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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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ال�خ�ارج�ي��ة ت�ت��ابع حال�ة مواطن�ة 

عالق�ة ف�ي تركي�ا عل�ى ذم�ة ق�ضي�ة
المواطنات  إحــدى  حالة  متابعتها  عن  الخارجية  وزارة  كشفت 
المسؤولين عبر وسائل  والتي تناشد فيها  التركية،  في الجمهورية 

التواصل االجتماعي تسريع عودتها إلى مملكة البحرين.
وأوضحت أن سفارة مملكة البحرين في أنقرة علمت بتاريخ 24 
مايو 2022م من والد المواطنة أنها تعرضت للتوقيف أثناء دخولها 
تركيا بالتاريخ المذكور، وتم اإلفراج عنها على ذمة إحدى القضايا 
المنظورة أمام القضاء التركي، وإفادتها بصدور قرار من المحكمة 
في  النظر  انعقاد جلسة  مــوعــد  لحين  الــبــاد  خـــارج  السفر  بــعــدم 

قضيتها بتاريخ 29 سبتمبر المقبل.
ـــوزارة إنــهــا قــامــت بــالــتــواصــل مــع الــجــهــات الرسمية  ــ الـ وقــالــت 
الموجهة  التهمة  على  للوقوف  التركية  الجمهورية  في  المختصة 
إليها وطلب التسريع في إجراءاتها، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها 
ألحــكــام الــقــضــاء وعــــدم الــتــدخــل فــي أعــمــال الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
ذلك  فــي  بما  للمواطنة،  الـــازم  الــدعــم  تقديم  فــي  االســتــمــرار  مــع 

مساعدتها في توكيل محام لمتابعة قضيتها.
الشرطة يفيد  مــركــز  فــي  تــم تسجيل محضر  أنــه  إلــى  وأشـــارت 
اتخاذ  الثبوتية، وجاٍر  أوراقهما  المواطنة وشقيقها لسرقة  بتعرض 
اإلجراءات الازمة لمنحها وثيقة سفر مؤقتة لتسهيل عودتها إلى 
مملكة البحرين بعد انتهاء قضيتها والسماح لها بمغادرة األراضي 

التركية.

الت�وظيف  م�ه�ارات  م�ن��ض�ة  اإطالق 

ال�ثالث من العام الحالي في ال�ربع 
أعــلــنــت هــيــئــة الــمــعــلــومــات 
والـــــحـــــكـــــومـــــة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة 
تنظيم سوق  هيئة  مع  تعاونها 
مهارات  منصة  لتطوير  العمل 
الــتــوظــيــف الــمــمــولــة مـــن قبل 
والتي  تمكين،  العمل  صندوق 
الرئيسية  المنصات  ستعد من 
ــات شــامــلــة  ــانــ ــيــ ــي تـــقـــديـــم بــ ــ فـ
ــارات  ــهــ ــمــ ــلـــة ألهــــــم الــ ــامـ ــكـ ــتـ ومـ
والوظائف التي يتطلبها سوق 

العمل. 
القائد  عــلــي  محمد  وأكـــد 
ــيـــذي لــهــيــئــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
هذا  أن  اإللكترونية  الحكومة 
إطــار تنفيذ  فــي  الــتــعــاون يأتي 
ــى  ــلـ مــــــبــــــادرات الـــمـــجـــلـــس األعـ
لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب، 
التي ترتكز على أهمية التعاون 
المعنية،  الــجــهــات  جــمــيــع  مــع 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه مـــن الــمــتــوقــع 
مــهــارات  منصة  إطـــاق  يتم  أن 

التوظيف في الربع الثالث من 
الــحــالــي، والــتــي ستكون  الــعــام 
تعزز  التي  القنوات  من  واحــدة 
المعلومات  مختلف  تدفق  من 
بالمهارات  المتعلقة  والبيانات 
ــوق الــعــمــل بما  ومــتــطــلــبــات ســ

يعزز من الشفافية.
مــن جــانــبــه، أوضـــح جمال 
عــبــدالــعــزيــز الــعــلــوي الــرئــيــس 
سوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي 
ــتــــعــــاون  الــ تــــعــــزيــــز  أن  الــــعــــمــــل 
بــشــأن تــطــويــر »مــنــصــة مــهــارات 
الــتــوظــيــف« ســيــّمــكــن مــن ربــط 
قـــواعـــد الــبــيــانــات ويــســهــل من 
عــمــلــيــة نــقــلــهــا بــيــن الــطــرفــيــن 
بـــاعـــتـــبـــار هــيــئــة تــنــظــيــم ســـوق 
بالبيانات  معنية  جهة  العمل 
ــقـــوى الــعــامــلــة  ــالـ الــمــتــعــلــقــة بـ
األجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة بــمــمــلــكــة 

البحرين.

وجه صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء باعتبار المناطق ذات الطبيعة البيئية 
وتالها  بتضاريسها  وتتسم  البحير  وادي  من 
الصخرية محمية طبيعية، وأن تتخذ الجهات 
المعنية اإلجراءات والقرارات الوزارية الازمة 
الحكومية  الجهات  سموه  ووجــه  الشأن،  بهذا 
ذات الــعــاقــة الـــى مــواصــلــة أعـــمـــال الــتــطــويــر 
والخدمية  التحتية  البنية  والتنمية ومشاريع 

على  الــحــفــاظ  مــراعــاة  مــع  البحير  وادي  فــي 
في  البيئية  الطبيعة  ذات  المحمية  المناطق 

الوادي والتي تتميز بتضاريسها المنفردة.
العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب  وأكـــد 
البيئية  الــمــعــالــم  أن  الــــــوزراء  مــجــلــس  رئــيــس 
االهــتــمــام  بــكــامــل  تــحــظــى  الــبــحــريــن  لمملكة 
بما  وتطويرها  عليها  للحفاظ  الحكومة  من 
وتعزيز  البيئية  المعالم  على  الحرص  يعكس 

دورها الرافد للسياحة.

الــشــيــخ  أول  ــريــــق  ــفــ الــ أكــــــد 
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير 
الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية 
واالتصاالت,  المعلومات  لتقنية 
العمل على  اللجنة ستواصل  أن 
زيادة تطوير االداء الحكومي من 
خال رفع كفاءة جودة الخدمات 
المقدمة، انطاقا من توجيهات 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الـــبـــاد الــمــعــظــم، مــشــيــدا بــدعــم 
ــرة  ــوقـ ــمـ ــة الـ ــومـ ــكـ ــة الـــحـ ــعـ ــابـ ــتـ ومـ
الملكي  السمو  صــاحــب  برئاسة 
االمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ومــــا تــولــيــه مـــن اهـــتـــمـــام خــاص 
لتطوير الخدمات الحكومية في 
وذلك  المعلومات,  تقنية  مجال 
بهدف تسهيلها على المواطنين 

والمقيمين والزائرين.
جـــــاء ذلـــــك خـــــال اجــتــمــاع 
الــلــجــنــة، بــحــضــور االعـــضـــاء من 
الوزراء، إذ أشاد بالجهود النبيلة 
مبارك  بن  محمد  الشيخ  لسمو 
الــلــجــنــة  آل خــلــيــفــة، فـــي قـــيـــادة 

طــــوال الــســنــوات الــمــاضــيــة مما 
االرتقاء  األثــر في  له أطيب  كان 
بــــقــــطــــاع تـــقـــنـــيـــة الـــمـــعـــلـــومـــات 

واالتصاالت. 
وخـــال االجــتــمــاع هنأ وزيــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، ومـــديـــر عــام 
بمناسبة  للمرور,  العامة  اإلدارة 
ــزة ســمــو  ــائــ حــصــولــهــمــا عـــلـــى جــ
الـــشـــيـــخ ســـالـــم الـــعـــلـــي الــصــبــاح 
ــة الــكــويــت  ــدولــ لــلــمــعــلــومــاتــيــة بــ

الشقيقة ضمن أفضل 5 مشاريع 
عــلــى مستوى  تــقــنــيــة  ــادرات  ــبــ ومــ

الوطن العربي.
ونــاقــشــت الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
عددا من الموضوعات والقضايا 
العمل  أولـــويـــات  الـــى  بــاإلضــافــة 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــــقــــــادمــــــة، ووضــــــع 
الــخــطــط والــبــرامــج الــتــي تكفل 
ــتــــعــــرضــــت  ــق ذلـــــــــك, واســ ــيـ ــقـ ــحـ تـ
الــلــجــنــة ابــــرز مـــؤشـــرات الــتــحــول 
ــدد  عــ وصــــــــل  إذ  االلـــــكـــــتـــــرونـــــي، 
المقدمة  االلكترونية  الخدمات 
عبر قنوات الحكومة االلكترونية 
 440 بــــواقــــع  خــــدمــــة،   569 الـــــى 
خـــــدمـــــة عــــــن طـــــريـــــق الــــبــــوابــــة 
منصة  خــال  مــن  و19  الوطنية، 
الخدمة الذاتية، و110 عن طريق 
وزادت  الـــذكـــي.  الــهــاتــف  تــطــبــيــق 
مــلــيــون   215 مــــن  الــــمــــدفــــوعــــات 
الــنــصــف األول من  ديــنــار خـــال 
عام 2021 الى 333 مليونا خال 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن عــــام 2022 

بزيادة تفوق الـ%55.

إلى ضــرورة االستفادة  النواب  دعا عدد من 
مـــن الـــوفـــرة الــمــالــيــة والــفــائــض الــــذي حققته 
عبر  النفط،  أسعار  ارتفاع  البحرين من  مملكة 
زيــــادة مــبــالــغ الــضــمــان االجــتــمــاعــي والـــعـــاوات 
األســعــار  ارتــفــاع  مــوجــة  لــمــواجــهــة  للمواطنين، 
التي يشهدها العالم في الفترة الماضية. وناشد 
ــاري الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة  ــصــ الـــنـــائـــب أحـــمـــد األنــ
االســتــفــادة مــن فــوائــض أســعــار الــنــفــط، وذلــك 
العاوات  مبالغ  بمضاعفة  التوجيه  خــال  من 
االجــتــمــاعــيــة الــتــي ســتــســاعــد الــمــواطــنــيــن من 
الغاء،  المحدود في مواجهة هذا  الدخل  ذوي 
وخــصــوصــًا مـــع تــحــقــيــق الــتــعــافــي االقــتــصــادي 
اإليجابية وتحقيق  النمو  إلى معدالت  والعودة 

الوفرة المالية. 
أنه في  البرلمانية  بدورها أكدت كتلة تقدم 

ظل االرتفاع المتزايد في األسعار وبشكل خاص 
السلع االستهاكية، فإن هناك حاجة ماسة إلى 
ضرورة أن تبادر الحكومة بطرح أفكار ومبادرات 
الشرائح،  أن تساعد مختلف  عاجلة من شأنها 
والمتوسطة  الفقيرة  الــشــرائــح  خــاص  وبشكل 
الـــدخـــل، عــلــى الــتــغــلــب والــتــكــيــف تــدريــجــيــا مع 
االستهاكية،  السلع  أســعــار  تضخم  مستويات 
عبر المضي سريعا في مراجعة وتفعيل سياسات 
إيجابا  ينعكس  بما  األســـر،  ودعـــم  السلع  دعــم 
على أوضاع مختلف الشرائح المتضررة بصورة 
مستويات  فــي  المتزايد  االرتــفــاع  مــن  مــبــاشــرة، 

أسعار السلع وتضخم فاتورة األسر.

أكــد وزيـــر شـــؤون اإلعـــام د. رمـــزان بــن عبداهلل 
الــذود  في  الوطنية  الصحافة  دور  أهمية  النعيمي 
عـــن مــصــالــح الـــوطـــن والـــمـــواطـــنـــيـــن، وأنـــهـــا كــانــت 
البحرين، مشددا  عــن  األول  الــدفــاع  ومــازالــت خــط 
بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  أن  على 
عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم أرسى دعائم 
حرية الرأي والتعبير المسؤولة، وأن الرؤية الملكية 
البحرينية  للصحافة  األول  الداعم  تمثل  السامية 
وأصحاب األقام، مشيرا إلى حرص ودعم صاحب 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
ولـــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء لــلــصــحــافــة 
البحرينية. جاء ذلك خال زيارته لصحيفة »أخبار 
الخليج« في بداية جوالته على الصحف المحلية 

عقب توليه مهام الوزارة.

ونوه وزير اإلعام بالدور الوطني الذي تضطلع 
نبض  نقل  فــي  تأسيسها  منذ  الخليج«  »أخــبــار  بــه 

الشارع البحريني.
ــور عــبــدالــرحــمــن رئيس  ــد األســـتـــاذ أنــ بــــدوره أكـ
الــتــحــريــر أهــمــيــة الــصــحــافــة واإلعـــــام فـــي تشكيل 
الـــوعـــي الــســيــاســي وتــعــزيــز قــيــم الـــــوالء واالنــتــمــاء 
الوطني، كون الصحافة هي مرآة المجتمع واألقرب 

في نقل قضاياه وهمومه إلى أصحاب القرار.
وأهــــدى رئــيــس الــتــحــريــر لــوزيــر اإلعــــام كتاب 
»اليوبيل الذهبي.. 50 عاما من بناء الوطن« الذي 

أصدرته دار »أخبار الخليج«.

كتبت فاطمة علي: 

بنت  جليلة  الدكتورة  أكــدت 
السيد جواد حسن وزيرة الصحة 
والتوجيهات  الثاقبة  الــرؤيــة  أّن 
ــرة صــاحــب  الـــســـامـــيـــة مــــن حـــضـ
المعّظم،  الــبــاد  ملك  الــجــالــة 
الملكي  السمو  ومتابعة صاحب 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ــذ بـــدء  ــنـ ــيـــة مـ ــنـ ــوطـ لـــلـــجـــهـــود الـ
)كوفيد- كورونا  فيروس  جائحة 

لــهــمــا  كــــــان  الـــــيـــــوم،  حـــتـــى   )19
عــظــيــم األثــــر فـــي حــفــظ صحة 
وســـامـــة الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي 
ــر الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة  ــويـ ــطـ وتـ
المقدمة على كافة المستويات، 
مـــا جــعــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
ــي الـــمـــجـــال  ــ مـــقـــدمـــة الـــــــــدول فـ
ــادات  ــ ــإشـ ــ ــت بـ ــيـ ــظـ الــــصــــحــــي، وحـ
ــعـــة عــلــى الــمــســتــوى  أمــمــيــة واسـ
والعالمي،  واالقــلــيــمــي  المحلي 
الصحة  بتوثيق منظمة  مشيدة 
الـــعـــالـــمـــيـــة لـــتـــجـــربـــة الــبــحــريــن 
لــتــكــون مـــن أوائـــــل الـــــدول الــتــي 
مع  التعامل  في  تجربتها  توّثق 

)كوفيد-19(.
ــاء ذلــــك خــــال الــمــؤتــمــر  جــ
الصحفي الذي عقدته بمشاركة 
ــالــــم  الــــــدكــــــتــــــور أحــــــمــــــد بـــــــن ســ
ــر اإلقــلــيــمــي  ــمـــديـ الـــمـــنـــظـــري الـ
لــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
إلقليم شرق المتوسط في مركز 

ولي للبحوث والتدريب.

وأشاد المدير العام لمنظمة 
الــــصــــحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــــدكــــتــــور 
غيبريسوس  أدهـــانـــوم  تـــيـــدروس 
التصدي  فــي  المملكة  بتجربة 
لــلــوبــاء، مــتــطــّلــعــًا إلـــى اســتــفــادة 
ــرى فــــي مــنــطــقــة  ــ ــ الـــبـــلـــدان األخـ
ــوســـط مــــن تــجــربــة  ــتـ ــمـ شــــــرق الـ
والنموذجية،  الــرائــدة  البحرين 
احــتــواء  فــي  نجاحها  أن  مــؤكــًدا 
)كوفيد- كورونا  فيروس  انتشار 

اســـتـــعـــدادهـــا  بـــفـــضـــل  ــو  ــ هـ  )19
الـــمـــبـــكـــر وتـــغـــطـــيـــة الـــتـــطـــعـــيـــم 

العالية. 
ــور  ــتـ ــدكـ ــــد الـ ــه أكــ ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــم الـــمـــنـــظـــري  ــ ــالـ ــ ــد بـــــن سـ ــ ــمـ ــ أحـ
ــر اإلقـــلـــيـــمـــي لــمــنــظــمــة  ــديــ ــمــ الــ
ــم  ــيـ ــلـ ــة إلقـ ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــــصــــحــــة الــ
أهــمــيــة توثيق  الــمــتــوســط  شـــرق 
تــجــربــة الــبــحــريــن فــي الــتــصــدي 

لــفــيــروس كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19(، 
ــال هــذا  ــه مـــن خــ ــى أنــ ــًا إلــ ــتـ الفـ
التقرير، تسعى منظمة الصحة 
الــعــالــمــيــة إلــــى زيـــــادة الــتــواصــل 
بين  المستفادة  الــدروس  وتبادل 
الــعــامــلــيــن فـــي مــجــال الـــطـــوارئ 
الشرق  منطقة  داخـــل  الصحية 
الـــمـــتـــوســـط الـــتـــابـــعـــة لــمــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة وخـــارجـــهـــا، 
التقرير يؤكد قوة  أن  إلى  مشير 
الصحي  القطاع  ومرونة  ومتانة 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن وقــدرتــهــا 
عــلــى تــبــادل أفــضــل الــمــمــارســات 
ــز الـــتـــأهـــب  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــيــــة وتـ ــالــــمــ ــعــ الــ
واالستجابة  الصحية  للطوارئ 
لــــهــــا فــــــي مـــخـــتـــلـــف الـــــظـــــروف 

االستثنائية.

أكـــد وكــيــل الــــــوزارة لــلــثــروة الــحــيــوانــيــة 
الدكتور  والـــزراعـــة،  البلديات  شـــؤون  بـــوزارة 
خالد أحمد حسن، استعداد الطواقم الفنية 
في »الوكالة« واستكمال جميع االستعدادات 
المبارك  األضــحــى  عيد  بموسم  المتعلقة 
من خال تسهيل إصدار تراخيص الستيراد 
ــلــــحــــوم الـــطـــازجـــة  الـــحـــيـــوانـــات الـــحـــيـــة والــ
والمبردة والمجمدة وفتح مزيد من ساسل 
اإلمـــــداد الــغــذائــيــة، حــيــث تـــم مـــؤخـــرا فتح 
باب استيراد اللحوم الحمراء من جمهورية 

أوغندا.
وبّين أن استعدادات التجار لموسم عيد 
مايو  شــهــر  مــنــذ منتصف  بــــدأت  األضــحــى 
الــمــاضــي، حــيــث تــم اســتــيــراد أكــثــر مــن 40 
ألف رأس من األغنام و200 رأس من األبقار 

إضــافــة إلــى 4500 طــن مــن لحوم الــدواجــن 
المبردة  الحمراء  اللحوم  من  طن   9300 و 
والمجمدة لتغطية الطلب على األضاحي.

الـــمـــواشـــي وكــمــيــات  وأوضــــــح: »أن عــــدد 
اللحوم التي تم توفيرها تغطي االحتياجات 
ــيــــد األضــــحــــى  ــيـــة خـــــــال فــــتــــرة عــ ــلـ الـــمـــحـ
تشهد  الفترة  هذه  أن  إلى  منوهًا  المبارك« 
جهود  مثمنًا  اللحوم،  على  متزايًدا  إقبااًل 
ــي فـــي االلــــتــــزام بــالــشــروط  ــواشـ ــمـ ــار الـ تـــجـ
الصحية المطلوبة من قبل الوكالة ومقدرًا 
اللحوم  سلعة  ضخ  في  البناء  التعاون  لهم 
ــام الــمــســتــهــلــك  ــ ــواق أمــ ــ ــاألسـ ــ الـــحـــيـــوانـــيـــة بـ
رفع  عدم  على  والحرص  البحرين  بمملكة 

األسعار لكي تكون في متناول الجميع.
وشدد على ضرورة االبتعاد عن التعامل 

مـــع أمـــاكـــن الـــذبـــح الــعــشــوائــيــة لــمــا تشكله 
من خطر كبير على الصحة العامة، فضًا 
داعيًا  البيئة،  السلبية على  انعكاساتها  عن 
مع  التعامل  إلــى  والمقيمين  المواطنين 
المسالخ المرخصة، حيث يقع أحدهما في 
الهملة واآلخر في منطقة  منطقة حظائر 
الصحية  االشتراطات  لتوافر  وذلــك  سترة، 
في جميع مراحل العمل، عاوة على وجود 
طــبــيــب بــيــطــري مــخــتــص يــتــولــى اإلشــــراف 
على عملية الذبح، ويباشر فحص الذبائح 
للتحقق من  وبــعــدهــا  الـــذبـــح  عــمــلــيــة  قــبــل 
تؤثر في صحة  قد  أمــراض  أي  خلوها من 

اإلنسان.

ا�ضتيراد اأكثر من 40 األف راأ�س من الأغنام ا�ضتعدادًا لعيد الأ�ضحى

المرخ�ص�ة الم�ص�الخ  م�ع  التعام�ل  اإل�ى  تدع�و  الحيواني�ة  الث�روة 

المناط�ق البيئية من وادي البحير محمية طبيعية

ع�ب�����ر  ت��ق��دم  اإلك�ت�رون�ي�ة  خ��دم��ة    569

ق����ن����وات ال���ح���ك���وم���ة الإل���ك���ت���رون���ي���ة

�ضيا�ضات الدعم الجتماعي نواب يطالبون بمراجعة 

ل�ل�م�واط�ن�ي�ن ع�ل�ى �ض�وء ارت�ف�اع اأ�ض�ع�ار ال��ض�ل��ع

وزي�ر الإع��الم ي��زور »اأخ�ب��ار ال�خ�ل��يج«.. ويوؤك�د:

ال�ضحاف�ة الوطني�ة خ�ط الدف�اع الأول ع�ن البحري�ن

ال��ض�ح��ة الع��المية توث�ق تجرب�ة البحري�ن ف�ي 

مواجه�ة كورون�ا وت�ض�يد بق�وة القط�اع ال�ضح�ي

بموا�صلة  يوجه  ال���وزراء  رئي�س  العهد  ول��ي 

اأع���م���ال ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ن��م��ي��ة ف���ي ال����وادي

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

} رئيس التحرير يهدي وزير اإلعام كتاب »اليوبيل الذهبي.. 50 عاما من بناء الوطن«.
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} وزير الداخلية.

ال�ضحي القطاع  في  ال�ضيبراني  الأمن  ل�ضوابط  وثيقة 
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األوقـــــــــاف  إدارة  ــنــــت  ــلــ أعــ
السنية أن صاة عيد األضحى 
 5.11 ــي  فــ ســـتـــكـــون  ــبــــارك  الــــمــ
كما  القادم،  السبت  يوم  صباح 
أعلنت عن 9 مصليات رئيسية 
ألداء صاة العيد وهي مصلى 
الــعــيــد بــالــمــحــرق بــالــقــرب من 
ــرة الــــــمــــــحــــــرق، مـــصـــلـــى  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ مـ
الــعــيــد بــالــبــســيــتــيــن »الــســايــة«، 
مــصــلــى الــعــيــد بـــعـــراد بــالــقــرب 
العيد  مصلى  عـــراد،  قلعة  مــن 
بالقرب من جامع  بالسلمانية 
أحــمــد بــن حسن بــن إبــراهــيــم، 

الشرقي  بالرفاع  العيد  مصلى 
ــاع،  ــ ــرفـ ــ ــن قـــلـــعـــة الـ ــ ــقــــرب مـ ــالــ بــ
مــصــلــى الــعــيــد بــمــديــنــة حمد 
المقابلة  بالساحة   17 الــــدوار 
ــانـــو الــصــحــي،  لــمــركــز حــمــد كـ
مــصــلــى الـــعـــيـــد مـــديـــنـــة حــمــد 
مدينة  شــبــاب  بمركز   2 الــــدوار 
بحديقة  البديع  حمد، مصلى 
البديع، ومصلى مدينة سلمان 
لمسجد  الــشــرقــيــة  بــالــســاحــة 

كبينة رقم 3.
األوقـــاف  إدارة  أعلنت  كما 
السنية إغاق بعض المساجد 

والــــــــجــــــــوامــــــــع فــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
مــحــافــظــات الــمــمــلــكــة لــصــاة 
ــد، وهـــــي 5 مـــســـاجـــد فــي  ــيـ ــعـ الـ
محافظة المحرق »جامع حمد 
بــن عــلــي كــانــو، جــمــع الــغــاوي، 
جـــــامـــــع فــــاطــــمــــة الــــحــــوطــــي، 
كانو،  جاسم  بنت  مريم  جامع 
كما  راشــــد«،  بنت  جــامــع ظبية 
القرار إغاق 4 جوامع  تضمن 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ فـــــي الـ
»جــامــع الــقــلــعــة، جــامــع لــولــوة 
جامع  خليفة،  آل  فـــارس  بــنــت 
عبداهلل  جامع  سلمان،  الشيخ 

الــغــتــم«،  بــن خليفة  بــن أحــمــد 
 6 إغـــاق  على  الــقــرار  واشتمل 
بالمحافظة  ومساجد  جوامع 
بن  مصعب  »جــامــع  الشمالية 
عــمــيــر رضــــي اهلل عـــنـــه، جــامــع 
عــيــســى مــحــمــد عـــلـــي، جــامــع 
مــعــاويــة بــن أبـــي ســفــيــان رضــي 
مدينة حمد،  جــامــع  عــنــه،  اهلل 
سفيان  أبــي  بنت  رملة  مسجد 
أم  مــســجــد  عـــنـــهـــا،  اهلل  رضـــــي 

سلمة رضي اهلل عنها«.
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وال�������ض���الة  ل���ل���ع���ي���د..  رئ��ي�����ض��ي��ة  م�����ض��ل��ي��ات   9

ف�����ي ال�������ض���اع���ة ال������������5:11 ����ض���ب���اح ال�����ض��ب��ت

} جانب من المؤتمر الصحفي.
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أكد الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس 
ــلـــصـــحـــة حـــــــرص مــمــلــكــة  األعـــــلـــــى لـ
ــادة حـــضـــرة صــاحــب  ــيـ ــقـ الـــبـــحـــريـــن بـ
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
خليفة ملك البالد المعّظم، وبمتابعة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، على توفير الخدمات 
كفاءة  وأعلى  جودة  بأفضل  الصحية 
المجتمع في مختلف  أفــراد  لجميع 

الظروف.
ــالـــه،  ــبـ ــتـــقـ جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل اسـ
ــلـــى  بــمــكــتــبــه بـــمـــقـــر الـــمـــجـــلـــس األعـ
لـــلـــصـــحـــة صـــــبـــــاح أمــــــــــس، بـــحـــضـــور 
الــســيــد جــواد  بــنــت  الــدكــتــورة جليلة 
أحمد  الدكتور  الصحة،  وزيــرة  حسن 
بن سالم المنظري المدير اإلقليمي 
إلقليم  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  لمنظمة 
ــار  ــك فــــي إطــ ــ ــرق الـــمـــتـــوســـط، وذلــ ــ شـ

زيارته لمملكة البحرين.
رئيس  رّحــب  اللقاء،  مستهل  فــي 
بالدكتور  للصحة  األعــلــى  المجلس 
ــالـــدور  أحـــمـــد الـــمـــنـــظـــري، مـــشـــيـــدًا بـ
ــوم بــــه الــمــكــتــب  ــقــ الـــمـــثـــمـــر الـــــــذي يــ
العالمية  الصحة  لمنظمة  اإلقليمي 
وبمستوى  الــمــتــوســط،  شـــرق  إلقــلــيــم 
ــــذي ســاهــم في  الــتــعــاون الــمــقــدم والـ
على  النجاحات  من  العديد  تحقيق 
صعيد تنفيذ أبرز الخطط والمشاريع 

والبرامج الصحية المشتركة.
تفعيل  مواصلة  أهمية  إلــى  ونــّوه 
مع  الوثيقة  التعاون  وسياسات  أطــر 
منّظمة الصحة العالمية، وتوثيق ما 
إنــجــازه مــن قصص نجاح تعكس  تــّم 
فعالية اإلجراءات المتخذة من أجل 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة 
ــة مــــن األمــــــراض  ــايــ ــوقــ الـــشـــامـــلـــة والــ
الــــمــــعــــديــــة واألمـــــــــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة 
وتقديم  األوبئة  لمخاطر  والتصدي 

مــســتــوى عـــال مــن الــكــفــاءة والــجــودة 
بالخدمات الصحية والوقائية.

وخــــــــــــالل الـــــــلـــــــقـــــــاء، تــــــــــّم بـــحـــث 
واستعراض عدد من أبرز الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك، بحضور عدد 
من المسؤولين بكّل من المستشفيات 
الصحية  الرعاية  ومراكز  الحكومية 
لتنظيم  الــوطــنــيــة  والــهــيــئــة  األولـــيـــة 
الــمــهــن والــخــدمــات الــصــحــيــة، حيث 
استمع المدير اإلقليمي إلقليم شرق 
إلــى عــرض وشــرح مفصل  المتوسط 
الضمان  مشروع  تطبيق  آليات  حــول 
وتحقيقه  ــازه  إنـــجـ تـــم  ومـــا  الــصــحــي 
ضمن  مهمة  وتحديثات  أهـــداف  مــن 
ذلك، كما تم بحث ومناقشة مختلف 
المحلية  والــمــســتــجــدات  الــتــطــورات 
واإلقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة عــلــى صعيد 

جـــهـــود الـــتـــصـــدي لــجــائــحــة فــيــروس 
كورونا )كوفيد-19(.

ــور أحــمــد  ــتـ ــدكـ بـــــــدوره، أشـــــاد الـ
ــهـــات حــكــومــة  ــيـ ــتـــوجـ الـــمـــنـــظـــري بـ
صاحب  بــرئــاســة  الــبــحــريــن  مملكة 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 
مــجــلــس الـــــــوزراء، وجـــهـــود الــفــريــق 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 
رئيس  بقيادة   )19- )كوفيد  كورونا 
معربًا  للصحة،  األعــلــى  المجلس 
عن شكر وتقدير المكتب اإلقليمي 
بها  تــقــوم  الــتــي  المتميزة  للجهود 
منظومتها  ضمن  البحرين  مملكة 
الثقة بكل ما  الصحية والتي تعزز 
يــتــم اتــخــاذه مــن خــطــوات وتــجــارب 
تواكب آخر المستجدات والتطورات 

الــــصــــحــــيــــة الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة، والـــــتـــــي 
اســتــطــاعــت بــفــضــل تــلــك الــجــهــود 
يحتذى  نموذج  تقديم  والــمــبــادرات 
به في الترصد الوبائي واالستجابة 
بصور استباقية لألزمات الصحية. 
وفي ختام اللقاء أعرب الدكتور 
أحمد المنظري عن خالص شكره 
األعلى  المجلس  لرئيس  وتقديره 
لــلــصــحــة ولـــــوزيـــــرة الـــصـــحـــة عــلــى 
واالستقبال، متمنيًا  الوفادة  حسن 
بمملكة  الصحية  القطاعات  لكل 
في  والنجاح  التوفيق  كل  البحرين 
الشاملة  التطوير  خطط  مواصلة 
ــرار الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــتــــرك لـــتـــحـــقـــيـــق األهــــــــداف  الــــمــــشــ
الــصــحــيــة والــتــنــمــويــة عــلــى أكــمــل 

وجه.
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كتبت فاطمة علي: 

جــواد  السيد  بنت  جليلة  الــدكــتــورة  أكـــدت 
حــســن وزيـــــرة الــصــحــة مـــا يــحــظــى بـــه الــقــطــاع 
الــبــحــريــن مــن دعـــم كبير  فــي مملكة  الــصــحــي 
التنموية  المسيرة  ظّل  في  متواصل،  واهتمام 
الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعّظم، 
ــانــــدة صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـــيـــر  ومــــســ
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
تحقيق سلسلة  فــي  أسهم  مــا  الــــوزراء،  مجلس 
مــن اإلنـــجـــازات الـــرائـــدة فــي هـــذا الــقــطــاع بما 
والتغطية  التنموية  واألهداف  التطلعات  يلّبي 
الــصــحــيــة الــشــامــلــة، مــعــلــنــة فــخــرهــا بــإطــالق 
مملكة  جهود  تقرير  العالمية  الصحة  منظمة 
)كوفيد- كورونا  فيروس  مواجهة  في  البحرين 
االستراتيجية  االســتــجــابــة  يــوثــق  والـــذي  19(؛ 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــلــفــيــروس وجـــهـــودهـــا في 
الــتــأهــب واالستجابة  لــه، مــن خــالل  الــتــصــّدي 
الــمــبــكــرة، مــعــّبــرة عـــن فــخــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
واعتزازها بأن تكون من أوائل الدول التي توّثق 

تجربة التعامل مع )كوفيد-19(.. 
الــثــاقــبــة والــتــوجــيــهــات  الـــرؤيـــة  إّن  وقـــالـــت 
الــســامــيــة مـــن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة ملك 
البالد المعّظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي 
ــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء لــلــجــهــود  ولــ
الــوطــنــيــة مــنــذ بــــدء جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
)كوفيد-19( حتى اليوم، كان لهما عظيم األثر 
البحريني  المجتمع  في حفظ صحة وسالمة 
وتطوير الخدمات الصحية المقدمة على كافة 
الــبــحــريــن في  الــمــســتــويــات، مــمــا جــعــل مملكة 
وحظيت  الصحي،  المجال  في  الــدول  مقدمة 
المستوى  على  واســعــة  أممية  بــإشــادات  لــذلــك 

المحلي واالقليمي والعالمي. 
الذي  المؤتمر الصحفي  ذلــك خــالل  جــاء 
عقدته الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن 
وزيرة الصحة بمشاركة الدكتور أحمد بن سالم 

الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  المدير  المنظري 
العالمية إلقليم شرق المتوسط في مركز ولي 
زيارته  هامش  على  وذلــك  والــتــدريــب،  للبحوث 
لمملكة البحرين؛ والتي تأتي بعد انقضاء عام 
على افتتاح المكتب القطري لمنظمة الصحة 
على  لــالطــالع  البحرين،  مملكة  فــي  العالمية 
واســتــعــراض  إنـــجـــازات،  مــن  المكتب  مــا حققه 
جــهــود مملكة الــبــحــريــن فــي مــواجــهــة فــيــروس 
كورونا )كوفيد-19(، ومكافحة األمراض ومرونة 
الــخــدمــات الصحية  الــصــحــي وجــــودة  الــنــظــام 
الدكتورة  بحضور  وذلـــك  بالمملكة،  المقدمة 
تــســنــيــم عـــطـــاطـــرة الــمــمــثــل الــمــعــيــن لــمــكــتــب 
البحرين،  بمملكة  العالمية  الصحة  منظمة 
وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الصحة من 

مختلف القطاعات الصحية. 
وذكـــــرت وزيـــــرة الــصــحــة أّن زيـــــارة الــمــديــر 
إلقليم  العالمية  الصحة  لمنظمة  اإلقليمي 
شرق المتوسط لمملكة البحرين تأتي استمراًرا 
لـــمـــســـارات الــتــنــســيــق بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ومنظمة الصحة العالمية في مجاالت التعاون 
الــصــحــة في  وزارة  بــيــن  الــمــشــتــرك  والــتــنــســيــق 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والـــمـــنـــظـــمـــة، وخــــاصــــة فــي 
مجاالت تبادل الخبرات والمعلومات لمكافحة 
األوبئة واألمــراض وتطوير الخدمات الصحية 
دفعة  ُتشّكل  الزيارة  أن هذه  والعالجية، مؤكدة 

قوية ألفق التعاون المشترك. 
توجيهات  انطالقًا من  أنــه  الــوزيــرة  وأكــدت 
المعّظم،  البالد  ملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي 
ــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء، قــامــت  ــي الـــعـــهـــد رئـ ــ ولـ
االستباقية  االســتــراتــيــجــيــات  بــوضــع  المملكة 
وخطط التعامل مع كافة السيناريوهات، وذلك 
قبل إعالن أول حالة قائمة في المملكة، الفتة 
إلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية 
واستعدادات مبكرة وتطبيق اإلجراءات الالزمة 
الــمــتــوائــمــة مــع الــمــعــايــيــر الــدولــيــة وتــوصــيــات 
الفيروس،  لمواجهة  العالمية  الصحة  منظمة 

الوطني  الفريق  تشكيل  تم  قد  أنه  إلى  مشيرة 
)كوفيد-19(  كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
الــمــخــتــص بــوضــع الــبــروتــوكــوالت الـــالزمـــة في 
مختلف مسارات التعامل مع الفيروس، وإنشاء 
غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة 
وهي مركز  العمليات،  كافة  وتتبع  المستجدات 
في  الفورية  االستجابة  استراتيجيات  انطالق 

المراحل المختلفة للتصدي للفيروس. 
في  حــالــة  أول  قــبــل تسجيل  بــأنــه  ــادت  ــ وأفـ
مملكة البحرين، تم وضع استراتيجية إعالمية 
مــتــكــامــلــة مـــن خــــالل اعـــتـــمـــاد وتــفــعــيــل دلــيــل 
األزمات لإلعالم واالتصال إلدارة األزمة إعالميًا 
التحدي  لمواجهة  األمثل  اإلعالمي  والتعامل 
وآنًيا،  استباقًيا  المتوقعة  السيناريوهات  بكافة 
المستمرة  التوعوية  الحمالت  إطــالق  بجانب 
الــمــســتــجــدات؛ والــتــي من  والــمــتــجــددة بحسب 
ــــالن الــمــســتــمــر لكافة  خــاللــهــا أيـــضـــًا يــتــم اإلعـ
اإلحصائيات والمعلومات بدقة وشفافية وعلى 
مدار الساعة من خالل مختلف وسائل اإلعالم 
وبلغات متعددة، مشيرًة إلى أنه قبل رصد الحالة 
ــى، تـــم تــشــكــيــل الــفــريــق الــوطــنــي الطبي  ــ األولــ
وطنية  حملة  وإطـــالق  )كــوفــيــد-19(  لمكافحة 
مــتــعــددة الــلــغــات لــمــكــافــحــة انــتــشــار الــفــيــروس 
الفني  التوجيه  مع  المجتمعي  الوعي  وتعزيز 
الحالة  اكــتــشــاف  وعــنــد  الــوقــايــة،  كيفية  حـــول 
األولـــــى، كــانــت فـــرق الــعــمــل جــاهــزة لــالنــطــالق 
القيادة  بفضل  كاملة،  حكومية  استجابة  فــي 
الصحية،  للرعاية  الــشــامــل  والــنــهــج  الحكيمة 
مجتمعًيا  دعًما  البحرين  مملكة  شهدت  حيث 
ملحوًظا، وتم تسجيل أكثر من 50 ألف متطوع 
عبر المنصة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا 

)كوفيد-19(. 
منهجية  اتبعت  المملكة  أن  إلــى  وأشــــارت 
»التتبع، الفحص، العالج« لحصر المخالطين 
المجتمع،  فــي  الــفــيــروس  انــتــشــار  مــن  والــحــد 
في  العشوائية  الفحوصات  تكثيف  إلى  إضافة 
البحرين  ووفــــرت  الــمــمــلــكــة،  مــنــاطــق  مختلف 

مـــجـــاًنـــا الـــفـــحـــوصـــات، والـــــعـــــالج، والــتــطــعــيــم 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، مـــا جــعــلــهــا تحظى 
حيث  مــن  العالم  مستوى  على  سّباقة  بمكانة 
نــســبــة الــفــحــوصــات والــتــعــافــي والــتــطــعــيــمــات، 
وتــوفــيــر فــحــوصــات مــخــتــبــريــة يــومــيــة تــتــجــاوز 
المبكر عن  للكشف  الــيــوم  فــي  ألــف فحص   30
الحاالت القائمة لسرعة الوصول إليها وسرعة 

عالجها وتعافيها. 
ــبــــروتــــوكــــوالت  ــى الــ ــ ــرة إلــ ــ ــوزيــ ــ وتـــطـــرقـــت الــ
إتــاحــة  مــع  المتنوعة  والتطعيمات  الــعــالجــيــة 
حــريــة االخــتــيــار لــلــجــمــيــع، كــمــا أكــــدت أهمية 
اســتــكــمــال الــجــرعــات بــحــســب الــفــئــة الــعــمــريــة 
والحالة الصحية، مضيفًة أن المملكة حرصت 
الخدمات  لكافة  الرقمي  التحّول  تعزيز  على 
ــا ويـــدعـــم  ــهـ ــودتـ ــن جـ الـــحـــكـــومـــيـــة بـــمـــا يـــعـــزز مــ
المنّصات  نــطــاق  توسيع  جــانــب  إلــى  كــفــاءتــهــا، 
تدشين  أبرزها  من  والتكنولوجية،  اإللكترونية 
الذكية  الــهــواتــف  عبر  واعـــي«  »مجتمع  تطبيق 
باإلضافة  وعالجها،  وتتبعها،  الــحــاالت  لرصد 
وتمكين  الــبــشــري  العنصر  فــي  االســتــثــمــار  إلــى 

الكوادر ودعم البحوث. 
وعـــلـــى صــعــيــد جـــهـــود الــمــمــلــكــة الـــدولـــيـــة، 
تعزيز  البحرين حرصت على  أن  الوزيرة  بينت 
التعاون الدولي لدعم جهود التصدي للجائحة 
القضاء  فــي  يسهم  بما  الــعــالــم  دول  لمختلف 
على الجائحة عالمًيا، مؤّكدة بذلك أن مملكة 
عبر جهودها  متميًزا  نموذًجا  قّدمت  البحرين 
الــمــتــنــوعــة الحـــتـــواء ومــنــع انــتــشــار الــفــيــروس 
ــلـــى صـــحـــة وســــالمــــة الـــمـــواطـــنـــيـــن  حـــفـــاظـــًا عـ
وطني  فــريــق  تشكيل  خـــالل  مــن  والــمــقــيــمــيــن، 

شاملة  وطــنــيــة  اســتــراتــيــجــيــة  وتنفيذ  لتطوير 
الحتواء ومنع انتشار الفيروس إلى جانب وضع 
والــرصــد  التشخيص  آلــيــات  لتعزيز  الــخــطــط 
والمتابعة، وتأمين المنافذ، واستعداد البحرين 
االحترازية  اإلجـــراءات  كافة  واتخاذها  المبكر 
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــمــتــوائــمــة مــع تــوصــيــات 

منظمة الصحة العالمية.
ــدوره، أعــــرب الــدكــتــور تـــيـــدروس أدهــانــوم  ــ بـ
الصحة  لمنظمة  الــعــام  الــمــديــر  غيبريسوس 
وتقديره  شكره  عن  مرئية  كلمة  في  العالمية 
ــرة صــاحــب  لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بـــقـــيـــادة حـــضـ
الــجــاللــة مــلــك الـــبـــالد الــمــعــّظــم، وحــكــومــتــهــا 
بــرئــاســة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي العهد 
تبادل  على  لحرصها  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
إلى  متطّلعًا  الصحي،  المجال  فــي  الــخــبــرات 
الــبــلــدان األخــــرى فــي منطقة شــرق  اســتــفــادة 
ــدة  ــرائــ ــن تـــجـــربـــة الـــبـــحـــريـــن الــ الـــمـــتـــوســـط مــ
والــنــمــوذجــيــة، مـــؤكـــًدا أن نــجــاح الــبــحــريــن في 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19( هو  احتواء 
نتيجة لالستعدادات المبكرة وتغطية التطعيم 
الــعــالــيــة واالســــتــــمــــرار فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
ــوادر وطــنــيــة  ــ الــصــحــيــة األســـاســـيـــة مـــن قــبــل كــ

مؤّهلة تزخر بها المملكة. 
سالم  بن  أحمد  الدكتور  أشــاد  جانبه،  من 
الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  المدير  المنظري 
الــعــالــمــيــة إلقــلــيــم شـــرق الــمــتــوســط بــالــتــعــاون 
الــقــطــاعــات الصحية  بــيــن  الــمــســتــوى  الــرفــيــع 
العالمية  الصحة  ومنظمة  البحرين  بمملكة 
ــا  فــــي االســـتـــجـــابـــة لـــجـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــ
لــلــجــهــود  تــقــديــره  )كـــوفـــيـــد- 19(، مــعــربــًا عـــن 

زيارته  خالل  شهدها  التي  والفاعلة  المنسقة 
ــتـــي تعكس  لـــعـــدد مـــن الـــمـــرافـــق الــصــحــيــة والـ
في  العالية  وكفاءتها  البحرين  مملكة  اهتمام 
الجانب الصحي، الفًتا إلى أن مملكة البحرين 
للتصدي  المرنة  استجابتها  أثبتت من خالل 
متطّور،  صحي  بقطاع  تتمّتع  أنها  للفيروس 
مشيرًا إلى أن وجود المكتب القطري لمنظمة 
البحرين  مملكة  أرض  على  العالمية  الصحة 
االستراتيجية  عــن  مفصل  تقرير  إعـــداد  دعــم 
التشغيلية لمملكة البحرين في احتواء انتشار 

فيروس كورونا )كوفيد-19(. 
وأّكـــــد الـــدكـــتـــور الــمــنــظــري أهــمــيــة تــوثــيــق 
التصدي لفيروس كورونا  البحرين في  تجربة 
)كـــوفـــيـــد-19(، الفـــتـــًا إلـــى أنـــه مـــن خـــالل هــذا 
إلى  العالمية  الصحة  التقرير، تسعى منظمة 
زيادة التواصل وتبادل الدروس المستفادة بين 
داخل  الصحية  الــطــوارئ  مجال  في  العاملين 
لمنظمة  الــتــابــعــة  الــمــتــوســط  الــشــرق  منطقة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة وخــارجــهــا، مــشــيــرا إلـــى أن 
ــة الــقــطــاع  ــرونـ الــتــقــريــر يــؤكــد قـــوة ومــتــانــة ومـ
وقــدرتــهــا على  الــبــحــريــن  فــي مملكة  الــصــحــي 
تـــبـــادل أفــضــل الــمــمــارســات الــعــالــمــيــة وتــعــزيــز 
التأهب للطوارئ الصحية واالستجابة لها في 

مختلف الظروف االستثنائية.. 
ـــاء  ــــ ــــى ضـــــــــــــرورة مـــــحـــــاربـــــة وب ــلـ ــ وشـــــــــــدد عـ
بعض  لها  تـــروج  الــتــي  المغلوطة  المعلومات 
الفئات والمشككة في فعالية وأهمية التطعيم 
واالوبــئــة،  األمــــراض  فــي مجابهة  والــلــقــاحــات 
مؤكدا أن اللقاحات تمّر بالعديد من الخطوات 
قبل ترخيصها لضمان سالمتها ومأمونيتها. 

