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خليفة  آل  حــمــد  بـــن  نـــاصـــر  الــشــيــخ  ســمــو  أكــــد 
مــمــثــل جــاللــة الــمــلــك لــألعــمــال اإلنــســانــيــة وشــــؤون 
الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط 
والـــدؤوب  المتواصل  للتطوير  العمل  أهمية  والــغــاز 
والغاز  النفط  قطاعي  باستثمارات  االرتقاء  أجل  من 
فـــي الــمــمــلــكــة بــمــا يـــواكـــب الـــتـــطـــورات الــعــالــمــيــة في 
هـــذا الــمــجــال، وأهــمــيــة تــطــويــر الــصــنــاعــات النفطية 
واالنـــتـــقـــال بــهــا إلــــى مــرحــلــة جـــديـــدة وخـــاصـــة فيما 
يتعلق باستراتيجيات رفع الكفاءة اإلنتاجية وتنفيذ 
المشروعات الكبرى المرتبطة بها في إطار ما تشكله 
من دعم كبير لالقتصاد الوطني، األمر الذي سيعود 
ظل  فــي  التنموية  العملية  على  اإليــجــابــي  بالشكل 
قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
صاحب  وتطلعات  المفدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء، وتفعيل دور هذين 
يحقق  بــمــا  الــوطــنــي  االقــتــصــاد  دعـــم  فــي  القطاعين 

أهداف رؤية مملكة البحرين االقتصادية ٢٠٣٠.
جاء ذلك خالل استقبال سموه الشيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة وزير النفط، والدكتور داود نصيف 
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لشركة نفط 
البحرين (بابكو)؛ إذ بحث سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة مع وزير النفط كل المواضيع االقتصادية 
والــغــاز،  النفط  بقطاعي  العالقة  ذات  واالستثمارية 
كما اطلع سموه على الخطط والبرامج المستقبلية 
لتحقيق  بابكو  وشركة  النفط  وزارة  ستنفذها  التي 
االرتـــقـــاء بــقــطــاعــي الــنــفــط والـــغـــاز إضــافــة إلـــى سبل 
بأفضل  واألخــذ  المملكة  في  النفط  بقطاع  االرتقاء 
تطرق  كما  النفطية،  الصناعات  مجال  في  التقنيات 
سموه إلى أهم المشاريع العمالقة بشركة بابكو التي 
االستثمار  مــواصــلــة  نــحــو  المملكة  تــوجــهــات  تعكس 
مختلف  اســتــدامــة  يحقق  بما  النفطي  الــقــطــاع  فــي 

القطاعات التنموية.
(التفاصيل ص٤)
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دشن الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهللا آل خليفة وزير الداخلية 
منصة الــخــدمــة الــذاتــيــة الــمــطــورة، الــتــي تــخــدم أكــثــر مــن ٢٠٠ ألــف 
مستفيد وتعد األولى من نوعها في المنطقة وتضم ثالثة أنواع من 
خدمة  في  والتسجيل  الهوية  بطاقة  شريحة  تحديث  هي  الخدمات، 
اإلشعارات الوطنية وتحديثها، وخدمة قارئ البطاقة، كما تأتي ضمن 
يعزز  بما  الخدمات،  تقديم  في  اإللكتروني  للتحول  متكاملة  خطة 
االلتزام باإلجراءات االحترازية المعمول بها لمكافحة جائحة كورونا.
التوجه  تعكس  المطورة  المنصة  هذه  أن  الداخلية  وزير  وأوضــح 
الحكومي الفاعل في تقديم الخدمات التي تضمن االرتقاء بمستوى 
والحكومة  المعلومات  هيئة  دور  مثمنا  والمقيمين،  المواطنين  حياة 
قنوات  خالل  من  إلكترونيا،  الخدمات  معظم  توفير  في  اإللكترونية 
مــتــعــددة، منها مــنــصــات الــخــدمــة الــذاتــيــة الــتــي ُتــعــد إحـــدى اآللــيــات 
التنفيذية التي تهدف إلى توفير بنية تحتية تقنية، تسهم في تبسيط 
ذاته  الوقت  وفي  الخدمات،  إنهاء  سرعة  وزيــادة  الحكومية  اإلجــراءات 

تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا.
(التفاصيل ص٢)
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التي  والتدابير  االحــتــرازيــة  اإلجـــراءات  أن  الداخلية  وزارة  أكــدت 
ما  منذ  استباقي  بشكل  والتأهيل،  اإلصــالح  مراكز  في  تطبيقها  تم 
التعامل  تم  إذ  الموقف،  مع  التعامل  في  فعالة  كانت  عام،  على  يزيد 
أحد  في  الرعاية  لتلقي  نقلها  تم  والحقا  محدودة،  قائمة  حاالت  مع 
توجد  ال  أنه  مؤكدة  االحترازي،  للحجر  المخصصة  الطبية  المراكز 
حاليا بمركز اإلصالح والتأهيل أي حالة قائمة مصابة بفيروس كورنا. 
جــاء ذلــك ردا على مــا ذكــره عــدد مــن أعــضــاء البرلمان األوروبـــي عن 
اإلصالح  مركز  في  كورونا  بفيروس  المصابة  القائمة  الحاالت  تفشي 
االحترازية  بــاإلجــراءات  االلــتــزام  مواصلة  الـــوزارة  وأكـــدت  والتأهيل. 
قبل  مــن  إقــرارهــا  تــم  الــتــي  للمعايير  المطابقة  الــوقــائــيــة  والــتــدابــيــر 
فريق البحرين الطبي، وذلك للتعامل مع أي حاالت مستجدة، داعية 
الحاالت  آالف  إلــى  االلتفات  ضــرورة  إلــى  األوروبـــي  البرلمان  أعضاء 
المصابة بفيروس كورونا، من بينهم أطفال، في سجون دول االتحاد 
عن  القطرية  الجزيرة  قناة  ذكرته  ما  على  الــوزارة  ردت  كما  األوروبــي. 
توقيع أعضاء بمجلس العموم البريطاني عريضة «تندد باإلساءة إلى 
أطفال بحرينيين محتجزين» من دون أن تكشف أسماء هؤالء النواب 
من  العمرية  الفئة  في  النزالء  أن  مؤكدة  المذكورة،  الوثيقة  شكل  أو 
١٥ حتى ١٨ عاما يقضون عقوباتهم المحكوم بها في مركز إصالحي 
خاص، وال يسمح لهم باالختالط بأي حال بالفئات العمرية األخرى.
(التفاصيل ص٥)
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كتب إسالم محفوظ:
قــدرت  الــمــنــامــة  بمنطقة  أثـــري  مبني  حـــرق  فــي  أربــعــيــنــي  تسبب 
الحريق  انتقال  إلــى  باإلضافة  ديــنــار،  ألــف  الـــ١٥  يقارب  بما  خسائره 
إلى منزل مجاور ألحد المواطنين بلغت خسائره ٧٠٠ دينار. واعترف 
يتتبعونه  أنــهــم  أدعـــى  أشــخــاص  مــن  انتقاما  المبني  بــحــرق  المتهم 
للحصول على أدويته الطبية زاعما حرق ٩ ماليين مبنى آخر، ليتبين 
بإيداعه  األولــي  الجنائية  المحكمة  وتأمر  نفسي  مريض  المتهم  أن 

مأوى عالجيا لتلقي العالج. 
في  حريق  بنشوب  يفيد  األمنية  األجهزة  إلــى  ورد  قد  بــالغ  وكــان 
أحد المباني بمنطقة المنامة، وتبين أن المبنى مسجل ضمن قائمة 
متعمد  الحريق  أن  األمنية  التحريات  وكشفت  واآلثــار،  الثقافة  هيئة 
وكــامــيــرات  األمــنــيــة  الــتــحــريــات  تمكنت  إذ  األشــخــاص،  أحــد  قبل  مــن 
الــمــراقــبــة مــن االطــــالع عــلــى الــواقــعــة. وحــضــر المتهم يـــوم الــواقــعــة 
مستقال دراجته النارية ودخل المبنى ثم خرج بعدها بلحظات مغادرا 

وشبت النيران في المكان.
واعترف المتهم بالواقعة وزعم أنه نفذ الواقعة انتقاما من قيام 
بعض أجهزة االستخبارات برصده لالستيالء على أدويته الطبية التي 
إلى  باإلضافة  جسده  أنحاء  كل  في  كسور  من  يعاني  كونه  يتعاطاها 
زعمه تنفيذ ٩ ماليين حريق في مبان مشابهة، ليعرض المتهم على 
لجان الطب النفسي التي كشفت أن المتهم يعاني من مرض الفصام 
الخاطئة  واالعـــتـــقـــادات  بــالــضــالالت  الــمــصــحــوب  الــمــزمــن  الــذهــانــي 
وأنه  حياته  لتهديد  يخطط  من  بوجود  والشك  السمعية  والهالوس 
في  اســتــمــراره  بــضــرورة  اللجنة  ونصحت  تصرفاته،  عــن  مــســؤول  غير 

العالج بمستشفى الطب النفسي.
(التفاصيل على صفحة قضايا وحوادث)
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المبدأ  حيث  من  الــشــورى  بمجلس  الخدمات  لجنة  وافقت 
لسنة   (٨) رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع  على 
٢٠٠٩ بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم 
رقم (٧٤) لسنة ٢٠١٧، مع تعديل مواده بحظر زراعة التبغ محليا 
البحرين،  مملكة  في  مطلقا  ممارسته  محظورا  نشاطا  باعتباره 
التبغ  بــدائــل  أو  الــتــبــغ  لمنتجات  ســـواء  التصنيع  جـــواز  وقــصــر 
اإللكترونية بغرض التصدير فقط، مستندًة في رأيها إلى مرئيات 
استقطاب  في  الرغبة  بشأن  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزارة 
المشاريع والمصانع االستثمارية التي تعزز الفرص االقتصادية 
لمملكة البحرين، إلى جانب ما أبدته وزارة الصحة بالمقابل من 
بتطبيق  وااللتزام  التدخين  مكافحة  جهود  باستمرار  تام  التزام 
القانون واالتفاقيات الدولية التي انضمت وصادقت عليها مملكة 

البحرين في هذا الشأن.
جـــاء ذلـــك خـــالل اجــتــمــاع الــلــجــنــة أمـــس بــرئــاســة الــدكــتــورة 
الزياني  راشـــد  بــن  زايـــد  بحضور  وذلـــك  الــفــاضــل،  عــبــداهللا  جــهــاد 
وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وإيمان أحمد الدوسري وكيل 
الـــــوزارة، والــدكــتــورة مــريــم إبــراهــيــم الــهــاجــري الــوكــيــل المساعد 

للصحة العامة، وعدد من المسؤولين بالوزارتين.
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سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  أشاد 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
الـــــوزراء بــمــا عــبــر عــنــه صــاحــب الــســمــو الملكي 
األمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز آل 
سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع 
في  الشقيقة،  السعودية  العربية  المملكة  فــي 
اللقاء التلفزيوني الذي بث يوم أمس األول، من 
مضامين بالغة الداللة والمعاني على الوسطية 
واالعـــتـــدال والــعــزيــمــة واإلنــجــاز وتــأكــيــد أهمية 
المملكة  بــه  تقوم  الــذي  الــبــارز  األســاســي  الـــدور 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة بـــقـــيـــادة خـــــادم الــحــرمــيــن 
الــشــريــفــيــن الــمــلــك ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز آل 
الشرق  منطقة  واســتــقــرار  أمــن  لحماية  ســعــود، 
األوسط، وما تبذله من جهود لإلسهام في نمو 
من  تتحمله  ومــا  الــعــالــمــي،  االقــتــصــاد  وازدهــــار 
مسؤوليات للحفاظ على األمن والسلم الدولي.
وعــــبــــر صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـــيـــر 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
به  تميز  لما  التقدير  بالغ  عن  الـــوزراء  مجلس 
حــديــث أخــيــه صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 

في  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
أطلع  ووضــوح،  صراحة  من  التلفزيوني  اللقاء 
السياسية  التوجهات  على  شفافية  بكل  العالم 

رؤيــة  ظــل  فــي  للمملكة  المقبلة  واالقــتــصــاديــة 
٢٠٣٠، وتأكيده أيًضا أن المملكة ستبقى شريًكا 
التجارة  وحماية  الطاقة  إمــــدادات  فــي  مــوثــوًقــا 

الـــدولـــيـــة، مــحــافــظــًة عــلــى مــكــانــتــهــا الــدولــيــة 
العالم،  في  االقتصادات  أقوى  ضمن  المرموقة 
وبــعــثــه فــي الــوقــت ذاتـــه رســائــل تــفــاؤل وطــمــوح 
ونسأل  والــنــجــاح،  التقدم  مــن  المزيد  لتحقيق 
دائًما  الكبرى  الشقيقة  تكون  أن  وجــل  عــز  اهللا 

وطن الخير والعزة.
وأكــــد صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل 
ـــدًمـــا عــلــى الــنــهــج الــســديــد لــحــضــرة  الــمــضــي ُق
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة ملك البالد المفدى في ترسيخ عالقاتها 
الــتــاريــخــيــة مـــع الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
تنمية  وستواصل  األصــعــدة،  كل  على  الشقيقة 
التنسيق  مجلس  عبر  الوطيد  التعاون  مسارات 
لتعزيز  الطموحة  برؤيته  البحريني  السعودي 
تــنــســيــق الـــســـيـــاســـات االقـــتـــصـــاديـــة والــمــشــاريــع 
المملكتين  على  بالخير  يــعــود  بما  المشتركة 

الشقيقتين وأبنائهما األعزاء.

دينار  مليون   ١٩٫٧ (بتلكو)  شركة  حققت 
خالل  الشركة  لمساهمي  أرباح  صافي  بحريني 
عن   ٪٦ نسبتها  بــزيــادة  الــعــام،  مــن  األول  الــربــع 

الفترة ذاتها من عام ٢٠٢٠. 
لمساهمي  الــشــامــل  الــدخــل  إجــمــالــي  وبــلــغ 
الشركة ٢٩٫٩ مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 
الماضي.  العام  من  األول  بالربع  مقارنة   ٪١٥١
لتبلغ   ٪٢ بــنــســبــة  الــشــركــة  إيـــــــرادات  وارتـــفـــعـــت 
٩٩٫٧ مليون دينار بحريني. فيما بلغت األرباح 
ارتفاعا  لتحقق  دينار  مليون   ٢٥٫٤ التشغيلية 

بنسبة ٤٪ عن الفترة ذاتها من عام ٢٠٢٠.
وارتـــفـــعـــت األربــــــاح قــبــل تــكــالــيــف الــتــمــويــل 
بنسبة  واالستقطاعات  واالستهالك  والضرائب 
بينما  بحريني.  دينار  مليون   ٤٣٫٨ بلغت  إذ   ٪٥
بلغت نسبة هامش األرباح قبل تكاليف التمويل 

والضرائب واالستهالك واالستقطاعات ٤٤٪.
الــعــمــومــيــة لــلــشــركــة  الــمــيــزانــيــة  تـــــزال  وال 
إلى  العائدة  الملكية  حقوق  إجمالي  مع  قوية 
مساهمي الشركة ٤٧٠٫٣ مليون دينار بحريني. 
الشيخ  بــتــلــكــو  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  وقــــال 
شركة  نتائج  إن  خليفة  آل  خليفة  بــن  عــبــداهللا 
بـــتـــلـــكـــو اإليــــجــــابــــيــــة جـــــــاءت نـــتـــيـــجـــة لــلــتــوجــه 
تعزيز  على  ارتكز  الــذي  للشركة  االستراتيجي 
األعــــمــــال األســـاســـيـــة بـــاإلضـــافـــة إلـــــى تــطــويــر 
واالتـــصـــاالت  الــمــعــلــومــات  تكنولوجيا  خــدمــات 
إدارة  عــلــى  الــحــفــاظ  مـــع  الــمــتــنــامــيــة   (ICT)
الــتــكــالــيــف بــشــكــل فـــّعـــال، مــؤكــدا أن رفـــع قيمة 
مجلس  أولـــويـــات  مــن  هــو  المساهمين  حــقــوق 

اإلدارة.
(التفاصيل على الصفحات االقتصادية)
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أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-١٩) 
للتعامل  واالســتــراتــيــجــيــات  الخطط  وضــع  على  مــتــواصــل  العمل  أن 
تخضع  الــقــرارات  جميع  أن  كما  الــفــيــروس،  مــواجــهــة  مــراحــل  كــل  مــع 
لمراجعات دورية بناًء على مستجدات فيروس كورونا، مشددين على أن 
كورونا  لفيروس  للتصدي  مستمرة  البحرين  لفريق  الوطنية  الجهود 

بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.
وجدت  إذا  إنــه  أمــس  عقد  الــذي  الصحفي  المؤتمر  خــالل  وقالوا 
الطبي  الــفــريــق  فسيقوم  اليومية  الــمــؤشــرات  خــالل  مــن  مخاطر  أي 
الالزمة،  الــقــرارات  التخاذ  المعنية  الجهات  مع  اإلجـــراءات  بمراجعة 
الفتين إلى أن إحصائيات شهري مارس وأبريل للمسافرين القادمين 
المسافرين  لفحص  الموضوعة  اإلجـــراءات  أن  توضح  البحرين  إلــى 
عند الوصول وفي اليوم الخامس واليوم العاشر من وصولهم وإضافة 
الوجهات  بعض  مــن  للقادمين   (PCR) المسبقة  الفحص  شــهــادة 

نسبة  بلغت  إذ  الخصوص،  هــذا  في  المطلوبة  األمــان  درجــات  تعطي 
الحاالت القائمة من المسافرين القادمين إلى البحرين ٢٪.

وردا سؤال من «أخبار الخليج» بشأن اإلجراءات المتخذة للقادمين 
ال  حاليا  المطبقة  االحــتــرازات  كانت  إذا  أنه  أوضحوا  الهند  دولــة  من 
يسهم  بما  اإلجــــراءات،  هــذه  تغليظ  أو  بتشديد  ُيوصى  فسوف  تكفي 
الفتين  البحرين،  إلى  العدوى  وصــول  فرص  تقليص  في  كبير  بشكل 
قبل  سواء  فحوصات   ٤ إجراء  عليه  الهند  من  قادم  مسافر  أي  أن  إلى 

الوصول إلى البحرين أو بعد الوصول إليها.
االحترازية  بــاإلجــراءات  االلــتــزام  أن  على  الوطني  الفريق  وشــدد 
المناعة  لتحقيق  الــــالزم  الــســالح  هــو  التطعيمات  عــلــى  والــحــصــول 
المجتمعية، الفتين إلى أن جميع التطعيمات المتوافرة في المملكة 

خضعت لدراسات مكثفة مع لجنة التطعيمات بوزارة الصحة.
(التفاصيل ص٣)
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| الشيخ عبداهللا بن خليفة.
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| سمو الشيخ ناصر خالل لقائه وزير النفط ورئيس مجلس إدارة «بابكو».

| سمو ولي العهد السعودي. | سمو ولي العهد رئيس الوزراء.



آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  عن  صــدر 
قضائية  ترقيات  عن   ٢٠٢١ لسنة   ١٦ رقم  ملكي  أمر  خليفة 

شملت ٤١ قاضيا مدنيا وشرعيا وممثال للنيابة العامة.
وبناًء على ما ورد باألمر السامي فإنه تقرر اآلتي:

ن قاضًيا بمحكمِة الّتمييِز، ومحامًيا عاما أول  أوال: يعيَّ
بدرجة قاٍض بمحكمِة التمييِز، ُكـلٌّ من: 

١) القاضي صالح أحمد عباس القطان.
٢) القاضي إبراهيم سلطان إبراهيم الزايد.

٣) القاضي خالد أحمد صالح المدفع.
٤) القاضي عبداهللا محمد علي األشراف.

٥) المستشار د. أحمد محمد علي الحمادي (محامًيا 
عاما أول)

٦) المستشار أسامة علي جاسم العوفي. (محامًيا عاما 
أول)

(محامًيا  الزياني.  يوسف  عثمان  هــارون  المستشار   (٧
عاما أول)

٨) القاضي علي أحمد جمعة الكعبي.
٩) القاضي علي خليفة أحمد الظهراني.

١٠) القاضي محمد ميرزا محمد أمان.
١١) القاضي خليفة راشد أحمد مجيران.

١٢) القاضي جمعة عبداهللا محمد الموسى.
١٣) المستشار حسين محمد حسين البوعلي. (محامًيا 

عاما أول)
محمود.(محامًيا  محمد  يوسف  نايف  المستشار   (١٤

عاما أول)
آل  محمد  بــن  ســلــمــان  بــن  حــمــد  الــشــيــخ  الــقــاضــي   (١٥

خليفة.
١٦) القاضي خالد إبراهيم متولي محمود.

١٧) فضيلة الشيخ وليد عبدالمنعم أحمد آل محمود.
خليفة  مــحــمــد  د.عـــبـــدالـــرحـــمـــن  الــشــيــخ  فــضــيــلــة   (١٨

الفاضل.
عبدالرحمن  ضــرار  د.عبدالرحمن  الشيخ  فضيلة   (١٩

الشاعر.
٢٠) فضيلة الشيخ صالح عبدالعزيز عبداهللا عبداهللا.

