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جـاللـة امللـك املفـدى: 

ن�شكر ولي العهد رئي�س الوزراء 

على �إد�رة �أزمة جائحة كورونا

»نــتــوجــه بــشــكــرنــا وتــقــديــرنــا لــصــاحــب السمو 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
عهدنا األمين رئيس مجلس الوزراء، على جهوده 
الصحية  األزمـــة  إدارة  فــي  والــمــتــواصــلــة  الكبيرة 
على  اللحظة،  هذه  ُيشرف، حتى  الــذي  الطارئة، 
كافة تفاصيلها، وبتنفيذ متميز »لفريق البحرين« 
– كل  – بــدورنــا  كـــوادره، والــذيــن نكن لهم  بجميع 
التي  المشّرفة  خدماتهم  نظير  واعــتــزاز  امتنان 
ستذكرها لهم بالدنا على الدوام، ونخص بالذكر 
وهم  األمامية،  بالصفوف  الطبية  الطواقم  هنا، 
والتحصين،  التطعيم  الجائحة بسالح  يواجهون 
اهلل  حامدين  الجميع،  قبل  من  مشكور  وبتعاون 
الذي أعاننا على تجاوز هذا الظرف، من دون أن 
ننسى، في ِخَضّمْ كل ذلك، من فقدناهم من أرواح 
وألهلهم  والمغفرة،  بالرحمة  لهم  ندعو  عــزيــزة، 

بالصبر والسلوان«.

ريادة بحرينية في مواجهة كورونا
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منظمة ال�صحة العاملية: 

�لمملكـة �أبهـرتنـا فـي مـو�جهـة 

�لجائحة.. وتعاملها مع تد�عياتها

في  الــرائــدة  الـــدول  مــن  تعد  البحرين  مملكة 
االستجابة العالمية للتعامل مع جائحة فيروس 
العديد  بتطبيق  المملكة  قــامــت  حــيــث  كـــورونـــا، 
ــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار  ــرازيـ ــتـ مـــن اإلجــــــــراءات االحـ
الــفــيــروس مــنــذ  الــبــدايــة وقــبــل إعـــالن أول حالة 
توصيات  مــع  يتماشى  بما  وذلـــك  الــبــحــريــن،  فــي 
منظمة الصحة العالمية، حيث تعاملت المملكة 
التداعيات  الحسبان  فــي  واضــعــة  شمولي  بشكل 
توفير  مــع  للفيروس  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 
والتطعيم  والـــعـــالج  والـــعـــزل  والــحــجــر  الــفــحــص 

المجاني للمواطنين والمقيمين.
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في  الوطنية  الصحية  التجربة  نــجــاحــات  تــوالــي  ومــع 
الــســامــي لصاحب  الملكي  األمـــر  جـــاء  الــجــائــحــة،  مــواجــهــة 
بــن عــيــســى آل خليفة مــطــلــع شهر  الــمــلــك حــمــد  الــجــالــة 
أغسطس الماضي باستحداث »وسام األمير سلمان بن حمد 
تــقــديــر جالته  عــن  للتعبير  وذلـــك  الــطــبــي«،  لــاســتــحــقــاق 
صاحب  بقيادة  للجائحة،  التصدي  فــي  الوطنية  للجهود 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
نظام شامل للتأمني الصحي

على  للعمل  الجهود  الحكومة  تواصل  ثانية  جهة  من 
تــطــبــيــق نـــظـــام شـــامـــل لــلــتــأمــيــن الــصــحــي »صــحــتــي« الـــذي 
مقدم  مــن  المعنية  التنفيذية  الجهات  بموجبه  ستتحول 
ومقّيم  ومــراقــب  منظم  إلــى  العاجية  الصحية  للخدمات 
لها بحسب وزيرة الصحة، التي لفتت إلى جملة السياسات 
البحرينية،  الصحية  المنظومة  تشهدها  التي  والتطورات 
وبــخــاصــة خـــال الــعــامــيــن األخــيــريــن، وعــــززت مــن موقعها 
بشتى  الجائحة  تــداعــيــات  الــتــي جابهت  ــدول  الـ ــدارة  فــي صـ

جوانبها.
التسيير الذاتي للمستشفيات احلكومية

الذاتي للمستشفيات الحكومية الذي  التسيير  مشروع 
يعتبر من أهم محاور عمل مشروع الضمان الصحي الوطني 
أقصى  وتحقيق  األداء  مــعــدالت  أعــلــى  تسجيل  فــي  يسهم 
وفق  الصحية  بالخدمات  االرتقاء  الرضا من خال  درجــات 
األولويات  الى  استنادًا  المعتمدة،  الدولية  المعايير  أفضل 
الرعاية  سبل  أفــضــل  توفير  على  ترتكز  الــتــي  المستقبلية 

الطبّية للمريض في البيئة المناسبة والمهيأة لذلك.
ــع مـــســـتـــوى الـــرعـــايـــة  ــ ــى رفـ ــ ــذا الـــمـــشـــروع إلـ ــ ــهــــدف هـ ويــ
متقّدمة  مــعــدالت  وتحقيق  المالية،  واالســتــدامــة  الصحية 
تنفيذ  في  يسهم  وبما  والعدالة،  والشفافية  التنافسية  من 
رؤيــــة الــبــحــريــن 2030، وتــــم االنـــتـــهـــاء مـــن تــحــلــيــل الــوضــع 
الراهن للخدمات الصحية المقدمة ووضع نموذج التشغيل 
ــة وتــحــديــد  ــ ــ الــمــســتــهــدف وإعـــــداد الــلــوائــح الــمــالــيــة واإلداريـ
الميزانية المطلوبة للخّطة التطويرية للتسيير الذاتي كما 
تم االنتهاء من وضع استراتيجية لمجمع السلمانية الطبي 

وتطوير قسم الطوارئ والحوادث بالمجمع.
لتقليص  الحكومية خّطة  المستشفيات  إدارة  ووضعت 
فترة االنتظار للمرضى بقسم الطوارئ، ونتج عن ذلك عدد 
االنتظار  مــدة  تقليص  تم  حيث  اإليجابية،  المؤشرات  من 
مشكلة  عــولــجــت  كــمــا   ،2021 مـــارس  نــهــايــة  فــي   %78 بنسبة 
االزدحام وارتفاع عدد الزوار في منطقة االنتظار بنسبة %25، 
مضيفًا أّنه تم تقليص مدة االنتظار لمعاينة المريض من 

قبل طبيب الطوارئ بنسبة %35.
السلمانية  بمجمع  الــخــارجــيــة  الــعــيــادات  تــطــويــر  وتـــم 
المسائية،  الــفــتــرة  فــي  تخصصية  عــيــادات  بــإضــافــة  الطبي 
تم  كما  جــديــدة،  مواعيد  لحجز  االنــتــظــار  قــوائــم  وتقليص 
تجهيز مكتب معلومات واستفسارات للعيادات الخارجية في 

المبنى الرئيسي.
وجـــــاري الــعــمــل عــلــى تــطــبــيــق نـــمـــوذج تــشــغــيــلــي جــديــد 
التنظيمي  الــهــيــكــل  وتــطــبــيــق  الــطــبــي  الــســلــمــانــيــة  لــمــجــمــع 
للمؤسسة مع إدارة العمليات الشاملة، بجانب التركيز على 
7 مجاالت إكلينيكية وبناء مراكز تميز  في سبع تخصصات 
طبية تشمل )أمراض السكري، طب العيون وجراحتها، طب 
األمــراض  »السكلر«،  المنجلي  الــدم  فقر  أمــراض  األطــفــال، 
األنــف  وطـــب  الــســن،  وكــبــار  الشيخوخة  أمــــراض  العصبية، 
واألذن والحنجرة وجراحتهم(، إضافة الى العمل مع الرعاية 
خال  من  المرضى  عــاج  خّطة  لتحديد  األولــيــة  الصحية 

تحديد مسارات التحويل بين الجهتين والتعاون بينهما.
وتم البدء كذلك في خّطة تطوير الخدمات المقدمة، 
من خال رفع الطاقة االستيعابية الحالية من 76 إلى 115 
سريرًا، وزيــادة عدد األســّرة في غرف اإلنعاش من 8 إلى 16 

سريرًا، وذلك بهدف تقليص مّدة االنتظار.
ومن التطورات التي حققتها الحكومة رفع مستوى أداء 
حصول  بعد  سيما  ال  العامة،  الصحة  مختبرات  وتحديث 
االعتراف لفحوصات  المركزي على شهادة  الصحة  مختبر 
صحية  وطنية  بيانات  قاعدة  وإنشاء  والحصبة،  اإلنفلونزا 
الــوطــنــي لحصر  الجينوم  مــركــز  مــشــروع  خــال  مــن  شاملة 
أبحاث  والبدء في تنفيذ مشروع مركز  ومعالجة األمــراض، 
3.5 مايين  مبدئية  بقيمة  المعدية  لألمراض  »فينا خير« 
التمريضية  الـــكـــوادر  واســتــقــطــاب  وتـــدريـــب  وإعـــــداد  ــار،  ــنـ ديـ

والطبية الوطنية لتلبية احتياجات الباد المستقبلية.
املنامة أول عاصمة صحية 

مدينة  »المنامة  العالمية  الصحة  منظمة  اعــتــمــدت   
صحية« كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط، وذلك في 
الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  المكتب  نظمه  افتراضي  حفل 

العالمية لشرق المتوسط.
التي  الصحية  والبرامج  الخدمات  بسبب  ذلك  وتحقق 
على  المنامة  حصول  في  كبير  دور  لها  وكــان  تقديمها  يتم 
إلى  تهدف  التي  البرامج  ومنها  صحية،  كمدينة  االعتماد 
تعزيز الصحة ونشر الوعي الصحي، وبرامج سامة األغذية 
وصحة البيئة، إضافة إلى البرامج التي تهدف إلى مكافحة 

األمراض المزمنة والمعدية.
وأكد المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق 

الــمــنــامــة هــي أول عاصمة  أن  الــمــنــظــري  الــمــتــوســط أحــمــد 
إقليم  مــســتــوى  عــلــى  الصحية  الــمــديــنــة  لــقــب  عــلــى  تحصل 
تنتهجه مملكة  الـــذي  الــمــســار  أن  مــؤكــدا  الــمــتــوســط،  شــرق 
التجارب  أفــضــل  مــن  يعد  الجائحة  مــواجــهــة  فــي  البحرين 

الناجحة عالميا.
نظام »منشآت«

الــمــهــن والــخــدمــات  الــوطــنــيــة لتنظيم  الــهــيــئــة  تــواصــل 
الصحية العمل بجهود كبيرة إلطاق نظام الكتروني متكامل 
على  »منشآت«  مسمى  تحت  الصحية  المؤسسات  لخدمات 
موقع الهيئة اإللكتروني )nhra.bh.munshaat(، حيث سيتيح 
هذا النظام القيام بكل الخدمات التنظيمية والرقابية التي 
واحـــدة،  منصة  فــي  الصحية  للمؤسسات  الهيئة  بها  تــقــوم 
ومـــن الــمــؤمــل أن يــدشــن قــبــل نــهــايــة الــعــام الــحــالــي 2021، 
الترخيص  ومنها  الخدمات  من  العديد  على  يشتمل  حيث 
لمنشأة أو فرع جديد، تغيير تصنيف المنشأة، إضافة خدمة 
للمنشاة، نقل ملكية المنشأة، تغيير عنوان المنشأة، تغيير 
اسم المنشأة، غلق المنشأة أو أحد فروعها، تجديد خدمات 
المنشأة، الخدمات المشتركة، تغيير سعة المنشأة، تجديد 

معلومات االتصال والترخيص ألول مرة.
وسيتيح النظام تخصيص صفحة خاصة لكل مؤسسة 
أي  وتصحيح  التفتيش  تقارير  متابعة  من  لتتمكن  صحية 
من  التأكد  وكــذلــك  التفتيش،  أثــنــاء  رصــدهــا  تــم  مخالفات 
صاحية تراخيص جميع العاملين لديهم واألجهزة الطبية 
المتوافرة في المنشأة بما يتماشى مع التوجهات الحكومية 

ورؤية البحرين 2030.
وفيما يتعلق بتنظيم مرافق الرعاية الصحية، بلغ عدد 
المؤسسات الصحية المرخصة 808 مؤسسات، وتم استقبال 
52 طــلــبــًا الفـــتـــتـــاح مـــؤســـســـات صــحــيــة جــــديــــدة، وتــــم منح 
التراخيص  تجديد  تم  كما  مؤسسة جديدة،  لـ40  تراخيص 
وكشفت   ،2021 مايو  وحتى  يناير  منذ  لـــ289 منشأة صحية 
سارية  رخصة  يحملون  مهنيًا   18.419 أّن   2021 إحصائيات 
المفعول في مملكة البحرين منهم 21 طبيبا زائرا، كما تم 
إصدار 582 طلب ترخيص جديدا وتجديد ترخيص 17.485 
الصحية  المؤسسات  أداء  تقييم  عملية  أّن  مضيفة  مهنيًا، 

مستمرة، إذ تم اعتماد 17 مستشفى و23 مركزًا طبيًا.
مــنــهــا 289  الــمــرخــصــة 365  الــصــيــدلــيــات  عــــدد  ــلـــغ  وبـ
صحية،  مــؤســســات  فــي  تعمل  و76  عــامــة  كصيدليات  تعمل 
للمستحضرات  جديدة  مستودعات   6 الهيئة  سجلت  بينما 
ترخيص  وتم  مستودعًا،   18 المجموع  ليصبح  الصيدالنية 
وإدخال منشأتين دوائيتين جديدتين وهما المكتب العلمي 

ومركز الخدمات الصيدالنية.
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الشيخ  طبيب  الفريق  وأكــد 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
الدعم الكبير واالستثنائي الذي 
تحظى به المرأة البحرينية من 
قبل صاحبة السمو في مختلف 
البالد،  في  التنموية  القطاعات 
الــزاهــر لحضرة  العهد  ظــل  فــي 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
عــاهــل  آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن 
ومــؤازرة  وبدعم  المفدى،  البالد 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوه بالدور المحوري للمرأة 
الوطني  الفريق  في  البحرينية 
األمامية  الصفوف  فــي  وكــذلــك 
وفـــــي الـــمـــهـــن الـــطـــبـــيـــة عــمــوًمــا 
كــان محل  الجائحة  بــدايــة  منذ 
المواطنين  واعتزاز جميع  فخر 
والــمــقــيــمــيــن عــلــى هــــذه األرض 
الــطــيــبــة، حــيــث ســـّطـــرت الــمــرأة 
البحرينية كل معاني التضحية 
واإلخــــالص والــتــفــانــي مــن أجــل 
البحرين وضمان سالمة  خدمة 

الجميع.
بدورها أشادت سمو الشيخة 
زين بنت خالد آل خليفة رئيس 
الــمــبــّرة  مــؤســســة  أمــنــاء  مجلس 
الــخــلــيــفــيــة بـــجـــهـــود الــمــجــلــس 
األعلى للمرأة برعاية كريمة من 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة 
قــريــنــة عـــاهـــل الـــبـــالد الــمــفــدى، 
الــتــي كـــان لــهــا األثــــر األكــبــر في 
تحقيق نقلة نوعية متميزة في 
البحرينية،  المرأة  تنمية  مجال 
ــا مـــــن مـــرحـــلـــة  ــهــ واالنـــــتـــــقـــــال بــ
الــتــمــكــيــن إلــــى مــرحــلــة الــتــقــدم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى كـــافـــة األصـــعـــدة 
تقديم  عبر  وذلـــك  والــمــجــاالت، 
الـــدعـــم الــمــتــواصــل والــتــشــجــيــع 
الــــــدائــــــم لــــلــــمــــرأة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
ومساندتها بكل السبل الممكنة، 
ــا الـــمـــحـــوري في  إيـــمـــانـــًا بــــدورهــ
وتحقيق  المجتمعية  التنمية 

التطلعات الوطنية المنشودة.
مــــــن جــــانــــبــــه أكــــــــد الـــشـــيـــخ 
آل  بن حمد  عبداهلل  بن  سلمان 
المساحة  جــهــاز  رئــيــس  خليفة 
ــيـــل الــــعــــقــــاري رئـــيـــس  ــتـــســـجـ والـ
التنظيم  مؤسسة  إدارة  مجلس 
ــاري بــــــــأن يــــــــوم الـــــمـــــرأة  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ
األول  يصادف  الــذي  البحرينية 
مـــن شــهــر ديــســمــبــر مـــن كـــل عــام 
مضيئة  وطــنــيــة  مناسبة  يعتبر 
حققته  ما  خاللها  من  نستذكر 
إنــجــازات  مــن  البحرينية  الــمــرأة 
ــه فــي  ومـــــا أســـهـــمـــت وشــــاركــــت بــ
مــســيــرة الـــوطـــن وبـــنـــاء الـــدولـــة 
ــدًا أهـــمـــيـــة مــا  ــ ــؤكـ ــ الـــحـــديـــثـــة، مـ
البحرينية  الـــمـــرأة  بــه  تضطلع 
ــوم، مــــن خـــــالل مــشــاركــتــهــا  ــ ــيـ ــ الـ
الفاعلة في بناء مرحلة جديدة 
من التحديث والتقدم التي تمر 
الــزاهــر  العهد  فــي  المملكة  بها 
والـــمـــســـتـــنـــيـــر لـــســـيـــدي صــاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى 
الــمــرأة  ، والـــذي عــزز مــن مكانة 
البحرينية من خالل ما تقلدته 
ــة  ــامـ ــة هـ ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــب قـ ــاصــ ــنــ ــن مــ ــ مــ
اإلسهام  جـــدارة  بكل  استطاعت 
الشاملة  التنموية  النهضة  فــي 
في البالد، وما تحظى به المرأة 
ــام فــي  ــمــ ــتــ ــن اهــ ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة مـ
برامج وخطط الحكومة برئاسة 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما قام سمو الشيخ خليفة 
خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ 
بـــتـــكـــريـــم عـــــــدد مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
النسائية بالمحافظة الجنوبية، 
الـــمـــرأة  مـــســـاهـــمـــات  أن  ــدا  ــؤكــ مــ

في  ــا  ودورهــ الــرائــدة  البحرينية 
تحظى  الوطنية  التنمية  جهود 
حضرة  لـــدن  مــن  ودعـــم  بتقدير 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
عــاهــل  آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن 
ــــالد الــــمــــفــــدى، وبـــمـــســـانـــدة  ــبـ ــ الـ
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
الـــمـــرأة  تــكــريــم  إلــــى أن  مــشــيــرا 
البحرينية يأتي تفعيال لمبادرة 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة 
قــريــنــة عـــاهـــل الـــبـــالد الــمــفــدى 
للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة 
مــن خـــالل حـــرص ســمــوهــا على 
البحرينية  المرأة  وتمكين  دعم 

في مختلف المجاالت.
علي  بن  الشيخ خالد  وقــال 
والشؤون  العدل  وزير  آل خليفة 
ــاف إن الــمــرأة  اإلســالمــيــة واألوقــ
البحرينية هي ثروة وطنية، لما 
في  متميزة  كــفــاءات  مــن  تملكه 
وهو  التنمية،  مجاالت  مختلف 
دولـــًيـــا تنويًها  تــقــديــًرا  مــا القـــى 
المجلس  حــقــقــه  ومــــا  بــــدورهــــا، 
صاحبة  برئاسة  للمرأة  األعــلــى 
سبيكة  األمــيــرة  الملكي  السمو 
قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت 
ــــدى مــن  ــفـ ــ ــمـ ــ ــل الــــــبــــــالد الـ ــ ــاهـ ــ عـ
ــازات حــضــاريــة عــبــر دعــمــه  ــجــ إنــ
لتمكين المرأة من خالل إيجاد 
لمشاركتها  المتكافئة  الــفــرص 
مسيرة العطاء وإبراز إمكاناتها، 
الراسخ  الوطني  للشعار  ترجمة 
والـــــمـــــشـــــرق »قـــــــــــــرأت، تـــعـــلـــمـــت، 

شاركت«.
التنفيذي  الرئيس  وأشـــارت 
المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
الــدكــتــورة  الصحية  والــخــدمــات 
مـــريـــم عـــذبـــي الـــجـــالهـــمـــة إلـــى 
مــشــهــوٌد  الــبــحــريــنــيــة  الـــمـــرأة  أّن 
وذات  ــاء،  ــطــ ــعــ والــ بـــالـــعـــمـــل  لـــهـــا 
كافة  ومــشــرق على  تــاريــخ حافل 

السبق  قــصــب  ــازت  ــ الــصــعــد، وحـ
األدوار  مــخــتــلــف  فـــي  ــادة  ــ ــريـ ــ والـ
االجتماعية والثقافية والمهنية 
عــلــى صعيد  ســيــمــا  وغــيــرهــا ال 
القطاع الصحي، فبفضل الدعم 
الــمــتــواصــل مـــن جــاللــة الــمــلــك 
ــدى وســــمــــو ولــــــي الــعــهــد  ــفــ ــمــ الــ
رئيس الوزراء، وكثمرة لجهودها 
والتميز  النجاح  على  وإصرارها 
العزيز  بــلــدنــا  فــي  الــمــرأة  بلغت 
مـــراتـــب مــتــقــدمــة، وصـــــار يــشــار 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة  ــمــ إلنــــجــــازات الــ
المحافل  مختلف  فــي  بــالــبــنــان 

محليًا وإقليميًا ودوليًا.
إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  وأكـــــد 
ــبـــحـــريـــن  ــارف الـ ــ ــصــ ــ ــيـــة مــ ــعـ ــمـ جـ
األســـتـــاذ عـــدنـــان أحـــمـــد يــوســف 
الــمــصــرفــي  الــقــطــاع  تــجــربــة  أن 
فــــي الـــبـــحـــريـــن فــــي دعـــــم ورفــــع 
نـــســـبـــة مـــســـاهـــمـــة الـــــمـــــرأة تــعــد 
القطاعات  لــدى  يحتذى  مــثــااًل 
أن ذلــك يأتي  إلــى  كــافــة، مشيرا 
وأهــداف  تطلعات  مــع  انسجامًا 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــمـــرأة في 
ــة الـــفـــرصـــة أمــــــام الـــمـــرأة  ــاحــ إتــ
بكفاءة  المهني  وجودها  إلثبات 
القطاعات،  مختلف  فــي  عالية 
ومثمنا في الوقت ذاته توجيهات 
ذات  المركزي  البحرين  مصرف 
ــم الـــمـــرأة  الــصــلــة بــمــواصــلــة دعــ
البحرينية في مختلف مؤسسات 

القطاع المالي والمصرفي.
كــــمــــا نــــظــــم قـــــطـــــاع شــــــؤون 
الــــــــمــــــــدارس بــــــــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة 
بمناسبة  احــتــفــالــيــة  والــتــعــلــيــم 
قاعة  في  البحرينية  المرأة  يوم 
المناسبات بمركز صرح الميثاق 
الـــوطـــنـــي، حـــيـــث عـــبـــر الـــدكـــتـــور 
محمد مبارك بن أحمد المدير 
ــمـــدارس رئيس  الــعــام لــشــؤون الـ
الــبــحــريــن  كــلــيــة  إدارة  مــجــلــس 
وامتنانه  شــكــره  عــن  للمعلمين 
لصاحبة السمو الملكي األميرة 
خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة 

قــريــنــة جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى 
المجلس األعلى للمرأة،  رئيسة 
المناسبة  هــذه  تخصيص  على 
واالحــتــفــاء  لالحتفال  السنوية 
ومنجزاتها،  البحرينية  بالمرأة 
يفخر  التعليم  قطاع  أن  مــؤكــًدا 
المتميزة  النسائية  بــالــكــفــاءات 
التعليمية  العملية  تــقــود  الــتــي 
في مختلف مواقع العمل بوزارة 

التربية والتعليم.
وقـــال الــمــديــر الــعــام لشؤون 
إدارة  رئــيــس مــجــلــس  الـــمـــدارس 
كــلــيــة الــبــحــريــن لــلــمــعــلــمــيــن إن 
وزارة  فـــي  الــنــســائــيــة  الــعــنــاصــر 
التربية والتعليم تشكل ما يزيد 
الــقــوى  عــلــى 64% مـــن إجــمــالــي 
التعليم،  فــي  الــعــامــلــة  الــبــشــريــة 
فــضــاًل عــن كــون مـــدارس البنات 
قد حققت نسب بحرنة تجاوزت 
ــرأة  ــمـ الـ قــــــدرة  ــد  ــؤكـ يـ بـــمـــا   ،%98
البحرينية وتميزها في التعليم.