منظم���ة ال�صح���ة العالمي���ة توث���ق تجرب���ة البحرين ف���ي الت�ص���دي لكوفيد 19
ال�صحي  ال��ق��ط��اع  ف��ي  ري��ادت��ه��ا  ي����ؤّك���د  ال��ب��ح��ري��ن  ل��ج��ه���د  ال���دول���ي  ال��ت���ث��ي��ق  ال�����ص��ح��ة:  وزي����رة 

اإ���ص��اب��ة  اأول  اإع�����ان  ق��ب��ل  ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة  وخ��ط��ط��ا  ا���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ات  اأع�����دت  ال��ب��ح��ري��ن 

بقط�اع  تتمّت�ع  البحري�ن  ال�صح�ة:  لمنظم�ة  الإقليم�ي  المدي�ر 

للوب��اء ا�ص��تجابة  م��ن  �ص��اهدته  م��ا  واأبهرن��ي  متط��ّور..  �صح��ي 

ال�بح���رين  تج���ربة  ال�صح���ة:  لمنظم��ة  الع��ام  المدي��ر 
رائ���������دة وت����م����ي����زت ب����ال�����ص����ت����ع����دادات ال���م���ب���ّك���رة

} جانب من أعمال المؤتمر الصحفي.

ــد فــضــيــلــة الــشــيــخ عـــدنـــان بن  ــ أّك
الحج  بعثة  رئــيــس  الــقــطــان  عــبــداهلل 
المستمرة  التوجيهات  أّن  البحرينية 
لــحــضــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك 
آل خــلــيــفــة ملك  عــيــســى  بـــن  حــمــد 
ــي تــحــظــى  ــ ــتـ ــ ــالد الـــمـــعـــظـــم، والـ ــ ــبـ ــ الـ
ــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  بــمــتــابــعــة صـ
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة 
ــوزراء،  ــ الـ الــعــهــد رئــيــس مجلس  ولـــي 
لتوفير كافة سبل الرعاية والخدمات 
أجل  مــن  البحرين،  مملكة  لحجاج 
الــمــنــاســك  ألداء  عــلــيــهــم  الــتــيــســيــر 
الجهود  تعزيز  فــي  تسهم  الــمــبــاركــة، 
لــمــواصــلــة تــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات 
لـــجـــمـــيـــع الــــحــــمــــالت الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، 
والــعــمــل بــــروح الــفــريــق الـــواحـــد بين 
هذه  مــع  يتناسب  بما  البعثة  لــجــان 
الشعيرة العظيمة بالديار المقدسة.
وأشـــــــــاد الــــقــــّطــــان بـــمـــا تــقــدمــه 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 
الشريفين  الــحــرمــيــن  خــــادم  بــقــيــادة 
الــمــلــك ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز آل 
ســــعــــود عــــاهــــل الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
صاحب  وبدعم  الشقيقة،  السعودية 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر مــحــمــد بن 
ولي  آل سعود  بن عبدالعزيز  سلمان 
الــــوزراء  الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
مـــن خـــدمـــات جليلة  الــــدفــــاع،  وزيـــــر 
ــايــــة واهـــتـــمـــام كــبــيــريــن لــحــجــاج  ورعــ
دور سفارة  ومثمنًا  الــحــرام،  اهلل  بيت 
بمملكة  السعودية  العربية  المملكة 
الــبــحــريــن وجـــهـــودهـــا فـــي الــتــنــســيــق 
الــمــشــتــرك والــمــتــواصــل مـــع جميع 

أعضاء البعثة.
ــاع  ــمــ ــتــ جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل االجــ
الــــــدوري لــبــعــثــة الـــحـــج الــبــحــريــنــيــة، 
بـــحـــضـــور الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد طـــاهـــر 
ــائـــب رئـــيـــس بــعــثــة الــحــج  الـــقـــطـــان نـ
البحرينية، وذلك للوقوف على آخر 
والتجهيزات  الترتيبات  مستجدات 

في مناسك الحج.
بن  نــواف  بمتابعة  القّطان  ونــّوه 
محمد المعاودة وزير العدل والشؤون 
اللجنة  رئيس  واألوقــــاف  اإلســالمــيــة 

العليا لشؤون الحج والعمرة، لجميع 
ــال الــبــعــثــة الــبــحــريــنــيــة خــدمــًة  ــمـ أعـ

لحجاج مملكة البحرين.
الــقــطــان جميع لجان  كــمــا حــث 
الــبــعــثــة بــتــجــديــد الــعــهــد واســتــشــعــار 
مــســؤولــيــة خـــدمـــة حـــجـــاج بــيــت اهلل 
اللجان  عمل  أهمية  مبّينًا  الــحــرام، 
كـــافـــة عـــلـــى تـــجـــويـــد خـــدمـــاتـــهـــا بــمــا 
يتناسب مع هذه الشعيرة العظيمة، 
الـــريـــادي في  الـــمـــرأة  إلـــى دور  الفـــتـــًا 
عـــمـــل الـــبـــعـــثـــة الــبــحــريــنــيــة لــلــحــج، 
وإســهــامــهــا بــشــكــل فــاعــل فـــي تقديم 
ــورة،  صـ بــأفــضــل  الــخــدمــات  مختلف 
إلــى االلــتــزام بجميع  داعــيــًا الجميع 
ــات الـــصـــحـــيـــة والــتــقــيــد  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ االشـ

باألنظمة الخاصة بمناسك الحج.
ــر، قـــدمـــت لــجــان  ــ مـــن جـــانـــب آخـ
ــا حـــــــــول آخـــــر  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الــــبــــعــــثــــة مـ
مستجدات العمل في مناسك الحج 
حيث  المقدسة،  المشاعر  بمختلف 
ــرق الــــرائــــد مــحــمــد الــمــربــاطــي  ــطـ تـ
عرفة  بمشعر  الــتــفــويــج  خــطــة  قــائــد 
إلى استعدادات اللجنة األمنية ليوم 
به،  الــخــاصــة  التفويج  وخــطــة  عــرفــة 
األمنية بفحص  اللجنة  قيام  مؤكدًا 
جميع أمور السالمة في المخيمات، 
والعمل على توزيع األساور الخاصة 

بالحجاج.
أما بالنسبة إلى اللجنة الطبية، 
يعقوب  فاطمة  الدكتورة  ذكــرت  فقد 

ممثلة اللجنة أن اللجنة تقوم بنقل 
الطبية  واألدوات  الــمــعــدات  جــمــيــع 
الـــالزمـــة إلـــى مــشــعــري عــرفــة ومــنــى، 
ستعمل  المشاعر  فــي  الــعــيــادات  وأن 
الحجيج  لخدمة  الساعة  مــدار  على 
تواصل  المناسك، مؤكدًة  أثناء فترة 
الصحيين  المختصين  مــع  اللجنة 
ــالـــحـــمـــالت الـــبـــحـــريـــنـــيـــة مــــن أجـــل  بـ

االطمئنان على سالمة الحجاج.
ــا أوضــــــــح صـــــــالح الــــشــــريــــان  كــــمــ
رئـــيـــس لــجــنــة الــتــقــيــيــم والــمــتــابــعــة 
ــام الــلــجــنــة مــــن فـــحـــص جــمــيــع  ــمــ إتــ
والتأكد  الحمالت  ومخيمات  مباني 
مـــن األمــــــور الــتــنــظــيــمــيــة واإلداريـــــــة 
جميع  على  مثنيًا  فيها،  والصحية 
التزمت  الــتــي  البحرينية  الــحــمــالت 
بالتقييم،  الــخــاصــة  بــاالشــتــراطــات 
خدماتها  تجويد  على  تعمل  والــتــي 
الحاج  ويــريــح  يرضي  بما  باستمرار 

البحريني.
المهندس  جانبه  من  أكــد  بينما 
ــبــــداهلل الــبــشــبــيــشــي رئـــيـــس لــجــنــة  عــ
جميع  اكتمال  الهندسي  التخطيط 
الــمــرافــق والـــخـــدمـــات فـــي الــمــشــاعــر 
الـــمـــقـــدســـة بــالــتــنــســيــق مــــع مـــطـــّوف 
إلى  منوهًا  للحج،  البحرين  مملكة 
ــذا الــعــام  أن مــخــيــمــات الــمــشــاعــر هــ
ستكون مغطاة بالكامل عبر التغذية 
استخدام  وعــدم  للكهرباء،  األرضــيــة 

المولدات الكهربائية.

يوؤك��د تواف��ر كاف��ة  البحريني��ة  الح��ج  بعث��ة  رئي���س 

عليه��م التي�ص��ير  اأج��ل  م��ن  للحج��اج  الرعاي��ة  �ص��بل 

} جانب من االجتماع.
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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

Link

P  4

Link

P  12

Link

P  5

Link

5العدد )16175( - السنة السابعة واألربعون – األربعاء 7 ذو الحجة 1443هـ - 6 يوليو 2022م 

افتتح الشيخ سلمان بن 
الــرئــيــس  خليفة  آل  مــحــمــد 
الوطني  للمركز  التنفيذي 
ــرانـــي ورشــــة  ــبـ ــيـ ــسـ لــــأمــــن الـ
عمل حول »مناقشة ضوابط 
األمن السيبراني في القطاع 
ــتــــي يــنــظــمــهــا  الــــصــــحــــي«، الــ
الــمــركــز الــوطــنــي بــالــتــعــاون 
مع الهيئة الوطنية لتنظيم 
الصحية،  والخدمات  المهن 
ــورة مـــريـــم  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ بـــحـــضـــور الـ
عــذبــي الــجــاهــمــة الــرئــيــس 
الوطنية  للهيئة  التنفيذي 
والــخــدمــات  المهن  لتنظيم 
الــصــحــيــة، والــشــيــخ عــبــداهلل 
خـــلـــيـــفـــة  آل  مــــحــــمــــد  بــــــــن 
ــيـــس لــلــعــمــلــيــات  ــرئـ نـــائـــب الـ
ــة، والــــــرؤســــــاء  ــيــ ــرانــ ــبــ ــيــ ــســ الــ
للمستشفيات  التنفيذيين 
بتقنية  والمعنيين  الخاصة 
المؤسسات  فــي  المعلومات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة فــي 

المملكة.
أعــرب  المناسبة،  وبــهــذه 
الشيخ سلمان بن محمد آل 
وتــقــديــره  شــكــره  عــن  خليفة 
لــــوزيــــر الـــداخـــلـــيـــة لــدعــمــه 
السديدة  وتوجيهاته  الدائم 
بتنفيذ  واهــتــمــامــه  وحــرصــه 
يــرفــع مستوى  مـــا  ومــتــابــعــة 
األمــــــــــــن الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي فـــي 

مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وتــعــزيــز 
اإلمكانيات  وتوفير  القدرات 
الـــازمـــة لــلــرصــد والــتــصــدي 
لـــلـــتـــهـــديـــدات والـــمـــخـــاطـــر، 
ــة آمـــــنـــــة فــي  ــئــ ــيــ وتـــــوفـــــيـــــر بــ
الفضاء السيبراني للمملكة 
بما يتماشى مع رؤية مملكة 

البحرين 2030.
الوطني  المركز  أن  وأكد 
ــن الـــســـيـــبـــرانـــي يــســعــى  لـــأمـ
ــة  ــورشــ ــة هــــــذه الــ ــ ــامـ ــ عـــبـــر إقـ
ــوابــــط  إلـــــــى مـــنـــاقـــشـــة الــــضــ
األمـــنـــيـــة لــلــقــطــاع الــصــحــي 
ــات الــصــحــيــة  ــمـــؤســـسـ ــع الـ مــ
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة فــي 
لتتناسب  الــبــحــريــن  مملكة 
مــــــع أفـــــضـــــل الــــمــــمــــارســــات 
تنظيم  أن  معتبرا  الــدولــيــة، 
مــثــل هــــذه الــــــورش والــعــمــل 
على تأمين أنظمة الحماية 
بــمــا يــتــواكــب مــع الــتــطــورات 
ــي مــجــال  ــتـــجـــدات فــ والـــمـــسـ
األمـــــــــــن ومـــــــــا يــــشــــمــــلــــه مـــن 
تــحــديــات هــمــا مــن الــعــوامــل 
األساسية لتحقيق األهداف 
ــة لــلــمــمــلــكــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
ــة ســـيـــبـــرانـــيـــة  ــئـ ــيـ بـــتـــوفـــيـــر بـ
ــي.  ــحـ ــة لـــلـــقـــطـــاع الـــصـ ــ ــنـ ــ آمـ
وأشـــــــار الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن 
مــحــمــد آل خــلــيــفــة إلـــى أنــه 
مناقشة  الـــورشـــة  خــــال  تـــم 

ــة لــوثــيــقــة  ــيــ ــودة األولــ ــسـ ــمـ الـ
ضــوابــط األمــــن الــســيــبــرانــي 
ــاع  ــقــــطــ الــــمــــوجــــهــــة إلــــــــى الــ
الـــصـــحـــي، والــــتــــي تــتــضــمــن 
ــة  ــ ــروريـ ــ ــضـ ــ ــبــــات الـ ــلــ ــتــــطــ الــــمــ
ــيـــن الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــكـ ــمـ ــتـ لـ
والــمــؤســســات الــصــحــيــة من 
وشبكاتها  أنظمتها  حماية 
األمــن  وتــعــزيــز  وتطبيقاتها 

السيبراني لديها. 

} جانب من افتتاح ور�سة الأمن ال�سيبراني.

يفتتح  ال�����س��ي��ب��ران��ي  ل���أم��ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 

ال�صحي ال��ق��ط��اع  ف��ي  ال�����ص��ي��ب��ران��ي«  »الأم����ن  ور���ص��ة 

} عباس رضي.} د. عام حمدان.

االســتــشــاري  المجلس  اطــلــع 
والمالية  ــة  ــ اإلداريـ الــعــلــوم  لكلية 
إنجازات  على  األهلية  بالجامعة 
البرامج  الكلية في مجال تطوير 
ــبــــحــــث الــعــلــمــي  ــة والــ ــيــ ــمــ ــاديــ األكــ
وخـــدمـــة الــمــجــتــمــع، ودورهــــــا في 
تــأهــيــل الــطــلــبــة بـــأرقـــى الــبــرامــج 
الــتــعــلــيــمــيــة، وتـــواصـــل الــمــراحــل 
غاياتها  يــحــقــق  بــمــا  الــتــطــويــريــة 
أسس  على  الطلبة  تخرج  أن  فــي 

أكاديمية ومهنية رصينة.
االستشاري  المجلس  وأثنى 
ــاس رضــــــي الــعــضــو  ــبــ ــة عــ ــاســ ــرئــ بــ
أوائل محاسبون  المنتدب لشركة 
ــون  ــ قــانــونــيــون ومــســتــشــارون إداريـ
عــلــى اســتــحــداث الــكــلــيــة بــرنــامــج 
ماجستير العلوم في التكنولوجيا 

المالية FinTech، الذي أطلقته 
الجامعة بدءا من العام الدراسي 
بـــهـــدف   2023/2022 ــد  ــديــ ــجــ الــ
تــعــزيــز مــكــانــة الــمــمــلــكــة كــمــوقــع 
رائــــد فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة 
وتلبية  الــمــنــطــقــة  مــســتــوى  عــلــى 
للقطاع  المستجدة  االحتياجات 
فـــي مملكة  والــمــصــرفــي  الــمــالــي 
الــبــحــريــن مـــن حــاجــة إلـــى كـــوادر 
ــي هـــذا  ــ مـــؤهـــلـــة ومـــتـــخـــصـــصـــة فـ

المجال.
ِاجتماع  رضــي  عباس  وتـــرأس 
ــاري لــكــلــيــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـــمـــجـــلـــس االسـ
ــة والــمــالــيــة الــذي  ــ الــعــلــوم اإلداريــ
الصناعة  ــال  رجـ مــن  نخبة  يــضــم 
فــي  ــة  ــامـ ــعـ الـ واإلدارة  ــيـــة  ــالـ والـــمـ

القطاعين العام والخاص.

أثنى  االجــتــمــاع  مستهل  فــي 
ــلـــى الـــجـــهـــود الــتــي  الـــمـــجـــلـــس عـ
يبذلها عميد الكلية الدكتور عام 

حمدان وأساتذة الكلية وتعاطيهم 
ــات  ــظــ ــمــــاحــ ــي مــــــع الــ ــ ــابــ ــ ــجــ ــ اإليــ
ــات الــــتــــي يــقــدمــهــا  ــرحــ ــتــ ــقــ ــمــ والــ

الــمــجــلــس، فــيــمــا نـــاقـــش أعــضــاء 
االســتــعــدادات  مختلف  المجلس 
ببرنامج  المتعلقة  والتجهيزات 
ماجستير العلوم في التكنولوجيا 
 MSc in FinTechالمالية
مــــن خـــطـــط دراســـــيـــــة، ومــعــايــيــر 
قــبــول، وبــرمــجــيــات، وســـط إشـــادة 
بــالــمــســتــوى الــمــتــمــيــز لــلــبــرنــامــج 
من الناحية االكاديمية والمهنية، 
حــيــث تـــم إعـــــــداده وفـــًقـــا ألحـــدث 
الــمــعــايــيــر والــتــجــهــيــزات وطــرائــق 
المستخدمة في تدريس  التعليم 
برامج التكنولوجيا المالية، فيما 
طلبات  باستقبال  الجامعة  بدأت 
االنـــضـــمـــام إلــــى الــبــرنــامــج الـــذي 
العام  مطلع  به  التدريس  سيبدأ 

الدراسي الجديد. 

»الفنت���ك« ف���ي  الماج�ص���تير  برنام���ج  »الأهلي���ة«  اإ�ص���ادة بط���رح 

كتب: علي عبداخلالق
تصوير: عبداألمير الساطنة

النعيمي  رمزان بن عبداهلل  الدكتور  قام 
»أخــبــار  بـــزيـــارة  امس,  اإلعام,  ــؤون  شــ ــر  وزيــ
الخليج«, واستقبله األستاذ أنور عبدالرحمن 
نقاش  اللقاء  اثــنــاء  وجــرى  التحرير،  رئيس 
البحرينية  الــصــحــافــة  اوضــــاع  حـــول  مــوســع 

ودورها الوطني.
وأشاد وزير شؤون االعام بالدور الوطني 
الذي تضطلع به أخبار الخليج منذ نشأتها 
ــيـــوم. وقــــال إن الــصــحــافــة الــوطــنــيــة  حــتــى الـ
الــذود عن مصالح الوطن  دورهــا أساسي في 
والمواطنين في مملكة البحرين، وأنها كانت 

ومازالت خط الدفاع األول عن البحرين.
وقال الوزير: )لقد أرسى حضرة صاحب 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
عــاهــل الــبــاد الــمــعــظــم دعــائــم حــريــة الـــرأي 
الملكية  الـــرؤيـــة  وأن  الــمــســؤولــة،  والــتــعــبــيــر 

لــلــصــحــافــة  األول  الـــداعـــم  مــثــلــت  الــســامــيــة 
األقــام  وأصــحــاب  والصحفيين  البحرينية 

والكلمة(. 
ــام إلـــى حــرص  ــار وزيـــر شـــؤون اإلعــ وأشــ
واهتمام ودعم صاحب السمو الملكي األمير 
ــي الــعــهــد  ــ ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـ
البحرينية  للصحافة  الــوزراء  رئيس مجلس 

والصحفيين.
النعيمي على دور وسائل اإلعام  وشدد 
من  الوطنية  الصحافة  وخــاصــة  المختلفة 
أصحاب األقام والكتاب والصحفيين الذين 
حــمــلــوا أمـــانـــة الــكــلــمــة الـــحـــرة والــمــســؤولــة، 
ــاٍن فـــي خــدمــة  ــفـ وســـاهـــمـــوا بــكــل إخـــــاٍص وتـ
وبناء الوطن، مؤكدًا أنه سيحرص على دعم 

الصحافة الوطنية، للقيام بمسئولياتها.
مـــن جــانــبــه قـــال رئــيــس تــحــريــر جــريــدة 
أنـــــــور عـــبـــدالـــرحـــمـــن: )ان  أخــــبــــار الـــخـــلـــيـــج 
بدورها  وتقوم  وتتطور  تتقدم  كي  الصحافة 
الوطني الملقى على عاتقها ال بد ان تتغير 
المجتمع  فــي  الــســائــدة  والــثــقــافــة  العقليات 

الذي  والبناء  المسؤول  النقد  تتقبل  بحيث 
والــمــواطــنــيــن(.  الــوطــن  فــي مصلحة  يــصــب 
النقد  إلى ضــرورة ترسيخ ثقافة تقبل  الفتًا 

والرأي اآلخر.
وأشــار إلى ما يمثله اإلعــام من أهمية 
الــوعــي  تشكيل  فــي  الــرئــيــســة  األدوات  كــأحــد 
الــســيــاســي وتـــعـــزيـــز قــيــم الــــــوالء واالنـــتـــمـــاء 
المجتمع  نبض  الــى  األقـــرب  كونه  الوطني، 
ــه الــوطــنــيــة  والـــمـــامـــس لـــقـــضـــايـــاه وهـــمـــومـ

واإلنسانية.
وقــــــال أنــــــور عـــبـــدالـــرحـــمـــن: كــــي أوضــــح 
قاله  مــا  أروي  دعني  الصحافة،  فــي  موقفنا 
الكاتب األمريكي الساخر آرثر بوكوالد الذي 
األخــيــرة من  الصفحة  فــي  يكتب مقاال  كــان 
ثمانينيات  فــي  تــربــيــون«  »هــيــرالــد  صحيفة 
الماضي في ندوة حضرتها في هونج  القرن 

كونج.
حقيقة  أكتشف  أن  أستطيع  إنني  قــال: 
من  أوضاعها خال ساعات  وطبيعة  بلد  أي 
قال من خال  كيف؟  إليها. سألته:  وصولي 

إذا  ومــا  المرور  حركة  متابعة  األول:  أمرين، 
مطالعة  من  والثاني:  ال.  أم  منضبطة  كانت 
ــدت أن الـــصـــحـــف كــلــهــا  ــ الـــصـــحـــف. فـــلـــو وجــ
وتعليقات،  أخبار  من  تنشره  فيما  متشابهة 
اعرف فورا أنها ليست مستقلة، وال مصداقية 

لها أو تأثير.
وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس التحرير 
الذهبي..  »اليوبيل  كتاب  عبدالرحمن  أنــور 
50 عــامــًا مــن بــنــاء الــوطــن« الــى وزيـــر شــؤون 
وقــد صــدر عن  النعيمي,  ــزان  رمـ د.  اإلعــــام، 
ويوثق  والنشر،  للصحافة  الخليج  أخبار  دار 
في سرد تاريخي متسلسل مسيرة حافلة من 
اإلنـــجـــازات وقــصــص الــنــجــاح الــتــي سطرتها 
البحرين خال العقود الخمسة الماضية في 

مختلف المجاالت والقطاعات. 
وحــضــر الــلــقــاء الــدكــتــور يــوســف محمد 
ــؤون  شـ ــوزارة  ـــ بــ ــام  ــ اإلعــ ــل  ــائـ وسـ إدارة  مـــديـــر 
التحرير،  نائب مدير  زهــره  والسيد  االعــام، 
وعبدالمجيد حاجي رئيس العاقات العامة 

والتسويق.

وزير �ص����ؤون الإعالم يزور اأخبار الخليج وي�ص���يد ب���دور ال�صحافة
ال���ب���ح���ري���ن ع������ن  الأول  ال������دف������اع  خ������ط  ال���������ص����ح����اف����ة  ال����ن����ع����ي����م����ي: 
اأن����ر عبدالرحم���ن: يج���ب تر�ص���يخ ثقاف���ة تقب���ل النق���د وال���راأي الآخ���ر ف���ي المجتمع

} الأ�ستاذ اأنور عبدالرحمن رئي�س التحرير خالل ا�ستقبال وزير الإعالم.

} اإهداء وزير الإعالم كتاب »اليوبيل الذهبي.. 50 عامًا من بناء الوطن«.

�ص�باب م�ن 16 دول�ة عربي�ة ي�ص�ارك�ن ف�ي م�ص�ابقة »حكاي�ة اأث�ر«
اإلقليمي  الــمــركــز  رّحــــب 
من  العالمي  للتراث  العربي 
الشبابي  بالتفاعل  المنامة 
مــــع مـــــبـــــادرة »شــــبــــاب عــربــي 
تسلم  إذ  ــتــــراث«  الــ أجــــل  مـــن 
ضــــمــــن مــــســــابــــقــــة األفـــــــــام 
»حكاية  اإلقليمية  الشبابية 
ــر« 217 طــلــبــًا وصــلــت من  أثــ
وذلــــك بعد  ــة عــربــيــة  دولــ  16
إعان المسابقة التي جاءت 
ــة الــــــذكــــــرى الــــــــ50  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ
التــفــاقــيــة الــــتــــراث الــعــالــمــي 
والــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة إلنــشــاء 
الـــمـــركـــز اإلقــلــيــمــي الــعــربــي 
مملكة  فــي  العالمي  للتراث 

ــن. وكــــــــان الـــمـــركـــز  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
اإلقليمي قد أعلن المسابقة 
خــــال شــهــر أبـــريـــل الــفــائــت 
داعيًا الشباب العربي المهتم 
واإلعـــام  والـــتـــراث  بالثقافة 
المشاركة  إلى  والتكنولوجيا 
الــتــي تسّلط  الــمــســابــقــة  فــي 
بين  ما  العاقة  على  الضوء 
المادي  المادي وغير  التراث 
والـــمـــرتـــبـــط بــمــوقــع الـــتـــراث 
العالمي، إضافة إلى التركيز 
ــبــــشــــري  عــــلــــى الــــتــــفــــاعــــل الــ
ــتـــراث الــعــالــمــي  مـــع مــوقــع الـ
الــمــخــتــار لــلــفــيــلــم والـــذاكـــرة 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــتــــي تــحــمــلــهــا 

ــة  ــيـ ــلـ ــات الـــمـــحـ ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ الــ
الــمــحــيــطــة بــــه. وتـــأتـــي هــذه 
عاقة  خلق  بهدف  الــمــبــادرة 
التراث  ومواقع  الشباب  بين 
الــــعــــالــــمــــي فــــــي الـــمـــنـــاطـــق 
المجاورة لهم، كما تسعى إلى 
مع  اتــصــال شخصي  تــكــويــن 
كيف  وفهم  الــتــراثــي  الموقع 
يمكن للموقع المساهمة في 
تحسين مستقبلهم والتأثير 
ــام الــمــركــز  ــ فـــي حــيــاتــهــم. وقـ
بـــدورتـــيـــن تــدريــبــيــتــيــن لــعــدد 
127 مشاركًا بين أفراد وفرق 
االتصال  تقنيات  عبر  وذلــك 
مجال  فــي  لدعمهم  المرئي 

مـــهـــارات اإلنـــتـــاج واســتــخــدام 
والجانب  التقنية  الــمــعــدات 
ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ »الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــري« لـ
التصوير. سيقوم المشاركون 
بتقديم أعمالهم قبل مطلع 
أغـــســـطـــس الـــــقـــــادم وســيــتــم 
دعوة صناع األفام الفائزين 
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ لـــــلـــــحـــــضـــــور إلـــــــــــى مـ
احتفاالت  لحضور  البحرين 
الـــمـــركـــز بـــالـــتـــراث الــعــالــمــي 
أفامهم خال شهر  وعــرض 
سبتمبر 2022 ضمن فعاليات 
الذي  العالمي«  التراث  »أيــام 

سيعلنها المركز قريبًا. 

بن  علي  الشمالية  المحافظة  محافظ  أشــاد 
الشيخ عبدالحسن العصفور بدور القطاع الخاص 
في  الاتي  المهندسات  وتأهيل  تدريب  عملية  في 
طور التخرج في مجاالت الهندسة المعمارية وما 
البحريني  االقتصاد  على  كبيرة  انعكاسات  من  له 
في  البحريني  المواطن  إحــال  في سبيل  وخطوة 

المجال الهندسي بسوق العمل.
ــتـــشـــارات  لـــاسـ  NJ لــمــكــتــب  ــه  ــ ــارتـ ــ زيـ وخـــــــال 
الــهــنــدســيــة الــــذي يــطــلــع بــأعــمــال تــدريــب وتــأهــيــل 
30 مـــن طــلــبــة الـــجـــامـــعـــات فـــي مـــجـــال الــهــنــدســة 
الــمــعــمــاريــة، شــكــر الــمــهــنــدســة نــــور الــمــطــوع على 
العمل الذي تقوم به في تكريس خبراتها العلمية 

والعملية في المجال الهندسي والمعماري لتوفير 
ــدرات شــبــابــيــة تــخــدم احــتــيــاجــات ســوق  ــ طــاقــات وقـ
العمل البحريني في مجاالت الهندسة المعمارية 
والمدنية والتصميم الداخلي، وذلك في سبيل سد 
العملية  والخبرة  األكاديمي  التعليم  بين  الفجوة 
وإكــــســــاب الـــمـــتـــدربـــات مــــهــــارات الــعــمــل الــمــيــدانــي 
المحافظة  اســتــعــداد  مــؤكــدًا  الــمــشــاريــع،  ومتابعة 
ـــة مـــعـــرض لــلــوظــائــف  ــامـ ــن خـــــال إقــ لـــدعـــمـــهـــا مــ
بالتعاون مع وزارة العمل في نهاية عملية التدريب 
الســتــثــمــار هـــؤالء الــمــتــدربــات وتــوفــيــر احــتــيــاجــات 
لهن  متمنيا  االنــشــائــيــة،  والــمــؤســســات  الــشــركــات 

التوفيق في مستقبلهن العلمي والعملي.
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أكد الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس 
ــلـــصـــحـــة حـــــــرص مــمــلــكــة  األعـــــلـــــى لـ
ــادة حـــضـــرة صــاحــب  ــيـ ــقـ الـــبـــحـــريـــن بـ
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
خليفة ملك البالد المعّظم، وبمتابعة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، على توفير الخدمات 
كفاءة  وأعلى  جودة  بأفضل  الصحية 
المجتمع في مختلف  أفــراد  لجميع 

الظروف.
ــالـــه،  ــبـ ــتـــقـ جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل اسـ
ــلـــى  بــمــكــتــبــه بـــمـــقـــر الـــمـــجـــلـــس األعـ
لـــلـــصـــحـــة صـــــبـــــاح أمــــــــــس، بـــحـــضـــور 
الــســيــد جــواد  بــنــت  الــدكــتــورة جليلة 
أحمد  الدكتور  الصحة،  وزيــرة  حسن 
بن سالم المنظري المدير اإلقليمي 
إلقليم  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  لمنظمة 
ــار  ــك فــــي إطــ ــ ــرق الـــمـــتـــوســـط، وذلــ ــ شـ

زيارته لمملكة البحرين.
رئيس  رّحــب  اللقاء،  مستهل  فــي 
بالدكتور  للصحة  األعــلــى  المجلس 
ــالـــدور  أحـــمـــد الـــمـــنـــظـــري، مـــشـــيـــدًا بـ
ــوم بــــه الــمــكــتــب  ــقــ الـــمـــثـــمـــر الـــــــذي يــ
العالمية  الصحة  لمنظمة  اإلقليمي 
وبمستوى  الــمــتــوســط،  شـــرق  إلقــلــيــم 
ــــذي ســاهــم في  الــتــعــاون الــمــقــدم والـ
على  النجاحات  من  العديد  تحقيق 
صعيد تنفيذ أبرز الخطط والمشاريع 

والبرامج الصحية المشتركة.
تفعيل  مواصلة  أهمية  إلــى  ونــّوه 
مع  الوثيقة  التعاون  وسياسات  أطــر 
منّظمة الصحة العالمية، وتوثيق ما 
إنــجــازه مــن قصص نجاح تعكس  تــّم 
فعالية اإلجراءات المتخذة من أجل 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة 
ــة مــــن األمــــــراض  ــايــ ــوقــ الـــشـــامـــلـــة والــ
الــــمــــعــــديــــة واألمـــــــــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة 
وتقديم  األوبئة  لمخاطر  والتصدي 

مــســتــوى عـــال مــن الــكــفــاءة والــجــودة 
بالخدمات الصحية والوقائية.

وخــــــــــــالل الـــــــلـــــــقـــــــاء، تــــــــــّم بـــحـــث 
واستعراض عدد من أبرز الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك، بحضور عدد 
من المسؤولين بكّل من المستشفيات 
الصحية  الرعاية  ومراكز  الحكومية 
لتنظيم  الــوطــنــيــة  والــهــيــئــة  األولـــيـــة 
الــمــهــن والــخــدمــات الــصــحــيــة، حيث 
استمع المدير اإلقليمي إلقليم شرق 
إلــى عــرض وشــرح مفصل  المتوسط 
الضمان  مشروع  تطبيق  آليات  حــول 
وتحقيقه  ــازه  إنـــجـ تـــم  ومـــا  الــصــحــي 
ضمن  مهمة  وتحديثات  أهـــداف  مــن 
ذلك، كما تم بحث ومناقشة مختلف 
المحلية  والــمــســتــجــدات  الــتــطــورات 
واإلقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة عــلــى صعيد 

جـــهـــود الـــتـــصـــدي لــجــائــحــة فــيــروس 
كورونا )كوفيد-19(.

ــور أحــمــد  ــتـ ــدكـ بـــــــدوره، أشـــــاد الـ
ــهـــات حــكــومــة  ــيـ ــتـــوجـ الـــمـــنـــظـــري بـ
صاحب  بــرئــاســة  الــبــحــريــن  مملكة 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 
مــجــلــس الـــــــوزراء، وجـــهـــود الــفــريــق 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 
رئيس  بقيادة   )19- )كوفيد  كورونا 
معربًا  للصحة،  األعــلــى  المجلس 
عن شكر وتقدير المكتب اإلقليمي 
بها  تــقــوم  الــتــي  المتميزة  للجهود 
منظومتها  ضمن  البحرين  مملكة 
الثقة بكل ما  الصحية والتي تعزز 
يــتــم اتــخــاذه مــن خــطــوات وتــجــارب 
تواكب آخر المستجدات والتطورات 

الــــصــــحــــيــــة الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة، والـــــتـــــي 
اســتــطــاعــت بــفــضــل تــلــك الــجــهــود 
يحتذى  نموذج  تقديم  والــمــبــادرات 
به في الترصد الوبائي واالستجابة 
بصور استباقية لألزمات الصحية. 
وفي ختام اللقاء أعرب الدكتور 
أحمد المنظري عن خالص شكره 
األعلى  المجلس  لرئيس  وتقديره 
لــلــصــحــة ولـــــوزيـــــرة الـــصـــحـــة عــلــى 
واالستقبال، متمنيًا  الوفادة  حسن 
بمملكة  الصحية  القطاعات  لكل 
في  والنجاح  التوفيق  كل  البحرين 
الشاملة  التطوير  خطط  مواصلة 
ــرار الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــتــــرك لـــتـــحـــقـــيـــق األهــــــــداف  الــــمــــشــ
الــصــحــيــة والــتــنــمــويــة عــلــى أكــمــل 

وجه.

خالل ا�صتقباله المدير الإقليمي لل�صحة العالمية.. رئي�س »الأعلى لل�صحة«:
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} رئيس المجلس األعلى للصحة خالل استقباله المدير اإلقليمي للصحة العالمية.

