
ــمـــان  ــن ســـلـ ــ ــ ــد بـ ــ ــمــ ــ أكـــــــــد أحــ
النواب،  مجلس  رئيس  المسلم 
تعد  الــمــجــتــمــعــيــة  الـــشـــراكـــة  أن 
ركــيــزة أســاســيــة فــي دعـــم األمــن 
والــتــنــمــيــة، ومــســؤولــيــة وطــنــيــة 
ــة تــــؤكــــد قـــيـــم الـــــوالء  ــاريــ وحــــضــ
ــدى الــمــواطــنــيــن،  ــ ــاء لـ ــتــــمــ واالنــ
متطورة  أمنية  رؤيــة  تشكل  كما 
ــدى الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ــ وشـــامـــلـــة لــ

القطاع األمني.
ــلـــس  وأشــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس مـــجـ
الــشــراكــِة  يــوم  بمناسبة  الــنــواب، 

الوطني  واالنتماء  المجتمعية 
ـــه مــمــلــكــة  ــيـ ــل فــ ــفـ ــتـ ــحـ الـــــــــذي تـ
من  عشر  الــثــامــن  فــي  البحرين 
شهر مــارس من كل عــام، إلى أن 
ما تحقق لمملكة البحرين من 
يستوجب  ومكتسبات  منجزات 
الــحــفــاظ عــلــيــهــا والــعــمــل على 
ــل الـــوطـــن  ــ مــضــاعــفــتــهــا مــــن أجـ
المسيرة  ظل  في  والمواطنين، 
ــلـــة لــحــضــرة  ــامـ الـــتـــنـــمـــويـــة الـــشـ
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد 

المعظم، ودعم ومتابعة صاحب 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد 

رئيس مجلس الوزراء.
وأشـــــــــــاد الــــمــــســــلــــم بـــجـــهـــود 
راشــــــد  الــــشــــيــــخ  أول  ــق  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
وزيــــر  آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل  بــــن 
متابعة  لجنة  رئيس  الداخلية، 
لتعزيز  الوطنية  الخطة  تنفيذ 
قيم  وترسيخ  الوطني  االنتماء 
تعزيز  في  »بحريننا«،  المواطنة 
قيم ومبادئ الشراكة المجتمعية 

تنفيذ  ودعــم  الوطني  واالنتماء 
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ مـــــــبـــــــادرات الــــخــــطــ
الـــتـــي تـــم وضــعــهــا انــطــاقــا من 
الــبــرنــامــج اإلصـــاحـــي الــشــامــل 
ــة الـــمـــلـــكـــيـــة الـــســـامـــيـــة،  ــ ــرؤيــ ــ والــ
والتي أثبتت نجاحاتها وتميزها 
فـــي الــمــجــتــمــع، وتـــفـــاعـــل كــافــة 
والفئات معها بشكل  القطاعات 

واسع.
ــي بــن  ــلـ ــه أكــــــد عـ ــبـ ــانـ ــــن جـ مـ
صــالــح الــصــالــح رئــيــس مجلس 
الوطنية  المبادرات  أنَّ  الشورى، 
للنهوض بالشراكة المجتمعية، 
وشرائح  فئات  مختلف  وتحفيز 
ــاركــــة  الـــمـــجـــتـــمـــع عــــلــــى الــــمــــشــ
الوطني،  العمل  فــي  اإليجابية 
ُتــســهــم فـــي دعــــم جـــهـــود تــعــزيــز 
الــهــويــة الــوطــنــيــة، وتــرســيــخ قيم 
أّن  إلى  الوالء واالنتماء، مشيًرا 
حضرة  بقيادة  البحرين  مملكة 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ
الباد المعّظم، تتفّرد بتماسك 
يقدم  الــذي  المجتمع،  وتاحم 
إسهامات متميزة تترجم أسمى 
معاني وصور االنتماء الوطني. 

بمناسبة  لـــه  تــصــريــح  وفــــي 
الذي  المجتمعية،  الشراكة  يوم 
في  البحرين  به مملكة  تحتفي 
الــثــامــن عــشــر مـــن شــهــر مـــارس 
كــل عــــام، أوضــــح رئــيــس مجلس 
والخطط  الــبــرامــج  أنَّ  الــشــورى 
برئاسة  الحكومة،  تضعها  التي 

األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
أساسية في غرس  دعامة  تشّكل 
ــادئ الـــرصـــيـــنـــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــيــــم، والـ ــقــ الــ