٢١) فضيلة الشيخ فيصل جواد علي المشعل.
٢٢) فضيلة الشيخ عبدالنبي عباس محمد علي. 

٢٣) فضيلة الشيخ زكريا عبداهللا علي عبداهللا. 
بمحكمِة  رئــيــس  بـــدرجـــة  عــامــا  مــحــامــًيــا  ــن  ُيــعــيَّ ثــانــيــا: 

االستئناِف الُعلَيا المدنيِة، ُكـلٌّ من:
١) المستشار سامح محمد راغب سيف.

٢) المستشار أمينة عيسى عبداهللا مبارك.
ن قاضًيا بمحكمِة االستئناِف الُعلَيا المدنيِة،  ثالثا: ُيعيَّ
الُعلَيا  االستئناِف  بمحكمِة  قــاٍض  بــدرجــة  عاما  ومحامًيا 

المدنّيِة، ُكـلٌّ من:
(محامًيا  البوعينين  محمد  خالد  فهد  المستشار   (١

عاما)
العوضي.  عبدالرحمن  عبدالعزيز  نــواف  المستشار   (٢

(محامًيا عاما)
(محامًيا  الشويخ  أحمد  عباس  علي  د.  المستشار   (٣

عاما)
٤) الــقــاضــي الــشــيــخ راشــــد بـــن أحــمــد بـــن عـــبـــداهللا آل 

خليفة.
(محامًيا  الشايجي.  مهنا  محمد  مهنا  المستشار   (٥

عاما)
٦) القاضي عبدالعزيز علي محمد الجابري.

٧) القاضي حسين حميد صالح الصيرفي.
٨) القاضي عديلة حبيب حسن عبداهللا.

٩) القاضي سلمان عبداهللا عبدالرضا العصفور.
ن قاضًيا بمحكمِة االستئناِف الُعلَيا الشرعّيِة،  رابعا: ُيعيَّ

ُكـلٌّ من:

فضيلة الشيخ نواف محمد حسن المرباطي.  (١
فضيلة الشيخ عبداهللا محمد عبداهللا النجدي.  (٢

فضيلة الشيخ جعفر علي حسن العالي.  (٣
فــضــيــلــة الــشــيــخ حــســن أحــمــد الــشــيــخ خــلــف آل   (٤

عصفور.
كلٌّ  الشرعّيِة،  الكبَرى  بالمحكمِة  وكيًال  ن  ُيعيَّ خامسا: 

من:
فــضــيــلــة الــشــيــخ عــمــر بـــن دعــيــج بـــن عـــبـــداهللا آل   (١

خليفة.
محمد  منصور  الشيخ  سليمان  الشيخ  فضيلة   (٢

الستري.
فضيلة الشيخ سعيد جعفر راشد حماد.   (٣
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الـــشـــيـــخ  أول  الــــفــــريــــق  عــــقــــد 
وزيــر  خليفة  آل  عــبــداهللا  بــن  راشـــد 
الــــداخــــلــــيــــة أمــــــس اجـــتـــمـــاعـــا مــع 
بدورهم  أشــاد  حيث  المحافظين، 
فــي تــعــزيــز نــهــج الــتــواصــل الــدائــم 
من  والمقيمين،  الــمــواطــنــيــن  مــع 
خـــالل الــفــعــالــيــات والــبــرامــج التي 
تقوم بها المحافظات، وتتبع فيها 
اإلجــراءات االحترازية، ما كان لها 
مردود كبير على المجتمع وتقدير 

واضح من الجميع.
مــلــف  أن  إلـــــى  الــــوزيــــر  وأشـــــــار 
الـــــصـــــيـــــاديـــــن يــــحــــظــــى بـــاهـــتـــمـــام 
صاحب  حضرة  من  كريمة  ورعاية 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
المفدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
ودعــــــم ومـــتـــابـــعـــة صـــاحـــب الــســمــو 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حمد 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  خليفة  آل 
إلى  منوها  الــوزراء،  مجلس  رئيس 
أنه في إطار هذه الرعاية الكريمة 
لــجــاللــتــه وتـــنـــفـــيـــذا لــلــتــوجــيــهــات 

الـــســـامـــيـــة بـــحـــمـــايـــة الـــصـــيـــاديـــن 
رزقــهــم،  مــصــادر  على  والمحافظة 
العاصمة،  محافظة  محافظ  قــام 
التي  والــمــســاعــدة  الــدعــم  بتقديم 
أمـــر بــهــا جــاللــتــه لــلــصــيــاديــن، في 
إطــــار الـــحـــرص عــلــى تــوفــيــر حــيــاة 

كريمة لكل المواطنين.
وخـــالل االجــتــمــاع، قـــدم سمو 
مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، 
إيـــجـــازا حـــول الــكــامــيــرات األمــنــيــة 
تعزيز  فــي  ودورهـــا  المحافظة  فــي 
األمن والسالمة العامة، باإلضافة 

إلـــى حــمــالت الــمــحــافــظــة الــهــادفــة 
إلــــــى تـــعـــزيـــز إجـــــــــــراءات الــتــبــاعــد 
االجــتــمــاعــي، وذلــــك انــطــالقــا من 
مبدأ الشراكة المجتمعية، كما تم 
اســتــعــراض االحــتــيــاجــات األمــنــيــة 

في مدينة خليفة.
مــــن جـــهـــتـــه تــــنــــاول مــحــافــظ 
محافظة المحرق، بعض القضايا 
الــمــتــعــلــقــة بــالــمــحــافــظــة، ومــنــهــا 
لعربات  مكان  تحديد  على  العمل 
إلى  بــاإلضــافــة  المتنقلة،  الــطــعــام 
مسألة المعونات، حيث أكد الوزير 

ضرورة تسريع آلية صرف المعونات 
والحوادث،  اإلنسانية  الحاالت  في 
واتـــخـــاذ إجـــــراء فــــوري فـــي حـــاالت 
المستعجلة.  والــحــاالت  الــطــوارئ 
فـــيـــمـــا أشـــــــار مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة 
العاصمة إلى جهود المحافظة في 
دراســــة احــتــيــاجــات األهــالــي خــالل 
جــائــحــة كـــورونـــا وتــحــديــد مــواقــع 
وتشكيل  لـــإليـــواء  مــالجــئ  إلنــشــاء 
فريق من المتطوعين من مختلف 
مـــنـــاطـــق الـــمـــحـــافـــظـــة، بـــاإلضـــافـــة 
من  للوقاية  تــوعــويــة  حــمــالت  إلــى 

فيروس كورونا. كما تناول موضوع 
الـــتـــفـــتـــيـــش عــــلــــى مـــــحـــــالت بــيــع 
بالتنسيق  الغاز  اسطوانات  وتعبئة 
مــــع الــــدفــــاع الـــمـــدنـــي. وفـــــي هـــذا 
السياق، أكد وزير الداخلية أهمية 
االســتــعــانــة بــالــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
اتخاذ  على  والعمل  الحوادث  لدرء 
االحـــتـــيـــاطـــات بــمــســتــوى عــــال من 
الـــكـــفـــاءة والــمــهــنــيــة. مـــن جــهــتــه، 
اســـتـــعـــرض مـــحـــافـــظ الــمــحــافــظــة 
بشأن  المحافظة  جهود  الشمالية 
الـــســـالمـــة الـــعـــامـــة فــــي الــمــنــاطــق 
تصحيح  على  والعمل  العشوائية 
تحقيق  شــأنــه  مـــن  بــمــا  أوضــاعــهــا 

سالمة الجميع.
وفــــي خـــتـــام االجـــتـــمـــاع، أشـــار 
الوزير إلى ضرورة التواصل الدائم 
بــيــن الــمــحــافــظــات والــمــواطــنــيــن 
الحديثة،  والتقنيات  الوسائل  عبر 
وتــرســيــخ الــعــالقــة الــتــكــامــلــيــة مع 
الذي  بالشكل  المختلفة  الجهات 

يتطلع إليه المواطن.
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اهللا  عبد  بــن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق  دشــن 
منصة  أمـــس،  صــبــاح  الــداخــلــيــة،  وزيـــر  خليفة  آل 
من  أكثر  تخدم  التي  المطورة،  الذاتية  الخدمة 
في  نوعها  مــن  األولـــى  وتــعــد  مستفيد  ألــف   ٢٠٠
وهي  الخدمات،  من  أنواع  ثالثة  وتضم  المنطقة 
في  والتسجيل  الــهــويــة  بطاقة  شريحة  تحديث 
وخدمة  وتحديثها،  الوطنية  اإلشــعــارات  خــدمــة 
متكاملة  خطة  ضمن  تــأتــي  كما  البطاقة،  قـــارئ 
بما  الــخــدمــات،  تقديم  فــي  اإللكتروني  للتحول 
المعمول  االحترازية  بــاإلجــراءات  االلــتــزام  يعزز 
هذه  إطـــالق  وتــم  كــورونــا،  جائحة  لمكافحة  بها 
لهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  بــحــضــور  الــمــنــصــة، 
المعلومات والحكومة اإللكترونية، نائب الرئيس 
التنفيذي للتحول االلكتروني، وعدد من مديري 

اإلدارات.
حضرة  توجيهات  إلــى  الداخلية  وزيــر  وأشــار 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، بالتحول من النظم 
التقليدية إلى اإللكترونية في تقديم الخدمات، 
الفتا إلى دعم ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، مـــن أجــل 
تنفيذ خطة التحول الرقمي بالكفاءة والفعالية 

المطلوبة.
تعكس  الــمــطــورة،  المنصة  هـــذه  أن  وأوضــــح 
الخدمات  تقديم  في  الفاعل  الحكومي  التوجه 
المواطنين  حياة  بمستوى  االرتقاء  تضمن  التي 
الــمــعــلــومــات  هـــيـــئـــة  دور  مــثــمــنــا  والـــمـــقـــيـــمـــيـــن، 
والـــحـــكـــومـــة االلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي تـــوفـــيـــر مــعــظــم 
متعددة،  قنوات  خالل  ومن  إلكترونيا،  الخدمات 
ومنها منصات الخدمة الذاتية، التي ُتعد إحدى 
بنية  توفير  إلــى  تهدف  التي  التنفيذية  اآللــيــات 
تــحــتــيــة تــقــنــيــة، تــســهــم فـــي تــبــســيــط اإلجــــــراءات 
وفي  الــخــدمــات،  إنــهــاء  ســرعــة  وزيــــادة  الحكومية 
لمكافحة  الوطنية  الــجــهــود  تعزيز  ذاتـــه  الــوقــت 
جــائــحــة كـــورونـــا، مــنــوهــا إلـــى أهــمــيــة تــوعــيــة كل 
الخدمات  هذه  من  لالستفادة  المجتمع  شرائح 

اإللكترونية.
وتـــعـــد مـــنـــصـــات الـــخـــدمـــة الــــذاتــــيــــة، إحــــدى 
بشكل  الــمــعــامــالت  إلنــجــاز  المتنوعة  الــخــيــارات 
مــوعــد  أخـــــذ  إلـــــى  الـــحـــاجـــة  دون  مــــن  شـــخـــصـــي، 
كما  الخدمة،  مقدمي  مساعدة  طلب  أو  مسبق، 
الدقة  مثل  خــاصــة  بــمــواصــفــات  المنصة  تتميز 
هوية  من  واآلمــن  الفوري  التحقق  على  والقدرة 
المستخدم وبصمته، باإلضافة إلى مجموعة من 

الخصائص التقنية التي تسهل إنجاز الخدمة.
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هنأ فضيلة الشيخ الدكتور 
راشــــــــد بـــــن مـــحـــمـــد الـــهـــاجـــري 
مـــســـتـــشـــار الــــــشــــــؤون الـــديـــنـــيـــة 
فــــي رئــــاســــة الــــحــــرس الــوطــنــي 
رئيس  سمو  بمسابقة  الفائزين 
الحرس الوطني لحفظ القرآن 
خالل  وذلــك  وتــجــويــده،  الكريم 
بالمسابقة  الــفــائــزيــن  تــكــريــمــه 
أمس في جامع معسكر الحرس 

بالصخير.
وقـــــد أجــــريــــت الــتــصــفــيــات 
الحرس  رئــيــس  سمو  لمسابقة 

الكريم  القرآن  لحفظ  الوطني 
وتجويده، تزامنًا مع حلول شهر 
رمضان المبارك، وفق توجيهات 
الشيخ  سمو  الركن  أول  الفريق 
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  مــحــمــد 
رئــــــيــــــس الـــــــحـــــــرس الـــــوطـــــنـــــي، 
وبــمــتــابــعــة مــــن الــــلــــواء الـــركـــن 
الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز بـــن ســعــود 
الحرس  أركــان  مدير  خليفة  آل 

الوطني.
أن  الهاجري  الدكتور  وأكــد 
رئاسة الحرس الوطني، تحرص 

عـــلـــى حــــث مــنــتــســبــي الـــحـــرس 
اهللا  كــتــاب  حفظ  على  الــوطــنــي 
وتــرتــيــلــه، ولــذلــك تــوّجــه بشكل 
المسابقة  هـــذه  إلقــامــة  ســنــوي 
تــــــزامــــــنــــــًا مـــــــع شـــــهـــــر رمـــــضـــــان 

المبارك.
الـــمـــســـابـــقـــة،  أن  وأضــــــــــاف 
شهدت هذا العام تنافسًا واسعًا، 
مـــمـــا يـــؤكـــد الـــتـــنـــافـــس الــكــبــيــر 
الوطني  الحرس  منتسبي  بين 
ســبــحــانــه  اهللا  بــكــتــاب  لــلــعــنــايــة 

وأحكام تجويده وترتيله.
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رفـــع وزيـــر الـــديـــوان الــمــلــكــي الــتــقــريــر الــســنــوي للمجلس 
األعلى للقضاء إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة 
بعد  المفدى،  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
تسلمه من المستشار عبداهللا بن حسن البوعينين نائب رئيس 

المجلس األعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز.
ولقد أشاد وزير الديوان الملكي بجهود المجلس األعلى 
للقضاء لتطوير المنظومة القضائية وما حققه من تطورات 
أدت  القضائي  المجال  في  البحرين  مملكة  تشهدها  واضحة 
التقاضي  سرعة  تتضمن  التي  الناجزة  العدالة  تحقيق  إلــى 
وجــــودة األحـــكـــام بــمــا يــكــفــل الــحــقــوق فــي الــمــجــتــمــع، وسعي 
الــمــجــلــس األعــلــى لــلــقــضــاء فــي ظــل الــجــائــحــة إلـــى الــتــحــول 
عن  فضًال  ا،  إلكترونّيً القضائية  الــخــدمــات  وتقديم  الرقمي 
صحة  عــلــى  حــفــاًظــا  بــعــد  عــن  الــجــنــائــيــة  الــمــحــاكــمــة  تطبيق 

وسالمة الجميع وبما يعزز من تحقيق العدالة.
مقام  إلــى  البوعينين  عبداهللا  المستشار  رفــع  جانبه،  من 

حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى، أسمى عبارات التوقير، 
جاللته  بــه  يتفضُل  لما  الــتــقــديــر،  وخــالــص  الــتــحــايــا،  وأزكـــى 
من  القضائية  والمنظومة  للقضاء  األعــلــى  المجلس  على 
القضائية،  بالسلطة  جاللته  واعتزاز  واهتمام  ومساندٍة،  دعٍم 
والمكانة الرفيعة التي تتبّوأها في فكر جاللته، باإلضافة إلى 
توجيهاته السديدة في سبيل تأكيد استقالل القضاء ونزاهته 

وحياده.
وفــائــق  الــشــكــر  بــجــزيــل  البوعينين  الــمــســتــشــار  تــقــدم  كــمــا 
به  يحظى  لما  الملكي،  الديوان  وزير  إلى  والعرفان،  التقدير 
أثمر  ما  وهو  ومساندته،  دعِمه  من  للقضاء  األعلى  المجلس 
ء  تبوُّ ومنها:  التقرير،  في  الــواردة  منجزاته  المجلس  تحقيق 
األوسط  الشرق  مستوى  على  الرابع  المركز  البحرين  مملكة 
وشمال إفريقيا في مدى فعالية اإلجراءات القضائية، وارتفاع 
مــعــدالت حــســم الـــدعـــاوى فــي الــمــحــاكــم كــافــة بــمــا ال يتجاوز 

متوسط عمر حسم الدعاوى األربعة األشهر.
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أحمد  بــن  عــبــداهللا  الشيخ  الــدكــتــور  اجتمع 
لــلــشــؤون  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــيـــل  خــلــيــفــة،  آل 
السيد  مع  الخارجية،  وزارة  مقر  في  السياسية، 
أنور حبيب اهللا سفير جمهورية الصين الشعبية 

لدى مملكة البحرين.
وخـــــالل االجـــتـــمـــاع، أشـــــاد الـــدكـــتـــور الــشــيــخ 
عبداهللا بن أحمد آل خليفة، بالمستوى المتقدم 
لــلــعــالقــات الــوطــيــدة والــمــتــمــيــزة الــقــائــمــة بين 
احترام  من  به  تتسم  ومــا  الصديقين،  البلدين 
وشمول وتطور نوعي على مختلف المستويات، 
منوًها بالنتائج الطيبة التي تمخضت عن زيارة 

مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين 
الشعبية لمملكة البحرين مؤخًرا.

ومـــن جــانــبــه، ثــمــن الــســيــد أنــــور حــبــيــب اهللا 
عالقات الصداقة المتينة التي تجمع بين بالده 
المتبادل  الــحــرص  ظــل  فــي  البحرين،  ومملكة 
على تعزيز التعاون الثنائي لتحقيق التطلعات 
التقدم  من  مزيًدا  للمملكة  متمنيا  المشتركة، 

واالزدهار.
كما تم خالل االجتماع، بحث أوجه التعاون 
النظر  وجهات  وتبادل  الصديقين،  البلدين  بين 

حول القضايا ذات االهتمام المشترك. 
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آل  عــبــداهللا  بــن  محمد  الشيخ  طبيب  الــفــريــق  استقبل 
خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة في مكتبه بالمجلس 
رئيسة جمعية األطباء الدكتورة غادة القاسم يرافقها الدكتور 
سلمان بن محمد آل خليفة، األمين المالي، في لقاء جرى 
خالله بحث عدد من الملفات المشتركة وفي مقدمتها آخر 
وطب  البشري  الطب  مهنة  مــزاولــة  «قــانــون  مقترح  تــطــورات 
األسنان الجديد» الذي رفعته الجمعية للمجلس قبل نحو 
عام ونصف تقريبا على أمل تمريره إلى مجلس النواب خالل 
المهنة  مزاولة  قانون  مكان  ليحل  القادمة،  القريبة  الفترة 

الحالي الصادر في عام ١٩٨٩.
آل  اهللا  عــبــد  بــن  محمد  الــشــيــخ  طبيب  الــفــريــق  ورحـــب 
مــؤكــدا  الــمــالــي،  واألمــيــن  األطــبــاء  جمعية  برئيسة  خليفة 
الــقــيــام  مــن  وتمكينها  األطـــبـــاء  جمعية  دعـــم  عــلــى  حــرصــه 
على  بــه  والــنــهــوض  البحريني  الطبيب  خــدمــة  فــي  بــدورهــا 
كافة المستويات، وتعزيز مكانته كأحد أهم أركان المنظومة 
الصحية  الخدمات  تقديم  في  األساسي  والعامل  الصحية، 
وفقًا  البحرين  مملكة  في  والمقيمين  للمواطنين  والطبية 

ألعلى المعايير الدولية.
وأكد أهمية المبادرات والبرامج والمشروعات التي تعمل 

بذلتها  التي  الجهود  ذلــك  في  بما  األطــبــاء،  جمعية  عليها 
قانون  تطوير  أجــل  من  كامل  عــام  نحو  مــدى  على  الجمعية 
مزاولة مهنة الطب، معربا عن حرصه على الدفع قدما بهذا 

القانون حتى يرى النور.
البارز  الــدور  أهمية  القاسم  الدكتورة  أكــدت  جانبها  من 

من  خليفة  آل  عــبــداهللا  بــن  محمد  الشيخ  بــه  ينهض  الـــذي 
كــورنــا،  لجائحة  للتصدي  الــوطــنــي  للفريق  رئــاســتــه  خـــالل 
مملكة  فــي  والطبية  الصحية  والــكــوادر  األطــبــاء  أن  مــؤكــدة 
مختلف  في  العمل  مواصلة  في  جهدا  تدخر  لن  البحرين 
حتى  الجائحة،  مــع  بالتعامل  المعنية  الصحية  المنشآت 
القضاء عليها بإذن اهللا. وأعربت الدكتورة القاسم عن أملها 
بأن يرى قانون مزاولة المهنة النور قريبا، خاصة وأن جمعية 
األطــبــاء بــذلــت جــهــودا مضنية فــي إعـــداد هــذا الــقــانــون من 
وعقدت  الغرض،  لهذا  خصيصا  تشكيلها  جرى  لجنة  خالل 
العديد من االجتماعات على مدى عام كامل، وضعت خاللها 
مع  اجتماعات  إلــى  إضافة  القانون  تطوير  بشأن  مرئياتها 
ان  القاسم  الدكتورة  وأكــدت  وخــبــراء؛  قانونيين  مستشارين 
ملحة  ضــرورة  تعتبر  والتي  المقترحة  الجديدة  البنود  أهم 
األعــضــاء،  وزراعــــة  الــدمــاغــي  بــالــمــوت  المتعلقة  الــمــواد  هــي 
عدم اإلنعاش واإلجهاض. وشرحت الدكتورة له بأنه لم يتم 
الشريعة  الــفــتــوى  الــى  الــرجــوع  بعد  اال  الــمــواد  هــذه  اقــتــراح 
المتعلقة بهذه المواضيع ومنها رأي مجمع الفقه اإلسالمي 
مع  يــتــوافــق  جميعها  ان  مــن  لــلــتــأكــد  الــعــلــمــاء  كــبــار  وهــيــئــة 

الشريعة اإلسالمية. 

