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سمو رئيس الوزراء يرعى “الخليجي للضمان الصحي”
ي��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم ب��م��ش��ارك��ة دول���ي���ة واس���ع���ة وح���ض���ور ب����ان ك���ي م��ون

تح���ت رعاي���ة كريمة من رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة تحتضن مملك���ة البحرين يومي 18 و19 نوفمبر 
الجاري أعمال المؤتمر والمعرض الخليجي األول للضمان الصحي بمركز عيس���ى الثقافي تحت ش���عار “تطوير النظام الصحي: الرؤية الخليجية 

تجاه تطبيق الضمان الصحي”، بتنظيم من المجلس األعلى للصحة بالتعاون مع وزارة الصحة.

ورح���ب مجل���س ال���وزراء ف���ي جلس���ته األس���بوعية 
برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليف���ة بن س���لمان آل خليفة باالس���تعدادات إلقامة 
المؤتم���ر الخليج���ي للضم���ان الصح���ي ال���ذي يعق���د 
تح���ت الرعاي���ة الكريمة لس���موه، إذ رح���ب المجلس 
الخليج���ي  المس���تويين  عل���ى  في���ه  بالمش���اركين 

والدولي.
وقال رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 

الش���يخ محمد بن عبدهللا آل خليفة “يش���هد المؤتمر 
مشاركة خليجية ودولية واسعة النطاق، وسينطلق 
بمش���اركة األمين العام الس���ابق لألم���م المتحدة بان 
ك���ي مون، والمدي���ر الع���ام لمنظمة الصح���ة العالمية 
ت���دروس ادهان���وم، وبمش���اركة وزراء الصحة بدول 
مجل���س التع���اون الخليجي، واألمي���ن العام لمجلس 
التع���اون عبداللطيف الزياني، ووزيرة الصحة فائقة 
الصال���ح، والمدير الع���ام لمجلس الصح���ة الخليجي 

المدعوي���ن  كب���ار  م���ن  وع���دد  الدخي���ل،  س���ليمان 
والمشاركين”.

ويع���د هذا المؤتمر من أب���رز المبادرات التي أطلقتها 
التع���اون  م���ن  المزي���د  لتش���جيع  البحري���ن  مملك���ة 
اإلقليم���ي والعالم���ي ف���ي مج���ال التغطي���ة الصحية 
الشاملة، وتعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون 
الخليج���ي. ولف���ت رئي���س المجلس األعل���ى للصحة 
الفريق طبيب الش���يخ محمد ب���ن عبدهللا آل خليفة 

إلى أّن هذا المؤتمر الذي يعد األول من نوعه للضمان 
الصح���ي على الصعيد اإلقليم���ي والذي يجمع نخبة 
م���ن خبراء الصحة والسياس���ة العام���ة والتأمين من 
المنطق���ة والعالم لتبادل األف���كار حول تنفيذ خطط 
التأمي���ن الصح���ي الوطني وإدارته، كما يس���عى إلى 
تحقي���ق العديد من األه���داف الجوهرية منها تبادل 
المع���ارف والخب���رات فيم���ا يتعل���ق بخط���ط الضمان 
الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، 
ومناقش���ة اإلس���تراتيجيات المهمة، واالستفادة من 
خب���رات البلدان ف���ي تغيير اإلدارة ف���ي اإلصالحات 
الصحية ووضع سياس���ات قوية من ش���أنها أن تقود 
وتدير التغيير المخطط لتحقيق تطلعاتنا الصحية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

المنامة- بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تنفي���ًذا لتوجيه���ات ولي العهد نائب القائ���د األعلى النائب األول لرئي���س مجلس الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير س���لمان ب���ن حم���د آل خليفة لتحس���ين انس���يابية الحركة 
المروري���ة عل���ى الط���رق الرئيس���ة، صرح وزير األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطيط 
العمراني عصام خلف بأن الوزارة انتهت من تنفيذ أعمال مش���روع تطوير تقاطع ش���ارع 
المح���زورة وش���ارع االس���تقالل ضم���ن الحزم���ة التحس���ينية الثاني���ة لتخفي���ف االزدحام 

المروري عند التقاطعات الحيوية.

