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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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صادق حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى 
بتعديل   2022 لــســنــة   )9( ــم  رقـ قــانــونــا  وأصــــدر 
المادة )1( من المرسوم بقانون رقم )27( لسنة 

2015 بشأن السجل التجاري، جاء فيه:
المادة األولى

الــوارد  المعنية«  »اإلدارة  بتعريف  ُيستبدل 
 )27( رقــم  بقانون  المرسوم  من   )1( المادة  في 
التعريف  الــتــجــاري  السجل  بــشــأن   2015 لسنة 

اآلتي: 

بقيد  المختصة  اإلدارة  المعنية:  »اإلدارة 
ــام هــذا  ــكـ الـــتـــجـــار والــتــأشــيــر لــلــخــاضــعــيــن ألحـ
لــلــمــقــاصــة فيما  الــبــحــريــن  أو شــركــة  الــقــانــون، 
يــخــص الــتــأشــيــر لــشــركــات الــمــســاهــمــة الــعــامــة 

والمقفلة«. 
المادة الثانية

–ُكٌلّ  ــوزراء  والــ الــــوزراء  مجلس  رئيس  على 
الــقــانــون،  ــذا  هــ ــام  ــكـ أحـ تــنــفــيــذ  فــيــمــا يخصه– 
وُيــعــمــل بــه مــن الــيــوم الــتــالــي لــتــاريــخ نــشــره في 

الجريدة الرسمية.

ال��م��ل��ك ي�����ص��ادق وي�����ص��در ق��ان��ون��ا 

ب���ت���ع���دي���ل ال�������ص���ج���ل ال���ت���ج���اري

} وزير العدل خالل م�شاركته في الم�ؤتمر.

شــــــــــارك الــــشــــيــــخ خـــالـــد 
وزيــــر  آل خــلــيــفــة  ــي  ــلـ عـ بــــن 
الــعــدل والـــشـــؤون اإلســالمــيــة 
مؤتمر  افتتاح  في  واألوقـــاف 
ــرة  ــمــ ــعــ ــج والــ ــ ــحـ ــ ــات الـ ــ ــدمــ ــ خــ
بـــــعـــــنـــــوان »الــــــتــــــحــــــول نـــحـــو 
االبتكار«، تحت رعاية صاحب 
خالد  األمير  الملكي  السمو 
ــار خـــــادم  ــشـ ــتـ ــسـ ــل مـ ــيـــصـ ــفـ الـ
الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن أمــيــر 
ــة،  ــكــــرمــ ــمــ مـــنـــطـــقـــة مــــكــــة الــ
وتنظمه وزارة الحج والعمرة 
السعودية  العربية  بالمملكة 
الـــشـــقـــيـــقـــة بــــالــــتــــعــــاون مــع 
ــيــــوف  ــة ضــ ــ ـــدمــ ــ بـــــرنـــــامـــــج خـ
ــة  ــرامـــج رؤيـ ــد بـ الــرحــمــن أحــ
التنفيذية،   2030 السعودية 
والــمــنــعــقــد فــي جـــدة مــن 21 

إلى 23 مارس. 
أشــــــــــــــاد وزيــــــــــــــر الــــــعــــــدل 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالمـ ــ ــ والـــــــــــــشـــــــــــــؤون اإلسـ
ــيــــس الــلــجــنــة  واألوقـــــــــــاف رئــ
العليا لشؤون الحج والعمرة 
ــيـــن  ــود خـــــــــادم الـــحـــرمـ ــهــ بــــجــ
الشريفين الملك سلمان بن 
وولــي  ســعــود،  آل  عبدالعزيز 
عهده صاحب السمو الملكي 
األمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
فـــي تــوفــيــر كـــل ســبــل الــدعــم 

لـــتـــوفـــيـــر أفــــضــــل الـــخـــدمـــات 
ــوف  ــيــ ــضــ ــالت لــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ والــ
الـــرحـــمـــان، لـــيـــؤدي الــحــجــاج 
بكل  مناسكهم  والمعتمرون 

يسر وراحة وطمأنينة.
كــمــا الــتــقــى وزيــــر الــعــدل 
وزير الحج والعمرة بالمملكة 
الشقيقة  السعدية  العربية 
ــتــــور تـــوفـــيـــق الـــربـــيـــعـــة،  الــــدكــ
اللقاء مناقشة  وجرى خالل 
في  المستمر  التعاون  أوجــه 

خدمة ضيوف الرحمن.
حضور  المؤتمر  ويشهد 
دولـــــة   20 مـــــن  أكــــثــــر  وزراء 
ــات دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــيــ ــخــــصــ وشــ
ــتــــصــــاديــــة  ــيــــة واقــ ــتــــمــــاعــ واجــ
أحدث  وإعالمية الستعراض 
ــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــوعـ ــ ــوضـ ــ ــمـ ــ الـ
ــار  ــكــ ــتــ ــو االبــ ــول نــــحــ ــتــــحــ ــالــ بــ
ــذا الــقــطــاع  ــوائـــده عــلــى هـ وعـ
ــع  ــ ــن خــــــالل أربـ ــ ــوي مـ ــيــ ــحــ الــ
جلسات وورش عمل بمشاركة 
الــــقــــيــــادات فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
المختلفة، إضافة إلى إقامة 
معرض مصاحب تشارك فيه 
بالحج  الــخــاصــة  القطاعات 
منتجاتها  لــعــرض  والــعــمــرة 
منجزاتها  وإبـــراز  وبرامجها 

في خدمة ضيوف الرحمن.

المؤتمر  يستعرض  كما 
 Haj  « مـــنـــصـــة  خــــــالل  ــن  ــ مـ
أفـــضـــل  الـــــحـــــواريـــــة   »Talk
مبتكرة  وأفـــكـــار  الــمــمــارســات 
ــي عــــــدة مـــواضـــيـــع  ــ فـــعـــالـــة فـ
ــة مـــــــع مـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــمـ ــ ــوائـ ــ ــتـ ــ مـ
كالمدن  المقدسة  المشاعر 
الـــذكـــيـــة ومـــنـــاطـــق الــتــطــويــر 
الخاصة ومستقبل المشاعر 
تستهدف  والــتــي  الــمــقــدســة، 
الــريــادة فــي اســتــدامــة إعمار 
ــر الــــمــــقــــدســــة، مــن  ــاعـ ــشـ ــمـ الـ
ــة فــي  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــار ريـ ــ ــكــ ــ خـــــــالل أفــ
تـــجـــربـــة الـــضـــيـــف والـــســـلـــوك 
االجتماعي وكيفية تطبيقها 
في المشاعر المقدسة، وأبرز 
الــمــالمــح والــتــطــبــيــقــات في 
بــنــاء وإعــمــار الــمــدن والــمــدن 

الذكية.
ــل مــن  ــ رافـــــــــق الــــــوزيــــــر كــ
ــاهــــر  ــد طــ ــمــ ــحــ الــــــدكــــــتــــــور مــ
الـــقـــطـــان الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد 
والسيد  اإلسالمية،  للشؤون 
خــالــد الــمــالــود رئــيــس قسم 
ــج والـــــعـــــمـــــرة،  ــ ــحــ ــ شـــــــــــؤون الــ
والــســيــد حــمــد حــاجــي مدير 
والشؤون  العدل  وزيــر  مكتب 

اإلسالمية واألوقاف.

وزي�����ر ال���ع���دل ي�������ص���ارك ف���ي م��وؤت��م��ر 

وم���ع���ر����ض خ���دم���ات ال���ح���ج وال��ع��م��رة

} القائد العام خالل لقاء ال�شفير الإ�شباني.

ــن  ــركـ اســـتـــقـــبـــل الـــمـــشـــيـــر الـ
الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن أحـــمـــد آل 
دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة 
البحرين، السيد ميغيل خوسي 
ــيـــر مــمــلــكــة  ــفـ مــــــــورو اغـــــيـــــالر سـ
مملكة  لـــدى  المعتمد  اســبــانــيــا 
ــة  الـــبـــحـــريـــن والـــمـــقـــيـــم فــــي دولــ
أمس  صــبــاح  الشقيقة،  الكويت 
األربعاء 23 مارس 2022م، وذلك 
عبداهلل  الــركــن  الفريق  بحضور 
شــؤون  وزيـــر  النعيمي  بــن حسن 
الـــدفـــاع، والــفــريــق الـــركـــن ذيـــاب 
هيئة  رئيس  النعيمي  صقر  بــن 

األركان.
ورحــــب الــقــائــد الـــعـــام لــقــوة 
مملكة  بسفير  الــبــحــريــن  ــاع  دفــ

مملكة  لـــدى  المعتمد  اســبــانــيــا 
ــة  الـــبـــحـــريـــن والـــمـــقـــيـــم فــــي دولــ
ــة، وجــــــرى  ــقــ ــيــ ــقــ ــشــ ــت الــ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
بــحــث عـــدد مــن الــمــواضــيــع ذات 

االهتمام المشترك.
الركن  الــلــواء  اللقاء  حضر 
بــحــري يــوســف أحــمــد مـــال اهلل 
ــان  ــ ــيـــس هــيــئــة األركــ مـــســـاعـــد رئـ
ــواء  ــلــ لــــإمــــداد والـــتـــمـــويـــن، والــ
الـــركـــن طـــيـــار الــشــيــخ حــمــد بن 
ســالح  قــائــد  آل خليفة  عــبــداهلل 
الجو الملكي البحريني، واللواء 
بن  محمد  الشيخ  طــيــار  الــركــن 
سلمان آل خليفة مدير التعاون 
العسكري، وعدد من كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

القائد العام ي�صتقبل ال�صفير الإ�صباني المعتمد لدى المملكة

} رئيس الحرس الوطني خالل االحتفال.

الشيخ  ركـــن ســمــو  أول  الــفــريــق  شـــارك 
محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس 
الوطني »كضيف شرف« في االحتفال الذي 
يوم  بمناسبة  الباكستاني  الجيش  نظمه 
باكستان، الذي يصادف 23 من شهر مارس.

ــال بــمــشــاركــة  ــفـ ــتـ وجـــــرت مـــراســـم االحـ
رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة بـــاكـــســـتـــان اإلســـالمـــيـــة 
الــشــقــيــقــة وعـــــدد مـــن كـــبـــار قـــــادة الــجــيــش 
الباكستاني وجمهور غفير من الباكستانيين 

والمقيمين وعدد من المدعوين من الدول 
الصديقة لباكستان.

ورفـــــع ســمــو رئـــيـــس الـــحـــرس الــوطــنــي 
ــى آيــــــات الـــتـــهـــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات إلـــى  ــمـ أسـ
فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس 
الشقيقة  اإلســالمــيــة  بــاكــســتــان  جــمــهــوريــة 
احتفاالت  بمناسبة  الباكستاني،  والشعب 
الــبــالد بــيــوم بــاكــســتــان، مــشــيــدًا بــالــعــروض 
العسكرية التي قدمها الجيش الباكستاني 

ومـــا أظــهــرتــه مــن كــفــاءة وجــاهــزيــة ومــهــارة 
االستعراضية  الــلــوحــات  تنفيذ  فــي  عالية 
لقواته وبمشاركة من قوات عدد من الدول 

الصديقة.
كما أشاد سمو رئيس الحرس الوطني 
بالعالقات الوثيقة التي تربط بين مملكة 
اإلسالمية  باكستان  وجمهورية  البحرين 
الــشــقــيــقــة خـــــالل عــــقــــود طـــويـــلـــة، والـــتـــي 
أثمرت تحقيق مستوى متقّدم من التعاون 

والتبادل العسكري بين الجانبين.
الوطني  الحرس  من  قــّوة  شاركت  وقــد 
في العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة 
ــوم بـــاكـــســـتـــان، وذلــــــك ضـــمـــن بـــروتـــوكـــول  ــ يـ
ــحـــرس الــوطــنــي  الـــتـــعـــاون الـــمـــوقـــع بــيــن الـ
ــيــــدًا لــعــمــق  ــأكــ والـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، وتــ
مملكة  بين  تربط  التي  الثنائية  العالقات 
اإلسالمية  باكستان  وجمهورية  البحرين 

الشقيقة.

رئي����ض الحر����ض الوطن���ي ي�ص���هد الحتف���ال بي���وم باك�ص���تان
بالمنا�سبة ال��ع�����س��ك��ري  ال��ع��ر���ض  ف��ي  ت�����س��ارك  ال��وط��ن��ي  ال��ح��ر���ض  م��ن  ق���وة 

تحت رعاية الفريق طبيب الشيخ محمد 
الــمــجــلــس  رئـــيـــس  آل خــلــيــفــة  عــبــد اهلل  بـــن 
األعـــلـــى لــلــصــحــة أقـــيـــم صـــبـــاح أمــــس حفل 
بالسرطان  اإلصــابــة  مــعــدالت  كــتــاب  تدشين 
 2018-2009 ألعـــــوام  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  فـــي 
الـــصـــادر مــن مــكــتــب الــمــراجــعــة الــطــبــيــة في 
وزارة الصحة وبحضور عدد من الوزراء وكبار 
مملكة  في  الصحي  القطاع  في  المسؤولين 

البحرين.
بــنــت سعيد  وأشـــــــادت األســــتــــاذة فــائــقــة 
الـــصـــالـــح وزيــــــرة الــصــحــة بــأهــمــيــة الــســجــل 
الــوطــنــي لــلــســرطــان تــمــاشــيــا مـــع تــوصــيــات 
إعـــداد  أجـــل  مــن  العالمية  الــصــحــة  منظمة 
البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وتوثيق 

أنماط المرض وقياس عبء السرطان.
وأكدت أهمية هذه اإلصدارات والتقارير 
ــر كـــــل الـــبـــيـــانـــات  ــ ــوفـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ اإلحــــصــــائــــيــــة الـ

والــمــعــلــومــات الــمــطــلــوبــة فـــي هـــذا الــمــجــال 
والـــتـــي تــســهــم فـــي دعــــم ومـــســـانـــدة األبــحــاث 
الــطــبــيــة والـــــدراســـــات الــعــلــمــيــة إلــــى جــانــب 

السياسات وبرامج العمل الحكومية.
ــان جــنــاحــي  ــمــ ــورة إيــ ــتــ ــدكــ كـــمـــا بــيــنــت الــ
ــيـــس مــكــتــب الـــمـــراجـــعـــة الــطــبــيــة أهــمــيــة  رئـ
بيانات  كــقــاعــدة  للسرطان  البحرين  سجل 
أجل  من  السرطان  مرضى  لجميع  أساسية 
تحديد أولويات مكافحة السرطان وعالجه، 
وجهودها  الحكومة  سعي  ضمن  هــذا  ويأتي 
الصحية  بالخدمات  بــاالرتــقــاء  المتواصلة 
أعــربــت  جانبها  ومـــن  الــبــحــريــن.  مملكة  فــي 
لفريق  شكرها  عن  جناحي  إيمان  الدكتورة 
مكتب  فــي  للسرطان  البحرين  سجل  عمل 
بذلوه  لما  الصحة  بــوزارة  الطبية  المراجعة 
للسرطان  الوطني  السجل  تطوير  أجــل  من 

وإعداد التقارير الدورية.

وخالل حفل التدشين تم تقديم عرض 
لمعدالت اإلصابة بالسرطان لسنوات 2009-
2018 ومن ثم عرض فيلم وثائقي عن سجل 

البحرين للسرطان.
وفــي خــتــام الــحــفــل، كـــّرم الــفــريــق طبيب 
الشيح محمد بن عبد اهلل آل خليفة رئيس 
الصحة  ووزيــــرة  للصحة،  األعــلــى  المجلس 
فريق  الــصــالــح،  سعيد  بنت  فائقة  األســتــاذة 
الــعــمــل الــقــائــم عــلــى إعـــــداد كــتــاب مــعــدالت 
ــهـــات  ــان وجـــمـــيـــع الـــجـ ــرطــ ــســ ــالــ ــة بــ ــ ــابــ ــ اإلصــ
المساهمة في تزويد السجل الوطني ببيانات 
مرضى السرطان في مملكة البحرين معربا 
السجل  نــجــاح  فــي  الصحة  وزارة  جــهــود  عــن 
كــمــا أكــــد مــعــالــيــه أهــمــيــة الـــتـــعـــاون بــيــن كل 
األجـــهـــزة الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة لــمــواصــلــة 
الـــعـــمـــل لــتــطــويــر الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فــي 

مملكة البحرين.

رئ���ي�������ض الأع����ل����ى ل��ل�����ص��ح��ة ي���رع���ى ت��د���ص��ي��ن 

ك���ت���اب الإ����ص���اب���ة ب��ال�����ص��رط��ان ف���ي ال��ب��ح��ري��ن

} جانب من حفل تد�شين الكتاب.

عبداهلل  الشيخ  الــدكــتــور  أكــد 
رئـــيـــس  ــيـــفـــة  ــلـ خـ آل  ــد  ــ ــمـ ــ أحـ بـــــن 
مــجــلــس أمـــنـــاء مـــركـــز الــبــحــريــن 
لـــــــلـــــــدراســـــــات االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
والــدولــيــة والــطــاقــة »دراســـــات« أن 
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
تبذل جهوًدا نوعية لدعم قدراتها 
الدفاعية، بهدف تعزيز إمكاناتها 
األمنية  التهديدات  على مواجهة 
ومــكــافــحــة اإلرهـــــــاب، وخــصــوصــا 
أن هـــذه الـــــدول تــمــثــل االعـــتـــدال 

واالنفتاح في المنطقة.
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها 
الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد 
تفاعلية،  نــدوة  خــالل  خليفة،  آل 
بــعــنــوان »أمــــن الــخــلــيــج الــعــربــي: 
ــات..  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــتـ ــ ــدات.. الـ ــ ــديــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الــ
الحلول«، التي عقدها أمس مركز 
اإلمــــــــارات لـــلـــدراســـات والــبــحــوث 
العديد  بحضور  االستراتيجية، 
مــــــن الــــمــــســــؤولــــيــــن والـــــخـــــبـــــراء 

واألكاديميين.
ــيـــس مــجــلــس  واســـتـــعـــرض رئـ
التي  الــتــحــديــات  طبيعة  األمــنــاء 
تواجه منطقة الخليج، مبينا أنها 
لم تعد تقليدية في ظل الحروب 
المليشيات  خـــالل  مــن  بــالــوكــالــة 
ــدات  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اإلرهــــــــــابــــــــــيــــــــــة، والـ
منشآت  واســتــهــداف  السيبرانية، 
ــة  ــمــــالحــ ــة، وعـــــرقـــــلـــــة الــ ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ الــ
البحرية، األمر الذي يعد تهديًدا 

لألمن العالمي بأسره.

تــمــثــل  إيـــــــــــران  أن  وأوضـــــــــــح 
مـــصـــدًرا رئــيــســًيــا لــتــهــديــد األمـــن 
ــــل تـــدخـــالتـــهـــا  ــــي ظـ ــي فـ ــمـ ــيـ ــلـ اإلقـ
ودعــم  المنطقة،  دول  شـــؤون  فــي 
الــمــلــيــشــيــات الــمــســلــحــة فـــي دول 
الجوار، تموياًل وتدريبًا وتسليحًا، 
لتطوير  طــهــران  عــن سعي  فضاًل 
أجــــيــــال جــــديــــدة مــــن الـــصـــواريـــخ 
استمرار  أن  مضيًفا  الباليستية، 
األزمات اإلقليمية تلقي بظاللها 
الــخــلــيــج، وتـــؤدي  عــلــى أمـــن دول 
ــيـــزان الــقــوى  ــتـــالل فـــي مـ ــى اخـ إلــ

بالمنطقة.
األمناء  رئيس مجلس  وشدد 
عــلــى أن تــهــديــد األمــــن الــبــحــري 
ــــرتــــب آثــــــــاًرا هـــائـــلـــة عــلــى  ــــوف ُي سـ
الــدور  مؤكدا  العالمي،  االقتصاد 
ــوري لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج فــي  ــحــ ــمــ الــ
الطاقة  أســعــار  اســتــقــرار  تحقيق 

العالمية.
وطـــــــــــرح الــــــدكــــــتــــــور الـــشـــيـــخ 
عبداهلل بن أحمد آل خليفة عدة 
ــن الــخــلــيــج،  مـــســـارات لــتــعــزيــز أمــ
يــأتــي فــي مــقــدمــتــهــا أهــمــيــة دعــم 
لدول  الذاتية  الدفاعية  القدرات 
إعــــــادة هيكلة  فـــي ظـــل  الــخــلــيــج 
مـــفـــهـــوم األمــــــــن، وتـــغـــيـــر طــبــيــعــة 
ونــوعــيــة الـــتـــهـــديـــدات، مـــؤكـــدا أن 
الـــــــقـــــــدرات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة شـــهـــدت 
السنوات  خــالل  ملحوًظا  تــطــوًرا 
ــيـــن  األخـــــــيـــــــرة مــــــن خــــــــالل تـــوطـ
ــكـــريـــة ضــمــن  ــعـــسـ ــاعــــات الـ ــنــ الــــصــ

كما  المستدامة،  التنمية  خطط 
كبيًرا  الخليج شوطًا  دول  قطعت 
بشأن التعاون البحري، لمكافحة 
اإلرهــــــــــــاب، ومــــواجــــهــــة عــمــلــيــات 

التهريب.
االتــــــفــــــاقــــــات  أن  وأوضـــــــــــــــح 
بعض  وقعتها  التي  اإلبراهيمية 
إسرائيل،  دولة  مع  المنطقة  دول 
ــهـــدف فـــتـــح آفــــــــاق جـــديـــدة  ــتـ ــسـ تـ
ــرار  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــز األمــــــــــن واالســ ــزيــ ــعــ ــتــ لــ
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــــط، 
والــمــســاهــمــة فـــي حــلــحــلــة الــنــزاع 
بما  اإلســرائــيــلــي،   – الفلسطيني 

يعود بالفائدة على الجميع.
إلى  الــدولــي  المجتمع  ودعـــا 
عدم اختزال التهديدات اإليرانية 

فـــي مــنــعــهــا مـــن امـــتـــالك الــســالح 
الــــنــــووي، فــرغــم خــطــورتــه إال أن 
البحري،  لألمن  إيـــران  تــهــديــدات 
الباليستية،  الــصــواريــخ  وتــطــويــر 
والتدخل في شؤون دول المنطقة، 
ورعاية اإلرهاب هي قضايا ال تقل 
اإلقليم  أمــن  زعــزعــة  على  تأثيرا 

والعالم.
ــلـــس  وخـــــــلـــــــص رئـــــــيـــــــس مـــجـ
للعالم  أمـــن  ــه ال  أنـ إلـــى  األمـــنـــاء 
الخليج،  منطقة  اســتــقــرار  بـــدون 
وهـــو مــا تــؤكــده خــبــرات الــمــاضــي 
ومــســتــجــدات الــحــاضــر ومــســارات 
المستقبل، في ظل زوال الحدود 
الــفــاصــلــة بــيــن األمــــن اإلقــلــيــمــي 

واألمن العالمي. 

اأهمي�ة تعزي�ز اأمن�اء مرك�ز »درا�ص�ات« يوؤك�د  رئي��ض مجل��ض 

تقليدية غير  اأمنية  تحديات  مواجهة  في  الخليجية  القدرات 

} الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة.
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والتنمية  العمل  وزارة  أقامت 
االجتماعية، أمس األربعاء، حفل 
صاحبة  بجائزة  الفائزين  تكريم 
األمـــيـــرة سبيكة  الــمــلــكــي  الــســمــو 
إبراهيم آل خليفة لتشجيع  بنت 
األسر المنتجة في نسختها الـ16 
ـــ 7  عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي، والــ
الــعــربــي بمجمع  الــمــســتــوى  عــلــى 
الـــعـــاصـــمـــة لـــمـــنـــتـــجـــات األيــــــدي 
سمو  بــحــضــور  وذلـــك  البحرينية 
الــشــيــخــة حــصــة بــنــت خــلــيــفــة آل 
خليفة رئيسة مجلس إدارة »إنجاز 
الــبــحــريــن« وســمــو الــشــيــخــة نيلة 
بنت حمد آل خليفة نائبة رئيسة 
الخليفية«  »المبرة  أمناء  مجلس 
رئيسة المؤسسة الملكية لإلنقاذ 
والسالمة البحرية والسيد جميل 
ــر  بـــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان وزيـ

العمل والتنمية االجتماعية.
وتفضلت سمو الشيخة حصة 
بتكريم  خليفة  آل  خليفة  بــنــت 
الفائزين على المستوى المحلي، 
ابتسام  السيدة  أســرة  فــازت  حيث 
يعقوب لوري بجائزة أفضل أسرة 

ــن مـــشـــروعـــهـــا إلنـــتـــاج  مــنــتــجــة عــ
الــحــقــائــب الـــيـــدويـــة، فــيــمــا فـــازت 
البلوشي  حسن  عــواطــف  السيدة 
بجائزة أفضل منتج بحريني عن 
مشروعها لمنتجات فنون النقدة 
ومــنــتــجــات الــنــســج الـــيـــدوي، كما 
فازت شركة يوسف بن أحمد كانو 
بجائزة أفضل داعم وراٍع لمشاريع 

األسر المنتجة المحلية.
الشيخة  ســمــو  تفضلت  كــمــا 
نيلة بنت حمد آل خليفة بتسليم 
الــدول  ســفــارات  لممثلي  الجوائز 
العربية  المملكة  وهـــي  الــفــائــزة، 
السعودية ودولة اإلمارات العربية 
ــة  ــيــ الـــمـــتـــحـــدة والـــمـــمـــلـــكـــة األردنــ
الهاشمية الذين تسلموا الجوائز 
نيابة عن الفائزين، حيث فاز على 
السيد  أســــرة  الــعــربــي  الــمــســتــوى 
خالد محمد الشريم من المملكة 
أفضل  بجائزة  السعودية  العربية 
أســـــــرة مـــنـــتـــجـــة، عــــن مــشــروعــهــا 
ــازت  إلنــتــاج الــتــمــور الــفــاخــرة، وفـ
المملكة  من  فهد  هديل  السيدة 
األردنية الهاشمية بجائزة أفضل 

ــج عـــــربـــــي، عـــــن مـــشـــروعـــهـــا  ــتـ ــنـ مـ
لمنتجات شجر الموز، أما جائزة 
وداعــم لمشاريع األسر  راٍع  أفضل 
الــمــنــتــجــة الــعــربــيــة فــقــد فـــاز بها 
كل من: القرية العالمية من دبي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ومركز دلني لألعمال من المملكة 

العربية السعودية.
وزير  المناسبة، أعرب   وبهذه 
العمل والتنمية االجتماعية، عن 
إلى  والتقدير  الشكر  آيات  أسمى 
األمــيــرة  الملكي  السمو  صاحبة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
ــاهــــل الــــبــــالد الـــمـــفـــدى  ــنـــة عــ قـــريـ
للمرأة،  األعــلــى  المجلس  رئيسة 
ــر  ــمـ ــتـ ــسـ ــمـ لــــــحــــــرص ســـــمـــــوهـــــا الـ
ــر الــمــنــتــجــة  ــ عـــلـــى تــشــجــيــع األســ
مـــن خــــالل جـــائـــزة ســمــوهــا، منذ 
 ،2007 عام  في  األولــى  انطالقتها 
رغبة وإيمانًا من سموها، بتمكين 
ــر  ــويـ ــة وتـــطـ ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ األســــــــــرة الـ
ــدًا أن  ــؤكـ مــســتــواهــا الــمــعــيــشــي، مـ
دعـــم ســمــوهــا الـــالمـــحـــدود أســهــم 
بــمــســتــوى منتجات  االرتـــقـــاء  فــي 

األسر المنتجة، مؤكدًا أن تحقيق 
واالجتماعي  االقــتــصــادي  األمـــن 
الــــمــــســــتــــدام، بــــمــــشــــاركــــة فـــاعـــلـــة 
البحرينية،  واألســــرة  الــمــرأة  مــن 
ــج ذي  ــتـ ــنـ ــمـ ــلــــى الـ واالعـــــتـــــمـــــاد عــ
الجودة العالية، هو هدف رسمته 
الــســمــو، والــتــزمــت وزارة  صــاحــبــة 
الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
تكافؤ  أوجــه  يحقق  بما  بتنفيذه، 
الشراكة  الفرص وضمان تحقيق 
الــمــرأة  بين  والــعــادلــة  المتكافئة 

والرجل.
تــكــريــم  إن  حــــمــــيــــدان  وقـــــــال 
السمو  صاحبة  بجائزة  الفائزين 
ــرة ســبــيــكــة بــنــت  ــ ــيـ ــ الـــمـــلـــكـــي األمـ
لــتــشــجــيــع  خــلــيــفــة  آل  ــيــــم  إبــــراهــ
سنوي  فــي حفل  المنتجة  األســر 
ــيـــزة أســاســيــة فـــي تــطــويــر  ــات ركـ بــ
مـــــشـــــروعـــــات األســــــــــر الـــمـــنـــتـــجـــة 
واالرتـــــقـــــاء بــمــســتــوى مــخــرجــات 
ــج خــــطــــوة لـــلـــمـــشـــروعـــات  ــامــ ــرنــ بــ
الــمــنــزلــيــة تــحــديــدًا، مــشــيــرًا إلــى 
أن هــــذا االحـــتـــفـــال يـــأتـــي لــيــؤكــد 
ــدرة عــلــى تـــجـــاوز الــصــعــوبــات  ــقـ الـ

ــتــــي واجــــهــــت مــــشــــاريــــع األســــر  الــ
الجائحة  فــتــرة  خـــالل  الــمــنــتــجــة 
ــيـــن،  ــامـ ــة ألكــــثــــر مـــــن عـ ــيـ ــحـ الـــصـ
بـــرنـــامـــج »خـــطـــوة  ــى أن  ــ إلـ ــًا  ــتــ الفــ
تمكن من  المنزلية«  للمشروعات 
تحقيق النجاح في إطالق طاقات 
معتمدين  كـــانـــوا  الـــذيـــن  األفـــــراد 
عــلــى الـــمـــســـاعـــدات االجــتــمــاعــيــة 
ربات  أو  العمل،  عن  الباحثين  أو 
مــن  الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن،  أو  الـــبـــيـــوت، 

ــل تــطــويــر قـــدراتـــهـــم الــذاتــيــة  أجــ
الخاصة،  مشروعاتهم  لتأسيس 
خطوة  بــرنــامــج  استقطب  حــيــث 
يزيد  مــا  المنزلية  للمشروعات 
على 1420 مشاركًا، حصلوا على 
الــمــنــتــج، تمثل  الــمــنــزِل  رخــصــة 

النساء منهم %78. 
ــا يــــتــــعــــلــــق بـــحـــجـــم  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
الــمــشــاركــة واإلقـــبـــال عــلــى الــفــوز 
فـــي الــــــدورة الــحــالــيــة لــلــجــائــزة، 

ــر الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة  ــ ــح وزيــ ــ أوضــ
على  المنافسة  أن  االجتماعية 
المشاركة كانت الفتة، حيث بلغ 
المشاركة  المحلية  ــر  األسـ عـــدد 
177 أسرة منتجة 88% منها إناث. 
فيما شاركت أسر منتجة من 11 

دولة عربية.
ــوم مـــجـــمـــع الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــقـ ــ ويـ
لـــمـــنـــتـــجـــات األيـــــــــدي الــمــنــتــجــة 
ــعــــرض مــنــتــجــات  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة بــ

ــتـــجـــة الـــمـــتـــقـــدمـــة  ــنـ األســــــــر الـــمـ
الملكي  السمو  صاحبة  لجائزة 
آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األمــيــرة 
خليفة لتشجيع األسر المنتجة، 
الى  مــارس  الفترة من 24  خــالل 
صــبــاحــًا   9 مــــن   2022 ابــــريــــل   2
حــتــى 9 مــســاًء، وذلـــك بــااللــتــزام 
ــة  ــ ــرازيــ ــ ــتــ ــ بــــــاالشــــــتــــــراطــــــات االحــ
لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســالمــة 

العارضين والزائرين للمعرض.

تكريم الفائزين بجائزة الأميرة �س���بيكة لت�سجيع الأ�سر المنتجة محليا وعربيا
وزي�����ر ال���ع���م���ل: دع����م الأم����ي����رة ���س��ب��ي��ك��ة اأ����س���ه���م ف���ي الرت����ق����اء ب��م�����س��ت��وي��ات م��ن��ت��ج��ات الأ����س���ر

} جانب من حفل تكريم الفائزين بجائزة األميرة سبيكة.

 أكـــــــــــد الــــــشــــــيــــــخ هـــــــشـــــــام بـــن 
رئـــيـــس  خـــلـــيـــفـــة  آل  عــــبــــدالــــعــــزيــــز 
مـــجـــلـــس أمـــــنـــــاء الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
حـــضـــرة  اعــــــتــــــزاز  أن  الـــحـــكـــومـــيـــة 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
الــبــالد  عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل 
السمو  صــاحــب  وتثمين  الــمــفــدى، 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة 
الوزراء للجهود الوطنية المخلصة 
ــي الــصــفــوف  لـــكـــافـــة الـــعـــامـــلـــيـــن فــ
األمامية للتصدي لفيروس كورونا 
مــن الـــكـــوادر الــصــحــيــة، وقـــوة دفــاع 
وكافة  الداخلية،  ووزارة  البحرين، 
الــجــهــات الــمــســانــدة، يــمــثــل دافــعــًا 
لمواصلة العمل بذات العزم والعمل 
بـــروح الــفــريــق الــواحــد فــي خدمة 
بجهود  مشيدًا  البحرين،  مملكة 
ــي الــمــســتــشــفــيــات  الـــمـــوظـــفـــيـــن فــ

تقديم  على  وحرصهم  الحكومية 
أفضل الخدمات والرعاية الصحية 

في المملكة. 
وأشــــــار رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
أن  إلـــى  الــحــكــومــيــة  المستشفيات 
الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم 
الجهود  مــن  مــزيــد  بـــذل  يستدعي 
للوصول إلى النجاحات المنشودة، 
حيث إن هذا التقدير الملكي يمثل 
لــلــكــوادر الطبية  دعــمــا ال مــحــدودا 

في مختلف المواقع والمجاالت.

جـــاء ذلـــك لـــدى قــيــام الشيخ 
آل خليفة  عــبــدالــعــزيــز  بــن  هــشــام 
أمس بتسليم »وسام األمير سلمان 
بـــن حــمــد لــالســتــحــقــاق الــطــبــي« 
منتسبي  مـــن  الــوطــنــيــة  لـــلـــكـــوادر 
إنــفــاًذا  الحكومية،  المستشفيات 
إطار  وفــي  السامي  الملكي  لألمر 
توجيه صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة 
الوسام  بتسليم  المعنية  الجهات 
األمامية  الصفوف  في  للعاملين 

الــكــوادر الصحية، وقـــوة دفــاع  مــن 
وكافة  الداخلية،  ووزارة  البحرين، 

الجهات المساندة. 
وقــــــــد هــــنــــأ رئـــــيـــــس مــجــلــس 
األمير  ــام  »وسـ مستحقي  األمــنــاء 
ــن حـــمـــد لــالســتــحــقــاق  ســـلـــمـــان بــ
الــــــطــــــبــــــي«، مـــــعـــــربـــــًا عــــــن شـــكـــره 
النجاح  دوام  وتــمــنــيــاتــه  وتــقــديــره 
المستشفيات  منتسبي  لجميع 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وذلــــــــك لـــمـــواصـــلـــة 
تحقيق مزيد من اإلنجازات لرفع 

عــالــيــًا في  الــبــحــريــن  اســـم مملكة 
القطاع الصحي.

منتسبو  ــرب  أعــ جــانــبــهــم  مـــن 
الــذيــن  الحكومية  المستشفيات 
ــوا بـــتـــســـلـــم وســـــــام األمـــيـــر  ــرفــ تــــشــ
ــن حـــمـــد لــالســتــحــقــاق  ســـلـــمـــان بــ
ــن بـــالـــغ الـــفـــخـــر بــهــذا  الـــطـــبـــي عــ
ــامـــي، مـــؤكـــديـــن أن  الــتــكــريــم الـــسـ
الــــوســــام يـــعـــد حــــافــــزًا لــمــواصــلــة 
لخدمة  والــعــطــاء  والــبــذل  العمل 

مملكة البحرين.

رئي�س مجل��س اأمن��اء الم�ست�سفي��ات الحكومي�ة ي�سل��م الدفع�ة الأول�ى من منت�سب��ي 

الطب��ي لال�ستحق�اق  بن ح�م��د  �سلم��ان  الأمي��ر  و�س��ام  الحكومي��ة  الم�ست�سفي��ات 

} وزير العمل.

ــد رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون  أكــ
الـــخـــارجـــيـــة والــــــدفــــــاع واألمــــــن 
ــنــــدس مــحــمــد  ــهــ الــــوطــــنــــي الــــمــ
السيسي البوعينين »أن احتفال 
الشراكة  بيوم  البحرين  مملكة 
ســار على  هــو خــط  المجتمعية 
راشد  الشيخ  أول  الفريق  نهجه 
وزيــــر  آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل  بــــن 
ــيــــة، وذلـــــــك مــــن خـــالل  ــلــ الــــداخــ
إطالق يوم للشراكة المجتمعية 
حــرصــًا  2006م،  ــارس  ــ مـ  18 فـــي 
مــنــه عــلــى فــتــح آفـــــاق لــلــتــعــاون 
والـــــــتـــــــفـــــــاعـــــــل فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المناسبات والفعاليات الوطنية 

والدينية واالجتماعية. 
ــوم  ــيـ وأضــــــــاف بـــمـــنـــاســـبـــة الـ
المجتمعية  لــلــشــراكــة  الــوطــنــي 
»ان مشروع الشراكة المجتمعية 
على  ويرتكز  وطني  مــشــروع  هــو 
أن رجـــال األمـــن الــعــام وشــرطــة 
المجتمع جزء مهم من مكونات 
ونــهــارا  لــيــاًل  يعملون  المجتمع 
على راحته وسالمته واستقراره، 
الــــــشــــــراكــــــة  ان  وخـــــــصـــــــوصـــــــا 
تفعيل  إلـــى  تـــؤدي  المجتمعية 
إيجابية  ــواء  أجـ الــتــعــاون وخــلــق 
ومتعاون  آمن  أجل مجتمع  من 
الـــــواحـــــدة،  األســــــــرة  روح  ــزز  ــعــ يــ
تعاون  ألهمية  تجسيدًا  ويــأتــي 
الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن والــــمــــقــــيــــمــــيــــن 
ومــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
مــــــع رجـــــــــال األمـــــــــن لــتــحــقــيــق 
الـــــســـــالمـــــة واألمــــــــــــن واألمــــــــــان 

لمملكة البحرين«.
الباحث  ــح  أوضـ مــن جــهــتــه، 
الدكتور  االجــتــمــاعــي  والــنــاشــط 
وسام السبع إن مملكة البحرين 

الحكيمة  القيادة  بفضل  أثبتت 
ودعــم  الــمــفــدى  الملك  لجاللة 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
آل خــلــيــفــة  بــــن حـــمـــد  ــلـــمـــان  سـ
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــد رئـ ــهــ ــعــ ولـــــــي الــ
المجتمعية  الشراكة  أن  الــوزراء 
نــهــج بــحــريــنــي ثــابــت فــي تعزيز 
ــاوز  ــيـــرة الـــتـــنـــمـــويـــة وتــــجــ الـــمـــسـ
التحديات، في ظل تمسك أبناء 
بجميع  الــبــحــريــنــي  الــمــجــتــمــع 
مـــكـــونـــاتـــه بـــالـــقـــيـــم والــتــقــالــيــد 
األصيلة، وروح الوحدة الوطنية، 
كــثــوابــت راســـخـــة ضــمــن مــبــادئ 
مــيــثــاق الــعــمــل الـــوطـــنـــي ونــص 
دســـتـــور مــمــلــكــة الــبــحــريــن على 
الــمــســاواة بــيــن الــمــواطــنــيــن في 
الحقوق والواجبات العامة، وأن 
ــن والــطــمــأنــيــنــة  ــ الـــتـــعـــاون واألمــ

دعامات أساسية للمجتمع.
الممثل  أشـــار  ومـــن جــانــبــه، 
الشراكة  ان  إلى  الرميثي  خليل 
الــمــجــتــمــعــيــة وتــعــزيــز االنــتــمــاء 
الـــوطـــنـــي تــعــتــبــر إحـــــــدى ثــمــار 
لحضرة  اإلصـــالحـــي  الــمــشــروع 

صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
آل خــلــيــفــة عــاهــل  عــيــســى  بــــن 
الــــبــــالد الـــمـــفـــدى، مــضــيــفــا أنـــه 
ــرى  نــ ــنــــا  ــبــــحــ أصــ ــد  ــمــ ــحــ الــ وهلل 
مــــدى انـــتـــشـــار ثــقــافــة الــشــراكــة 
وقــد  المملكة  فــي  المجتمعية 
وصــلــت إلـــى ذروتـــهـــا، وهـــا نحن 
نرى كل شرائح المجتمع تحت 
نسيج واحد اال وهو حب مملكة 
ــا الــمــفــدى  ــائــــدهــ الـــبـــحـــريـــن وقــ
والمحبة تواصل والتعاون فيما 

بين المواطنين.
ــــب  ــاتـ ــ ــكـ ــ وبــــــــــــــــــــدوره، أكــــــــــد الـ
أهمية  طــيــفــور  ثــامــر  الصحفي 
يـــــــوم الـــــشـــــراكـــــة الــمــجــتــمــعــيــة 
واالنـــتـــمـــاء الــوطــنــي فـــي تــعــزيــز 
الــــتــــآخــــي والـــــتـــــعـــــاون مـــــا بــيــن 
أبـــنـــاء الـــوطـــن الــــواحــــد، وغـــرس 
ــيـــم الـــــــــوالء واالنــــتــــمــــاء،  مـــفـــاهـ
التي  الوطنية  النجاحات  وإبراز 
ــبـــحـــريـــن بـــســـواعـــد  حــقــقــتــهــا الـ
أبــنــائــهــا عــلــى كـــل الــمــســتــويــات 
واألصعدة، موضحا أن االحتفاء 
هو  المجتمعية  الــشــراكــة  بــيــوم 

الصادقة  الــصــورة  إلبـــراز  فرصة 
ــيـــة لــــــــروح الــــتــــعــــاون  ــيـــقـ والـــحـــقـ
ــيــــن أبـــــنـــــاء الــــوطــــن  الـــمـــثـــمـــر بــ
الـــواحـــد، والــمــســاهــمــة فـــي رقــي 
التعاون  روح  وغـــرس  المجتمع 

بين أبناء المجتمع.
ــار جـــاســـم محمد  ــ أشـ فــيــمــا 
إلى  البالد  بصحيفة  اإلعــالمــي 
هي  الــمــجــتــمــعــيــة  الـــشـــراكـــة  أن 
للمجتمعات  الصحي  األســـاس 
قيمة  مــن  تمثله  لما  السليمة، 
ــي تـــعـــمـــيـــق االنـــتـــمـــاء  ــ كـــبـــيـــرة فـ
الــوطــنــي، والــتــي تــهــدف وســائــل 
اإلعالم دوًما الى توجيه أدواتها 
نحو تحقيق هذا الهدف أيًضا؛ 
حــيــث إنــهــا تــســهــم بــشــكــل فــعــال 
الـــمـــواطـــنـــيـــن  دور  تـــعـــزيـــز  فـــــي 
والمقيمين في مملكة البحرين، 
ــن مــخــتــلــف  ــ مــــن الــجــنــســيــن ومـ
مـــكـــونـــات الــمــجــتــمــع، لــتــوحــيــد 
واللحمة  االجتماعي  التماسك 
ــادئ  ــبــ الــــوطــــنــــيــــة، وتــــرســــيــــخ مــ
والتعددية. والتسامح  التعايش 

حسين  السيد  أشـــار  جانبه  مــن 

الـــعـــلـــوي مــتــولــي عــضــو الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــواكـــب الــحــســيــنــيــة 
األوقـــــاف  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
أهم  من  أنــه  السابق  الجعفرية 
المجتمعية  الـــشـــراكـــة  ــداف  ــ أهــ
ــة  ــى تــحــقــيــق رويـ ــو الــســعــي إلــ هـ
بين  وتــنــاغــم  تــكــامــل  مـــن   2030
المختلفة  والقطاعات  الجهات 
والجهات  الــقــطــاعــات  وتشجيع 
أكثر  بــدور  بالقيام  العالقة  ذات 
فاعلية من األنشطة والفعاليات 
ــورة  والــــمــــبــــادرات. كــمــا ثــمــنــت نـ
ــنــــصــــوري رئـــيـــســـة الــلــجــنــة  ــمــ الــ
اإلعـــالمـــيـــة بــجــمــعــيــة الــمــرصــد 
مساعي  نجاح  اإلنسان  لحقوق 
مملكة البحرين في تعزيز مبدأ 
والــهــويــة  المجتمعية  الــشــراكــة 
الــوطــنــيــة الــتــي تــعــكــس الــصــورة 
في  الــوطــنــيــة  للحمة  الــصــادقــة 
البحرين  ان  مــؤكــدة  الــبــحــريــن، 
ــل الـــقـــيـــادة الــرشــيــدة  وتـــحـــت ظـ
ــي مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة  مـــاضـــيـــة فــ
والنهضة  اإلنـــجـــازات  وتــحــقــيــق 

الشاملة على كافة األصعدة.