ójóédG Ö£dG áæ¡e ádhGõe ¿ƒfÉb ìôà≤e ÉãëH

AÉÑWC’G á``«©ªL á``°ù«FQ π``Ñ≤à°ùj á``ë°ü∏d ≈``∏YC’G ¢``ù∏éªdG ¢``ù«FQ

 | وزير الديوان الملكي.



3 العدد (١٥٧٤٢) - السنة السادسة واألربعون - الخميس ١٧ رمضان ١٤٤٢هـ - ٢٩ أبريل ٢٠٢١م

 وفي بداية المؤتمر، ثّمن الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة 
(كوفيد-١٩)  كــورونــا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  عضو 
عالًيا تقدير حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى المستمر للكوادر الوطنية والتمريضية والجهات 
العطاء  مواصلة  على  حافٌز  هو  والــذي  األولــى  الصفوف  في  المساندة 
لتحقيق األهداف المنشودة، منوًها بالجهود الوطنية المستمرة لفريق 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  بــقــيــادة  البحرين 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتصدي لفيروس كورونا بما 

يحفظ صحة وسالمة الجميع.
 وبّين المانع أن العمل متواصل على وضع الخطط واالستراتيجيات 
الــقــرارات  جميع  أن  كما  الــفــيــروس،  مــواجــهــة  مــراحــل  كــل  مــع  للتعامل 
تخضع لمراجعات دورية بناًء على مستجدات فيروس كورونا، مؤكًدا أن 
كافة  وبدقة  يتابع  المعنية  الجهات  كافة  مع  وبالتعاون  الطبي  الفريق 
األسمى  الهدف  تحقيق  في  تسهم  التي  القرارات  ويتخذ  المستجدات 
وهو حفظ صحة وسالمة كافة المواطنين والمقيمين، ويرتكز في عمله 

على إحصائيات رسمية ومعلومات طبية وعلمية مدققة.
 وفيما يتعلق بموضوع اإلجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين 
المانع  أشــار  اإلجــــراءات،  تلك  حــول  تــداولــه  تــم  ومــا  البحرين  لمملكة 
الحكيمة  بالرؤية  العالم  مستوى  على  تميزت  البحرين  مملكة  أن  إلى 
للقيادة وبجهود الكوادر الوطنية وبالتخطيط المسبق وتأمين الطاقة 
االستيعابية  الــطــاقــة  نــطــاق  خـــارج  لــلــفــيــروس  للتصدي  االســتــيــعــابــيــة 
االعتيادية بالمستشفيات لضمان عدم تأثر الخدمات الطبية بالنظام 
والــعــالج  والــعــزل  الفحص  بمجانية  كــذلــك  وتــمــيــزت  الــقــائــم،  الصحي 
والتطعيم لكافة المواطنين والمقيمين وبنسبة من أعلى نسب العالم 
وحرية  للمسافرين  مفتوحة  األجــواء  بإبقاء  تميزت  كما  التطعيم،  في 
الحركة والتنقل داخل مملكة البحرين، ولكنها وضعت ضوابط وإجراءات 

الهدف منها أوًال حفظ صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
وأوضح المانع أن نسب الحاالت القائمة من المسافرين القادمين 
من  ذاتها  النسبة  واستمرت   ،٪٢ مــارس  شهر  خالل  بلغت  البحرين  إلى 
الموضوعة  اإلجـــــراءات  أن  يــوضــح  مــا   ،٪٢ وهـــي  أبــريــل  فــي  تغيير  غــيــر 
الوصول  مــن  الخامس  الــيــوم  وفــي  الــوصــول  عند  المسافرين  لفحص 
للقادمين  السفر  قبل  المسبقة  الفحص  شهادة  وإضافة  العاشر  واليوم 
من بعض الوجهات، مثل جمهورية الهند وجمهورية باكستان اإلسالمية 
النتشار  الموجودة  المعطيات  بحسب  الشعبية  بنغالديش  وجمهورية 
الفيروس لتلك البلدان، تساهم في الحد من انتشار الفيروس من قبل 
هذا  في  المطلوبة  األمــان  درجــات  وتعطي  البحرين  لمملكة  القادمين 

الخصوص.
كفريق  مخاطر  أيــة  وجدنا  «إذا  إنــه  قائًال  الجميع  المانع  وطمأن 
طبي على صحة المجتمع من خالل المؤشرات اليومية التي ندرسها 
لن نتردد في مراجعة اإلجراءات مع الجهات المعنية التخاذ القرارات 
حقائق  على  مبنًيا  يــكــون  ُيتخذ  قـــرار  كــل  أن  مــؤكــًدا  بشأنها»،  الــالزمــة 
وأرقام، ويخضع للدراسة والتقييم بشكل مستمر لقياس مدى فاعليته 

للحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
في  يسهم  بما  للتطعيم  الوطنية  الحملة  باستمرار  المانع  ونــوه 
الجائحة،  دائرة  من  للخروج  الفيروس  من  ووقايته  المجتمع  تحصين 
معين،  نــوع  توافر  انتظار  وعــدم  التطعيم  على  لإلقبال  الجميع  داعًيا 
حيث إن جميع التطعيمات التي تمت إجازتها في مملكة البحرين من 
قبل الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية خضعت وثائقها التي 
قدمتها الشركات المصنعة لدراسات مكثفة مع لجنة التطعيمات بوزارة 
الصحة، شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السالمة كما تم التنسيق 
مــع الــشــركــات لتطبيق الــعــديــد مــن إجــــراءات مــراقــبــة الــجــودة واألمـــان 
والفعالية، وهذه اإلجراءات جاءت لضمان مأمونية وفعالية التطعيمات 

في مملكة البحرين.
الصحة  منظمة  قــبــل  مــن  التطعيمات  اعــتــمــاد  أن  الــمــانــع  وبــّيــن   
العالمية يمر بمراحل مشابهة، حيث تقوم الشركات المصنعة للتطعيم 

بتقديم جميع البيانات التي تطلبها منظمة الصحة العالمية في الوقت 
المخاطر،  إدارة  وخطط  والفعالية  والمأمونية  الجودة  حول  المناسب 
للتطعيمات  الطارئة  باالستعماالت  الخاصة  البروتوكوالت  أن  موضًحا 
تتيح تسريع مختلف الدول موافقاتها التنظيمية الستيراد التطعيمات 
مع التقيد بالمعايير الصارمة المتعلقة بالمأمونية والفعالية والجودة، 

كما تمر التطعيمات بعملية اختبار دقيقة ومتعددة المراحل.
بالتقييم  المعني  فريقها  عبر  تقوم  المنظمة  أن  المانع  وأضــاف 
المعلومات،  بتقييم  العالم  أنحاء  مختلف  من  التنظيمية  والجهات 
وبعدها يقوم فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع 
استخدام  بــشــأن  توصيات  بتقديم  العالمية  الصحة  لمنظمة  التابع 
كما  الجرعات،  بين  الزمنية  والفواصل  العمرية  والفئات  التطعيمات 
أن هــنــاك الــعــديــد مـــن اإلجـــــــراءات الــتــي تــقــوم عــلــى أســاســهــا منظمة 
الصحة العالمية باعتماد التطعيمات وعلى الشركات المنتجة أن تلتزم 
الترخيص  على  الحصول  حتى  بالبيانات  المنظمة  تــزويــد  بمواصلة 

الكامل للتطعيم واجتيازه اختبار المنظمة المسبق للصالحية.
وأكد المانع أن الجهود الدولية مستمرة وعملية تصنيع التطعيمات 
متواصلة للحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه، وهناك العديد من 
منها  العالمية،  الصحة  منظمة  قبل  من  دراستها  طور  في  التطعيمات 

تطعيم «سينوفارم».
تقليل  هو  المرحلة  هذه  في  الحالي  الهدف  أن  إلى  المانع  وأشــار   
الوفيات ومن يدخلون المستشفيات بسبب الفيروس ومواصلة الجهود 
تحقيقه  الممكن  مــن  الــهــدف  وهــذا  القائمة،  الــحــاالت  أعـــداد  لخفض 
إلى  إضافة  التطعيم.  على  اإلقبال  عبر  المجتمعية  المناعة  زيــادة  مع 
انتشار  من  للحد  االحترازية  اإلجــراءات  بكافة  االلتزام  المهم  من  أنه 
أداء  أثناء  العبادة  دور  في  بها  بااللتزام  االستمرار  وأهمية  الفيروس، 
الصلوات والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما يحفظ صحة 

وسالمة الجميع.
 وجّدد المانع التأكيد على ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازية 
في المنشآت السياحية والفندقية والمطاعم والمقاهي، حيث تم إغالق 
هذا  في  مستمرة  التفتيش  وعمليات  المخالفة،  المنشآت  من  العديد 
الجانب، مشدًدا على ضرورة تجنب التجمعات بكافة أنواعها خاصة في 
هذا الشهر الفضيل، ومواصلة االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية بما 

يسهم في القضاء على هذه الجائحة.
 واستعرض المانع إجمالي أعداد اإلشغال في مراكز العزل والعالج، 
ســريــًرا،   ٦٢٤٩ والــعــالج  الــعــزل  لمراكز  االستيعابية  الطاقة  تبلغ  حيث 
منها ٣٠٠٢ سريرًا ما يمثل ٤٨٪من الطاقة االستيعابية،  يبلغ اإلشغال 
المنزلي  الصحي  العزل  تطبيق  تم  التي  القائمة  الحاالت  عدد  أن  كما 
االختياري عليها بلغ ٧٣٨٣ حالة لعدم ظهور األعراض عليها وتطابقها 
من  المتعافين  نسبة  أما  العزل،  من  النوع  لهذا  المحددة  الشروط  مع 
في  القائمة،  الحاالت  من   ٪٩٣٫٧ بلغت  فقد  القائمة  الحاالت  إجمالي 

حين بلغت نسبة الوفيات ٠٫٣٦٪ من الحاالت القائمة.
 من جهته، أكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري األمراض 
للتصدي  الــوطــنــي  الــفــريــق  وعــضــو  الــعــســكــري  بالمستشفى  الــمــعــديــة 
لفيروس كورونا أن الحملة الوطنية للتطعيم مستمرة في شهر رمضان 
الجميع  داعًيا  والــتــزام،  حماية  هو  العام  هذا  رمضان  وشعار  المبارك، 
فمن  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  ومواصلة  التطعيم  على  لإلقبال 

خاللهما يمكن القضاء على الجائحة.
البحرين  بمملكة  المجازة  التطعيمات  جميع  بأن  القحطاني  ونوه 
أثــبــتــت فاعليتها فــي تــكــويــن الــمــنــاعــة الــتــي تــســهــم فــي حــمــايــة الــفــرد 
وتحصين المجتمع للخروج من هذه الجائحة، كما أنها جميعها آمنة 
وفّعالة وتساعد في تقليل احتمالية اإلصابة، وتخفيف شدة األعراض 

في حال اإلصابة.
فاعلية  أثبتت  البحرين  مملكة  في  الدراسات  أن  القحطاني  وبّين 
التطعيمات، مع وجود سالالت متحورة من الفيروس، في زيادة المناعة 
بعض  مــســتــعــرًضــا  األعــــــراض،  تخفيف  خـــالل  مــن  الــحــمــايــة  وتــحــقــيــق 

النتائج المبنية على دراسة تمت للحاالت القائمة في مملكة البحرين 
في  البحرين  مملكة  نجاح  أوضحت  والتي  اآلن،  حتى  يناير  شهر  منذ 
خفض  فــي  الحملة  ساهمت  حيث  للتطعيم  الوطنية  الحملة  مــســار 
أوضحت  كما   ،٪٩٣ بمتوسط  العمرية  الفئات  كل  بين  العدوى  انتقال 
الدراسة أيًضا ارتفاع نسبة الحاالت القائمة لدى غير المتطعمين، في 
من  يوًما   ١٤ وأكملوا  التطعيم  جرعتي  أخذوا  ممن  قليلة  نسبة  مقابل 

آخر جرعة.
القائمة  الحاالت  عدد  أن  ذكــرت  الدراسة  أن  إلى  القحطاني  وأشــار 
التي تم إدخالها العناية المركزة منذ يناير ٢٠٢١ بلغ ٦٣١ حالة، منها 
٦١٢ حالة لم تأخذ التطعيم، أي بنسبة ٩٧٪ من مجموع الحاالت، كما 
كشفت الدراسة عن تسجيل ٢٧٣ حالة وفاة، منذ يناير ٢٠٢١ منها ٢٦٥ 
حالة لم يأخذوا التطعيم، أي بنسبة ٩٧٪ من مجموع الحاالت، موضًحا 
المجتمع  تحصين  فــي  التطعيم  أهــمــيــة  تــبــّيــن  االحــصــائــيــات  هـــذه  أن 
جــًدا،  كبيرة  بنسبة  الحرجة  الــحــاالت  عــدد  وخفض  الــوفــيــات  وخفض 
منوًها بأن الدراسة خلصت بمجملها إلى أنه من المهم أخذ التطعيم 
لكافة الفئات العمرية ممن تنطبق عليهم الشروط وخاصة كبار السن.
فاعلية  نــســب  عــن  للحديث  القحطاني  تــطــرق  آخـــر،  صعيد  عــلــى 
أرض  وعلى  السريرية  الدراسات  أثناء  النسب  بين  والفرق  التطعيمات 
بأن  الــوعــي  المهم  مــن  لكن  صحيحتان،  النسبتين  أن  مــؤكــًدا  الــواقــع، 
الدراسة السريرية تكون في بيئة ُمحكمة ال يتم فيها التعرض لعوامل 
على  إثباتها  يتم  الــتــي  الفاعلية  نسبة  أن  حين  فــي  مــؤثــرة،  خــارجــيــة 
عدم  مثل  مؤثرة  لعوامل  تعرض  قد  فيها  التطعيم  يكون  الواقع  أرض 
نتائج  دائًما  وتكون  االحترازية،  باإلجراءات  وااللتزام  االحتياطات  أخذ 
أثناء  نتائجها  مــن  أهمية  أكــثــر  الــواقــع  أرض  فــي  التطعيمات  فاعلية 
الدراسات السريرية، محذًرا على هذا األساس من التهاون باإلجراءات 
وتطبيق  الكمامات،  ارتــداء  المهم  فمن  التطعيم،  أخذ  بعد  االحترازية 
عنها  المعلن  اإلرشــــادات  مختلف  واتــبــاع  االجتماعي  التباعد  معايير 

للحد من انتشار الفيروس.
وعلى صعيد متصل، أوضحت الدكتورة جميلة السلمان استشارية 
الطبي  السلمانية  بمجمع  الباطنية  واألمــــراض  المعدية  األمــــراض 
عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أهمية مواصلة 
رمضان  شهر  خالل  الوقائية  والتدابير  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام 

الفضيل ليكون عنوان هذه المرحلة «حماية والتزام».
االحترازية  باإلجراءات  وااللتزام  التطعيم  على  اإلقبال  أن  وأكــدت 
وسيلتان نعول عليهما في المرحلة الحالية لمواجهة الفيروس والتغلب 
عليه بنجاح بإذن اهللا، مشيرًة إلى أن التطعيمات بمختلف أنواعها توفر 
حماية من فيروس كورونا والسالالت المتحورة منه، وهناك العديد من 
تثبت  ولم  الخارجية،  العوامل  بفعل  للفيروس  حدثت  التي  التحورات 
كونها  خطورة  األشــد  هي  السالالت  أي  اآلن  لحد  الُمحكمة  الــدراســات 

في تغيٍر مستمر.
وذكــــرت الــســلــمــان أن اتــبــاع اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة واإلقـــبـــال على 
المتحورة  وسالالته  الفيروس  انتشار  من  الحد  في  يسهمان  التطعيم 
لاللتزام  الجميع  داعــيــة  وغــيــرهــم،  والــبــرازيــلــي  والــهــنــدي  كالبريطاني 
فرد  كــل  ومضاعفة  الفيروس  انتشار  مــن  للحد  الوطنية  بالمسؤولية 

مسؤوليته المجتمعية من خالل اإلقبال على التطعيم والحث عليه.
ونوهت السلمان بأن فاعلية التطعيم تكون بأخذ الجرعتين حيث 
جرعة،  آخــر  من  يوما   ١٤ مــرور  بعد  يبدأ  المضادة  األجــســام  تكوين  إن 
أثبتت  البحرين  مملكة  أجــازتــهــا  الــتــي  التطعيمات  جميع  إن  وحــيــث 
على  الجميع  حثت  المجتمعية،  المناعة  تكوين  في  وتسهم  فاعليتها 
من  معين  نوع  انتظار  وعدم  كان،  سبب  ألي  التطعيم  أخذ  تأجيل  عدم 
المناعة  زادت  التطعيم  على  الحاصلين  عــدد  زاد  فكلما  التطعيمات، 

المجتمعية، وبالتالي سرعة عودة الحياة لطبيعتها.
المرضعات  والنساء  والحوامل  السن  كبار  تذكير  السلمان  وجددت 
والسمنة  والضغط  والقلب  السكري  (مرضى  المزمنة  األمــراض  وذوي 
والربو والروماتيزم والمصابين بنقص المناعة، وأمراض الكلى المزمنة 

والـــســـرطـــان) بـــضـــرورة أخـــذ الــتــطــعــيــم، لــمــا يــســاهــم فــي رفـــع األجــســام 
المضادة لديهم وتقوية جهازهم المناعي.

أو  كالسعال،  أعـــراض  أيــة  ظــهــور  حــال  فــي  أنــه  السلمان  وأوضــحــت 
صعوبة التنفس، أو ارتفاع الحرارة، من المهم االتصال على الرقم ٤٤٤ 
واتباع التعليمات التي تعطى في هذا الشأن، كما أنه من المهم استمرار 
الكمامات،  ولبس  جــيــدًا،  وتعقيمهما  والــصــابــون  بالماء  اليدين  غسل 
باإلضافة  التجمعات،  وتجنب  االجتماعي  التباعد  بمعايير  والتقيد 
وعدم  المنـزل  في  البقاء  إلــى  إضافًة  التطعيم،  أخــذ  على  االقبال  إلــى 
الالزمة  الوقائية  والتدابير  اإلجــــراءات  واتــخــاذ  لــلــضــرورة،  إال  الــخــروج 
عند مخالطة كبار السن ومرضى األمراض المزمنة حتى داخل البيت 

الواحد لتجنب احتمالية نقل الفيروس لهم.
د.  الصحة  وزارة  وكــيــل  أكــد  الخليج»  «أخــبــار  مــن  ســـؤال  على  وردا  
من  السفر  مــن  للقادمين  الــيــوم  المتخذة  اإلجــــراءات  أن  المانع  وليد 
وبعد  المملكة  دخول  قبل  الفحص  على  الحصول  تشترط  الهند  دولة 
ذلك  يتكرر  ثم  الفيروس  من  الخلو  من  للتأكد  الفحص  يعاد  الوصول 
في اليوم الخامس واليوم العاشر، أي أن المطلوب من أي مسافر قادم 
عدم  من  للتأكد  فحوصات   ٤ يجري  أن  البحرين  مملكة  إلى  الهند  من 

انتقال العدوى للمجتمع البحريني.
الوطني  الفريق  أن  المانع  د.  أوضح  اإلجــراءات،  هذه  كفاية  وبشأن 
التي  اليومية  واألرقــام  واإلحصاءات  الدراسات  على  بناء  قراراته  يتخذ 
تقدر احتياجات المملكة للتصدي للفيروس وعدم انتشار العدوى في 
من  تحد  سوف  المطبقة  االحترازات  فإن  الدراسات  وبحسب  المملكة، 

انتشار هذا الفيروس بطريقة علمية وبحسب األرقام الموثقة.
وحول إمكانية زيادة هذه االحترازات، شدد وكيل وزارة الصحة على 
أن الفريق الوطني لو وجد أن االحترازات المطبقة حاليا ال تكفي وال 
تتماشى مع الحرص على عدم انتشار العدوى وهو أولوية كبيرة لصحة 
ببعض  يــوصــي  ســوف  الــبــحــريــن،  فــي  والمقيمين  المواطنين  وســالمــة 
على  وحــرص  اإلجــــراءات،  هــذه  تغليظ  أو  لتشديد  الــالزمــة  التوصيات 
تقليص  في  كبير  بشكل  تسهم  الحالية  اإلجــراءات  بأن  الجميع  طمأنة 