إل���ى  يه���دف  المش���روع  إن  الوزي���ر  وق���ال 
تحس���ين انس���يابية الحرك���ة المرورية على 
ش���ارع المحزورة مما سيس���هم في تخفيف 
االزدحامات، كما س���يوفر انطالقة سلس���لة، 
خصوصا بأوقات الذروة ويسهل من عملية 
االنعط���اف يمينا للحرك���ة المرورية القادمة 
من ش���ارع المحزورة إلى شارع االستقالل، 
حي���ث تم تطوي���ر التقاطع إلى 5 مس���ارات، 
مسارين لالنعطاف يسارا ومسارين لالتجاه 
شرقا إلى شارع 47 ومسار لالنعطاف يمينا 

على شارع االستقالل.
ولف���ت إلى أن ع���دد المركبات المس���تخدمة 
للش���ارع يوميا تبلغ نحو 50 ألف مركبة في 
االتجاهين بمعدل 3200 مركبة في الساعة 
أوقات الذروة، بينما س���يقلل المش���روع من 
زمن االنتظار على ش���ارع المحزورة بحدود 
28 %، وسيحس���ن من كفاءة عمل التقاطع 

بنحو 10 %.

يذك���ر أن المش���روع اش���تمل على تحس���ين 
اإلن���ارة الموج���ودة عل���ى الش���ارع وصباغة 
الخط���وط األرضية واألرصف���ة، إضافة إلى 
حماي���ة عدد من الخط���وط األرضية التابعة 

للخدمات األخرى.
وأش���ار الوزي���ر خل���ف إل���ى أن قط���اع النقل 
يحظ���ى دائم���ا بالمتابعة واالهتم���ام، وتأتي 
توس���عة ش���بكة الطرق في البحرين كإحدى 
أه���م رواف���د البني���ة التحتي���ة ذات المعايير 
العالمي���ة الت���ي تنش���دها المملك���ة؛ لمواصلة 

تعزيز مزايا البيئة االستثمارية للبحرين.
وأك���د أن ه���ذا المش���روع يع���د م���ن ضم���ن 
المش���اريع المهمة التي تهدف إلى تحس���ين 
الحرك���ة المروري���ة وخل���ق حل���ول عاجل���ة؛ 
م���ن أج���ل تس���هيل التنقل وتحقي���ق رغبات 
للمنش���آت  وصوله���م  لس���هولة  األهال���ي 

التجارية والسكنية في المنطقة.

وأردف خلف أن هذا المشروع يأتي كجزٍء من خطة أشمل وأضخم لمشاريع شبكة  «
الطرق اإلستراتيجية الكبرى، ومن المتوقع أن تحدث هذه المشروعات نقلة نوعية 
في شبكة طرق البحرين الستيعاب التوسع العمراني  وكذلك الزيادة المطردة في 

أعداد المركبات.

إنهاء تطوير تقاطع المحزورة واالستقالل

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب���ن حم���د آل خليفة برقي���ات تهنئة إلى مل���ك المملكة المغربية الش���قيقة صاحب 
الجاللة الملك محمد الس���ادس؛ بمناس���بة ذكرى اس���تقالل بالده، أعربوا فيها عن 
أطي���ب تهانيهم وتمنياتهم بموفور الصحة والس���عادة ولش���عب المملكة المغربية 
الش���قيق مزيدا من التق���دم واالزدهار في ظل قيادة جاللته الحكيمة، مش���يدين 
بعمق العالقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنين للعالقات 
مزي���د من النماء والتطور. كما بعث صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء برقية 
تهنئة مماثلة إلى الوزير األول بالمملكة المغربية الش���قيقة  سعد الدين العثماني، 

ضمنها سموه خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.