اآف���اق  ف��ت��ح  وط��ن��ي  م�����س��روع  المجتمعية  ال�����س��راك��ة  وط��ن��ي��ة:  ف��ع��ال��ي��ات 

ال���ت���ع���اون وال��ت��ف��اع��ل ف���ي ج��م��ي��ع ال���ب���رام���ج وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة 

} نورة المنصوري. } خليل الرميثي.} حسين العلوي. } محمد السيسي.
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 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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»بحريننا«.. ويوم 

ال�شباب البحريني

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
وإقامة  باالعتكاف  السماح  عن  الخليجية  الــدول  إعــان  مع 
الناس  فإن  والجوامع..  المساجد  في  الرمضانية  اإلفطار  موائد 

تأمل أن يصدر قرار في بادنا ينظم العملية وإجراءاتها.
»بحريننا«.. ويوم الشباب البحريني:

يقول الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس في إحدى رواياته: 
أرضـــه.. وهو  فــوق  الــذي تطمئن فيه قدماك  المكان  »الــوطــن هو 
التراب الذي يضم قبر األجداد، ويحمل مهد األبناء.. هو ذكريات 
الماضي، وجهاد الحاضر، وأمل المستقبل.. هو حيث تولد، وحيث 

تعيش، وحيث تموت، وحيث تعود من غيبتك«.
االنتماء  وهــو  جــدا،  كبيرا  للوطن  الناس  كــان عشق  ولطالما 
الداخلية  وزارة  أحسنت  وقــد  المخلصة،  والــمــواطــنــة  الحقيقي 
بإطاق الخطة الوطنية )بحريننا( التي انطلقت في مارس 2019، 
والتي جاءت لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، في 
إطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
معالي  دشنها  والتي  األصيلة.  البحرينية  الهوية  على  بالحفاظ 
وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 

تعزيزًا لانتماء الوطني، وترسيخًا لقيم المواطنة.
التي  »بحريننا«  فعالية  تتزامن  أن  الطالع  حسن  من  ولعله 
تم  الــذي  المجتمعية،  الشراكة  يــوم  مع  الخميس،  اليوم  ستعقد 
االحتفاء به األسبوع الماضي، مع احتفال مملكة البحرين بيوم 
مما  مـــارس..   25 الجمعة  غــدا  يــصــادف  الــذي  البحريني  الشباب 
في  والمواطنة  واالنتماء  الــوالء  وقيم  مبادئ  تعزيز  أهمية  يؤكد 
نفوس الناشئة والشباب.. ونثق تمام الثقة في أن الجهات المعنية 

ستستثمر هذه المسألة خير استثمار.
أتــمــنــى صـــادقـــا أن يــتــم ربـــط جــهــود الـــدولـــة فــيــمــا تــقــوم به 
مــن مــشــاريــع ومـــبـــادرات وبــرامــج فــي التوظيف واإلســكــان وكافة 
الــخــدمــات، مــع االنــتــمــاء والــمــواطــنــة، خــاصــة عند الــشــبــاب، كي 
نعزز مفهوم أن جهود الدولة تصب في صالح المواطن، والشباب 
االنتماء  المزيد من صــدق  يستوجب  األمــر  هــذا  وأن  خصوصا، 
ــــوالء، والــــرد عــلــى أي مــغــرض ومــحــرض يستغل  والــمــواطــنــة والـ
واالستياء،  السلبي  الشعور  نشر  أجــل  مــن  المتعددة  المنصات 
والسلوكيات والممارسات والمشاعر المحبطة في نفوس الناشئة 
والــشــبــاب والـــصـــغـــار.. ورصــــد الــمــنــصــات الــمــغــرضــة الــتــي تشيع 
السلبية، وتسعى دائما لتشويه منجزات الدولة.. وهذه مسؤولية 

مشتركة، وطنية ومجتمعية معا.
آخر السطر:

التعاون  فــي األدويـــة، خاصة مــع دول مجلس  فــرق األســعــار 
الخليجي، يستوجب البحث عن األسباب ومعالجتها.. فالفارق 
دولــة  فــي  دواء  اشــتــريــت علبة  وقــد  جـــدا..  واضـــح  التسعيرة  فــي 
 15( بـــ  الصيدليات  فــي  هنا  ويــبــاع  دنــانــيــر(..   5( بسعر  خليجية 
دينارا( ومن الشركة نفسها.. وهذا مثال واحد فقط.. وأتصور أن 

الناس لديها أمثلة أكثر.

عبداللطيف  الدكتور  شــارك 
بن راشد الزياني، وزير الخارجية، 
فـــي اجـــتـــمـــاع الــجــلــســة الــــوزاريــــة 
ــاون اإلســــامــــي  ــعــ ــتــ لــمــنــظــمــة الــ
في  اإلســامــي  العالم  »دور  حــول 
الــســام والــعــدل والــوئــام«،  تعزيز 
التي عقدت في إسام أباد أمس 
وزراء  من  عدد  بحضور  األربعاء، 
الــخــارجــيــة فــي الـــدول األعــضــاء، 
ومــشــاركــة حــســيــن إبــراهــيــم طــه، 

األمين العام للمنظمة.
وأكــــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
مــداخــلــتــه أن الــعــالــم اإلســامــي 
يـــواجـــه تـــحـــديـــات عــــديــــدة، وهــي 
ــه لــلــقــيــام  ــ ــامـ ــ ــا أمـ ــ ــًق ــائــ تـــشـــكـــل عــ
ــدوره الــمــفــتــرض فـــي الــقــضــايــا  ــ بـ
الدولية التي تهدد السلم واألمن 
الـــدولـــيـــيـــن، أو تــلــك الـــتـــي تــهــدد 
ــوع  ــجـ ــاة الـــبـــشـــر كــالــفــقــر والـ ــيـ حـ

ونقص المياه والغذاء وغيرها.

ــة إن  ــيـ ــارجـ ــخـ وقــــــال وزيــــــر الـ
الــعــالــم اإلســـامـــي قـــادر عــلــى أن 
يسهم بدور بارز وفاعل في تعزيز 
السام والعدل والوئام في العالم 
االستفادة  مــن  تمكنا  إذا  أجــمــع، 
مـــــــن اإلمـــــــكـــــــانـــــــات والــــــــقــــــــدرات 
والطاقات المتاحة لدينا في نشر 
القيم والمبادئ السامية النبيلة 

لديننا اإلسامي الحنيف.
ــر الـــخـــارجـــيـــة فــي  ــ ــا وزيــ ــ ودعــ
تــعــزيــز دور هــذه  ــى  إلــ مــداخــلــتــه 
ــل كـــافـــة  ــثـ ــمـ ــة الــــتــــي تـ ــمـ ــنـــظـ ــمـ الـ
ــة، الـــذيـــن  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــوب اإلسـ ــعــ ــشــ الــ
يـــشـــكـــلـــون ثـــلـــث ســــكــــان الـــعـــالـــم، 
ويــنــتــشــرون فـــي كــافــة بــقــاع دول 
منظمة  على  أن  مــؤكــًدا  الــعــالــم، 
تستكشف  أن  اإلسامي  التعاون 
ــات الـــمـــنـــاســـبـــة لــمــمــارســة  ــ ــيـ ــ اآللـ
العظيمة  القيم  نشر  فــي  ــا  دورهـ
لــديــنــنــا اإلســـامـــي بــحــيــث يكون 

المستوى  على  مسموًعا  صوتها 
الدولي.

وقال وزير الخارجية إننا أمة 

الدين اإلسامي العظيم، الدين 
ــذي يــدعــو إلـــى الــســام  الــحــق الــ
والـــعـــدل والــتــســامــح والــتــعــايــش، 

ويــحــض عــلــى الــتــآخــي والـــوئـــام، 
ــا بـــالـــمـــعـــروف ويــنــهــانــا  ــرنــ ــأمــ ويــ
عــن الــمــنــكــر، والــمــطــلــوب مــنــا أن 
ننشر هذه القيم في دول العالم، 
الــديــن  حقيقة  لشعوبها  ونــبــيــن 

اإلسامي.
وأضاف الدكتور عبداللطيف 
بــن راشـــد الــزيــانــي إن مــن واجــب 
الــــــــــــــدول اإلســـــــامـــــــيـــــــة الــــعــــمــــل 
بينها،  الــبــيــن  ذات  ــاح  إصــ عــلــى 
ومــعــالــجــة الــمــشــاكــل والــخــافــات 
أينما وجدت وحلها حًا جذرًيا، 
لتتمكن هذه األمة العظيمة من 
النهوض والوقوف في وجه كافة 
التحديات صًفا واحًدا كما أرادها 
نــبــيــنــا مــحــمــد صـــلـــى اهلل عــلــيــه 
وسلم، الذي حذر المسلمين من 
العداوات  الفرقة والخاف، ومن 

والصراع، باعتباره ضااًل.
ــر الــخــارجــيــة إلــى  ــ ــا وزيـ ــ ودعـ

ــدول األعــضــاء  ــ تــوحــيــد جــهــود الـ
وطاقاتها لمحاربة الفكر الضال، 
الــذي  والطائفية  التعصب  فكر 
يغذي تنظيمات اإلرهاب والعنف 
لتشويه  اإلرهــــاب  انتهجت  الــتــي 
صورة الدين اإلسامي، واإلساءة 
إلى معتقداتنا وقيمنا ومبادئنا.

وأكــــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
السام  تعزيز  أن  ختام مداخلته 
والــدول  المجتمعات  في  والــوئــام 
على حــد ســواء ســوف يسهم في 
ــات والــــحــــروب،  ــراعــ تــجــنــب الــــصــ
ــاء  وتــرســيــخ قــيــم الــمــحــبــة واإلخــ
ــة وإقـــــــــرار  ــ ــــدديـ ــعـ ــ ــتـ ــ واحــــــــتــــــــرام الـ
الحوار  وتعزيز  الدينية،  الحرية 
الشعوب  بين  والتعاون  والتفاهم 
وأصــــحــــاب األديــــــــان والـــثـــقـــافـــات 
ــة الـــســـام  ــاعــ والــــحــــضــــارات، وإشــ
العالم  حــول  واالستقرار  واألمــن 

لكل الشعوب.

لدى م�ساركته في الجل�سة الوزارية لمنظمة التعاون الإ�سالمي

اإ�شللاح ذات  العمللل عللى  اإللى  الللدول الإ�شاميللة  الخارجيلة يدعلو  وزيلر 

البيلن بينهلا ومعالجلة الم�شلاكل والخافلات اأينملا وجلدت وحلهلا حلا جذريلا

تــــــرأس الـــفـــريـــق طــــــارق بــن 
ــن  حـــســـن الـــحـــســـن رئـــيـــس األمــ
ــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ الــــعــــام وفـ
ــدورة  الــمــشــارك فـــي اجــتــمــاع  الــ
الرابعة لمؤتمر الدول األطراف 
 في االتفاقية العربية لمكافحة 
ــوفــــد  ــيــــث ضـــــم الــ ــاد، حــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الـ
العميد بسام المعراج مدير عام 
اإلدارة العامة لمكافحة الفساد 
واألمن االقتصادي وااللكتروني 

وعددا من الضباط.
ألـــــــــقـــــــــى رئـــــــــيـــــــــس األمــــــــــن 
االجتماع,  خــــال  كــلــمــة  الـــعـــام 
الـــــذي عــقــد أمــــس بــالــعــاصــمــة 
بــحــضــور  الرياض,  الــســعــوديــة 
رؤســـــــــاء األجـــــهـــــزة الـــمـــســـؤولـــة 
ومكافحة  الــنــزاهــة  حماية  عــن 
أكــد  العربية,  بـــالـــدول  الــفــســاد 
وفقًا  البحرين,  أن مملكة  فيها 
عليها  الــمــتــرتــبــة  لـــالـــتـــزامـــات 
كدولة من الــدول األطــراف في 
لمكافحة  الــعــربــيــة  االتــفــاقــيــة 
ــاد واتـــــفـــــاقـــــيـــــة األمـــــــم  ــ ــســ ــ ــفــ ــ الــ
الفساد,  لــمــكــافــحــة  الــمــتــحــدة 
خــطــت خـــطـــوات مــتــقــدمــة في 
مجال تعزيز النزاهة ومكافحة 
الفساد, تجسيدا لمبادئ العهد 
اإلصــــاحــــي لـــحـــضـــرة صــاحــب 
ــد بــن  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــــجــــالــــة الــ
الباد  عاهل  خلفية  آل  عيسى 
ــع منهج  مـ واتـــســـاقـــا  الـــمـــفـــدى، 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الوزراء,  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد 
العام  المال  على  الحفاظ  في 

ومسؤولية,  وأمـــــانـــــة  بـــنـــزاهـــة 
األمــر الــذي كــان لــه بالغ األثــر 
التطوير  مــســيــرة  مــواصــلــة  فــي 

واإلنجاز.
ونــقــل رئــيــس األمــــن الــعــام 
المنتدى  فــي  الــمــشــاركــيــن  إلـــى 
تحيات الفريق أول الشيخ راشد 
ــر  ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة وزيــ عــ بــــن 
تــوجــيــهــاتــه  مــثــمــنــا  الداخلية, 
ودعمه لكافة الجهود المبذولة 
ــادئ الـــشـــفـــافـــيـــة  ــ ــبــ ــ لـــتـــعـــزيـــز مــ
سلسلة  إلـــى  مــنــوهــا  والنزاهة, 
من اآلليات التي تم استحداثها 
إقـــرار  مــنــهــا  المجال,  هـــذا  فـــي 
ــة  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
لمكافحة الفساد ووضع العديد 
ــوابـــط  ــن الـــتـــشـــريـــعـــات والـــضـ مــ
وإنشاء  التنفيذية  واإلجـــراءات 
المتخصصة  األمنية  األجــهــزة 
وإطــــــاق الـــحـــمـــات الــتــوعــويــة 
ــز  ــزيـ ــعـ ــة إلـــــــى بــــنــــاء وتـ ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ الـ
مستويات  تحقيق  نحو  الــوعــي 
متقدمة من النزاهة والشفافية 

والحفاظ على المال العام.
االتــفــاقــيــة  أن  ــــى  إلـ وأشـــــــار 
ــة لـــمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــه مـــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ -بـــــــمـــــــا تــــشــــتــــمــــل عـ
ــام وآلــــــيــــــات- تـــعـــتـــبـــر مــن  ــ ــكـ ــ أحـ
أهـــم الــركــائــز اإلقــلــيــمــيــة لدعم 
االقتصادية,  الــتــنــمــيــة  مــســيــرة 
مـــن خــــال تــأكــيــد تــوثــيــق أطــر 
الـــتـــعـــاون اإلقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
وتــعــزيــز قـــــدرات الــعــامــلــيــن في 
أن  مضيفا  الرقابي,  الــمــجــال 
النهوض  في  ماضية  البحرين 

االتفاقية  لتنفيذ  بمسؤولياتها 
االستعراض,  عــمــلــيــة  ودعـــــــم 
الــجــادة  المشاركة  على  حــرصــا 
والفاعلة لمكافحة كافة أشكال 

الفساد.
ــن الــعــام  ــ ــال رئـــيـــس األمـ ــ وقـ
بــيــن  ــائــــي  ــنــ ــثــ الــ »الـــــتـــــعـــــاون  إن 
االتفاقية  فــي  األطـــراف  الـــدول 
هو  الــفــســاد  لمكافحة  العربية 
إحــــدى الــركــائــز األســاســيــة في 
والنزاهة,  الــشــفــافــيــة  تـــعـــزيـــز 
والمضي قدما بخطوات جدية 
إلى  منوها  الفساد,  لمكافحة 
بمملكة  الداخلية  وزارة  توقيع 
تفاهم  مذكرة  أمس,  البحرين, 
ــة ومــكــافــحــة  ــابـ ــرقـ مـــع هــيــئــة الـ
الـــفـــســـاد بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية الشقيقة »نزاهة« في 
ومكافحته,  الفساد  منع  مجال 
بــمــا مــن شــأنــه تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــهـــود الــمــشــتــركــة  وتـــطـــويـــر الـــجـ
وتبادل الخبرات الفنية في هذا 

المجال.
وأكـــــد رئـــيـــس األمـــــن الــعــام 
ــبـــحـــريـــن  ــكـــة الـ ــلـ انــــضــــمــــام مـــمـ
إلـــى شــبــكــة الــعــمــلــيــات الــدولــيــة 
لسلطات إنفاذ القانون المعنية 
نت  »جــلــوب  الــفــســاد  بمكافحة 
بـــمـــبـــادرة  جــــــاءت  ــتــــي  والــ ورك« 
ــم مــــن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــ ودعــ
من  بــمــا  الشقيقة,  الــســعــوديــة 
التعاون في مجال  تعزيز  شأنه 
مع  وتــمــاشــيــا  الــفــســاد  مكافحة 
واإلقليمية  الدولية  التوصيات 
يـــعـــزز  مـــــا  االنضمام,  بــــشــــأن 

مــكــانــة الــبــحــريــن فـــي الــتــعــاون 
الـــدولـــي واإلقــلــيــمــي فــي مجال 
بما  مــشــيــدا  الفساد,  مــكــافــحــة 
إنجازات  من  السعودية  حققته 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــفـــســـاد وتــعــزيــز 
مـــثـــاال  جـــعـــلـــهـــا  مـــــا  النزاهة, 
يحتذى وأكسبها سمعة عالمية 

مرموقة في هذا المجال.
وأعـــــرب الــفــريــق طــــارق بن 
حـــســـن الـــحـــســـن رئـــيـــس األمــــن 
الــــــعــــــام رئـــــيـــــس وفــــــــد مــمــلــكــة 
المشارك في اجتماع  البحرين 
الــدول  الــرابــعــة لمؤتمر   الـــدورة 
األطراف  في االتفاقية العربية 
لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد عـــن شــكــره 
ــقــــديــــره لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  وتــ
الــــســــعــــوديــــة الـــشـــقـــيـــقـــة عــلــى 
وجهودها  المؤتمر  استضافتها 
الــتــنــظــيــمــيــة الــمــتــمــيــزة الــتــي 

ساهمت في إنجاحه.
الرابعة  بحثت  الـــدورة  وقــد 
ــدول األطــــــراف  في  ــ لــمــؤتــمــر الــ
لمكافحة  الــعــربــيــة  االتــفــاقــيــة 
الموضوعات  من  عــددا  الفساد 
األعمال,  المدرجة على جدول 
ــة  ــ ــات ورشـ ــرجــ ــخــ ــن بـــيـــنـــهـــا مــ ــ مـ
ــة لــــلــــدول  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الــــعــــمــــل اإلقــ
االتفاقية,  فـــــــي  األطـــــــــــــــراف 
ومـــــشـــــروع قـــــــرار اعــــتــــمــــاد آلــيــة 
عن  فضا  التنفيذ,  استعراض 
استعراض القرارات ذات الصلة 
بشبكة مبادرة الرياض العالمية 
لسلطات إنفاذ القانون المعنية 

بمكافحة الفساد.

الللنللزاهللة  تللعللزيللز  فللي  متقدمة  خللطللوات  خللطللت  الللبللحللريللن  الللعللام:  الأمللللن  رئلليلل�للس 

ومللكللافللحللة الللفلل�للشللاد تللجلل�للشلليللدا لللمللبللادئ الللعللهللد الإ�لللشلللاحلللي لللجللالللة الللملللللك

} وزير الخارجية.

} رئيس األمن العام.

كتبت فاطمة علي:

صــــنــــفــــت ورقــــــــــــة عـــلـــمـــيـــة 
ــثـــون  بـــحـــريـــنـــيـــة أعـــــدهـــــا بـــاحـ
بــحــريــنــيــون شـــبـــاب مـــن فــريــق 
الـــبـــحـــريـــن الـــطـــبـــي لــلــبــحــوث 
والدراسات ضمن قائمة األكثر 
الباحثين  بين  وتفاعا  تأثيرا 
العلمية  الــمــجــات  أعـــرق  فــي 
أكثر  نشرت  التي  البريطانية 
في  ورقـــة علمية  ألـــف   25 مــن 
الــورقــة  بــحــثــت  حــيــث  2021م، 
البحرينية مسألة وجود عاقة 
ــــدم واإلصـــابـــة  بــيــن فــصــيــلــة الـ

بكورونا ومضاعفاته.
كــشــف عـــن ذلــــك الــمــقــدم 
ــيـــب مــــنــــاف الـــقـــحـــطـــانـــي  ــبـ طـ
المعدية  األمـــراض  استشاري 
عضو  العسكري  بالمستشفى 
ــبـــي  ــي الـــطـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــق الـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
)كوفيد-19( عبر صفحته في 
»تويتر«،  االجتماعية  المنصة 
العلمية  الـــورقـــة  أن  مــوضــحــا 

التي أعدها باحثون بحرينيون 
مـــن فـــريـــق الــبــحــريــن الــطــبــي 
بالتعاون  والــدراســات  للبحوث 
مع RCSI BAHRAIN أكدت 
عدم وجود عاقة مباشرة بين 

اإلصابة  الدم ومسألة  فصيلة 
»كــوفــيــد-19«،  كــورونــا  بفيروس 
مــضــاعــفــات  حــــــدوث  حـــتـــى  أو 
تم  إذ  العدوى،  نتيجة  صحية 
 2000 من  أكثر  بيانات  تحليل 

البحرين  بــكــورونــا فــي  مــصــاب 
الــتــأكــيــد  وتــــم   2020 عــــام  فـــي 
أنـــــــه لـــــم يــــكــــن هــــنــــاك تـــأثـــيـــر 
الفيروس  على  الــدم  لفصيلة 
ــاتـــه وهـــــو مــــا ســبــق  ومـــضـــاعـــفـ
بــحــوث علمية  عـــدة  أكــدتــه  أن 

أخرى.
أثناء  أنه  وأكد القحطاني 
جائحة كورونا برز جيل صاعد 
البحريني  الشباب  ومهني من 
ــوث والــــــــدراســــــــات  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ فــــــي الـ
العلمية من شأنه تعزيز مكانة 
مملكة البحرين في األوساط 

العلمية الدولية.
يذكر أنه مع بداية انتشار 
وبــــــــــاء كـــــــورونـــــــا رجــــــــح بــعــض 
الدم  تكون فصيلة  أن  العلماء 
لدى اإلنسان عاما مؤثرا على 
احــتــمــال حــصــول مــضــاعــفــات 
خــطــرة لـــدى الــشــخــص الـــذي 
يـــصـــاب بـــالـــعـــدوى، لــكــن هــذه 
الـــخـــاصـــة الــعــلــمــيــة لـــم تكن 
دقــيــقــة وفــنــدتــهــا الــعــديــد من 

الدراسات والبحوث العلمية. 

�سنفت �سمن الأكثر تداول وتفاعال عالميا

ورقللللللة علللللملليللة بللحللريللنلليللة تللفللنللد تلللاأثللليلللر فلل�للشلليلللللة 

اللللللللدم علللللللى فللليلللرو�لللس كلللللورونلللللا وملل�للشللاعللفللاتلله

} المقدم طبيب مناف القحطاني.
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»بحريننا«.. ويوم 

ال�شباب البحريني

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
وإقامة  باالعتكاف  السماح  عن  الخليجية  الــدول  إعــان  مع 
الناس  فإن  والجوامع..  المساجد  في  الرمضانية  اإلفطار  موائد 

تأمل أن يصدر قرار في بادنا ينظم العملية وإجراءاتها.
»بحريننا«.. ويوم الشباب البحريني:

يقول الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس في إحدى رواياته: 
أرضـــه.. وهو  فــوق  الــذي تطمئن فيه قدماك  المكان  »الــوطــن هو 
التراب الذي يضم قبر األجداد، ويحمل مهد األبناء.. هو ذكريات 
الماضي، وجهاد الحاضر، وأمل المستقبل.. هو حيث تولد، وحيث 

تعيش، وحيث تموت، وحيث تعود من غيبتك«.
االنتماء  وهــو  جــدا،  كبيرا  للوطن  الناس  كــان عشق  ولطالما 
الداخلية  وزارة  أحسنت  وقــد  المخلصة،  والــمــواطــنــة  الحقيقي 
بإطاق الخطة الوطنية )بحريننا( التي انطلقت في مارس 2019، 
والتي جاءت لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، في 
إطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
معالي  دشنها  والتي  األصيلة.  البحرينية  الهوية  على  بالحفاظ 
وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 

تعزيزًا لانتماء الوطني، وترسيخًا لقيم المواطنة.
التي  »بحريننا«  فعالية  تتزامن  أن  الطالع  حسن  من  ولعله 
تم  الــذي  المجتمعية،  الشراكة  يــوم  مع  الخميس،  اليوم  ستعقد 
االحتفاء به األسبوع الماضي، مع احتفال مملكة البحرين بيوم 
مما  مـــارس..   25 الجمعة  غــدا  يــصــادف  الــذي  البحريني  الشباب 
في  والمواطنة  واالنتماء  الــوالء  وقيم  مبادئ  تعزيز  أهمية  يؤكد 
نفوس الناشئة والشباب.. ونثق تمام الثقة في أن الجهات المعنية 

ستستثمر هذه المسألة خير استثمار.
أتــمــنــى صـــادقـــا أن يــتــم ربـــط جــهــود الـــدولـــة فــيــمــا تــقــوم به 
مــن مــشــاريــع ومـــبـــادرات وبــرامــج فــي التوظيف واإلســكــان وكافة 
الــخــدمــات، مــع االنــتــمــاء والــمــواطــنــة، خــاصــة عند الــشــبــاب، كي 
نعزز مفهوم أن جهود الدولة تصب في صالح المواطن، والشباب 
االنتماء  المزيد من صــدق  يستوجب  األمــر  هــذا  وأن  خصوصا، 
ــــوالء، والــــرد عــلــى أي مــغــرض ومــحــرض يستغل  والــمــواطــنــة والـ
واالستياء،  السلبي  الشعور  نشر  أجــل  مــن  المتعددة  المنصات 
والسلوكيات والممارسات والمشاعر المحبطة في نفوس الناشئة 
والــشــبــاب والـــصـــغـــار.. ورصــــد الــمــنــصــات الــمــغــرضــة الــتــي تشيع 
السلبية، وتسعى دائما لتشويه منجزات الدولة.. وهذه مسؤولية 

مشتركة، وطنية ومجتمعية معا.
آخر السطر:

التعاون  فــي األدويـــة، خاصة مــع دول مجلس  فــرق األســعــار 
الخليجي، يستوجب البحث عن األسباب ومعالجتها.. فالفارق 
دولــة  فــي  دواء  اشــتــريــت علبة  وقــد  جـــدا..  واضـــح  التسعيرة  فــي 
 15( بـــ  الصيدليات  فــي  هنا  ويــبــاع  دنــانــيــر(..   5( بسعر  خليجية 
دينارا( ومن الشركة نفسها.. وهذا مثال واحد فقط.. وأتصور أن 

الناس لديها أمثلة أكثر.

عبداللطيف  الدكتور  شــارك 
بن راشد الزياني، وزير الخارجية، 
فـــي اجـــتـــمـــاع الــجــلــســة الــــوزاريــــة 
ــاون اإلســــامــــي  ــعــ ــتــ لــمــنــظــمــة الــ
في  اإلســامــي  العالم  »دور  حــول 
الــســام والــعــدل والــوئــام«،  تعزيز 
التي عقدت في إسام أباد أمس 
وزراء  من  عدد  بحضور  األربعاء، 
الــخــارجــيــة فــي الـــدول األعــضــاء، 
ومــشــاركــة حــســيــن إبــراهــيــم طــه، 

األمين العام للمنظمة.
وأكــــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
مــداخــلــتــه أن الــعــالــم اإلســامــي 
يـــواجـــه تـــحـــديـــات عــــديــــدة، وهــي 
ــه لــلــقــيــام  ــ ــامـ ــ ــا أمـ ــ ــًق ــائــ تـــشـــكـــل عــ
ــدوره الــمــفــتــرض فـــي الــقــضــايــا  ــ بـ
الدولية التي تهدد السلم واألمن 
الـــدولـــيـــيـــن، أو تــلــك الـــتـــي تــهــدد 
ــوع  ــجـ ــاة الـــبـــشـــر كــالــفــقــر والـ ــيـ حـ

ونقص المياه والغذاء وغيرها.

ــة إن  ــيـ ــارجـ ــخـ وقــــــال وزيــــــر الـ
الــعــالــم اإلســـامـــي قـــادر عــلــى أن 
يسهم بدور بارز وفاعل في تعزيز 
السام والعدل والوئام في العالم 
االستفادة  مــن  تمكنا  إذا  أجــمــع، 
مـــــــن اإلمـــــــكـــــــانـــــــات والــــــــقــــــــدرات 
والطاقات المتاحة لدينا في نشر 
القيم والمبادئ السامية النبيلة 

لديننا اإلسامي الحنيف.
ــر الـــخـــارجـــيـــة فــي  ــ ــا وزيــ ــ ودعــ
تــعــزيــز دور هــذه  ــى  إلــ مــداخــلــتــه 
ــل كـــافـــة  ــثـ ــمـ ــة الــــتــــي تـ ــمـ ــنـــظـ ــمـ الـ
ــة، الـــذيـــن  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــوب اإلسـ ــعــ ــشــ الــ
يـــشـــكـــلـــون ثـــلـــث ســــكــــان الـــعـــالـــم، 
ويــنــتــشــرون فـــي كــافــة بــقــاع دول 
منظمة  على  أن  مــؤكــًدا  الــعــالــم، 
تستكشف  أن  اإلسامي  التعاون 
ــات الـــمـــنـــاســـبـــة لــمــمــارســة  ــ ــيـ ــ اآللـ
العظيمة  القيم  نشر  فــي  ــا  دورهـ
لــديــنــنــا اإلســـامـــي بــحــيــث يكون 

المستوى  على  مسموًعا  صوتها 
الدولي.

وقال وزير الخارجية إننا أمة 

الدين اإلسامي العظيم، الدين 
ــذي يــدعــو إلـــى الــســام  الــحــق الــ
والـــعـــدل والــتــســامــح والــتــعــايــش، 

ويــحــض عــلــى الــتــآخــي والـــوئـــام، 
ــا بـــالـــمـــعـــروف ويــنــهــانــا  ــرنــ ــأمــ ويــ
عــن الــمــنــكــر، والــمــطــلــوب مــنــا أن 
ننشر هذه القيم في دول العالم، 
الــديــن  حقيقة  لشعوبها  ونــبــيــن 

اإلسامي.
وأضاف الدكتور عبداللطيف 
بــن راشـــد الــزيــانــي إن مــن واجــب 
الــــــــــــــدول اإلســـــــامـــــــيـــــــة الــــعــــمــــل 
بينها،  الــبــيــن  ذات  ــاح  إصــ عــلــى 
ومــعــالــجــة الــمــشــاكــل والــخــافــات 
أينما وجدت وحلها حًا جذرًيا، 
لتتمكن هذه األمة العظيمة من 
النهوض والوقوف في وجه كافة 
التحديات صًفا واحًدا كما أرادها 
نــبــيــنــا مــحــمــد صـــلـــى اهلل عــلــيــه 
وسلم، الذي حذر المسلمين من 
العداوات  الفرقة والخاف، ومن 

والصراع، باعتباره ضااًل.
ــر الــخــارجــيــة إلــى  ــ ــا وزيـ ــ ودعـ

ــدول األعــضــاء  ــ تــوحــيــد جــهــود الـ
وطاقاتها لمحاربة الفكر الضال، 
الــذي  والطائفية  التعصب  فكر 
يغذي تنظيمات اإلرهاب والعنف 
لتشويه  اإلرهــــاب  انتهجت  الــتــي 
صورة الدين اإلسامي، واإلساءة 
إلى معتقداتنا وقيمنا ومبادئنا.

وأكــــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
السام  تعزيز  أن  ختام مداخلته 
والــدول  المجتمعات  في  والــوئــام 
على حــد ســواء ســوف يسهم في 
ــات والــــحــــروب،  ــراعــ تــجــنــب الــــصــ
ــاء  وتــرســيــخ قــيــم الــمــحــبــة واإلخــ
ــة وإقـــــــــرار  ــ ــــدديـ ــعـ ــ ــتـ ــ واحــــــــتــــــــرام الـ
الحوار  وتعزيز  الدينية،  الحرية 
الشعوب  بين  والتعاون  والتفاهم 
وأصــــحــــاب األديــــــــان والـــثـــقـــافـــات 
ــة الـــســـام  ــاعــ والــــحــــضــــارات، وإشــ
العالم  حــول  واالستقرار  واألمــن 

لكل الشعوب.

لدى م�ساركته في الجل�سة الوزارية لمنظمة التعاون الإ�سالمي

اإ�شللاح ذات  العمللل عللى  اإللى  الللدول الإ�شاميللة  الخارجيلة يدعلو  وزيلر 

البيلن بينهلا ومعالجلة الم�شلاكل والخافلات اأينملا وجلدت وحلهلا حلا جذريلا

تــــــرأس الـــفـــريـــق طــــــارق بــن 
حـــســـن الـــحـــســـن رئـــيـــس األمــــن 
ــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ الــــعــــام وفـ
ــدورة  الــمــشــارك فـــي اجــتــمــاع  الــ
الرابعة لمؤتمر الدول األطراف 
 في االتفاقية العربية لمكافحة 
ــوفــــد  ــيــــث ضـــــم الــ ــاد، حــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الـ
العميد بسام المعراج مدير عام 
اإلدارة العامة لمكافحة الفساد 
واألمن االقتصادي وااللكتروني 

وعددا من الضباط.
ألـــــــــقـــــــــى رئـــــــــيـــــــــس األمــــــــــن 
االجتماع,  خــــال  كــلــمــة  الـــعـــام 
الـــــذي عــقــد أمــــس بــالــعــاصــمــة 
بــحــضــور  الرياض,  الــســعــوديــة 
رؤســـــــــاء األجـــــهـــــزة الـــمـــســـؤولـــة 
ومكافحة  الــنــزاهــة  حماية  عــن 
أكــد  العربية,  بـــالـــدول  الــفــســاد 
وفقًا  البحرين,  أن مملكة  فيها 
عليها  الــمــتــرتــبــة  لـــالـــتـــزامـــات 
كدولة من الــدول األطــراف في 
لمكافحة  الــعــربــيــة  االتــفــاقــيــة 
ــاد واتـــــفـــــاقـــــيـــــة األمـــــــم  ــ ــســ ــ ــفــ ــ الــ
الفساد,  لــمــكــافــحــة  الــمــتــحــدة 
خــطــت خـــطـــوات مــتــقــدمــة في 
مجال تعزيز النزاهة ومكافحة 
الفساد, تجسيدا لمبادئ العهد 
اإلصــــاحــــي لـــحـــضـــرة صــاحــب 
ــد بــن  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــــجــــالــــة الــ
الباد  عاهل  خلفية  آل  عيسى 
ــع منهج  مـ واتـــســـاقـــا  الـــمـــفـــدى، 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الوزراء,  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد 
العام  المال  على  الحفاظ  في 

ومسؤولية,  وأمـــــانـــــة  بـــنـــزاهـــة 
األمــر الــذي كــان لــه بالغ األثــر 
التطوير  مــســيــرة  مــواصــلــة  فــي 

واإلنجاز.
ونــقــل رئــيــس األمــــن الــعــام 
المنتدى  فــي  الــمــشــاركــيــن  إلـــى 
تحيات الفريق أول الشيخ راشد 
ــر  ــبــــداهلل آل خــلــيــفــة وزيــ عــ بــــن 
تــوجــيــهــاتــه  مــثــمــنــا  الداخلية, 
ودعمه لكافة الجهود المبذولة 
ــادئ الـــشـــفـــافـــيـــة  ــ ــبــ ــ لـــتـــعـــزيـــز مــ
سلسلة  إلـــى  مــنــوهــا  والنزاهة, 
من اآلليات التي تم استحداثها 
إقـــرار  مــنــهــا  المجال,  هـــذا  فـــي 
ــة  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
لمكافحة الفساد ووضع العديد 
ــوابـــط  ــن الـــتـــشـــريـــعـــات والـــضـ مــ
وإنشاء  التنفيذية  واإلجـــراءات 
المتخصصة  األمنية  األجــهــزة 
وإطــــــاق الـــحـــمـــات الــتــوعــويــة 
ــز  ــزيـ ــعـ ــة إلـــــــى بــــنــــاء وتـ ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ الـ
مستويات  تحقيق  نحو  الــوعــي 
متقدمة من النزاهة والشفافية 

والحفاظ على المال العام.
االتــفــاقــيــة  أن  ــــى  إلـ وأشـــــــار 
ــة لـــمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــه مـــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ -بـــــــمـــــــا تــــشــــتــــمــــل عـ
ــام وآلــــــيــــــات- تـــعـــتـــبـــر مــن  ــ ــكـ ــ أحـ
أهـــم الــركــائــز اإلقــلــيــمــيــة لدعم 
االقتصادية,  الــتــنــمــيــة  مــســيــرة 
مـــن خــــال تــأكــيــد تــوثــيــق أطــر 
الـــتـــعـــاون اإلقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
وتــعــزيــز قـــــدرات الــعــامــلــيــن في 
أن  مضيفا  الرقابي,  الــمــجــال 
النهوض  في  ماضية  البحرين 

االتفاقية  لتنفيذ  بمسؤولياتها 
االستعراض,  عــمــلــيــة  ودعـــــــم 
الــجــادة  المشاركة  على  حــرصــا 
والفاعلة لمكافحة كافة أشكال 

الفساد.
ــن الــعــام  ــ ــال رئـــيـــس األمـ ــ وقـ
بــيــن  ــائــــي  ــنــ ــثــ الــ »الـــــتـــــعـــــاون  إن 
االتفاقية  فــي  األطـــراف  الـــدول 
هو  الــفــســاد  لمكافحة  العربية 
إحــــدى الــركــائــز األســاســيــة في 
والنزاهة,  الــشــفــافــيــة  تـــعـــزيـــز 
والمضي قدما بخطوات جدية 
إلى  منوها  الفساد,  لمكافحة 
بمملكة  الداخلية  وزارة  توقيع 
تفاهم  مذكرة  أمس,  البحرين, 
ــة ومــكــافــحــة  ــابـ ــرقـ مـــع هــيــئــة الـ
الـــفـــســـاد بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية الشقيقة »نزاهة« في 
ومكافحته,  الفساد  منع  مجال 
بــمــا مــن شــأنــه تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــهـــود الــمــشــتــركــة  وتـــطـــويـــر الـــجـ
وتبادل الخبرات الفنية في هذا 

المجال.
وأكـــــد رئـــيـــس األمـــــن الــعــام 
ــبـــحـــريـــن  ــكـــة الـ ــلـ انــــضــــمــــام مـــمـ
إلـــى شــبــكــة الــعــمــلــيــات الــدولــيــة 
لسلطات إنفاذ القانون المعنية 
نت  »جــلــوب  الــفــســاد  بمكافحة 
بـــمـــبـــادرة  جــــــاءت  ــتــــي  والــ ورك« 
ــم مــــن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــ ودعــ
من  بــمــا  الشقيقة,  الــســعــوديــة 
التعاون في مجال  تعزيز  شأنه 
مع  وتــمــاشــيــا  الــفــســاد  مكافحة 
واإلقليمية  الدولية  التوصيات 
يـــعـــزز  مـــــا  االنضمام,  بــــشــــأن 

مــكــانــة الــبــحــريــن فـــي الــتــعــاون 
الـــدولـــي واإلقــلــيــمــي فــي مجال 
بما  مــشــيــدا  الفساد,  مــكــافــحــة 
إنجازات  من  السعودية  حققته 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــفـــســـاد وتــعــزيــز 
مـــثـــاال  جـــعـــلـــهـــا  مـــــا  النزاهة, 
يحتذى وأكسبها سمعة عالمية 

مرموقة في هذا المجال.
وأعـــــرب الــفــريــق طــــارق بن 
حـــســـن الـــحـــســـن رئـــيـــس األمــــن 
الــــــعــــــام رئـــــيـــــس وفــــــــد مــمــلــكــة 
المشارك في اجتماع  البحرين 
الــدول  الــرابــعــة لمؤتمر   الـــدورة 
األطراف  في االتفاقية العربية 
لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد عـــن شــكــره 
ــقــــديــــره لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  وتــ
الــــســــعــــوديــــة الـــشـــقـــيـــقـــة عــلــى 
وجهودها  المؤتمر  استضافتها 
الــتــنــظــيــمــيــة الــمــتــمــيــزة الــتــي 

ساهمت في إنجاحه.
الرابعة  بحثت  الـــدورة  وقــد 
ــدول األطــــــراف  في  ــ لــمــؤتــمــر الــ
لمكافحة  الــعــربــيــة  االتــفــاقــيــة 
الموضوعات  من  عــددا  الفساد 
األعمال,  المدرجة على جدول 
ــة  ــ ــات ورشـ ــرجــ ــخــ ــن بـــيـــنـــهـــا مــ ــ مـ
ــة لــــلــــدول  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الــــعــــمــــل اإلقــ
االتفاقية,  فـــــــي  األطـــــــــــــــراف 
ومـــــشـــــروع قـــــــرار اعــــتــــمــــاد آلــيــة 
عن  فضا  التنفيذ,  استعراض 
استعراض القرارات ذات الصلة 
بشبكة مبادرة الرياض العالمية 
لسلطات إنفاذ القانون المعنية 

بمكافحة الفساد.

الللنللزاهللة  تللعللزيللز  فللي  متقدمة  خللطللوات  خللطللت  الللبللحللريللن  الللعللام:  الأمللللن  رئلليلل�للس 

ومللكللافللحللة الللفلل�للشللاد تللجلل�للشلليللدا لللمللبللادئ الللعللهللد الإ�لللشلللاحلللي لللجللالللة الللملللللك

} وزير الخارجية.

} رئيس األمن العام.