فرص وصول العدوى إلى البحرين.
وليد  د.  أشـــار  الصيني،  باللقاح  الـــدول  بعض  اعــتــراف  عــدم  وعــن 
قبل  الصيني  اللقاح  وفعالية  ســالمــة  مــن  التأكيد  تــم  أنــه  إلــى  المانع 
في  يتدخلون  ال  أنهم  إلــى  مشيرا  المملكة،  في  به  بالتطعيم  السماح 
سياسات الدول األخرى، وكل دولة تطبق السياسات التي تعتمدها وفق 
على  الحصول  تشترط  ال  دول  هناك  مازالت  حيث  الخاصة،  معاييرها 
التطعيم للسفر إليها، موضحا أن التطعيم ال يعد جوازا للسفر ولكنه 
قد يوفر امتيازا لمن حصل عليه، كإعفائه من الحجر الطبي أو غيره 

من اإلجراءات.
التطعيمات  بقية  مــثــل  الصيني  التطعيم  أن  الــمــانــع  د.  وأضــــاف 
مشددا  علمية،  أو  مدققة  غير  معلومات  لنشر  تعرضت  التي  األخــرى، 
على أن مرجعية البحرين هي سالمة المواطنين والمقيمين وعلى هذا 
األساس تم التشديد على مراحل إقرار التطعيمات قبل السماح ألهلنا 
وسالمة  صحته  وثــابــت  فعاليته  مــن  للتأكد  وذلـــك  عليها،  بالحصول 
تأثيراته على الناس، مضيفا أن جميع التطعيمات أجيزت في البحرين 

وفق معايير المملكة والمطبقة خليجيا وعالميا.
وأجــريــت  دولـــة   ٢٣ فــي  بــه  مــعــتــرف  الصيني  الــلــقــاح  أن  إلـــى  وأشــــار 
مشددا  فعاليته،  من  للتأكد  مختلفة  دولة   ٧ في  له  السريرية  التجارب 
على أن جميع التطعيمات التي أجيزت في مملكة البحرين سارت على 

نفس المعايير وهو من يطمئننا بسالمة اجراءاتنا.
وبشأن سيناريو العودة للحياة الطبيعية في المملكة، قال د. مناف 
القحطاني إن اهتمام الناس بالسفر يعكس فعالية اللقاحات في مملكة 
كانت  البحرين  مملكة  في  التطعيمات  إجــازة  أن  إلــى  الفتا  البحرين، 

تستهدف انقاذ األرواح وإيقاف هذه الجائحة.
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نجاح  كــورونــا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  أكــد 
خفض  عبر  للتطعيم  الوطنية  الحملة  مسار  في  البحرين  مملكة 
مشيًرا   ،٪٩٣ بمتوسط  العمرية  الــفــئــات  كــل  بين  الــعــدوى  انــتــقــال 
الفريق إلى أن اإلجراءات الموضوعة لفحص المسافرين وإضافة 
شهادة الفحص المسبقة قبل السفر للقادمين من بعض الوجهات 
لمملكة  القادمين  قبل  من  الفيروس  انتشار  من  الحد  في  تساهم 
الخصوص،  هــذا  فــي  المطلوبة  األمـــان  درجـــات  وتعطي  البحرين 
الجهات  مع  اإلجــراءات  مراجعة  في  التردد  يتم  لن  أنه  إلى  مشيًرا 
الــمــؤشــرات  على  بــنــاًء  بشأنها  الــالزمــة  الـــقـــرارات  التــخــاذ  المعنية 

اليومية التي تتم دراستها.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-١٩) ظهر أمس في مركز 
العسكري  بالمستشفى  والــتــدريــب  الطبية  للبحوث  الــعــهــد  ولـــي 

للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا.

األشغال  بـــوزارة  البحرية  والــثــروة  الــزراعــة  وكيل  قــال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د. نبيل أبو الفتح 
مخزون  تأمين  الى  للحاجة  تنّبهت  البحرين  مملكة  إّن 
خالل  مــن  مبّكر  بشكٍل  الغذائي  األمــن  مــن  استراتيجي 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  السامي  الخطاب 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، خالل افتتاح 
الخامس  الــتــشــريــعــي  الــفــصــل  مــن  الــثــانــي  االنــعــقــاد  دور 
وّجه  حيث   ،٢٠١٩ أكتوبر  في  والــنــواب  الشورى  لمجلسي 
جــاللــتــه لــوضــع مـــشـــروع اســتــراتــيــجــي لــإلنــتــاج الــوطــنــي 

للغذاء.
وأشــــار د. أبـــو الــفــتــح خـــالل إيــجــاز إعــالمــي حكومي 
قــّدمــه بــالــتــعــاون مــع مــركــز االتــصــال الــوطــنــي بــأنــه جرى 
العمل على التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية السامية 
من خالل تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات 
الغذائية، والعمل على رفع نسبة اإلنتاج المحلي، فضًال 
خبرة  على  للحفاظ  والتسهيالت  المحّفزات  تقديم  عن 

أصحاب المهن وبخاصة في مجاالت األمن الغذائي.
الــمــبــادرة  بــوجــود  تتمّيز  الــبــحــريــن  مملكة  أن  وتــابــع 
مجلسها  يــرأس  التي  الــزراعــي،  القطاع  لتنمية  الوطنية 
بنت  سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  االستشاري 
رئيسة  المفدى  الــبــالد  عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــمـــرأة، حــيــث ســاهــمــت مــشــروعــات 
تحقيق  أجـــل  مــن  الـــزراعـــي  الــقــطــاع  تنمية  فــي  الــمــبــادرة 
ذلك  وانعكس  واالقتصادي،  والبيئي  االجتماعي  النماء 
بــشــكــٍل إيــجــابــي عــلــى زيــــادة مساهمة قــطــاع الـــزراعـــة في 
االستغالل  على  العمل  وجرى  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

األمثل لألراضي الزراعية.
إلنشاء  مناقصة  طــرح  عن  أبوالفتح  د. نبيل  وكشف 

منتصف  قبل  البحرين  مملكة  فــي  للتمور  مصنع  أول 
ارض  قطعة  تخصيص  تــم  انــه  إلــى  الفتا  الحالي،  الــعــام 
هــورة  فــي  المصنع  إلنــشــاء  مــربــع  متر   ٢٠٠٠ بنحو  تــقــدر 
عالي مع تخصيص ميزانية له ضمن الميزانية الحالية، 
 ١٣ حوالي  ستكون  للمصنع  اإلنتاجية  الــقــدرة  ان  مبينا 
ألف طن سنويا من التمور وسيبدأ اإلنتاج بقرابة ٥ االف 

طن في المرحلة األولى ثم يزيد اإلنتاج تباعا. 
وأشار أبو الفتح إلى ان البيئة البحرية في المملكة 
تــحــســنــت بـــصـــورة كــبــيــرة بــعــد قــــرار مــنــع صــيــد الــروبــيــان 
بطريقة شباك الجر «الكراف»، مضيفا ان تلك الطريقة 
أماكن  معظم  على  وتقضي  البحرية  البيئة  تدمر  كانت 
وبيوت األسماك، كاشفا عن انه في خالل عام واحد فقط 
السمكي  المخزون  زاد  الطريقة  بتلك  الصيد  وقــف  من 

بنسبة ١٨٪.
الزراعة  وكيل  وتحّدث 
والـــــــثـــــــروة الــــبــــحــــريــــة عــن 
مـــؤشـــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ضــمــن الــمــعــايــيــر الــدولــيــة 
لــــتــــصــــنــــيــــف الــــــمــــــؤشــــــرات 
المرتبطة باألمن الغذائي، 

و٥٠   ،٢٠١٩ بالعام  عربيًا  السادسة  المرتبة  تــبــّوأت  حيث 
عــالــمــيــًا، وهـــــذه الــمــرتــبــة تــعــكــس الــبــعــد االســتــراتــيــجــي 
اإليجابي والجهود الممّيزة التي تبذلها مختلف الجهات 
الحكومية في سبيل تطوير العمل بمجال األمن الغذائي.
وســّلــط الــحــديــث عــلــى الــمــبــادرات الــزراعــيــة بوكالة 
الزراعة والثروة البحرية، ومن أبرزها التوسع في استخدام 

أساليب اإلنتاج الزراعي الحديثة، وتشجيع االستثمار في 
مجال الزراعة المتطورة، وتعزيز الشراكة مع المنظمات 
الــوراثــيــة،  النباتية  األصـــول  على  والمحافظة  الــدولــيــة، 
وتعزيز االبتكار والتطوير في مجال قطاع النخيل، فضًال 
الفنية  القدرات  وتطوير  الغذائية،  والرقابة  السالمة  عن 

الزراعية.
اإلنتاج  أساليب  استخدام  في  بالتوسع  يتعّلق  وفيما 

الـــزراعـــي الــحــديــثــة أشـــار د. أبـــو الــفــتــح الـــى أن مــن بين 
عدد  بلغ  حيث  تــربــة،  بــدون  الــزراعــة  تقنية  اعتماد  ذلــك 
البيوت المحمية ٣٥٦، على مساحة ٢٦٠ ألف متر مربع، 
والــفــاصــولــيــا  مـــن الــطــمــاطــم  ســنــويــًا  طـــن  وتــنــتــج ٣,٦٠٠ 
الخضراء والخيار والفلفل وأنواع البطيخ وغيرها، وتوفر 
١٣٤ وظــيــفــة، وتــســاهــم فـــي نــســبــة االكــتــفــاء الـــذاتـــي من 

الخضراوات بنسبة ١٠٪ إلى ٢٠٪.
وبالحديث عن تشجيع االستثمار في مجال الزراعة 
ألف   ٢٠ حوالي  تنتج  المملكة  إّن  الوكيل  قال  المتطّورة 
طن في السنة من بينها ٤١٨ طنا من الخضروات، والتي 
تساهم بنسبة ٢٫١٪ في اإلنتاج المحّلي عبر ٥ مشروعات 
زيادة  إلى  الوزارة  تتطلع  والتي  تربة  بدون  للزراعة  قائمة 
 ١٠ حــوالــي  وتنتج  مــشــروعــا،   ١٦ لتبلغ  مستقبًال  عــددهــا 
آالف طن سنويًا من الخضروات لتساهم في زيادة اإلنتاج 

المحلي بنسبة تصل إلى ٥٠٪.
وقــــال وكــيــل الـــزراعـــة والـــثـــروة الــبــحــريــة إن الــوكــالــة 
والتطوير  االبتكار  لتعزيز  الرامية  جهودها  في  ماضية 
في قطاع النخيل من خالل مشروع تطوير النخيل بدول 
مجلس التعاون، وتطوير مختبر زراعة األنسجة، وإطالق 
ومــشــروع  بــيــت،  لــكــل  نخلة  حملة  مــن  الــثــانــيــة  الــمــرحــلــة 
ذلك  للنخيل،  الوراثي  البنك  عن  فضًال  التمور،  مصنع 
من أجل المحافظة على األصناف البحرينية ذات القيمة 
وإحالل  اإلنتاجية  القدرات  وزيــادة  وتطوير  االقتصادية، 
النخيل المتقّدم في العمر ودعم األمن الغذائي النسبي 
برفع نسبة إنتاج التمور وإضفاء نقلة نوعية لمعامالت ما 

بعد الحصاد للتمور. 
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اســـتـــقـــبـــل الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن عــيــســى 
الــســيــاســيــة  الــــشــــؤون  مــســتــشــار  خــلــيــفــة  آل 
واالقــــتــــصــــاديــــة بـــــديـــــوان ســـمـــو ولـــــي الــعــهــد 
الــلــجــنــة  ورئــــيــــس  اإلدارة  مـــجـــلـــس  وعــــضــــو 
للمنح  العهد  ولي  لبرنامج  واإلدارية  المالية 
سمو  بـــديـــوان  بمكتبه  الــعــالــمــيــة  الـــدراســـيـــة 
سيف  علي  عبدالرحمن  الدكتور  العهد  ولي 
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين 
والـــكـــويـــت حــيــث قــــام بــتــقــديــم شــيــك بمبلغ 
إجمالي  من  كدفعة  بحريني  دينار   ٢٠٠٫٠٠٠
دعم البنك للبرنامج ضمن الفئة البالتينية 

لرعاة البرنامج بمبلغ مليون دينار.
محمد  الشيخ  أعرب  اللقاء  هذا  وخالل 
بن عيسى آل خليفة عن بالغ شكره وتقديره 
الرعاية  هــذه  على  والكويت  البحرين  لبنك 
المستمر  والــتــعــاون  الــدعــم  وعــلــى  الــكــريــمــة 

الذي يقدمه البنك والذي يسهم في تحقيق 
أفضل  لتوفير  يسعى  الذي  البرنامج  أهداف 
الــــفــــرص الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــدريـــبـــيـــة لــطــلــبــة 

جامعية  شهادات  لنيل  المتفوقين  البحرين 
من أعرق الجامعات العالمية وتعريفهم على 
لسوق  وإعـــدادهـــم  مختلفة  عالمية  ثــقــافــات 

العمل على مستوى عالمي.
وقـــد أشـــاد الــدكــتــور عــبــدالــرحــمــن سيف 
بجهود صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــــوزراء فـــي دعــــم شـــبـــاب الــبــحــريــن مـــؤكـــًدا 
التدريبية  البرامج  دعــم  على  البنك  حــرص 
والــتــعــلــيــمــيــة الـــهـــادفـــة إلــــى تــطــويــر الــشــبــاب 

البحريني وتنمية مواهبهم.
حـــضـــر الـــمـــقـــابـــلـــة الـــــدكـــــتـــــورة ســيــنــثــيــا 
للمنح  العهد  ولي  برنامج  مديرة  جيسلينج 
بورشيد  حسان  والسيد  العالمية  الــدراســيــة 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــجــمــوعــة الــــمــــوارد 
البحرين  لبنك  اإلداريــــة  والــشــؤون  البشرية 
والكويت واألستاذة رفا قدورة رئيسة العالقات 
مسؤول  دانــش  عبدالرحمن  والسيد  العامة 

العالقات العامة بالبنك.
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أكــــــدت الــشــعــبــة الــبــرلــمــانــيــة 
البرلمانات  أن  البحرين  لمملكة 
تمارس دوًرا شريًكا ومؤثًرا وفاعًال 
فـــــي مــــواجــــهــــة جــــائــــحــــة كـــــورونـــــا 
(كـــــوفـــــيـــــد-١٩)، والـــمـــســـاهـــمـــة فــي 

وضـــع ســيــاســات الــتــعــافــي، وإعــــادة 
عــجــلــة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة إلــى 
مــســارهــا الــصــحــيــح، مــشــيــرًة إلــى 
خــالل  مــن  عليها  الــبــرلــمــانــات  أّن 
مـــمـــارســـة الـــعـــمـــل الــتــشــريــعــي أن 
تــنــظــر لــلــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة الــتــي 
الصحة  على  الجائحة  أحدثتها 
والــتــعــلــيــم ومـــســـتـــويـــات الـــدخـــل؛ 
التنمية  مـــجـــاالت  فـــي  والـــتـــراجـــع 
ذلك  في  بما  األساسية،  البشرية 
ارتــــفــــاع عـــــدد األشــــخــــاص الـــذيـــن 
الغذائي  األمن  انعدام  من  يعانون 

وعدم المساواة.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل مـــشـــاركـــة 
الــشــعــبــة الــبــرلــمــانــيــة فــي اجــتــمــاع 
الــــلــــجــــنــــة الــــــدائــــــمــــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
المستدامة ولجنة األمم المتحدة 
فــي االتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي الــدولــي، 
حــيــث مـــّثـــل الــشــعــبــة الــبــرلــمــانــيــة 
جمال محمد فخرو النائب األول 
والنائب  الشورى،  مجلس  لرئيس 
فاطمة عباس قاسم عضو مجلس 
اللجنة  اجــتــمــاع  ويـــأتـــي  الـــنـــواب. 
الـ١٤٢  الجمعية  اجتماعات  ضمن 
التي  الدولي،  البرلماني  لالتحاد 
تنعقد هذا العام لمناقشة موضوع 
وبناء  الــيــوم  الــوبــاء  على  «التغلب 

غٍد أفضل: دور البرلمانات».
عباس  فاطمة  النائب  وألقت 
البرلمانية  الــشــعــبــة  كــلــمــة  قــاســم 
لــــمــــمــــلــــكــــة الــــــبــــــحــــــريــــــن، والـــــتـــــي 
من  الــتــعــافــي  إجــــــراءات  أن  أكــــدت 

ضمن  تـــأتـــي  أن  يــجــب  الــجــائــحــة 
مــنــظــومــة شــامــلــة مـــن الــســيــاســات 
الجهد  تضاعف  واالستراتيجيات 
مـــــن أجـــــــل مــــواجــــهــــة الـــجـــائـــحـــة 
أن  أهمية  مبينة  منها،  والتعافي 
تــقــوم الــبــرلــمــانــات عــنــد مــراجــعــة 
واعـــتـــمـــاد ســيــاســات الــتــعــافــي من 
عــكــس  تـــســـتـــهـــدف  أن  الـــجـــائـــحـــة 
الــــتــــأثــــيــــر الــــســــلــــبــــي لـــلـــجـــائـــحـــة 
عــلــى ثــالثــيــة الــصــحــة والــتــعــلــيــم 

ومستويات الدخل.
ونّوهت الشعبة البرلمانية إلى 
مملكة  التشريعية في  السلطة  أن 
التحفيز  حــزمــة  أقــــرت  الــبــحــريــن 
المالي واالقتصادي التي وضعتها 
يتجاوز  بمبلغ  الموقرة  الحكومة 
١١ مليار دوالر؛ استهدفت تطويق 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  اآلثـــار 
لــلــجــائــحــة، ومــســانــدة الــقــطــاعــات 
االقتصاد  وإنــعــاش  تــضــررًا،  األكثر 

وضمان استمرار التوظيف.
وذكـــــرت الــشــعــبــة الــبــرلــمــانــيــة 
سّباقة  كانت  البحرين  مملكة  أن 
األمر  الرقمي،  التحّول  مجال  في 
أي  مواجهة  عــدم  في  أسهم  الــذي 
سواء  الرقمنة،  تعميم  في  عوائق 
التعليم  أو  المنزل  من  العمل  في 
عــــن بــــعــــد، وخــــاصــــة مــــع مـــشـــروع 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة 
خليفة لمدارس المستقبل، حيث 
رغم  التعليمية  العملية  انتظمت 

الجائحة من دون إبطاء أو تراٍخ.
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| فاطمة عباس.| جمال فخرو.

أشــــادت فــوزيــة بــنــت عــبــداهللا زيــنــل رئيسة 
السامية  الملكية  بالتوجيهات  النواب  مجلس 
من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المفدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن 
لتعزيز التعاون المثمر بين السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية، واالرتقاء بالعمل الوطني 
تنفيذا لرؤى وتطلعات جاللته لخدمة الوطن 
البحرين  مملكة  منجزات  وإبراز  والمواطنين، 
وتطوير  الوطني،  االقتصاد  ودعم  الحضارية، 
العصرية،  التشريعية  المنظومة  مــخــرجــات 

بالتعاون المشترك بين السلطتين.
بمنهجية  الــنــواب  مجلس  اعــتــزاز  مــؤكــدة 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــيــة الــمــشــتــركــة مـــع الــحــكــومــة 
المتميزة  والـــقـــيـــادة  الــرفــيــعــة  الـــرؤيـــة  بــفــضــل 
الملكي  السمو  لصاحب  الحثيثة  والمتابعة 

العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، وحــــرص ســمــوه على 
مـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون الـــبـــنـــاء بـــيـــن الــســلــطــتــيــن 
التنفيذية والتشريعية، ودعم األداء التشريعي 
والـــرقـــابـــي، ووضــــع مــصــلــحــة الـــوطـــن فـــوق كل 
البحرين»  «فــريــق  ضمن  معا  والعمل  اعــتــبــار، 
من أجل الوطن والمواطنين، في ظل المسيرة 
الجاللة  صــاحــب  لحضرة  الشاملة  التنموية 

الملك المفدى.
جـــاء ذلـــك خـــالل لــقــائــهــا، أمـــس األربــعــاء، 
غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي 
المواضيع  بحث  تــم  حيث  والـــنـــواب،  الــشــورى 
والــقــضــايــا الــمــشــتــركــة، وســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
لمصلحة  الــحــكــومــي»   - «الــنــيــابــي  والــتــنــســيــق 

الوطن والمواطنين.
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أعلنت إدارة مجمع السلمانية الطبي مواعيد العمل بالسلمانية خالل 
فترة تعطيل الدوائر الحكومية بمناسبة عطلة يوم العمال العالمي ٢٠٢١، 
إذ ستكون آلية إدخال المرضى بالمجمع إلى جانب خدمات قسم الطوارئ 
والحوادث والصيدلية التابعة له متوافرة على مدار ٢٤ ساعة، وأما مواعيد 
العناية  ووحدة  والحروق  المركزة  العناية  مرضى  وزيارة  للمرضى  الزيارات 
بالقلب فسوف تكون بحسب التعميم الصادر بخصوص الزيارات خالل فترة 
جائحة كورونا، أي (السبت واالثنين واألربعاء فقط)، كما ستكون العيادات 

الخارجية مغلقة خالل هذه الفترة.
عطلة  خــالل  بالمراكز  العمل  مواعيد  الصحية  الــمــراكــز  أعلنت  كما 
يوم العمال العالمي ٢٠٢١، وستكون ساعات العمل بالمراكز الصحية على 

النحو التالي:
يوسف  ومــركــز  الصحي  كانو  حمد  ومــركــز  الصحي،  المحرق  مركز   -

عبدالرحمن إنجنير الصحي (على مدار الساعة).
ستكون   (١٧ الصحي (دوار  كانو  جاسم  محمد  بمركز  العمل  ساعات   -

من ٨:٠٠ صباحًا حتى الساعة ١١:٠٠ مساء (طوال أيام األسبوع).