تلق���ى الممثل الش���خصي لجالل���ة الملك رئي���س اللجنة العلي���ا المنظمة لمعرض 
البحرين الدولي للطيران س���مو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة 
من القائد العام لقوة دفاع البحرين المش���ير الركن الش���يخ خليفة بن أحمد آل 
خليف���ة، بمناس���بة النجاح الكبي���ر الذي حققه معرض البحري���ن الدولي للطيران 

للعام 2018، هذا نصها: سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة... حفظه هللا
الممث���ل الش���خصي لصاحب الجاللة الملك المفدى القائ���د االعلى رئيس اللجنة 

العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يسعدني أن أرفع إلى سموكم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة 
النجاح الكبير لمعرض البحرين الدولي للطيران في نس���خته الخامس���ة والتي 
تحقق بفضل من هللا سبحانه وتعالى ومن ثم توجيهات سيدي حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة حفظه هللا ورعاه ملك البالد المفدى 
القائد األعلى، مما كان له األثر األكبر في تشجيع القائمين عليه بتحقيق المزيد 
من التميز، وما يميز هذا النجاح هو الدور الهام والبارز الذي قمتم به من حيث 

اإلعداد والتنظيم المتقن والتنسيق لنجاح فعاليات المعرض.
وبهذه المناسبة ال يسعني إال أن أبارك لسموكم بهذا النجاح وما حققتموه وان 
دل عل���ى ش���يء فإنم���ا يدل على إصرارك���م على تحقيق المزيد م���ن اإلنجازات 

والتفوق ورفع اسم وعلم ملكتنا الغالية.
دمتم بحفظ هللا سالمين موفقين،،،

المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين
خليفة بن أحمد آل خليفة

البحرين تهنئ المغرب

المشير يهنئ عبداهلل بن حمد
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أحمد صباح الســلوم 

  : المجمعات 

 (361-362-363-364 لبــالد القديــم (  ا

  (334 360-359-358)  الماحــوز (  الزنــج (

 (330-331  بوغــزال (
 (332  بوعشــيرة (

 (328 ) لســقية  ا
  (329 ) الســلمانية 

جهود متواصلة لدعم قيم السلم والتعايش

Û  قبل بضعة أيام، استقبل صاحب الجاللة الملك المفدى، الرئيس
الدين���ي لطائف���ة البه���رة، الس���لطان مفضل س���يف الدين، وهي 
خطوة متميزة ولفتة كريمة تزخر بالمعاني والدالالت المعبرة، 
وتأتي ضمن حلقات التواصل وضمن مبادرات وجهود جاللته 
المتواصل���ة وفي إط���ار إدارته وقيادته للفعالي���ات والمبادرات 
المماثل���ة المبذول���ة م���ن قب���ل صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س 
ال���وزراء الموق���ر، وصاحب الس���مو الملكي ولي العه���د األمين، 
إلى جانب غيرهما من المسؤولين والمؤسسات المعنية، ومنها 

“مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي”.
Û  وبع���د أي���ام معدودات م���ن اس���تقبال جاللة المل���ك حفظه هللا

لس���لطان البهرة، استقبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
الموقر وفًدا يتقدمه رئيس إحدى الطوائف الهندوس���ية، وأكد 
سموه للوفد الزائر أن البحرين شكلت على مر التاريخ محطة 
مضيئ���ة على طري���ق تواصل الحض���ارات والثقافات واألديان، 
إليمانها الراسخ بأهمية ذلك في الوصول إلى السالم العالمي.