كتبت فاطمة علي:

صــــنــــفــــت ورقــــــــــــة عـــلـــمـــيـــة 
ــثـــون  بـــحـــريـــنـــيـــة أعـــــدهـــــا بـــاحـ
بــحــريــنــيــون شـــبـــاب مـــن فــريــق 
الـــبـــحـــريـــن الـــطـــبـــي لــلــبــحــوث 
والدراسات ضمن قائمة األكثر 
الباحثين  بين  وتفاعا  تأثيرا 
العلمية  الــمــجــات  أعـــرق  فــي 
أكثر  نشرت  التي  البريطانية 
في  ورقـــة علمية  ألـــف   25 مــن 
الــورقــة  بــحــثــت  حــيــث  2021م، 
البحرينية مسألة وجود عاقة 
ــــدم واإلصـــابـــة  بــيــن فــصــيــلــة الـ

بكورونا ومضاعفاته.
كــشــف عـــن ذلــــك الــمــقــدم 
ــيـــب مــــنــــاف الـــقـــحـــطـــانـــي  ــبـ طـ
المعدية  األمـــراض  استشاري 
عضو  العسكري  بالمستشفى 
ــبـــي  ــي الـــطـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــق الـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
)كوفيد-19( عبر صفحته في 
»تويتر«،  االجتماعية  المنصة 
العلمية  الـــورقـــة  أن  مــوضــحــا 

التي أعدها باحثون بحرينيون 
مـــن فـــريـــق الــبــحــريــن الــطــبــي 
بالتعاون  والــدراســات  للبحوث 
مع RCSI BAHRAIN أكدت 
عدم وجود عاقة مباشرة بين 

اإلصابة  الدم ومسألة  فصيلة 
»كــوفــيــد-19«،  كــورونــا  بفيروس 
مــضــاعــفــات  حــــــدوث  حـــتـــى  أو 
تم  إذ  العدوى،  نتيجة  صحية 
 2000 من  أكثر  بيانات  تحليل 

البحرين  بــكــورونــا فــي  مــصــاب 
الــتــأكــيــد  وتــــم   2020 عــــام  فـــي 
ــكــــن هــــنــــاك تـــأثـــيـــر  أنـــــــه لـــــم يــ
الفيروس  على  الــدم  لفصيلة 
ــاتـــه وهـــــو مــــا ســبــق  ومـــضـــاعـــفـ
بــحــوث علمية  عـــدة  أكــدتــه  أن 

أخرى.
أثناء  أنه  وأكد القحطاني 
جائحة كورونا برز جيل صاعد 
البحريني  الشباب  ومهني من 
ــوث والــــــــدراســــــــات  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ فــــــي الـ
العلمية من شأنه تعزيز مكانة 
مملكة البحرين في األوساط 

العلمية الدولية.
يذكر أنه مع بداية انتشار 
وبــــــــــاء كـــــــورونـــــــا رجــــــــح بــعــض 
الدم  تكون فصيلة  أن  العلماء 
لدى اإلنسان عاما مؤثرا على 
احــتــمــال حــصــول مــضــاعــفــات 
خــطــرة لـــدى الــشــخــص الـــذي 
يـــصـــاب بـــالـــعـــدوى، لــكــن هــذه 
الـــخـــاصـــة الــعــلــمــيــة لـــم تكن 
دقــيــقــة وفــنــدتــهــا الــعــديــد من 

الدراسات والبحوث العلمية. 

�سنفت �سمن الأكثر تداول وتفاعال عالميا

ورقللللللة علللللملليللة بللحللريللنلليللة تللفللنللد تلللاأثللليلللر فلل�للشلليلللللة 

اللللللللدم علللللللى فللليلللرو�لللس كلللللورونلللللا وملل�للشللاعللفللاتلله

} المقدم طبيب مناف القحطاني.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16071/pdf/1-Supplime/16071.pdf?fixed797
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1289568
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1289689
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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ا�صتقبل املوؤيد وفريق عمل الوزارة مبنا�صبة الفوز باأف�صل م�صروع عربي.. نا�صر بن حمد: 

البحريـــن تقـــدم منوذجـًا رائـًدا يف متكيــــن ال�صبــــاب

تكرمي الفائزين بجائزة قرينة العاهل لت�صجيع الأ�صر املنتجة حملًيا وعربًيا.. حميدان:

دعم الأمرية �صبيكة للأ�صر املنتجة اأ�صهم يف التمكني القت�صادي للأ�صر

لدعمه احلملة الوطنية للك�صف عن �صرطان القولون

»الأعلى لل�صحة« يكّرم »م�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي« 

قوة الدفاع تقيم حفل تخريج دورة للأفراد امل�صتجدين 

اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 

الإن�شانية  للأعمال  امللك  جللة  ممثل  خليفة 

و�شوؤون ال�شباب، اأمين بن توفيق املوؤيد وزير 

�شوؤون ال�شباب والريا�شة الذي قدم اىل �شموه 

الذي  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزارة  فريق 

عمل على برنامج �شناعة النخبة الفائز بجائزة 

اأف�شل م�شروع حكومي عربي لتمكني ال�شباب، 

العربي  احلكومي  التميز  جائزة  �شمن  وذلك 

التي اأقيمت حتت مظلة جامعة الدول العربية 

بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية الإدارية.

واأكد �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

اأن جتربة مملكة البحرين ال�شبابية باتت ثرية 

للإجنازات  نظرا  املنطقة  يف  رائدا  ومنوذجا 

البحرين  مملكة  اأبناء  حققها  التي  الكبرية 

حتقق  الذي  المر  وهو  كافة،  الأ�شعدة  على 

بف�شل توجيهات ح�شرة �شاحب اجلللة امللك 

املفدى  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

حفظه اهلل ورعاه، الذي دائما ما يحر�س على 

اأهمية  ال�شباب  متكني  وبرامج  مبادرات  اإيلء 

قبل  من  والهتمام  الدعم  و�شط  م�شاعفة، 

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

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اهلل ورعاه، وحر�س �شموه على تقدمي املبادرات 

قدرات  تطوير  يف  ت�شهم  التي  احلكومية 

باعتبارهم  م�شتمر  ب�شكل  ال�شباب  ومهارات 

نواة امل�شتقبل.

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  واأ�شاف 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  حتقيق  اأن  خليفة  اآل 

والريا�شة جائزة اأف�شل م�شروع حكومي عربي 

لتمكني ال�شباب عن برناجمها »�شناعة النخبة« 

والربامج  املبادرات  تطور  على  وا�شح  دليل 

كما  متكينهم،  يف  وت�شهم  لل�شباب  تقدم  التي 

اأن تركيز وزارة ال�شباب والريا�شة على تنفيذ 

ال�شباب وال�شتثمار يف  ا�شرتاتيجيتها لإ�شراك 

له  كان  ومتكينهم  قدراتهم  وتنمية  طاقاتهم 

الأثر الكبري يف الإجنازات التي حققتها الوزارة 

على الأ�شعدة كافة، ومتكنت من بناء جيل من 

ال�شباب الواعد القادر على قيادة عجلة التنمية 

على  �شمعتها  وتعزيز  البحرين  مملكة  يف 

ال�شاحة الإقليمية والدولية.

وذكر �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

ال�شباب  متكني  يف  البحرين  مملكة  جتربة  اأن 

برنامج  اأظهره  ما  وهذا  بامتياز،  جنحت 

اكت�شاف  من  متكن  الذي  النخبة«  »�شناعة 

وعمل  البحريني،  ال�شباب  لدى  القوة  مواطن 

برامج  عرب  ال�شباب  ومتكني  تقويتها  على 

و�شقل  اكت�شاف  يف  اأ�شهمت  بارزة  نوعية 

واإبراز املواهب ال�شبابية.

اأقامت وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

بجائزة  الفائزين  تكرمي  حفل  الأربعاء،  اأم�س 

بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

املنتجة يف  الأ�شر  لت�شجيع  اآل خليفة  اإبراهيم 

والـ7  املحلي،  امل�شتوى  على  الـ16  ن�شختها 

العا�شمة  مبجمع  العربي،  امل�شتوى  على 

بح�شور  وذلك  البحرينية،  الأيدي  ملنتجات 

خليفة  اآل  خليفة  بنت  ح�شة  ال�شيخة  �شمو 

رئي�شة جمل�س اإدارة »اإجناز البحرين« و�شمو 

نائبة  خليفة  اآل  حمد  بنت  نيلة  ال�شيخة 

اأمناء »املربة اخلليفية« رئي�س  رئي�س جمل�س 

البحرية،  وال�شلمة  للإنقاذ  امللكية  املوؤ�ش�شة 

العمل  وزير  حميدان  علي  حممد  بن  وجميل 

والتنمية الجتماعية.

وتف�شلت �شمو ال�شيخة ح�شة بنت خليفة 

امل�شتوى  على  الفائزين  بتكرمي  خليفة  اآل 

لوري  يعقوب  ابت�شام  اأ�شرة  فازت  اإذ  املحلي، 

م�شروعها  عن  منتجة  اأ�شرة  اأف�شل  بجائزة 

لإنتاج احلقائب اليدوية، بينما فازت عواطف 

اأف�شل منتج بحريني  البلو�شي بجائزة  ح�شن 

عن م�شروعها ملنتجات فنون النقدة ومنتجات 

بن  يو�شف  �شركة  فازت  كما  اليدوي،  الن�شج 

اأحمد كانو بجائزة اأف�شل داعم وراٍع مل�شاريع 

الأ�شر املنتجة املحلية.

 كما تف�شلت �شمو ال�شيخة نيلة بنت حمد 

�شفارات  ملمثلي  اجلوائز  بت�شليم  خليفة  اآل 

الدول الفائزة، وهي اململكة العربية ال�شعودية 

واململكة  املتحدة  العربية  المارات  ودولة 

اجلوائز  ت�شلموا  الذين  الها�شمية  الأردنية 

امل�شتوى  على  فاز  اإذ  الفائزين،  عن  نيابة 

اململكة  من  ال�شرمي  حممد  خالد  اأ�شرة  العربي 

اأ�شرة  اأف�شل  بجائزة  ال�شعودية  العربية 

منتجة، عن م�شروعها لإنتاج التمور الفاخرة، 

وفازت هديل فهد من اململكة الأردنية الها�شمية 

م�شروعها  عن  عربي،  منتج  اأف�شل  بجائزة 

راٍع  اأف�شل  جائزة  اأما  املوز،  �شجر  ملنتجات 

فقد  العربية  املنتجة  الأ�شر  مل�شاريع  وداعم 

فاز بها كل من القرية العاملية من دبي بدولة 

دلني  ومركز  املتحدة،  العربية  الإمارات 

للأعمال من اململكة العربية ال�شعودية.

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  كّرم 

التخ�ش�شي،  البحرين  م�شت�شفى 

را�شد  جناح  الدكتورة  يف  ممثل 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الزياين 

الأمرا�س  وا�شت�شاري  امل�شت�شفى 

الباطنية واجلهاز اله�شمي والكبد، 

امل�شت�شفى  م�شاركة  نظري  وذلك 

اله�شمي  للجهاز  البحرين  ومركز 

الوطنية  احلملة  دعم  يف  والكبد 

للتوعية بالك�شف املبكر عن �شرطان 

القولون وامل�شتقيم، التي كانت حتت 

�شعار فر�شتك لل�شفاء.

وبهذه املنا�شبة، اأكدت الدكتورة 

جناح الزياين اأن م�شت�شفى البحرين 

للجهات  فاعل  �شريك  التخ�ش�شي 

املعنية واحلملت الوطنية الرائدة يف 

توعية وتثقيف املجتمع، م�شرية اإىل 

اأن اإدارة امل�شت�شفى تعمل دوًما على 

واإمكاناتها  طاقاتها  جميع  ت�شخري 

الربامج  تلك  مثل  يف  للإ�شهام 

الوطنية للرتقاء مب�شتويات الوعي 

العام لدى املجتمع.

التي  احلملة  هذه  »اإن  وقالت: 

�شنوًيا  حمد  امللك  م�شت�شفى  يقيمها 

على  نوعها  من  الأكرب  تعد  -التي 

تهدف  البحرين-  مملكة  م�شتوى 

اإىل اأهمية الك�شف املبكر عن اأمرا�س 

�شرطان القولون وامل�شتقيم«، مبينة 

مب�شاركة  تقام  توعوية  حملة  اأنها 

العديد من املوؤ�ش�شات وامل�شت�شفيات، 

الر�شائل  من  العديد  وتت�شمن 

ال�شحية  واملعلومات  التوعوية 

والتثقيفية حول هذا املر�س، بهدف 

املواطنني واملقيمني ممن تفوق  حث 

احلملة  يف  عاًما   45 اأعمارهم 

وال�شتفادة منها للتاأكد من �شحتهم، 

والت�شخي�س  الك�شف  لأهمية  وذلك 

اإذ  احلالت،  �شفاء  يف  واأثره  املبكر 

اأكرب  ثاين  يعد  القولون  �شرطان  اإن 

بعد  البحرين  يف  اإ�شابة  ن�شبة 

�شرطان الثدي.

احلملة  ختام  خلل  ذلك  جاء 

املا�شي  اخلمي�س  يوم  اأقيمت  التي 

وا�شتمرت لغاية يوم ال�شبت املوافق 

حتت   ،2022 مار�س  و19   17

�شعار »فر�شتك لل�شفاء«.

حفل  البحرين  دفاع  بقوة  اأقيم 

امل�شتجدين  للأفراد  دورة  تخريج 

امللكي،  الدفاع  قوة  تدريب  مركز  يف 

اإبراهيم  غامن  الركن  اللواء  بح�شور 

الف�شالة م�شاعد رئي�س هيئة الأركان 

للعمليات، وذلك �شباح اأم�س الأربعاء 

23 مار�س 2022.

اآيات  بتلوة  احلفل  وا�شتهل   

عطرة من الذكر احلكيم، ثم األقى اآمر 

مركز تدريب قوة الدفاع امللكي كلمة 

بهذه املنا�شبة، بعدها ُقدم اإيجاز عن 

الدورة وما ا�شتملت عليه من مراحل 

ع�شكرية،  نظرية  ومواد  تدريبية 

ا ع�شكرًيا  بعدها قدم اخلريجون عر�شً

اخلريجون  اأدى  ثم  للم�شاة،  ميدانًيا 

الق�شم القانوين. ويف ختام احلفل قام 

م�شاعد رئي�س هيئة الأركان للعمليات 

بت�شليم اجلوائز وال�شهادات التقديرية 

على املتفوقني بالدورة.

القائد العام ي�صيد 

بعمق العلقات الأخوية مع الكويت

القائد العام يبحث املوا�صيع

امل�صرتكــــة مـــــع ال�صفري الإ�صبانـــــي

العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

لقوة دفاع البحرين، ال�شيخ ثامر جابر الأحمد ال�شباح �شفري دولة الكويت 

ال�شقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك يوم اأم�س الأربعاء 23 مار�س 2022.

وخلل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين ب�شفري دولة الكويت 

البلدين  بني  القائمة  الوطيدة  الأخوية  العلقات  بعمق  م�شيًدا  ال�شقيقة، 

ال�شقيقني، وما تتمتع به هذه العلقات من تقدم ومناء بف�شل قيادتي البلدين 

احلكيمتني.

ح�شر اللقاء عدد من كبار �شباط قوة دفاع البحرين.

ا�شتقبل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة 

لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

ا�شبانيا  مملكة  �شفري  البحرين،  دفاع 

البحرين واملقيم يف  املعتمد لدى مملكة 

خو�شي  ميغيل  ال�شقيقة  الكويت  دولة 

مورو اغيلر، �شباح اأم�س الأربعاء 23 

الفريق  بح�شور  وذلك   ،2022 مار�س 

وزير  النعيمي  ح�شن  بن  عبداهلل  الركن 

�شوؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن 

�شقر النعيمي رئي�س هيئة الأركان.

دفاع  لقوة  العام  القائد  ورحب 

املعتمد  ا�شبانيا  مملكة  ب�شفري  البحرين 

دولة  يف  واملقيم  البحرين  مملكة  لدى 

الكويت ال�شقيقة، وجرى بحث عدد من 

املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك.

بحري  الركن  اللواء  اللقاء  ح�شر 

رئي�س  م�شاعد  اهلل  مال  اأحمد  يو�شف 

هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء 

عبداهلل  بن  حمد  ال�شيخ  طيار  الركن 

امللكي  اجلو  �شلح  قائد  خليفة  اآل 

ال�شيخ  طيار  الركن  واللواء  البحريني، 

حممد بن �شلمان اآل خليفة مدير التعاون 

قوة  �شباط  كبار  من  وعدد  الع�شكري، 

دفاع البحرين.

حمليات 06www.alayam.com
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وزير �لرتبية يتفّقد �أعمال تاأهيل مبنى

 كلية عبد�هلل بن خالد للدر��سات �لإ�سالمية

�شتنتقل  الذي  املبنى  لتاأهيل  ال�شيانة  اأعمال  بداأت 

مت  الإ�شالمية، حيث  للدرا�شات  خالد  بن  عبداهلل  كلية  اإليه 

م�ؤخراً تر�شية الأعمال الإن�شائية للم�شروع من قبل جمل�س 

و�ش�ؤون  الأ�شغال  وزارة  لتت�ىل  واملزايدات،  املناق�شات 

البلديات والتخطيط العمراين تنفيذه.

النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكت�ر  قام  الإطار،  هذا  ويف 

وزير الرتبية والتعليم رئي�س جمل�س اأمناء جمل�س التعليم 

اطلع خاللها على  الكلية،  اإىل م�قع  تفقدية  بزيارة  العايل 

اإىل �شرح ح�ل م�ا�شفات املبنى  اأعمال ال�شيانة، وا�شتمع 

من  عدد  على  ويحت�ي  ط�ابق،  ثالثة  من  يتك�ن  الذي 

للكمبي�تر  ومعمل  الإدارية  واملكاتب  الدرا�شية  الف�ش�ل 

وغرفة للتدريب، اإىل جانب املرافق اخلدمية الأخرى، حيث 

يف  املعتمدة  العاملية  املعايري  اأحدث  ت�شميمه  يف  روعي 

للبيئة  ال�شديقة  وامل�ا�شفات  التعليمية،  املن�شاآت  ت�شميم 

التي يتم فيها تر�شيد الطاقة للحفاظ على امل�ارد الطبيعية.

خالد  بن  عبداهلل  كلية  اأن  ال�زير  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه 

التعليم  مل�شرية  اإ�شافًة مميزة  ت�شّكل  الإ�شالمية  للدرا�شات 

من  ت�فره  ما  خالل  من  البحرين،  مملكة  يف  العايل 

الإ�شالم،  �شماحة  على  ت�ؤكد  متط�رة  ومناهج  تخ�ش�شات 

وتعزز الروح ال�طنية لدى منت�شبيها.

عر�ض »ريا و�سكينة« يحل على م�سرح 

�ل�سالة �لثقافية �ليوم �خلمي�ض

لدى  العربية  م�شر  جمه�رية  �شفارة  مع  بالتعاون 

ال�شاد�س  الثقافة  ربيع  مهرجان  و�شمن  البحرين  مملكة 

يف  املعا�شر  العر�س  الثقافية  ال�شالة  ت�شت�شيف  ع�شر، 

م�شر وال�طن العربي »ريا و�شكينة« ي�مي اخلمي�س 24 

متام  يف  اجلاري  مار�س   25 واجلمعة  2022م  مار�س 

ال�شاعة 8:00 م�شاًء. 

وياأتي العر�س ل�شخ�شيتني �شعبيتني ت�شاربت الآراء 

ح�لهما، فهناك من اعتربهما جمرمتني وهناك من اأعدهما 

املغاير  الإنتاج  هذا  و�شياأخذ  ال�شتعمار،  �شد  بطلتني 

اآخر من خالل حتليل �شخ�شيتيهما  اإىل منظ�ر  اجلمه�ر 

الب�شرية،  النف�س  عاك�ًشا ت�شابكات وتداخالت و�شراعات 

يف قالب من الرق�س املعا�شر احلداثي. 

نهاية  حتى  ي�شتمر  الثقافة  ربيع  مهرجان  اأن  يذكر 

مار�س اجلاري. وميكن الطالع على الكثري من التفا�شيل 

www. الإلكرتوين  امل�قع  زيارة  بفعالياته عرب  املتعلقة 

الأخبار  اأحدث  ومل�اكبة   .springofculture.org
@( الر�شمي  متابعة احل�شاب  الثقافة، ميكن  ربيع  ح�ل 

في�شب�ك  ت�يرت،  اإن�شتغرام،  على   )springofculture
اخلا�س  الثقافة  ربيع  تطبيق  حتميل  اأو  وي�تي�ب 

بالأجهزة الذكية.

�شارة جنيب:

العا�شمة يف اجتماعه  اأمانة  ناق�س جمل�س 

مقرتح  »الأربعاء«  اأم�س  ي�م  �شباح  عقد  الذي 

احل�شرية  التنمية  باإدارة  املخت�شني  تكليف 

لالإ�شراف الفني والهند�شي على طلبات م�شروع 

ا عن اإ�شراف  تنمية املدن والقرى )الرتميم( ع��شً

املكتب الهند�شي عند اإ�شدار الرخ�س يف حالت 

عمليات الهدم اجلزئي، حتمل الإ�شافة والرتميم، 

التدخالت الإن�شائية، و�شب الأ�شا�شات لالإ�شافة 

يف الدور الأر�شي.

ودعا رئي�س جلنة اخلدمات واملرافق العامة 

عبدال�احد النكال لرفع املقرتح لل�زير لتح�يله 

الن�احي،  جميع  من  ودرا�شته  املعنية  للجهة 

وذلك بعد انق�شام الأع�شاء خالل مناق�شة املقرتح 

بني م�ؤيد ومعار�س.

وقال: »يجب اإيجاد حل للم�اطنني من ذوي 

الدخل املحدود، كلنا متفقني على اأهمية الإ�شراف 

الهند�شية،  املكاتب  قبل  من  اأو  داخلًيا  �ش�اء 

الإن�شائية  احلالة  �شالمة  على  ونحر�س 

م�قف  تغري  من  ا�شتغرابه  مبدًيا  للم�شاكن«، 

بع�س اأع�شاء اللجنة بالرغم من اأن املقرتح متت 

�شياغته بالإجماع خالل اجتماع �شابق.

تراخي�س  ق�شم  رئي�س  قال  ذلك،  وح�ل 

البناء حممد ح�شني اإن دور ق�شم تراخي�س البناء 

بعد  املبنى  يك�ن  بحيث  ال�شمانات،  من  التاأكد 

عملية الهدم والرتميم والإ�شافة �شالح لل�شكن، 

البلديات  اخلدمات  وكالة  تكليف  اأن  اإىل  م�شرًيا 

امل�شرتكة يتطلب التاأكد من الناحية القان�نية مع 

واأن  ال�كالة،  اخت�شا�شات  العتبار  بعني  الأخذ 

املكاتب الهند�شية لديها اخلربة والكفاءة الالزمة 

لالإ�شراف الفني والهند�شي على الطلبات.

املالية  اللجنة  رئي�س  قالت  جانبها،  من 

�شالمة  املهم  اإن  القطان  خل�د  والقان�نية 

لبد  وعليه  كبرية،  م�ش�ؤولية  وهذه  امل�اطنني، 

بطريقة  و�شياغته  املقرتح  يف  النظر  اإعادة  من 

اأخرى.

مبارك  الفنية  اللجنة  رئي�س  اأ�شار  بدوره، 

النعيمي اإىل اأنه يجب التمييز بني البي�ت الآيلة 

اإعفاء  يتم  بحيث  للرتميم،  والقابلة  ال�شق�ط 

البي�ت القابلة للرتميم من الر�ش�م.

م�شاريع  ت�شميم  جمم�عة  رئي�س  واأو�شح 

اأن  امل��ش�ي  قا�شم  �شيد  امل�شاكن  تاأهيل  اإعادة 

�شمن  العا�شمة  من  طلًبا   17 ت�شلمت  ال�زارة 

فقط  طلبات   10 بينها  »الرتميم«،  م�شاريع 

مل  حني  يف  وال�شروط،  للم�شتندات  م�شت�فية 

تت�شمن 7 من تلك الطلبات اإجازة بناء.

اأ�شراب�ه  اإميان  من جانبها، قالت املهند�شة 

بالك�شف  وتق�م  املتطلبات  تدر�س  ال�زارة  اإن 

امليداين على البيت وتبحث اأ�شباب الأ�شرار، وما 

اإذا كانت الأ�شرار م�شتمرة اأو ثابتة، وبناء على 

ذلك يتم حتديد قدرة حتمل البيت على الرتميم، 

الرتميم  باأعمال  تق�م  ل  ال�زارة  اأن  اإىل  لفتة 

الكبرية بح�شب امليزانية املحددة واملحدودة، مما 

وجتدر  نحتاجه،  الذي  الإ�شراف  ن�عية  يحدد 

يق�م�ن  ال�زارة  يف  املهند�شني  اأن  اإىل  الإ�شارة 

بزيارات دورية وي�شرف�ن على الطلبات.

العامة  العالقات  جلنة  رئي�س  واأكدت 

مت�شعب  »امل��ش�ع  �شهاب:  اآل  مها  والإعالم 

فني،  و�شق  اإداري،  �شق  قان�ين،  �شق  يت�شمن 

املحدود،  الدخل  بذوي  متعلق  مايل  واآخر 

وبالتايل لبد من حت�يل امل��ش�ع برمته لالإدارة 

املعنية لتعطي راأيها كاماًل وو�شع حل �شامل«.

رئي�س  اقرتح  النقا�س،  من  �شاعة  وبعد 

اإعادة  طرادة  �شالح  العا�شمة  اأمانة  جمل�س 

بامل�افقة  اجلل�شة  وانتهت  الت��شية،  �شياغة 

التنمية  باإدارة  املخت�شني  تكليف  مقرتح  على 

على  والهند�شي  الفني  لالإ�شراف  احل�شرية 

)الرتميم(  والقرى  املدن  تنمية  م�شروع  طلبات 

اإ�شدار  عند  الهند�شي  املكتب  اإ�شراف  ا عن  ع��شً

الهدم  »عمليات  التالية:  احلالت  يف  الرخ�س 

التدخالت  والرتميم،  الإ�شافة  حتّمل  اجلزئي، 

الدور  يف  لالإ�شافة  الأ�شا�شات  �شب  الإن�شائية، 

الأر�شي«.

اإلكرتوين  تطبيق  باإن�شاء  يتعلق  وفيما 

اأو�شح مقدم املقرتح  للتدوير »عاملنا الأخ�شر«، 

الهدف  اأن  النعيمي  الفنية مبارك  اللجنة  رئي�س 

منه تخفيف التل�ث البيئي وحت�يله من املرادم 

اإىل اإعادة التدوير حتقيقاً حلماية البيئة وتعزيزاً 

البحرين،  مملكة  يف  الدائري  القت�شاد  لقيمة 

حيث يقدم )عاملنا الأخ�شر( حل�لً بيئية واآمنة 

لإعادة تدوير النفايات.

يحت�ي  اأن  املقرتح  فكرة  اأن  اإىل  واأ�شار 

التطبيق على 4 فروع قابلة للزيادة اأو النق�شان 

عامة،  خملفات  كالتايل  وهم  احلاجة  ح�شب 

فرع  كل  حتت  ويندرج  ورق  زجاج،  بال�شتيك، 

الإ�شتخدام  اإعادة  هما  اختيارين  الفروع  من 

للم�اطن  يت�شنى  حتى  املخلفات  من  والتخل�س 

واملقيم اختيار ما ينا�شبه ح�شب املنطقة.

اإىل  ي�شع�ن  النا�س  من  العديد  اإن  وقال 

اإيجاد حل�ل لتخفيف التل�ث البيئي عن طريق 

امل�شكلة،  هذه  حّل  على  ُت�شاعد  مُمار�شات  عّدة 

ومن اأهم تلك املمار�شات عملية اإعادة التدوير ملا 

اإيجابية يف حت�شني البيئة املُحيطة  اآثار  لها من 

�شي�شاهم  مما  الإلكرتوين،  التطبيق  طريق  عن 

على  احلفاظ  الكرب�نية،  النبعاثات  تقليل  يف 

التقليل من حجم  البيئة،  الأك�شجني يف  معدلت 

)مدفن  النفايات  مكّبات  يف  املتّجمعة  النفايات 

ع�شكر(، �شه�لة احل�ش�ل على �شركات التدوير 

واحلاويات ح�شب املنطقة، احلفاظ على الطاقة، 

ف�شاًل عن فرز املخلفات بح�شب اأن�اعها.

بامل�افقة  الأع�شاء  �ش�ت  اجلل�شة،  وخالل 

على مقرتح هيئة التخطيط والتط�ير العمراين 

ب�شاأن املخطط التف�شيلي اجلزئي ملنطقة ب�غزال 

املخططة  غري  العقارات  ب�شاأن   330 جممع   -

و�شعيات  تعديل  خالل  من  امل�شنفة  وغري 

�شبكــة  ت��شعة  طريق  عن  باملنطقة  الأرا�شي 

الطرق وت�شنيف بع�س العقارات غري امل�شنــفة 

التحتية  البنية  اإىل  بالإ�شافة  وت�فري اخلدمات، 

ح�شب اخلارطة املرفقة.

�لنعيمي يقرتح �إطالق تطبيق �إلكرتوين للتدوير.. جمل�ض �لعا�سمة:

تكليف »�لتنمية �حل�سرية« بالإ�سر�ف على طلبات »�لرتميم« يف 4 حالت

حممد بحر:

ا�شتغناء  اإزاء  �شدمتهم  عن  املتط�عني  من  عدد  عربرَّ 

الرغم  على  الأول،  اأم�س  ي�م  خدماتهم  عن  ال�شحة  وزارة 

وا�شطروا  وتكراًرا،  مراًرا  تلق�ها  التي  الت�ظيف  وع�د  من 

على اإثرها تقدمي ا�شتقالتهم من اأعمالهم لاللتحاق ب�شف�ف 

اأحد املتط�عني: ق�شيت قرابة العامني  وزارة ال�شحة. وقال 

بخدمة مملكة البحرين، فمنذ فتح باب التط�ع التحقت بركب 

التط�ع يف وزارة ال�شحة، رغم اإنني اأعمل يف اإحدى ال�شركات 

اخلا�شة واتقا�شى مرتًبا �شهرًيا ي�شل اإىل ح�ايل 650 ديناًرا.

مراكز  بني  التط�عية  اخلدمة  من  ون�شف  عام  وبعد 

برغبتها  ال�شحة  وزارة  اأبلغتنا  ك�رونا،  فريو�س  فح�س 

امل�ؤهالت  وكذلك  ال�ظيفية  ال�ش�اغر  ح�شب  ت�ظيفنا  يف 

بتقدمي  قمت  وبالفعل  واأ�شاف:  للمتط�عني.  الأكادميية 

الت�ظيف يف وزارة  ا�شرتاطات  ا�شتقالتي من عملي، ح�شب 

مبجمع  الأق�شام  باأحد  ال�ظيفية  مهامي  وبا�شرت  ال�شحة، 

اأن  اإل  الت�ظيف،  ك�ش�فات  ت�قيعي  بعد  الطبي،  ال�شلمانية 

امل�ظف امل�ش�ؤول اأخربنا ب�شرورة مبا�شرة عملنا باأحد املراكز 

امل�ؤهالت  حملة  من  اإنني  رغم  ال�شتقبال،  بق�شم  ال�شحية 

الأكادميية يف جمال الإعالم، ومل اأرف�س وبقية الزمالء املهمة 

ومل  ال�شحي،  املركز  يف  اأعمالنا  ملبا�شرة  وذهبنا  اجلديدة، 

نتقا�شى اأي مبلغ مايل �ش�اء مكافاأة املتط�عني اأم راتب �شهري 

فنحن حرمنا من الثنني.

يف  املدف�ع  غري  عملنا  مزاولة  من  �شه�ر  مرور  وبعد 

املركز ال�شحي، اأخربنا مدير املركز بقرار ال�شتغناء التع�شفي، 

وتعذر ب�شدور اأوامر لال�شتغناء عن املتط�عني بحجة تقل�س 

عدد الإ�شابات الي�مية بفريو�س ك�رونا، بالإ�شافة اإىل تقليل 

ك�ش�فات  اأن  لحًقا  لنا  تبني  فيما  التط�عية،  الك�ادر  عدد 

الت�ظيف التي وقع عليها املتط�عني كانت جمرد »�شراب«.

منذ  عامني  ط�ال  البحرين  خدمنا  اآخر:  متط�ع  وقال 

امل�شتجد  ك�رونا  بفريو�س  الأوىل  الإ�شابة  حالت  ت�شجيل 

وحتى ي�م اأم�س، رغم وع�د الت�ظيف، و�شرف املكافاآت اإل 

اأن حرمنا منها، بل مت ال�شتغناء عنا بطريقة جمحفة.

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �شم�  املتط�عني  ونا�شــد 

ا واأن اأغلب املتط�عني حرم�ا من  ال�زراء اإن�شافهم، خ�ش��شً

وا�شطروا  املتط�عني،  عليها  ح�شل  التي  المتيــازات  كافة 

لرتك اأعمالهم.

��سطرو� لرتك وظائفهم �أماًل باللتحاق بوظائف »�ل�سحة«

»�ل�سحة« ت�ستغني عن متطوعني ُوعدو� بالتوظيف وُحرمو� من �ملكافاآت

لدى ��ستقبالها د. �جلنيد ود. �لبوفال�سة

�لأن�ساري توؤكد �أهمية دور �ملر�أة  يف �ملحافظة على �لبيئة 
اأكدت الأمني العام للمجل�س الأعلى 

للمراأة هالة الأن�شاري على اأهمية دور 

�شمن  امل�شاركة  يف  البحرينية  املراأة 

البيئة  على  للحفاظ  العاملية  اجله�د 

يف اإطار ما ت�شعه مملكة البحرين من 

مبا  املجال،  هذا  يف  ومبادرات  خطط 

فيها اللتزام بتحقيق احلياد الكرب�ين 

ال�شفري حتى العام 2060، وت�شريع 

الت�جه نح� م�شادر الطاقة املتجددة، 

 ،2022 لعام  البيئة  قان�ن  و�شدور 

التي  الن�عية  املبادرات  من  وغريها 

البحرين  مملكة  التزام  اأي�شا  ت�ؤكد 

باتفاقية باري�س للمناخ.

كل  ا�شتقبالها  خالل  ذلك  جاء 

اأ�شتاذة  اجلنيد  �شباح  الدكت�رة  من 

بكلية  اجلغرافية  املعل�مات  نظم 

اخلليج  بجامعة  العليا  الدرا�شات 

العربي وع�ش� املجل�س الأعلى للمراأة، 

الب�فال�شة  مبارك  حنان  والدكت�رة 

العل�م  بكلية  الفيزياء  ق�شم  رئي�شة 

مبنا�شبة  وذلك  البحرين،  بجامعة 

الحتفاء بهن من قبل املركز الإعالمي 

بالتعاون   UNICالـ املتحدة  بالأمم 

وفرق  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  مع 

الـ بلد  كل  يف  القطري  املتحدة  الأمم 

UNCT كاأبرز العاملات العربيات يف 

جمال العل�م وب�شكل خا�س يف العمل 

البيئي املتعلق باملناخ مبنا�شبة الي�م 

العاملي للمراأة.

خالل  الأن�شاري  واأ�شادت 

الدكت�رة  من  كل  بجه�د  الجتماع 

التي  الب�فال�شة  والدكت�رة  اجلنيد 

اجلهات  نظر  تلفت  اأن  ا�شتطاعت 

والتغري  البيئة  جمال  يف  الدولية 

العلمية  م�شريتهما  مثمنة  املناخي، 

والأكادميية واملهنية الرائدة واحلافلة 

بالتميز والعطاء.

من  كل  اأعربت  جانبهن  من   

الأ�شتاذة الدكت�رة اجلنيد والدكت�رة 

والتقدير  ال�شكر  عن  الب�فال�شة 

ما  على  للمراأة  الأعلى  للمجل�س 

يقدمه من دعم لت�فري من�شة وا�شعة 

املراأة  تقدم  ل�شتدامة  اخليارات  من 

املزيد  وفتح  بها  والرتقاء  البحرينية 

اأمامها.  والبداع  التميز  جمالت  من 

واأكدتا حر�شهن على تعزيز الت�ا�شل 

ال�شلة  ذات  الق�شايا  يف  املجل�س  مع 

املراأة  بالبيئة واملناخ لتعزيز ح�ش�ر 

يف  داعني  املجال،  هذا  يف  البحرينية 

اإبراز امل�اهب  هذا ال�شدد اإىل �شرورة 

املختلفة  العل�م  جمالت  يف  ال�شابة 

وبخا�شة يف جمال العمل املناخي.

در��سة ماج�ستري يف كلية �لهند�سة بجامعة �لبحرين:

 تقنية �لتو�أمة �لرقمية ت�سهل تطوير �ملنتجات بقطاع �لتكرير
البحرين  جامعة  يف  عملية  درا�شة  اأظهرت 

وحدات  يف  الرقمية  الت�اأمة  مفه�م  تبني  اأن 

م�شايف التكرير ي�شهيل اأغرا�س البحث والتط�ير 

التكاليف  منخف�شة  بقيم  والأنظمة  للمنتجات 

واملخاطر.

يف  الطالب  نفذها  التي  الدرا�شة  واأكدت 

برنامج ماج�شتري الإدارة الهند�شية عبداهلل ج�اد 

على  الرقابة  تتيح  الرقمية  الت�اأمة  اأن  امل�شعل 

والأحمال  الت�شميمية  الن�احي  من  املنتجات 

العي�ب  اكت�شاف  على  ي�شاعد  مبا  وال�شعات، 

الت�شنيعية والتح�شني امل�شتمر. وي�شري م�شطلح 

الأ�شل  طبق  الرقمية  الن�شخة  اإىل  الرقمي  الت�اأم 

اأو  اأولعمليات  الفعلي(  )الت�اأم  مادية  لأ�ش�ل 

التي  لأجهزة  اأو  لأنظمة  اأو  لأماكن  اأو  لأ�شخا�س 

ميكن ا�شتخدامها لأغرا�س خمتلفة.

عليها  اأ�شرف  التي   - الأطروحة  وو�شمت 

الكيميائية  الهند�شة  ق�شم  يف  امل�شارك  الأ�شتاذ 

الدكت�ر  البحرين  جامعة  يف  الهند�شة  بكلية 

حممد علي �شم�س - » تط�ير ت�اأمة رقمية ملعالج 

الديزل الهيدروجيني مب�شايف التكرير«.

هذه  »تهدف  امل�شعل:  عبداهلل  الطالب  وقال 

الأطروحة لتقدمي مثال عملي على اإمكانية حتقيق 

تكرير  م�شايف  �شياق  الرقمية يف  الت�اأمة  مفه�م 

لأحد  رقمي  ت�اأم  »تط�ير  اإىل  م�شرياً  النفط«، 

معاجلة  وحدة  وهي  التكرير،  م�شايف  وحدات 

الديزل،  وا�شتخدامه للتنب�ؤ وتقييم �شيناري�هات 

الت�شغيل املختلفة«.

»ا�شتخدام  اأن  على  امل�شعل  الباحث  و�شدد 

الت�اأم الرقمي ميكن من احل�ش�ل على فهم اأف�شل 

لعمليات الت�شغيل، كما ميكن ا�شتخدامه كمحاكي 

ا�شرتاتيجيات  وتقييم  الت�شغيل،  عمال  لتدريب 

الت�شغيلية  بالأخطاء  والتنب�ؤ  املختلفة  التحكم 

وحت�شني العمليات ل�شمان ا�شتدامتها«.

اجتماع جمل�س العا�صمة
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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امل�شت�شفيات احلكومية توقع اتفاقية 

متوين مع �شركة خدمات املطار

بدء تدريب كوادر املراكز ال�شحية 

على برنامج »اخرت طبيبك«

ا�شتكمال الإجراءات لبدء

 اأعمال تو�شعة مركز الكويت ال�شحي

برعاية كرمية من الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

ال�شيخ ه�شام  قام  لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  اآل خليفة رئي�س 

امل�شت�شفيات  اأمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن 

اإدارة  اتفاقية تعاون م�شرتكة ب�شاأن  احلكومية، بتوقيع عقد 

قبل  من  الطبي  ال�شلمانية  مبجمع  الرئي�س  املطبخ  وت�شغيل 

البحرين  مطار  خدمات  ل�شركة  التابعة   )BDC( �شركة 

املقيمني،  املر�شى  جلميع  وجبات  لتوريد  وذلك   ،)BAS(

اإ�شافة اإىل العاملني باملجمع ملدة عامني وذلك ب�شكل يومي.

رئي�س  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�شام  ال�شيخ  و�شّرح 

يهدف  التعاقد  هذا  باأن  امل�شت�شفيات احلكومية  اأمناء  جمل�س 

اإىل رفع م�شتوى اخلدمات املقدمة للمر�شى املقيمني والعاملني 

امل�شت�شفيات  حتر�س  حيث  الطبي،  ال�شلمانية  مبجمع 

التي  الأغذية  جودة  معايري  باأعلى  الهتمام  على  احلكومية 

تقدمها، وذلك مبا ي�شهم يف حت�شني احلالة ال�شحية والنف�شية 

للمر�شى املقيمني باملجمع.

وبهذه املنا�شبة، قال رئي�س جمل�س ادارة �شركة خدمات 

مطار البحرين با�س و�شركة با�س للتطوير، نبيل خالد كانو: 

»تفتخر �شركة با�س )BAS( بافتتاح مرافقها احلديثة العام 

ال�شم  حتت  لال�شتثمار  العاملية  البحرين  منطقة  يف  املا�شي 

ملراعاة  امل�شممة   ،)BDC( للتطوير  با�س  �شركة  التجاري 

با�شتخدام  التموين  التخطيط يف جمال  ا�شرتاتيجيات  اأف�شل 

انتاجية  توفري  ل�شمان  احلديثة  والأ�شاليب  املعدات  اأحدث 

�شركة  »تفتخر  واأ�شاف:  واآمنة«.  �شحية  بيئة  يف  عالية 

جميع  من  اجلودة  عالية  التموين  خدمات  بتقدمي   )BDC(

املوارد واخلربات الالزمة، اإذ ميكن لل�شركة اأن تلبي احتياجات 

اأكرث الفعاليات رقًيا مبا يف ذلك املنا�شبات اخلا�شة لل�شركات 

وماآدب العمل، اإىل املنا�شبات غري الر�شمية«.

با�شرت مراكز الرعاية ال�شحية الأولية تدريب الأطباء 

واملمر�شني والكوادر العاملة يف املراكز ال�شحية لربنامج 

اخرت طبيبك ابتداًء مبركز الدير ال�شحي مبحافظة املحرق.

وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار اجلهود امل�شتمرة الرتقاء 

بجودة اخلدمات املقدمة، و�شمان ا�شتمرارية تقدمي الرعاية 

ال�شحية الأولية املتكاملة مع اتاحة حرية اختيار الطبيب 

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  من  بتوجيه  وذلك  للمواطن، 

للتطبيق التجريبي مل�شروع الت�شيري الذاتي ملراكز الرعاية 

متوا�شالً  التدريبي  الربنامج  و�شيكون  الأولية.  ال�شحية 

الأطباء  جلميع  التدريب  من  متكاملة  ب�شل�شلة  ومتبوًعا 

والعاملني يف املراكز ال�شحية انطالًقا من حمافظة املحرق، 

املرحلة  يف  للم�شروع  التدريجي  التد�شني  �شيطبق  اإذ 

وال�شمالية  املحرق  ب�شورة جتريبية يف حمافظتي  الأوىل 

نطاق  من  كجزء  اململكة  حمافظات  على  تباًعا  �شيعمم  ثم 

تقّدمه  الذي  ال�شحية،  املراكز  يف  الذاتي  الت�شيري  م�شروع 

ال�شحة الأولية للمواطنني واملقيمني.

م�شروع  اأعمال  لبدء  الإجراءات  ا�شتكمال  مع  تزامًنا 

بكرزكان،  ال�شحي  الكويت  مبركز  والتو�شعة  التطوير 

للمركز  ميدانية  زيارة  الأولية  ال�شحية  الرعاية  نظمت 

الزمني  واجلدول  القادمة  التنفيذ  مراحل  على  لالطالع 

الرئي�س  ال�شيد جواد  الدكتورة جليلة  املقرر لها، بح�شور 

التنفيذي ملراكز الرعاية ال�شحية الأولية، والنائب حممود 

البحراين، وعدد من امل�شوؤولني.

ملراكز  التنفيذي  الرئي�س  اأكدت  ال�شدد،  هذا  ويف 

خطط  تنفيذ  مبوا�شلة  اللتزام  الأولية  ال�شحية  الرعاية 

تطوير املن�شاآت و�شيانة املرافق ال�شحية يف جميع املراكز 

ال�شحية مبختلف حمافظات اململكة، مبينة اأن املواطن هو 

امل�شاريع  له جميع  التنمية وتوجه  حمور جميع م�شارات 

وال�شرتاتيجيات لتحقيق التطلعات املن�شودة.

التنفيذ  الزيارة امليدانية، متت مناق�شة مراحل  وخالل 

اخلا�شة مب�شروع التو�شعة للمركز واآليات تطوير م�شتوى 

لأفراد  �شيقدمها  التي  ال�شحية  اخلدمات  وجودة  كفاءة 

املجتمع، مبا يتما�شى مع الأهداف املو�شوعة �شمن م�شروع 

التجديد  اأعمال  على  الطالع  مت  كما  والتو�شعة،  التطوير 

من  مكون  اإ�شايف  مبنى  اإن�شاء  املت�شمن  للمركز،  اجلزئي 

طابقني من اجلانب الأمامي للمركز احلايل.

