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أكد على أهمية التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها األردن

بن زايد يدعو إلى ضمان حرية المالحة في المنطقة
بحث ويل عهد �أب��وظ��ب��ي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
الإماراتية ال�شيخ حممد بن زايد
والعاهل الأردين امللك عبدالله
الثاين تعزيز العالقات الأخوية
وع��دد من الق�ضايا والتطورات
الإقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقد
�أم�س الأول ،يف �أبوظبي ،حيث �أكد
ال�شيخ حممد بن زايد ،على قوة
ومتانة العالقات الأخوية التي
جتمع بني الإمارات والأردن على
امل�ستويات كافة منذ عهد ال�شيخ
زاي��د وامل��ل��ك ح�سني واحلر�ص
املتبادل من قيادتي البلدين على
الت�شاور وتبادل وجهات النظر
حول الق�ضايا وامل�ستجدات يف
املنطقة.
وقال �إن الإمارات تويل العالقات
مع الأردن �أهمية كبرية وتعمل
على دفعها �إلى الأمام يف املجاالت
املختلفة مب��ا ي�صب يف خدمة
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني
ويحقق الطموحات امل�شرتكة يف
التنمية والتطور والنه�ضة.
و�أ�شار �إلى �أن الإمارات تعمل على
التن�سيق مع الدول العربية ويف
مقدمتها الأردن ب�ش�أن تطورات
الأح��داث يف املنطقة مبا ي�صون
امل�صالح العربية العليا ويحفظ
الأم���ن واال���س��ت��ق��رار الإقليميني
وي�ضمن حرية املالحة يف هذه
املنطقة ذات الأهمية اال�سرتاتيجية
الفائقة للعامل كله.
من جانبه� ،شدد امللك عبدالله
على وق��وف الأردن �إل��ى جانب
الإم��ارات يف احلفاظ على �أمنها

انتخاب اإلمارات نائب ًا لرئيس
جمعية الصحة العالمية

• جانب من املحادثات بني ال�شيخ حممد بن زايد وامللك عبدالله

وا���س��ت��ق��راره��ا ،م ��ؤك��دا �أن �أمن
الإمارات ودول اخلليج العربي من
�أمن الأردن.
و�أع��رب عن تقديره للإمارات،
بقيادة ال�شيخ خليفة بن زايد،
على دعمها امل�ستمر للأردن.
و���ش��دد اجل��ان��ب��ان على �أن �أم��ن
الأردن والإم���ارات كان و�سيبقى
واح�����دا ال ي��ت��ج��ز�أ ،يف �إط���ار
العالقات التاريخية التي �شيدتها
قيادتا البلدين على �أ�س�س من
الت�ضامن وال��ت��ع��اون الوثيق،
م�ؤكدين وقوفهما �صفا واح��دا
وت�ضامنهما املطلق يف مواجهة
كل التحديات.

و�أك���د ال��ع��اه��ل الأردين وق��وف
الأردن وبكامل �إمكانياته �إلى
جانب الأ�شقاء يف الإم���ارات يف
ٍ
حتد ي�ستهدف �أمنها
مواجهة �أي
وا�ستقرارها ،اللذين ي�شكالن
و�أمن اخلليج العربي ركيزة لأمن
وا�ستقرار املنطقة والعامل.
ووج�����ه اجل���ان���ب���ان ،وزي����ري
اخل��ارج��ي��ة ،ورئ��ي�����س��ي هيئة
الأرك���ان امل�شرتكة يف البلدين
ب�إدامة التوا�صل لتن�سيق املواقف
�إزاء خمتلف التحديات ،وتكري�س
�آليات العمل امل�ؤ�س�سي ،الذي
ي�ضمن �أع��ل��ى درج���ات التن�سيق
والتعاون يف مواجهة التحديات

امل�شرتكة .و�ستقوم وح��دات من
ال��ق��وات امل�سلحة يف البلدين،
واللتني تربطهما عالقات تاريخية
وم��ؤ���س�����س��ي��ة ،ب����إج���راء مترين
م�شرتك يف امل�ستقبل القريب يف
الإمارات.
و�أكد ال�شيخ حممد بن زايد وامللك
عبدالله الثاين احلر�ص املطلق
على تو�سيع التعاون بني البلدين
ال�شقيقني يف خمتلف املجاالت،
وات��خ��اذ اخل��ط��وات املنا�سبة
التي من �ش�أنها فتح �آفاق جديدة
للتعاون االقت�صادي والتجاري
واال����س���ت���ث���م���اري وال���ث���ق���ايف،
وال�سياحي.