Û  إن مث���ل ه���ذه اللق���اءات واالتصاالت تصب ف���ي وعاء وهدف
تأكي���د وتعزي���ز المواق���ف المبدئي���ة لمملك���ة البحري���ن الداعية 
والداعمة لقيم التس���امح والتعاي���ش واالنفتاح والتواصل بين 
جميع الش���عوب واألمم بمختلف انتماءاتها الدينية والمذهبية 
والوطني���ة والثقافي���ة ضمن مبدأ قبول اآلخ���ر، إلى جانب أنها 
ترس���خ مكانة ودور البحرين ومواقفها المساندة لمبادئ حرية 
العب���ادة والمعتق���د والمناِهض���ة ل���كل أش���كال وأوج���ه التش���دد 

والتطرف والغلو، والملتزمة بقيم  الوسطية واالعتدال.
Û  وق���د تزام���ن ح���دث االس���تقبالين م���ع جمل���ة م���ن المب���ادرات

والفعالي���ات المتنوع���ة الداعمة والمكملة لجه���ود قيادة الدولة 
ومس���ؤوليها ومؤسس���اتها المعني���ة، األهلي���ة منه���ا والرس���مية، 
ومس���اهماتها جميًعا الرامية إلى إعالء القيم المذكورة وتأكيد 
رؤي���ة مملك���ة البحري���ن ودوره���ا المتنام���ي، عل���ى المس���توى 
الدول���ي، في بل���ورة موقف حضاري إنس���اني موح���د في وجه 
التعص���ب والتش���دد والغل���و، وكان من أبرز تل���ك الفعاليات في 
الفترة نفس���ها تدشين “كرس���ي الملك حمد للحوار بين األديان 
والتعايش السلمي” في جامعة سابينزا بروما. وقد وجه جاللة 

المل���ك حفظ���ه هللا، كلم���ة قيمة بهذه المناس���بة ج���اء فيها: “إن 
مملكة البحرين تأمل من خالل إطالق الكرسي األكاديمي في 
الوص���ول إل���ى قلوب وعقول  الش���باب في جميع بق���اع العالم، 
عبر توفير المعرفة واإللهام الالزمين لتعزيز التعايش الس���لمي 
والمحب���ة”، كم���ا أك���د جاللة الملك ف���ي كلمته مب���دأ “الجهل هو 
ع���دو الس���الم” الذي ج���اء في صلب “إع���الن مملك���ة البحرين” 
ال���ذي أطلق أخيًرا في مدينة لوس أنجلوس األميركية، والذي 
ُيعتبر مرجًعا عالمًيا يهدف إلى تعزيز قيم الس���الم والتس���امح 

وتأكيد حرية الفكر والمعتقد في إطار العيش المشترك.
Û  ولنقف وقفة جانبية قصيرة لنتعرف على الس���لطان وطائفته؛

فمفض���ل س���يف الدي���ن ه���و زعي���م دين���ي يحمل لقب س���لطان 
البهرة، والداعي المطلق الثالث والخمس���ون من سلسلة الدعاة 
المطلقي���ن الفاطميين، وهو خريج بدرجة دكتوراه من جامعة 

األزهر.
Û  وطائفة البهرة اإلس���ماعيلية هي من بين الطوائف اإلس���المية

الكريمة التي تش���ترك مع باقي المس���لمين ف���ي توحيد هللا عز 
وجل والتوجه إلى القبلة المقدسة ذاتها واإليمان بنبوة محمد 
صلى هللا عليه وس���لم، وأداء الصلوات الخمس يومًيا وصيام 
ش���هر رمض���ان وأداء الزكاة والح���ج إلى بي���ت هللا الحرام لمن 
اس���تطاع إليه سبيال، وهي من الطوائف التي تنبذ العنف، ولها 
فه���م مختل���ف لفريضة الجهاد، وال تؤمن بالتوس���ع وال تس���عى 
جاه���دة إل���ى م���ا يس���مى بالتبش���ير أو دع���وة أتب���اع الديان���ات 
تؤم���ن  وال  عباءته���ا،  تح���ت  لالنض���واء  األخ���رى  والمذاه���ب 
بتس���ييس الدي���ن أو اس���تخدامه لتحقيق مكاس���ب سياس���ية، 
أو  السياس���ية  األح���زاب  تأس���يس  عل���ى  أتباعه���ا  تش���جع  وال 
التح���رك تحت راياتها، بل إن تركيزهم ينحصر في المس���اهمة 
ف���ي تحقي���ق الرخاء االقتص���ادي ألنفس���هم وللمجتمعات التي 
يعيش���ون فيه���ا، قناعة منهم بأن ذلك س���يوفر له���م اإلمكانيات 
والم���وارد المادية الالزمة التي س���تمكنهم من التس���لح بالعلوم 
والخبرات والمعارف، التي بدورها سترفع من شأنهم وقدرهم 
ومكانتهم، وهذا ما سيؤهلهم لتوسيع دائرة تأثيرهم ونفوذهم 
ويمكنه���م م���ن خدم���ة ورعاية أه���داف المس���لمين ومصالحهم 

