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أكــــد ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل 
الــمــمــثــل  بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة 
ــلـــك  الــــشــــخــــصــــي لــــجــــالــــة الـــمـ
تحقيق  مـــواصـــلـــة  أن  الـــمـــفـــدى 
ــائـــج  ــتـ ــنـ الـ  »1 »بــــحــــريــــن  ــق  ــ ــريـ ــ فـ
الـــمـــشـــرفـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات 
ــأتـــي  ــة يـ ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الـــمـــحـــلـــيـــة والــ
بفضل الرعاية الكريمة والدعم 
الــــامــــحــــدود مــــن لـــــدن حــضــرة 
الوالد  الملك  الجالة  صاحب 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  ــــن  بـ حـــمـــد 
واهتمام  المفدى،  الــبــاد  عاهل 
وتشجيع صاحب السمو الملكي 
ــن حـــمـــد آل  ــ ــر ســـلـــمـــان بـ ــ ــيـ ــ األمـ

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ليتبوأ الفريق مكانة رفيعة 
ومتميزة في رياضة السيارات على مستوى العالم.

الثالث  المركزين  على   »1 »بحرين  فريق  بحصول  سموه  وأشـــاد 
والرابع على التوالي في بطولة العالم NHRA للسيارات فئة برومود 
بتغيير عدد  كبيرة  واجــه خاله تحديات  الــذي  2021م،  خــال موسم 
من األنظمة والقوانين أثناء الموسم، كما أشاد سموه بأعضاء الفريق 
جهودهم  أقصى  وبــذل  عالية،  بكفاءة  التحديات  لهذه  ومواجهتهم 
في  ثقته  عن  معربًا  اللقب،  على  للمنافسة  العقبات  جميع  لتجاوز 
قـــدرة الــفــريــق عــلــى الـــعـــودة بــقــوة واســتــعــادة الــلــقــب خـــال منافسات 

الموسم القادم 2022م.

كتب أحمد عبداحلميد:

ــنــــدس كــــمــــال بـــــن أحـــمـــد  ــهــ أّكــــــــد الــــمــ
أّن  الــمــواصــات واالتــصــاالت  محمد وزيـــر 
اللوجستية  الخدمات  قطاع  استراتيجية 
مسار  على  الحفاظ  مواصلة  في   ستسهم 
ومكانة  مــوقــع  وتــعــزيــز  االقــتــصــادي  النمو 
البحرين ضمن خطة التعافي االقتصادي 
بما  للمواطنين  النوعية  الــفــرص  وخــلــق 
البحرين  تنافسية مملكة  زيادة  يسهم في 
وجذب المزيد من االستثمارات التي يعود 
وصوال  والمواطنين..  الوطن  على  أثرها 
إلى هدف رفع إسهام هذا القطاع في الناتج 
عام  بحلول   %10 إلــى  اإلجــمــالــي  المحلي 
2030. جاء ذلك خال المؤتمر الصحفي 
للكشف عن تفاصيل االستراتيجية أمس.

للقطاع  العامة  الــرؤيــة  أن  إلــى  ولفت 
في  تــصــب  الــبــحــريــن  بمملكة  الــلــوجــســتــي 
زيادة  تنافسية وسرعة إجراءات الربط بين 
البحرين  ميناء خليفة بن سلمان ومطار 

البري،  المنفذ  إجـــراءات  وسرعة  الــدولــي، 
الُمفّضل  الخيار  البحرين  مملكة  وجعل 
ــــى أن  ــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـ ــتـــرونـ لـــلـــتـــجـــارة اإللـــكـ
األهداف االستراتيجية لتحقيقها بحلول 

البحرين  تصنيف  رفــع  تشمل   2030 عــام 
ا، وزيادة  لتكون ضمن أفضل 20 دولة عالمّيً
وجهات الرحات الجوية إلى أكثر من 70 
للشحن  االستيعابية  الطاقة  ورفع  وجهة، 

الجوي إلى مليون طن متري.
مــن جــانــبــه، كــشــف الــشــيــخ أحــمــد بن 
توقيع  الــجــمــارك  رئــيــس  خليفة  آل  حمد 
ــافـــذة الـــواحـــدة  ــنـ عــقــد تــنــفــيــذ مـــشـــروع الـ
»أفــــق 2« مـــع شــركــة »كــريــســمــون لــوجــيــك« 
تطوير  فــي  ا  عالمّيً الــرائــدة  السنغافورية 
األنــظــمــة اإللــكــتــرونــيــة الــمــتــعــلــقــة بــــإدارة 
الـــجـــمـــارك ودمـــجـــهـــا، الفـــتـــا إلــــى أن هــذا 
ــورة مــــبــــادرات الــتــحــّول  ــاكــ الـــنـــظـــام يـــعـــدُّ بــ
الرقمي التي تعمل عليها شؤون الجمارك، 
حيث يسهم في  تمكين الجهات الرقابية 
األداء،  ومــؤشــرات  اإلحصائيات  إعــداد  من 
ــربــــط مـــع نــظــامــي األشـــعـــة الــحــديــثــة  والــ

والبوابات اإللكترونية للمنافذ.
أن  إلى  وأشار في تصريحات صحفية 
كلفة هذا المشروع تصل إلى 5.5 مايين 
دينار تتضمن الجوانب األمنية إلى جانب 

كلفة النظام نفسه.

ــو الـــشـــيـــخ  ــ ــمـ ــ ــور سـ ــ ــضـ ــ ــحـ ــ بـ
آل  حمد  بن  سلمان  بن  عيسى 
خــلــيــفــة رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
وسباق  للفروسية  راشــد  لنادي 
الـــخـــيـــل، أجـــريـــت صـــبـــاح أمــس 
قـــرعـــة الـــجـــيـــاد الـــمـــشـــاركـــة في 
ــن ســبــاق  الـــنـــســـخـــة الـــثـــالـــثـــة مــ
للخيل  الــدولــي  البحرين  كــأس 
الذي سيقام غدا الجمعة على 
مـــضـــمـــار الـــبـــحـــريـــن بــمــشــاركــة 
ماك ومدربين وفرسان وجياد 
ــــات  ــبـ ــ ــطـ ــ ــلــــف اإلسـ ــتــ مـــــــن مــــخــ

العالمية والبحرينية.
القرعة  مــراســم  حضر  كما 
سمو الشيخ فيصل بن راشد آل 
المجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة 
ــى لــلــبــيــئــة نـــائـــب رئــيــس  ــلــ األعــ
ــد  ــادي راشــ ــنــ الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لــ
للفروسية وسباق الخيل، وسمو 
الشيخ سلطان الدين بن محمد 
بــــن ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة عــضــو 
والشيخ  للنادي،  العليا  الهيئة 
سلمان بن أحمد بن سلمان آل 

خليفة رئيس ديوان ولي العهد، 
وممثلي  المسؤولين  من  وعــدد 
ــهـــات الـــراعـــيـــة والـــداعـــمـــة  الـــجـ
لـــلـــســـبـــاق الـــــدولـــــي، وعــــــدد مــن 
والفرسان  والــمــدربــيــن  الــمــاك 

المشاركين في السباق وممثلو 
وســــــائــــــل اإلعــــــــــــام الـــمـــحـــلـــيـــة 

والعالمية المختلفة.

كتب محمد الساعي:

افـــتـــتـــحـــت شــــركــــة فــونــتــانــا 
من  )ب(  الــبــرج  أمــس  العقارية 
مـــشـــروع »فـــونـــتـــانـــا إنــفــيــنــيــتــي« 
وشــهــدت الــســاعــات األولــــى من 
كبيرة  مبيعات  الــمــشــروع  طـــرح 
تجاوزت 26%، وهو ما يزيد على 

125 وحدة.
ودشـــــنـــــت شــــركــــة فـــونـــتـــانـــا 
بــعــروض  الــبــرج )ب(  الــعــقــاريــة 
تــبــدأ مــن 43  وبــأســعــار  حصرية 
فخمة  شققا  ويوفر  دينار  ألــف 
مؤثثة بالكامل وجاهزة للسكن، 
وذلك في مشروع عقاري ضمن 
ــوى ســلــســلــة أبــــــــراج ســكــنــيــة  ــ ــ أقـ
ــيــــة،  ــا الــــســــوقــ ــهـ ــتـ ــيـــمـ ـــت قـ ــتـ ــبــ أثــ
ــروع فــونــتــانــا  ــشــ كـــمـــا يــتــمــيــز مــ
ــق  ــرافـ إنــفــيــنــيــتــي بـــمـــســـتـــوى مـ
السياحية  المنتجعات  تضاهي 

العالمية، والتي تقدم ألول مرة 
في أبراج سكنية شاهقة.

ــنـــدس مــحــمــد  ــهـ ــمـ وأكـــــــد الـ
عـــبـــدالـــغـــفـــار الـــكـــوهـــجـــي مــديــر 
والرئيس  العقارية  فونتانا  عام 

ــذي لــــشــــركــــة رويــــــــال  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
الــبــرج  افـــتـــتـــاح  أن  ــبــــاســــدور،  أمــ
)ب( من المشروع شهد مشاركة 
كــبــيــرة وواســــعــــة، وحــقــق نــتــائــج 
أكبر من التوقعات، األمر الذي 
ــرد مـــشـــروع  ــفــ يــعــكــس تــمــيــز وتــ
فونتانا إنفينيتي كمنتج عقاري 

نوعي. 
فونتانا  إن  الكوهجي  وقــال 
تــحــرص عــلــى تعزيز  الــعــقــاريــة 
العقاري في سوق  المنتج  تنّوع 
ــان أعـــلـــى  ــمــ ــع ضــ ــ الـــبـــحـــريـــن مـ
معايير التطوير العقاري. وهذا 
ما يتجسد في شقق البرج الذي 
يــأتــي بــعــروض خــاصــة وخطط 
سداد مرنة تصل إلى 8 سنوات، 
ــــى مـــن نــوعــهــا، مع  تــعــتــبــر األولـ

بنك البركة.

كتب إسام محفوظ:
تــــواصــــل الــمــحــكــمــة الـــكـــبـــرى 
متهمين   3 قضية  نظر  الجنائية 
بشركة  ــارب(  ــ هـ  – )أجــنــبــي  بــيــنــهــم 
أســرارا  أفشوا  النفطية  للخدمات 
بــاإليــرادات  تتعلق  الشركة  تخص 
الشركة  وعــاقــات  اإلنــتــاج  وكميات 
وتــعــاقــداتــهــا الــخــارجــيــة، كــمــا زور 
مستندا  والثاني  األول  المتهمان 
ــلـــقـــدرة الـــمـــالـــيـــة لـــشـــركـــة تــخــص  لـ
صــدور  نسبا  حيث  الثاني  المتهم 
المستند إلى أحد البنوك األجنبية 
خــــارج الــبــحــريــن وكــــان بــقــيــمــة 20 
يعدان  وكانا  أمريكي،  دوالر  مليار 
ــى الــجــهــات  لــتــقــديــم الــمــســتــنــد إلــ
المعنية في البحرين للدخول في 

إال  المشروعات  لبعض  مناقصات 
أحبطت  الفساد  مكافحة  إدارة  أن 
عملهما، إذ استمعت المحكمة في 
إثــبــات  لــشــهــود  األول  أمـــس  جلسة 
مناقشة  الجلسة  وشهدت  الواقعة 
األول  المتهمين  دفاع  بين  ساخنة 
تمحورت  النيابة  ورئــيــس  والــثــانــي 
حـــول األســئــلــة الــمــوجــهــة مــن قبل 
اإلثــبــات  لــشــاهــد  المتهمين  ــاع  دفــ
وذلــــك بــعــد مــوافــقــة رئــيــس هيئة 

المحكمة.
وتــعــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة إلــى 
تلقي إدارة مكافحة جرائم الفساد 
ــد بـــقـــيـــام  ــيـ ــفـ ــلــــومــــات ســــريــــة تـ ــعــ مــ
في  مسؤوال  بصفته  األول  المتهم 
للمتهم  معلومات  بتمرير  الشركة 
ــه ويـــعـــمـــل  ــقــ ــديــ الــــثــــانــــي وهـــــــو صــ

ــات الـــتـــي تــتــعــاون  ــركـ بـــإحـــدى الـــشـ
مــع شــركــة الــبــتــرول إذ قــام األخير 
إلى  المعلومات  تلك  بنقل  بـــدوره 
الثالث )أجنبي الجنسية(  المتهم 
يعمل سابقا مستشارا  كان  والــذي 
كـــان يــســتــغــل تلك  إذ  الــشــركــة  فـــي 
ــات لـــتـــحـــقـــيـــق مـــنـــافـــع  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ الــ
لـــه بــيــنــمــا تـــضـــرر بــعــمــل الــشــركــة، 
تــلــك  الـــتـــحـــريـــات أن  كـــمـــا كــشــفــت 
الشركة  بإنتاج  تتعلق  المعلومات 
ونتائج  بها  تعمل  الــتــي  والــحــقــول 
ــتــــمــــاعــــات واألمـــــــــور الــمــالــيــة  االجــ
والـــمـــيـــزانـــيـــة وعـــــاقـــــات الـــشـــركـــة 

بالجهات المتعاقدة معها.

الملك حمد بن  الجالة  بعث حضرة صاحب 
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى رسالة خطية 
إلى الرئيس رجب طيب أردوجان رئيس الجمهورية 
التركية الصديقة، تتعلق بعاقات الصداقة الوثيقة 

التي تجمع بين البلدين الصديقين.
وقد تسّلم الرسالة نيابة عن رئيس الجمهورية 
التركية مولود شاووش أوغلو وزير الخارجية التركي 
خال استقباله في مبنى وزارة الخارجية في أنقره 

وزير  الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف  الدكتور  أمس 
الخارجية، الذي نقل تحيات وتقدير جالة الملك 
الــمــفــدى إلـــى الــرئــيــس الــتــركــي وتــمــنــيــات جالته 
التقدم  دوام  الصديق  وشعبها  التركية  للجمهورية 

واالزدهار.

ــو الـــشـــيـــخ  ــ ــمـ ــ ــور سـ ــ ــضـ ــ ــحـ ــ بـ
آل خليفة  مـــبـــارك  بـــن  مــحــمــد 
نائب رئيس مجلس الوزراء، قام 
بـــن خليفة  ســمــو الــشــيــخ عــلــي 
رئيس مجلس  نائب  آل خليفة 
ــة حــفــل  ــايـ ــرعـ الــــــــــوزراء أمـــــس بـ
عبداهلل  مــركــز  مؤسسة  افــتــتــاح 
بـــن خـــالـــد لـــرعـــايـــة الـــوالـــديـــن، 
ــو الـــشـــيـــخ  ــ ــمـ ــ ــى سـ ــ ــقــ ــ ــــث ألــ ــيـ ــ حـ

ــارك كــلــمــة أكــد  ــبـ مــحــمــد بـــن مـ
اهلل  بـــإذن  لــه  للمغفور  مــا  فيها 
تـــعـــالـــى ســـمـــو الـــشـــيـــخ عـــبـــداهلل 
بن خالد -طيب اهلل ثــراه- من 
كان  ما  مكانة يجلها في ضــوء 
عــاقــة حميمة  مـــن  يــجــمــعــهــم 
عــلــى الــمــســتــويــيــن الــشــخــصــي 

والعملي خال سنوات.
وأشار سموه إلى أن المركز 

هــــو بــــدايــــة انــــطــــاق مــؤســســة 
اسم  تخليد  في  تسهم  جديدة 
الكبير،  الــراحــل  سمو  وأعــمــال 
وتعمل في ميدان له فيه الكثير 
ــبــــارزة  الــ األدوار  مــــن  والـــكـــثـــيـــر 

والمآثر الكبيرة.

بتهم »فونتانا العقارية« تفتتح البرج »ب« وبيع 26% من الوحدات اأج���ن���ب���ي  ب��ي��ن��ه��م  م��ت��ه��م��ي��ن   3 م��ح��اك��م��ة 

اإف�������ش���اء اأ�����ش����رار ���ش��رك��ة ل��خ��دم��ات ال��ب��ت��رول

المل�ك يبع�ث ر�ش�الة خطي�ة اإل�ى الرئي��س الترك�ي

ع��ل��ي ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ي��ف��ت��ت��ح م��وؤ���ش�����ش��ة م��رك��ز 

ع���ب���داهلل ب���ن خ��ال��د ل��رع��اي��ة ال��وال��دي��ن

اإع�ان ا�ش�تراتيجية قط�اع الخدم�ات اللوج�ش�تية

ع��ي�����ش��ى ب����ن ���ش��ل��م��ان ي�����ش��ه��د ق��رع��ة 

����ش���ب���اق ال���ب���ح���ري���ن ال����دول����ي ل��ل��خ��ي��ل

�س�رعة �لرب�ط بي�ن مين�اء خليف�ة و�لمط�ار.. توقي�ع عق�د تنفي�ذ »�أف�ق 2« الإلكتروني

} وزير المواصات واالتصاالت ورئيس الجمارك خال المؤتمر الصحفي.

} الرئيس التركي. } جالة الملك.
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} سمو الشيخ عبداهلل بن حمد.

ت���زاي���د الإق���ب���ال ع��ل��ى ���ش��راء 

���ش��ب��ائ��ك ال����ذه����ب ال��ث��ق��ي��ل��ة
كتبت نوال عباس:

اإلقــبــال على  في  ارتفاعا  أمــس  المحلية  األســـواق  شهدت 
شراء سبائك الذهب الثقيلة رغم ارتفاع أسعار المعدن األصفر 
الــبــورصــات  فــي  ارتــفــاعــا  أن سجل  بعد  المحلية  ــواق  األســ فــي 
و700  ديــنــارا   1٩ إلــى   21 عيار  الذهب  وصــل سعر  إذ  العالمية, 
فلس للجرام، وعيار 22 إلى 20 دينارا و700 فلس وعيار 24 إلى 

22.6 دينارا واألونصة إلى 1866 دوالرا.
ــاالت لــشــركــة  ــ ــصـ ــ ــات الـــعـــامـــة واالتـ ــعـــاقـ وأكــــــدت رئــيــســة الـ
»اريـــهـــانـــت« لــلــمــجــوهــرات مــريــم غــــازي أنـــه رغـــم ارتـــفـــاع أســعــار 
الذهب منذ أسبوع تقريبا إال أن هناك إقباال من فئة الشباب 
على شراء السبائك الثقيلة وخاصة عيار 24, ومن فئة النساء 
لوزن  السبائك  أسعار  أن  إلى  الخفيفة، مشيرة  السبائك  على 
20 جراما تصل إلى 473.16 دينارا, ووزن عشرة جرامات تصل 

إلى 242.70 دينارا.

ص13 مال وأعمال

} محمد عبدالغفار الكوهجي
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أخبار البحرين

عب�داهلل ب�ن حم�د: فري�ق »بحري�ن 1« يحت�ل 

مكان�ة رفيع�ة ف�ي ريا�ش�ة ال�ش�يارات العالمية

} جانب من حفل افتتاح مركز عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين.

} سمو الشيخ عيسى بن سلمان يشهد قرعة السباق.

أكــــد ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل 
الــمــمــثــل  بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة 
ــلـــك  الــــشــــخــــصــــي لــــجــــالــــة الـــمـ
تحقيق  مـــواصـــلـــة  أن  الـــمـــفـــدى 
ــائـــج  ــتـ ــنـ الـ  »1 »بــــحــــريــــن  ــق  ــ ــريـ ــ فـ
الـــمـــشـــرفـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات 
ــأتـــي  ــة يـ ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الـــمـــحـــلـــيـــة والــ
بفضل الرعاية الكريمة والدعم 
الــــامــــحــــدود مــــن لـــــدن حــضــرة 
الوالد  الملك  الجالة  صاحب 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  ــــن  بـ حـــمـــد 
واهتمام  المفدى،  الــبــاد  عاهل 
وتشجيع صاحب السمو الملكي 
ــن حـــمـــد آل  ــ ــر ســـلـــمـــان بـ ــ ــيـ ــ األمـ

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ليتبوأ الفريق مكانة رفيعة 
ومتميزة في رياضة السيارات على مستوى العالم.

الثالث  المركزين  على   »1 »بحرين  فريق  بحصول  سموه  وأشـــاد 
والرابع على التوالي في بطولة العالم NHRA للسيارات فئة برومود 
بتغيير عدد  كبيرة  واجــه خاله تحديات  الــذي  2021م،  خــال موسم 
من األنظمة والقوانين أثناء الموسم، كما أشاد سموه بأعضاء الفريق 
جهودهم  أقصى  وبــذل  عالية،  بكفاءة  التحديات  لهذه  ومواجهتهم 
في  ثقته  عن  معربًا  اللقب،  على  للمنافسة  العقبات  جميع  لتجاوز 
قـــدرة الــفــريــق عــلــى الـــعـــودة بــقــوة واســتــعــادة الــلــقــب خـــال منافسات 

الموسم القادم 2022م.

كتب أحمد عبداحلميد:

ــنــــدس كــــمــــال بـــــن أحـــمـــد  ــهــ أّكــــــــد الــــمــ
أّن  الــمــواصــات واالتــصــاالت  محمد وزيـــر 
اللوجستية  الخدمات  قطاع  استراتيجية 
مسار  على  الحفاظ  مواصلة  في   ستسهم 
ومكانة  مــوقــع  وتــعــزيــز  االقــتــصــادي  النمو 
البحرين ضمن خطة التعافي االقتصادي 
بما  للمواطنين  النوعية  الــفــرص  وخــلــق 
البحرين  تنافسية مملكة  زيادة  يسهم في 
وجذب المزيد من االستثمارات التي يعود 
وصوال  والمواطنين..  الوطن  على  أثرها 
إلى هدف رفع إسهام هذا القطاع في الناتج 
عام  بحلول   %10 إلــى  اإلجــمــالــي  المحلي 
2030. جاء ذلك خال المؤتمر الصحفي 
للكشف عن تفاصيل االستراتيجية أمس.

للقطاع  العامة  الــرؤيــة  أن  إلــى  ولفت 
في  تــصــب  الــبــحــريــن  بمملكة  الــلــوجــســتــي 
زيادة  تنافسية وسرعة إجراءات الربط بين 
البحرين  ميناء خليفة بن سلمان ومطار 

البري،  المنفذ  إجـــراءات  وسرعة  الــدولــي، 
الُمفّضل  الخيار  البحرين  مملكة  وجعل 
ــــى أن  ــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـ ــتـــرونـ لـــلـــتـــجـــارة اإللـــكـ
األهداف االستراتيجية لتحقيقها بحلول 

البحرين  تصنيف  رفــع  تشمل   2030 عــام 
ا، وزيادة  لتكون ضمن أفضل 20 دولة عالمّيً
وجهات الرحات الجوية إلى أكثر من 70 
للشحن  االستيعابية  الطاقة  ورفع  وجهة، 

الجوي إلى مليون طن متري.
مــن جــانــبــه، كــشــف الــشــيــخ أحــمــد بن 
توقيع  الــجــمــارك  رئــيــس  خليفة  آل  حمد 
ــافـــذة الـــواحـــدة  ــنـ عــقــد تــنــفــيــذ مـــشـــروع الـ
»أفــــق 2« مـــع شــركــة »كــريــســمــون لــوجــيــك« 
تطوير  فــي  ا  عالمّيً الــرائــدة  السنغافورية 
األنــظــمــة اإللــكــتــرونــيــة الــمــتــعــلــقــة بــــإدارة 
الـــجـــمـــارك ودمـــجـــهـــا، الفـــتـــا إلــــى أن هــذا 
ــورة مــــبــــادرات الــتــحــّول  ــاكــ الـــنـــظـــام يـــعـــدُّ بــ
الرقمي التي تعمل عليها شؤون الجمارك، 
حيث يسهم في  تمكين الجهات الرقابية 
األداء،  ومــؤشــرات  اإلحصائيات  إعــداد  من 
ــربــــط مـــع نــظــامــي األشـــعـــة الــحــديــثــة  والــ

والبوابات اإللكترونية للمنافذ.
أن  إلى  وأشار في تصريحات صحفية 
كلفة هذا المشروع تصل إلى 5.5 مايين 
دينار تتضمن الجوانب األمنية إلى جانب 

كلفة النظام نفسه.

ــو الـــشـــيـــخ  ــ ــمـ ــ ــور سـ ــ ــضـ ــ ــحـ ــ بـ
آل  حمد  بن  سلمان  بن  عيسى 
خــلــيــفــة رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
وسباق  للفروسية  راشــد  لنادي 
الـــخـــيـــل، أجـــريـــت صـــبـــاح أمــس 
قـــرعـــة الـــجـــيـــاد الـــمـــشـــاركـــة في 
ــن ســبــاق  الـــنـــســـخـــة الـــثـــالـــثـــة مــ
للخيل  الــدولــي  البحرين  كــأس 
الذي سيقام غدا الجمعة على 
مـــضـــمـــار الـــبـــحـــريـــن بــمــشــاركــة 
ماك ومدربين وفرسان وجياد 
ــــات  ــبـ ــ ــطـ ــ ــلــــف اإلسـ ــتــ مـــــــن مــــخــ

العالمية والبحرينية.
القرعة  مــراســم  حضر  كما 
سمو الشيخ فيصل بن راشد آل 
المجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة 
ــى لــلــبــيــئــة نـــائـــب رئــيــس  ــلــ األعــ
ــد  ــادي راشــ ــنــ الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لــ
للفروسية وسباق الخيل، وسمو 
الشيخ سلطان الدين بن محمد 
بــــن ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة عــضــو 
والشيخ  للنادي،  العليا  الهيئة 
سلمان بن أحمد بن سلمان آل 

خليفة رئيس ديوان ولي العهد، 
وممثلي  المسؤولين  من  وعــدد 
ــهـــات الـــراعـــيـــة والـــداعـــمـــة  الـــجـ
لـــلـــســـبـــاق الـــــدولـــــي، وعــــــدد مــن 
والفرسان  والــمــدربــيــن  الــمــاك 

المشاركين في السباق وممثلو 
وســــــائــــــل اإلعــــــــــــام الـــمـــحـــلـــيـــة 

والعالمية المختلفة.

كتب محمد الساعي:

افـــتـــتـــحـــت شــــركــــة فــونــتــانــا 
من  )ب(  الــبــرج  أمــس  العقارية 
مـــشـــروع »فـــونـــتـــانـــا إنــفــيــنــيــتــي« 
وشــهــدت الــســاعــات األولــــى من 
كبيرة  مبيعات  الــمــشــروع  طـــرح 
تجاوزت 26%، وهو ما يزيد على 

125 وحدة.
ودشـــــنـــــت شــــركــــة فـــونـــتـــانـــا 
بــعــروض  الــبــرج )ب(  الــعــقــاريــة 
تــبــدأ مــن 43  وبــأســعــار  حصرية 
فخمة  شققا  ويوفر  دينار  ألــف 
مؤثثة بالكامل وجاهزة للسكن، 
وذلك في مشروع عقاري ضمن 
ــوى ســلــســلــة أبــــــــراج ســكــنــيــة  ــ ــ أقـ
ــيــــة،  ــا الــــســــوقــ ــهـ ــتـ ــيـــمـ ـــت قـ ــتـ ــبــ أثــ
ــروع فــونــتــانــا  ــشــ كـــمـــا يــتــمــيــز مــ
ــق  ــرافـ إنــفــيــنــيــتــي بـــمـــســـتـــوى مـ
السياحية  المنتجعات  تضاهي 

العالمية، والتي تقدم ألول مرة 
في أبراج سكنية شاهقة.

ــنـــدس مــحــمــد  ــهـ ــمـ وأكـــــــد الـ
عـــبـــدالـــغـــفـــار الـــكـــوهـــجـــي مــديــر 
والرئيس  العقارية  فونتانا  عام 

ــذي لــــشــــركــــة رويــــــــال  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
الــبــرج  افـــتـــتـــاح  أن  ــبــــاســــدور،  أمــ
)ب( من المشروع شهد مشاركة 
كــبــيــرة وواســــعــــة، وحــقــق نــتــائــج 
أكبر من التوقعات، األمر الذي 
ــرد مـــشـــروع  ــفــ يــعــكــس تــمــيــز وتــ
فونتانا إنفينيتي كمنتج عقاري 

نوعي. 
فونتانا  إن  الكوهجي  وقــال 
تــحــرص عــلــى تعزيز  الــعــقــاريــة 
العقاري في سوق  المنتج  تنّوع 
ــان أعـــلـــى  ــمــ ــع ضــ ــ الـــبـــحـــريـــن مـ
معايير التطوير العقاري. وهذا 
ما يتجسد في شقق البرج الذي 
يــأتــي بــعــروض خــاصــة وخطط 
سداد مرنة تصل إلى 8 سنوات، 
ــــى مـــن نــوعــهــا، مع  تــعــتــبــر األولـ

بنك البركة.

كتب إسام محفوظ:
تــــواصــــل الــمــحــكــمــة الـــكـــبـــرى 
متهمين   3 قضية  نظر  الجنائية 
بشركة  ــارب(  ــ هـ  – )أجــنــبــي  بــيــنــهــم 
أســرارا  أفشوا  النفطية  للخدمات 
بــاإليــرادات  تتعلق  الشركة  تخص 
الشركة  وعــاقــات  اإلنــتــاج  وكميات 
وتــعــاقــداتــهــا الــخــارجــيــة، كــمــا زور 
مستندا  والثاني  األول  المتهمان 
ــلـــقـــدرة الـــمـــالـــيـــة لـــشـــركـــة تــخــص  لـ
صــدور  نسبا  حيث  الثاني  المتهم 
المستند إلى أحد البنوك األجنبية 
خــــارج الــبــحــريــن وكــــان بــقــيــمــة 20 
يعدان  وكانا  أمريكي،  دوالر  مليار 
ــى الــجــهــات  لــتــقــديــم الــمــســتــنــد إلــ
المعنية في البحرين للدخول في 

إال  المشروعات  لبعض  مناقصات 
أحبطت  الفساد  مكافحة  إدارة  أن 
عملهما، إذ استمعت المحكمة في 
إثــبــات  لــشــهــود  األول  أمـــس  جلسة 
مناقشة  الجلسة  وشهدت  الواقعة 
األول  المتهمين  دفاع  بين  ساخنة 
تمحورت  النيابة  ورئــيــس  والــثــانــي 
حـــول األســئــلــة الــمــوجــهــة مــن قبل 
اإلثــبــات  لــشــاهــد  المتهمين  ــاع  دفــ
وذلــــك بــعــد مــوافــقــة رئــيــس هيئة 

المحكمة.
وتــعــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة إلــى 
تلقي إدارة مكافحة جرائم الفساد 
ــد بـــقـــيـــام  ــيـ ــفـ ــلــــومــــات ســــريــــة تـ ــعــ مــ
في  مسؤوال  بصفته  األول  المتهم 
للمتهم  معلومات  بتمرير  الشركة 
ــه ويـــعـــمـــل  ــقــ ــديــ الــــثــــانــــي وهـــــــو صــ

ــات الـــتـــي تــتــعــاون  ــركـ بـــإحـــدى الـــشـ
مــع شــركــة الــبــتــرول إذ قــام األخير 
إلى  المعلومات  تلك  بنقل  بـــدوره 
الثالث )أجنبي الجنسية(  المتهم 
يعمل سابقا مستشارا  كان  والــذي 
كـــان يــســتــغــل تلك  إذ  الــشــركــة  فـــي 
ــات لـــتـــحـــقـــيـــق مـــنـــافـــع  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ الــ
لـــه بــيــنــمــا تـــضـــرر بــعــمــل الــشــركــة، 
تــلــك  الـــتـــحـــريـــات أن  كـــمـــا كــشــفــت 
الشركة  بإنتاج  تتعلق  المعلومات 
ونتائج  بها  تعمل  الــتــي  والــحــقــول 
ــتــــمــــاعــــات واألمـــــــــور الــمــالــيــة  االجــ
والـــمـــيـــزانـــيـــة وعـــــاقـــــات الـــشـــركـــة 

بالجهات المتعاقدة معها.