على هام�ش انعقاد موؤمتر »جرائم غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب«.. النائب العام:

التطور التكنولوجي ُيعد حتدًيا للأجهزة التنفيذية والق�شائية ولي�ش عائًقا 

ممار�شاتها الق�شائية اأ�شهمت يف و�شع اأطر التعاون الدويل.. امل�شت�شار يو�شف:

البحرين اأ�ش�شت منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرمية غ�شل الأموال

يف كلمته مبوؤمتر »التفاقية العربية ملكافحة الف�شاد بالريا�ش«.. رئي�ش الأمن العام:

البحرين عّززت النزاهة ومكافحة الف�شاد جت�شيًدا ملبادئ العهد الإ�شلحي 

�شيد اأحمد الوداعي:

اأكد النائب العام الدكتور علي بن ف�شل 

البحرين  مملكة  ا�شت�شافة  اأن  البوعينني 

املمار�شات  لأف�شل  الدويل  املوؤمتر  لأعمال 

جرائم  حتقيق  يف  والقانونية  الق�شائية 

تاأتي  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل 

البحرين  مملكة  للتزامات  ا�شتجابة 

الأموال  غ�شل  جرائم  مكافحة  يف  الدولية 

ومبادئها  يتفق  ومبا  الإرهاب،  ومتويل 

ومتويله،  الرهاب  مكافحة  يف  الرا�شخة 

ويوؤكد عمقها القليمي وِثقلها الدويل كجزء 

من النظام املايل العاملي ذاته مبا حققته من 

اأجمع  العامل  لها  وقف  متتالية  جناحات 

احرتاًما وتقديًرا ب�شهادة معتمدة من كربى 

املوؤ�ش�شات القانونية واملالية الدولية.

هام�س  على  الت�شريحات  تلك  جاءت 

ت�شت�شيف  والذي  املوؤمتر  ذلك  انعقاد 

اعماله مملكة البحرين يف الفرتة 24-22 

مار�س، وي�شم 17 دولة من خمتلف دول 

العامل.

ذلك  انعقاد  اأن  البوعينني  اأكد  وقد 

ل�شتعرا�س  مواتية  فر�شة  جاء  املوؤمتر 

من  الوطني  ال�شعيد  على  اإر�شاوؤه  مت  ما 

قانونية  ونظم  فاعلة  ق�شائية  ممار�شات 

بني  التكامل  حتقيق  يف  اأ�شهمت  متطورة، 

الفاعلة  والقليمية  الوطنية  ال�شبكات 

الأموال  غ�شل  جرائم  مكافحة  جمال  يف 

ومتويل الإرهاب، وهو ما جتلى من خالل 

بالإدانة  ال�شادرة  الق�شائية  الأحكام  عدد 

بها  ارتبط  وما  الأموال  غ�شل  ق�شايا  يف 

وم�شادرة  بالغرامة  �شادرة  احكام  من 

املخت�شة،  اجلهات  قبل  من  الأموال  هذه 

التي  امل�شتقبل  بنك  بق�شية  م�شت�شهًدا 

التكامل  يف  املثل  ي�شرب  اأمنوذًجا  جاءت 

بني الأجهزة الأمنية والق�شائية البحرينية 

يف التعامل احلازم مع هذه الق�شايا بهدف 

حماية نزاهة النظام املايل الدويل.

يف ذات ال�شياق، اأ�شار النائب العام اإىل 

اأن التطور التكنولوجي احلادث يف و�شائل 

�شبكات  من  وغريها  املعلومات  تقنية 

ارتكاب  الت�شال احلديثة وا�شتخدامها يف 

من  مزيًدا  اأ�شاف  قد  اجلرائم  خمتلف 

التحديات الأمنية والق�شائية اأمام �شلطات 

اإنفاذ القانون يف اكت�شافها والتحقيق فيها، 

مرتكبيها،  وتتبع  اأدلتها  �شبط  ويف  بل 

نوعية  ب�شدد  معه  اأ�شبحنا  نحو  على 

عاملية ل تعرتف  ذات �شبغة  من اجلرائم 

ا�شتلزم يف  ما  وهو  بالهوية،  اأو  باحلدود 

لذات  وا�شتخداًما  موازية  �شرعة  املقابل 

الو�شائل الإلكرتونية احلديثة يف حت�شيل 

الدليل وتعقب مرتكبي اجلرائم، مبا يكفل 

مواكبة هذا النوع من اجلرمية املتطورة.

يف  العامة  النيابة  حققته  مبا  ونّوه 

باجلانب  النهو�س  خالل  من  املجال  هذا 

ا�شتخدام  على  وتدريبهم  لأع�شائها  الفني 

العمل  منظومة  التكنولوجية يف  الو�شائل 

الفنية  قدراتهم  �شقل  بهدف  الق�شائي، 

واإطالعهم على كل امل�شتجدات ذات ال�شلة، 

والإدراك  بالثقافة  ذاته  الوقت  يف  م�شيًدا 

وتنبهه  البحريني  املواطن  لدى  الواعي 

وا�شتخداماتها  الو�شائل  تلك  خطورة  اإىل 

والحتيال  الن�شب  جرائم  ارتكاب  يف 

اللكرتوين.

ولفت النائب العام اإىل ما مت مناق�شته 

تعرت�س  حتديات  من  املوؤمتر  جل�شة  يف 

مكافحة  جمال  يف  الدويل  التعاون  �شبيل 

الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�شل  جرائم 

منها على �شبيل املثال اعتبار جرائم الف�شاد 

ال�شيا�شية  اجلرائم  من  املالية  واجلرائم 

التي ل يجوز فيها الت�شليم، وهي ثغرات قد 

ي�شتغلها مرتكبو تلك اجلرائم يف التحايل 

على اأحكام ال�شرتداد وكل ما تن�شده اأحكام 

على  التفاق  مت  اإذ  الدولية.  التفاقيات 

النظم  مع  تتما�شى  دولية  مبادئ  اإر�شاء 

الد�شتورية الوطنية وبخا�شة فيما يتعلق 

د�شتورًيا  مبداأ  بو�شفه  الرباءة  بقرينة 

الد�شتورية  املبادئ  من  وغريه  را�شًخا، 

ق�شائي  حكم  دون  امل�شادرة  حتظر  التي 

وغريها من الأفكار املطروحة التــي ت�شهم 

يف تنمية قدرات وممار�شات الدول العربية 

و�شمال افريقيا يف هذا ال�شدد. 

علي طريف:

قال املحامي العام الأول رئي�س نيابة 

امل�شت�شار  الأموال  وغ�شل  املالية  اجلرائم 

البحرين  مملكة  اإن  حممود  يو�شف  نايف 

ونظم  فاعلة  ق�شائية  ممار�شات  لديها 

�شمن  اعتبارها  ميكن  متطورة،  قانونية 

الأ�ش�س التي اأ�شهمت يف و�شع اأطر واآليات 

وا�شتيعاب  الدويل،  الق�شائي  التعاون 

عنا�شره وفق معايري دولية تراعي الإطار 

وحمققة  الوطني،  والت�شريعي  املوؤ�ش�شي 

التكامل بني ال�شبكات الوطنية والإقليمية 

الفاعلة يف جمال مكافحة تلك اجلرائم. 

وتوا�شلت يوم اأم�س الأربعاء فعاليات 

املوؤمتر الإقليمي بعنوان »تعزيز التعاون 

الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  الق�شائي 

و�شمال اأفريقيا: الق�شاة واملدعون العامون 

يف طليعة مكافحة غ�شل الأموال ومتويل 

العامة  النيابة  تنظمه  الذي  الإرهاب«، 

علي  الدكتور  العام  النائب  رعاية  حتت 

املعهد  مع  بالتعاون  البوعينني  ف�شل  بن 

الدويل للعدالة اجلنائية وحقوق الإن�شان 

ب�شرياكوزا، واملكتب العاملي ملكافحة غ�شل 

لالحتاد  التابع  الإرهاب  ومتويل  الأموال 

الأوروبي. 

العامة  النيابة  اأن  امل�شت�شار  واأو�شح 

على  قادرة  قانونية  منظومة  اأ�ش�شت  قد 

الأموال يف خمتلف  مكافحة جرمية غ�شل 

هيكلي  تطوير  اإجراء  م�شتهدفًة  �شورها، 

ب�شاأن اآلية العمل الق�شائي و�شبل مبا�شرته 

الأموال ومتويل  يف حتقيق جرمية غ�شل 

التقنية،  و  الفنية  الناحية  من  الرهاب 

 )31( رقم  قراره  العام  النائب  اأ�شدر  اإذ 

ل�شنة 2020 باإن�شاء نيابة اجلرائم املالية 

وغ�شل الأموال لتعزيز العمل الوطني يف 

مكافحة الف�شاد.

�شمن  الرابعة  جل�شة  خالل  واأ�شاف 

يف  ي�شهم  ذلك  اأن  الإقليمي  املوؤمتر  اأعمال 

العمل  منظومة  م�شتجدات  اإىل  التعرف 

الق�شائي يف ذلك املجال، وحتقيق املواجهة 

وتهريبها  الموال  نقل  لعمليات  احلا�شمة 

الدولية  املعايري  مع  يتوافق  نحو  على 

يف  وي�شهم  بل  اجلرمية،  مكافحة  يف 

ملكافحة  والقليمية  الدولية  اجلهود  دعم 

اجلرمية عرب الوطنية ودعم الدور الفاعل 

لأجهزة اإنفاذ القانون يف مكافحتها. 

وبنّي امل�شت�شار اأن هذه النيابة تخت�س 

اأهمها  اجلرائم،  من  عدد  يف  بالتحقيق 

عليها يف  املن�شو�س  الأموال  جرائم غ�شل 

 2001 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم 

ب�شاأن حظر ومكافحة غ�شل الأموال.

املالية  اجلرائم  نيابة  رئي�س  ولفت 

وغ�شل الأموال اإىل اأن من خالل تلك النيابة 

مت النهو�س باجلانب الفني لأع�شائها من 

منظومة  م�شتجدات  على  تدريبهم  خالل 

جرمية  حتقيق  جمال  يف  الق�شائي  العمل 

الفنية  قدراتهم  �شقل  بهدف  الموال  غ�شل 

ذات  امل�شتجدات  كل  على  واإطالعهم 

على  انعك�س  الذي  الأمر  وهو  ال�شلة، 

�شرعة الإجناز، �شواء يف جمال الف�شل يف 

الدعوى اجلنائية اأو تنفيذ اأحكام الغرامات 

وامل�شادرة ال�شادرة. 

»�شعًيا  الول:  العام  املحامي  وتابع 

مواجهة  حتقيق  اإىل  العامة  النيابة  من 

فاعلة ملختلف �شور جرمية غ�شل الموال 

ا�شتحداث  مت  فقد  الرهاب،  ومتويل 

عن  واملنبثقة  املوازي  التحقيق  منظومة 

م�شرًيا  املايل«،  العمل  جمموعة  تو�شيات 

رقم  تعميم  العام  النائب  »اإ�شدار  اإىل 

)15( ل�شنة 2020 ب�شاأن حتقيقات غ�شل 

اجلرمية  يف  للتحقيق  املوازية  الأموال 

الأ�شلية«.

واأفاد امل�شت�شار باأن اململكة مل تقت�شر 

الفاعلة  الق�شائية  املمار�شات  تطوير  على 

الأموال  غ�شل  جرائم  مكافحة  جمال  يف 

الأمر  امتد  بل  فح�شب،  الإرهاب  ومتويل 

اإىل اإر�شاء نظم قانونية متطورة ت�شتجيب 

ل�شرورات مواجهة تلك اجلرائم من جانب، 

الدويل  الق�شائي  التعاون  مفهوم  وتعمق 

يف مواجهتها من جانب اآخر، وهو ما جتلى 

تر�شخ  داخلية  ت�شريعات  من  �شدر  فيما 

لدعائم  وواقعي  بل  حقيقي  لفهم  وتعمق 

جرمية غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب من 

الق�شائي  التعاون  مفهوم  وتعمق  جانب، 

الدويل يف مواجهتها من جانب اآخر.

تراأ�س الفريق طارق بن ح�شن احل�شن 

البحرين  مملكة  وفد  العام  الأمن  رئي�س 

امل�شارك يف اجتماع  الدورة الرابعة ملوؤمتر 

العربية  التفاقية  الأطراف  يف  الدول 

ملكافحة الف�شاد، اإذ �شم الوفد العميد ب�شام 

العامة ملكافحة  الإدارة  املعراج مدير عام 

واللكرتوين  القت�شادي  والأمن  الف�شاد 

وعدًدا من ال�شباط.

واألقى رئي�س الأمن العام كلمة خالل 

بالعا�شمة  اأم�س  عقد  الذي  الجتماع 

روؤ�شاء  بح�شور  الريا�س،  ال�شعودية 

النزاهة  حماية  عن  امل�شوؤولة  الأجهزة 

اأكد  العربية،  بالدول  الف�شاد  ومكافحة 

فيها اأن مملكة البحرين، وفًقا لاللتزامات 

الأطراف  الدول  املرتتبة عليها كدولة من 

الف�شاد  ملكافحة  العربية  التفاقية  يف 

الف�شاد،  ملكافحة  املتحدة  الأمم  واتفاقية 

تعزيز  جمال  يف  متقدمة  خطوات  خطت 

النزاهة ومكافحة الف�شاد، جت�شيًدا ملبادئ 

العهد الإ�شالحي حل�شرة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خلفية عاهل البالد 

املفدى، وات�شاقا مع منهج �شاحب ال�شمو 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

يف  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

واأمانة  بنزاهة  العام  املال  على  احلفاظ 

وم�شوؤولية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر 

يف موا�شلة م�شرية التطوير والإجناز.

للم�شاركني  العام  الأمن  رئي�س  ونقل 

ال�شيخ  اأول  الفريق  حتيات  املنتدى  يف 

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

لكل  معاليه  ودعم  توجيهات  مثمًنا 

اجلهود املبذولة لتعزيز مبادئ ال�شفافية 

الآليات  من  �شل�شلة  اإىل  لفًتا  والنزاهة، 

التي مت ا�شتحداثها يف هذا املجال، ومنها 

ملكافحة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  اإقرار 

الت�شريعات  من  العديد  وو�شع  الف�شاد 

وال�شوابط والإجراءات التنفيذية واإن�شاء 

واإطالق  املتخ�ش�شة  الأمنية  الأجهزة 

بناء  اإىل  الهادفة  التوعوية  احلمالت 

م�شتويات  حتقيق  نحو  الوعي  وتعزيز 

واحلفاظ  وال�شفافية  النزاهة  من  متقدمة 

على املال العام.

العربية  التفاقية  اأن  اإىل  واأ�شار 

من  عليه  ت�شتمل  ومبا  الف�شاد  ملكافحة 

الركائز  اأهم  من  ُتعد  واآليات  اأحكام 

التنمية  م�شرية  لدعم  الإقليمية 

على  التاأكيد  خالل  من  القت�شادية، 

والدويل  الإقليمي  التعاون  اأطر  توثيق 

املجال  يف  العاملني  قدرات  وتعزيز 

ما�شية يف  البحرين  اأن  الرقابي، م�شيًفا 

التفاقية  لتنفيذ  مب�شئولياتها  النهو�س 

على  ا  حر�شً ال�شتعرا�س،  عملية  ودعم 

امل�شاركة اجلادة والفاعلة ملكافحة اأ�شكال 

الف�شاد كافة.

نايف يو�سف حممود

طارق احل�سن لدى تروؤ�سه وفد البحرينالفريق طارق احل�سن

 النائب العام يتحدث لل�سحافيني 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12038/pdf/INAF_20220324011922550.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/953622/News.html
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امل�شت�شفيات احلكومية توقع اتفاقية 

متوين مع �شركة خدمات املطار

بدء تدريب كوادر املراكز ال�شحية 

على برنامج »اخرت طبيبك«

ا�شتكمال الإجراءات لبدء

 اأعمال تو�شعة مركز الكويت ال�شحي

برعاية كرمية من الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

ال�شيخ ه�شام  قام  لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  اآل خليفة رئي�س 

امل�شت�شفيات  اأمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن 

اإدارة  اتفاقية تعاون م�شرتكة ب�شاأن  احلكومية، بتوقيع عقد 

قبل  من  الطبي  ال�شلمانية  مبجمع  الرئي�س  املطبخ  وت�شغيل 

البحرين  مطار  خدمات  ل�شركة  التابعة   )BDC( �شركة 

املقيمني،  املر�شى  جلميع  وجبات  لتوريد  وذلك   ،)BAS(

اإ�شافة اإىل العاملني باملجمع ملدة عامني وذلك ب�شكل يومي.

رئي�س  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�شام  ال�شيخ  و�شّرح 

يهدف  التعاقد  هذا  باأن  امل�شت�شفيات احلكومية  اأمناء  جمل�س 

اإىل رفع م�شتوى اخلدمات املقدمة للمر�شى املقيمني والعاملني 

امل�شت�شفيات  حتر�س  حيث  الطبي،  ال�شلمانية  مبجمع 

التي  الأغذية  جودة  معايري  باأعلى  الهتمام  على  احلكومية 

تقدمها، وذلك مبا ي�شهم يف حت�شني احلالة ال�شحية والنف�شية 

للمر�شى املقيمني باملجمع.

وبهذه املنا�شبة، قال رئي�س جمل�س ادارة �شركة خدمات 

مطار البحرين با�س و�شركة با�س للتطوير، نبيل خالد كانو: 

»تفتخر �شركة با�س )BAS( بافتتاح مرافقها احلديثة العام 

ال�شم  حتت  لال�شتثمار  العاملية  البحرين  منطقة  يف  املا�شي 

ملراعاة  امل�شممة   ،)BDC( للتطوير  با�س  �شركة  التجاري 

با�شتخدام  التموين  التخطيط يف جمال  ا�شرتاتيجيات  اأف�شل 

انتاجية  توفري  ل�شمان  احلديثة  والأ�شاليب  املعدات  اأحدث 

�شركة  »تفتخر  واأ�شاف:  واآمنة«.  �شحية  بيئة  يف  عالية 

جميع  من  اجلودة  عالية  التموين  خدمات  بتقدمي   )BDC(

املوارد واخلربات الالزمة، اإذ ميكن لل�شركة اأن تلبي احتياجات 

اأكرث الفعاليات رقًيا مبا يف ذلك املنا�شبات اخلا�شة لل�شركات 

وماآدب العمل، اإىل املنا�شبات غري الر�شمية«.

با�شرت مراكز الرعاية ال�شحية الأولية تدريب الأطباء 

واملمر�شني والكوادر العاملة يف املراكز ال�شحية لربنامج 

اخرت طبيبك ابتداًء مبركز الدير ال�شحي مبحافظة املحرق.

وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار اجلهود امل�شتمرة الرتقاء 

بجودة اخلدمات املقدمة، و�شمان ا�شتمرارية تقدمي الرعاية 

ال�شحية الأولية املتكاملة مع اتاحة حرية اختيار الطبيب 

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  من  بتوجيه  وذلك  للمواطن، 

للتطبيق التجريبي مل�شروع الت�شيري الذاتي ملراكز الرعاية 

متوا�شالً  التدريبي  الربنامج  و�شيكون  الأولية.  ال�شحية 

الأطباء  جلميع  التدريب  من  متكاملة  ب�شل�شلة  ومتبوًعا 

والعاملني يف املراكز ال�شحية انطالًقا من حمافظة املحرق، 

املرحلة  يف  للم�شروع  التدريجي  التد�شني  �شيطبق  اإذ 

وال�شمالية  املحرق  ب�شورة جتريبية يف حمافظتي  الأوىل 

نطاق  من  كجزء  اململكة  حمافظات  على  تباًعا  �شيعمم  ثم 

تقّدمه  الذي  ال�شحية،  املراكز  يف  الذاتي  الت�شيري  م�شروع 

ال�شحة الأولية للمواطنني واملقيمني.

م�شروع  اأعمال  لبدء  الإجراءات  ا�شتكمال  مع  تزامًنا 

بكرزكان،  ال�شحي  الكويت  مبركز  والتو�شعة  التطوير 

للمركز  ميدانية  زيارة  الأولية  ال�شحية  الرعاية  نظمت 

الزمني  واجلدول  القادمة  التنفيذ  مراحل  على  لالطالع 

الرئي�س  ال�شيد جواد  الدكتورة جليلة  املقرر لها، بح�شور 

التنفيذي ملراكز الرعاية ال�شحية الأولية، والنائب حممود 

البحراين، وعدد من امل�شوؤولني.

ملراكز  التنفيذي  الرئي�س  اأكدت  ال�شدد،  هذا  ويف 

خطط  تنفيذ  مبوا�شلة  اللتزام  الأولية  ال�شحية  الرعاية 

تطوير املن�شاآت و�شيانة املرافق ال�شحية يف جميع املراكز 

ال�شحية مبختلف حمافظات اململكة، مبينة اأن املواطن هو 

امل�شاريع  له جميع  التنمية وتوجه  حمور جميع م�شارات 

وال�شرتاتيجيات لتحقيق التطلعات املن�شودة.

التنفيذ  الزيارة امليدانية، متت مناق�شة مراحل  وخالل 

اخلا�شة مب�شروع التو�شعة للمركز واآليات تطوير م�شتوى 

لأفراد  �شيقدمها  التي  ال�شحية  اخلدمات  وجودة  كفاءة 

املجتمع، مبا يتما�شى مع الأهداف املو�شوعة �شمن م�شروع 

التجديد  اأعمال  على  الطالع  مت  كما  والتو�شعة،  التطوير 

من  مكون  اإ�شايف  مبنى  اإن�شاء  املت�شمن  للمركز،  اجلزئي 

طابقني من اجلانب الأمامي للمركز احلايل.

على هام�ش انعقاد موؤمتر »جرائم غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب«.. النائب العام:

التطور التكنولوجي ُيعد حتدًيا للأجهزة التنفيذية والق�شائية ولي�ش عائًقا 

ممار�شاتها الق�شائية اأ�شهمت يف و�شع اأطر التعاون الدويل.. امل�شت�شار يو�شف:

البحرين اأ�ش�شت منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرمية غ�شل الأموال

يف كلمته مبوؤمتر »التفاقية العربية ملكافحة الف�شاد بالريا�ش«.. رئي�ش الأمن العام:

البحرين عّززت النزاهة ومكافحة الف�شاد جت�شيًدا ملبادئ العهد الإ�شلحي 

�شيد اأحمد الوداعي:

اأكد النائب العام الدكتور علي بن ف�شل 

البحرين  مملكة  ا�شت�شافة  اأن  البوعينني 

املمار�شات  لأف�شل  الدويل  املوؤمتر  لأعمال 

جرائم  حتقيق  يف  والقانونية  الق�شائية 

تاأتي  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل 

البحرين  مملكة  للتزامات  ا�شتجابة 

الأموال  غ�شل  جرائم  مكافحة  يف  الدولية 

ومبادئها  يتفق  ومبا  الإرهاب،  ومتويل 

ومتويله،  الرهاب  مكافحة  يف  الرا�شخة 

ويوؤكد عمقها القليمي وِثقلها الدويل كجزء 

من النظام املايل العاملي ذاته مبا حققته من 

اأجمع  العامل  لها  وقف  متتالية  جناحات 

احرتاًما وتقديًرا ب�شهادة معتمدة من كربى 

املوؤ�ش�شات القانونية واملالية الدولية.

هام�س  على  الت�شريحات  تلك  جاءت 

ت�شت�شيف  والذي  املوؤمتر  ذلك  انعقاد 

اعماله مملكة البحرين يف الفرتة 24-22 

مار�س، وي�شم 17 دولة من خمتلف دول 

العامل.

ذلك  انعقاد  اأن  البوعينني  اأكد  وقد 

ل�شتعرا�س  مواتية  فر�شة  جاء  املوؤمتر 

من  الوطني  ال�شعيد  على  اإر�شاوؤه  مت  ما 

قانونية  ونظم  فاعلة  ق�شائية  ممار�شات 

بني  التكامل  حتقيق  يف  اأ�شهمت  متطورة، 

الفاعلة  والقليمية  الوطنية  ال�شبكات 

الأموال  غ�شل  جرائم  مكافحة  جمال  يف 

ومتويل الإرهاب، وهو ما جتلى من خالل 

بالإدانة  ال�شادرة  الق�شائية  الأحكام  عدد 

بها  ارتبط  وما  الأموال  غ�شل  ق�شايا  يف 

وم�شادرة  بالغرامة  �شادرة  احكام  من 

املخت�شة،  اجلهات  قبل  من  الأموال  هذه 

التي  امل�شتقبل  بنك  بق�شية  م�شت�شهًدا 

التكامل  يف  املثل  ي�شرب  اأمنوذًجا  جاءت 

بني الأجهزة الأمنية والق�شائية البحرينية 

يف التعامل احلازم مع هذه الق�شايا بهدف 

حماية نزاهة النظام املايل الدويل.

يف ذات ال�شياق، اأ�شار النائب العام اإىل 

اأن التطور التكنولوجي احلادث يف و�شائل 

�شبكات  من  وغريها  املعلومات  تقنية 

ارتكاب  الت�شال احلديثة وا�شتخدامها يف 

من  مزيًدا  اأ�شاف  قد  اجلرائم  خمتلف 

التحديات الأمنية والق�شائية اأمام �شلطات 

اإنفاذ القانون يف اكت�شافها والتحقيق فيها، 

مرتكبيها،  وتتبع  اأدلتها  �شبط  ويف  بل 

نوعية  ب�شدد  معه  اأ�شبحنا  نحو  على 

عاملية ل تعرتف  ذات �شبغة  من اجلرائم 

ا�شتلزم يف  ما  وهو  بالهوية،  اأو  باحلدود 

لذات  وا�شتخداًما  موازية  �شرعة  املقابل 

الو�شائل الإلكرتونية احلديثة يف حت�شيل 

الدليل وتعقب مرتكبي اجلرائم، مبا يكفل 

مواكبة هذا النوع من اجلرمية املتطورة.

يف  العامة  النيابة  حققته  مبا  ونّوه 

باجلانب  النهو�س  خالل  من  املجال  هذا 

ا�شتخدام  على  وتدريبهم  لأع�شائها  الفني 

العمل  منظومة  التكنولوجية يف  الو�شائل 

الفنية  قدراتهم  �شقل  بهدف  الق�شائي، 

واإطالعهم على كل امل�شتجدات ذات ال�شلة، 

والإدراك  بالثقافة  ذاته  الوقت  يف  م�شيًدا 

وتنبهه  البحريني  املواطن  لدى  الواعي 

وا�شتخداماتها  الو�شائل  تلك  خطورة  اإىل 

والحتيال  الن�شب  جرائم  ارتكاب  يف 

اللكرتوين.

ولفت النائب العام اإىل ما مت مناق�شته 

تعرت�س  حتديات  من  املوؤمتر  جل�شة  يف 

مكافحة  جمال  يف  الدويل  التعاون  �شبيل 

الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�شل  جرائم 

منها على �شبيل املثال اعتبار جرائم الف�شاد 

ال�شيا�شية  اجلرائم  من  املالية  واجلرائم 

التي ل يجوز فيها الت�شليم، وهي ثغرات قد 

ي�شتغلها مرتكبو تلك اجلرائم يف التحايل 

على اأحكام ال�شرتداد وكل ما تن�شده اأحكام 

على  التفاق  مت  اإذ  الدولية.  التفاقيات 

النظم  مع  تتما�شى  دولية  مبادئ  اإر�شاء 

الد�شتورية الوطنية وبخا�شة فيما يتعلق 

د�شتورًيا  مبداأ  بو�شفه  الرباءة  بقرينة 

الد�شتورية  املبادئ  من  وغريه  را�شًخا، 

ق�شائي  حكم  دون  امل�شادرة  حتظر  التي 

وغريها من الأفكار املطروحة التــي ت�شهم 

يف تنمية قدرات وممار�شات الدول العربية 

و�شمال افريقيا يف هذا ال�شدد. 

علي طريف:

قال املحامي العام الأول رئي�س نيابة 

امل�شت�شار  الأموال  وغ�شل  املالية  اجلرائم 

البحرين  مملكة  اإن  حممود  يو�شف  نايف 

ونظم  فاعلة  ق�شائية  ممار�شات  لديها 

�شمن  اعتبارها  ميكن  متطورة،  قانونية 

الأ�ش�س التي اأ�شهمت يف و�شع اأطر واآليات 

وا�شتيعاب  الدويل،  الق�شائي  التعاون 

عنا�شره وفق معايري دولية تراعي الإطار 

وحمققة  الوطني،  والت�شريعي  املوؤ�ش�شي 

التكامل بني ال�شبكات الوطنية والإقليمية 

الفاعلة يف جمال مكافحة تلك اجلرائم. 

وتوا�شلت يوم اأم�س الأربعاء فعاليات 

املوؤمتر الإقليمي بعنوان »تعزيز التعاون 

الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  الق�شائي 

و�شمال اأفريقيا: الق�شاة واملدعون العامون 

يف طليعة مكافحة غ�شل الأموال ومتويل 

العامة  النيابة  تنظمه  الذي  الإرهاب«، 

علي  الدكتور  العام  النائب  رعاية  حتت 

املعهد  مع  بالتعاون  البوعينني  ف�شل  بن 

الدويل للعدالة اجلنائية وحقوق الإن�شان 

ب�شرياكوزا، واملكتب العاملي ملكافحة غ�شل 

لالحتاد  التابع  الإرهاب  ومتويل  الأموال 

الأوروبي. 

العامة  النيابة  اأن  امل�شت�شار  واأو�شح 

على  قادرة  قانونية  منظومة  اأ�ش�شت  قد 

الأموال يف خمتلف  مكافحة جرمية غ�شل 

هيكلي  تطوير  اإجراء  م�شتهدفًة  �شورها، 

ب�شاأن اآلية العمل الق�شائي و�شبل مبا�شرته 

الأموال ومتويل  يف حتقيق جرمية غ�شل 

التقنية،  و  الفنية  الناحية  من  الرهاب 

 )31( رقم  قراره  العام  النائب  اأ�شدر  اإذ 

ل�شنة 2020 باإن�شاء نيابة اجلرائم املالية 

وغ�شل الأموال لتعزيز العمل الوطني يف 

مكافحة الف�شاد.

�شمن  الرابعة  جل�شة  خالل  واأ�شاف 

يف  ي�شهم  ذلك  اأن  الإقليمي  املوؤمتر  اأعمال 

العمل  منظومة  م�شتجدات  اإىل  التعرف 

الق�شائي يف ذلك املجال، وحتقيق املواجهة 

وتهريبها  الموال  نقل  لعمليات  احلا�شمة 

الدولية  املعايري  مع  يتوافق  نحو  على 

يف  وي�شهم  بل  اجلرمية،  مكافحة  يف 

ملكافحة  والقليمية  الدولية  اجلهود  دعم 

اجلرمية عرب الوطنية ودعم الدور الفاعل 

لأجهزة اإنفاذ القانون يف مكافحتها. 

وبنّي امل�شت�شار اأن هذه النيابة تخت�س 

اأهمها  اجلرائم،  من  عدد  يف  بالتحقيق 

عليها يف  املن�شو�س  الأموال  جرائم غ�شل 

 2001 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم 

ب�شاأن حظر ومكافحة غ�شل الأموال.

املالية  اجلرائم  نيابة  رئي�س  ولفت 

وغ�شل الأموال اإىل اأن من خالل تلك النيابة 

مت النهو�س باجلانب الفني لأع�شائها من 

منظومة  م�شتجدات  على  تدريبهم  خالل 

جرمية  حتقيق  جمال  يف  الق�شائي  العمل 

الفنية  قدراتهم  �شقل  بهدف  الموال  غ�شل 

ذات  امل�شتجدات  كل  على  واإطالعهم 

على  انعك�س  الذي  الأمر  وهو  ال�شلة، 

�شرعة الإجناز، �شواء يف جمال الف�شل يف 

الدعوى اجلنائية اأو تنفيذ اأحكام الغرامات 

وامل�شادرة ال�شادرة. 

»�شعًيا  الول:  العام  املحامي  وتابع 

مواجهة  حتقيق  اإىل  العامة  النيابة  من 

فاعلة ملختلف �شور جرمية غ�شل الموال 

ا�شتحداث  مت  فقد  الرهاب،  ومتويل 

عن  واملنبثقة  املوازي  التحقيق  منظومة 

م�شرًيا  املايل«،  العمل  جمموعة  تو�شيات 

رقم  تعميم  العام  النائب  »اإ�شدار  اإىل 

)15( ل�شنة 2020 ب�شاأن حتقيقات غ�شل 

اجلرمية  يف  للتحقيق  املوازية  الأموال 

الأ�شلية«.

واأفاد امل�شت�شار باأن اململكة مل تقت�شر 

الفاعلة  الق�شائية  املمار�شات  تطوير  على 

الأموال  غ�شل  جرائم  مكافحة  جمال  يف 

الأمر  امتد  بل  فح�شب،  الإرهاب  ومتويل 

اإىل اإر�شاء نظم قانونية متطورة ت�شتجيب 

ل�شرورات مواجهة تلك اجلرائم من جانب، 

الدويل  الق�شائي  التعاون  مفهوم  وتعمق 

يف مواجهتها من جانب اآخر، وهو ما جتلى 

تر�شخ  داخلية  ت�شريعات  من  �شدر  فيما 

لدعائم  وواقعي  بل  حقيقي  لفهم  وتعمق 

جرمية غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب من 

الق�شائي  التعاون  مفهوم  وتعمق  جانب، 

الدويل يف مواجهتها من جانب اآخر.

تراأ�س الفريق طارق بن ح�شن احل�شن 

البحرين  مملكة  وفد  العام  الأمن  رئي�س 

امل�شارك يف اجتماع  الدورة الرابعة ملوؤمتر 

العربية  التفاقية  الأطراف  يف  الدول 

ملكافحة الف�شاد، اإذ �شم الوفد العميد ب�شام 

العامة ملكافحة  الإدارة  املعراج مدير عام 

واللكرتوين  القت�شادي  والأمن  الف�شاد 

وعدًدا من ال�شباط.

واألقى رئي�س الأمن العام كلمة خالل 

بالعا�شمة  اأم�س  عقد  الذي  الجتماع 

روؤ�شاء  بح�شور  الريا�س،  ال�شعودية 

النزاهة  حماية  عن  امل�شوؤولة  الأجهزة 

اأكد  العربية،  بالدول  الف�شاد  ومكافحة 

فيها اأن مملكة البحرين، وفًقا لاللتزامات 

الأطراف  الدول  املرتتبة عليها كدولة من 

الف�شاد  ملكافحة  العربية  التفاقية  يف 

الف�شاد،  ملكافحة  املتحدة  الأمم  واتفاقية 

تعزيز  جمال  يف  متقدمة  خطوات  خطت 

النزاهة ومكافحة الف�شاد، جت�شيًدا ملبادئ 

العهد الإ�شالحي حل�شرة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خلفية عاهل البالد 

املفدى، وات�شاقا مع منهج �شاحب ال�شمو 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

يف  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

واأمانة  بنزاهة  العام  املال  على  احلفاظ 

وم�شوؤولية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر 

يف موا�شلة م�شرية التطوير والإجناز.

للم�شاركني  العام  الأمن  رئي�س  ونقل 

ال�شيخ  اأول  الفريق  حتيات  املنتدى  يف 

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

لكل  معاليه  ودعم  توجيهات  مثمًنا 

اجلهود املبذولة لتعزيز مبادئ ال�شفافية 

الآليات  من  �شل�شلة  اإىل  لفًتا  والنزاهة، 

التي مت ا�شتحداثها يف هذا املجال، ومنها 

ملكافحة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  اإقرار 

الت�شريعات  من  العديد  وو�شع  الف�شاد 

وال�شوابط والإجراءات التنفيذية واإن�شاء 

واإطالق  املتخ�ش�شة  الأمنية  الأجهزة 

بناء  اإىل  الهادفة  التوعوية  احلمالت 

م�شتويات  حتقيق  نحو  الوعي  وتعزيز 

واحلفاظ  وال�شفافية  النزاهة  من  متقدمة 

على املال العام.

العربية  التفاقية  اأن  اإىل  واأ�شار 

من  عليه  ت�شتمل  ومبا  الف�شاد  ملكافحة 

الركائز  اأهم  من  ُتعد  واآليات  اأحكام 

التنمية  م�شرية  لدعم  الإقليمية 

على  التاأكيد  خالل  من  القت�شادية، 

والدويل  الإقليمي  التعاون  اأطر  توثيق 

املجال  يف  العاملني  قدرات  وتعزيز 

ما�شية يف  البحرين  اأن  الرقابي، م�شيًفا 

التفاقية  لتنفيذ  مب�شئولياتها  النهو�س 

على  ا  حر�شً ال�شتعرا�س،  عملية  ودعم 

امل�شاركة اجلادة والفاعلة ملكافحة اأ�شكال 

الف�شاد كافة.
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امل�شت�شفيات احلكومية توقع اتفاقية 

متوين مع �شركة خدمات املطار

بدء تدريب كوادر املراكز ال�شحية 

على برنامج »اخرت طبيبك«

ا�شتكمال الإجراءات لبدء

 اأعمال تو�شعة مركز الكويت ال�شحي

برعاية كرمية من الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

ال�شيخ ه�شام  قام  لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  اآل خليفة رئي�س 

امل�شت�شفيات  اأمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن 

اإدارة  اتفاقية تعاون م�شرتكة ب�شاأن  احلكومية، بتوقيع عقد 

قبل  من  الطبي  ال�شلمانية  مبجمع  الرئي�س  املطبخ  وت�شغيل 

البحرين  مطار  خدمات  ل�شركة  التابعة   )BDC( �شركة 

املقيمني،  املر�شى  جلميع  وجبات  لتوريد  وذلك   ،)BAS(

اإ�شافة اإىل العاملني باملجمع ملدة عامني وذلك ب�شكل يومي.

رئي�س  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�شام  ال�شيخ  و�شّرح 

يهدف  التعاقد  هذا  باأن  امل�شت�شفيات احلكومية  اأمناء  جمل�س 

اإىل رفع م�شتوى اخلدمات املقدمة للمر�شى املقيمني والعاملني 

امل�شت�شفيات  حتر�س  حيث  الطبي،  ال�شلمانية  مبجمع 

التي  الأغذية  جودة  معايري  باأعلى  الهتمام  على  احلكومية 

تقدمها، وذلك مبا ي�شهم يف حت�شني احلالة ال�شحية والنف�شية 

للمر�شى املقيمني باملجمع.

وبهذه املنا�شبة، قال رئي�س جمل�س ادارة �شركة خدمات 

مطار البحرين با�س و�شركة با�س للتطوير، نبيل خالد كانو: 

»تفتخر �شركة با�س )BAS( بافتتاح مرافقها احلديثة العام 

ال�شم  حتت  لال�شتثمار  العاملية  البحرين  منطقة  يف  املا�شي 

ملراعاة  امل�شممة   ،)BDC( للتطوير  با�س  �شركة  التجاري 

با�شتخدام  التموين  التخطيط يف جمال  ا�شرتاتيجيات  اأف�شل 

انتاجية  توفري  ل�شمان  احلديثة  والأ�شاليب  املعدات  اأحدث 

�شركة  »تفتخر  واأ�شاف:  واآمنة«.  �شحية  بيئة  يف  عالية 

جميع  من  اجلودة  عالية  التموين  خدمات  بتقدمي   )BDC(

املوارد واخلربات الالزمة، اإذ ميكن لل�شركة اأن تلبي احتياجات 

اأكرث الفعاليات رقًيا مبا يف ذلك املنا�شبات اخلا�شة لل�شركات 

وماآدب العمل، اإىل املنا�شبات غري الر�شمية«.

با�شرت مراكز الرعاية ال�شحية الأولية تدريب الأطباء 

واملمر�شني والكوادر العاملة يف املراكز ال�شحية لربنامج 

اخرت طبيبك ابتداًء مبركز الدير ال�شحي مبحافظة املحرق.

وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار اجلهود امل�شتمرة الرتقاء 

بجودة اخلدمات املقدمة، و�شمان ا�شتمرارية تقدمي الرعاية 

ال�شحية الأولية املتكاملة مع اتاحة حرية اختيار الطبيب 

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  من  بتوجيه  وذلك  للمواطن، 

للتطبيق التجريبي مل�شروع الت�شيري الذاتي ملراكز الرعاية 

متوا�شالً  التدريبي  الربنامج  و�شيكون  الأولية.  ال�شحية 

الأطباء  جلميع  التدريب  من  متكاملة  ب�شل�شلة  ومتبوًعا 

والعاملني يف املراكز ال�شحية انطالًقا من حمافظة املحرق، 

املرحلة  يف  للم�شروع  التدريجي  التد�شني  �شيطبق  اإذ 

وال�شمالية  املحرق  ب�شورة جتريبية يف حمافظتي  الأوىل 

نطاق  من  كجزء  اململكة  حمافظات  على  تباًعا  �شيعمم  ثم 

تقّدمه  الذي  ال�شحية،  املراكز  يف  الذاتي  الت�شيري  م�شروع 

ال�شحة الأولية للمواطنني واملقيمني.

م�شروع  اأعمال  لبدء  الإجراءات  ا�شتكمال  مع  تزامًنا 

بكرزكان،  ال�شحي  الكويت  مبركز  والتو�شعة  التطوير 

للمركز  ميدانية  زيارة  الأولية  ال�شحية  الرعاية  نظمت 

الزمني  واجلدول  القادمة  التنفيذ  مراحل  على  لالطالع 

الرئي�س  ال�شيد جواد  الدكتورة جليلة  املقرر لها، بح�شور 

التنفيذي ملراكز الرعاية ال�شحية الأولية، والنائب حممود 

البحراين، وعدد من امل�شوؤولني.

ملراكز  التنفيذي  الرئي�س  اأكدت  ال�شدد،  هذا  ويف 

خطط  تنفيذ  مبوا�شلة  اللتزام  الأولية  ال�شحية  الرعاية 

تطوير املن�شاآت و�شيانة املرافق ال�شحية يف جميع املراكز 

ال�شحية مبختلف حمافظات اململكة، مبينة اأن املواطن هو 

امل�شاريع  له جميع  التنمية وتوجه  حمور جميع م�شارات 

وال�شرتاتيجيات لتحقيق التطلعات املن�شودة.

التنفيذ  الزيارة امليدانية، متت مناق�شة مراحل  وخالل 

اخلا�شة مب�شروع التو�شعة للمركز واآليات تطوير م�شتوى 

لأفراد  �شيقدمها  التي  ال�شحية  اخلدمات  وجودة  كفاءة 

املجتمع، مبا يتما�شى مع الأهداف املو�شوعة �شمن م�شروع 

التجديد  اأعمال  على  الطالع  مت  كما  والتو�شعة،  التطوير 

من  مكون  اإ�شايف  مبنى  اإن�شاء  املت�شمن  للمركز،  اجلزئي 

طابقني من اجلانب الأمامي للمركز احلايل.

على هام�ش انعقاد موؤمتر »جرائم غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب«.. النائب العام:

التطور التكنولوجي ُيعد حتدًيا للأجهزة التنفيذية والق�شائية ولي�ش عائًقا 

ممار�شاتها الق�شائية اأ�شهمت يف و�شع اأطر التعاون الدويل.. امل�شت�شار يو�شف:

البحرين اأ�ش�شت منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرمية غ�شل الأموال

يف كلمته مبوؤمتر »التفاقية العربية ملكافحة الف�شاد بالريا�ش«.. رئي�ش الأمن العام:

البحرين عّززت النزاهة ومكافحة الف�شاد جت�شيًدا ملبادئ العهد الإ�شلحي 

�شيد اأحمد الوداعي:

اأكد النائب العام الدكتور علي بن ف�شل 

البحرين  مملكة  ا�شت�شافة  اأن  البوعينني 

املمار�شات  لأف�شل  الدويل  املوؤمتر  لأعمال 

جرائم  حتقيق  يف  والقانونية  الق�شائية 

تاأتي  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل 

البحرين  مملكة  للتزامات  ا�شتجابة 

الأموال  غ�شل  جرائم  مكافحة  يف  الدولية 

ومبادئها  يتفق  ومبا  الإرهاب،  ومتويل 

ومتويله،  الرهاب  مكافحة  يف  الرا�شخة 

ويوؤكد عمقها القليمي وِثقلها الدويل كجزء 

من النظام املايل العاملي ذاته مبا حققته من 

اأجمع  العامل  لها  وقف  متتالية  جناحات 

احرتاًما وتقديًرا ب�شهادة معتمدة من كربى 

املوؤ�ش�شات القانونية واملالية الدولية.

هام�س  على  الت�شريحات  تلك  جاءت 

ت�شت�شيف  والذي  املوؤمتر  ذلك  انعقاد 

اعماله مملكة البحرين يف الفرتة 24-22 

مار�س، وي�شم 17 دولة من خمتلف دول 

العامل.