وقد تم بعد ذلك تكريم 47 
من القيادات التعليمية واإلدارية 
النسائية بقطاع شؤون المدارس 
بمنحهم  المساندة  والقطاعات 
دروًعا وشهادات تقديرية، كما تم 
عن  قصير  وثائقي  فيلم  عــرض 
في  البحرينية  الــمــرأة  إنــجــازات 

قطاع التعليم.
كما كرم المهندس كمال بن 
المواصالت  وزيــر  محمد  أحمد 
واالتـــــــــصـــــــــاالت مــــجــــمــــوعــــة مــن 
ــات الـــمـــتـــمـــيـــزات فــي  ــفــ ــمــــوظــ الــ
تقديرًا  وذلــك  الوظيفي،  األداء 
أداء  فـــي  وتــفــانــيــهــن  لــتــعــاونــهــن 
المتميزة  ومساهمتهن  مهامهن 
فــــي إتــــمــــام الـــعـــمـــل وجـــهـــودهـــن 
الــمــخــلــصــة فـــي خـــدمـــة وطــنــهــم 
بمختلف  ارتــقــائــهــن  خـــالل  مــن 
الـــوزارة، معربا عن شكره  مواقع 
وتــقــديــره لــمــا بــذلــتــه مــوظــفــات 
الــوزارة من جهد طيب لتحقيق 
الــــوزارة وأهــدافــهــا، مشيدًا  رؤيـــة 
ــأن الــتــكــريــم يــأتــي تــعــبــيــرًا عن  بـ

تــــقــــديــــر الـــــــــــــــوزارة لـــجـــهـــودهـــن 
الــمــتــمــيــزة الـــذيـــن عــمــلــوا بجد 
واجــتــهــاد وتــفــانــوا بــكــل إخــالص 
إثبات  في  أسهم  ما  في عملهن، 
ــاز  ــجــ ــن مـــــن خـــــــالل إنــ ــهــ ــاءتــ ــفــ كــ
حيث  إليهن،  المنوطة  األعمال 
انــعــكــس بـــصـــورة إيــجــابــيــة على 
إنــجــازات وأعــمــال الــــوزارة بشكل 
المكرمات  هـــؤالء  مــعــتــبــرًا  عـــام، 

نموذجًا مشرفًا يحتذى به. 
بــــــــــــدوره الــــتــــقــــى الــــدكــــتــــور 
الزياني  راشـــد  بــن  عبداللطيف 
ــر الــخــارجــيــة عــبــر االتــصــال  وزيــ
بمنتسبات  المرئي،  االلكتروني 
الــــــــــوزارة، بــمــنــاســبــة االحـــتـــفـــال 
مشيًرا  البحرينية،  الــمــرأة  بيوم 
إلــــى عــطــاء الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة 
مشاركتها  خالل  من  المتواصل 
في مسيرة النهضة والتنمية في 
مختلف  وفــي  البحرين  مملكة 
الميادين والمجاالت، مشيرا إلى 
البحرينيات  الدبلوماسيات  ان 
أثــبــتــن تــطــورهــن وقــدرتــهــن على 
الــقــيــام بــكــل الــمــهــام والــواجــبــات 
التي توكل اليهن وبكفاءة عالية.
ــتـــه أعــــلــــن الـــســـيـــد  ــهـ مـــــن جـ
مــحــمــد خــلــيــل أحـــمـــد الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة خدمات مطار 
البحرين باس عن إطالق لجنة 
ــي ســتــقــوم  ــتـ ــفـــرص والـ تــكــافــؤ الـ
بـــدورهـــا بــمــنــاقــشــة الــعــديــد من 
ــات واســـــتـــــعـــــراض  ــ ــوعــ ــ ــوضــ ــ ــمــ ــ الــ
التي من شأنها  السبل واآلليات 
ــام فـــي تــحــقــيــق الـــتـــوازن  ــهــ اإلســ
وإدماج  باس،  الجنسين في  بين 
مجاالت  فــي  الــمــرأة  احتياجات 
الــــعــــمــــل فـــــي مــــطــــار الـــبـــحـــريـــن 
أن تشكيل لجنة  الدولي، مؤكدا 
تــكــافــؤ الـــفـــرص يــجــســد إيــمــان 
اإلدارة التنفيذية بأهمية العمل 
على تعزيز دور المرأة وتمكينها 
ــبــــات الــــنــــمــــوذج  ــلــ ضــــمــــن مــــتــــطــ
الجنسين  بين  للتوازن  الوطني 
تفعيل  على  القائمة  وتوجهاته 

مــبــدأ الــعــدالــة وتــكــافــؤ الــفــرص 
ــي وبـــنـــهـــج  ــســ ــؤســ وفـــــــق إطـــــــــار مــ
التعاون مع مختلف المؤسسات 
المجلس  رأسها  وعلى  المعنية 

األعلى للمرأة.
كـــمـــا نــظــمــت لــجــنــة تــكــافــؤ 
ــفـــرص بـــــــوزارة الــصــحــة أمــس  الـ
ــفــــاال  ــتــ بـــــــديـــــــوان الــــــــــــــــــوزارة، احــ
البحرينية،  المرأة  يوم  بمناسبة 
أشــــــادت خـــاللـــه وزيــــــرة الــصــحــة 
بـــالـــدعـــم الـــالمـــحـــدود مـــن قبل 
المجلس األعلى للمرأة برئاسة 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة 
قــريــنــة عـــاهـــل الـــبـــالد الــمــفــدى، 
حيث ساهم هذا الدعم السامي 
ــاءات الــــمــــرأة  ــ ــطــ ــ فـــــي تـــعـــزيـــز عــ
البحرينية وإبراز دورها الريادي 
الذي تتميز به المرأة البحرينية 

بمجال التنمية الوطنية. 
التشريع  هيئة  أقــامــت  كــمــا 
ــتــــفــــااًل  ــي احــ ــونــ ــانــ ــقــ والـــــــــــرأي الــ
البحرينية،  المرأة  يوم  بمناسبة 
كــجــزء مـــن الـــعـــرفـــان والــتــقــديــر 
ــى الــــمــــكــــانــــة  ــ ــلــ ــ والــــــتــــــأكــــــيــــــد عــ
ــي تـــحـــظـــى بــهــا  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــعــ ــيــ ــرفــ الــ
القيادة  لــدى  البحرينية  الــمــرأة 
دورهــا  فــي  والمتمثل  الحكيمة، 
الــــريــــادي كــشــريــك حــقــيــقــي في 
والنماء  والبناء  التقدم  مسيرة 

واالرتقاء في وطن العطاء.
التشريع  هيئة  رئــيــس  وقـــام 
والــــــــرأي الـــقـــانـــونـــي الــمــســتــشــار 
نـــــواف عـــبـــداهلل حـــمـــزة بــتــكــريــم 
التشريع  هيئة  منتسبات  جميع 
لهم  متمنيًا  الــقــانــونــي  ــرأي  ــ والـ

دوام التوفيق والنجاح.
الكهرباء  هيئة  نظمت  كما 
المناسبة  بتلك  احتفااًل  والماء 
ــنـــدس وائــــل  ــهـ ــمـ أعـــــــرب فـــيـــهـــا الـ
بــن نــاصــر الــمــبــارك وزيـــر شــؤون 
الـــكـــهـــربـــاء والـــــمـــــاء عــــن فــخــره 
واعــــتــــزازه بـــالـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة 
البارز  دورهــا  مؤكدا  وانجازاتها، 

في بناء المجتمع.
ــواف بن  ــ ــد الــشــيــخ نـ كــمــا أكــ
الــرئــيــس  خــلــيــفــة  آل  إبـــراهـــيـــم 
ــنـــفـــيـــذي لـــهـــيـــئـــة الـــكـــهـــربـــاء  ــتـ الـ
الــبــحــريــنــيــة  الــــمــــرأة  ان  والــــمــــاء 
ــام والـــرعـــايـــة  ــمـ ــتـ ــالـــت كـــل االهـ نـ
مـــن قــبــل الــحــكــومــة الـــرشـــيـــدة، 
ثــقــة  ــكـــســـب  تـ ان  ــت  ــاعــ ــطــ ــتــ واســ
المبادرات  طريق  عن  المجتمع 
في  قدمتها  الــتــي  والــتــضــحــيــات 

سبيل رفعة مملكتنا الحبيبة.
جــودة  هيئة  نظمت  بــدورهــا 
التعليم والتدريب احتفااًل بيوم 
خالله  قـــال  البحرينية،  الــمــرأة 
وزيـــر شـــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة 
جودة  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب، أيـــمـــن بن 
المكاسب  »إنَّ  الــمــؤيــد:  تــوفــيــق 
التي حققتها المرأة البحرينية 
بــتــقــلــدهــا الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة، 
وتــقــدمــهــا الــصــفــوف األولــــى في 
مسيرة التنمية الوطنية، ناتجة 
الــحــكــيــمــة لحضرة  ــة  ــرؤيـ الـ عـــن 
ــأن تــكــون  ــ ــة، بــ صــــاحــــب الــــجــــاللــ
مسيرة  في  أصياًل  مكوًنا  المرأة 
تشهدها  التي  الشاملة  النهضة 

البالد«.
األوقـــــــــاف  إدارة  ــت  ــ ــ ــامـ ــ ــ وأقـ
الــجــعــفــريــة حـــفـــاًل بــالــمــنــاســبــة، 
وأعـــــــــــــــــــرب رئــــــــيــــــــس األوقــــــــــــــــاف 
الــجــعــفــريــة يـــوســـف بــــن صــالــح 
الــصــالــح عـــن الــشــكــر والــتــقــديــر 
ــيـــة ودورهــــــــا  ــنـ ــريـ ــبـــحـ ــرأة الـ ــمــ ــلــ لــ
من خالل  له  والمشهود  الفعال 
ــدور بـــطـــولـــي فــي  ــ مــســاهــمــتــهــا بــ
جائحة كورونا ووجودها الفاعل 
العزل  ومراكز  المستشفيات  في 
تــصــدر الحمالت  والـــعـــالج، وفـــي 
الــوطــنــيــة لــلــفــحــص والــتــطــعــيــم 
اإلدارة  مساندة  مــؤكــدًا  وغيرها، 
وتقديرها لدور المرأة البحرينية 
وبــشــكــل خـــاص لــمــوظــفــات إدارة 

األوقاف الجعفرية.
واحــتــفــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
ــيــــوم الــــمــــرأة  ــلـــوم الـــفـــضـــاء بــ لـــعـ
البحرينية، حيث تم تكريم عدد 
من منتسبات الهيئة ممن تميزن 
في مشاركاتهن العلمية والتقنية 
واالستشارية والفنية في خدمة 
ولما  الوطنية،  التنمية  مسيرة 
قدمن من مساهمات إلبراز اسم 
مملكة البحرين في مجال علوم 

الفضاء.
وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد 
ــيـــري الـــرئـــيـــس  ــعـــسـ ــم الـ ــيــ ــراهــ إبــ

نحتفي  انــنــا  للهيئة  التنفيذي 
قرأت  بحرينية  امــرأة  بكل  اليوم 
ــاركــــت فـــي مــســيــرة  وتــعــلــمــت وشــ
ــيــــة لــمــمــلــكــة  ــنــ ــيـــة الــــوطــ ــنـــمـ ــتـ الـ
البحرين، ولتسهم في بناء هذا 

الوطن العزيز.
هــــــــــذا وقــــــــــد أقـــــــــــــام مـــعـــهـــد 
الــبــحــريــن لــلــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة 
ــة لـــمـــوظـــفـــي  ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ أمــــــــس احــ
موظفات  خاللها  كـــّرم  المعهد، 
ــمــــديــــر  الــــمــــعــــهــــد، بــــحــــضــــور الــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــعــهــد الــبــحــريــن 
ــاذة  ــتـ لــلــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة األسـ
لفتة  في  إيمان فيصل جناحي، 
تبذلها  الــتــي  للجهود  تقديرية 
الفعالة  ومشاركتهن  الموظفات 
والتطوير  والــبــنــاء  اإلنــجــاز  فــي 

طوال مسيرة المعهد.
وأشادت جناحي بدور المرأة 
وإنـــجـــازاتـــهـــا بــاعــتــبــارهــا شــريــكــًا 
ــي تــحــقــيــق األهـــــداف  رئــيــســيــا فـ
االســتــراتــيــجــيــة لــلــمــعــهــد، وبــمــا 
يتوافق مع التوجيهات السديدة 
ـــة  ــرة صــــــاحــــــب الــــجــــاللـ ــ ــضـ ــ ــحـ ــ لـ
ـــن عـــيـــســـى آل  الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ
الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 
البحرينية  الــمــرأة  دور  بتفعيل 
العملية،  الــمــجــاالت  جميع  فــي 
مؤكدًة الحرص على دعم المرأة 
في  يسهم  بما  طاقاتها  وتوجيه 
في  الــقــيــاديــة  المناصب  تبوئها 

شتى المجاالت.
واحـــتـــفـــت كـــلـــيـــة الــبــحــريــن 
البحرين(  )بوليتكنك  التقنية 
وأشادت  البحرينية،  المرأة  بيوم 
ــال الــــرئــــيــــس  ــ ــمــ ــ ــأعــ ــ ــم بــ ــ ــائــ ــ ــقــ ــ الــ
التنفيذي للبوليتكنك الدكتورة 
بدور  البوعينين  البوعينين  ريم 
المرأة البحرينية في المجاالت 
التنوع  أهمية  إلى  مشيرًة  كافة، 
الوظيفي، مما يسهم في تطوير 
ذات  وتــدريــبــيــة  تعليمية  بــرامــج 
احتياجات  لتلبية  عالية  جــودة 
ــر الـــثـــروة  ــويـ ــوق الـــعـــمـــل وتـــطـ ــ سـ
الــبــشــريــة فــي الــمــمــلــكــة، مــعــربــًة 
عن فخر البوليتكنك بإسهامات 
المرأة البحرينية المنتسبة إلى 
تسهم  التي  وإنــجــازاتــهــا  الكلية، 
ورفــع  الكلية،  وازدهـــار  تطور  فــي 

اسم المملكة عالًيا.
بـــــــــــــــدوره تـــــــقـــــــدم االتـــــــحـــــــاد 
بالتهنئة  الــبــحــريــنــي  الــنــســائــي 
البحرين  وفتيات  نساء  لجميع 
البحرينية،  المرأة  يوم  بمناسبة 
الــبــحــريــنــيــة  ــرأة  ــمــ الــ ان  مـــؤكـــدا 
ومــنــذ الــعــشــريــنــيــات مـــن الــقــرن 
فــاعــاًل  دورًا  لعبت  قــد  الــمــاضــي 
وبارزًا في المشهد الوطني سواء 
في العمل الرسمي أو الخاص أو 
بصماتها  لها  فكانت  التطوعي 
األصعدة  جميع  على  الواضحة 
ــة  ــ ــاديــ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ ــة واالقــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
واالجتماعية والثقافية، مطالبا 
بــاســتــكــمــال واســتــئــنــاف الــمــزيــد 
التي  القانونية  التعديالت  مــن 
وُتحقق مستوى  المساواة  تكفل 

متقدما منها.

ت��وا���ص��ل ال��ت��ه��ان��ي واالح���ت���ف���االت ب��ي��وم ال����م����راأة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة

} �شمو �لأمير �شبيكة و�شمو �ل�شيخة زين » �أر�شيفية «.

ــــاالت  ــفـ ــ ــتـ ــ ــتــــهــــانــــي واالحـ تــــواصــــلــــت الــ
بــمــنــاســبــة يــــوم الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة الـــذي 
يــصــادف األول مــن ديــســمــبــر مــن كــل عــام 
والذي يأتي هذا العام متزامنًا مع مناسبة 
مــــرور 20 عـــاًمـــا عــلــى تــأســيــس الــمــجــلــس، 
ويــحــمــل عـــنـــوان »الــــمــــرأة الــبــحــريــنــيــة في 
التنمية الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطن 

معطاء«.

ــا أقــــامــــت الـــعـــديـــد مــــن الـــجـــهـــات  ــمـ كـ
ــتــــفــــاالت بـــهـــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، حـــيـــث تــم  احــ
تقديرا  الجهات  لتلك  المنتسبات  تكريم 

لجهودهن وعطائهن في العمل.
وأكدت العديد من الفعاليات الوطنية 
أن شعار يوم المرأة البحرينية لهذا العام، 
يأتي ليؤرخ بشموليته الريادة التي حققتها 
المرأة البحرينية في شتى ميادين العمل 

الوطني على أرض الواقع المشهود، لتكون 
إنجازاته  وصنع  الوطن  نهضة  في  شريًكا 
عــلــى األصـــعـــدة كــافــة عــبــر انــخــراطــهــا في 
البحرين،  مملكة  في  التنمية  جوانب  كل 
إنــجــازاتــهــا  فــي  الفــتــًا  حـــضـــورًا  وتسجيلها 
وريادتها محليًا وإقليميًا ودوليًا، من خالل 

دخول كل مواقع المسؤولية. 
التهاني  آيــات  أسمى  المهنئون  ورفــع 

الملكي  السمو  صاحبة  إلــى  والــتــبــريــكــات 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة  األمــيــرة 
ــاهــــل الــــبــــالد الــــمــــفــــدى رئــيــســة  ــة عــ ــنـ ــريـ قـ
يــوم  بمناسبة  لــلــمــرأة،  األعــلــى  الــمــجــلــس 
المرأة البحرينية الذي يصادف األول من 
ديسمبر من كل عام، والذي يأتي هذا العام 
على  عــاًمــا   20 مــرور  مناسبة  مــع  متزامنًا 

تأسيس المجلس.
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ــاء الــفــريــق خــال  ــد أعـــضـ ــ وأكـ
الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي الــــذي عــقــده 
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
لفيروس كورونا )كوفيد-19( الذي 
عــقــد ظــهــر أمــــس فـــي مـــركـــز ولــي 
والتدريب  الطبية  للبحوث  العهد 
للحديث  العسكري  بالمستشفى 
عن آخر مستجدات فيروس كورونا، 
أن المناعة المكتسبة بعد التعافي 
تـــوفـــر  ــفـــســـه ال  نـ ــــروس  ــيـ ــ ــفـ ــ الـ مـــــن 
الــتــحــورات  ضــد  الكافية  الحماية 
اللقاحات  وان  للفيروس  الجديدة 
ــي تـــعـــطـــي الـــمـــنـــاعـــة  ــتــ ــا الــ ــ ــدهـ ــ وحـ
الــكــافــيــة تــجــاه جــمــيــع الــتــحــورات 

التي قد يحدثها الفيروس. 
وقال الفريق إن ما يتم طرحه 
خال الخطاب اإلعامي المتعلق 
بــالــمــتــحــور الــجــديــد لــيــس واقــعــيــا 
مــثــبــتــة حـــول  عــلــمــيــة  ــل  ــ ــ وال دالئـ
ســرعــة انــتــشــاره أو أنـــه أشـــرس من 
الــمــتــحــورات الــســابــقــة لــلــفــيــروس، 
الـــــــدراســـــــات  ــيــــع  جــــمــ أن  مــــــؤكــــــدا 
اللقاحات  فعالية  أثبتت  العلمية 
ــد جــمــيــع تــــحــــورات الـــفـــيـــروس  ضــ
وفــريــقــهــا  الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة  وأن 
اللقاحات  تطورات  تتابع  الوطني 
في  سباقة  وستكون  ومستجداتها 
وللمقيمين  لمواطنيها  توفيرها 

على أراضيها. 
وأكـــــد الـــدكـــتـــور ولـــيـــد الــمــانــع 
الفريق  عضو  الصحة  وزارة  وكيل 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
ــتـــعـــداد  ــا )كـــــوفـــــيـــــد-19( اسـ ــ ــورونـ ــ كـ
الوطني  وفريقها  البحرين  مملكة 
لمجابهة أي متحور جديد لفيروس 
التي  االستراتيجية  وأن  الــكــورونــا 
اتـــبـــعـــتـــهـــا الـــمـــمـــلـــكـــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــجــائــحــة مــتــركــزة عــلــى الفحص 
ــن ثـــم عــاجــه،  ــد الـــمـــرض ومـ ورصــ
معدل  أعــلــى  تنفذ  المملكة  إن  إذ 
ــيـــروس ســــواء  ــفـ ــلـ فـــحـــص يــــومــــي لـ
ــل أراضــيــهــا  عــبــر مــنــافــذهــا أو داخــ
ــن أنـــجـــح طـــــرق مــجــابــهــة  وهـــــي مــ
تتبع  عملية  بعده  يأتي  الفيروس، 
الــمــخــالــطــيــن والـــمـــصـــابـــيـــن مــمــا 
أو  ــيـــرات  ــغـ تـ ــد أي  ــ فــــي رصـ يــســهــم 
إلى  الفيروس، مشيرا  تحورات في 
القادمين  جميع  فــحــص  يــتــم  أنـــه 
إلـــــى الـــبـــحـــريـــن ويـــتـــم تـــرصـــد أي 

تغييرات للفيروس أوال بأول. 
مــــســــارات  إن  ــع  ــانــ ــمــ الــ وقــــــــال 