واالقتصادية  المالية  الــشــؤون  لجنة  انتهت 
بمجلس الشورى خالل اجتماعها المنعقد صباح 
أمس عن بعد برئاسة خالد حسين المسقطي من 
 ٢٠٢٠ لسنة   (٢٨) رقــم  بقانون  المرسوم  مناقشة 
التجارية  الشركات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
وكانت اللجنة قد أجرت مراجعة شاملة على 
المترتبة  واآلثار  المرسوم  بشأن  تقريرها  مسودة 
على تطبيقه، إذ نظرت في المذكرة القانونية التي 
أعدها المستشارون القانونيون للجنة، واستمعت 
قبل  واالقتصادي،  المالي  المستشار  لمالحظات 
أسفرت  وقد  بشأنه،  مرئياتهم  األعضاء  يبدي  أن 
حيث  من  بالموافقة  التوصية  إلــى  التوصل  عن 
هيئة  إلى  وإحالته  بقانون،  المرسوم  على  المبدأ 

مكتب المجلس.
ويــهــدف الــمــرســوم بــقــانــون كــمــا هــو وارد في 
والــســيــاحــة  والـــتـــجـــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  مــرئــيــات 
عمل  تطوير  إلى  النواب  مجلس  بقرار  والمرفقة 
الشركات التجارية بكافة أشكالها وتعزيز المناخ 
االستثماري بمملكة البحرين وخصوًصا في ظل 
وذلــك  الــحــالــيــة،  الصعبة  االقــتــصــاديــة  الــظــروف 
بمنح مزيد من الخيارات لالستثمار وزيادة دخل 
الصعوبات  وإزالــــة  اإلجـــــراءات  وتسهيل  الــشــركــة، 

المستثمرين  حقوق  وتعزيز  العملي،  الواقع  في 
واستحداث  العالمية،  التطورات  لمواكبة  األقلية 
الـــشـــركـــات غـــيـــر الـــهـــادفـــة إلـــــى الــــربــــح، وكـــذلـــك 
واالســتــحــواذ،  بــاالنــدمــاج  خاصة  مــواد  استحداث 
بعض  معالجة  بهدف  التصالح  مبدأ  واستحداث 

المخالفات والجرائم.
يــأتــي ذلـــك فــيــمــا أخــطــر الــمــجــلــس بــرســالــة 
بقانون  االقـــتـــراح  بــشــأن  الــشــورى  مجلس  رئــيــس 
بإضافة مادة جديدة برقم (٦ مكرًرا) إلى القانون 
رقم (٣) لسنة ٢٠٠٨ بشأن الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي، والمقدم من األعضاء: درويش أحمد 
المناعي، رضا عبداهللا فرج، الدكتور محمد علي 
مــنــصــور  الـــدكـــتـــور  الــــزايــــد،  جـــاســـم  دالل  حـــســـن، 
محمد سرحان، إلى جانب اقتراح بقانون بإضافة 
مادة جديدة برقم (٩ مكرًرا) إلى المرسوم بقانون 
رقم (٧٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن التأمين ضد التعطل، 
المناعي،  أحمد  درويــش  األعــضــاء:  من  والمقدم 
حسن،  علي  محمد  الــدكــتــور  فـــرج،  عــبــداهللا  رضــا 
محمد  مــنــصــور  الـــدكـــتـــور  الــــزايــــد،  جـــاســـم  دالل 
ســـرحـــان، والــمــتــضــمــنــة إحــالــتــهــمــا إلــــى الــلــجــنــة 
عنهما،  بتقريريها  المجلس  ومــوافــاة  لــلــدراســة 
االجتماعات  خــالل  بحثهما  اللجنة  قـــررت  وقــد 

القادمة.

أعـــــربـــــت لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع واألمــــن 
عن  الــنــواب  بمجلس  الوطني 
بالغ استغرابها وشديد رفضها 
لــمــا ســـاقـــه عــــدد مـــن أعــضــاء 
ادعــاء  مــن  األوروبـــي  البرلمان 
غير دقيق عن «تفشي الحاالت 
في  كــورونــا  بــفــيــروس  القائمة 
مركز اإلصالح والتأهيل»، وهو 
األمــــر الــــذي جــانــبــه الــصــواب 

وعار من الصحة تماما.
كــل  أن  الـــلـــجـــنـــة  وأكـــــــــدت 
اإلجـــــــــــــــــــــراءات االحـــــــتـــــــرازيـــــــة 
والرعاية  الوقائية  والــتــدابــيــر 
الــطــبــيــة وااللــــــتــــــزام بـــشـــروط 
الــــصــــحــــة والـــــســـــالمـــــة، وفـــقـــا 
لـــلـــمـــعـــايـــيـــر الـــــدولـــــيـــــة الـــتـــي 
اتخذتها وزارة الداخلية بشكل 

اســتــبــاقــي مــنــذ مــا يــزيــد على 
عــــام عــلــى جــمــيــع الــســجــنــاء، 
مع  التعامل  فــي  فعالة  كــانــت 
حــالــيــا  تـــوجـــد  وال  الـــمـــوقـــف، 
أي  والتأهيل  اإلصــالح  بمركز 

حالة قائمة بفيروس كورونا.
وأوضــــحــــت الــلــجــنــة أنــهــا 
مباشرة  ميدانية  بزيارة  قامت 
للمركز والوقوف على االلتزام 
بــــــــــاإلجــــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة 
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة، ووجـــدت 
الـــرعـــايـــة الـــتـــامـــة الــمــطــابــقــة 
من  إقرارها  تم  التي  للمعايير 
الطبي،  الــبــحــريــن  فــريــق  قــبــل 
حاالت  أي  مع  للتعامل  وذلك 

مستجدة.
بأعضاء  اللجنة  وأهــابــت 
الـــبـــرلـــمـــان األوروبـــــــــي ضـــــرورة 

التواصل مع أعضاء المجلس 
المتجددة  والــدعــوة  الــنــيــابــي، 
إلــــــى االجــــتــــمــــاع الـــمـــشـــتـــرك، 
وتـــــبـــــادل كــــل األمــــــــور لــتــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون لـــمـــا فـــيـــه مــصــلــحــة 
الـــجـــمـــيـــع، وبـــمـــا يـــتـــوافـــق مــع 
وضــرورة  البرلمانية،  األعــراف 
اســـــتـــــقـــــاء الــــمــــعــــلــــومــــات مــن 
والنيابية،  الرسمية  مصادرها 
والهيئة  الشعب  عــن  الممثلة 
اإلرادة  عـــــبـــــر  الــــمــــنــــتــــخــــبــــة 
والدستورية،  الــحــرة  الوطنية 
خــلــف  االنـــــســـــيـــــاق  دون  مــــــن 
مضللة  ومعلومات  مغالطات 
على  دأبـــت  مسيئة  جــهــات  مــن 
بــث الــشــائــعــات واألخـــبـــار غير 

الصحيحة.
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خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  استقبل 
مــمــثــل جــاللــة الــمــلــك لــألعــمــال اإلنــســانــيــة وشـــؤون 
الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط 
وزيــر  خليفة  آل  خليفة  بــن  مــحــمــد  الــشــيــخ  والـــغـــاز 
اإلدارة  مجلس  رئيس  نصيف  داوود  والدكتور  النفط 

الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو).
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  أكــد  اللقاء  وخــالل 
المتواصل  للتطوير  العمل  أهمية  على  خليفة  آل 
والــــــدؤوب مـــن أجـــل االرتـــقـــاء بــاســتــثــمــارات قطاعي 
الــتــطــورات  يــواكــب  بــمــا  المملكة  فــي  والــغــاز  الــنــفــط 
العالمية في هذا المجال، وأهمية تطوير الصناعات 
خاصة  جديدة  مرحلة  الــى  بها  واالنتقال  النفطية 
اإلنتاجية  الكفاءة  رفع  باستراتيجيات  يتعلق  فيما 
وتنفيذ المشروعات الكبرى المرتبطة بها في إطار ما 
تشكله من دعم كبير لالقتصاد الوطني االمر الذي 
سيعود بالشكل االيجابي على العملية التنموية في 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  قيادة  ظل 
وتطلعات  الــمــفــدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب 
وتفعيل  الــــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 

الوطني  االقــتــصــاد  دعـــم  فــي  القطاعين  هــذيــن  دور 
بما يحقق أهداف رؤية مملكة البحرين االقتصادية 

.٢٠٣٠

خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  وبــحــث 
مــــع وزيــــــر الـــنـــفـــط كـــافـــة الـــمـــواضـــيـــع االقـــتـــصـــاديـــة 
والــغــاز،  النفط  بقطاع  الــعــالقــة  ذات  واالســتــثــمــاريــة 
كما اطلع سموه على الخطط والبرامج المستقبلية 
لتحقيق  بابكو  وشركة  النفط  وزارة  ستنفذها  التي 
االرتـــقـــاء بــقــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز إضـــافـــة إلـــى سبل 
بأفضل  واألخذ  المملكة  في  النفط  بقطاع  االرتقاء 
الــتــقــنــيــات فـــي مـــجـــال الـــصـــنـــاعـــات الــنــفــطــيــة، كما 
بشركة  العمالقة  الــمــشــاريــع  أهــم  الــى  ســمــوه  تــطــرق 
مواصلة  نحو  المملكة  توجهات  تعكس  والتي  بابكو 
استدامة  يحقق  بما  النفطي  القطاع  في  االستثمار 

مختلف القطاعات التنموية.
ومن جانبه جدد وزير النفط ورئيس مجلس إدارة 
الشيخ  لسمو  التهنئة  بابكو  البحرين  نفط  شــركــة 
الملكية،  الثقة  بمناسبة  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
مؤكدين أن اهتمام سموه وخبراته وإمكاناته ستساهم 
بارزة  نوعية  نقلة  والغاز  النفط  قطاعي  تحقيق  في 
من الناحية التنظيمية واالستثمارية، ومعربين على 
الوطني  االقتصاد  دعــم  في  المشترك  الــدور  أهمية 

عبر المشروعات والصناعات النفطية. 
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| سمو الشيخ ناصر بن حمد.

أشادت فوزية بنت عبد اهللا 
زيـــنـــل رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
بـــعـــمـــق الـــــعـــــالقـــــات األخـــــويـــــة 
البحرين  مملكة  بين  الوثيقة 
السعودية  الــعــربــيــة  والمملكة 
الـــشـــقـــيـــقـــة، ومــــــا تـــشـــهـــده مــن 
تــقــدم وتـــطـــور، بــقــيــادة حــضــرة 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
عــاهــل  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى  بـــن 
الــبــالد الــمــفــدى، وأخــيــه خــادم 
الملك  الــشــريــفــيــن  الــحــرمــيــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل 

سعود.
الفخر  بــالــغ  عــن  واعـــربـــت 
واالعتزاز بما تحقق من نتائج 
العمل  لمجاالت  ودعــم  رفيعة، 
لمجلس  الــمــشــتــرك،  الــثــنــائــي 
السعودي  البحريني  التنسيق 
برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمــــيــــر ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل 
خـــلـــيـــفـــة ولـــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس 
مجلس الوزراء، وأخيه صاحب 
محمد  األمــيــر  الملكي  السمو 

بن سلمان آل سعود ولي العهد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
وزيــــــــر الـــــدفـــــاع فـــــي الــمــمــلــكــة 

العربية السعودية الشقيقة.
واكــــــــــدت حـــــــرص مــجــلــس 
الــــنــــواب الــبــحــريــنــي ومــجــلــس 
تعزيز  على  السعودي  الشورى 
الـــعـــالقـــات الــتــاريــخــيــة، ودعـــم 
مـــســـارات الــتــعــاون الــمــشــتــركــة، 
للبلدين والشعبين الشقيقين، 
مشيدة بالدور البارز والحيوي 
الــــــــــــذي تـــــبـــــذلـــــه الــــصــــحــــافــــة 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة والـــــصـــــحـــــافـــــة 
الــروابــط  تعزيز  فــي  السعودية 

الوطيدة،  والــعــالقــات  األخــويــة 
اإلعالمي  والتنسيق  والتكامل 

البحريني السعودي المتميز.
جــاء ذلــك خــالل استقبال 
أمــس  الـــنـــواب،  مجلس  رئــيــســة 
األربـــــعـــــاء، الـــكـــاتـــب الــصــحــفــي 
مكتب  مــديــر  الــيــاقــوت  جــمــال 
الــســعــوديــة  الــجــزيــرة  صحيفة 
البحرين، عضو  مــمــلــكــة  فــــي 
للصحفيين،  الــدولــي  االتــحــاد 
عـــــضـــــو هــــيــــئــــة الـــصـــحـــفـــيـــيـــن 
الـــســـعـــوديـــيـــن، الـــــذي قــــدم لها 
نـــســـخـــة مــــــن كــــتــــابــــه بـــعـــنـــوان 

«جمال الكلمة جمال».
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التطبيقية  الــعــلــوم  جامعة  رئــيــس  أكــد 
الجامعة  أن  عـــواد  غــســان  الــدكــتــور  األســتــاذ 
طلبتها  مساعدة  سبيل  في  جهدًا  تدخر  ال 
النجاح  لتحقيق  ومــعــنــويــًا  مــاديــًا  ودعــمــهــم 
العملية  حياتهم  فــي  واالنــطــالق  والــتــخــرج 
والــمــهــنــيــة مــنــذ دخـــولـــهـــم الــجــامــعــة حتى 
الجامعة  مساعدة  أن  إلــى  مشيرًا  التخرج، 
تهدف  الطالب  دعــم  صندوق  عبر  لطلبتها 
إلى زيادة فرص الطلبة المتفوقين والطلبة 
مالية  صعوبات  يواجهون  الذين  المتعثرين 
تعزيز  عبر  التعليمية،  أهدافهم  تحقيق  في 
لطلبتها  الــدعــم  تــقــديــم  فــي  الــجــامــعــة  دور 
تحصيلهم  اســتــكــمــال  عــلــى  ومــســاعــدتــهــم 

العلمي.
االفتراضي  االجتماع  خــالل  ذلــك  جــاء 
أقيم  الــــذي  الــطــالــب  دعـــم  صــنــدوق  للجنة 
رئيس  عواد  غسان  الدكتور  األستاذ  برئاسة 
اللجنة  أعلنت  إذ  الجامعة،  ورئيس  اللجنة 

فــتــح بـــاب تــقــديــم الــطــلــبــات لــالســتــفــادة من 
الصيفي،  الفصل  خالل  الصندوق  خدمات 

عبر تخصيص جزء من الميزانية المتبقية 
رفع  على  الطلبة  لمساعدة  الــصــنــدوق  فــي 

تحصيلهم العلمي. 
ظروف  من  العالم  يشهده  ما  ظل  وفــي 
أشــار  كـــورونـــا،  جــائــحــة  فرضتها  استثنائية 
المعنية  الــجــهــات  أن  إلـــى  الــجــامــعــة  رئــيــس 
اتـــخـــذت مــجــمــوعــة مـــن اإلجــــــــراءات لــدعــم 
ومساعدتهم  اقتصاديا،  المتضررين  الطلبة 
على مواصلة تعليمهم، إذ رفعت قيمة الدعم 
الذي يقدمه الصندوق للطلبة، كما جعلت 

باب التقديم فصليا بعد أن كان سنويا.
وصـــــرح رئـــيـــس الــجــامــعــة بــــأن الــلــجــنــة 
وافقت على تقديم الدعم في الفصل الثاني 
و١٠٢  وطالبة،  طالبا   ١٤٣ إلــى   ٢٠٢١/٢٠٢٠
األول  الــدراســي  الفصل  فــي  وطالبة  طالب 
اإلجــــراءات  هـــذه  أن  مــوضــحــًا   ،٢٠٢١/٢٠٢٠
تـــأتـــي انـــســـجـــامـــًا مـــع مــســؤولــيــة الــجــامــعــة 
للواقع  واستشعارًا  والوطنية،  المجتمعية 
الذي يشهده العالم، وأثره االقتصادي على 

العديد من شرائح المجتمع.

اإلرسالية  مستشفى  حصل 
الماسي  المركز  على  األمريكية 
مـــرة أخــــرى، وهـــو أعــلــى مستوى 
بــــيــــن حــــــــاالت االعـــــتـــــمـــــاد الـــتـــي 
تمنحها الهيئة الوطنية لتنظيم 
في  الصحية  والخدمات  المهن 

البحرين.
صـــرحـــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والــــخــــدمــــات 
األخير  مسحها  بعد  الصحية، 
مستشفى  وإجـــــراءات  لسياسات 
اإلرســـــالـــــيـــــة األمـــــريـــــكـــــيـــــة، يــــوم 
قــد  الــمــســتــشــفــى  أن  الــــثــــالثــــاء 
معايير  مــن   ٪٩٥ مــن  أكثر  حقق 
االعتماد المطلوبة، للتأهل لهذه 
الجائزة. حصل المستشفى فرع 
مركزا  وكذلك  الرئيسي  المنامة 
هذا  على  الطبيان  وســـار  أمـــواج 

التميز من الفئة الماسية.
قال  الموظفين،  تهنئة  وفي 
الرئيس  شيريان،  جورج  الدكتور 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــات والــســيــدة 
التنفيذي  الرئيس  توفي،  جوليا 
للمجموعات، في رسالة مشتركة 
جــهــودكــم  «إن  مــوظــفــيــهــمــا،  إلـــى 
الدؤوبة على خط المواجهة كل 
يوم في تحسين الجودة وسالمة 
أكلها  آتت  قد  والخبرة  المرضى 
جــــيــــًدا. ال يـــوجـــد خــــط نــهــائــي 

للتميز في الجودة».
«كانت األشهر الـ١٢ الماضية 
صــعــبــة بــشــكــل خــــاص بــالــنــســبــة 
جائحة  آثـــار  بسبب  جميًعا  لــنــا 
المنظمة  أن  وأضـــافـــوا  كــوفــيــد. 
ســتــخــرج  األداء  عــالــيــة  الـــمـــرنـــة 

بنجاح».