الملك حمد بن  الجالة  بعث حضرة صاحب 
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى رسالة خطية 
إلى الرئيس رجب طيب أردوجان رئيس الجمهورية 
التركية الصديقة، تتعلق بعاقات الصداقة الوثيقة 

التي تجمع بين البلدين الصديقين.
وقد تسّلم الرسالة نيابة عن رئيس الجمهورية 
التركية مولود شاووش أوغلو وزير الخارجية التركي 
خال استقباله في مبنى وزارة الخارجية في أنقره 

وزير  الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف  الدكتور  أمس 
الخارجية، الذي نقل تحيات وتقدير جالة الملك 
الــمــفــدى إلـــى الــرئــيــس الــتــركــي وتــمــنــيــات جالته 
التقدم  دوام  الصديق  وشعبها  التركية  للجمهورية 

واالزدهار.

ــو الـــشـــيـــخ  ــ ــمـ ــ ــور سـ ــ ــضـ ــ ــحـ ــ بـ
آل خليفة  مـــبـــارك  بـــن  مــحــمــد 
نائب رئيس مجلس الوزراء، قام 
بـــن خليفة  ســمــو الــشــيــخ عــلــي 
رئيس مجلس  نائب  آل خليفة 
ــة حــفــل  ــايـ ــرعـ الــــــــــوزراء أمـــــس بـ
عبداهلل  مــركــز  مؤسسة  افــتــتــاح 
بـــن خـــالـــد لـــرعـــايـــة الـــوالـــديـــن، 
ــو الـــشـــيـــخ  ــ ــمـ ــ ــى سـ ــ ــقــ ــ ــــث ألــ ــيـ ــ حـ

ــارك كــلــمــة أكــد  ــبـ مــحــمــد بـــن مـ
اهلل  بـــإذن  لــه  للمغفور  مــا  فيها 
تـــعـــالـــى ســـمـــو الـــشـــيـــخ عـــبـــداهلل 
بن خالد -طيب اهلل ثــراه- من 
كان  ما  مكانة يجلها في ضــوء 
عــاقــة حميمة  مـــن  يــجــمــعــهــم 
عــلــى الــمــســتــويــيــن الــشــخــصــي 

والعملي خال سنوات.
وأشار سموه إلى أن المركز 

هــــو بــــدايــــة انــــطــــاق مــؤســســة 
اسم  تخليد  في  تسهم  جديدة 
الكبير،  الــراحــل  سمو  وأعــمــال 
وتعمل في ميدان له فيه الكثير 
ــبــــارزة  الــ األدوار  مــــن  والـــكـــثـــيـــر 

والمآثر الكبيرة.

بتهم »فونتانا العقارية« تفتتح البرج »ب« وبيع 26% من الوحدات اأج���ن���ب���ي  ب��ي��ن��ه��م  م��ت��ه��م��ي��ن   3 م��ح��اك��م��ة 

اإف�������ش���اء اأ�����ش����رار ���ش��رك��ة ل��خ��دم��ات ال��ب��ت��رول

المل�ك يبع�ث ر�ش�الة خطي�ة اإل�ى الرئي��س الترك�ي

ع��ل��ي ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ي��ف��ت��ت��ح م��وؤ���ش�����ش��ة م��رك��ز 

ع���ب���داهلل ب���ن خ��ال��د ل��رع��اي��ة ال��وال��دي��ن

اإع�ان ا�ش�تراتيجية قط�اع الخدم�ات اللوج�ش�تية

ع��ي�����ش��ى ب����ن ���ش��ل��م��ان ي�����ش��ه��د ق��رع��ة 

����ش���ب���اق ال���ب���ح���ري���ن ال����دول����ي ل��ل��خ��ي��ل

�س�رعة �لرب�ط بي�ن مين�اء خليف�ة و�لمط�ار.. توقي�ع عق�د تنفي�ذ »�أف�ق 2« الإلكتروني

} وزير المواصات واالتصاالت ورئيس الجمارك خال المؤتمر الصحفي.

} الرئيس التركي. } جالة الملك.

ص21

ص٩

الرياضة

أخبار البحرين

ص20 الرياضة

28www.akhbar-alkhaleej.com )GAKH103( Akhbar Alkhaleej - Thu 18 Nov 2021 - No. )15945( العدد )15٩45( - السنة السادسة واألربعون - الخميس 13 ربيع اآلخر 1443هـ - 18 نوفمبر 2021م }  210 فلوس

} سمو الشيخ عبداهلل بن حمد.

ت���زاي���د الإق���ب���ال ع��ل��ى ���ش��راء 

���ش��ب��ائ��ك ال����ذه����ب ال��ث��ق��ي��ل��ة
كتبت نوال عباس:

اإلقــبــال على  في  ارتفاعا  أمــس  المحلية  األســـواق  شهدت 
شراء سبائك الذهب الثقيلة رغم ارتفاع أسعار المعدن األصفر 
الــبــورصــات  فــي  ارتــفــاعــا  أن سجل  بعد  المحلية  ــواق  األســ فــي 
و700  ديــنــارا   1٩ إلــى   21 عيار  الذهب  وصــل سعر  إذ  العالمية, 
فلس للجرام، وعيار 22 إلى 20 دينارا و700 فلس وعيار 24 إلى 

22.6 دينارا واألونصة إلى 1866 دوالرا.
ــاالت لــشــركــة  ــ ــصـ ــ ــات الـــعـــامـــة واالتـ ــعـــاقـ وأكــــــدت رئــيــســة الـ
»اريـــهـــانـــت« لــلــمــجــوهــرات مــريــم غــــازي أنـــه رغـــم ارتـــفـــاع أســعــار 
الذهب منذ أسبوع تقريبا إال أن هناك إقباال من فئة الشباب 
على شراء السبائك الثقيلة وخاصة عيار 24, ومن فئة النساء 
لوزن  السبائك  أسعار  أن  إلى  الخفيفة، مشيرة  السبائك  على 
20 جراما تصل إلى 473.16 دينارا, ووزن عشرة جرامات تصل 

إلى 242.70 دينارا.

ص13 مال وأعمال

} محمد عبدالغفار الكوهجي

ص11ص12

ص7

ص4

قضايا وحوادثمال وأعمال

أخبار البحرين

أخبار البحرين

عب�داهلل ب�ن حم�د: فري�ق »بحري�ن 1« يحت�ل 

مكان�ة رفيع�ة ف�ي ريا�ش�ة ال�ش�يارات العالمية

} جانب من حفل افتتاح مركز عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين.

} سمو الشيخ عيسى بن سلمان يشهد قرعة السباق.
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ــه عمل  وأضــــاف ســمــوه أنـ
ــه بــــــإذن اهلل  ــع الـــمـــغـــفـــور لــ مــ
تـــعـــالـــى فــــي مـــجـــال الــقــضــاء 
وتــعــلــم مــنــه الــكــثــيــر، إذ كــان 
مــحــًبــا لــلــخــيــر ويــســعــى لحل 
والــعــدل،  بالحكمة  القضايا 
البناءة  لــآراء  المرجع  وكــان 
الــوزراء،  والخيرة في مجلس 
اهلل-  -رحــــــــمــــــــه  قـــــــــــاد  ــا  ــ ــمــ ــ كــ
الــعــدل  وزارة  تــطــويــر  مــراحــل 
والشؤون اإلسالمية إلى أرفع 

المستويات.
وأعـــرب ســمــوه عــن عميق 
الــشــكــر واالمـــتـــنـــان لــحــضــرة 
صــــاحــــب الــــجــــاللــــة الـــمـــلـــك 
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  حــمــد 
عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى على 
ــتــــه بــتــخــلــيــد  مــــــبــــــادرة جــــاللــ
أمــره  بــإصــدار  الفقيد  ســيــرة 
السامي بإنشاء وتنظيم كلية 
للدراسات  خالد  بــن  عــبــداهلل 
المعرفة  لتنشر  اإلســالمــيــة 

ــاء عــالــمــنــا  ــ ــ والـــفـــكـــر فــــي أرجـ
الــعــربــي واإلســالمــي كما كان 
الراحل  الفقيد  دائًما  يسعى 

رحمه اهلل تعالى.
ــار ســمــوه إلـــى بــدايــة  ــ وأشـ
انـــــطـــــالق مــــؤســــســــة جــــديــــدة 
ــم  ــ ــيــــد اسـ ــلــ تــــســــهــــم فـــــــي تــــخــ
وأعمال سمو الراحل الكبير، 
ــيــــدان لــــه فــيــه  وتـــعـــمـــل فــــي مــ
األدوار  مــن  والــكــثــيــر  الــكــثــيــر 
وهو  الكبيرة،  والمآثر  البارزة 
عــمــل الــخــيــر، ذلـــك الــمــجــال 
الـــنـــبـــيـــل الــــــــذي دعـــــــت إلـــيـــه 
شريعتنا اإلسالمية السمحة 
في  كبير  دور  مــن  لــذلــك  لما 
ــام  ــهــ ــيـــة واإلســ ــانـ ســـمـــو اإلنـــسـ
الكريمة،  الــحــيــاة  تــوفــيــر  فــي 
االجتماعي  التكافل  وتأكيد 
وتــقــويــة الـــروابـــط والــصــالت 
ليكونوا  المجتمع  أفــراد  بين 

بنياًنا يشد بعضه بعًضا.
وأكد سموه أن مسيرة سمو 

الشيخ عــبــداهلل بــن خــالــد آل 
جسدت  اهلل-  -رحمه  خليفة 
ــادئ  ــبــ ــمــ تـــلـــك الـــمـــعـــانـــي والــ
الــرفــيــعــة، فــقــد عــــاش رحــمــه 
لــلــنــاس، وحــفــلــت  اهلل مــحــًبــا 
ــانـــي  ــه بـــالـــعـــمـــل اإلنـــسـ ــاتـ ــيـ حـ
واإلســراع في مجاالت الخير 
والــــــبــــــذل والـــــعـــــطـــــاء، فـــكـــان 
تلك  في  به  يحتذى  نموذًجا 
المجاالت الخيرة التي كانت 
إلــيــهــا كافة  تــحــتــاج  تـــزال  وال 

المجتمعات.
افتتاح  »إن  ســمــوه:  ــال  وقـ
الشيخ  مــؤســســة مــركــز ســمــو 
آل خليفة  بــن خالد  عــبــداهلل 
لرعاية الوالدين يأتي إضافة 
في  لتسهم  الخيري،  للعمل 
تــرســيــخ ثــقــافــة الــعــطــاء، وإن 
التيمن  اعتزازنا هو  يزيد  ما 
ثــراه،  بــاســم ســمــوه طيب اهلل 
الذي ضرب بخصاله وصفاته 
وأخـــالقـــه ومـــبـــادراتـــه الــخــيــرة 
في  وإنجازاته  إنسانيته  وفــي 
توالها  التي  المناصب  كافة 

أروع  ــدار  ــ ــتــ ــ واقــ حـــكـــمـــة  ــكـــل  بـ
والعطاء  اإليــثــار  فــي  األمثلة 
السير  يريد  من  لكل  والبذل 
على دربه، واالقتداء بمواقفه 
يزال  ما  أن سموه  تؤكد  التي 
ــا بــســيــرتــه  ــنـ ــوبـ ــلـ ــــي قـ حــــّيــــا فـ
العطرة وعطائه الالمحدود«.

أن  ســـــــمـــــــوه  وأضـــــــــــــــــاف   
سمو  بــوفــاة  فــقــدت  البحرين 
الشيخ عــبــداهلل بــن خــالــد آل 
ــان والـــداعـــيـــة  ــســ خــلــيــفــة اإلنــ
ــؤرخ والـــمـــرجـــع لــتــاريــخ  ــمــ والــ
البحرين والمنطقة العربية، 
ــه تــرك  ــا فـــي ذلــــك أنــ ــزاؤنــ وعــ
ــز بـــــه وجــــيــــال مــن  ــتـ ــعـ إرثــــــــا نـ
األبــنــاء واألحــفــاد يشهد لهم 
الجميع باإلخالص والكفاءة 

والعطاء.
وفي الختام، أعرب سموه 
الشيخ علي  عن شكره لسمو 
آل خــلــيــفــة على  بـــن خــلــيــفــة 
وتهنئة  الـــحـــدث،  هـــذا  رعــايــة 
متمنًيا  الــمــكــرمــيــن،  جــمــيــع 
الشيخ  سمو  مركز  لمؤسسة 

آل خليفة  بــن خالد  عــبــداهلل 
لرعاية الوالدين كل التوفيق 

والسداد.
ــه، أكــــــد ســمــو  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
الــشــيــخ عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة 
البحرين  مملكة  أن  الــــوزراء 
ــاحــــب  ــادة حــــــضــــــرة صــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ بــ
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  الـــجـــاللـ
عيسى آل خليفة عاهل البالد 
الـــمـــفـــدى ومـــتـــابـــعـــة صــاحــب 
السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
تولي  ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس 
اهتمامًا متناميًا لكبار السن 
البيئة  تهيئة  على  وتــحــرص 
استمرار  على  تحفزهم  التي 
أن  إلــى  الفــتــًا سموه  العطاء، 
القدوة  هــم  الــيــوم  السن  كبار 
البذل والعطاء وهم كبار  في 
بــخــبــراتــهــم ومــــا قـــدمـــوه من 
وطنهم  سبيل  فــي  تضحيات 

ومجتمعهم.
واســـتـــذكـــر ســمــوه مــنــاقــب 

ســــمــــو الــــشــــيــــخ عـــــبـــــداهلل بــن 
اهلل  رحــمــه  خليفة  آل  خــالــد 
تركه  وما  الكبيرة  وإسهاماته 
الوطني  العمل  مــن  إرث  مــن 
ــات الــــواضــــحــــة فــي  ــمـ ــبـــصـ والـ
ــي، مـــؤكـــدًا  ــومـ ــكـ الـــعـــمـــل الـــحـ
له  المغفور  أعمال  أن  سموه 
بإذن اهلل تعالى ستظل خالدة 

في الذاكرة الوطنية.
ونــــــــــــــوه ســـــــمـــــــوه بــــفــــكــــرة 
ــز ومـــــا ســيــقــدمــه مــن  ــركـ ــمـ الـ
ــرة تــــعــــزز  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ خــــــــدمــــــــات مـ
ــار  ــبـ اســـــتـــــمـــــرار مــــســــاهــــمــــة كـ
وتكفل  المجتمع  فــي  الــســن 
لــهــم الــبــيــئــة الــتــي تــوفــر لهم 
الراحة واألجواء االجتماعية 
ــى  ــوه إلـ ــمــ ــا ســ ــتــ الــــــوديــــــة، الفــ
ــبـــحـــريـــن  ــلـــكـــة الـ حـــــــرص مـــمـ
ــة الـــتـــي  ــئـ ــيـ ــبـ عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـ
اإلدراك  تــوســيــع  فــي  تــســاهــم 
لمضامين العمل االجتماعي 
تعميق  على  اإليجابي  وأثــره 
الصالت بين أفراد المجتمع 
الجميل لمن  رد  قيم  وإعــالء 

أعطوا وبذلوا، متمنيا سموه 
ــلــــى مـــؤســـســـة  لـــلـــقـــائـــمـــيـــن عــ
ــد  ــالـ ــن خـ ــ ــداهلل بــ ــ ــبــ ــ ــز عــ ــ ــركـ ــ مـ
لرعاية الوالدين كل التوفيق 

والنجاح.
ــقـــى  ــل ألـ ــفــ ــحــ وخـــــــــالل الــ
الفريق طبيب الشيخ محمد 
رئيس  خليفة  آل  عبداهلل  بن 
ــلــــى لــلــصــحــة  الــمــجــلــس األعــ
ســمــو  »إن  فـــيـــهـــا  قـــــال  كـــلـــمـــة 
ــيـــخ عــــبــــداهلل بــــن خــالــد  الـــشـ
لــه  قـــــــــدوة  كـــــــان  اهلل  ــه  ــ ــمـ ــ رحـ
اإلخــالص  في  أبنائه  ولكافة 
في العمل منذ أن كان مديرًا 
ــل  ــ لـــبـــلـــديـــة الـــــرفـــــاع فــــي أوائــ
ــرن  ــقـ ــــن الـ الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات مـ
ــا كــيــف كــان  ــنــ الـــمـــاضـــي، ورأيــ
يــتــصــرف بــتــصــرف الــمــســؤول 
ــفــــس الـــــوقـــــت حــســن  وفـــــــي نــ
عالقاته مع الناس، فقد كان 
رحمه اهلل واسع الصدر لم نره 
غاضبا قط، وكان المرشد لنا 

بالقول والعمل«.
وأضــــــاف: »كــــان الــمــغــفــور 

ــان في  لــه مــحــبــًا لــلــزراعــة وكــ
نــهــايــة األســـبـــوع يــأخــذنــا إلــى 
سترة في الخمسينيات حيث 
كما  بزراعته  يهتم  دوالب  لــه 

كان هاويًا للصيد«.
ــــرض إنــــــجــــــازات  ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
الحكومي  العمل  في  الفقيد 
في  ودوره  العبادة  دور  ورعاية 
كتاب الميثاق الذي هو أساس 
في  الديمقراطية  التطورات 
عهد حضرة صاحب الجاللة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى.

كما تضمن الحفل كلمات 
للسيد جميل بن محمد علي 
حميدان وزير العمل والتنمية 
خليفة  والسيد  االجتماعية 
أشــادوا  الظهراني،  أحمد  بن 
فــيــهــا بــمــنــاقــب ســمــو الــشــيــخ 
آل خليفة  بــن خالد  عــبــداهلل 
-رحــمــه اهلل- وإســهــامــاتــه في 
خـــدمـــة وطـــنـــه ودعـــــم الــعــمــل 

االجتماعي والخيري.

} جانب من افتتاح مركز عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك وعدد من المسؤولين.

بح�س�ر محمد بن مبارك وعدد من الم�س�ؤولين..

عل��ي ب��ن خليف��ة يفتت��ح مرك��ز عب��داهلل ب��ن خال��د لرعاي��ة الوالدي��ن

����س���م���وه ي����وؤك����د: ك���ب���ار ال�������س���ن ه����م ال����ق����دوة ف����ي ال����ب����ذل وال���ع���ط���اء »»

} خليفة الظهراني.} جميل حميدان.} ال�شيخ محمد بن عبدالله.} �شمو ال�شيخ محمد بن مبارك.

بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب 
بــن خليفة  علي  الشيخ  قــام سمو  الــــوزراء،  رئــيــس مجلس 
الــوزراء أمس برعاية حفل  آل خليفة نائب رئيس مجلس 
الوالدين،  لرعاية  خالد  بن  عبداهلل  مركز  مؤسسة  افتتاح 
الــوزراء والمسؤولين ومن كبار  كما حضر الحفل عدد من 

أفراد العائلة المالكة الكريمة والمدعوين.
ألقى سمو  ثــم  الحكيم،  الــذكــر  مــن  بــآيــات  الحفل  بــدأ 
مجلس  رئيس  نائب  خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ 
الوزراء كلمة أكد فيها ما للمغفور له بإذن اهلل تعالى سمو 
من  ثــراه-  اهلل  آل خليفة -طيب  بن خالد  عبداهلل  الشيخ 
مكانة يجلها في ضوء ما كان يجمعهم من عالقة حميمة 
عدة  ســنــوات  خــالل  والعملي  الشخصي  المستويين  على 
محل  كانت  التي  ومناقبه  مآثره  من  الكثير  خاللها  شهد 
الذين عاصروه في مجاالت  كل  واإلكبار من قبل  التقدير 

الحياة المختلفة.



احـــتـــفـــلـــت مـــــــــدارس مــمــلــكــة 
الــــبــــحــــريــــن بـــــالـــــيـــــوم الـــعـــالـــمـــي 
لـــلـــتـــســـامـــح الــــــــذي يـــــصـــــادف 16 
ــل عـــــــام، والــــــذي  ــ ــن كـ ــ ــبـــر مـ نـــوفـــمـ
تفتخر  أن  فــيــه  لــلــمــمــلــكــة  يــحــق 
التسامح  قيمة  لنشر  بــجــهــودهــا 
من  التعليمية،  الــمــؤســســات  فــي 
والتعليم  التربية  وزارة  دور  خالل 

الــمــجــال، عــبــر المناهج  فــي هـــذا 
الــدراســيــة واألنــشــطــة الــطــالبــيــة، 
وضــــمــــن مـــشـــروعـــهـــا الـــحـــقـــوقـــي 
التربوي الرائد »المدرسة المعززة 
ــوق اإلنــــســــان«،  ــقــ لــلــمــواطــنــة وحــ
والذي حظي بإشادات من جهات 

دولية متخصصة.
وفي هذا اإلطار، أكد محمد 
سافرة  مــدرســة  مــديــر  صقر  عيد 
أن  للبنين  اإلعــداديــة  االبتدائية 
التربية  الدراسية لوزارة  المناهج 
روح  ترسيخ  على  تركز  والتعليم 
الــتــســامــح والــتــعــايــش الــتــي تعد 
ركــيــزة لــبــنــاء الــمــواطــن الــصــالــح، 
ــن ربـــــــط الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ ــاًل عــ ــ ــضـ ــ فـ
التربوي  الجانب  بهذا  المدرسية 

المهم.
ــيــــد مــــدرســــتــــه،  ــعــ وعـــــلـــــى صــ
ــار إلـــى جــهــودهــا الــنــوعــيــة في  أشــ
حصة  ربــط  ومنها  المجال،  هــذا 
الــريــاضــيــات بــالــمــواطــنــة، وذلـــك 
كلمات  الستنتاج  معادالت  بعمل 
كــالــتــســامــح والــتــعــايــش واحـــتـــرام 
ــيـــام قسم  اآلخــــــر، عــــــالوًة عــلــى قـ
مسابقة  بعمل  الرياضية  التربية 
تــوضــح إيــجــابــيــات الــتــعــاون بين 
أفـــــراد الــمــجــتــمــع، والـــــذي يـــؤدي 
روح  لترسيخ  المطاف  نهاية  فــي 
الــتــســامــح بــيــن جــمــيــع مــكــونــات 

المجتمع.
وقالت لطيفة جاسم شريدة 
مــن مــدرســة الــتــضــامــن الــثــانــويــة 
الـــتـــربـــوي  الــــمــــيــــدان  أن  لــلــبــنــات 
حريص على  نشر قيم التسامح 
والتعايش والسالم وغيرها بشكل 
بــمــا فـــي ذلـــك تخصيص  يـــومـــي، 
ضمن  لالحتفال  يــومــًا  المدرسة 

هذا السياق.
ــة، بــــــادرت  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
ــرار جــابــر بــطــرح عــدة  الــطــالــبــة أبــ
أســئــلــة عــلــى زمــيــالتــهــا بــالــصــف، 
تـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــســــامــــح، وقــــامــــت 
ــدة  ــن مــــــن خــــــــالل عــ ــزهـ ــيـ ــفـ ــحـ ــتـ بـ
القـــى  حـــيـــث  ــلــــة،  صــ ذات  ألــــعــــاب 
ــــن قــبــل  ــرًا مـ ــيــ ــبــ ــاًل كــ ــاعــ ــفــ ذلــــــك تــ
عن  طالبة  كل  وعبرت  الطالبات، 
وما  للتسامح  الخاص  مفهومها 
قامت  كما  اتــجــاهــه.  نظرتها  هــي 
الطالبة شهد عادل بعمل تصميم 
وذكرت  للتسامح،  العالمي  لليوم 
فــيــه عـــدة نــقــاط أهــمــهــا: تعريف 
اإلســالم،  في  التسامح  التسامح، 
ــهــــدف من  فـــوائـــد الـــتـــســـامـــح، والــ
االحــتــفــال بــهــذا الــيــوم، حــيــث تم 
نــشــر هـــذا الــتــصــمــيــم لــنــشــر هــذه 
منتسبات  جــمــيــع  لـــدى  الــثــقــافــة 
ــامــــن الـــثـــانـــويـــة  ــتــــضــ مـــــدرســـــة الــ

للبنات.
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ــــث حــــــضــــــرة صــــاحــــب  ــعـ ــ بـ
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــاللـ ــجـ الـ
عيسى آل خليفة عاهل البالد 
الــمــفــدى رســـالـــة خــطــيــة إلــى 
أردوجان  الرئيس رجب طيب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة 
الــصــديــقــة، تــتــعــلــق بــعــالقــات 
الصداقة الوثيقة التي تجمع 

بين البلدين الصديقين.
وقــــــــد تــــســــّلــــم الــــرســــالــــة 
الجمهورية  رئيس  عن  نيابة 
التركية مولود شاووش أوغلو 
وزير الخارجية التركي خالل 
وزارة  مــبــنــى  فـــي  اســتــقــبــالــه 
الــخــارجــيــة فـــي أنـــقـــره أمــس 
ــتــــور عــبــدالــلــطــيــف بــن  الــــدكــ
راشد الزياني وزير الخارجية، 

الــــذي نــقــل تــحــيــات وتــقــديــر 
جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى إلــى 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي وتــمــنــيــات 
التركية  للجمهورية  جاللته 
وشعبها الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
ــد وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــقـ وعـ
مع وزير خارجية الجمهورية 
التركية اجتماًعا ثنائًيا تناول 
عــالقــات الــصــداقــة والــتــعــاون 
المشترك بين البلدين وسبل 
تنميته وتطويره في مختلف 
ــة  ــ ــافــ ــ ــاإلضــ ــ الــــــــمــــــــجــــــــاالت، بــ
إلــــــــــى تـــــــــطـــــــــورات األوضــــــــــــاع 
ــا  ــايـ ــضـ ــقـ ــنـــطـــقـــة والـ فـــــي الـــمـ
ــام  ــمـ ــتـ االهـ ذات  اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 

المشترك.

ال���م���ل���ك ي���ب���ع���ث ر����س���ال���ة خ���ط���ي���ة اإل�������ى ال��رئ��ي�����س 

ال��ت��رك��ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ع��اق��ات ال�����س��داق��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن

عبداللطيف  الــدكــتــور  عــقــد 
بن راشد الزياني وزير الخارجية، 
والــســيــد مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
التركي، في مقر  الخارجية  وزير 
أمـــس،  بــأنــقــرة  الــخــارجــيــة  وزارة 
زيــارة  بمناسبة  صحفًيا  مــؤتــمــًرا 
ــر الـــخـــارجـــيـــة لــلــجــمــهــوريــة  ــ ــ وزيـ

التركية الصديقة.
وقد أعرب وزير الخارجية في 
بداية المؤتمر عن سعادته بزيارة 
الصديقة،  التركية  الجمهورية 
التي  الوثيقة  بالصداقة  مشيًدا 
الصديقين  البلدين  بين  تربط 
في ظل توجيهات حضرة صاحب 
بن عيسى  الملك حمد  الجاللة 
آل خليفة ملك مملكة البحرين، 
ــــب طــيــب  وفـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس رجـ
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  أردوجـــــــــــان رئــ

التركية.
وقال وزير الخارجية إنه قام 
بــنــقــل رســالــة خــطــيــة مــن جاللة 
الـــمـــلـــك الـــمـــفـــدى إلـــــى فــخــامــة 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب أردوجــــــان 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــركـــيـــة 
الــــصــــديــــقــــة، تـــتـــعـــلـــق بـــعـــالقـــات 
التعاون الوثيقة التي تجمع بين 
وتسلمها  الــصــديــقــيــن،  الــبــلــديــن 

وزير الخارجية التركي.
وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه شـــــــــــارك مـــع 

ووزراء  الــتــركــي  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
ــــدول األعـــضـــاء، عبر  خــارجــيــة الـ
االتـــصـــال االلــكــتــرونــي الــمــرئــي، 
ــاع الــــــــوزاري لــحــوار  ــمـ ــتـ فـــي االجـ
تسلمت  حيث  اآلسيوي،  التعاون 
الجمهورية  البحرين من  مملكة 
المقبلة  الــــدورة  رئــاســة  الــتــركــيــة 
 )ACD( اآلسيوي  التعاون  لحوار 
شعار  تحت   ،2022-2021 للفترة 
المجال  فــي  »الــتــعــافــي األخــضــر 
ــة«،  ــائـــحـ ــعـــد الـــجـ الـــصـــحـــي مــــا بـ
الوزاري  أن االجتماع  إلى  مشيًرا 
اآلسيوي  التعاون  لحوار  المقبل 
سيعقد في مملكة البحرين عام 

2022م.