• الوفد الإماراتي م�شارك ًا يف اجتماعات جمعية ال�صحة العاملية

انتخبت «جمعية ال�صحة العاملية» خالل دورتها
ال��ـ  72دول��ة الإم���ارات ملن�صب نائب رئي�س
اجلمعية.
و�شارك الوفد الإماراتي برئا�سة وكيل وزارة
ال�صحة د .ح�سني الرند ،يف االجتماعات التي
عقدت يف جنيف وبح�ضور عالية هالل ال�شحي
نائب رئي�س بعثة الدولة يف جنيف.
و�شهدت الدورة احلالية م�شاركة �أكرث من 100
وزير لل�صحة من خمتلف دول العامل ،و�أكرث
من � 2000شخ�ص ميثلون املجاالت املختلفة
لل�صحة العامة من احلكومات واملجتمع املدين
وال�صناعات الطبية وال�صيدالنية وغريها.

ووقع د .الرند على هام�ش الدورة با�سم الإمارات
على االتفاق العاملي ملنظمة ال�صحة العاملية
الرامي �إلى ُ
امل�ضي قدم ًا �صوب حتقيق التغطية
ال�صحية ال�شاملة بحلول عام .2030
وي��ه��دف ه��ذا االت��ف��اق العاملي �إل���ى حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة ويتما�شى مع �أهداف
والتزامات غريه من االتفاقيات املربمة مع
احلكومات ،عالوة على خطة عمل �أدي�س �أبابا
التي تهدف �إل��ى مواجهة حت��دي التمويل،
و�إيجاد بيئة مواتية للتنمية امل�ستدامة على
خمتلف الأ�صعدة يف ظل روح ال�رشاكة والت�ضامن
العامليني.

شددت على ضرورة العمل على تحسين حياة المستضعفين في العالم

دعا إلى مواصلة تعزيز خبرات الكوادر الوطنية

قطر :الحصول على رعاية
صحية آمنة ...حق إنساني

ولي العهد البحريني :قادرون على مواجهة
التحديات

نظمت قطر ندوة «جودة الرعاية
ال�صحية و���س�لام��ة امل��ر���ض��ى يف
مواجهة حاالت الطوارئ واملحن
ك�رشط �أ�سا�سي لتحقيق التغطية
ال�صحية ال�شاملة» ،وذل��ك على
هام�ش اجتماعات جمعية ال�صحة
العاملية يف جنيف ،مب�شاركة
نحو  17دول���ة و�أم��ان��ة منظمة
ال�صحة العاملية واملكتب االقليمي
ملنظمة ال�صحة العاملية ل�رشق
املتو�سط وعدد من املنظمات غري
احلكومية.
و�أك��دت وزي��رة ال�صحة القطرية
د .حنان الكواري� ،أن احل�صول
على رع��اي��ة �صحية �آم��ن��ة وذات
جودة عالية يعد ح ًقا من حقوق
الإن�سان وف ًقا للقانون الإن�ساين
الدويل ،ويتطلب ت�أمني هذا احلق
ً
تعاونا �إقليم ًيا
على م�ستوى العامل
ودولي ًا ،مو�ضحة �أن التغلب على
ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ق��ف يف طريق
الرعاية الأكرث � ً
أمانا ،والتعهد بـ
«ع��دم ترك �أي �أح��د خلف الركب»
يتطلب �أن تكون التغطية ال�صحية
ال�شاملة رعاية �آمنة ،و�أن تكون
�سالمة املر�ضى وج��ودة الرعاية
يف طليعة �أولوياتنا .وا�ستعر�ضت
اجلهود العاملية املبذولة يف جمال
�سالمة املر�ضى منذ �إعالن �أملا�-آتا
عاما ،م�شرية �إلى
منذ �أكرث من ً 40
�أن منظمة ال�صحة العاملية وكذلك
م�ؤمترات القمة الوزارية العاملية
ل�سالمة املر�ضى عملت على �إطالق
ج���دول �أع��م��ال م��ن �أج���ل رعاية
�أكرث �أمان ًا يف البلدان املنخف�ضة
واملتو�سطة الدخل ،وحديث ًا يف
مناطق ال�شدائد الق�صوى.
و�أو���ض��ح��ت �أن ن��ظ��ام الرعاية
ال�صحية يف قطر يتمتع باجلودة
وال�سالمة العالية ،حيث تعمل
امل�ست�شفيات احلديثة واملعتمدة
دولي ًا وكذلك العاملني يف جمال
الرعاية ال�صحية ل��دى م�ؤ�س�سة
حمد الطبية مع ال�رشكاء املحليني
والدوليني ل�ضمان تزويد مر�ضانا
برعاية حانية ذات جودة و�سالمة
عالية.
و�أ�شارت �إلى الأن�شطة وااللتزامات
الإن�سانية التي تعرف بها قطر،
مو�ضحة �أن اجلهات املعنية ذات