ــا  ــ ــورونـ ــ ــامــــل مـــــع فـــــيـــــروس كـ ــعــ ــتــ الــ
مستمرة وفق الخطط الموضوعة 
ــتــــى الــــــوصــــــول إلـــــــى األهـــــــــداف  حــ
الــمــنــشــودة بــمــا يــســهــم فـــي حفظ 
صـــحـــة وســــامــــة كــــل الــمــواطــنــيــن 
البحرين،  مملكة  فــي  والمقيمين 
اكتشاف  أنــه في ضــوء  إلــى  مشيرًا 
الــمــتــحــور الـــجـــديـــد )أومـــيـــكـــرون( 
فـــإن  الــــعــــالــــم،  ــن دول  مــ عـــــدد  ــي  فــ
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
الجهات  وجميع  كــورونــا  لــفــيــروس 
المعنية تتابع باستمرار التطورات 
ــروس كـــورونـــا  ــيـ الــعــالــمــيــة بـــشـــأن فـ
ــيــــد-19( وتـــحـــوراتـــه، مــنــوهــا  ــوفــ )كــ
المعنية  الــجــهــات  جــمــيــع  أن  إلـــى 
وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء 
تــتــوانــى  لـــن  التنسيقية  والــلــجــنــة 
فــــي اتــــخــــاذ اإلجـــــــــــراءات الـــازمـــة 
لحماية  الــمــحــلــي  الــصــعــيــد  عــلــى 
بحسب  والمقيمين  الــوطــن  أبــنــاء 
في  مــشــيــدًا  الــمــرحــلــة،  مقتضيات 
هذا الصدد بالروح المسؤولة التي 
أبداها المواطنون والمقيمون عبر 
االحترازية  بــاإلجــراءات  التزامهم 
في  ملحوظا  تحسنا  أثمر  والـــذي 

أعداد الحاالت القائمة اليومية.
المانع أهمية االستمرار  وأكد 
ــتــــرازيــــة،  بـــاتـــبـــاع اإلجــــــــــراءات االحــ
والجرعة  التطعيم  على  واإلقــبــال 
الحفاظ  أجــل  مــن  منه  المنشطة 
على ما تحقق من تقدم ومنجزات 
فـــي الــتــصــدي لــلــجــائــحــة، مــجــددًا 
ــكــــاذب«  الـــتـــحـــذيـــر مــــن »األمــــــــان الــ
وتــبــعــات الــشــعــور بـــأن الــوضــع آمــن 
في  التراخي  الــى  العودة  وبالتالي 
ــتـــرازيـــة،  تــطــبــيــق اإلجــــــــراءات االحـ
بعزم  المواصلة  ضــرورة  إلــى  الفًتا 

ــراءات  ــزام الـــتـــام بــــاإلجــ ــتــ عــبــر االلــ
اإلقبال على  االحترازية ومواصلة 
التطعيمات بما يسهم في تحقيق 

األهداف المنشودة.
وأعلن المانع أنه بعد موافقة 
ــاًء على  ــنــ الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة وبــ
ــر الــمــســتــجــدات والــمــعــطــيــات،  آخــ
ــرر تـــحـــديـــث بــــروتــــوكــــول  ــقــ فـــقـــد تــ
للمتطعمين  المنشطة  الــجــرعــة 
خفض  سيتم  حيث  والمتعافين، 
ــة الــمــنــشــطــة  ــرعــ ــجــ مــــــدة أخــــــذ الــ
لـــلـــحـــاصـــلـــيـــن عــــلــــى تـــطـــعـــيـــمـــات 
و»كوفيشيلد- »فــايــرز-بــيــونــتــيــك«، 

إسترازينكا«، و»سبوتنيك« للبالغين 
من العمر 18 عاًما فما فوق من 6 
إلى 3 أشهر، كما سيتم خفض مدة 
أخذ الجرعة المنشطة للمتعافين 
ــدة إلـــى 6 أشــهــر من  مــن ســنــة واحــ

التعافي.
المقدم طبيب  دعا  من جهته 
ــاري  ــتــــشــ ــاف الـــقـــحـــطـــانـــي اســ ــ ــنـ ــ مـ
بالمستشفى  الــمــعــديــة  األمــــراض 
الوطني  الــفــريــق  عضو  العسكري 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
)كــــوفــــيــــد-19( جــمــيــع الــمــؤهــلــيــن 
للتوجه  المنشطة  الجرعة  ألخــذ 
إلى المراكز الصحية التي أعلنتها 
الـــجـــرعـــة  ــذ  ــ ــ ألخـ الــــصــــحــــة  وزارة 
الــمــنــشــطــة، وذلــــك بــــدون الــحــاجــة 
أنه  إلــى  إلــى موعد مسبق، مشيرًا 
ــذ الــجــرعــة  وكـــإشـــعـــار بـــضـــرورة أخــ
الــمــنــشــطــة، فــــإن لــــون الــشــعــار في 
سيتغير  ــي«  واعــ »مــجــتــمــع  تطبيق 
تلقائي  الــلــون األصــفــر بشكل  إلــى 
الجرعة  ألخــذ  المؤهلين  لجميع 
األربعاء  أمس  بــدءًا من  المنشطة 
الموافق 1 ديسمبر 2021، وسيعود 

الــشــعــار لــلــظــهــور بــالــلــون األخــضــر 
ــد أخــــذهــــم الـــجـــرعـــة  ــعـ مـــــجـــــدًدا بـ

المنشطة. 
الصحية  الــبــيــانــات  إن  وقــــال 
الــحــالــيــة ال تــنــصــح بـــضـــرورة أخــذ 
هناك  وأن  رابــعــة  منشطة  جــرعــة 
فـــريـــقـــا مــخــتــصــا ضـــمـــن الـــفـــريـــق 
ــداد الــبــحــوث  ــإعــ الـــوطـــنـــي يـــقـــوم بــ
الخاصة بجرعات التطعيم ودراسة 
أهمية تقليص  أكد  والــذي  مدتها، 
الــفــتــرة بــيــن الــجــرعــتــيــن الــثــانــيــة 

والثالثة.
كــل  أن  ــي  ــانــ ــطــ ــحــ ــقــ الــ وأكــــــــــد 
الــــــقــــــرارات الـــمـــتـــخـــذة بــخــصــوص 
المنشطة  والجرعات  التطعيمات 
ــًا آلخـــــر الــمــســتــجــدات  ــقــ تـــأتـــي وفــ
ــن قــبــل  والــــــدراســــــات الـــتـــي تـــتـــم مــ
التطعيمات،  لجنة  فــي  المعنيين 
إلى جانب آخر الدراسات العالمية 
ــي هــــــذا الـــــشـــــأن، مـــــشـــــددًا عــلــى  ــ فـ
ــزام بــكــل  ــ ــتــ ــ ــة مــــواصــــلــــة االلــ ــيـ ــمـ أهـ
والتدابير  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات 
عنها  المعلن  والــقــرارات  الوقائية 
بــمــا يــســهــم فــي الــحــد مــن انــتــشــار 
ــيــــروس ومـــتـــحـــوراتـــه حــفــاًظــا  الــــفــ
عــلــى صــحــة وســامــة الــمــواطــنــيــن 
بأن  التذكير  مــجــدًدا  والمقيمين. 
نجاح  أســاس  هو  المسؤول  الوعي 
نعول  وعليه  الوطنية  الجهود  كل 

للقضاء على الفيروس.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى أكــــــدت 
الــــــدكــــــتــــــورة جـــمـــيـــلـــة الـــســـلـــمـــان 
ــاريـــة األمــــــــراض الــمــعــديــة  ــتـــشـ اسـ
واألمــــــــــراض الـــبـــاطـــنـــيـــة بــمــجــمــع 
الفريق  عضو  الطبي  السلمانية 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
 »pcr« مــســحــة  فــحــص  أن  كـــورونـــا 

تكشف جميع التحورات للفيروس، 
اللقاح  أخــذ  ــرورة  مــشــددة على ضـ
السبيل  لكونه  للفيروس  المضاد 
األمثل للوقاية منه باإلضافة إلى 

تطبيق االحترازات الوقائية.
ــيـــة  وأكــــــــــــدت الــــســــلــــمــــان أهـــمـ
ــة االلـــــتـــــزام بـــــاإلجـــــراءات  ــلـ مـــواصـ
ــادرة ألخــــذ  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــة والــ ــ ــرازيــ ــ ــتــ ــ االحــ
الــتــطــعــيــم والـــجـــرعـــة الــمــنــشــطــة 
تــــــحــــــورات  أي  مـــــــن  لــــلــــحــــمــــايــــة 
للفيروس، مشيرًة إلى أن الدراسات 
ومـــــا يـــتـــم مـــواجـــهـــتـــه يـــومـــيـــا مــن 
فيروس  جائحة  بــدء  منذ  حـــاالت 
كــورونــا وحــتــى الــيــوم أثــبــت أهمية 
المنشطة  والجرعات  التطعيمات 

فـــي الــحــد مـــن انــتــشــار الــفــيــروس 
والمضاعفات  األعــراض  وتخفيف 
المصاحبة للفيروس عند الحاالت 
تلقي  تستدعي  قــد  التي  القائمة 

العاج أو دخول العناية المركزة.
هـــذا  أن  الـــســـلـــمـــان  وأضــــافــــت 
األمر يجب أن يصل إلى الجميع؛ 
فما تمثله التطعيمات والجرعات 
مقاومة  في  أهمية  من  المنشطة 
لدينا  يــعــزز  أن  يجب  الــمــتــحــورات 
أنفسنا  لحماية  المسؤولية  حس 
ومن هم حولنا عبر المبادرة بأخذ 
المنشطة  الــجــرعــة  أو  الــتــطــعــيــم 
وحثت  للتأجيل،  مجال  وال  حــااًل 
ــادرة  ــبــ ــمــ أولـــــيـــــاء األمـــــــــور عـــلـــى الــ

الشكر  مقدمًة  أبنائهم،  بتطعيم 
ــذيـــن  ــى كــــل أولـــــيـــــاء األمــــــــور الـ ــ إلــ
بـــــــادروا بــتــطــعــيــم أبــنــائــهــم إدراكــــــًا 
أجل  مــن  التطعيم  بأهمية  منهم 
ــلـــى صـــحـــة أبــنــائــهــم  الـــحـــفـــاظ عـ
وإكسابهم المناعة التي توفر لهم 
الحماية ضد الفيروس وتحوراته. 
الختام  فــي  الــســلــمــان  وأكــــدت 
ضــرورة مواصلة اتخاذ اإلجــراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية التي 
الجميع  لـــدى  مــعــروفــة  أصــبــحــت 
التباعد  بمعايير  بــااللــتــزام  ســواء 
االجــتــمــاعــي أو لــبــس الــكــمــامــة أو 
غسل اليدين بشكل دوري وغيرها 
التي تسهم في الحماية أيًضا من 

ــا أو أي  ــورونـ كـ بــفــيــروس  ــة  ــابـ اإلصـ
معربًة عن شكرها  متحوراته،  من 
ــم الـــوصـــول  ــا تــ لــلــجــمــيــع عـــلـــى مــ
اليوم بفضل  إليه من نتائج حتى 
وما  المجتمعي  وااللــتــزام  الــوعــي 
مــســؤول  الجميع مــن حـــٍس  أبــــداه 
ــامــــل مــع  ــعــ ــتــ طـــــــــوال مــــــســــــارات الــ
الـــجـــائـــحـــة، مـــشـــددة عــلــى أهــمــيــة 
الــمــواصــلــة بـــذات الــعــزم واإلقــبــال 
على التطعيم والجرعة المنشطة 
وااللــتــزام  األطــفــال،  وتطعيم  منه 
والقرارات  االحترازية  باإلجراءات 
على  الــحــفــاظ  أجـــل  مــن  الُمعلنة 

سامة وصحة الجميع.

الفريق الوطني الطبي للت�صدي لفيرو�س كورونا يعلن: 

تحديث بروتوكول الجرعة المن�شطة وتقلي�ص مدتها للمتعافين والمطعمين
ك����ورون����ا  ل���ف���ي���رو����س  ج����دي����د  ت����ح����ور  اأي  ل���م���ج���اب���ه���ة  م�������ص���ت���ع���دة  ال���ب���ح���ري���ن  م���م���ل���ك���ة 

المناع��ة المكت�ش��بة بع��د التعاف��ي غي��ر كافي��ة للوقاي��ة. . والتطعيم الح��ل الأمثل

ان��ت�����ش��ار  ���ش��رع��ة  ح����ول  ع��ل��م��ي��ة  دللت  ل 

ال���م���ت���ح���ور ال����ج����دي����د »اأوم�����ي�����ك�����رون«

كتبت: فاطمة علي 

الوطني الطبي للتصدي  الفريق  أعلن 
مدة  تقليص  )كوفيد-19(   كورونا  لفيروس 
أخذ الجرعة المنشطة للمتعافين من سنة 
واحـــدة إلــى 6 أشــهــر مــن الــتــعــافــي، وخفض 
للحاصلين  المنشطة  الــجــرعــة  أخـــذ  مـــدة 
عــــلــــى تـــطـــعـــيـــمـــات »فــــايــــرز-بــــيــــونــــتــــيــــك«، 

و»كــوفــيــشــيــلــد-إســتــرازيــنــكــا«، و»ســبــوتــنــيــك« 
للبالغين من العمر 18 عاًما فما فوق من 6 
إلى 3 أشهر، موضحا أن تحديث بروتوكول 
الجرعة المنشطة جاء بعد موافقة اللجنة 
المستجدات  آخـــر  عــلــى  وبــنــاًء  التنسيقية 
الشعار في  لون  أن  إلى  والمعطيات، مشيرا 
تطبيق مجتمع واعي سيتغير بشكل تلقائي 
إلى اللون األصفر لجميع األفراد المؤهلين 

ألخذ الجرعة المنشطة.
ــن »األمـــــان  وجـــــدد الـــفـــريـــق تـــحـــذيـــره مـ
الـــكـــاذب« وتــبــعــات الــشــعــور بـــأن الــوضــع آمــن 
والعودة إلى التراخي في تطبيق اإلجراءات 
االحترازية، الفًتا إلى ضرورة المواصلة بعزم 
االحترازية  بــاإلجــراءات  التام  االلــتــزام  عبر 
ــال عــلــى الــتــطــعــيــمــات بما  ــبـ ومــواصــلــة اإلقـ

يسهم في تحقيق األهداف المنشودة. 

وزيــر  خليفة  آل  علي  بــن  خــالــد  الشيخ  استقبل 
أمس،  بمكتبه  واألوقــاف،  اإلسامية  والشؤون  العدل 
النائب فاطمة القطري. وتم خال اللقاء، استعراض 
بالشأن  الــعــاقــة  ذات  التشريعية  الــمــوضــوعــات  أبـــرز 

الــعــدلــي، والــهــادفــة إلـــى تــطــويــر الــخــدمــات المقدمة 
بجهود  الــعــدل  وزيــر  وأشـــاد  والمقيمين.  للمواطنين 
مجلس النواب ودوره في تطوير المنظومة القانونية 

وخصوًصا على مستوى منظومة العدالة.

وزي�ر الع�دل ي�ش�تقبل النائ�ب فاطم�ة القط�ري 

} وزير العدل خال لقائه النائبة فاطمة القطري.

اجــتــمــع الــشــيــخ خــالــد بن 
عــلــي آل خــلــيــفــة وزيــــر الــعــدل 
واألوقاف،  والشؤون اإلسامية 
بــمــكــتــبــه أمــــــس، مــــع الـــدكـــتـــور 
األمم  مكتب  مدير  علي  حاتم 
بمكافحة  الــمــعــنــي  الــمــتــحــدة 
دول  في  والجريمة  المخدرات 

مجلس التعاون.
وجــــــــــــرى خـــــــــال الــــلــــقــــاء 
اســـتـــعـــراض الـــتـــعـــاون الــقــائــم 
الجريمة  مكافحة  مــجــال  فــي 
وخــــــصــــــوًصــــــا فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
ــافــــحــــة غــــســــل األمــــــــــوال  ــكــ بــــمــ
ــة غــيــر  ــيـ ــالـ ــمـ ــويــــات الـ ــتــــحــ والــ
ــــث ســـبـــل  ــحــ ــ ــة، وبــ ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ الــ

تــعــزيــز الــمــاحــقــة الــجــنــائــيــة 
والـــتـــعـــاون الـــوطـــنـــي والـــدولـــي 
فـــي هــــذا الـــشـــأن، بــاالســتــفــادة 
التراكمية لألمم  الخبرات  من 
ذات  وبــــرامــــجــــهــــا  ــتــــحــــدة  ــمــ الــ

الصلة.
العدل بالتعاون  ونوه وزير 
ومكتب  الــوزارة  بين  المشترك 
األمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة الـــمـــعـــنـــي 
بمكافحة المخدرات والجريمة 
العدلي  التطوير  مجاالت  في 
والـــــتـــــدريـــــب الــــقــــانــــونــــي عــبــر 
االســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــخــــبــــرات 
النوعية والمتخصصة في هذه 

القطاعات.

وزي��������ر ال�����ع�����دل ي����ن����وه ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ال��م��ك��ت��ب

الأم�������م�������ي ال����م����ع����ن����ي ب���م���ك���اف���ح���ة ال�����م�����خ�����درات

} وزير العدل يلتقي مدير مكتب األمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
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أكــــــــــدت مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
ــاء مــنــطــقــة خــالــيــة  ــشــ أهـــمـــيـــة إنــ
مـــن األســلــحــة الــنــوويــة وأســلــحــة 
ــامــــل األخـــــــــرى فــي  الـــــدمـــــار الــــشــ
الـــشـــرق األوســـــط تــنــفــيــًذا لــقــرار 
مــؤتــمــر مـــراجـــعـــة مـــعـــاهـــدة عــدم 
يسهم  بما  1995م،  لعام  االنتشار 
والسلم  األمــن  الحفاظ على  في 

اإلقليميين والدوليين.
ــال الــكــلــمــة  ــ ــ ــــك خـ ــ ــاء ذلـ ــ ــ جـ
ــا الـــســـفـــيـــر جـــمـــال  ــاهــ ــقــ ــي ألــ ــتــ الــ
الدائم  المندوب  الرويعي،  فارس 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــدى األمـــم 
المتحدة في نيويورك، في الدورة 
بإنشاء  المعني  للمؤتمر  الثانية 
ــيـــة مــــن األســـلـــحـــة  ــالـ مــنــطــقــة خـ
الشامل  الدمار  وأسلحة  النووية 
ــرق األوســــــط،  ــشــ ــي الــ األخـــــــرى فــ
والتي بدأت أعمالها يوم اإلثنين. 
ــدوب الـــــدائـــــم  ــ ــنــ ــ ــمــ ــ وأكــــــــــد الــ
للجهود  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  دعـــم 
الــرامــيــة إلــى نــزع أسلحة الــدمــار 
الـــــشـــــامـــــل ووســـــــائـــــــل إيـــصـــالـــهـــا 
انــتــشــارهــا، حــيــث انضمت  ومــنــع 
المملكة إلى معاهدة عدم انتشار 
ــة الــــنــــوويــــة ومـــعـــاهـــدة  ــحــ ــلــ األســ
في  البيولوجية  األسلحة  حظر 
حــظــر  ــاهــــدة  ــعــ ومــ 1988م،  ســـنـــة 
األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة فـــي سنة 
1997م. كما أنها عضو في جميع 
االتــفــاقــيــات الــدولــيــة فــي مجال 
ــة الـــتـــي تــضــم  ــنــــوويــ الـــســـامـــة الــ
على  للقضاء  الدولية  االتفاقية 
واتفاقية  النووي  اإلرهــاب  أعمال 
ــا صــدقــت  ــمـ ــووي. كـ ــ ــنــ ــ األمــــــــان الــ
المملكة على االتفاق مع الوكالة 

لتطبيق  الذرية  للطاقة  الدولية 
ــي إطــــــار مــعــاهــدة  ــات فــ ــانـ ــمـ الـــضـ
عــــدم انــتــشــار األســلــحــة الــنــوويــة 

والبروتوكول المرفق به. 
فــارس  السفير جــمــال  ــار  وأشـ
الــــرويــــعــــي إلــــــى إنـــــشـــــاء مــمــلــكــة 
بشأن  الوطنية  اللجنة  البحرين 
وتخزين  وإنتاج  استحداث  حظر 
الكيميائية  األسلحة  واستعمال 
وتـــدمـــيـــر تــلــك األســـلـــحـــة والــتــي 
ــام  ــهــ ــمــ تـــضـــطـــلـــع بـــــعـــــدد مــــــن الــ
الـــرئـــيـــســـيـــة، حـــيـــث إنـــهـــا الــجــهــة 
األنشطة  كل  بمراقبة  المختصة 
الدمار  وأسلحة  بمواد  المتعلقة 
ــل بــــأنــــواعــــهــــا، وتــنــظــيــم  ــامــ ــشــ الــ
شــــؤونــــهــــا مـــــن خـــــــال مـــراجـــعـــة 
على  والعمل  النافذة  التشريعات 
المعايير  ألحــدث  وفًقا  تحديثها 
ــواردة فــي االتــفــاقــيــات  ــ الــدولــيــة الـ
بأسلحة  الــعــاقــة  ذات  الـــدولـــيـــة 

الدمار الشامل.
ــدوب الـــــدائـــــم  ــ ــنــ ــ ــمــ ــ وأكــــــــــد الــ
حـــق جــمــيــع الـــــدول غــيــر الــقــابــل 
ــتــــصــــرف فــــــي االنـــــتـــــفـــــاع مــن  ــلــ لــ
للطاقة  السلمية  االستخدامات 
الـــنـــوويـــة والــــمــــجــــاالت الـــعـــديـــدة 
ــة تــحــقــيــق  ــيـ ــمـ لــتــطــبــيــقــاتــهــا وأهـ
تبادل  في  االستفادة  من  المزيد 
الـــمـــعـــارف والـــتـــقـــنـــيـــات الـــنـــوويـــة 
والنامية  الصناعية  البلدان  بين 
ــى حـــــــد ســــــــــــــواء، وتـــشـــجـــيـــع  ــ ــلـ ــ عـ
والسلمية  اآلمنة  االستخدامات 
ــزام  ــتــ ــع االلــ لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة، مــ
واألمان  األمن  ضمانات  بتطبيق 
المنشآت  تخضع  وأن  الــنــوويــيــن 
والبرامج النووية كافة للضمانات 

الشاملة للوكالة الدولية للطاقة 
الــــذريــــة، بــمــا ال يـــعـــرض الــســلــم 

واألمن الدوليين للخطـر. 
وأوضــــــــــح فـــــي هـــــــذا الــــصــــدد 
أهمية أن يسمح الصك القانوني 
ــــدول بــتــطــويــر  ــلـ ــ الــمــســتــقــبــلــي لـ
الــطــابــع  ذات  الـــنـــوويـــة  الـــبـــرامـــج 
تحقيق  فــي  يسهم  بما  السلمي، 
الـــتـــنـــمـــيـــة لـــشـــعـــوب الـــمـــنـــطـــقـــة، 
يـــؤكـــد ضــــــرورة إخــضــاع  عــلــى أن 
النووية  والــمــرافــق  المنشآت  كــل 
الوكالة  لضمانات  المنطقة  فــي 
ــة، وأن  ــ ــذريـ ــ الـ الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
يحدد آليات واضحة للتحقق من 
مدى امتثال الــدول، واإلجــراءات 

التي يمكن اللجوء إليها في حال 
عدم تعاون أي دولة في المنطقة 
ــع الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  مــ

الذرية.
ــيـــر جـــمـــال  كـــمـــا حــــــّث الـــســـفـ
فـــــــارس الــــرويــــعــــي، الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اإلســـامـــيـــة اإليـــرانـــيـــة بــوصــفــهــا 
ودولـــة طرف  المنطقة  فــي  دولـــة 
تنفيذ  ضـــرورة  على  المؤتمر  فــي 
ــة  ــيــ جـــمـــيـــع الــــتــــزامــــاتــــهــــا الــــدولــ
المجتمع  أمــام  الكامل  والتعاون 
الدولية للطاقة  والوكالة  الدولي 
القضايا  لمعالجة جميع  الذرية 
ببرنامجها  الــمــتــعــلــقــة  الــعــالــقــة 
ــووي، بـــمـــا يــضــمــن طــبــيــعــتــه  ــ ــنـ ــ الـ

ــيــــة أن  الـــســـلـــمـــيـــة، مـــــؤكـــــدا أهــــمــ
تــكــون عــمــلــيــة ســيــر الــمــفــاوضــات 
بـــيـــن الـــــــــدول األطــــــــــراف مــبــنــيــة 
شــروط  ودون  النوايا  حسن  على 
مـــســـبـــقـــة وتـــتـــســـم بـــــــروح الــعــمــل 
بشكل جماعي وتجاوز الخافات 
والــمــســائــل الــمــتــكــررة وااللــتــقــاء 
والبناء  المشتركة  النقاط  عند 
الــدورة  ومخرجات  مجريات  على 
الــــهــــدف  إن  حــــيــــث  ــة،  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
جميع  الــتــزام  يتطلب  الــمــنــشــود 
استثناء  دون  ومن  المنطقة  دول 
ــواع األســلــحــة  ــ ــ بــحــظــر جــمــيــع أنـ
النووية وتقديم تعهدات متساوية 

ومتبادلة في هذا الشأن.