وأضاف أن االجتماع الوزاري 
ــوي أكــد  ــيــ ــاون اآلســ ــعـ ــتـ لـــحـــوار الـ
في  المهم  المنتدى  هــذا  أهمية 
تعزيز وتوثيق التعاون المشترك 
فـــي كـــل الــمــجــاالت االقــتــصــاديــة 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــة واالسـ ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والــ
األعضاء،  الــدول  بين  والثقافية 
وأهــمــيــة الــعــمــل عــلــى دفـــع مسار 
التعاون اآلسيوي من خالل هذه 
الـــمـــنـــظـــومـــة الــمــهــمــة لــتــحــقــيــق 
تطلعات الدول األعضاء في دفع 

مسيرة التنمية واالزدهار.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه 
جاويش  مــولــود  السيد  مــع  عقد 
الجمهورية  خارجية  وزيــر  أوغلو 

الــتــركــيــة اجـــتـــمـــاًعـــا ثـــنـــائـــًيـــا، تم 
ــات  ــار عــــالقــ ــ ــسـ ــ ــحــــث مـ ــه بــ ــ ــاللـ ــ خـ
الــصــداقــة الــوثــيــقــة الــتــي تجمع 
بــيــن الــبــلــديــن، حــيــث تـــم تــأكــيــد 
الــرغــبــة الــمــشــتــركــة فـــي تــوطــيــد 
الــتــعــاون  وتنمية  الــعــالقــات  تــلــك 
الثنائي في كل المجاالت لما من 
شأنه خدمة المصالح المشتركة 
للبلدين من خالل االستفادة من 

اإلمكانات المتاحة لديهما. 
وأضــاف أنه تــدارس مع وزير 
الــخــارجــيــة ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــي الـــــمـــــجـــــاالت االقــ ــ فــ
ــة  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ واالســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة والـ
وتأكيد  والــثــقــافــيــة،  والــســيــاحــيــة 

ــيـــق الـــمـــشـــتـــرك  ــنـــسـ ــتـ ــيــــة الـ أهــــمــ
التعاون  زيــادة  فرص  الستكشاف 

في مختلف المجاالت.
وأشار إلى أن الجانبين بحثا 
ــورات األوضـــــــــاع الــســيــاســيــة  ــ ــطـ ــ تـ
واألمـــــــنـــــــيـــــــة فــــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، 
وانـــــعـــــكـــــاســـــاتـــــهـــــا عـــــلـــــى األمـــــــن 
ومصالح  والتنمية،  واالســتــقــرار 
وتأكيد  المنطقة،  شعوب  وحياة 
أهمية التعاون الدولي واالقليمي 
للبحث عن حلول ناجعة لتسوية 
أضرت  التي  والــحــروب  النزاعات 

بمصالح شعوب المنطقة. 
ــر  ــ ــه، أعـــــــــرب وزيــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
خـــارجـــيـــة الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة 
ــن تــهــانــيــه لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن  عـ
بــمــنــاســبــة تــولــيــهــا رئــاســة الــــدورة 
القادمة لحوار التعاون اآلسيوي، 
متمنًيا لوزارة الخارجية التوفيق 
ــهـــود هـــذه  ــم جـ ــ ــداد فــــي دعـ ــ ــسـ ــ والـ
المنظمة اآلسيوية. وقال إن زيارة 
وزير الخارجية لتركيا هي فرصة 
صانعة لتطوير العالقات البينية 
ــرار الـــتـــشـــاور والـــتـــواصـــل  ــمـ ــتـ واسـ
ــيـــات الــمــبــرمــة بين  وتــفــعــيــل اآللـ
التعاون  البلدين لتعزيز عالقات 
المجاالت  مختلف  فــي  الثنائي 
ــــى األخـــــــــص فـــــي الـــمـــجـــال  ــلـ ــ وعـ
االقتصادي والصحة والسياحة.

خالل موؤتمر �صحفي لوزير الخارجية ونظيره التركي

تاأكي�د بحريني-ترك�ي عل�ى توطيد العاقات وتنمي�ة التعاون الثنائي
بح���ث تط���ورات الأو�ص���اع ال�صي�ا�صي����ة والأم����نية بالمنط�ق����ة وتاأثيراته���ا

} .. وخالل الم�ؤتمر ال�صحفي مع نظيره التركي.

تسلمت مملكة البحرين، أمس, رئاسة 
اآلسيوي  التعاون  لحوار  المقبلة  الـــدورة 
الدكتور  بحضور   ،2022-2021 من  للفترة 
ــر  عــبــدالــلــطــيــف بــــن راشــــــد الـــزيـــانـــي وزيــ
الخارجية، والسيد مولود جاويش أوغلو، 
رئيسة  التركية  الجمهورية  خارجية  وزيــر 
عدد  وبمشاركة  لــلــحــوار،  الحالية  الـــدورة 
عبر  األعــضــاء،  الـــدول  وزراء خارجية  مــن 
الــمــرئــي، وبحضور  االتــصــال االلــكــتــرونــي 
األمين  فيفاثانا،  دان  بورنتشاي  الدكتور 

العام لمنتدى حوار التعاون اآلسيوي.
بداية  فــي  الخارجية  وزيــر  ألقى  وقــد 
التعاون  الــوزاري لحوار  المجلس  اجتماع 
اآلســيــوي الــذي عقد أمــس في مقر وزارة 
وزيــر  فيها  شكر  كلمة  بــأنــقــرة  الــخــارجــيــة 
للحوار  العام  واألمين  التركي  الخارجية 
لضمان سالسة  المتميزة  على جهودهما 
وفـــعـــالـــيـــة عـــمـــل األمــــانــــة ولــلــمــســاهــمــات 
التعاون  حــوار  أهــداف  الهامة في تحقيق 

اآلسيوي.
ــرب وزيـــر الــخــارجــيــة عــن تقديره  وأعــ
ترحيبها  عــلــى  األعـــضـــاء  الــــدول  لجميع 

لحوار  رئيًسا  بصفتها  البحرين  بمملكة 
-2021 للفترة   )ACD( اآلسيوي  التعاون 

في  األخضر  »التعافي  شعار  تحت   ،2022
المجال الصحي ما بعد الجائحة«.

إنه لمن دواعي  وقــال وزيــر الخارجية 
ــروري أن أعــلــن عــن مــديــنــة نــوشــهــر في  ســ
للسياحة  عــاصــمــة  الــتــركــيــة  الــجــمــهــوريــة 
القادمة،  للفترة  اآلسيوي  التعاون  لحوار 

وأهنئ تركيا على هذا اإلعالن. 
ــر الــخــارجــيــة الــتــزام مملكة  ــد وزيـ وأكـ
الحوار  ومــبــادئ  وأدوار  بــأهــداف  البحرين 
باعتبارها عضًوا مؤسًسا في حوار التعاون 

اآلسيوي، ومشارًكا فعااًل منذ إنشائه.
وقال إن الدول األعضاء سوف تحتفل 
فـــي الـــعـــام الــمــقــبــل بـــالـــذكـــرى الــعــشــريــن 
ــاون اآلســـــيـــــوي،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـــتـــأســـيـــس حــــــــوار الـ
مـــعـــرًبـــا عـــن تــطــلــعــه إلــــى نــتــائــج نــاجــحــة 
عشر  الثامن  الـــوزاري  لالجتماع  ومثمرة 
لــحــوار الــتــعــاون اآلســـيـــوي الـــذي سيعقد 
وجــــدد  2022م.  ــام  ــ عــ فــــي  ــة  ــامـ ــنـ ــمـ الـ فــــي 
البحرين  مملكة  دعــــوة  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
لــأمــنــاء  األول  ــتــــمــــاع  االجــ الســـتـــضـــافـــة 

العامين للمنتديات والمنظمات في آسيا.
البحرين  مملكة  تــجــربــة  أن  وأضــــاف 
المستدامة  التنمية  ضمان  في  الخاصة 
وتــعــزيــزهــا بــرهــنــت عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون 
الفعال مع أصدقائنا وشركائنا في جميع 
وازدهــارنــا  تنميتنا  لتسهيل  آســيــا،  أنــحــاء 
والــخــبــرات  المعرفة  ولــتــبــادل  الــمــشــتــرك، 
من  ممكن  نطاق  أوســع  عبر  فعال  بشكل 
مجاالت.  مشيًرا إلى أن تقدمنا الوطني 
التحديات  مواجهة  في  حتى  وإنجازاتنا، 
كوفيد  جائحة  مثل  والعالمية  اإلقليمية 
19 الــحــالــيــة، قـــد أظـــهـــرت أهــمــيــة وجـــود 
خــطــط وأهـــــــداف تــنــمــويــة اســتــراتــيــجــيــة 
مملكة  حكومة  وضعتها  والــتــي  واضــحــة، 
ــن، مـــســـتـــرشـــدة بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك 
البالد  عاهل  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
السمو  صاحب  ومساندة  ودعــم  المفدى، 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مــمــلــكــة  أن  الـــخـــارجـــيـــة  وزيـــــــر  وأكـــــــد 
التنسيق  تــعــمــيــق  إلــــى  تــســعــى  الــبــحــريــن 

التعاون  فــي حــوار  الشركاء  مــع  والــتــعــاون 
اآلسيوي، للعمل مًعا بشكل فعال لتوسيع 
التنمية الشاملة  جميع قدراتنا، ولتعزيز 
أنحاء  جميع  في  واالزدهـــار  والمستدامة 
على  البحرين  مملكة  عــزم  مــؤكــًدا  آســيــا، 
مواصلة مساهمتها النشطة والفعالة في 

تحقيق أهداف حوار التعاون اآلسيوي.
وشارك في االجتماع، السفير إبراهيم 
البحرين  مملكة  سفير  العبداهلل  يوسف 
لدى الجمهورية التركية، والسفير فاطمة 
عــبــداهلل الــظــاعــن، رئــيــس قــطــاع الــشــؤون 
األفــروآســيــويــة بــــوزارة الــخــارجــيــة، والــوفــد 

المرافق لوزير الخارجية. 
ــوار الــتــعــاون  والــجــديــر بــالــذكــر أن حــ
ــم إنــــشــــاؤه فــــي عـــام  اآلســــيــــوي مـــنـــتـــدى تــ
اآلســيــوي  الــتــعــاون  تــعــزيــز  بــهــدف  2002م 
تنمية  فــي  واإلســهــام  الــقــارة  على مستوى 
في  اإلقليمية  المنظمات  بين  الــعــالقــات 
المالية  واألســـواق  التجارة  وتوسيع  آسيا 
التنافسية  الــقــوة  ــادة حجم  وزيــ آســيــا  فــي 
الــعــالــم، ويــضــم قــي عضويته 35  مــع دول 

دولة آسيوية. 

البحري�ن تت�س�لم رئا�س�ة ال�دورة المقبل�ة لح�وار التع�اون الآ�س�يوي

وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ي���وؤك���د ال���ت���زام ال��ب��ح��ري��ن ب��م��ب��ادئ واأه�������داف ال��ح��وار

األمين  األنــصــاري  هالة  األســتــاذة  استقبلت 
العام للمجلس األعلى للمرأة في مقر المجلس 
بـــالـــرفـــاع الــســيــدة مــاريــنــا ســيــريــنــي نــائــبــة وزيـــر 
والوزير  االيطالي،  الــدولــي  والتعاون  الخارجية 
نائب  مجلس  رئيس  كافانيا  جوزيبي  المفوض 
وزيـــر الــخــارجــيــة، بحضور الــســيــدة بـــاوال أمــادي 
لــــدى مملكة  االيـــطـــالـــيـــة  الــجــمــهــوريــة  ســفــيــرة 
مختلف  مناقشة  تمت  اللقاء  وخالل  البحرين. 
الــقــضــايــا ذات الــصــلــة بــالــمــرأة، وذلـــك فــي إطــار 
الــــعــــالقــــات الـــوثـــيـــقـــة بـــيـــن مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
والجمهورية اإليطالية، وذلك على ضوء التجربة 
المتميزة في تمكين وتقدم المرأة لدى البلدين 
الصديقين .وقد أشادت السيدة سيريني بمسيرة 
ومـــا تحقق من  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  عــمــل 
انجازات بارزة تتابعها إيطاليا بكل اهتمام، معربة 
البلدين  بين  التعاون  من  المزيد  في  أملها  عن 

الصديقين بما يخدم المرأة ويعزز مكانتها في 
إلى  التطرق  اللقاء  كما جرى خالل  المجتمع. 
عدة موضوعات كتأثير جائحة )كوفيد 19( على 
بارز  دور  من  المرأة  لعبته  وما  والفتيات  النساء 
الجائحة،  مواجهة  فــي  األمــامــيــة  الصفوف  فــي 
الوطنية  المؤسسات  جهود  مناقشة  جانب  إلــى 
بالجمهورية اإليطالية التي تعمل بالتعاون مع 
القطاع الخاص والمجتمع المدني على تفعيل 
رقم  المتحدة  التابع لأمم  األمــن  قــرار مجلس 
واألمــن،  والسالم  المرأة  بشأن   2000 لعام   1325
كبرنامج »منظمة النساء الوسيطات في منطقة 
البحر المتوسط« الذي أطلقته وزارة الخارجية 
االستجابة  بهدف  اإليطالية،  الدولي  والتعاون 
صنع  جهود  في  المشاركات  النساء  عــدد  لزيادة 
السالم وتسهيل تعيين وسطاء رفيعي المستوى 

على الصعيدين الوطني والدولي.

الأن���������س����اري ت�����س��ت��ق��ب��ل ن���ائ���ب���ة وزي����ر 

ال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال��دول��ي الإي��ط��ال��ي

} هالة األنصاري خالل اللقاء.

} وزير الخارجية يسلم رسالة جاللة الملك.

أكد الرئيس المؤسس رئيس 
األهلية  الجامعة  أمناء  مجلس 
ــبــــداهلل الـــحـــواج  ــيـــســـور عــ ــبـــروفـ الـ
بالمستقبل  الــجــامــعــة  اهــتــمــام 
الـــواعـــد لــخــريــجــيــهــا، مـــؤكـــدا أن 
في  وتميزهم  الخريجين  نــجــاح 
ــرات  ــؤشـ ــمـ ســـــوق الـــعـــمـــل أحـــــد الـ
الــمــهــمــة عــلــى نـــجـــاح الــجــامــعــة 
ــا، مــنــوهــا  ــهــ ــدافــ ــي تــحــقــيــق أهــ فــ
ــه بـــالـــتـــعـــاون  ــسـ ــفـ فـــــي الـــــوقـــــت نـ
وزارة  تـــقـــدمـــه  الــــــــذي  ــم  ــ ــدعــ ــ والــ

الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
تمكينهم  أجـــل  مــن  للخريجين 

من خوض غمار سوق العمل.
ــي كــلــمــتــه  ــ وأكـــــــد الـــــحـــــواج فـ
ــاد  االفــتــتــاحــيــة لــفــعــالــيــات اإلرشــ
األهــلــيــة  الــجــامــعــة  أن  الــمــهــنــي 
بــاإلرشــاد  كبيًرا  اهتماًما  مهتمة 
ــدًة إلـــى  ــ ــاهـ ــ الـــمـــهـــنـــي وتـــســـعـــى جـ
ــأن  ــا األســــمــــى بـ ــهـ تــحــقــيــق هـــدفـ
أبــنــائــهــا  مستقبل  عــلــى  تــطــمــئــن 
ــبــــة وتــــقــــلــــدهــــم مـــنـــاصـــب  ــلــ الــــطــ

إداريـــــة مثلما  ومـــواقـــع  مــرمــوقــة 
نالت  برامج  توفير  على  حرصت 
والــجــودة  الثقة  مستويات  أعــلــى 

لهم.
ومــــن جــهــتــهــا أكـــــدت مــديــرة 
بالجامعة  األعــمــال  ريــــادة  مــركــز 
مركز  أن  صابري  ماريا  الدكتورة 
ــادة األعــــمــــال يــتــبــنــى اتــجــاهــا  ــ ريــ
ــه فــي  ــوعـ جــــديــــدا وفــــريــــدا مــــن نـ
ــال  ــمـ تــغــيــيــر مـــفـــهـــوم ريـــــــادة األعـ
حــيــث ال يــقــتــصــر هـــذا الــمــفــهــوم 

ــة الــــتــــخــــصــــصــــات  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ عــــــلــــــى طـ
إنما على جميع  التجارية فقط 
الطلبة من مختلف التخصصات 
المطلوب  الطموح  الذين لديهم 
للدخول في عالم ريادة األعمال. 

وقـــــــدم الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لــالتــصــاالت والــعــالقــات الــدولــيــة 
تعريفا  الــحــواج  عمار  بالجامعة 
ــتــــي اســتــحــدثــتــهــا  بـــالـــجـــوائـــز الــ
ــريــــم طــلــبــتــهــا  ــكــ ــتــ الــــجــــامــــعــــة لــ

ــن إلــــى  ــيــ ــاعــ ــســ ــيـــن والــ ــتـــفـــوقـ الـــمـ
المجاالت  في  والتطور  االرتــقــاء 
المهنية من خالل المشاركة في 
تنظمها  التي  األنشطة  مختلف 

إدارات وأقسام الجامعة.

ال��ج��ام��ع��ة الأه���ل���ي���ة ت��ن��ظ��م ف��ع��ال��ي��ات 

الإر���������س��������اد ال���م���ه���ن���ي ل���ط���اب���ه���ا

} عمار الحواج.} د. ماريا صابري.} البروفيسور عبداهلل الحواج.

أعـــلـــنـــت جــمــعــيــة األطــــبــــاء 
مؤتمر  رعـــاة  قائمة  البحرينية 
البحرين الثاني لطب الطوارئ 
ــالل الـــفـــتـــرة  ــ ــام خــ ــقـ ــيـ الـــــــذي سـ
تحت  الــحــالــي  نــوفــمــبــر   27-25
الملكي  الــســمــو  رعــايــة صــاحــب 
ــلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل  األمــــيــــر سـ
ــيـــس  ــد رئـ ــهــ ــعــ ــة ولـــــــي الــ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
ــت  ــحــ مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، وأوضــ
رعــــــاة  قــــائــــمــــة  أن  الـــجـــمـــعـــيـــة 
الراعي  هم  العام  هــذا  المؤتمر 
الماسي حلبة البحرين الدولية 
والراعي الفضي شركة »بنا غاز« 
مستشفى  الــبــرونــزي  ــراعـــي  والـ

الكندي التخصصي.
الجمعية  رئــيــســة  وأعـــربـــت 
الــــدكــــتــــورة غــــــادة الـــقـــاســـم عــن 
مؤكدة  المؤتمر،  لرعاة  شكرها 
أن هذه الرعاية ستدعم جمعية 
األطباء في عملها على تحقيق 
ــائــــدة مــمــكــنــة مــــن هـــذا  أكـــبـــر فــ
الصحي  القطاع  على  المؤتمر 
البحرين  مملكة  فــي  واألطــبــاء 
ــة الـــــخـــــروج  ــيــ ــاحــ ــنــ وخــــــاصــــــة لــ
ــن شــأنــهــا تــطــويــر  بــتــوصــيــات مـ
ــمـــل فــــي أقــــســــام الــــطــــوارئ  ــعـ الـ
الكوادر  وتطوير  بالمستشفيات 
ــي تــلــك  ــ ــة فــ ــلــ ــامــ ــعــ الـــطـــبـــيـــة الــ

األقسام.
وأكـــــدت الـــدكـــتـــورة الــقــاســم 
حــــرص الــجــمــعــيــة عــلــى تــعــزيــز 
شــراكــتــهــا مــع الــقــطــاع الــخــاص 
فـــــي مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، بــمــا 
يــســهــم فــــي تــحــقــيــق األهــــــداف 
الــمــنــشــودة فــي تــطــويــر خــدمــات 
يحظى  التي  الصحية  الرعاية 

تنافسية  وتــعــزيــز  الجميع،  بها 
ورفع  الصحي،  القطاع  منشآت 
المحلي  الناتج  في  مساهمتها 
ــادر  ــي وتــــنــــويــــع مــــصــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ اإلجـ
الـــدخـــل الــوطــنــي وفــقــا لــلــرؤيــة 

االقتصادية 2030.
الجمعية  رئــيــســة  ـــبـــت  ورحَّ
مؤسسات  من  المزيد  بانضمام 
لرعاية مؤتمر  الخاص  القطاع 
البحرين الثاني لطب الطوارئ 
الذي يقام بشراكة استراتيجية 
مـــع كـــل مـــن الــمــجــلــس األعــلــى 
دفــاع  قــوة  ومستشفى  للصحة، 
الـــبـــحـــريـــن-الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
ــة، والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــيــ ــكــ ــلــ ــمــ الــ
الــصــحــة،  ووزارة  الـــحـــكـــومـــيـــة، 
ــــك حـــمـــد  ــلـ ــ ــمـ ــ ــى الـ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ومــ
الـــجـــامـــعـــي، والــكــلــيــة الــمــلــكــيــة 
بإيرلندا-البحرين،  للجراحين 
وجامعة الخليج العربي، ومركز 
سلمان  بــن  خليفة  بــن  مــحــمــد 
للقلب،  التخصصي  خليفة  آل 
ــيـــة طــب  ــعـ ــمـ وبـــــتـــــعـــــاون مــــــع جـ
المملكة  كــل مــن  فــي  الـــطـــوارئ 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، ودولــــــة 
اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، 

ودولة الكويت، وسلطنة عمان.
البحرين  مؤتمر  ويتضمن 
الثاني لطب الطوارئ ست ورش 
عمل من المقرر عقدها في مركز 
والبحوث  للتدريب  العهد  ولــي 
ــالـــخـــدمـــات الــطــبــيــة  الــطــبــيــة بـ
ــتـــضـــمـــن الــــــورش  ــة، وتـ ــيـ ــكـ ــلـ ــمـ الـ
وورشــة  المسعفين،  عمل  ورشــة 
عــمــل لــلــتــمــريــض والــتــصــنــيــف، 
وورشــة عمل حــول األشعة فوق 

الــصــوتــيــة واســتــخــدامــاتــهــا في 
الــطــوارئ، وورشــة عمل في طب 
طــــوارئ األطـــفـــال، وورشــــة عمل 
لمبادئ تخطيط القلب، وأخيرًا 
ورشة عمل خاصة للتعامل مع 

الحوادث.
ويـــتـــابـــع الــمــؤتــمــر أعــمــالــه 
فــــي الـــيـــومـــيـــن الـــتـــالـــيـــيـــن عــبــر 
الــمــحــاور،  مــن  الــعــديــد  مناقشة 
الــطــوارئ  أقــســام  دور  بينها  مــن 
فــي الــتــصــدي لــفــيــروس كــورونــا 
)كوفيد-19(، وأهم المستجدات 
فــي مكافحة  الـــطـــوارئ  ألطــبــاء 
هـــــــذا الـــــفـــــيـــــروس، والــــــحــــــوادث 
والـــكـــوارث، وأهـــم الــتــطــورات في 
كيفية  مثل  الكبار  طــوارئ  طب 
الــتــعــامــل مـــع جــلــطــات الــقــلــب 
ــوارئ  ــ ــطـ ــ والــــــدمــــــاغ وحـــــــــاالت الـ
في  التطورات  وأهــم  التنفسية، 
طب األطفال، والبحوث الطبية 
أقسام  وإدارة  الطوارئ،  في طب 
الـــطـــوارئ، والـــجـــودة فــي أقــســام 

الطوارئ.

ج��م��ع��ي��ة الأط����ب����اء ت��ع��ل��ن ق��ائ��م��ة رع���اة 

ال�ث���اني لط��ب الط��وارئ موؤتم���ر الب�ح���رين 

} د. غادة القاسم.

م��������دار���������س م����م����ل����ك����ة ال����ب����ح����ري����ن 

ت��ح��ت��ف��ل ب���ال���ي���وم ال���ع���ال���م���ي ل��ل��ت�����س��ام��ح
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ــة بـــنـــت عـــبـــداهلل  ــ ــوزيـ ــ أكــــــــدت فـ
عمق  الــنــواب  مجلس  رئيسة  زيــنــل 
ــاون  ــعــ ــتــ الــــعــــاقــــات الــــوطــــيــــدة والــ
ــي كـــافـــة الـــمـــجـــاالت  الـــمـــشـــتـــرك فــ
الـــتـــنـــمـــويـــة، الـــتـــي تــجــمــع مــمــلــكــة 
ــة بــاكــســتــان  ــوريـ ــهـ ــمـ الـــبـــحـــريـــن وجـ
صاحب  حضرة  بقيادة  اإلسامية، 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
المفدى،  الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل 
وفــخــامــة الــرئــيــس الــدكــتــور عــارف 
باكستان  جــمــهــوريــة  رئــيــس  عــلــوي 
ــاون  ــعـ ــتـ اإلســــامــــيــــة، وفــــــي ظــــل الـ
ــة مــمــلــكــة  ــومــ ــكــ ــن حــ ــيــ ــل بــ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الـ
الــبــحــريــن بــرئــاســة صــاحــب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة 
الــــــــوزراء، وفــخــامــة الــســيــد عــمــران 

خان رئيس وزراء باكستان.
البحرينية  بالعاقات  وأشــادت 
ــتـــي تــســتــنــد على  الـ الــبــاكــســتــانــيــة 
أسس راسخة من العمل المشترك، 
والسعي لتعزيزها نحو آفاق أرحب 
العاقات  مــســار  على  ينعكس  بما 
البلدين  تطلعات  ويحقق  الثنائية 
ــلــــة الـــتـــعـــاون  والـــشـــعـــبـــيـــن، ومــــواصــ
المثمر في القطاعات االقتصادية 

والــتــجــاريــة فـــي إطــــار االتــفــاقــيــات 
المشتركة وتفعيلها.

جـــــاء ذلـــــك خـــــال االجـــتـــمـــاع 
الــبــرلــمــانــي الـــرســـمـــي، الــــذي عقد 
أمــــس فـــي الــعــاصــمــة إســـــام آبــــاد، 
بــمــنــاســبــة زيـــــــارة رئـــيـــســـة مــجــلــس 
ــان  ــتـ ــاكـــسـ الــــــنــــــواب لــــجــــمــــهــــوريــــة بـ
اإلســـامـــيـــة، مـــع الـــوفـــد الــنــيــابــي، 
ــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تــعــزيــز  ــ حـــيـــث تـ
المحافل  فــي  الــبــرلــمــانــي  الــتــعــاون 

اإلقليمية والدولية.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أعــــــــــــرب أســـــد 
الوطنية  الــجــمــعــيــة  رئــيــس  قــيــصــر 
الــعــاقــات  عــمــق  عــن  الباكستانية، 
ــاون الــمــتــمــيــز،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــقــــة، والـ الــــوثــ
بلد  الــبــحــريــن  مملكة  أن  ومـــؤكـــدا 
استراتيجي لاستثمار االقتصادي 
لــجــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســامــيــة 
األهــــــداف  وأن  الـــمـــنـــطـــقـــة،  ودول 
التي  الحثيثة  والجهود  المشتركة 
تــجــمــع بــيــنــهــمــا، تــعــد نــمــوذجــا في 
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة، مــشــيــدا بما 
حققته مملكة البحرين من مسيرة 
تــنــمــويــة شــامــلــة، فـــي ظـــل الــقــيــادة 
المفدى،  الملك  لجالة  الحكيمة 
وحــــرص الــقــيــادتــيــن فـــي الــبــلــديــن 

عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك، 
ــم الـــبـــرلـــمـــانـــي لــلــمــشــاريــع  ــ ــدعـ ــ والـ
االستثمارية واالقتصادية، وتنسيق 
المواقف في المحافل البرلمانية.

ــا أكــــــد الـــجـــانـــبـــان أهــمــيــة  ــمـ كـ
ــثــــل هـــــــذه الــــــزيــــــارات  ــار مــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
الــمــتــبــادلــة نــحــو تــعــزيــز الــشــراكــات 

فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، خــاصــة 
المجال البرلماني، وتفعيل مذكرة 
على  والتأكيد  المشتركة،  التفاهم 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــبــرلــمــانــي على 
العامة  واألمــانــة  األعضاء  مستوى 

في المجلسين.
كــمــا تــم تــوقــيــع مــذكــرة تفاهم 

مقر  فــي  الجانبين،  بين  مشتركة 
ــانـــي، بــهــدف  ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الـــبـــرلـــمـــان الـ
البرلماني  التعاون  وتعزيز  تطوير 
من  المجاالت  في شتى  المشترك 
أجل توطيد عاقات الصداقة بين 
الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن الــصــديــقــيــن، 
كــمــا تــم الــتــأكــيــد عــلــى الــعــمــل مًعا 

المشتركة  الــمــصــالــح  تــعــزيــز  نــحــو 
المستدامة،  التنمية  مجاالت  في 
واالبتكار،  المستقبل،  واستشراف 
ــة  ــيـ ــرفـ ــعـ ــمـ وتـــــــبـــــــادل الـــــخـــــبـــــرات الـ
والــدبــلــومــاســيــة بين  الــبــرلــمــانــيــة 

الجانبين.
تبادل  االتفاقية  تضمنت  وقد 

ــات الـــنـــظـــر بـــشـــأن الــقــضــايــا  ــهــ وجــ
الــمــطــروحــة عــلــى جـــــداول أعــمــال 
اإلقليمية  البرلمانية  المنظمات 
يــحــضــرهــا ممثلو  الــتــي  والـــدولـــيـــة 
المواقف  تنسيق  بهدف  الطرفين 
فــي الــقــضــايــا الــتــي تــهــم الــبــلــديــن، 
والـــــــــــوقـــــــــــوف عــــــلــــــى الــــــخــــــطــــــوات 

الدولية  المواثيق  مع  المنسجمة 
ــم  ــ ــاق األمــ ــثــ ــيــ ــا مــ ــهـ ــتـ ــدمـ ــقـ وفـــــــي مـ
ــي،  ــ ــدولـ ــ ــون الـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــتــــحــــدة، والـ الــــمــ
والـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي اإلنــــســــانــــي، 
ــة الــمــصــدق  ــيـ ــات الـــدولـ ــيـ ــاقـ ــفـ واالتـ
ــن قـــبـــل الـــبـــلـــديـــن وفـــق  ــ عـــلـــيـــهـــا مـ

اإلجراءات الوطنية لكل دولة.

رئي�سة مجل�س �لنو�ب تلتقي رئي�س �لجمعية �لوطنية �لباك�ستانية في �إ�سالم �آباد

توقيع مذكرة تفاهم نيابية بين البحرين وباك�شتان لدعم م�شارات التعاون الم�شترك

} رئيسة مجلس النواب خال لقاء رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية.