• د .حنان الكواري متحدث ًة

ال�صلة يف قطر تعمل على حت�سني
حياة امل�ست�ضعفني على ال�صعيد
العاملي من خالل جمموعة وا�سعة
من امل�ساعدات االن�سانية وخدمات
الإغاثة والأن�شطة التنموية ،م�شرية
�إل���ى �أن م ��ؤمت��ر القمة العاملي
لالبتكار يف الرعاية ال�صحية لعام
« 2018وي�ش» �أ�صدر تقرير ًا حول
التحديات والفر�ص حول حتقيق
التغطية ال�صحية ال�شاملة يف
مناطق النزاع .و�أ�ضافت« :كجزء من
التزامنا بالأمن ال�صحي العاملي،
فقد كانت قطر من �أوائ���ل الدول
مبنطقة �رشق املتو�سط وال�سابعة
عاملي ًا التي تخ�ضع لعملية التقييم
اخل��ارج��ي لقيا�س م��دى االلتزام
باللوائح ال�صحية الدولية لعام
 ،2005للت�أكد من جاهزية دولة
قطر لال�ستجابة لأي م�شكالت
متعلقة بالأمن ال�صحي العاملي».
وق��ال��ت ال���ك���واري« :ع��ل��ى الرغم
م��ن حتديد الأول��وي��ات الدولية
والتزامات كل دول��ة على حدة،
نعتقد �أن هناك فجوة يف حتقيق
�سالمة املر�ضى وتكون هذه الفجوة
�أك�ثر ب���روزً ا يف ح��االت الطوارئ
وامل��ح��ن ،م�ضيفة� « :إن مواجهة
هذا التحدي له عدة �أوجه معقدة
ويتطلب تعاون ًا بني القطاعات
�إقليمي ًا وعاملي ًا وب�ين البلدان
واملنظمات».
و�أ����ش���ارت �إل���ى �أن مكتب �رشق
املتو�سط مبنظمة ال�صحة العاملية
يعمل على درا�سة واع��دة مع عدد
من ال�رشكاء ملراجعة التحديات

والأول��وي��ات الرئي�سية للجودة
وال�سالمة يف وق��ت املحن بهدف
�صياغة �إط���ار �أو خ��ارط��ة طريق
ت�ساعد على تطبيق نظام رعاية
�صحية مرن قادر على اال�ستجابة
بكفاءة وفعالية لأي حتديات.
ودع��ت جميع القادة ال�سيا�سيني
و�صانعي ال�سيا�سات م��ن �شتى
�أنحاء العامل �إلى العمل من �أجل
ر�ؤي���ة م�شرتكة لتطوير وتنفيذ
خطة عمل عاملية ب�ش�أن �سالمة
امل��ر���ض��ى ،م ��ؤك��دة على ��ضرورة
�أن تكون ال�سالمة �رشط ًا �أ�سا�سي ًا
لتحقيق التغطية ال�صحية ال�شاملة
�أث��ن��اء ح��االت ال��ط��وارئ واملحن
وت��ع��زي��ز نهجنا جت���اه «خدمة
امل�ست�ضعفني».
و�أ���ض��اف��ت�« :إن��ن��ا ن��رى ال�صحة
والرفاهية هي �صميم ال�سالم وحل
النزاعات� ،إن ر�ؤيتنا امل�شرتكة هي
بناء نظام رعاية �صحية �شامل و�آمن
يدعم املجتمعات ومينع ال�شدائد
�أ�صبحت الآن �أمر ًا �أ�سا�سي ًا».
وناق�شت الندوة الإج��راء العاملي
ب�����ش ��أن ���س�لام��ة امل��ر���ض��ى وكيف
�سي�ساهم ت��ن��ف��ي��ذه يف معاجلة
امل�شكلة املطروحة وامل�ساعدة
يف �إن�شاء �أنظمة مرنة قادرة على
اال�ستجابة لأي حتديات مع �ضمان
جودة و�سالمة الرعاية املقدمة.
وا���س��ت��ع��ر���ض خ��ب��راء وال�����دول
واملنظمات امل�شاركة ع���دد ًا من
التحديات التي يواجهونها واحللول
امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي ي�ستخدمونها
ملواجهة هذه التحديات.