�ل��ب��ح��ري��ن ت����ؤك���د �أه��م��ي��ة �إن�������ش���اء م��ن��ط��ق��ة خ��ال��ي��ة

م���ن �لأ����ش���ل���ح���ة �ل���ن����وي���ة ف���ي �ل�������ش���رق �لأو����ش���ط

} جانب من اجتماع الدورة الثانية للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية باألمم المتحدة.

أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة أنـــه عــلــى ضـــوء مــوافــقــة 
المتعلقة  الــخــدمــات  تــدشــيــن  عــلــى  الــــــوزراء  مــجــلــس 
الوطنية  البوابة  المدني، عبر  العامة للدفاع  بــاإلدارة 
الفريق  توجيهات  على  وبناء  االلكترونية،  للحكومة 
أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية, 
وفي إطار تبني الوزارة خطة متكاملة للتحول الرقمي 
اإللكترونية  األنظمة  إلى  وفاعلية  بكفاءة  واالنتقال 
الــمــعــلــومــات  هــيــئــة  أطــلــقــت  الخدمات,  تــقــديــم  فـــي 
العامة  اإلدارة  مــع  بالتعاون  اإللكترونية  والحكومة 
بوابة  عبر  الــخــدمــات  مــن  الــمــدنــي مجموعة  لــلــدفــاع 
الــحــكــومــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة. مـــن بــيــن هــــذه الــخــدمــات 
شروط  استيفاء  بشهادة  المتعلقة  تلك  االلكترونية 
للمباني  الحريق  من  والوقاية  الحماية  واحتياجات 
القائمة من خال خدمات تقديم طلب إصدار شهادة 
والوقاية,  الــحــمــايــة  واحــتــيــاجــات  شــــروط  اســتــيــفــاء 
حالة  عن  االستعام  الشهادة,  صاحية  من  التحقق 
والسامة  الحماية  اشتراطات  وخدمة عرض  الطلب 
للمنشآت. وتتيح الخدمة اإللكترونية لمقدم الطلب 
االستمارة  ومـــلء  اإللــكــتــرونــي  المفتاح  عبر  الــدخــول 
وذلك  الطلب,  وتقديم  المطلوبة  المستندات  وإرفــاق 

خال فترة ال تتجاوز 10 دقائق.  كما تشمل الخدمات 
المتعلقة بمعدات األمن والسامة, والتي مازالت في 
طور التطوير إصدار وتجديد تراخيص عدم الممانعة 
الستيراد وبيع معدات الحريق, إدارة وإصدار وتجديد 
تــراخــيــص مــعــدات الــحــريــق والــســامــة والــتــحــقــق من 
صاحيتها وعرض قائمة الشركات المرخصة. وتتيح 
إمكانية  الطلب  لمقدم  اإللكترونية  الــخــدمــات  باقة 
تــقــديــم طــلــبــات إصــــدار الــتــصــاريــح إلــكــتــرونــيــًا، حيث 
يــمــكــن لــمــقــدم الــطــلــب الـــدخـــول عــلــى الــخــدمــة عبر 
تراخيص  إصــدار  طلب  وتقديم  اإللكتروني  المفتاح 
عدم ممانعة الستيراد وبيع معدات الحريق والسامة 
عـــن طـــريـــق مــــلء اســـتـــمـــارة تــقــديــم الــطــلــب. ويــســهــم 
الحضور  إلغاء  في  الخدمة  تقديم  في  التطوير  هذا 
الكترونية  قــنــاة  وتــوفــيــر  الطلب,  لــمــقــدم  الــشــخــصــي 
أو  الشهادة  من  الكترونية  ونسخة  الطلبات  لتقديم 
عن  عــوضــًا  إلــكــتــرونــيــًا  الــرســوم  وتحصيل  الترخيص 
والقضاء على  الشيكات,  أو  النقدية  التحصيل  آليات 
متابعة  عملية  وتيسير  للمستندات  الــورقــي  الــتــداول 
سير الطلب وتقليص عدد المكاتب األمامية المعنية 

بتقديم الخدمة واستام الطلبات.

�ل��ح��ك���م��ة �لإل���ك���ت���رون���ي���ة و�ل����دف����اع �ل��م��دن��ي
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} جانب من الندوة الإفترا�ضية.

احـــتـــفـــاالت مملكة  ــار  ــ إطـ فـــي 
البحرينية  الــمــرأة  بيوم  البحرين 
لــهــذا الـــعـــام تــحــت شــعــار )الـــمـــرأة 
الوطنية..  التنمية  في  البحرينية 
معطاء(  وطــن  فــي  ارتــقــاء  مسيرة 
للمباحث  الــعــامــة  اإلدارة  أقــامــت 
افتراضية  نــدوة  الجنائية  واألدلـــة 
بمشاركة  المناسبة  بهذه  احتفاال 
للشرطة  العامة  اإلدارة  عام  مدير 
ــلــــى  الـــنـــســـائـــيـــة والــــمــــجــــلــــس األعــ
للمرأة فضًا عن مشاركة عدد من 

منتسبات اإلدارة.
وخال كلمته، قال مدير عام 
واألدلـــة  للمباحث  الــعــامــة  اإلدارة 
العام  هــذا  االحتفال  إن  الجنائية 
يــأتــي مــتــزامــنــًا مــع مــنــاســبــة مــرور 
المجلس  تــأســيــس  عــلــى  عــامــًا   20
ــلـــمـــرأة، مـــشـــيـــرًا إلــــى أن  األعـــلـــى لـ
للمباحث  العامة  اإلدارة  احتفال 
المناسبة  بهذه  الجنائية  واألدلـــة 
البحرينية  الـــمـــرأة  لــتــكــريــم  يــأتــي 
فــي جــمــيــع الــمــجــاالت، واســتــذكــار 
عديدة  مكاسب  من  لها  تحقق  ما 
ــل دعـــــم ومـــســـانـــدة حــضــرة  فــــي ظــ
بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــبــاد 

الملكي  السمو  وصــاحــب  المفدى 
األمــــــيــــــر ســــلــــمــــان بــــــن حــــمــــد آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
الوزراء، متوجهًا بالشكر والتقدير 
الــــى صــاحــبــة الـــمـــبـــادرة الــكــريــمــة 
لـــاحـــتـــفـــاء بـــالـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة 
صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــرة 
آل خليفة  إبــراهــيــم  بــنــت  ســبــيــكــة 
قرينة عاهل الباد المفدى رئيسة 

المجلس األعلى للمرأة. 
الشيخة  ألــقــت  جــانــبــهــا،  مـــن 
آل خليفة مساعد  راشد  دينا بنت 
األمـــيـــن الـــعـــام لــلــمــجــلــس األعــلــى 
لــلــمــرأة كــلــمــت تــطــرقــت فــيــهــا إلــى 
جـــهـــود الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
ــم  ــــن أجــــــل دعـ ــيـــس مـ ــأسـ ــتـ ــذ الـ ــنـ مـ
لتقوم  البحرينية  الــمــرأة  وتمكين 
ــل وجـــــــه فــي  ــ ــمـ ــ ــى أكـ ــلــ ــا عــ ــ ــ ــدورهـ ــ ــ بـ
لمملكة  الشاملة  التنمية  مسيرة 
وأكـــدت عــراقــة مشاركة  الــبــحــريــن، 
الـــمـــرأة وجــهــود الــمــجــلــس األعــلــى 
ــاد ثــقــافــة  ــجــ ــن أجـــــل إيــ ــرأة مــ ــمـ ــلـ لـ
ــوازن بـــيـــن الــجــنــســيــن ووضــــع  ــ ــتـ ــ الـ
الــســيــاســات الــداعــمــة وخــاصــة في 

المجال األمني.
العميد منى  ألقت  ذلك،  بعد 

علي عبدالرحيم مدير عام اإلدارة 
عضو  النسائية  للشرطة  الــعــامــة 
كلمة  لـــلـــمـــرأة  األعـــلـــى  الــمــجــلــس 
وجـــهـــت فــيــهــا الــتــحــيــة والــتــقــديــر 
البحرينيات بوجه عام  إلى جميع 
وإلى العامات في المجال األمني 
التهنئة  كما وجهت  بشكل خــاص، 
ــو الـــمـــلـــكـــي  ــمــ ــة الــــســ ــبــ ــاحــ إلـــــــى صــ
آل  إبــراهــيــم  بــنــت  األمـــيـــرة سبيكة 
ــا لــتــمــكــيــن  ــهـــودهـ خــلــيــفــة عـــلـــى جـ

المرأة البحرينية.
ــا ألـــــقـــــت الـــــــرائـــــــد ريــــم  ــمــ ــيــ فــ
ــة نــــيــــابــــة عــن  ــمــ ــلــ عــــبــــدالــــغــــنــــي كــ
فــيــهــا  أشـــــــارت  اإلدارة  مـــنـــســـوبـــات 
للمرأة  يــوم  تخصيص  أهمية  إلــى 
األوان  ذلـــــك  ــنــــذ  ومــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
ــرأة تـــحـــتـــل مــكــانــة  ــ ــمـ ــ ــبـــحـــت الـ أصـ
التنمية  مــشــاريــع  كــل  فــي  متميزة 
الدكتورة  تطرقت  كما  بالمملكة، 
نــــورة آل ســنــان إلـــى جــهــود الــمــرأة 
الــعــامــلــة فــي الــمــجــال األمــنــي في 
ــمــــة ورفـــــع  ــريــ مــــجــــال كــــشــــف الــــجــ
تبخل  ال  ــرأة  ــمـ الـ وأن  الــبــصــمــات، 
بالعمل الدؤوب لتلبية نداء الوطن 
والعمل على مختلف القضايا في 

كل المجاالت األمنية. 

�لإد�رة �لعام�ة للمباح�ث و�لأدل�ة �لجنائي�ة تقي�م 

ن�دوة �فتر��شي�ة �حتف�ال بي��م �لم�ر�أة �لبحرينية

بها حاليا  التي يقوم  الــزيــارة  إطــار  في 
بن  طارق  الفريق  عقد  المتحدة،  للمملكة 
الــعــام سلسلة  األمـــن  رئــيــس  الحسن  حسن 
تحيات  بــنــقــل  استهلها  االجــتــمــاعــات،  مــن 
الــفــريــق أول الــشــيــخ راشــــد بــن عــبــداهلل آل 
خليفة وزير الداخلية للمجتمعين وتقديره 
الثنائية  الــعــاقــات  فــي  الــحــاصــل  لــلــتــطــور 
المتحدة  والمملكة  البحرين  مملكة  بين 

وخاصة في الجانب األمني.
فــقــد تــــرأس الــفــريــق طــــارق بـــن حسن 
ومــارك تشالين  العام  رئيس األمن  الحسن 
ــوزارة  ــ ــيـــس تـــطـــويـــر الـــكـــفـــاءة الـــدولـــيـــة بــ رئـ
الــداخــلــيــة فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة فــريــق 
الـــعـــمـــل األمــــنــــي الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن وزارتــــــي 
الــداخــلــيــة فــي الــبــلــديــن بــحــضــور عـــدد من 
رئيس  قــدم  حيث  األمنية،  الجهات  ممثلي 
األمن العام إيجاًزا حول مستجدات الوضع 
ــنـــي فـــي الــبــحــريــن ومــســيــرة الــتــطــويــر  األمـ
والــتــحــديــث بـــــوزارة الــداخــلــيــة الــتــي أرســـى 
قواعدها وزير الداخلية، باإلضافة إلى عدد 
من مجاالت التعاون األمني بين الجانبين، 
كما أعـــرب رئــيــس األمـــن الــعــام عــن تقديره 
التعاون  أوجه  تعزيز  في  المبذولة  للجهود 

األمني بين البلدين الصديقين.

وتــــم خــــال االجـــتـــمـــاع بــحــث عــــدد من 
والتنسيق  بالتعاون  المتعلقة  الموضوعات 
ــنــــي مــنــهــا تـــعـــزيـــز األمــــــن الــســيــبــرانــي  األمــ
أعــلــى  وتــحــقــيــق  األداء  ــعـــدالت  مـ وتـــطـــويـــر 
مستويات التميز، باإلضافة إلى استعراض 
الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة، جــــراء تــنــفــيــذ قــانــون 

العقوبات البديلة في مملكة البحرين.
األمن  رئيس  اجتمع  ذاتــه،  السياق  في 
أمن  رئيس  نائب  كــوك  لــورا  والسيدة  العام 
الــمــواصــات فــي المملكة  ــوزارة  بــ الــطــيــران 
الــمــتــحــدة، حــيــث تـــم بــحــث تــقــريــر يتعلق 
ــي مــطــار  ــة فــ ــيـ ــنـ بــتــقــيــيــم اإلجـــــــــــراءات األمـ
تطوير  ومناقشة  الجديد  الدولي  البحرين 
اإلجـــــــــراءات األمـــنـــيـــة فــضــا عـــن مــجــاالت 
الموضوعات  من  وعــدد  والتنسيق  التعاون 

ذات االهتمام المشترك.
رئيس األمن العام عقد أيضا اجتماعا 
ــارســـن ممثل  ــل- بـ ــ ــع الــســيــد ديــفــيــد راســ مـ
ــانـــي والــخــبــيــر  ــريـــطـ ــبـ مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الـ
التخطيط  بكلية  للتطوير  االستراتيجي 
لــلــطــوارئ، وقـــد نــاقــش رئــيــس األمـــن الــعــام 
التخطيط  كــلــيــة  مـــع  الــقــديــمــة  الــعــاقــات 
بحريني مختص  كــادر  إعــداد  في  للطوارئ 
للمخاطر،  الوطنية  المصفوفة  وضــع  فــي 

التعاون المستقبلي في  وناقش أيضا سبل 
تشهدها  التي  والمخاطر  التهديدات  ظــل 
ديفيد  السيد  هنأ  كما  والــعــالــم،  المنطقة 
البحرين  العام بنجاح مملكة  رئيس األمن 
فـــي الــتــعــامــل مـــع جــائــحــة كــــورونــــا، حيث 
منهجية  الـــعـــام  األمـــــن  رئـــيـــس  اســـتـــعـــرض 
ــبـــحـــريـــن وخـــطـــطـــهـــا الــنــاجــحــة  مــمــلــكــة الـ
مع  التعامل  فــي  الشفافية  مــبــدأ  واعــتــمــاد 
اتباعها  تــم  الــتــي  واآللــيــات  كــورونــا  جائحة 
نــجــاحــات ملموسة  تــحــقــيــق  فـــي  وأســهــمــت 
ــادة الــنــاجــحــة والــتــوجــيــهــات  ــيـ ــقـ بــفــضــل الـ
السمو  صــاحــب  مــن  المستمرة  والــمــتــابــعــة 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي 

منذ بداية األزمة.
كما اجتمع رئيس األمن العام مع ممثلي 
ــنـــووي وبــحــث معهم  الــمــخــتــبــر الــوطــنــي الـ
الطاقة  توليد  فــي  الــنــوويــة  االســتــخــدامــات 
المتعلقة  األمــنــيــة  واإلجـــــــراءات  النظيفة 
السلمي  لاستخدام  النووية  بالمفاعات 
وإجراءات التعامل مع االنسكابات النفطية 
وخــــطــــط االســــتــــعــــداد لــــحــــاالت الــــطــــوارئ 
لـــخـــفـــض أضــــــــرار االســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة 
الرئيس  واستعرض  واإلشعاعية،  والنووية 
دور اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، كما 

العاقات  تطوير  بحث  االجتماع  خال  تم 
المجال،  هــذا  في  والتعاون  الــقــدرات  وبناء 
ــرات تــفــاهــم تــخــدم  ــذكــ تــمــهــيــدا لــتــوقــيــع مــ

الجهات المعنية بمملكة البحرين. 
إلى جانب ذلك، قام رئيس األمن العام 
بزيارة لمقر شرطة مقاطعة دورم، حيث تم 
خال الزيارة بحث استكمال أوجه التعاون 
والتنسيق األمني القائم في تبادل التجارب 
والـــخـــبـــرات والـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة والــفــنــيــة 
في  يسهم  بــمــا  مستقبا  تــطــويــرهــا  ــاق  وآفــ
رفع مستويات األداء وخاصة في المجاالت 
دورم  شرطة  من  فريق  يقوم  حيث  األمنية 
بـــإجـــراء ســلــســلــة مـــن الــتــدريــبــات فـــي وزارة 
الــداخــلــيــة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن تــهــدف إلــى 
المعتمدة  التدريبات  معايير  نفس  تطبيق 
قام  األمــن، كما  المتحدة لرجال  بالمملكة 
رئــيــس األمـــن الــعــام بــاالطــاع عــلــى أحــدث 
اآلليات لتلقي الباغات األمنية والشكاوى 
دورم،  لشرطة  التابعة  العمليات  غرفة  في 
اتخاذها  يتم  الــتــي  الشرطية  واإلجـــــراءات 
أثــنــاء الــتــعــامــل مــع هـــذه الــبــاغــات وأيــضــا 
باالستجابة  المختصة  الشرطة  تجهيزات 

للباغات والتعامل اليومي مع الجمهور. 

رئي��س �لأم�ن �لع�ام يعق�د �شل�ش�لة �جتماع�ات �أمني�ة خ�ال زيارت�ه

�لم�ش��ترك �لعم��ل �لأمن��ي  بينه��ا فري��ق  للمملك��ة �لمتح��دة م��ن 

} رئي�س االأمن العام خالل اجتماعاته االمنية في المملكة المتحدة.

تــنــطــلــق صــبــاح الـــيـــوم الــخــمــيــس وتــحــت رعـــايـــة سمو 
الملك  جــالــة  ممثل  خليفة  آل  حــمــد  بــن  نــاصــر  الــشــيــخ 
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشـــؤون الــشــبــاب أعــمــال مؤتمر »طب 
تــنــظــمــه وزارة الــصــحــة ومــركــز  ــذي  ــ الـــريـــاضـــي« والـ الــقــلــب 
الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي 
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  مع  بالتعاون  للقلب، 
 4-2 مــن  الــفــتــرة  خــال  للمؤتمرات  الخليج  بمركز  وذلـــك 
من  األول  الطبي  المؤتمر  هذا  عقد  ويأتي  ديسمبر2021. 
نــوعــه فـــي الــمــنــطــقــة كــخــطــوة رائـــــدة تــهــدف إلــــى تسليط 
الضوء وبحث األسباب التي تؤدي إلى حاالت الوفيات لدى 
ممارسة الرياضة في المماشي والصاالت الرياضية، حيث 
أبــرز  مــن  نخبة  جــانــب  مــن  كبيرة  مــشــاركــة  المؤتمر  يشهد 
الخبراء والمختصين من دول العالم في مجال طب القلب 
من  العاقة  ذات  الدقيقة  الطبية  والتخصصات  الرياضي 

داخل مملكة البحرين وخارجها.
كريمة  بتوجيهات  المؤتمر  هــذا  أعمال  عقد  ويعكس 
اهتمام  مــدى  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  مــن 
سموه باستقطاب أبرز المختصين في هذا المجال، وذلك 
أثناء  الــوفــاة  أســبــاب  ــة  دراسـ فــي  تسهم  بتوصيات  للخروج 
مــمــارســة الــنــشــاط الــريــاضــي واتـــخـــاذ اإلجــــــراءات الــازمــة 
للحد من هذه الظاهرة في المجتمع، وذلك حفاظًا على 
صحة وسامة الجميع من مواطنين ومقيمين على أرض 

المملكة.
ويــؤكــد الــدكــتــور ولــيــد بــن خليفة الــمــانــع وكــيــل وزارة 
الصحة بأن هذا المؤتمر يؤكد مدى حرص واهتمام سمو 
بــرامــج  تــوفــيــر  بأهمية  آل خليفة  بــن حــمــد  نــاصــر  الــشــيــخ 
بطريقة  الرياضة  ممارسة  على  للحث  وتوعوية  تثقيفية 
صحيحة وآمنة، كما يجسد مؤتمر »طب القلب الرياضي« 
ما توليه حكومة مملكة البحرين من اهتمام بالغ بالقطاع 
الــصــحــي وتــوفــيــر كــل الــســبــل الــداعــمــة لــلــرعــايــة الصحية 
والعلمية  الطبية  المستجدات  أحـــدث  ومتابعة  ومــواكــبــة 

الــمــتــعــلــقــة بــمــجــال الــطــب الـــريـــاضـــي والـــحـــد مـــن حـــاالت 
الــوفــيــات بــيــن الــريــاضــيــيــن، إلـــى جــانــب االهــتــمــام بصحة 
استقطاب  خــال  مــن  وذلــك  بأنواعها،  الــريــاضــة  ممارسي 
ومشاركة أهم الخبراء والمختصين واالستشاريين لتبادل 
الخبرات والمعلومات واستعراض أبرز الدراسات واألبحاث 
والــوقــائــيــة  والــعــاجــيــة  التشخيصية  واألســالــيــب  الــطــبــيــة 

الممكنة في هذا المجال.
اللجنة  رئيس  عــادل خليفة  الــدكــتــور  أكــد  مــن جانبه 
بن  بمركز محمد  القلب  كهرباء  رئيس  للمؤتمر  المنظمة 
خليفة آل خليفة التخصصي للقلب بأن رعاية سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ألعمال هذا المؤتمر يسهم في 
ومكانتها  المملكة  دور  إبـــراز  إلــى  الــرامــيــة  األهــــداف  دعــم 
المثمرة  بالجهود  مشيدًا  والــريــاضــيــة،  الطبية  العالمية 
األسباب  دراســـة  مهمتها  والــتــي  تشكيلها،  تــم  التي  للجنة 
ــاالت الـــوفـــاة الــمــتــكــررة فـــي الــمــمــاشــي  الــتــي تــقــف وراء حــ
والصاالت الرياضية وإيجاد الحلول والتشجيع على إجراء 
الفحوصات واتباع اإلرشادات المتعلقة بالصحة والسامة 

من قبل ممارسي الرياضة.
وأشار الدكتور عادل خليفة بأنه سيتم على مدار األيام 
الثاثة تنظيم نحو 40 محاضرة علمية باإلضافة إلى عدد 
5 ورش عمل متخصصة سيتم تقديمها من قبل ما يقرب 
وخــارج  داخـــل  مــن  المتحدثين  أبـــرز  مــن  متحدثا   30 مــن 
مملكة البحرين وهم من نخبة االستشاريين والمختصين، 
الموت  مــن  الوقاية  وطــرق  أســبــاب  ومناقشة  لبحث  وذلــك 
والسليمة  اآلمــنــة  واألســالــيــب  الرياضيين  عند  المفاجئ 
لــمــمــارســة الـــنـــشـــاط الـــريـــاضـــي والــمــنــشــطــات الــريــاضــيــة 
والــعــواقــب الصحية عــنــد الــريــاضــيــيــن، إلـــى جــانــب فــوائــد 
واالجتماعية  والنفسية  الصحية  الناحية  مــن  الــريــاضــة 
وغــيــرهــا مــن الــمــوضــوعــات، حــيــث مــن الــمــقــرر يــصــدر عن 
المؤتمر توصيات مهمة لدعم القطاع الصحي في المملكة 

بشكل عام ومجال الطب الرياضي على وجه الخصوص.