مـــنـــحـــت الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والــــخــــدمــــات 
الـــــصـــــحـــــيـــــة هـــــــــــذا االعــــــتــــــمــــــاد 
 ،٢٠١٧ عــام  في  أوًال  للمستشفى 

واآلن مرة أخرى في عام ٢٠٢١.
وقبل أربعة عشر عاًما أيًضا، 
مستشفى  أصبح   ،٢٠٠٧ عــام  في 
أول  األمـــــريـــــكـــــيـــــة  اإلرســــــالــــــيــــــة 
البحرين  مملكة  فــي  مستشفى 
المجلس  اعــتــمــاد  عــلــى  يحصل 
األســــتــــرالــــي لــمــعــايــيــر الـــرعـــايـــة 
الرعاية  اعتماد  وكالة  الصحية، 
أستراليا،  فــي  الــرائــدة  الصحية 
والمعترف بها من قبل الجمعية 
الـــدولـــيـــة لـــلـــجـــودة فـــي الــرعــايــة 
الصحية، وهو اعتماد تم التأكيد 

عليه أيًضا في عام ٢٠١٠.
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اســـتـــقـــبـــل الــــدكــــتــــور أحـــمـــد 
ـــــــصـــــــاري الـــرئـــيـــس  مـــحـــمـــد األن
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الدكتورة  مكتبه  فــي  الحكومية 
نـــــور ريــــــاض عـــلـــي ضـــيـــف مــديــر 
والــــخــــدمــــات  الـــعـــمـــلـــيـــات  إدارة 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
سلطان  نــاصــر  عــبــداهللا  والــســيــد 
الـــمـــوارد  إدارة  مــديــر  الــســويــدي 
الــــــبــــــشــــــريــــــة لــــلــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وذلـــــــك بــمــنــاســبــة 
لسنة   (٢٤) رقـــم  الـــقـــرار  صــــدور 

٢٠٢١ الصادر عن صاحب السمو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  خــلــيــفــة  آل 
مديرين  بتعيين  الوزراء  مجلس 

في المستشفيات الحكومية.
الدكتور  هنأ  اللقاء  وخــالل 
المعنيين  المديرين  األنــصــاري 
بــثــقــة صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
األمـــــيـــــر ســـلـــمـــان بـــــن حـــمـــد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
مناصبهم  في  بتعيينهم  الوزراء، 
الــــــجــــــديــــــدة بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 

دوام  لــهــم  مــتــمــنــًيــا  الــحــكــومــيــة، 
الـــتـــوفـــيـــق والــــــســــــداد فــــي مــهــام 
عملهم الجديد في اإلدارة، معربًا 
عن تطلعاته إلى أن تسهم اإلدارة 
الجديدة في تحقيق المزيد من 
الـــمـــكـــتـــســـبـــات واإلنـــــــجـــــــازات فــي 
القطاع الصحي خالل المرحلة 
الــمــقــبــلــة، واســتــكــمــال الــخــطــط 
واالســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـــحـــديـــثـــة 
لـــتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
المتكاملة في مملكة البحرين. 
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توقيع  عن  القطرية،  الجزيرة  قناة  ذكرته  ما  على  ردا 
أعضاء بمجلس العموم البريطاني، عريضة «تندد باإلساءة 
ألطفال بحرينيين محتجزين» من دون أن تكشف أسماء 
وزارة  تــؤكــد  الـــمـــذكـــورة،  الــوثــيــقــة  شــكــل  أو  الـــنـــواب  هــــؤالء 

الداخلية ما يلي:
الفئة  فــي  الـــنـــزالء  أن  الــمــيــدانــي  الـــواقـــع  يــؤكــد  أوال: 
العمرية من ١٥ حتى ١٨ عاما، يقضون عقوباتهم المحكوم 
باالختالط  لهم  يسمح  ال  خــاص،  إصالحي  مركز  في  بها 
بـــأي حـــال مـــع الــفــئــات الــعــمــريــة األخــــــرى، كــمــا أن مــركــز 
رعاية األحداث، والذي يتضمن الفئة األقل من ١٤ عاما، 
به  ليس  النسائية،  للشرطة  العامة  اإلدارة  عليه  وتشرف 
سوى ٨ أشخاص محكومين في قضايا انحراف وما شابه 
لها  ليس  حقوقية  ورعــايــة  قانونية  إلجـــراءات  ويخضعون 
مثيل في الدولة التي ترعى القناة المذكورة وهو ما يأتي 
للطفل  رعــايــة  مــن  الــبــحــريــن  مملكة  تــولــيــه  مــا  إطـــار  فــي 

وحرص على تنشئته بشكل سليم، ولذلك فإن أي ادعاءات 
ألن  لــلــواقــع،  منافية  غــيــرهــم،  أو  لــألطــفــال  معاملة  بــســوء 
ممارسات  وأي  االنحراف  من  األطفال  حماية  هو  الثابت 

مخالفة للقانون.
ثانيا: هذه االدعاءات، تأتي ضمن الحملة التحريضية 
الممنهجة للقناة المذكورة ضد مملكة البحرين وشعبها 
من خالل اإلساءة إلى المكتسبات الوطنية التي حققتها 
اإلنسان  حقوق  ملف  في  أساسيا  جــزءا  وشكلت  البحرين 
ومــنــهــا الــمــؤســســات الــعــصــريــة الــعــامــلــة فــي مــجــال حقوق 
الــرقــابــي  بــأدائــهــا  الــبــحــريــن  مملكة  تعتز  والــتــي  اإلنــســان 

والحقوقي.
ثالثا: جاء قانون العدالة اإلصالحية لألطفال، ليشكل 
احدى عالمات الرعاية والحماية من سوء المعاملة حيث 
قضى برفع سن الطفل إلى (١٨ سنة) تماشيا مع اتفاقية 
األمم المتحدة لحقوق الطفل، كما أنه ال مسؤولية جنائية 

على من هم دون ١٥ سنة، وتتخذ بحقهم تدابير احترازية، 
فضال عن إنشاء (اللجنة القضائية للطفولة) والتي تنظر 
في حاالت تعرض الطفل ما دون ١٥ سنة للخطر أو سوء 
قضائية  لجنة  إنــشــاء  الــقــانــون،  يتضمن  كــمــا  الــمــعــامــلــة. 
المقضي  العقوبات  استبدال  طلبات  في  بالنظر  تختّص 
تتجاوز  لــم  الــذيــن  لــألطــفــال  الــقــانــون  هــذا  نــفــاذ  قبل  بها 
محاكم  وإنــشــاء  الجريمة،  ارتــكــاب  وقــت  سنة   ١٨ أعمارهم 
العدالة اإلصالحية للطفل بحسب نوع الجريمة المرتكبة 

للطفل المتهم وعمره يتراوح بين (١٥ – ١٨ سنة).
رابعا: إن ثوابت المجتمع البحريني وتقاليده، تجعل 
من حقوق اإلنسان، ممارسة مجتمعية أصيلة، بعيدة عن 
الحمالت  هــذه  فــإن  وعليه  واهــيــة،  وشــعــارات  ادعــــاءات  أي 
تزيدنا  لن  البحرين،  مملكة  لها  تتعرض  التي  الممنهجة 
إال إصرارا على إنفاذ القانون واتخاذ اإلجراءات القانونية 

الهادفة إلى تعزيز األمن وحماية السالمة العامة. 



ضـــمـــن االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــتـــوعـــويـــة الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا 
اإلدارة العامة للدفاع المدني 
خالل شهر رمضان المبارك، 
توعوية  حملة  اإلدارة  نفذت 
فـــــي عــــــدد مـــــن الــمــجــمــعــات 
الــتــجــاريــة حـــول اشــتــراطــات 
وذلــك  الــمــنــزل،  فــي  السالمة 
لــــنــــشــــر مـــــفـــــهـــــوم الــــســــالمــــة 
الـــــعـــــامـــــة وتــــجــــنــــب حــــــــوادث 
الحملة  خــالل  وتــم  الحريق، 
تـــوزيـــع كــتــيــب الـــســـالمـــة في 
اإلدارة  أعدته  والذي  المنزل 
مــؤخــًرا، بــاإلضــافــة إلــى عدد 
مـــن الــكــتــيــبــات والــمــطــويــات 

التوعوية المختلفة.
كما قدمت اإلدارة العامة 
بالتنسيق  الــمــدنــي  لــلــدفــاع 
مــــــــع جـــــمـــــيـــــع مــــحــــافــــظــــات 
توعوية  محاضرات  المملكة 
المرئي  االتصال  تقنية  عبر 

لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، 
تــضــمــنــت إرشــــــادات الــســالمــة 
واالحــــــتــــــيــــــاطــــــات الـــــواجـــــب 
لمنع  الــمــنــزل  فـــي  اتــخــاذهــا 

وقــــوع الــــحــــوادث والـــحـــرائـــق، 
التي  الــوقــائــيــة  واإلجـــــــراءات 
حاالت  في  بها  التقيد  يجب 

الطوارئ.
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تسبب أربعيني في حرق مبنى ٌأثري 
بما  خــســائــره  قـــدرت  الــمــنــامــة  بمنطقة 
إلى  باإلضافة  دينار،  ألف   ١٥ من  يقرب 
انتقال الحريق إلى منزل مجاور ألحد 
ديــنــار،   ٧٠٠ خسائره  بلغت  المواطنين 
المبنى  بــحــرق  الــمــتــهــم  اعـــتـــرف  حــيــث 
انـــتـــقـــامـــا مــــن اشــــخــــاص مـــدعـــيـــا أنــهــم 
يتتبعونه للحصول على أدويته الطبية 
زاعــــمــــا حـــرقـــه ٩ مـــاليـــيـــن مــبــنــى آخــــر، 
ليتبين أن المتهم مريض نفسي، وتأمر 
الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة األولـــــى بــإيــداعــه 
مستشفى الطب النفسي لتلقي العالج. 
األمنية  األجهزة  الى  ورد  بالغ  وكان 
المباني  أحــد  فــي  حــريــق  بنشوب  يفيد 
الــمــنــامــة وتــبــيــن أن الــمــبــنــى  بــمــنــطــقــة 
مـــســـجـــل ضـــمـــن قـــائـــمـــة هـــيـــئـــة اآلثــــــار 
قـــدرت  الــحــريــق  خــســائــر  وأن  والــثــقــافــة 
إلى  الحريق  امتد  كما  دينار،  ألــف  بـــ١٥ 
مــنــزل مـــجـــاور تــعــرض لــتــلــفــيــات قـــدرت 

بــــــــ٧٠٠ ديــــنــــار، وتـــبـــيـــن مــــن الــتــحــريــات 
األمنية أن الحريق متعمد من قبل أحد 
األشــــخــــاص، حــيــث تــمــكــنــت الــتــحــريــات 
األمنية وكاميرات المراقبة من االطالع 

على الواقعة.
حــيــث حــضــر الــمــتــهــم يـــوم الــواقــعــة 
المبنى  ودخــل  النارية  دراجــتــه  مستقال 
المكان  وغادر  بلحظات  بعدها  خرج  ثم 
تم  حيث  المكان،  في  النيران  شبت  ثم 
أصحاب  من  انه  وتبين  المتهم  تحديد 
األسبقيات فتوجهت قوة أمنية لضبطه 
إال أنه تعدى على أفراد األمن ليمنعهم 

من القبض عليه.
أنه  وزعم  بالواقعة  المتهم  واعترف 
نــفــذ الــواقــعــة انــتــقــامــا مــن قــيــام بعض 
لالستيالء  برصده  االستخبارات  أجهزة 
على ادويته الطبية التي يتعاطاها كونه 
جسده  انــحــاء  كــل  فــي  كــســور  مــن  يعاني 
ماليين   ٩ تنفيذ  زعــمــه  إلـــى  بــاإلضــافــة 

حــريــق فــي مــبــان مــشــابــهــة، فــتــم عــرض 
المتهم على اللجان الطبية التي وضعت 
المتهم  أن  الــى  فيها  وأشــــارت  تقريرها 
يــعــانــي مــن مـــرض الــفــصــام الــذهــنــي إال 
يعي  كــان  المتهم  أن  تعتقد  اللجنة  أن 
مميزا  وكــان  عواقبه  ويــدرك  به  يقوم  ما 
النيابة  فأحالته  ارتكبه،  الــذي  للخطأ 
في  حريق  إشعال  بتهمة  المحكمة  الى 
مبنى تابع لهيئة اآلثار والثقافة وامتد 
وكان  عليه  المجني  منزل  الى  الحريق 
من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم 

للخطر.
وأمام المحكمة أنكر المتهم ارتكاب 
تلك الوقائع، وثبت بتقرير وزارة الصحة 
ان المتهم يوم الواقعة كان مسؤوال عن 
تصرفاته، فأمرت الهيئة بعرض المتهم 
التي  المتخصصة  الطبية  اللجان  على 
كــشــفــت أن الــمــتــهــم يــعــانــي مـــن مــرض 
المصحوب  الــمــزمــن  الــذهــانــي  الــفــصــام 

بــــالــــضــــالالت واالعـــــتـــــقـــــادات الــخــاطــئــة 
من  بوجود  والشك  السمعية  والهالوس 
يخطط لتهديد حياته وأنه غير مسؤول 
بضرورة  اللجنة  وتنصح  تصرفاته  عــن 
اســـتـــمـــراره لــلــعــالج بــمــســتــشــفــى الــطــب 

النفسي.
وقالت المحكمة انه بناء على تقرير 
اللجان الطبية فينتفي القصد الجنائي 
المتهم  ويبرأ  الجريمة  اركــان  أحد  وهو 
وبحسب  أنــه  إال  إلــيــه،  منسوب  هــو  مما 
قــانــون اإلجــــــراءات الــجــنــائــيــة إذا صــدر 
أمــر بــأال وجــه إلقــامــة الــدعــوى او بــراءة 
في  نفسي  او  عقلي  مرض  بسبب  متهم 
واقعة جناية او جنحة عقوبتها الحبس 
للمحكمة أن تأمر بإيداع المتهم مأوى 
تنفيذ  قـــاضـــي  يـــأمـــر  أن  عــلــى  عــالجــيــا 
األسباب  ولهذه  إيــداعــه،  بإنهاء  العقاب 
مأوى  المتهم  بإيداع  المحكمة  حكمت 

عالجيا.
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للجراحين  الملكية  الــكــلــيــة  مــن  الــطــالب  مــن  مــجــمــوعــة  أجـــرت 
في أيرلندا - الجامعة البحرين الطبية (RCSI Bahrain) دراسة 
الطبي  السلمانية  مجمع  في  الــطــوارئ  أقسام  في  أشهر  ثالثة  لمدة 
البحرين  دفــاع  قــوة  ومستشفى  الجامعي،  حمد  الملك  ومستشفى 
المملكة  في  األطفال  عند  لإلصابات  الرئيسية  األسباب  فهم  بهدف 
وتــســلــيــط الــضــوء عــلــى مــخــاطــر عـــدم االلـــتـــزام بـــإجـــراءات الــســالمــة 

األساسية على حياة األطفال.
قاد الدراسة جاي ليو جونيور طالب في السنة األخيرة من كلية 
الطب مع زمالئه عائشة زيدي وعائشة اسماعيل وبان شعبان وبروك 
أستاذ  كوربالي،  مارتن  البروفيسور  إشــراف  تحت  تمت  وقد  تومبكينز 
ورئيس قسم الجراحة في (RCSI Bahrain) وقد قَيمت الدراسة حالة 
١٣٢٨ طفًال تحت سن الـ١٤ ممن زاروا أقسام الطوارئ على مدار ثالثة 

أشهر.
متعلقة  إلصـــابـــات  طــفــال   ٧٥٣ تــعــرض  طــفــال،   ١٣٢٨ بــيــن  ومــــن 
بالسقوط و٧٩ طفال تعرضوا لحوادث سيارات أو تعرضوا لصدمات في 
طريق المشاة من السيارات الماّرة، بينما تعرض الباقي من األطفال 
لحوادث  تعرضوا  الــذيــن  لألطفال  بالنسبة  أمــا  مختلفة.  إلصــابــات 
تم  األطفال  من  و١٢٫٨٪  األمــان  أحزمة  يضعوا  لم   ٪٩٢٫٣ ســيــارات.. 

قذفهم من مقصورة السيارة عند االصطدام. 
كشفت الدراسة أيضا أن ستة أطفال كانوا ضحايا للغرق أو على 

وشك الغرق وأن ستة أطفال آخرين ماتوا خالل فترة الدراسة بسبب 
الصدمة المرتبطة إما بحوادث السير وإما بالغرق.

وأظهرت نتائج الدراسة أن ٧٫٧٪ فقط من األطفال يستخدمون 
اصطدام  المرور  لحوادث  الرئيسية  األسباب  احد  وأن  األمــان  أحزمة 
السيارت باألطفال. وقد أكدت التوصيات الصادرة من الدراسة أهمية 
أثناء  الــوفــاة  ومنع  األرواح  إلنــقــاذ  األمـــان  أحــزمــة  استخدام  وفعالية 
واتــبــاع  الــحــذر  بتوخي  واألطــفــال  اآلبـــاء  ُينصح  كما  الــمــرور.  حـــوادث 

إشارات المرور وأشارات السير واستخدام األرصفة عند المشي لتجنب 
من  الــغــرق  تجنب  يمكن  مائية  أنشطة  أي  إلــى  وبالنسبة  الــحــوادث. 
خالل وجود اإلشراف المستمر على األطفال وعزل المسبح وتركيب 

السياج، واستخدام العوامات وتعليم السباحة.
وقال البروفيسور سمير العتوم، رئيس الكلية الملكية للجراحين 
في أيرلندا - الجامعة البحرين الطبية (RCSI Bahrain): «يلعب 
البحثية  الجهود  دعم  في  مهًما  دوًرا  الطبية  البحرين  جامعة  طالب 

بدعم  طــالبــنــا  أجــــراه  الـــذي  الــبــحــث  أظــهــر  إذ  المملكة  فــي  الــجــاريــة 
مـــن الــمــتــخــصــصــيــن والــعــامــلــيــن فـــي مــجــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة من 
المستشفيات الشريكة لنا أن االلتزام باإلجراءات البسيطة له تأثير 
كبير على حياة األطفال وعائالتهم. في RCSI البحرين، ندرك أهمية 
نشر  في  المساهمة  وكذلك  المرضى  رعاية  لتعزيز  المستمر  البحث 
البحرين  في  األفــراد  حياة  لتحسين  الوقائية  التدابير  حــول  الوعي 

وخارجها».
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قــــــــررت الـــمـــحـــكـــمـــة الـــكـــبـــرى 
شقيقين  قضية  تأجيل  الجنائية 
وتعاطي  بــاالتــجــار  متهمين  تـــوأم 
تــم  أن  بـــعـــد  الــــمــــخــــدرة  الـــــمـــــواد 
ضبطهما وبحوزتها ما يقرب من 
كيلوجرام من مخدر الحشيش، إذ 
أقر أحدهما بالتعاطي بينما أنكر 
اآلخر االتجار أو التعاطي، مدعيا 
أن المواد التي تم ضبطها تخص 
تعاطيه،  في  يشك  لكونه  شقيقه 
 ٤ جلسة  المحكمة  حججت  وقــد 
والتصريح  والــــرد  لــالطــالع  مــايــو 

لــــدفــــاع الــمــتــهــمــيــن بــنــســخــة مــن 
أوراق الدعوى.

وكـــانـــت الـــتـــحـــريـــات األمــنــيــة 
قـــــــد كــــشــــفــــت عـــــــن تـــــــــــورط أحـــــد 
الــمــتــهــمــيــن فــــي تـــعـــاطـــي الـــمـــواد 
المخدرة واالتجار بها، ودلت تلك 
الــتــحــريــات عــلــى بــيــانــاتــه كــامــلــه، 
كما تبين أنه حذر في التعامالت 
إال  الـــمـــخـــدرة  الــــمــــواد  يــبــيــع  وال 
للمقربين منه خوفا من السقوط 
في قبضة األمن، وبعد التأكد من 
تم  والتحريات  المعلومات  صحة 

استصدار إذن من النيابة لضبط 
المتهم، إذ توجهت قوة أمنية إلى 
االثناء  تلك  وفي  لضبطه،  منزله 
على  وتعدى  الــتــوأم  شقيقه  خــرج 
قوات األمن إلى أن تمت السيطرة 

عليهما.
وبـــتـــفـــتـــيـــش غــــرفــــة الــمــتــهــم 
عــثــر عــلــى ظــــرف بـــه مــبــلــغ ألــف 
من  وعــدد  االتــجــار  حصيلة  دينار 
الـــحـــبـــوب الـــمـــخـــدرة الــمــخــتــلــفــة، 
مخدر  مــن  قطعة  عــلــى  عــثــر  كــمــا 
الــحــشــيــش تــــزن أكـــثـــر مـــن نصف 

تستخدم  األدوات  من  وعــدد  كيلو 
فــي الــتــعــاطــي والــبــيــع، وأكــثــر من 
مــشــرب يــســتــخــدم فـــي الــتــعــاطــي، 
لتلك  بحيازته  المتهم  أقــر  وقــد 
المنزل  بسطح  عثر  كما  األدوات، 
على كيس به أكثر من نصف كيلو 

من مخدر الحشيش.
المتهم أمام تحقيقات  وأنكر 
المخدرة  الــمــواد  تعاطيه  النيابة 
أنـــه  مـــوضـــًحـــا  بــــهــــا،  االتـــــجـــــار  أو 
كــــان يــتــعــاطــى مــنــذ عــــدة ســنــوات 
بعد خــروجــه مــن مــركــز اإلصــالح 

والـــتـــأهـــيـــل حـــيـــث قـــضـــى عــقــوبــة 
السجن في قضية سرقة، وأضاف 
تم  الـــتـــي  والــــمــــواد  الـــمـــشـــارب  أن 
مدعيا  تخصه،  ال  عليها  الــعــثــور 
أنه  يظن  الذي  شقيقه  ملك  أنها 
عينيه  لكون  المخدرات  يتعاطى 

حمراء دائما.
بتعاطي  شــقــيــقــه  أقـــر  بــيــنــمــا 
الــــمــــواد الــــمــــخــــدرة، مـــشـــيـــًرا إلـــى 
أنــــه يــتــعــاطــى مــنــذ عــــدة ســنــوات 
من  عليها  الــحــصــول  طــريــق  عــن 
بياناته  يعرف  ال  آسيوي  شخص 
ولكنه يتواصل معه تلفونيا فقط، 
ويــــتــــم االتـــــفـــــاق عـــلـــى الـــحـــصـــول 
طريق  عــن  المخدرة  الــمــادة  على 
يتوجه  محددة  أماكن  في  وضعها 
الســتــالمــهــا ويـــضـــع األمـــــــوال ثم 

يغادر.
أسندت النيابة إلى المتهمين 
فبراير ٢٠٢١ بدائرة  أنهما في ١١ 
المتهم  العاصمة،  محافظة  أمن 
وباع  حــاز  عائدا  كونه  حــال  األول 
بقصد االتجار مادة الحشيش في 
غير األحوال المصرح بها قانونا، 
وحــــــاز وأحـــــــرز بــقــصــد الــتــعــاطــي 
األحــوال  غير  في  الحشيش  مــادة 
أسندت  كما  قانونا،  بها  المصرح 
إلى المتهم الثاني أنه حاز وأحرز 
الحشيش  مــــادة  االتـــجـــار  بــقــصــد 
فـــي غــيــر األحــــــوال الــمــصــرح بها 
قـــانـــونـــا، كــمــا حــــاز وأحـــــرز بقصد 
غير  في  الحشيش  مادة  التعاطي 
األحوال المصرح بها قانونا، وقد 
الجلسة  تأجيل  المحكمة  قــررت 
لــنــدب  أبــــريــــل   ٢٩ إلـــــى  الـــقـــادمـــة 
مع  المتهمين  عن  للدفاع  محام 

استمرار حبسهما.
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كتب عبداألمير السالطنة:
حــادث  فــي  وفــتــاتــان  بحريني  شـــاب  أصــيــب 
مروري وقع على شارع البديع في ساعة متأخرة 