عمان :اتفاقية لتطوير التعاون
الثنائي مع بريطانيا
وقع وزير ال�ش�ؤون اخلارجية العماين يو�سف بن
علوي ووزير اخلارجية الربيطاين جريمي هانت يف
لندن ،اتفاقية لتطوير التعاون الثنائي بني بلديهما
يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والعلمية
والثقافية والتنموية .و�أو�ضح هانت يف بيان ر�سمي

عقب التوقيع �أن الإتفاقية ت�أتي يف �إط��ار تعزيز
التعاون وال�رشاكة التاريخية بني البلدين ،مبين ًا
�أن ال�سلطنة تعد �رشيك ًا �أ�سا�سي ًا يف ق�ضايا املنطقة
ويف مقدمتها حتقيق ال�سالم يف اليمن ومنع �إيران من
احل�صول على ال�سالح النووي.
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ضرورة استمرار
تأمين مستقبل
األجيال القادمة
من خالل
تنويع الفرص
والمصادر
• الأمري �سلمان بن حمد خالل زيارته لأحد جمال�س البحرين

�أكد ويل العهد البحريني نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س ال���وزراء الأم�ي�ر �سلمان
ب��ن حمد� ،أن البحرين تتمتع
برثوة من الكوادر الوطنية ذات
اخل�برات يف املجاالت املختلفة
والتي هي م�صدر فخر واعتزاز
للجميع ،م�شري ًا �إل��ى اهتمامه
الدائم مبوا�صلة تطوير وتعزيز
خ�برات وم��ه��ارات ه��ذه الكوادر
من خالل اال�ستثمار فيها وخلق
الفر�ص النوعية �أمامها مبا يحقق
تطلعاتها و�أه��داف��ه��ا ،وي�سهم
يف حتقيق ال��ن��م��اء واالزده����ار
للبحرين.
ولفت �إلى ما و�صلت �إليه املر�أة
البحرينية من تقدم على كافة
امل�ستويات حتى �أ�صبحت �أمنوذج ًا
يحتذى به عرب ما ح�صدته من
جناحات رفعت بها ا�سم البحرين
يف املحافل املختلفة ،مو�ضح ًا
�أن كل هذا حتقق للمر�أة بف�ضل
تنفيذ ر�ؤى العاهل البحريني

امللك حمد بن عي�سى وترجمتها
�إلى ا�سرتاتيجيات وخطط بدعم
مبا�رش ورعاية م�ستمرة من رئي�سة
املجل�س الأعلى للمر�أة الأمرية
�سبيكة بنت �إبراهيم ،ما جعل
امل��ر�أة البحرينية تتبو�أ مكانة
مميزة على كافة امل�ستويات.
و�أعرب الأمري �سلمان خالل زيارته
�إل��ى عدد من جمال�س العائالت
البحرينية ،عن متنياته للمر�أة
مب��وا���ص��ل��ة حتقيق الإجن����ازات
التي تر�سخ دورها على الأ�صعدة
املختلفة للو�صول �إلى الأهداف
التي يطمح لها اجلميع.
و�أ�شار �إلى �أن التحديات الراهنة
تتطلب ا�ستمرارية العمل على
ابتكار املزيد من احللول التي
ت�صب يف �صالح املواطنني،
وتعود بالنفع على الوطن ومنائه
وازده����اره ،م ��ؤك��د ًا �أن اململكة
�أثبتت مقدرتها يف التغلب على
التحديات التي واجهتها بعزمية
و�إ��صرار بف�ضل تكاتف اجلميع،