�ل��ي���م �ف��ت��ت��اح م���ؤت��م��ر »ط���ب �ل��ق��ل��ب �ل��ري��ا���ش��ي« 

ب��م�����ش��ارك��ة �أب�������رز �ل���خ���ب���ر�ء و�ل��م��خ��ت�����ش��ي��ن

كتبت زينب إسماعيل:
الـــصـــادرة من  كشفت أحـــدث األرقــــام 
أن  العقاري  والتسجيل  المساحة  جهاز 
مساحة جزر البحرين زادت 11 كيلومترا 
خــــال الـــــ7 ســـنـــوات الــمــاضــيــة بــــدءا من 
عام 2014 حتى عام 2020، وهو ما يرفع 

مساحتها بنسبة %1.4.
نحو  تبلغ  البحرين  مساحة  وكــانــت 
فيما تصل  كيلومترا في عام 2014،   774

حاليا إلى 785 كيلومترا.
ــادة الــكــبــرى لــلــمــســاحــة تــركــزت  الــــزيــ
فـــي جــــزر الــبــحــريــن وســـتـــرة والـــمـــحـــرق، 
الــبــحــريــن  جـــزيـــرة  مــســاحــة  زادت  حــيــث 
إلــى   2014 عــــام  فـــي  كــيــلــومــتــرا   616 مـــن 
وكــذا   ،2020 عـــام  فــي  كيلومترا   616.52
إلى  التي وصلت مساحتها  جزيرة سترة 
 .19.38 كــانــت  أن  بــعــد  كــيــلــومــتــرا   21.6
 72 إلــى  مساحتها  فوصلت  المحرق  أمــا 

كيلومترا بعد أن كانت 65.3 في 2014.
العاصمة  مــحــافــظــة  مــســاحــة  وتــبــلــغ 
تصل  حــيــن  فـــي  كــيــلــومــتــرا   488.5 نــحــو 

ــى  ــة الـــمـــحـــافـــظـــة الـــشـــمـــالـــيـــة إلـ ــاحـ ــسـ مـ
 ،78.86 والــجــنــوبــيــة  كــيــلــومــتــرا   145.67
بـــ72.05  المحرق  أخيرا محافظة  وتحل 

كيلومترا.
وتبلغ مساحة الباد بما فيها اليابسة 
والماء نحو 8 آالف و268 كيلومترا مربعا، 
نسبته  مـــا  اإلقــلــيــمــيــة  الــمــيــاه  تــشــكــل  إذ 
90.5% من المساحة اإلجمالية، وتصل 
أمـــا مساحة  كــيــلــومــتــرا،  نــحــو 7484  إلـــى 

اليابسة فتبلغ 785 كيلومترا. 
وتتكون البحرين من 40 جزيرة، أكبر 
تضم  التي  البحرين  جزيرة  الجزر  هــذه 
وتــشــكــل مساحة  )الــمــنــامــة(،  الــعــاصــمــة 
البحرين نحو 78% من إجمالي  جزيرة 
ــة، إذ تـــصـــل إلـــى  ــافــ ــزر كــ ــجــ الــ ــات  ــاحـ مـــسـ
616.5 كيلومترا، وتحل جزيرتا المحرق 
وأســــري فــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة مــن حيث 
كيلومترا،  بــــ72  تــقــدر  الــتــي  مساحتهما 
وفي المرتبة الثالثة تأتي جزر حوار التي 
تليها  كيلومترا،  بــــ52.1  مساحتها  تقدر 
ـــ21.60 كــيــلــومــتــرا، ثــم أم  ــ جــزيــرة ســتــرة بـ
بـ20.60 كيلومترا. وتتوزع باقي  النعسان 

الــمــســاحــات عــلــى كــل مــن الــنــبــيــه صالح 
التي  وجـــده  الــصــبــان  وأم  قليعة  وقــصــار 
وأقل.  كيلومتر  بين  ما  تتراوح مساحتها 

والملفت أن مساحة قصار قليعة تراجعت 
من 14 كيلومترا إلى 13 كيلومترا في عام 

.2017
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ال ت�جد درا�صة تثبت اأنه اأكرث ق�ة.. يف م�ؤمتر �صحفي للفريق الطبي:

التحديث على بروت�ك�الت اأخذ اجلرعة املن�صطة وحتذير من »االأمان الكاذب«
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 اخل�����������ط�����������اب ال��������ت��������ح��������ذي��������ري م�����������ن امل���������ت���������ح����������ر اجل�����������دي�����������د »غ���������������ر واق���������ع���������ي«

متام اأبو�صايف: 

للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن 

حتديث  عن  »كوفيد-19«  كورونا  لفريو�س 

للمتطعمني  املن�صطة  اجلرعة  بروتوكول 

الأول من دي�صمرب  اعتبارا من  واملتعافني، وذلك 

التعامل مع  ان م�صارات  اجلاري، م�صددين على 

املو�صوعة،  اخلطط  وفق  م�صتمرة  الفريو�س، 

حتى الو�صول اىل لالهداف. 

�صحفي  موؤمتر  يف  الطبي  الفريق  وقال 

ال�صحة  وزارة  وكيل  بح�صور  ام�س  ظهر  عقد 

املعدية  المرا�س  وا�صت�صاري  املانع،  وليد 

مناف  طبيب  مقدم  الع�صكري  امل�صت�صفى  يف 

املعدية  المرا�س  وا�صت�صارية  القحطاين، 

جميلة ال�صلمان انه قد تقرر خف�س مدة اجلرعة 

املن�صطة للمتعافني من �صنة واحدة اىل 6 ا�صهر 

اخذ  مدة  خف�س  اأي�صا  تقرر  فيما  التعايف،  من 

التطعيمات  على  للحا�صلني  املن�صطة  اجلرعة 

ا�صرتازنيكا«  و»كوف�صيلد-  بوتنيك«  »فايزر- 

و»�صبوتنيك« للبالغني - 18 عاًما فما فوق - اإىل 

ثالثة ا�صهر فقط بدلً من �صتة ا�صهر. 

العالجي  الربوتوكل  حتديث  يق�صي  كما 

اأن احلا�صلني على  اإىل   - الطبي  الفريق  - وفق 

لقاح �صينوفارم من البالغني - 18 عاًما اىل 39 

عاًما - فيمكنهم احل�صول على اجلرعة املن�صطة 

- �صواء من لقاح فايزر - اأو �صينوفارم - وذلك 

فيما  الثانية،  اجلرعة  من  اأ�صهر   3 مرور  بعد 

فوق، واحلا�صلني  وما  عاًما  للبالغني 40  ميكن 

املن�صطة من  اخذ اجلرعة  �صينوفارم،  لقاح  على 

بعد  »�صينوفارم«  اأو  بوتنيك«  »فايزر-  لقاح 

مرور �صهر واحد فقط على اخذ اجلرعة الثانية. 

يف  ال�صعار  اأن  على  الطبي  الفريق  واأكد 

اللون  اإىل  يتغري  تطبيق »جمتمع واعي« �صوف 

لخذ  املوؤهلني  جلميع  تلقائي  ب�صكل  الأ�صفر 

فيما  اأم�س،  يوم  من  اعتباًرا  املن�صطة  اجلرعة 

بعد  الأخ�صر جمدداً  اللون  اىل  الإ�صعار  �صيعود 

اخذ اجلرعة املن�صطة. 

ودعا الفريق الطبي جميع املوؤهلني للتوجه 

اأعلنت وزارة ال�صحة  اىل املراكز ال�صحية، التي 

عنها، وذلك لخذ اجلرعة املن�صطة دون احلاجة 

جميع  ان  على  موؤكدين  م�صبق،  موعد  لخذ 

التطعيمات،  بخ�صو�س  املتخذة  القرارات 

واجلرعات املن�صطة، تاأتي وفقاً لخر امل�صتجدات 

املعنيني يف جلنة  قبل  تتم من  التي  والدرا�صات 

التطعيمات اىل جانب اخر الدرا�صات العلمية يف 

هذا ال�صاأن. 

كما �صدد الفريق الطبي، على اأهمية موا�صلة 

والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  بكافة  اللتزام 

يف  ي�صهم  مبا  عنها  املعلن  والقرارات  الوقائية 

ومتحوارته  كورونا،  فريو�س  انت�صار  من  احلد 

وجدد  واملقيميني.  املواطنني  �صالمة  على  حفاظا 

الكاذب،  الأمان  من  التحذيرات  الطبي  الفريق 

والعودة  امن  الو�صع  باأن  ال�صعور  وتبعات 

موؤكدين  الحرتازات،  تطبيق  يف  الرتاخي  اىل 

بالإجراءات  التام  اللتزام  موا�صلة  اأهمية  على 

الحرتازية.

املانع  اكد  ال�صحافيني،  اأ�صئلة  ويف رّد على 

على ان اململكة تتخذ كافة الإجراءات الحرتازية، 

وب�صكل م�صتمر، حيث دائما هناك حالة ا�صتعداد 

ا�صرتاتيجية  اأي م�صتجدات، وتتبع  للتعامل مع 

قائمة منذ بداية اجلائحة يف فرباير 2020. 

اىل  القادمني  جميع  ان  على  املانع  و�صّدد 

ان  اىل  لفًتا  الفح�س،  اىل  يخ�صعون  اململكة 

البحرين تر�صد اأول باأول اأي تغريات للفريو�س، 

يف  املتبع  العالجي  الربوتوكل  ان  على  موؤكًدا 

املتبعة  العالجية  اخلطط  اجنح  من  البحرين، 

من  البحرين  تعترب  فيما  العامل،  م�صتوى  على 

قامت  التي  التطعيم  حمالت  يف  املتقدمة  الدول 

بها، وهي من اأوائل دول العامل التي طبقت اخذ 

اجلرعة املن�صطة. 

كما اأكد املانع، ان البحرين قد قامت بتفعيل 

القائمة احلمراء، حت�صًبا للخطورة التي قد تاأتي 

فيها،  الوبائية  للحالة  وفًقا  الدول  بع�س  من 

ملعايري  وفًقا  ياأتي  الدول  ادراج  ان  على  م�صدًدا 

كل  من حق  فيها، حيث  الوبائية  احلالة  قيا�س 

دولة اتخاذ ما تراه منا�صًبا من قرارات حلماية 

�صكانها. 

اذا  وما  لـ»الأيام«،  �صوؤال  على  رّد  ويف 

ا�صتخدم  الذي  »املرعب«  الإعالمي  كان اخلطاب 

»اوميكرون«  اجلديد  املتحور  من  للتحذير 

�صرعة  حيث  من  ل�صيما  واقعي  خطاب  هو 

النت�صار والفتك بامل�صابني، اكدت ال�صلمان على 

اأي  تثبت  مل  واقعًيا، حيث  يكن  مل  اخلطاب  ان 

درا�صات علمية ان املتحور اجلديد هو ا�صرع من 

املتحورات ال�صابقة، او اكرث منها قوة. 

الذي  الإعالمي  »اخلطاب  ال�صلمان:  وقالت 

خطاب  لي�س  اجلديد،  املتحور  حول  ا�صتخدم 

�صريع  انه  اثبتت  علمية  دلئل  ول  واقعي، 

كما  ال�صابقة،  املتحورات  من  اقوى  او  النت�صار 

حتى  اثبتت  اأجريت  التي  الدرا�صات  جميع  ان 

الن قدرة اللقاحات على التعامل مع املتحورات، 

اكت�صاف  على  قادرة  امل�صحة  فح�س  ا  واأي�صً

الإ�صابة باملتحور اجلديد«. 

الوقاية  زالت  ل  »بالطبع  وتابعت: 

مع  للتعامل  ال�صبل  اف�صل  هي  والتطعيمات 

الفريو�س ومتحوارته. 

لخذ  النا�س  جميع  ندعو  لذلك  واأ�صافت، 

املعلومات من امل�صادر العلمية املوثوقة. 

ويف رّد على �صوؤال، اكدت ال�صلمان على ان 

ارتفاع احلالت التي �صهدته البالد خالل اليومني 

الفحو�صات،  زيادة  عن  ناجته  هي  املا�صيني، 

عن  ناجت  هو  الطفيف  الرتفاع  هذا  ان  معتربة 

الرتاخي باتباع الإجراءات الحرتازية. 

هناك  ان  على  القحطاين  اكد  جانبه،  ومن 

املخت�صة  البحوث  باإعداد  ا  خمت�صً طبًيا  فريًقا 

خل�صت  حيث  ومّدتها،  التطعيم،  بجرعات 

اأهمية  اىل  اأجريت  التي  والأبحاث  الدرا�صات 

واجلرعة  الثانية  اجلرعة  بني  ما  املدة  تقلي�س 

ان  نافًيا  لذلك،  املوؤهلني  لالأ�صخا�س  املن�صطة 

تكون هناك اأي اأبحاث قد خل�صت حتى الآن اىل 

اأهمية اخذ جرعة من�صطة رابعة. 

املكت�صبة  املناعة  ان  على  القحطاين  و�صّدد 

نتيجة الإ�صابة بالفريو�س - اأي ما بعد التعايف 

- لي�صت كافية، حيث وحده اللقاح القادر على 

تكوين مناعة كافية امام املتحورات.

يف حفل نّظمه قطاع �ص�ؤون املدار�ض مبنا�صبة ي�م املراأة البحرينية

تكرمي 47 من القيادات التعليمية الن�صائية وع�ص�ات جمل�ض كلية املعلمني

املراأة  نّظم قطاع �صوؤون املدار�س بوزارة الرتبية والتعليم احتفالية مبنا�صبة يوم 

منت�صبات  لتكرمي  وذلك  الوطني،  امليثاق  �صرح  مبركز  املنا�صبات  قاعة  يف  البحرينية 

القطاع والقطاعات ال�صريكة واملتعاونة بوزارة الرتبية والتعليم بالإ�صافة اإىل ع�صوات 

املراأة  الفعالية لالحتفال مبا حققته  البحرين للمعلمني. وتاأتي هذه  اإدارة كلية  جمل�س 

البحرينية من اإجنازات يف خمتلف مواقع العمل، نظًرا ملا حتظى به من دعم ورعاية من 

جاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، وما تتمتع به من مكانة قيادية 

العهد  اآل خليفة ويل  الأمري �صلمان بن حمد  امللكي  ال�صمو  رفيعة مب�صاندة من �صاحب 

رئي�س جمل�س الوزراء.

املدار�س  العام ل�صوؤون  املدير  اأحمد  الدكتور حممد مبارك بن  املنا�صبة، عرّب  وبهذه 

رئي�س جمل�س اإدارة كلية البحرين للمعلمني عن �صكره وامتنانه ل�صاحبة ال�صمو امللكي 

الأمرية �صبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة جاللة امللك املفدى رئي�صة املجل�س الأعلى 

البحرينية  باملراأة  والحتفاء  لالحتفال  ال�صنوية  املنا�صبة  هذه  تخ�صي�س  على  للمراأة، 

ومنجزاتها، موؤكًدا اأن قطاع التعليم يفخر بالكفاءات الن�صائية املتميزة التي تقود العملية 

التعليمية يف خمتلف مواقع العمل بوزارة الرتبية والتعليم.

للمعلمني  البحرين  كلية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املدار�س  ل�صوؤون  العام  املدير  وقال 

اإن العنا�صر الن�صائية يف وزارة الرتبية والتعليم ت�صكل ما يزيد عن 64٪ من اإجمايل 

ن�صب  حققت  قد  البنات  مدار�س  كون  عن  ف�صاًل  التعليم،  يف  العاملة  الب�صرية  القوى 

بحرنة جتاوزت 98٪، مبا يوؤكد قدرة املراأة البحرينية ومتيزها يف التعليم. كما عرّب عن 

اعتزازه بتواجد ع�صوات جمل�س اإدارة كلية البحرين للمعلمني �صمن املكرمني يف احلفل 

نظًرا للعالقة الوثيقة وال�صراكة الدائمة بني الوزارة والكلية، والتي اأثمرت اإعداد وتدريب 

الآلف من املعلمني البحرينيني والقيادات الرتبوية املتميزة.

كفاية  والأ�صتاذة  التعليمية  اخلدمات  قطاع  اأحمد  بن  مبارك  الدكتور حممد  و�صكر 

حبيب العنزور الوكيل امل�صاعد للخدمات التعليمية على تنظيم احلفل وتنفيذه، كما �صكر 

ال�صيخ حمد بن عي�صى اآل خليفة مدير عام �صرح امليثاق الوطني على ال�صت�صافة وح�صن 

ا�صتقبال املكّرمني.

وقد مت بعد ذلك تكرمي 47 من القيادات التعليمية والإدارية الن�صائية بقطاع �صوؤون 

فيلم  عر�س  مت  كما  تقديرية،  و�صهادات  دروًعا  مبنحهم  امل�صاندة  والقطاعات  املدار�س 

وثائقي ق�صري عن اإجنازات املراأة البحرينية يف قطاع التعليم.

البحرين تدع� جلعل ال�صرق االأو�صط 

منطقة خالية من اأ�صلحة الدمار

من  خالية  منطقة  اإن�صاء  اأهمية  البحرين  مملكة  اأكدت 

ال�صرق  يف  الأخرى  ال�صامل  الدمار  واأ�صلحة  النووية  الأ�صلحة 

الأو�صط تنفيًذا لقرار موؤمتر مراجعة معاهدة عدم النت�صار لعام 

الإقليميني  وال�صلم  الأمن  على  احلفاظ  ي�صهم يف  1995م، مبا 

والدوليني. 

فار�س  جمال  ال�صفري  األقاها  التي  الكلمة  خالل  ذلك  جاء   

الرويعي، املندوب الدائم ململكة البحرين لدى الأمم املتحدة يف 

منطقة  باإن�صاء  املعني  للموؤمتر  الثانية  الدورة  يف  نيويورك، 

خالية من الأ�صلحة النووية واأ�صلحة الدمار ال�صامل الأخرى يف 

ال�صرق الأو�صط، والتي بداأت اأعمالها يوم الثنني. 

 واأكد املندوب الدائم دعم مملكة البحرين للجهود الرامية اإىل 

انت�صارها،  اإي�صالها ومنع  ال�صامل وو�صائل  الدمار  اأ�صلحة  نزع 

حيث ان�صمت اململكة اإىل معاهدة عدم انت�صار الأ�صلحة النووية 

1988م،  �صنة  يف  البيولوجية  الأ�صلحة  حظر  ومعاهدة 

ومعاهدة حظر الأ�صلحة الكيميائية يف �صنة 1997م. كما اأنها 

ع�صو يف جميع التفاقيات الدولية يف جمال ال�صالمة النووية 

التي ت�صم التفاقية الدولية للق�صاء على اأعمال الإرهاب النووي 

مع  التفاق  على  اململكة  �صّدقت  كما  النووي.  الأمان  واتفاقية 

اإطار  يف  ال�صمانات  لتطبيق  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

معاهدة عدم انت�صار الأ�صلحة النووية والربوتوكول املرفق به. 

مملكة  اإن�صاء  اإىل  الرويعي  فار�س  جمال  ال�صفري  واأ�صار 

البحرين اللجنة الوطنية ب�صاأن حظر ا�صتحداث واإنتاج وتخزين 

والتي  الأ�صلحة  تلك  وتدمري  الكيميائية  الأ�صلحة  وا�صتعمال 

املخت�صة  اجلهة  اإنها  الرئي�صية، حيث  املهام  من  بعدد  ت�صطلع 

ال�صامل  الدمار  واأ�صلحة  املتعلقة مبواد  الأن�صطة  كافة  مبراقبة 

الت�صريعات  مراجعة  خالل  من  �صوؤونها  وتنظيم  باأنواعها، 

الدولية  املعايري  لأحدث  وفًقا  حتديثها  على  والعمل  النافذة 

الدمار  باأ�صلحة  العالقة  ذات  الدولية  التفاقيات  يف  الواردة 

ال�صامل.

اجلمهورية  الرويعي،  فار�س  جمال  ال�صفري  حّث  كما 

الإ�صالمية الإيرانية بو�صفها دولة يف املنطقة ودولة طرف يف 

املوؤمتر على �صرورة تنفيذ جميع التزاماتها الدولية والتعاون 

الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة  الدويل  املجتمع  اأمام  الكامل 

ملعاجلة جميع الق�صايا العالقة املتعلقة بربناجمها النووي، مبا 

ي�صمن طبيعته ال�صلمية.
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ــام  الإع �ــشــ�ؤون  م�شت�شار  ــاد  اأ�ــش

العهد عي�شى بن عبدالرحمن  بدي�ان ويل 

ك�شريك  البحرينية  املراأة  بتقدم  احلمادي 

يف  ال�شاملة  التنم�ية  امل�شرية  يف  فاعل 

�شاحب  ح�شرة  بقيادة  البحرين  مملكة 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلالة 

اهلل ورعاه. املفدى حفظه  الباد  عاهل 

برئا�شة  احلك�مة  ت�ليه  مبا  ون�ه   

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

بتعزيز  اهتمام  من  اهلل  حفظه  الــ�زراء 

تقدم املراأة واإ�شهاماتها يف كافة املجالت.