من مساء أمس األول.
أن  إلى  للحادث  األولية  التفاصيل  وتشير 
شابا بحرينيا كان يقود سيارته وبرفقته زوجته، 
وإذ بسيارة تقودها فتاة تصطدم بسيارته بسبب 
جميعا  إصابتهم  ذلــك  عــن  نتج  االنــتــبــاه.  عــدم 
بإصابات متفرقة تم نقلهم على أثرها بواسطة 
لتلقي  الــمــســتــشــفــى  إلــــى  الـــوطـــنـــي  اإلســــعــــاف 
الـــعـــالج الــــــالزم، فـــي حــيــن تـــضـــررت الــســيــارتــان 

بتلفيات كبيرة.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة النجدة 
حين  إلى  السيارات  سير  بتسهيل  أفرادها  وقام 
قدوم شرطة المرور والدفاع المدني إذ تم إزاحة 
فتحت  وبعدها  الــحــادث،  موقع  من  السيارتين 

الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة اسبابه.
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عــــــــــــــدلــــــــــــــت مــــــحــــــكــــــمــــــة 
الجنائية  العليا  االستئناف 
السجن  إلى  بحريني  عقوبة 
سنوات   ٥ من  بــدال  سنوات   ٣
صديقه  برفقة  خــرج  أن  بعد 
المجني عليه لتناول العشاء 
إال أن األخير سقطت بطاقة 
يــشــعــر  أن  دون  مــــن  هـــويـــتـــه 
فــأخــذهــا الــمــتــهــم واحــتــفــظ 
بـــهـــا وتـــــواصـــــل مـــــع شـــركـــات 
عدد  شراء  وطلب  االتصاالت 
مــــن الـــهـــواتـــف حـــيـــث أجــــرى 
عــمــلــيــات تــســجــيــل الــبــيــانــات 
صديقه  بــطــاقــة  مــســتــخــدمــا 
وبـــالـــفـــعـــل بـــعـــدهـــا بــيــومــيــن 
حـــضـــر الـــيـــه مــــنــــدوب شــركــة 
بتسليمه  وقـــــام  االتــــصــــاالت 
الــعــقــود  ومـــضـــى  هــــواتــــف   ٤
بـــتـــوقـــيـــع صــــديــــقــــه وتـــســـلـــم 

الهواتف.
عليه  الــمــجــنــي  وفـــوجـــئ 
بــاتــصــال مــن إحــــدى شــركــات 
بتفاصيل  تخبره  االتصاالت 
هـــواتـــف   ٤ لــــشــــراء  تــــعــــاقــــده 
المستحقة  والمبالغ  نقالة 
عليه، إال أنه أخبرهم أنه لم 

يشتر أي هواتف من األساس، 
صــورة  الشركة  اليه  فأرسلت 
هويته وصور العقود الموقعة 
وكل المستندات، ليكتشف أن 
بطاقة  بــســرقــة  قـــام  صــديــقــه 
هــويــتــه الســتــخــراج الــهــواتــف 

النقالة من دون علمه.
وكـــشـــفـــت الـــتـــحـــريـــات أن 
بطاقات  يتسلم  كــان  المتهم 
هــويــة مــن بعض األشــخــاص 
بــــزعــــم تـــوفـــيـــر فــــــرص عــمــل 
يــســلــمــهــا  كـــــان  أنـــــه  إال  لـــهـــم 
لمجهولين بغرض استخراج 
من  بعد  فيما  نقالة  هــواتــف 
شــركــات االتــصــال عــن طريق 
ثبت  حيث  التقسيط،  نظام 
مـــن تــقــريــر خــبــيــر الــتــزيــيــف 
عليه  الــمــجــنــي  أن  والــتــزويــر 
لـــم يــحــرر أيـــا مـــن الــتــواقــيــع 
في  والمذيلة  إليه  المنسوبة 
تلك العقود وإنما هي توقيع 

مزور يعود إلى المتهم.
فأسندت النيابة اليه أنه 
فــي غــضــون شــهــر يــولــيــو من 
البحرين  بمملكة   ٢٠٢٠ عــام 
اســتــعــمــل بــســوء نــيــة بــطــاقــة 

والخاصة  الصحيحة  الهوية 
بها  وانــتــقــع  عليه  بالمجني 
النحو  عــلــى  حــق  وجـــه  بغير 
الــــمــــبــــيــــن بـــــــــــــــــــاألوراق، كـــمـــا 
ارتــكــب تـــزويـــرا فــي مــحــررات 
خـــــاصـــــة وهــــــــى اســـــتـــــمـــــارات 
شــــــركــــــات االتــــــــصــــــــاالت بــــان 
انــتــحــل شــخــصــيــة الــمــجــنــي 
عــلــيــه ووضــــع إمـــضـــاء مـــزورا 
مـــنـــســـوب صـــــــدوره لــلــمــجــنــي 
بملء  الحقيقة  وحرف  عليه 
بـــيـــانـــات االســــتــــمــــارات بــاســم 
المجني عليه، كما استعملها 
كـــــمـــــحـــــررات صـــحـــيـــحـــة مــع 
إلى  وتوصل  بتزويرها،  علمه 
المنقوالت  عــلــى  االســتــيــالء 
الــمــبــيــنــة بـــالـــوصـــف والـــنـــوع 
ذلك  وكــان  للغير  والمملوكة 
احتيالية  بطرق  باالستعانة 
بتقديم المستندات المزورة، 
المحكمة  الـــى  أحــيــل  حــيــث 
الــكــبــرى الــجــنــائــيــة الــرابــعــة 
بالسجن  بمعاقبته  وقــضــت 
٥ ســــنــــوات عـــمـــا أســـنـــد إلــيــه 
بمصادرة  المحكمة  وقــضــت 

المضبوطات المزورة.
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الهدايا  تــوزيــع  فــي  وشـــارك 
الــــمــــبــــادرة،  مــــن  مـــتـــطـــوعـــا   ١٢
انـــقـــســـمـــوا فـــــي فــــــرق صــغــيــرة 
جــالــت على األطــفــال األبــطــال 
في مناطق مختلفة من مملكة 
البحرين، واحتفلوا معهم بعيد 
ميالدهم وقدموا إليهم الهدايا 
ونظموا لهم عددا من األلعاب، 

وذلك بحضور أفراد أسرهم.
إدارة  مـــــجـــــلـــــس  عــــــضــــــو 
الشبابية  المستقبل  جمعية 
األســـــــتـــــــاذ مــــحــــمــــد الــــســــكــــري 

أكـــد حـــرص مــبــادرة «ابــتــســامــة» 
برنامج  تنظيم  مــواصــلــة  عــلــى 
الــمــبــادرة الــخــاص بــاالحــتــفــال 
دوريــــا بــأعــيــاد مــيــالد األطــفــال 
الــــــمــــــرضــــــى رغــــــــــم الـــــــظـــــــروف 
معربا  للجائحة،  االستثنائية 
متطوعي  لــزمــالئــه  شــكــره  عــن 
الـــمـــبـــادرة الـــذيـــن «عــمــلــوا على 
األطفال  لهؤالء  الهدايا  حمل 
إلى  الفرحة  وإدخـــال  األبــطــال 
على  االبتسامة  ورســم  قلوبهم 
شــفــاهــهــم»، مــؤكــدا أهــمــيــة هــذا 

الـــمـــبـــادرات فـــي رفـــع مــعــنــويــات 
األطــــــفــــــال ودعــــمــــهــــم نــفــســيــا 
الحجر  يلتزمون  أنهم  وخاصة 
الــمــنــزلــي بــشــكــل كـــامـــل خــوفــا 
مـــــن انــــتــــقــــال عــــــــدوى كــــورونــــا 
من  لهم  تحمله  قد  ومــا  إليهم 
لضعف  نتيجة  سلبية  تــبــعــات 

مناعتهم.
مبادرة  أن  السكري  وأوضح 
«ابتسامة» دأبت على االحتفال 
بــــأعــــيــــاد األطـــــفـــــال الـــمـــرضـــى 
مــنــتــســبــي الـــمـــبـــادرة كـــل أربــعــة 
تصادف  الذين  لألطفال  أشهر 
أعـــيـــاد مــيــالدهــم هـــذه الــفــتــرة، 
بما يسهم في تحسين الصحة 
الــنــفــســيــة لــلــطــفــل الـــمـــريـــض 
كيفية  عــلــى  وتــدريــبــهــم  وذويـــــه 
الــتــأقــلــم مـــع الـــوضـــع الــجــديــد 
الصدمة  حــالــة  تــجــاوز  وكيفية 
التفكير  مرحلة  إلى  واالنتقال 
اإليـــجـــابـــي والــتــحــلــي بـــاألمـــل، 
األمـــــر الـــــذي يــســاعــدهــم على 
والشفاء  المرض  هذا  مجابهة 

بإذن اهللا تعالى.
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احتفلت مبادرة «ابتسامة» التابعة لجمعية المستقبل 
الشبابية المعنية بدعم األطفال مرضى السرطان وأولياء 
أمورهم بأعياد ميالد ١٩ من أبطالها الصغار بطريقة غير 
تــقــلــيــديــة هـــذه الـــمـــرة، إذ جـــال مــتــطــوعــو الــمــبــادرة على 
األطفال في بيوتهم بدل إحضارهم إلى مقر المبادرة كما 
ووزعــوا  كــورونــا،  فيروس  جائحة  تفشي  قبل  الــعــادة  جــرت 
عليهم الهدايا وسط اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية 

الالزمة لمنع عدوى الفيروس.
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دولة  في  اإلنــســان  حقوق  النتهاكات  استكماال 
عن  حقوقيا  تــقــريــرا  بــاألمــس  نــشــرنــا  والــتــي  قــطــر، 
على  واقترحنا  القطري،  المركزي  السجن  أوضــاع 
التقرير،  عــن  حلقة  بــث  الــقــطــريــة»  «الــجــزيــرة  قــنــاة 
تدعي..  كما  والموضوعية  بالمهنية  تلتزم  كانت  إن 
نـــواصـــل الـــيـــوم تــقــديــم فــكــرة «حــلــقــة ثــانــيــة» لقناة 
في  اإلنــســان  حقوق  أوضـــاع  عــن  القطرية  الــجــزيــرة 
قطر، وهي عبارة عن تقرير لمنظمة العفو الدولية 
لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠، الذي تناول االنتهاكات الحقوقية 
على  ســـواء   ،(١٤٣-١٤٥) الــصــفــحــات  فــي  قــطــر،  فــي 
المواطنين أو المقيمين أو العمال واألجانب.. هذا 
هذه  تقارير  أن  تــرى  القطرية»  «الــجــزيــرة  كــانــت  إن 
والــرأي  المهنية  لدواعي  نشرها،  يمكن  المنظمات 

اآلخر.
األجانب  العمال  حقوق  حول  التقرير  في  جاء 
عادلة،  غير  العمال  حماية  إجــــراءات  أن  قطر،  فــي 
العمال  بعض  وأن  األجــور،  تسديد  في  بطء  وهناك 
لـــم يــحــصــلــوا عــلــى رواتـــبـــهـــم، وأن قــطــر تــعــانــي من 
العنصري  والتمييز  البنيوية  المعاصرة  األشــكــال 
الحكومة  قــيــام  مــن  بــد  وال  الــمــواطــنــيــن،  غــيــر  ضــد 
الواقع  في  هو  ما  لتفكيك  عاجلة،  خطوات  باتخاذ 

نظام شبه طبقي، قائم على األصل القومي.
األجنبيات،  المنزليات  الــعــامــالت  وبخصوص 
يواجهون  هناك  العمال  أن  إلــى  التقرير  أشــار  فقد 
ســاعــة،   ١٦ لــمــدة  والــعــمــل  األذى،  شــديــدة  إشــكــاالت 
وعـــدم أخـــذ إجــــازة، والــحــرمــان مــن أخـــذ قــســط من 
الراحة، ومصادرة جوازات السفر بشكل غير قانوني، 
وقـــد وقــعــت تــلــك االنــتــهــاكــات فـــي مــنــاخ أفــلــت فيه 
الــجــنــاة إفــالتــا تــامــا مــن الــعــقــاب. كــمــا أن الــمــأوى 
الوحيد الذي أنشئ لتقديم ملجأ لعامالت المنازل، 
يعمل  يــكــن  لـــم  واالســـتـــغـــالل،  األذى  مـــن  الـــهـــاربـــات 
بالكامل، ما زاد من صعوبة مغادرتهن مكان العمل، 
توجيه  عن  ناهيك  لالنتهاك،  فيه  يتعرضن  الــذي 

تهم ضد أصحاب عملهن. 
كما كشفت أزمة وباء فيروس كوفيد-١٩ هشاشة 
تأثروا  العمال  وأن  قطر،  في  األجانب  العمال  وضع 
بالعدوى  لإلصابة  وتعرضوا  بالوباء،  خاص  بشكل 
غير  المعيشية  األحــوال  وغالبا  االكتظاظ،  نتيجة 
الصحية. وتخلفت آالف الشركات عن تسديد أجور 
العمال في موعدها، واشتكى بعض الذين يعيشون 

في مناطق اإلغالق الشامل من قلة الطعام والمؤن، 
اآلسيويين،  العمال  عشرات  الشرطة  اعتقلت  كما 
ثم  كـــورونـــا  لــفــحــص  سيخضعون  بــأنــهــم  وأبــلــغــتــهــم 
يـُعادون إلى أماكن سكنهم. وبدال من ذلك اقتادتهم 
مزرية  ظروف  في  واحتجزتهم  احتجاز،  مراكز  إلى 
دون  من  لبالدهم  تطردهم  أن  قبل  أيــام،  عدة  طوال 

أي توضيح أو إجراءات قانونية..!!
وبخصوص حرية التعبير، فقد تم فرض مزيد 
مـــن الــقــيــود عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر، بــمــوجــب قــانــون 
مجموعة  وجــّرم  يناير،  في  صدر  الصياغة،  غامض 
بموجب  ويمكن  والنشر،  التعبير  ضروب  من  واسعة 
هذا القانون المعاقبة على البث أو النشر بالسجن 
مــدة تصل إلــى خمس ســنــوات، ودفــع غــرامــة قدرها 
السلطات  اســتــمــرت  ألـــف ريــــال قــطــري. كــمــا  مــائــة 
تعسفية،  تنفيذية  صالحيات  ممارسة  في  القطرية 
وفرضت عقوبات إدارية، مثل منع األفراد من السفر 
من دون اتباع أي إجراءات قضائية، كانت في بعض 
أو  السياسية  آرائــهــم  على  عــقــاب  بمثابة  الــحــاالت 
أنشطتهم السلمية. كما استؤنفت عمليات اإلعدام 

بعد فجوة زمنية دامت ٢٠ سنة.
أما بخصوص حقوق النساء، فحدث وال حرج، 
التمييز  يــواجــهــن  الــنــســاء  أن  الــتــقــريــر  كــشــف  فــقــد 
المجحف في القانون والواقع الفعلي، وظل قانون 
مطالبة  صعوبة  وزيـــادة  النساء،  ضد  يـُميز  األســرة 
أعمارهن  تقل  اللواتي  النساء  وأن  بالطالق،  المرأة 
أولــيــاء  إذن  عــلــى  يــحــصــلــن  أن  يــجــب  عــامــا   ٢٥ عـــن 
توقيع  مثل  يومية،  أنشطة  لمزاولة  الذكور  أمورهن 

العقود، ومغادرة البالد.
أما بخصوص الحق في الخصوصية فقد شاب 
والــذي  قطر  فــي  االخــتــالط  لرصد  احــتــراز  تطبيق 
أعدته وزارة الداخلية الحتواء انتشار فيروس كورونا 
ثغرة أمنية خطيرة كشفت بيانات شخصية حساسة 
لــمــا يــزيــد عــلــى مــلــيــون مــســتــخــدم، ويــنــطــوي على 

مشكالت بسبب افتقاره إلى ضمانات الخصوصية.
هذا هو ملخص تقرير منظمة حقوقية، نقدمه 
برامجها  ضمن  لنشره  القطرية»،  «الجزيرة  لمالك 
والــشــفــافــيــة، .. ولــكــن مهما  الــمــهــنــيــة  الــتــي تــدعــي 
وتــصــرفــات،  أعــمــال  مــن  القطرية  الــجــزيــرة  مــارســت 
فإن عالقتنا مع الشعب القطري الشقيق والروابط 

التاريخية لن تتزعزع.

قدمت دراسة أجريت في 
معالجة  البحرين أن  جامعة 
الــــبــــيــــانــــات الـــضـــخـــمـــة عــبــر 
الموزعة  الحوسبة  استخدام 
الـــمـــدمـــجـــة فـــــي الـــخـــدمـــات 
الــــســــحــــابــــيــــة تـــــوفـــــر الــــوقــــت 
والــكــلــفــة بــشــكــل أفـــضـــل من 
التقليدية  الطرق  استخدام 

في المعالجة.
وأوضــــحــــت الــــدراســــة أن 
المخزنة  المعلومات  حجم 
يــــــــــــزداد بــــطــــريــــقــــة مــــطــــردة 
فــــــي عــــصــــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
إلى  ذلك  أدى  مما  الحديثة، 
ظـــهـــور مــصــطــلــح «الــبــيــانــات 
الــــضــــخــــمــــة»، حـــيـــث تــحــتــاج 
الــــمــــنــــظــــمــــات والــــــشــــــركــــــات 
لتحليل  آلـــيـــة  إلــــى  الـــكـــبـــرى 
بــيــانــاتــهــا الــضــخــمــة والــبــنــاء 
على نتائجها. إحدى اآلليات 
المتبعة لتحليل البيانات هي 
الحاسوبية  الــمــعــدات  توفير 
لـــــبـــــنـــــاء نــــــظــــــام الــــحــــوســــبــــة 

بناء  يتطلب  ولكن  الموزعة. 
كبيرا  عددا  النظام  هذا  مثل 
ذات  الحاسوبية  الــمــوارد  من 

الكلفة المالية الضخمة.
وخلصت هذه األطروحة 
إلى تصميم إطار عمل لبناء 
نـــظـــام الـــحـــوســـبـــة الـــمـــوزعـــة 
بــــاســــتــــخــــدام دمـــــــج تـــأجـــيـــر 
من  بــدًال  السحابية  الــمــوارد 
الحاسوبية  الــمــعــدات  شـــراء 
نتائج  أظهرت  وقد  المكلفة. 
في  كبيًرا  انخفاًضا  الدراسة 

الكلفة بنسبة ٧٦٪.
عنونت  والدراسة -التي 
السحابة  مــوارد  بــ«استخدام 
ووقــت  كلفة  لتقليل  الــزائــدة 
الــــمــــعــــالــــجــــة الــــــمــــــوزعــــــة»- 
الـــبـــاحـــث فـــي قسم  أجــــراهــــا 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات 
المعلومات  تقنية  كلية  فــي 
الطالب  الــبــحــريــن  بجامعة 
الــســيــد أحـــمـــد مــحــمــد علي 
العلوي، كجزء من متطلبات 

نــيــل درجــــة الــمــاجــســتــيــر في 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات، 
اســـــتـــــخـــــدم فــــيــــهــــا الـــمـــنـــهـــج 
الــتــجــريــبــي كــــدراســــة تــفــتــح 
المجال للبحث المتقدم في 

المستقبل.
المناقشة  لجنة  وتكونت 
بو  رؤوف  الـــبـــروفـــيـــســـور  مـــن 
ديفيد  مــدرســة  مــديــر  طــابــة 
ر. تشريتون لعلوم الكمبيوتر 
والعميد المشارك في جامعة 
واتـــــرلـــــو مــــوريــــس مــمــتــحــًنــا 
المشارك  واألستاذ  خارجًيا، 
الحاسوب  هندسة  قسم  فــي 
المعلومات  تقنية  كلية  فــي 
في جامعة البحرين الدكتور 
ريـــــــاض الـــحـــكـــيـــم مــمــتــحــًنــا 
ـــــــا، وأشــــــــــــــرف عـــلـــى  داخـــــــلـــــــًي
الـــدراســـة األســتــاذ الــمــشــارك 
الحاسوب  هندسة  قسم  فــي 
المعلومات  تقنية  كلية  فــي 
في جامعة البحرين الدكتور 

عالء الدين العمري.
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أثــــنــــى وزيـــــــر شـــــــؤون الـــشـــبـــاب 
إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  والـــريـــاضـــة 
هــيــئــة جـــــودة الــتــعــلــيــم والــتــدريــب 
الــســيــد أيــمــن بــن تــوفــيــق الــمــؤيــد، 
عــلــى الــعــطــاء الــمــتــمــيــز ألعــضــاء 
ما  وعلى  السابق،  اإلدارة  مجلس 
وتفاٍن  وإخــالٍص،  جهٍد،  من  بذلوه 
في العمل وفي سبيل خدمة جودة 
والمشروعات  والــتــدريــب،  التعليم 
جاء  بهما.  المرتبطة  التطويرية 
ذلـــك خـــالل لــقــاء الـــوزيـــر الــمــؤيــد 
الــهــيــئــة  إدارة  مــجــلــس  بـــأعـــضـــاء 
الـــســـابـــق عــبــر االتــــصــــال الــمــرئــي، 
على  لهم  والثناء  الشكر  لتقديم 
ما قدموه طوال سنوات عضويتهم 

الماضية.
وأثـــنـــاء حــديــثــه، أشــــاد رئــيــس 
العطاء  على  الهيئة  إدارة  مجلس 
الــالمــحــدود الــــذي قــّدمــه األخـــوة 
واألخوات األفاضل أعضاء مجلس 
اإلدارة السابق، والذي كان له أبلغ 
األثر في دعم هيئة جودة التعليم 
نحو  عملها  مسيرة  في  والتدريب 

تحقيق رؤية البحرين ٢٠٣٠، وبما 
تقوم به من تجديد وتطوير؛ يسير 
وفق خطة متكاملة، ورؤية واضحة 
يــقــودهــا ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
مـــبـــارك آل خــلــيــفــة، نـــائـــب رئــيــس 

المجلس  رئــيــس  الـــــوزراء  مجلس 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب، 
حــيــث يــتــكــامــل الـــدعـــم وتــتــضــافــر 
الــــجــــهــــود لــــتــــقــــوم هـــــــذه الـــهـــيـــئـــة 
الوطنية بدورها في االرتقاء بأداء 

في  والــتــدريــب  التعليم  مــؤســســات 
مملكة البحرين.