كتب: وليد دياب

أكد د. وليد المانع وكيل وزارة 
الــتــي تم  كــل األمــاكــن  أن  الصحة 
كورونا  حــاالت  لعاج  تخصيصها 
مــجــمــع  ــــي  فـ ســـــــواء   ،19 كـــوفـــيـــد 
الدولي  أو المستشفى  السلمانية 
أو  المحاجر  بعض  أو  الشامل  أو 
عــادت  الــخــارجــيــة،  المستشفيات 
كانت  الــذي  الطبيعي  إلــى عملها 
بعد  وذلـــك  الــجــائــحــة،  قبل  عليه 
كبيرة،  بصورة  األعـــداد  انخفاض 
مضيفا أن هناك بعض األسرة في 
حــاالت  لــعــاج  مخصصة  أجنحة 

كورونا الحالية.
وأشار وكيل وزارة الصحة في 
تصريحات صحفية إلى أن الخطة 
ــة لــمــكــافــحــة كـــورونـــا  ــوعـ ــمـــوضـ الـ
تــمــنــحــنــا الــــقــــدرة والــــمــــرونــــة فــي 
االنتقال من العاج للتخصصات 
كــورونــا  تخصص  إلــى  المختلفة 
كما كان يحدث على مدار العامين 
إلـــى  وصـــلـــنـــا  حـــيـــث  الماضيين, 
سرير  آالف   3 حــوالــي  تخصيص 
حاالت  في  ووصلنا  كورونا  لعاج 

العناية القصوى إلى حوالي 500 
سرير، مضيفا أن هذه القدرة في 
التحول مازالت موجودة مع توافر 
إلى  مشيرا  أيــضــا،  الطبي  الــكــادر 
أنه في ظل انخفاض األعداد في 
يتم  أن  يمكن  ال  الــحــالــي  الــوقــت 
ــاكـــن وتــركــهــا  حــجــز كـــل تــلــك األمـ
إلى  إعــادتــهــا  تــم  وبالتالي  خالية 

عملها الطبيعي.
لعودة  توقعات  يخص  وفيما 
ــاالت مــــرة أخــــرى مـــع دخـــول  ــحـ الـ
فــصــل الــشــتــاء قـــال د. الــمــانــع إن 
معه  يمكن  ال   19 كوفيد  فــيــروس 
أنــنــا الحظنا  الــتــوقــعــات وخــاصــة 
بمدى  مرتبط  كوفيد  انــتــشــار  أن 
ــه  ــبــــاطــ ــه ارتــ ــنــ االلـــــــتـــــــزام أكــــثــــر مــ
تعرضنا  أننا  موضحا  بالمواسم، 
الماضي  الــعــام  الــثــانــيــة  للموجة 
وكـــانـــت فـــي فــصــل الــصــيــف، وفــي 
تــلــك الــفــتــرة كـــان هــنــاك نـــوع من 
زادت  وبـــالـــتـــالـــي  االلـــــتـــــزام،  ــدم  ــ عـ
الحاالت، كما أن الموجة األخيرة 
كــانــت خــال شــهــري مــايــو ويونيو 
الــمــاضــيــيــن وهـــمـــا أيـــضـــا شــهــري 

ــيـــف ولـــكـــنـــهـــا ارتـــبـــطـــت أيــضــا  صـ
بفعاليات اجتماعية مما أدى إلى 

زيادة األعداد.
ولفت د. المانع إلى أن عملية 
تتم حاليا  التقييم لوضع كورونا 
مـــن خــــال الــــحــــاالت الـــمـــوجـــودة 
بــالــعــنــايــة الـــقـــصـــوى ولـــيـــس عبر 
وخاصة  اليومية،  الحاالت  حصر 
لــيــســت  الـــيـــومـــيـــة  ــاالت  ــ ــحــ ــ الــ أن 
الخطرة,  أو  الـــقـــويـــة  بـــالـــحـــاالت 
مشيرا إلى أن المناعة المجتمعية 
داخـــــل الــبــحــريــن أصــبــحــت أكــثــر 
ــد أن  ــع ذلـــــك ال بــ قــــــوة، ولـــكـــن مــ
نـــكـــون حـــذريـــن ومــســتــعــديــن ألي 
في  يطمئننا  مــا  أن  مبينا  تغير، 
القليلة  الــدول  من  أننا  البحرين 
التي حصلت على جرعتي تطعيم 
ألن  المنشطة،  الــجــرعــة  وكــذلــك 
الــجــرعــتــيــن األولـــيـــتـــيـــن عــقــب 6 
ــل فــعــالــيــتــهــمــا طــبــقــا  ــقـ ــر تـ ــهــ أشــ
ــيــــة، وبــالــتــالــي  ــلــــدراســــات الــــدولــ لــ
على  حصل  من  أن  الطبيعي  من 
اشهر  ستة  بعد  وجــاءت  جرعتين 
مـــوجـــة جـــديـــدة لـــكـــورونـــا فــتــكــون 
نسب زيادة األعداد كبيرة وخاصة 

مع عدم االلتزام.
وأعــــــرب عـــن ثــقــتــه فـــي وعــي 
الــمــجــتــمــع الـــبـــحـــريـــنـــي، مــشــيــرا 
ــا تــخــطــيــنــا بــنــســبــة %80  ــنـ ــــى أنـ إلـ
أمــراض  مــن  تعاني  الــتــي  للفئات 
الـــ40 سنة، ووصلنا  ومن هم فوق 
باقي  مــن  يزيد على %50  مــا  إلــى 
ــيــــن عــلــى  ــلــ الـــمـــجـــتـــمـــع الــــحــــاصــ
الــجــرعــة الــمــنــشــطــة، مــضــيــفــا أن 
البحرين منذ بداية الجائحة لم 
تنفذ إجراءات مشددة أو عمليات 
غلق كبيرة مثل دول أخرى كثيرة، 
اإلشــــارة  فـــي  تـــواجـــدنـــا  مـــع  واآلن 
الــخــضــراء فــنــرى أن االلــتــزامــات 
ــنـــاس ولــــم يتبق  بــســيــطــة عــلــى الـ
سوى بعض التباعد مع استخدام 
الــكــمــام وهــــذه األمــــور قــد نحتاج 

إليها لفترة مستقبلية.
أنه  الصحة  وزارة  وكيل  وذكــر 
يومي  بشكل  الــوضــع  تقييم  يتم 
ومــراجــعــة اإلجــــراءات الــمــوجــودة، 
الحياة  تــعــود  أن  أمــلــه  عــن  معربا 
بصورة طبيعية مرة أخرى، ولكن 
ال يمنع ذلك من أن نتابع بصورة 

دوريـــــة مـــا يــحــدث فـــي بــاقــي دول 
ــالـــم، وبـــالـــتـــالـــي الـــحـــذر مهم  ــعـ الـ
جـــــدا، قـــائـــا إن الــبــحــريــن تــقــوم 
من  المجتمع  على  بالتركيز  أوال 
التركيز على حدودنا  ثم  الداخل 
منعا لدخول الفيروس لذلك يتم 
إجراء 3 فحصوات للقادمين من 
صمام  هناك  يكون  حتى  الــخــارج 

أمان لمن يدخل المملكة.
ــداد  ــ ــه مــــع زيـــــــادة أعـ ــ ــيـــن أنـ وبـ
العالم  مستوى  على  المطعمين 
نرى انخفاضا في تأثير الموجات 
الــدول األخــرى  الفيروس في  من 
الساح  أن  على  دليل  وهــذا  كلها 
لمواجهة  حــالــيــا  أمــامــنــا  الــمــتــاح 
ــز عــلــى  ــيــ ــركــ ــتــ ـــروس هـــــو الــ ــيــ ــ ــفـ ــ الـ
التطعيم وهذا ما تضعه منظمة 
كــهــدف  اآلن  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 
الوحيد  الساح  باعتباره  رئيسي 
وأننا  المرض،  الــذي يحمينا من 
ليصبح  أخــرى  أسبابا  ننتظر  لن 
على  نعمل  بل  ضعيفا  الفيروس 
نمتلكها  فــعــالــة  ــأداة  ــ كـ الــتــطــعــيــم 

حاليا.
وأشـــــار إلـــى أنـــه يــتــم مــراقــبــة 
فعالية التطعيم في البحرين من 
بعد ستة أشهر، وان هناك أبحاثا 
فـــي الــبــحــريــن يــتــم مـــن خــالــهــا 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى مـــــدى انــخــفــاض 
المنشطة  الجرعة  المناعة عقب 
إلى جرعات أخرى  وهل سنحتاج 
ــة  ــرؤيــ الــ أن  إلــــــى  ــرا  ــيـ ــشـ مـ ال،  أم 
أنــنــا سنحتاج  إلــى  تشير  األولــيــة 
كل  أو  ســنــويــا  ــواء  ســ تطعيم  إلـــى 
إلى  لــلــدراســات  أشــهــر طبقا  ستة 

أن تنخفض الحاالت في العالم.

كورونا �شد  �شالحنا  وااللتزام  التطعيم  المانع:  وليد  د. 
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ــة الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بـــن علي  ــايـ تــحــت رعـ
الــنــعــيــمــي وزيـــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم رئــيــس 
لتكنولوجيا  اإلقليمي  المركز  إدارة  مجلس 
الــبــحــريــن،  بمملكة  ــال  واالتـــصـ الــمــعــلــومــات 
التربية  وزير  الحمادي  إبراهيم  بن  وحسين 
الـــمـــركـــز  إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ والـــتـــعـــلـــيـــم 
ــة  ــدولـ ــوي بـ ــربــ ــتــ ــي لــلــتــخــطــيــط الــ ــمـ ــيـ ــلـ اإلقـ
أقــام  الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمــــارات 
افــتــراضــيــًا حـــول معايير  ــوارًا  ــ الـــمـــركـــزان حــ
جودة التعّلم اإللكتروني، بمشاركة مسؤولين 

وخبراء من عدة دول.
بمملكة  والتعليم  التربية  وزيـــر  وألــقــى 
بــوزيــر التربية  كــلــمــًة رحـــب فــيــهــا  الــبــحــريــن 
المتحدة  العربية  اإلمــارات  بدولة  والتعليم 
وصلت  الــذي  بالمستوى  مشيدًا  الشقيقة، 
إليه العاقات األخوية الوثيقة بين البلدين 
فيها  بما  الــمــجــاالت،  جميع  فــي  الشقيقين 
التربية والتعليم، منوهًا بالمشاركة الفاعلة 
ــبـــراء والــمــخــتــصــيــن  مـــن الــمــســؤولــيــن والـــخـ
يومين،  مــدة  المستمرة  العمل  جلسات  فــي 
ــذا الـــمـــحـــور الـــمـــهـــم الــمــتــصــل  ــ لــمــنــاقــشــة هـ
بضرورة االرتقاء باستراتيجيات دمج التقنية 
في التعليم، واالستفادة من تبادل التجارب 
والــمــمــارســات الــنــاجــحــة فـــي هـــذا الــمــجــال، 

وخاصًة خال جائحة كورونا كوفيد-19.
ــد الـــوزيـــر أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن قد  ــ وأكـ
نــجــحــت وهلل الــحــمــد فـــي مـــواجـــهـــة تــبــعــات 
ــاع الــتــعــلــيــمــي، مــن  ــقـــطـ الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى الـ
خــــال إجـــــــراءات وقـــــــرارات ســريــعــة ودقــيــقــة 
في  التعليمية  الــخــدمــة  اســتــدامــة  ضــمــنــت 
وارتـــكـــزت على  الــدراســيــة،  الــمــراحــل  جميع 
قـــاعـــدة صــلــبــة مــمــثــلــة فـــي مـــشـــروع جــالــة 
ــدارس الــمــســتــقــبــل، الـــذي  ــمـ الــمــلــك حــمــد لـ
بإمكانات  الحكومية  الــمــدارس  جميع  زّود 

الــتــعــّلــم اإللــكــتــرونــي الــفــاعــل، ومـــن ثــم جــاء 
ليعزز  التعليم  في  الرقمي  التمكين  برنامج 
مشيرًا  السياق،  هــذا  فــي  المبذولة  الجهود 
الــوزارة خال  إلى أن المنصات التي وفرتها 
أثرها  وأثبتت  عديدة،  االستثنائية  الظروف 
الغنية  الــتــعــلــيــمــيــة  الــبــوابــة  مــنــهــا  الــفــاعــل، 
وأنــشــطــة  دروس  مـــن  الـــرقـــمـــي  بــالــمــحــتــوى 
وحــلــقــات نــقــاش وخــدمــات تــواصــل وغــيــرهــا، 
التي بلغ عدد زياراتها خال العام الدراسي 
الــمــاضــي حــوالــي 68 مــلــيــون زيـــــارة، وخــال 
أكثر من  اليوم  الجاري حتى  الدراسي  العام 
17 مليون زيارة، إضافًة إلى تدشين الفصول 
االفتراضية التفاعلية، و14 قناة يوتيوب من 
والتعليم  الخاصة  للتربية  قناتان  ضمنها 
الـــفـــنـــي والـــمـــهـــنـــي، وســلــســلــة مــــن الــــــدروس 

المتلفزة عبر القناة الفضائية الحكومية.
ثم ألقى الدكتور محمد إبراهيم المعا 
العالي  للتعليم  األكــاديــمــيــة  الــشــؤون  وكــيــل 
كلمة  بــاإلمــارات  والتعليم  التربية  وزارة  في 
والتعليم،  التربية  وزيــر  عن  نيابة  ترحيبية 
ثــّمــن خــالــهــا تـــعـــاون مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
مثنيًا  المهم،  التعليمي  الحوار  هذا  تنظيم 
على المشاركة المتميزة في جلسات العمل 
المختلفة، متمنيًا تحقيق األهداف المرجوة 
على صعيد تطوير سياسات التعليم الرقمي، 
فيما ألقت مهرة هال المطيوعي مدير عام 
كلمة  التربوي  للتخطيط  اإلقليمي  المركز 

أخرى بهذه المناسبة.
جلستي  على  األول  الــيــوم  اشتمل  وقــد 
التعليم  »مــســتــقــبــل  بــعــنــوان  األولـــــى  عــمــل، 
التعليم  وتوحيد  الــجــودة  ضمان  خــال  مــن 
ــت«، بــمــشــاركــة  ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ ــر اإلنـ ــبـ ــرونــــي عـ ــتــ ــكــ اإللــ
لندن،  جامعة  من  لــوريــار  ديانا  البروفيسور 
جامعة  من  سيوتشيونغ  كونغ  والبروفيسور 

من  سيمنز  جورج  والبروفيسور  كونغ،  هونغ 
جامعة جنوب أستراليا.

أمـــا الــجــلــســة الــثــانــيــة فــتــنــاولــت تــجــارب 
محلية وإقليمية وعالمية في تطبيق معايير 
ــاذة نـــوال  ــتـ الــتــعــّلــم الــرقــمــي، بــمــشــاركــة األسـ
والسياسات  االستراتيجيات  وكيل  الخاطر 
بمملكة  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  بـــــوزارة  واألداء 
البحرين، والدكتورة أولجا فيبرغ من المعهد 
والــدكــتــور  بــالــســويــد،  للتكنولوجيا  الملكي 
تيري فالجاتاغا من جامعة تالين بإستونيا، 
مدير  بأعمال  القائم  د. مي شمندي  بــإدارة 
المعلومات  لتكنولوجيا  اإلقليمي  الــمــركــز 

واالتصال.
عــرض من  الــثــانــي على  الــيــوم  ويشتمل 
األستاذ الدكتور محمد شلتوت المتخصص 
ورشتي  جانب  إلــى  التعليم،  تكنولوجيا  في 
عمل؛ األولى بقيادة األستاذة الدكتورة أفنان 
والثانية  نـــورة،  األمــيــرة  جامعة  مــن  العبيد 
الدكتور خالد السعدي من جامعة  لألستاذ 

السلطان قابوس.

عر�س �أبرز �لتجارب �لرقمية خالل �لجائحة

يرعي��ان واالإم���اراتي  ال�ب�ح�رين���ي  الت�رب���ية  وزي��را 

ح����وار »م��ع��اي��ي��ر ج����ودة ال��ت��ع��ل��م االإل��ك��ت��رون��ي«

} وزير التربية والتعليم.

كتب أحمد عبداحلميد:

أكد د. ماجد النعيمي وزير 
مــعــهــد  أن  والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة 
البحرين للتدريب يقدم برامج 
احتياجات  تلبي  ومهنية  تقنية 
بالتركيز  وتتميز  العمل،  ســوق 
على الجانب العملي بالمقارنة 
العالي  التعليم  مــؤســســات  مــع 
األخــرى، حيث يطرح عــددا من 
والمهنية  الفنية  التخصصات 
بــعــد الـــثـــانـــوي، وتــتــمــيــز بــرامــج 
الــمــعــهــد بــأنــهــا تــدمــج الــجــانــب 
العملي  الــجــانــب  مــع  الــنــظــري 
لــضــمــان جــاهــزيــة الــخــريــجــيــن 
لـــانـــخـــراط فـــي ســــوق الــعــمــل، 
والــذي من شأنه تسريع عملية 
تــــوظــــيــــف خــــريــــجــــي الـــمـــعـــهـــد 
في  األكــبــر  الفرصة  وإعطائهم 

سوق العمل.
جاء ذلك في رده على سؤال 
البنمحمد  بــســام  مــن  برلماني 
عـــضـــو مــجــلــس الــــشــــورى حـــول 
والتعليم  التربية  وزارة  خطط 
التعليمية  للمؤسسات  للسماح 
ــتـــمـــدة  بـــــتـــــدريـــــس بــــــرامــــــج مـــعـ
مــا  أو  ــرة  ــغـ ــمـــصـ الـ ــؤهـــات  ــمـ ــلـ لـ
 ،»micro credentials«بــــــــ يــعــرف 
ــلـــى الـــتـــطـــورات  ــنــــاء عـ وذلـــــــك بــ
التعليم  أنظمة  في  والتحوالت 
الــعــالــمــيــة واحـــتـــيـــاجـــات ســـوق 

العمل.
وحــــول اعــتــمــاد الــمــؤهــات 

ــر إلـــى  ــ ــوزيـ ــ الـــصـــغـــيـــرة، لـــفـــت الـ
ــه تـــقـــديـــرا ألهــمــيــة الــبــرامــج  أنــ
البحرين  معهد  يطرحها  التي 
للتدريب تم تسكين 16 برنامجا 
على اإلطار الوطني للمؤهات 
خــــال الــســنــتــيــن الــمــاضــيــتــيــن، 
ــددا من  ــ كــمــا يــمــنــح الــمــعــهــد عـ
ــة الــتــي  ــيـ ــرافـ ــتـ الــــشــــهــــادات االحـ
العمل  ســوق  احتياجات  تغطي 
ــن قـــبـــل صـــنـــدوق  ومــــدعــــومــــة مــ
الــــعــــمــــل »تــــمــــكــــيــــن« وتـــخـــضـــع 
الشتراطاته، عاوة على تقديمه 
المتخصصة  والبرامج  الدورات 
المملكة  مــؤســســات  لــمــخــتــلــف 
الطلب  بــحــســب  تــصــمــم  والـــتـــي 

في قسم تدريب المؤسسات.
ــر قــــائــــا: إن  ــ ــوزيـ ــ وتــــابــــع الـ
مجلس التعليم العالي يختص 
ضــمــن الــصــاحــيــات الــمــخــولــة 
الــمــؤهــات  بتقييم  قــانــونــيــا  لــه 
تكون  التي  األكاديمية  العليمة 
ــنــــة واحـــــــدة  ــا ســ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـــــــدة دراسـ
عــلــى األقــــل بـــإحـــدى مــؤســســات 
أكاديميا  بها  المعترف  التعليم 
الــثــانــويــة أو ما  الــمــرحــلــة  بــعــد 
ــا، وتـــخـــتـــص الــلــجــنــة  ــهــ ــادلــ ــعــ يــ
الــوطــنــيــة لــتــقــويــم الــمــؤهــات 
الــعــلــمــيــة بــتــقــويــم الـــمـــؤهـــات 
للطلبة  الــمــمــنــوحــة  الــعــلــمــيــة 
الحاصلين عليها من مؤسسات 
ــي األجـــنـــبـــيـــة  ــالــ ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
ــارج مــمــلــكــة الــبــحــريــن،  ــ مــــن خــ

ــة تـــقـــويـــم  ــمــ ــهــ ــمــ وتــــضــــطــــلــــع بــ
ومـــعـــادلـــة الـــمـــؤهـــات الــعــلــمــيــة 
ــيـــر  ــايـ ــا لـــمـــعـ ــ ــقــ ــ ــة وفــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ األجـ
وضــوابــط واشــتــراطــات محددة، 
الـــلـــجـــنـــة  أن  إلـــــــى  ــة  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
الوطنية ملزمة وملتزمة بكافة 
القرارات الصادرة عن المجلس 
الـــتـــعـــاون  دول  لــــقــــادة  األعــــلــــى 
الشهادات  معادلة  يخص  فيما 
األجنبية على اعتبار أن مملكة 
ــزء ال يــتــجــزأ من  الــبــحــريــن جــ
المنظومة الخليجية، وال تنظر 
الــــدورات  تقييم  أو  مــعــادلــة  فــي 
وشــهــادات  والمهنية  التدريبية 
االختصاصات والزمات، وعليه 
فإن تقييم المؤهات المصغرة 
يــخــرج مــن اخــتــصــاص مجلس 
ــنـــة  ــلـــجـ ــم الــــعــــالــــي والـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ

الــوطــنــيــة لــتــقــيــيــم الــمــؤهــات، 
ــمـــؤهـــات في  الـ هــــذه  إن  حــيــث 
ودون  الــثــانــوي  بعد  مــا  مستوى 
التعليم العالي بحسب تصنيف 

اليونسكو.
ولفت إلى أن طرح واعتماد 
أي  أو  ــرة  ــغـ ــمـــصـ الـ ــؤهــــات  ــمــ الــ
مؤهل علمي يتم بناء على عدة 
معايير، منها مدى الحاجة إلى 
فـــي مختلف  ــمـــؤهـــات  الـ تــلــك 
الــقــطــاعــات، ووفــقــا لــلــمــبــادرات 
المجلس  المستحدثة من قبل 
ــر الـــتـــعـــلـــيـــم  ــويــ ــتــــطــ األعــــــلــــــى لــ
والتدريب، وال سيما »المسارات 
فــإنــه سيتم  لــلــتــعــلــيــم  الـــمـــرنـــة« 
مثل  واعتماد  طــرح  آلية  دراســة 
في  تسهم  التي  المؤهات  هذه 
بحسب  مــحــددة  مــهــارات  تعزيز 
حــاجــة ســـوق الــعــمــل، هـــذا إلــى 
أهـــداف اإلطـــار الوطني  جــانــب 
تــعــمــل عليه  الــــذي  لــلــمــؤهــات 
والتدريب  التعليم  جــودة  هيئة 
التي تنص على أن اإلطار يزيد 
التنقل  فــي  المتعلمين  فـــرص 
قطاعات  وعــبــر  ضمن  والــتــقــدم 
األكاديمية  والــتــدريــب  التعليم 
والــمــهــنــيــة الــمــخــتــلــفــة، ويــعــزز 
مفهوم التعلم مدى الحياة، من 
أنماط  لجميع  الــتــرويــج  خــال 
الـــتـــعـــلـــم، األمــــــــر الــــــــذي يــضــع 
اآللـــيـــات لــلــتــعــامــل واالعـــتـــراف 

بمثل هذه المؤهات.

وزير �لتربية في رده على �سوؤ�ل برلماني:

ال�شغي��رة الموؤه��الت  واعتم��اد  ط��رح  اآلي��ة  درا�ش��ة 

} بسام البنمحمد.

أكـــد رئــيــس وأعــضــاء لجنة 
ــة الـــنـــيـــابـــيـــة رفــضــهــم  ــرنـ ــبـــحـ الـ
ســيــاســة تــوظــيــف الــمــمــرضــيــن 
الــبــحــريــنــيــيــن بــعــقــود مــؤقــتــة، 
أنهم تلقوا عددا من  مضيفين 
تفيد  ممرضين  مــن  الــشــكــاوى 
بــإجــبــارهــم عــلــى تــوقــيــع عــقــود 
وزيــرة  أن  عــن  كاشفين  مؤقتة، 
الــصــحــة فــائــقــة الــصــالــح أكــدت 
ــوع مــع  ــوضــ ــمــ ــم مـــتـــابـــعـــة الــ ــهـ لـ
المختصين في الوزارة لتثبيت 

أصحاب العقود المؤقتة.
ــيـــس  وأوضـــــــــــح كــــــل مــــــن رئـ
إبراهيم  النائب  البحرنة  لجنة 

زينب  الرئيس  ونائب  النفيعي 
ــائــــب أحــمــد  ــنــ عـــبـــداألمـــيـــر والــ
الدمستاني والنائب سيد فاح 
هاشم في بيان لهم أمس بأنهم 
عــلــى اتـــصـــال مـــع الــمــســؤولــيــن 
على  للوقف  الصحة  وزارة  فــي 
بإبرام عقود  الوضع، مطالبين 
دائمة للممرضين البحرينيين 
وتـــــثـــــبـــــيـــــت جـــــمـــــيـــــع الـــــــكـــــــادر 
بعملية  واإلســـــراع  الــتــمــريــضــي 
إحال الممرضين البحرينيين 
ــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل األجــــــــانــــــــب واعـ ــ ــحـ ــ مـ
للمستشفيات  اإلدارية  الهياكل 

الحكومية والمراكز الصحية.

وحــــذروا مــن تــزايــد ظاهرة 
الـــعـــقـــود الـــمـــؤقـــتـــة بــاعــتــبــارهــا 
ــــي بـــاطـــنـــهـــا تـــهـــديـــدا  تـــشـــكـــل فـ
ــا  ــ ــاًب ــيــ ــفــــي وغــ ــيــ لـــــألمـــــان الــــوظــ
الــوظــيــفــي، الفتين  لــاســتــقــرار 
تجعل  المؤقتة  العقود  أن  إلــى 
الـــــمـــــوظـــــف الــــبــــحــــريــــنــــي فـــي 
اقتصادًيا  مستقرة  غير  حــالــة 
واجــتــمــاعــيــا، مــطــالــبــيــن وزيـــرة 
االتفاق  تم  ما  بتنفيذ  الصحة 
ــي لــقــائــهــم مــعــهــا فــي  عــلــيــه فــ
اإلجـــــازة الــتــشــريــعــيــة فــي مايو 
ــي بــــــضــــــرورة تـــوظـــيـــف  ــاضــ ــمــ الــ

وتثبيت الممرضين.

وزيرة �ل�سحة �أكدت متابعتها لالأمر.. لجنة �لبحرنة �لنيابية:

موؤقتة باإجبارهم على توقيع عقود  �شكاوى من ممر�شين  اإلينا  ورد 

} وزيرة ال�صحة.
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} سفيرنا في لندن خالل حفل االستقبال بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.

المملكة  لــدى  البحرين  مملكة  ســفــارة  أقــامــت 
العالمي  الــيــوم  بمناسبة  استقبال  حفل  المتحدة 
للتسامح، برعاية الشيخ فواز بن محمد آل خليفة 
عدد  وبــمــشــاركــة  لــنــدن،  فــي  البحرين  مملكة  سفير 
والمهتمين  واإلعالميين  واألكاديميين  النواب  من 
المملكة  فـــي  والــمــذهــبــي  الــديــنــي  الــتــعــدد  بــمــجــال 
الـــمـــتـــحـــدة، إضــــافــــة إلـــــى عـــــدد مــــن الــبــحــريــنــيــيــن 
وقد  المتحدة.  المملكة  في  العاملين  والبحرينيات 
اشــتــمــل الــحــفــل عــلــى اســتــعــراض لــمــنــاخ الــتــســامــح 
ــعـــدد الـــديـــنـــي والـــمـــذهـــبـــي بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــتـ والـ

ومبادراتها الرائدة لتعزيز هذا المناخ.
وألقى الدكتور بديع جابري، رئيس مجلس إدارة 

البحرين،  بمملكة  االجتماعية  البهائية  الجمعية 
كلمة أشار فيها إلى تاريخ وقيم البهائيين في مملكة 
والتعايش  االجــتــمــاعــي  الــتــرابــط  وأجــــواء  البحرين 
مع كافة المجتمع البحريني، مشيًرا إلى أن مملكة 
الــبــحــريــن تــعــتــبــر نــمــوذجــا مــمــيــزا فـــي تــأصــيــل قيم 
إذ تدعم مملكة البحرين كافة  التسامح والتعايش، 
األديــان  بين  التسامح  لتعزيز  تسعى  التي  الجهود 
في البحرين والعالم أجمع، استناًدا إلى رؤية حضرة 
آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  صاحب 

عاهل البالد المفدى، ونهج جاللته.
كما ألقى السيد لورد جون مان، مستشار رئيس 
كلمة  السامية،  معاداة  لمكافحة  البريطاني  الــوزراء 

وكيفية  والتعايش  التسامح  أهمية  عن  الحفل  في 
الفكرّي  التسامح  لتعزيز  والحكومات  األفــراد  عمل 
والتسامح الديني لصون الحريات العامة وممارسة 
أو مضايقة،  تــعــٍدّ  دون  مــن  والــمــعــتــقــدات  الــطــقــوس 
للتسامح  البحريني  بالنموذج  إعجابه  عــن  معبًرا 

وأهمية نشر هذه الثقافة في المنطقة.
عــلــى تجربة  الــضــوء  الــســفــارة  بـــدورهـــا، سلطت 
مملكة البحرين الرائدة في التسامح والتعايش على 
مدى العصور، وذلك من خالل عرضها لفيلم قصير 
يشتمل على مقابالت مع شخصيات بارزة في مملكة 
البحرين من مختلف األديان واألعراق واالنتماءات، 
البحرين  مملكة  فــي  المجتمعي  الــتــالحــم  تعكس 

المسيحيين  مـــع  الــمــســلــمــون  فــيــه  يــمــتــزج  والـــــذي 
والــهــنــدوس والــيــهــود فــي مختلف الــمــنــاســبــات وفــي 

الحياة اليومية.
ــي أقـــامـــتـــهـــا ســـفـــارة  ــتــ ــي االحـــتـــفـــالـــيـــة الــ ــ ــأتـ ــ وتـ
الــمــمــلــكــة فـــي لــنــدن لــتــبــرز االهـــتـــمـــام الــــذي تــولــيــه 
بين  التعايش  ثقافة  نشر  لمجال  البحرين  مملكة 
الحضارات والديانات، والتي تتميز بها المملكة منذ 
»مملكة  إعــالن  مــن خــالل  والــمــؤكــدة  السنين،  مئات 
الــبــحــريــن«، وإنـــشـــاء مــركــز الــمــلــك حــمــد الــعــالــمــي 
لــلــتــعــايــش الــســلــمــي، والــتــشــريــعــات والــنــصــوص في 
التنوع  هـــذا  تحمي  الــتــي  الــبــحــريــن  مملكة  دســتــور 

الثقافي. 

إدانـــة مملكة  عــن  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــربــت 
وسائل  فــي  تــداولــه  تــم  لما  الشديدة  البحرين 
اإلعالم البريطانية بشأن قيام عدد من أعضاء 
بــإســاءات  المتحدة  بالمملكة  العموم  مجلس 
الشقيقة  السعودية  العربية  للمملكة  مغرضة 
األجر  مدفوعة  كخدمة  بمصالحها،  لإلضرار 
لــجــمــاعــات ضــغــط تــســتــهــدف أمــــن واســتــقــرار 

المنطقة.