الإعــام  �ــشــ�ؤون  م�شت�شار  ــع  ورف  

التهاين  ــدق  اأ�ــش العهد  ويل  ــديــ�ان  ب

امللكي  ال�شم�  �شاحبة  اإىل  والتربيكات 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية 

رئي�شة  املــفــدى  الــبــاد  عاهل  قرينة 

ي�م  مبنا�شبة  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

البحرينية. املراأة 

عبدالـله بن حمد يهنئ مبنا�سبة االحتفال بيوم املراأة البحرينية
حمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شم�  رفع 

امللك  جلالة  ال�شخ�شي  املمثل  خليفة  اآل 

للبيئة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  املفدى 

اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام  اأ�شمى 

بن  حمد  امللك  اجلالة  �شاحب  ح�شرة 

املفدى،  الباد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

ال�شم� امللكي الأمري �شلمان  واإىل �شاحب 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

ال�شم�  �شاحبة  واإىل  ال�زراء،  جمل�س 

اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي 

رئي�شة  املفدى  الباد  عاهل  قرينة  خليفة 

الأعلى للمراأة مبنا�شبة الحتفال  املجل�س 

ياأتي حتت  البحرينية والذي  املراأة  بي�م 

التنمية  يف  البحرينية  »املراأة  عن�ان 

وطن  يف  ارتقاء  م�شرية  ال�طنية.. 

معطاء«. 

ال�شيخ  �شم�  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه 

و�شلت  ما  اأن  خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل 

هامة  مكانة  من  البحرينية  املراأة  اإليه 

ح�شرة  لدن  من  ال�شامية  الرعاية  جت�شد 

بن  حمد  ال�الد  امللك  اجلالة  �شاحب 

املفدى  الباد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

ودعم  ال�شاملة  التنم�ية  للم�شرية 

كما  البحرينية،  املراأة  لتمكني  جالته 

الثاقبة  ال�شرتاتيجية  الروؤى  تعك�س 

�شاهمت  التي  ال�شامية  والت�جيهات 

يف  اإ�شهاماتها  وتعزيز  حق�قها  نيل  يف 

�شم�ه  من�ها  والتنمية،  البناء  عملية 

ال�شم�  �شاحب  ومتابعة  واهتمام  بدعم 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

خال  من  ومتكينها  البحرينية  للمراأة 

تبنتها  التي  واملبادرات  ال�شرتاتيجيات 

اأول�يات عملها. احلك�مة وجعلتها من 

حمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شم�  واأ�شار 

�شاحبة  وم�شاندة  دعم  اأن  اإىل  خليفة  اآل 

رئي�شة  املفدى  الباد  عاهل  قرينة  ال�شم� 

البحرينية  للمراأة  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

ريادتها  من  عزز  امل�اقع  خمتلف  يف 

املنا�شب،  من  العديد  تب�وؤ  من  ومكنها 

اخلطط  تنفيذ  يف  الفاعلة  وامل�شاركة 

م�شرية  دعم  يف  �شاهمت  التي  والربامج 

النماء والزدهار ململكة البحرين. 

البحرينية  املراأة  اأن  �شم�ه  واأ�شاف   

اأثبتت جدارتها وحققت جناحات متميزة 

الذي  الأمر  وه�  امل�اقع،  من  العديد  يف 

الرائدة  وقدراتها  كفاءتها  مدى  ي�ؤكد 

ت�شهدها  التي  التنمية  عملية  تعزيز  يف 

�شم�ه  م�شيًدا  املجالت،  �شتى  يف  اململكة 

يف  البحرينية  »املراأة  عن�ان  باختيار 

التنمية ال�طنية.. م�شرية ارتقاء يف وطن 

ياأتي  الذي  العام  هذا  لاحتفال  معطاء« 

متزامًنا مع مرور 20 عاماً على تاأ�شي�س 

�شاحبة  بقيادة  للمراأة  العلى  املجل�س 

ال�شم� امللكي الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم 

املفدى  الباد  عاهل  قرينة  خليفة  اآل 

واهتمامها  دعمها  ت�يل  التي  اهلل  حفظها 

وم�شاركتها  البحرينية  باملراأة  الكبريين 

يف بناء نه�شة مملكة البحرين احلديثة.

�شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد

�شمو ال�شيخ حممد بن �شلمان

ال�شيخ عي�شى بن �شلمان �شمو 

ال�شيخ اأحمد بن حممد

احلمادي عبدالرحمن  بن  عي�شى 

منوًها باهتمام الربامج واخلطط احلكومية بها.. �سلمان بن عبداهلل:

املراأة البحرينية غدت �سريًكا فاعاًل يف نه�سة البحرين احل�سارية
رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل  بن  �شلمان  ال�شيخ  اأكد 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز 

الذي  البحرينية  املراأة  ي�م  باأن  العقاري  التنظيم  م�ؤ�ش�شة 

منا�شبة  يعترب  عام  كل  من  دي�شمرب  �شهر  من  الأول  ي�شادف 

وطنية م�شيئة ن�شتذكر من خالها ما حققته املراأة البحرينية 

من اإجنازات وما اأ�شهمت و�شاركت به يف م�شرية ال�طن وبناء 

الدولة احلديثة.

واأ�شار اإىل اأهمية ما ت�شطلع به املراأة البحرينية الي�م، من 

خال م�شاركتها الفاعلة يف بناء مرحلة جديدة من التحديث 

والتقدم التي متر بها اململكة يف العهد الزاهر وامل�شتنري ل�شيدي 

الباد  اآل خليفة عاهل  بن عي�شى  امللك حمد  �شاحب اجلالة 

ما  من خال  البحرينية  املراأة  مكانة  من  عزز  والذي  املفدى، 

تقلدته من منا�شب قيادية هامة ا�شتطاعت بكل جدارة ال�شهام 

يف النه�شة التنم�ية ال�شاملة يف الباد. وما حتظى به املراأة 

امل�قرة  احلك�مة  وخطط  برامج  يف  اهتمام  من  البحرينية 

برئا�شة �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

وبهذه املنا�شبة، يتقدم ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل بن حمد 

اآل خليفة بالتهاين اخلال�شة اإىل �شاحبة ال�شم� امللكي الأمرية 

�شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل الباد املفدى رئي�شة 

املجل�س الأعلى للمراأة، م�شيداً بالدور القيادي والريادي الذي 

وا�شهامها  الثاقبة  وروؤيتها  امللكي،  ال�شم�  �شاحبة  به  قامت 

خال  من  القيادي  دورها  وتعزيز  البحرينية  املراأة  تقدم  يف 

الربامج واملبادرات التي يقدمها املجل�س الأعلى للمراأة وجعل 

ململكة  احل�شارية  النه�شة  يف  فاعاً  �شريكاً  البحرينية  املراأة 

البحرين.
ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل بن حمد

»االأعلى لل�سحة« يهنئ مبنا�سبة يوم املراأة البحرينية.. حممد بن عبداهلل اآل خليفة: 

دور حموري للمراأة البحرينية يف امل�سرية التنموية ودعم جهود مواجهة اجلائحة
بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  رفع 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  عبداهلل 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى  لل�شحة، 

�شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شم�  اإىل �شاحبة 

بنت اإبراهيم اآل خليفة، قرينة عاهل الباد 

للمراأة،  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  املفدى 

الذي  البحرينية  املراأة  ي�م  مبنا�شبة 

عام  كل  من  دي�شمرب  من  الأول  ي�شادف 

والذي ياأتي هذا العام متزامناً مع منا�شبة 

مرور 20 عاًما على تاأ�شي�س املجل�س.

الذي  وال�شتثنائي  الكبري  الدعم  واأكد 

حتظى به املراأة البحرينية من قبل �شاحبة 

التنم�ية  القطاعات  خمتلف  يف  ال�شم� 

حل�شرة  الزاهر  العهد  ظل  يف  الباد،  يف 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلالة  �شاحب 

اهلل  حفظه  املفدى  الباد  عاهل  خليفة،  اآل 

ال�شم�  �شاحب  وم�ؤازرة  وبدعم  ورعاه، 

خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

امل�قر  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

حفظه اهلل.

ون�ه رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة؛ 

يف  البحرينية  للمراأة  املح�ري  بالدور 

ال�شف�ف  يف  وكذلك  ال�طني  الفريق 

منذ  عم�ًما  الطبية  املهن  ويف  الأمامية 

واعتزاز  فخر  حمل  كان  اجلائحة  بداية 

جميع امل�اطنني واملقيمني على هذه الأر�س 

البحرينية  املراأة  �شّطرت  حيث  الطيبة، 

الت�شحية والإخا�س والتفاين  كل معاين 

�شامة  و�شمان  البحرين  خدمة  اأجل  من 

اجلميع.

واأكد اأّن املراأة البحرينية منخرطة يف 

البحرين،  التنمية يف مملكة  كافة ج�انب 

اإجنازاتها  يف  لفتاً  ح�ش�راً  و�شجلت 

وريادتها حملياً واإقليمياً ودولياً، من خال 

وا�شتطاع  امل�ش�ؤولية،  م�اقع  كافة  دخ�ل 

للمراأة وعلى مدى عقدين  الأعلى  املجل�س 

من الزمن من حتقيق العديد من الإجنازات 

يف  البحرينية  املراأة  ومتكني  الن�عية 

جميع القطاعات يف الدولة، حيث �شاهمت 

املراأة بكل جدارة وكفاءة واقتدار يف تعزيز 

اإذ تقلدت 3 وزيرات يف  ال�شحي،  القطاع 

وزيرة  من�شب  احلديث  البحرين  تاريخ 

القيادية  املنا�شب  عن  ف�شًا  ال�شحة، 

يف  املجل�س  دور  على  يدل  مما  الأخرى، 

متكني املراأة البحرينية.

وم�شاركة  دخ�ل  اأن  �شك  ل  واأ�شاف؛ 

الت�شريعية  ال�شلطة  يف  بفعالية  املراأة 

والن�اب(  ال�ش�رى  جمل�شي  )بغرفتيها 

القطاع  يف  عاملة  اأو  طبيبة  ب�شفتها 

ال�شحي، قد �شاهم بدرجة كبرية يف تعزيز 

وتط�ير  جهة،  من  الدميقراطية  امل�شرية 

الق�انني والت�شريعات ال�طنية ذات ال�شلة 

معرباً  اأخرى،  جهة  من  ال�شحي  بالقطاع 

يف ختام ت�شريحه عن تهانيه لكافة ن�شاء 

مملكة البحرين بهذه املنا�شبة ال�طنية.

ال�شيخ حممد بن عبداهلل

حممد بن �سلمان: املراأة البحرينية 

اأثبتت تقدمها على كافة امل�ستويات

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  بن  ال�شيخ حممد  �شم�  اأكد 

امل�شت�يات  كافة  على  تقدمها  اأثبتت  البحرينية  املراأة  اأن 

بف�شل ما حتظى به من دعٍم واهتماٍم م�شتمر مكنها من تب�ء 

مكانة متقدمة يف كافة املجالت مبا ي�شهم يف حتقيق اأهداف 

ال�شاملة بقيادة ح�شرة �شاحب اجلالة  التنم�ية  امل�شرية 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل الباد املفدى.

حتقيق  ت�ا�شل  الي�م  املراأة  اأن  اإىل  �شم�ه  واأ�شار 

ما  بف�شل  املحافل  كافة  يف  وطنها  ا�شم  وترفع  النجاحات 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  برئا�شة  اهتمام  من  احلك�مة  ت�ليه 

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

ال�زراء حفظه اهلل من حر�ٍس على حتقيق التقدم املن�ش�د 

للمراأة البحرينية على كل �شعيد.

اإىل �شاحبة  والتربيكات  التهاين  �شم�ه خال�س  ورفع 

ال�شم� امللكي الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة 

العاهل املفدى رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة مبنا�شبة ي�م 

اإىل احلر�س والرعاية التي ت�ليها  املراأة البحرينية، لفتاً 

�شم�ها للمراأة البحرينية، ودور جمل�س الأعلى للمراأة يف 

التنمية  املراأة يف م�شرية  التي عززت دور  املبادرات  تبني 

كافة  على  الإجنازات  من  العديد  حتقيقها  يف  واأ�شهمت 

ال�شعد مما انعك�س على مناء وازدهار ال�طن.

عي�سى بن �سلمان: اإجنازات نوعية

للبحرينيات مبختلف م�سارات العمل الوطني

اآل خليفة  ال�شيخ عي�شى بن �شلمان بن حمد  اأكد �شم� 

رئي�س الهيئة العليا لنادي را�شد للفرو�شية و�شباق اخليل 

يف  ن�عية  اإجنازات  من  البحرينية  املراأة  حققته  ما  على 

اإ�شهامها  من  عزز  مما  ال�طني،  العمل  م�شارات  خمتلف 

الفاعل يف امل�شرية التنم�ية ال�شاملة بقيادة ح�شرة �شاحب 

اجلالة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل الباد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه، م�شيداً �شم�ه باهتمام احلك�مة برئا�شة 

�شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

تعزز  التي  املبادرات  بتبني  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

تقدم املراأة يف �شتى امليادين.

اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى  �شم�ه  ورفع 

اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شم�  �شاحبة 

الأعلى  املجل�س  رئي�شة  املفدى  الباد  عاهل  قرينة  خليفة 

بالدور  من�هاً  البحرينية،  املراأة  ي�م  مبنا�شبة  للمراأة، 

ر�شم  يف  للمراأة  الأعلى  املجل�س  به  ي�شطلع  الذي  الكبري 

اأعلت من م�شاهمات املراأة  ال�شيا�شات وتبني الربامج التي 

وعززت من دورها يف م�شرية التط�ر والنماء منذ تاأ�شي�شه، 

وم�شتذكراً �شم�ه بفخر واعتزاز ما نتج عن ذلك من تقدم 

التقدير  يعك�س  مبا  الأ�شعدة،  كافة  على  البحرينية  املراأة 

البحرينية  املراأة  تقدم  اأ�شبح  حتى  لإ�شهاماتها  املت�ا�شل 

حمل اإ�شادة دولية وا�شعة.

احلمادي ي�سيد بتقدم املراأة البحرينية

رئي�س ديوان الرقابة املالية واالإدارية يهنئ بيوم املراأة البحرينية

رفع ال�شيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة، رئي�س دي�ان الرقابة 

املالية والإدارية خال�س التهاين والتربيكات اإىل �شاحبة ال�شم� 

امللكي الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، قرينة عاهل الباد 

املفدى، رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة حفظها اهلل، مبنا�شبة ي�م 

املراأة البحرينية، والذي جاء هذا العام حتت �شعار "ي�م املراأة 

البحرينية يف التنمية ال�طنية".

 واأ�شاد ال�شيخ اأحمد مبا حققته املراأة البحرينية من جناحات 

ال�طني،  العمل  امل�شت�يات كافة ويف �شتى جمالت  لفتة على 

التنم�ية  النه�شة  يف  واإ�شهامات  اإجنازات  من  به  تق�م  وما 

التي  الرعاية  بف�شل  تب�اأتها  التي  العالية  وباملكانة  ال�شاملة 

حتظى بها من لدن ح�شرة �شاحب اجلالة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة عاهل الباد املفدى حفظه اهلل ورعاه، ودعم احلك�مة 

امل�قرة برئا�شة �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء حفظه اهلل.

حمافظ اجلنوبية: املراأة �سريك اأ�سا�سي يف حتقيق  االإجنازات التنموية
قام �شم� ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة 

بتكرمي  اجلن�بية،  املحافظة  اآل خليفة حمافظ 

عدد من العنا�شر الن�شائية باملحافظة اجلن�بية 

 2021 لعام  البحرينية  املراأة  ي�م  مبنا�شبة 

والذي ياأتي حتت �شعار )املراأة البحرينية يف 

التنمية ال�طنية ..

وبهذه  معطاء(.  وطن  يف  ارتقاء  م�شرية 

املنا�شبة اأكد �شم� املحافظ، باأن م�شاهمات املراأة 

التنمية  جه�د  يف  ودورها  الرائدة  البحرينية 

ح�شرة  من  ودعم  بتقدير  حتظى  ال�طنية 

�شاحب اجلالة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

عاهل الباد املفدى حفظه اهلل ورعاه، ومب�شاندة 

�شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء حفظه 

اهلل، مبيناً �شم�ه اأن املراأة هي �شريك اأ�شا�شي يف 

امل�شرية  وخدمة  الجنازات  من  الكثري  حتقيق 

التنم�ية ال�شاملة ململكة البحرين.

واأ�شار �شم�ه اإىل اأن تكرمي املراأة البحرينية 

امللكي  ال�شم�  �شاحبة  ملبادرة  تفعياً  ياأتي 

قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية 

الأعلى  املجل�س  رئي�شة  املفدى  الباد  عاهل 

دعم  على  �شم�ها  حر�س  خال  من  للمراأة 

ومتكني املراأة البحرينية يف خمتلف املجالت، 

تزخر  اجلن�بية  املحافظة  باأن  �شم�ه  م�شرياً 

املجالت  يف  واإ�شهاماتها  املراأة  باإجنازات 

والجتماعية  والطبية  والتعليمية  الأمنية 

تب�اأت  البحرينية  املراأة  باأن  م�شيفاً  وغريها، 

خمتلف املنا�شب مبهنية واحرتافية عالية مما 

�شاهم يف تعزيز دورها الريادي يف املجتمع.



و�صناعة  جتارة  غرفة  رئي�س  �أكد 

�ملهم  �لدور  نا�س،  عبد�هلل  �صمري  �لبحرين 

يف  �لبحرينية  �ملر�أة  به  ت�صطلع  �لذي 

�لتي  �لتنمية، وباجلهود  خمتلف جماالت 

برئا�صة  للمر�أة  �الأعلى  �ملجل�س  يبذلها 

�صبيكة  �الأمرية  �مللكي  �ل�صمو  �صاحبة 

بنت �إبر�هيم �آل خليفة قرينة عاهل �لبالد 

�ملر�أة  دعم  �أجل  من  �هلل  حفظها  �ملفدى 

�لبحرينية وم�صاعدتها على حتقيق �ملزيد 

�لقطاعات، مبا  من �الجناز�ت يف خمتلف 

يف ذلك حتفيزها على مو��صلة �لعطاء يف 

�لبحرين  مملكة  يف  �القت�صادية  �مل�صرية 

قطاعات  �لر�ئد يف جميع  دورها  وتعزيز 

�لعمل و�الإنتاج.

�لعزيزة،  �لوطنية  �ملنا�صبة  وبهذه 

تهانيه  خال�س  عن  �لغرفة  رئي�س  �أعرب 

ورفع �أ�صمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل 

�جلاللة  �صاحب  حل�صرة  �ل�صامي  �ملقام 

�مللك حمد بن عي�صى �آل خليفة عاهل �لبالد 

�الأمري  �مللكي  �ل�صمو  و�صاحب  �ملفدى، 

و�صاحبة  خليفة،  �آل  حمد  بن  �صلمان 

�ل�صمو �مللكي �الأمرية �صبيكة بنت �إبر�هيم 

�آل خليفة قرينة عاهل �لبالد �ملفدى رئي�صة 

�لبحرين  و�صعب  للمر�أة،  �الأعلى  �ملجل�س 

�لبحرينية،  �ملر�أة  يوم  مبنا�صبة  �لويف 

كل  �ملنا�صبة  بهذه  �الحتفال  �أهمية  موؤكًد� 

مزيد  نحو  �جلاد  �لعمل  ومو��صلة  عام، 

من �الإجناز�ت للمر�أة و�صعب �لبحرين يف 

خمتلف �ملجاالت.

�لبحرين  غرفة  �أن  �إىل  نا�س  و�أ�صار 

�صيد�ت  من  نخبة  ع�صويتها  يف  ت�صم 

�الأعمال �لبحرينيات �مل�صهود لهن بالكفاءة 

�لغرفة  جلان  غالبية  �أن  كما  و�لريادة، 

من  �لكثري  ت�صم  و�لقطاعية  �لد�ئمة 

قدرتها  �أثبتت  �لتي  �لن�صائية  �لعنا�صر 

�للجان،  هذه  ع�صوية  يف  وجد�رتها 

بالغرفة  �الإد�ري  �جلهاز  �أن  �إىل  �إ�صافة 

�لتي  �لن�صائية  �لعنا�صر  من  �لكثري  ي�صم 

هذه  قيادية يف  ومهام  م�صوؤوليات  تتوىل 

�ملوؤ�ص�صة �لعريقة، ومن جانب �آخر ت�صكل 

�إجمايل  من  كبرية  ن�صبة  �الأعمال  �صيد�ت 

هذه  �أن  يوؤكد  �لذي  �الأمر  �لغرفة،  �أع�صاء 

تعزيز  يف  بنجاح  �صاهمت  قد  �ملوؤ�ص�صة 

�مليادين  �صتى  يف  �ملر�أة  متكني  مبادئ 

و�لتخ�ص�صات.

�لبحرينية  �ملر�أة  »�أثبتت  وقال: 

يف  �لتمكني  مرحلة  جتاوز  على  قدرتها 

�ل�صيا�صي،  �ملجال  ومنها  �ملجاالت،  بع�س 

�لبحرينية  �ملر�أة  يوم  مو�صوع  باعتماد 

حتت عنو�ن »�ملر�أة �لبحرينية يف �لتنمية 

وطن  يف  �رتقاء  م�صيـرة  �لوطنية.. 

معطاء« �الأمر �لذي يعك�س حقيقة �صر�كة 

�لتي  �لتنمية  عجلة  يف  �لبحرينية  �ملر�أة 

ت�صهدها �لبالد«.
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�سمري نا�س

�سمو ال�سيخة ح�سة بنت خليفة

ال�سيخة مي بنت حممد

مرمي اجلالهمة

ح�صة بنت خليفة تهنئ قرينة 

ملك البالد بيوم املراأة البحرينية

حمد  بن  خليفة  بنت  ح�صة  �ل�صيخة  �صمو  رفعت 

�لتهاين  خال�س  للمر�أة  �الأعلى  �ملجل�س  ع�صو  خليفة  �آل 

و�لتربيكات �إىل �صاحبة �ل�صمو �مللكي �الأمرية �صبيكة بنت 

�بر�هيم �آل خليفة قرينة عاهل �لبالد �ملفدى رئي�صة �ملجل�س 

جرى  �لذي  �لبحرينية  �ملر�أة  يوم  مبنا�صبة  للمر�أة  �الأعلى 

تخ�صي�صه هذ� �لعام للمر�أة �لبحرينية يف �لتنمية �لوطنية. 

�آل  حمد  بن  خليفة  بنت  �ل�صيخة ح�صة  �صمو  و�أكدت   

خليفة �أن هذ� �ليوم ياأتي تتويًجا للجهود �ملخل�صة من �أجل 

�لبحرينية  للمر�أة  و�الإجناز�ت  �ملكا�صب  من  �ملزيد  حتقيق 

حمد  �مللك  �جلاللة  �صاحب  حل�صرة  �لز�هر  �لعهد  ظل  يف 

بن عي�صى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى حفظه �هلل ورعاه، 

قرينة  �مللكي  �ل�صمو  �صاحبة  لدن  من  �صامية  ومبباركة 

من  �ملزيد  نحو  للمر�أة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�صة  �مللك  جاللة 

�لتقدم و�لرقي و�الزدهار للمر�أة �لبحرينية.