كتبت فاطمة علي: 

جــواد  السيد  بنت  جليلة  الــدكــتــورة  أكـــدت 
حــســن وزيـــــرة الــصــحــة مـــا يــحــظــى بـــه الــقــطــاع 
الــبــحــريــن مــن دعـــم كبير  فــي مملكة  الــصــحــي 
التنموية  المسيرة  ظّل  في  متواصل،  واهتمام 
الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعّظم، 
ــانــــدة صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـــيـــر  ومــــســ
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
تحقيق سلسلة  فــي  أسهم  مــا  الــــوزراء،  مجلس 
مــن اإلنـــجـــازات الـــرائـــدة فــي هـــذا الــقــطــاع بما 
والتغطية  التنموية  واألهداف  التطلعات  يلّبي 
الــصــحــيــة الــشــامــلــة، مــعــلــنــة فــخــرهــا بــإطــالق 
مملكة  جهود  تقرير  العالمية  الصحة  منظمة 
)كوفيد- كورونا  فيروس  مواجهة  في  البحرين 
االستراتيجية  االســتــجــابــة  يــوثــق  والـــذي  19(؛ 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــلــفــيــروس وجـــهـــودهـــا في 
الــتــأهــب واالستجابة  لــه، مــن خــالل  الــتــصــّدي 
الــمــبــكــرة، مــعــّبــرة عـــن فــخــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
واعتزازها بأن تكون من أوائل الدول التي توّثق 

تجربة التعامل مع )كوفيد-19(.. 
الــثــاقــبــة والــتــوجــيــهــات  الـــرؤيـــة  إّن  وقـــالـــت 
الــســامــيــة مـــن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة ملك 
البالد المعّظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي 
ــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء لــلــجــهــود  ولــ
الــوطــنــيــة مــنــذ بــــدء جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
)كوفيد-19( حتى اليوم، كان لهما عظيم األثر 
البحريني  المجتمع  في حفظ صحة وسالمة 
وتطوير الخدمات الصحية المقدمة على كافة 
الــبــحــريــن في  الــمــســتــويــات، مــمــا جــعــل مملكة 
وحظيت  الصحي،  المجال  في  الــدول  مقدمة 
المستوى  على  واســعــة  أممية  بــإشــادات  لــذلــك 

المحلي واالقليمي والعالمي. 
الذي  المؤتمر الصحفي  ذلــك خــالل  جــاء 
عقدته الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن 
وزيرة الصحة بمشاركة الدكتور أحمد بن سالم 

الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  المدير  المنظري 
العالمية إلقليم شرق المتوسط في مركز ولي 
زيارته  هامش  على  وذلــك  والــتــدريــب،  للبحوث 
لمملكة البحرين؛ والتي تأتي بعد انقضاء عام 
على افتتاح المكتب القطري لمنظمة الصحة 
على  لــالطــالع  البحرين،  مملكة  فــي  العالمية 
واســتــعــراض  إنـــجـــازات،  مــن  المكتب  مــا حققه 
جــهــود مملكة الــبــحــريــن فــي مــواجــهــة فــيــروس 
كورونا )كوفيد-19(، ومكافحة األمراض ومرونة 
الــخــدمــات الصحية  الــصــحــي وجــــودة  الــنــظــام 
الدكتورة  بحضور  وذلـــك  بالمملكة،  المقدمة 
تــســنــيــم عـــطـــاطـــرة الــمــمــثــل الــمــعــيــن لــمــكــتــب 
البحرين،  بمملكة  العالمية  الصحة  منظمة 
وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الصحة من 

مختلف القطاعات الصحية. 
وذكـــــرت وزيـــــرة الــصــحــة أّن زيـــــارة الــمــديــر 
إلقليم  العالمية  الصحة  لمنظمة  اإلقليمي 
شرق المتوسط لمملكة البحرين تأتي استمراًرا 
لـــمـــســـارات الــتــنــســيــق بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ومنظمة الصحة العالمية في مجاالت التعاون 
الــصــحــة في  وزارة  بــيــن  الــمــشــتــرك  والــتــنــســيــق 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والـــمـــنـــظـــمـــة، وخــــاصــــة فــي 
مجاالت تبادل الخبرات والمعلومات لمكافحة 
األوبئة واألمــراض وتطوير الخدمات الصحية 
دفعة  ُتشّكل  الزيارة  أن هذه  والعالجية، مؤكدة 

قوية ألفق التعاون المشترك. 
توجيهات  انطالقًا من  أنــه  الــوزيــرة  وأكــدت 
المعّظم،  البالد  ملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي 
ــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء، قــامــت  ــي الـــعـــهـــد رئـ ــ ولـ
االستباقية  االســتــراتــيــجــيــات  بــوضــع  المملكة 
وخطط التعامل مع كافة السيناريوهات، وذلك 
قبل إعالن أول حالة قائمة في المملكة، الفتة 
إلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية 
واستعدادات مبكرة وتطبيق اإلجراءات الالزمة 
الــمــتــوائــمــة مــع الــمــعــايــيــر الــدولــيــة وتــوصــيــات 
الفيروس،  لمواجهة  العالمية  الصحة  منظمة 

الوطني  الفريق  تشكيل  تم  قد  أنه  إلى  مشيرة 
)كوفيد-19(  كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
الــمــخــتــص بــوضــع الــبــروتــوكــوالت الـــالزمـــة في 
مختلف مسارات التعامل مع الفيروس، وإنشاء 
غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة 
وهي مركز  العمليات،  كافة  وتتبع  المستجدات 
في  الفورية  االستجابة  استراتيجيات  انطالق 

المراحل المختلفة للتصدي للفيروس. 
في  حــالــة  أول  قــبــل تسجيل  بــأنــه  ــادت  ــ وأفـ
مملكة البحرين، تم وضع استراتيجية إعالمية 
مــتــكــامــلــة مـــن خــــالل اعـــتـــمـــاد وتــفــعــيــل دلــيــل 
األزمات لإلعالم واالتصال إلدارة األزمة إعالميًا 
التحدي  لمواجهة  األمثل  اإلعالمي  والتعامل 
وآنًيا،  استباقًيا  المتوقعة  السيناريوهات  بكافة 
المستمرة  التوعوية  الحمالت  إطــالق  بجانب 
الــمــســتــجــدات؛ والــتــي من  والــمــتــجــددة بحسب 
ــــالن الــمــســتــمــر لكافة  خــاللــهــا أيـــضـــًا يــتــم اإلعـ
اإلحصائيات والمعلومات بدقة وشفافية وعلى 
مدار الساعة من خالل مختلف وسائل اإلعالم 
وبلغات متعددة، مشيرًة إلى أنه قبل رصد الحالة 
ــى، تـــم تــشــكــيــل الــفــريــق الــوطــنــي الطبي  ــ األولــ
وطنية  حملة  وإطـــالق  )كــوفــيــد-19(  لمكافحة 
مــتــعــددة الــلــغــات لــمــكــافــحــة انــتــشــار الــفــيــروس 
الفني  التوجيه  مع  المجتمعي  الوعي  وتعزيز 
الحالة  اكــتــشــاف  وعــنــد  الــوقــايــة،  كيفية  حـــول 
األولـــــى، كــانــت فـــرق الــعــمــل جــاهــزة لــالنــطــالق 
القيادة  بفضل  كاملة،  حكومية  استجابة  فــي 
الصحية،  للرعاية  الــشــامــل  والــنــهــج  الحكيمة 
مجتمعًيا  دعًما  البحرين  مملكة  شهدت  حيث 
ملحوًظا، وتم تسجيل أكثر من 50 ألف متطوع 
عبر المنصة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا 

)كوفيد-19(. 
منهجية  اتبعت  المملكة  أن  إلــى  وأشــــارت 
»التتبع، الفحص، العالج« لحصر المخالطين 
المجتمع،  فــي  الــفــيــروس  انــتــشــار  مــن  والــحــد 
في  العشوائية  الفحوصات  تكثيف  إلى  إضافة 
البحرين  ووفــــرت  الــمــمــلــكــة،  مــنــاطــق  مختلف 

مـــجـــاًنـــا الـــفـــحـــوصـــات، والـــــعـــــالج، والــتــطــعــيــم 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، مـــا جــعــلــهــا تحظى 
حيث  مــن  العالم  مستوى  على  سّباقة  بمكانة 
نــســبــة الــفــحــوصــات والــتــعــافــي والــتــطــعــيــمــات، 
وتــوفــيــر فــحــوصــات مــخــتــبــريــة يــومــيــة تــتــجــاوز 
المبكر عن  للكشف  الــيــوم  فــي  ألــف فحص   30
الحاالت القائمة لسرعة الوصول إليها وسرعة 

عالجها وتعافيها. 
ــبــــروتــــوكــــوالت  ــى الــ ــ ــرة إلــ ــ ــوزيــ ــ وتـــطـــرقـــت الــ
إتــاحــة  مــع  المتنوعة  والتطعيمات  الــعــالجــيــة 
حــريــة االخــتــيــار لــلــجــمــيــع، كــمــا أكــــدت أهمية 
اســتــكــمــال الــجــرعــات بــحــســب الــفــئــة الــعــمــريــة 
والحالة الصحية، مضيفًة أن المملكة حرصت 
الخدمات  لكافة  الرقمي  التحّول  تعزيز  على 
ــا ويـــدعـــم  ــهـ ــودتـ ــن جـ الـــحـــكـــومـــيـــة بـــمـــا يـــعـــزز مــ
المنّصات  نــطــاق  توسيع  جــانــب  إلــى  كــفــاءتــهــا، 
تدشين  أبرزها  من  والتكنولوجية،  اإللكترونية 
الذكية  الــهــواتــف  عبر  واعـــي«  »مجتمع  تطبيق 
باإلضافة  وعالجها،  وتتبعها،  الــحــاالت  لرصد 
وتمكين  الــبــشــري  العنصر  فــي  االســتــثــمــار  إلــى 

الكوادر ودعم البحوث. 
وعـــلـــى صــعــيــد جـــهـــود الــمــمــلــكــة الـــدولـــيـــة، 
تعزيز  البحرين حرصت على  أن  الوزيرة  بينت 
التعاون الدولي لدعم جهود التصدي للجائحة 
القضاء  فــي  يسهم  بما  الــعــالــم  دول  لمختلف 
على الجائحة عالمًيا، مؤّكدة بذلك أن مملكة 
عبر جهودها  متميًزا  نموذًجا  قّدمت  البحرين 
الــمــتــنــوعــة الحـــتـــواء ومــنــع انــتــشــار الــفــيــروس 
ــلـــى صـــحـــة وســــالمــــة الـــمـــواطـــنـــيـــن  حـــفـــاظـــًا عـ
وطني  فــريــق  تشكيل  خـــالل  مــن  والــمــقــيــمــيــن، 

شاملة  وطــنــيــة  اســتــراتــيــجــيــة  وتنفيذ  لتطوير 
الحتواء ومنع انتشار الفيروس إلى جانب وضع 
والــرصــد  التشخيص  آلــيــات  لتعزيز  الــخــطــط 
والمتابعة، وتأمين المنافذ، واستعداد البحرين 
االحترازية  اإلجـــراءات  كافة  واتخاذها  المبكر 
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــمــتــوائــمــة مــع تــوصــيــات 

منظمة الصحة العالمية.
ــدوره، أعــــرب الــدكــتــور تـــيـــدروس أدهــانــوم  ــ بـ
الصحة  لمنظمة  الــعــام  الــمــديــر  غيبريسوس 
وتقديره  شكره  عن  مرئية  كلمة  في  العالمية 
ــرة صــاحــب  لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بـــقـــيـــادة حـــضـ
الــجــاللــة مــلــك الـــبـــالد الــمــعــّظــم، وحــكــومــتــهــا 
بــرئــاســة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي العهد 
تبادل  على  لحرصها  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
إلى  متطّلعًا  الصحي،  المجال  فــي  الــخــبــرات 
الــبــلــدان األخــــرى فــي منطقة شــرق  اســتــفــادة 
ــدة  ــرائــ ــن تـــجـــربـــة الـــبـــحـــريـــن الــ الـــمـــتـــوســـط مــ
والــنــمــوذجــيــة، مـــؤكـــًدا أن نــجــاح الــبــحــريــن في 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19( هو  احتواء 
نتيجة لالستعدادات المبكرة وتغطية التطعيم 
الــعــالــيــة واالســــتــــمــــرار فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
ــوادر وطــنــيــة  ــ الــصــحــيــة األســـاســـيـــة مـــن قــبــل كــ

مؤّهلة تزخر بها المملكة. 
سالم  بن  أحمد  الدكتور  أشــاد  جانبه،  من 
الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  المدير  المنظري 
الــعــالــمــيــة إلقــلــيــم شـــرق الــمــتــوســط بــالــتــعــاون 
الــقــطــاعــات الصحية  بــيــن  الــمــســتــوى  الــرفــيــع 
العالمية  الصحة  ومنظمة  البحرين  بمملكة 
ــا  فــــي االســـتـــجـــابـــة لـــجـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــ
لــلــجــهــود  تــقــديــره  )كـــوفـــيـــد- 19(، مــعــربــًا عـــن 

زيارته  خالل  شهدها  التي  والفاعلة  المنسقة 
ــتـــي تعكس  لـــعـــدد مـــن الـــمـــرافـــق الــصــحــيــة والـ
في  العالية  وكفاءتها  البحرين  مملكة  اهتمام 
الجانب الصحي، الفًتا إلى أن مملكة البحرين 
للتصدي  المرنة  استجابتها  أثبتت من خالل 
متطّور،  صحي  بقطاع  تتمّتع  أنها  للفيروس 
مشيرًا إلى أن وجود المكتب القطري لمنظمة 
البحرين  مملكة  أرض  على  العالمية  الصحة 
االستراتيجية  عــن  مفصل  تقرير  إعـــداد  دعــم 
التشغيلية لمملكة البحرين في احتواء انتشار 

فيروس كورونا )كوفيد-19(. 
وأّكـــــد الـــدكـــتـــور الــمــنــظــري أهــمــيــة تــوثــيــق 
التصدي لفيروس كورونا  البحرين في  تجربة 
)كـــوفـــيـــد-19(، الفـــتـــًا إلـــى أنـــه مـــن خـــالل هــذا 
إلى  العالمية  الصحة  التقرير، تسعى منظمة 
زيادة التواصل وتبادل الدروس المستفادة بين 
داخل  الصحية  الــطــوارئ  مجال  في  العاملين 
لمنظمة  الــتــابــعــة  الــمــتــوســط  الــشــرق  منطقة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة وخــارجــهــا، مــشــيــرا إلـــى أن 
ــة الــقــطــاع  ــرونـ الــتــقــريــر يــؤكــد قـــوة ومــتــانــة ومـ
وقــدرتــهــا على  الــبــحــريــن  فــي مملكة  الــصــحــي 
تـــبـــادل أفــضــل الــمــمــارســات الــعــالــمــيــة وتــعــزيــز 
التأهب للطوارئ الصحية واالستجابة لها في 

مختلف الظروف االستثنائية.. 
ـــاء  ــــ ــــى ضـــــــــــــرورة مـــــحـــــاربـــــة وب ــلـ ــ وشـــــــــــدد عـ
بعض  لها  تـــروج  الــتــي  المغلوطة  المعلومات 
الفئات والمشككة في فعالية وأهمية التطعيم 
واالوبــئــة،  األمــــراض  فــي مجابهة  والــلــقــاحــات 
مؤكدا أن اللقاحات تمّر بالعديد من الخطوات 
قبل ترخيصها لضمان سالمتها ومأمونيتها. 

منظم���ة ال�صح���ة العالمي���ة توث���ق تجرب���ة البحرين ف���ي الت�ص���دي لكوفيد 19
ال�صحي  ال��ق��ط��اع  ف��ي  ري��ادت��ه��ا  ي����ؤّك���د  ال��ب��ح��ري��ن  ل��ج��ه���د  ال���دول���ي  ال��ت���ث��ي��ق  ال�����ص��ح��ة:  وزي����رة 

اإ���ص��اب��ة  اأول  اإع�����ان  ق��ب��ل  ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة  وخ��ط��ط��ا  ا���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ات  اأع�����دت  ال��ب��ح��ري��ن 

بقط�اع  تتمّت�ع  البحري�ن  ال�صح�ة:  لمنظم�ة  الإقليم�ي  المدي�ر 

للوب��اء ا�ص��تجابة  م��ن  �ص��اهدته  م��ا  واأبهرن��ي  متط��ّور..  �صح��ي 

ال�بح���رين  تج���ربة  ال�صح���ة:  لمنظم��ة  الع��ام  المدي��ر 
رائ���������دة وت����م����ي����زت ب����ال�����ص����ت����ع����دادات ال���م���ب���ّك���رة

} جانب من أعمال المؤتمر الصحفي.

ــد فــضــيــلــة الــشــيــخ عـــدنـــان بن  ــ أّك
الحج  بعثة  رئــيــس  الــقــطــان  عــبــداهلل 
المستمرة  التوجيهات  أّن  البحرينية 
لــحــضــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك 
آل خــلــيــفــة ملك  عــيــســى  بـــن  حــمــد 
ــي تــحــظــى  ــ ــتـ ــ ــالد الـــمـــعـــظـــم، والـ ــ ــبـ ــ الـ
ــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  بــمــتــابــعــة صـ
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة 
ــوزراء،  ــ الـ الــعــهــد رئــيــس مجلس  ولـــي 
لتوفير كافة سبل الرعاية والخدمات 
أجل  مــن  البحرين،  مملكة  لحجاج 
الــمــنــاســك  ألداء  عــلــيــهــم  الــتــيــســيــر 
الجهود  تعزيز  فــي  تسهم  الــمــبــاركــة، 
لــمــواصــلــة تــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات 
لـــجـــمـــيـــع الــــحــــمــــالت الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، 
والــعــمــل بــــروح الــفــريــق الـــواحـــد بين 
هذه  مــع  يتناسب  بما  البعثة  لــجــان 
الشعيرة العظيمة بالديار المقدسة.
وأشـــــــــاد الــــقــــّطــــان بـــمـــا تــقــدمــه 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 
الشريفين  الــحــرمــيــن  خــــادم  بــقــيــادة 
الــمــلــك ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز آل 
ســــعــــود عــــاهــــل الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
صاحب  وبدعم  الشقيقة،  السعودية 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر مــحــمــد بن 
ولي  آل سعود  بن عبدالعزيز  سلمان 
الــــوزراء  الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
مـــن خـــدمـــات جليلة  الــــدفــــاع،  وزيـــــر 
ــايــــة واهـــتـــمـــام كــبــيــريــن لــحــجــاج  ورعــ
دور سفارة  ومثمنًا  الــحــرام،  اهلل  بيت 
بمملكة  السعودية  العربية  المملكة 
الــبــحــريــن وجـــهـــودهـــا فـــي الــتــنــســيــق 
الــمــشــتــرك والــمــتــواصــل مـــع جميع 

أعضاء البعثة.
ــاع  ــمــ ــتــ جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل االجــ
الــــــدوري لــبــعــثــة الـــحـــج الــبــحــريــنــيــة، 
بـــحـــضـــور الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد طـــاهـــر 
ــائـــب رئـــيـــس بــعــثــة الــحــج  الـــقـــطـــان نـ
البحرينية، وذلك للوقوف على آخر 
والتجهيزات  الترتيبات  مستجدات 

في مناسك الحج.
بن  نــواف  بمتابعة  القّطان  ونــّوه 
محمد المعاودة وزير العدل والشؤون 
اللجنة  رئيس  واألوقــــاف  اإلســالمــيــة 

العليا لشؤون الحج والعمرة، لجميع 
ــال الــبــعــثــة الــبــحــريــنــيــة خــدمــًة  ــمـ أعـ

لحجاج مملكة البحرين.
الــقــطــان جميع لجان  كــمــا حــث 
الــبــعــثــة بــتــجــديــد الــعــهــد واســتــشــعــار 
مــســؤولــيــة خـــدمـــة حـــجـــاج بــيــت اهلل 
اللجان  عمل  أهمية  مبّينًا  الــحــرام، 
كـــافـــة عـــلـــى تـــجـــويـــد خـــدمـــاتـــهـــا بــمــا 
يتناسب مع هذه الشعيرة العظيمة، 
الـــريـــادي في  الـــمـــرأة  إلـــى دور  الفـــتـــًا 
عـــمـــل الـــبـــعـــثـــة الــبــحــريــنــيــة لــلــحــج، 
وإســهــامــهــا بــشــكــل فــاعــل فـــي تقديم 
ــورة،  صـ بــأفــضــل  الــخــدمــات  مختلف 
إلــى االلــتــزام بجميع  داعــيــًا الجميع 
ــات الـــصـــحـــيـــة والــتــقــيــد  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ االشـ

باألنظمة الخاصة بمناسك الحج.
ــر، قـــدمـــت لــجــان  ــ مـــن جـــانـــب آخـ
ــا حـــــــــول آخـــــر  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الــــبــــعــــثــــة مـ
مستجدات العمل في مناسك الحج 
حيث  المقدسة،  المشاعر  بمختلف 
ــرق الــــرائــــد مــحــمــد الــمــربــاطــي  ــطـ تـ
عرفة  بمشعر  الــتــفــويــج  خــطــة  قــائــد 
إلى استعدادات اللجنة األمنية ليوم 
به،  الــخــاصــة  التفويج  وخــطــة  عــرفــة 
األمنية بفحص  اللجنة  قيام  مؤكدًا 
جميع أمور السالمة في المخيمات، 
والعمل على توزيع األساور الخاصة 

بالحجاج.
أما بالنسبة إلى اللجنة الطبية، 
يعقوب  فاطمة  الدكتورة  ذكــرت  فقد 

ممثلة اللجنة أن اللجنة تقوم بنقل 
الطبية  واألدوات  الــمــعــدات  جــمــيــع 
الـــالزمـــة إلـــى مــشــعــري عــرفــة ومــنــى، 
ستعمل  المشاعر  فــي  الــعــيــادات  وأن 
الحجيج  لخدمة  الساعة  مــدار  على 
تواصل  المناسك، مؤكدًة  أثناء فترة 
الصحيين  المختصين  مــع  اللجنة 
ــالـــحـــمـــالت الـــبـــحـــريـــنـــيـــة مــــن أجـــل  بـ

االطمئنان على سالمة الحجاج.
ــا أوضــــــــح صـــــــالح الــــشــــريــــان  كــــمــ
رئـــيـــس لــجــنــة الــتــقــيــيــم والــمــتــابــعــة 
ــام الــلــجــنــة مــــن فـــحـــص جــمــيــع  ــمــ إتــ
والتأكد  الحمالت  ومخيمات  مباني 
مـــن األمــــــور الــتــنــظــيــمــيــة واإلداريـــــــة 
جميع  على  مثنيًا  فيها،  والصحية 
التزمت  الــتــي  البحرينية  الــحــمــالت 
بالتقييم،  الــخــاصــة  بــاالشــتــراطــات 
خدماتها  تجويد  على  تعمل  والــتــي 
الحاج  ويــريــح  يرضي  بما  باستمرار 

البحريني.
المهندس  جانبه  من  أكــد  بينما 
ــبــــداهلل الــبــشــبــيــشــي رئـــيـــس لــجــنــة  عــ
جميع  اكتمال  الهندسي  التخطيط 
الــمــرافــق والـــخـــدمـــات فـــي الــمــشــاعــر 
الـــمـــقـــدســـة بــالــتــنــســيــق مــــع مـــطـــّوف 
إلى  منوهًا  للحج،  البحرين  مملكة 
ــذا الــعــام  أن مــخــيــمــات الــمــشــاعــر هــ
ستكون مغطاة بالكامل عبر التغذية 
استخدام  وعــدم  للكهرباء،  األرضــيــة 

المولدات الكهربائية.

يوؤك��د تواف��ر كاف��ة  البحريني��ة  الح��ج  بعث��ة  رئي���س 

عليه��م التي�ص��ير  اأج��ل  م��ن  للحج��اج  الرعاي��ة  �ص��بل 

} جانب من االجتماع.
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
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 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
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 ´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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 28( آسيويا  شابا  الجنائية  الكبرى  المحكمة  عاقبت 
سنة( بالسجن 5 سنوات والغرامة 3 آالف دينار واإلبعاد بعد 
محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر إخفائها بطريقة فنية 

بين ساقيه. 
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قدوم المتهم إلى البحرين 
من بلده إال أنه ومنذ مغادرته الطائرة وتبدو عليه عالمات 
ــده وبــمــجــرد وصـــولـــه إلــــى ضــابــط  ــ ــبــــاك حــيــث تـــم رصـ االرتــ
عملية  فباشر  األحــمــر  الــمــســار  إلــى  تحويله  تــم  الــجــمــارك 

التفتيش.
شــيء  عــلــى  الــعــثــور  يــتــم  لــم  المتهم  حقيبة  وبتفتيش 

إذ عثر على  الدقيق،  التفتيش  إلى غرفة  إدخاله  تم  وعليه 
مادة يشتبه بأنها الشبو »مؤثر عقلي« مخبأة بطريقة فنية 
بغطاء مطاطي حول ساقي  ملفوفين  أســود  قماش  بداخل 

المتهم.
ولم يجد المتهم مفرا من االعتراف حيث ادعى أنه تم 
إجباره على جلب تلك المادة من قبل شخص في بالده لكون 
أن  التحريات  دلت  بينما  يجب سدادها،  مالية  مبالغ  عليه 
وزن المادة المضبوطة 3500 جرام وأن المتهم كان سيتوجه 
بأحد  منه  ليتسلمها  آخر  شخص  إلى  المضبوطة  بالمادة 

الفنادق. 

كما دلت التحريات على أن المتهم كان على علم بشأن 
االتجار  ينوي  وأنــه  متعمدا  جلبها  وأنــه  المضبوطة  المواد 
جنى  ويــعــتــزم  البحرين  مملكة  فــي  وبيعها  وتــرويــجــهــا  بها 
العوائد المالية منها، حيث يعمل ضمن شبكة تقوم بتهريب 
ترويجها  لــغــرض  الــبــحــريــن  مملكة  إلـــى  الــمــخــدرة  الـــمـــواد 

وبيعها في البالد. 
أبريل   20 في  أنــه  المتهم  إلــى  العامة  النيابة  فأسندت 
األحــوال  غير  في  االتــجــار  بقصد  عقليا  مؤثرا  2022 جلب 
المرخص بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز مؤثرا عقليا بقصد 

التعاطي في غير األحوال المرخص بها قانونا.

ألـــزمـــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
لعامل  يــؤدي  أن  فندقًا  العمالية 
ما يقرب من 12 ألف دينار قيمة 
أجر 3 سنوات ونصف من العمل 
باإلضافة  شيئًا،  منه  يتسلم  لــم 
إلـــــى األجــــــــور الـــمـــتـــأخـــرة وبــــدل 

اإلخطار واإلجازات السنوية.
ــر  ــيــ وقــــــــــــال الـــــمـــــحـــــامـــــي زهــ
ــل الـــمـــدعـــي  ــيــ عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف وكــ
الــفــنــدق  تـــعـــاقـــد مــــع  إن مـــوكـــلـــه 
الـــمـــدعـــى عــلــيــه بــوظــيــفــة عــامــل 
وبــراتــب شهري 300 ديــنــار وذلــك 
يناير  وفــي   ،2018 أغسطس  منذ 
العمل  مــن  بفصله  فوجئ   2022
»شفهيًا« من دون إخطار أو مبرر 
مشروع، فقام برفع دعوى عمالية 
المتأخرة  باألجور  فيها  مطالبًا 

عــن الــفــتــرة مــن أغــســطــس 2018 
بــإجــمــالــي   ،2022 يــنــايــر  وحـــتـــى 
اإلجـــــازة  وبـــــدل  ديـــــنـــــارًا،   10850
السنوية بمبلغ 1050 وعن الفترة 
نفسها، وبدل اإلخطار 300 دينار، 
فترة  عن  الخدمة  نهاية  وشهادة 
ــزام الــمــدعــى عليه  عــمــلــه، مــع إلــ
بــالــرســوم والــمــصــاريــف ومــقــابــل 
عن  والتعويض  المحاماة  أتعاب 
الــتــأخــيــر فــي الـــســـداد مــن تــاريــخ 
تـــوقـــفـــه وحــــتــــى الـــــســـــداد الـــتـــام 

والفائدة القانونية.
ودفع المحامي عبد اللطيف 
من  الثانية  الــفــقــرة  فــي  ورد  بما 
قــانــون العمل  الــمــادة 99  ب- فــي 
بــالــقــطــاع األهـــلـــي والـــتـــي تنص 
دون  الــعــقــد  إنـــهـــاء  تـــم  »إذا  عــلــى 

ــزم  مــــراعــــاة مــهــلــة اإلخـــــطـــــار، ألــ
الــطــرف الـــذي أنــهــى الــعــقــد بــأن 
يؤدي إلى الطرف اآلخر تعويضًا 

عــــن هـــــذه الـــمـــهـــلـــة يــــعــــادل أجـــر 
ما  أو  المهلة  كــامــل  عــن  الــعــامــل 
تــبــقــى مــنــهــا، بــحــســب األحـــــوال«، 
ــد عـــلـــى حــــق مـــوكـــلـــه فــي  ــ كـــمـــا أكـ
التعسفي  الفصل  عن  التعويض 

عماًل بالمادة 101.
وقــــــــالــــــــت الــــمــــحــــكــــمــــة إنـــــه 
المدعي  بــيــانــات  عــلــى  بــاالطــالع 
ــــن هـــيـــئـــة الـــتـــأمـــيـــن  الــــــصــــــادرة مـ
لدى  عمله  ثبت  قــد  االجتماعي 
الـــمـــدعـــى عـــلـــيـــه خـــــالل الـــفـــتـــرة 
ــدة  ــون مــ ــ ــكــ ــ الــــمــــشــــار إلــــيــــهــــا، وتــ
أشــهــر و6  خــدمــتــه 3 ســـنـــوات و6 
ديـــنـــار،  بـــأجـــر أســـاســـي 300  ــام  ــ أيـ
تقدم  لم  عليها  المدعى  أن  كما 
المدعي  مبررًا إلنهاء عقد عمل 
ويــســتــحــق عـــن ذلــــك الــتــعــويــض 

واإلجـــــازة الــســنــويــة بــواقــع 1050 
دينارًا ومهلة اإلخطار 300 دينار.
وأكدت المحكمة أنه ال تبرئ 
ذمـــة صــاحــب الــعــمــل مـــن األجـــر 
إال إذا وقع العامل على ما يفيد 
تسلمه عماًل بنص المادة 46 من 
القانون، وأشارت إلى أن المدعى 
عليه لم يمثل ليدفع بثمن الدفع 
وهو المكلف قانونًا بإثبات سداد 
األجــــر، ولــهــذه األســـبـــاب حكمت 
عليه  المدعى  بــإلــزام  المحكمة 
الـــمـــدعـــي مبلغ  إلــــى  يـــــؤدي  بــــأن 
الخدمة  وشــهــادة  ديـــنـــارًا   12462
والفائدة السنوية بواقع 1% من 
تــاريــخ رفــع الــدعــوى وحــتــى تمام 
الـــســـداد وألــزمــتــه بــالــمــصــروفــات 

ومقابل أتعاب المحاماة.

دي���ن���ار �أل��������ف   12 ف�����ي  ع����ام����ل  ب���اأح���ق���ي���ة  ح���ك���م 

����س���ن���و�ت  3 م������ن  لأك������ث������ر  م�����ت�����اأخ�����رة  ح�����ق�����وق 

} المحامي زهير عبداللطيف.

الخاصة  التحقيق  إطــار حــرص وحــدة  فــي 
على التواصل الدائم مع كل الجهات الوطنية؛ 
بغية تعزيز الوعي القانوني بالحقوق والحريات 
المعنية  الوطنية  واآللــيــات  بالمملكة  الــعــامــة 
العدالة  منظومة  فــي  اإلنــســان  حقوق  بحماية 
الــجــنــائــيــة، فــقــد انــعــقــدت الــيــوم نـــدوة تثقيفية 
ووزارة  الخاصة  التحقيق  وحــدة  بين  مشتركة 
الــخــارجــيــة بــالــتــعــاون مــع أكــاديــمــيــة محمد بن 
مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، شارك 
الخاصة  التحقيق  وحــدة  وأعــضــاء  رئيس  فيها 

الخارجية  وزارة  منتسبي  الــســادة  مــن  ولــفــيــف 
ــة لــمــمــلــكــة  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ ــات الـ ــثـ ــعـ ــبـ وأعـــــضـــــاء الـ

البحرين.
وقــد تناولت الــنــدوة عــدة مــحــاور مــن بينها 
التعريف باآلليات الحقوقية والرقابية المعنية 
بــالــمــمــلــكــة، وطبيعة  بــحــمــايــة حــقــوق اإلنـــســـان 
واختصاصاتها  الخاصة  التحقيق  وحــدة  عمل 
القانونية وتطبيقاتها للمعايير الدولية خاصًة 
وتــوثــيــق حــاالت  بــروتــوكــول إســطــنــبــول لتقصي 

التعذيب وإساءة المعاملة. 

»�ل���ت���ح���ق���ي���ق �ل����خ����ا�����س����ة« ت���ع���ق���د ن�����دوة 

�ل��خ��ارج��ي��ة وز�رة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 

ن���ج���اة �أ������س�����رة ت�����ده�����ورت ���س��ي��ارة 

ت��ق��ل��ه��م ع��ل��ى ����س���ارع خ��ل��ي��ج �ل��ب��ح��ري��ن
كتب وصور: عبداألمير السالطنة

بحرينية  شــابــة  تــعــرضــت 
ــة عـــنـــدمـــا  ــرقـ ــفـ ــتـ إلصــــــابــــــات مـ
بالسياج  ســيــارتــهــا  اصــطــدمــت 
الــحــديــدي فــي ســاعــة متأخرة 
من مساء يوم )االثنين( فيما 
نــجــا بــاقــي أفـــــراد األســـــرة من 

الحادث.
تقود  بحرينية  فتاة  كانت 
الحادية  الساعة  فــي  سيارتها 
االثنين  يــوم  مساء  مــن  عشرة 
عــلــى شـــــارع خــلــيــج الــبــحــريــن 
وبـــرفـــقـــتـــهـــا أســــرتــــهــــا وبــســبــب 
الــمــرور  بأنظمة  التقيد  عـــدم 
فــقــدت الــســيــطــرة عــلــى عجلة 
بالسياج  واصــطــدمــت  الــقــيــادة 
الحديدي نتج عن ذلك إصابة 
الفتاة وتضرر السيارة والسياج 
الحديدي بتلفيات كبيرة. وقد 

حضر فور وقوع الحادث سيارة 
ــام افــرادهــا  شــرطــة الــنــجــدة وقـ
بـــتـــســـهـــيـــل ســــيــــر الـــــســـــيـــــارات 
ــاه  ــجـ الـــقـــادمـــة فــــي نـــفـــس االتـ
لــحــيــن وصــــول شــرطــة الــمــرور 

ازاحــة  وتمت  المدني  والــدفــاع 
الـــســـيـــارة مـــن مــوقــع الـــحـــادث، 
ــات  ــهــ ــتــــحــــت الــــجــ وبـــــعـــــدهـــــا فــ
لمعرفة  الــتــحــقــيــق  الــرســمــيــة 

اسبابه.

الكبرى  المحكمة  بــدأت 
متهمين  محاكمة  الجنائية 
ببيع  افــريــقــي  شـــاب  بينهما 
المخدرة،  الماريجوانا  مــادة 
ــة  ــمـ ــكـ ــمـــحـ ــث قـــــــــــررت الـ ــ ــيـ ــ حـ
تأجيل الجلسة القادمة الى 
جلسة 17 يوليو لجلب أحد 

المتهمين من محبسه. 
الواقعة  تفاصيل  وتــعــود 
الــعــامــة  اإلدارة  تــلــقــي  ــى  ــ إلـ
تفيد  معلومات  لــلــمــخــدرات 
مــادة  االول  المتهم  بــحــيــازة 
ــا الــــمــــخــــدرة  ــ ــوانـ ــ ــجـ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ الـ
بــــقــــصــــد االتـــــــــجـــــــــار، حـــيـــث 
ــدت الـــتـــحـــريـــات الــجــديــة  ــ أكــ
المعلومات وتمت االستعانة 
بــأحــد الــمــصــادر الــســريــة في 
المتهم  اعداد كمين لضبط 

متلبسا بجرمه. 
وتـــحـــت اشـــــــراف شــرطــة 
مـــكـــافـــحـــة الـــــمـــــخـــــدرات تــم 
االتفاق بين المصدر السري 
الــمــادة  شـــراء  على  والمتهم 
الـــمـــخـــدرة بــمــبــلــغ قـــــدره 60 
ــلـــى أن  ديـــــنـــــارا بـــحـــريـــنـــيـــا عـ
ــكــــون الـــتـــســـلـــيـــم والــتــســلــم  يــ
من  مساء  العاشرة  تمام  في 
ــة فــــي مــنــطــقــة  ــعــ ــواقــ يـــــوم الــ

ــي الـــمـــكـــان  ــ الـــقـــضـــيـــبـــيـــة، وفــ
ــن تــم  ــدديــ ــحــ ــمــ والــــــزمــــــان الــ
الــقــبــض عــلــى الــمــتــهــم بعد 
عــمــلــيــة الــتــســلــيــم والــتــســلــم 
المبلغ  عــلــى  بــحــوزتــه  وعــثــر 
المتهم  أقــر  حيث  الــمــصــور، 
بأنه يشتري المواد المخدرة 
وأبـــدى  الــثــانــي،  المتهم  مــن 
ــعــــداده لــلــمــســاعــدة فــي  ــتــ اســ
الثاني  للمتهم  كمين  اعــداد 
ــه مــتــلــبــســا  ــيــ ــلــ لـــلـــقـــبـــض عــ
ــت اشـــــــراف  ــ ــحـ ــ ــه. وتـ ــ ــرمـ ــ ــــجـ بـ
الــمــخــدرات  مكافحة  شــرطــة 
ــيـــن الــمــتــهــم  تــــم االتـــــفـــــاق بـ
شـــراء  عــلــى  ــانـــي  ــثـ والـ االول 
مادة مخدرة بمبلغ قدره 50 
دينارا بحرينيا على أن يكون 
تمام  فــي  والتسلم  التسليم 
الـــســـاعـــة الــثــانــيــة والــنــصــف 
في  الواقعة  يوم  من  صباحا 

منطقه العدلية. 
وفـــــي الــــزمــــان والـــمـــكـــان 
ــا حــضــر  ــمـ ــهـ ــيـ ــلـ ــفــــق عـ ــتــ ــمــ الــ
والـــمـــتـــهـــم  االول  الـــمـــتـــهـــم 
الثاني وبعد عملية التسليم 
ــم بــيــنــهــمــا وتــســلــم  ــلـ ــسـ ــتـ والـ
الــشــاهــد مــن الــمــتــهــم االول 
مــــادة عــشــبــيــه يــعــتــقــد بــأنــهــا 

ــادة مــــخــــدرة تــــم الــقــبــض  ــ ــ مـ
عــلــى الــمــتــهــم الــثــانــي الـــذي 
ــرار مـــن الــكــمــيــن  ــفــ حـــــاول الــ
وابـــــدى مــقــاومــة عــنــيــفــة إال 
ــمـــت عــمــلــيــة الـــســـيـــرة  أنــــــه تـ
النيابة  وجــهــت  حيث  عليه، 
ــة الـــــــى الـــمـــتـــهـــمـــيـــن  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــازا  حـ ــام 2022  عــ فـــي  أنــهــمــا 
مــادة  االتـــجـــار  وبــاعــا بقصد 
الماريجوانا(  )نبات  مخدرة 
المرخص  االحـــوال  غير  في 
ــا، كــــمــــا وجـــهـــت  ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــا قـ ــهــ بــ
ــة لــلــمــتــهــم  ــامــ ــعــ الـــنـــيـــابـــة الــ
أنه حاز واحــرز بقصد  االول 
الــتــعــاطــي الـــمـــؤثـــر الــعــقــلــي 
فـــي غير  الــمــيــتــامــفــيــتــامــيــن 
االحــــــــــــوال الــــمــــرخــــص بــهــا 
النيابة  بينما وجهت  قانونا، 
انــه  الــثــانــي  للمتهم  الــعــامــة 
ــيـــن  ــى الـــمـــوظـــفـ ــلــ تـــــعـــــدى عــ
ــيــــن الـــقـــائـــمـــيـــن  ــيــ ــومــ ــمــ ــعــ الــ
عــلــى تــنــفــيــذ أحـــكـــام قــانــون 
الــــــمــــــخــــــدرات والـــــمـــــؤثـــــرات 
الــعــقــلــيــة وقــاومــهــمــا بــالــقــوة 
ــبـــب  ــسـ والـــــعـــــنـــــف اثــــــنــــــاء وبـ
تأديتهما وظيفتهما فأحدث 
الموصوفة  االصــابــات  بهما 

بتقرير الطبيب الشرعي.

�ل��ت��روي��ج  بتهمتي  و�إف��ري��ق��ي  �آ���س��ي��وي  م��ح��اك��م��ة 

ل���ل���م���خ���در�ت و�لع������ت������د�ء ع���ل���ى ���س��رط��ي 5 �س���نو�ت لآ�س���يوي حاول تهري���ب �لمخدر�ت بين �س���اقيه 

ب���ع���د �ل�������س���م���اع ل���ل�������س���ه���ود.. �ل���م���ح���ك���م���ة ت���ف�������س���ل ب��ي��ن

ب����ح����ري����ن����ي ون����ج����ل����ه ف������ي خ�������اف ع����ل����ى م���ل���ك���ي���ة ف��ي��ا
رفـــضـــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
المدنية دعوى رفعها شاب طالب 
بــطــرد والــــده مــن فــيــال اشــتــراهــا 
األخير إال انه تم تسجيلها باسم 
االبــــن بــســبــب إجـــــراءات الــقــرض 
التي كان يدفع أقساطه المدعى 

عليه نقدا. 
وقال المحامي عبد الرحمن 
)الـــمـــدعـــى  األب  ــل  ــيـ وكـ الــــقــــارئ 
يؤمن  أن  أراد  األخــيــر  ان  عليه( 
ســكــنــا الئـــقـــا لــعــائــلــتــه الــمــكــونــة 
من 7 أفــراد فقرر شراء فيال من 
قــدره 25  لــه ودفــع مبلغا  صديق 
ألـــف ديــنــار مــقــدم الـــشـــراء، لكن 

راتـــبـــه الــتــقــاعــدي لـــم يــســمــح له 
بــالــحــصــول عــلــى قـــرض »مــزايــا« 
اإلسكاني، فاستعان بأحد أبنائه 
ــام إجـــــــــراءات  ــ ــمـ ــ ــي« إلتـ ــ ــدعـ ــ ــمـ ــ »الـ
الوالد  يتكفل  أن  على  الــقــرض، 
نقدا  الشهرية  األقــســاط  بــســداد 
ــن الــمــســجــل بـــاســـمـــه عــقــد  ــالبـ لـ
التمويل البنكي، إال أن االبن رفع 
بطرده  يطالب  أبــيــه  دعـــوى ضــد 
منها على اعتبار أنه المالك لها 

وفق العقد المبرم مع البنك.
ورفــــــــع االبــــــــن دعــــــــوى أمـــــام 
والــــده  مــحــكــمــة أول درجــــة ضـــد 
ــيـــال،  ــفـ ــالــــب بـــــطـــــرده مـــــن الـ يــــطــ

حــيــث دفــــع الـــقـــارئ بــعــدم قــبــول 
ــوى لــرفــعــهــا مـــن غــيــر ذي  ــدعــ الــ
صــفــة، والــمــحــكــمــة قــضــت بــعــدم 
المدعي  فطعن  الــدعــوى،  قــبــول 
باالستئناف على الحكم، وذكر أنه 
مالك الفيال بحسب المستندات 
المؤكدة لذلك وأنه اشتراها من 
وعلى  مــرابــحــة،  بتمويل  الــبــنــك 
أن يسدد قسطا شهريا قدره800 
ــنــــار، لــكــن الــمــحــامــي الـــقـــارئ  ديــ
قـــدم مـــذكـــرة أشــــار فــيــهــا إلـــى أن 
ــد )الــمــســتــأنــف ضــــده( هو  ــوالـ الـ
والمسدد  التداعي  فيال  مشتري 
لالبن  وأقساطها  ثمنها  لمقدم 

تـــاريـــخ أول  )الـــمـــســـتـــأنـــف( مــنــذ 
قــــســــط وحـــــتـــــى تــــــاريــــــخ تـــوقـــف 
تـــحـــصـــيـــل األقــــــســــــاط لــــظــــروف 
جائحة كورونا، والذي لم يحصل 
لوجود  بــذلــك  كتابي  سند  على 
مانع أدبي لعالقة االبوة، وطالب 
شكال  االستئناف  بقبول  القارئ 
الحكم  بــتــأيــيــد  الــمــوضــوع  وفـــي 

المستأنف.
الــدعــوى  المحكمة  وأحــالــت 
الطرفين  من  وطلبت  للتحقيق 
ــود، فــحــضــر اثـــنـــان  ــهــ تـــقـــديـــم شــ
أن  وذكـــرا  المستأنف  أشــقــاء  مــن 
ــراء الفيال  والـــدهـــم رغـــب فــي شــ

 25 ودفــــع  للعائلة  ســكــنــا  لــتــكــون 
إال  لمالكها،  مقدما  ديــنــار  ألــف 
ــم يــتــمــكــن مــــن الــحــصــول  ــه لــ ــ أنـ
ــى قـــــــــرض إســـــــكـــــــان بـــســـبـــب  ــ ــلـ ــ عـ
ــه الـــتـــقـــاعـــدي، فـــاتـــفـــق مــع  ــبــ راتــ
على  يحصل  أن  عــلــى  شقيقهم 
نقدا  بسداده  هو  ويقوم  القرض 
ــه كــــل شـــهـــر لــكــنــه لــــم يــحــصــل  لــ
عــلــى ســنــد بــذلــك بــســبــب عالقة 
المحكمة  اطمأنت  األبــوة، حيث 
لشاهدي اإلثبات وقضت برفض 
بالرسوم  رافــعــهــا  وألــزمــت  دعـــوى 
ــاريــــف الـــــدعـــــوى ومـــقـــابـــل  ومــــصــ

أتعاب المحاماة.

للمرور  الــعــامــة  اإلدارة  جــهــود  ضمن 
في الحفاظ على انسيابية الحركة ورفع 
معدالت السالمة المرورية على الطريق، 
التوعوية  حمالتها  إقامة  اإلدارة  تواصل 
ــة والــــمــــحــــاضــــرات الــنــظــريــة  ــيـ ــدانـ ــيـ ــمـ الـ
والعملية لسواق شركات توصيل الطلبات 

بــالــتــعــاون مـــع شــركــة طــلــبــات الــبــحــريــن، 
التجارة  وتنامي  أعــدادهــم  زيــادة  في ظل 
السريعة في مملكة البحرين وما يتطلبه 
مــن رفـــع الــوعــي الـــمـــروري لـــدى الــســواق 

بمختلف اللغات واألساليب التوعوية.
ضمن  للمرور  العامة  اإلدارة  وتعمل 

بــرنــامــج تــدريــبــي مــخــصــص يــهــدف إلــى 
تعزيز الوعي لدى سواق شركات التوصيل، 
حيث يتم التركيز على أهمية عدم ارتكاب 
إلى  تؤدي  التي قد  المرورية  المخالفات 
وقــوع حــوادث، من خالل إحاطتهم بأهم 
تنظم  التي  والقوانين  السالمة  إرشــادات 

برصد  وتنبيههم  للطريق،  استخدامهم 
األنظمة  كاميرات  المخالفات من خالل 
ــدم الـــتـــهـــاون بـــاتـــخـــاذ كــامــل  ــ الـــذكـــيـــة، وعـ
المستهترين  ضد  القانونية  اإلجـــراءات 
حياتهم  على  بالخطر  يتسببون  الــذيــن 

وحياة مستخدمي الطريق.