بشكل أيسر وأفضل. 
Û  وكإحدى األدوات العملية لتحقيق ذلك، تبنى السلطان الحالي

وَدَعم “المشروع البرهاني للقرض الحسن”، الذي كان قد أرساه 
وال���ده الس���لطان برهان الدي���ن، وهو نظام اقتصادي إس���المي 
تكافلي مبني على تأكيد تحريم الربا وتش���جيع أتباع الطائفة 
عل���ى تجنب���ه واعتب���اره كارث���ة يج���ب االنس���الخ الكل���ي منه���ا، 
والنظر إلى المشروع البرهاني المذكور كبديل لتلبية حاجتهم 
للتموي���ل واالقتراض، من دون احتس���اب فوائد، وذلك لضمان 
اس���تمرار النمو والتطور والتقدم ألتباع الطائفة وتمكينهم من 
مواكب���ة متطلب���ات النظ���ام المالي واالقتص���ادي الحديث، وقد 
أدى ذل���ك المش���روع إل���ى انعت���اق أبن���اء الطائفة، بم���ا في ذلك 
رج���ال األعم���ال منهم، م���ن أعباء وأغ���الل الفوائ���د والعموالت 
البنكي���ة والمعام���الت الربوي���ة، مم���ا أدى ب���دوره إل���ى تطورهم 
وتقدمه���م الملحوظ ف���ي مختلف مجاالت التج���ارة والصناعة 
واالقتصاد، إلى جانب االنخفاض الواضح في معدالت البطالة 
ومس���توى الفقر لديهم، فال يوجد من أبناء طائفة البهرة اليوم 

من يمد يده يطلب صدقة الناس ويستجديهم.
Û  إنني ال أنتمي إلى طائفة البهرة، إال أنني أرى أن فلسفة وتجربة

ه���ذه الطائف���ة الكريم���ة المس���لمة تدعون���ا جميًع���ا، كمس���لمين، 
لدراس���تها واالس���تفادة منه���ا، ولكن قبل وفوق ذل���ك، فإنَّ هذه 
التجرب���ة والفلس���فة تدعوانن���ا  أيًض���ا إلى التأمل واالس���تجابة 
إل���ى  لن���داء ولمس���اعي قي���ادة البحري���ن الحكيم���ة ودعوته���ا 
ض���رورة  تحقيق التواصل والتعايش واالحترام بين المذاهب 
والطوائ���ف اإلس���المية كافة، بغض النظر ع���ن مواطن ومواقع 
االخت���الف فيما بينن���ا، والتركيز على ما يجمعن���ا وااللتفاف أو 
االلتف���ات عما يفرقن���ا، وتوجيه الجهود والطاق���ات إلى قضايا 
وتحدي���ات مصيري���ة، مث���ل الفق���ر والبطالة والجه���ل والجوع، 
والتوجه إلى اكتس���اب العلوم والمعارف؛ ألنها تش���كل األسس 
الصلب���ة الراس���خة لتحقي���ق االس���تقرار والتعاي���ش والرخ���اء، 
والتس���لح باإليمان واألمل والنظر بإيجابية وتفاؤل فيما بيننا؛ 
وذل���ك به���دف تعزي���ز قوتن���ا ومس���اهماتنا في رك���ب الحضارة 

اإلنسانية.
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