اأ�صادت مبوقع املراأة يف امل�صروع الإ�صالحي.. ال�صيخة ثاجبة بنت �صلمان:

دور ريادي لالأمرية �صبيكة يف الرتقاء مبكانة املراأة البحرينية

�آل خليفة مبا  �ل�صيخة ثاجبة بنت �صلمان بن حمد  �أ�صادت �صمو 

حتظى به �ملر�أة �لبحرينية من دعم ورعاية من لدن ح�صرة �صاحب 

وما  �ملفدى،  �لبالد  عاهل  خليفة  �آل  عي�صى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة 

�حل�صاري  �لتنويري  �مل�صروع  ودور جوهري يف  مكانة  من  تبو�أته 

و�لتقدم  للم�صاركة  �لفر�س  من  مزيد  لها  �أتاح  جلاللته،  �ل�صامل 

و�لعطاء.

و�أعربت �صموها عن تقديرها ملا توليه �حلكومة �ملوقرة برئا�صة 

�لعهد  ويل  خليفة  �آل  حمد  بن  �صلمان  �الأمري  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب 

من  �لبحرينية  باملر�أة  و��صح  �هتمام  من  �لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س 

مكانتها  وتعزيز  �ملر�أة  متكني  �صاأنها  من  وم�صاريع  بر�مج  من  تطرحه  ما  خالل 

�لتنمية. لدفع عجلة  �لهادفة  �لوطنية  �مل�صاريع  �أ�صا�صي يف  ودورها ك�صريك 

لها  ت�صريح  يف  خليفة،  �آل  حمد  بن  �صلمان  بنت  ثاجبة  �ل�صيخة  �صمو  وتقّدمت 

�الأمرية  �مللكي  �ل�صمو  �صاحبة  �إىل  �لتهنئة  بخال�س  �لبحرينية،  �ملر�أة  يوم  مبنا�صبة 

رئي�صة  �ملفدى  �لبالد  عاهل  قرينة  خليفة  �آل  �إبر�هيم  بنت  �صبيكة 

كبري  دور  من  �صموها  به  تقوم  مبا  م�صيدة  للمر�أة،  �الأعلى  �ملجل�س 

م�صرية  يف  فعالية  بكل  لت�صارك  ومتكينها  �ملر�أة  مكانة  تعزيز  يف 

عليا،  قيادية  منا�صب  لتقلد  �أهلها  ما  بالوطن،  و�الرتقاء  �لتنمية 

�ملختلفة.  �لقطاعات  وجعل منها �صريًكا فاعالً يف 

�الأمرية  �مللكي  �ل�صمو  �صاحبة  به  قامت  ما  »�إن  �صموها:  وقالت 

�صبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة من دور حموري وقيادي له �أكرب �الأثر 

يف �الرتقاء مبكانة �ملر�أة �لبحرينية، من خالل روؤية �صموها �لثاقبة 

ومبادر�ت  بر�مج  من  قدمه  وما  للمر�أة  �الأعلى  للمجل�س  وقيادتها 

تطويرية ر�ئدة �أ�صهمت يف تعزيز دور �ملر�أة يف كافة �ملجاالت«.

هذ�  يف  بحرينية  �مر�أة  لكل  بالتهنئة  ثاجبة  �ل�صيخة  �صمو  تقّدمت  �خلتام  ويف 

متمنيًة  �لبحرينيني،  جميع  قلوب  على  عزيزة  وطنية  منا�صبة  ميثل  و�لذي  �ليوم، 

و�لتقدم. و�لنجاح  �لتوفيق  دو�م  �لبحرينية  للمر�أة  �صموها 

رئي�س الغرفة: املراأة البحرينية �صريك حقيقي يف التنمية

اإ�صحاق: الحتفال بيوم املراأة يوؤكد 

مكانتها يف م�صرية التنمية الوطنية

�ل�صباب و�لريا�صة رئي�س  رفعت وكيل وز�رة �صوؤون 

�أ�صمى  باأعمال،  �لقائم  �إ�صحاق  �صارة  �لفر�س  تكافوؤ  جلنة 

�مللكي  �ل�صمو  �إىل �صاحبة  �لتربيكات  �لتهاين و�أطيب  �آيات 

�لبالد  �آل خليفة قرينة عاهل  �إبر�هيم  �الأمرية �صبيكة بنت 

�حتفاالت  مبنا�صبة  للمر�أة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�صة  �ملفدى 

�ملنا�صبة  هذه  �لبحرينية،  �ملر�أة  بيوم  �لبحرين  مملكة 

�لعام مبرور )20(  �حتفال هذ�  تتز�من مع  �لتي  �لوطنية 

عاًما على تاأ�صي�س �ملجل�س �الأعلى للمر�أة.

�أن �ملر�أة �لبحرينية وبف�صل ما حتظى به من  و�أكدت  

�صبيكة  �الأمرية  �مللكي  �ل�صمو  �صاحبة  قبل  من  كبري  دعم 

قد عززت من ح�صورها وو��صلت  �آل خليفة  �إبر�هيم  بنت 

�الأمر  �لوطنية  و�ملجاالت  �لقطاعات  �إ�صهاماتها يف خمتلف 

�لذي �أ�صهم يف دعم �ملر�أة للمكت�صبات �لوطنية �لتي حققتها 

�لرفيعة  �حل�صارية  �الإجناز�ت  على  و�ملحافظة  �ململكة 

للمملكة م�صيدة بجهود ومبادر�ت �صمو قرينة جاللة �مللك 

�لبحرينية،  �ملر�أة  تقدم  و�لر�ئدة يف جمال  �ملتنوعة  �ملفدى 

و�صعيها �ملتو��صل لتعزيز دور �ملر�أة �لبحرينية وم�صاركتها 

عملية  يف  �لفاعلة  وم�صاركتها  �حلديثة  �ململكة  بناء  يف 

�لتنمية �لوطنية.

ال�صيخة مي ت�صيد بدور املجل�س الأعلى 

للمراأة وما حققه للمراأة البحرينية

�آل خليفة رئي�صة هيئة  �ل�صيخة مي بنت حممد  رفعت 

وخال�س  �لتهاين  �آيات  �أ�صمى  و�الآثار،  للثقافة  �لبحرين 

�لتربيكات �إىل ح�صرة �صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى 

�مللكي  �ل�صمو  و�إىل �صاحب  �ملفدى،  �لبالد  عاهل  �آل خليفة 

�الأمري �صلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س جمل�س 

بن  �صبيكة  �الأمرية  �مللكي  �ل�صمو  �صاحبة  و�إىل  �لوزر�ء، 

�إبر�هيم �آل خليفة قرينة عاهل �لبالد �ملفدى، مبنا�صبة يوم 

�ملر�أة �لبحرينية. 

عاًما   20 مبرور  و�الحتفاء  �ملنا�صبة،  بهذه  و�أكدت 

�لبحرين،  مملكة  يف  للمر�أة  �الأعلى  �ملجل�س  تاأ�صي�س  على 

تاأ�صي�صه  منذ  �ملجل�س  به  ي�صهم  �لذي  �لريادي  �لدور  على 

للمر�أة  حتفظ  �لتي  �لعليا  و�لثو�بت  �لقيم  تكري�س  يف 

�لبحرينية مكانة متقدمة، معربة عن �عتز�زها مبا حققته 

م�صّرفة يف  وطنية  �إجناز�ت  من  �لبحرين  �ملر�أة يف مملكة 

كافة �ملجاالت و�مليادين يف ظل دعم جاللة �مللك �ملفدى.

م�صيدة باإجنازات املجل�س الأعلى للمراأة.. د. اجلالهمة: 

املراأة البحرينية حققت مكت�صبات تاريخية يف العهد الزاهر

للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  تقّدمت 

�لوطنية لتنظيم �ملهن و�خلدمات �ل�صحية 

باأطيب  �جلالهمة  عذبي  مرمي  �لدكتورة 

�ل�صمو  �صاحبة  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين 

�آل  �إبر�هيم  بنت  �صبيكة  �الأمرية  �مللكي 

رئي�صة  �ملفدى  �لبالد  عاهل  قرينة  خليفة 

�ملجل�س �الأعلى للمر�أة بهذه �ملنا�صبة و�لتي 

 20 مبرور  �الحتفال  مع  متز�منة  تاأتي 

للمر�أة  �الأعلى  �ملجل�س  تاأ�صي�س  عاًما على 

�ملر�أة  تقدم  ك�صرح وطني معني مبتابعة 

�لبحرينية.

�لبحرينية  �ملر�أة  �أّن  �إىل  و�أ�صارت 

وذ�ت  و�لعطاء،  بالعمل  لها  م�صهوٌد 

�ل�صعد،  كافة  على  وم�صرق  حافل  تاريخ 

يف  و�لريادة  �ل�صبق  ق�صب  على  وحازت 

و�لثقافية  �الجتماعية  �الأدو�ر  خمتلف 

�صعيد  على  �صيما  ال  وغريها  و�ملهنية 

�ملتو��صل  �لدعم  فبف�صل  �ل�صحي،  �لقطاع 

�لعهد،  �ملفدى و�صمو ويل  �مللك  من جاللة 

وكثمرة جلهودها و�إ�صر�رها على �لنجاح 

�لعزيز  بلدنا  يف  �ملر�أة  بلغت  و�لتميز 

الإجناز�ت  ي�صار  و�صار  متقدمة،  مر�تب 

خمتلف  يف  بالبنان  �لبحرينية  �ملر�أة 

�ملحافل حملًيا و�إقليمًيا ودولًيا.

�أّن  �لتنفيذي،  �لرئي�س  و�أ�صارت   

هذ�  �لبحرينية  �ملر�أة  يوم  �صعار  �ختيار 

»�ملر�أة  »عنو�ن  بعنو�ن:  جاء  �لذي  �لعام 

م�صرية  �لوطنية..  �لتنمية  يف  �لبحرينية 

مو�صوًعا  معطاء«، ميثل  وطن  �رتقاء يف 

حيوًيا ومهًما، كونه مرتبًطا ب�صكل مبا�صر 

نفخر  و�لذي  �مل�صتد�مة،  �لتنمية  باأهد�ف 

�أحد  ن�صكل  �ل�صحي  �لقطاع  يف  باأننا 

�أعمدتها.

و�أ�صافت، »ال �صك �أن �ملر�ة �لبحرينية 

�صتى  يف  وموؤثًر�  فاعالً  ح�صوًر�  �أثبتت 

�ل�صفوف  وت�صّدرت  �مل�صوؤولية  مو�قع 

�الأمامية جنًبا �إىل جنب مع زميلها �لرجل، 

ونود �أن نكرر �الإ�صادة باإجناز�ت �ملوظفات 

�جلائحة  خالل  جد�رتهن  �ثبنت  �لالتي 

ب�صبب  و�جهتهن  �لتي  �ل�صعوبات  رغم 

ب�صبب  �أبنائهم  ورعاية  �ملنزل  من  �لعمل 

ت�صريحها  ختام  ويف  ُبعد«.  عن  �لتعليم 

�لهيئة  موظفات  جلميع  �جلالهمة  �أعربت 

�لتوفيق  دو�م  بحرينية  �مر�أة  ولكل 

�إىل  �لدو�م  علــى  ومتطلعــني  و�لنجاح، 

�مل�صاهمة �لفاعلــة يف حتــقيق �ملزيـد من 

م�صريتنا  �لغالــية يف  ململكتنا  �الإجناز�ت 

�لوطنية �مل�صرقة.

�صرحان: اإجنازات كبرية للمراأة البحرينية يف قطاع التعليم والتدريب
�صرحان  في�صل  ديانا  �الأ�صتاذة  �أكدت 

ما  �أن  للتدريب  �لبحرين  معهد  عام  مدير 

حققته �ملر�أة �لبحرينية من م�صاركة بارزة 

يف م�صرية �لتنمية �لوطنية �ل�صاملة يدعو 

�الإجناز�ت  �إحدى  للفخر و�العتز�ز، ومُيّثل 

�لكبرية �ملتحققة يف �لعهد �لز�هر حل�صرة 

�آل  عي�صى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �صاحب 

خليفة عاهل �لبالد �ملفدى حفظه �هلل ورعاه، 

بدعم وم�صاندة �صاحب �ل�صمو �مللكي �الأمري 

�صلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء حفظه �هلل ورعاه، وبجهود 

�صاحبة  برئا�صة  للمر�أة  �الأعلى  �ملجل�س 

�ل�صمو �مللكي �الأمرية �صبيكة بنت �إبر�هيم �آل 

خليفة قرينة عاهل �لبالد �ملفدى حفظها �هلل 

ورعاها.

�حتفال  مبنا�صبة  �صرحان  و�أ�صارت 

�لبحرينية،  �ملر�أة  بيوم  �لبحرين  مملكة 

»�ملر�أة  �صعار  �لعام حتت  هذ�  يقام  و�لذي 

م�صرية  �لوطنية..  �لتنمية  يف  �لبحرينية 

هذ�  �أن  �إىل  معطاء«،  وطن  يف  �رتقاء 

مرور  ذكرى  مع  يتز�من  �لذي  �الحتفال 

�الأعلى  �ملجل�س  تاأ�صي�س  على  عاًما   20

على  للت�صويت  �لـ20  و�لذكرى  للمر�أة، 

ميثاق �لعمل �لوطني، ُيعد فر�صة متميزة 

ال�صتعر��س ما حققته �ملر�أة �لبحرينية من 

�ل�صابقني،  �لعقدين  خالل  باهرة  جناحات 

جميع  يف  متكينها  عملية  تعززت  حيث 

�لقطاعات، فكانت وال تز�ل عن�صًر� حمورًيا 

يف منظومة �لعمل و�لعطاء �لوطني، مبا يف 

ذلك �حتاللها مكانة بارزة يف قطاع �لتعليم 

و�لتدريب، وي�صمل معهد �لبحرين للتدريب، 

من  متميزة  �صريحة  فيه  ت�صطلع  �لذي 

ن�صاء �لبحرين بدور مهم يف عملية �الإد�رة 

و�لتدريب و�النخر�ط يف �صفوف �ملتدربني 

مبختلف �لرب�مج �لتدريبية �ملتاحة.

�ملر�أة  �جناز�ت  �إن  �لعام  �ملدير  وقالت 

�ملجاالت  �صتى  يف  �لبارزة  �لبحرينية 

لتتحقق  كانت  ما  �الأ�صعدة،  كافة  وعلى 

بها  حتظى  �لتي  �لكرمية  �لرعاية  لوال 

مثنيًة  �هلل،  يحفظها  �حلكيمة  �لقيادة  من 

به موظفات  تقوم  �لذي  �لكبري  �لدور  على 

معهد �لبحرين للتدريب يف �صتى �ملجاالت 

�لتدريبية و�الإد�رية، وهو ما ي�صهم ب�صكل 

�ملحوري  �ملكانة و�لدور  كبري وو��صح يف 

�لتنمية  عملية  يف  �ملعهد  به  يقوم  �لذي 

�لوطنية، من خالل تخريجه كو�در وطنية 

�لتي  و�لتاأهيل،  �لكفاءة  من  عاٍل  قدر  على 

متّثل �خليار �الأول يف �لعديد من �لوظائف 

�ملتاحة يف �صوق �لعمل.

ديانا �سرحان 

د. البلو�صي: املراأة البحرينية تبواأت اأف�صل املنا�صب القيادية

�مل�صاعد  �لعام  �الأمني  �لبلو�صي  حممد  منى  �لدكتورة  رفعت 

�لتهاين  �آيات  �أ�صمى  �لعايل  �لتعليم  للتقييم و�العتمادية مبجل�س 

و�لتربيكات �إىل �صاحبة �ل�صمو �مللكي �الأمرية �صبيكة بنت �إبر�هيم �آل 

خليفة رئي�صة �ملجل�س �الأعلى للمر�أة قرينة جاللة �مللك �ملفدى حفظه 

�هلل ورعاه و�إىل كل �مر�أة بحرينية مبنا�صبة يوم �ملر�أة �لبحرينية 

�لذي ي�صادف �الأول من دي�صمرب.

كع�صو  تكرميها  مبنا�صبة  �لبلو�صي  منى  �لدكتورة  و�أ�صادت 

يف جمل�س �إد�رة �ملعلمني يف �الحتفال �لذي �قامته وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم حتت �صعار »م�صرية �رتقاء يف وطن معطاء« �أن ما حققته 

�ملر�أة �لبحرينية من �إجناز�ت ر�ئدة ومرموقة ودعم م�صرية �لتطور 

ظل  �مل�صتد�مة يف  �ل�صاملة  و�لتنمية  �ملختلفة  �ملجاالت  جميع  يف 

�لعهد �لز�هر حل�صرة �صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى �آل خليفة 

عاهل �لبالد �ملفدى حفظه �هلل ورعاه. و�أكدت �لبلو�صي �إىل �أن �ملر�أة 

�لبحرينية �أثبتت قدرتها على حتمل �مل�صئولية و�لنهو�س بدورها يف 

�لعمل �لوطني يف خمتلف �لقطاعات و�مليادين وتبوئها للعديد من 

�ملنا�صب �لقيادية �لرفيعة يف خمتلف موؤ�ص�صات �لدولة، وبال�صكل 

�لذي ين�صجم مع توجهات �لقيادة �لر�صيدة وروؤيتها �ال�صرت�تيجية 

يف �إ�صر�ك ودعم �ملر�أة ومو��صلة تقدمها وتكري�س مبد�أ تكافوؤ �لفر�س.
د. منى البلو�سي

�سارة 

اإ�سحاق



بلدية ال�شمالية ترد على »خدمات التنظيف ال ت�شمل منطقتنا!«
بالإ�صارة اإىل ال�صكوى الواردة يف �صحيفتكم الغراء بتاريخ 4 نوفمرب 2021 

بخ�صو�ص خدمات النظافة مبجمع 1012 طريق 1260 يف منطقة الهملة باملحافظة 

ال�صمالية، يطيب لبلدية املنطقة ال�صمالية تو�صيح الآتي:

يف البداية توؤكد البلدية حر�صها على متابعة اأعمال النظافة يف جميع املناطق 

باملحافظة ال�صمالية، حيث تقوم ال�صركة املعنية باإزالة جميع املخلفات ب�صكل يومي 

وتنظيف ال�صوارع واملجمعات ال�صكنية وفق جدول اأعمال معتمد.

وتوؤكد الوزارة اأن املنطقة امل�صار اإليها يف ال�صكوى وهي جممع 1012 طريق 

اإن�صاء يومية  اأعمال  1260 يف منطقة الهملة هي منطقة حديثة قيد الإن�صاء وبها 

اإىل جانب تواجد الآليات اخلا�صة ب�صركات املقاولت، حيث اإن عدد قاطني املنطقة 

قليل ومع ذلك بادرت البلدية بالتن�صيق مع ال�صركة املعنية لو�صع حاويات القمامة 

باملنطقة وتفريغها ب�صورة دورية.

وقد قامت البلدية بعد ن�صر ال�صكوى بالتن�صيق مع �صركة النظافة لعمل الالزم 

�صتقوم  ا  واأي�صً املرفقة،  ال�صورة  تو�صح  كما  احلاوية  وتفريغ  املنطقة  وتنظيف 

اليومي  اجلدول  �صمن  و�صمها  املنطقة  يف  احلاويات  من  املزيد  بتوفري  ال�صركة 

خلدمات النظافة ليتم تفريغ احلاويات ب�صكل يومي.

وتوؤكد  املواطنني  و�صكاوى  مب�صاكل  الغراء  �صحيفتكم  اهتمام  البلدية  وتقدر 

يف  املناطق  جلميع  ممكنة  �صورة  باأف�صل  النظافة  خدمات  تقدمي  يف  ا�صتمرارها 

املحافظة ال�صمالية.

العالقات العامة واالإعالم 

ببلدية ال�شمالية
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هل حتولت �شوارعنا اإىل �شوارع ال�س فيغا�س؟
اإن بقاء الأمم وال�صعوب مرهون بحفاظها على هويتها، واعتزازها بلغتها 

وعاداتها، فاإذا تخلت عن هذه القيم واملبادئ ذابت يف بقية ال�صعوب القوية، 

واأ�صبحت تابعة لغريها ت�صتجدي منه ثقافتها، وتت�صول منه قيمها ومبادئها، 

وال�صعف  الفكري،  الغزو  انواع  من  نوع  ال  �صوارعنا  يف  اليوم  نراه  وما 

الديني والثقايف الذي نعاين منه، فاإذا تكلم الواحد منا ادخل يف كالمه مفردات 

غري عربية ليبنينّ نف�صه انه مثقف قد جتاوز حدود بالده املر�صومة ولغتها 

املعهودة، حتى و�صل اإىل العاملية ومل يعلم انه اأ�صبح يرى نف�صه من منظور 

ل ميت اإىل بيئته ودينه وقيمه باأي �صله. اإن التم�صك بلغتك ودينك واإظهار 

بقائك  على  وعالمة  غريك،  عن  ومتيزك  قوتك،  على  دليل  وتقاليدك  عادات 

وحياة اأبنائك وا�صتمرار وجودك.

التم�صك بعاداتها والثبات على قيمها ب�صنها  اإىل  اليوم ت�صعى  الدول  اإن 

القوانني التي تراعي ذلك وتنميه يف نفو�ص النا�صئة من خالل التعليم، من 

اأجل األ تظهر ثقافات مل نكن نعرفها اأو اأ�صكال مل نعتد عليها، واإن اللغة هي 

الوعاء الفكري الذي بانك�صارة يعقبه ذلك الغزو الثقايف والجتماعي، والذي 

به يتم تغيري العادات والتقاليد، وتفكيك القيم والعبث بالخالق.

ول�صت هنا اأعطى در�صا يف الغزو الثقايف وبيان اآثارة علينا، ولكني قدمت 

يراها  قد ل  يبداأ بخطوات  الهوية  اأن تغيري  املقدمة لكي يعلم اجلميع  بهذه 

البع�ص ذات اأهمية بالغة، في�صكتون عنها ويتجاهلونها، وما علموا ان املر�ص 

اذا عولج من بدايته طاب املري�ص وبرئ، واإذا اأهمل ا�صتفحل املر�ص وانت�صر 

يف اجل�صد حتى يهلكة...

اإن �صوارعنا اليوم قد ملئت باأ�صماء غربية، ورموز غري عربية متر عليها 

ل تدري ماذا قد كتب وما الذي يباع فيها، اأ�صكال غريبة، وب�صائع معرو�صة 

دخيلة، تت�صاءل كيف �ُصمح ملثل هذه الأ�صماء ان تعلق على هذه املحال واين 

اللغة العربية التي هي لغة الدولة وعنوان ح�صارتها ورائدة ثقافتها؟!

اإننا نعاين اليوم من هذا الغزو الذي بداأ بالنت�صار يف جميع �صوارعنا، 

حتى ال�صكنية التي تقع بني جتمعات ال�صكان، وهم عرب يفتخرون بانتمائهم 

وهويتهم، بعد اأن كانت حكرا على بع�ص املجمعات والماكن املغلقة، والذي 

يوؤ�صف له �صكوت املثقفني على اإنكار ذلك اأو التحدث عن هذا الغزو اجلديد 

الذي يحارب اأ�صماءنا العربية، ويق�صي ثقافتنا ال�صيلة.