ذلك  انعقاد  اأن  البوعينني  اأكد  وقد 

ل�شتعرا�س  مواتية  فر�شة  جاء  املوؤمتر 

من  الوطني  ال�شعيد  على  اإر�شاوؤه  مت  ما 

قانونية  ونظم  فاعلة  ق�شائية  ممار�شات 

بني  التكامل  حتقيق  يف  اأ�شهمت  متطورة، 

الفاعلة  والقليمية  الوطنية  ال�شبكات 

الأموال  غ�شل  جرائم  مكافحة  جمال  يف 

ومتويل الإرهاب، وهو ما جتلى من خالل 

بالإدانة  ال�شادرة  الق�شائية  الأحكام  عدد 

بها  ارتبط  وما  الأموال  غ�شل  ق�شايا  يف 

وم�شادرة  بالغرامة  �شادرة  احكام  من 

املخت�شة،  اجلهات  قبل  من  الأموال  هذه 

التي  امل�شتقبل  بنك  بق�شية  م�شت�شهًدا 

التكامل  يف  املثل  ي�شرب  اأمنوذًجا  جاءت 

بني الأجهزة الأمنية والق�شائية البحرينية 

يف التعامل احلازم مع هذه الق�شايا بهدف 

حماية نزاهة النظام املايل الدويل.

يف ذات ال�شياق، اأ�شار النائب العام اإىل 

اأن التطور التكنولوجي احلادث يف و�شائل 

�شبكات  من  وغريها  املعلومات  تقنية 

ارتكاب  الت�شال احلديثة وا�شتخدامها يف 

من  مزيًدا  اأ�شاف  قد  اجلرائم  خمتلف 

التحديات الأمنية والق�شائية اأمام �شلطات 

اإنفاذ القانون يف اكت�شافها والتحقيق فيها، 

مرتكبيها،  وتتبع  اأدلتها  �شبط  ويف  بل 

نوعية  ب�شدد  معه  اأ�شبحنا  نحو  على 

عاملية ل تعرتف  ذات �شبغة  من اجلرائم 

ا�شتلزم يف  ما  وهو  بالهوية،  اأو  باحلدود 

لذات  وا�شتخداًما  موازية  �شرعة  املقابل 

الو�شائل الإلكرتونية احلديثة يف حت�شيل 

الدليل وتعقب مرتكبي اجلرائم، مبا يكفل 

مواكبة هذا النوع من اجلرمية املتطورة.

يف  العامة  النيابة  حققته  مبا  ونّوه 

باجلانب  النهو�س  خالل  من  املجال  هذا 

ا�شتخدام  على  وتدريبهم  لأع�شائها  الفني 

العمل  منظومة  التكنولوجية يف  الو�شائل 

الفنية  قدراتهم  �شقل  بهدف  الق�شائي، 

واإطالعهم على كل امل�شتجدات ذات ال�شلة، 

والإدراك  بالثقافة  ذاته  الوقت  يف  م�شيًدا 

وتنبهه  البحريني  املواطن  لدى  الواعي 

وا�شتخداماتها  الو�شائل  تلك  خطورة  اإىل 

والحتيال  الن�شب  جرائم  ارتكاب  يف 

اللكرتوين.

ولفت النائب العام اإىل ما مت مناق�شته 

تعرت�س  حتديات  من  املوؤمتر  جل�شة  يف 

مكافحة  جمال  يف  الدويل  التعاون  �شبيل 

الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�شل  جرائم 

منها على �شبيل املثال اعتبار جرائم الف�شاد 

ال�شيا�شية  اجلرائم  من  املالية  واجلرائم 

التي ل يجوز فيها الت�شليم، وهي ثغرات قد 

ي�شتغلها مرتكبو تلك اجلرائم يف التحايل 

على اأحكام ال�شرتداد وكل ما تن�شده اأحكام 

على  التفاق  مت  اإذ  الدولية.  التفاقيات 

النظم  مع  تتما�شى  دولية  مبادئ  اإر�شاء 

الد�شتورية الوطنية وبخا�شة فيما يتعلق 

د�شتورًيا  مبداأ  بو�شفه  الرباءة  بقرينة 

الد�شتورية  املبادئ  من  وغريه  را�شًخا، 

ق�شائي  حكم  دون  امل�شادرة  حتظر  التي 

وغريها من الأفكار املطروحة التــي ت�شهم 

يف تنمية قدرات وممار�شات الدول العربية 

و�شمال افريقيا يف هذا ال�شدد. 

علي طريف:

قال املحامي العام الأول رئي�س نيابة 

امل�شت�شار  الأموال  وغ�شل  املالية  اجلرائم 

البحرين  مملكة  اإن  حممود  يو�شف  نايف 

ونظم  فاعلة  ق�شائية  ممار�شات  لديها 

�شمن  اعتبارها  ميكن  متطورة،  قانونية 

الأ�ش�س التي اأ�شهمت يف و�شع اأطر واآليات 

وا�شتيعاب  الدويل،  الق�شائي  التعاون 

عنا�شره وفق معايري دولية تراعي الإطار 

وحمققة  الوطني،  والت�شريعي  املوؤ�ش�شي 

التكامل بني ال�شبكات الوطنية والإقليمية 

الفاعلة يف جمال مكافحة تلك اجلرائم. 

وتوا�شلت يوم اأم�س الأربعاء فعاليات 

املوؤمتر الإقليمي بعنوان »تعزيز التعاون 

الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  الق�شائي 

و�شمال اأفريقيا: الق�شاة واملدعون العامون 

يف طليعة مكافحة غ�شل الأموال ومتويل 

العامة  النيابة  تنظمه  الذي  الإرهاب«، 

علي  الدكتور  العام  النائب  رعاية  حتت 

املعهد  مع  بالتعاون  البوعينني  ف�شل  بن 

الدويل للعدالة اجلنائية وحقوق الإن�شان 

ب�شرياكوزا، واملكتب العاملي ملكافحة غ�شل 

لالحتاد  التابع  الإرهاب  ومتويل  الأموال 

الأوروبي. 

العامة  النيابة  اأن  امل�شت�شار  واأو�شح 

على  قادرة  قانونية  منظومة  اأ�ش�شت  قد 

الأموال يف خمتلف  مكافحة جرمية غ�شل 

هيكلي  تطوير  اإجراء  م�شتهدفًة  �شورها، 

ب�شاأن اآلية العمل الق�شائي و�شبل مبا�شرته 

الأموال ومتويل  يف حتقيق جرمية غ�شل 

التقنية،  و  الفنية  الناحية  من  الرهاب 

 )31( رقم  قراره  العام  النائب  اأ�شدر  اإذ 

ل�شنة 2020 باإن�شاء نيابة اجلرائم املالية 

وغ�شل الأموال لتعزيز العمل الوطني يف 

مكافحة الف�شاد.

�شمن  الرابعة  جل�شة  خالل  واأ�شاف 

يف  ي�شهم  ذلك  اأن  الإقليمي  املوؤمتر  اأعمال 

العمل  منظومة  م�شتجدات  اإىل  التعرف 

الق�شائي يف ذلك املجال، وحتقيق املواجهة 

وتهريبها  الموال  نقل  لعمليات  احلا�شمة 

الدولية  املعايري  مع  يتوافق  نحو  على 

يف  وي�شهم  بل  اجلرمية،  مكافحة  يف 

ملكافحة  والقليمية  الدولية  اجلهود  دعم 

اجلرمية عرب الوطنية ودعم الدور الفاعل 

لأجهزة اإنفاذ القانون يف مكافحتها. 

وبنّي امل�شت�شار اأن هذه النيابة تخت�س 

اأهمها  اجلرائم،  من  عدد  يف  بالتحقيق 

عليها يف  املن�شو�س  الأموال  جرائم غ�شل 

 2001 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم 

ب�شاأن حظر ومكافحة غ�شل الأموال.

املالية  اجلرائم  نيابة  رئي�س  ولفت 

وغ�شل الأموال اإىل اأن من خالل تلك النيابة 

مت النهو�س باجلانب الفني لأع�شائها من 

منظومة  م�شتجدات  على  تدريبهم  خالل 

جرمية  حتقيق  جمال  يف  الق�شائي  العمل 

الفنية  قدراتهم  �شقل  بهدف  الموال  غ�شل 

ذات  امل�شتجدات  كل  على  واإطالعهم 

على  انعك�س  الذي  الأمر  وهو  ال�شلة، 

�شرعة الإجناز، �شواء يف جمال الف�شل يف 

الدعوى اجلنائية اأو تنفيذ اأحكام الغرامات 

وامل�شادرة ال�شادرة. 

»�شعًيا  الول:  العام  املحامي  وتابع 

مواجهة  حتقيق  اإىل  العامة  النيابة  من 

فاعلة ملختلف �شور جرمية غ�شل الموال 

ا�شتحداث  مت  فقد  الرهاب،  ومتويل 

عن  واملنبثقة  املوازي  التحقيق  منظومة 

م�شرًيا  املايل«،  العمل  جمموعة  تو�شيات 

رقم  تعميم  العام  النائب  »اإ�شدار  اإىل 

)15( ل�شنة 2020 ب�شاأن حتقيقات غ�شل 

اجلرمية  يف  للتحقيق  املوازية  الأموال 

الأ�شلية«.

واأفاد امل�شت�شار باأن اململكة مل تقت�شر 

الفاعلة  الق�شائية  املمار�شات  تطوير  على 

الأموال  غ�شل  جرائم  مكافحة  جمال  يف 

الأمر  امتد  بل  فح�شب،  الإرهاب  ومتويل 

اإىل اإر�شاء نظم قانونية متطورة ت�شتجيب 

ل�شرورات مواجهة تلك اجلرائم من جانب، 

الدويل  الق�شائي  التعاون  مفهوم  وتعمق 

يف مواجهتها من جانب اآخر، وهو ما جتلى 

تر�شخ  داخلية  ت�شريعات  من  �شدر  فيما 

لدعائم  وواقعي  بل  حقيقي  لفهم  وتعمق 

جرمية غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب من 

الق�شائي  التعاون  مفهوم  وتعمق  جانب، 

الدويل يف مواجهتها من جانب اآخر.

تراأ�س الفريق طارق بن ح�شن احل�شن 

البحرين  مملكة  وفد  العام  الأمن  رئي�س 

امل�شارك يف اجتماع  الدورة الرابعة ملوؤمتر 

العربية  التفاقية  الأطراف  يف  الدول 

ملكافحة الف�شاد، اإذ �شم الوفد العميد ب�شام 

العامة ملكافحة  الإدارة  املعراج مدير عام 

واللكرتوين  القت�شادي  والأمن  الف�شاد 

وعدًدا من ال�شباط.

واألقى رئي�س الأمن العام كلمة خالل 

بالعا�شمة  اأم�س  عقد  الذي  الجتماع 

روؤ�شاء  بح�شور  الريا�س،  ال�شعودية 

النزاهة  حماية  عن  امل�شوؤولة  الأجهزة 

اأكد  العربية،  بالدول  الف�شاد  ومكافحة 

فيها اأن مملكة البحرين، وفًقا لاللتزامات 

الأطراف  الدول  املرتتبة عليها كدولة من 

الف�شاد  ملكافحة  العربية  التفاقية  يف 

الف�شاد،  ملكافحة  املتحدة  الأمم  واتفاقية 

تعزيز  جمال  يف  متقدمة  خطوات  خطت 

النزاهة ومكافحة الف�شاد، جت�شيًدا ملبادئ 

العهد الإ�شالحي حل�شرة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خلفية عاهل البالد 

املفدى، وات�شاقا مع منهج �شاحب ال�شمو 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

يف  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

واأمانة  بنزاهة  العام  املال  على  احلفاظ 

وم�شوؤولية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر 

يف موا�شلة م�شرية التطوير والإجناز.

للم�شاركني  العام  الأمن  رئي�س  ونقل 

ال�شيخ  اأول  الفريق  حتيات  املنتدى  يف 

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

لكل  معاليه  ودعم  توجيهات  مثمًنا 

اجلهود املبذولة لتعزيز مبادئ ال�شفافية 

الآليات  من  �شل�شلة  اإىل  لفًتا  والنزاهة، 

التي مت ا�شتحداثها يف هذا املجال، ومنها 

ملكافحة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  اإقرار 

الت�شريعات  من  العديد  وو�شع  الف�شاد 

وال�شوابط والإجراءات التنفيذية واإن�شاء 

واإطالق  املتخ�ش�شة  الأمنية  الأجهزة 

بناء  اإىل  الهادفة  التوعوية  احلمالت 

م�شتويات  حتقيق  نحو  الوعي  وتعزيز 

واحلفاظ  وال�شفافية  النزاهة  من  متقدمة 

على املال العام.

العربية  التفاقية  اأن  اإىل  واأ�شار 

من  عليه  ت�شتمل  ومبا  الف�شاد  ملكافحة 

الركائز  اأهم  من  ُتعد  واآليات  اأحكام 

التنمية  م�شرية  لدعم  الإقليمية 

على  التاأكيد  خالل  من  القت�شادية، 

والدويل  الإقليمي  التعاون  اأطر  توثيق 

املجال  يف  العاملني  قدرات  وتعزيز 

ما�شية يف  البحرين  اأن  الرقابي، م�شيًفا 

التفاقية  لتنفيذ  مب�شئولياتها  النهو�س 

على  ا  حر�شً ال�شتعرا�س،  عملية  ودعم 

امل�شاركة اجلادة والفاعلة ملكافحة اأ�شكال 

الف�شاد كافة.

نايف يو�سف حممود

طارق احل�سن لدى تروؤ�سه وفد البحرينالفريق طارق احل�سن

 النائب العام يتحدث لل�سحافيني 

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/953624/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/953623/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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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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املنازل  »عامالت  خدمات  على  الكبري  الطلب 

لزيادة  الت�سهيالت  من  املزيد  يتطلّب  بال�ساعات« 

امل�ؤ�س�سات  رخ�ص  وزيادة  الن�ساط،  هذا  وترية 

املجال، مع �سمان ج�دة اخلدمات  العاملة يف هذا 

والرقابة وعدم اال�ستغالل.

خادمات و�سائق�ن من جن�سيات ولغات وديانات خمتلفة 

وحتى  والدته  منذ  اخلليجي  الطفل  اأح�سانهم  يف  يرتبى 

الطبيعي  فمن  والديه،  من  اإليه  اأقرب  ويك�ن�ن  بل  مراهقته، 

واأخالقية،  وثقافية  معرفية  لت�س�هات  الطفل  هذا  يتعر�ص  اأن 

ثم ن�ستغرب عدم التزامه باأخالق وقيم املجتمع..؟ الطفل يتاأثر مبن ح�له 

ويق�م على خدمته.
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م�اطنيها  متنح  كندا   -  1837

الأفارقة حق الت�ش�يت.

1882 - املكت�شف الأملاين روبرت 

ملر�ص  امل�شبب  املكروب  يكت�شف  ك�خ 

ال�شل.

1907 - اجلي�ص الفرن�شي بقيادة 

اجلرنال لي�طي يدخل اإىل مدينة وجدة 

يف املغرب.

اجلمه�ري  النظام  قيام   -  1923

يف الي�نان.

النفط  ناقلة  غرق   -  1989

»اإك�ش�ن فالديز« قرب �ش�احل األ�شكا، 

من  طن   40000 ت�شرب  اأدى  ما 

النفط اخلام على ط�ل 1700 كم من 

ال�ش�احل ووق�ع كارثة بيئية.

»الحتاد  اإن�شاء   -  1990

العربي«  املغرب  لدول  القت�شادي 

واملغرب  واجلزائر  ت�ن�ص  من  لكل 

وم�ريتانيا وليبيا.

حلف  طائرات  قيام   -  1999

ي�غ�شالفيا  جمه�رية  بق�شف  النات� 

الحتادية.

ر�شا  ي��شف  انتخاب   -  2008

جيالين رئي�ًشا ل�زراء باك�شتان.

التحكيم  حمكمة   -  2016

الريا�شية جترد العداءة الرو�شية ي�ليا 

زارب�فا من األقابها التي حت�شلت عليها 

ت�شبح  وبذلك  و2013،   2011 بني 

الت�ن�شية حبيبة الغريبي ر�شميا بطلة 

العامل لألعاب الق�ى يف 2011 وكذلك 

الألعاب  يف  الذهبية  امليدالية  �شاحبة 

الأوملبية ال�شيفية 2012.

وحــ�س لـــو�س اأجنلــو�س يحــاول دخـــول غينيــ�س جمدًدا

وح�ص ل��ص اأجنل��ص اأو كيفن 

تناول  وح�ص  �شرتاهل،  ت�ما�ص 

القيا�شي  الرقم  وحامل  الطعام 

املطاعم  اأحد  قلب  من  جمدًدا  يع�د 

الأمريكية،  مانهاتن  يف  الأ�شط�رية 

اأغلى  ليتذوق   »3 »�شريينديبيتي 

�شحن بطاطا مقلية يف العامل.

لالأرقام  »غيني�ص  م�قع  وذكر 

القيا�شية« اأن وح�ص ل��ص اأجنل��ص 

يف  التناف�شية  بقدراته  معروف 

وقد  قيا�شي،  وقت  و�شمن  الأكل 

املتابعني  ماليني  جمع  من  متّكن 

الت�ا�شل  م�اقع  �شفحات  على  له 

له  ت�ما�ص  وحجز  الجتماعي. 

املذاق  متعة  مع  جتربة  املطعم  يف 

نخبة  باأنه  و�شفه  طبق  لتناول 

»�شريينديبيتي  وي�شتهر  النخبة. 

3« بتقدمي البطاطا املقلية التقليدية 

من  جعلت  فاخرة  اإ�شافة  مع 

لالأرقام  غيني�ص  م��ش�عة  يدخل 

القيا�شية ك�شحن بطاطا تبلغ قيمته 

ال��شفة  يف  ويدخل  دولر.   200

النكهات  من  جمم�عة  الفخمة 

غبار  �شّيما  املك�نات،  واأج�د 

قرياًطا   23 لالأكل  القابل  الذهب 

واملنتجات  ال�ش�ي�شرية  والكماأة 

ال�شيف  ويق�ل  و�ش�اها.  الع�ش�ية 

اأغلى  ابتكرنا  »لقد  كالديروين:  ج� 

الي�م  اأجل  من  مقلية  بطاطا  �شحن 

ال�طني لأ�شابع البطاطا املقلية«.

فريدي  ال�شيف  م�شاهدة  وبعد 

بعملية  يق�م  كي�يرت  �ش�ن 

ت�ما�ص  اختار  الطبق،  حت�شري 

م�شرتك  ملي�ن  الـ2.74  �شاحب 

خ��ص  ي�تي�ب  على  قناته  على 

يق�ل  كما  الهدف  وكان  التجربة، 

وتناول  ال�شل�شة  التهام  »حماولة 

البطاطا باأ�شرع وقت ممكن«.

يخت اأبراموفيت�س ي�صل تركيا هرًبا من العقوبات

امللياردير  يخت ميلكه  و�شل 

اإىل  اأبرام�فيت�ص  الرو�شي رومان 

تن�شم  مل  التي  تركيا  يف  ميناء 

املفرو�شة  الأوروبية  للعق�بات 

طالت  والتي  م��شك�،  على 

لكرة  ت�شل�شي  نادي  مالك  ا  اأي�شً

مقربني  اآخرين  واأثرياء  القدم 

العق�بات  وتطال  الكرملني.  من 

اأثرياء  ميلكها  اأ�ش�لً  الأوروبية 

ال�شغط  اإطار م�شاعي  رو�ص، يف 

فالدميري  الرو�شي  الرئي�ص  على 

الع�شكرية  عمليته  ب�شاأن  ب�تني 

من  واأبرام�فيت�ص  اأوكرانيا.  يف 

اأدرج�ا  الذين  الأ�شخا�ص  بني 

على قائمة عق�بات اأقرها الحتاد 

الأوروبي الأ�شب�ع املا�شي.

لليخت  م�شاهد  التقطت 

 140 ط�له  البالغ  »�ش�لري�ص« 

يف  برم�دا  علم  ويرفع  مرًتا 

غرب  بجن�ب  ب�دروم  منتجع 

اأكرث  بعد  املا�شي،  الثنني  تركيا 

مرفاأ  يف  ر�شده  على  اأ�شب�ع  من 

املن�ش�ية  غري  م�نتينيغرو،  يف 

بح�شب  الأوروبي،  الحتاد  يف 

م�نت كارل�.

حلف  يف  الع�ش�  وتركيا، 

�شمال الأطل�شي وترتبط بعالقات 

مل  واأوكرانيا،  رو�شيا  مع  ق�ية 

ت�شتهدف  التي  للعق�بات  تن�شم 

م��شك�. وفر�شت دول غربية من 

والحتاد  املتحدة  ال�ليات  بينها 

م�شب�قة  غري  عق�بات  الأوروبي 

على رو�شيا على خلفية عمليتها 

تطال  اأوكرانيا،  يف  الع�شكرية 

اآخرين  ا  واأ�شخا�شً اأثرياء  ا  اأي�شً

مقربني من ب�تني.

بفكرة مبتكرة ا�ستطاعت م�سممة االأزياء امل�سرية اأماين يحيى تقدمي عر�ص الأزيائها ب�سكل غري تقليدي حتت اأعماق البحار يف البحر االأحمر 

مبدينة �سرم ال�سيخ.

واأو�سحت م�سممة االأزياء اأماين يحيي لـ»العربية.نت« اأنها هاوية لريا�سة الغ��ص، وحبها كبري لت�سميم االأزياء، وه� ما جعلها تفكر بربط ما 

حتبه يف عمل واحد جمعت فيه امل�سممة بني ه�اياتها من الغط�ص وت�سميم االأزياء.

»ال�صحة«: ت�صجيل 1055 اإ�صابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 1154 حالة

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

6335 الي�م الأربعاء امل�افق 23 مار�ص 2022، اأظهرت 

 1154 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   1055 ت�شجيل 

حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 

.538002

حالة،   8483 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

يف  حالة  و5  بامل�شت�شفى  للعالج  تخ�شع  حالة   23 منها 

العناية املركزة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12038/pdf/INAF_20220324011922550.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/953655/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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05 أخبار الوطن

»المستشفيات الحكومية« توقع 
اتفاقية تعاون مع »خدمات مطار البحرين«

برعاي��ة كريمة م��ن رئيس المجل��س األعلى 
للصح��ة الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن 
عب��داهلل آل خليفة، ق��ام رئيس مجل��س أمناء 
المستش��فيات الحكومي��ة الش��يخ هش��ام بن 
عبدالعزي��ز آل خليف��ة بتوقي��ع عق��د اتفاقية 
تعاون مشترك بش��أن إدارة وتشغيل المطبخ 
الرئيس��ي بمجمع الس��لمانية الطبي من قبل 
ش��ركة )BDC( التابعة لش��ركة خدمات مطار 
البحرين )BAS(، وذل��ك لتوريد وجبات لجميع 
المرض��ى المقيمين، باإلضاف��ة إلى العاملين 

بالمجمع لمدة عامين وذلك بشكل يومي.
وق��ال رئي��س مجل��س أمن��اء المستش��فيات 

الحكومية الشيخ هشام بن عبدالعزيز 
آل خليف��ة إن ه��ذا التعاق��د يه��دف إل��ى رفع 
مستوى الخدمات المقدمة للمرضى المقيمين 
والعاملي��ن بمجم��ع الس��لمانية الطبي، حيث 
تحرص المستشفيات الحكومية على االهتمام 
بأعلى معايير ج��ودة األغذية الت��ي تقدمها، 
وذلك بما يس��اهم في تحسين الحالة الصحية 

والنفسية للمرضى المقيمين بالمجمع.
التنفي��ذي  الرئي��س  أش��ار  جانب��ه،  م��ن 
للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد محمد 
األنص��اري، إل��ى أن توقي��ع ه��ذه االتفاقي��ة 
يأت��ي انطالق��ًا م��ن توجيهات مجل��س أمناء 
المستش��فيات الحكومية الهادف��ة إلى توفير 
أعلى المس��تويات الخدماتية من حيث الجودة 

والكفاءة المقدمة بمجمع السلمانية الطبي.
وق��ال رئي��س مجل��س إدارة ش��ركة خدم��ات 
مطار البحرين باس وش��ركة ب��اس للتطوير، 
 )BAS( نبيل خالد كانو: »تفتخر ش��ركة باس
بافتتاح مرافقها الحديث��ة العام الماضي في 
منطق��ة البحري��ن العالمية لالس��تثمار تحت 

 )BDC( االس��م التجاري ش��ركة باس للتطوير
إس��تراتيجيات  أفض��ل  لمراع��اة  المصمم��ة 
التخطيط في مجال التموين باستخدام أحدث 
المعدات واألس��اليب الحديث��ة لضمان توفير 

إنتاجية عالية في بيئة صحية وآمنة«.
بتقدي��م   )BDC( ش��ركة  »تفتخ��ر  وأض��اف: 
خدم��ات التموي��ن عالي��ة الجودة م��ن جميع 
الموارد والخبرات الالزمة، حيث يمكن للشركة 
أن تلب��ي احتياج��ات أكثر الفعالي��ات رقيًا بما 
في ذلك المناس��بات الخاصة للشركات ومآدب 

العمل، إلى المناسبات غير الرسمية«.
وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة خدمات مطار 
 )BDC( البحرين باس وش��ركة باس للتطوير
المهن��دس محمد خلي��ل أحم��د: »تمثل هذه 

االتفاقي��ة نقط��ة تح��ول كبي��رة في مس��يرة 
عمل ش��ركة خدمات مطار البحرين حيث تعد 
من أوائل االتفاقيات المبرمة بش��كل مباش��ر 
لش��ركة ب��اس للتطوي��ر )BDC( ف��ي مج��ال 
التموي��ن«. وتأت��ي ه��ذه االتفاقية تماش��يًا 
م��ع رؤية ش��ركة خدمات مط��ار البحرين التي 
تضمنت إنشاء شركة مستقلة لتوفير خدمات 
متنوع��ة خارج مطار البحرين الدولي في قطاع 
الخدمات األمنية، والتموينية، وخدمات توفير 
العمالة والخدمات اللوجس��تية. حيث تتوسع 
الشركة حاليًا في قطاع التموين بشكل خاص 
ونتطلع إلى اإلعالن عن إبرام اتفاقيات جديدة 
ف��ي نط��اق خدماته��ا األخرى في المس��تقبل 

القريب.

محمد بن عبداهلل يفتتح
المؤتمر الثاني لألمراض الباطنية

يفتتح رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عب��داهلل آل خليفة، المؤتمر الثاني لألم��راض الباطنية الذي 
تنطلق أعماله اليوم بتنظيم من جامعة الخليج العربي بمشاركة 

44 متحدثًا من مختلف دول العالم.
ويناق��ش المؤتم��ر على مدى يومي��ن أهم القضاي��ا والمواضيع 
المتعلقة باألم��راض الباطنية بتفرعاتها وتخصصاتها الدقيقة 
ف��ي مجلس التعاون لدول الخليج العربي��ة، مع التعمق في مدى 
تأثير جانحة كورونا على صحة اإلنسان، ويأتي تنظيم كلية الطب 
والعل��وم الطبية بجامع��ة الخليج العربي له��ذا المؤتمر بهدف 
دعم قدرات األطب��اء وإطالع المهتمين على أحدث المس��تجدات 
العالجية ذات الصلة بهذا التخصص الحيوي الهام خاصة في ظل 

جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات صحية.
وق��ال رئيس المؤتمر، ورئيس قس��م األم��راض الباطنية بكلية 
الط��ب أمجد الب��از، إن المؤتمر الذي ينظم للم��رة الثانية يطرح 
مح��اور مهمة في كل تفرعات األمراض الباطنية كأمراض القلب 
واألوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم والسكري، وأمراض الكلى 
والكب��د والجه��از الهضمي، وأم��راض الغدد الصم��اء، وأمراض 
الدم واألورام الس��رطانية، إلى جانب أمراض الروماتزم، وأمراض 
الجهاز التنفسي والرعاية المركزة، واألمراض المعدية واألمراض 

العصبية.

 تدشين كتاب 
 معدالت اإلصابة بالسرطان 

في البحرين لألعوام 2018-2009

تح��ت رعاية رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة أقيم أمس حفل تدش��ين 
كتاب معدالت اإلصابة بالسرطان في مملكة البحرين لألعوام 
2009-2018 الصادر من مكت��ب المراجعة الطبية في وزارة 
الصحة وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في القطاع 

الصحي في مملكة البحرين.
وأش��ادت وزيرة الصحة فائقة الصالح بأهمية السجل الوطني 
للس��رطان تماش��يًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية من 
أجل إعداد البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وتوثيق أنماط 

المرض وقياس عبء السرطان.
وأك��دت على أهمية هذه اإلصدارات والتقارير اإلحصائية التي 
توفر كاف��ة البيانات والمعلومات المطلوب��ة في هذا المجال 
والتي تساهم في دعم ومس��اندة األبحاث الطبية والدراسات 

العلمية إلى جانب السياسات وبرامج العمل الحكومية.
وبين��ت رئيس مكتب المراجعة الطبي��ة إيمان جناحي أهمية 
سجل البحرين للسرطان كقاعدة بيانات أساسية لجميع مرضى 
السرطان من أجل تحديد أولويات مكافحة السرطان وعالجه، 
ويأت��ي هذا ضم��ن س��عي الحكوم��ة وجهوده��ا المتواصلة 

باالرتقاء بالخدمات الصحية في مملكة البحرين.
وأعربت عن ش��كرها لفريق عمل سجل البحرين للسرطان في 
مكت��ب المراجعة الطبي��ة بوزارة الصحة لم��ا بذلوه من أجل 

تطوير السجل الوطني للسرطان وإعداد التقارير الدورية.
وخالل حفل التدش��ين ت��م تقديم عرض لمع��دالت اإلصابة 
بالسرطان للسنوات 2009-2018 ومن ثم عرض فلم وثائقي 

عن سجل البحرين للسرطان.
وفي ختام الحفل، كّرم رئيس المجلس األعلى للصحة، ووزيرة 
الصحة، فريق العمل القائم على إعداد كتاب معدالت اإلصابة 
بالس��رطان وجمي��ع الجه��ات المس��اهمة في تزويد الس��جل 
الوطني ببيانات مرضى الس��رطان في مملكة البحرين معربًا 
عن جهود وزارة الصحة في نجاح الس��جل كما أكد على أهمية 
التع��اون بي��ن كافة األجه��زة الحكومية والخاص��ة لمواصلة 

العمل لتطوير الخدمات الصحية في مملكة البحرين.
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وزير العدل يشارك في مؤتمر 
ومعرض خدمات الحج والعمرة في جدة

شارك وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوق��اف الش��يخ خالد ب��ن علي  آل 
خليف��ة في افتت��اح مؤتم��ر خدمات 
الحج والعمرة بعن��وان »التحول نحو 
االبتكار«، تحت رعاية مستشار خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين أمي��ر منطق��ة 
مكة المكرمة األمي��ر خالد الفيصل، 
والعم��رة  الح��ج  وزارة  وتنظم��ه 
الس��عودية  العربي��ة  بالمملك��ة 
بالتع��اون مع برنام��ج خدمة ضيوف 
الرحمن أحد برامج رؤية الس��عودية 
2030 التنفيذية، والمنعقد في جدة 

من 21 إلى 23 مارس.
وأشاد وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
العلي��ا  اللجن��ة  رئي��س  واألوق��اف 
لش��ؤون الحج والعمرة بجهود خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده 
صاحب الس��مو الملكي األمير محمد 
بن سلمان في توفير كل سبل الدعم 
لتوفير أفضل الخدمات والتس��هيالت 

الحجاج  لي��ؤدي  الرحم��ان،  لضي��وف 
والمعتم��رون مناس��كهم بكل يس��ر 

وراحة وطمأنينة.
كم��ا التق��ى وزي��ر الع��دل م��ع وزير 
الح��ج والعم��رة بالمملك��ة العربية 
الس��عودية توفي��ق الربيع��ة، وجرى 
خالل اللقاء مناقش��ة أوج��ه التعاون 

المستمر في خدمة ضيوف الرحمن.
ويش��هد المؤتمر حض��ور وزراء أكثر 
من 20 دولة وشخصيات دبلوماسية 
وإعالمي��ة  واقتصادي��ة  واجتماعي��ة 
الموضوع��ات  أح��دث  الس��تعراض 
المتعلق��ة بالتح��ول نح��و االبت��كار 
وعوائ��ده على ه��ذا القط��اع الحيوي 

من خ��الل أربع جلس��ات وورش عمل 
بمش��اركة القي��ادات ف��ي القطاعات 
المختلف��ة، إضافة إلى إقامة معرض 
مصاح��ب تش��ارك في��ه القطاع��ات 
لع��رض  والعم��رة  بالح��ج  الخاص��ة 
منتجاته��ا وبرامجها وإبراز منجزاتها 

في خدمة ضيوف الرحمن.
كما يس��تعرض المؤتم��ر من خالل 
منص��ة » Haj Talk« الحوارية أفضل 
الممارسات واستعراض أفكار مبتكرة 
فعال��ة في عدة مواضيع متوائمة مع 
مستقبل المشاعر المقدسة كالمدن 
الذكي��ة ومناط��ق التطوي��ر الخاصة 
المقدسة، والتي  ومستقبل المشاعر 
تستهدف الريادة في استدامة إعمار 
المش��اعر المقدس��ة، من خالل أفكار 
ريادي��ة في تجربة الضيف والس��لوك 
االجتماع��ي وكيفي��ة تطبيقه��ا في 
المالمح  وأبرز  المقدس��ة،  المش��اعر 
والتطبيق��ات في بن��اء وإعمار المدن 

والمدن الذكية.

وزير التربية يتفقد أعمال تأهيل 
كلية عبداهلل بن خالد للدراسات اإلسالمية

بدأت أعم��ال الصيانة لتأهيل المبنى الذي س��تنتقل إليه 
كلية عب��داهلل بن خال��د للدراس��ات اإلس��المية، حيث تم 
مؤخ��رًا ترس��ية األعم��ال اإلنش��ائية للمش��روع من قبل 
مجل��س المناقص��ات والمزايدات، لتتولى وزارة األش��غال 

وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذه.
وف��ي هذا اإلطار، قام وزير التربية والتعليم رئيس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي بزيارة تفقدية 
إل��ى موقع الكلي��ة، اطل��ع خاللها عل��ى أعم��ال الصيانة، 
واستمع إلى شرح حول مواصفات المبنى الذي يتكون من 
ثالثة طواب��ق، ويحتوي على عدد من الفصول الدراس��ية 
والمكاتب اإلدارية ومعمل للكمبيوتر وغرفة للتدريب، إلى 
جانب المراف��ق الخدمية األخرى، حيث روعي في تصميمه 
أحدث المعايير العالمية المعتمدة في تصميم المنشآت 
التعليمية، والمواصف��ات الصديقة للبيئة التي يتم فيها 
ترش��يد الطاقة للحف��اظ على الم��وارد الطبيعية. وبهذه 
المناس��بة، أكد الوزير أن كلية عبداهلل بن خالد للدراسات 
اإلس��المية تشّكل إضافًة مميزة لمس��يرة التعليم العالي 

في مملك��ة البحرين، من خالل ما توف��ره من تخصصات 
ومناهج متطورة تؤكد على سماحة اإلسالم، وتعزز الروح 
الوطنية لدى منتسبيها، مش��يرًا إلى أن الكلية تهدف إلى 
إع��داد خريجي��ن متمكنين ف��ي مجاالت القضاء الش��رعي 
والش��ريعة اإلس��المية والصيرف��ة اإلس��المية، من خالل 

برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة.

مواصلة مشروع تطوير وتوسعة 
مركز الكويت الصحي بكرزكان

تزامنًا مع اس��تكمال اإلجراءات لبدء أعمال مشروع 
الصح��ي  الكوي��ت  بمرك��ز  والتوس��عة  التطوي��ر 
بك��رزكان، نظمت الرعاي��ة الصحي��ة األولية زيارة 
ميداني��ة للمرك��ز لالط��الع عل��ى مراح��ل التنفيذ 
القادم��ة والج��دول الزمن��ي المق��رر له��ا بحضور 
الرئيس التنفيذي لمراك��ز الرعاية الصحية األولية 
جليلة الس��يد، والتي أكدت على االلتزام بمواصلة 
تنفي��ذ خطط تطوير المنش��آت وصيان��ة المرافق 
الصحي��ة ف��ي جمي��ع المراك��ز الصحي��ة بمختلف 
محافظات المملكة، منوهًة بأن المواطن هو محور 
جميع مس��ارات التنمية وتوجه له جميع المشاريع 

واالستراتيجيات لتحقيق التطلعات المنشودة.
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»المستشفيات الحكومية« توقع 
اتفاقية تعاون مع »خدمات مطار البحرين«

برعاي��ة كريمة م��ن رئيس المجل��س األعلى 
للصح��ة الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن 
عب��داهلل آل خليفة، ق��ام رئيس مجل��س أمناء 
المستش��فيات الحكومي��ة الش��يخ هش��ام بن 
عبدالعزي��ز آل خليف��ة بتوقي��ع عق��د اتفاقية 
تعاون مشترك بش��أن إدارة وتشغيل المطبخ 
الرئيس��ي بمجمع الس��لمانية الطبي من قبل 
ش��ركة )BDC( التابعة لش��ركة خدمات مطار 
البحرين )BAS(، وذل��ك لتوريد وجبات لجميع 
المرض��ى المقيمين، باإلضاف��ة إلى العاملين 

بالمجمع لمدة عامين وذلك بشكل يومي.
وق��ال رئي��س مجل��س أمن��اء المستش��فيات 

الحكومية الشيخ هشام بن عبدالعزيز 
آل خليف��ة إن ه��ذا التعاق��د يه��دف إل��ى رفع 
مستوى الخدمات المقدمة للمرضى المقيمين 
والعاملي��ن بمجم��ع الس��لمانية الطبي، حيث 
تحرص المستشفيات الحكومية على االهتمام 
بأعلى معايير ج��ودة األغذية الت��ي تقدمها، 
وذلك بما يس��اهم في تحسين الحالة الصحية 

والنفسية للمرضى المقيمين بالمجمع.
التنفي��ذي  الرئي��س  أش��ار  جانب��ه،  م��ن 
للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد محمد 
األنص��اري، إل��ى أن توقي��ع ه��ذه االتفاقي��ة 
يأت��ي انطالق��ًا م��ن توجيهات مجل��س أمناء 
المستش��فيات الحكومية الهادف��ة إلى توفير 
أعلى المس��تويات الخدماتية من حيث الجودة 

والكفاءة المقدمة بمجمع السلمانية الطبي.
وق��ال رئي��س مجل��س إدارة ش��ركة خدم��ات 
مطار البحرين باس وش��ركة ب��اس للتطوير، 
 )BAS( نبيل خالد كانو: »تفتخر ش��ركة باس
بافتتاح مرافقها الحديث��ة العام الماضي في 
منطق��ة البحري��ن العالمية لالس��تثمار تحت 

 )BDC( االس��م التجاري ش��ركة باس للتطوير
إس��تراتيجيات  أفض��ل  لمراع��اة  المصمم��ة 
التخطيط في مجال التموين باستخدام أحدث 
المعدات واألس��اليب الحديث��ة لضمان توفير 

إنتاجية عالية في بيئة صحية وآمنة«.
بتقدي��م   )BDC( ش��ركة  »تفتخ��ر  وأض��اف: 
خدم��ات التموي��ن عالي��ة الجودة م��ن جميع 
الموارد والخبرات الالزمة، حيث يمكن للشركة 
أن تلب��ي احتياج��ات أكثر الفعالي��ات رقيًا بما 
في ذلك المناس��بات الخاصة للشركات ومآدب 

العمل، إلى المناسبات غير الرسمية«.
وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة خدمات مطار 
 )BDC( البحرين باس وش��ركة باس للتطوير
المهن��دس محمد خلي��ل أحم��د: »تمثل هذه 

االتفاقي��ة نقط��ة تح��ول كبي��رة في مس��يرة 
عمل ش��ركة خدمات مطار البحرين حيث تعد 
من أوائل االتفاقيات المبرمة بش��كل مباش��ر 
لش��ركة ب��اس للتطوي��ر )BDC( ف��ي مج��ال 
التموي��ن«. وتأت��ي ه��ذه االتفاقية تماش��يًا 
م��ع رؤية ش��ركة خدمات مط��ار البحرين التي 
تضمنت إنشاء شركة مستقلة لتوفير خدمات 
متنوع��ة خارج مطار البحرين الدولي في قطاع 
الخدمات األمنية، والتموينية، وخدمات توفير 
العمالة والخدمات اللوجس��تية. حيث تتوسع 
الشركة حاليًا في قطاع التموين بشكل خاص 
ونتطلع إلى اإلعالن عن إبرام اتفاقيات جديدة 
ف��ي نط��اق خدماته��ا األخرى في المس��تقبل 

القريب.

محمد بن عبداهلل يفتتح
المؤتمر الثاني لألمراض الباطنية

يفتتح رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عب��داهلل آل خليفة، المؤتمر الثاني لألم��راض الباطنية الذي 
تنطلق أعماله اليوم بتنظيم من جامعة الخليج العربي بمشاركة 

44 متحدثًا من مختلف دول العالم.
ويناق��ش المؤتم��ر على مدى يومي��ن أهم القضاي��ا والمواضيع 
المتعلقة باألم��راض الباطنية بتفرعاتها وتخصصاتها الدقيقة 
ف��ي مجلس التعاون لدول الخليج العربي��ة، مع التعمق في مدى 
تأثير جانحة كورونا على صحة اإلنسان، ويأتي تنظيم كلية الطب 
والعل��وم الطبية بجامع��ة الخليج العربي له��ذا المؤتمر بهدف 
دعم قدرات األطب��اء وإطالع المهتمين على أحدث المس��تجدات 
العالجية ذات الصلة بهذا التخصص الحيوي الهام خاصة في ظل 

جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات صحية.
وق��ال رئيس المؤتمر، ورئيس قس��م األم��راض الباطنية بكلية 
الط��ب أمجد الب��از، إن المؤتمر الذي ينظم للم��رة الثانية يطرح 
مح��اور مهمة في كل تفرعات األمراض الباطنية كأمراض القلب 
واألوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم والسكري، وأمراض الكلى 
والكب��د والجه��از الهضمي، وأم��راض الغدد الصم��اء، وأمراض 
الدم واألورام الس��رطانية، إلى جانب أمراض الروماتزم، وأمراض 
الجهاز التنفسي والرعاية المركزة، واألمراض المعدية واألمراض 

العصبية.