للوالء الوطني.
وأشاد رئيس مجلس الشورى 
واالنعكاسات  المثمرة،  بالنتائج 
المؤثرة للخطة الوطنية لتعزيز 
ــيـــخ  ــي وتـــرسـ ــنــ ــوطــ ــاء الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االنـ
ــم الـــمـــواطـــنـــة )بـــحـــريـــنـــنـــا(،  ــيـ قـ
 100 مــن  أكثر  تقديم  أن  مــؤكــًدا 
مـــبـــادرة، وإشــــراك الــعــشــرات من 
والرسمية  األهــلــيــة  الــمــؤســســات 
في تنفيذها، ُيعد نجاًحا كبيًرا، 
العمل،  لمواصلة  كبيًرا  ودافــًعــا 
ــار  ــكـ وتـــقـــديـــم الـــمـــزيـــد مــــن األفـ
والـــمـــمـــارســـات الـــداعـــمـــة لــلــوالء 

واالنتماء الوطني.
ــــس مـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ ــ وأثــــــــنــــــــى رئـ
الــشــورى عــلــى دور رجـــال األمــن 
ومــنــتــســبــي الـــــــــوزارة، وتــفــانــيــهــم 
فـــي تــعــزيــز األمـــــن واالســـتـــقـــرار 
المجتمعي، الفًتا إلى أّن الشراكة 
ــا  ــادهـ ــعـ ــة أبـ ــافـ ــكـ الــمــجــتــمــعــيــة بـ
ومـــفـــاهـــيـــمـــهـــا، أصـــبـــحـــت جـــــزًءا 
وركـــيـــزة أســاســيــة فـــي الــحــفــاظ 
وتعزيز  المجتمعي،  األمن  على 
الــهــويــة الــبــحــريــنــيــة الــجــامــعــة، 
واالعــتــزاز  الفخر  عــن  والتعبير 
نهضة  من  المملكة  تشهده  بما 
ونـــمـــاء وازدهـــــــار فـــي الــمــجــاالت 

كافة.

اســتــقــبــل الــعــمــيــد فــــواز حــســن الــحــســن آمــر 
األكاديمّية الملكّية للشرطة اللواء الركن بحري 
األكاديمية  رئيس  الزعابي  طارق خلفان عبداهلل 
واألمنية،  االستراتيجية  لــلــدراســات  الخليجية 
وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

فـــي بـــدايـــة الـــلـــقـــاء، رحــــب الــعــمــيــد الــحــســن 
بــالــلــواء الــزعــابــي والـــوفـــد الــمــرافــق لـــه، مــؤكــدًا 
تعزيز  للشرطة على  الملكية  األكاديمية  حرص 
األكــاديــمــيــات  مــع مختلف  والــتــنــســيــق  الــتــعــاون 
الــشــرطــيــة والـــجـــامـــعـــات الــعــريــقــة فـــي مــجــاالت 
الكتساب  والتدريب  والتأهيل  العليا  الــدراســات 
المهارات من مؤسسات تعليمية مرموقة، منوهًا 
فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى أهمية مثل هــذه الــزيــارات 
التي تسهم في تبادل الخبرات والبحوث لمواكبة 

المستجدات العلمية الحديثة.
وخـــال الـــزيـــارة، اســتــمــع الــوفــد إليــجــاز عن 
الملكية  بـــه األكــاديــمــيــة  تــضــطــلــع  الــــذي  ــدور  ــ الـ
ومــراحــل  فيها  العمل  وســيــر  وإداراتـــهـــا  للشرطة 
تطورها، وأهم برامج الماجستير التي تطرحها، 
كما قام الوفد بجولة في بعض مرافق األكاديمية 

ومبانيها وقاعاتها المتعددة.
ــيــــة  ــمــ ــاديــ مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــــــرب رئــــيــــس األكــ
واألمنية  االستراتيجية  لــلــدراســات  الخليجية 
للشرطة  الملكية  األكاديمية  بزيارة  عن سعادته 
ــارز، مــبــديــًا  ــبـ وإعــجــابــه بــهــذا الــصــرح الــعــلــمــي الـ
تطلعه إلى بناء شراكات استراتيجية وأكاديمية 
بالنفع  يعود  بما  الــمــجــاالت  مختلف  فــي  معها 

على الجانبين.