وقد كانت يف ال�صابق لوحات املحال بالعربية ومعها الجنليزية، وهذا 

ما ن�ص عليه يف وزارة التجارة من اأن يكون ال�صم الأكرب للعربية ثم اإن �صاء 

ان يكتب بغريها فال باأ�ص، ولكن الأمر ُنفذ على غري ما كتب، فاأ�صبحت اللغة 

اأزاحت  حتى  اأخرى،  لغة  تزاحمها  ول  اللوحة  يف  املتفردة  هي  الجنليزية 

العربية وتربعت على نظر املارة، وا�صتهوت قلوب التجار لوحدها فقط.

وهذه م�صكلة يجب اأن حتل وطامة يجب اأن يقف النا�ص �صدها؛ املثقفون 

اولً ثم بقية النا�ص ممن يخاف على لغته من الندثار وهويته من ال�صياع...

ل  لقد خاطبنا وزارة التجاره بهذا الأمر، ولكن الرد كان بارًدا جًدا »�صيحونّ

طلبك اإىل اجلهات املخت�صة«، والنتيجة ل �صيء، طويت كما تطوى كثري من 

ال�صكاوى والبالغات.

اإىل  العربية  لغتنا  واإعادة  بدورها  القيام  اإىل  التجارة  اأدعو وزارة  اإنني 

القراآن،  لغة  فهي  عليها،  تكون  اأن  ينبغي  التي  ومنزلتها  املرموقة،  مكانتها 

وعنوان الثقافة، وانا�صد وزارة الثقافة ان يكون لها دور يف التم�صك بالهوية 

العربية، واأن ت�صهم يف اإبراز لغتنا العربية وثقافتنا البحرينية النابعة من 

ديننا وقيمنا وعاداتنا...

حممد علي اخلالقي

الربامج التدريبية لالأطباء 

املقيمني يف امل�شت�شفيات 

احلكومية متوقفة منذ عام!

اأتقدم با�صمي وعن جميع زمالئي الأطباء العاطلني من 

اجلامعات الداخلية واخلارجية، بطلب اللتحاق بالربامج 

التخ�ص�صات  خمتلف  يف  املقيمني  لالأطباء  التدريبية 

ا اأنا�صد  بامل�صت�صفيات احلكومية يف مملكة البحرين، واأي�صً

زيادة عدد املقاعد لكل التخ�ص�صات حتى ي�صتطيع تغطية 

الكم الهائل من العاطلني، فقد تزايدت الن�صبة ب�صكل كبري 

يف ال�صنوات الأخرية.

كما اأود اأن اأنوه باأن اإعطاءنا مثل هذه الفر�صة يعود 

زيادة  حيث  من  الأول  املقام  يف  باملنفعة  الوطن  على 

املرافق  على  ال�صغط  وتقليل  والكفاءات  اخلربات  عدد 

علينا  ويعود  للمواطنني،  اخلدمة  وحت�صني  احلكومية 

نطبق  اأن  اإىل  نحتاج  اإننا  حيث  الثاين،  املقام  يف  كاأطباء 

الطب  فمهنة  عملي،  ب�صكل  الطبية  ومعلوماتنا  معرفتنا 

نحن  والعطالة،  التاأجيل  تتحمل  اأخرى  مهنة  كاأي  لي�صت 

حتى  منتظم  ب�صكل  والتدريب  املهنة  منار�ص  اأن  نحتاج 

يت�صنى لنا التطور والتقدم، فقد بذلنا ق�صارى جهودنا يف 

الوطن ونحن نطالب  اأجل رفعة هذا  الدرا�صة والعلم من 

يف  للم�صاركة  الفر�صة  واإعطائنا  تدريبية  وظيفة  بتقدمي 

ا اإن وزارة  عجلة التنمية للتخ�ص�صات ال�صحية، خ�صو�صً

ال�صحة مل تفتح باب الت�صجيل ملثل هذه الربامج منذ العام 

املا�صي، طرقنا جميع الأبواب ولكنها مقفلة، ول يوجد اأي 

خرب عن الت�صجيل اأو التقدمي ملثل هذا الربنامج ال�صروري 

لنا لإكمال م�صريتنا املهنية. 

البيانات لدى املحرر

اأهايل الرفاع ينا�شدون وزيرة ال�شحة 

ب�شاأن مركز الرفاع ال�شرقي ال�شحي

ينا�صد اأهايل الرفاع وزير ال�صحة �صعادة فائقة ال�صالح لتخ�صي�ص مركز الرفاع ال�صرقي القدمي ليكون 

م�صت�صفى للولدة، يف ظل ما تعاين منه املنطقة من كثافة �صكانية وكذلك ازدحامات واختناقات مرورية، 

والتي ينتج عنها تعطيل نقل حالت الولدة اىل امل�صت�صفيات الأخرى ب�صبب هذه املعوقات اخلدمية.

ول يخفى على �صعادة الوزيرة اأنه كان هناك م�صت�صفى �صابق للولدة، وطالب الأهايل باإعادة اإرجاع 

هذا امل�صت�صفى ملا له من اأهمية لأهايل املنطقة، وعليه ننا�صد وزيرة ال�صحة �صرورة النظر يف اأن ي�صبح 

مركز الرفاع ال�صرقي ال�صحي القدمي م�صت�صفى ولدة، مع متنياتنا اأن ُيلبنّى هذا الطلب لالأهايل.

�شلمان عبدالوهاب ال�شيخ

م�شتحق لعالوة بدل 

ال�شكن ومل ُت�شرف يل منذ عام!

ال�صكن  بدل  لعالوة  م�صتحق  بحريني  مواطن  اأنا 

على  عام  مرور  اقرتب  وحالًيا   ،2020 العام  نهاية  منذ 

ا�صتحقاقي لهذه العالوة اإل اأنها مل ت�صرف اىل الآن! على 

الرغم من اإنهائي ملتطلبات وزارة الإ�صكان منذ �صهر يونيو 

املا�صي، وحالًيا مرَّت اأكرث من خم�صة اأ�صهر ومل ت�صرف، 

التعطيل  ب�صبب  ح�صل  الذي  التاأخري  اإليها  اأ�صفنا  ما  اإذا 

يف مراجعة امل�صتندات املطلوبة وقبولها من طرف الوزارة 

اإذ ت�صتغرق  منذ نهاية 2020 حتى تاريخ قبول الطلب، 

اإن يتم قبول  ال�صهر يف كل مرة، وما  املراجعة ما يقارب 

م�صتند حتى تتم مطالبتي بتجديد اأحد امل�صتندات الأخرى 

البنكية  )الك�صوفات  اإ�صداره  على  ثالثة  اأو  �صهرين  ملرور 

مثالً(، لأ�صطر ل�صتخراج اأخرى حديثة.

اإن  ا  خ�صو�صً الوزارة،  قبل  من  م�صتغرب  هذا  وكم 

املعاملة ب�صيطة ول حتتاج كل هذا الوقت، ويف وقت تتجه 

فيه احلكومة بقيادة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء لت�صريع 

اجناز املعامالت احلكومية، اإل اأن الوزارة مل تقم ب�صرف 

العالوة، بل ماطلت لقرابة العام!

البيانات لدى املحرر

ال اأحد يل بعد وفاة 

زوجي حلمايتي من اأهله

اأنا اأرملة من جن�صية عربية اأقيم لوحدي مع ابني يف 

بعد  املعنية  اجلهات  �صوى  يل  اأحد  ول  البحرين،  مملكة 

وفاة زوجي موؤخًرا.

والده  بقيام  تفاجاأت  اهلل،  رحمه  زوجي،  وفاة  وبعد 

باأخذ وثيقة البيت مني و�صيكات الإيجار، وبعدها اأر�صل يل 

ا وحمامية يطالبون بكل مقتنيات زوجي، مبا فيها  اأ�صخا�صً

متجاهلني  با�صتقواء  معي  ويتحدثون  وحمفظته،  هاتفه 

وقد  العدة،  بداية  يف  اإنني  ا  خ�صو�صً النف�صية،  حالتي 

تلقيت ات�صالً من مركز ال�صرطة يف ال�صاعة 3 فجًرا طالبني 

مني احل�صور، متجاهلني حزين ال�صديد على وفاة زوجي، 

لهم  اإخباري  رغم  �صخ�صًيا  ح�صوري  على  اأ�صروا  وقد 

اإنني يف العدة، وملا ذهبت طلبوا مني ت�صليم ال�صيارة التي 

اأهداين زوجي اإياها واأ�صياء اأخرى تخ�صنا، على الرغم من 

اأنه لي�ص لهم احلق يف ذلك، وقد حاولت التوا�صل مع والد 

زوجي وحل كل الأمور ودًيا، لكنه قام بح�صري، وبدلً من 

ال�صوؤال والعتناء بحفيده قام مبحاربتنا والت�صهري بنا، لذا 

اأطلب من اجلهات امل�صوؤولة التدخل لرفع الظلم عني واأخذ 

حقي، وح�صبي اهلل ونعم الوكيل.

البيانات لدى املحرر

ابني مير بانتكا�شة يف حالته

 ال�شحية ويحتاج لزراعة كلى

اأنا مواطن بحريني اأنا�صد القيادة الر�صيدة واأ�صحاب 

العمر  من  البالغ  ابني  حالة  يف  النظر  البي�صاء  الأيادي 

منذ  الكلى  يف  ا�صطرابات  من  يعاين  اإنه  اإذ  عاًما،   25

على  بعد ح�صوله  اخلارج  يتعالج يف  كان  وقد  ولدته، 

اأمر ملكي للعالج يف اخلارج ب�صكل �صنوي حتى اأ�صبحت 

حالته م�صتقرة نوًعا ما، ولكن انتك�صت حالته بعد توقف 

حالته  ت�صخي�ص  بعد  العالج  ل�صتكمال  ويحتاج  العالج 

وقد  احلالية،  الفرتة  خالل  الع�صكري  امل�صت�صفى  يف 

ات�صح لنا اأن وظائف الكلى توقفت ويحتاج لزراعة كلى 

ل  املادية  ال�صديد حالتنا  ولالأ�صف  اأقرب وقت ممكن،  يف 

اهلل  من  نطلب  لذلك  الكلى،  زراعة  عملية  لإجراء  ت�صعنا 

البي�صاء  الأيادي  واأ�صحاب  الر�صيدة  القيادة  من  وثم 

النظر يف حالة ابني ال�صحية وم�صاعدتي على عالجه.

البيانات لدى املحرر



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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والإمارات  البحرين  بني  التاريخية  العالقات 

روابط  اإىل  الر�سمية  والعالقات  اجلغرافيا  تتجاوز 

الدين والدم وامل�سري امل�سرتك ووحدة الأهداف.. كل 

عام والإمارات يف تاألق ومتيٍّز دائم.

نرى  والي�م  الثابتة،  واخلط�ات  البدايات  ن�شتذكر 

الأمني  عهده  وويل  املفدى  مليكنا  نهنئ   .. الإجنازات 

الأمرية  امللكي  ال�شم�  و�شاحبة  ال�زراء  جمل�ص  رئي�ص 

للمراأة  هنيًئا   .. البحرينية  املراأة  بي�م  اهلل-  -حفظهم  �شبيكة 

البحرينية .. وهنيًئا لنا بها وبعطائها واإجنازاتها.
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1922- الت�قيع على معاهدة العقري بني �شلطنة 

والتي مت مب�جبها  والك�يت  العراقية  واململكة  جند 

تر�شيم حدود الدول الثالث.

1925- م�شر تتنازل عن واحة اجلغب�ب لليبيا، 

مقابل ليبيا تتنازل عن ال�شل�م مل�شر.

تنتخب  ليبيا  يف  التاأ�شي�شية  اجلمعية   -1950

اململكة  على  ملًكا  ال�شن��شي  اإدري�ص  حممد  الأمري 

الليبية.

اإىل ك�با على منت  1956- فيدل كا�شرتو ي�شل 

املك�شيك  بني  املنفى  ق�شاه يف  عام  ح�ايل  بعد  قارب 

وال�ليات املتحدة.

ودبي  اأب�ظبي  اإمارات  احتاد  اإعالن   -1971

وال�شارقة وعجمان واأم القي�ين والفجرية حتت ا�شم 

دولة الإمارات العربية املتحدة، واختيار حاكم اإمارة 

اأب�ظبي ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رئي�ًشا لها.

يف  الأمريكية  ال�شفارة  مقر  حرق   -1979

 2000 ح�ايل  قبل  من  طرابل�ص  الليبية  العا�شمة 

متظاهر ليبي.

2012- اإطالق �شحيفة الروؤية الإماراتية مبدينة 

دبي لالإعالم.

ب�ك  في�ص   م�ؤ�ش�ص  زوكربريغ  مارك   -2015

وزوجته بري�شيال ت�شان يعلنان ترّبعهما بن�شبة %99 

ُرزقا  اأن  بعد  اخلريية  الأعمال  ل�شالح  ثروتهما  من 

مب�ل�د.

موؤكدة �أنها مل ترتك تلفزيون دبي

بروين حبيب تخو�ض جتربة �سينمائية بحرينية
�شارة جنيب:

 

بروين  البحرينية  الإعالمية  تخ��ص 

�شمن  لها  �شينمائية  جتربة  اأول  حبيب 

فيلم  عن  عبارة  وه�  املراأة«،  »�شينما 

مهرجانات ق�شري يقرتب من ف�شاء اخل�ف 

عند املراأة وياأتي حتت عن�ان »تاريخ دمعة 

املراأة يختلف عن تاريخ دمعة الرجل«.

حبيب  اأكدت  لـ»الأيام«  ت�شريح  ويف 

ت�شتعد  واأنها  دبي،  تلفزي�ن  ترتك  مل  اأنها 

يف  الأول  �شيعر�ص  برناجمني  لإطالق 

�ش�«،  »بروين  برنامج  وه�  القادم  يناير 

خالل  »امللهم«  برنامج  �شيعر�ص  فيما 

اأنها  اإىل  م�شرية  املبارك،  رم�شان  �شهر 

الذي  التلفزي�ن  اإدارة  مع  اتفاق  ومب�جب 

خالل  �شتعمل  �شنة   21 منذ  فيه  تعمل 

لها  يتيح  مرن  نظام  وفق  القادمة  الفرتة 

اإجناز  والتنقل بحيث ميكنها  ال�شفر  حرية 

م�شاريع اأخرى مثل اإنتاج الأفالم ال�ثائقية 

يف  م�شتمرة  اأنها  كما  الثقافية،  والربامج 

تقييم الربامج وامل�شل�شالت ب�شفتها ع�شً�ا 

يف جلنة الربامج وامل�شل�شالت. 

اإىل  بالإ�شافة  حبيب  بروين  وعرفت 

و�شاعرة،  ككاتبة  الإعالمية  م�شريتها 

ال�شعرية،  الدواوين  بع�ص  اأ�شدرت  حيث 

»بيت  �شال�ن  فردية  مببادرة  واأ�ش�شت 

الإنتاج  جمال  م�ؤخًرا  ودخلت  الثقافة«، 

فيلًما  ومثلت  كتبت  حيث  ال�شينمائي، 

ق�شرًيا بعن�ان »ال�هم الأخ�شر«.

وُتعترب حبيب رائدة يف احل�ار الثقايف 

وخبرية  العربي،  اخلليج  مبنطقة  املرئي 

اإىل  والإذاعة  امل�شرح  من  تدّرجت  اإعالمية 

التلفزي�ن واملن�شات املختلفة، وقّدمت على 

مدار �شن�ات عملها برامج ح�ارية وثقافية، 

كان اأ�شهرها »نلتقي مع بروين« على �شا�شة 

دبي، وقد �شغفت باللغة العربية، وح�شلت 

»النقد  اآدابها  يف  الدكت�راه  درجة  على 

اختيارها  ومت  احلديث«،  العربي  الأدبي 

تعليم  اأ�شاليب  »حتديث  بلجنة  ع�شً�ا 

اللغة العربية« مبيثاق اللغة العربية، كما 

»حتدي  مبادرة  يف  اأ�شا�شي  ك�شريٍك  ُكلفت 

القراءة« �شمن املبادرات املهمة التي اأطلقها 

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 

مكت�م نائب رئي�ص الإمارات رئي�ص جمل�ص 

كع�ش�  اختريت  كما  دبي،  حاكم  ال�زراء 

جلنة حتكيم لأهم اجل�ائز الأدبية »الب�كر« 

جامعة  واعتربتها  العربية،  للرواية 

الالتي  الن�شاء  اأهم  �شمن  باأنها  وا�شنطن 

ُملهمة وجتارب م�شيئة يف  ميلكن م�شرية 

املراأة  »جائزة  جائزتها  ومنحتها  العامل 

الديناميكية«.

بروين حبيب 

اهتمت كثريًا النجمة 

العاملية ريهانا بزيها 

يف حفل تن�سيبها 

كبطلة قومية، الذي 

�سوف ُيقام يف 

بريدج تاون عا�سمة 

جزيرة باربادو�س، 

وذلك خالل احتفال 

اجلزيرة بتحّولها 

اإىل جمهورية، حيث 

ارتدت النجمة ف�ستاًنا 

لونه اأ�سفر كناري، 

 Bottega«بتوقيع دار

Veneta«، والذي 
ي�سل �سعره 1850 

جنيًها اإ�سرتلينيًّا 

ح�سبما ذكر موقع 

�سحيفة »ديلي ميل« 

الربيطانية.

وزيرة �خلارجية �لربيطانية تتجول على منت دبابة
Liz Truss تتج�ل الثالثاء على منت  ظهرت وزيرة اخلارجية الربيطانية 

زًيا  مرتدية  وكانت  ا�شت�نيا،  يف  بريطانية  لق�ات  تدريبية  دورة  اأثناء  دبابة 

بها  قامت  لزيارة  وه�  اأدناه،  معرو�ص  فيدي�  نراها يف  ما  حد  على  ع�شكرًيا، 

وتفقدت خاللها الق�ات الربيطانية، اإل اأن املقطع حت�ل اإىل طبق �شهي لأ�شحاب 

التعليقات على اأن�اعها يف م�اقع الت�ا�شل.

يف  خبيث«  »ن�شاط  بارتكاب  م��شك�  ترو�ص  ليز  اتهمت  الزيارة،  وخالل 

البلقان، وقالت اإن الرئي�ص الرو�شي فالدميري ب�تني �شريتكب »خطاأً ا�شرتاتيجًيا« 

كان  النات�  باأن  م��شك�  مزاعم  رف�شت  كما  لأوكرانيا.  غزًوا  �شيق�د  كان  اإذا 

يت�شرف ب�شكل ا�شتباقي.

ما  اأن  كثريون  فذكر  الدبابة،  تعتلي  وهي  الفيدي�  ومقطع  �ش�رتها  اأما 

فعلته مل يكن م�شهَد حتٍد مل��شك� فقط، بل ه� بح�شب ما طالعته »العربية.نت« 

وزراء  رئي�شة  لعتالء  تقليد  اأم�ص،  الربيطانية  »التلغراف«  �شحيفة  م�قع  يف 

ا. بريطانيا الراحلة، مارغرت تات�شر، لدبابة يف 1986 اأي�شً

كورونا �أوميكرون

ي�سيب 13 العًبا من ناٍد �أوروبي

الدوري  يف  واحد  فريق  من  لعًبا   13 اأ�شيب 

الربتغايل لكرة القدم مبتح�ر فريو�ص ك�رونا اجلديد 

اأوميكرون، بعد مباراة مثرية ي�م ال�شبت املا�شي.

فريق  لعبي  من   13 اإ�شابة  تاأكدت  هذا،  اإىل 

بنفيكا  فريق  �شد  مباراته  بداأ  الذي  بيلينين�ش�ص 

بت�شعة لعبني فقط، ب�شبب تف�شي الإ�شابات بفريو�ص 

ك�رونا بني �شف�ف الفريق قبل م�عد املباراة.

الربتغايل  الدوري  مل�ش�ؤويل  انتقادات  ووجهت 

لعدم تاأجيل اأو اإلغاء هذه املباراة رغم اإ�شابة عدد من 

لعبي الفريق بفريو�ص ك�رونا، وذلك قبل اأن يت�شح 

اأن الإ�شابة جاءت مبتح�ر اأوميكرون.

ومع و�ش�ل املباراة اإىل ال�ش�ط الثاين، كان عدد 

فقط  لعبني  �شتة  اإىل  تقلّ�ص  قد  بيلينين�ش�ص  لعبي 

اللعب،  اأثناء  لالإ�شابة  من لعبيه  ثالثة  تعّر�ص  بعد 

مما اأدى اإىل اإلغاء املباراة.

اإ�شابتهم  تاأكدت  الذين  الالعبني  بني  ومن 

من  حديًثا  العائد  فيتي،  كاف�  املدافع  باأوميكرون، 

بالده - جن�ب اإفريقيا التي ظهر فيها املتح�ر اجلديد 

الت�قف  فرتة  يق�شي  كاف�  وكان  املا�شي.  الأ�شب�ع 

الدويل لكرة القدم يف بالده قبل اأن يع�د اإىل الربتغال 

ي�م 22 من �شهر ن�فمرب اجلاري.

ل�كالة  بيلينين�ش�ص  نادي  با�شم  متحدث  وقال 

تدريبه  وطاقم  الفريق  لعبي  من   44 اإن  رويرتز 

امل�شابني  معظم  بينما  حالًيا،  ذاتي  لعزل  يخ�شع�ن 

ل تظهر عليهم اأية اأعرا�ص اأو على اأق�شى تقدير تظهر 

عليهم اأعرا�ص خفيفة.

ثعبان يفاجئ عائلة يف �سيارتهم

لتتنزه  �شيارتها  تركت  اأ�شرتالية  عائلة  تت�قع  مل 

يف ك�ينزلند، اأن تك�ن بانتظارهم مفاجئة مرعبة لدى 

ع�دتهم، حيث ف�جئ�ا بثعبان عمالق، معلّق على مراآة 

ال�شائق.

عن  امل�ش�ؤولة  بال�شلطات  ات�شل�ا  الف�ر  وعلى 

مع  ال�شلطات  وجتاوبت  للم�شاعدة،  طلًبا  الزواحف، 

متخ�ش�شة  �شركة  مع  وتعاونت  العائلة،  ا�شتغاثة 

بالتعامل مع الزواحف، حيث تبنّي لهم دخ�ل الثعبان 

من نافذة املركبة التي كانت مفت�حة.

ج��ص  عن  لالأنباء  اآي«  بي  »ي�  وكالة  ونقلت 

كا�شل، الذي متّكن من ا�شطياد الثعبان، ق�له: »اإن هذه 

الزواحف قادرة على الختباء يف اأماكن ل تخطر على 

بال، اإذ ميكنها البقاء حتت غطاء حمرك ال�شيارة، ومن 

ثم دخ�ل ال�شيارات عرب الن�افذ والفتحات«.

»�ل�سحة«: ت�سجيل 31 �إ�سابة جديدة 

بفريو�ض »كورونا«.. وتعايف 46 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 دي�شمرب   1 ي�م  يف   19876

31 حالة قائمة جديدة منها 8 حالت لعمالة وافدة، و 

قادمتان  حالتان  و  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة   21

من اخلارج، كما تعافت 46 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 275999.

 328 بلغ  القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  حالت   5 منها  حالة، 

العالج، وجميعها و�شعها م�شتقر، ول ت�جد اأي حالت 

قائمة حتت العناية. 

https://alwatannews.net/article/868946
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