وفي الوقت الذي تشيد فيه مملكة البحرين 
بقرار رئيس الوزراء البريطاني للشروع باتخاذ 
غير  التصرفات  من  للحد  الالزمة  اإلجـــراءات 
القانونية التي تهدف إلى اإلساءة للدول، فهي 
التعاون لدول  التزام دول مجلس  أهمية  تؤكد 
العربية بسياسة موحدة لمواجهة أي  الخليج 
إساءات تستهدف أي من دول المجلس التزاًما 
ــي لمجلس  ــاســ األســ ــام  ــظـ ــنـ والـ الـــعـــال  بـــاتـــفـــاق 

واالتــفــاقــيــات  العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
الــشــؤون  لجنتا  أكــدتــا  جانبهما  مــن  السابقة. 
بمجلسي  الوطني  واألمــن  والــدفــاع  الخارجية 
الــنــواب والــشــورى ضـــرورة احــتــرام الـــدول وعــدم 
ــاءة لــهــا بــمــا يــعــد تــعــديــا عــلــى ســيــادتــهــا،  ــ اإلســ
العموم  مراجعة مجلس  على ضــرورة  وشــددتــا 
تتناسب  ال  والتي  المسيئة  أعضائه  لتصرفات 
التعاون  التاريخية مع دول مجلس  والعالقات 

بشكل  السعودية  العربية  والمملكة  الخليجي 
خاص.

التصرفات  هذه  مثل  تكرار  أن  إلى  وأشارتا 
والـــمـــمـــارســـات الــعــدائــيــة يــمــثــل مـــّســـا واضــحــا 
للمعاهدات واالتفاقيات الدولية، وشددتا على 
ما  كل  تجاه  ثابت  البحرين  مملكة  موقف  أن 
انطالقا  الخليجي  التعاون  يمس دول مجلس 

من مبدأ الوحدة والمصير المشترك.

ــايـــة رئـــيـــس جــامــعــة  تــحــت رعـ
الــــعــــلــــوم الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة األســــتــــاذ 
ــان عـــــــــواد رئـــيـــس  ــ ــسـ ــ ــور غـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
ــادة شـــؤون  ــمـ الــجــامــعــة نــظــمــت عـ
بــالــجــامــعــة حــفــل تكريم  الــطــلــبــة 
الفصل  فــي  المتفوقين  الطلبة 
عبر   2021/2020 الثاني  الدراسي 

تقنية االتصال المرئي.
تـــكـــريـــم 142  الـــحـــفـــل  ــهـــد  وشـ
ــن الــــطــــالب  ــ ــا وطــــالــــبــــة مــ ــبــ ــالــ طــ
الــمــدرجــة أســمــاؤهــم عــلــى لــوحــة 
الشرف في مختلف التخصصات 
بحضور  الجامعة،  تقدمها  التي 
الرئيس  ــواب  ونــ الــجــامــعــة  رئــيــس 
والـــــعـــــمـــــداء وعــــــــدد مـــــن أعـــضـــاء 
ــة،  ــ واإلداريـ األكــاديــمــيــة  الهيئتين 
إضافة إلى عدد كبير من الطلبة، 
كلمة  على  الحفل  اشتمل  حيث 
لرئيس الجامعة األستاذ الدكتور 
ــائــــم  غـــــســـــان عــــــــــواد وكــــلــــمــــة الــــقــ
ــؤون الــطــلــبــة  ــ بـــأعـــمـــال عــمــيــدة شـ
ــودر، وكــلــمــة  ــجــ ــوزي الــ ــ الـــدكـــتـــور فـ
لـــلـــطـــالـــب حـــبـــيـــب جـــعـــفـــر الــعــكــر 
األول  اإلداريـــــة،  الــعــلــوم  كلية  مــن 
عـــلـــى مـــســـتـــوى طــلــبــة الــجــامــعــة 
النواب  لمجلس  الثاني  والنائب 
اسمه على  والــمــدرج  الــزايــد  علي 
توجها  للمتفوقين  الشرف  لوحة 
خاللها بالشكر إلى إدارة الجامعة 
الجهود  على  منتسبيها  وجميع 
الـــمـــبـــذولـــة فــــي ســبــيــل اســـتـــمـــرار 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، والــحــرص 
على خدمة الطلبة، وتحقيق أكبر 
ــدة لــهــم فـــي ظل  ــائـ ــفـ قــــدر مـــن الـ
التي  االستثنائية  الــظــروف  هــذه 

فرضتها جائحة كورونا.
ــا شـــــــهـــــــدت الــــفــــعــــالــــيــــة  ــ ــمــ ــ كــ
استضافة خريج الجامعة والعب 
منتخب البحرين الوطني وفريق 

ــرق عـــبـــد الــــوهــــاب  ــحــ ــمــ نــــــــادي الــ
الـــمـــالـــود، حــيــث هــنــأتــه الــجــامــعــة 
بمناسبة فوزه بجائزة أفضل العب 
فــي كــأس االتــحــاد اآلســيــوي لكرة 
بالشكر  بـــدوره  تــوجــه  الــقــدم، كما 
تواصلها  على  الجامعة  إدارة  إلى 
الدائم مع خريجيها ودعمهم في 
مختلف المناسبات، وهنأ الطلبة 
مؤكدًا  تفوقهم،  على  المتفوقين 
ما يتمتع به خريجو الجامعة من 
العمل،  ســوق  فــي  متميزة  سمعة 
مختلف  فـــي  ــم  ــدائــ الــ وتــمــيــزهــم 

المجاالت.
وبهذه المناسبة أعرب رئيس 

بالمستوى  سعادته  عن  الجامعة 
العلمي المتميز الذي وصل إليه 
كما  المستمر،  ونشاطهم  الطلبة 
مشيرًا  المتفوقين  بالطلبة  أشاد 
إلى أن هذا التكريم يأتي احتفاًء 
من الجامعة بطلبتها المتفوقين 
ــادهـــم  ــهـ ــتـ ــرًا لـــجـــدهـــم واجـ ــديــ ــقــ تــ
وحــصــولــهــم عــلــى مــســتــوى علمي 
متمنيًا  متميزة،  دراســيــة  ونتائج 
منهم االستمرار في مسيرة الجد 

واالجتهاد والتفوق.
ــيـــس الـــجـــامـــعـــة عــن  ــبـــر رئـ وعـ
سروره بالطلبة المتفوقين الذين 
والتميز،  التعلم  على  يحرصون 

الــجــامــعــة تتطلع  أن  إلـــى  مــنــوهــًا 
جامعية  بيئة  للطلبة  تــوفــر  ألن 
شخصية  بناء  في  تسهم  مناسبة 
الناحية  مــن  المتكاملة  الطالب 
والنفسية،  واالجتماعية  الفكرية 
كـــمـــا تـــحـــرص عـــلـــى تــســخــيــر كــل 
إمــكــانــاتــهــا الـــمـــاديـــة والــمــعــنــويــة 
الطالب وذلك من خالل  لخدمة 
اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة الــمــعــالــم، 
ومتزامن  متكامل  علمي  ومنهج 
مع الخطط األكاديمية المطبقة 

في الجامعة.
ــأ الـــقـــائـــم  ــنــ ــن جــــانــــبــــه، هــ ــ مــ
ــال عــمــيــد شــــــؤون الــطــلــبــة  ــمـ ــأعـ بـ

الطلبة  ــودر  ــجـ الـ فــــوزي  الـــدكـــتـــور 
وأولـــيـــاء األمــــور بــتــفــوق أبــنــائــهــم، 
تحرص  الجامعة  أن  إلــى  مشيرًا 
المتميزين  طلبتها  تكريم  على 
لهم  وتشجيعًا  لجهودهم  تقديرًا 
وتحقيق  التفوق  فــي  لالستمرار 
أن  مــؤكــدًا  متميزة،  علمية  نتائج 
كافة  تضع  الطلبة  شـــؤون  عــمــادة 
في  الطلبة  لمساعدة  إمكانياتها 
مع  تــمــاشــيــًا  الــمــجــاالت  مختلف 
تؤكد  التي  الجامعة  استراتيجية 
لمساعدتهم  الطلبة  دعــم  أهمية 
على النجاح والتخرج واالنخراط 

في سوق العمل.
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�سر �سلطنة عمان..

في ال�سيا�سة والطيبة

** أول السطر:
إنــــشــــاء الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لـــلـــفـــنـــون، والـــمـــهـــام 
واالخــتــصــاصــات الــمــوكــلــة إلــيــه، وخــاصــة فــي تطوير 
الــوعــي المجتمعي، ووضــع  ونــشــر  الــفــنــون،  أنــــواع  كــل 
ــر الــبــيــئــة الــحــاضــنــة  ــيـ ــوفـ ــة، وتـ ــيـ ــنـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـ
تؤكد  رفــيــعــة،  حــضــاريــة  خــطــوة  وغــيــرهــا..  للفنانين، 
الفنية  والمواهب  بالفنون  السامي،  الملكي  االهتمام 

والفنانين. 
** سر سلطنة عمان.. يف السياسة والطيبة:

ــد الــمــاضــي، وفـــي لــقــاء لــإلعــالمــيــيــن مع  مــســاء األحــ
بن  محمد  الدكتور  سألت  بالبحرين،  العمانية  السفارة 
علي البلوشي القائم بأعمال السفارة العمانية بالبحرين، 
والتي  المتبعة،  والدبلوماسية  العمانية  السياسة  عن سر 
هــي مــثــار ســـؤال دائـــم عند الــنــاس، ومــا تتميز بــه سلطنة 
سياسة  من  مستمد  النهج  هــذا  ان  قائال:  فأجاب  عمان؟ 
وحكمة السلطان قابوس رحمه اهلل، وسار عليه السلطان 
هيثم بن طارق حفظه اهلل، وسلطنة عمان كانت وال تزال 
متمسكة بهذا النهج، وتركز على بناء اإلنسان أوال في كل 

أمورها.
ــا الــســر فــي طــيــبــة الشعب  ثــم ســألــتــه ســــؤال آخــــر: ومـ
السؤال  الشعوب؟ وقد شاطرني في  أكثر من كل  العماني 
ان األشقاء  المردي«، وقال فعال  الفاضل »مؤنس  األستاذ 
العمانيين ينافسون أهل البحرين في الطيبة؟ فأجاب د. 
البلوشي: ان الطيبة راسخة في أهل الخليج جميعا، وان 
وكذلك  بالطيبة،  تتميز  التي  الشعوب  من  البحرين  أهل 

أهل سلطنة عمان يقولون ذلك. 
عمان  سلطنة  تحتفل  نوفمبر   18 الخميس  والــيــوم 
النهضة  مسيرة  لتستمر   ،)51( الوطني  بالعيد  الحبيبة 
والتطور، برؤية مستقبلية، حديثة وعصرية، ومرتكزة على 
الثوابت الراسخة، العمانية األصيلة، وندعو اهلل عز وجل 

بمزيد من التقدم والنماء لعمان الحبيبة وأهلها الكرام.
بأنها  الكثيرين  مــن  الــخــارج  فــي  تلقب  عمان  سلطنة 
»جــنــيــف الـــعـــرب«، وهـــي تمتلك مــن الــمــقــومــات والــثــروات 
الطبيعية، ما يجعلها جنيف العالم كذلك في استقطاب 
الــســيــاحــة واالســـتـــثـــمـــارات، ولــهــا قــصــص نــجــاح رائــــدة في 

مجاالت تنموية عديدة.
وعميقة،  تاريخية  العمانية،  البحرينية  والــعــالقــات 
مــتــطــورة ورفــيــعــة، بــفــضــل الــعــالقــات الــمــتــمــيــزة لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
السلطان  الجاللة  وأخيه حضرة صاحب  المفدى،  البالد 
هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وبدعم وجهود من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
جمعة  الدكتور  السفير  ســعــادة  ُسئل  حينما  أنــه  أذكــر 
سلطنة  لــدى  البحرين  مملكة  سفير  الكعبي  أحــمــد  بــن 
قائال:  أجـــاب  العمانية؟  البحرينية  الــعــالقــات  عــن  عــمــان 
التاريخ  لها  يشهد  متجذرة،  وتاريخية  أخوية  عالقة  »هي 
بالحديثة،  ليست  العالقات  هذه  وإن  السنين،  مئات  منذ 
إنما هي امتداد لعالقات موغلة في القدم، مثلتها حضارة 
»مجان« في عمان، وحضارة »دلمون« في مملكة البحرين.

** آخر السطر:
باألمس  بــادر مشكورا  الــذي  الصيدلية  نشكر صاحب 
الـــــذي تنظمه  بــعــد نــشــرنــا لـــمـــوضـــوع مـــشـــروع )فـــــــارس( 
األنسولين  مضخات  لتوفير  الملكية  الخيرية  المؤسسة 
لألطفال األيتام المصابين بالنوع األول من داء السكري، 
وقدم تبرعه الكريم، دعما للمشروع، فور قراءته للموضوع.

} حفل تكريم جامعة العلوم التطبيقية.

} سمو محافظ الجنوبية خالل المجلس االفتراضي.

} د. محمد الكوهجي.

ــور مــحــمــد  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ أجــــــــــرى الــ
ــي اســــــتــــــشــــــاري طـــب  ــ ــجـ ــ ــوهـ ــ ــكـ ــ الـ
وجراحة العظام عملية استبدال 
أربعيني  لمريض  الكتف  مفصل 
ــان يــعــانــي مـــن ألــــم مـــزمـــن في  كــ
الـــكـــتـــف وذلــــــــك نـــتـــيـــجـــة تـــكـــرار 
تعرضه للخلع، وخضع المريض 
للعديد من العمليات الجراحية 
لذلك ضرر  وكــان  كتفه،  لتثبيت 
إلى  وأدى  بالمفصل  لحق  بــالــغ 
في  واحــتــكــاك  لخشونة  تعرضه 

الغضاريف.
وبعد دراسة متأنية، حيث إن 
المريض صغير في السن نسبيًا، 
فــي عملية  قــدًمــا  المضي  قـــرروا 

استبدال مفصل الكتف.
ــذا الـــصـــدد:  ــ ويــــوضــــح فــــي هـ
الصناعي  الــكــتــف  مــفــصــل  ــوع  »نــ
الذي نستخدمه هو جيل جديد 

من المفاصل التي تحافظ على 
المريض،  عظم  مــن  أكــبــر  نسبة 
يــتــم اســـتـــبـــدال الـــكـــرة بــالــمــعــدن 
ويوفر  بالبالستيك،  والمحجر 
منخفًضا  احتكاًكا  المزيج  هــذا 
ــتـــحـــرك  ــالـ ــتـــف بـ ــكـ ــلـ ــلــــســــمــــاح لـ لــ
مــع  آالم  غــــيــــر  مــــــن  ــة  ــولــ ــهــ ــســ بــ
الحفاظ على سالمة أوتار الكفة 

المدورة«.
الـــمـــفـــصـــل  لـــــهـــــذا  أن  كــــمــــا 
الصناعي ميزة قابلية التحويل، 
الكتف  أوتــار  تعرضت  إذا  بحيث 
ــر فــي  ــمــ ــعــ ــالــ لـــــضـــــرر مــــرتــــبــــط بــ
الـــمـــســـتـــقـــبـــل فـــيـــمـــكـــن بــســهــولــة 
ــود إلــى  ــوجـ ــمـ تــحــويــل الـــجـــزء الـ

مفصل عكسي القطب.
الكوهجي:  الدكتور  وأضــاف 
لمفصل  الــكــلــي  الــتــبــديــل  بــعــد 
الــكــتــف يــشــعــر الــمــرضــى بــراحــة 

المفصل  فورية من آالم خشونة 
الطبيعي  الــعــالج  مــع  ويتمكنون 

من الحركة أو حتى تحسينها.
الحصول على 80% من  يتم 
الــنــتــيــجــة اإليــجــابــيــة الــمــرجــوة 
ــى  ــر الـــثـــالثـــة األولــ ــهـ ــالل األشـ خــ
بعد الجراحة، يمكن أن تستغرق 
والحركة  الكاملة  القوة  استعادة 

ما يصل إلى عام.
مــن  األســـــاســـــي  الــــهــــدف  إن 
تــخــفــيــف اآلالم  الـــجـــراحـــة  هــــذه 
وتحسين حركة الكتف ووظيفته.

الدكتور  أن  بالذكر  الجدير 
الكوهجي متخصص في تنظير 
ــــدال  ــبـ ــ ــتـ ــ ــغ واسـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــتــــف والـ ــكــ الــ
الــكــتــف والــمــرفــق، وحــــاالت اليد 
العامة  واإلصابات  والمعصمين، 
إصابات  بناء  وإعــادة  والرياضية، 

األطراف العلوية المعقدة. 

عملية  يجري  الب�ح�رين  روي�ال  م��س�ت��س�ف�ى 

ا�ستبدال مف�سل الكتف لمري�س اأربعيني بنجاح

آل  بــن خليفة  عــلــي  بــن  الــشــيــخ خليفة  الــتــقــى ســمــو 
خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عبر تقنية االتصال 
بعدد  بــعــد،  عــن  االفــتــراضــي  المجلس  مــن خــالل  المرئي 
من األهالي والمواطنين من مختلف مناطق المحافظة، 
وذلـــــك بــحــضــور الــعــمــيــد عــيــســى ثـــامـــر الــــدوســــري نــائــب 

المحافظ وعدد من الضباط والمسؤولين بالمحافظة.
وفي مستهل االجتماع رحب سمو المحافظ باألهالي 
تعزيز  فــي  االفــتــراضــي  المجلس  دور  مــؤكــدًا   ، والــحــضــور 
التواصل مع األهالي والمواطنين وتلبية احتياجاتهم في 
شتى المجاالت الخدمية والتنموية واألمنية، وذلك ضمن 
الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
ودعـــم صاحب  الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة  عيسى 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
متابعة  أهمية  الــوزراء، مبينًا سموه  رئيس مجلس  العهد 
للمواطنين  المقدمة  الــخــدمــات  جـــودة  وتحسين  تنفيذ 

والمقيمين بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة.
ــافـــظ، تـــطـــويـــر الـــعـــديـــد مــن  ــمـــحـ كـــمـــا تـــابـــع ســـمـــو الـ
المشاريع الخدمية والتنموية بما يرتقي إلى رؤى أهالي 
تشهده  الــذي  العمراني  النمو  مــع  ويتماشى  المحافظة 
الجنوبية  المحافظة  إلى حرص  المنطقة، مشيرًا سموه 

تطلعاتهم  وتحقيق  المواطنين  احتياجات  متابعة  على 
بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات لتنفيذ المشاريع 
مختلف  في  المستدامة  التنمية  بعجلة  والدفع  الــرائــدة 

مناطق المحافظة.
المحافظة  محافظ  سمو  استمع  أخـــرى،  جهة  ومــن 
قبل  من  الـــواردة  والمقترحات  اآلراء  من  لعدد  الجنوبية 
بالمتابعة  سموه  منوهًا  المجاالت،  مختلف  في  األهالي 
يسهم  الذي  األمر  الهادفة  المقترحات  إليصال  الحثيثة 
في تحقيق تطلعات األهالي والمواطنين بمختلف مناطق 
المجتمعية  الــشــراكــة  مــبــدأ  لــتــعــزيــز  وذلــــك  الــمــحــافــظــة، 
وسرعة االستجابة بالتعاون مع الجهات األمنية والجهات 

الحكومية ذات العالقة.
وأعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة 
المستمر  التواصل  في  المبذولة  جهوده  على  الجنوبية، 
مـــع األهـــالـــي والــنــظــر فـــي احــتــيــاجــاتــهــم ومــتــابــعــتــهــا مع 
المقدمة  الخدمات  أفضل  وتحقيق  المختصة،  الجهات 
أطر  تعزيز  في  المستمر  المحافظة  سعي  مثمنين  لهم، 
التعاون والتنسيق لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات 

الهادفة.

للمواطني�ن الخدم�ات  تح�س�ين  اأهمي�ة  يوؤك�د  الجنوبي�ة  محاف�ظ 
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حممد بن مبارك: حياة الراحل حفلت بالعمل الإن�ساين والإ�سراع للخري

علي بن خليفة يفتتح مركز ال�سيخ عبدالـله بن خالد لرعاية الوالدين

له  املغفور  مع  عمل  اأنه  �سموه  واأ�ساف 

منه  الق�ساء وتعلم  تعاىل يف جمال  اهلل  باإذن 

للخري وي�سعى حلل  كان حمًبّا  الكثري، حيث 

املرجع  وكان  والعدل،  باحلكمة  الق�سايا 

الوزراء،  جمل�س  يف  واخلرية  البناءة  للآراء 

كما قاد رحمه اهلل مراحل تطوير وزارة العدل 

وال�سوؤون الإ�سلمية اإىل اأرفع امل�ستويات.

واأعرب �سموه عن عميق ال�سكر والمتنان 

بن  حمد  امللك  اجلللة  �ساحب  حل�سرة 

حفظه  املفدى  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

اهلل ورعاه على مبادرة جللته بتخليد �سرية 

وتنظيم  باإن�ساء  ال�سامي  اأمره  باإ�سدار  الفقيد 

الإ�سلمية  للدرا�سات  خالد  بن  عبداهلل  كلية 

لتن�سر املعرفة والفكر يف اأرجاء عاملنا العربي 

والإ�سلمي كما كان ي�سعى دائًما الفقيد الراحل 

رحمه اهلل تعاىل.

موؤ�س�سة  انطلق  بداية  اإىل  �سموه  واأ�سار 

�سمو  واأعمال  ا�سم  تخليد  يف  ت�سهم  جديدة 

فيه  له  ميدان  يف  وتعمل  الكبري،  الراحل 

واملاآثر  البارزة  الأدوار  من  والكثري  الكثري 

النبيل  املجال  الكبرية، وهو عمل اخلري، ذلك 

ال�سمحة  الإ�سلمية  �سريعتنا  اإليه  دعت  الذي 

الإن�سانية  �سمو  يف  كبري  دور  من  لذلك  ملا 

وتاأكيد  الكرمية،  احلياة  توفري  يف  والإ�سهام 

التكافل الجتماعي وتقوية الروابط وال�سلت 

بني اأفراد املجتمع ليكونوا بنياًنا ي�سد بع�سه 

ا. بع�سً

واأكد �سموه اأن م�سرية �سمو ال�سيخ عبداهلل 

تلك  ج�ّسدت  اهلل  رحمه  خليفة  اآل  خالد  بن 

املعاين واملبادئ الرفيعة، فقد عا�س رحمه اهلل 

حمًبا النا�س، وحفلت حياته بالعمل الإن�ساين 

والإ�سراع يف جمالت اخلري والبذل والعطاء، 

املجالت  تلك  يف  به  يحتذى  منوذًجا  فكان 

اخلرية التي كانت ول تزال حتتاج اإليها كافة 

املجتمعات.

مركز  موؤ�س�سة  افتتاح  »اإن  �سموه:   وقال 

�سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة لرعاية 

اخلريي،  للعمل  اإ�سافة  ياأتي  الوالدين، 

لت�سهم يف تر�سيخ ثقافة العطاء، واإن ما يزيد 

اهلل  طّيب  �سموه  با�سم  التيمن  هو  اعتزازنا 

ثراه، الذي �سرب بخ�ساله و�سفاته واأخلقه 

واإجنازاته  اإن�سانيته  ويف  اخلرية  ومبادراته 

يف كل املنا�سب التي تولها بكل حكمة واقتدار 

اأروع الأمثلة يف الإيثار والعطاء والبذل لكل 

من يريد ال�سري على دربه، والقتداء مبواقفه 

قلوبنا  حّيا يف  يزال  ما  �سموه  اأن  توؤكد  التي 

ب�سريته العطرة وعطائه اللحمدود«.

اأن البحرين فقدت بوفاة   واأ�ساف �سموه 

�سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة، الإن�سان 

البحرين  لتاريخ  واملرجع  واملوؤرخ  والداعية 

ترك  اأنه  ذلك  يف  وعزاوؤنا  العربية،  واملنطقة 

اإرًثا نعتز به وجيلً من الأبناء والأحفاد ي�سهد 

لهم اجلميع بالإخل�س والكفاءة والعطاء.

�سكره  عن  �سموه  اأعرب  اخلتام،  ويف   

على  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  ال�سيخ  ل�سمو 

املكرمني،  جميع  وتهنئة  احلدث،  هذا  رعاية 

متمنًيا ملوؤ�س�سة مركز �سمو ال�سيخ عبد اهلل بن 

التوفيق  الوالدين كل  لرعاية  اآل خليفة  خالد 

وال�سداد.

بن  علي  ال�سيخ  �سمو  اأكد  جانبه،  ومن 

خليفة اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

�ساحب  ح�سرة  بقيادة  البحرين  مملكة  اأن 

اجلللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  ومتابعة  املفدى  البلد 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

رئي�س جمل�س الوزراء، تويل اهتماًما متنامًيا 

بكبار ال�سن وحتر�س على تهيئة البيئة التي 

�سموه  لفًتا  العطاء،  ا�ستمرار  على  حتفزهم 

البذل  القدوة يف  اليوم هم  ال�سن  اأن كبار  اإىل 

من  قّدموه  كبار بخرباتهم وما  والعطاء وهم 

ت�سحيات يف �سبيل وطنهم وجمتمعهم.

ال�سيخ  �سمو  مناقب  �سموه  وا�ستذكر 

عبداهلل بن خالد اآل خليفة رحمه اهلل واإ�سهاماته 

الكبرية وما تركه من اإرث من العمل الوطني 

احلكومي،  العمل  يف  الوا�سحة  والب�سمات 

اهلل  باإذن  له  املغفور  اأعمال  باأن  �سموه  موؤكًدا 

تعاىل �ستظل خالدة يف الذاكرة الوطنية.

�سيقدمه  وما  املركز  بفكرة  �سموه  ونّوه 

م�ساهمة  ا�ستمرار  تعزز  مبتكرة  خدمات  من 

كبار ال�سن يف املجتمع وتكفل لهم البيئة التي 

توفر لهم الراحة والأجواء الجتماعية الودية، 

على  البحرين  مملكة  حر�س  اإىل  �سموه  لفًتا 

الإدراك  تو�سيع  يف  ت�سهم  التي  البيئة  توفري 

الإيجابي  واأثره  الجتماعي  العمل  مب�سامني 

على تعميق ال�سلت بني اأفراد املجتمع واإعلء 

متمنًيا  وبذلوا،  اأعطوا  ملن  اجلميل  رد  قيم 

�سموه للقائمني على موؤ�س�سة مركز عبداهلل بن 

خالد لرعاية الوالدين كل التوفيق والنجاح.

ال�سيخ  الفريق طبيب  األقى  وخلل احلفل 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

�سمو  »اإن  فيها:  قال  كلمة  لل�سحة  الأعلى 

قدوة  كان  اهلل  رحمه  خالد  بن  عبداهلل  ال�سيخ 

العمل  يف  الإخل�س  يف  اأبنائه  ولكل  ملعاليه 

اأوائل  يف  الرفاع  لبلدية  مديًرا  كان  اأن  منذ 

كيف  وراأينا  املا�سي  القرن  من  اخلم�سينات 

الوقت  ويف  امل�سوؤول  بت�سرف  يت�سرف  كان 

كان  فقد  النا�س،  مع  علقاته  ح�سن  نف�سه 

قط،  غا�سًبا  نره  مل  ال�سدر  وا�سع  اهلل  رحمه 

وكان املر�سد لنا بالقول والعمل«.

للزراعة  له حمًبا  املغفور  »كان  واأ�ساف: 

وكان يف نهاية الأ�سبوع ياأخذنا اإىل �سرتة يف 

بزراعته  يهتم  دولب  له  حيث  اخلم�سينات، 

كما كان هاوًيا لل�سيد«.

العمل  يف  الفقيد  اإجنازات  وا�ستعر�س 

يف  ودوره  العبادة  دور  ورعاية  احلكومي 

التطورات  اأ�سا�س  هو  الذي  امليثاق  كتاب 

الدميقراطية يف عهد ح�سرة �ساحب اجلللة 

البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

املفدى.

كما ت�سمن احلفل كلمات جلميل بن حممد 

علي حميدان وزير العمل والتنمية الجتماعية 

فيها  اأ�سادوا  الظهراين،  اأحمد  بن  وخليفة 

مبناقب �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة 

ودعم  وطنه  خدمة  يف  واإ�سهاماته  اهلل  رحمه 

العمل الجتماعي واخلريي.

بح�شور �شمو �ل�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة 

علي  �ل�شيخ  �شمو  قام  �لوزر�ء،  رئي�س جمل�س  نائب 

بن خليفة �آل خليفة نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �أم�س 

بن خالد  عبد�هلل  موؤ�ش�شة مركز  �فتتاح  برعاية حفل 

�لوزر�ء  �لو�لدين، كما ح�شر �حلفل عدد من  لرعاية 

كبار �أفر�د �لعائلة �ملالكة �لكرمية و�ملدعوين.

وقد بد�أ �حلفل باآيات من �لذكر �حلكيم، كما �ألقى 

�شمو �ل�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة نائب رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء كلمة �أكد فيها ما للمغفور له باإذن �هلل 

طيب  خليفة  �آل  خالد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  تعاىل 

�هلل ثر�ه من مكانة يجلها يف �شوء ما كان يجمعهم 

من عالقة حميمة على �مل�شتويني �ل�شخ�شي و�لعملي 

ماآثره  من  �لكثري  خاللها  �شهد  عدة  �شنو�ت  خالل 

ومناقبه �لتي كانت حمل �لتقدير و�لإكبار من قبل كل 

�لذين عا�شروه يف جمالت �حلياة �ملختلفة.
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طويلة  �أوقاًتا  ي�صرفون  و�صبابنا  �أطفالنا 

يف �لتعر�ض ملحتويات ال تغني وال ت�صمن من 

جوع، و�حلل يتمثل يف �إيجاد �لبديل �مل�صوق 

�لذي يغنيهم معرفيًا وفكرًيا.

�إذ� �صلمنا باأنها باعت ذمتها مقابل 3000 

يف  �لذمم  �صر�ء  �أن  يعني  فهذ�  باوند،  �آالف 

لبيع  �لعار�صني  لكرثة  رخي�ًصا  بات  �لغرب 

ذممهم هناك.
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عار�صتان 

ترتديان 

عقوًد� 

و�أقر�ًطا 

من �لذهب 

و�الأملا�ض من 

جموهر�ت 

�آ�صيا يف 

معر�ض 

�جلو�هر 

�لعربية يف 

يومه �لثاين.