وه��ي ما�ضية ملوا�صلة العمل
نحو تنمية قطاعاتها احليوية
وتطويرها ب�أف�ضل املمار�سات
والأ�ساليب احلديثة ،وتنويع
م�صادر الدخل مبا يرفد االقت�صاد
الوطني ،ويخدم �أهداف امل�سرية
التنموية ال�شاملة للمملكة.
ونوه الأمري �سلمان ب�أهمية جمال�س
�أهل البحرين ودورها يف تر�سيخ
العادات والتقاليد وتعزيز قيم
التوا�صل والت�آلف بني اجلميع
وه��و م��ا يجب املحافظة عليه
وتوريثه للأجيال القادمة.
و�أكد على �رضورة ا�ستمرار ت�أمني
م�ستقبل الأجيال القادمة من خالل
تنويع الفر�ص وامل�صادر حلفظ
وا�ستدامة املوارد ،وتعزيز موارد
الطاقة املتجددة ،بالت�شجيع
على اال�ستثمار يف هذا املجال مبا
ي�سهم يف خلق فر�ص واعدة.
ولفت �إلى �أهمية موا�صلة تعزيز
مفهوم البيئة اخل�رضاء والت�شجيع
على ا�ستخدام التقنيات ال�صديقة

للبيئة حلماية املوارد الطبيعية
واحلفاظ عليها للأجيال القادمة،
م�ؤكد ًا على �أهمية حتفيز مقومات
البيئة الإبداعية ومتكني القدرات
الوطنية نحو �صناعة امل�ستقبل
امل�رشق لأبناء الوطن ولأجياله.
على جانب �آخ��ر ،ادان��ت وزارة
اخلارجية البحرينية الهجوم
الإره��اب��ي ال��ذي ا�ستهدف نقطة
تفتي�ش �أمنية يف مدينة مقدي�شو
بال�صومال ،و�أدى �إل���ى مقتل
و�إ���ص��اب��ة ع��دد م��ن الأ�شخا�ص،
م�ؤكدة ت�ضامن مملكة البحرين
مع ال�صومال يف حماربة التطرف
والإرهاب ودعم جهودها الرامية
ال�ستتباب الأمن واال�ستقرار.
و�أعربت املنامة عن بالغ تعازيها
وموا�ساتها لأ�رس وذوي ال�ضحايا
ومتنياتها جلميع امل�صابني
بال�شفاء العاجل جراء هذا العمل
الإره��اب��ي ،م�شددة على موقف
اململكة الراف�ض للعنف والتطرف
واالرهاب بكل �صوره و�أ�شكاله.

قائد قوة دفاع البحرين يدعو إلى االرتقاء
بالجاهزية القتالية
قام القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�شري الركن ال�شيخ خليفة
بن �أحمد� ،صباح �أم�س ،بزيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع
البحرين� ،شاهد خاللها اال�ستعدادات والتجهيزات الع�سكرية،
وا�ستمع �إلى �إيجاز عن مهامها وواجباتها ،وقام بجولة وقف فيها
على اجلاهزية القتالية والإدارية.
و�أ�شار ال�شيخ خليفة �إلى �أن قوة الدفاع حتقق دائم ًا املنجزات على
امل�ستويات القتالية والإدارية والتدريبية ،وكل ذلك بف�ضل الأ�س�س
املتينة واملرتكزات القوية التي كانت دائم ًا متثل حجر الزاوية
للمراحل التي مرت بها هذه القوة الوطنية خالل فرتة ت�أ�سي�سها
وبنائها.

و�أك��د �أن ما �أجنزته �أ�سلحة ووح��دات ق��وة دف��اع البحرين على
امل�ستويني املحلي والإقليمي كان نتاج تطلعات العاهل البحريني
امللك حمد بن عي�سى.
و�شدد القائد العام لقوة دفاع البحرين على �أهمية و�ضع التقدم
امل�ستمر والتطور الدائم ن�صب �أعيننا وموا�صلة تنفيذ الربامج
واخلطط الطموحة من �أجل االرتقاء باجلاهزية القتالية والإدارية،
وي�ستوجب على اجلميع بذل كل ما يف و�سعهم من جهد يف �شتى
مواقع وميادين العمل ،كما يتطلب ب�صورة كبرية التفاين يف البذل
لت�ستمر م�سرية العطاء والفداء وحتقيق جميع الأهداف املن�شودة
لقوة دفاع البحرين على خمتلف الأ�صعدة.