 تدشين كتاب 
 معدالت اإلصابة بالسرطان 

في البحرين لألعوام 2018-2009

تح��ت رعاية رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة أقيم أمس حفل تدش��ين 
كتاب معدالت اإلصابة بالسرطان في مملكة البحرين لألعوام 
2009-2018 الصادر من مكت��ب المراجعة الطبية في وزارة 
الصحة وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في القطاع 

الصحي في مملكة البحرين.
وأش��ادت وزيرة الصحة فائقة الصالح بأهمية السجل الوطني 
للس��رطان تماش��يًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية من 
أجل إعداد البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وتوثيق أنماط 

المرض وقياس عبء السرطان.
وأك��دت على أهمية هذه اإلصدارات والتقارير اإلحصائية التي 
توفر كاف��ة البيانات والمعلومات المطلوب��ة في هذا المجال 
والتي تساهم في دعم ومس��اندة األبحاث الطبية والدراسات 

العلمية إلى جانب السياسات وبرامج العمل الحكومية.
وبين��ت رئيس مكتب المراجعة الطبي��ة إيمان جناحي أهمية 
سجل البحرين للسرطان كقاعدة بيانات أساسية لجميع مرضى 
السرطان من أجل تحديد أولويات مكافحة السرطان وعالجه، 
ويأت��ي هذا ضم��ن س��عي الحكوم��ة وجهوده��ا المتواصلة 

باالرتقاء بالخدمات الصحية في مملكة البحرين.
وأعربت عن ش��كرها لفريق عمل سجل البحرين للسرطان في 
مكت��ب المراجعة الطبي��ة بوزارة الصحة لم��ا بذلوه من أجل 

تطوير السجل الوطني للسرطان وإعداد التقارير الدورية.
وخالل حفل التدش��ين ت��م تقديم عرض لمع��دالت اإلصابة 
بالسرطان للسنوات 2009-2018 ومن ثم عرض فلم وثائقي 

عن سجل البحرين للسرطان.
وفي ختام الحفل، كّرم رئيس المجلس األعلى للصحة، ووزيرة 
الصحة، فريق العمل القائم على إعداد كتاب معدالت اإلصابة 
بالس��رطان وجمي��ع الجه��ات المس��اهمة في تزويد الس��جل 
الوطني ببيانات مرضى الس��رطان في مملكة البحرين معربًا 
عن جهود وزارة الصحة في نجاح الس��جل كما أكد على أهمية 
التع��اون بي��ن كافة األجه��زة الحكومية والخاص��ة لمواصلة 

العمل لتطوير الخدمات الصحية في مملكة البحرين.
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وزير العدل يشارك في مؤتمر 
ومعرض خدمات الحج والعمرة في جدة

شارك وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوق��اف الش��يخ خالد ب��ن علي  آل 
خليف��ة في افتت��اح مؤتم��ر خدمات 
الحج والعمرة بعن��وان »التحول نحو 
االبتكار«، تحت رعاية مستشار خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين أمي��ر منطق��ة 
مكة المكرمة األمي��ر خالد الفيصل، 
والعم��رة  الح��ج  وزارة  وتنظم��ه 
الس��عودية  العربي��ة  بالمملك��ة 
بالتع��اون مع برنام��ج خدمة ضيوف 
الرحمن أحد برامج رؤية الس��عودية 
2030 التنفيذية، والمنعقد في جدة 

من 21 إلى 23 مارس.
وأشاد وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
العلي��ا  اللجن��ة  رئي��س  واألوق��اف 
لش��ؤون الحج والعمرة بجهود خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده 
صاحب الس��مو الملكي األمير محمد 
بن سلمان في توفير كل سبل الدعم 
لتوفير أفضل الخدمات والتس��هيالت 

الحجاج  لي��ؤدي  الرحم��ان،  لضي��وف 
والمعتم��رون مناس��كهم بكل يس��ر 

وراحة وطمأنينة.
كم��ا التق��ى وزي��ر الع��دل م��ع وزير 
الح��ج والعم��رة بالمملك��ة العربية 
الس��عودية توفي��ق الربيع��ة، وجرى 
خالل اللقاء مناقش��ة أوج��ه التعاون 

المستمر في خدمة ضيوف الرحمن.
ويش��هد المؤتمر حض��ور وزراء أكثر 
من 20 دولة وشخصيات دبلوماسية 
وإعالمي��ة  واقتصادي��ة  واجتماعي��ة 
الموضوع��ات  أح��دث  الس��تعراض 
المتعلق��ة بالتح��ول نح��و االبت��كار 
وعوائ��ده على ه��ذا القط��اع الحيوي 

من خ��الل أربع جلس��ات وورش عمل 
بمش��اركة القي��ادات ف��ي القطاعات 
المختلف��ة، إضافة إلى إقامة معرض 
مصاح��ب تش��ارك في��ه القطاع��ات 
لع��رض  والعم��رة  بالح��ج  الخاص��ة 
منتجاته��ا وبرامجها وإبراز منجزاتها 

في خدمة ضيوف الرحمن.
كما يس��تعرض المؤتم��ر من خالل 
منص��ة » Haj Talk« الحوارية أفضل 
الممارسات واستعراض أفكار مبتكرة 
فعال��ة في عدة مواضيع متوائمة مع 
مستقبل المشاعر المقدسة كالمدن 
الذكي��ة ومناط��ق التطوي��ر الخاصة 
المقدسة، والتي  ومستقبل المشاعر 
تستهدف الريادة في استدامة إعمار 
المش��اعر المقدس��ة، من خالل أفكار 
ريادي��ة في تجربة الضيف والس��لوك 
االجتماع��ي وكيفي��ة تطبيقه��ا في 
المالمح  وأبرز  المقدس��ة،  المش��اعر 
والتطبيق��ات في بن��اء وإعمار المدن 

والمدن الذكية.

وزير التربية يتفقد أعمال تأهيل 
كلية عبداهلل بن خالد للدراسات اإلسالمية

بدأت أعم��ال الصيانة لتأهيل المبنى الذي س��تنتقل إليه 
كلية عب��داهلل بن خال��د للدراس��ات اإلس��المية، حيث تم 
مؤخ��رًا ترس��ية األعم��ال اإلنش��ائية للمش��روع من قبل 
مجل��س المناقص��ات والمزايدات، لتتولى وزارة األش��غال 

وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذه.
وف��ي هذا اإلطار، قام وزير التربية والتعليم رئيس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي بزيارة تفقدية 
إل��ى موقع الكلي��ة، اطل��ع خاللها عل��ى أعم��ال الصيانة، 
واستمع إلى شرح حول مواصفات المبنى الذي يتكون من 
ثالثة طواب��ق، ويحتوي على عدد من الفصول الدراس��ية 
والمكاتب اإلدارية ومعمل للكمبيوتر وغرفة للتدريب، إلى 
جانب المراف��ق الخدمية األخرى، حيث روعي في تصميمه 
أحدث المعايير العالمية المعتمدة في تصميم المنشآت 
التعليمية، والمواصف��ات الصديقة للبيئة التي يتم فيها 
ترش��يد الطاقة للحف��اظ على الم��وارد الطبيعية. وبهذه 
المناس��بة، أكد الوزير أن كلية عبداهلل بن خالد للدراسات 
اإلس��المية تشّكل إضافًة مميزة لمس��يرة التعليم العالي 

في مملك��ة البحرين، من خالل ما توف��ره من تخصصات 
ومناهج متطورة تؤكد على سماحة اإلسالم، وتعزز الروح 
الوطنية لدى منتسبيها، مش��يرًا إلى أن الكلية تهدف إلى 
إع��داد خريجي��ن متمكنين ف��ي مجاالت القضاء الش��رعي 
والش��ريعة اإلس��المية والصيرف��ة اإلس��المية، من خالل 

برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة.

مواصلة مشروع تطوير وتوسعة 
مركز الكويت الصحي بكرزكان

تزامنًا مع اس��تكمال اإلجراءات لبدء أعمال مشروع 
الصح��ي  الكوي��ت  بمرك��ز  والتوس��عة  التطوي��ر 
بك��رزكان، نظمت الرعاي��ة الصحي��ة األولية زيارة 
ميداني��ة للمرك��ز لالط��الع عل��ى مراح��ل التنفيذ 
القادم��ة والج��دول الزمن��ي المق��رر له��ا بحضور 
الرئيس التنفيذي لمراك��ز الرعاية الصحية األولية 
جليلة الس��يد، والتي أكدت على االلتزام بمواصلة 
تنفي��ذ خطط تطوير المنش��آت وصيان��ة المرافق 
الصحي��ة ف��ي جمي��ع المراك��ز الصحي��ة بمختلف 
محافظات المملكة، منوهًة بأن المواطن هو محور 
جميع مس��ارات التنمية وتوجه له جميع المشاريع 

واالستراتيجيات لتحقيق التطلعات المنشودة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/24/watan-20220324.pdf?1648096514
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/997381
https://alwatannews.net/article/997494
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  12

Link

P  11

Link

Link

P  5

Link

alshaikh.faisal@gmail.com

haifa.juma@gmail.com

@f_alshaikh

@Haifadwan

فيصل الشيخ

هيفاء عدوان

اتجاهات

نقطة ضوء

fareedbinesa@gmail.com

@fareedbinesa

فريد أحمد حسن

قطرة وقت

11 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 

Thu 24 Mar 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 5948   |  الخميــس 21 شــعبان 1443هـــ

عهدية أحمد السيد

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري

همسات

كمال الذيب

دواء بنصف مليون دينار.. وتأمالت أخرى
»318 ف��ردًا بحاجة ألدوي��ة خاصة، وبعض األدوي��ة التي تبلغ 
قيمته��ا أكث��ر من نصف ملي��ون دينار ولمري��ض واحد، توفره 
حكومة مملك��ة البحرين«.. كان هذا جان��ب من مداخلة وكيل 
وزارة الصحة، الدكتور وليد المانع، خالل جلس��ة مجلس النواب 

يوم الثالثاء الماضي..
فماذا يعني أن تقوم الحكومة بتوفير دواء بقيمة نصف مليون 

دينار، ما يعادل 1.5 مليون دوالر تقريبًا، لمريض واحد؟!
في كثير من الدول قد يكون مثل هذا األمر مستبعدًا وربما من 
المس��تحيالت؛ لكنه في مملكة الخير واإلنس��انية أمر طبيعي، 
حيث يأتي المواط��ن على رأس االهتمامات، وتوفير احتياجاته 
األساس��ية والعناية بصحته ضمن األولوي��ات العاجلة، التي ال 

يمكن تجاهلها أو عدم تلبيتها ألي سبب كان.

رمضان »ع األبواب«
أيام قليل��ة تفصلنا عن ش��هر الخير والبركة، حيث س��ارع أهل 
البحرين، كعادتهم كل عام، إلى التجهز واالس��تعداد من خالل 
توفي��ر متطلبات الش��هر الفضيل من الس��لع والتي تكون في 

أغلبها سلعًا غذائية.

ولكن وف��ي ظل الظ��روف االس��تثنائية التي يعيش��ها العالم 
م��ن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروس��ية األوكرانية، فقد 
اش��تكى ع��دد م��ن المواطنين م��ن االرتفاع الكبي��ر لعدد من 

السلع، والتي أصبح من المتعذر على البعض شراؤها.
وألن التحدي��ات تخل��ق الفرص؛ فق��د تكون الظ��روف الراهنة 
فرصة مواتية لنتكيف ونغير من سلوكنا االستهالكي، ونتحول 
لش��راء ما نحتاجه فقط دون اللج��وء إلى المبالغ��ة، باقتنائنا 
أفخم الماركات أو أكبر الكميات وتوفير كل ما لذ وطاب، وباآلخر 

مصيرها سلة المهمالت. 

 جمعية الصحافيين.. 
نشاط ملحوظ

جه��ود ملحوظ��ة ومق��درة للزم��الء ف��ي جمعي��ة الصحافيين 
البحرينية مؤخ��رًا، خصوصًا فيما يتعلق باألنش��طة التدريبية 
والتأهيلية، وهو ما يؤكد ال��دور الهام الذي تقوم به الجمعية 

في تعزيز ورفع مستوى العمل اإلعالمي في مملكة البحرين.
والشك أن االهتمام بالجانب التدريبي من خالل الندوات وورش 

العمل واللقاءات سينعكس آثاره على مستوى العمل الصحافي 
واإلعالمي بش��كل عام، وس��يقدم فرصًا مهمة لنق��ل الخبرات 
بين الزمالء، مما س��يعزز من كفاءة وحرفية الجس��م الصحافي 

كسلطة رابعة قادرة على عكس الرأي العام بكل مهنية.

إضاءة
استعدادًا الستقبال شهر رمضان المبارك، ولتمكين األسر من 
تلبية احتياجاتها ومس��تلزماتها اس��تعدادًا الس��تقبال الشهر 
الفضيل، ولتخفيف األعب��اء المادية التي يواجهونها؛ جاء األمر 
الملكي الس��امي بصرف المكرمة الرمضانية الس��نوية لجميع 
األسر المنتسبة إلى المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، من 

األيتام واألرامل.
والش��ك أن هذه المكرمة الملكية، وهي عادة س��نوية يحرص 
عليها جاللة الملك المفدى، ستس��اهم في دعم األس��ر وتوفير 
الحي��اة الكريم��ة لهم، فق��د كان جاللت��ه على الدوام الس��ند 
والداع��م األول ألبناء هذا الوطن، خصوص��ًا الفئات األقل حظًا، 
حت��ى ينع��م الجميع بالكرامة اإلنس��انية والعي��ش الكريم في 

مملكة الخير والعطاء.

العدالة السعودية.. ال مكان للتطرف
عندم��ا نف��ذت مملك��ة الح��زم والقان��ون الس��عودية، أحكام 
أدي��ن بها 81 م��ن اإلرهابيين، الذي��ن ارتكبوا أبش��ع الجرائم 
اإلرهابية، واالغتياالت والتمثي��ل بالجثث، والخطف والتعذيب، 
بما فيه��ا التخابر والتعاون م��ع ميليش��يات إرهابية، كتنظيم 
القاع��دة وداع��ش والحوثيين، أصيب تنظيم اإلخ��وان والنظام 
اإليران��ي بالصدم��ة والغضب، مم��ا جعل األط��راف الظالمية 
تتخادم وتحرض بش��كل ممنهج، النتقاد تنفيذ أحكام القضاء 
السعودي، وليس بغريب أن تصيب العدالة السعودية أصحاب 

وداعمي اإلرهاب باأللم. 
اس��توفى القضاء الس��عودي درجات التقاضي بح��ق المدانين، 
وج��اءت األحكام منصفة ألس��ر الضحايا من ش��هداء منتس��بي 
أجهزة األمن والمدنيين األبرياء، الذين سقطوا نتيجة لهجمات 

إرهابية دنيئة. 
أس��دل الستار على ملفات اس��تهداف دور العبادة والحسينيات، 
وعند الحديث عن ملف تفجير قرية الدالوة بمحافظة األحس��اء، 

والذي س��قط به 8 شهداء وإصابة 9 آخرين بينهم أطفال، حين 
ارتكب التنظيم اإلرهابي داعش جريمته في حس��ينية الدالوة، 
أثناء مناس��بة عاشوراء، في محاولة إلثارة الفتنة الطائفية، في 
مش��هد أليم أحزن أهل السنة والشيعة، إال أن السلطات األمنية 
الس��عودية، تمكنت في مدة قياس��ية من القبض على الجناة، 
كما أسدلت العدالة الس��عودية الستار على قضية التوأم أبناء 
العرين��ي، والذين ارتكبوا جريمة بش��عة باس��م الدين، عندما 
قتل��وا والدته��م ب��دم ب��ارد، بذريعة أف��كار تكفيري��ة تقصي 
القري��ب والبعي��د. ستس��تمر المملكة في حزمه��ا على الحرب 
ضد األف��كار المتطرفة، مهما حاول مروجو الش��ائعات ومدعو 
المظلومية، تصوير المدانين وكأنهم من طائفة واحدة، بينما 
كان المدانون من عناصر التطرف الس��ني والتطرف الش��يعي، 
ومن المؤسف جدًا قيام المشككين من عناصر اإلخوان وبعض 
المطلوبي��ن من المتطرفين الش��يعة، بالتش��كيك في القضاء 
الس��عودي ال��ذي أنص��ف األرواح البريئ��ة، فلم يرحم��وا ضحايا 

السنة وال ضحايا الشيعة ألجل انتقاص العدالة في السعودية، 
وتسييس الملف ألغراض أجندات مشبوهة، ألن األولوية لديهم 
هي تشويه سمعة السعودية، بستار الحقوق والحريات، وبغطاء 
أنهم نش��طاء حقوقيون، ومؤسف أن بعضهم كتاب وصحفيون 
ومثقفون على وس��ائل التواصل، ولكن الحقيقة هم ليس��وا إال 
انقالبيين إرهابيين، ولكن عدالة السعودية أكدت للعالم كافة، 
أنها س��تحارب اإلرهاب السني والش��يعي بدون تمييز. تجاوزت 
الس��عودية تحديات كبيرة لم تكن يومًا عائقًا في سبيل تنفيذ 
العدالة ونبذ الكراهية، وسيستمر مشوار المملكة بقيادة خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود، 
 وول��ي العهد س��مو األمي��ر محمد بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
آل س��عود ف��ي محارب��ة اإلرهاب، ول��ن تقف ه��ذه العجلة ألن 
المملكة قيادة وشعبًا ترفض التطرف، ولن تتردد في اتخاذ أي 
خطوات من ش��أنها حماية أرضها وأمنها ومكتسباتها، واألكبر 

من كل ذلك أمن وسالمة كل مواطن ومقيم.

 انكسار الواجهة الزجاجية: انكشاف 
الغطاء عن حقيقة حرية اإلعالم في الغرب

فيما سبق نتحدث عن نجاح اإلعالم الغربي في كل شيء تقريبًا، 
في مقابل فش��ل إعالمنا العربي في كل شيء تقريبًا؟! فاإلعالم 
الغرب��ي يتفوق ألنه حر ومهني ويحت��رم العقول. يتحرك داخل 
ش��روط المهنية، وفي نطاق الحرية والتنوع والحق في الوصول 
إلى اآلراء األخرى، داخل الحدود أو خارجها. إلى آخر الئحة المزايا 
التي تتعارض تمامًا مع بؤس إعالمنا العربي، إال من رحم ربي.
ولكن الحروب التي ش��هدناها خالل العق��ود الماضية، أظهرت 
ب��أن كل ذلك كان مجرد فقاعة، أو كذب��ة فاخرة ملفوفة بورق 
الس��ولوفان.. إذ تنقلب حرية التعبير واإلعالم والحق في النفاذ 
إلى المعلومة، إلى مجرد طالء أظافر خارجي جميل، يتقشر وقت 

األزمات والحروب.
كنا نمثل بهذا اإلعالم عن الديمقراطية التي تحتل فيها حرية 
ال��رأي والتعبير مكان��ة متقدمة، باعتبارها انعكاس��ًا للمبادئ 
التي تحكم النظم السياس��ية نفس��ها، وألنها األس��اس لبقية 
الحري��ات. ولذلك كرس��ت القوانين تلك الحقوق. كما كرس��ت 

المنظمات الدولية هذه القيم وحولتها إلى قيم كونية. 
ولك��ن لألس��ف برهن��ت التح��والت واألح��داث الت��ي ش��هدها 
العالم خ��الل العقود األخيرة، عن وج��ود تناقض بين المبادئ 
والممارس��ات، حتى في هذه الدول الديمقراطية، ش��هدنا ذلك 
خالل الحروب التي قادتها الواليات المتحدة األمريكية منفردة 
أو م��ع حلفائها، وتبين أن اإلع��الم عندهم أيضًا واقع بين أيدي 
السياس��يين والمخابرات. وأنه لم يعد سلطة مستقلة، وال هم 

يحزنون عندما يتعلق األمر بالقرار السياسي أو العسكري.
ش��هدنا ذلك خالل الحروب الس��ابقة، ونش��هده الي��وم يتجدد 
عقب التدخل الروس��ي العسكري في أوكرانيا، فتبين أن الجميع 
يتحكم لي��س في مضمون اإلعالم وتوجهاته فحس��ب، بل في 
ح��ق الوص��ول إل��ى المعلومات من مص��ادر مختلفة. ش��هدنا 
المزي��د من القيود على وس��ائل اإلعالم، وبل��غ األمر إلى حجب 
ومنع العديد منها، بهدف التحكم ف��ي الرواية، وتقديم الحجج 
والمبررات لكسب تعاطف الرأي العام الداخلي والخارجي. شهدنا 

الغل��ق والحجب، كما الكذب الممنهج والتلفيق والتضليل الذي 
تحول إلى صناعة. فأصبح الحديث عن حرية اإلعالم، كما حرية 
التجارة، مجرد هراء، يجري بواس��طته تزيين الواجهة الزجاجية 

للرأسمالية، ال أكثر وال أقل.
وإذا كنا ق��د تعودنا على مثل هذه األس��اليب في البلدان التي 
تحكمها أنظمة استبدادية، فإن األحداث بيَّنت أن البلدان التي 
نعتبرها رائدة في الحريات والحقوق، تلجأ هي األخرى إلى ذات 
الممارس��ات، مثل الغلق والحظر والتدخل في مضمون الرسالة 
اإلعالمية. م��ن دون التقليل طبعًا من حقيق��ة هامش الحرية 

الذي يتمتع به اإلعالم في هذه الدول. 
لقد برهنت الحرب الروس��ية-األوكرانية، على فش��ل الغرب في 
معركة الحرية اإلعالمية. ففي ظل هذه الظروف، بات المواطن 
الغربي يس��مع ويش��اهد ويقرأ ما تقوله وس��ائل إعالم الدول 
العربية ومواقف حكوماتها، وتغيب عنه الرواية الروس��ية كما 

هي في وسائل إعالمها.
االحتفاء بالشباب البحريني..

يصادف يوم غد الخامس والعش��رين من مارس من كل عام 
يوم الش��باب البحريني وهي مناس��بة تحتف��ي فيها مملكة 
البحرين بس��واعد أبنائها وهم رجال الغد ومن يعول عليهم 
في بناء هذا الوطن والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة 
ف��ي مختلف المجاالت وعلى كافة األصعدة، هذا التقدير من 
قي��ادة هذا البلد ممثلة بحض��رة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
وتوجيهات��ه التي دائمًا ما تحرص على االهتمام بالش��باب 
باعتباره��م ق��ادة المس��تقبل ومن س��وف يحمل��ون الراية 
للنهوض بمقدرات البحري��ن وتطويرها، وكذلك هو صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل الذي يدعم ويش��جع الشباب 
لتحقي��ق اإلنجازات ألنهم هم الث��روة الحقيقية لهذا الوطن 
وبهم وبأيديهم ستواصل المملكة مسيرة التنمية والتطور 

والتقدم.
هذه المناس��بة التي تحتفي بالشباب البحريني تؤكد بما ال 
يدع مجااًل للشك بأن هذه الفئة تمتلك الكثير من الحماس 
واإلصرار على تحقيق المس��تحيل من خالل األفكار اإلبداعية 
التي يمتلكونها وهذا ما تجلى واضحًا في تقديمهم ش��عارًا 
خاصًا ومميزًا ليوم الش��باب بأفكار وطنية بحرينية ش��بابية، 
تضم��ن هذا الش��عار أفكارًا عصري��ة وإبداعي��ة تحمل فكر 
هؤالء الش��باب يؤكد ب��أن العنصر البش��ري البحريني مبدع 
أينما يكن وأثبتوا ذلك، فهم على قدر المس��ؤولية ولديهم 
الوالء لقيادته��م ووطنهم الذي ينتظر منهم الكثير، ومهما 
فعلنا جميعًا لن نس��تطيع أن الوفاء ولو بجزء بس��يط تجاه 
البحري��ن وهي األم التي احتضن��ت الجميع وأعطت ومازالت، 
وعلين��ا أن نرد الجميل لها ولقيادتها من خالل اإلخالص في 

العمل وخدمتها في مختلف المواقع. 
وحقيق��ة، إن ما ن��راه الي��وم من تش��جيع ودع��م وإنجازات 
ملموس��ة على أرض الواقع ما كانت لتأت��ي لوال أواًل توفيق 
من اهلل تعالى ثم ملهم الش��باب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الش��باب، وكذلك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئي��س المجل��س األعل��ى للش��باب والرياضة رئيس 
الهيئ��ة العامة للرياضة رئيس اللجن��ة األولمبية البحرينية 
واهتمامهما بقطاع الش��باب بهدف إبراز الطاقات الشبابية 
البحرينية وتس��خير كافة اإلمكانيات من أجل تطوير العمل 
الشباب، وهذا لم يأتي من فراغ بل من رؤية ثاقبة مستقبلية 
للشباب إلظهار كل ما لديهم من إمكانيات لرفع اسم مملكة 
البحرين في المحافل الدولية، وكلنا لمس��نا ذلك واقعًا على 
المستوى الرياضي والشبابي بكافة مجاالته، كما أن الشكر 
موصول إلى س��عادة الس��يد أيمن بن توفي��ق المؤيد وزير 
شؤون الش��باب والرياضة وفريق عمله في الوزارة لدعمهم 

الشباب وتشجيعهم.

همسة
االحتفاء بيوم الش��باب البحريني هو تقدير بمنجزات الشباب 
ومساعيهم الحثيثة للنهوض بمملكة البحرين لتكون دائمًا 
عالية ش��امخة، فالش��باب مس��اهمون في عملي��ة التنمية 
الش��املة لرس��م مس��تقبل المملكة بما يتماشى مع الرؤية 

االقتصادية 2030.

»صبينة« سياسية

في حس��ابه عل��ى »تويتر« نش��ر أخيرًا الدكتور س��ليمان 
إبراهيم الخضاري، استش��اري الطب النفسي رئيس قسم 
الطب النفس��ي في كلي��ة الطب بجامع��ة الكويت صورة 
لمظاهرة كان قد شارك فيها في البحرين مرفقة بصورة 
ش��خصية له وكتب تحت عنوان »انتقد نفس��ك بصدق« 
التالي: »هذه الصورة م��ن تظاهرة دعمًا لما أطلق عليه 
ثورة ف��ي البحرين في 2011، يومها كن��ت متعاطفًا مع 
جميع ث��ورات الربي��ع العربي.. لكن الموض��وع البحريني 
حركني أكثر من غيره.. يومها ظننت أنه الحماس الثوري. 
اليوم أدركت أن الحماس��ة الطائفي��ة كانت هي المحرك 

األساسي لي على األقل«.
في الس��ياق نفس��ه قال الدكت��ور عبداهلل النفيس��ي في 
سلس��لة مقابالت كانت ق��د أجريت معه ضم��ن برنامج 
»الصندوق األس��ود« من إنتاج الزميلة »القبس« إنه بعد 
س��نوات من تجربته في مجل��س األمة تبين له أن بعضًا 
م��ن مواقف��ه ومواقف الكتل��ة النيابية الت��ي كان يعمل 
معها تندرج تحت باب »صبينة سياسية«، وهو المصطلح 

المرادف ل�»مراهقة فكرية«.
لكن في مقابل الش��جاعة األدبية التي تحلى بهما هذان 
الرج��الن يتوف��ر الكثي��رون الذين اليزال��ون يكابرون وال 
يعترفون أنه��م »بصبينتهم السياس��ية« و»مراهقتهم 
الفكرية« تس��ببوا ف��ي أذى الكثيرين وأس��اؤوا إلى وطن 
اليزال يدفع فاتورة تلك الصبينة والمراهقة، بل اليزالون 
يؤمن��ون أن األمور ال يمكن أن تس��ير بش��كل صحيح من 
دونهم وأنه��م وحدهم الذين كانوا كف��اءة وأضافوا إلى 
المس��يرة الديمقراطي��ة في البالد، ب��ل اليزالون يقولون 
إن تلك المس��يرة صارت »ال ش��يء« بعدهم وبعد إغالق 

جمعيتهم.
ما جعل الدكت��ور الخضاري يكتب تلك التغريدة وينش��ر 
صورة لمش��اركته في تلك المظاهرة، وما جعل الدكتور 
النفيسي يقول ما قاله عن نفسه ومواقفه ومن كان معه 
هو أنهما ق��ررا مراجعة ومواجهة نفس��يهما وتحديهما 
باالعتراف بأخطائهم��ا، أما ما يجعل أولئك يتأخرون في 
االعتراف بأخطائهم وصبينتهم السياس��ية ومراهقتهم 
الفكرية فأس��بابه معروفة، واألكيد أن منها دخولهم في 

معترك السياسة عن طريق الخطأ!

السعودية.. وإذا ضربت فأوجع
ف��ي الوقت الذي اس��تنفد في��ه الرئيس األمريكي ج��و بايدن 
طاقت��ه وهو »يس��تجدي« المملكة العربية الس��عودية لتزيد 
اإلنتاج النفطي اليومي بهدف تقليل س��عر البرميل الذي وصل 
إلى أرقام قياس��ية، جاء الرد السعودي قويًا جدًا، بل غير متوقع 
للبيت األبيض؛ إذ اإلنتاج الحالي قد يتناقص بس��بب استمرار 
مليش��يات الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران باس��تهداف 
منشآت النفط الس��عودية عبر الصواريخ والطائرات المسيرة؛ 
أي خالص��ة الموض��وع ي��ا باي��دن، طلبك قد يطب��ق بالعكس 
تمامًا، ما يعني أن الواليات المتحدة س��تضطر إلى دفع مبالغ 

مضاعفة ألجل النفط. 
الخط��وة الس��عودية ذكي��ة ج��دًا، في وقت حش��د في��ه البيت 
األبيض المجتمع الغربي في جبهة واحدة لمحاربة روس��يا، بل 
وص��ل إلى تحريض أوروبا لمقاطعة الغاز والنفط الروس��يين، 
وه��و أمر لو حدث فإن س��عر برميل النفط س��يقفز إلى س��عر 
جنوني مثلما أعلنت موس��كو، إذ س��يصل إلى سعر يتراوح بين 
300 و500 دوالر للبرميل، وهو أمر دفع رئيس��ة مجلس النواب 
األمريكي نانس��ي بيلوسي إلى »القفز« والحديث على عجل عن 
ضرورة رفض فك��رة المقاطعة النفطية، رغ��م أنها في نفس 

حزب بايدن. 
مالمح هذا اإلعالن الس��عودي »المقلق« للبيت األبيض تتركز 

في أمور عديدة مهمة:
أواًل: رفض »هشاش��ة« الموقف الحالي لإلدارة األمريكية تجاه 

إيران ودعمها للمليش��يات اإلرهابية حول العالم وعلى رأسها 
الحوثي��ون الذي��ن يطلق��ون صواريخه��م ومس��يراتهم يوميًا 
باتجاه الس��عودية وكذلك اإلمارات. والحزب الديمقراطي لديه 
»تاريخ فاضح« في تقديم التسهيالت إليران حتى »توغل« في 

ممارساتها ودعمها لإلرهاب. 
ثانيًا: هي رس��الة صريحة بأن مقدرات العالم وباألخص الدول 
الت��ي تمثل ق��وى مؤثرة عل��ى الخارطة الدولية وعلى رأس��ها 
الس��عودية وكذلك ينطبق الحال على روس��يا والصين وغيرها 
ليس��ت »لعبة« بي��د إدارة بايدن أو غيره، وليس��ت تلك القوى 
»تواب��ع« لنظام واش��نطن الذي يفعل ما يش��اء وقتما يش��اء، 

حسبما تقتضي مصلحته.
وأخيرًا: ثروات بلداننا وتقرير مصيرها وكيف تدار وكيف تصرف 
وكيف ُتس��عر وكيف تب��اع، كلها أم��ور تخضع لس��يادة دولنا، 
وليس ألمريكا أي حق للتحك��م فيها أو فرض مطالبات معينة 
تخدم مصلحتها في نفس الوقت الذي تعمل فيه على اإلضرار 

بدولنا ومحيطنا اإلقليمي. 
ج��و بايدن رس��ميًا على الورق هو الرئي��س األمريكي الذي جاء 
خلفًا للجمه��وري دونالد ترامب، لكن فعلي��ًا هناك كتيبة من 
الديمقراطيين الذين يمتلكون »س��جاًل أس��ود« تج��اه بلداننا 
الخليجية والعربية وتحديدًا الس��عودية واإلم��ارات والبحرين، 
هم من يديرون المشهد ويديرون بايدن، إذ إضافة إلى نائبته 
كامي��ال هاريس، يوجد هناك الرئيس األمريكي األس��بق باراك 

أوباما بصفة »مستشار« يهمس في أذن بايدن ويحركه، وهو 
الش��خص الذي أفرج عن مليارات ال��دوالرات اإليرانية المجمدة 
خالل فترة رئاسته لتستخدمها إيران في دعم اإلرهاب وتعزيز 
مليش��ياتها واستهداف بلداننا، دون نس��يان وجود »الحاقدة« 
عل��ى »درع الجزيرة الخليجي« هي��الري كلينتون التي كانت جل 
أمانيها رؤية البحرين تسقط أمام مخطط االنقالب اإليراني. 

في تقري��ر مثير لصحيف��ة »الوطن الس��عودية« قبل عامين، 
ُنش��رت بعض النقاط األساس��ية التي تكشف ما قدمه النظام 
الديمقراطي من خدمات إليران في عهد أوباما، وهي كاآلتي:

- التجاه��ل المتعم��د لش��بكات »ح��زب اهلل« الت��ي ته��رب 
الكوكايين واألسلحة وغسل األموال.

- العم��ل على زيادة دم��ج حزب اهلل في النظام السياس��ي في 
لبنان.

- اإلف��راج ع��ن 150 ملي��ار دوالر إلي��ران كان��ت مجمدة عقب 
االتفاق النووي.

- تقديم نحو ملياري دوالر إليران استخدمتها لتمويل عمليات 
إرهابية إليران.

- نقل��ت طائرات س��رًا 400 ملي��ون دوالر إلى طه��ران مقابل 
اإلفراج عن أربعة رهائن. 

وهن��اك أمور أكب��ر، لكن ما ذك��ر يكفي تمامًا إلدراك أس��باب 
»االعتداد الس��عودي الق��وي« في مقابل مطالب��ات أو باألصح 

»توسالت« بايدن.

05 أخبار الوطن

»المستشفيات الحكومية« توقع 
اتفاقية تعاون مع »خدمات مطار البحرين«

برعاي��ة كريمة م��ن رئيس المجل��س األعلى 
للصح��ة الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن 
عب��داهلل آل خليفة، ق��ام رئيس مجل��س أمناء 
المستش��فيات الحكومي��ة الش��يخ هش��ام بن 
عبدالعزي��ز آل خليف��ة بتوقي��ع عق��د اتفاقية 
تعاون مشترك بش��أن إدارة وتشغيل المطبخ 
الرئيس��ي بمجمع الس��لمانية الطبي من قبل 
ش��ركة )BDC( التابعة لش��ركة خدمات مطار 
البحرين )BAS(، وذل��ك لتوريد وجبات لجميع 
المرض��ى المقيمين، باإلضاف��ة إلى العاملين 

بالمجمع لمدة عامين وذلك بشكل يومي.
وق��ال رئي��س مجل��س أمن��اء المستش��فيات 

الحكومية الشيخ هشام بن عبدالعزيز 
آل خليف��ة إن ه��ذا التعاق��د يه��دف إل��ى رفع 
مستوى الخدمات المقدمة للمرضى المقيمين 
والعاملي��ن بمجم��ع الس��لمانية الطبي، حيث 
تحرص المستشفيات الحكومية على االهتمام 
بأعلى معايير ج��ودة األغذية الت��ي تقدمها، 
وذلك بما يس��اهم في تحسين الحالة الصحية 

والنفسية للمرضى المقيمين بالمجمع.
التنفي��ذي  الرئي��س  أش��ار  جانب��ه،  م��ن 
للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد محمد 
األنص��اري، إل��ى أن توقي��ع ه��ذه االتفاقي��ة 
يأت��ي انطالق��ًا م��ن توجيهات مجل��س أمناء 
المستش��فيات الحكومية الهادف��ة إلى توفير 
أعلى المس��تويات الخدماتية من حيث الجودة 

والكفاءة المقدمة بمجمع السلمانية الطبي.
وق��ال رئي��س مجل��س إدارة ش��ركة خدم��ات 
مطار البحرين باس وش��ركة ب��اس للتطوير، 
 )BAS( نبيل خالد كانو: »تفتخر ش��ركة باس
بافتتاح مرافقها الحديث��ة العام الماضي في 
منطق��ة البحري��ن العالمية لالس��تثمار تحت 

 )BDC( االس��م التجاري ش��ركة باس للتطوير
إس��تراتيجيات  أفض��ل  لمراع��اة  المصمم��ة 
التخطيط في مجال التموين باستخدام أحدث 
المعدات واألس��اليب الحديث��ة لضمان توفير 

إنتاجية عالية في بيئة صحية وآمنة«.
بتقدي��م   )BDC( ش��ركة  »تفتخ��ر  وأض��اف: 
خدم��ات التموي��ن عالي��ة الجودة م��ن جميع 
الموارد والخبرات الالزمة، حيث يمكن للشركة 
أن تلب��ي احتياج��ات أكثر الفعالي��ات رقيًا بما 
في ذلك المناس��بات الخاصة للشركات ومآدب 

العمل، إلى المناسبات غير الرسمية«.
وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة خدمات مطار 
 )BDC( البحرين باس وش��ركة باس للتطوير
المهن��دس محمد خلي��ل أحم��د: »تمثل هذه 

االتفاقي��ة نقط��ة تح��ول كبي��رة في مس��يرة 
عمل ش��ركة خدمات مطار البحرين حيث تعد 
من أوائل االتفاقيات المبرمة بش��كل مباش��ر 
لش��ركة ب��اس للتطوي��ر )BDC( ف��ي مج��ال 
التموي��ن«. وتأت��ي ه��ذه االتفاقية تماش��يًا 
م��ع رؤية ش��ركة خدمات مط��ار البحرين التي 
تضمنت إنشاء شركة مستقلة لتوفير خدمات 
متنوع��ة خارج مطار البحرين الدولي في قطاع 
الخدمات األمنية، والتموينية، وخدمات توفير 
العمالة والخدمات اللوجس��تية. حيث تتوسع 
الشركة حاليًا في قطاع التموين بشكل خاص 
ونتطلع إلى اإلعالن عن إبرام اتفاقيات جديدة 
ف��ي نط��اق خدماته��ا األخرى في المس��تقبل 

القريب.

محمد بن عبداهلل يفتتح
المؤتمر الثاني لألمراض الباطنية

يفتتح رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عب��داهلل آل خليفة، المؤتمر الثاني لألم��راض الباطنية الذي 
تنطلق أعماله اليوم بتنظيم من جامعة الخليج العربي بمشاركة 

44 متحدثًا من مختلف دول العالم.
ويناق��ش المؤتم��ر على مدى يومي��ن أهم القضاي��ا والمواضيع 
المتعلقة باألم��راض الباطنية بتفرعاتها وتخصصاتها الدقيقة 
ف��ي مجلس التعاون لدول الخليج العربي��ة، مع التعمق في مدى 
تأثير جانحة كورونا على صحة اإلنسان، ويأتي تنظيم كلية الطب 
والعل��وم الطبية بجامع��ة الخليج العربي له��ذا المؤتمر بهدف 
دعم قدرات األطب��اء وإطالع المهتمين على أحدث المس��تجدات 
العالجية ذات الصلة بهذا التخصص الحيوي الهام خاصة في ظل 

جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات صحية.
وق��ال رئيس المؤتمر، ورئيس قس��م األم��راض الباطنية بكلية 
الط��ب أمجد الب��از، إن المؤتمر الذي ينظم للم��رة الثانية يطرح 
مح��اور مهمة في كل تفرعات األمراض الباطنية كأمراض القلب 
واألوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم والسكري، وأمراض الكلى 
والكب��د والجه��از الهضمي، وأم��راض الغدد الصم��اء، وأمراض 
الدم واألورام الس��رطانية، إلى جانب أمراض الروماتزم، وأمراض 
الجهاز التنفسي والرعاية المركزة، واألمراض المعدية واألمراض 

العصبية.

 تدشين كتاب 
 معدالت اإلصابة بالسرطان 

في البحرين لألعوام 2018-2009

تح��ت رعاية رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة أقيم أمس حفل تدش��ين 
كتاب معدالت اإلصابة بالسرطان في مملكة البحرين لألعوام 
2009-2018 الصادر من مكت��ب المراجعة الطبية في وزارة 
الصحة وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في القطاع 

الصحي في مملكة البحرين.
وأش��ادت وزيرة الصحة فائقة الصالح بأهمية السجل الوطني 
للس��رطان تماش��يًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية من 
أجل إعداد البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وتوثيق أنماط 

المرض وقياس عبء السرطان.
وأك��دت على أهمية هذه اإلصدارات والتقارير اإلحصائية التي 
توفر كاف��ة البيانات والمعلومات المطلوب��ة في هذا المجال 
والتي تساهم في دعم ومس��اندة األبحاث الطبية والدراسات 

العلمية إلى جانب السياسات وبرامج العمل الحكومية.
وبين��ت رئيس مكتب المراجعة الطبي��ة إيمان جناحي أهمية 
سجل البحرين للسرطان كقاعدة بيانات أساسية لجميع مرضى 
السرطان من أجل تحديد أولويات مكافحة السرطان وعالجه، 
ويأت��ي هذا ضم��ن س��عي الحكوم��ة وجهوده��ا المتواصلة 

باالرتقاء بالخدمات الصحية في مملكة البحرين.
وأعربت عن ش��كرها لفريق عمل سجل البحرين للسرطان في 
مكت��ب المراجعة الطبي��ة بوزارة الصحة لم��ا بذلوه من أجل 

تطوير السجل الوطني للسرطان وإعداد التقارير الدورية.
وخالل حفل التدش��ين ت��م تقديم عرض لمع��دالت اإلصابة 
بالسرطان للسنوات 2009-2018 ومن ثم عرض فلم وثائقي 

عن سجل البحرين للسرطان.
وفي ختام الحفل، كّرم رئيس المجلس األعلى للصحة، ووزيرة 
الصحة، فريق العمل القائم على إعداد كتاب معدالت اإلصابة 
بالس��رطان وجمي��ع الجه��ات المس��اهمة في تزويد الس��جل 
الوطني ببيانات مرضى الس��رطان في مملكة البحرين معربًا 
عن جهود وزارة الصحة في نجاح الس��جل كما أكد على أهمية 
التع��اون بي��ن كافة األجه��زة الحكومية والخاص��ة لمواصلة 

العمل لتطوير الخدمات الصحية في مملكة البحرين.

l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t
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وزير العدل يشارك في مؤتمر 
ومعرض خدمات الحج والعمرة في جدة

شارك وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوق��اف الش��يخ خالد ب��ن علي  آل 
خليف��ة في افتت��اح مؤتم��ر خدمات 
الحج والعمرة بعن��وان »التحول نحو 
االبتكار«، تحت رعاية مستشار خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين أمي��ر منطق��ة 
مكة المكرمة األمي��ر خالد الفيصل، 
والعم��رة  الح��ج  وزارة  وتنظم��ه 
الس��عودية  العربي��ة  بالمملك��ة 
بالتع��اون مع برنام��ج خدمة ضيوف 
الرحمن أحد برامج رؤية الس��عودية 
2030 التنفيذية، والمنعقد في جدة 

من 21 إلى 23 مارس.
وأشاد وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
العلي��ا  اللجن��ة  رئي��س  واألوق��اف 
لش��ؤون الحج والعمرة بجهود خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده 
صاحب الس��مو الملكي األمير محمد 
بن سلمان في توفير كل سبل الدعم 
لتوفير أفضل الخدمات والتس��هيالت 

الحجاج  لي��ؤدي  الرحم��ان،  لضي��وف 
والمعتم��رون مناس��كهم بكل يس��ر 

وراحة وطمأنينة.
كم��ا التق��ى وزي��ر الع��دل م��ع وزير 
الح��ج والعم��رة بالمملك��ة العربية 
الس��عودية توفي��ق الربيع��ة، وجرى 
خالل اللقاء مناقش��ة أوج��ه التعاون 

المستمر في خدمة ضيوف الرحمن.
ويش��هد المؤتمر حض��ور وزراء أكثر 
من 20 دولة وشخصيات دبلوماسية 
وإعالمي��ة  واقتصادي��ة  واجتماعي��ة 
الموضوع��ات  أح��دث  الس��تعراض 
المتعلق��ة بالتح��ول نح��و االبت��كار 
وعوائ��ده على ه��ذا القط��اع الحيوي 

من خ��الل أربع جلس��ات وورش عمل 
بمش��اركة القي��ادات ف��ي القطاعات 
المختلف��ة، إضافة إلى إقامة معرض 
مصاح��ب تش��ارك في��ه القطاع��ات 
لع��رض  والعم��رة  بالح��ج  الخاص��ة 
منتجاته��ا وبرامجها وإبراز منجزاتها 

في خدمة ضيوف الرحمن.
كما يس��تعرض المؤتم��ر من خالل 
منص��ة » Haj Talk« الحوارية أفضل 
الممارسات واستعراض أفكار مبتكرة 
فعال��ة في عدة مواضيع متوائمة مع 
مستقبل المشاعر المقدسة كالمدن 
الذكي��ة ومناط��ق التطوي��ر الخاصة 
المقدسة، والتي  ومستقبل المشاعر 
تستهدف الريادة في استدامة إعمار 
المش��اعر المقدس��ة، من خالل أفكار 
ريادي��ة في تجربة الضيف والس��لوك 
االجتماع��ي وكيفي��ة تطبيقه��ا في 
المالمح  وأبرز  المقدس��ة،  المش��اعر 
والتطبيق��ات في بن��اء وإعمار المدن 

والمدن الذكية.