اآم���ر »الملكي���ة لل�ش���رطة« يبح���ث مج���االت التعاون 

ل��ل��درا���ش��ات الخليجية  االأك��ادي��م��ي��ة  رئ��ي�����س  م��ع 

وزارة  إنـــــــــجـــــــــازات  ــلــــة  ــلــــســ ســ ــــن  ــمـ ــ ضـ
ــة الـــمـــتـــواصـــلـــة، حـــصـــد الـــمـــركـــز  الـــصـــحـ
الــبــحــريــن  بمملكة  لــإنــفــلــونــزا  الــوطــنــي 
إلقليم  العالمية  الصحة  منظمة  جائزة 
مشاركته  نظير  وذلـــك  الــمــتــوســط،  شـــرق 
ــم أنــشــطــة الــتــرّصــد  الــمــتــواصــلــة فـــي دعــ
المراكز  مع  األنفلونزا  فيروسات  وتبادل 

المتعاونة خال العامين 2021 و2022.
المؤتمر  أعــمــال  جــاء ذلــك فــي ختام 
ــاع الـــســـادس  ــمــ ــتــ ــالـــث واالجــ ــثـ الــعــلــمــي الـ
الحادة  التنفسية  العدوى  ترصد  لشبكة 
أعلنت  حيث  المتوسط،  شــرق  إقليم  فــي 
الفائزين  عــن  العالمية  الصحة  منظمة 
ــد الـــمـــركـــز  ــدد مــــن الــــجــــوائــــز، وحــــصــ ــعــ بــ
الصحة  بمختبرات  لألنفلونزا  الــوطــنــي 
العامة في مملكة البحرين على احد تلك 
الفاعلة  ومشاركاته  إلسهاماته  الــجــوائــز 
ــاألخــــص خــــال جــائــحــة  والــمــســتــمــرة وبــ
ــم أنـــشـــطـــة الـــتـــرّصـــد  ــ ــيــــد-19 فــــي دعـ كــــوفــ

المراكز  مع  األنفلونزا  فيروسات  وتبادل 
العالمية  الصحة  منظمة  مع  المتعاونة 
ــد لــألنــفــلــونــزا واألمــــراض  بــهــدف الــتــرُصّ
وتطوير  األخــــرى  المستجدة  التنفسية 
د وتحسين استخدام البيانات  هذا الترُصّ
ــــج الــمــكــافــحــة  ــرامـ ــ الــــــصــــــادرة  إلعـــــــــداد بـ
باإلنفلونزا  المتعلقة  البحوث  وإلجـــراء 

وفيروسات الجهاز التنفسي األخرى.
الوطني  الــمــركــز  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
لألنفلونزا بمختبرات الصحة العامة تم 
2011م  عــام  البحرين  مملكة  فــي  إنــشــاءه 
وحــصــل على االعــتــراف بــاعــتــبــاره مــركــًزا 
وطــنــًيــا لــألنــفــلــونــزا وعـــضـــوًا فــي الشبكة 
والتصدير  األنفلونزا  لترصد  العالمية 
الصحة  منظمة  ِقبل  من   )GISRS( لها 
العالمية عام 2012م بعد أن اجتاز جميع 
المعايير  المحددة في  الجودة  متطلبات 
البرامج  فــي  وتفوقه  ومشاركته  الــدولــيــة 
 )EQAP(الجودة لــتــقــديــر  الـــخـــارجـــيـــة 

العالمية  الصحة  منظمة  توفرها  الــتــي 
هذا  تجديد  وتــم   ،)GISRS( شبكة  عبر 
ــارة  ــ زيـ بـــعـــد  2018م  ــام  ــ عـ فــــي  ــراف  ــ ــتـ ــ االعـ
من  للتحقق  المنظمة  خــبــراء  مــن  وفــد 

واجتياز  االشــتــراطــات  تنفيذ  استمرارية 
جـــمـــيـــع مـــتـــطـــلـــبـــات الـــــجـــــودة الــمــحــلــيــة 
والعالمية في المركز الوطني لألنفلونزا 

بمملكة البحرين.

المركز الوطني للإنفلونزا بمملكة البحرين يح�شد جائزة منظمة ال�شحة العالمية 

} جالة الملك المعظم لدى استقبال األمير الحسن بن طال بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

اســــتــــقــــبــــل حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
المعظم،  الــبــاد  ملك  خليفة  آل 
الملكي  الــســمــو  بــحــضــور صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  ــــس، صـ أمــ
األمــيــر الــحــســن بــن طـــال رئيس 
بالمملكة  العربي  الفكر  منتدى 
ــة الــهــاشــمــيــة الــشــقــيــقــة،  ــ ــيـ ــ األردنـ

وذلك بمناسبة زيارته للمملكة.
المعظم  الملك  ورحب جالة 
بــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
بأواصر  وأشــاد  الحسن بن طال، 
الــــعــــاقــــات األخـــــويـــــة الـــراســـخـــة 
ــــط الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة  ــروابـ ــ والـ
التي تجمع بين مملكة البحرين 
ــة  ــيــ وشــقــيــقــتــهــا الــمــمــلــكــة األردنــ
الــهــاشــمــيــة، ومـــا يــشــهــده الــتــعــاون 
ــتـــرك  ــمـــشـ ــي الـ ــائــ ــنــ ــثــ والــــعــــمــــل الــ
مـــن ازدهـــــــار ونـــمـــو مـــتـــواصـــل في 
بالخير  يعود  بما  كافة  المجاالت 

والشعبين  البلدين  على  والنفع 
الشقيقين.