»�لمرور« يو��سل حماته �لتوعوية ل�س�و�ق �س�ركات تو�سيل �لطلبات

ك���ورون���ا  ف��ح�����ص  زور  ل�����س��اب   6 م���ن  ب����دل  �أ����س���ه���ر   3 �ل��ح��ب�����ص 
زور  شابا  الجنائية  العليا  االستئناف  محكمة  عاقبت 
إلــى  لــلــدخــول  كـــورونـــا  بــفــيــروس  الـــخـــاص   PCRالـ فــحــص 
أشهر   3 بالحبس  الجسر،  عبر  السعودية  العربية  المملكة 

بدال من عقوبة محكمة أول درجة بالحبس 6 أشهر.
إلــى جسر  المتهم  تــوجــه  إلــى  الــواقــعــة  وتــعــود تفاصيل 
إلى  السعودية حتى وصل  العربية  المملكة  الملك لدخول 
مكتب الصحة بالجسر بالناحية السعودية الذي كشف أمره 

QR، حيث  الـــ  كــود  الفحص عن طريق  تزوير  تبين  أن  بعد 
ظهرت نتيجة الفحص سالبة، ولكن ببيانات بتواريخ سابقة 
لتاريخ عبوره الجسر وتم إبالغ الجانب البحريني وتوجهت 

دورية لجلب المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.
وقال المتهم إنهم أراد التوجه إلى المملكة بشكل سري 
ولم يجر فحص كورونا قبل السفر فلجأ إلى فحص قديم 
اجراه وقام بتغيير تاريخ الفحص على االستمارة إال أن أمره 

تم كشفه عن طريق موظفي الجسر.
فأسندت النيابة إليه أنه بدائرة أمن جسر الملك فهد 
ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو نتيجة الفحص الخاصة 
الــصــحــة  إلــــى وزارة  الــمــنــســوب صـــدورهـــا  كـــورونـــا  بــفــيــروس 
المبينة  بــالــطــرق  اصطنعها  بـــأن  قــانــونــا  المبينة  بــالــطــرق 
قدمه  بــأن  الــمــزور  المحرر  استعمل  كما  الحقيقة،  وحــرف 

للعيادة الطبية بجسر الملك مع علمه بتزويره.
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لقد سبق لنا في مناسبات 
ــدة ومـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام  ــديــ عــ
جــائــحــة  انــــــــدالع  ــد  ــعـ بـ  2020
كورونا أن حذرنا من أن العالم 
سوف يشهد صعوبات جمة في 
اإلنتاج وسالسل اإلمداد وعدم 
االقتصادية  األوضــاع  استقرار 
نتيجة توقف أو تعطل العديد 
وما  االقتصادية  األنشطة  من 
النمو  تراجع  من  عنها  ينجم 
االقتصادي يتزامن معه أيضا 

ارتفاع في األسعار.
وقبل عدة أيام أصدر اتحاد 
المصارف العربية دراسة قيمة 
أشار  التضخمي  الــركــود  حــول 
ــــى الــتــضــخــم الــكــبــيــر  فــيــهــا إلـ

الذي تشهده أسواق المواد األولية والسلع على 
حــد ســـواء، وهــو األعــلــى منذ أربــعــة عــقــود، لكن 
الروسية األوكرانية.  ارتفعت وتيرته مع الحرب 
ــود اقــتــصــادي،  ويــتــزامــن هـــذا الــتــضــخــم مـــع ركــ
الــى نــشــوء حــالــة مــن عــدم اليقين من  مــا أدى 
حالة  مــواجــهــة  تــخــوف  مــع  المقبلة  الــمــرحــلــة 
من »الركود التضخمي«، التي بإمكانها التسبب 
العالمية، في  االقــتــصــادات  فـــادح ألقـــوى  بــضــرر 
حــال امــتــدادهــا لفترة طــويــلــة. وفــي ظــل ذلــك، 
شهر  في  الصادرة  الدولي  البنك  توقعات  تشير 
يونيو/حزيران الماضي، الى تخفيض كبير في 
حول  لالقتصادات  المستقبلية  اآلفــاق  توقعات 
العالمي  الــنــمــو  يــتــبــاطــأ  أن  ُيــتــوقــع  إذ  الــعــالــم، 
العام 2022 نزوال من 5.7  ليصل إلى 2.9% في 

% عام 2021.
االرتفاع  إلى  الكبير  التخفيض  ويعود هذا 
الــحــاد فــي أســعــار الــطــاقــة والـــغـــذاء، إلــى جانب 
ــات الــحــاصــلــة فـــي ســـالســـل الــقــيــم  ــرابــ االضــــطــ
واإلمداد وحركة التجارة الدولية نتيجة للحرب 
الروسية األوكرانية وما نجم عنها من عقوبات 
واســـعـــة عــلــى روســـيـــا والـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي يــجــري 
تنفيذها حاليا من قبل البنوك المركزية حول 

العالم بهدف كبح التضخم. 
ويــــقــــارن االقـــتـــصـــاديـــون الـــعـــالـــمـــيـــون بــيــن 
الظروف االقتصادية الحالية وتلك التي سادت 
التي  الــمــاضــي  الــقــرن  مــن  السبعينيات  خـــالل 
شهدت ركودا تضخميا. وبحسب البنك الدولي، 
في  التضخمي  الركود  التعافي من  تطلب  فقد 
تلك الفترة زيادات حادة في أسعار الفائدة في 
الذي  األمــر  الرئيسية،  المتقدمة  االقتصادات 
بــارزًا في إطــالق سلسلة من األزمــات  دورًا  لعب 
ــواق الــنــاشــئــة واالقـــتـــصـــادات  ــ الــمــالــيــة فـــي األســ
فترة  الحالي  الوضع  يشبه  وتحديدًا،  النامية. 
ــقـــرن الــمــاضــي فـــي ثــالثــة  الــســبــعــيــنــيــات مـــن الـ
جوانب رئيسية: 1( االضطرابات المستمرة في 
جانب العرض والتي تغذي التضخم، وهي كانت 
النقدية  السياسة  مــن  طويلة  بفترة  مسبوقة 
المتقدمة  االقــتــصــادات  فــي  للغاية  التيسيرية 
و3(  النمو،  إضــعــاف  احــتــمــاالت  و2(  الرئيسية، 
الناشئة  األســواق  تواجهها  التي  الضعف  نقاط 
ــادات الــنــامــيــة فــيــمــا يــخــص تــشــديــد  ــتــــصــ واالقــ
لكبح  ضــروريــة  ستكون  التي  النقدية  السياسة 

التضخم. 
أخــــــرى، يشير  مـــن جــهــة 
الــبــنــك الــدولــي إلـــى اخــتــالف 
الــــوضــــع الــــحــــالــــي عــــن ازمــــة 
ــاد  ــ ــعـ ــ ــات فـــــــي أبـ ــيــ ــنــ ــيــ ــعــ ــبــ ــســ الــ
الــــــدوالر   )1 مـــنـــهـــا:  ــتـــعـــددة  مـ
الـــيـــوم وهـــو مـــا يناقض  قـــوي 
ــاد ضــعــفــه الــشــديــد  بــشــكــل حــ
نسبة   )2 الــســبــعــيــنــيــات،  فـــي 
الـــــــــزيـــــــــادات الـــمـــســـجـــلـــة فــي 
ــة  ــيــ ــاســ ــع األســ ــلــ ــســ ــار الــ ــ ــعــ ــ أســ
ــا كــانــت  ــمـ هــــي أقــــــل الــــيــــوم عـ
الميزانيات   )3 آنــــذاك،  عليه 
العمومية للمؤسسات المالية 
و4(  عــام،  بشكل  قوية  الكبرى 
وهــــو الـــمـــهـــم، فــعــلــى الــعــكــس 
البنوك  لـــدى  الــمــاضــي،  الــقــرن  سبعينيات  مــن 
والعديد  المتقدمة  االقتصادات  في  المركزية 
من االقتصادات النامية اآلن تفويضات واضحة 
أثبتت قدرتها على  أنها  الستقرار األسعار، كما 
تحقيق أهداف التضخم الخاصة بها على مدى 

العقود الثالثة الماضية. 
ويــتــوقــع كــل مــن الــبــنــك الـــدولـــي وصــنــدوق 
التضخم  مــعــدل  يــنــخــفــض  أن  الـــدولـــي  الــنــقــد 
الــعــالــمــي الــعــام الــمــقــبــل، لــكــن مــن الــمــرجــح أن 
المستهدفة  التضخم  معدالت  من  اعلى  يظل 
وإذا  العالم.  حــول  االقتصادات  من  العديد  في 
ظل التضخم مرتفعًا، فإن تكرار القرارات التي 
تـــم اتـــخـــاذهـــا خــــالل فـــتـــرة الـــركـــود الــتــضــخــمــي 
عالمي  انكماش  إلــى  يتحول  أن  يمكن  السابق 
حاد، ُيضاف إلى األزمات المالية الحالية التي 
واالقــتــصــادات  الناشئة  األســـواق  بعض  تواجهه 
الــنــامــيــة. وعــلــيــه، يــتــطــلــب تــخــفــيــض مــخــاطــر 
الـــركـــود الــتــضــخــمــي اتـــخـــاذ تــدابــيــر قــاســيــة من 

جانب واضعي السياسات حول العالم. 
لـــذلـــك، فــأنــنــا نــتــفــق مـــع تــوصــيــات الــبــنــك 
الدولي حول ضرورة استقرار أسعار النفط عند 
والمستوردين،  للمصدرين  مقبولة  مستويات 
أسعار  في  الكبير  االرتــفــاع  عــالوة على مجابهة 
الرئيسية  األولــيــة  السلع  إمــداد  وتعزيز  الــغــذاء 
للغذاء والطاقة. كذلك تبرز أهمية دعم شبكات 
قيام  بالفعل  الحظنا  وقــد  االجتماعي.  األمــان 
بخطوات  والعربية  الخليجية  الــدول  من  عــدد 
فرض  تجنب  يتوجب  كما  الصعيد.  هــذا  على 
تتسبب  التي  والـــواردات  الــصــادرات  على  القيود 
أهمية  تــبــرز  األســعــار. كما  زيـــادات  فــي تضخيم 
تكثيف الجهود الدولية لتخفيف أعباء الدين، 
قاسية  بالديون  المتعلقة  المخاطر  كانت  فقد 
ــل حـــتـــى فــي  ــدخــ ــلــــدان مــنــخــفــضــة الــ ــبــ عـــلـــى الــ
الفترة التي سبقت جائحة كورونا. ومع امتداد 
مــســتــويــات الــمــديــونــيــة الــمــرتــفــعــة إلـــى الــبــلــدان 
مــتــوســطــة الـــدخـــل، ســتــتــنــامــى الــمــخــاطــر التي 
جهود  غياب  ظل  في  العالمي  االقتصاد  تواجه 
ألعــبــاء  والــكــبــيــر  والــشــامــل  الــســريــع  التخفيف 

الدين. 

رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا
رئيس جمعية مصارف البحرين

الركود الت�ضخمي

بقلم: 
عدنان أحمد يوسف

�صيكو يعلن تحديث من�صته SICO LIVE لتوفير خدمة »اعرف عميلك« الإلكترونية 
البنك اإلقليمي  علن سيكو 
األصــول  إدارة  الــرائــد في مجال 
والوساطة والخدمات المصرفية 
االســتــثــمــاريــة )والـــمـــرخـــص من 
المركزي  البحرين  قبل مصرف 
كـــبـــنـــك جـــمـــلـــة تـــقـــلـــيـــدي(، عــن 
ــة الـــرقـــمـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ إطــــــالقــــــه الـ
الـــمـــبـــســـطـــة لـــفـــتـــح الـــحـــســـابـــات 
لعمالئه عبر منصته اإللكترونية 
 SICO للتداول المباشر باألسهم
من  لــلــعــمــالء  يــتــيــح  بــمــا   ،LIVE
البحرين فتح حساب باستخدام 
مــــســــتــــنــــدات الـــــهـــــويـــــة وصــــــــورة 
شــخــصــيــة »ســيــلــفــي« فــقــط عبر 
تقنية »اعرف عميلك« إلكترونيًا 

)eKYC( من شركة بنفت. 
وتــــعــــمــــل هــــــــذه الـــخـــاصـــيـــة 
الـــجـــديـــدة عــلــى االســـتـــفـــادة من 
الشبكة الوطنية لمنصة »إعرف 
قاعدة  وهي  إلكترونيًا،  عميلك« 
بيانات إلكترونية واسعة النطاق 
تتيح للمؤسسات المالية سهولة 
الـــتـــحـــقـــق مــــن هــــويــــة الــعــمــيــل، 
بالتعاون  بنفت  شركة  وتــديــرهــا 
والحكومة  المعلومات  هيئة  مع 
ــت إشــــــــراف  ــحــ اإللــــكــــتــــرونــــيــــة تــ

مصرف البحرين المركزي. 
ــنـــك  بـ أول  ــو  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ ــد  ــ ــعــ ــ يــ
البحرين  مملكة  في  استثماري 
يــتــمــكــن بــنــجــاح مـــن الــحــصــول 
عــلــى اعــتــمــاد مـــن شــركــة بنفت 

على تطبيق واستخدام خدمات 
ــًا  ــيـ »إعـــــــــرف عـــمـــيـــلـــك« إلـــكـــتـــرونـ
بــــهــــدف إتـــــاحـــــة طــــريــــقــــة آمـــنـــة 
حسابات  فتح  لعمليات  وسلسة 
عـــبـــر مـــنـــصـــة ســـيـــكـــو لـــلـــتـــداول 

 .SICO LIVE اإللكتروني
ــد خــــــدمــــــة »إعـــــــــرف  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ تـ
المؤسسات  إلكترونيًا  عميلك« 
هوية  التحقق من  على  المالية 
بيانات  واستعادة  رقميًا،  العميل 
تتسم  بطريقة  عميلك«  »إعــرف 
بــالــشــفــافــيــة واألمــــــان. كــمــا أنــهــا 
تــتــيــح لــلــعــمــيــل الــتــســجــيــل على 
ــــدال مــن  ــائــــق بـ الــمــنــصــة فــــي دقــ
الطريقة  اســتــخــدام  تــم  إذا  أيـــام 
ــن خــــالل  ــ ــة، وذلـــــــــك مــ ــ ــدويــ ــ ــيــ ــ الــ
الــتــحــقــق الــلــحــظــي مــــن هــويــة 

العميل. 
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة صــرحــت 
ــراوي، الـــرئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ نــــجــــالء الـ
»نحن  قائلة:  لسيكو  التنفيذي 
بنك  أول  ســيــكــو  بــكــون  ســـعـــداء 
البحرين  مملكة  في  استثماري 
يتمكن بنجاح من ربط تطبيقه 
اإللكتروني SICO LIVE بخدمة 
ــرف عــمــيــلــك« إلـــكـــتـــرونـــيـــًا.  ــ ــ »إعـ
هــــذا الــتــطــور يــعــكــس الــتــزامــنــا 
تعزز  خدمات  تقديم  بمواصلة 
مـــن تــجــربــة عــمــالئــنــا وتــســاعــد 
ــرح حـــلـــول اســتــثــمــاريــة  عــلــى طــ
شاملة وسهل الوصول إليها عبر 
بيئة »غير تالمسية«. ويعد ذلك 
جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا 
تــطــويــر خدماتنا  إلـــى  الــرامــيــة 

الخاصة  االحتياجات  لتناسب 
رغباتهم  يــواكــب  بــمــا  لعمالئنا 
الــمــتــنــامــيــة لــســهــولــة الــتــعــامــل، 
التقنية  نــظــام  واالســتــفــادة مــن 
الــمــالــيــة الــمــتــقــدم لــخــلــق بيئة 
عمل رقمية متطورة تماشيا مع 

النهج الحكومي. 
ومــــــــــــــــن جــــــــــانــــــــــبــــــــــه، قــــــــال 
الرئيس  الجناحي،  عبدالواحد 
التنفيذي لشركة بنفت معلقًا: 
»إنــهــا نــقــلــة نــوعــيــة فــي مسيرة 
الرقمي لسيكو، ونحن  التحول 
ــأن نــــكــــون جــــــــــزءًا مــن  ــ ــ ــز بـ ــتـ ــعـ نـ
هـــذا الــتــطــور الـــهـــام مـــن خــالل 
االلكترونية  الخدمات  تسهيل 
آلية  عبر  وعمالئها  سيكو  بين 
هــــي خــدمــة  او  وآمــــنــــة  ســـلـــســـة 
لقد  إلكترونيًا.  عميلك  إعــرف 
حـــرص ســيــكــو عــلــى االســتــثــمــار 
ــا الـــمـــالـــيـــة  ــيـ ــوجـ ــولـ ــنـ ــكـ ــتـ فـــــي الـ
باعتباره مؤسسة رائدة تحرص 
الرقمية.  الــريــادة  تحقيق  على 
سوف  الخدمة  هــذه  تطبيق  إن 
الجهود  هذه  تعزيز  في  يساهم 
واالرتــــــقــــــاء بـــتـــجـــربـــة الــعــمــالء 
إلــى آفــاق أعلى. ونــود أن نشيد 
ــة  ــمـــوحـ بـــــمـــــبـــــادرة ســـيـــكـــو الـــطـ
هذه  مثل  تطبيق  إلــى  الــرامــيــة 
التطورات التكنولوجية، ونشعر 
مثل  فــي  نساهم  بــأن  بالسعادة 
ــة. ومـــن  ــعــ ــواســ هـــــذه الــنــقــلــة الــ

خالل مثل هذه الشراكات، فإننا 
لرحلة  قوية  دفعة  نقدم  ســوف 
مختلف  عبر  الرقمي  التحول 
تساهم  ســوف  التي  القطاعات 
ــرف عــمــيــلــك  ــ ــ فـــيـــهـــا مـــنـــصـــة إعـ

إلكترونيًا«. 
وأضـــــاف مــحــمــد إبــراهــيــم، 
رئــيــس تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات في 
سيكو: »إن هذا التطور الرقمي 
 SICO LIVE لمنصة  الملموس 
ــا الــمــســتــمــرة  ــودنــ ــهــ يـــعـــكـــس جــ
ألتــــــمــــــتــــــة جـــــمـــــيـــــع خــــــدمــــــات 
إجــراء  من  وتمكينهم  عمالئنا، 
ــتــــداول  عــمــلــيــات الــمــتــابــعــة والــ
والتسوية النقدية والتحويالت 
ــة فــي  ــيــ ــومــ ــيــ لـــمـــعـــامـــالتـــهـــم الــ
األســــــواق عــلــى تــطــبــيــق واحــــد. 
عــمــيــلــك(  )إعــــــــرف  خــــدمــــة  إن 
على  دليل  خير  تعد  إلكترونيًا 
ما  أحـــدث  مواكبة  على  قدرتنا 
تـــطـــرحـــه األســــــــواق مــــن حــلــول 
رقـــمـــيـــة عـــصـــريـــة تـــســـاعـــد عــلــى 
اإللــكــتــرونــيــة  الــتــجــربــة  تسهيل 

لعمالئنا«. 
 SICO تجدر اإلشارة إلى أن
بــأحــدث  مــــــزودة  مــنــصــة   LIVE
الخدمات المتطورة والتي تتيح 
إلى  الــوصــول  سهولة  لعمالئها 
فضال  المالية،  األوراق  أســـواق 
عن خدمات إدارة النقد، وحفظ 

األوراق المالية، وغيرها. 

} عبدالواحد الجناحي.} نجالء الشيراوي.

بنك الإثمار يفتتح فرعا رئي�صا جديدا ح�صريا لخدمة الموؤ�ص�صات وال�صركات

التزاما منها مب�س�ؤوليتها االجتماعية 

»«ال����ت���������ص����ه����ي����ات« ت�����دع�����م ج��م��ع��ي��ة 

ال����ب����ح����ري����ن ل���م���ك���اف���ح���ة ال�������ص���رط���ان

»Hub« ي�صت�صي����ف حلق����ة نق����ا�ش م���ع البح����ري��ن ال���وطني����ة 
ل��ل��ت��اأم��ي��ن وال��ب��ح��ري��ن ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��اأم��ي��ن ع��ل��ى ال��ح��ي��اة

ــريــــن لــلــتــســهــيــالت  ــبــــحــ قــــامــــت شــــركــــة الــ
الـــتـــجـــاريـــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــمــعــيــة الــبــحــريــن 
تقديم  أجـــل  مــن  وذلــــك  الــســرطــان  لمكافحة 
ــــالزم لــتــوفــيــر وتــســهــيــل الــمــواصــالت  الـــدعـــم الـ
الــعــالج،  ومــتــابــعــة  الــســرطــان لتلقي  لــمــرضــى 
وتــــم ذلــــك مـــن خــــالل مـــراســـم تــقــديــم الــدعــم 
البحرين  لشركة  التنفيذي  الرئيس  بحضور 
ونائب  بــوخــوة  عــبــداهلل  الــتــجــاريــة  للتسهيالت 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي مــحــمــد جـــهـــاد بــوكــمــال، 
جمعية  إدارة  مجلس  رئــيــس  حــضــور  بــجــانــب 
الـــبـــحـــريـــن لـــمـــكـــافـــحـــة الــــســــرطــــان الـــدكـــتـــور 
عبدالرحمن فخرو واألمين المالي أحمد علي 

النواخذة.

التنفيذي  الرئيس  بوخوة  عبداهلل  وصــرح 
بـ»أنه  التجارية  للتسهيالت  البحرين  لشركة 
مــن دواعــــي ســرورنــا أن نــبــادر بــهــذه الــشــراكــات 
إيمانًا منا بدورنا في تعزيز قيم  المجتمعية، 
الشركة  تتبناها  التي  االجتماعية  المسؤولية 
باستمرار  ومتعهدين  الماضية  السنين  عبر 

عطائنا في المستقبل«. 
البحرين  شركة  تتمتع  بالذكر،  والجدير 
للتسهيالت التجارية بعالقة وثيقة مع جمعية 
الدعم  البحرين للسرطان قدمت من خاللها 
المتواصل للجمعية إيمانا منها بأهمية توفير 
للخدمات  الــســرطــان  مــرضــى  تلقي  وتــســهــيــل 

الصحية والعالجات الالزمة.

ــار، الــبــنــك  أعــلــن بــنــك اإلثــــمــ
ــتــــخــــذ مــن  اإلســـــــالمـــــــي الــــــــــذي يــ
افتتاح  أمــس  لــه،  مــقــرًا  البحرين 
حصريًا  الجديد  الرئيسي  فرعه 
ــعـــمـــالء مــــن أصـــحـــاب  لـــخـــدمـــة الـ

الشركات واألعمال التجارية.
وقد تم االفتتاح بعد أيام من 
المركزي،  البحرين  مصرف  نشر 
الــــجــــهــــة الـــمـــنـــظـــمـــة لـــلـــخـــدمـــات 
مملكة  فــي  والــمــالــيــة  المصرفية 
تحويل  على  موافقته  البحرين، 
كل األعمال المصرفية المتعلقة 
بالعمالء األفراد إلى بنك السالم.

إن فرع بنك اإلثمار الجديد، 
األرضــي  الطابق  فــي  يقع  والـــذي 
فـــــي بـــــــرج الــــســــيــــف، قـــــد تــفــضــل 
بـــافـــتـــتـــاحـــه الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لــلــرقــابــة الــمــصــرفــيــة فــي مصرف 
الــبــحــريــن الــمــركــزي خــالــد حمد 
الرئيس  من  كل  بحضور  الحمد، 
أحمد  اإلثـــمـــار  لبنك  الــتــنــفــيــذي 
ــب الـــرئـــيـــس  ــ ــائـ ــ عـــبـــدالـــرحـــيـــم ونـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي فـــــي بــــنــــك اإلثــــمــــار 
عام  ومدير  المطوع،  عبدالحكيم 
ــال الــمــصــرفــيــة  ــمــ مــجــمــوعــة األعــ
ــبــــداهلل عــبــدالــعــزيــز  الـــتـــجـــاريـــة عــ

طـــالـــب، بــاإلضــافــة إلـــى مــديــريــن 
تنفيذيين آخرين وبعض العمالء 

الرئيسيين من الشركات. 
»إن  ــم:  ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ وقــــــــــال 
ــي عــمــلــيــة  هـــــذه خـــطـــوة مــهــمــة فــ
يركز  إســالمــي  بــنــك  إلـــى  تحولنا 
الــشــركــات. ويمثل  حــصــريــًا عــلــى 
الجديد  الرئيسي  الــفــرع  افــتــتــاح 
بــدايــة إحـــدى أهم  لبنك اإلثــمــار 
ــي تـــاريـــخـــنـــا عــلــى  ــ الــــتــــحــــوالت فـ
يعزز  أنــه  كما  عامًا،  أربعين  مــدى 
ــكـــارات  ــتـ ــلـــيء بـــاالبـ ــمـ تـــاريـــخـــنـــا الـ
كـــواحـــد مـــن الــبــنــوك اإلســالمــيــة 

ــدة فـــي الــمــنــطــقــة«.  كــمــال  ــرائــ الــ
قال عبدالرحيم: »إننا متحمسون 
لـــبـــدء هــــذه الــمــرحــلــة الــجــديــدة 
لنقدم  ونتطلع  بالنمو  والــواعــدة 
لعمالئنا من أصحاب المؤسسات 
ــة مـــصـــرفـــيـــة  ــربــ والـــــشـــــركـــــات تــــجــ
ــي  ــتــ ــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة والــ ــ ــيـ ــ ــــالمـ إسـ
يتوقعونها من بنك اإلثمار. ومن 
خالل تركيزنا التام على العمالء 
مـــن الـــشـــركـــات، فــإنــنــا عــلــى ثقة 
وتجاوز  تلبية  من  سنتمكن  بأننا 
الرئيسي  الــفــرع  إن  تــوقــعــاتــهــم«.  
ــار والــــذي  الـــجـــديـــد لــبــنــك اإلثــــمــ

يركز بشكل حصري على الشركات 
يقع في الطابق األرضي من برج 
ــرع الــبــنــك  ــان فــ الــســيــف، حــيــث كــ
الرئيسي سابقًا )عندما كان يركز 
على األعمال المصرفية لألفراد، 
وقبل ذلك كان مصرف الشامل(«. 
إن الــفــرع الــرئــيــســي يــقــع في 
من  بالقرب  استراتيجية  منطقة 
قلب ضاحية  في  السيف،  مجمع 
الـــســـيـــف وهـــــي مــنــطــقــة تــجــاريــة 
مــهــمــة ومــتــســارعــة الــنــمــو. ويــوفــر 
هـــــذا الــــفــــرع الـــجـــديـــد لــلــعــمــالء 
ــول إلـــيـــه مــع  ــ ــــوصـ ــي الـ ســـهـــولـــة فــ

يقع  وهــو  للسيارات  مواقف  توفر 
خدمات  من  المقابلة  الجهة  في 
حــكــومــيــة رئــيــســيــة، بــمــا فــي ذلــك 
ــيــــق وغـــــرفـــــة تــــجــــارة  ــتـــب تــــوثــ ــكـ مـ

البحرين. 
الجديد  الــرئــيــســي  الــفــرع  إن 
ــرع الــــوحــــيــــد فــي  ــ ــفــ ــ ــو الــ ــ هـــــــذا هــ
ــار الــــذي يــركــز  شــبــكــة بــنــك اإلثـــمـ
بــشــكــل حـــصـــري عـــلـــى الـــشـــركـــات 
التركيز  يعكس  مــا  والــمــؤســســات، 
ــح الــــذي اعــتــمــده الــبــنــك،  ــواضـ الـ
ــن مـــتـــطـــلـــبـــات الـــســـوق  ــ فــــضــــاًل عـ

المتغيرة. 

 The Collective اســتــضــاف 
مساحة  تنمو،  مــن  بدعم   Hub
في  الــرائــدة  المشتركة  العمل 
ــن الــشــركــات  الــبــحــريــن لــكــل مـ
حلقة  والمستثمرون  الناشئة 
 Startups« ــوان  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ نـــــقـــــاش 
البحرين  Insurance« مع شركة 
 ،)bni( لـــلـــتـــأمـــيـــن  الــــوطــــنــــيــــة 
ــدة فــي  ــ ــرائـ ــ شـــركـــة الـــتـــأمـــيـــن الـ
الـــبـــحـــريـــن، وشـــركـــة الــبــحــريــن 
الحياة  على  للتأمين  الوطنية 
الصحي  التأمين  شركة   ،)bnl(
والتأمين على الحياة المحلية 
الــوحــيــدة فــي الــبــحــريــن، حيث 
تزامنت هذه الفعالية مع اليوم 
العالمي للمؤسسات المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة، 
والذي يتم االحتفاء به سنوًيا 
ــام 2017  يــونــيــو مــنــذ عـ فـــي 27 
بهدف تشجيع الدول األعضاء 
ــــي بــأهــمــيــة  ــوعـ ــ ــى زيـــــــــادة الـ ــلـ عـ
ــذه الــــمــــشــــروعــــات، وتــيــســيــر  ــ هــ
اإلجـــــــراءات الــرامــيــة إلـــى دعــم 
الصغيرة  التجارية  المشاريع 
والــــمــــتــــوســــطــــة، وتــــذلــــيــــل كــل 
العقبات التي تواجه أصحابها.

المتحدثين  بين  من  وكــان 
ــيـــس  ــرئـ ــد الـــــمـــــعـــــراج، الـ ــمـ مـــحـ
ــيـــذي لـــلـــتـــأمـــيـــن الـــعـــام  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الوطنية  الــبــحــريــن  شــركــة  فــي 

ــة الـــقـــاســـم  ــخـ ــيـ لـــلـــتـــأمـــيـــن، وشـ
ــاب الـــطـــبـــي فــي  ــتــ ــتــ مــــديــــر االكــ
ــيـــة  ــنـ ــن الـــوطـ ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــ ــركـ ــ شـ
وخالد  الــحــيــاة،  على  للتأمين 
 K Labs البلوشي، مؤسس شركة
- شــركــة تــطــويــر الــبــرمــجــيــات، 
وعــــبــــدالــــرحــــمــــن الـــكـــوهـــجـــي، 

مؤسس شركة نادر ميديا.
ــات  ــشــ ــاقــ ــنــ ــمــ وتــــــنــــــاولــــــت الــ
ــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا  ــديــ ــحــ ــتــ الــ
الشركات الناشئة في الحصول 
تأمينية مناسبة  على منتجات 

التأمينية  والحلول  جهة،  مــن 
 bnl و   bni قــبــل  مـــن  الــمــقــدمــة 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى لــــدعــــم نــمــو 

واستدامة هذا القطاع.
ــاس أســــيــــري،  ــ ــنـ ــ أشـــــــــادت إيـ
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
الــبــحــريــن الــوطــنــيــة لــلــتــأمــيــن 
على الحياة بالحلقة النقاشية 
 The Collective نظمها  الــتــي 
إللقاء  منصة  توفير  فــي   Hub
الـــــمـــــزيـــــد مــــــن الــــــضــــــوء عــلــى 
الــتــأمــيــن الــصــحــي وتـــحـــديـــدًا 

برنامج التأمين الصحي »نمو« 
الــذي تــم أطــالقــه مــؤخــرًا، وهو 
خـــطـــة شـــامـــلـــة تــغــطــي جــمــيــع 
ــات الــتــأمــيــنــيــة فــي  ــاجـ ــيـ ــتـ االحـ
مـــــجـــــال الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
للشركات الصغيرة والمتوسطة 
والتي تساعد في الحفاظ على 
بــيــئــة عـــمـــل صــحــيــة ومــنــتــجــة 
واالستماع واالستجابة مباشرة 
للتساؤالت المتعلقة بالتأمين.

المعراج،  محمد  علق  كما 
للتأمين  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 

الـــــعـــــام فـــــي شــــركــــة الـــبـــحـــريـــن 
الوطنية للتأمين قائاًل: »نشعر 
بالفخر لكوننا من ضمن بعض 
في  الناشئة  الشركات  رواد  من 
معنا  شــاركــوا  الــذيــن  البحرين 
حلقة نقاش مميزة أتاحت لنا 
المعلومات  لمشاركة  الفرصة 
الوعي  لزيادة  القيمة  واألفــكــار 
ــات  ــدمــ ــخــ ــــج والــ ــرامـ ــ ــبـ ــ ــول الـ ــ ــ حـ
وفهم  نــوفــرهــا  الــتــي  التأمينية 
الــــمــــشــــكــــالت الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا 
الــشــركــات الــنــاشــئــة عــنــد شــراء 
مــنــتــجــات الــتــأمــيــن. كــمــا نأمل 
من خالل هذا التعاون مع تنمو 
ومــســاحــات الــعــمــل الــمــشــتــركــة 
تزويد  مــن  نتمكن  أن  األخـــرى 
البحرينية  الناشئة  الــشــركــات 
بـــــالـــــدعـــــم الـــــــــــــالزم لـــتـــحـــقـــيـــق 

أهدافها ومواصلة نموها«.
وأضاف: »وسعدنا أيًضا من 
بــإطــالق  الــنــقــاش  خـــالل حلقة 
وهــو  ــادة«  ــ »ريـ الــجــديــد  منتجنا 
للشركات  يقدم  تأمين  برنامج 
تأمينية  حلول  حزمة  الناشئة 
مــــخــــصــــصــــة بـــــمـــــا فــــــــي ذلـــــك 
الـــتـــغـــطـــيـــة ضـــــد الـــمـــســـؤولـــيـــة 
السبرانية  والمخاطر  المهنية 
والــــــمــــــزيــــــد مـــــــن الـــتـــغـــطـــيـــات 
لتتناسب  خصيصًا  المصممة 

مع طبيعة هذه الشركات.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16175/pdf/1-Supplime/16175.pdf?fixed7117
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1301372
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/1301280
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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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امللك املعظم يهنئ رئي�س جمهورية 

مـــــالوي بذكـــــرى يــــوم اجلمهوريـــــة

امللك املعظم يتلقى برقية �شكر 

جوابية من رئي�س وزراء باك�شتان

امللك املعظم يهنئ رئي�س جمهورية

 القمر املتحـــــدة بذكــــرى اال�شتقــــالل

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يتلقى برقية

 �شكر جوابية من رئي�س جمهورية الفلبني ال�شابق

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه 

اهلل ورعاه، برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س لزارو�س �ساكويرا رئي�س جمهورية مالوي، 

وذلك مبنا�سبة ذكرى يوم اجلمهورية لبالده.

ال�سحة  مبوفور  لفخامته  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف  جاللته  واأعرب 

وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم، برقية 

�سكر جوابية من رئي�س وزراء باك�ستان حممد �سهباز �سريف، وذلك رًدا على برقية التهنئة 

التي بعث بها جاللته اإليه مبنا�سبة انتخابه رئي�ًسا لوزراء جمهورية باك�ستان الإ�سالمية.

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم، برقية 

ذكرى  مبنا�سبة  وذلك  املتحدة،  القمر  جمهورية  رئي�س  غزايل  عثمان  الرئي�س  اإىل  تهنئة 

اأطيب تهانيه ومتنياته لفخامته مبوفور  ا�ستقالل بالده. واأعرب جاللته يف الربقية عن 

ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

رئي�س  دوتريتي  رودريغو  الرئي�س  فخامة  من  جوابية  �سكر  برقية  اهلل،  حفظه  الوزراء 

جمهورية الفلبني ال�سديقة ال�سابق، وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها �سموه اإليه 

مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل جمهورية الفلبني.

البحرين تتعاطف مع الواليات املتحدة 

اإثر حادث اإطالق النار يف مدينة �شيكاغو

مملكة  تعاطف  عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع  البحرين وت�سامنها 

موكًبا  ا�ستهدف  الذي  النار  اإطالق  حادث  اإثر 

للمحتفلني بعيد ال�ستقالل يف مدينة �سيكاغو، واأدى 

ة عن بالغ  اإىل مقتل وجرح عدد من الأ�سخا�س، معربرّ

الأمريكي  وال�سعب  للحكومة  وموا�ساتها  تعازيها 

ومتنياتها  ال�سحايا،  وذوي  ولأهايل  ال�سديق 

بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني.

البحرين ُتدين الهجومني االإرهابيني �شمايل بوركينا فا�شو

امل�سلحني  الإرهابيني  للهجومني  ب�سدة  البحرين  مملكة  اإدانة  عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 

�سمايل بوركينا فا�سو، واللذين اأ�سفرا عن مقتل واإ�سابة ع�سرات املدنيني الأبرياء وخلرّفا خ�سائر 

مادية.

ت وزارة اخلارجية عن خال�س التعازي واملوا�ساة لأ�سر وذوي ال�سحايا وحلكومة  وعربرَّ

و�سعب بوركينا فا�سو، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني جراء هذه الأعمال الإرهابية 

التي تتنافى مع القيم واملبادئ الأخالقية والإن�سانية والدينية كافة.

واأكدت وزارة اخلارجية ت�سامن مملكة البحرين مع بوركينا فا�سو ال�سديقة يف حربها �سد 

الإرهاب، داعية املجتمع الدويل اإىل تكثيف جهوده يف مكافحة التطرف والإرهاب بجميع �سوره 

واأ�سكاله، وجتفيف منابعه املالية والفكرية.

ا�شتقبل م�شوؤوالً رفيًعا مبنظمة ال�شحة العاملية.. رئي�س »االأعلى لل�شحة«:

توفري اخلدمات ال�شحية باأف�شل جودة جلميع االأفراد 
اأكد الفريق طبيب ال�سيخ حممد 

بن عبد اهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س 

مملكة  حر�س  لل�سحة،  الأعلى 

�ساحب  ح�سرة  بقيادة  البحرين 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

م، ومبتابعة  خليفة ملك البالد املعظرّ

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء، على توفري  رئي�س جمل�س 

جودة  باأف�سل  ال�سحية  اخلدمات 

املجتمع  اأفراد  جلميع  كفاءة  واأعلى 

ومبختلف الظروف. جاء ذلك خالل 

ا�ستقباله - مبكتبه يف مقر املجل�س 

بح�سور   - اأم�س  لل�سحة  الأعلى 

جواد  ال�سيد  بنت  جليلة  الدكتورة 

والدكتور  ال�سحة،  وزيرة  ح�سن 

املدير  املنظري  �سامل  بن  اأحمد 

العاملية  ال�سحة  ملنظمة  الإقليمي 

يف  وذلك  املتو�سط،  �سرق  لإقليم 

اإطار زيارته ململكة البحرين.

ب رئي�س  ويف م�ستهل اللقاء، رحرّ

بالدكتور  لل�سحة  الأعلى  املجل�س 

اأحمد املنظري، م�سيًدا بالدور املثمر 

الإقليمي  املكتب  به  يقوم  الذي 

لإقليم  العاملية  ال�سحة  ملنظمة 

�سرق املتو�سط، ومب�ستوى التعاون 

املقدم الذي اأ�سهم يف حتقيق العديد 

تنفيذ  �سعيد  على  النجاحات  من 

والربامج  وامل�ساريع  اخلطط  اأبرز 

ال�سحية امل�سرتكة.

تفعيل  موا�سلة  باأهمية  ه  ونورّ

اأطر و�سيا�سات التعاون الوثيقة مع 

مة ال�سحة العاملية، وتوثيق ما  منظرّ

مترّ اإجنازه من ق�س�س جناح تعك�س 

اأجل  من  املتخذة  الإجراءات  فعالية 

ال�ساملة  ال�سحية  التغطية  حفظ 

املعدية  الأمرا�س  من  والوقاية 

والت�سدي  املزمنة  والأمرا�س 

م�ستوى  وتقدمي  الأوبئة  ملخاطر 

عايل من الكفاءة واجلودة باخلدمات 

ال�سحية والوقائية.

بحث  مترّ  اللقاء،  وخالل 

اأبرز  من  عدد  وا�ستعرا�س 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك، 

بكلرّ  امل�سوؤولني  من  عدد  بح�سور 

ومراكز  احلكومية  امل�ست�سفيات  من 

والهيئة  الأولية  ال�سحية  الرعاية 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

املدير  ا�ستمع  حيث  ال�سحية 

اإىل  املتو�سط  �سرق  لإقليم  الإقليمي 

اآليات  حول  مف�سل  و�سرح  عر�س 

ال�سحي  ال�سمان  م�سروع  تطبيق 

وما مت اإجنازه وحتقيقه من اأهداف 

وحتديثات مهمة �سمن ذلك، كما مت 

التطورات  خمتلف  ومناق�سة  بحث 

والإقليمية  املحلية  وامل�ستجدات 

جهود  �سعيد  على  والعاملية 

الت�سدي جلائحة فريو�س كورونا.

اأحمد  الدكتور  اأ�ساد  وبدوره، 

حكومة  بتوجيهات  املنظري 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  البحرين 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

الوطني  الفريق  وجهود  الوزراء، 

كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الطبي 

بقيادة معايل رئي�س املجل�س الأعلى 

لل�سحة. 

وزيرة ال�شياحة: بريطانيا �شوق ا�شرتاتيجية ن�شتهدفها

اأكدت فاطمة بنت جعفر ال�سرييف وزيرة ال�سياحة 

البحرين  التي جتمع مملكة  التاريخية  العالقات  متانة 

باململكة املتحدة ال�سديقة، م�سريًة اإىل ما ي�سهده التعاون 

تطور  من  ال�سياحي  القطاع  يف  الربيطاين  البحريني 

كبري، لفتًة اإىل اأهمية ال�سوق الربيطاين كاأحد الأ�سواق 

هذا  لأهمية  وذلك  �سياحًيا،  امل�ستهدفة  ال�سرتاتيجية 

ال�سوق يف ت�سدير ال�سياح على امل�ستوى العاملي.  جاء 

ذلك خالل ا�ستقبالها رودي دارموند �سفري اململكة املتحدة 

وزارة  حر�س  ال�سرييف  �سددت  حيث  البحرين،  لدى 

ال�سياحة على تدعيم التعاون مع اجلانب الربيطاين يف 

املجالت ال�سياحية. ومن جانبه، اأكد ال�سفري الربيطاين 

لتعزيز  مهمة  ركيزة  ي�سكل  ال�سياحي  القطاع  اأن  على 

�سرعة  مع  خا�سة  والقت�سادي،  التجاري  التعاون 

وترية تعايف القطاع بعد انح�سار جائحة كورونا.

ا�شتقبل عائلة الكوهجي وا�شتذكر مناقب الراحل عبداحلميد الكوهجي

علي بن خليفة ينّوه بدور العوائل التجارية يف رفد التنمية االقت�شادية

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة م�ست�سار �ساحب ال�سمو 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، اأم�س، عائلة الكوهجي.

 وخالل اللقاء، ا�ستذكر �سموه مناقب رجل الأعمال عبداحلميد عبداجلبار 

الكوهجي واإ�سهاماته الوطنية، م�سيًدا �سموه بدور عائلة الكوهجي كاأحدى 

العوائل التجارية التي ترفد خمتلف م�سارات التنمية القت�سادية.

 وقد اأعرب اأفراد عائلة الكوهجي عن �سكرهم وتقديرهم ل�سمو م�ست�سار 

م�ساعر  على  الوزراء؛  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

�سموه الطيبة بتقدمي التعازي يف وفاة رجل الأعمال عبداحلميد عبداجلبار 

اجلميع يف خمتلف  مع  التوا�سل  على  �سموه  اإطار حر�س  يف  الكوهجي، 

املواقف والظروف.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12142/pdf/INAF_20220706004407566.pdf
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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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»�سيكو« تعلن 

تها  حتديث من�سّ

للتداول 

الإلكرتوين 

»SICO LIVE«

البحرين 

ت�ست�سيف بطولة

 »الأب�سا« ملنطقة 

اآ�سيا واأقيانو�سيا 

لكرة الهدف

20 صفحة .  220 فلًسا
www.alayam.com

 220 فلًسا شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

موا�سلة التطوير مع مراعاة املناطق ذات الطبيعة البيئية.. ويل العهد رئي�س الوزراء يوّجه: 

اعتبــار وادي البحـيــر حمـمـيـــة طبيعـيـــة
ــر  الأم امللكي  ال�سمو  �ساحب  وّجــه 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

ذات  املناطق  باعتبار  الـــوزراء،  جمل�س 

التي  البحر  وادي  من  البيئية  الطبيعة 

حممية  ال�سخرية  وتاللها  بت�ساري�سها  تت�سُم 

طبيعية، واأن تتخذ اجلهات املعنية الإجراءات 

كما  ال�ساأن،  بهذا  الالزمة  الوزارية  والقرارات 

العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  �سموه  وّجه 

وم�ساريع  والتنمية  التطوير  اأعمال  ملوا�سلة 

البحر،  وادي  يف  واخلدمية  التحتية  البنية 

مع مراعاة احلفاظ على املناطق املحمية ذات 

تتميز  والتي  الــوادي،  يف  البيئية  الطبيعة 

املنفـردة. بت�ساري�سـها 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واأكد 

البيئية  املعامل  اأن  ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س 

من  الهتمام  بكامل  حتظى  البحرين  ململكة 

مبا  وتطويرها،  عليها  للحفاظ  احلكومة 

وتعزيز  البيئية  املعامل  على  احلر�س  يعك�س 

دورها الرافد لل�سياحة.