ال �سلل بعــــد اليــــوم.. �سبــــق علمي يفجـــــر مف�جــــ�أة لوحة ذاتية للفن�نة فريدا ك�لو ت�سجل �سعًرا قي��سًي� يف مزاد

واإ�شابات  ال�شلل  يعد  مل  رمبا 

بعد  له  عالج  ل  داء  ال�ش�كي  احلبل 

الآن، وذلك يف ظل الت��شل لعالج ل 

�شابق له، وه� اأمر مّثل حتدًيا كبرًيا 

للعلماء على مر �شن�ات.

جامعة  يف  باحث�ن  ط�ر  فقد 

عالًجا  الأمريكية  و�شرتن  ن�رث 

ي�شتخدم  احلقن،  طريق  عن  جديًدا 

»اجلزيئات  ا�شم  عليه  يطلق  ما 

بعد  الأن�شجة  لإ�شالح  الراق�شة« 

اإ�شابات احلبل ال�ش�كي ال�شديدة.

حقنة  باإعطاء  الباحث�ن  وقام 

باحلبال  املحيطة  لالأن�شجة  واحدة 

م�شل�لة،  جتارب  لفئران  ال�ش�كية 

ا�شتعادت  فقط،  اأ�شابيع  اأربعة  وبعد 

احلي�انات قدرتها على امل�شي، بح�شب 

.SciTechDaily ما ن�شره م�قع

اإىل ذلك، ك�شف امل�قع اأن العالج 

اجلديد يعمل من خالل اإر�شال اإ�شارات 

ن�شطة بي�ل�جًيا لتحفيز اخلاليا على 

الإ�شالح والتجديد.

غري  العالج  اأ�شل�ب  وح�ّشن 

ال�ش�كي  امل�شب�ق ب�شكل كبري احلبل 

خم�ص  خالل  من  ب�شدة  امل�شاب 

اآثار جانبية  دون  ومن  رئي�شة  طرق 

العالج  ي�ؤدي  اأن  فبعد  ملح�ظة. 

اإىل  بي�ل�جًيا  امل�اد  تتحلل  وظيفته 

 12 غ�ش�ن  يف  للخاليا  مغذيات 

اجل�شم  من  تختفي متاًما  ثم  اأ�شب�ًعا 

دون اآثار جانبية ملح�ظة.

الفنانة  ر�شمتها  ل�حة  بيعت 

كال�  فريدا  ال�شهرية،  املك�شيكية 

دييغ�  الفنان  وزوجها  لنف�شها، 

مقابل  الثالثاء،  ي�م  مزاد،  ريفريا يف 

اأعلى  وه�  دولر،  ملي�ن   34.9

لفنان من  لل�حة  الإطالق  �شعر على 

دار  طرحت  فقد  الالتينية.  اأمريكا 

ل�حة  ني�ي�رك  �ش�ذبيز يف  مزادات 

»دييغ� واأنا«، التي اكتمل ر�شمها يف 

مل�شرٍت  وبيعت  باملزاد   ،1949 العام 

املزادات  دار  عنه.وقالت  ُيعلن  مل 

 3.9 بقيمة  ر�ش�ًما  �شمل  ال�شعر  اإن 

ملي�ن دولر، بح�شب ما ذكرت وكالة 

يف  املديرين  كبري  وقال  رويرتز. 

�ش�ذبيز، اأوليفر باركر، لدى افتتاحه 

التي  الأعمال  اأهم  اأحد  »هذا  املزاد 

تطرح باملزاد للفنانة فريًدا كال� على 

لأنه �شيك�ن  الإطالق، ونحن �شعداء 

كال�  الل�حة  وُتظهر  �ش�ذبيز«.  يف 

من�شدل،  و�شعرها  دامعتني  بعينني 

�ش�رة  الكثيفني  حاجبيها  وتعل� 

ل�جه ريفريا بثالث عي�ن.

التي ق�شت فرتات  وتركت كال�، 

بعد  الفرا�ص  يف  حياتها  من  ط�يلة 

حادث �شري يف �شبابها، ح�ايل 200 

اأغلبها  تخطيطية  ور�ش�مات  ل�حة 

�ش�ر ذاتية عربت فيها عن معاناتها 

عاملية  �شهرة  ونالت  جريئة.  باأل�ان 

واأ�شبحت   1954 عام  وفاتها  بعد 

بعد ال�شبعينيات اأيق�نة ن�ش�ية.

زار الأمري الربيطاين ت�شارلز وزوجته كاميال، الثالثاء، م�قع املغط�ص الذي 

ُيعتقد اأن امل�شيح قد تعمد     به على نهر الأردن، يف بداية اأوىل ج�لتهما اخلارجية 

منذ الفرتة ال�شابقة جلائحة ك�رونا.

ويف اأثناء جت�لهما يف تلة النبي اإليا�ص، راأى ت�شارلز وكاميال حفريات ح�ل 

النهر امل�حل ال�شيق بالقرب من املكان الذي التقى فيه ي�حنا املعمدان مع ي�ش�ع 

لأداء طق��ص التطهري، ح�شب املعتقدات امل�شيحية، ثم غم�شا اأ�شابعهما يف املياه.

وو�شل ت�شارلز، البالغ من العمر 73 عاًما، اإىل الأردن ب�شحبة كاميال )74 

عاًما( يف وقت �شابق الثالثاء يف زيارة ت�شتغرق ي�مني يزور خاللها عدًدا من 

امل�اقع الأثرية ويجتمع مع ممثلي العقائد الدينية واملنظمات الإن�شانية، وفًقا 

لرويرتز.

رانيا  امللكة  مع  رحب  الذي  الثاين،  عبداهلل  امللك  الأردين  العاهل  وحتدث 

املئ�ية  بالذكرى  الأردن  يحتفل  اإذ  للزيارة،  الرمزي  الت�قيت  عن  بال�شي�ف، 

لتاأ�شي�شه.

االأمري ت�س�رلز وك�ميال يزوران موقع تعميد امل�سيح يف االأردن

اأول حديقة ع�مة يف الع�مل 

مطبوعة بتقنية ثالثية االأبع�د

اأزاح مركز امل�ؤمترات واملعار�ص العاملي يف مدينة 

العامل  يف  حديقة  اأول  عن  ال�شتار  ال�شينية،  �شينزين 

م�شاحتها  وتبلغ  الأبعاد،  ثالثية  بتقنية  مطب�عة 

الإجمالية 5523 مرًتا مربًعا مبعدل تخ�شري %88.

ك�ن�شرتك�شن  اإنتليجنت  »اأدفان�شد  �شركة  وقالت 

تكن�ل�جي« اإنها ا�شتخدمت تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد 

لإنتاج املنح�تات واملقاعد واأح�ا�ص الزه�ر واجلدران، 

وفًقا ملا ذكر م�قع »كمبي�تر ه�ي« الإ�شباين.

ت�سوير:ح�سن قرب�ن

20 اإ�س�بة جديدة 
بفريو�س كورون�.. 

وتع�يف 38 ح�لة

اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

عددها  بلغ  التي  الفح��شات 

ن�فمرب   17 ي�م  يف   15375

 20 ت�شجيل  اأظهرت   ،2021

 6 منها  جــديــدة  قائمة  حالة 

 9 و  ـــدة،  واف لعمالة  حــالت 

قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالت 

اخلارج،  من  قادمة  حالت   5 و 

اإ�شافية  حالة   38 تعافت  كما 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل 

املتعافية اإىل 275682.

القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

ـــالت،  ح  3 الــعــنــايــة  حتــت 

و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

ال�شحي تلقي العالج 3 حالت، 

يف حني اأن 204 حالت و�شعها 

الإجــمــايل  الــعــدد  مــن  م�شتقر 

للحالت القائمة الذي بلغ 207 

حالت قائمة.



بقرار من ولي العهد 
رئيس الوزراء.. نقل وتعيين 

مديرين في »الخدمة المدنية«
صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليف��ة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
حفظه اهلل قرار رقم )62( لسنة 2021 بنقل وتعيين 

مديرين في جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه:
المادة األولى

تنَقل نورة ماجد الغتم مدير إدارة التوظيف بجهاز 
الخدمة المدنية لتكون مديرًا إلدارة األجور والمزايا 

بجهاز الخدمة المدنية.
المادة الثانية

ُيعين في جهاز الخدمة المدنية كل من:
1- س��بيكة راشد عبدالرحمن المناعي مديرًا إلدارة 

الترقيات
2- ريم حس��ن حميد مره��ون مدي��رًا إلدارة األداء 

المؤسسي
المادة الثالثة

عل��ى رئيس جه��از الخدمة المدني��ة تنفيذ أحكام 
هذا الق��رار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَش��ر 

في الجريدة الرسمية. سمو ولي العهد رئيس الوزراء

 ناصر بن حمد: الكفاءات الوطنية 
تساهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة

اس��تقبل سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الش��باب، الش��يخ محمد بن حمد بن محمد آل 
خليفة الذي قدم إلى س��موه رس��الة الدكتوراه 
بعنوان »إدارة األزمات والمرونة االستراتيجية: 
ال��دور المع��دل للجاهزي��ة اإللكتروني��ة ف��ي 

الهيئات الحكومية في مملكة البحرين«.
وأعرب س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة 
عن تقديره للجهود البارزة التي بذلها الش��يخ 
محم��د بن حمد بن محم��د آل خليفة وحصوله 
عل��ى الدكت��وراه وهو م��ا يؤكد عل��ى كفاءته 
وقدرات��ه في نيل الدكتوراه من جامعة برونيل 

البريطانية.
من جانبه، قدم الشيخ محمد بن حمد بن محمد 
آل خليفة شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة على دعم سموه المتواصل، 
مبينًا إلى أن الرس��الة تطرقت أيضًا إلى أهمية 
الجاهزي��ة اإللكترونية كمتغير معدل يش��مل 
البن��ى التحتية لالتص��االت وتقنية المعلومات 
والموارد البشرية والمتطلبات اإلدارية وغيرها.

استقبل محمد بن حمد لحصوله على الدكتوراه من جامعة برونيل البريطانية

 المفتش العام: »المرور« 
 نجح في الحفاظ على 

سالمة مستخدمي الطرق
أش��اد المفتش الع��ام ب��وزارة الداخلية اللواء الش��يخ خليفة 
ب��ن أحمد آل خليف��ة بجهود اإلدارة العامة للمرور في س��بيل 
تحقيق الس��المة المرورية والحفاظ على س��المة مستخدمي 
الطريق وضمان انس��يابية الحرك��ة المرورية. جاء ذلك، خالل 
زيارة تفقدية لإلدارة العامة للمرور، حيث كان في اس��تقباله 
مدي��ر ع��ام اإلدارة العامة للمرور العميد الش��يخ عبدالرحمن 
ب��ن عبدالوهاب آل خليف��ة. وتأتي الزيارة في إط��ار الزيارات 
لمديري��ات وإدارات وزارة الداخلي��ة في س��بيل تقديم أفضل 
الخدم��ات للمواطني��ن والمقيمي��ن، والتأكد م��ن الجاهزية 
المرورية وسرعة االس��تجابة والعمل وفق منظومة متكاملة 
من التعاون والتنس��يق األمني لتحس��ين مس��توى الخدمات 

وتطويرها، لضمان استمرار رفع معدالت السالمة المرورية.

كرم موظفي »الرقابة المالية« على تميزهم وإنجازاتهم

 أحمد بن محمد: الكفاءات الوطنية 
رأس المال الحقيقي ألي مؤسسة ناجحة

أكد رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية الشيخ 
أحمد بن محمد آل خليفة على مواصلة االستثمار 
بالكوادر البشرية والكفاءات الوطنية كونها رأس 
الم��ال الحقيق��ي ألي مؤسس��ة ناجح��ة، موضحًا 
أن االهتم��ام بالتحفي��ز والدع��م يش��مل جميع 
الموظفي��ن، حي��ث يول��ي الديوان عناي��ة فائقة 
بالتدريب والتأهي��ل عبر تطبيق برنامج للتأهيل 
المهن��ي م��ن خالل نظ��ام االبتع��اث لنيل إحدى 
المؤه��الت المهنية المعتمدة حيث تبلغ نس��بة 
الموظفي��ن الحاصلين على مؤه��ل مهني %46، 
الفتًا إل��ى أن الديوان يهتم بإش��راك الموظفين 
بال��دورات التدريبي��ة على مختل��ف أنواعها، وقد 
اس��تفاد حتى أكتوب��ر 2021 نح��و 312 موظفًا 
م��ن 54 دورة تدريبي��ة داخلي��ة وخارجي��ة »عبر 
االتصال المرئي«، مش��يرًا إلى أن نس��بة البحرنة 

في الديوان تبلغ %96.
جاء ذلك خالل استقباله، في مكتبه صباح أمس، 
موظفي الديوان ذوي الخدمة المس��تمرة لعشر 
س��نوات وخمس عشرة س��نة، والموظف الحاصل 
 »CFE« عل��ى مؤه��ل مراج��ع احتي��ال معتم��د

ومؤه��ل أخصائي مكافحة غس��يل أموال معتمد 
»CAMS«، وذل��ك تكريم��ًا له��م وإلنجازاته��م 
ودورهم الكبير في مسيرة الديوان، بحضور وكيل 
الديوان للرقابة اإلدارية الش��يخ عبداهلل بن خالد 
آل خليفة، ووكيل الدي��وان للرقابة المالية فائق 

ضيف، وعدد من كبار المسؤولين بالديوان.
ونوه الش��يخ أحمد ب��ن محمد آل خليف��ة إلى أن 

هذا التكري��م يأتي في إطار الجهود المس��تمرة 
الت��ي يبذله��ا دي��وان الرقابة المالي��ة واإلدارية 
لتوفير بيئة عمل داعم��ة لإلبداع واإلنجاز ضمن 
مسيرته الدؤوبة نحو تحقيق التميز والريادة في 
مجال التدقيق واالرتقاء بعمل الديوان وممارسة 
العمل بش��كل مهني واحتراف��ي، متمنيًا للزمالء 

المزيد من التقدم والنجاح.

الحسن يبحث وسفارة المملكة 
المتحدة مجاالت التعاون األمني

اس��تقبل رئي��س األم��ن العام الفري��ق طارق الحس��ن أمس، 
المقدم أليس��تير كيرنز الملحق العس��كري بس��فارة المملكة 
المتحدة لدى مملكة البحرين، بحضور مس��اعد رئيس األمن 
العام لش��ؤون العملي��ات والتدريب العميد الرك��ن الدكتور 
الش��يخ حمد بن محمد آل خليفة. وتم خالل اللقاء استعراض 
العالقات الثنائي��ة القائمة بين البلدي��ن الصديقين، وبحث 
مج��االت التعاون والتنس��يق األمني، باإلضاف��ة إلى عدد من 
الموضوع��ات ذات االهتمام المش��ترك. حضر المقابلة نائب 

قائد خفر السواحل وقائد كتيبة العمليات الخاصة.

سفير البحرين في بلجيكا 
يقدم نسخة من أوراق اعتماده

ق��ّدم الس��فير عب��داهلل الدوس��ري، نس��خة م��ن أوراق اعتماده 
كسفير مفّوض فوق العادة للمملكة والمعين لدى بلجيكا، إلى 
أوليفييه بيل Olivier Belle مدير المراس��م لدى وزارة الخارجية 
البلجيكي��ة. وخالل اللقاء، أعرب الس��فير الدوس��ري عن ش��كره 
وتقدي��ره لوزارة خارجية مملكة بلجي��كا، مؤكدًا حرص البحرين 
عل��ى تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين واالرتقاء 
به��ا إلى آف��اق أرحب. من جانبه، أعرب مدير المراس��م الس��يد 
أوليفييه بيل عن تمّنياته بالتوفيق للسفير في مهامه الجديدة 

التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون بين البحرين وبلجيكا.

تطعيم 80% من الفئات األكثر عرضة للخطر بلقاح »كورونا«
 المانع: أكثر من 50٪ حصلوا 

على الجرعة المنشطة في البحرين
مريم بوجيري «

كش��ف وكي��ل وزارة الصح��ة د. ولي��د 
المان��ع أن ع��دد الذين حصل��وا على 
الجرعة المنش��طة في المجتمع وصل 
ألكث��ر من نس��بة 50% وتطعيم أكثر 
من 80% م��ن الفئ��ات األكثر عرضة 
للخط��ر، وفيم��ا يتعلق بأخ��ذ جرعة 
أخ��رى غير المنش��طة بي��ن أن القرار 
س��يتخذ في حينه وذلك بعد االنتهاء 
من دراس��ة تأثير الجرعة المنش��طة 
عل��ى المناعة المجتمعي��ة حيث يتم 
مراقبة فعالية التطعيم في البحرين 
مؤك��دًا أن المناع��ة ض��د الفي��روس 
في المملك��ة موجودة. وأك��د المانع 
ف��ي تصري��ح خ��اص، أن الفحوصات 
الثالث��ة بعد العودة من الس��فر هي 
صم��ام أم��ان لضم��ان عدم انتش��ار 
أي��ة متح��ورات جديدة وه��ي خطوة 
اس��تباقية لضمان معدالت االنتشار، 
أما فيم��ا يتعلق بع��ودة اإلغالق في 
بعض الدول السيما الدول األوروبية، 
أشار إلى أن الجاهزية موجودة مشددًا 
عل��ى أهمية االلت��زام بلبس الكمامة 
الفترة  والتباع��د االجتماع��ي خ��الل 

المقبل��ة، وقال: »الموجات في العالم 
وخصوصًا ف��ي أوروبا مؤخ��رًا تجعلنا 
حذرين ومس��تعدين في أي وقت ألي 
ط��ارئ، و البحرين من ال��دول القليلة 
التي أخذت جرعتي التطعيم والجرعة 
المنشطة وقليل من الدول المتطورة 
انتهجت هذا النه��ج، ولذلك اعتمدنا 
عل��ى أهمية أخ��ذ الجرعة المنش��طة 
لزيادة المناع��ة المجتمعية«، مؤكدًا 
ف��ي الوق��ت ذات��ه أن زي��ادة األعداد 
ترتب��ط مع عدم االلت��زام باإلجراءات 

االحترازي��ة. وأوض��ح أن ع��ودة عمل 
المراك��ز التي ت��م تخصيصها لعالج 
المصابين إلى طبيعتها بعد انخفاض 
الماضي��ة،  الفت��رة  خ��الل  األع��داد 
منها المستش��فى الدول��ي والمحاجر 
المخصص��ة ف��ي الح��د ومستش��فى 
الس��لمانية والمركز الشامل والمراكز 
خ��ارج الس��لمانية بع��د قل��ة األعداد 
عادت لطبيعتها الس��ابقة، مؤكدًا أن 
الخطة مس��تمرة مع وجود اس��تعداد 
للتص��دي للفيروس منه��ا تخصيص 
أكث��ر م��ن 3 آالف س��رير عالج��ي في 
البحري��ن إلى جانب وج��ود نحو 500 
سرير للعناية القصوى، باإلضافة إلى 
وجود ال��كادر المؤه��ل وكلها عوامل 
يتم استغاللها حسب الوضع الصحي، 
وأضاف: »هن��اك مرونة وخطة إلعادة 
الخدم��ات لطبيعتها وق��ت الحاجة«. 
البع��ض  بتكهن��ات  يتعل��ق  وفيم��ا 
بزي��ادة األع��داد خالل فصل الش��تاء، 
أك��د المانع أن��ه دائمًا م��ا يتم ربط 
انتش��ار الفي��روس وزيادته في فصل 
الش��تاء وهو له عالقة بعدم االلتزام 
أكثر من أي س��بب آخر، واستدل على 
ذلك بأن الموجة األخيرة التي حدثت 

فيها زيادة األعداد في البحرين كانت 
ف��ي ماي��و ويوني��و الماضيي��ن خالل 
فصل الصيف وتحديدًا في المناسبات 
االجتماعي��ة. وأردف: »تقييمن��ا ليس 
يعتم��د  ولكن��ه  اليومي��ة  بالح��االت 
عل��ى عدد من يحتاج��ون للعناية في 
القصوى،  العناي��ة  أو  المستش��فيات 
فع��دد الح��االت ليس ه��و المقياس 
في المرحل��ة الحالية، ونهيب بثقافة 
المجتم��ع ووعيه ف��ي كل الظروف«، 
مؤك��دًا أن المناعة المجتمعية داخل 
المملكة زادت وعلى هذا األساس تم 
تحديد لون اإلشارة الضوئية الخضراء 
نظ��رًا لقلة عدد الح��االت التي تحتاج 
للدخول للمستشفى أو التي تستدعي 
أن  إل��ى  الفت��ًا  المرك��زة،  العناي��ة 
اإلجراءات في البحرين ليست مشددة 
منذ بداية الجائحة، والحاجة لاللتزام 
بلبس الكمام��ة والتباعد االجتماعي 
قائم، مش��يرًا أنه يت��م تقييم الوضع 
بش��كل يوم��ي ومراجعة اإلج��راءات، 
مش��ددًا أن التركي��ز عل��ى التطعي��م 
هو األس��اس ف��ي التص��دي للمرض 
وهو الس��الح الوحيد ولن يتم انتظار 

المرض حتى يتغير أو يتحور.

د. وليد المانع
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رنا بنت عيسى: لقاء الرئيس 
البرازيلي بطلبة التعليم 

العالي مبادرة استثنائية عالميًا

قالت األمين الع��ام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
أمن��اء مجلس التعليم العالي الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
ب��ن دعي��ج آل خليفة إن حض��ور رئيس دولة جمهوري��ة البرازيل 
للحوار مع طلبتنا تعتبر مبادرة اس��تثنائية فريدة من نوعها على 
مس��توى العالم، خاصة وأنها تجمع ف��ي مكان واحد قائد عالمي 
وطلبة من ثقافات متعددة من كال الجنسين، من مختلف األديان 
والجنسيات، من طلبة مؤسسات التعليم العالي، ومحاورتهم بكل 
شفافية ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التسامح، والمساهمة 
لتهيئة عالم متس��امح لجميع ش��عوب األرض، وجعلهم ش��باب 
متيقظي��ن لقضاياه��م، وتعزيز التس��امح والتعايش الس��لمي 
بين كافة األعراق واألديان والثقافات. وأش��ارت، خالل تصريحها 
بمناس��بة زيارة الرئيس البرازيلي إلى مؤسسات التعليم العالي 
بالمملكة، إلى أن للقاء غاية إنسانية نبيلة تضمن للشباب طلبة 
مؤسس��ات التعلي��م العالي مس��تقباًل متس��امحًا بفضل توحيد 
الرؤى والخروج بمرئيات لنشر قيم السالم والوئام بين مجتمعات 
التعليم العالي من شتى األصول، وتأكيدًا على استمرار البحرين 
مملك��ة عصري��ة مزده��رة، مث��ااًل لالنفت��اح بفضل مش��روعها 
اإلصالح��ي الفذ لجاللة الملك المفدى، الذي يؤمن إيمانًا راس��خًا 

أن التسامح مفتاح التعايش السلمي ألي مجتمع ودولة.



افتتح مركز الشيخ عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين.. علي بن خليفة:

 كبار السن قدوة في العطاء 
وقدموا تضحيات في سبيل وطنهم ومجتمعهم

بحضور س��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل 
خليف��ة نائب رئي��س مجلس ال��وزراء، قام 
سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب 
رئيس مجل��س الوزراء أم��س برعاية حفل 
افتت��اح مؤسس��ة مركز عبداهلل ب��ن خالد 
لرعاية الوالدين، كما حضر الحفل عدد من 
من كبار أف��راد العائلة المالك��ة الكريمة 

والمدعوين.
وقد ب��دأ الحفل بآيات م��ن الذكر الحكيم، 
كما ألقى س��مو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء كلمة 
أك��د فيها ما للمغفور ل��ه بإذن اهلل تعالى 
س��مو الش��يخ عبد اهلل بن خال��د آل خليفة 
طي��ب اهلل ثراه من مكان��ة يجلها في ضوء 
م��ا كان يجمعهم من عالق��ة حميمة على 
المس��تويين الش��خصي والعمل��ي خ��الل 
سنوات عدة شهد خاللها الكثير من مآثره 
ومناقبه التي كان��ت محل التقدير واإلكبار 
م��ن قب��ل كل الذين عاصروه ف��ي مجاالت 

الحياة المختلفة.
وأضاف س��موه أن��ه عمل م��ع المغفور له 
بإذن اهلل تعالى في مج��ال القضاء وتعلم 
منه الكثير، حيث كان محبًا للخير ويس��عى 
لح��ل القضاي��ا بالحكم��ة والع��دل، وكان 
المرجع ل��آراء البناءة والخي��رة في مجلس 
ال��وزراء، كما قاد رحم��ه اهلل مراحل تطوير 
وزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية إلى أرفع 

المستويات.
وأعرب س��موه عن عميق الشكر واالمتنان 
لحض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه عل��ى مب��ادرة جاللت��ه 
بتخليد س��يرة الفقيد بإصدار أمره السامي 
بإنش��اء وتنظي��م كلي��ة عبداهلل ب��ن خالد 
المعرف��ة  لتنش��ر  اإلس��المية  للدراس��ات 
والفكر في أرجاء عالمنا العربي واإلسالمي 
كما كان يسعى دائمًا الفقيد الراحل رحمه 

اهلل تعالى.
وأش��ار س��موه إلى بداية انطالق مؤسسة 
جديدة تسهم في تخليد اسم وأعمال سمو 
الراح��ل الكبير، وتعمل ف��ي ميدان له فيه 
الكثي��ر والكثير م��ن األدوار البارزة والمآثر 

الكبي��رة، وه��و عم��ل الخير، ذل��ك المجال 
النبيل الذي دعت إليه ش��ريعتنا اإلسالمية 
الس��محة لما لذلك من دور كبير في س��مو 
اإلنس��انية واإلس��هام ف��ي توفي��ر الحياة 
الكريم��ة، وتأكي��د التكاف��ل االجتماع��ي 
وتقوي��ة الرواب��ط والص��الت بي��ن أف��راد 
المجتمع ليكونوا بنيانًا يشد بعضه بعضًا.

وأكد سموه أن مسيرة سمو الشيخ عبداهلل 
بن خالد آل خليفة رحمه اهلل جس��دت تلك 
المعان��ي والمب��ادئ الرفيع��ة، فقد عاش 
رحم��ه اهلل محب��ًا الن��اس، وحفل��ت حياته 

بالعمل اإلنس��اني واإلس��راع ف��ي مجاالت 
الخي��ر والب��ذل والعط��اء، ف��كان نموذجًا 
يحت��ذى ب��ه ف��ي تل��ك المج��االت الخيرة 
الت��ي كان��ت وال ت��زال تحتاج إليه��ا كافة 

المجتمعات.
وقال سموه »إن افتتاح مؤسسة مركز سمو 
الش��يخ عبداهلل بن خال��د آل خليفة لرعاية 
الوالدي��ن، يأت��ي إضافة للعم��ل الخيري، 
لتسهم في ترس��يخ ثقافة العطاء، وإن ما 
يزيد اعتزازنا هو التيمن باسم سموه طيب 
اهلل ث��راه، ال��ذي ضرب بخصال��ه وصفاته 

وأخالقه ومبادراته الخيرة وفي إنس��انيته 
وإنجازاته ف��ي كافة المناصب التي توالها 
ب��كل حكمة واقتدار أروع األمثلة في اإليثار 
والعطاء والبذل لكل من يريد الس��ير على 
دربه، واالقت��داء بمواقفه الت��ي تؤكد أن 
س��موه ما ي��زال حّيًا ف��ي قلوبنا بس��يرته 

العطرة وعطائه الالمحدود«. 
وأض��اف س��موه أن البحرين فق��دت بوفاة 
س��مو الش��يخ عبداهلل بن خال��د آل خليفة، 
اإلنسان والداعية والمؤرخ والمرجع لتاريخ 
البحري��ن والمنطقة العربي��ة، وعزاؤنا في 

ذلك أنه ترك إرثًا نعتز به وجيال من األبناء 
واألحف��اد يش��هد لهم الجمي��ع باإلخالص 

والكفاءة والعطاء.
وفي الختام، أعرب سموه عن شكره لسمو 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على رعاية 
ه��ذا الح��دث، وتهنئ��ة جمي��ع المكرمين، 
متمنيًا لمؤسسة مركز سمو الشيخ عبداهلل 
ب��ن خالد آل خليف��ة لرعاي��ة الوالدين كل 

التوفيق والسداد.
من جانبه، أكد سمو الشيخ علي بن خليفة 
آل خليف��ة نائب رئيس مجل��س الوزراء أن 
مملك��ة البحري��ن بقيادة حض��رة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه 
ومتابع��ة صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء حفظ��ه اهلل، تولي 
اهتمامًا متناميًا بكبار السن وتحرص على 
تهيئة البيئة التي تحفزهم على اس��تمرار 
العط��اء، الفتًا س��موه إلى أن كبار الس��ن 
اليوم هم القدوة ف��ي البذل والعطاء وهم 
كب��ارًا بخبراتهم وم��ا قدموه من تضحيات 

في سبيل وطنهم ومجتمعهم. 
 واس��تذكر س��موه مناق��ب س��مو الش��يخ 
عب��داهلل ب��ن خال��د آل خليف��ة رحم��ه اهلل 
وإس��هاماته الكبيرة وما تركه من إرث من 
العم��ل الوطن��ي والبصم��ات الواضحة في 
العمل الحكومي، مؤكدًا سموه بأن أعمال 
المغفور له بإذن اهلل تعالى ستظل خالدة 

في الذاكرة الوطنية.
 ونوه س��موه بفكرة المركز وما س��يقدمه 
من خدمات مبتكرة تعزز استمرار مساهمة 
كبار السن في المجتمع وتكفل لهم البيئة 
التي توفر لهم الراحة واألجواء االجتماعية 
الودي��ة، الفتًا س��موه إلى ح��رص مملكة 
البحرين عل��ى توفير البيئة التي تس��اهم 
ف��ي توس��يع اإلدراك بمضامي��ن العم��ل 
االجتماع��ي وأث��ره اإليجابي عل��ى تعميق 
الصالت بين أف��راد المجتمع وإعالء قيم رد 
الجميل لمن أعطوا وبذلوا، متمنيًا س��موه 
للقائمين على مؤسس��ة مركز عبداهلل بن 
خالد لرعاية الوالدين كل التوفيق والنجاح.