كـــمـــا نــــــوه جـــالـــتـــه بـــاهـــتـــمـــام 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ــــن طــــــال بــالــقــضــايــا  الـــحـــســـن بـ
ــيـــة واألدبــــيــــة  ــافـ ــثـــقـ الـــفـــكـــريـــة والـ
االرتــقــاء  إلــى  الــهــادفــة  ونشاطاته 

بمستوى الفكر العربي.
الملكي  السمو  صــاحــب  وكـــان 
ــــال قــد  األمــــيــــر الـــحـــســـن بــــن طــ
ــهـــر أمــــس،  ــى الــــبــــاد ظـ ــ ــل إلــ ــ وصــ
بن  ناصر  الشيخ  سمو  كــان  حيث 
حــمــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل جــالــة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الوطني  األمــن  مستشار  الشباب 

في مقدمة مستقبلي سموه.
كما كان في االستقبال الشيخة 
نــيــلــة بــنــت حــمــد بـــن إبــراهــيــم آل 
ــــظ مـــحـــافـــظـــة  ــافـ ــ ــحـ ــ ــة ومـ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
المحرق وسفير المملكة األردنية 
البحرين  مملكة  لــدى  الهاشمية 

وعدد من المستقبلين.

ال����م����ل����ك ي�������ش���ت���ق���ب���ل االأم������ي������ر ال���ح�������ش���ن ب�����ن ط����لل
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} سمو الشيخ ناصر بن حمد في مقدمة مستقبلي األمير الحسن بن طال.

ــل بــن نــاصــر الــمــبــارك  ــاد الــمــهــنــدس وائـ أشـ
وزير شؤون البلديات والزراعة بجهود خريجي 
طــلــبــة الــبــولــيــتــكــنــيــك بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــمــركــز 
مشروع  بناء  فــي  السمكي  لــاســتــزراع  الوطني 

ألحواض االستزراع الذكية.
وأوضح الوزير المبارك خال زيارة تفقدية 
قام بها لاطاع على جهود طلبة البوليتكنيك 
الــذكــاء االصطناعي في  اســتــخــدام  فــي مــجــال 
بــنــاء مــشــروع ألحـــواض االســـتـــزراع الــذكــيــة عن 
قيام فريق من مختلف التخصصات األكاديمية 
ضمن خريجي جامعة البوليتكنيك في مجال 
الذكاء االصطناعي بالتعاون مع وزارة البلديات 
لــاســتــزراع  الــوطــنــي  بالمركز  ممثا  والـــزراعـــة 
ــتـــزراع  ــواض االسـ ــ الــبــحــري لــبــنــاء مـــشـــروع ألحـ
الذكية والتي تستخدم أحدث التقنيات لقياس 
والتي  االستزراع  لمياه  الفيزيائية  الخصائص 

يعتبر رفع جودتها أحد األعمدة الرئيسية في 
نجاح اإلنتاج السمكي، وذلك ألن المياه تعتبر 
البيئة الحاضنة لألسماك التي تعيش بكميات 
المغذيات  فيها  وتكثر  محددة  بيئة  في  كبيرة 

والمتغيرات البيولوجية والفيزيائية«.
وقــــال الـــمـــبـــارك: »يــعــتــبــر الـــمـــشـــروع رائــــدا 
الدائمة  المراقبة  عبر  األحــواض  في  لتحكمه 
بــاســتــخــدام الــذكــاء االصــطــنــاعــي الــتــي تضمن 
متغير  أي  على  باالستزراع  المختصين  إطاع 
النقالة على  األجهزة  األحــواض عبر  هــذه  في 
التي قد  المخاطر  الساعة لتقليل نسبة  مدار 
الحاالت  من  العديد  في  األســمــاك  على  تطرأ 
كنقص األكسجين أو انقطاع إمدادات المياه أو 

ارتفاع درجات الحرارة«.
وأضاف: »يعّد استخدام الذكاء االصطناعي 
خــطــوة مــتــقــدمــة لــضــمــان االســتــجــابــة اآللــيــة 

السريعة«.

البوليتكنك  طلبة  ب��دور  ي�شيد  البلديات  وزي��ر 

ال�شمكي  اال����ش���ت���زراع  م�����ش��اري��ع  دع���م  ف��ي 

} جانب من الجولة التفقدية.
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