وزير التربية يتفقد أعمال تأهيل 
كلية عبداهلل بن خالد للدراسات اإلسالمية

بدأت أعم��ال الصيانة لتأهيل المبنى الذي س��تنتقل إليه 
كلية عب��داهلل بن خال��د للدراس��ات اإلس��المية، حيث تم 
مؤخ��رًا ترس��ية األعم��ال اإلنش��ائية للمش��روع من قبل 
مجل��س المناقص��ات والمزايدات، لتتولى وزارة األش��غال 

وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذه.
وف��ي هذا اإلطار، قام وزير التربية والتعليم رئيس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي بزيارة تفقدية 
إل��ى موقع الكلي��ة، اطل��ع خاللها عل��ى أعم��ال الصيانة، 
واستمع إلى شرح حول مواصفات المبنى الذي يتكون من 
ثالثة طواب��ق، ويحتوي على عدد من الفصول الدراس��ية 
والمكاتب اإلدارية ومعمل للكمبيوتر وغرفة للتدريب، إلى 
جانب المراف��ق الخدمية األخرى، حيث روعي في تصميمه 
أحدث المعايير العالمية المعتمدة في تصميم المنشآت 
التعليمية، والمواصف��ات الصديقة للبيئة التي يتم فيها 
ترش��يد الطاقة للحف��اظ على الم��وارد الطبيعية. وبهذه 
المناس��بة، أكد الوزير أن كلية عبداهلل بن خالد للدراسات 
اإلس��المية تشّكل إضافًة مميزة لمس��يرة التعليم العالي 

في مملك��ة البحرين، من خالل ما توف��ره من تخصصات 
ومناهج متطورة تؤكد على سماحة اإلسالم، وتعزز الروح 
الوطنية لدى منتسبيها، مش��يرًا إلى أن الكلية تهدف إلى 
إع��داد خريجي��ن متمكنين ف��ي مجاالت القضاء الش��رعي 
والش��ريعة اإلس��المية والصيرف��ة اإلس��المية، من خالل 

برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة.

مواصلة مشروع تطوير وتوسعة 
مركز الكويت الصحي بكرزكان

تزامنًا مع اس��تكمال اإلجراءات لبدء أعمال مشروع 
الصح��ي  الكوي��ت  بمرك��ز  والتوس��عة  التطوي��ر 
بك��رزكان، نظمت الرعاي��ة الصحي��ة األولية زيارة 
ميداني��ة للمرك��ز لالط��الع عل��ى مراح��ل التنفيذ 
القادم��ة والج��دول الزمن��ي المق��رر له��ا بحضور 
الرئيس التنفيذي لمراك��ز الرعاية الصحية األولية 
جليلة الس��يد، والتي أكدت على االلتزام بمواصلة 
تنفي��ذ خطط تطوير المنش��آت وصيان��ة المرافق 
الصحي��ة ف��ي جمي��ع المراك��ز الصحي��ة بمختلف 
محافظات المملكة، منوهًة بأن المواطن هو محور 
جميع مس��ارات التنمية وتوجه له جميع المشاريع 

واالستراتيجيات لتحقيق التطلعات المنشودة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/24/watan-20220324.pdf?1648096514
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/997550
https://alwatannews.net/article/997455
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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أح��رزت الطالب��ة البحرينية خديجة حس��ن صالح من مدرس��ة 
العه��د الزاه��ر الثانوي��ة للبن��ات الميدالي��ة البرونزي��ة ف��ي 
األولمبي��اد الخليجي للرياضيات والفيزياء، والذي نظمه مكتب 
التربي��ة العرب��ي ل��دول الخلي��ج، مؤخ��رًا، في مدين��ة الدمام 
بالمملكة العربية الس��عودية، برعاية صاحب السمو الملكي 
األمير س��عود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة 
الشرقية، بمشاركة 70 طالبًا وطالبة من دول مجلس التعاون 
واليم��ن. وأعرب��ت خديجة عن س��عادتها بهذا اإلنج��از الذي 
تهديه لوطنه��ا الغالي، والذي يعد نتيج��ة طبيعية الهتمام 
المدرسة بتطوير مهارات طالباتها ودعم تفوقهن ومواهبهن 
المبتك��رة، ومنه��ا  والمش��روعات  والمس��ابقات  باألنش��طة 
مش��روع »أقبل التحدي« الذي ينفذه قسم الرياضيات، ليكسب 
الطالب��ات قدرات إبداعية في هذه المادة األساس��ية المهمة. 
وأضافت أنه س��بق لها بدعم المعلمات تحقيق إنجازات أخرى 
في الرياضيات، منها المركز األول في مسابقة »عيون المجد«، 

إضاف��ًة إلى حصولها على الش��هادة االحترافي��ة )MOS ( من 
ش��ركة مايكروس��وفت، فهي من أبرز طالب��ات فريق التمكين 
الرقمي المدرس��ي، كما ش��اركت في إنجاز بحث علمي بعنوان 
»تقدي��ر الذات وعالقت��ه بالتحصيل الدراس��ي من وجهة نظر 
طالبات المس��توى الثاني الثانوي، وسبل تطويره في مدرسة 
العهد الزاهر الثانوية للبنات للعام الدراسي )2020-2019(«.

وأعرب��ت مديرة المدرس��ة نور الس��بيعي عن فخره��ا بتأهل 
طالبتي��ن له��ذه المنافس��ات الخليجي��ة، فإلى جان��ب خديجة 
ش��اركت الطالبة هبة الحس��ابي ع��ن فئة الفيزي��اء، حيث جاء 
ترشيحهما بناًء على قدراتهما وتفوقهما في هاتين المادتين، 
مش��يدًة بدع��م وزارة التربي��ة والتعليم للطلب��ة المتفوقين 
والمبدعي��ن. ويأتي ذلك ضمن حص��ول طلبة مملكة البحرين 
عل��ى 6 ميدالي��ات فضي��ة وبرونزية ف��ي األولمبي��اد الخليجي 
للرياضي��ات والفيزياء، تأكيدًا على ما وصلوا إليه من تميز في 

المواد العلمية.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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إنجازات شباب البحرين في المحافل اإلقليمية والدولية  
تؤكــد نجاح تجربة المملكة في تمكين الكوادر الوطنية 

الفتية لتصبح أنموذجًا مشرفًا على مستوى المنطقة.
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الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر
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 الفن المعاصر تستضيف 
بروفيسور النحت العالمي أسامة السروي

اس��تضافت جمعية البحرين للف��ن المعاصر 
بداي��ة هذا األس��بوع الفنان العالم��ي النحات 
أ.د أسامة الس��روي، أمين عام نقابة الفنانين 
التش��كيليين المصرية. وأستاذ فن النحت في 
جامعة حلوان بالقاهرة، والمستش��ار الثقافي 
الس��ابق لس��فارة جمهورية مصر العربية في 
موس��كو، ومدي��ر مكت��ب البعث��ة التعليمية 
في روس��يا. وهو نحات محترف ول��ه ٨٣ نصبًا 
الفن��ان  مختلف��ة.  دول  ع��دة  ف��ي  تذكاري��ًا 
الس��روي حاصل عل��ى دكتوراه ف��ي فن النحت 
من أكاديمي��ة الفنون الجميلة بمدينة س��ان 
بطرس بورج الروسية، وله أكثر من مؤلف في 
مجال الفنون بين النحت أهمها موسوعة الفن 

الروسي وهي مكونة من ٧ مجلدات.
وتأت��ي ه��ذه الزيارة ضم��ن برنام��ج جمعية 
الس��احة  إلث��راء  المعاص��ر  للف��ن  البحري��ن 

الفني��ة البحرينية وتطويعه��ا بخبرات فنانين 
أكاديميين محترفين ولصق��ل مهارات أعضاء 
وأيض��ًا  البحرينيي��ن  والفناني��ن  الجمعي��ة 
إلعطائهم فرصة لالحت��كاك عن قرب وتبادل 
الخب��رات ونقل صورة عن وع��ي الحركة الفنية 
التش��كيلية البحرينية. وصرح رئيس الجمعية 
خلي��ل المدهون أن اس��تضافة الفنان س��وف 
تضي��ف للحركة الفنية الكثير خاصة بالبرنامج 
المرس��وم والذي يش��مل محاضرات في تاريخ 
الف��ن وتقني��ات الرس��م والنح��ت المعاص��ر، 
ومع��رض فني خ��اص للفنان الدكتور أس��امة 
الس��روي، وورش عمل خاصة باألعضاء وورش 
عمل عام��ة للجمه��ور، كما أن الزيارة س��وف 
تختت��م بتدش��ين النص��ب الراب��ع والثمانين 
للفن��ان الس��روي وس��يكون عبارة ع��ن تمثال 

لشخصية بحرينية بارزة. 

هل عندنا أكل ودواء كافيان؟
المخ��زون الغذائ��ي يكفي ثالثة ش��هور هذا م��ا قاله خالد 
األمي��ن تاجر األغذي��ة المعروف، والمخ��زون الدوائي يكفي 
س��تة ش��هور هذا ما قاله د وليد المانع وكيل وزارة الصحة، 
فهل هذه المدة كافية؟ وهل العملية تقتصر على المخزون 
أم عل��ى ضمان سالس��ة اإلم��دادات أيض��ًا؟ وه��ل القياس 
يؤخذ فقط بالمدة الزمنية أم بحس��ب الظرف كهذه الحرب 
األوكراني��ة التي ال أحد يعلم إن كانت س��تنتهي قريبًا أم ال؟ 
»ال أعتقد كوجهة نظر خاصة أنها س��تنتهي قريبًا فحتى لو 
الرئيس األوكراني فكر أن يستسلم إلنقاذ بلده وشعبه، فلن 
تدعه الواليات المتح��دة يفعل ذلك، القرار أمريكي وأمريكا 
تبيع وتجرب كل األس��لحة على الجيش الروس��ي والعقوبات 
تضغ��ط على االقتص��اد الروس��ي وأوروبا أكث��ر تبعية من 
أي وق��ت مضى له��ا، وهذه فرصة يراد له��ا أن تطول« إنما 
موضوعن��ا هو انعكاس مث��ل هذه الظروف غير المس��تقرة 
وغير واضح��ة المدى على أمننا الغذائ��ي وأمننا الدوائي في 

البحرين. 
بعد الجائح��ة وبعد هذه الحرب المفاجئ��ة ثبت أننا بحاجة 
الس��تراتيجية بعي��دة الم��دى لهذي��ن العنصري��ن »الغذاء 
وال��دواء«، وال يمكن لهذه االس��تراتيجية أن تكون انفرادية 
أي أن تك��ون معزول��ة لمملكة البحرين فحس��ب بعيدًا عن 
أش��قائنا، فنح��ن بأم��س الحاج��ة للتكام��ل معه��م خاصة 
السعودية واإلمارات ومصر، األكثر ثقة وضمانًا لتكون لدينا 
استراتيجية موحدة تكاملية فيما بيننا لالعتماد على أنفسنا 
بهذي��ن العنصرين األمنيين فال يمكن الرهان على أي حليف 

أو شريك غير مضمون في مسألة تتعلق باستمرار الحياة. 
زراع��ة المواد األولي��ة للغ��ذاء وتربية الدواجن والمواش��ي 
وتصنيع ال��دواء أصبحت ال تق��ل عن التس��ليح أو الصناعات 
العس��كرية أهمية، واالكتفاء الذاتي أصبح ضرورة البد منها 

وليس ترفًا أو كماليات. 
ونحن كلما خضنا في هذا الموضوع نش��طنا أليام ثم نعاود 
الس��بات من جديد، ومل��ف األمن الغذائ��ي تتجاذبه أطراف 
ال تتكام��ل فيما بينها إنما تتنافس ف��ي موقع ليس مكانه 
التناف��س، فإذا كانت مش��كلة البحر مازلن��ا نعالجها ببطء 
ومازالت أط��راف نافذة تعيث في البحر فس��ادًا وهو المكان 
األكث��ر ضمان��ًا لنا ألن��ه حولنا م��ن كل اتج��اه، إن كان هذا 
القريب المتوفر لم ننج��ح بعد في معالجته معالجة جذرية 
فكيف س��نعمل على ما هو أبعد وأصعب؟ إن كنا لم نساهم 
ف��ي توفير حت��ى 50% من احتياجاتنا م��ن الخضروات وتلك 
أيضًا ممكنة لو اجتهدنا وركزنا أكثر وتدخلت الدولة في منع 
االحتكار وفتح أسواق اس��تيرادية أكثر وخاصة بالتعاون مع 

السعودية. 
ف��ي مصر تدخل الجيش في مس��ألة األم��ن الغذائي حماية 
للمواط��ن من مضاربات التجار فالعدي��د من المصانع تدار 
من قبل ش��ركات اإلنتاج الغذائي تابعة للقوات المس��لحة، 
األم��ر ال يت��رك جله لقواني��ن الس��وق المفتوحة ف��ي أمور 
معيشية أساسية كهذه، وإن اشتكى السوق من منافسة غير 
ش��ريفة ونتج عن ذلك توافر الس��لع بأسعار في متناول اليد 
للمواطن وضمن االكتف��اء الذاتي محليًا من اإلنتاج الزراعي 
فلتذهب قوانين السوق الحر للجحيم والتي ال ينتفع منها في 

هذه الحالة إال بضعة أفراد. 
األم��ن الغذائ��ي والدوائي مس��ألتان لم يعد هن��اك مجال 
لتأخيرهم��ا أكثر من ذلك في ظل األوضاع الدولية المتقلبة 

البد للدولة أن تتدخل.

  »ريا وسكينة« 
على مسرح الصالة الثقافية

هجوم شرس على بلدة 
أسترالية من »قمل الخشب«

بالتع��اون مع س��فارة جمهوري��ة مصر العربية ل��دى مملكة 
البحري��ن وضم��ن مهرج��ان ربي��ع الثقافة الس��ادس عش��ر، 
تس��تضيف الصال��ة الثقافي��ة الع��رض المعاصر ف��ي مصر 

والوطن العربي »ريا وسكينة« اليوم الخميس وغدًا الجمعة.
ويأتي العرض لشخصيتين شعبيتين تضاربت اآلراء حولهما، 
فهناك من اعتبرهما مجرمتي��ن وهناك من أعدهما بطلتين 
ضد االس��تعمار، وس��يأخذ هذا اإلنتاج المغاي��ر الجمهور إلى 
منظور آخر من خالل تحليل ش��خصيتيهما عاكس��ًا تش��ابكات 
وتداخالت وصراعات النفس البش��رية، ف��ي قالب من الرقص 

المعاصر الحداثي.

تعرضت بلدة في ش��رق أس��تراليا على بعد حوالي 600 ميل 
غرب بريسبان، إلى هجوم شرس من آالف الحشرات الساليدر، 
وت��م التقاط مقطع فيدي��و يرصد تحركهم وبأع��داد هائلة، 
كاد العدد الهائل من الزحف المخيف الذي يتحرك عبر التراب 

جعله يبدو وكأن سطح األرض نفسه.

 »البحرين 96.5« أول إذاعة
تدخل عالم NFT في المنطقة

أطلق��ت إذاع��ة البحرين 96.5 نس��ختها األول��ى المحدودة من 
الصكوك غير القابلة لالس��تبدال NFT والتي قامت بإنش��ائها 
فنانة NFT البحرينية لينا األيوبي. وجاء إطالق اإلذاعة للصكوك 
غي��ر القابل��ة لالس��تبدال NFT خ��الل مع��رض NFT األول في 
 NFT MENA EXHIBIT2022،الشرق األوسط وش��مال إفريقيا

وهو معرض فني يجمع بين العرض الرقمي والفعلي. 
والجدير ذكره أن إذاعة البحرين 96.5 هي الشريك اإلستراتيجي 
لهذا المعرض األول من نوعه في المنطقة. وقد لقي المعرض 
إقبااًل فاق التوقعات حيث زاد عدد الزوار بنسبة 300% عن العدد 
المتوق��ع، وحصل أكث��ر من 450 زائرًا عل��ى NFT اإلذاعة خالل 

المعرض.
وبهذه المناس��بة ق��ال الرئيس التنفيذي إلذاع��ة البحرين عمر 
ش��اهين: »نحن فخورون ج��دًا بأن تكون إذاع��ة البحرين رائدة 

ف��ي المنطقة وواحدة من أوائ��ل اإلذاعات في العالم التي تبادر 
بإنش��اء صك��وك NFT خاصة بها. وهذا جزء من اإلس��تراتيجية 
الرقمية إلذاعة البحرين لترس��يخ مكانتها في المس��تقبل وفي 

العالم الرقمي«.
وأض��اف: »نح��ن نهدف إل��ى تمكي��ن الموس��يقيين والمؤدين 
والفنانين وأصحاب المواهب الفنية من الحصول على حقوقهم 
وعائداته��م، وهو األمر الممكن بفضل NFT، ومن بين أفكارنا 
للمس��تقبل إقامة الحفالت الموس��يقية والفعاليات والعروض 
الت��ي تعتمد على NFT، ونتطلع إلى أن يأتي اليوم الذي تصبح 
في��ه إذاعة البحرين المزود المفضل للموس��يقى والترفيه على 
منص��ات ميتافيرس المختلف��ة، كما نتطلع إل��ى مواصلة هذه 
المس��يرة الرقمي��ة ألن��ه ال يزال هن��اك الكثير ال��ذي يمكن أن 

نفعله؛ فهي تحمل بحرًا من األفكار التي ال تنتهي«. عمر شاهين

طالبة بحرينية تحرز جائزة الرياضيات على مستوى الخليج

»تويتر« تسمح بتسجيل صور GIF من آيفون
ق��ال موق��ع The Verge إن تويتر ربما قام��ت بإلغاء قرار 
متعلق بمنتج س��يئ حقًا، ولكنها قامت بعد ذلك بإضافة 

منتج آخر جيد جدًا، على حد تعبير المصدر.
وذكر التقرير أن المنصة تس��مح للمس��تخدم بصنع صور 
 iOS مباشرة من تطبيق الكاميرا الموجود في نظام GIF

الذي يشغل هواتف آيفون.
ويمك��ن لهذه الخاصية الجدي��دة أن تكون طريقة مفيدة 
للمستخدم لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة في الشريط 

الزمني الخاص به دون الحاجة إلى رفع فيديو كامل.
وق��ال التقرير إن عملية تس��جيل مقطع GIF أمر س��هل.. 
ويمك��ن ألي مس��تخدم يمل��ك هات��ف آيف��ون أن يق��وم 
ببس��اطة بالضغط على زر نشر تغريدة جديدة والضغط 
على أيقونة الصورة، ومن ثم أيقونة الكاميرا، والتأكد من 

اختيار وضع GIF ثم الضغط مطواًل على زر التسجيل.

ونش��رت تويتر ص��ورة GIF خاصة بها لتظه��ر الخطوات 
التي على المستخدم أن يتبعها إلنجاز المهمة.

وكحال معظم صور GIF الموجودة في التغريدات، ال تبدو 
أن هناك طريقة لمشاركتها بسهولة خارج المنصة.. وفي 
ح��ال الضغ��ط على ال��زر األيمن في الم��اوس فوق صورة 
GIF، ال تظهر تويتر سوى خيار نسخ عنوان GIF، وال يوجد 
خي��ار لحفظ الصورة على الحاس��وب أو الهاتف.. وال تتوفر 

الخاصية إال في نظام iOS حاليًا
وعند الس��ؤال عم��ا إذا كانت الخاصية س��تصل إلى نظام 
أندرويد، قالت س��تيفاني كورتيز، متحدثة باس��م تويتر، 
إن المنصة س��تقوم بجمع اآلراء ع��ن الخاصية ألخذ فكرة 
عن التحديثات المس��تقبلية. لكنها لم تقدم أي تفاصيل 
متعلق��ة بالوقت الذي قد تصل في��ه الخاصية إلى أجهزة 

أندرويد.

بعد تفوقهن في التكنولوجيا

 34 طالبة ابتدائي يشّكلن 
فريق المدرسة للدعم التقني

ش��كلت 34 طالبة فريق الدعم التقن��ي للتعليم الرقمي في 
مدرس��ة المنهل االبتدائية للبنات، لتستفيد من جهودهن 

491 من زميالتهن في جميع الصفوف والمختبرات.
وجاءت ه��ذه الخطوة بعد تفوق هذه النخب��ة من الطالبات 
في برنام��ج التمكين الرقمي في التعليم، الذي تنفذه وزارة 
التربية والتعليم في جميع المدارس الحكومية، وبروز قدرات 
الفتة لديهن ف��ي التكنولوجيا، فبادرن بتقديم المس��اعدة 

التقنية لتيسير استخدام المنصات الرقمية واالفتراضية.
وت��م في اختيار عضوات الفري��ق مراعاة كونهن من مختلف 
الصفوف، وفق اش��تراطات خاصة، منها التمتع بروح القيادة 
والمبادرة ومهارات التواصل العالية، واإللمام التام بالبرامج 

الرقمية الحديثة.
وقالت الطالبة ش��يخة أبوالشوك إنها سعيدة بكونها ضمن 
هذا الفريق الذي اس��مه »آنس��ة رقمية«، في تجربة طورت 
قدرته��ا على اس��تخدام البرام��ج والتطبيق��ات بتفاصيلها 
الدقيق��ة، وس��اهمت ف��ي نش��ر ثقاف��ة االس��تخدام اآلمن 

للتكنولوجيا.
وأثن��ت ولية أم��ر الطالبة على هذا المش��روع الذي عزز لدى 
ابنتها مهارة التواصل مع زميالتها، والشغف بمعرفة كل ما 

هو جديد في عالم تكنولوجيا التعليم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/24/watan-20220324.pdf?1648096514
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/997554


العدد:  4909

P  12

Link

Link

P  9

Link

Link

Link

P  9

Link

local@albiladpress.com

الخميس 24 مارس 2022 - 21 شعبان 1443 - العدد 4909
09

يفتتح رئيس المجلس األعلى للصحة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبـــدهللا آل خليفـــة، المؤتمـــر الثانـــي 
لألمراض الباطنية الذي تنطلق أعماله 
فـــي فنـــدق  اليـــوم الخميـــس  صبـــاح 
ديبلومات راديســـون بلـــو بتنظيم من 
جامعـــة الخليج العربي بمشـــاركة 44 

متحدثًا من مختلف دول العالم.
يناقـــش المؤتمـــر علـــى مـــدى يوميـــن 
المتعلقـــة  والمواضيـــع  القضايـــا  أهـــم 

بتفرعاتهـــا  الباطنيـــة  باألمـــراض 
وتخصصاتهـــا الدقيقـــة فـــي مجلـــس 
العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
مـــع التعمـــق فـــي مـــدى تأثيـــر جانحة 
كورونـــا على صحـــة اإلنســـان، ويأتي 
تنظيـــم كليـــة الطـــب والعلـــوم الطبية 
بجامعة الخليـــج العربي لهذا المؤتمر؛ 
بهـــدف دعم قدرات األطبـــاء وإطالع 
المهتميـــن علـــى أحدث المســـتجدات 
العالجية ذات الصلـــة بهذا التخصص 
الحيـــوي المهـــم خصوصـــا فـــي ظـــل 
جائحـــة كورونـــا وما ترتـــب عليها من 

تداعيات صحية.
وقـــال رئيـــس المؤتمر، ورئيس قســـم 
األمـــراض الباطنية بكلية الطب أمجد 
البـــاز إن المؤتمـــر الـــذي ينظـــم للمـــرة 
الثانيـــة يطـــرح محاور مهمـــة في كل 
تفرعات األمـــراض الباطنية كأمراض 
القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة، وارتفـــاع 
ضغط الدم والسكري، وأمراض الكلى 
والكبـــد والجهـــاز الهضمـــي، وأمراض 
الغدد الصماء، وأمراض الدم واألورام 
أمـــراض  جانـــب  إلـــى  الســـرطانية، 
الروماتـــزم، أمـــراض الجهاز التنفســـي 

والرعاية المركزة، واألمراض المعدية 
واألمراض العصبية.

أطبـــاء  المؤتمـــر  فـــي  ويتحـــدث 
وأكاديمييـــن من عـــدة دول من بينها: 
العربيـــة  المملكـــة  البحريـــن،  مملكـــة 
دولـــة  الكويـــت،  دولـــة  الســـعودية، 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، ســـلطنة 
عمـــان، مصر. باإلضافة إلى متحدثين 
دوليين من إســـبانيا، ألمانيا، الواليات 
أن  ويتوقـــع  األمريكيـــة،  المتحـــدة 
يشـــارك فـــي المؤتمـــر أكثـــر مـــن 400 
مشـــارك مـــن األطبـــاء والمتخصصين 

فـــي األمـــراض الباطنية مـــن مختلف 
دول المنطقة، إضافـــة إلى طلبة كلية 
الطب، والباحثين في مجال األمراض 
الممرضيـــن،  واألطبـــاء،  الباطنيـــة، 

والعاملين الصحيين.
كمـــا وسيشـــهد المؤتمر انعقـــاد إحدى 
عشـــرة جلســـة متخصصة علـــى مدار 
ثالثـــة أيـــام، وهـــي تعـــادل 24 ســـاعة 
معتمـــدة، ويتوقـــع أن يخـــرج المؤتمر 
بمجمـــل  تتعلـــق  مهمـــة  بتوصيـــات 
األمراض السائدة في مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

المنامة ـ جامعة الخليج العربي

44 متحدثا عالميا في افتتاح مؤتمر األمراض الباطنية
يركز على تأثير الجائحة على الصحة واألورام السرطانية

الجفير - مركز عيسى الثقافي

الثالثـــاء  الثقافـــي مســـاء  مركـــز عيســـى  أقـــام 
الماضي حفل تدشـــين كتـــاب “البحرين.. تاريخ 
مـــن الريـــادة الصحيـــة” للباحث الطبيـــب محمد 
أحمـــد جوهر، حيث دشـــن نائـــب رئيس مجلس 
األمناء المدير التنفيذي للمركز الشـــيخ خالد بن 
خليفـــة آل خليفة الكتـــاب، وذلك بحضور رئيس 
مجلـــس أمناء المستشـــفيات الحكومية الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالعزيز آل خليفـــة، ووزير الصحة 
األســـبق علي فخرو، والرئيـــس التنفيذي لمراكز 

الرعاية الصحية األولية جليلة السيد جواد.
واســـتهل الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
كلمتـــه الترحيبية بتقديم خالص التهنئة والثناء 
للكـــوادر الطبيـــة والفريـــق الوطنـــي الطبي على 
التصـــدي  فـــي  البحريـــن  نجـــاح جهـــود مملكـــة 
لجائحـــة كورونـــا “كوفيد 19” بقيـــادة ولي العهد 

رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، مبينًا بأن هذا الكتاب 
يوثـــق أبـــرز إنجـــازات البحريـــن التاريخيـــة في 
مســـيرتها الرياديـــة الصحية، حيث يعـــد مرجعًا 

للباحثين والمهتمين.
وأشاد بمنهجية الكتاب الذي يروي مسيرة ريادة 
البحريـــن في القطاع الصحي ومكافحة األوبئة، 
ويوثق الحقـــب التاريخية بمختلف عهود حكام 
آل خليفة الكرام، مشيرًا إلى أن المؤلف استطاع 
والمخطوطـــات  التاريخيـــة  الوثائـــق  قـــراءة 
بموضوعيـــة ودقـــة أكبر من منطلـــق اختصاصه 
كطبيـــب قـــادر على اســـتنباط المفاهيـــم الطبية 

بتعمق وإدراك أكثر من المؤرخ العادي.
المديـــر  األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  ودعـــا 
التنفيذي للمركز في ختام كلمته جميع الشـــباب 
مـــن أصحـــاب المهـــن والتخصصـــات بالمبـــادرة 

بتوثيق إنجازات البحرين في مجاالتهم؛ إلثراء 
الساحة التاريخية الوطنية، مثمنًا جهود الكاتب 

في إعداد هذا المؤلف.
ومـــن جانبـــه، اســـتعرض مؤلـــف الكتـــاب جوهر 
خطـــوات إعـــداده الكتـــاب، مشـــيرًا إلـــى أن هذا 
اإلنجـــاز يعـــد اســـتكماالً لتوصيات النـــدوة التي 
أقامهـــا المركـــز قبـــل عاميـــن والتـــي تـــم خاللهـــا 
تقديـــم وثائـــق عمرهـــا أكثر من 100 عـــام تثبت 

جهود البحرين التاريخية في مكافحة األوبئة.
وذكر في عرضه مضامين الكتاب، حيث تناولت 
فصولـــه الـــدور الصحـــي الريـــادي الـــذي تميزت 
فيه البحريـــن انطالقًا من عهـــد صاحب العظمة 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين 
وتوابعهـــا وصوالً إلى العهد الزاهـــر لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
والذي استعرض تفاصيل اإلجراءات والقرارات 

المتخـــذة في تلك الحقب والتـــي بينتها الوثائق 
والمخطوطـــات التاريخيـــة، والنجاحـــات التـــي 
تـــم تحقيقها فـــي مكافحة األوبئة فـــي البحرين 
عبـــر تاريخهـــا، مؤكدًا إلـــى أن هـــذا الكتاب وثق 
لجائحـــة  تصديهـــا  خـــالل  البحريـــن  إلنجـــازات 

كورونا.
ومـــن جانبـــه، قـــال المعقـــب علـــي الصديقي إن 
الكتـــاب يمثـــل إضافة للبحث العلمـــي التاريخي 
في البحرين، مشـــيًرا أن المؤلـــف التزم بالقضايا 
الموضوعـــي  والتقســـيم  المنهجـــي  بالتماســـك 
واألمانـــة العلميـــة فـــي كتابتـــه، مـــن حيـــث دقة 
المعلومات التي وظفها بشكل سليم في البحث، 
واعتماده على مراجـــع عربية وأجنبية متنوعة، 
قديمـــة،  وصحـــف  ووثائـــق  وبحـــوث  وكتـــب 
موضحـــًا بأن الكاتب أعطى قيمـــة علمية، ودقة 
منهجية، من خالل تعامله مع موضوع الدراســـة 

تحـــول  وثـــق خاللـــه مراحـــل  بطابـــع شـــمولي، 
الشـــأن الصحي في البحرين، وبروز المؤسسات 

والهياكل اإلدارية وتطوراتها.
وتضمـــن الكتاب خمســـة فصول تؤرخ لمســـيرة 
الريـــادة الصحيـــة فـــي عهـــود حـــكام البحريـــن، 
كمـــا تضمـــن الكتاب كلمـــة تقديميـــة لعلي فخرو 

باعتباره أول وزير صحة في دولة البحرين.
ومحمـــد أحمـــد جوهر هـــو طبيب جراحـــة الفم 
والوجه والفكين وباحث بحريني، التحق للعمل 
بـــوزارة الصحة منذ 2009م، وشـــارك في العديد 
من اللجـــان النوعية بالوزارة، وتطوع للعمل في 
الصفـــوف األمامية ضمن فريـــق البحرين الطبي 
لمواجهـــة جائحة فيروس كورونـــا )كوفيد19-(، 
كمـــا أنـــه ناشـــط فـــي مجـــال التوعيـــة الصحيـــة 
المجتمعيـــة، ولـــه اهتمامـــات بحثية فـــي مجال 

التاريخ والصحة العامة.

خالد بن خليفة: قدرة المؤلف على التوثيق بصورة أدق

“عيسى الثقافي” يدشن  كتاب “البحرين .. تاريخ من الريادة الصحية”

المنامة - مجمع السلمانية الطبي

برعاية رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، وقع رئيس مجلس أمناء المستشــفيات 
الحكومية الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، اتفاقية تعاون مشتركة بشأن إدارة وتشغيل المطبخ الرئيس بمجمع السلمانية 
الطبــي مــن قبــل شــركة )BDC( التابعــة لشــركة خدمــات مطــار البحريــن )BAS(، وذلــك لتوريد وجبــات لجميع المرضــى المقيمين 

باإلضافة إلى العاملين بالمجمع لمدة عامين وذلك بشكل يومي.

وصرح الشـــيخ هشـــام بن عبدالعزيز 
آل خليفـــة بـــأن هـــذا التعاقـــد يهدف 
إلـــى رفع مســـتوى الخدمات المقدمة 
للمرضـــى المقيمين والعاملين بمجمع 
تحـــرص  حيـــث  الطبـــي،  الســـلمانية 
علـــى  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
االهتمام بأعلى معايير جودة األغذية 
التـــي تقدمهـــا، وذلك بما يســـاهم في 
تحســـين الحالـــة الصحية والنفســـية 

للمرضى المقيمين بالمجمع.
مـــن جانبـــه، أشـــار الرئيـــس التنفيذي 
أحمـــد  الحكوميـــة،  للمستشـــفيات 
محمـــد األنصـــاري، بـــأن توقيـــع هـــذه 
االتفاقية يأتي انطالقًا من توجيهات 

المستشـــفيات  أمنـــاء  مجلـــس 
أعلـــى  لتوفيـــر  الهادفـــة؛  الحكوميـــة 
المســـتويات الخدماتيـــة مـــن حيـــث 
الجـــودة والكفـــاءة المقدمـــة بمجمـــع 

السلمانية الطبي. 
وبهذه المناســـبة، قال رئيس مجلس 
إدارة شـــركة خدمات مطـــار البحرين 
بـــاس وشـــركة بـــاس للتطويـــر، نبيل 
بـــاس  شـــركة  “تفتخـــر  كانـــو:  خالـــد 
العـــام  الحديثـــة  مرافقهـــا  بافتتـــاح 
البحريـــن  منطقـــة  فـــي  الماضـــي 
االســـم  لالســـتثمار تحت  العالميـــة 
للتطويـــر  بـــاس  شـــركة  التجـــاري 
أفضـــل  لمراعـــاة  المصممـــة   )BDC(

إســـتراتيجيات التخطيط في مجال 
التموين باســـتخدام أحدث المعدات 
واألســـاليب الحديثة؛ لضمـــان توفير 
صحيـــة  بيئـــة  فـــي  عاليـــة  انتاجيـــة 

وآمنة. 
 )BDC( شـــركة  تفتخـــر  وأضـــاف: 
عاليـــة  التمويـــن  خدمـــات  بتقديـــم 
الجـــودة من جميع الموارد والخبرات 
الالزمة، حيث يمكن للشركة أن تلبي 
احتياجـــات أكثـــر الفعاليـــات رقًيا بما 
في ذلك المناسبات الخاصة للشركات 
ومـــآدب العمـــل، إلى المناســـبات غير 

الرسمية.
وأضـــاف الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 

خدمات مطار البحرين باس وشـــركة 
بـــاس للتطويـــر محمـــد خليـــل أحمد: 
تمثـــل هـــذه االتفاقيـــة نقطـــة تحول 
كبيرة في مسيرة عمل شركة خدمات 
مطـــار البحرين، حيـــث تعد من أوائل 
االتفاقيـــات المبرمـــة بشـــكل مباشـــر 
لشـــركة بـــاس للتطويـــر )BDC( فـــي 
مجال التموين. وتأتي هذه االتفاقية 
تماشيًا مع رؤية شركة خدمات مطار 
البحرين والتي تضمنت إنشاء شركة 
لتوفيـــر خدمـــات متنوعـــه  مســـتقلة 
خـــارج مطـــار البحريـــن الدولـــي فـــي 
قطـــاع الخدمات األمنيـــة، التموينية، 
خدمـــات توفيـــر العمالـــة والخدمات 
اللوجســـتية، حيث تتوســـع الشـــركة 
التمويـــن بشـــكل  فـــي قطـــاع  حاليـــا 
خـــاص ونتطلع إلى اإلعالن عن إبرام 
اتفاقيات جديدة في نطاق خدماتها 

األخرى في المستقبل القريب.

هشام بن عبدالعزيز: هدفنا رفع مستوى الخدمات في المستشفى

“بــــــاس” تــــورد وجـبـــــات مــرضـــى السـلمانيــــة

الشيخ محمد بن عبدالله

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت 
آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
خليفـــة، أقيـــم أمـــس حفل تدشـــين كتـــاب معدالت 
اإلصابـــة بالســـرطان فـــي مملكـــة البحريـــن لألعوام 
2018-2009 الصـــادر مـــن مكتـــب المراجعة الطبية 
فـــي وزارة الصحـــة وبحضـــور عـــدد مـــن الـــوزراء 
وكبـــار المســـؤولين في القطاع الصحـــي في مملكة 

البحرين.
وأشـــادت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح بأهميـــة 
الســـجل الوطنـــي للســـرطان تماشـــيا مـــع توصيات 
منظمـــة الصحـــة العالمية؛ من أجل إعـــداد البرنامج 
الوطني لمكافحة الســـرطان وتوثيق أنماط المرض 

وقياس عبء السرطان.
والتقاريـــر  اإلصـــدارات  هـــذه  أهميـــة  وأكـــدت 

اإلحصائيـــة التي توفـــر كافة البيانـــات والمعلومات 
المطلوبـــة فـــي هذا المجال والتي تســـاهم في دعم 
ومســـاندة األبحاث الطبية والدراســـات العلمية إلى 

جانب السياسات وبرامج العمل الحكومية.
كمـــا بينـــت رئيـــس مكتـــب المراجعة الطبيـــة إيمان 
جناحي بأهمية ســـجل البحرين للســـرطان كقاعدة 

بيانات أساســـية لجميع مرضى الســـرطان؛ من أجل 
تحديد أولويات مكافحة السرطان وعالجه، ويأتي 
هـــذا ضمن ســـعي الحكومـــة وجهودهـــا المتواصلة 

باالرتقاء بالخدمات الصحية في مملكة البحرين.
وخالل حفل التدشـــين، تم تقديـــم عرض لمعدالت 
اإلصابة بالســـرطان للسنوات 2018-2009 ومن ثم 

عرض فلم وثائقي عن سجل البحرين للسرطان.
وفـــي ختـــام الحفل، كـــّرم رئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحـــة، ووزيـــرة الصحة، فريق العمـــل القائم على 
إعـــداد كتـــاب معـــدالت اإلصابة بالســـرطان وجميع 
الجهـــات المســـاهمة فـــي تزويـــد الســـجل الوطنـــي 
ببيانـــات مرضـــى الســـرطان فـــي مملكـــة البحريـــن، 
معربا عـــن جهود وزارة الصحة في نجاح الســـجل، 
كما أكد أهمية التعاون بين كافة األجهزة الحكومية 
الخدمـــات  لتطويـــر  العمـــل  لمواصلـــة  والخاصـــة؛ 

الصحية في مملكة البحرين.

محمد بن عبداهلل: تعاون حكومي لتطوير الخدمات الصحية

االرتكـاز علـى سجـل البحريـن للسرطان لتحديد العـالج
المنامة - وزارة الصحة
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يفتتح رئيس المجلس األعلى للصحة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبـــدهللا آل خليفـــة، المؤتمـــر الثانـــي 
لألمراض الباطنية الذي تنطلق أعماله 
فـــي فنـــدق  اليـــوم الخميـــس  صبـــاح 
ديبلومات راديســـون بلـــو بتنظيم من 
جامعـــة الخليج العربي بمشـــاركة 44 

متحدثًا من مختلف دول العالم.
يناقـــش المؤتمـــر علـــى مـــدى يوميـــن 
المتعلقـــة  والمواضيـــع  القضايـــا  أهـــم 

بتفرعاتهـــا  الباطنيـــة  باألمـــراض 
وتخصصاتهـــا الدقيقـــة فـــي مجلـــس 
العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
مـــع التعمـــق فـــي مـــدى تأثيـــر جانحة 
كورونـــا على صحـــة اإلنســـان، ويأتي 
تنظيـــم كليـــة الطـــب والعلـــوم الطبية 
بجامعة الخليـــج العربي لهذا المؤتمر؛ 
بهـــدف دعم قدرات األطبـــاء وإطالع 
المهتميـــن علـــى أحدث المســـتجدات 
العالجية ذات الصلـــة بهذا التخصص 
الحيـــوي المهـــم خصوصـــا فـــي ظـــل 
جائحـــة كورونـــا وما ترتـــب عليها من 

تداعيات صحية.
وقـــال رئيـــس المؤتمر، ورئيس قســـم 
األمـــراض الباطنية بكلية الطب أمجد 
البـــاز إن المؤتمـــر الـــذي ينظـــم للمـــرة 
الثانيـــة يطـــرح محاور مهمـــة في كل 
تفرعات األمـــراض الباطنية كأمراض 
القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة، وارتفـــاع 
ضغط الدم والسكري، وأمراض الكلى 
والكبـــد والجهـــاز الهضمـــي، وأمراض 
الغدد الصماء، وأمراض الدم واألورام 
أمـــراض  جانـــب  إلـــى  الســـرطانية، 
الروماتـــزم، أمـــراض الجهاز التنفســـي 

والرعاية المركزة، واألمراض المعدية 
واألمراض العصبية.

أطبـــاء  المؤتمـــر  فـــي  ويتحـــدث 
وأكاديمييـــن من عـــدة دول من بينها: 
العربيـــة  المملكـــة  البحريـــن،  مملكـــة 
دولـــة  الكويـــت،  دولـــة  الســـعودية، 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، ســـلطنة 
عمـــان، مصر. باإلضافة إلى متحدثين 
دوليين من إســـبانيا، ألمانيا، الواليات 
أن  ويتوقـــع  األمريكيـــة،  المتحـــدة 
يشـــارك فـــي المؤتمـــر أكثـــر مـــن 400 
مشـــارك مـــن األطبـــاء والمتخصصين 

فـــي األمـــراض الباطنية مـــن مختلف 
دول المنطقة، إضافـــة إلى طلبة كلية 
الطب، والباحثين في مجال األمراض 
الممرضيـــن،  واألطبـــاء،  الباطنيـــة، 

والعاملين الصحيين.
كمـــا وسيشـــهد المؤتمر انعقـــاد إحدى 
عشـــرة جلســـة متخصصة علـــى مدار 
ثالثـــة أيـــام، وهـــي تعـــادل 24 ســـاعة 
معتمـــدة، ويتوقـــع أن يخـــرج المؤتمر 
بمجمـــل  تتعلـــق  مهمـــة  بتوصيـــات 
األمراض السائدة في مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

المنامة ـ جامعة الخليج العربي

44 متحدثا عالميا في افتتاح مؤتمر األمراض الباطنية
يركز على تأثير الجائحة على الصحة واألورام السرطانية

الجفير - مركز عيسى الثقافي

الثالثـــاء  الثقافـــي مســـاء  مركـــز عيســـى  أقـــام 
الماضي حفل تدشـــين كتـــاب “البحرين.. تاريخ 
مـــن الريـــادة الصحيـــة” للباحث الطبيـــب محمد 
أحمـــد جوهر، حيث دشـــن نائـــب رئيس مجلس 
األمناء المدير التنفيذي للمركز الشـــيخ خالد بن 
خليفـــة آل خليفة الكتـــاب، وذلك بحضور رئيس 
مجلـــس أمناء المستشـــفيات الحكومية الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالعزيز آل خليفـــة، ووزير الصحة 
األســـبق علي فخرو، والرئيـــس التنفيذي لمراكز 

الرعاية الصحية األولية جليلة السيد جواد.
واســـتهل الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
كلمتـــه الترحيبية بتقديم خالص التهنئة والثناء 
للكـــوادر الطبيـــة والفريـــق الوطنـــي الطبي على 
التصـــدي  فـــي  البحريـــن  نجـــاح جهـــود مملكـــة 
لجائحـــة كورونـــا “كوفيد 19” بقيـــادة ولي العهد 

رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، مبينًا بأن هذا الكتاب 
يوثـــق أبـــرز إنجـــازات البحريـــن التاريخيـــة في 
مســـيرتها الرياديـــة الصحية، حيث يعـــد مرجعًا 

للباحثين والمهتمين.
وأشاد بمنهجية الكتاب الذي يروي مسيرة ريادة 
البحريـــن في القطاع الصحي ومكافحة األوبئة، 
ويوثق الحقـــب التاريخية بمختلف عهود حكام 
آل خليفة الكرام، مشيرًا إلى أن المؤلف استطاع 
والمخطوطـــات  التاريخيـــة  الوثائـــق  قـــراءة 
بموضوعيـــة ودقـــة أكبر من منطلـــق اختصاصه 
كطبيـــب قـــادر على اســـتنباط المفاهيـــم الطبية 

بتعمق وإدراك أكثر من المؤرخ العادي.
المديـــر  األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  ودعـــا 
التنفيذي للمركز في ختام كلمته جميع الشـــباب 
مـــن أصحـــاب المهـــن والتخصصـــات بالمبـــادرة 

بتوثيق إنجازات البحرين في مجاالتهم؛ إلثراء 
الساحة التاريخية الوطنية، مثمنًا جهود الكاتب 

في إعداد هذا المؤلف.
ومـــن جانبـــه، اســـتعرض مؤلـــف الكتـــاب جوهر 
خطـــوات إعـــداده الكتـــاب، مشـــيرًا إلـــى أن هذا 
اإلنجـــاز يعـــد اســـتكماالً لتوصيات النـــدوة التي 
أقامهـــا المركـــز قبـــل عاميـــن والتـــي تـــم خاللهـــا 
تقديـــم وثائـــق عمرهـــا أكثر من 100 عـــام تثبت 

جهود البحرين التاريخية في مكافحة األوبئة.
وذكر في عرضه مضامين الكتاب، حيث تناولت 
فصولـــه الـــدور الصحـــي الريـــادي الـــذي تميزت 
فيه البحريـــن انطالقًا من عهـــد صاحب العظمة 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين 
وتوابعهـــا وصوالً إلى العهد الزاهـــر لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
والذي استعرض تفاصيل اإلجراءات والقرارات 

المتخـــذة في تلك الحقب والتـــي بينتها الوثائق 
والمخطوطـــات التاريخيـــة، والنجاحـــات التـــي 
تـــم تحقيقها فـــي مكافحة األوبئة فـــي البحرين 
عبـــر تاريخهـــا، مؤكدًا إلـــى أن هـــذا الكتاب وثق 
لجائحـــة  تصديهـــا  خـــالل  البحريـــن  إلنجـــازات 

كورونا.
ومـــن جانبـــه، قـــال المعقـــب علـــي الصديقي إن 
الكتـــاب يمثـــل إضافة للبحث العلمـــي التاريخي 
في البحرين، مشـــيًرا أن المؤلـــف التزم بالقضايا 
الموضوعـــي  والتقســـيم  المنهجـــي  بالتماســـك 
واألمانـــة العلميـــة فـــي كتابتـــه، مـــن حيـــث دقة 
المعلومات التي وظفها بشكل سليم في البحث، 
واعتماده على مراجـــع عربية وأجنبية متنوعة، 
قديمـــة،  وصحـــف  ووثائـــق  وبحـــوث  وكتـــب 
موضحـــًا بأن الكاتب أعطى قيمـــة علمية، ودقة 
منهجية، من خالل تعامله مع موضوع الدراســـة 

تحـــول  وثـــق خاللـــه مراحـــل  بطابـــع شـــمولي، 
الشـــأن الصحي في البحرين، وبروز المؤسسات 

والهياكل اإلدارية وتطوراتها.
وتضمـــن الكتاب خمســـة فصول تؤرخ لمســـيرة 
الريـــادة الصحيـــة فـــي عهـــود حـــكام البحريـــن، 
كمـــا تضمـــن الكتاب كلمـــة تقديميـــة لعلي فخرو 

باعتباره أول وزير صحة في دولة البحرين.
ومحمـــد أحمـــد جوهر هـــو طبيب جراحـــة الفم 
والوجه والفكين وباحث بحريني، التحق للعمل 
بـــوزارة الصحة منذ 2009م، وشـــارك في العديد 
من اللجـــان النوعية بالوزارة، وتطوع للعمل في 
الصفـــوف األمامية ضمن فريـــق البحرين الطبي 
لمواجهـــة جائحة فيروس كورونـــا )كوفيد19-(، 
كمـــا أنـــه ناشـــط فـــي مجـــال التوعيـــة الصحيـــة 
المجتمعيـــة، ولـــه اهتمامـــات بحثية فـــي مجال 

التاريخ والصحة العامة.