 وخالل الحفل ألقى رئيس المجلس األعلى 
للصح��ة الفري��ق طبيب الش��يخ محمد بن 
عبداهلل آل خليفة كلمة قال فيها »إن سمو 
الش��يخ عب��داهلل ب��ن خالد رحم��ه اهلل كان 
قدوة ل��ه ولكافة أبنائه ف��ي اإلخالص في 
العمل منذ أن كان مديرًا لبلدية الرفاع في 
أوائل الخمسينات من القرن الماضي ورأينا 
كيف كان يتصرف بتصرف المس��ؤول وفي 
نفس الوقت حسن عالقاته مع الناس، فقد 
كان رحمه اهلل واس��ع الصدر لم نره غاضبا 

قط، وكان المرشد لنا بالقول والعمل«.
 وأض��اف »كان المغف��ور له محب��ًا للزراعة 
وكان في نهاية األس��بوع يأخذنا إلى سترة 
ف��ي الخمس��ينات حي��ث ل��ه دوالب يهتم 

بزراعته كما كان هاويًا للصيد«.
واس��تعرض إنج��ازات الفقي��د ف��ي العمل 
الحكوم��ي ورعاي��ة دور العب��ادة ودوره في 
كت��اب الميثاق الذي هو أس��اس التطورات 
الديمقراطي��ة ف��ي عه��د حض��رة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه.
 كما تضم��ن الحفل كلم��ات لوزير العمل 
والتنمي��ة االجتماعي��ة جمي��ل ب��ن محمد 
عل��ي حميدان وخليفة بن أحمد الظهراني، 
أش��ادوا فيها بمناقب س��مو الشيخ عبداهلل 
ب��ن خالد آل خليفة رحمه اهلل وإس��هاماته 
في خدمة وطنه ودع��م العمل االجتماعي 

والخيري.
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إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة5

تضخم الغدد الليمفاوية:  مرض شائع ينتج عنه تورم بحجم حبة البازالء أو الفول السوداني في الرقبة أو مناطق أخرى بالجسم، وعادة ما يكون أحد ردود الفعل الطبيعية للجسم على المرض أو العدوى، ويدل على أن نظام المناعة 
الصحي والقوي للجسم يعمل على إزالة العدوى أو الفيروسات أو البكتيريا، ولكن في بعض الحاالت قد يكون ذلك مؤشر خطير، وفي حاالت أخرى يستوجب إزالتها. وتعمل الغدد المتورمة، مثل المرشحات التي تساعد الجسم على 
التخلص من الجراثيم أو الخاليا أو المواد الغريبة األخرى التي تمر عبر الس��ائل الليمفاوي وهو س��ائل صاف أو مصفر قلياًل يتكون من خاليا الدم البيضاء والبروتينات والدهون. والس��بب األكثر شيوعًا لتورم العقدة الليمفاوية في 
الرقبة هو عدوى الجهاز التنفسي العلوي والتي يمكن أن تستغرق من 10 إلى 14 يومًا لتختفي تمامًا، وتشمل البكتيريا والفيروسات التي قد تسبب تورم العقد الليمفاوية، البرد واإلنفلونزا، والتهابات الجيوب األنفية، والتهاب 

الحلق، والجروح الجلدية، واختالل عدد كريات الدم البيضاء.

معلومة في كبسولة

Vitamin D - فيتامين دي

المصادر

المعرضون لنقص الفيتامين

أشعة الشمس «15 دقيقة يومي	»
ا�سماك المدهنة

صفار البيض

الجبن
الحليب

حبوب ا�فطار

ا�شخاص فوق الـ 65 عام	
الحوامل

مرضى التهابات ا�معاء

ا�طفال: 400 وحدة دولية
من عام إلى 70 عام	: 600 وحدة دولية

المسنون: 800 وحدة دولية

مرضى متالزمة تكيس المبايض
أصحاب البشرة السمراء

أمراض القلب والشرايين
االكتئاب

مضاعفات نقص الفيتامين
أمراض المناعة الذاتية مثل

التصلب المتعدد
نزالت البرد

الكمية المطلوبة يومي	

إعــداد: وليد صبـري
تصميم: محمد بوعباس

فوائد طبية

النيكوتي��ن يمك��ن أن يبقى ف��ي الدم بعد 
اس��تهالك أحد المنتجات التي تحتوي على 
التب��غ لمدة تتراوح بي��ن 1 - 3 أيام، ولكن 
قد تختلف المدة التي يبقى فيها النيكوتين 
ف��ي الدم تبع��ًا لعدة عوام��ل، مثل: كمية 
المس��تهلكة يومي��ًا، والعمر،  النيكوتي��ن 
ومس��توى الصحة العام للشخص، ويتحول 
عن��د دخول��ه للجس��م إل��ى مادة تس��مى 
الكوتينين »Cotinine« وقد يس��تمر وجود 
النيكوتي��ن ف��ي الدم على هيئ��ة كوتينين 

لمدة تتراوح بين 1 - 10 أيام.
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د. عادل خليفة

تحت المجهر

حملة نبض الرياضي ومؤتمر طب القلب
في صيف 2019، حدثت بعض حاالت الوفاة في المماش��ي العامة مما أثار 
بعض التس��اؤالت من قبل مرتادي هذه األماك��ن الترفيهية ومن منطلق 
حرص س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالل��ة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الشباب على س��المة وصحة مرتادي هذه األماكن من 
المواطني��ن والمقيمين في جميع أرجاء مملكة البحرين أمر بتش��كيل لجنة 

لدراسة هذه الحاالت من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. 
وقد خرجت ه��ذه اللجنة بمجموعة من التوصي��ات والتي كان من ضمنها 
إقامة مؤتمر طبي لمناقشة حاالت الوفيات المفاجأة من منظور علمي. وقد 
تم تش��كيل اللجنة المنظمة لهذا المؤتم��ر والذي أطلق عليه مؤتمر طب 
القلب الرياضي من قبل وزارة الصحة والمجلس األعلى للش��باب والرياضة 
ومرك��ز محمد بن خليفة بن س��لمان آل خليفة التخصص��ي للقلب برعاية 
كريمة من س��مو الشيخ ناصر بن حمد وباش��رت اللجنة أعمالها في خريف 
2019 عل��ى أن يعقد ه��ذا المؤتمر في صيف 2020 ونظ��رًا للظروف التي 
مر بها العالم م��ن قبل جائحة كورونا تم تأجيل هذا المؤتمر إلى الموعد 
النهائي في الفترة ما بين الثاني إلى الرابع من ديسمبر 2021. كما صاحب 
اإلعداد لهذا المؤتمر العلمي حملة توعوية باألنماط الصحيحة لممارسة 
الرياض��ة والحفاظ على صحة القل��ب واطلق عليها حملة »نبض الرياضي« 

حيث تم افتتاح منصة الحملة في مجمع األفنيوز في 20 أكتوبر 2021. 
وكان الهدف الرئيس من هذه المنصة تقديم اإلرشادات والنصائح الطبية 
لمرتاديه عن طري��ق توزيع بعض المطبوع��ات التثقيفية وعرض األفالم 
التوعوية القصيرة باإلضافة إلى إج��راء بعض الفحوصات المجانية للزوار. 
كم��ا نظمت هذه الحمل��ة مجموعة من الفعالي��ات الرياضية للتأكيد على 
أهمية ممارسة الرياضة بالشكل السليم للوقاية من أمراض القلب وعوامل 

الخطورة المصاحبة له من الضغط والسكري والسمنة. 
وبدأت هذه الفعاليات بماراثون رياضي في الساحة الخارجية لمجمع األفنيوز 
ومن ثم فعالية التجديف »الكاياك« في ساحل خليج البحرين كما تم إقامة 
ماراثون الدراجات الهوائية في منطقة المنامة على أن يقام برنامج خاص 
باليوغا يوم السبت القادم بإذن اهلل في قلعة البحرين. كما تم التعاون مع 
جامع��ة البحرين ومركز محمد بن خليفة بن س��لمان آل خليفة التخصصي 
للقل��ب ووزارة التربية والتعليم لزيارة بعض الم��دارس الحكومية وإعطاء 
محاضرات توعوية لمبادئ اإلسعافات األولية واألسس الصحيحة لممارسة 
الرياضة والتغذية السليمة. وهذه الحملة تعتبر مقدمة للمؤتمر العلمي 
في ديس��مبر القادم والذي يعقد ألول مرة في الشرق األوسط حيث يحتوي 
على مجموعة كبيرة من المحاض��رات باللغتين العربية واإلنجليزية والتي 
م��ن ضمنه��ا أس��باب الوفيات المفاج��أة عن��د الرياضيين وط��رق الوقاية 
والعالج. وقد تم توجيه الدعوة لكبار المتحدثين من أوروبا للمش��اركة في 

هذا المؤتمر الكبير باإلضافة إلى متحدثين من البحرين والخليج. 
ويصاح��ب ه��ذا المؤتمر مع��رض طبي لمجموع��ة من الش��ركات الطبية 
وش��ركات األدوية. وقد أعرب��ت اللجنة المنظمة له��ذا المؤتمر عن عظيم 
امتنانها لرعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد لهذا المؤتمر الهام وإلى الدور 
الكبير الذي قامت به وزارة الصحة لتسهيل أعمال اللجنة علي مدار السنتين 

الماضيتين وإلى دعم المجلس األعلى للشباب والرياضة.

* رئيس قسم كهرباء القلب بمركز محمد بن خليفة آل خليفة 
التخصصي للقلب

تحذيرات من إهمال عالج تكيسات المبايض والسمنة والسكري

فرح النعيمي: 15 إلى 25٪ نسبة حدوث اإلجهاض بالبحرين
كشفت استش��ارية أمراض النساء 
وال��والدة  الدكتورة ف��رح النعيمي 
ع��ن أن نس��بة ح��دوث اإلجهاض 
لدى الس��يدات في البحرين تتراوح 
بي��ن 15% إل��ى 25%، وه��ي ذات 
المعروف��ة  اإلجهاض��ات  نس��بة 
عالمي��ًا، مش��يرة إلى زيادة نس��بة 
حدوث اإلجهاض لدى السيدات في 
البحرين خ��الل الس��نوات األخيرة، 
بس��بب ارتفاع اإلصاب��ة بأمراض، 
وعدم عالجها  المبايض،  تكيسات 
بطريق��ة صحيح��ة، إضاف��ة إل��ى 

انتشار أمراض السمنة والسكري.
تصريح��ات  ف��ي  وأضاف��ت 
إذا  »اإلجه��اض  أن  ل�»الوط��ن«، 
ح��دث ف��ي أول 12 أس��بوعًا م��ن 
الحمل، فذلك يكون بسبب العيوب 
الخلقية ف��ي مرحلة تكوين األجنة 
الكروموسومات وتلك من  وأخطاء 
األس��باب الش��ائعة، وأيضًا يدخل 
السيطرة  الس��كري وعدم  موضوع 
عليه إضافة إلى عدم انتظام عمل 

الغدة الدرقية«.
وذكرت أنه »من األسباب المهمة 
أيض��ًا لوقوع اإلجه��اض، اإلصابة 
وتك��ون  المناعي��ة،  باألم��راض 
األجس��ام المض��ادة في الجس��م، 
ووجود أم��راض لها عالقة بارتفاع 
نسبة تخثر الدم، وهي عادة عبارة 
ع��ن نقص ف��ي أن��واع معينة في 
بروتينات في الجس��م ت��ؤدي إلى 
التجلطات وانسداد األوعية  حدوث 
الدموية في المشيمة التي تتكون 
ف��ي األس��ابيع األولى م��ن الحمل 
وهذا يؤدي إلى عدم نمو الجنين«. 
ونوه��ت النعيمي إل��ى أن »المرأة 
الحام��ل إذا أصابها م��رض حاد أو 
ارتفعت درجة حرارتها فهذا يؤدي 
تلقائيًا إلى اإلجهاض، حيث واجهنا 
حاالت م��ن اإلجهاض��ات والوالدة 
المبك��رة«، فيما نصحت »بضرورة 

أخذ اللقاح والجرعة المنشطة«.
وشددت على أن »أي مرض فيروسي 
يرف��ع درجة ح��رارة الجس��م يؤدي 
إلى حدوث اإلجه��اض، فيما هناك 
أمراض فيروسية يمكن منعها عن 
طريق أخذ لقاح األنفلونزا، حيث إن 

الحوامل معرضات لإلصابة بها«.
وف��ي رد على س��ؤال حول نس��بة 
ح��دوث اإلجه��اض ف��ي البحرين، 
أفادت بأنها »تتراوح بين 15% إلى 
25%، وهي نفس النسبة العالمية 
لوق��وع اإلجه��اض على مس��توى 
العالم«، محذرة م��ن إهمال عالج 
والس��منة  المباي��ض  تكيس��ات 

والسكري، ألنها كلها أسباب تؤدي 
إلى حدوث اإلجهاض.

وتحدث��ت عن زيادة نس��بة حدوث 
اإلجهاض في الس��نتين األخيرتين 
نتيج��ة انتش��ار في��روس كورون��ا 
)كوفي��د19(، لذل��ك ف��إن اللق��اح 
والجرعة المنشطة يعتبران وسيلة 
الجني��ن  لحماي��ة  وفعال��ة  آمن��ة 

م��ن اإلصاب��ة بفيروس 
وكذل��ك  كورون��ا 

للحام��ل  حماي��ة 
من اإلجهاض.

أن  وذك��������رت 
العدي��د  هن��اك 
األس��باب  م��ن 
التي ت��ؤدي إلى 

لك��ن  اإلجه��اض 
لم يتم الكش��ف عنها 

حتى اآلن.
وتطرق��ت النعيم��ي إل��ى طرق 

الوقاي��ة وحماي��ة الس��يدات م��ن 
المراح��ل  كل  ف��ي  اإلجه��اض 
العمري��ة، مش��ددة عل��ى ضرورة 
»زي��ارة الطبي��ب المخت��ص قب��ل 

النس��اء  طبيب��ة  ألن  الحم��ل، 
تش��خيص  تس��تطيع  وال��والدة 
الح��االت المعرضة لإلجهاض قبل 
الوقاية  حدوثها، اس��تنادًا لمب��دأ 
خي��ر م��ن الع��الج«. ش��ددت على 
»ض��رورة إنق��اص ال��وزن، وضبط 
مستوى الس��كري في الدم، وتناول 
الفيتامين��ات والمعادن الضرورية، 
اإلجهاض،  م��ن  الجني��ن  لحماي��ة 
تنظي��م  عل��ى  والتش��ديد 
مس��توى فيتامين »د«، 

وفيتامي��ن »ب��ي 12«، ومراجع��ة 
الحامل  للم��رأة  المرضي  التاري��خ 
وإعادة تقيي��م األدوية والعالجات 
التي تتناولها المرأة الحامل والتي 
تتس��بب في اإلجه��اض«، منوهة 

»التقييم  أن  إلى 
قب��ل  الش��امل 
يحم��ي  الحم��ل 

اإلصاب��ة  م��ن 
باإلجهاض«.

استشارية أمراض النساء والوالدة د. فرح النعيمي خالل لقاء »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

اإلجهاض في أول 12 أسبوعا نتيجة
العيوب الخلقية خالل تكوين األجنة وأخطاء الكروموسومات

زيادة اإلجهاض في السنتين األخيرتين بسبب »كورونا«

أي مرض فيروسي يرفع درجة حرارة الجسم يؤدي إلى اإلجهاض

مراجعة التاريخ المرضي وإعادة تقييم أدوية وعالجات الحامل

التقييم الشامل قبل الحمل يحمي من اإلجهاض

طبيبة الوالدة تشخص الحاالت المعرضة لإلجهاض قبل حدوثها

اللقاح وسيلة آمنة لحماية الجنين من »كورونا« والمرأة من اإلجهاض

فت��ق الخصي��ة عن��د األطف��ال أو الفت��ق اإلربي 
»Inguinal Hernia« يحدث في المنطقة الواقعة 
بي��ن البط��ن والفخذ وي��ؤدي لتورم ف��ي كيس 
الصفن، حيث يصاب حوالي 3% - 5% من المواليد 
الج��دد بفتق الخصي��ة، وإذا لم يت��م عالجه فقد 
ي��ؤدي لحدوث بع��ض المضاعف��ات، وقد يحدث 
فت��ق الخصية في أي عمر، ولكنه ش��ائع الحدوث 
بين األطف��ال حديثي ال��والدة، ويظهر بعد عدة 

أسابيع أو أشهر بعد الوالدة.
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كيف أوفر أموالي عند التسوق؟
هناك نصائح يجب اتباعها للحؤول دون عودة الشخص 

»مفلسًا« بعد مشوار التسوق منها:

األكل قبل التسوق
 إذا كن��ت تن��وي الذهاب للتس��وق كل جي��دًا في البيت، 
حتى ال تغريك الروائح التي ستش��مها داخل المجمعات 

التجارية وتجعلك تصرف أموالك في وجبة خارجية. 

 ال تشتِر من مكان واحد 
حي��ث إن األس��عار تختل��ف من مح��ل آلخ��ر، وأغلب من 
يقعون في خطأ الشراء بسعر غاٍل هم من يشترون من 
مح��ل واحد، لذلك خ��ذ لفة على المح��ات وتعرف على 

األسعار ثم اختر السعر الذي يتناسب مع ميزانيتك. 

 ال تجِر وراء الموضة
س��واء كانت ماب��س أو إكسس��وارات، فليس��ت كل 

موضة تناس��بك أو تناسب ميزانيتك، واختر المعقول 
والائق بك. 

 ابتعد عن مبدأ 
»يمكن أحتاجها«

اشتِر دائمًا المابس والمتطلبات الضرورية فقط. 

 استغل التخفيضات
 ف��ي نهاي��ة كل موس��م تلج��أ أغل��ب المح��ات 

ومختل��ف  واألحذي��ة  الماب��س  عل��ى  للتخفيض��ات 
المستلزمات، ويفضل استغال هذه الفترات. 

حدد احتياجاتك وميزانيتك
يفضل أن تعد قائمة بما ترغب بشرائه، وما تحتاجه، وكلفة 
كل غرض، بحيث ال تشتري شيئًا ال يلزمك ويفوق ميزانيتك. 

 ال تنخدع بالخصومات
 خصوصًا وأن بعض المحات ترفع أس��عار السلع لفترة 
حتى يس��تقر السعر بذهن المش��تري، ثم تقوم بعمل 
تخفيض بنسب معينة ثم يعيد السعر األصلي للسلعة، 

لذلك يجب أن تعي هذه الخدعة وال تقع فيها.

أساسيات أول يوم في »الجيم«
يكون أول يوم في النادي الرياضي مربكًا إلى حد ما، خصوصًا 
عندما تكون تتمرن في وسط أناس خبيرة ومتمرسة، لذلك 
هناك أساس��يات يجب أن تعرفها قبيل ذهابك، وأشياء تقوم 

بها وأخرى تمتنع عنها.. 

 التسخين
التسخين مهم جدًا أن تس��خن جسمك قبل التمرين، لفترة 
م��ن 10 ل�15 دقيقة. ألن هذا يهيئ جس��مك للتمرين، كما 
يجع��ل العضات مرنة، ويحس��ن الدورة الدموية، ويحس��ن 

حالة القلب.

 شرب المياه خالل التمرين
ش��رب المي��اه ضروري ج��دًا طول فت��رة التمري��ن، حيث إن 
الده��ون تذوب خال فت��رة التمرين، وش��رب الماء يعوض 

الجسم عن ما يفقده ويحافظ على توازن حرارته. 

 الراحة بعد كل تمرين
 لتجن��ب أل��م العض��ات أو حت��ى اإلصابات، م��ن األفضل أنك 

تعطي جسمك يومين على األقل كل أسبوع للراحة.
كما إن هناك أش��ياء ال يجب أن تقوم به��ا في أول يوم »جيم« 

منها: 
1- ال تس��تخدم أي جهاز دون قراءة التعليمات، اقرأ التعليمات 

أو اسأل المدرب، وذلك لتجنب الشد العضلي واإلصابات. 
2- ال تجه��د جس��مك أكت��ر من ال��ازم، فالتمري��ن زيادة عن 
اللزوم ولساعات طويلة، يجهد الجسم ويأثر عليه بشكل سلبي، 
وُيفضل أال يزيد التمرين عن س��اعة، وترتاح من 30 ثانية إلى 

دقيقة بين كل تمرين. 
3- ال ترف��ع أوزانًا ثقيلة، فرف��ع األوزان الثقيلة في أول يوم في 
الجيم، يمكن أن يسبب إصابات بالمفاصل والعمود الفقري أو 
يس��بب تمزقًا في شرايين القلب، التي تؤدي إلى الوفاة أحيانًا. 
لذل��ك ابدأ برف��ع أوزان خفيف��ة، إلى حين تعود جس��مك على 

التمرين، ثم زيادة األوزان بالتدريج.

7 فوائد لركوب الدراجة الهوائية
لركوب الدراج��ة الهوائية مميزات كثيرة صحية وبيئية. 
وتساعد في زيادة مستوى السامة على الطرق، وخفض 
معدل الوفيات بسبب حوادث المرور، وهناك سبع فوائد 

لركوبها: 
1- تعزز صحة القلب واألوعية الدموية والرئتين، نتيجة 
التنف��س بعمق ودخ��ول األكس��جين للجس��م بكميات 

كبيرة، وقت استخدامها.
2- ت��زود درجة ح��رارة الجس��م، وهذا ل��ه دور مهم في 

تحسين مستوى لياقة الجسم.
3- تس��اهم في قوة ومرونة عضات الجس��م، باإلضافة 

لبناء عظام قوية.
4- تقلل مس��تويات التوتر والقلق واالكتئاب، وبالتالي 

الحالة المزاجية والنفسية تكون أفضل.
5- تخفض مستويات الدهون في الجسم، وتساعد على 

حرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية.
6- ركوب الدراجة بانتظام، يحمي الجس��م من اإلصابة 

باألمراض.
7- االعتم��اد عليها كوس��يلة مواصات، يقل��ل التلوث، 
ويقل��ل الزحمة على الط��رق، ويوفر الوق��ت الضائع في 

المشاوير.
نصف س��اعة كل ي��وم تقضيها عل��ى الدارجة في مكان 
مفتوح وفاٍض وأنت ملتزم بإجراءات الوقاية.. سيش��كل 

فرقًا كبيرًا.

 لمن يعملون لساعات طويلة..
5 نصائح تخلصك من آالم الرقبة

تتطل��ب الوظائ��ف المكتبي��ة الجل��وس لفترات طويل��ة، وهو 
مايس��بب تس��بب مش��اكل صحية كتيرة. وأهمه��ا آالم الرقبة 
والظهر، فإذا كنت مضطرًا لقضاء س��اعات طويلة وتشعر بآالم 

في الرقبة إليك بعض النصائح: 

 الكمادات الدافئة
 الكم��ادات الدافئ��ة على الرقب��ة لمدة 20 دقيقة، تس��اعد في 
تس��كين اآلالم بش��كل كبير. ألن الحرارة الخارجة منها تساهم 
في استرخاء العضات المتشنجة. وتخفف من حدة االلتهابات.

 تمارين تمدد الرقبة
ُيفضل قبل التمارين، االس��تحمام بمياه دافئة أو عمل كمادات 
دافئ��ة للرقبة. ألن االثنين يس��اهمان في اس��ترخاء العضات 
المتش��نجة، ويخففان من حدة االلتهابات. بعدها حاول تحرك 
رقبتك يمينًا وش��مااًل بب��طء وبالراحة. ألن الحركات الس��ريعة 

والمفاجئة بتزود من شدة االلتهابات واآلالم.

التدليك
 التدلي��ك أو المس��اج يحس��ن تدفق الدم الُمحمل باألكس��جين 
للعض��ات، والذي  بدوره يس��اهم في تس��كين األل��م وتخفيف 

التش��نجات. لكن من الضروري أن تكون جلسات 
المساج تحت إشراف طبيب متخصص في العاج 
الطبيعي. ألن أي حركة غلط أثناء تدليك الرقبة، 

ممكن تسبب مضاعفات خطيرة. توصل 
لإلصابة بالشلل النصفي أحيانًا.

تعديل وضعية النوم
طريق��ة النوم الصحيحة تس��اعد في 

ع��اج آالم الرقب��ة. ألنها تس��اعد على 
اس��تقامة فقرات العنق وتس��كين اآلالم 

واس��ترخاء العضات، ولكل م��ن يعاني من 
آالم الرقب��ة النوم عل��ى مخدة داعم��ة للرقبة، 

والن��وم عل��ى مرتبة أكث��ر صابة، الن��وم على أحد 
جانبي الجسم أو على الظهر.

  أرح جسمك
 اإلفراط في النش��اط البدني خ��ال اليوم، يؤثر على صحة 
العظ��ام والمفاصل ويس��بب اإلجهاد العضل��ي. وبالتالي 
يس��بب آالم الرقب��ة. وبالتالي الزم تك��ون حريص على أخذ 

القدر الكافي من الراحة لجسمك.

 عادات يجب الحفاظ 
عليها بعد انتهاء »كورونا«

9 ع��ادات يج��ب الحف��اظ عليها بع��د انتهاء 
جائحة كورونا وهي:

1- تناول طبق سلطة خضراء يوميًا.
2- شرب 3 لترات مياه يوميًا، موزعة على مدار 

اليوم.
3- ترك األحذية خارج البيت، وعدم التجول بها 

داخله.
4- الحفاظ على غسل األيدي بالمياه والصابون 

عند الرجوع للمنزل، وقبل األكل وبعده.
5- عدم مشاركة اآلخرين أدواتهم الشخصية، 
منه��ا المابس وأدوات الطع��ام مثل األطباق 

واألكواب. 
6- التوق��ف عن عادة االحتض��ان والتقبيل مع 

اآلخرين »أصدقاء - أقارب«.
7- عدم تناول مأكوالت ومش��روبات مكشوفة 

في الشارع.

8- الح��رص على التهوية الجي��دة في الغرف. 
س��واء في البي��ت، وأماكن العمل، أو وس��ائل 

المواصات.
9- االحتف��اظ بمناديل ورقية وقت الخروج من 
البي��ت، الس��تعمالها عند الحاج��ة، والتخلص 
منها بإلقائها في س��لة المهمات وليس في 

الشارع.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الترويج لمعنى اإلرهاب بكل أناقة
للتنظيمـــات اإلرهابيـــة ثـــروات طائلـــة، الســـيما الثـــروة النفطية ذات 
األهميـــة االســـتراتيجية الكبرى، ومؤخرا اعتـــرف نائب زعيم داعش 
أبوبكـــر البغـــدادي للقـــوات األمنيـــة العراقيـــة بعـــد اعتقاله عـــن خبايا 
األموال والثروات وطـــرق جبايتها من قبل التنظيم اإلرهابي، والذي 
حكـــم أجـــزاء واســـعة مـــن العـــراق وســـوريا، وعـــن آليـــة إدارة المال 
ومـــوارد التنظيم االقتصادية، وحصول داعش على إتاوات من تجار 
وميسورين في نينوى، تصل إلى 500 ألف دوالر شهريا، وكسبهم من 
تهريب النفط ما يزيد عن مليار وربع المليار دوالر سنويا، وذكر أيضا 
أن ميزانيـــة التنظيـــم كانـــت تحتوي عند اســـتالم منصبـــه عام 2016 
علـــى 250 مليـــون دوالر و3 أطنـــان من الذهب، مخزنـــة وموزعة في 

منازل وأنفاق، حسب “العربية نت”.
مـــن جانب آخر نرى أن حزب هللا اإلرهابي لديه مشـــروعات صناعية 
وخبراء دراسات اقتصادية وفنية للمشروعات وسبل تمويلها، وتصل 
ثـــروة زعيمه حســـن نصر هللا وحده إلى أكثر مـــن 250 مليون دوالر، 
ومصدره الرئيسي لجمع الثروات تهريب المخدرات، كما كشف تقرير 

“غلوبـــل لمحاربـــة اإلرهـــاب” أن نصـــر هللا نجح فـــي تخصيص أموال 
في حســـابات مختلفة خارج لبنان تقـــدر بنحو 1.6 مليار دوالر، وفي 
مثـــل هذا الجو وباليد العليا تعمل المنظمـــات اإلرهابية التي تحكمها 
عقليـــات رجعية خارجة عـــن الطبيعة البشـــرية، والمضحك في األمر 
أنهـــم يتحدثون عن القرآن الكريم واألحاديث الشـــريفة، وفي الوقت 
نفســـه يخربـــون المجتمعـــات بزعزعـــة أركانهـــا وإشـــاعة الرعـــب بين 

الناس.
لهـــذه العصابـــات اإلرهابيـــة أهـــداف سياســـية واضحـــة، وال خـــوف 
علينـــا منهـــم بفضل يقظة وتصدي أجهزة األمن القوية لهم، وإفشـــال 
مخططاتهـــم مهما تنوعـــت، لكن األمر الذي ال تخطئه العين ببســـاطة 
شديدة هو تعاطف البعض من األغبياء في مجتمعاتنا العربية معهم 
لغايـــة اليـــوم، واالنســـياق كالقطيـــع خلـــف أفكارهـــم الفاســـدة العفنة 
البعيدة عن الدين، وتكتشـــف أن فيهم أســـماء معروفة وذات ســـلطة 
فاعلـــة مثل جـــورج قرداحي وغيـــره، والذين ينفثـــون الفكر الرجعي 

أينما كانوا بالترويج لمعنى اإلرهاب بكل أناقة!.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بمشاعر الوفاء والفرح تحتفل سلطنة ُعمان وشعبها المجيد بالعيد الوطني الحادي 
والخمســـين، وهي فرحة تمتد من تراب ُعمان وقلبها إلى شـــقيقاتها، فاليوم الوطني 
الُعمانـــي بمثابة يوم وطني عربي، وفرحة عربية ألبناء األمة العربية الذين يحملون 
أصـــدق المشـــاعر وأنبلهـــا والُحب تجـــاه ُعمـــان وشـــعبها، ويتزامن االحتفـــال باليوم 
الوطنـــي الُعمانـــي مـــع يـــوم مولد الســـلطان الراحل “قابوس بن ســـعيد” بانـــي الدولة 
الحديثـــة ونهضـــة ُعمان وتطورها، وتســـتمر الســـلطنة فـــي عهد ســـلطانها “هيثم بن 
طـــارق” فـــي االحتفـــال بهـــذا اليوم في كل عـــام، حيث تســـتذكر فيه ُعمـــان تاريخها 

ومنجزاتها وشموخ رموزها الوطنية وكفاح أبنائها األبرار.
وتتميـــز احتفاليـــة هـــذا العام 2021م ببدء انطـــالق تنفيذ الرؤية المســـتقبلية “ُعمان 
2040”، وهي رؤية تجسد التطلعات والطموحات لمستقبل أكثر ازدهاًرا ونماًء لُعمان 
ورخـــاء لشـــعبها، بجانب مـــا حققته ُعمان طيلة )51( عاًما من اإلنجازات والمكاســـب 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي جعلتها دولة عصرية وحضارية متقدمة، 
مســـتندة على قاعدة صلبة من الرأس البشـــري الُعماني، ومتمتعة بعالقات متينة مع 
دول الخليـــج واألقطـــار العربية واألجنبية، تتقدمها في ذلك مصلحة ســـلطنة ُعمان 

وسيادتها وسمو شعبها.