وزير الداخلية يرتاأ�س اجتماع اللجنة الوزارية لتقنية املعلومات

569 خدمة اإلكرتونية وتطوير الأداء احلكومي
خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ  اأكــد 

الوزارية  اللجنة  رئي�س  الداخلية،  وزيــر 

يف  ال�ستمرار  والت�سالت،  املعلومات  لتقنية 

وحت�سني  تطوير  ت�سمن  التي  املبادرات  تبّني 

لالإبداع  نواة  تعترب  التي  احلكومية،  اخلدمة 

كفاءة جودة  رفع  من خالل  وذلك  اللكرتوين، 

والإجنازات  اجلهود  مثمًنا  احلكومية،  اخلدمة 

اللكرتونية  اخلدمات  عدد  وزيادة  املتحققة 

اللجنة  اأن  اإىل  م�سًرا  للجمهور  املقدمة 

الداء  تطوير  زيــادة  على  العمل  �ستوا�سل 

احلكومي من خالل رفع كفاءة جودة اخلدمات 

املقدمة.

الوزارية يف اجتماعها  اللجنة  ناق�ست  وقد 

والق�سايا،  املو�سوعات  من  ــدًدا  ع اأمــ�ــس، 

بالإ�سافة اىل اأولويات العمل للمرحلة القادمة، 

حتقيق  تكفل  التي  والربامج  اخلطط  وو�سع 

موؤ�سرات  اأبرز  اللجنة  ا�ستعر�ست  كما  ذلك. 

التحول اللكرتوين، حيث و�سل عدد اخلدمات 

احلكومة  قنوات  عرب  املقدمة  اللكرتونية 

خدمة   440 بواقع  خدمة،   569 اللكرتونية 

خالل  من  و19  الوطنية،  البوابة  طريق  عن 

طريق  عن  و110  الذاتية،  اخلدمة  من�سة 

من  املدفوعات  وزادت  الذكي.  الهاتف  تطبيق 

215 مليون دينار خالل الن�سف الأول من عام 

2021 اىل 333 مليوًنا خالل نف�س الفرتة من 

عام 2022 بزيادة تفوق الـ55 %.

»ال�سرتليني« يالم�س اأدنى م�ستوى مقابل الدولر

جون�سون يف ورطة مع ا�ستقالة وزيري املالية وال�سحة

لندن - رويرتز:

فيما  الثالثاء،  اأم�س  بريطانيا  يف  وال�سحة  املالية  وزيرا  ا�ستقال 

الذي حاول  الوزراء بوري�س جون�سون  لرئي�س  اأنه �سربة قا�سية  بدا 

اأحدث ف�سيحة تتعلق ب�سكوى ب�ساأن �سوء �سلوك جن�سي  العتذار عن 

�سد اأحد وزرائه.

واأعلن وزير ال�سحة الربيطاين �ساجد جاويد ا�ستقالته يف بيان قال 

فيه اإنه »مل يعد باإمكانه ال�ستمرار باأي معيار عادل اأو معقول«.

ا ا�ستقالته. وبعد حلظات، اأعلن وزير املالية ري�سي �سوناك اأي�سً

مار�س  منذ  له  م�ستوى  اأدنى  اإىل  ال�سرتليني  اجلنيه  وهوى 

2020 اأمام الدولر اأم�س، مو�سًعا خ�سائره بعد ا�ستقالة وزير املالية 

يقلّ�س  اأن  قبل  دولر،   1.189 اإىل  ال�سرتليني  وهوى  الربيطاين. 

خ�سائره اإىل 1.4 % عند 1.193 دولر بحلول ال�ساعة 17:50 بتوقيت 

جرينت�س. جون�شون يتو�ّشط وزيري �ملالية و�ل�شحة »�أر�شيف«

وزير �لد�خلية

املنظمة الدولية: جتربة اململكة منوذجية بف�سل ال�ستعدادات املبّكرة

»ال�سحة العاملية« توّثق جتربة البحرين يف مكافحة كورونا

خديجة العرادي:

ال�سيد  جليلة  ال�سحة  وزيرة  اأعلنت 

العاملية  ال�سحة  منظمة  اإطالق  عن 

مواجهة  يف  البحرين  جهود  لتقرير 

والذي  )كوفيد-19(؛  كورونا  فرو�س 

للبحرين  ال�سرتاتيجية  ال�ستجابة  يوثق 

من  له،  الت�سّدي  يف  وجهودها  للفرو�س 

معرّبة  املبكرة،  وال�ستجابة  التاأهب  خالل 

باأن  واعتزازها  البحرين  مملكة  فخر  عن 

جتربة  توّثق  التي  الدول  اأوائل  من  تكون 

التعامل مع )كوفيد-19(.

اأم�س  ُعقد  موؤمتر �سحفي  ذلك يف  جاء 

املكتب  افتتاح  من  عام  انق�ساء  مبنا�سبة 

القطري ملنظمة ال�سحة العاملية يف البحرين 

اأحمد بن �سامل املنظري  وبح�سور الدكتور 

العاملية  ال�سحة  ملنظمة  الإقليمي  املدير 

لإقليم �سرق املتو�سط.

تيدرو�س  الدكتور  اأّكد  جانبه،  من 

اأدهانوم غيربي�سو�س مدير ملنظمة ال�سحة 

العاملية يف كلمة مرئية، على حر�س املنظمة 

البحرين، وموؤكًدا  مع  تبادل اخلربات  على 

انت�سار  احتواء  يف  البحرين  جناح  اأن 

املبكرة  لال�ستعدادات  نتيجة  هو  كورونا 

يف  وال�ستمرار  العالية  التطعيم  وتغطية 

تقدمي اخلدمات ال�سحية الأ�سا�سية.

 وزيرة �ل�شحة و�لدكتور �أحمد �ملنظري يتحدثان يف �ملوؤمتر �ل�شحفي 
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»املركزي الكويتي« يقر ا�ستحواذ »بيتك« على »الأهلي املتحد«

بنك  اإدارة  جمل�س  وافـــق 

اجتماعه  يف  املركزي  الكويت 

بيت  ا�ستحواذ  طلب  على  اأم�س 

على  »بيتك«  الكويتي  التمويل 

البحرين،  املتحد-  الأهلي  البنك 

ــراأي«  »ال ل�سحيفة  وفقاً  وذلــك 

الكويتية.

وفقاً  ال�سحيفة،  وقــالــت 

موافقة  بعد  اأنـــه  ملــ�ــســادرهــا 

حماية  ــاز  ــه وج ـــزي«  ـــرك »امل

�سيكون  ال�سفقة  على  املناف�سة 

بقية  ا�ستكمال  البنكني  على 

جلهة  بهما  اخلا�سة  ــراءات  الإج

عمومية. جمعية  عقد 

اأن  اإىل  املــ�ــســادر  ونــوهــت 

لل�سفقة  املرتقب  التعادل  �سعر 

مقابل  »بيتك«  �سهم  بواقع  يقدر 

2.695 �سهم »الأهلي املتحد«.

03حمليات www.alayam.com
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امللك املعظم يتلقى برقية �شكر جوابية 

من رئي�س جمهورية الفلبني ال�شابق

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يهنئ 

جمهورية القمر املتحدة بذكرى اال�شتقالل

»املرور« توا�شل حمالتها التوعوية ل�شواق تو�شيل الطلبات

خالل ور�شة للمركز الوطني لالأمن ال�شيرباين

مناق�شة م�شودة وثيقة �شوابط االأمن ال�شيرباين بالقطاع ال�شحي

وزير اخلارجية يبحث �شبل االرتقاء 

بالتعاون امل�شرتك مع اململكة املتحدة

اآل  تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

�سكر  برقية  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك  خليفة 

رئي�س  دوتريتي  رودريغو  الرئي�س  فخامة  من  جوابية 

ال�سابق، وذلك رًدا على برقية  ال�سديقة  الفلبني  جمهورية 

التهنئة التي بعث بها جاللته اإليه مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل 

جمهورية الفلبني.

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، برقية 

جمهورية  رئي�س  غزايل  عثمان  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة 

القمر املتحدة، وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده، اأعرب 

�سموه فيها عن خال�س تهانيه ومتنياته لفخامته مبوفور 

ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

�سمن جهود الإدارة العامة للمرور يف احلفاظ على ان�سيابية احلركة ورفع معدلت 

امليدانية  التوعوية  حمالتها  اإقامة  الإدارة  توا�سل  الطريق،  على  املرورية  ال�سالمة 

�سركة  مع  بالتعاون  الطلبات  تو�سيل  �سركات  ل�سواق  والعملية  النظرية  واملحا�سرات 

البحرين،  ال�سريعة يف مملكة  التجارة  وتنامي  اأعدادهم  زيادة  البحرين، يف ظل  طلبات 

وما يتطلبه من رفع الوعي املروري لدى ال�سواق مبختلف اللغات والأ�ساليب التوعوية.

وتعمل الإدارة العامة للمرور �سمن برنامج تدريبي خم�س�س يهدف اإىل تعزيز الوعي 

لدى �سواق �سركات التو�سيل، اإذ يتم الرتكيز على اأهمية عدم ارتكاب املخالفات املرورية 

التي قد توؤدي اإىل وقوع حوادث، من خالل اإحاطتهم باأهم اإر�سادات ال�سالمة والقوانني التي 

تنظم ا�ستخدامهم للطريق، وتنبيههم بر�سد املخالفات من خالل كامريات الأنظمة الذكية، 

وعدم التهاون باتخاذ كامل الإجراءات القانونية �سد امل�ستهرتين الذين يت�سببون باخلطر 

على حياتهم وحياة م�ستخدمي الطريق.

خليفة  اآل  حممد  بن  �سلمان  ال�سيخ  افتتح 

لالأمن  الوطني  للمركز  التنفيذي  الرئي�س 

�سوابط  »مناق�سة  حول  عمل  ور�سة  ال�سيرباين 

التي  ال�سحي«،  القطاع  يف  ال�سيرباين  الأمن 

الهيئة  مع  بالتعاون  الوطني  املركز  ينظمها 

ال�سحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

اجلالهمة  عذبي  مرمي  الدكتورة  بح�سور 

التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن  الرئي�س 

حممد  بن  عبداهلل  وال�سيخ  ال�سحية،  واخلدمات 

ال�سيربانية،  للعمليات  الرئي�س  نائب  خليفة  اآل 

اخلا�سة  للم�ست�سفيات  التنفيذيني  والروؤ�ساء 

املوؤ�س�سات  يف  املعلومات  بتقنية  واملعنيني 

احلكومية واخلا�سة يف اململكة.

الداخلية  واأعرب عن �سكره وتقديره لوزير 

وحر�سه  ال�سديدة  وتوجيهاته  الدائم  لدعمه 

واهتمامه بتنفيذ ومتابعة ما يرفع م�ستوى الأمن 

ال�سيرباين يف مملكة البحرين.

ال�سيرباين  لالأمن  الوطني  املركز  اأن  واأكد 

مناق�سة  اإىل  الور�سة  هذه  اإقامة  عرب  ي�سعى 

ال�سوابط الأمنية للقطاع ال�سحي مع املوؤ�س�سات 

البحرين  يف  واخلا�سة  احلكومية  ال�سحية 

الدولية، معتربا  املمار�سات  اأف�سل  لتتنا�سب مع 

تاأمني  على  والعمل  الور�س  هذه  مثل  تنظيم  اأن 

التطورات  مع  يتواكب  مبا  احلماية  اأنظمة 

من  ي�سمله  وما  الأمن  جمال  يف  وامل�ستجدات 

لتحقيق  الأ�سا�سية  العوامل  من  هو  حتديات 

بيئة  بتوفري  للمملكة  ال�سرتاتيجية  الأهداف 

�سيربانية اآمنة للقطاع ال�سحي.

مناق�سة  الور�سة  خالل  مت  اأنه  اإىل  واأ�سار 

امل�سودة الأولية لوثيقة �سوابط الأمن ال�سيرباين 

تت�سمن  والتي  ال�سحي،  للقطاع  املوجهة 

امل�ست�سفيات  لتمكني  ال�سرورية  املتطلبات 

اأنظمتها  حماية  من  ال�سحية  واملوؤ�س�سات 

و�سبكاتها.

الزياين،  را�سد  بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  اجتمع 

يف لندن يوم اأم�س، مع اللورد طارق اأحمد، املمثل اخلا�س 

املتحدة  والأمم  اآ�سيا  جنوب  ووزير  الوزراء  لرئي�س 

والتنمية  والكومنولث  اخلارجية  وزارة  يف  والكومنولث 

باململكة املتحدة، مبنا�سبة م�ساركته يف موؤمتر حرية الدين 

اأو املعتقد الذي ُيعقد يف العا�سمة الربيطانية.

جرى خالل الجتماع بحث عالقات ال�سداقة التاريخية 

املتحدة  واململكة  البحرين  مملكة  بني  تربط  التي  املتميزة 

بالرتقاء  الكفيلة  وال�سبل  ومنو،  تطور  من  ت�سهده  وما 

اأن  �ساأنها  من  التي  املجالت  امل�سرتك يف خمتلف  بالتعاون 

على  واملنفعة  باخلري  وتعود  امل�سرتكة،  التطلعات  حتقق 

الجتماع  خالل  التاأكيد  ومت  ال�سديقني،  وال�سعبني  البلدين 

القائم  التعاون  لتعزيز  امل�سرتكة  اجلهود  موا�سلة  على 

قيم  الإن�سان، وتعزيز  البلدين يف جمال حماية حقوق  بني 

الت�سامح والتعاي�س بني اأ�سحاب الديانات واملعتقدات، ويف 

كل املجالت التي من �ساأنها تر�سيخ احلريات العامة.

الأن�ساري  عبدال�سالم  طالل  ال�سفري  الجتماع  ح�سر 

لوزير  املرافق  والوفد  اخلارجية،  وزارة  �سوؤون  عام  مدير 

اخلارجية.

لدى م�شاركته يف املوؤمتر الوزاري الدويل بلندن حول حرية الدين اأو املعتقد.. وزير اخلارجية:

 البحرين اأمنوج ملهم يف تر�شيخ ال�شالم والت�شامح الديني

569 خدمة عرب قنوات احلكومة االإلكرتونية.. وزير الداخلية: 

اال�شتمرار يف تبني املبادرات التي ت�شمن تطوير اخلدمات احلكومية

اأكد وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�سد الزياين حر�س 

مملكة البحرين على تر�سيخ الت�سامح واحلوار والتفاهم 

يف  واحل�سارات،  والثقافات  الأديان  جميع  بني  امل�سرتك 

اإىل  الداعية  واحل�سارية  التاريخية  بقيمها  اإطار مت�سكها 

التعاي�س ال�سلمي والو�سطية والعتدال، واحرتامها حلقوق 

اأ�سا�سية يف ظل النهج  الإن�سان وحرياته الدينية كركائز 

احلكيم حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة ملك البالد املُعظم، حفظه اهلل ورعاه.

يف  اأم�س،  م�ساركته،  لدى  اخلارجية  وزير  واأعرب 

املعتقد يف  اأو  الدين  الدويل حول حرية  الوزاري  املوؤمتر 

العا�سمة الربيطانية لندن، عن اعتزازه بامل�ساركة يف هذا 

التجمع الدويل، وت�سليط ال�سوء على ال�سجل احل�ساري 

العريق منذ قرون  البحرين عرب تاريخها  امل�سرف ململكة 

يف �سمان حرية الدين واملعتقد، والنفتاح على الآخرين 

من جميع الأديان والأجنا�س، بحكم موقعها ال�سرتاتيجي 

كمركز مايل وجتاري و�سط ح�سارات العامل.

بف�سل  البحرين  مملكة  اأن  اخلارجية  وزير  واأو�سح 

املعظم،  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  احلكيمة  القيادة 

برئا�سة  املوقرة  احلكومة  و�سيا�سة  ورعاه،  اهلل  حفظه 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، عززت من 

اإجنازاتها الرائدة كاأمنوذج ملهم يف احرتام حقوق املواطنة 

واإر�ساء قيم املحبة والت�سامح الديني واملذهبي والعرقي 

ال�سالم  ثقافة  ون�سر  واملوؤ�س�سات،  القانون  دولة  ظل  يف 

والأخوة الإن�سانية يف حميطها الإقليمي والدويل.

اأن حرية  الزياين  الدكتور عبداللطيف بن را�سد  واأكد 

ممار�سة ال�سعائر الدينية مكفولة للجميع يف اإطار من الود 

والحرتام املتبادل بني اأبناء املجتمع على اختالف م�ساربه 

امل�ساجد  وجود  اإىل  م�سرًيا  والعرقية،  والثقافية  الدينية 

يهودي  مثل كني�س  العبادة،  والكنائ�س وغريها من دور 

افتتاح  اأحدثها  ولعل  لل�سيخ،  واآخر  هندو�سي  ومعبد 

كاتدرائية �سيدة العرب يف دي�سمرب املا�سي مبنطقة عوايل.

واأ�ساف اأن اخلطة الوطنية حلقوق الإن�سان )2022- 

احلريات  تعزيز  اأولوياتها  مقدمة  يف  و�سعت   )2026

الدينية والتعاي�س ال�سلمي بني الأديان والثقافات وقبول 

الآخر وتعزيز الوئام والوحدة الوطنية، من خالل برامج 

ومبادرات تربوية واإعالمية ودينية وت�سريعية للمحافظة 

واٍع  كمجتمع  للمملكة  امل�سرق  احل�ساري  الوجه  على 

ومت�سامح ومرتابط، بالتوافق مع الد�ستور ومبادئ ميثاق 

العمل الوطني واخلطة الوطنية لتعزيز النتماء الوطني 

وتر�سيخ قيم املواطنة »بحريننا«.

وثمَّن وزير اخلارجية اتخاذ مملكة البحرين مبادرات 

رائدة على ال�سعيدين الإقليمي والعاملي بتنظيم موؤمترات 

على  واحل�سارات  واملعتقدات  الأديان  بني  للحوار  عاملية 

مدى عقدين، اآخرها هذا العام موؤمتر )تو�سعة الأفق.. حرية 

الدين واملعتقد( مب�ساركة �سخ�سيات دبلوما�سية وبرملانية 

ودينية من اأوروبا، بعد تد�سني »اإعالن مملكة البحرين« يف 

يوليو 2017 كوثيقة عاملية لتعزيز الت�سامح واحلريات 

الدينية.

تراأ�س الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة 

وزير الداخلية، رئي�س اللجنة الوزارية لتقنية املعلومات 

الع�ساء  بح�سور  اللجنة،  اجتماع  اأم�س،  والت�سالت، 

الوزراء.

اأن  الوزارية  اللجنة  رئي�س  اأكد  الجتماع  بداية  ويف 

اللجنة �ستوا�سل العمل على زيادة تطوير الداء احلكومي 

من خالل رفع كفاءة جودة اخلدمات املقدمة، انطالقا من 

بن عي�سى  امللك حمد  توجيهات ح�سرة �ساحب اجلاللة 

املعظم، حفظه اهلل ورعاه، م�سيدا  البالد  اآل خليفة عاهل 

ال�سمو  برئا�سة �ساحب  املوقرة  احلكومة  ومتابعة  بدعم 

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

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، وما توليه من اهتمام خا�س 

يف تطوير اخلدمات احلكومية يف جمال تقنية املعلومات 

وذلك بهدف ت�سهيلها على املواطنني واملقيمني والزائرين.

بن  حممد  ال�سيخ  ل�سمو  النبيلة  باجلهود  اأ�ساد  كما 

مبارك اآل خليفة يف قيادة اللجنة طوال ال�سنوات املا�سية، 

ما كان له اأطيب الأثر يف الرتقاء بقطاع تقنية املعلومات 

والت�سالت، موؤكدا اأن اللجنة ما�سية يف اآدائها وفق هذا 

النهج لتطوير العمل احلكومي يف هذا املجال، معربا عن 

ثقته يف اإ�سهام اأع�ساء اللجنة يف حتقيق تطلعات واأهداف 

اللجنة امل�ستقبلية. 

املعلومات  لتقنية  الوزارية  اللجنة  رئي�س  واأكد 

ت�سمن  التي  املبادرات  تبني  يف  ال�ستمرار  والت�سالت 

تطوير وحت�سني اخلدمة احلكومية، التي تعد نواة لالإبداع 

اخلدمة  جودة  كفاءة  رفع  خالل  من  وذلك  اللكرتوين، 

وزيادة  املتحققة  والإجنازات  اجلهود  مثمنا  احلكومية، 

عدد اخلدمات اللكرتونية املقدمة للجمهور و�سمان ن�سبة 

التعاون  مب�ستوى  م�سيدا  ا�ستخدامها،  يف  عالية  اأمان 

اللكرتونية  واحلكومة  املعلومات  هيئة  بني  والتن�سيق 

وجميع الوزرات واجلهات احلكومية.

الداخلية، وزير الرتبية  وخالل الجتماع، هناأ وزير 

مبنا�سبة  للمرور،  العامة  الإدارة  عام  ومدير  والتعليم، 

ح�سولهما على جائزة �سمو ال�سيخ �سامل العلي ال�سباح 

 5 اأف�سل  �سمن  ال�سقيقة  الكويت  بدولة  للمعلوماتية 

العربي،  الوطن  م�ستوى  على  تقنية  ومبادرات  م�ساريع 

والتعليم  الرتبية  لوزارة  التعليمية(  )البوابة  فازت  اإذ 

باأف�سل امل�سروعات التقنية يف القطاعات احلكومية لعام 

جائزة  للمرور  العامة  الدارة  ح�سدت  بينما   ،2020

اأف�سل امل�ساريع التقنية )خدمات املرور(، م�سيدا باجلهود 

الدور  توؤكد  التي  الإجنازات  هذه  حتقيق  يف  املبذولة 

البارز الذي ت�سطلع به الوزارات والهيئات احلكومية يف 

جمال تقدمي اخلدمات اللكرتونية.

املو�سوعات  من  عددا  الوزارية  اللجنة  ناق�ست  وقد 

والق�سايا بالإ�سافة اىل اأولويات العمل للمرحلة القادمة، 

كما  ذلك.  حتقيق  تكفل  التي  والربامج  اخلطط  وو�سع 

اللكرتوين،  التحول  موؤ�سرات  ابرز  اللجنة  ا�ستعر�ست 

قنوات  عرب  املقدمة  اللكرتونية  اخلدمات  عدد  و�سل  اإذ 

احلكومة اللكرتونية 569 خدمة، بواقع 440 خدمة عن 

اخلدمة  من�سة  خالل  من  و19  الوطنية،  البوابة  طريق 

الذاتية، و110 عن طريق تطبيق الهاتف الذكي. وزادت 

املدفوعات من 215 مليون دينار خالل الن�سف الأول من 

عام 2021 اىل 333 مليونا خالل نف�س الفرتة من عام 

2022 بزيادة تفوق الـ%55.

وزير اخلارجية
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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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اجتمعت مع املدير الإقليمي للمنظمة.. وزيرة ال�صحة:

تــعـــزيــــز ال�صـــراكــــة مــــع مــنــظــمــة الـ�صــحــة العـــالـميـة 
الدكتورة  ال�صحة  وزيرة  اأكدت 

ح�صن  جواد  ال�صيد  بنت  جليلة 

يف  ما�صية  البحرين  مملكة  اأّن 

ال�صحة  منظمة  مع  �صراكتها  تعزيز 

العاملية مبا يحّقق الأهداف ال�صحية 

التعاون  باأهمية  منوهًة  املُ�صرتكة، 

يف  ودوره  املنظمة  مع  الفّعال 

تدعيم اجلهود الرامية لتقدم القطاع 

خمتلف  على  وا�صتدامته  ال�صحي 

اجلهود  خالل  من  �صيما  ل  ال�صعد، 

لالأمرا�ض  للت�صدي  امل�صرتكة 

الإن�صان  �صحة  يحفظ  مبا  والأوبئة 

و�صالمة املجتمعات.

ا�صتقبالها،  خالل  ذلك  جاء 

�صباح  ال�صحة  وزارة  يف  مبكتبها 

اأم�ض، الدكتور اأحمد بن �صامل املنظري 

ال�صحة  ملنظمة  الإقليمي  املدير 

العاملية لإقليم �صرق املتو�صط، وذلك 

البحرين  ململكة  زيارته  مبنا�صبة 

الوثيقة  التعاون  عالقات  اإطار  يف 

ب�صكل  تهدف  والتي  اجلانبني،  بني 

التكامل  �صبل  تعزيز  اإىل  اأ�صا�صي 

وحتقيق الأهداف املن�صودة ومتابعة 

امل�صاريع ال�صحية امل�صرتكة.

ُعقد  الذي  اللقاء  م�صتهل  ويف 

املانع  الدكتور وليد خليفة  بح�صور 

من  وعدد  ال�صحة،  وزارة  وكيل 

وزيرة  رّحبت  بالوزارة،  امل�صوؤولني 

املنظري،  اأحمد  بالدكتور  ال�صحة 

يقوم  الذي  املحوري  بالدور  م�صيدًة 

الأنظمة  دعم  الإقليمي يف  املكتب  به 

والتعاون  الإقليم  بدول  ال�صحية 

الق�صايا  اأبرز  متابعة  جمال  يف 

الأولوية  ذات  ال�صحية  وال�صيا�صات 

على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي.

ال�صراكة  اإّن  الوزيرة  وقالت 

ال�صحة  ومنّظمة  البحرين  بني  ما 

مكتب  بافتتاح  تر�ّصخت  قد  العاملية 

والذي  اململكة،  يف  الـ152  املنظمة 

املتميزة  للعالقات  تتويًجا  ياأتي 

امل�صرتك  التن�صيق والتعاون  واأوجه 

بني مملكة البحرين ومنظمة ال�صحة 

العاملية على مدى عقود طويلة.

به  يحظى  ما  اإىل  واأ�صارت 

القطاع ال�صحي يف البحرين من دعم 

للتوجيهات  تنفيًذا  واهتمام  كبري 

اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صامية 

ملك  اآل خليفة  عي�صى  بن  امللك حمد 

واإ�صراف  ومبتابعة  املعّظم،  البالد 

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ض 

باأن  اإمياناً  وذلك  الوزراء،  جمل�ض 

ومبقّدمة  اأولً  تاأتي  الإن�صان  �صحة 

حتقيق  يف  اأ�صهم  ما  الأولويات، 

بهذا  الرائدة  الإجنازات  من  �صل�صلة 

الأ�صعدة  خمتلف  وعلى  القطاع 

والأهداف  التطلعات  اإىل  ي�صبو  مبا 

ال�صحية  والتغطية  التنموية 

ال�صاملة. 

املنظري  د.  نّوه  جهته،  ومن 

يف  ال�صحية  املنظومة  بجهود 

البحرين، وما تقوم به من دور بارز 

ومتميز على �صعيد حتقيق الأهداف 

وامل�صاعي  املن�صودة  ال�صحية 

النظام  مبتانة  م�صيًدا  امل�صرتكة، 

من  قدمته  وما  باململكة  ال�صحي 

جهود ا�صتثنائية خالل جميع مراحل 

كورونا  فريو�ض  جلائحة  الت�صدي 

لتج�صد بذلك اأمنوذًجا متميًزا يحتذى 

به على ال�صعيدين الإقليمي والدويل 

يف جمال تطبيق اخلطط ال�صتباقية 

الكفيلة  الوقائية  الإجراءات  وتنفيذ 

ب�صمان احلفاظ على �صحة املواطنني 

واملقيمني ومب�صتوى عاٍل من املهنية.

ال�صندوق امللكي ل�صهداء الواجب 

ينظم رحلة ترفيهية لأبناء ال�صهداء

نظم ال�صندوق امللكي ل�صهداء الواجب 

دور  اإىل  ال�صهداء  لأبناء  ترفيهيًة  رحلًة 

التجاري  ال�صيف  جممع  يف  ال�صينما 

�صركة  مع  بالتعاون  املنامة،  مبنطقة 

البحرين لل�صينما، و�صركة كريدي مك�ض، 

البحرين  دفاع  قوة  عن  ممثلني  بح�صور 

اإطار ما يوليه  الداخلية، وذلك يف  وزارة 

العالقات  بتقوية  اهتماٍم  من  ال�صندوق 

ال�صهداء  اأبناء  مع  التوا�صل  اأوا�صر  ومّد 

الفعاليات  خمتلف  اإقامة  عرب  واأ�صرهم، 

واملبادرات.

بن  خالد  ال�صيخ  اأكد  املنا�صبة،  وبهذه 

اجلهاز  مدير  خليفة  اآل  خالد  بن  �صلمان 

الإداري لل�صندوق امللكي ل�صهداء الواجب 

ال�صندوق  يوليه  الذي  احلر�ض  على 

روؤى ح�صرة �صاحب اجلاللة  تنفيذ  على 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد 

وتطلعات  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم 

بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

رئي�ض جمل�ض  العهد  اآل خليفة ويل  حمد 

الوزراء حفظه اهلل يف رعاية ابناء ال�صهداء 

ال�صهداء  لأ�صر  الكرمية  مبا ب�صمن احلياة 

اأحد  يعد  ذلك  اأن  اإىل  م�صرًيا  وذويهم، 

الأهداف ال�صامية لل�صندوق امللكي ل�صهداء 

الواجب، والتي ي�صعى لتحقيقها من خالل 

توفري خمتلف اأوجه الدعم واحلر�ض على 

لأبناء  الالزمة  الحتياجات  كافة  تلبية 

ال�صهداء.

موؤكدة احرتامها لأحكام الق�صاء وال�صتمرار يف تقدمي الدعم للمواطنة

»اخلارجية« تتابع حالة مواطنة عالقة برتكيا على ذّمة اإحدى الق�صايا
يف  املواطنات  اإحدى  حالة  كبري  باهتمام  تتابع  اأنها  اخلارجية  وزارة  اأفادت 

اجلمهورية الرتكية، والتي تنا�صد فيها امل�صوؤولني عرب و�صائل التوا�صل الجتماعي 

اأنقرة  اأن �صفارة مملكة البحرين يف  ت�صريع عودتها اإىل مملكة البحرين، مو�صحة 

علمت بتاريخ 24 مايو 2022 من والد املواطنة اأنها تعر�صت للتوقيف يف اأثناء 

دخولها تركيا بالتاريخ املذكور، ومت الإفراج عنها على ذّمة اإحدى الق�صايا املنظورة 

اأمام الق�صاء الرتكي، واإفادتها ب�صدور قرار من املحكمة بعدم ال�صفر خارج البالد 

حلني موعد انعقاد جل�صة النظر يف ق�صيتها بتاريخ 29 �صبتمرب املقبل.

يف  املواطنني  م�صالح  رعاية  على  ا  حر�صً باأنه  اخلارجية  وزارة  واأو�صحت 

املواطنة منذ  اأنقرة مبتابعة ق�صية  البحرين يف  فقد قامت �صفارة مملكة  اخلارج، 

توقيفها، بالتوا�صل مع اجلهات الر�صمية املخت�صة يف اجلمهورية الرتكية للوقوف 

ذاته  الوقت  يف  موؤكدة  اإجراءاتها،  يف  الت�صريع  وطلب  لها  املوجهة  التهمة  على 

احرتامها لأحكام الق�صاء وعدم التدخل يف اأعمال ال�صلطة الق�صائية، مع ال�صتمرار 

ملتابعة  توكيل حمام  م�صاعدتها يف  ذلك  للمواطنة، مبا يف  الالزم  الدعم  تقدمي  يف 

ق�صيتها. واأ�صافت الوزارة اأنه مت ت�صجيل حم�صر يف مركز ال�صرطة يفيد بتعر�ض 

املواطنة و�صقيقها ل�صرقة اأوراقهما الثبوتية، وجاٍر اتخاذ الإجراءات الالزمة ملنحها 

وثيقة �صفر موؤقتة لت�صهيل عودتها اإىل مملكة البحرين بعد انتهاء ق�صيتها وال�صماح 

تقوم  اأن  على  عنها،  ال�صفر  منع  رفع  خالل  من  الرتكية  الأرا�صي  مبغادرة  لها 

با�صتخراج جواز �صفر جديد بعد العودة.
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تن�صيق م�صرتك مع »ال�صّحة العاملية« وتبادل للمعلومات واخلربات.. وزيرة ال�صّحة:

تــوثـــيــــق دولــــي جلـهـود البحــريـن املبّكـــرة فـــي مـــواجـهـــة كـــورونــــا 

جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�صحفي الذي عقدته الدكتورة 

جليلة بنت ال�صيد جواد ح�صن وزيرة ال�صحة مب�صاركة 

ملنظمة  الإقليمي  املدير  املنظري  �صامل  بن  اأحمد  الدكتور 

ال�صحة العاملية لإقليم �صرق املتو�صط، وذلك على هام�ش 

زيارته ململكة البحرين؛ والتي تاأتي بعد انق�صاء عام من 

افتتاح املكتب القطري ملنظمة ال�صحة العاملية يف مملكة 

اإجنازات،  من  املكتب  حققه  ما  على  لالطالع  البحرين، 

وا�صتعرا�ش جهود مملكة البحرين يف مواجهة فريو�ش 

ومرونة  الأمرا�ش  ومكافحة  )كوفيد-19(،  كورونا 

املقدمة  ال�صحية  اخلدمات  وجودة  ال�صحي  النظام 

باململكة، وذلك بح�صور الدكتورة ت�صنيم عطاطرة املمثل 

البحرين،  مبملكة  العاملية  ال�صحة  منظمة  ملكتب  املعني 

وعدد من كبار امل�صوؤولني يف وزارة ال�صحة ومن خمتلف 

ال�صحية. القطاعات 

الإقليمي  املدير  زيارة  اأّن  ال�صحة  وزيرة  وذكرت 

ململكة  املتو�صط  �صرق  لإقليم  العاملية  ال�صحة  ملنظمة 

مملكة  بني  التن�صيق  مل�صارات  ا�صتمراًرا  تاأتي  البحرين 

التعاون  العاملية يف جمالت  ال�صحة  ومنظمة  البحرين 

والتن�صيق امل�صرتك بني وزارة ال�صحة يف مملكة البحرين 

واملنظمة، خا�صة يف جمالت تبادل اخلربات واملعلومات 

ال�صحية  اخلدمات  وتطوير  والأمرا�ش  الأوبئة  ملكافحة 

قوية  دفعة  ُت�صّكل  الزيارة  هذه  اأن  موؤكدة  والعالجية، 

لأفق التعاون امل�صرتك.

ال�صحة  وزيرة  اأعلنت  ال�صحفي،  املوؤمتر  وخالل 

لتقرير  العاملية  ال�صحة  منظمة  باإطالق  فخرها  عن 

كورونا  فريو�ش  مواجهة  يف  البحرين  مملكة  جهود 

ال�صرتاتيجية  ال�صتجابة  يوثق  والذي  )كوفيد-19(؛ 

له،  الت�صّدي  يف  وجهودها  للفريو�ش  البحرين  ململكة 

فخر  عن  معرّبة  املبكرة،  وال�صتجابة  التاأهب  خالل  من 

الدول  اأوائل  من  تكون  باأن  واعتزازها  البحرين  مملكة 

التي توّثق جتربة التعامل مع )كوفيد-19(.

ح�صرة  توجيهات  من  انطالقاً  اأنه  الوزيرة  واأكدت 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املعّظم  البالد  ملك  اجلاللة  �صاحب 

العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  من  املبا�صرة  واملتابعة 

بو�صع  اململكة  قامت  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش 

كافة  مع  التعامل  وخطط  ال�صتباقية  ال�صرتاتيجيات 

قائمة  حالة  اأول  عن  الإعالن  قبل  وذلك  ال�صيناريوهات 

يف اململكة، لفتة اإىل ما مت اتخاذه من اإجراءات احرتازية 

الإجراءات  وتطبيق  مبكرة  وا�صتعدادات  ووقائية 

الالزمة املتوائمة مع املعايري الدولية وتو�صيات منظمة 

قد  اأنه  اإىل  م�صرية  الفريو�ش.  ملواجهة  العاملية  ال�صحة 

لفريو�ش  للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  ت�صكيل  مت 

الربوتوكولت  بو�صع  املخت�ش  )كوفيد-19(  كورونا 

الفريو�ش،  مع  التعامل  م�صارات  خمتلف  يف  الالزمة 

ملتابعة  ال�صاعة  مدار  على  تعمل  عمليات  غرفة  واإن�صاء 

انطالق  مركز  وهي  العمليات،  كافة  وتتبع  امل�صتجدات 

املختلفة  املراحل  يف  الفورية  ال�صتجابة  ا�صرتاتيجيات 

للفريو�ش. للت�صدي 

يف  حالة  اأول  ت�صجيل  وقبل  باأنه  الوزيرة  واأفادت 

اإعالمية متكاملة  ا�صرتاتيجية  البحرين، مت و�صع  مملكة 

من خالل اعتماد وتفعيل دليل الأزمات لالإعالم والت�صال 

لإدارة الأزمة اإعالمياً والتعامل الإعالمي الأمثل ملواجهة 

واآنًيا،  ا�صتباقًيا  املتوقعة  ال�صيناريوهات  بكافة  التحدي 

واملتجددة  امل�صتمرة  التوعوية  احلمالت  اإطالق  بجانب 

الإعالن  يتم  اأي�صاً  من خاللها  والتي  امل�صتجدات؛  ح�صب 

امل�صتمر عن كافة الإح�صائيات واملعلومات بدقة و�صفافية 

الإعالم  و�صائل  خمتلف  خالل  من  ال�صاعة  مدار  وعلى 

وبلغات متعددة، م�صريًة اإىل اأنه قبل ر�صد احلالة الأوىل، 

الفريق الوطني الطبي ملكافحة )كوفيد-19(  مت ت�صكيل 

انت�صار  ملكافحة  اللغات  متعددة  وطنية  حملة  واإطالق 

الفني  التوجيه  مع  املجتمعي  الوعي  وتعزيز  الفريو�ش 

حول كيفية الوقاية، وعند اكت�صاف احلالة الأوىل، كانت 

حكومية  ا�صتجابة  يف  لالنطالق  جاهزة  العمل  فرق 

للرعاية  ال�صامل  والنهج  احلكيمة  القيادة  بف�صل  كاملة، 

جمتمعًيا  دعًما  البحرين  مملكة  �صهدت  حيث  ال�صحية، 

عرب  متطوع  األف   50 من  اأكرث  ت�صجيل  ومت  ملحوًظا، 

املن�صة الوطنية ملواجهة فريو�ش كورونا )كوفيد-19(.

منهجية  اتبعت  اململكة  اأن  اإىل  �صعادتها  واأ�صارت 

واحلد  املخالطني  حل�صر  العالج«  الفح�ش،  »التتبع، 

تكثيف  اإىل  اإ�صافة  املجتمع،  يف  الفريو�ش  انت�صار  من 

اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  الع�صوائية  الفحو�صات 

ووفرت البحرين جماًنا الفحو�صات، والعالج، والتطعيم 

�صّباقة  مبكانة  حتظى  جعلها  مما  واملقيمني،  للمواطنني 

الفحو�صات  ن�صبة  حيث  من  العامل  م�صتوى  على 

خمتربية  فحو�صات  وتوفري  والتطعيمات،  والتعايف 

املبكر  للك�صف  اليوم  األف فح�ش يف  يومية تتجاوز 30 

و�صرعة  اإليها  الو�صول  ل�صرعة  القائمة  احلالت  عن 

عالجها وتعافيها.

العالجية  الربتوكولت  اإىل  الوزيرة  وتطرقت 

والتطعيمات املتنوعة مع اتاحة حرية الختيار للجميع، 

الفئة  ح�صب  اجلرعات  ا�صتكمال  اأهمية  على  اأكدت  كما 

حر�صت  اململكة  اأن  م�صيفًة  ال�صحية،  واحلالة  العمرية 

احلكومية  اخلدمات  لكافة  الرقمي  التحّول  تعزيز  على 

مبا يعزز من جودتها ويدعم كفاءتها، اإىل جانب تو�صيع 

ات الإلكرتونية والتكنولوجية، ومن اأبرزها  نطاق املن�صّ

تد�صني تطبيق »جمتمع واعي« عرب الهواتف الذكية لر�صد 

احلالت وتتبعها، وعالجها، بالإ�صافة اإىل ال�صتثمار يف 

العن�صر الب�صري ومتكني الكوادر ودعم البحوث.

بينت  فقد  الدولية،  اململكة  جهود  �صعيد  وعلى 

التعاون  تعزيز  على  حر�صت  البحرين  اأن  الوزيرة 

دول  ملختلف  للجائحة  الت�صدي  جهود  لدعم  الدويل 

عاملًيا،  اجلائحة  على  الق�صاء  يف  ي�صهم  مبا  العامل 

متميًزا  منوذًجا  قّدمت  البحرين  مملكة  اأن  بذلك  موؤّكدة 

الفريو�ش  انت�صار  ومنع  لحتواء  املتنوعة  جهودها  عرب 

حفاظاً على �صحة و�صالمة املواطنني واملقيمني، من خالل 

ت�صكيل فريق وطني لتطوير وتنفيذ ا�صرتاتيجية وطنية 

�صاملة لحتواء ومنع انت�صار الفريو�ش اإىل جانب و�صع 

واملتابعة،  والر�صد  الت�صخي�ش  اآليات  لتعزيز  اخلطط 

وتاأمني املنافذ، وا�صتعداد البحرين املبكر واتخاذها كافة 

مع  املتوائمة  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  الإجراءات 

تو�صيات منظمة ال�صحة العاملية.

اأدهانوم  تيدرو�ش  الدكتور  اأعرب  وبدوره، 

يف  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  العام  املدير  غيربي�صو�ش 

البحرين  مملكة  اإىل  وتقديره  �صكره  عن  مرئية،  كلمة 

بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة ملك البالد املعّظم حفظه 

اهلل ورعاه، وحكومتها برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي ويل 

على  حلر�صها  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  العهد 

ل�صتفادة  متطلّعاً  ال�صحي،  املجال  يف  اخلربات  تبادل 

جتربة  من  املتو�صط  �صرق  منطقة  يف  الأخرى  البلدان 

البحرين الرائدة والنموذجية، وموؤكًدا اأن جناح البحرين 

هو  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�ش  انت�صار  احتواء  يف 

العالية  التطعيم  وتغطية  املبكرة  لال�صتعدادات  نتيجة 

من  الأ�صا�صية  ال�صحية  اخلدمات  تقدمي  يف  وال�صتمرار 

قبل كوادر وطنية موؤّهلة تزخر بها اململكة.

املنظري  �صامل  بن  اأحمد  الدكتور  اأ�صاد  جانبه،  ومن 

�صرق  لإقليم  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  الإقليمي  املدير 

القطاعات  بني  امل�صتوى  رفيع  بالتعاون  املتو�صط، 

يف  العاملية  ال�صحة  ومنظمة  البحرين  مبملكة  ال�صحية 

 ،)19 )كوفيد-  كورونا  فريو�ش  جلائحة  ال�صتجابة 

معرباً عن تقديره للجهود املن�صقة والفاعلة التي �صهدها 

تعك�ش  والتي  ال�صحية  املرافق  من  لعدد  زيارته  خالل 

اجلانب  يف  العالية  وكفاءتها  البحرين  مملكة  اهتمام 

خالل  من  اأثبتت  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  لفًتا  ال�صحي، 

بقطاع  تتمّتع  اأنها  للفريو�ش  للت�صدي  املرنة  ا�صتجابتها 

القطري  املكتب  وجود  اأن  اإىل  م�صرياً  متطّور.  �صحي 

البحرين،  مملكة  اأر�ش  على  العاملية  ال�صحة  ملنظمة 

الت�صغيلية  ال�صرتاتيجية  عن  مف�صل  تقرير  اإعداد  دعم 

كورونا  فريو�ش  انت�صار  احتواء  يف  البحرين  ململكة 

)كوفيد-19(.

فيما اأّكد الدكتور املنظري، على اأهمية توثيق جتربة 

)كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�ش  الت�صدي  يف  البحرين 

منظمة  ت�صعى  التقرير،  هذا  خالل  ومن  اأنه  اإىل  لفتاً 

الدرو�ش  وتبادل  التوا�صل  زيادة  اإىل  العاملية  ال�صحة 

امل�صتفادة بني العاملني يف جمال الطوارئ ال�صحية داخل 

العاملية  ال�صحة  التابعة ملنظمة  املتو�صط  ال�صرق  منطقة 

ومتانة  قوة  يوؤكد  التقرير  اأن  اإىل  م�صري  وخارجها، 

وقدرتها  البحرين  مملكة  يف  ال�صحي  القطاع  ومرونة 

التاأهب  وتعزيز  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  تبادل  على 

للطوارئ ال�صحية وال�صتجابة لها يف خمتلف الظروف 

ال�صتثنائية.