خالد بن خليفة: قدرة المؤلف على التوثيق بصورة أدق

“عيسى الثقافي” يدشن  كتاب “البحرين .. تاريخ من الريادة الصحية”

المنامة - مجمع السلمانية الطبي

برعاية رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، وقع رئيس مجلس أمناء المستشــفيات 
الحكومية الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، اتفاقية تعاون مشتركة بشأن إدارة وتشغيل المطبخ الرئيس بمجمع السلمانية 
الطبــي مــن قبــل شــركة )BDC( التابعــة لشــركة خدمــات مطــار البحريــن )BAS(، وذلــك لتوريد وجبــات لجميع المرضــى المقيمين 

باإلضافة إلى العاملين بالمجمع لمدة عامين وذلك بشكل يومي.

وصرح الشـــيخ هشـــام بن عبدالعزيز 
آل خليفـــة بـــأن هـــذا التعاقـــد يهدف 
إلـــى رفع مســـتوى الخدمات المقدمة 
للمرضـــى المقيمين والعاملين بمجمع 
تحـــرص  حيـــث  الطبـــي،  الســـلمانية 
علـــى  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
االهتمام بأعلى معايير جودة األغذية 
التـــي تقدمهـــا، وذلك بما يســـاهم في 
تحســـين الحالـــة الصحية والنفســـية 

للمرضى المقيمين بالمجمع.
مـــن جانبـــه، أشـــار الرئيـــس التنفيذي 
أحمـــد  الحكوميـــة،  للمستشـــفيات 
محمـــد األنصـــاري، بـــأن توقيـــع هـــذه 
االتفاقية يأتي انطالقًا من توجيهات 

المستشـــفيات  أمنـــاء  مجلـــس 
أعلـــى  لتوفيـــر  الهادفـــة؛  الحكوميـــة 
المســـتويات الخدماتيـــة مـــن حيـــث 
الجـــودة والكفـــاءة المقدمـــة بمجمـــع 

السلمانية الطبي. 
وبهذه المناســـبة، قال رئيس مجلس 
إدارة شـــركة خدمات مطـــار البحرين 
بـــاس وشـــركة بـــاس للتطويـــر، نبيل 
بـــاس  شـــركة  “تفتخـــر  كانـــو:  خالـــد 
العـــام  الحديثـــة  مرافقهـــا  بافتتـــاح 
البحريـــن  منطقـــة  فـــي  الماضـــي 
االســـم  لالســـتثمار تحت  العالميـــة 
للتطويـــر  بـــاس  شـــركة  التجـــاري 
أفضـــل  لمراعـــاة  المصممـــة   )BDC(

إســـتراتيجيات التخطيط في مجال 
التموين باســـتخدام أحدث المعدات 
واألســـاليب الحديثة؛ لضمـــان توفير 
صحيـــة  بيئـــة  فـــي  عاليـــة  انتاجيـــة 

وآمنة. 
 )BDC( شـــركة  تفتخـــر  وأضـــاف: 
عاليـــة  التمويـــن  خدمـــات  بتقديـــم 
الجـــودة من جميع الموارد والخبرات 
الالزمة، حيث يمكن للشركة أن تلبي 
احتياجـــات أكثـــر الفعاليـــات رقًيا بما 
في ذلك المناسبات الخاصة للشركات 
ومـــآدب العمـــل، إلى المناســـبات غير 

الرسمية.
وأضـــاف الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 

خدمات مطار البحرين باس وشـــركة 
بـــاس للتطويـــر محمـــد خليـــل أحمد: 
تمثـــل هـــذه االتفاقيـــة نقطـــة تحول 
كبيرة في مسيرة عمل شركة خدمات 
مطـــار البحرين، حيـــث تعد من أوائل 
االتفاقيـــات المبرمـــة بشـــكل مباشـــر 
لشـــركة بـــاس للتطويـــر )BDC( فـــي 
مجال التموين. وتأتي هذه االتفاقية 
تماشيًا مع رؤية شركة خدمات مطار 
البحرين والتي تضمنت إنشاء شركة 
لتوفيـــر خدمـــات متنوعـــه  مســـتقلة 
خـــارج مطـــار البحريـــن الدولـــي فـــي 
قطـــاع الخدمات األمنيـــة، التموينية، 
خدمـــات توفيـــر العمالـــة والخدمات 
اللوجســـتية، حيث تتوســـع الشـــركة 
التمويـــن بشـــكل  فـــي قطـــاع  حاليـــا 
خـــاص ونتطلع إلى اإلعالن عن إبرام 
اتفاقيات جديدة في نطاق خدماتها 

األخرى في المستقبل القريب.

هشام بن عبدالعزيز: هدفنا رفع مستوى الخدمات في المستشفى

“بــــــاس” تــــورد وجـبـــــات مــرضـــى السـلمانيــــة

الشيخ محمد بن عبدالله

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت 
آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
خليفـــة، أقيـــم أمـــس حفل تدشـــين كتـــاب معدالت 
اإلصابـــة بالســـرطان فـــي مملكـــة البحريـــن لألعوام 
2018-2009 الصـــادر مـــن مكتـــب المراجعة الطبية 
فـــي وزارة الصحـــة وبحضـــور عـــدد مـــن الـــوزراء 
وكبـــار المســـؤولين في القطاع الصحـــي في مملكة 

البحرين.
وأشـــادت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح بأهميـــة 
الســـجل الوطنـــي للســـرطان تماشـــيا مـــع توصيات 
منظمـــة الصحـــة العالمية؛ من أجل إعـــداد البرنامج 
الوطني لمكافحة الســـرطان وتوثيق أنماط المرض 

وقياس عبء السرطان.
والتقاريـــر  اإلصـــدارات  هـــذه  أهميـــة  وأكـــدت 

اإلحصائيـــة التي توفـــر كافة البيانـــات والمعلومات 
المطلوبـــة فـــي هذا المجال والتي تســـاهم في دعم 
ومســـاندة األبحاث الطبية والدراســـات العلمية إلى 

جانب السياسات وبرامج العمل الحكومية.
كمـــا بينـــت رئيـــس مكتـــب المراجعة الطبيـــة إيمان 
جناحي بأهمية ســـجل البحرين للســـرطان كقاعدة 

بيانات أساســـية لجميع مرضى الســـرطان؛ من أجل 
تحديد أولويات مكافحة السرطان وعالجه، ويأتي 
هـــذا ضمن ســـعي الحكومـــة وجهودهـــا المتواصلة 

باالرتقاء بالخدمات الصحية في مملكة البحرين.
وخالل حفل التدشـــين، تم تقديـــم عرض لمعدالت 
اإلصابة بالســـرطان للسنوات 2018-2009 ومن ثم 

عرض فلم وثائقي عن سجل البحرين للسرطان.
وفـــي ختـــام الحفل، كـــّرم رئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحـــة، ووزيـــرة الصحة، فريق العمـــل القائم على 
إعـــداد كتـــاب معـــدالت اإلصابة بالســـرطان وجميع 
الجهـــات المســـاهمة فـــي تزويـــد الســـجل الوطنـــي 
ببيانـــات مرضـــى الســـرطان فـــي مملكـــة البحريـــن، 
معربا عـــن جهود وزارة الصحة في نجاح الســـجل، 
كما أكد أهمية التعاون بين كافة األجهزة الحكومية 
الخدمـــات  لتطويـــر  العمـــل  لمواصلـــة  والخاصـــة؛ 

الصحية في مملكة البحرين.

محمد بن عبداهلل: تعاون حكومي لتطوير الخدمات الصحية

االرتكـاز علـى سجـل البحريـن للسرطان لتحديد العـالج
المنامة - وزارة الصحة
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المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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يفتتح رئيس المجلس األعلى للصحة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبـــدهللا آل خليفـــة، المؤتمـــر الثانـــي 
لألمراض الباطنية الذي تنطلق أعماله 
فـــي فنـــدق  اليـــوم الخميـــس  صبـــاح 
ديبلومات راديســـون بلـــو بتنظيم من 
جامعـــة الخليج العربي بمشـــاركة 44 

متحدثًا من مختلف دول العالم.
يناقـــش المؤتمـــر علـــى مـــدى يوميـــن 
المتعلقـــة  والمواضيـــع  القضايـــا  أهـــم 

بتفرعاتهـــا  الباطنيـــة  باألمـــراض 
وتخصصاتهـــا الدقيقـــة فـــي مجلـــس 
العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
مـــع التعمـــق فـــي مـــدى تأثيـــر جانحة 
كورونـــا على صحـــة اإلنســـان، ويأتي 
تنظيـــم كليـــة الطـــب والعلـــوم الطبية 
بجامعة الخليـــج العربي لهذا المؤتمر؛ 
بهـــدف دعم قدرات األطبـــاء وإطالع 
المهتميـــن علـــى أحدث المســـتجدات 
العالجية ذات الصلـــة بهذا التخصص 
الحيـــوي المهـــم خصوصـــا فـــي ظـــل 
جائحـــة كورونـــا وما ترتـــب عليها من 

تداعيات صحية.
وقـــال رئيـــس المؤتمر، ورئيس قســـم 
األمـــراض الباطنية بكلية الطب أمجد 
البـــاز إن المؤتمـــر الـــذي ينظـــم للمـــرة 
الثانيـــة يطـــرح محاور مهمـــة في كل 
تفرعات األمـــراض الباطنية كأمراض 
القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة، وارتفـــاع 
ضغط الدم والسكري، وأمراض الكلى 
والكبـــد والجهـــاز الهضمـــي، وأمراض 
الغدد الصماء، وأمراض الدم واألورام 
أمـــراض  جانـــب  إلـــى  الســـرطانية، 
الروماتـــزم، أمـــراض الجهاز التنفســـي 

والرعاية المركزة، واألمراض المعدية 
واألمراض العصبية.

أطبـــاء  المؤتمـــر  فـــي  ويتحـــدث 
وأكاديمييـــن من عـــدة دول من بينها: 
العربيـــة  المملكـــة  البحريـــن،  مملكـــة 
دولـــة  الكويـــت،  دولـــة  الســـعودية، 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، ســـلطنة 
عمـــان، مصر. باإلضافة إلى متحدثين 
دوليين من إســـبانيا، ألمانيا، الواليات 
أن  ويتوقـــع  األمريكيـــة،  المتحـــدة 
يشـــارك فـــي المؤتمـــر أكثـــر مـــن 400 
مشـــارك مـــن األطبـــاء والمتخصصين 

فـــي األمـــراض الباطنية مـــن مختلف 
دول المنطقة، إضافـــة إلى طلبة كلية 
الطب، والباحثين في مجال األمراض 
الممرضيـــن،  واألطبـــاء،  الباطنيـــة، 

والعاملين الصحيين.
كمـــا وسيشـــهد المؤتمر انعقـــاد إحدى 
عشـــرة جلســـة متخصصة علـــى مدار 
ثالثـــة أيـــام، وهـــي تعـــادل 24 ســـاعة 
معتمـــدة، ويتوقـــع أن يخـــرج المؤتمر 
بمجمـــل  تتعلـــق  مهمـــة  بتوصيـــات 
األمراض السائدة في مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

المنامة ـ جامعة الخليج العربي

44 متحدثا عالميا في افتتاح مؤتمر األمراض الباطنية
يركز على تأثير الجائحة على الصحة واألورام السرطانية

الجفير - مركز عيسى الثقافي

الثالثـــاء  الثقافـــي مســـاء  مركـــز عيســـى  أقـــام 
الماضي حفل تدشـــين كتـــاب “البحرين.. تاريخ 
مـــن الريـــادة الصحيـــة” للباحث الطبيـــب محمد 
أحمـــد جوهر، حيث دشـــن نائـــب رئيس مجلس 
األمناء المدير التنفيذي للمركز الشـــيخ خالد بن 
خليفـــة آل خليفة الكتـــاب، وذلك بحضور رئيس 
مجلـــس أمناء المستشـــفيات الحكومية الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالعزيز آل خليفـــة، ووزير الصحة 
األســـبق علي فخرو، والرئيـــس التنفيذي لمراكز 

الرعاية الصحية األولية جليلة السيد جواد.
واســـتهل الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
كلمتـــه الترحيبية بتقديم خالص التهنئة والثناء 
للكـــوادر الطبيـــة والفريـــق الوطنـــي الطبي على 
التصـــدي  فـــي  البحريـــن  نجـــاح جهـــود مملكـــة 
لجائحـــة كورونـــا “كوفيد 19” بقيـــادة ولي العهد 

رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، مبينًا بأن هذا الكتاب 
يوثـــق أبـــرز إنجـــازات البحريـــن التاريخيـــة في 
مســـيرتها الرياديـــة الصحية، حيث يعـــد مرجعًا 

للباحثين والمهتمين.
وأشاد بمنهجية الكتاب الذي يروي مسيرة ريادة 
البحريـــن في القطاع الصحي ومكافحة األوبئة، 
ويوثق الحقـــب التاريخية بمختلف عهود حكام 
آل خليفة الكرام، مشيرًا إلى أن المؤلف استطاع 
والمخطوطـــات  التاريخيـــة  الوثائـــق  قـــراءة 
بموضوعيـــة ودقـــة أكبر من منطلـــق اختصاصه 
كطبيـــب قـــادر على اســـتنباط المفاهيـــم الطبية 

بتعمق وإدراك أكثر من المؤرخ العادي.
المديـــر  األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  ودعـــا 
التنفيذي للمركز في ختام كلمته جميع الشـــباب 
مـــن أصحـــاب المهـــن والتخصصـــات بالمبـــادرة 

بتوثيق إنجازات البحرين في مجاالتهم؛ إلثراء 
الساحة التاريخية الوطنية، مثمنًا جهود الكاتب 

في إعداد هذا المؤلف.
ومـــن جانبـــه، اســـتعرض مؤلـــف الكتـــاب جوهر 
خطـــوات إعـــداده الكتـــاب، مشـــيرًا إلـــى أن هذا 
اإلنجـــاز يعـــد اســـتكماالً لتوصيات النـــدوة التي 
أقامهـــا المركـــز قبـــل عاميـــن والتـــي تـــم خاللهـــا 
تقديـــم وثائـــق عمرهـــا أكثر من 100 عـــام تثبت 

جهود البحرين التاريخية في مكافحة األوبئة.
وذكر في عرضه مضامين الكتاب، حيث تناولت 
فصولـــه الـــدور الصحـــي الريـــادي الـــذي تميزت 
فيه البحريـــن انطالقًا من عهـــد صاحب العظمة 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين 
وتوابعهـــا وصوالً إلى العهد الزاهـــر لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
والذي استعرض تفاصيل اإلجراءات والقرارات 

المتخـــذة في تلك الحقب والتـــي بينتها الوثائق 
والمخطوطـــات التاريخيـــة، والنجاحـــات التـــي 
تـــم تحقيقها فـــي مكافحة األوبئة فـــي البحرين 
عبـــر تاريخهـــا، مؤكدًا إلـــى أن هـــذا الكتاب وثق 
لجائحـــة  تصديهـــا  خـــالل  البحريـــن  إلنجـــازات 

كورونا.
ومـــن جانبـــه، قـــال المعقـــب علـــي الصديقي إن 
الكتـــاب يمثـــل إضافة للبحث العلمـــي التاريخي 
في البحرين، مشـــيًرا أن المؤلـــف التزم بالقضايا 
الموضوعـــي  والتقســـيم  المنهجـــي  بالتماســـك 
واألمانـــة العلميـــة فـــي كتابتـــه، مـــن حيـــث دقة 
المعلومات التي وظفها بشكل سليم في البحث، 
واعتماده على مراجـــع عربية وأجنبية متنوعة، 
قديمـــة،  وصحـــف  ووثائـــق  وبحـــوث  وكتـــب 
موضحـــًا بأن الكاتب أعطى قيمـــة علمية، ودقة 
منهجية، من خالل تعامله مع موضوع الدراســـة 

تحـــول  وثـــق خاللـــه مراحـــل  بطابـــع شـــمولي، 
الشـــأن الصحي في البحرين، وبروز المؤسسات 

والهياكل اإلدارية وتطوراتها.
وتضمـــن الكتاب خمســـة فصول تؤرخ لمســـيرة 
الريـــادة الصحيـــة فـــي عهـــود حـــكام البحريـــن، 
كمـــا تضمـــن الكتاب كلمـــة تقديميـــة لعلي فخرو 

باعتباره أول وزير صحة في دولة البحرين.
ومحمـــد أحمـــد جوهر هـــو طبيب جراحـــة الفم 
والوجه والفكين وباحث بحريني، التحق للعمل 
بـــوزارة الصحة منذ 2009م، وشـــارك في العديد 
من اللجـــان النوعية بالوزارة، وتطوع للعمل في 
الصفـــوف األمامية ضمن فريـــق البحرين الطبي 
لمواجهـــة جائحة فيروس كورونـــا )كوفيد19-(، 
كمـــا أنـــه ناشـــط فـــي مجـــال التوعيـــة الصحيـــة 
المجتمعيـــة، ولـــه اهتمامـــات بحثية فـــي مجال 

التاريخ والصحة العامة.

خالد بن خليفة: قدرة المؤلف على التوثيق بصورة أدق

“عيسى الثقافي” يدشن  كتاب “البحرين .. تاريخ من الريادة الصحية”

المنامة - مجمع السلمانية الطبي

برعاية رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، وقع رئيس مجلس أمناء المستشــفيات 
الحكومية الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، اتفاقية تعاون مشتركة بشأن إدارة وتشغيل المطبخ الرئيس بمجمع السلمانية 
الطبــي مــن قبــل شــركة )BDC( التابعــة لشــركة خدمــات مطــار البحريــن )BAS(، وذلــك لتوريد وجبــات لجميع المرضــى المقيمين 

باإلضافة إلى العاملين بالمجمع لمدة عامين وذلك بشكل يومي.

وصرح الشـــيخ هشـــام بن عبدالعزيز 
آل خليفـــة بـــأن هـــذا التعاقـــد يهدف 
إلـــى رفع مســـتوى الخدمات المقدمة 
للمرضـــى المقيمين والعاملين بمجمع 
تحـــرص  حيـــث  الطبـــي،  الســـلمانية 
علـــى  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
االهتمام بأعلى معايير جودة األغذية 
التـــي تقدمهـــا، وذلك بما يســـاهم في 
تحســـين الحالـــة الصحية والنفســـية 

للمرضى المقيمين بالمجمع.
مـــن جانبـــه، أشـــار الرئيـــس التنفيذي 
أحمـــد  الحكوميـــة،  للمستشـــفيات 
محمـــد األنصـــاري، بـــأن توقيـــع هـــذه 
االتفاقية يأتي انطالقًا من توجيهات 

المستشـــفيات  أمنـــاء  مجلـــس 
أعلـــى  لتوفيـــر  الهادفـــة؛  الحكوميـــة 
المســـتويات الخدماتيـــة مـــن حيـــث 
الجـــودة والكفـــاءة المقدمـــة بمجمـــع 

السلمانية الطبي. 
وبهذه المناســـبة، قال رئيس مجلس 
إدارة شـــركة خدمات مطـــار البحرين 
بـــاس وشـــركة بـــاس للتطويـــر، نبيل 
بـــاس  شـــركة  “تفتخـــر  كانـــو:  خالـــد 
العـــام  الحديثـــة  مرافقهـــا  بافتتـــاح 
البحريـــن  منطقـــة  فـــي  الماضـــي 
االســـم  لالســـتثمار تحت  العالميـــة 
للتطويـــر  بـــاس  شـــركة  التجـــاري 
أفضـــل  لمراعـــاة  المصممـــة   )BDC(

إســـتراتيجيات التخطيط في مجال 
التموين باســـتخدام أحدث المعدات 
واألســـاليب الحديثة؛ لضمـــان توفير 
صحيـــة  بيئـــة  فـــي  عاليـــة  انتاجيـــة 

وآمنة. 
 )BDC( شـــركة  تفتخـــر  وأضـــاف: 
عاليـــة  التمويـــن  خدمـــات  بتقديـــم 
الجـــودة من جميع الموارد والخبرات 
الالزمة، حيث يمكن للشركة أن تلبي 
احتياجـــات أكثـــر الفعاليـــات رقًيا بما 
في ذلك المناسبات الخاصة للشركات 
ومـــآدب العمـــل، إلى المناســـبات غير 

الرسمية.
وأضـــاف الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 

خدمات مطار البحرين باس وشـــركة 
بـــاس للتطويـــر محمـــد خليـــل أحمد: 
تمثـــل هـــذه االتفاقيـــة نقطـــة تحول 
كبيرة في مسيرة عمل شركة خدمات 
مطـــار البحرين، حيـــث تعد من أوائل 
االتفاقيـــات المبرمـــة بشـــكل مباشـــر 
لشـــركة بـــاس للتطويـــر )BDC( فـــي 
مجال التموين. وتأتي هذه االتفاقية 
تماشيًا مع رؤية شركة خدمات مطار 
البحرين والتي تضمنت إنشاء شركة 
لتوفيـــر خدمـــات متنوعـــه  مســـتقلة 
خـــارج مطـــار البحريـــن الدولـــي فـــي 
قطـــاع الخدمات األمنيـــة، التموينية، 
خدمـــات توفيـــر العمالـــة والخدمات 
اللوجســـتية، حيث تتوســـع الشـــركة 
التمويـــن بشـــكل  فـــي قطـــاع  حاليـــا 
خـــاص ونتطلع إلى اإلعالن عن إبرام 
اتفاقيات جديدة في نطاق خدماتها 

األخرى في المستقبل القريب.

هشام بن عبدالعزيز: هدفنا رفع مستوى الخدمات في المستشفى

“بــــــاس” تــــورد وجـبـــــات مــرضـــى السـلمانيــــة

الشيخ محمد بن عبدالله

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت 
آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
خليفـــة، أقيـــم أمـــس حفل تدشـــين كتـــاب معدالت 
اإلصابـــة بالســـرطان فـــي مملكـــة البحريـــن لألعوام 
2018-2009 الصـــادر مـــن مكتـــب المراجعة الطبية 
فـــي وزارة الصحـــة وبحضـــور عـــدد مـــن الـــوزراء 
وكبـــار المســـؤولين في القطاع الصحـــي في مملكة 

البحرين.
وأشـــادت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح بأهميـــة 
الســـجل الوطنـــي للســـرطان تماشـــيا مـــع توصيات 
منظمـــة الصحـــة العالمية؛ من أجل إعـــداد البرنامج 
الوطني لمكافحة الســـرطان وتوثيق أنماط المرض 

وقياس عبء السرطان.
والتقاريـــر  اإلصـــدارات  هـــذه  أهميـــة  وأكـــدت 

اإلحصائيـــة التي توفـــر كافة البيانـــات والمعلومات 
المطلوبـــة فـــي هذا المجال والتي تســـاهم في دعم 
ومســـاندة األبحاث الطبية والدراســـات العلمية إلى 

جانب السياسات وبرامج العمل الحكومية.
كمـــا بينـــت رئيـــس مكتـــب المراجعة الطبيـــة إيمان 
جناحي بأهمية ســـجل البحرين للســـرطان كقاعدة 

بيانات أساســـية لجميع مرضى الســـرطان؛ من أجل 
تحديد أولويات مكافحة السرطان وعالجه، ويأتي 
هـــذا ضمن ســـعي الحكومـــة وجهودهـــا المتواصلة 

باالرتقاء بالخدمات الصحية في مملكة البحرين.
وخالل حفل التدشـــين، تم تقديـــم عرض لمعدالت 
اإلصابة بالســـرطان للسنوات 2018-2009 ومن ثم 

عرض فلم وثائقي عن سجل البحرين للسرطان.
وفـــي ختـــام الحفل، كـــّرم رئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحـــة، ووزيـــرة الصحة، فريق العمـــل القائم على 
إعـــداد كتـــاب معـــدالت اإلصابة بالســـرطان وجميع 
الجهـــات المســـاهمة فـــي تزويـــد الســـجل الوطنـــي 
ببيانـــات مرضـــى الســـرطان فـــي مملكـــة البحريـــن، 
معربا عـــن جهود وزارة الصحة في نجاح الســـجل، 
كما أكد أهمية التعاون بين كافة األجهزة الحكومية 
الخدمـــات  لتطويـــر  العمـــل  لمواصلـــة  والخاصـــة؛ 

الصحية في مملكة البحرين.

محمد بن عبداهلل: تعاون حكومي لتطوير الخدمات الصحية

االرتكـاز علـى سجـل البحريـن للسرطان لتحديد العـالج
المنامة - وزارة الصحة
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يفتتح رئيس المجلس األعلى للصحة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبـــدهللا آل خليفـــة، المؤتمـــر الثانـــي 
لألمراض الباطنية الذي تنطلق أعماله 
فـــي فنـــدق  اليـــوم الخميـــس  صبـــاح 
ديبلومات راديســـون بلـــو بتنظيم من 
جامعـــة الخليج العربي بمشـــاركة 44 

متحدثًا من مختلف دول العالم.
يناقـــش المؤتمـــر علـــى مـــدى يوميـــن 
المتعلقـــة  والمواضيـــع  القضايـــا  أهـــم 

بتفرعاتهـــا  الباطنيـــة  باألمـــراض 
وتخصصاتهـــا الدقيقـــة فـــي مجلـــس 
العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
مـــع التعمـــق فـــي مـــدى تأثيـــر جانحة 
كورونـــا على صحـــة اإلنســـان، ويأتي 
تنظيـــم كليـــة الطـــب والعلـــوم الطبية 
بجامعة الخليـــج العربي لهذا المؤتمر؛ 
بهـــدف دعم قدرات األطبـــاء وإطالع 
المهتميـــن علـــى أحدث المســـتجدات 
العالجية ذات الصلـــة بهذا التخصص 
الحيـــوي المهـــم خصوصـــا فـــي ظـــل 
جائحـــة كورونـــا وما ترتـــب عليها من 

تداعيات صحية.
وقـــال رئيـــس المؤتمر، ورئيس قســـم 
األمـــراض الباطنية بكلية الطب أمجد 
البـــاز إن المؤتمـــر الـــذي ينظـــم للمـــرة 
الثانيـــة يطـــرح محاور مهمـــة في كل 
تفرعات األمـــراض الباطنية كأمراض 
القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة، وارتفـــاع 
ضغط الدم والسكري، وأمراض الكلى 
والكبـــد والجهـــاز الهضمـــي، وأمراض 
الغدد الصماء، وأمراض الدم واألورام 
أمـــراض  جانـــب  إلـــى  الســـرطانية، 
الروماتـــزم، أمـــراض الجهاز التنفســـي 

والرعاية المركزة، واألمراض المعدية 
واألمراض العصبية.

أطبـــاء  المؤتمـــر  فـــي  ويتحـــدث 
وأكاديمييـــن من عـــدة دول من بينها: 
العربيـــة  المملكـــة  البحريـــن،  مملكـــة 
دولـــة  الكويـــت،  دولـــة  الســـعودية، 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، ســـلطنة 
عمـــان، مصر. باإلضافة إلى متحدثين 
دوليين من إســـبانيا، ألمانيا، الواليات 
أن  ويتوقـــع  األمريكيـــة،  المتحـــدة 
يشـــارك فـــي المؤتمـــر أكثـــر مـــن 400 
مشـــارك مـــن األطبـــاء والمتخصصين 

فـــي األمـــراض الباطنية مـــن مختلف 
دول المنطقة، إضافـــة إلى طلبة كلية 
الطب، والباحثين في مجال األمراض 
الممرضيـــن،  واألطبـــاء،  الباطنيـــة، 

والعاملين الصحيين.
كمـــا وسيشـــهد المؤتمر انعقـــاد إحدى 
عشـــرة جلســـة متخصصة علـــى مدار 
ثالثـــة أيـــام، وهـــي تعـــادل 24 ســـاعة 
معتمـــدة، ويتوقـــع أن يخـــرج المؤتمر 
بمجمـــل  تتعلـــق  مهمـــة  بتوصيـــات 
األمراض السائدة في مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

المنامة ـ جامعة الخليج العربي

44 متحدثا عالميا في افتتاح مؤتمر األمراض الباطنية
يركز على تأثير الجائحة على الصحة واألورام السرطانية

الجفير - مركز عيسى الثقافي

الثالثـــاء  الثقافـــي مســـاء  مركـــز عيســـى  أقـــام 
الماضي حفل تدشـــين كتـــاب “البحرين.. تاريخ 
مـــن الريـــادة الصحيـــة” للباحث الطبيـــب محمد 
أحمـــد جوهر، حيث دشـــن نائـــب رئيس مجلس 
األمناء المدير التنفيذي للمركز الشـــيخ خالد بن 
خليفـــة آل خليفة الكتـــاب، وذلك بحضور رئيس 
مجلـــس أمناء المستشـــفيات الحكومية الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالعزيز آل خليفـــة، ووزير الصحة 
األســـبق علي فخرو، والرئيـــس التنفيذي لمراكز 

الرعاية الصحية األولية جليلة السيد جواد.
واســـتهل الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
كلمتـــه الترحيبية بتقديم خالص التهنئة والثناء 
للكـــوادر الطبيـــة والفريـــق الوطنـــي الطبي على 
التصـــدي  فـــي  البحريـــن  نجـــاح جهـــود مملكـــة 
لجائحـــة كورونـــا “كوفيد 19” بقيـــادة ولي العهد 

رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، مبينًا بأن هذا الكتاب 
يوثـــق أبـــرز إنجـــازات البحريـــن التاريخيـــة في 
مســـيرتها الرياديـــة الصحية، حيث يعـــد مرجعًا 

للباحثين والمهتمين.
وأشاد بمنهجية الكتاب الذي يروي مسيرة ريادة 
البحريـــن في القطاع الصحي ومكافحة األوبئة، 
ويوثق الحقـــب التاريخية بمختلف عهود حكام 
آل خليفة الكرام، مشيرًا إلى أن المؤلف استطاع 
والمخطوطـــات  التاريخيـــة  الوثائـــق  قـــراءة 
بموضوعيـــة ودقـــة أكبر من منطلـــق اختصاصه 
كطبيـــب قـــادر على اســـتنباط المفاهيـــم الطبية 

بتعمق وإدراك أكثر من المؤرخ العادي.
المديـــر  األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  ودعـــا 
التنفيذي للمركز في ختام كلمته جميع الشـــباب 
مـــن أصحـــاب المهـــن والتخصصـــات بالمبـــادرة 

بتوثيق إنجازات البحرين في مجاالتهم؛ إلثراء 
الساحة التاريخية الوطنية، مثمنًا جهود الكاتب 

في إعداد هذا المؤلف.
ومـــن جانبـــه، اســـتعرض مؤلـــف الكتـــاب جوهر 
خطـــوات إعـــداده الكتـــاب، مشـــيرًا إلـــى أن هذا 
اإلنجـــاز يعـــد اســـتكماالً لتوصيات النـــدوة التي 
أقامهـــا المركـــز قبـــل عاميـــن والتـــي تـــم خاللهـــا 
تقديـــم وثائـــق عمرهـــا أكثر من 100 عـــام تثبت 

جهود البحرين التاريخية في مكافحة األوبئة.
وذكر في عرضه مضامين الكتاب، حيث تناولت 
فصولـــه الـــدور الصحـــي الريـــادي الـــذي تميزت 
فيه البحريـــن انطالقًا من عهـــد صاحب العظمة 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين 
وتوابعهـــا وصوالً إلى العهد الزاهـــر لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
والذي استعرض تفاصيل اإلجراءات والقرارات 

المتخـــذة في تلك الحقب والتـــي بينتها الوثائق 
والمخطوطـــات التاريخيـــة، والنجاحـــات التـــي 
تـــم تحقيقها فـــي مكافحة األوبئة فـــي البحرين 
عبـــر تاريخهـــا، مؤكدًا إلـــى أن هـــذا الكتاب وثق 
لجائحـــة  تصديهـــا  خـــالل  البحريـــن  إلنجـــازات 

كورونا.
ومـــن جانبـــه، قـــال المعقـــب علـــي الصديقي إن 
الكتـــاب يمثـــل إضافة للبحث العلمـــي التاريخي 
في البحرين، مشـــيًرا أن المؤلـــف التزم بالقضايا 
الموضوعـــي  والتقســـيم  المنهجـــي  بالتماســـك 
واألمانـــة العلميـــة فـــي كتابتـــه، مـــن حيـــث دقة 
المعلومات التي وظفها بشكل سليم في البحث، 
واعتماده على مراجـــع عربية وأجنبية متنوعة، 
قديمـــة،  وصحـــف  ووثائـــق  وبحـــوث  وكتـــب 
موضحـــًا بأن الكاتب أعطى قيمـــة علمية، ودقة 
منهجية، من خالل تعامله مع موضوع الدراســـة 

تحـــول  وثـــق خاللـــه مراحـــل  بطابـــع شـــمولي، 
الشـــأن الصحي في البحرين، وبروز المؤسسات 

والهياكل اإلدارية وتطوراتها.
وتضمـــن الكتاب خمســـة فصول تؤرخ لمســـيرة 
الريـــادة الصحيـــة فـــي عهـــود حـــكام البحريـــن، 
كمـــا تضمـــن الكتاب كلمـــة تقديميـــة لعلي فخرو 

باعتباره أول وزير صحة في دولة البحرين.
ومحمـــد أحمـــد جوهر هـــو طبيب جراحـــة الفم 
والوجه والفكين وباحث بحريني، التحق للعمل 
بـــوزارة الصحة منذ 2009م، وشـــارك في العديد 
من اللجـــان النوعية بالوزارة، وتطوع للعمل في 
الصفـــوف األمامية ضمن فريـــق البحرين الطبي 
لمواجهـــة جائحة فيروس كورونـــا )كوفيد19-(، 
كمـــا أنـــه ناشـــط فـــي مجـــال التوعيـــة الصحيـــة 
المجتمعيـــة، ولـــه اهتمامـــات بحثية فـــي مجال 

التاريخ والصحة العامة.

خالد بن خليفة: قدرة المؤلف على التوثيق بصورة أدق

“عيسى الثقافي” يدشن  كتاب “البحرين .. تاريخ من الريادة الصحية”

المنامة - مجمع السلمانية الطبي

برعاية رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، وقع رئيس مجلس أمناء المستشــفيات 
الحكومية الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، اتفاقية تعاون مشتركة بشأن إدارة وتشغيل المطبخ الرئيس بمجمع السلمانية 
الطبــي مــن قبــل شــركة )BDC( التابعــة لشــركة خدمــات مطــار البحريــن )BAS(، وذلــك لتوريد وجبــات لجميع المرضــى المقيمين 

باإلضافة إلى العاملين بالمجمع لمدة عامين وذلك بشكل يومي.

وصرح الشـــيخ هشـــام بن عبدالعزيز 
آل خليفـــة بـــأن هـــذا التعاقـــد يهدف 
إلـــى رفع مســـتوى الخدمات المقدمة 
للمرضـــى المقيمين والعاملين بمجمع 
تحـــرص  حيـــث  الطبـــي،  الســـلمانية 
علـــى  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
االهتمام بأعلى معايير جودة األغذية 
التـــي تقدمهـــا، وذلك بما يســـاهم في 
تحســـين الحالـــة الصحية والنفســـية 

للمرضى المقيمين بالمجمع.
مـــن جانبـــه، أشـــار الرئيـــس التنفيذي 
أحمـــد  الحكوميـــة،  للمستشـــفيات 
محمـــد األنصـــاري، بـــأن توقيـــع هـــذه 
االتفاقية يأتي انطالقًا من توجيهات 

المستشـــفيات  أمنـــاء  مجلـــس 
أعلـــى  لتوفيـــر  الهادفـــة؛  الحكوميـــة 
المســـتويات الخدماتيـــة مـــن حيـــث 
الجـــودة والكفـــاءة المقدمـــة بمجمـــع 

السلمانية الطبي. 
وبهذه المناســـبة، قال رئيس مجلس 
إدارة شـــركة خدمات مطـــار البحرين 
بـــاس وشـــركة بـــاس للتطويـــر، نبيل 
بـــاس  شـــركة  “تفتخـــر  كانـــو:  خالـــد 
العـــام  الحديثـــة  مرافقهـــا  بافتتـــاح 
البحريـــن  منطقـــة  فـــي  الماضـــي 
االســـم  لالســـتثمار تحت  العالميـــة 
للتطويـــر  بـــاس  شـــركة  التجـــاري 
أفضـــل  لمراعـــاة  المصممـــة   )BDC(

إســـتراتيجيات التخطيط في مجال 
التموين باســـتخدام أحدث المعدات 
واألســـاليب الحديثة؛ لضمـــان توفير 
صحيـــة  بيئـــة  فـــي  عاليـــة  انتاجيـــة 

وآمنة. 
 )BDC( شـــركة  تفتخـــر  وأضـــاف: 
عاليـــة  التمويـــن  خدمـــات  بتقديـــم 
الجـــودة من جميع الموارد والخبرات 
الالزمة، حيث يمكن للشركة أن تلبي 
احتياجـــات أكثـــر الفعاليـــات رقًيا بما 
في ذلك المناسبات الخاصة للشركات 
ومـــآدب العمـــل، إلى المناســـبات غير 

الرسمية.
وأضـــاف الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 

خدمات مطار البحرين باس وشـــركة 
بـــاس للتطويـــر محمـــد خليـــل أحمد: 
تمثـــل هـــذه االتفاقيـــة نقطـــة تحول 
كبيرة في مسيرة عمل شركة خدمات 
مطـــار البحرين، حيـــث تعد من أوائل 
االتفاقيـــات المبرمـــة بشـــكل مباشـــر 
لشـــركة بـــاس للتطويـــر )BDC( فـــي 
مجال التموين. وتأتي هذه االتفاقية 
تماشيًا مع رؤية شركة خدمات مطار 
البحرين والتي تضمنت إنشاء شركة 
لتوفيـــر خدمـــات متنوعـــه  مســـتقلة 
خـــارج مطـــار البحريـــن الدولـــي فـــي 
قطـــاع الخدمات األمنيـــة، التموينية، 
خدمـــات توفيـــر العمالـــة والخدمات 
اللوجســـتية، حيث تتوســـع الشـــركة 
التمويـــن بشـــكل  فـــي قطـــاع  حاليـــا 
خـــاص ونتطلع إلى اإلعالن عن إبرام 
اتفاقيات جديدة في نطاق خدماتها 

األخرى في المستقبل القريب.

هشام بن عبدالعزيز: هدفنا رفع مستوى الخدمات في المستشفى

“بــــــاس” تــــورد وجـبـــــات مــرضـــى السـلمانيــــة

الشيخ محمد بن عبدالله

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت 
آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
خليفـــة، أقيـــم أمـــس حفل تدشـــين كتـــاب معدالت 
اإلصابـــة بالســـرطان فـــي مملكـــة البحريـــن لألعوام 
2018-2009 الصـــادر مـــن مكتـــب المراجعة الطبية 
فـــي وزارة الصحـــة وبحضـــور عـــدد مـــن الـــوزراء 
وكبـــار المســـؤولين في القطاع الصحـــي في مملكة 

البحرين.
وأشـــادت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح بأهميـــة 
الســـجل الوطنـــي للســـرطان تماشـــيا مـــع توصيات 
منظمـــة الصحـــة العالمية؛ من أجل إعـــداد البرنامج 
الوطني لمكافحة الســـرطان وتوثيق أنماط المرض 

وقياس عبء السرطان.
والتقاريـــر  اإلصـــدارات  هـــذه  أهميـــة  وأكـــدت 

اإلحصائيـــة التي توفـــر كافة البيانـــات والمعلومات 
المطلوبـــة فـــي هذا المجال والتي تســـاهم في دعم 
ومســـاندة األبحاث الطبية والدراســـات العلمية إلى 

جانب السياسات وبرامج العمل الحكومية.
كمـــا بينـــت رئيـــس مكتـــب المراجعة الطبيـــة إيمان 
جناحي بأهمية ســـجل البحرين للســـرطان كقاعدة 

بيانات أساســـية لجميع مرضى الســـرطان؛ من أجل 
تحديد أولويات مكافحة السرطان وعالجه، ويأتي 
هـــذا ضمن ســـعي الحكومـــة وجهودهـــا المتواصلة 

باالرتقاء بالخدمات الصحية في مملكة البحرين.
وخالل حفل التدشـــين، تم تقديـــم عرض لمعدالت 
اإلصابة بالســـرطان للسنوات 2018-2009 ومن ثم 

عرض فلم وثائقي عن سجل البحرين للسرطان.
وفـــي ختـــام الحفل، كـــّرم رئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحـــة، ووزيـــرة الصحة، فريق العمـــل القائم على 
إعـــداد كتـــاب معـــدالت اإلصابة بالســـرطان وجميع 
الجهـــات المســـاهمة فـــي تزويـــد الســـجل الوطنـــي 
ببيانـــات مرضـــى الســـرطان فـــي مملكـــة البحريـــن، 
معربا عـــن جهود وزارة الصحة في نجاح الســـجل، 
كما أكد أهمية التعاون بين كافة األجهزة الحكومية 
الخدمـــات  لتطويـــر  العمـــل  لمواصلـــة  والخاصـــة؛ 

الصحية في مملكة البحرين.

محمد بن عبداهلل: تعاون حكومي لتطوير الخدمات الصحية

االرتكـاز علـى سجـل البحريـن للسرطان لتحديد العـالج
المنامة - وزارة الصحة
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