي هـــي انعـــكاس حقيقي لما نشـــهده اليوم مـــن نهضة معاصـــرة جديرة بأن 
يرصدها التاريخ األممي، لما تعكســـه من ترجمة حقيقية لمعالم الدولة الحديثة 
بكل المقومات التي تسير وفق منهجية تنموية تحقق استدامة التطوير والبناء، 
ولنـــا الفخـــر كمواطنيـــن بأن تتصـــدر البحرين الكثيـــر من المراكز على المســـتوى 

العالمي.
فحينمـــا تتحدث السياســـة البحرينيـــة، فإننا نجدها تتجه بخطـــوات ريادية في 
تعزيز الدبلوماســـية السياســـية واالقتصادية بقدرات قائقـــة التميز، وهي تحكي 
أروع قصـــص النجـــاح التـــي تؤكد الدور الرائـــد للمحافظة علـــى حقوق ومصالح 

مملكـــة البحريـــن فـــي الخـــارج وتحقيـــق األمـــن واالســـتقرار والتنمية وترســـيخ 
العدل والســـلم من خلل بناء العلقات وتطويرها والعمل بمبادئ حسن الجوار 

واالتفاقات والمعاهدات والمواثيق لتنفيذ االستراتيجية الخاصة بالمملكة.
لذلـــك والجديـــر بنا كأصحـــاب أقلم وأعمـــدة صحافية أن نتطرق إلـــى ما يوليه 
ذلك القطاع باعتباره أكبر الدعائم األساســـية لدعم االســـتقرار والســـلم واألمن، 
وتعزيز االحترام وااللتزام بمبادئ الشرعية الدولية، بهدف تعميق أواصر التقدير 
واالعتـــزاز الشـــعبي نحـــو الثوابـــت الحكومية التي تعمـــل على تمتيـــن العلقات 
والمصالح المشـــتركة. أعزائي القراء، رســـالة اليوم في عمودنا “عالم متغير” هي 
ترجمة لما ينبغي علينا جميًعا إداركه، أنقلها لكم في سلسلة مقاالت متصلة، تتعلق 
بمضامين اإليجاز اإلعلمي الذي تقدم به وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن 
راشـــد الزياني، خلل اللقاء الذي نظمه منذ أيام مركز االتصال الوطني بالتعاون 
مع وزارة الخارجية، حيث تناول جملة من المرتكزات األساســـية الســـتراتيجية 
الوزارة تتضمن الســـلم وحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة، لنكون شركاء في 
دعـــم تلـــك التوجهات من منطلق ما نستشـــعره من والء وتقدير مســـتمر لثوابتنا 

التاريخية األصيلة ونحن نعمق وطنيتنا التي ال تضاهى.

د. حورية الديري

السياسة البحرينية تتحدث

عرفـــت مملكة البحرين برامج البعثات الدراســـية للخارج فـــي النصف الثاني 
مـــن القرن التاســـع عشـــر، ثـــم نمـــا معـــدل االبتعـــاث الحكومي والخـــاص إلى 
أن وصـــل إلـــى العـــام )1928م( حيـــث تـــم إرســـال أول بعثة رســـمية للجامعة 
األميركيـــة ببيـــروت مكونـــة من )9( طـــلب، منهـــم طالب واحد على حســـابه 
الخـــاص، وتواصـــل االبتعاث ليبلغ )108(، منهم 45 مـــن إدارة المعارف )آنذاك( 
فـــي )1954م(. وبينت اإلحصائيـــات التقديرية التي رصدناها لمجموع الطلبة 
والطالبات للفترة األولى من مراحل البعثات الدراسية )1908 - 1964م( زهاء 
)168(، فـــي مختلف الجامعـــات والمعاهد الهندية والعربية والبريطانية، منهم 
)79( مبتعثـــًا حكوميـــًا و)42( مـــن شـــركة نفط البحريـــن )بابكـــو( والباقي على 

حسابهم الخاص.
وشـــهدت الفترة الثانية الممتدة من منتصف الســـتينات حتى بداية سبعينات 
االســـتقلل من القرن الماضي تطورًا مقارنة مع الفترة السابقة، إال أن القفزات 
المتتاليـــة خلل العشـــرة أعـــوام حتى العام الدراســـي )1981 - 1982م( قدرت 
بنحـــو )2943( إلجمالـــي الحاصليـــن على البعثـــات والمنح الحكومية وشـــملت 
تخصصات علمية ومهنية ومستويات أكاديمية عليا مختلفة تحتاجها مرحلة 
النمو االقتصادي النشـــط عمومًا، وإلتمام بناء البنيـــة التحتية خصوصًا، منهم 

)1299( علـــى حســـابهم، وكانت الزيـــادة في مجاميع الدارســـين بالخارج زهاء 
)17.5( مرة مقارنة بالفترة األولى )1908 - 1964م(.

فـــي )2009م( كان هنـــاك )1864( مـــن “البعثـــات والمنـــح الدراســـية والماليـــة، 
لخريجـــي المـــدارس الحكوميـــة وتبلـــغ )921(، ثـــم )121( للمـــدارس الخاصـــة، 
و)800( مـــن المنـــح الماليـــة للطلبـــة المتفوقيـــن و)11( منحة دراســـية، ولطلبة 
ذوي االحتياجـــات الخاصة )11( بعثة دراســـية”، وبعدها بســـتة أعوام ارتفعت 
البعثـــات قرابـــة )60 %( لتبلـــغ “)2944( بعثـــة ومنحة للعام الدراســـي )2015 - 
2016م(، موجهـــة للطلبـــة المتفوقين للتخصصات التي تلبي ســـوق العمل من 
القوى البشـــرية، منها )1601( لخريجي المدارس الحكومية، و)393( للمدارس 

الخاصة، و)800( منح المساعدة المالية و)150( لذوي االحتياجات الخاصة”.
وفـــي )14/7/2021م( اعتمـــدت )4000( بعثة ومنحة للعام الدراســـي الجامعي 
)2021 - 2022م(، وفقـــًا لــــ “الحاجـــة المســـتقبلية فـــي مختلـــف التخصصـــات 
العلمية والفنية واإلدارية” حسب شروط اللجنة المختصة، و”التي تقتصر هذا 
العام على المعدل التراكمي للطالب، فقط، نتيجة تعذر تنظيم اختبار القدرات 
والمقابلت الشخصية كما كان معتادًا في السابق، وذلك بسبب تفشي فيروس 

كورونا )كوفيد 19( وما يتطلبه هذا األمر من إجراءات احترازية”.
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