املبّكرة  لال�صتعدادت  نتيجة  للجائحة  الت�صدي  يف  البحرين  جنــاح  العاملية«:  »ال�صحة  مدير 

د. اأحمد بن �سامل املنظري  وزيرة ال�سحة

خديجة العرادي:

اأكدت وزيرة ال�سحة الدكتورة جليلة بنت ال�سيد جواد ح�سن على ما يحظى به القطاع ال�سحي يف مملكة البحرين من دعم كبري واهتمام متوا�سل، يف ظّل امل�سرية التنموية ال�ساملة 

بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعّظم حفظه اهلل ورعاه، وم�ساندة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء حفظه اهلل، ما اأ�سهم يف حتقيق �سل�سلة من الإجنازات الرائدة بهذا القطاع مبا يلبّي التطلعات والأهداف التنموية والتغطية ال�سحية ال�ساملة.

وقالت اإّن الروؤية الثاقبة والتوجيهات ال�سامية من ح�سرة �ساحب اجلاللة ملك البالد املعّظم حفظه اهلل ورعاه، ومتابعة �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اهلل؛ للجهود الوطنية منذ بدء جائحة فريو�س كورونا )كوفيد19-( وحتى اليوم، كان لها عظيم الأثر يف حفظ �سحة و�سالمة املجتمع البحريني وتطوير اخلدمات ال�سحية املقدمة على 

كافة امل�ستويات، مما جعل مملكة البحرين يف مقدمة الدول يف املجال ال�سحي، وحظيت بذلك على اإ�سادات اأممية وا�سعة على امل�ستوى املحلي والقليمي والعاملي.

�صالة العيد يف ال�صاعة 5:11 �صباًحا

الأوقـــاف ال�صـنـيــة تـعـلــن مـ�صلـيــات عـيـــد الأ�صحى

اإنه  ال�صنية  الأوقاف  اإدارة  اأعلنت 

�صلى  الر�صول  ل�صنة  واإحياًء 

�صتقام  �صلم  واآله  عليه  اهلل 

الأ�صحى  عيد  �صالة 

اخلام�صة  عند  املبارك 

دقيقة  ع�صرة  واحلادية 

يوم  �صباح  من   )5:11(

ذي  من  العا�صر  ال�صبت 

احلجة 1443هـ، املوافق 

يوليو  �صهر  من  التا�صع 

2022م.

م�صليات  جاهزية  الأوقاف  واأكدت 

العيد على م�صتوى اململكة ل�صتقبال امل�صلني، 

رئي�ش  �صكلها  التي  امل�صليات  وحددت جلنة 

جمل�ش الأوقاف ال�صيخ د. را�صد بن حممد بن 

الرئي�صة  امل�صليات  جميع  الهاجري  فطي�ش 

اإىل  اإ�صافة  العيد،  �صالة  فيها  �صتقام  التي 

الأوقاف  اأعدتها  التي  اجلاليات  م�صليات 

يف  املدار�ش  ببع�ش  الأ�صحى  عيد  ل�صالة 

اأنحاء متفرقة من اململكة.

وهذه امل�صليات هي كالآتي: م�صلى العيد 

و�صيتم  املحرق،  مقربة  من  بالقرب  باملحرق 

كانو،  علي  بن  حمد  جامع  من:  كل  اإغالق 

احلوطي  فاطمة  وجامع  الغاوي،  وجامع 

مرمي  وجامع  باملحرق،  احلكومة(  )فريج 

بنت جا�صم كانو بالب�صيتني »اأريف«، وجامع 

بالب�صيتني  العيد  م�صلى  را�صد،  بنت  ظبية 

اإغالق  يتم  لن  )ال�صاية(: 

باملنطقة،  اجلوامع املحيطة 

و�صاحة قلعة عراد: لن 

اجلوامع  اإغالق  يتم 

باملنطقة،  املحيطة 

العيد  وم�صلى 

لن  بال�صلمانية: 

اجلوامع  اإغالق  يتم 

باملنطقة.  املحيطة 

العيد  وم�صلى 

قرب  ال�صرقي  بالرفاع 

قلعة الرفاع، و�صيتم اإغالق كل من: 

اآل  فار�ش  بنت  لولوة  القلعة، وجامع  جامع 

ال�صيخ �صلمان )جامع �صوق  خليفة، وجامع 

بن خليفة  اأحمد  بن  عبداهلل  الرفاع(، وجامع 

العيد  وم�صلى  ال�صرقي،  بالرفاع  الغتم 

ال�صحي  كانو  حمد  ملركز  املقابلة  بال�صاحة 

كل  اإغالق  و�صيتم  حمد،  مبدينة   17 الدوار 

من: جامع م�صعب بن عمري، وجامع عي�صى 

اأبي �صفيان،  حممد علي، وجامع معاوية بن 

حمد  مدينة  �صباب  مركز  يف  العيد  وم�صلى 

جامع  من:  كل  اإغالق  و�صيتم  الثاين،  الدوار 

اأبي �صفيان،  مدينة حمد، وم�صجد رملة بنت 

بحديقة  البديع  م�صلى  �صلمة،  اأم  وم�صجد 

املحيطة  اجلوامع  اإغالق  يتم  لن  البديع: 

باملنطقة، وال�صاحة ال�صرقية مل�صجد »كبينة« 

اإغالق  و�صيتم   ،)3( رقم  �صلمان  مدينة 

الغربية  الكبينة رقم )1(، وال�صاحة  اجلامع 

 1540 رقم  طريق  البي�ش  اأم  حالة  جلامع 

جممع 615 بحالة اأم البي�ش: لن يتم اإغالق 

العيد  �صالة  �صتقام  وكما  املُحيطة،  اجلوامع 

لإ�صراف  اخلا�صعة  اململكة  جوامع  باقي  يف 

اإدارة الأوقاف ال�صنية.

م�صليات  اأعدت  اأنها  الإدارة  واأكدت 

فر�ش  من  ما حتتاجه  بكامل  العيد وجهزتها 

واأجهزة الكرتونية وكهربائية ومياه وغريها 

امل�صلني،  ل�صتقبال  وهياأتها  امل�صتلزمات،  من 

لفريق  امليدانية  اجلولت  خالل  من  وذلك 

العمل الذي �صكلته الإدارة من ق�صم ال�صيانة 

و�صائل  توفري  اأجل  من  الهند�صية  واخلدمات 

الراحة للم�صلني.

للجهات  �صكرها  جزيل  الإدارة  وقدمت 

جتهيز  يف  معها  تعاونت  التي  احلكومية 

�صوؤون  وزارة  وخا�صة  العيد  م�صليات 

بتنظيف  قامت  التي  والزراعة  البلديات 

وهيئة  امل�صليات،  فيها  تقام  التي  ال�صاحات 

الثقافة والآثار ملوافقتها على م�صلي العيد يف 

قلعة عراد، ووزارة الداخلية بتوفريها حواجز 

املرور  و�صرطة  املجتمعية  وال�صرطة  الطرق 

والتعليم  الرتبية  ووزارة  امل�صليات،  لهذه 

اجلاليات  م�صليات  جتهيز  على  وافقت  التي 

والريا�صة  ال�صباب  وزارة  و  مدار�صها  يف 

الكهرباء واملاء، واجلمعيات اخلريية  وهيئة 

ومراكز توعية اجلاليات.

»احلكومة الإلكرتونية« و»�صوق العمل«

 تبحثان تطوير من�صة مهارات التوظيف

واحلكومة  املعلومات  هيئة  اأعلنت 

تنظيم  هيئة  مع  تعاونها  عن  الإلكرتونية 

�صوق العمل لتطوير من�صة مهارات التوظيف 

املمولة من قبل �صندوق العمل متكني، والتي 

�صتعد من املن�صات الرئي�صية يف تقدمي بيانات 

والوظائف  املهارات  لأهم  ومتكاملة  �صاملة 

التي يتطلبها �صوق العمل. 

واأكد حممد علي القائد الرئي�ش التنفيذي 

للهيئة باأن هذا التعاون ياأتي يف اإطار تنفيذ 

التعليم  لتطوير  الأعلى  املجل�ش  مبادرات 

والتدريب، والتي ترتكز على اأهمية التعاون 

من�صة  مب�صروع  املعنية  اجلهات  كل  مع 

مهارات التوظيف.

امل�صرتك  بالتن�صيق  القائد  اأ�صاد  كما 

واحلكومة  املعلومات  هيئة  بني  والقائم 

العمل  �صوق  تنظيم  وهيئة  الإلكرتونية 

�صتوؤديه  والذي  والداعم  املوؤثر  وبالدور 

ومبا  املن�صة  تطوير  يف  العمل«  »�صوق 

اإىل  م�صرًيا  اجلميع،  تطلعات  مع  يتما�صى 

اأنه من املتوقع اأن يتم اإطالق من�صة مهارات 

التوظيف يف الربع الثالث من العام اجلاري، 

التي  القنوات  من  واحدة  �صتكون  والتي 

تعزز من تدفق خمتلف املعلومات والبيانات 

املتعلقة باملهارات ومتطلبات �صوق العمل مبا 

يعزز من ال�صفافية ويدعم القرارات املتخذة، 

كما �صتكون قناة خ�صبة للمعلومات خا�صة 

للجهات احلكومية ورجال الأعمال والباحثني 

عن عمل.

واأكد حممد علي القائد الرئي�ش التنفيذي 

من�صة  اأن  واحلكومة  املعلومات  لهيئة 

مهارات التوظيف �صت�صهم يف حتقيق الروؤية 

القت�صادية ململكة البحرين 2030، وبرنامج 

احلكومة ل�صيما فيما يتعلق بتعزيز النتقال 

اإىل خدمات احلو�صبة ال�صحابية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12142/pdf/INAF_20220706004407566.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/968765/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/968769/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

سعد النفيعي
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استقبل المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية
 محمد بن عبداهلل: توفير 

الخدمات الصحية بأفضل جودة وكفاءة
أك��د رئيس المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبد اهلل آل خليفة، حرص البحرين 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة ملك الب��الد المعّظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
وبمتابعة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
حفظ��ه اهلل، على توفير الخدم��ات الصحية بأفضل 
جودة وأعلى كفاءة لجميع أفراد المجتمع وبمختلف 

الظروف.
جاء ذلك خالل اس��تقباله، بمكتب��ه بمقر المجلس 
األعلى للصحة صب��اح امس، وبحضور وزيرة الصحة 
الدكتورة جليلة الس��يد، المدي��ر اإلقليمي لمنظمة 
الصحة العالمية إلقليم ش��رق المتوس��ط الدكتور 
أحمد بن س��الم المنظ��ري، وذلك في إط��ار زيارته 

للمملكة.
ورّحب رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة بالدكتور 
المنظ��ري، مش��يدًا بال��دور المثمر ال��ذي يقوم به 
المكت��ب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلقليم 
شرق المتوسط، وبمستوى التعاون المقدم والذي 
ساهم في تحقيق العديد من النجاحات على صعيد 
تنفي��ذ أبرز الخطط والمش��اريع والبرام��ج الصحية 

المشتركة.
ون��ّوه بأهمي��ة مواصل��ة تفعي��ل أطر وسياس��ات 
التع��اون الوثيق��ة مع منّظم��ة الصح��ة العالمية، 
وتوثي��ق م��ا تّم إنج��ازه من قصص نج��اح تعكس 
فعالي��ة اإلج��راءات المتخذة من أج��ل الحفاظ على 
التغطي��ة الصحية الش��املة والوقاية من األمراض 
المعدي��ة واألم��راض المزمنة والتص��دي لمخاطر 
األوبئة وتقديم مستوى عالي من الكفاءة والجودة 

بالخدمات الصحية والوقائية.

وخ��الل اللقاء، تّم بحث واس��تعراض ع��دد من أبرز 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك، بحضور عدد 
من المس��ؤولين بكّل من المستشفيات الحكومية 
ومراكز الرعاي��ة الصحية األولي��ة والهيئة الوطنية 
لتنظي��م المهن والخدم��ات الصحية حيث اس��تمع 
المدي��ر اإلقليم��ي إلقلي��م ش��رق المتوس��ط إل��ى 
عرض وش��رح مفصل ح��ول آليات تطبيق مش��روع 
الضم��ان الصح��ي وم��ا ت��م إنج��ازه وتحقيقه من 
أهداف وتحديث��ات مهمة ضمن ذلك، كما تم بحث 
ومناقش��ة مختلف التطورات والمستجدات المحلية 
واإلقليمي��ة والعالمية على صعي��د جهود التصدي 

لجائحة فيروس »كورونا«.
بدوره، أش��اد الدكت��ور أحمد المنظ��ري بتوجيهات 
الحكوم��ة برئاس��ة صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظه اهلل، وجهود الفري��ق الوطني الطبي 

للتص��دي لفيروس كورونا بقي��ادة رئيس المجلس 
األعل��ى للصحة، معرب��ًا عن ش��كر وتقدير المكتب 
اإلقليمي للجهود المتميزة التي تقوم بها البحرين 
ضم��ن منظومته��ا الصحية والتي تع��زز الثقة في 
كل ما يتم اتخ��اذه من خطوات وتجارب تواكب آخر 
المس��تجدات والتطورات الصحي��ة العالمية، والتي 
اس��تطاعت بفضل تلك الجهود والمبادرات تقديم 
نموذج يحتذى به في الترصد الوبائي واالس��تجابة 

بصور استباقية لألزمات الصحية.
وأعرب الدكتور المنظري عن خالص شكره وتقديره 
لرئي��س المجلس األعل��ى للصحة ولوزي��رة الصحة 
على حس��ن الوف��ادة واالس��تقبال، متمني��ًا لكافة 
القطاعات الصحية بالمملك��ة كل التوفيق والنجاح 
ف��ي مواصلة خط��ط التطوير الش��املة واس��تمرار 
التع��اون والتنس��يق المش��ترك لتحقي��ق األهداف 

الصحية والتنموية على أكمل وجه.

 جليلة السيد: التوثيق الدولي لجهود المملكة يؤّكد ريادتها بالقطاع الصحي

»الصحة العالمية« توثق تجربة البحرين في التصدي لـ»كورونا«
محمد رشاد  «

أك��دت وزي��رة الصح��ة جليلة الس��يد على ما 
يحظى به القطاع الصحي في مملكة البحرين 
من دع��م كبي��ر واهتمام متواص��ل، في ظل 
المس��يرة التنموية الش��املة بقي��ادة حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك البالد المعظم، ومساندة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، 
ما أس��هم في تحقيق سلس��لة من اإلنجازات 
الرائ��دة بهذا القط��اع بما يلّب��ي التطلعات 
الصحي��ة  والتغطي��ة  التنموي��ة  واأله��داف 

الشاملة.
والتوجيه��ات  الثاقب��ة  الرؤي��ة  إن  وقال��ت 
السامية من حضرة صاحب الجاللة ملك البالد 
المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية 
منذ بدء جائحة في��روس كورونا )كوفيد-19( 
وحت��ى اليوم، كان لها عظي��م األثر في حفظ 
صح��ة وس��المة المجتمع البحرين��ي وتطوير 
كاف��ة  عل��ى  المقدم��ة  الصحي��ة  الخدم��ات 
المس��تويات، مما جعل مملك��ة البحرين في 
مقدمة ال��دول في المج��ال الصحي، وحظيت 
بذل��ك عل��ى إش��ادات أممي��ة واس��عة عل��ى 

المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.
ج��اء ذل��ك خ��الل المؤتم��ر الصحف��ي الذي 
عقدت��ه وزي��رة الصح��ة بمش��اركة المدي��ر 
اإلقليمي لمنظم��ة الصح��ة العالمية إلقليم 
ش��رق المتوس��ط أحمد المنظري ف��ي مركز 
ول��ي العهد للبح��وث والتدري��ب، وذلك على 
هام��ش زيارت��ه لمملك��ة البحري��ن والت��ي 
تأتي بع��د انقضاء عام م��ن افتتاح المكتب 
القطري لمنظمة الصحة العالمية في مملكة 
البحرين، لالط��الع على ما حققه المكتب من 
إنجازات، واس��تعراض جهود مملكة البحرين 
في مواجهة في��روس )كوفيد-19(، ومكافحة 
األم��راض ومرون��ة النظ��ام الصح��ي وجودة 

الخدمات الصحية المقدمة بالمملكة.
وذك��رت أن زي��ارة المدير اإلقليم��ي لمنظمة 
الصح��ة العالمي��ة إلقليم ش��رق المتوس��ط 
لمملك��ة البحرين تأتي اس��تمرارًا لمس��ارات 
التنس��يق بي��ن مملك��ة البحري��ن ومنظم��ة 
التع��اون  مج��االت  ف��ي  العالمي��ة  الصح��ة 
والتنس��يق المش��ترك بي��ن وزارة الصحة في 
مملك��ة البحري��ن والمنظم��ة، خاص��ة ف��ي 
مجاالت تبادل الخبرات والمعلومات لمكافحة 
األوبئ��ة واألمراض وتطوير الخدمات الصحية 
والعالجي��ة، مؤك��دة أن هذه الزيارة ُتش��ّكل 

دفعة قوية ألفق التعاون المشترك.
وأعلن��ت وزي��رة الصح��ة عن فخره��ا بإطالق 
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة لتقري��ر جه��ود 
في��روس  مواجه��ة  ف��ي  البحري��ن  مملك��ة 
كورون��ا )كوفيد19(؛ والذي يوثق االس��تجابة 
االس��تراتيجية لمملك��ة البحري��ن للفيروس 
وجهودها ف��ي التصّدي له، من خالل التأهب 
واالس��تجابة المبكرة، معّبرة عن فخر مملكة 
البحرين واعتزازها بأن تكون من أوائل الدول 

التي توّثق تجربة التعامل مع )كوفيد19(.
وأك��دت أن��ه انطالق��ًا من توجيه��ات حضرة 
صاحب الجاللة ملك البالد المعّظم والمتابعة 
المباش��رة من صاح��ب الس��مو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس ال��وزراء قامت المملكة 
بوض��ع االس��تراتيجيات االس��تباقية وخطط 
التعام��ل مع كافة الس��يناريوهات وذلك قبل 
اإلع��الن ع��ن أول حالة قائمة ف��ي المملكة، 
الفت��ة إل��ى م��ا ت��م اتخ��اذه م��ن إج��راءات 
مبك��رة  واس��تعدادات  ووقائي��ة  احترازي��ة 
وتطبي��ق اإلج��راءات الالزم��ة المتوائمة مع 
المعايي��ر الدولية وتوصي��ات منظمة الصحة 
العالمي��ة لمواجه��ة الفيروس. مش��يرة إلى 
أنه ق��د تم تش��كيل الفريق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفي��روس كورون��ا المختص بوضع 
البروتوك��والت الالزم��ة في مختلف مس��ارات 
التعامل مع الفيروس، وإنش��اء غرفة عمليات 
تعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات 
وتتب��ع كاف��ة العمليات، وه��ي مركز انطالق 
استراتيجيات االستجابة الفورية في المراحل 

المختلفة للتصدي للفيروس.
وأف��ادت بأن��ه وقب��ل تس��جيل أول حالة في 
مملكة البحرين، تم وضع استراتيجية إعالمية 
متكامل��ة م��ن خ��الل اعتماد وتفعي��ل دليل 
األزمات لإلعالم واالتصال إلدارة األزمة إعالميًا 
والتعامل اإلعالم��ي األمثل لمواجهة التحدي 
بكاف��ة الس��يناريوهات المتوقعة اس��تباقيًا 
وآني��ًا، بجان��ب إط��الق الحم��الت التوعوي��ة 
المس��تمرة والمتجددة حس��ب المستجدات؛ 
والتي من خاللها أيضًا يتم اإلعالن المستمر 
عن كاف��ة اإلحصائي��ات والمعلوم��ات بدقة 
وشفافية وعلى مدار الساعة من خالل مختلف 
وس��ائل اإلع��الم وبلغ��ات متعددة، مش��يرًة 
إل��ى أنه قبل رصد الحالة األولى، تم تش��كيل 
الفريق الوطني الطب��ي لمكافحة )كوفيد19( 
اللغ��ات  متع��ددة  وطني��ة  حمل��ة  وإط��الق 
لمكافح��ة انتش��ار الفيروس وتعزي��ز الوعي 
المجتمع��ي م��ع التوجيه الفني ح��ول كيفية 
الوقاي��ة، وعند اكتش��اف الحالة األولى، كانت 
ف��رق العمل جاه��زة لالنطالق في اس��تجابة 
حكومية كاملة، حيث شهدت مملكة البحرين 
دعمًا مجتمعي��ًا ملحوظًا، وتم تس��جيل أكثر 
م��ن 50 ألف متط��وع عبر المنص��ة الوطنية 

لمواجهة فيروس كورونا. 
وأش��ارت إل��ى أن المملك��ة اتبع��ت منهجية 
»التتبع، الفحص، العالج« لحصر المخالطين 
والحد م��ن انتش��ار الفيروس ف��ي المجتمع، 
إضاف��ة إلى تكثي��ف الفحوصات العش��وائية 
في مختلف مناطق المملكة، ووفرت البحرين 

والتطعي��م  والع��الج،  مجان��ًا،  الفحوص��ات 
للمواطنين والمقيمين.

وتطرقت الوزيرة إل��ى البرتوكوالت العالجية 
والتطعيم��ات المتنوع��ة م��ع إتاح��ة حري��ة 
االختي��ار للجمي��ع، كم��ا أك��دت عل��ى أهمية 
اس��تكمال الجرع��ات حس��ب الفئ��ة العمرية 
والحالة الصحية، مضيفًة أن المملكة حرصت 
على تعزي��ز التحّول الرقم��ي لكافة الخدمات 
الحكومي��ة بم��ا يعزز م��ن جودته��ا ويدعم 
كفاءتها، إلى جانب توس��يع نطاق المنّصات 
أبرزه��ا  وم��ن  والتكنولوجي��ة،  اإللكتروني��ة 
تدشين تطبيق »مجتمع واعي« عبر الهواتف 
الذكي��ة لرصد الح��االت وتتبعه��ا، وعالجها، 
باإلضافة إلى االس��تثمار في العنصر البشري 

وتمكين الكوادر ودعم البحوث.
وعل��ى صعيد جهود المملك��ة الدولية، بينت 
الوزي��رة أن البحري��ن حرص��ت عل��ى تعزي��ز 
التعاون الدولي لدعم جهود التصدي للجائحة 
لمختل��ف دول العالم بما يس��هم في القضاء 
على الجائحة عالمًيا، مؤّكدة بذلك أن مملكة 
البحري��ن قّدمت نموذجًا متميزًا عبر جهودها 
المتنوع��ة الحت��واء ومن��ع انتش��ار الفيروس 
المواطني��ن  وس��المة  عل��ى صح��ة  حفاظ��ًا 
والمقيمي��ن، من خالل تش��كيل فريق وطني 
لتطوير وتنفيذ اس��تراتيجية وطنية ش��املة 
الحتواء ومنع انتشار الفيروس إلى جانب وضع 
الخط��ط لتعزيز آلي��ات التش��خيص والرصد 
والمتابع��ة، وتأمي��ن المناف��ذ، واس��تعداد 
البحري��ن المبك��ر واتخاذها كاف��ة اإلجراءات 
االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائي��ة المتوائم��ة 
م��ع توصي��ات منظم��ة الصح��ة العالمي��ة.

وبدوره، أع��رب المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريس��وس في 
كلمة مرئية، عن ش��كره وتقديره إلى مملكة 
البحري��ن بقيادة حضرة صاح��ب الجاللة ملك 
الب��الد المعّظم، وحكومتها برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ال��وزراء، لحرصه��ا على تب��ادل الخب��رات في 
المج��ال الصحي، متطّلعًا الس��تفادة البلدان 
األخرى في منطقة شرق المتوسط من تجربة 
البحرين الرائدة والنموذجية، ومؤكدًا أن نجاح 
البحري��ن في احتواء انتش��ار في��روس كورونا 
)كوفيد19( هو نتيجة لالس��تعدادات المبكرة 
وتغطي��ة التطعي��م العالية واالس��تمرار في 
تقديم الخدمات الصحية األساس��ية من قبل 

كوادر وطنية مؤّهلة تزخر بها المملكة.
ومن جانبه، أش��اد المدير اإلقليمي لمنظمة 
الصح��ة العالمي��ة إلقليم ش��رق المتوس��ط 
أحمد المنظري، بالتعاون رفيع المستوى بين 
القطاعات الصحية بمملكة البحرين ومنظمة 
الصح��ة العالمي��ة ف��ي االس��تجابة لجائحة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، معربًا عن تقديره 
للجهود المنسقة والفاعلة التي شهدها خالل 
زيارت��ه لع��دد م��ن المرافق الصحي��ة والتي 
تعكس اهتم��ام مملكة البحري��ن وكفاءتها 
العالي��ة ف��ي الجان��ب الصحي، الفت��ًا إلى أن 
مملكة البحرين أثبتت من خالل اس��تجابتها 
المرنة للتصدي للفيروس أنها تتمّتع بقطاع 
صحي متطّور. مش��يرًا إل��ى أن وجود المكتب 
القط��ري لمنظمة الصحة العالمية على أرض 
مملكة البحرين، دعم إعداد تقرير مفصل عن 
االستراتيجية التشغيلية لمملكة البحرين في 

احتواء انتشار فيروس كورونا.
وأّكد على أهمية توثي��ق تجربة البحرين في 
التص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد19(، الفتًا 
إل��ى أن��ه ومن خ��الل ه��ذا التقرير، تس��عى 
منظمة الصح��ة العالمية إلى زيادة التواصل 
وتبادل الدروس المس��تفادة بي��ن العاملين 
ف��ي مج��ال الط��وارئ الصحية داخ��ل منطقة 
الش��رق المتوس��ط التابعة لمنظمة الصحة 
العالمي��ة وخارجها، مش��يرًا إل��ى أن التقرير 
يؤك��د قوة ومتان��ة ومرونة القط��اع الصحي 
ف��ي مملك��ة البحري��ن وقدرتها عل��ى تبادل 
أفضل الممارس��ات العالمية وتعزيز التأهب 
للطوارئ الصحية واالستجابة لها في مختلف 

الظروف االستثنائية.
وفى ردها خالل المؤتمر الصحفي على سؤال 
بش��أن كيف يمكن المحافظ��ة على النجاحات 
التي حققتها البحرين عل��ى الصعيد الصحي 
قالت الوزي��رة إن القطاع الصحي في البحرين 
أثبت صالبت��ه ومرونته في آن واحد، وقدرته 
عل��ى التكييف م��ع المس��تجدات والمتغيرات 
الصحي��ة العالمي��ة الطارئة، مش��يرة إلى أن 
ال��وزارة ماضية ف��ي البناء على م��ا تقدم من 
نجاحات بتطبيق االس��تراتيجيات والمبادرات 
والبرام��ج والمش��اريع اإلقليمي��ة والعالمي��ة 
والمش��روعات الوطني��ة المتوافق��ة مع رؤية 
البحري��ن 2030 بم��ا يص��ب ف��ي مصلح��ة 
الخدم��ات  م��ن  المس��تفيدين  المواطني��ن 
الصحي��ة باعتب��ار أن المواط��ن ه��و أس��اس 
العمل الخدمي الذي تقدم��ه الوزارة. ولفتت 
إلى أن هن��اك العديد من المش��روعات التي 
تعمل عليها الوزارة من ضمنها الس��ير قدمًا 
في تطبيق نظام الضمان الصحي والتس��يير 
الذاتي، فضاًل عن مش��روع الجينوم البحريني، 
الفت��ًة إل��ى أنه م��ن المه��م للغاي��ة تعزيز 
الصحة والكشف المبكر وطرق إدارة المشاكل 
الصحي��ة لتحقي��ق ج��ودة الحي��اة والتمت��ع 
بالرفاهية ضمن أهداف التنمية المستدامة.  
وف��ي س��ياق متصل دع��ت الوزيرة ف��ي ردها 
على س��ؤال بش��أن أهمية لقاحات اإلنفلونزا 
الموس��مية في موسم السفر لتقوية المناعة 
لدى المواطنين، إلى ض��رورة أخذها خصوصًا 
ألصح��اب األم��راض المزمن��ة وكبار الس��ن، 
واألطف��ال أق��ل من خمس س��نوات والنس��اء 
الحوام��ل، مم��ن ليس لديه��م موانع صحية، 
مشددة أن اللقاحات ضرورة طبية للوقاية من 

األمراض والقضاء عليها ل��ذا من المهم أخذ 
المشورة الطبية عند السفر لمعرفة اللقاحات 
المطلوبة للوقاية من األمراض المس��توطنة 
في البلدان التي يقرر المواطنون السفر إليها. 
فيما أش��ار المدير اإلقليم��ي لمنظمة الصحة 
العالمي��ة إلقليم ش��رق المتوس��ط، في رده 
على س��ؤال بش��أن التحديات الت��ي واجهت 
البع��ض  إص��رار  ناحي��ة  م��ن  العال��م  دول 
عل��ى ع��دم فاعلي��ة اللقاحات، إل��ى أن هناك 
مجموعات مضادة ضئيلة من س��كان العالم 
كان��وا يدعون إلى اإلحجام ع��ن أخذ اللقاحات 
لمض��ادة لفيروس كورون��ا، الفتًا إلى أن تلك 
المجموع��ات ومع بدء اإلنت��اج للقاح فيروس 
كورونا عمدت إلى نشر المعلومات المغلوطة 
عل��ى مختل��ف وس��ائل التواص��ل للتش��كيك 
ف��ي مأموني��ة وس��المة اللقاح��ات المضادة 

للفيروس. 
وق��ال إن اللقاح��ات لديه��ا تاري��خ طويل مع 
البش��رية ف��ي الكثير م��ن األزمن��ة واألوقات 
حيث ساهمت في إنقاذ ماليين األرواح بسبب 
األمراض الوبائي��ة ومكنت الدول من مختلف 
أرجاء العالم، من خفض أعداد الوفيات بشكل 
الفت إل��ى آالف ثم مئات ثم عش��رات إلى أن 
وصلن��ا إلى مع��دل صفر إصاب��ات في بعض 
الحاالت، موضحًا أن جائحة كورونا سرعت من 
عمليات إنتاج اللقاحات التي كانت تس��تغرق 
عشرات الس��نين إلى س��نة واحدة تم خاللها 

إنتاج اللقاح المضاد. 
وأوض��ح أن المنظم��ة عمل��ت بالق��رب م��ن 
الش��ركات المصنعة وال��دول المنتجة للقاح 
فيروس كورونا كوفي��د، بهدف مراجعة كافة 
الوثائق لضمان مأمونية وس��المة اللقاحات، 
مش��ددًا على أنها لم ولن تس��مح بالموافقة 
على إجازة أي لقاح ما لم يكن استخدامه آمنًا 

على البشر وال يعرض صحتهم ألي مخاطر. 
ون��وه ب��أن مملك��ة البحري��ن لديه��ا تجربة 
ثري��ة وناجحة ف��ي مج��ال اللقاح��ات كونها 
م��ن أوائ��ل ال��دول الت��ي ب��دأت ف��ي إعطاء 
المواطنين والمقيمين دون استثناء اللقاحات 
المض��ادة للفيروس بما يؤك��د الحرص الذي 
تولي��ه المملكة للحفاظ على صحة وس��المة 
الجميع والحد من انتش��ار فيروس كورونا في 
المجتم��ع، مضيفًا أن تجربة البحرين ش��هد 
لها العالم بالتميز وأش��يد بها في الكثير من 
االجتماعات اإلقليمية منه��ا والعالمية وهي 
تجربة تس��تحق التوثيق وتظهر قوة ومتانة 
ومرونة القطاع الصحي ف��ي مملكة البحرين 
وقدرته��ا عل��ى تب��ادل أفض��ل الممارس��ات 
العالمي��ة وتعزيز التأهب للط��وارئ الصحية 

واالستجابة لها في مختلف الظروف. 
وق��ال المنظ��ري ف��ي رده عل��ى س��ؤال حول 
مأموني��ة تصني��ع اللقاح��ات، إن الش��ركات 
المصنع��ة للقاحات تم��ر بمراحل تجارب من 
أج��ل الوصول إل��ى اللقاح اآلمن عب��ر مرورها 
بتج��ارب مختبري��ة وم��ن ث��م تج��ارب على 
مجموع��ة م��ن الحيوان��ات ثم االنتق��ال إلى 
التج��ارب الس��ريرية على البش��ر وتب��دأ تلك 
التجارب على عش��رات األف��راد ثم المئات ثم 
االنتق��ال إلى اآلالف م��ن البش��ر، مضيفًا أن 
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة تقوم باس��تالم 
نتائج تلك التجارب منذ البداية ولديها فريق 

متخصص يقوم بمراجعة تلك الوثائق.

 البحرين تتعاطف مع أمريكا 
إثر حادث إطالق النار في شيكاغو

أعرب��ت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع 
الواليات المتحدة األمريكية إثر حادث إطالق النار الذي اس��تهدف 
موكب��ًا للمحتفلي��ن بعيد االس��تقالل في مدينة ش��يكاغو، وأدى 
إل��ى مقتل وج��رح عدد من األش��خاص، معّبرة عن بال��غ تعازيها 
ومواس��اتها للحكومة والشعب األمريكي وألهالي وذوي الضحايا، 

وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

البحرين تدين الهجومين 
اإلرهابيين في بوركينا فاسو

أعرب��ت وزارة الخارجية عن إدان��ة مملكة البحرين بش��دة للهجومين 
اإلرهابيين المسلحين شمالي بوركينا فاسو، واللذين أسفرا عن مقتل 

وإصابة عشرات المدنيين األبرياء وخلفا خسائر مادية.
وعبَّ��رت وزارة الخارجي��ة عن خالص التعازي والمواس��اة ألس��ر وذوي 
الضحايا ولحكومة وش��عب بوركينا فاسو، وتمنياتها بالشفاء العاجل 
لجمي��ع المصابين جراء هذه األعم��ال اإلرهابية التي تتنافى مع القيم 
والمبادئ األخالقية واإلنس��انية والدينية كافة. وأكدت وزارة الخارجية 
تضام��ن مملكة البحرين مع بوركينا فاس��و في حربه��ا ضد اإلرهاب، 
داعي��ة المجتم��ع الدولي إل��ى تكثيف جه��وده في مكافح��ة التطرف 

واإلرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتجفيف منابعه المالية والفكرية.

 البحرين تعزي إيطاليا في 
ضحايا حادثة االنهيار الجليدي

أعرب��ت وزارة الخارجي��ة عن تعاط��ف مملكة البحري��ن وتضامنها مع 
الجمهوري��ة اإليطالية ج��راء حادثة االنهيار الجلي��دي في جبال األلب، 
والتي أس��فرت عن وق��وع عدد من الوفيات واإلصاب��ات والمفقودين، 
معّبرة عن خالص تعازيها ومواساتها ألسر وذوي الضحايا وللحكومة 
والش��عب اإليطالي، وتمنياتها بالش��فاء العاجل للمصابين وس��رعة 

العثور على المفقودين.
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استقبل المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية
 محمد بن عبداهلل: توفير 

الخدمات الصحية بأفضل جودة وكفاءة
أك��د رئيس المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبد اهلل آل خليفة، حرص البحرين 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة ملك الب��الد المعّظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
وبمتابعة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
حفظ��ه اهلل، على توفير الخدم��ات الصحية بأفضل 
جودة وأعلى كفاءة لجميع أفراد المجتمع وبمختلف 

الظروف.
جاء ذلك خالل اس��تقباله، بمكتب��ه بمقر المجلس 
األعلى للصحة صب��اح امس، وبحضور وزيرة الصحة 
الدكتورة جليلة الس��يد، المدي��ر اإلقليمي لمنظمة 
الصحة العالمية إلقليم ش��رق المتوس��ط الدكتور 
أحمد بن س��الم المنظ��ري، وذلك في إط��ار زيارته 

للمملكة.
ورّحب رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة بالدكتور 
المنظ��ري، مش��يدًا بال��دور المثمر ال��ذي يقوم به 
المكت��ب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلقليم 
شرق المتوسط، وبمستوى التعاون المقدم والذي 
ساهم في تحقيق العديد من النجاحات على صعيد 
تنفي��ذ أبرز الخطط والمش��اريع والبرام��ج الصحية 

المشتركة.
ون��ّوه بأهمي��ة مواصل��ة تفعي��ل أطر وسياس��ات 
التع��اون الوثيق��ة مع منّظم��ة الصح��ة العالمية، 
وتوثي��ق م��ا تّم إنج��ازه من قصص نج��اح تعكس 
فعالي��ة اإلج��راءات المتخذة من أج��ل الحفاظ على 
التغطي��ة الصحية الش��املة والوقاية من األمراض 
المعدي��ة واألم��راض المزمنة والتص��دي لمخاطر 
األوبئة وتقديم مستوى عالي من الكفاءة والجودة 

بالخدمات الصحية والوقائية.

وخ��الل اللقاء، تّم بحث واس��تعراض ع��دد من أبرز 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك، بحضور عدد 
من المس��ؤولين بكّل من المستشفيات الحكومية 
ومراكز الرعاي��ة الصحية األولي��ة والهيئة الوطنية 
لتنظي��م المهن والخدم��ات الصحية حيث اس��تمع 
المدي��ر اإلقليم��ي إلقلي��م ش��رق المتوس��ط إل��ى 
عرض وش��رح مفصل ح��ول آليات تطبيق مش��روع 
الضم��ان الصح��ي وم��ا ت��م إنج��ازه وتحقيقه من 
أهداف وتحديث��ات مهمة ضمن ذلك، كما تم بحث 
ومناقش��ة مختلف التطورات والمستجدات المحلية 
واإلقليمي��ة والعالمية على صعي��د جهود التصدي 

لجائحة فيروس »كورونا«.
بدوره، أش��اد الدكت��ور أحمد المنظ��ري بتوجيهات 
الحكوم��ة برئاس��ة صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظه اهلل، وجهود الفري��ق الوطني الطبي 

للتص��دي لفيروس كورونا بقي��ادة رئيس المجلس 
األعل��ى للصحة، معرب��ًا عن ش��كر وتقدير المكتب 
اإلقليمي للجهود المتميزة التي تقوم بها البحرين 
ضم��ن منظومته��ا الصحية والتي تع��زز الثقة في 
كل ما يتم اتخ��اذه من خطوات وتجارب تواكب آخر 
المس��تجدات والتطورات الصحي��ة العالمية، والتي 
اس��تطاعت بفضل تلك الجهود والمبادرات تقديم 
نموذج يحتذى به في الترصد الوبائي واالس��تجابة 

بصور استباقية لألزمات الصحية.
وأعرب الدكتور المنظري عن خالص شكره وتقديره 
لرئي��س المجلس األعل��ى للصحة ولوزي��رة الصحة 
على حس��ن الوف��ادة واالس��تقبال، متمني��ًا لكافة 
القطاعات الصحية بالمملك��ة كل التوفيق والنجاح 
ف��ي مواصلة خط��ط التطوير الش��املة واس��تمرار 
التع��اون والتنس��يق المش��ترك لتحقي��ق األهداف 

الصحية والتنموية على أكمل وجه.

 جليلة السيد: التوثيق الدولي لجهود المملكة يؤّكد ريادتها بالقطاع الصحي

»الصحة العالمية« توثق تجربة البحرين في التصدي لـ»كورونا«
محمد رشاد  «

أك��دت وزي��رة الصح��ة جليلة الس��يد على ما 
يحظى به القطاع الصحي في مملكة البحرين 
من دع��م كبي��ر واهتمام متواص��ل، في ظل 
المس��يرة التنموية الش��املة بقي��ادة حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك البالد المعظم، ومساندة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، 
ما أس��هم في تحقيق سلس��لة من اإلنجازات 
الرائ��دة بهذا القط��اع بما يلّب��ي التطلعات 
الصحي��ة  والتغطي��ة  التنموي��ة  واأله��داف 

الشاملة.
والتوجيه��ات  الثاقب��ة  الرؤي��ة  إن  وقال��ت 
السامية من حضرة صاحب الجاللة ملك البالد 
المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية 
منذ بدء جائحة في��روس كورونا )كوفيد-19( 
وحت��ى اليوم، كان لها عظي��م األثر في حفظ 
صح��ة وس��المة المجتمع البحرين��ي وتطوير 
كاف��ة  عل��ى  المقدم��ة  الصحي��ة  الخدم��ات 
المس��تويات، مما جعل مملك��ة البحرين في 
مقدمة ال��دول في المج��ال الصحي، وحظيت 
بذل��ك عل��ى إش��ادات أممي��ة واس��عة عل��ى 

المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.
ج��اء ذل��ك خ��الل المؤتم��ر الصحف��ي الذي 
عقدت��ه وزي��رة الصح��ة بمش��اركة المدي��ر 
اإلقليمي لمنظم��ة الصح��ة العالمية إلقليم 
ش��رق المتوس��ط أحمد المنظري ف��ي مركز 
ول��ي العهد للبح��وث والتدري��ب، وذلك على 
هام��ش زيارت��ه لمملك��ة البحري��ن والت��ي 
تأتي بع��د انقضاء عام م��ن افتتاح المكتب 
القطري لمنظمة الصحة العالمية في مملكة 
البحرين، لالط��الع على ما حققه المكتب من 
إنجازات، واس��تعراض جهود مملكة البحرين 
في مواجهة في��روس )كوفيد-19(، ومكافحة 
األم��راض ومرون��ة النظ��ام الصح��ي وجودة 

الخدمات الصحية المقدمة بالمملكة.
وذك��رت أن زي��ارة المدير اإلقليم��ي لمنظمة 
الصح��ة العالمي��ة إلقليم ش��رق المتوس��ط 
لمملك��ة البحرين تأتي اس��تمرارًا لمس��ارات 
التنس��يق بي��ن مملك��ة البحري��ن ومنظم��ة 
التع��اون  مج��االت  ف��ي  العالمي��ة  الصح��ة 
والتنس��يق المش��ترك بي��ن وزارة الصحة في 
مملك��ة البحري��ن والمنظم��ة، خاص��ة ف��ي 
مجاالت تبادل الخبرات والمعلومات لمكافحة 
األوبئ��ة واألمراض وتطوير الخدمات الصحية 
والعالجي��ة، مؤك��دة أن هذه الزيارة ُتش��ّكل 

دفعة قوية ألفق التعاون المشترك.
وأعلن��ت وزي��رة الصح��ة عن فخره��ا بإطالق 
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة لتقري��ر جه��ود 
في��روس  مواجه��ة  ف��ي  البحري��ن  مملك��ة 
كورون��ا )كوفيد19(؛ والذي يوثق االس��تجابة 
االس��تراتيجية لمملك��ة البحري��ن للفيروس 
وجهودها ف��ي التصّدي له، من خالل التأهب 
واالس��تجابة المبكرة، معّبرة عن فخر مملكة 
البحرين واعتزازها بأن تكون من أوائل الدول 

التي توّثق تجربة التعامل مع )كوفيد19(.
وأك��دت أن��ه انطالق��ًا من توجيه��ات حضرة 
صاحب الجاللة ملك البالد المعّظم والمتابعة 
المباش��رة من صاح��ب الس��مو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس ال��وزراء قامت المملكة 
بوض��ع االس��تراتيجيات االس��تباقية وخطط 
التعام��ل مع كافة الس��يناريوهات وذلك قبل 
اإلع��الن ع��ن أول حالة قائمة ف��ي المملكة، 
الفت��ة إل��ى م��ا ت��م اتخ��اذه م��ن إج��راءات 
مبك��رة  واس��تعدادات  ووقائي��ة  احترازي��ة 
وتطبي��ق اإلج��راءات الالزم��ة المتوائمة مع 
المعايي��ر الدولية وتوصي��ات منظمة الصحة 
العالمي��ة لمواجه��ة الفيروس. مش��يرة إلى 
أنه ق��د تم تش��كيل الفريق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفي��روس كورون��ا المختص بوضع 
البروتوك��والت الالزم��ة في مختلف مس��ارات 
التعامل مع الفيروس، وإنش��اء غرفة عمليات 
تعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات 
وتتب��ع كاف��ة العمليات، وه��ي مركز انطالق 
استراتيجيات االستجابة الفورية في المراحل 

المختلفة للتصدي للفيروس.
وأف��ادت بأن��ه وقب��ل تس��جيل أول حالة في 
مملكة البحرين، تم وضع استراتيجية إعالمية 
متكامل��ة م��ن خ��الل اعتماد وتفعي��ل دليل 
األزمات لإلعالم واالتصال إلدارة األزمة إعالميًا 
والتعامل اإلعالم��ي األمثل لمواجهة التحدي 
بكاف��ة الس��يناريوهات المتوقعة اس��تباقيًا 
وآني��ًا، بجان��ب إط��الق الحم��الت التوعوي��ة 
المس��تمرة والمتجددة حس��ب المستجدات؛ 
والتي من خاللها أيضًا يتم اإلعالن المستمر 
عن كاف��ة اإلحصائي��ات والمعلوم��ات بدقة 
وشفافية وعلى مدار الساعة من خالل مختلف 
وس��ائل اإلع��الم وبلغ��ات متعددة، مش��يرًة 
إل��ى أنه قبل رصد الحالة األولى، تم تش��كيل 
الفريق الوطني الطب��ي لمكافحة )كوفيد19( 
اللغ��ات  متع��ددة  وطني��ة  حمل��ة  وإط��الق 
لمكافح��ة انتش��ار الفيروس وتعزي��ز الوعي 
المجتمع��ي م��ع التوجيه الفني ح��ول كيفية 
الوقاي��ة، وعند اكتش��اف الحالة األولى، كانت 
ف��رق العمل جاه��زة لالنطالق في اس��تجابة 
حكومية كاملة، حيث شهدت مملكة البحرين 
دعمًا مجتمعي��ًا ملحوظًا، وتم تس��جيل أكثر 
م��ن 50 ألف متط��وع عبر المنص��ة الوطنية 

لمواجهة فيروس كورونا. 
وأش��ارت إل��ى أن المملك��ة اتبع��ت منهجية 
»التتبع، الفحص، العالج« لحصر المخالطين 
والحد م��ن انتش��ار الفيروس ف��ي المجتمع، 
إضاف��ة إلى تكثي��ف الفحوصات العش��وائية 
في مختلف مناطق المملكة، ووفرت البحرين 

والتطعي��م  والع��الج،  مجان��ًا،  الفحوص��ات 
للمواطنين والمقيمين.