وتبرز أهمية االحتفال باليوم الوطني لُعمان بإبراز ما حققته الســـلطنة من إنجازات 
ومكاســـب عديـــدة، والمحافظة عليها وزيادتها في كل عام، من أجل االســـتمرار في 
تعزيز مداميك الدولة وعلو نهضتها، وتسير القيادة الُعمانية بخطى ثابتة نحو مزيد 
مـــن التقـــدم والبهاء ألجل نمـــاء ُعمان ورخاء شـــعبها، كما أن هذا اليـــوم ُيذكر ُعمان 
وشـــعبها بتوحيـــد بالدهـــم وجهـــود آبائهم وأجدادهـــم وكفاحهم في ســـبيل وطنهم، 
وأبنـــاء ُعمـــان يســـيرون على الطريـــق الذي عبده األجـــداد واآلباء مـــن أجل تحقيق 

إنجازات بهية أخرى تجعل سلطنة ُعمان أكثر ضياًء ونماًء وتطوًرا.
وترتبط مملكة البحرين بعالقات وطيدة ومتينة مع شـــقيقتها ســـلطنة ُعمان، قيادًة 
وشـــعًبا، فالقيادتـــان تعمالن علـــى تعزيز التعاون المشـــترك بينهما بجميـــع المجاالت 
في بيئة اســـتثمارية مدعومـــة بالخبرات المهنية والماليـــة والخدمات، والتي عززت 
مســـيرة التنمية الشاملة والمستدامة لهما، كما يجمع بين القيادتين والشعبين الدين 
وأواصر األخوة وثوابت التاريخ والقيم العربية األصيلة المشـــتركة، واتســـاق الرؤى 
بمختلـــف المجاالت التنمويـــة اقتصادًيا وتجارًيا  واســـتثمارًيا، والتوافق في ُمجمل 
القضايـــا الوطنيـــة والقوميـــة واإلقليمية والدوليـــة التي تصب فـــي مصلحة بلديهما 

والمصلحة العربية الُعليا، كل عام وسلطنة ُعمان والشعب الُعماني بخير.

عبدعلي الغسرة

اليوم الوطني الُعـماني

تعتبـــر التجربـــة الديمقراطية في مملكـــة البحرين حديثة نســـبيًا، إال أن 
ذلك لم يكن عائقًا لنشـــر الثقافة والوعي البرلماني وإعداد كوادر مؤهلة 
لتمثيـــل المجتمع البحريني وطرح احتياجاته ومطالبه، ذلك ما لمســـناه 
من خالل متابعة جلسة المحاكاة لبرلمان الشباب، والتي قام من خاللها 
عدد من الشـــباب والشـــابات بتمثيل قطاع الشباب واستعراض عدد من 
المواضيـــع التي تالمس وتهم هذه الفئة المهمة من المجتمع في جلســـة 

المحاكاة.
رغـــم إيمانـــي الكامـــل والمتأصـــل بكفـــاءة وجدارة الشـــباب فـــي مملكة 
البحريـــن، إال أنني أرى نفســـي اليـــوم مجبرة على اإلشـــادة والثناء على 
مـــا شـــهدته من شـــبابنا خالل تلك الجلســـة، حيـــث امتاز ممثلو الشـــباب 
البحريني بالثقافة العالية والجرأة في الطرح، لكن أكثر ما شـــد انتباهي 
ثقتهم العالية أثناء حديثهم، حتى أن بعضهم كان يرتجل الحديث دون 
االســـتعانة بـــأي كالم مدون، وهو مـــا يتردد في فعله الكثيـــر من النواب 

المخضرمين.
إضافـــة لذلـــك فإن حصافة وكياســـة أســـئلتهم ومقترحاتهـــم، إضافة لما 

طرحوه في المناقشـــة العامة من مواضيع تســـتحق منا الوقوف عندها، 
خصوصـــًا مـــا يتعلق بســـوق العمل ومـــدى مالءمة متطلباتهـــا مخرجات 
التعليم، إضافة لتخصيص عدد من الكراســـي في المؤسســـات واألندية 
والجمعيات لفئة الشـــباب، ودعم الشـــركات المملوكـــة للحكومة البعثات 
الدراســـية، وإقامـــة مدينة دائمة للشـــباب، وأكاديمية تحمل اســـم ســـمو 
الشـــيخ ناصر لمختلف األلعاب الرياضيـــة، كما أن طرحهم موضوع دعم 
الحكومـــة رواد األعمـــال الشـــباب كان في غاية األهميـــة، جميع ما طرح 
كان من صميم اهتمامات الشـــباب ومطالبهم، حيث عبر عنها ســـعادتهم 
بصورة حضارية وواضحة خالل هذه الجلسة، وهو ما يتطلب منا اليوم 

التفاعل مع هذه المطالب والبحث فيها.
سمو الشيخ ناصر بن حمد الذي تحدث للشباب في بداية الجلسة أكد  «

أهمية تزويده بمخرجات وتوصيات جلسة المحاكاة، وهو ما يعكس 
االهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بالشباب وهمومهم، ومتابعة جميع 

ما يطرحونه، سعيًا لتحقيق ما من شأنه تطوير وإعالء شأن الوطن 
والمواطن، وهو ما يعكس العالقة الثرية والمميزة بين سموه والشباب.

بدور عدنان

سعادة نائب المستقبل

bedoor.articles
@gmail.com

األيتام أواًل وآخراً
“أكثـــر مـــن 1000 يتيـــم اســـتفاد مـــن اتفاقيـــة الشـــراكة والتعـــاون بين 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية وأكاديميـــة نادي ريـــال مدريد 
اإلســـباني، إضافـــة إلـــى أكثـــر مـــن 50 مدربـــا لكرة القـــدم، تـــم تدريبهم 

وتأهيلهم”.
هـــذا مـــا صرح بـــه األميـــن العام للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
الدكتور مصطفى الســـيد مؤخرًا، أثناء إمضائه اتفاقية تجديد التعاون 
مع األكاديمية، بحضور الســـيد أنريكي سانشيز غونزاليس نائب رئيس 

النادي، والالعب الدولي السفير ألفارو اربيلوا.
تصريـــح رائـــع وجميـــل، ومثلـــج للصـــدر، يترجـــم بوضـــوح التوجيهات 
الملكية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه، 
فـــي االهتمام باأليتام، ومســـاعدتهم ببنـــاء الحياة الجديدة، بمؤسســـة 

رائدة أنشئت لهذا الغرض، قبل عقدين من الزمن.
هـــذه الجهود المختلفة والعالمية، اســـتطاع خاللها منتســـبو المؤسســـة 
األخيـــار، وعلى رأســـهم أمينها العام، أن يتركـــوا األثر الخير لدى األيتام 
واألرامـــل وذوي العـــوز والحاجة ومن طلب النجدة، بالســـعي المســـتمر 

لفتح األبواب المغلقة كلها.
وكمـــا رأيناهـــم يعملـــون هنا بكل شـــغف ووفـــاء، عبر المشـــاريع الكبرى 
والمتجـــددة والمتنوعـــة، ومـــا أكثرهـــا، فإنهم وصلـــوا أيضًا بخيـــر أبناء 
البحريـــن إلـــى الدول الشـــقيقة التي هـــي األقرب لتلبية نـــداء الواجب، 

ولذلك قصة أخرى.
إن التحركات التي تقوم بها المؤسسة الخيرية الملكية لألعمال اإلنسانية،  «

لتقدم دروسا مستفادة للجمعيات والصناديق الخيرية، والمؤسسات 
األهلية األخرى، حول اإلبداع بأبهى صوره المختلفة، وحول ماهية خلق 
الفرص الجديدة، وإيجاد األمل والبسمة كما يجب لها أن تكون، فشكرا 

لصناع األمل، ومعكم إلى فجر جديد.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

صالون وسبا لمرضى السرطان
شـــهر أكتوبـــر الـــوردي قد انقضى، لكـــن قضية مرضى ســـرطان الثدي ال 
يمكـــن أن تطـــوى أو ُتحصـــر في شـــهر واحد في العام، فهـــي قضية تهم 
شريحة واسعة من النساء، ويكفي أن نعلم أن سرطان الثدي يشكل 37 

% من أنواع السرطانات في البحرين!
أحيانـــًا، نـــوع المـــرض ال يخيـــف مرضـــاه، بقـــدر مـــا تخيفهـــم وترعبهـــم 
مضاعفاتـــه، خصوصـــًا تلك التي تطال أشـــكالهم، فتلفـــت األنظار إليهم، 
وعلـــى وجه الخصوص المرضى من اإلناث، فتســـاقط شـــعر رؤوســـهن، 
وحواجبهـــن، ورموشـــهن بعـــد خضوعهن للعـــالج الكيمـــاوي، قد يحطم 
نفســـياتهن، وقد يتسبب في تدهور صحتهن الجسمية، وال أقلل من أثر 
ذلك على نفسية المرضى من الرجال طبعًا، لكن وقع األمر أشد وأقسى 

على النساء بال شك.
وجود مركز تجميل وناد صحي للنســـاء المصابات بالســـرطان قد يكون 
جزًءا من رحلتهن العالجية، والذي يمكن أن يوفر من خالله احتياجات 
المـــرأة التجميليـــة كافـــة، في بيئـــة تراعـــي حالتهن الصحيـــة، وعلى يد 
عامـــالت مؤهـــالت، وهـــذا ما هـــو متوافر حقيقـــة في الـــدول األوروبية 

ومنها فرنسا )انكولجي سبا(. 
صالـــون يوفر الشـــعر المســـتعار الطبيعي، الذي يمكن صناعته من شـــعر 
المريضـــة نفســـها قبل خضوعها للعـــالج الكيميائي، كي ال تشـــعر بالفرق 
بعد أن يتســـاقط وتخســـره، وقد يتوافر من خالل المتبرعات بشـــعرهن 
بعد قصه، كما يمكن من خالل المكياج شبه الدائم الذي يتم باستخدام 
جهاز خاص رسم حواجبهن ورموشهن قبل أن تتساقط هي األخرى إثر 
العـــالج الكيميائي، وكل ذلك ســـيحمي مريضات الســـرطان من الصدمة 

التي يدخلن فيها بعد فقدانهن شعرهن.
مـــن خالل هذا الصالون، يمكن توفير خدمات المانيكر والبدكير الخاصة، 
والتي تراعي القائمة عليهما، الحساسية المفرطة ألظافر وجلد المريضات، 
هـــذا باإلضافة إلى خدمة المســـاج التي توفر للمريضة االســـترخاء، وكل 

ذلك على يد عامالت مدربات بطرق التعامل مع مريضات السرطان.
توافر مثل هذه الخدمات، والتي تقدم بقسم خاص حفاظًا على خصوصية 
المريضات، من شأنه أن يرفع معنوياتهن، ويساعدهن على تخطي مرحلة 
العالج بسالسة أكثر، ففي نهاية المطاف هن نساء، والتزين من فطرتهن.

ياسمينة: 

متى نرى مثل هذا الصالون؟.

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com
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بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشـــيخ محمد بـــن مبـــارك آل خليفة، قام 
نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ 
علي بـــن خليفـــة آل خليفة أمـــس برعاية 
عبـــدهللا  مركـــز  مؤسســـة  افتتـــاح  حفـــل 
بـــن خالـــد لرعايـــة الوالديـــن، كمـــا حضـــر 
الحفل عدد من أصحاب الســـمو والمعالي 
والســـعادة ومن كبار أفـــراد العائلة المالكة 

الكريمة والمدعوين.
وقـــد بدأ الحفل بآيـــات من الذكر الحكيم، 
كما ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشـــيخ محمد بـــن مبـــارك آل خليفة كلمة 
أكـــد فيهـــا ما للمغفـــور له بـــإذن هللا تعالى 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد آل خليفة 
طيب هللا ثراه من مكانة يجلها في ضوء 
مـــا كان يجمعهـــم من عالقـــة حميمة على 
المســـتويين الشـــخصي والعملـــي خـــالل 
سنوات عدة شهد خاللها الكثير من مآثره 
ومناقبه التي كانت محل التقدير واإلكبار 
مـــن قبل كل الذيـــن عاصروه في مجاالت 

الحياة المختلفة.
وأضـــاف ســـموه أنـــه عمـــل مـــع المغفـــور 
لـــه بـــإذن هللا تعالـــى فـــي مجـــال القضاء 
وتعلـــم منه الكثير، حيث كان محًبا للخير 
ويســـعى لحـــل القضايا بالحكمـــة والعدل، 
والخيـــرة  البنـــاءة  لـــآراء  المرجـــع  وكان 
فـــي مجلس الـــوزراء، كما قـــاد رحمه هللا 
مراحـــل تطويـــر وزارة العـــدل والشـــؤون 

اإلسالمية إلى أرفع المستويات.
وأعرب سموه عن عميق الشكر واالمتنان 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، علـــى مبادرة 
جاللته بتخليد سيرة الفقيد بإصدار أمره 
الســـامي بإنشـــاء وتنظيـــم كليـــة عبـــدهللا 
بـــن خالـــد للدراســـات اإلســـالمية؛ لتنشـــر 
المعرفـــة والفكر في أرجـــاء عالمنا العربي 
واإلســـالمي كما كان يســـعى دائًما الفقيد 

الراحل رحمه هللا تعالى.
وأشـــار ســـموه إلى بداية انطالق مؤسسة 
جديـــدة تســـهم فـــي تخليد اســـم وأعمال 
ســـمو الراحل الكبيـــر، وتعمل فـــي ميدان 
له فيه الكثيـــر والكثير من األدوار البارزة 
والمآثـــر الكبيـــرة، وهـــو عمل الخيـــر، ذلك 
المجـــال النبيـــل الذي دعت إليه شـــريعتنا 
اإلســـالمية الســـمحة لمـــا لذلـــك مـــن دور 
كبيـــر في ســـمو اإلنســـانية واإلســـهام في 
توفيـــر الحيـــاة الكريمة، وتأكيـــد التكافل 
االجتماعـــي وتقويـــة الروابـــط والصـــالت 
بيـــن أفراد المجتمـــع؛ ليكونوا بنياًنا يشـــد 

بعضه بعًضا.
الشـــيخ  ســـمو  مســـيرة  أن  ســـموه  وأكـــد 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة رحمـــه هللا 
جســـدت تلك المعاني والمبـــادئ الرفيعة، 
للنـــاس،  محًبـــا  هللا  رحمـــه  عـــاش  فقـــد 
وحفلت حياته بالعمل اإلنساني واإلسراع 
في مجاالت الخير والبذل والعطاء، فكان 
أنموذًجـــا يحتـــذى بـــه في تلـــك المجاالت 
الخيـــرة التي كانـــت وال تزال تحتاج إليها 

المجتمعات كافة.
وقـــال ســـموه “إن افتتاح مؤسســـة مركز 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد آل خليفة 
لرعايـــة الوالديـــن، يأتـــي إضافـــة للعمـــل 
ثقافـــة  ترســـيخ  فـــي  لتســـهم  الخيـــري، 
العطاء، وإن ما يزيـــد اعتزازنا هو التيمن 
باســـم ســـموه طيب هللا ثراه، الذي ضرب 
بخصالـــه وصفاتـــه وأخالقـــه ومبادراتـــه 
الخيـــرة وفـــي إنســـانيته وإنجازاتـــه فـــي 
كافـــة المناصب التـــي توالها بـــكل حكمة 
واقتدار أروع األمثلة في اإليثار والعطاء 
والبـــذل لـــكل من يريد الســـير علـــى دربه، 
واالقتـــداء بمواقفه التي تؤكد أن ســـموه 

ال يـــزال حّيـــا فـــي قلوبنا بســـيرته العطرة 
وعطائه الالمحدود”.

وأضـــاف ســـموه أن البحرين فقدت بوفاة 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة، 
والمرجـــع  والمـــؤرخ  والداعيـــة  اإلنســـان 
العربيـــة،  والمنطقـــة  البحريـــن  لتاريـــخ 
وعزاؤنـــا فـــي ذلـــك أنه تـــرك إرثـــا نعتز به 
وجيـــال مـــن األبنـــاء واألحفاد يشـــهد لهم 

الجميع باإلخالص والكفاءة والعطاء.
وفـــي الختـــام، أعـــرب ســـموه عن شـــكره 
لســـمو الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة 
علـــى رعايـــة هذا الحـــدث، وتهنئـــة جميع 
المكرميـــن، متمنًيـــا لمؤسســـة مركز ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة لرعاية 

الوالدين كل التوفيق والسداد.
مـــن جانبـــه، أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة 
بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة  آل 
عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
ولـــي  ومتابعـــة  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، تولي اهتمامًا متناميًا بكبار الســـن 
وتحرص على تهيئة البيئة التي تحفزهم 
علـــى اســـتمرار العطـــاء، الفتًا ســـموه إلى 
أن كبـــار الســـن اليـــوم هـــم القـــدوة فـــي 
البـــذل والعطـــاء وهم كبـــار بخبراتهم وما 
قدموه مـــن تضحيات في ســـبيل وطنهم 

ومجتمعهم.

واســـتذكر ســـموه مناقـــب ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة رحمـــه هللا 
وإسهاماته الكبيرة وما تركه من إرث من 
العمـــل الوطني والبصمـــات الواضحة في 
العمل الحكومي، مؤكدًا سموه بأن أعمال 
المغفور له بإذن هللا تعالى ســـتظل خالدة 

في الذاكرة الوطنية.
ونوه ســـموه بفكـــرة المركز وما ســـيقدمه 

اســـتمرار  تعـــزز  مبتكـــرة  خدمـــات  مـــن 
المجتمـــع  فـــي  الســـن  كبـــار  مســـاهمة 
وتكفـــل لهم البيئة التي توفـــر لهم الراحة 
واألجواء االجتماعية الودية، الفتا سموه 
إلى حـــرص مملكـــة البحرين علـــى توفير 
البيئـــة التـــي تســـاهم في توســـيع اإلدراك 
وأثـــره  االجتماعـــي  العمـــل  بمضاميـــن 
اإليجابي علـــى تعميق الصالت بين أفراد 

المجتمـــع، وإعـــالء قيـــم رد الجميـــل لمن 
أعطـــوا وبذلـــوا، متمنيـــا ســـموه للقائميـــن 
علـــى مؤسســـة مركـــز عبـــدهللا بـــن خالـــد 

لرعاية الوالدين كل التوفيق والنجاح.
المجلـــس  رئيـــس  ألقـــى  الحفـــل  وخـــالل 
األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة كلمـــة قال 
فيهـــا “إن ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن خالد 
رحمـــه هللا كان قدوة له ولكافة أبنائه في 
اإلخـــالص في العمـــل منـــذ أن كان مديرًا 
لبلديـــة الرفاع في أوائل الخمســـينات من 
القـــرن الماضي ورأينـــا كيف كان يتصرف 
بتصـــرف المســـؤول وفـــي الوقـــت نفســـه 
حســـن عالقاته مع الناس، فقد كان رحمه 
هللا واسع الصدر لم نره غاضبا قط، وكان 

المرشد لنا بالقول والعمل”.
 وأضـــاف “كان المغفـــور له محبـــًا للزراعة 
وكان فـــي نهايـــة األســـبوع يأخذنـــا إلـــى 
ســـترة في الخمسينات، حيث له “دوالب” 

يهتم بزراعته كما كان هاويًا للصيد”.
واســـتعرض الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا 
إنجـــازات الفقيـــد فـــي العمـــل الحكومـــي 
ورعايـــة دور العبـــادة ودوره فـــي كتـــاب 
التطـــورات  أســـاس  هـــو  الـــذي  الميثـــاق 
الديمقراطيـــة فـــي عهـــد صاحـــب الجاللة 

الملك.
كمـــا تضمـــن الحفـــل كلمـــات لوزيـــر العمل 
حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
وخليفـــة بـــن أحمد الظهراني، أشـــادا فيها 
بمناقب سمو الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل 
خليفـــة رحمه هللا وإســـهاماته في خدمة 
وطنه ودعم العمل االجتماعي والخيري.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن مبارك: عملت مع الفقيد وتعلمت منه الكثيرمفتتًحا سموه مركز سمو الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة لرعاية الوالدين

ــه واضـــحـــة بــالــعــمــل الــحــكــومــي ــات ــصــم ــي وب ــن ــوط ــعــمــل ال ــا مـــن ال ــ ــوه تـــرك إرًثـ ــم س

تعميـــق الصـــات بيـــن األفـــراد وإعـــاء قيـــم رد الجميـــل لمـــن أعطـــوا وبذلـــوا
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بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشـــيخ محمد بـــن مبـــارك آل خليفة، قام 
نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ 
علي بـــن خليفـــة آل خليفة أمـــس برعاية 
عبـــدهللا  مركـــز  مؤسســـة  افتتـــاح  حفـــل 
بـــن خالـــد لرعايـــة الوالديـــن، كمـــا حضـــر 
الحفل عدد من أصحاب الســـمو والمعالي 
والســـعادة ومن كبار أفـــراد العائلة المالكة 

الكريمة والمدعوين.
وقـــد بدأ الحفل بآيـــات من الذكر الحكيم، 
كما ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشـــيخ محمد بـــن مبـــارك آل خليفة كلمة 
أكـــد فيهـــا ما للمغفـــور له بـــإذن هللا تعالى 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد آل خليفة 
طيب هللا ثراه من مكانة يجلها في ضوء 
مـــا كان يجمعهـــم من عالقـــة حميمة على 
المســـتويين الشـــخصي والعملـــي خـــالل 
سنوات عدة شهد خاللها الكثير من مآثره 
ومناقبه التي كانت محل التقدير واإلكبار 
مـــن قبل كل الذيـــن عاصروه في مجاالت 

الحياة المختلفة.
وأضـــاف ســـموه أنـــه عمـــل مـــع المغفـــور 
لـــه بـــإذن هللا تعالـــى فـــي مجـــال القضاء 
وتعلـــم منه الكثير، حيث كان محًبا للخير 
ويســـعى لحـــل القضايا بالحكمـــة والعدل، 
والخيـــرة  البنـــاءة  لـــآراء  المرجـــع  وكان 
فـــي مجلس الـــوزراء، كما قـــاد رحمه هللا 
مراحـــل تطويـــر وزارة العـــدل والشـــؤون 

اإلسالمية إلى أرفع المستويات.
وأعرب سموه عن عميق الشكر واالمتنان 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، علـــى مبادرة 
جاللته بتخليد سيرة الفقيد بإصدار أمره 
الســـامي بإنشـــاء وتنظيـــم كليـــة عبـــدهللا 
بـــن خالـــد للدراســـات اإلســـالمية؛ لتنشـــر 
المعرفـــة والفكر في أرجـــاء عالمنا العربي 
واإلســـالمي كما كان يســـعى دائًما الفقيد 

الراحل رحمه هللا تعالى.
وأشـــار ســـموه إلى بداية انطالق مؤسسة 
جديـــدة تســـهم فـــي تخليد اســـم وأعمال 
ســـمو الراحل الكبيـــر، وتعمل فـــي ميدان 
له فيه الكثيـــر والكثير من األدوار البارزة 
والمآثـــر الكبيـــرة، وهـــو عمل الخيـــر، ذلك 
المجـــال النبيـــل الذي دعت إليه شـــريعتنا 
اإلســـالمية الســـمحة لمـــا لذلـــك مـــن دور 
كبيـــر في ســـمو اإلنســـانية واإلســـهام في 
توفيـــر الحيـــاة الكريمة، وتأكيـــد التكافل 
االجتماعـــي وتقويـــة الروابـــط والصـــالت 
بيـــن أفراد المجتمـــع؛ ليكونوا بنياًنا يشـــد 

بعضه بعًضا.
الشـــيخ  ســـمو  مســـيرة  أن  ســـموه  وأكـــد 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة رحمـــه هللا 
جســـدت تلك المعاني والمبـــادئ الرفيعة، 
للنـــاس،  محًبـــا  هللا  رحمـــه  عـــاش  فقـــد 
وحفلت حياته بالعمل اإلنساني واإلسراع 
في مجاالت الخير والبذل والعطاء، فكان 
أنموذًجـــا يحتـــذى بـــه في تلـــك المجاالت 
الخيـــرة التي كانـــت وال تزال تحتاج إليها 

المجتمعات كافة.
وقـــال ســـموه “إن افتتاح مؤسســـة مركز 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد آل خليفة 
لرعايـــة الوالديـــن، يأتـــي إضافـــة للعمـــل 
ثقافـــة  ترســـيخ  فـــي  لتســـهم  الخيـــري، 
العطاء، وإن ما يزيـــد اعتزازنا هو التيمن 
باســـم ســـموه طيب هللا ثراه، الذي ضرب 
بخصالـــه وصفاتـــه وأخالقـــه ومبادراتـــه 
الخيـــرة وفـــي إنســـانيته وإنجازاتـــه فـــي 
كافـــة المناصب التـــي توالها بـــكل حكمة 
واقتدار أروع األمثلة في اإليثار والعطاء 
والبـــذل لـــكل من يريد الســـير علـــى دربه، 
واالقتـــداء بمواقفه التي تؤكد أن ســـموه 

ال يـــزال حّيـــا فـــي قلوبنا بســـيرته العطرة 
وعطائه الالمحدود”.

وأضـــاف ســـموه أن البحرين فقدت بوفاة 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة، 
والمرجـــع  والمـــؤرخ  والداعيـــة  اإلنســـان 
العربيـــة،  والمنطقـــة  البحريـــن  لتاريـــخ 
وعزاؤنـــا فـــي ذلـــك أنه تـــرك إرثـــا نعتز به 
وجيـــال مـــن األبنـــاء واألحفاد يشـــهد لهم 

الجميع باإلخالص والكفاءة والعطاء.
وفـــي الختـــام، أعـــرب ســـموه عن شـــكره 
لســـمو الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة 
علـــى رعايـــة هذا الحـــدث، وتهنئـــة جميع 
المكرميـــن، متمنًيـــا لمؤسســـة مركز ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة لرعاية 

الوالدين كل التوفيق والسداد.
مـــن جانبـــه، أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة 
بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة  آل 
عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
ولـــي  ومتابعـــة  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، تولي اهتمامًا متناميًا بكبار الســـن 
وتحرص على تهيئة البيئة التي تحفزهم 
علـــى اســـتمرار العطـــاء، الفتًا ســـموه إلى 
أن كبـــار الســـن اليـــوم هـــم القـــدوة فـــي 
البـــذل والعطـــاء وهم كبـــار بخبراتهم وما 
قدموه مـــن تضحيات في ســـبيل وطنهم 

ومجتمعهم.

واســـتذكر ســـموه مناقـــب ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة رحمـــه هللا 
وإسهاماته الكبيرة وما تركه من إرث من 
العمـــل الوطني والبصمـــات الواضحة في 
العمل الحكومي، مؤكدًا سموه بأن أعمال 
المغفور له بإذن هللا تعالى ســـتظل خالدة 

في الذاكرة الوطنية.
ونوه ســـموه بفكـــرة المركز وما ســـيقدمه 

اســـتمرار  تعـــزز  مبتكـــرة  خدمـــات  مـــن 
المجتمـــع  فـــي  الســـن  كبـــار  مســـاهمة 
وتكفـــل لهم البيئة التي توفـــر لهم الراحة 
واألجواء االجتماعية الودية، الفتا سموه 
إلى حـــرص مملكـــة البحرين علـــى توفير 
البيئـــة التـــي تســـاهم في توســـيع اإلدراك 
وأثـــره  االجتماعـــي  العمـــل  بمضاميـــن 
اإليجابي علـــى تعميق الصالت بين أفراد 

المجتمـــع، وإعـــالء قيـــم رد الجميـــل لمن 
أعطـــوا وبذلـــوا، متمنيـــا ســـموه للقائميـــن 
علـــى مؤسســـة مركـــز عبـــدهللا بـــن خالـــد 

لرعاية الوالدين كل التوفيق والنجاح.
المجلـــس  رئيـــس  ألقـــى  الحفـــل  وخـــالل 
األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة كلمـــة قال 
فيهـــا “إن ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن خالد 
رحمـــه هللا كان قدوة له ولكافة أبنائه في 
اإلخـــالص في العمـــل منـــذ أن كان مديرًا 
لبلديـــة الرفاع في أوائل الخمســـينات من 
القـــرن الماضي ورأينـــا كيف كان يتصرف 
بتصـــرف المســـؤول وفـــي الوقـــت نفســـه 
حســـن عالقاته مع الناس، فقد كان رحمه 
هللا واسع الصدر لم نره غاضبا قط، وكان 

المرشد لنا بالقول والعمل”.
 وأضـــاف “كان المغفـــور له محبـــًا للزراعة 
وكان فـــي نهايـــة األســـبوع يأخذنـــا إلـــى 
ســـترة في الخمسينات، حيث له “دوالب” 

يهتم بزراعته كما كان هاويًا للصيد”.
واســـتعرض الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا 
إنجـــازات الفقيـــد فـــي العمـــل الحكومـــي 
ورعايـــة دور العبـــادة ودوره فـــي كتـــاب 
التطـــورات  أســـاس  هـــو  الـــذي  الميثـــاق 
الديمقراطيـــة فـــي عهـــد صاحـــب الجاللة 

الملك.
كمـــا تضمـــن الحفـــل كلمـــات لوزيـــر العمل 
حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
وخليفـــة بـــن أحمد الظهراني، أشـــادا فيها 
بمناقب سمو الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل 
خليفـــة رحمه هللا وإســـهاماته في خدمة 
وطنه ودعم العمل االجتماعي والخيري.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن مبارك: عملت مع الفقيد وتعلمت منه الكثيرمفتتًحا سموه مركز سمو الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة لرعاية الوالدين

ــه واضـــحـــة بــالــعــمــل الــحــكــومــي ــات ــصــم ــي وب ــن ــوط ــعــمــل ال ــا مـــن ال ــ ــوه تـــرك إرًثـ ــم س

تعميـــق الصـــات بيـــن األفـــراد وإعـــاء قيـــم رد الجميـــل لمـــن أعطـــوا وبذلـــوا
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