وتطرقت الوزيرة إل��ى البرتوكوالت العالجية 
والتطعيم��ات المتنوع��ة م��ع إتاح��ة حري��ة 
االختي��ار للجمي��ع، كم��ا أك��دت عل��ى أهمية 
اس��تكمال الجرع��ات حس��ب الفئ��ة العمرية 
والحالة الصحية، مضيفًة أن المملكة حرصت 
على تعزي��ز التحّول الرقم��ي لكافة الخدمات 
الحكومي��ة بم��ا يعزز م��ن جودته��ا ويدعم 
كفاءتها، إلى جانب توس��يع نطاق المنّصات 
أبرزه��ا  وم��ن  والتكنولوجي��ة،  اإللكتروني��ة 
تدشين تطبيق »مجتمع واعي« عبر الهواتف 
الذكي��ة لرصد الح��االت وتتبعه��ا، وعالجها، 
باإلضافة إلى االس��تثمار في العنصر البشري 

وتمكين الكوادر ودعم البحوث.
وعل��ى صعيد جهود المملك��ة الدولية، بينت 
الوزي��رة أن البحري��ن حرص��ت عل��ى تعزي��ز 
التعاون الدولي لدعم جهود التصدي للجائحة 
لمختل��ف دول العالم بما يس��هم في القضاء 
على الجائحة عالمًيا، مؤّكدة بذلك أن مملكة 
البحري��ن قّدمت نموذجًا متميزًا عبر جهودها 
المتنوع��ة الحت��واء ومن��ع انتش��ار الفيروس 
المواطني��ن  وس��المة  عل��ى صح��ة  حفاظ��ًا 
والمقيمي��ن، من خالل تش��كيل فريق وطني 
لتطوير وتنفيذ اس��تراتيجية وطنية ش��املة 
الحتواء ومنع انتشار الفيروس إلى جانب وضع 
الخط��ط لتعزيز آلي��ات التش��خيص والرصد 
والمتابع��ة، وتأمي��ن المناف��ذ، واس��تعداد 
البحري��ن المبك��ر واتخاذها كاف��ة اإلجراءات 
االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائي��ة المتوائم��ة 
م��ع توصي��ات منظم��ة الصح��ة العالمي��ة.
وبدوره، أع��رب المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريس��وس في 
كلمة مرئية، عن ش��كره وتقديره إلى مملكة 
البحري��ن بقيادة حضرة صاح��ب الجاللة ملك 
الب��الد المعّظم، وحكومتها برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ال��وزراء، لحرصه��ا على تب��ادل الخب��رات في 
المج��ال الصحي، متطّلعًا الس��تفادة البلدان 
األخرى في منطقة شرق المتوسط من تجربة 
البحرين الرائدة والنموذجية، ومؤكدًا أن نجاح 
البحري��ن في احتواء انتش��ار في��روس كورونا 
)كوفيد19( هو نتيجة لالس��تعدادات المبكرة 
وتغطي��ة التطعي��م العالية واالس��تمرار في 
تقديم الخدمات الصحية األساس��ية من قبل 

كوادر وطنية مؤّهلة تزخر بها المملكة.
ومن جانبه، أش��اد المدير اإلقليمي لمنظمة 
الصح��ة العالمي��ة إلقليم ش��رق المتوس��ط 
أحمد المنظري، بالتعاون رفيع المستوى بين 
القطاعات الصحية بمملكة البحرين ومنظمة 
الصح��ة العالمي��ة ف��ي االس��تجابة لجائحة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، معربًا عن تقديره 
للجهود المنسقة والفاعلة التي شهدها خالل 
زيارت��ه لع��دد م��ن المرافق الصحي��ة والتي 
تعكس اهتم��ام مملكة البحري��ن وكفاءتها 
العالي��ة ف��ي الجان��ب الصحي، الفت��ًا إلى أن 
مملكة البحرين أثبتت من خالل اس��تجابتها 
المرنة للتصدي للفيروس أنها تتمّتع بقطاع 
صحي متطّور. مش��يرًا إل��ى أن وجود المكتب 
القط��ري لمنظمة الصحة العالمية على أرض 
مملكة البحرين، دعم إعداد تقرير مفصل عن 
االستراتيجية التشغيلية لمملكة البحرين في 

احتواء انتشار فيروس كورونا.
وأّكد على أهمية توثي��ق تجربة البحرين في 
التص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد19(، الفتًا 
إل��ى أن��ه ومن خ��الل ه��ذا التقرير، تس��عى 
منظمة الصح��ة العالمية إلى زيادة التواصل 
وتبادل الدروس المس��تفادة بي��ن العاملين 
ف��ي مج��ال الط��وارئ الصحية داخ��ل منطقة 
الش��رق المتوس��ط التابعة لمنظمة الصحة 
العالمي��ة وخارجها، مش��يرًا إل��ى أن التقرير 
يؤك��د قوة ومتان��ة ومرونة القط��اع الصحي 
ف��ي مملك��ة البحري��ن وقدرتها عل��ى تبادل 
أفضل الممارس��ات العالمية وتعزيز التأهب 
للطوارئ الصحية واالستجابة لها في مختلف 

الظروف االستثنائية.
وفى ردها خالل المؤتمر الصحفي على سؤال 
بش��أن كيف يمكن المحافظ��ة على النجاحات 
التي حققتها البحرين عل��ى الصعيد الصحي 
قالت الوزي��رة إن القطاع الصحي في البحرين 
أثبت صالبت��ه ومرونته في آن واحد، وقدرته 
عل��ى التكييف م��ع المس��تجدات والمتغيرات 
الصحي��ة العالمي��ة الطارئة، مش��يرة إلى أن 
ال��وزارة ماضية ف��ي البناء على م��ا تقدم من 
نجاحات بتطبيق االس��تراتيجيات والمبادرات 
والبرام��ج والمش��اريع اإلقليمي��ة والعالمي��ة 
والمش��روعات الوطني��ة المتوافق��ة مع رؤية 
البحري��ن 2030 بم��ا يص��ب ف��ي مصلح��ة 
الخدم��ات  م��ن  المس��تفيدين  المواطني��ن 
الصحي��ة باعتب��ار أن المواط��ن ه��و أس��اس 
العمل الخدمي الذي تقدم��ه الوزارة. ولفتت 
إلى أن هن��اك العديد من المش��روعات التي 
تعمل عليها الوزارة من ضمنها الس��ير قدمًا 
في تطبيق نظام الضمان الصحي والتس��يير 
الذاتي، فضاًل عن مش��روع الجينوم البحريني، 
الفت��ًة إل��ى أنه م��ن المه��م للغاي��ة تعزيز 
الصحة والكشف المبكر وطرق إدارة المشاكل 
الصحي��ة لتحقي��ق ج��ودة الحي��اة والتمت��ع 
بالرفاهية ضمن أهداف التنمية المستدامة.  
وف��ي س��ياق متصل دع��ت الوزيرة ف��ي ردها 
على س��ؤال بش��أن أهمية لقاحات اإلنفلونزا 
الموس��مية في موسم السفر لتقوية المناعة 
لدى المواطنين، إلى ض��رورة أخذها خصوصًا 
ألصح��اب األم��راض المزمن��ة وكبار الس��ن، 
واألطف��ال أق��ل من خمس س��نوات والنس��اء 
الحوام��ل، مم��ن ليس لديه��م موانع صحية، 
مشددة أن اللقاحات ضرورة طبية للوقاية من 

األمراض والقضاء عليها ل��ذا من المهم أخذ 
المشورة الطبية عند السفر لمعرفة اللقاحات 
المطلوبة للوقاية من األمراض المس��توطنة 
في البلدان التي يقرر المواطنون السفر إليها. 
فيما أش��ار المدير اإلقليم��ي لمنظمة الصحة 
العالمي��ة إلقليم ش��رق المتوس��ط، في رده 
على س��ؤال بش��أن التحديات الت��ي واجهت 
البع��ض  إص��رار  ناحي��ة  م��ن  العال��م  دول 
عل��ى ع��دم فاعلي��ة اللقاحات، إل��ى أن هناك 
مجموعات مضادة ضئيلة من س��كان العالم 
كان��وا يدعون إلى اإلحجام ع��ن أخذ اللقاحات 
لمض��ادة لفيروس كورون��ا، الفتًا إلى أن تلك 
المجموع��ات ومع بدء اإلنت��اج للقاح فيروس 
كورونا عمدت إلى نشر المعلومات المغلوطة 
عل��ى مختل��ف وس��ائل التواص��ل للتش��كيك 
ف��ي مأموني��ة وس��المة اللقاح��ات المضادة 

للفيروس. 
وق��ال إن اللقاح��ات لديه��ا تاري��خ طويل مع 
البش��رية ف��ي الكثير م��ن األزمن��ة واألوقات 
حيث ساهمت في إنقاذ ماليين األرواح بسبب 
األمراض الوبائي��ة ومكنت الدول من مختلف 
أرجاء العالم، من خفض أعداد الوفيات بشكل 
الفت إل��ى آالف ثم مئات ثم عش��رات إلى أن 
وصلن��ا إلى مع��دل صفر إصاب��ات في بعض 
الحاالت، موضحًا أن جائحة كورونا سرعت من 
عمليات إنتاج اللقاحات التي كانت تس��تغرق 
عشرات الس��نين إلى س��نة واحدة تم خاللها 

إنتاج اللقاح المضاد. 
وأوض��ح أن المنظم��ة عمل��ت بالق��رب م��ن 
الش��ركات المصنعة وال��دول المنتجة للقاح 
فيروس كورونا كوفي��د، بهدف مراجعة كافة 
الوثائق لضمان مأمونية وس��المة اللقاحات، 
مش��ددًا على أنها لم ولن تس��مح بالموافقة 
على إجازة أي لقاح ما لم يكن استخدامه آمنًا 

على البشر وال يعرض صحتهم ألي مخاطر. 
ون��وه ب��أن مملك��ة البحري��ن لديه��ا تجربة 
ثري��ة وناجحة ف��ي مج��ال اللقاح��ات كونها 
م��ن أوائ��ل ال��دول الت��ي ب��دأت ف��ي إعطاء 
المواطنين والمقيمين دون استثناء اللقاحات 
المض��ادة للفيروس بما يؤك��د الحرص الذي 
تولي��ه المملكة للحفاظ على صحة وس��المة 
الجميع والحد من انتش��ار فيروس كورونا في 
المجتم��ع، مضيفًا أن تجربة البحرين ش��هد 
لها العالم بالتميز وأش��يد بها في الكثير من 
االجتماعات اإلقليمية منه��ا والعالمية وهي 
تجربة تس��تحق التوثيق وتظهر قوة ومتانة 
ومرونة القطاع الصحي ف��ي مملكة البحرين 
وقدرته��ا عل��ى تب��ادل أفض��ل الممارس��ات 
العالمي��ة وتعزيز التأهب للط��وارئ الصحية 

واالستجابة لها في مختلف الظروف. 
وق��ال المنظ��ري ف��ي رده عل��ى س��ؤال حول 
مأموني��ة تصني��ع اللقاح��ات، إن الش��ركات 
المصنع��ة للقاحات تم��ر بمراحل تجارب من 
أج��ل الوصول إل��ى اللقاح اآلمن عب��ر مرورها 
بتج��ارب مختبري��ة وم��ن ث��م تج��ارب على 
مجموع��ة م��ن الحيوان��ات ثم االنتق��ال إلى 
التج��ارب الس��ريرية على البش��ر وتب��دأ تلك 
التجارب على عش��رات األف��راد ثم المئات ثم 
االنتق��ال إلى اآلالف م��ن البش��ر، مضيفًا أن 
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة تقوم باس��تالم 
نتائج تلك التجارب منذ البداية ولديها فريق 

متخصص يقوم بمراجعة تلك الوثائق.

 البحرين تتعاطف مع أمريكا 
إثر حادث إطالق النار في شيكاغو

أعرب��ت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع 
الواليات المتحدة األمريكية إثر حادث إطالق النار الذي اس��تهدف 
موكب��ًا للمحتفلي��ن بعيد االس��تقالل في مدينة ش��يكاغو، وأدى 
إل��ى مقتل وج��رح عدد من األش��خاص، معّبرة عن بال��غ تعازيها 
ومواس��اتها للحكومة والشعب األمريكي وألهالي وذوي الضحايا، 

وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

البحرين تدين الهجومين 
اإلرهابيين في بوركينا فاسو

أعرب��ت وزارة الخارجية عن إدان��ة مملكة البحرين بش��دة للهجومين 
اإلرهابيين المسلحين شمالي بوركينا فاسو، واللذين أسفرا عن مقتل 

وإصابة عشرات المدنيين األبرياء وخلفا خسائر مادية.
وعبَّ��رت وزارة الخارجي��ة عن خالص التعازي والمواس��اة ألس��ر وذوي 
الضحايا ولحكومة وش��عب بوركينا فاسو، وتمنياتها بالشفاء العاجل 
لجمي��ع المصابين جراء هذه األعم��ال اإلرهابية التي تتنافى مع القيم 
والمبادئ األخالقية واإلنس��انية والدينية كافة. وأكدت وزارة الخارجية 
تضام��ن مملكة البحرين مع بوركينا فاس��و في حربه��ا ضد اإلرهاب، 
داعي��ة المجتم��ع الدولي إل��ى تكثيف جه��وده في مكافح��ة التطرف 

واإلرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتجفيف منابعه المالية والفكرية.

 البحرين تعزي إيطاليا في 
ضحايا حادثة االنهيار الجليدي

أعرب��ت وزارة الخارجي��ة عن تعاط��ف مملكة البحري��ن وتضامنها مع 
الجمهوري��ة اإليطالية ج��راء حادثة االنهيار الجلي��دي في جبال األلب، 
والتي أس��فرت عن وق��وع عدد من الوفيات واإلصاب��ات والمفقودين، 
معّبرة عن خالص تعازيها ومواساتها ألسر وذوي الضحايا وللحكومة 
والش��عب اإليطالي، وتمنياتها بالش��فاء العاجل للمصابين وس��رعة 

العثور على المفقودين.
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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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المنامة - وزارة الخارجية

أنهـــا  الخارجيـــة  وزارة  أفـــادت 
تتابـــع باهتمـــام كبيـــر حالـــة إحدى 
المواطنات في الجمهورية التركية، 
المســـؤولين  فيهـــا  تناشـــد  والتـــي 
عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعي 
تسريع عودتها إلى مملكة البحرين، 
موضحة أن سفارة مملكة البحرين 
فـــي أنقـــرة علمت بتاريـــخ 24 مايو 
أنهـــا  المواطنـــة  والـــد  مـــن   2022
تعرضـــت للتوقيـــف أثنـــاء دخولهـــا 
وتـــم  المذكـــور،  بالتاريـــخ  تركيـــا 
إحـــدى  ذمـــة  علـــى  عنهـــا  اإلفـــراج 
القضايـــا المنظـــورة أمـــام القضـــاء 
التركي، وإفادتهـــا بصدور قرار من 

المحكمـــة بعدم الســـفر خارج البالد 
لحيـــن موعـــد انعقـــاد جلســـة النظر 
فـــي قضيتهـــا بتاريـــخ 29 ســـبتمبر 

المقبل.
الخارجيـــة  وزارة  وأوضحـــت 
أنـــه حرًصـــا علـــى رعايـــة مصالـــح 
المواطنيـــن في الخارج، فقد قامت 
ســـفارة مملكـــة البحرين فـــي أنقرة 
منـــذ  المواطنـــة  قضيـــة  بمتابعـــة 
توقيفهـــا، بالتواصـــل مـــع الجهـــات 
الرســـمية المختصة في الجمهورية 
التهمـــة  علـــى  للوقـــوف  التركيـــة 
الموجهـــة لهـــا وطلب التســـريع في 

إجراءاتها.

“الخارجية”: منح المواطنة العالقة 
في تركيا وثيقة سفر مؤقتة للعودة

دبي ـ وكاالت

قال المبعوث األميركي لمحادثات 
إحياء االتفاق النـــووي مع إيران، 
روبرت مالـــي، أمس )الثالثاء(، أن 
طهران أصبحت بالفعل قريبة من 
امتـــالك قنبلـــة نووية مع تســـريع 
اليورانيـــوم  تخصيـــب  عمليـــة 
فـــي الفتـــرة األخيـــرة، وأكـــد فـــي 
تصريحـــات إذاعيـــة إنـــه توصـــل 
تريـــد  ال  إيـــران  بـــأن  الســـتنتاج 
إحيـــاء االتفاق النووي وتتمســـك 

بمطالب خارج االتفاق النووي.
إن  األميركـــي  المبعـــوث  وقـــال 
طهران أضافـــت مطالب ال تتعلق 
برنامجهـــا  بشـــأن  بالمناقشـــات 

النووي.

واشنطن: طهران 
باتت قريبة للغاية 

من صنع قنبلة نووية
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استقبل مستشار صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي 

بن خليفة آل خليفة، أمس، عائلة الكوهجي.

رجل  مناقب  سموه  استذكر  اللقاء،  وخــالل 
الكوهجي  عبدالجبار  عبدالحميد  األعــمــال 
ــيــة، مــشــيــًدا  ــوطــن رحــمــه هللا وإســهــامــاتــه ال

العوائل  الكوهجي كإحدى  سموه بدور عائلة 
التجارية التي ترفد مختلف مسارات التنمية 

االقتصادية.

دور بارز لعائلة الكوهجي في رفد مسارات التنمية
سموه يستذكر اإلسهامات الوطنية لعبدالحميد الكوهجي... سمو الشيخ علي بن خليفة:

سمو مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ُمستقِبًل عائلة الكوهجي

المنامة - بنا

أكـــد وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزياني، حـــرص مملكـــة البحرين 
علـــى ترســـيخ التســـامح والحوار 
والتفاهـــم المشـــترك بيـــن جميـــع 
األديـــان والثقافـــات والحضارات 
بقيمهـــا  تمســـكها  إطـــار  فـــي 
التاريخيـــة والحضاريـــة الداعيـــة 
إلى التعايش الســـلمي والوسطية 
واالعتـــدال، واحترامهـــا لحقـــوق 
اإلنســـان وحرياته الدينية كركائز 
أساســـية فـــي ظل النهـــج الحكيم 
لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك 

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
البالد المعظم.

لـــدى  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
المؤتمـــر  فـــي  أمـــس،  مشـــاركته، 
الوزاري الدولي عن حرية الدين أو 
المعتقد في العاصمـــة البريطانية 
لندن، إن حرية ممارســـة الشـــعائر 
الدينيـــة مكفولة للجميع في إطار 
من الود واالحتـــرام المتبادل بين 
اختـــالف  علـــى  المجتمـــع  أبنـــاء 
والثقافيـــة  الدينيـــة  مشـــاربه 

والعرقية.

وزير الخارجية: حرية ممارسة 
الشعائر الدينية مكفولة للجميع

المنامة - وزارة الخارجية
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وزير الداخلية مترئساً اجتماع “تقنية المعلومات”: مبادرات جديدة لضمان تطوير الخدمة الحكومية

وزيرة الصحة لـ“^”: 30 ألف مشارك بمشروع جينوم

المدفوعات عبر الحكومة اإللكترونية بزيادة 55 %

“الصحة العالمية”: تجربة البحرين للتعامل مع “كوفيد - 19” تخطت حدودها

المنامة - وزارة الداخلية

رئيـــس  الداخليـــة،  وزيـــر  تـــرأس 
اللجنـــة الوزاريـــة لتقنيـــة المعلومـــات 
واالتصاالت الفريق أول الشيخ راشد 
بن عبدهللا آل خليفـــة، أمس، اجتماع 
اللجنة، بحضور األعضاء من الوزراء.

وناقشـــت اللجنـــة الوزارية عـــددًا من 
باإلضافـــة  والقضايـــا  الموضوعـــات 
إلـــى أولويات العمـــل للمرحلة المقبلة، 
ووضـــع الخطط والبرامـــج التي تكفل 

تحقيق ذلك. 
كمـــا اســـتعرضت اللجنة أبرز مؤشـــرات 
التحـــول اإللكترونـــي، حيث وصل عدد 
عبـــر  المقدمـــة  اإللكترونيـــة  الخدمـــات 
 569 اإللكترونيـــة  الحكومـــة  قنـــوات 

خدمـــة، بواقـــع 440 خدمـــة عـــن طريق 
خـــالل  مـــن  و19  الوطنيـــة،  البوابـــة 
عـــن  و110  الذاتيـــة،  الخدمـــة  منصـــة 
طريـــق تطبيـــق الهاتف الذكـــي. وزادت 

المدفوعات من 215 مليون دينار خالل 
النصـــف األول من العام 2021 إلى 333 
مليونًا في الفترة نفسها من العام 2022 

بزيادة تفوق الــ 55 %.

وزير الداخلية مترئسًا اجتماع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات واالتصاالت

وزير الخارجية مشاركًا في المؤتمر الوزاري الدولي عن حرية الدين أو المعتقد في لندن

قالت وزيرة الصحة جليلة الســـيد في 
ردهـــا لـ”البـــالد” عـــدد العينـــات التي تم 
أخذهـــا  بمشـــروع الجينـــوم بلـــغ أكثـــر 
مـــن 30 ألف عينة دم وتمت المشـــاركة 
فـــي الدراســـات واألبحاث مـــع جامعة 
هارفـــارد بهـــدف وضـــع خارجـــة تصور 
عالجهـــا  وطـــرق  لألمـــراض  جينـــي 

ومكافحتها في المستقبل.
أســـئلة  علـــى  ردهـــا  فـــي  ذلـــك  جـــاء   
الصحافـــي  المؤتمـــر  فـــي  “البـــالد” 
الـــذي عقـــد مســـاء أمـــس بمركـــز ولـــي 
الطبيـــة  والبحـــوث  للتدريـــب  العهـــد 
بالمستشـــفى العســـكري علـــى هامـــش 

زيـــارة المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة 
العالميـــة إلقليـــم شـــرق المتوســـط إلى 
المملكـــة الســـتعراض نجـــاح البحريـــن 
في التصدي لجائحـــة فيروس كورونا 

)كوفيد - 19(.
أدهانـــوم  تيـــدروس  أعـــرب  وبـــدوره، 
لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  غيبريســـوس 
الصحـــة العالمية في كلمـــة مرئية، عن 

شـــكره وتقديره إلـــى مملكـــة البحرين 
بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة ملـــك البـــالد 
المعّظـــم، وحكومتهـــا برئاســـة صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلس الـــوزراء، لحرصهـــا على تبادل 
الخبـــرات في المجال الصحي، متطّلعًا 
الســـتفادة البلدان األخـــرى في منطقة 
شـــرق المتوســـط من تجربـــة البحرين 
الرائدة والنموذجية، ومؤكدًا أن نجاح 
البحريـــن في احتواء انتشـــار فيروس 
لالســـتعدادات  نتيجـــة  هـــو  كورونـــا 
العاليـــة  التطعيـــم  وتغطيـــة  المبكـــرة 
الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  واالســـتمرار 
الصحيـــة األساســـية مـــن قبـــل كـــوادر 

)07(وطنية مؤّهلة تزخر بها المملكة.
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333
دينار مليــون 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

جانب من المؤتمر الصحافي أمس
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المنامة - بنا

وجـــه ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، باعتبار المناطق 
ذات الطبيعـــة البيئيـــة مـــن وادي البحيـــر التـــي تتســـم 
بتضاريســـها وتاللهـــا الصخريـــة محميـــة طبيعيـــة، وأن 
تتخذ الجهـــات المعنية اإلجراءات والقـــرارات الوزارية 

الالزمة بهذا الشـــأن، كما وجه سموه الجهات الحكومية 
ذات العالقة لمواصلة أعمال التطوير والتنمية ومشاريع 
البنيـــة التحتية والخدمية فـــي وادي البحير مع مراعاة 
الحفاظ على المناطق المحمية ذات الطبيعة البيئية في 

الوادي والتي تتميز بتضاريسها المنفردة.

وأكـــد صاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء أن المعالـــم البيئيـــة لمملكـــة البحريـــن تحظـــى 
بكامـــل االهتمام من الحكومة؛ للحفاظ عليها وتطويرها 
بمـــا يعكس الحرص على المعالـــم البيئية وتعزيز دورها 

الرافد للسياحة.

مواصلة تطوير البنية التحتية والخدمية بالمنطقة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه:

مناطق الطبيعة البيئية بوادي البحير محمية طبيعية

جانب من اجتماع اللجنة

إتمام تسليم مخيمات 
عرفات للحمالت البحرينية

)16(

نقل جمــــيع 
المعــــــــدات 

واألدوات الطبية 
الالزمـــــة إلى 

المشـــــــاعر

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

للثـــروة  الـــوزارة  وكيـــل  أكـــد 
الحيوانية بوزارة شـــؤون البلديات 
والزراعـــة، خالـــد حســـن، اســـتعداد 
“الوكالـــة”  فـــي  الفنيـــة  الطواقـــم 
االســـتعدادات  جميـــع  واســـتكمال 
المتعلقـــة بموســـم عيـــد األضحـــى 
المبـــارك من خـــال تســـهيل إصدار 
الحيوانـــات  الســـتيراد  تراخيـــص 
الحية واللحـــوم الطازجة والمبردة 
والمجمدة وفتح مزيد من ساسل 
االمـــداد الغذائيـــة، حيث تم مؤخرا 
فتح باب استيراد اللحوم الحمراء 

من جمهورية اوغندا.
وبيـــن وكيـــل الثـــروة الحيوانية أن 
اســـتعدادات التجـــار لموســـم عيـــد 
األضحـــى بدأت منذ منتصف شـــهر 
مايـــو الماضـــي، حيث تم اســـتيراد 
أكثـــر من 40 ألـــف رأس من األغنام 
و200 رأس مـــن االبقار إضافة إلى 
4500 طـــن مـــن لحـــوم الدواجن و 
9300 طـــن مـــن اللحـــوم الحمـــراء 
المبـــردة والمجمـــدة لتغطية الطلب 
علـــى االضاحـــي. وأوضـــح حســـن 
وكميـــات  المواشـــي  عـــدد  “أن 
اللحـــوم التـــي تـــم توفيرهـــا تغطي 
االحتياجـــات المحلية خـــال فترة 
عيـــد األضحى المبـــارك “منوهًا إلى 
أن هذه الفترة تشهد إقباالً متزايًدا 
علـــى اللحـــوم، مثمنـــًا جهـــود تجار 
المواشـــي فـــي االلتـــزام بالشـــروط 
الصحيـــة المطلوبة من قبل الوكالة 
ومقدرًا لهم التعاون البناء في ضخ 

ســـلعة اللحوم الحيوانية باألسواق 
أمـــام المســـتهلك بمملكـــة البحريـــن 
والحـــرص علـــى عدم رفع األســـعار 

لكي تكون في متناول الجميع.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، ذكـــر وكيل 
الثروة الحيوانيـــة أن إدارة الرقابة 
الحيوانيـــة تضاعف عملها في هذه 
الفتـــرة، للتحقـــق مـــن اإلرســـاليات 
الحيوانيـــة التـــي تصل إلـــى مملكة 
البحريـــن علـــى اعتبـــار ان المحجر 
البيطـــري يعتبر خـــط الدفاع األول 
هـــذه  واردات  ســـامة  لضمـــان 
اإلرســـاليات بأنواعها ســـواء الحية 

أو المذبوحة.

استيراد ما يزيد على 40 ألف رأس من األغنام

المنامة - وزارة الداخلية

افتتح الرئيس التنفيـــذي للمركز الوطني 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  الســـيبراني  لألمـــن 
آل خليفـــة، ورشـــة عمـــل حـــول  محمـــد 
“مناقشـــة ضوابـــط األمن الســـيبراني في 
القطـــاع الصحـــي”، التـــي ينظمهـــا المركز 
الوطنـــي بالتعـــاون مـــع الهيئـــة الوطنيـــة 
الصحيـــة،  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
بحضـــور الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة مريم 
للعمليـــات  الرئيـــس  ونائـــب  الجاهمـــة، 
الســـيبرانية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن محمـــد 
التنفيذييـــن  والرؤســـاء  خليفـــة،  آل 
للمستشـــفيات الخاصة والمعنيين بتقنية 
المعلومـــات فـــي المؤسســـات الحكوميـــة 
والخاصـــة فـــي المملكة.وأعـــرب الشـــيخ 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفة عن شـــكره 

وتقديـــره لوزيـــر الداخلية لدعمـــه الدائم 
وتوجيهاته الســـديدة وحرصه واهتمامه 
بتنفيـــذ ومتابعـــة ما يرفع مســـتوى األمن 
الســـيبراني في مملكة البحريـــن، وتعزيز 
الازمـــة  اإلمكانيـــات  وتوفيـــر  القـــدرات 
للرصد والتصدي للتهديـــدات والمخاطر، 
وتوفير بيئة آمنة في الفضاء الســـيبراني 
للمملكـــة بمـــا يتماشـــى مـــع رؤيـــة مملكة 

تـــم  أنـــه  إلـــى  وأشـــار   .2030 البحريـــن 
فـــي الورشـــة مناقشـــة المســـودة األوليـــة 
الســـيبراني  األمـــن  ضوابـــط  لوثيقـــة 
والتـــي  الصحـــي،  للقطـــاع  الموجهـــة 
تتضمـــن المتطلبـــات الضروريـــة لتمكيـــن 
المستشـــفيات والمؤسســـات الصحية من 
حمايـــة أنظمتهـــا وشـــبكاتها وتطبيقاتهـــا 

وتعزيز األمن السيبراني لديها.

سلمان بن محمد: تعزيز اإلمكانات الالزمة لمجابهة التهديدات

مناقشة الضوابط األمنية للقطاع الصحي
المنامة - بنا

نظـــم الصندوق الملكي لشـــهداء الواجب 
رحلـــًة ترفيهيـــًة ألبناء الشـــهداء إلى دور 
التجـــاري  الســـيف  مجمـــع  فـــي  الســـينما 
مـــع شـــركة  بالتعـــاون  المنامـــة،  بمنطقـــة 
البحرين للســـينما، وشركة كريدي مكس، 
بحضـــور ممثلين عن قـــوة دفاع البحرين 
وزارة الداخليـــة، وذلك في إطار ما يوليه 
الصنـــدوق من اهتمـــاٍم بتقويـــة العاقات 
ومـــد أواصر التواصل مع أبناء الشـــهداء. 
وأســـرهم، عبـــر إقامة مختلـــف الفعاليات 

والمبادرات
وبهذه المناسبة، أكد مدير الجهاز اإلداري 
للصندوق الملكي لشهداء الواجب الشيخ 
خالـــد بـــن ســـلمان بـــن خالـــد آل خليفـــة 
علـــى  الصنـــدوق  يوليـــه  الـــذي  الحـــرص 

تنفيـــذ رؤى ملـــك البـــاد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  وتطلعـــات 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة في رعاية ابناء 
الشـــهداء بما بضمن الحياة الكريمة ألسر 

الشهداء وذويهم، مشيرًا إلى أن ذلك يعد 
أحد األهداف الســـامية للصندوق الملكي 
لشهداء الواجب، والتي يسعى لتحقيقها 
مـــن خـــال توفيـــر مختلف أوجـــه الدعم 
والحرص على تلبيـــة جميع االحتياجات 

الازمة ألبناء الشهداء.

“نظمها “الصندوق الملكي”  بالتعاون مع “البحرين للسينما”  و“كريدي مكس”

رحلــة ترفيهيــة ألبنـــاء الشهـــداء

local@albiladpress.com
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زيادة المساحات الخضراء ومضاعفة أشجار القرم

أولوية رئيسة في تنفيذ المشاريع للمناطق ذات الطبيعة البيئية

إعادة تأهيل المناطق الزراعية في السواحل والمحميات... المبارك وبن دينة:

أشاد بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء... وزير األشغال:

تفقد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل 
المبـــارك ووزيـــر النفـــط والبيئـــة المبعوث 
الخـــاص لشـــؤون المناخ محمـــد بن دينه، 
عددا من مشاتل استزراع نبات القرم في 
مملكـــة البحريـــن للوقوف علـــى جاهزية 
الوطنيـــة  األهـــداف  لتحقيـــق  المشـــاتل 
المتعلقـــة بالقطاع البيئي والزراعي ضمن 
المســـيرة التنموية الشـــاملة التي أرســـى 
حضـــرة  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  دعائمهـــا 
صاحب الحالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، والتـــي تحظى بمتابعة مســـتمرة 
من ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بحضـــور عـــدد من 

المســـؤولين في الوزارتيـــن والخبراء، إذ 
قاما بزراعة بذور أشجار القرم في مشتل 
وزيـــر  أكـــد  الزيـــارة،  وخـــال  البلديـــات. 
شـــؤون البلديات والزراعـــة على مواصلة 
الخضـــراء  المســـاحات  لزيـــادة  الجهـــود 

ومضاعفة أشجار القرم من أجل الحد من 
آثـــار تغير المناخ والمســـاهمة في تحقيق 
أهـــداف مملكة البحريـــن للوصول للحياد 
مشـــدًدا   ،2060 العـــام  بحلـــول  الصفـــري 
على أهمية العمـــل برؤية عملية متكاملة 

لبلوغ األهداف المنشـــودة وتنفيذ الخطة 
الوطنية للتشـــجير. من جهتـــه، أكد وزير 
النفـــط والبيئة المبعوث الخاص لشـــؤون 
المناخ أن مملكة البحرين وضعت خطًطا 
متكاملـــة للتكيـــف مـــع آثـــار تغيـــر المناخ 
إنفـــاًذا لمـــا جـــاء فـــي إعـــان ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
بالمؤتمـــر الســـادس والعشـــرين لألطراف 
فـــي اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة 
بشـــأن تغير المنـــاخ )COP26(، الذي عقد 
فـــي مدينـــة غاســـكو بالمملكـــة المتحدة 
فـــي نوفمبـــر 2022، عـــن التـــزام مملكـــة 
البحريـــن بالوصـــول إلى الحيـــاد الصفري 

بحلول العام 2060.

أشاد وزير األشغال إبراهيم الحواج بتوجيه 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة باعتبار المناطق ذات الطبيعة البيئية 
مـــن وادي البحيـــر التـــي تتســـم بتضاريســـها 

وتالها الصخرية محمية طبيعية.
تولـــي  الـــوزارة  إن  األشـــغال  وزيـــر  وقـــال 
المناطـــق ذات الطبيعـــة البيئيـــة أهمية بالغة 
وأولوية رئيســـة في تنفيذ المشـــاريع، منوهًا 
بأن الوزارة ستتخذ كل اإلجراءات لمواصلة 

أعمـــال التطويـــر والتنميـــة ومشـــاريع البنية 
التحتيـــة والخدميـــة فـــي وادي البحيـــر مـــع 
جميـــع الشـــركاء مـــع مراعـــاة الحفـــاظ علـــى 
المناطـــق المحميـــة ذات الطبيعة البيئية في 

الوادي والتي تتميز بتضاريسها المنفردة.
وذكـــر الوزيـــر أن الـــوزارة ماضية فـــي تنفيذ 
توجيهات صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، والراميـــة لتعزيـــز 
مســـيرة تطويـــر البنيـــة التحتية بمـــا يواكب 
النهضـــة العمرانية وتقديـــم أفضل الخدمات 

للمواطنين والمقيمين.
وأوضـــح وزيـــر األشـــغال أن الحفـــاظ علـــى 

فـــي  البيئيـــة والمناطـــق الطبيعيـــة  المعالـــم 
المملكـــة يمثل أولوية فـــي العمل، حيث يتم 
العمـــل على تنفيـــذ المشـــاريع وتطوير البنية 
التحتيـــة فـــي مختلـــف المناطق مـــع مراعاة 
مـــا تتميـــز بـــه المناطـــق مـــن مميـــزات بيئية 

وجغرافية.
وأكـــد الحـــواج أن تطويـــر البنيـــة التحتيـــة 
علـــى  الحفـــاظ  يضـــع  العمرانـــي  والتوســـع 
المعالم البيئيـــة والمناطق الطبيعية والتنوع 
الحكومـــة  رؤيـــة  وفـــق  أولويـــة  الجغرافـــي 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشيًا 

مع رؤية البحرين 2030.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة األشغال

إعالن مصليات العيد السبت عند الساعة 5.11 صباًحا
تخصيص بعض المدارس للجاليات... “السنية”:

أعلنـــت إدارة األوقـــاف الســـنية إنه وإحياًء لســـنة 
الرسول )ص( ســـتقام صاة عيد األضحى المبارك 
عند الخامســـة والحادية عشـــرة دقيقة )5:11( من 
صباح يوم السبت العاشر من ذي الحجة 1443 هـ، 

الموافق التاسع من شهر يوليو 2022م.
وأكـــدت األوقـــاف جاهزيـــة مصليـــات العيـــد على 
مســـتوى المملكـــة الســـتقبال المصليـــن، وحـــددت 
مجلـــس  رئيـــس  شـــكلها  التـــي  المصليـــات  لجنـــة 
األوقاف راشـــد الهاجري جميع المصليات الرئيسة 
إلـــى  إضافـــة  العيـــد،  صـــاة  فيهـــا  ســـتقام  التـــي 
مصليـــات الجاليـــات التي أعدتهـــا األوقاف لصاة 
عيـــد األضحى ببعض المدارس في أنحاء متفرقة 

من المملكة.
وهذه المصليات هي كالتالي:

1. مصلـــى العيـــد بالمحـــرق بالقـــرب مـــن مقبـــرة 
المحـــرق وســـيتم إغـــاق كل مـــن: جامـــع حمد بن 
علي كانـــو، جامع الغاوي، وجامع فاطمة الحوطي 
)فريـــج الحكومـــة( بالمحـــرق، وجامـــع مريـــم بنت 
جاســـم كانو بالبســـيتين “أريف”، جامع ظبية بنت 

راشد.
2. مصلى العيد بالبسيتين )الساية(: لن يتم إغاق 

الجوامع المحيطة بالمنطقة. 
3. ســـاحة قلعـــة عـــراد: لـــن يتـــم إغـــاق الجوامـــع 

المحيطة بالمنطقة.
4. مصلى العيد بالسلمانية: لن يتم إغاق الجوامع 

المحيطة بالمنطقة.
5. مصلى العيد بالرفاع الشرقي قرب قلعة الرفاع 
وســـيتم إغاق كل من: جامـــع القلعة، جامع لولوة 
بنـــت فـــارس آل خليفـــة؛ وجامـــع الشـــيخ ســـلمان 
)جامـــع ســـوق الرفاع(، جامع عبـــدهللا بن أحمد بن 

خليفة الغتم بالرفاع الشرقي.
6. مصلى العيد بالســـاحة المقابلة لمركز حمد كانو 
الصحـــي الـــدوار 17 بمدينة حمد: وســـيتم إغاق: 
جامـــع مصعب بـــن ُعميـــر رضي هللا عنـــه، وجامع 
عيســـى محمد علي، جامع معاوية بن أبي ســـفيان 

رضي هللا عنه.
7. مصلـــى العيـــد فـــي مركـــز شـــباب مدينـــة حمـــد 
الدوار الثاني وســـيتم إغاق كل من: جامع مدينة 
حمد، ومســـجد رملـــة بنت ابي ســـفيان رضي هللا 

عنها، مسجد أم سلمة رضي هللا عنها.
8. مصلـــى البديـــع بحديقة البديع: لـــن يتم إغاق 

الجوامع المحيطة بالمنطقة.
9. الساحة الشرقية لمسجد “ كبينة “ مدينة سلمان 

رقم: )3(: وسيتم إغاق الجامع الكبينة رقم: )1(.
10. الســـاحة الغربية لجامع حالة أم البيض طريق 
رقـــم 1540 مجمـــع 615 بحالـــة أم البيض: لن يتم 

إغاق الجوامع الُمحيطة.
11. كمـــا ســـتقام صـــاة العيـــد فـــي باقـــي جوامع 

المملكة الخاضعة إلشراف إدارة األوقاف السنية.
وأكدت اإلدارة أنها أعدت مصليات العيد وجهزتها 
بكامـــل ما تحتاجه مـــن فرش وأجهـــزة الكترونية 
المســـتلزمات،  مـــن  وغيرهـــا  وميـــاه  وكهربائيـــة 
وهيأتهـــا الســـتقبال المصليـــن، وذلـــك مـــن خـــال 
الجـــوالت الميدانيـــة لفريـــق العمـــل الـــذي شـــكلته 
اإلدارة مـــن قســـم الصيانة والخدمات الهندســـية؛ 

من أجل توفير وسائل الراحة للمصلين.
وقدمت اإلدارة جزيل شـــكرها للجهات الحكومية 
التـــي تعاونـــت معهـــا فـــي تجهيـــز مصليـــات العيد 
والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون  وزارة  وخاصـــة 
التـــي قامـــت بتنظيـــف الســـاحات التي تقـــام فيها 
المصليـــات، وهيئة الثقافـــة واآلثار لموافقتها على 
مصلـــي العيـــد فـــي قلعـــة عـــراد، ووزارة الداخلية 
بتوفيرهـــا حواجـــز الطـــرق والشـــرطة المجتمعية 
وشـــرطة المرور لهـــذه المصليـــات، ووزارة التربية 
والتعليـــم التـــي وافقـــت علـــى تجهيـــز مصليـــات 
الجاليات في مدارســـها ووزارة الشباب والرياضة 
وهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء، والجمعيـــات الخيريـــة 

ومراكز توعية الجاليات.
وكمـــا يتشـــرف رئيـــس وأعضاء المجلـــس وجميع 
منتســـبي إدارة األوقاف الســـنية أن يرفعوا لمقام 
ملـــك البـــاد المعظم صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزارء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، وإلى شعب البحرين الوفي أسمى 
آيـــات التهاني والتبريكات، ســـائلين المولى تعالى 
أن يعيـــد هذه األيام المباركة على شـــعب البحرين 
بالعـــزة واالزدهـــار وعلى األمة اإلســـامية جمعاء 

بالخير واليمن والبركات.

األوقاف السنية

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
وجميع العاملين في دار »                  «

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميلة

زينب سوار
في وفاة المغفور له  بإذن هللا

عمها
سائلين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان

بسم هللا الرحمن الرحيم

وصول 200 رأس 
من األبقار و4500 

دواجن و9300 طن 
“مبردة ومجمدة”

وزير األشغال د. خالد أحمد حسن
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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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أكـــد رئيس المجلس األعلى للصحـــة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفـــة حرص مملكة 
البحرين بقيادة ملك البالد المعّظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبمتابعة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى توفيـــر 
الخدمـــات الصحيـــة بأفضـــل جـــودة وأعلـــى كفاءة 

لجميع أفراد المجتمع وبمختلف الظروف.
جـــاء ذلك خـــالل اســـتقباله، بمكتبه بمقـــر المجلس 
األعلـــى للصحـــة صبـــاح أمـــس، وبحضـــور وزيـــرة 
الصحـــة جليلـــة الســـيد، المديـــر اإلقليمـــي لمنظمـــة 
الصحـــة العالميـــة إلقليـــم شـــرق المتوســـط أحمـــد 

المنظري، في إطار زيارته لمملكة البحرين.
وفي مســـتهل اللقاء، رّحـــب رئيس المجلس األعلى 
للصحة بالمنظري، مشـــيًدا بالدور المثمر الذي يقوم 

به المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلقليم 
شـــرق المتوسط، وبمســـتوى التعاون المقدم والذي 
ســـاهم فـــي تحقيـــق العديـــد مـــن النجاحـــات علـــى 
صعيـــد تنفيـــذ أبـــرز الخطـــط والمشـــاريع والبرامج 

الصحية المشتركة.
أطـــر وسياســـات  بأهميـــة مواصلـــة تفعيـــل  ونـــّوه 

العالميـــة،  الصحـــة  منّظمـــة  مـــع  الوثيقـــة  التعـــاون 
وتوثيـــق مـــا تـــّم إنجازه مـــن قصص نجـــاح تعكس 
فعاليـــة اإلجراءات المتخـــذة من أجل الحفاظ على 
التغطيـــة الصحية الشـــاملة والوقايـــة من األمراض 
المعديـــة واألمـــراض المزمنـــة والتصـــدي لمخاطـــر 
األوبئة وتقديم مســـتوى عاٍل من الكفاءة والجودة 

بالخدمات الصحية والوقائية.
وخـــالل اللقاء، تّم بحث واســـتعراض عدد من أبرز 
الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك، بحضور عدد 
من المســـؤولين بكّل مـــن المستشـــفيات الحكومية 
ومراكـــز الرعايـــة الصحية األوليـــة والهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحية حيث اســـتمع 
إلـــى  المتوســـط  شـــرق  إلقليـــم  اإلقليمـــي  المديـــر 
عرض وشـــرح مفصل حول آليات تطبيق مشـــروع 
الضمـــان الصحـــي ومـــا تـــم إنجـــازه وتحقيقـــه مـــن 
أهـــداف وتحديثات مهمة ضمـــن ذلك، كما تم بحث 
ومناقشة مختلف التطورات والمستجدات المحلية 
واإلقليميـــة والعالميـــة على صعيد جهـــود التصدي 

لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وبدوره، أشـــاد المنظري بتوجيهـــات حكومة مملكة 
البحرين برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وجهـــود الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس 

كورونـــا )كوفيد 19-( بقيادة رئيس المجلس األعلى 
للصحة، معربًا عن شـــكر وتقديـــر المكتب اإلقليمي 
للجهـــود المتميـــزة التـــي تقـــوم بها مملكـــة البحرين 
ضمـــن منظومتها الصحية والتي تعزز الثقة في كل 
مـــا يتم اتخـــاذه من خطوات وتجـــارب تواكب آخر 
المســـتجدات والتطورات الصحيـــة العالمية، والتي 
اســـتطاعت بفضل تلك الجهود والمبـــادرات تقديم 
نموذج يحتذى به في الترصد الوبائي واالســـتجابة 
بصـــور اســـتباقية لألزمـــات الصحيـــة.  وفـــي ختام 
اللقـــاء، أعرب المنظري عن خالص شـــكره وتقديره 
لرئيـــس المجلس األعلـــى للصحة ولوزيـــرة الصحة 
علـــى حســـن الوفـــادة واالســـتقبال، متمنيـــًا لكافـــة 
القطاعـــات الصحيـــة بمملكة البحريـــن كل التوفيق 
والنجـــاح فـــي مواصلـــة خطـــط التطويـــر الشـــاملة 
واســـتمرار التعـــاون والتنســـيق المشـــترك لتحقيـــق 

األهداف الصحية والتنموية على أكمل وجه.

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلة الســـيد، أّن 
مملكة البحرين ماضية في تعزيز شراكتها 
مـــع منظمـــة الصحـــة العالميـــة بمـــا يحّقق 
منوهـــًة  الُمشـــتركة،  الصحيـــة  األهـــداف 
بأهمية التعاون الفعال مع المنظمة ودوره 
فـــي تدعيم الجهود الرامية لتقدم القطاع 
الصحي واستدامته على مختلف الصعد، 
ال ســـيما مـــن خـــالل الجهـــود المشـــتركة 
للتصـــدي لألمـــراض واألوبئـــة بمـــا يحفظ 

صحة اإلنسان وسالمة المجتمعات. 
جاء ذلك خالل استقبالها، بمكتبها بوزارة 
الصحة صباح أمس، بحضور وكيل وزارة 
الصحـــة وليـــد المانـــع، المديـــر اإلقليمـــي 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة إلقليـــم شـــرق 
المتوســـط أحمد المنظري، وذلك بمناسبة 
زيارتـــه لمملكة البحرين في إطار عالقات 

التعـــاون الوثيقـــة بيـــن الجانبيـــن، والتـــي 
تهـــدف بشـــكل أساســـي إلـــى تعزيز ســـبل 
المنشـــودة  األهـــداف  التكامـــل وتحقيـــق 

ومتابعة المشاريع الصحية المشتركة.
وقالت الوزيرة إّن الشـــراكة ما بين مملكة 

البحريـــن ومنّظمـــة الصحـــة العالميـــة قـــد 
الــــ  المنظمـــة  مكتـــب  بافتتـــاح  ترّســـخت 
152 فـــي المملكـــة، والـــذي يأتـــي تتويجًا 
التنســـيق  وأوجـــه  المتميـــزة  للعالقـــات 
والتعـــاون المشـــترك بين مملكـــة البحرين 

ومنظمة الصحة العالمية على مدى عقود 
طويلة.

بجهـــود  المنظـــري  نـــّوه  جهتـــه،  ومـــن 
المنظومـــة الصحية في مملكـــة البحرين، 
ومتميـــز  بـــارز  دور  مـــن  بـــه  تقـــوم  ومـــا 

علـــى صعيـــد تحقيـــق األهـــداف الصحية 
المنشـــودة والمساعي المشـــتركة، مشيدًا 
ومـــا  بالمملكـــة  الصحـــي  النظـــام  بمتانـــة 
قدمتـــه مـــن جهود اســـتثنائية خـــالل كل 
مراحـــل التصدي لجائحة فيروس كورونا 

نموذجـــًا  بذلـــك  لتجســـد   )19  - )كوفيـــد 
الصعيديـــن  علـــى  بـــه  يحتـــذى  متميـــزًا 
اإلقليمـــي والدولـــي فـــي مجـــال تطبيـــق 
الخطـــط االســـتباقية وتنفيـــذ اإلجراءات 
الوقائيـــة الكفيلـــة بضمـــان الحفـــاظ على 
صحـــة المواطنين والمقيمين وبمســـتوى 
عاٍل مـــن المهنية، وبما يبـــرز نجاح الرؤى 
التـــي تســـير عليهـــا مملكـــة  والتوجهـــات 

البحرين بكّل كفاءة واقتدار.
بحـــث  تـــم  المشـــترك  اللقـــاء  وخـــالل 
ومناقشـــة عـــدد مـــن أهـــم الموضوعـــات 
المهّمة على مستوى بلدان اإلقليم، وسبل 
المضـــي قدمـــًا في تنفيـــذ الـــرؤى وتقييم 
الوبائـــي  بالترصـــد  المرتبطـــة  البرامـــج 
والصحـــة العامـــة ومتابعـــة المســـتجدات 
والتحديـــات وحاالت الطـــوارئ في إقليم 

شرق المتوسط.

دعت وزيرة الصحة جليلة السيد إلى ضرورة أخذ 
المشـــورة الطبيـــة لألفـــراد الراغبين بالســـفر خالل 
هـــذه الفترة من مراكز الرعايـــة الصحية للتأكد من 
اللقاحات المناســـبة قبل زيـــارة بعض الدول، وأخذ 
جرعـــة اللقـــاح المناســـب قبل أســـبوعين من موعد 
الســـفر علـــى أقـــل تقديـــر، إضافـــة إلى أهميـــة أخذ 
اللقاحـــات المضـــادة لألمراض المزمنـــة ومنها لقاح 
اإلنفلونزا الموسمية في موسمها السنوي لمكافحة 
األمراض والوقاية من المخاطر الصحية خصوصًا 
لفئة كبار المواطنين “المســـنين” والنســـاء الحوامل 

واألطفال لتفادي المخاطر التي تؤثر الصحة.
 جاء ذلك في ردها على أسئلة “البالد” في المؤتمر 
الصحافي الذي عقد مســـاء أمس بمركز ولي العهد 
للتدريب والبحوث الطبية بالمستشـــفى العســـكري 
على هامش زيارة المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة 
المملكـــة  إلـــى  المتوســـط  شـــرق  إلقليـــم  العالميـــة 
الســـتعراض نجـــاح البحرين في التصـــدي لجائحة 

فيروس كورونا )كوفيد - 19(.
مشـــروع  نتائـــج  عـــن  “البـــالد”  ســـؤال  علـــى  وردًا 
الجينـــوم الـــذي تـــم إطالقـــه منـــذ أكثر مـــن عامين 
ونصـــف تقريبـــًا، قالت الوزيـــرة في ردهـــا لـ”البالد” 
بلـــغ عدد العينات التي تم أخذهـــا أكثر من 30 ألف 
عينة دم وتمت المشـــاركة في الدراسات واألبحاث 
مـــع جامعـــة هارفـــارد بهـــدف وضع خارجـــة تصور 
جينـــي لألمـــراض وطـــرق عالجهـــا ومكافحتها في 
المســـتقبل، حيـــث يعتبـــر المشـــروع من المشـــاريع 
الصحيـــة الضخمـــة في المملكـــة، والتي ستســـاعد 
علـــى الوقـــوف للحـــد من بعـــض األمـــراض النادرة، 
حيث مازال العمل جاٍر للتنســـيق عبر الشـــراكة مع 
بعـــض الجهـــات للتأكد مـــن النتائج قبل مشـــاركتها 
مـــع األفراد المتقدميـــن، كما مازالت أبـــواب تقديم 
عينـــات دم لمشـــروع الجينـــوم مفتوحـــة للراغبين 

بتسليم عينات لتحليلها.
وتابعت وزيرة الصحة في ردها على أسئلة “البالد” 
عـــن مدى فاعلية أخذ اإلنفلونزا الموســـمية بجانب 
لقـــاح مكافحـــة وبـــاء “كوفيـــد - 19” المســـتجد، إذ 
قالـــت الفيروســـان مختلفان ويؤثـــران على الجهاز 
التنفسي ويســـببان مضاعفات، وعليه ننصح بأخذ 
لقـــاح اإلنفلونـــزا الموســـمية فـــي الوقت المناســـب 
لـــذوي األمـــراض المزمنـــة التـــي تتأثـــر  خصوصـــًا 

مناعتهم وذلك لتقليـــل مخاطر االلتهابات الرئوية، 
إذ ال توجـــد دراســـات تفصيلـــة عن اآلثـــار في حال 
أخذ لقـــاح اإلنفلونزا الموســـمية بالتزامـــن مع لقاح 
مكافحة كورونا، لكن منظمة الصحة العالمية تدعو 
بشـــكل مســـتمر إلى أخذ لقاح اإلنفلونزا الموسمية 

في الموسم الذي يتم فيه توفير اللقاحات.
وقالت الوزيرة في المؤتمر  يحظى القطاع الصحي 
فـــي البحرين من دعم كبيـــر واهتمام متواصل في 
ظّل المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة ملك البالد 
المعّظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة ومســـاندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، ما أسهم في تحقيق سلسلة من اإلنجازات 
الرائدة بهذا القطـــاع بما يلّبي التطلعات واألهداف 
التنموية والتغطية الصحية الشاملة، حيث الرؤية 
الثاقبـــة وتوجيهـــات حضرة صاحـــب الجاللة ملك 
البالد المعّظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء، للجهود الوطنية منذ 
بـــدء جائحـــة فيـــروس كورونـــا وحتى اليـــوم، كان 
لهـــا عظيم األثر في حفظ صحة وســـالمة المجتمع 
البحرينـــي وتطويـــر الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة 
علـــى جميـــع المســـتويات، ممـــا جعـــل البحرين في 
مقدمـــة الدول في المجال الصحي، وحظيت بذلك 
على إشـــادات أممية واسعة على المستوى المحلي 

واالقليمي والعالمي.
وأعربت عن فخرها بإطالق منظمة الصحة العالمية 

فيـــروس  فـــي مواجهـــة  البحريـــن  لتقريـــر جهـــود 
كورونـــا، والـــذي يوثق االســـتجابة اإلســـتراتيجية 
لمملكـــة البحرين للفيـــروس وجهودها في التصّدي 
لـــه، من خالل التأهب واالســـتجابة المبكرة، معّبرة 
عـــن فخـــر مملكـــة البحريـــن واعتزازها بـــأن تكون 
مـــن أوائـــل الـــدول التي توّثـــق تجربـــة التعامل مع 

كوفيد19-.

قبل أول حالة

وأفـــادت الوزيرة بأنه وقبل تســـجيل أول حالة في 
البحريـــن، تم وضع إســـتراتيجية إعالمية متكاملة 
من خـــالل اعتماد وتفعيـــل دليل األزمـــات لإلعالم 
واالتصال إلدارة األزمة إعالميًا والتعامل اإلعالمي 
الســـيناريوهات  بـــكل  التحـــدي  لمواجهـــة  األمثـــل 
إطـــالق  بجانـــب  وآنيـــًا،  اســـتباقيًا  المتوقعـــة 
الحمـــالت التوعوية المســـتمرة والمتجددة حســـب 
المســـتجدات؛ والتي من خاللهـــا أيضًا يتم اإلعالن 
المســـتمر عن جميع اإلحصاءات والمعلومات بدقة 
وشـــفافية وعلى مدار الســـاعة من خـــالل مختلف 
وســـائل اإلعـــالم وبلغـــات متعددة، مشـــيرًة إلى أنه 
قبل رصد الحالة األولى، تم تشكيل الفريق الوطني 
الطبي لمكافحة )كوفيد19-( وإطالق حملة وطنية 
متعددة اللغات لمكافحة انتشـــار الفيروس وتعزيز 
الوعـــي المجتمعي مع التوجيه الفني بشـــأن كيفية 
الوقاية، وعند اكتشـــاف الحالـــة األولى، كانت فرق 
العمـــل جاهـــزة لالنطـــالق فـــي اســـتجابة حكومية 

كاملـــة، بفضـــل القيـــادة الحكيمـــة والنهج الشـــامل 
للرعايـــة الصحيـــة، حيث شـــهدت مملكـــة البحرين 
دعمـــًا مجتمعيـــًا ملحوظـــًا، وتـــم تســـجيل أكثر من 
50 ألـــف متطـــوع عبـــر المنصـــة الوطنيـــة لمواجهة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(. 
“التتبـــع،  منهجيـــة  اتبعـــت  المملكـــة  أن  وأضافـــت 
الفحـــص، العـــالج” لحصـــر المخالطيـــن والحـــد من 
انتشـــار الفيروس في المجتمع، إضافة إلى تكثيف 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  العشـــوائية  الفحوصـــات 
المملكـــة، ووفـــرت البحريـــن مجانـــًا الفحوصـــات، 
والمقيميـــن،  للمواطنيـــن  والتطعيـــم  والعـــالج، 
ممـــا جعلهـــا تحظـــى بمكانـــة ســـّباقة على مســـتوى 
العالـــم مـــن حيـــث نســـبة الفحوصـــات والتعافـــي 
والتطعيمات، وتوفير فحوصـــات مختبرية يومية 
تتجـــاوز 30 ألف فحـــص في اليوم للكشـــف المبكر 
عن الحاالت القائمة لســـرعة الوصول إليها وسرعة 

عالجها وتعافيها.
وأشـــارت إلى البرتوكـــوالت العالجية والتطعيمات 
المتنوعـــة مـــع إتاحة حريـــة االختيـــار للجميع، كما 
أكدت على أهمية اســـتكمال الجرعات حسب الفئة 
العمريـــة والحالـــة الصحيـــة، مضيفـــًة أن المملكـــة 
حرصت على تعزيز التحّول الرقمي لكل الخدمات 
الحكوميـــة بما يعـــزز من جودتها ويدعـــم كفاءتها، 
إلـــى جانـــب توســـيع نطـــاق المنّصـــات اإللكترونية 
تطبيـــق  تدشـــين  أبرزهـــا  ومـــن  والتكنولوجيـــة، 
“مجتمع واعي” عبر الهواتف الذكية لرصد الحاالت 
وتتبعهـــا، وعالجهـــا، باإلضافـــة إلى االســـتثمار في 

العنصر البشري وتمكين الكوادر ودعم البحوث.
وعلى صعيد جهود المملكة الدولية، بينت الوزيرة 
أن البحريـــن حرصت علـــى تعزيز التعـــاون الدولي 
دول  لمختلـــف  للجائحـــة  التصـــدي  جهـــود  لدعـــم 
العالم بما يســـهم في القضاء على الجائحة عالميًا، 
مؤّكـــدة أن مملكة البحرين قّدمـــت نموذجًا متميزًا 
عبـــر جهودهـــا المتنوعـــة الحتـــواء ومنـــع انتشـــار 
الفيـــروس حفاظًا على صحة وســـالمة المواطنين 
والمقيمين، من خالل تشكيل فريق وطني لتطوير 
وتنفيذ إســـتراتيجية وطنية شاملة الحتواء ومنع 
انتشـــار الفيروس إلى جانـــب وضع الخطط لتعزيز 
التشـــخيص والرصـــد والمتابعـــة، وتأميـــن  آليـــات 
واتخاذهـــا  المبكـــر  البحريـــن  واســـتعداد  المنافـــذ، 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كل 

المتوائمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
الصحـــة  لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  أعـــرب  وبـــدوره، 
العالمية  تيدروس أدهانوم غيبريســـوس في كلمة 
مرئيـــة، عـــن شـــكره وتقديره إلـــى مملكـــة البحرين 
المعّظـــم،  البـــالد  ملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  بقيـــادة 
وحكومتهـــا برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، لحرصها على تبادل 
الخبـــرات في المجـــال الصحي، متطّلعًا الســـتفادة 
البلـــدان األخـــرى فـــي منطقة شـــرق المتوســـط من 
تجربـــة البحريـــن الرائدة والنموذجيـــة، ومؤكدًا أن 
نجاح البحرين في احتواء انتشار فيروس كورونا 
هو نتيجة لالستعدادات المبكرة وتغطية التطعيم 
العالية واالســـتمرار في تقديـــم الخدمات الصحية 
األساســـية من قبل كوادر وطنيـــة مؤّهلة تزخر بها 

المملكة.
إلـــى ذلك، أشـــاد المديـــر اإلقليمي لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة إلقليم شـــرق المتوســـط أحمـــد المنظري، 
بالتعـــاون رفيع المســـتوى بين القطاعـــات الصحية 
بمملكـــة البحريـــن ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة فـــي 
االســـتجابة لجائحـــة فيـــروس كورونـــا معربـــًا عـــن 
تقديـــره للجهـــود المنســـقة والفاعلـــة التي شـــهدها 
خـــالل زيارتـــه لعدد مـــن المرافـــق الصحيـــة والتي 
تعكـــس اهتمام مملكـــة البحرين وكفاءتهـــا العالية 
في الجانب الصحـــي، الفتًا إلى أن مملكة البحرين 
للتصـــدي  المرنـــة  اســـتجابتها  خـــالل  مـــن  أثبتـــت 
للفيروس أنها تتمّتع بقطاع صحي متطّور، مشـــيرًا 
إلـــى أن وجـــود المكتـــب القطـــري لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة علـــى أرض مملكـــة البحرين، دعـــم إعداد 
تقرير مفصل عن اإلســـتراتيجية التشغيلية لمملكة 

البحرين في احتواء انتشار فيروس كورونا.
وأّكـــد المنظـــري، أهميـــة توثيـــق تجربـــة البحريـــن 
فـــي التصدي لفيروس كورونا، الفتـــًا إلى أنه وعبر 
التقرير، تســـعى منظمة الصحـــة العالمية إلى زيادة 
التواصل وتبادل الدروس المستفادة بين العاملين 
منطقـــة  داخـــل  الصحيـــة  الطـــوارئ  مجـــال  فـــي 
الشـــرق المتوســـط التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
وخارجها، مشـــيرًا إلى أن التقرير يؤكد قوة ومتانة 
ومرونة القطاع الصحي في البحرين وقدرتها على 
تبادل أفضل الممارســـات العالميـــة وتعزيز التأهب 
للطـــوارئ الصحيـــة واالســـتجابة لهـــا فـــي مختلف 

الظروف االستثنائية.

المجلس األعلى للصحة

المنامة - وزارة الصحة

توفير الخدمات الصحية لجميع األفراد وبمختلف الظروف

البحرين نموذج دولي يحتذى في تنفيذ اإلجراءات الوقائية

“الصحة العالمية”: تجربة البحرين للتعامل مع “كوفيد 19” تخطت حدودها

تفعيل سياسات التعاون مع “الصحة العالمية”... محمد بن عبداهلل:

السيد: ماضون في تعزيز الشراكة مع المنظمة... “الصحة العالمية”:

وزيرة الصحة لـ “^”... 30 ألف مشارك بمشروع جينوم

جانب من المؤتمر الصحافي أمس
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أكـــد رئيس المجلس األعلى للصحـــة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفـــة حرص مملكة 
البحرين بقيادة ملك البالد المعّظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبمتابعة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى توفيـــر 
الخدمـــات الصحيـــة بأفضـــل جـــودة وأعلـــى كفاءة 

لجميع أفراد المجتمع وبمختلف الظروف.
جـــاء ذلك خـــالل اســـتقباله، بمكتبه بمقـــر المجلس 
األعلـــى للصحـــة صبـــاح أمـــس، وبحضـــور وزيـــرة 
الصحـــة جليلـــة الســـيد، المديـــر اإلقليمـــي لمنظمـــة 
الصحـــة العالميـــة إلقليـــم شـــرق المتوســـط أحمـــد 

المنظري، في إطار زيارته لمملكة البحرين.
وفي مســـتهل اللقاء، رّحـــب رئيس المجلس األعلى 
للصحة بالمنظري، مشـــيًدا بالدور المثمر الذي يقوم 

به المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلقليم 
شـــرق المتوسط، وبمســـتوى التعاون المقدم والذي 
ســـاهم فـــي تحقيـــق العديـــد مـــن النجاحـــات علـــى 
صعيـــد تنفيـــذ أبـــرز الخطـــط والمشـــاريع والبرامج 

الصحية المشتركة.
أطـــر وسياســـات  بأهميـــة مواصلـــة تفعيـــل  ونـــّوه 

العالميـــة،  الصحـــة  منّظمـــة  مـــع  الوثيقـــة  التعـــاون 
وتوثيـــق مـــا تـــّم إنجازه مـــن قصص نجـــاح تعكس 
فعاليـــة اإلجراءات المتخـــذة من أجل الحفاظ على 
التغطيـــة الصحية الشـــاملة والوقايـــة من األمراض 
المعديـــة واألمـــراض المزمنـــة والتصـــدي لمخاطـــر 
األوبئة وتقديم مســـتوى عاٍل من الكفاءة والجودة 

بالخدمات الصحية والوقائية.
وخـــالل اللقاء، تّم بحث واســـتعراض عدد من أبرز 
الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك، بحضور عدد 
من المســـؤولين بكّل مـــن المستشـــفيات الحكومية 
ومراكـــز الرعايـــة الصحية األوليـــة والهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحية حيث اســـتمع 
إلـــى  المتوســـط  شـــرق  إلقليـــم  اإلقليمـــي  المديـــر 
عرض وشـــرح مفصل حول آليات تطبيق مشـــروع 
الضمـــان الصحـــي ومـــا تـــم إنجـــازه وتحقيقـــه مـــن 
أهـــداف وتحديثات مهمة ضمـــن ذلك، كما تم بحث 
ومناقشة مختلف التطورات والمستجدات المحلية 
واإلقليميـــة والعالميـــة على صعيد جهـــود التصدي 

لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وبدوره، أشـــاد المنظري بتوجيهـــات حكومة مملكة 
البحرين برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وجهـــود الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس 

كورونـــا )كوفيد 19-( بقيادة رئيس المجلس األعلى 
للصحة، معربًا عن شـــكر وتقديـــر المكتب اإلقليمي 
للجهـــود المتميـــزة التـــي تقـــوم بها مملكـــة البحرين 
ضمـــن منظومتها الصحية والتي تعزز الثقة في كل 
مـــا يتم اتخـــاذه من خطوات وتجـــارب تواكب آخر 
المســـتجدات والتطورات الصحيـــة العالمية، والتي 
اســـتطاعت بفضل تلك الجهود والمبـــادرات تقديم 
نموذج يحتذى به في الترصد الوبائي واالســـتجابة 
بصـــور اســـتباقية لألزمـــات الصحيـــة.  وفـــي ختام 
اللقـــاء، أعرب المنظري عن خالص شـــكره وتقديره 
لرئيـــس المجلس األعلـــى للصحة ولوزيـــرة الصحة 
علـــى حســـن الوفـــادة واالســـتقبال، متمنيـــًا لكافـــة 
القطاعـــات الصحيـــة بمملكة البحريـــن كل التوفيق 
والنجـــاح فـــي مواصلـــة خطـــط التطويـــر الشـــاملة 
واســـتمرار التعـــاون والتنســـيق المشـــترك لتحقيـــق 

األهداف الصحية والتنموية على أكمل وجه.

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلة الســـيد، أّن 
مملكة البحرين ماضية في تعزيز شراكتها 
مـــع منظمـــة الصحـــة العالميـــة بمـــا يحّقق 
منوهـــًة  الُمشـــتركة،  الصحيـــة  األهـــداف 
بأهمية التعاون الفعال مع المنظمة ودوره 
فـــي تدعيم الجهود الرامية لتقدم القطاع 
الصحي واستدامته على مختلف الصعد، 
ال ســـيما مـــن خـــالل الجهـــود المشـــتركة 
للتصـــدي لألمـــراض واألوبئـــة بمـــا يحفظ 

صحة اإلنسان وسالمة المجتمعات. 
جاء ذلك خالل استقبالها، بمكتبها بوزارة 
الصحة صباح أمس، بحضور وكيل وزارة 
الصحـــة وليـــد المانـــع، المديـــر اإلقليمـــي 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة إلقليـــم شـــرق 
المتوســـط أحمد المنظري، وذلك بمناسبة 
زيارتـــه لمملكة البحرين في إطار عالقات 

التعـــاون الوثيقـــة بيـــن الجانبيـــن، والتـــي 
تهـــدف بشـــكل أساســـي إلـــى تعزيز ســـبل 
المنشـــودة  األهـــداف  التكامـــل وتحقيـــق 

ومتابعة المشاريع الصحية المشتركة.
وقالت الوزيرة إّن الشـــراكة ما بين مملكة 

البحريـــن ومنّظمـــة الصحـــة العالميـــة قـــد 
الــــ  المنظمـــة  مكتـــب  بافتتـــاح  ترّســـخت 
152 فـــي المملكـــة، والـــذي يأتـــي تتويجًا 
التنســـيق  وأوجـــه  المتميـــزة  للعالقـــات 
والتعـــاون المشـــترك بين مملكـــة البحرين 

ومنظمة الصحة العالمية على مدى عقود 
طويلة.

بجهـــود  المنظـــري  نـــّوه  جهتـــه،  ومـــن 
المنظومـــة الصحية في مملكـــة البحرين، 
ومتميـــز  بـــارز  دور  مـــن  بـــه  تقـــوم  ومـــا 

علـــى صعيـــد تحقيـــق األهـــداف الصحية 
المنشـــودة والمساعي المشـــتركة، مشيدًا 
ومـــا  بالمملكـــة  الصحـــي  النظـــام  بمتانـــة 
قدمتـــه مـــن جهود اســـتثنائية خـــالل كل 
مراحـــل التصدي لجائحة فيروس كورونا 

نموذجـــًا  بذلـــك  لتجســـد   )19  - )كوفيـــد 
الصعيديـــن  علـــى  بـــه  يحتـــذى  متميـــزًا 
اإلقليمـــي والدولـــي فـــي مجـــال تطبيـــق 
الخطـــط االســـتباقية وتنفيـــذ اإلجراءات 
الوقائيـــة الكفيلـــة بضمـــان الحفـــاظ على 
صحـــة المواطنين والمقيمين وبمســـتوى 
عاٍل مـــن المهنية، وبما يبـــرز نجاح الرؤى 
التـــي تســـير عليهـــا مملكـــة  والتوجهـــات 

البحرين بكّل كفاءة واقتدار.
بحـــث  تـــم  المشـــترك  اللقـــاء  وخـــالل 
ومناقشـــة عـــدد مـــن أهـــم الموضوعـــات 
المهّمة على مستوى بلدان اإلقليم، وسبل 
المضـــي قدمـــًا في تنفيـــذ الـــرؤى وتقييم 
الوبائـــي  بالترصـــد  المرتبطـــة  البرامـــج 
والصحـــة العامـــة ومتابعـــة المســـتجدات 
والتحديـــات وحاالت الطـــوارئ في إقليم 

شرق المتوسط.

دعت وزيرة الصحة جليلة السيد إلى ضرورة أخذ 
المشـــورة الطبيـــة لألفـــراد الراغبين بالســـفر خالل 
هـــذه الفترة من مراكز الرعايـــة الصحية للتأكد من 
اللقاحات المناســـبة قبل زيـــارة بعض الدول، وأخذ 
جرعـــة اللقـــاح المناســـب قبل أســـبوعين من موعد 
الســـفر علـــى أقـــل تقديـــر، إضافـــة إلى أهميـــة أخذ 
اللقاحـــات المضـــادة لألمراض المزمنـــة ومنها لقاح 
اإلنفلونزا الموسمية في موسمها السنوي لمكافحة 
األمراض والوقاية من المخاطر الصحية خصوصًا 
لفئة كبار المواطنين “المســـنين” والنســـاء الحوامل 

واألطفال لتفادي المخاطر التي تؤثر الصحة.
 جاء ذلك في ردها على أسئلة “البالد” في المؤتمر 
الصحافي الذي عقد مســـاء أمس بمركز ولي العهد 
للتدريب والبحوث الطبية بالمستشـــفى العســـكري 
على هامش زيارة المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة 
المملكـــة  إلـــى  المتوســـط  شـــرق  إلقليـــم  العالميـــة 
الســـتعراض نجـــاح البحرين في التصـــدي لجائحة 

فيروس كورونا )كوفيد - 19(.
مشـــروع  نتائـــج  عـــن  “البـــالد”  ســـؤال  علـــى  وردًا 
الجينـــوم الـــذي تـــم إطالقـــه منـــذ أكثر مـــن عامين 
ونصـــف تقريبـــًا، قالت الوزيـــرة في ردهـــا لـ”البالد” 
بلـــغ عدد العينات التي تم أخذهـــا أكثر من 30 ألف 
عينة دم وتمت المشـــاركة في الدراسات واألبحاث 
مـــع جامعـــة هارفـــارد بهـــدف وضع خارجـــة تصور 
جينـــي لألمـــراض وطـــرق عالجهـــا ومكافحتها في 
المســـتقبل، حيـــث يعتبـــر المشـــروع من المشـــاريع 
الصحيـــة الضخمـــة في المملكـــة، والتي ستســـاعد 
علـــى الوقـــوف للحـــد من بعـــض األمـــراض النادرة، 
حيث مازال العمل جاٍر للتنســـيق عبر الشـــراكة مع 
بعـــض الجهـــات للتأكد مـــن النتائج قبل مشـــاركتها 
مـــع األفراد المتقدميـــن، كما مازالت أبـــواب تقديم 
عينـــات دم لمشـــروع الجينـــوم مفتوحـــة للراغبين 

بتسليم عينات لتحليلها.
وتابعت وزيرة الصحة في ردها على أسئلة “البالد” 
عـــن مدى فاعلية أخذ اإلنفلونزا الموســـمية بجانب 
لقـــاح مكافحـــة وبـــاء “كوفيـــد - 19” المســـتجد، إذ 
قالـــت الفيروســـان مختلفان ويؤثـــران على الجهاز 
التنفسي ويســـببان مضاعفات، وعليه ننصح بأخذ 
لقـــاح اإلنفلونـــزا الموســـمية فـــي الوقت المناســـب 
لـــذوي األمـــراض المزمنـــة التـــي تتأثـــر  خصوصـــًا 

مناعتهم وذلك لتقليـــل مخاطر االلتهابات الرئوية، 
إذ ال توجـــد دراســـات تفصيلـــة عن اآلثـــار في حال 
أخذ لقـــاح اإلنفلونزا الموســـمية بالتزامـــن مع لقاح 
مكافحة كورونا، لكن منظمة الصحة العالمية تدعو 
بشـــكل مســـتمر إلى أخذ لقاح اإلنفلونزا الموسمية 

في الموسم الذي يتم فيه توفير اللقاحات.
وقالت الوزيرة في المؤتمر  يحظى القطاع الصحي 
فـــي البحرين من دعم كبيـــر واهتمام متواصل في 
ظّل المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة ملك البالد 
المعّظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة ومســـاندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، ما أسهم في تحقيق سلسلة من اإلنجازات 
الرائدة بهذا القطـــاع بما يلّبي التطلعات واألهداف 
التنموية والتغطية الصحية الشاملة، حيث الرؤية 
الثاقبـــة وتوجيهـــات حضرة صاحـــب الجاللة ملك 
البالد المعّظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء، للجهود الوطنية منذ 
بـــدء جائحـــة فيـــروس كورونـــا وحتى اليـــوم، كان 
لهـــا عظيم األثر في حفظ صحة وســـالمة المجتمع 
البحرينـــي وتطويـــر الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة 
علـــى جميـــع المســـتويات، ممـــا جعـــل البحرين في 
مقدمـــة الدول في المجال الصحي، وحظيت بذلك 
على إشـــادات أممية واسعة على المستوى المحلي 

واالقليمي والعالمي.
وأعربت عن فخرها بإطالق منظمة الصحة العالمية 

فيـــروس  فـــي مواجهـــة  البحريـــن  لتقريـــر جهـــود 
كورونـــا، والـــذي يوثق االســـتجابة اإلســـتراتيجية 
لمملكـــة البحرين للفيـــروس وجهودها في التصّدي 
لـــه، من خالل التأهب واالســـتجابة المبكرة، معّبرة 
عـــن فخـــر مملكـــة البحريـــن واعتزازها بـــأن تكون 
مـــن أوائـــل الـــدول التي توّثـــق تجربـــة التعامل مع 

كوفيد19-.

قبل أول حالة

وأفـــادت الوزيرة بأنه وقبل تســـجيل أول حالة في 
البحريـــن، تم وضع إســـتراتيجية إعالمية متكاملة 
من خـــالل اعتماد وتفعيـــل دليل األزمـــات لإلعالم 
واالتصال إلدارة األزمة إعالميًا والتعامل اإلعالمي 
الســـيناريوهات  بـــكل  التحـــدي  لمواجهـــة  األمثـــل 
إطـــالق  بجانـــب  وآنيـــًا،  اســـتباقيًا  المتوقعـــة 
الحمـــالت التوعوية المســـتمرة والمتجددة حســـب 
المســـتجدات؛ والتي من خاللهـــا أيضًا يتم اإلعالن 
المســـتمر عن جميع اإلحصاءات والمعلومات بدقة 
وشـــفافية وعلى مدار الســـاعة من خـــالل مختلف 
وســـائل اإلعـــالم وبلغـــات متعددة، مشـــيرًة إلى أنه 
قبل رصد الحالة األولى، تم تشكيل الفريق الوطني 
الطبي لمكافحة )كوفيد19-( وإطالق حملة وطنية 
متعددة اللغات لمكافحة انتشـــار الفيروس وتعزيز 
الوعـــي المجتمعي مع التوجيه الفني بشـــأن كيفية 
الوقاية، وعند اكتشـــاف الحالـــة األولى، كانت فرق 
العمـــل جاهـــزة لالنطـــالق فـــي اســـتجابة حكومية 

كاملـــة، بفضـــل القيـــادة الحكيمـــة والنهج الشـــامل 
للرعايـــة الصحيـــة، حيث شـــهدت مملكـــة البحرين 
دعمـــًا مجتمعيـــًا ملحوظـــًا، وتـــم تســـجيل أكثر من 
50 ألـــف متطـــوع عبـــر المنصـــة الوطنيـــة لمواجهة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(. 
“التتبـــع،  منهجيـــة  اتبعـــت  المملكـــة  أن  وأضافـــت 
الفحـــص، العـــالج” لحصـــر المخالطيـــن والحـــد من 
انتشـــار الفيروس في المجتمع، إضافة إلى تكثيف 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  العشـــوائية  الفحوصـــات 
المملكـــة، ووفـــرت البحريـــن مجانـــًا الفحوصـــات، 
والمقيميـــن،  للمواطنيـــن  والتطعيـــم  والعـــالج، 
ممـــا جعلهـــا تحظـــى بمكانـــة ســـّباقة على مســـتوى 
العالـــم مـــن حيـــث نســـبة الفحوصـــات والتعافـــي 
والتطعيمات، وتوفير فحوصـــات مختبرية يومية 
تتجـــاوز 30 ألف فحـــص في اليوم للكشـــف المبكر 
عن الحاالت القائمة لســـرعة الوصول إليها وسرعة 

عالجها وتعافيها.
وأشـــارت إلى البرتوكـــوالت العالجية والتطعيمات 
المتنوعـــة مـــع إتاحة حريـــة االختيـــار للجميع، كما 
أكدت على أهمية اســـتكمال الجرعات حسب الفئة 
العمريـــة والحالـــة الصحيـــة، مضيفـــًة أن المملكـــة 
حرصت على تعزيز التحّول الرقمي لكل الخدمات 
الحكوميـــة بما يعـــزز من جودتها ويدعـــم كفاءتها، 
إلـــى جانـــب توســـيع نطـــاق المنّصـــات اإللكترونية 
تطبيـــق  تدشـــين  أبرزهـــا  ومـــن  والتكنولوجيـــة، 
“مجتمع واعي” عبر الهواتف الذكية لرصد الحاالت 
وتتبعهـــا، وعالجهـــا، باإلضافـــة إلى االســـتثمار في 

العنصر البشري وتمكين الكوادر ودعم البحوث.
وعلى صعيد جهود المملكة الدولية، بينت الوزيرة 
أن البحريـــن حرصت علـــى تعزيز التعـــاون الدولي 
دول  لمختلـــف  للجائحـــة  التصـــدي  جهـــود  لدعـــم 
العالم بما يســـهم في القضاء على الجائحة عالميًا، 
مؤّكـــدة أن مملكة البحرين قّدمـــت نموذجًا متميزًا 
عبـــر جهودهـــا المتنوعـــة الحتـــواء ومنـــع انتشـــار 
الفيـــروس حفاظًا على صحة وســـالمة المواطنين 
والمقيمين، من خالل تشكيل فريق وطني لتطوير 
وتنفيذ إســـتراتيجية وطنية شاملة الحتواء ومنع 
انتشـــار الفيروس إلى جانـــب وضع الخطط لتعزيز 
التشـــخيص والرصـــد والمتابعـــة، وتأميـــن  آليـــات 
واتخاذهـــا  المبكـــر  البحريـــن  واســـتعداد  المنافـــذ، 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كل 

المتوائمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
الصحـــة  لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  أعـــرب  وبـــدوره، 
العالمية  تيدروس أدهانوم غيبريســـوس في كلمة 
مرئيـــة، عـــن شـــكره وتقديره إلـــى مملكـــة البحرين 
المعّظـــم،  البـــالد  ملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  بقيـــادة 
وحكومتهـــا برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، لحرصها على تبادل 
الخبـــرات في المجـــال الصحي، متطّلعًا الســـتفادة 
البلـــدان األخـــرى فـــي منطقة شـــرق المتوســـط من 
تجربـــة البحريـــن الرائدة والنموذجيـــة، ومؤكدًا أن 
نجاح البحرين في احتواء انتشار فيروس كورونا 
هو نتيجة لالستعدادات المبكرة وتغطية التطعيم 
العالية واالســـتمرار في تقديـــم الخدمات الصحية 
األساســـية من قبل كوادر وطنيـــة مؤّهلة تزخر بها 

المملكة.
إلـــى ذلك، أشـــاد المديـــر اإلقليمي لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة إلقليم شـــرق المتوســـط أحمـــد المنظري، 
بالتعـــاون رفيع المســـتوى بين القطاعـــات الصحية 
بمملكـــة البحريـــن ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة فـــي 
االســـتجابة لجائحـــة فيـــروس كورونـــا معربـــًا عـــن 
تقديـــره للجهـــود المنســـقة والفاعلـــة التي شـــهدها 
خـــالل زيارتـــه لعدد مـــن المرافـــق الصحيـــة والتي 
تعكـــس اهتمام مملكـــة البحرين وكفاءتهـــا العالية 
في الجانب الصحـــي، الفتًا إلى أن مملكة البحرين 
للتصـــدي  المرنـــة  اســـتجابتها  خـــالل  مـــن  أثبتـــت 
للفيروس أنها تتمّتع بقطاع صحي متطّور، مشـــيرًا 
إلـــى أن وجـــود المكتـــب القطـــري لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة علـــى أرض مملكـــة البحرين، دعـــم إعداد 
تقرير مفصل عن اإلســـتراتيجية التشغيلية لمملكة 

البحرين في احتواء انتشار فيروس كورونا.
وأّكـــد المنظـــري، أهميـــة توثيـــق تجربـــة البحريـــن 
فـــي التصدي لفيروس كورونا، الفتـــًا إلى أنه وعبر 
التقرير، تســـعى منظمة الصحـــة العالمية إلى زيادة 
التواصل وتبادل الدروس المستفادة بين العاملين 
منطقـــة  داخـــل  الصحيـــة  الطـــوارئ  مجـــال  فـــي 
الشـــرق المتوســـط التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
وخارجها، مشـــيرًا إلى أن التقرير يؤكد قوة ومتانة 
ومرونة القطاع الصحي في البحرين وقدرتها على 
تبادل أفضل الممارســـات العالميـــة وتعزيز التأهب 
للطـــوارئ الصحيـــة واالســـتجابة لهـــا فـــي مختلف 

الظروف االستثنائية.

المجلس األعلى للصحة

المنامة - وزارة الصحة

توفير الخدمات الصحية لجميع األفراد وبمختلف الظروف

البحرين نموذج دولي يحتذى في تنفيذ اإلجراءات الوقائية
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