توفيق  بن  أيمن  السيد  وأشــار 
الـــمـــؤيـــد فــــي لـــقـــائـــه مــــع أعـــضـــاء 
إلى  السابق،  الهيئة  إدارة  مجلس 

بثبات  تسير  البحرين،  مملكة  (أن 
نحو المستقبل، تحت راية سيدي 
الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  حــضــرة 
عاهل  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
متناه،  ال  وبــدعــم  المفدى،  الــبــالد 
السمو  صاحب  من  كريمة  ورعاية 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  الملكي 
الــــــوزراء ســمــو األمـــيـــر ســلــمــان بن 
هيئة  وصــول  في  خليفة،  آل  حمد 
هذه  إلى  والتدريب  التعليم  جودة 
الـــمـــكـــانـــة لـــيـــس عـــلـــى الــمــســتــوى 
الـــــمـــــحـــــلـــــي فـــــحـــــســـــب، بـــــــل عـــلـــى 

المستويين اإلقليمي والدولي).
وفــــــي خــــتــــام الــــلــــقــــاء، تـــقـــدم 
الــهــيــئــة  إدارة  مـــجـــلـــس  أعـــــضـــــاء 
لقيادة  امتنانهم  بعميق  الــســابــق 
الــــوطــــن، كـــمـــا تـــقـــدمـــوا بــشــكــرهــم 
واإلدارة  اإلدارة  مــجــلــس  لــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــهــيــئــة، كــمــا هـــّنـــأوا 
الــجــديــد؛  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء 
مــتــمــنــيــن لــهــم جــمــيــًعــا الــتــوفــيــق 
على  بأدوارهم  القيام  في  والسداد 

خير وجه. 
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بـــــرئـــــاســـــة الـــــنـــــائـــــب أحــــمــــد 
االنصاري عقدت لجنة الخدمات 
بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
وبحضور  بعد  عن  االربــعــاء  امــس 
بوزير  اجتمعت  حيث  اعضائها، 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
وعدد من ممثلي الوزارة لمناقشة 
المدرجة  الــمــوضــوعــات  مــن  عــدد 

على جدول اعمال اللجنة. 
وقد ناقشت اللجنة االقتراح 
بالحصول  السماح  بشأن  برغبة 
على تصريح عمل جديد للعمالة 
الــمــنــزلــيــة قــبــل انـــتـــهـــاء تــصــريــح 
الـــعـــمـــل الـــقـــديـــم بـــثـــالثـــة أشــهــر 
بهذا  اللجنة  وقـــررت  األقـــل،  على 
الـــخـــصـــوص مــخــاطــبــة مــقــدمــي 

االقتراح للمزيد من االيضاح. 
وبعدها ناقش النواب أعضاء 
الــلــجــنــة االقــــتــــراح بــرغــبــة بــشــأن 
دراســــة أوضــــاع الــمــهــن واألعــمــال 
تطوير  على  والعمل  كامل  بشكل 
المناخ المناسب والتدريب الالزم 
اإلصابات  حالة  خفض  أجــل  من 
حيث  والمهن،  األعــمــال  هــذه  فــي 
الـــواردة  المرئيات  اســتــعــراض  تــم 
مـــــــن غــــــرفــــــة تـــــــجـــــــارة وصــــنــــاعــــة 

البحرين، واالتحاد الحر لنقابات 
عمال البحرين وبعدها تقرر رفع 
مكتب  هيئة  الـــى  اللجنة  تــقــريــر 

المجلس.
االجــتــمــاع  ذات  فـــي  تـــم  كــمــا 
مــنــاقــشــة االقـــتـــراح بــرغــبــة بــشــأن 
لجنة  بــتــشــكــيــل  الــحــكــومــة  قـــيـــام 
وطــــنــــيــــة لــــلــــتــــصــــدي لـــلـــبـــطـــالـــة 
والــتــعــطــل عـــن الــعــمــل، حــيــث تم 
من  الـــواردة  المرئيات  استعراض 
شركة ممتلكات البحرين القابضة 
قررت  والمداولة،  المناقشة  وبعد 
المقترح  على  الموافقة  اللجنة 
ورفــــــع تـــقـــريـــرهـــا الـــنـــهـــائـــي بــهــذا 

الخصوص. 
فـــــي حــــيــــن ارتــــــــــأت خــــدمــــات 
االقــتــراح  مناقشة  خـــالل  الــنــواب 
بــــرغــــبــــة بـــــشـــــأن إنــــــشــــــاء صـــالـــة 
مناسبات ألهالي الدائرة السابعة 
الموافقة  الجنوبية،  بالمحافظة 
االقــتــراح  مقدمي  مخاطبة  على 
حين  فــي  االيـــضـــاح،  مــن  للمزيد 
رفع  على  الموافقة  اللجنة  اقرت 
برغبة  االقـــتـــراح  بــشــأن  تــقــريــرهــا 
بــــشــــأن تـــوحـــيـــد ســــاعــــات الــعــمــل 
االحتياجات  ذوي  مــن  للعاملين 

عمل  ســاعــات   ٦ بمعدل  الخاصة 
يـــومـــيـــة فــــقــــط، بـــعـــد مــنــاقــشــات 
مستفيضة واستعراض المرئيات 
وصناعة  تجارة  غرفة  من  الــواردة 
البحرين، واالتحاد الحر لنقابات 
عــــمــــال الــــبــــحــــريــــن، والـــجـــمـــعـــيـــة 
البحرينية ألولياء أمور المعاقين 

وأصدقائهم. 

هــــــــذا وقــــــــد تــــمــــت مـــنـــاقـــشـــة 
االقتراح برغبة بشأن منح ميزات 
إضـــــافـــــيـــــة ألصــــــحــــــاب األعـــــمـــــال 
بــخــصــوص بــرنــامــج دعـــم األجـــور 
الباحثين  بتدريب  قيامهم  عند 
الـــعـــمـــل  رأس  عــــلــــى  عــــمــــل  عــــــن 
المنشأة  فــي  لــديــهــم  وتوظيفهم 
ذاتـــــهـــــا، حـــيـــث نـــاقـــشـــت الــلــجــنــة 

خــــــــالل االجـــــتـــــمـــــاع الــــمــــرئــــيــــات 
والتنمية  العمل  وزارة  من  الواردة 
االجــتــمــاعــيــة، وصـــنـــدوق الــعــمــل 
وصناعة  تجارة  وغرفة  «تمكين»، 
الــــبــــحــــريــــن وبـــــعـــــد الـــمـــنـــاقـــشـــة 
على  الموافقة  تقرر  المستفيضة 
هيئة  الــــى  الــلــجــنــة  تــقــريــر  رفــــع 

مكتب المجلس.
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أكد نائب رئيس األمن العام أن أمن وسالمة 
المواطنين والمقيمين في كافة المجاالت يمثل 
العمل  أهــداف  في  أساسي  وجــزء  قصوى،  أولوية 

األمني وجهود حماية وتعزيز السالمة العامة.
وأوضح أنه بناء على عدد من الشكاوى التي 
بالمحافظات  الشرطة  ومراكز  مديريات  تلقتها 
األخرى  والحيوانات  الضالة  الكالب  انتشار  عن 
ســـالمـــة  عـــلـــى  خــــطــــرا  تـــشـــكـــل  أن  يـــمـــكـــن  الــــتــــي 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن بـــبـــعـــض الــمــنــاطــق 
اجتماع  لعقد  اإلعــداد  حاليا  يتم  فإنه  السكنية، 

ووزارات  للبيئة،  األعلى  المجلس  يضم  تنسيقي 
البلديات  وشــؤون  واألشغال  والصحة،  الداخلية، 
القوانين  اطار  في  وذلك  العمراني،  والتخطيط 
وضع  شــأنــه  مــن  وبــمــا  العملية  هــذه  تحكم  الــتــي 
اطار تنظيمي وإصدار تعليمات من أجل معالجة 

المشكلة والحد من تداعياتها.
وشــــدد نــائــب رئــيــس األمــــن الـــعـــام فـــي خــتــام 
اإلجراءات  باتخاذ  اإلسراع  أهمية  على  تصريحه 
يضمن  وبما  المطلوبة  الضوابط  وفــق  الــالزمــة، 

سالمة المجتمع. 

 äGQGRh  Ió``̀ Y  º`̀°`̀†`̀j  ´É`̀ ª`̀ à`̀ L’  OGó`````̀ YE’G
á``̀dÉ``̀°``̀†``̀dG ÜÓ````̀μ````̀dG á``∏``μ``°``û``e å``̀ë``̀Ñ``̀d



حمليات 04www.alayam.com

اخلمي�س 17 رم�ضان  1442 ـ العدد 11709 

Thursday 29th April 2021 - No. 11709

اأ�صاد بالدعم امللكي ال�صامي لل�صيادين خالل اجتماعه باملحافظني.. وزير الداخلية:  

�صرورة ت�صريع اآلية �صرف املعونات يف احلالت الإن�صانية واحلوادث

عبداهلل  بن  را�ضد  ال�ضيخ  اأول  الفريق  عقد 

مع  اجتماًعا  اأم�س،  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل 

تعزيز  يف  بدورهم  اأ�ضاد  حيث  املحافظني، 

واملقيمني،  املواطنني  مع  الدائم  التوا�ضل  نهج 

بها  تقوم  التي  والربامج  الفعاليات  من خالل 

املحافظات، وتتبع فيها االإجراءات االحرتازية، 

مما كان لها مردود كبري على املجتمع وتقدير 

وا�ضح من اجلميع.

ال�ضيادين،  ملف  اأن  اإىل  الوزير  واأ�ضار 

ح�ضرة  من  كرمية  ورعاية  باهتمام  يحظى 

اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب 

خليفة، عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، 

االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  ومتابعة  ودعم 

ويل  خليفة،  اآل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

الكرمية  الرعاية  هذه  اإطار  يف  باأنه  منوها 

ال�ضامية بحماية  جلاللته وتنفيًذا للتوجيهات 

رزقهم،  م�ضادر  على  واملحافظة  ال�ضيادين 

الدعم  بتقدمي  العا�ضمة،  حمافظة  حمافظ  قام 

لل�ضيادين،  جاللته  بها  اأمر  التي  وامل�ضاعدة 

يف اإطار احلر�س على توفري حياة كرمية لكل 

املواطنني.

حمافظ  �ضمو  قّدم  االجتماع،  وخالل 

الكامريات  حول  اإيجاًزا  اجلنوبية،  املحافظة 

االأمن  املحافظة ودورها يف تعزيز  االأمنية يف 

حمالت  اإىل  باالإ�ضافة  العامة،  وال�ضالمة 

التباعد  اإجراءات  تعزيز  اإىل  الهادفة  املحافظة 

ال�ضراكة  مبداأ  من  انطالًقا  وذلك  االجتماعي، 

االحتياجات  ا�ضتعرا�س  مت  كما  املجتمعية، 

االأمنية يف مدينة خليفة.

من جهته، تناول حمافظ حمافظة املحرق، 

ومنها  باملحافظة،  املتعلقة  الق�ضايا  بع�س 

الطعام  لعربات  مكان  حتديد  على  العمل 

اإىل م�ضاألة املعونات، حيث  املتنقلة، باالإ�ضافة 

�ضرف  اآلية  ت�ضريع  �ضرورة  على  الوزير  اأكد 

واحلوادث،  االإن�ضانية  احلاالت  يف  املعونات 

الطواري  حاالت  يف  فوري  اإجراء  واتخاذ 

واحلاالت امل�ضتعجلة.

اإىل  العا�ضمة  حمافظة  حمافظ  اأ�ضار  فيما 

االأهايل  احتياجات  درا�ضة  املحافظة يف  جهود 

الإن�ضاء  مواقع  كورونا وحتديد  جائحة  خالل 

املتطوعني  من  فريق  وت�ضكيل  لالإيواء  مالجئ 

اإىل  باالإ�ضافة  املحافظة،  مناطق  خمتلف  من 

حمالت توعوية للوقاية من فريو�س كورونا. 

بيع  التفتي�س على حمال  تناول مو�ضوع  كما 

وتعبئة اأ�ضطوانات الغاز بالتن�ضيق مع الدفاع 

الداخلية  وزير  اأكد  ال�ضياق،  هذا  ويف  املدين. 

احلديثة  بالتقنيات  اال�ضتعانة  اأهمية  على 

لدراأ احلوادث والعمل على اتخاذ االحتياطات 

مب�ضتوى عاٍل من الكفاءة واملهنية.

املحافظة  حمافظ  ا�ضتعر�س  جهته،  من 

ال�ضالمة  ب�ضاأن  املحافظة  جهود  ال�ضمالية، 

على  والعمل  الع�ضوائية  املناطق  يف  العامة 

حتقيق  �ضاأنه  من  مبا  اأو�ضاعها  ت�ضحيح 

�ضالمة اجلميع. 

اإىل  الوزير  اأ�ضار  االجتماع،  ختام  ويف 

املحافظات  بني  الدائم  التوا�ضل  �ضرورة 

احلديثة،  والتقنيات  الو�ضائل  واملواطنني عرب 

اجلهات  مع  التكاملية  العالقة  وتر�ضيخ 

املختلفة بال�ضكل الذي يتطلع اإليه املواطن.

اأي ادعاءات ب�صوء معاملة لالأطفال منافية للواقع.. »الداخلية« ترد على »اجلزيرة«:

 »الأحداث« يخ�صعون لرعاية لي�س لها مثيل بالدولة التي ترعى القناة 

اأ�صادتا بدور وزارة الداخلية يف الرد على الربملان الأوروبي.. خارجيتا النواب وال�صورى: 

ليلتفت الربملان الأوروبي لالإ�صابات يف �صجونهم وعدم التدخل يف البحرين

اأع�ضاء  توقيع  عن  القطرية،  اجلزيرة  قناة  ذكرته  ما  على  رًدا 

الأطفال  باالإ�ضاءة  »تندد  عري�ضة  الربيطاين،  العموم  مبجل�س 

اأو  النواب  اأ�ضماء هوؤالء  اأن تك�ضف،  بحرينيني حمتجزين« من دون 

�ضكل الوثيقة املذكورة، توؤكد وزارة الداخلية ما يلي:

اأن النزالء يف الفئة العمرية من 15  اأوالً: يوؤكد الواقع امليداين 

اإ�ضالحي  مركز  بها يف  املحكوم  يق�ضون عقوباتهم  عاًما،  حتى 18 

العمرية  الفئات  مع  حال  باأي  باالختالط  لهم  ي�ضمح  ال  خا�س، 

االأقل  الفئة  يت�ضمن  والذي  االأحداث،  رعاية  مركز  اأن  كما  االأخرى، 

الن�ضائية،  لل�ضرطة  العامة  االإدارة  عليه  وت�ضرف  عاًما،   14 من 

لي�س به �ضوى 8 اأ�ضخا�س حمكومني يف ق�ضايا انحراف وما �ضابه 

ويخ�ضعون الإجراءات قانونية ورعاية حقوقية لي�س لها مثيل يف 

اإطار ما توليه  ياأتي يف  املذكورة وهو ما  القناة  التي ترعى  الدولة 

مملكة البحرين من رعاية للطفل وحر�س على تن�ضئته ب�ضكل �ضليم، 

منافية  غريهم،  اأو  لالأطفال  معاملة  ب�ضوء  ادعاءات  اأي  فاإن  ولذلك 

للواقع، الأن الثابت هو حماية االأطفال من االنحراف واأي ممار�ضات 

خمالفة للقانون.

التحري�ضية املمنهجة  تاأتي �ضمن احلملة  ثانًيا: هذه االدعاءات، 

اإىل  االإ�ضاءة  البحرين و�ضعبها من خالل  املذكورة �ضد مملكة  للقناة 

اأ�ضا�ضًيا  جزًءا  و�ضكلت  البحرين  حققتها  التي  الوطنية  املكت�ضبات 

يف  العاملة  الع�ضرية  املوؤ�ض�ضات  ومنها  االإن�ضان  حقوق  ملف  يف 

الرقابي  باأدائها  البحرين  مملكة  تعتز  والتي  االإن�ضان  حقوق  جمال 

واحلقوقي.

اإحدى  لي�ضكل  لالأطفال،  االإ�ضالحية  العدالة  قانون  جاء  ثالًثا: 

املعاملة حيث ق�ضى برفع �ضن  الرعاية واحلماية من �ضوء  عالمات 

الطفل اإىل 18 �ضنة متا�ضًيا مع اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل، 

كما اأنه ال م�ضوؤولية جنائية على من هم دون 15 �ضنة، وتتخذ بحقهم 

تدابري احرتازية، ف�ضال عن اإن�ضاء )اللجنة الق�ضائية للطفولة( والتي 

�ضوء  اأو  للخطر  �ضنة   15 دون  ما  الطفل  تعر�س  حاالت  يف  تنظر 

املعاملة. كما يت�ضمن القانون، اإن�ضاء جلنة ق�ضائية تخت�س بالنظر 

القانون  هذا  نفاذ  قبل  بها  املق�ضي  العقوبات  ا�ضتبدال  طلبات  يف 

لالأطفال الذين مل تتجاوز اأعمارهم 18 �ضنة وقت ارتكاب اجلرمية، 

اجلرمية  نوع  بح�ضب  للطفل  االإ�ضالحية  العدالة  حماكم  واإن�ضاء 

املرتكبة للطفل املتهم وعمره يرتاوح بني )15 – 18 �ضنة(.

اإن ثوابت املجتمع البحريني وتقاليده، جتعل من حقوق  رابًعا: 

االإن�ضان، ممار�ضة جمتمعية اأ�ضيلة، بعيدة عن اأي ادعاءات و�ضعارات 

التي تتعر�س لها مملكة  واهية، وعليه فاإن هذه احلمالت املمنهجة 

البحرين، لن تزيدنا اإال اإ�ضراًرا على اإنفاذ القانون واتخاذ االإجراءات 

القانونية الهادفة لتعزيز االأمن وحماية ال�ضالمة العامة.

بن  را�ضد  ال�ضيخ  اأول  الفريق  د�ّضن 

يوم  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

املطورة،  الذاتية  اخلدمة  من�ضة  اأم�س، 

األف م�ضتفيد  اأكرث من 200  والتي تخدم 

وُتعد االأوىل من نوعها يف املنطقة وت�ضم 

حتديث  وهي  اخلدمات،  من  اأنواع  ثالثة 

يف  والت�ضجيل  الهوية  بطاقة  �ضريحة 

وحتديثها،  الوطنية  االإ�ضعارات  خدمة 

�ضمن  تاأتي  كما  البطاقة،  قارئ  وخدمة 

يف  االإلكرتوين  للتحول  متكاملة  خطة 

االلتزام  يعزز  مبا  اخلدمات،  تقدمي 

بها  املعمول  االحرتازية  باالإجراءات 

ملكافحة جائحة كورونا.

بح�ضور  املن�ضة،  هذه  اإطالق  ومت 

املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

الرئي�س  نائب  االإلكرتونية،  واحلكومة 

من  وعدد  االلكرتوين،  للتحول  التنفيذي 

مديري االإدارات.

توجيهات  اإىل  الداخلية  وزير  واأ�ضار 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

النظم  من  بالتحول  ورعاه،  اهلل  حفظه 

تقدمي  يف  االإلكرتونية  اإىل  التقليدية 

اخلدمات، الفًتا اإىل دعم ومتابعة احلكومة 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة  املوقرة 

االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

من  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

اأجل تنفيذ خطة التحول الرقمي بالكفاءة 

والفعالية املطلوبة.

املطورة،  املن�ضة  هذه  اأن  واأو�ضح 

تعك�س التوجه احلكومي الفاعل يف تقدمي 

مب�ضتوى  االرتقاء  ت�ضمن  التي  اخلدمات 

دور  مثمًنا  واملقيمني،  املواطنني  حياة 

االإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات  هيئة 

اإلكرتونًيا،  اخلدمات  معظم  توفري  يف 

ومن خالل قنوات متعددة، ومنها من�ضات 

االآليات  اإحدى  ُتعد  التي  الذاتية،  اخلدمة 

بنية  توفري  اإىل  تهدف  التي  التنفيذية 

حتتية تقنية، ت�ضهم يف تب�ضيط االإجراءات 

احلكومية وزيادة �ضرعة اإنهاء اخلدمات، 

الوطنية  ذاته تعزيز اجلهود  الوقت  ويف 

ا  اأي�ضً منوًها  كورونا،  جائحة  ملكافحة 

كافة  املجتمع  �ضرائح  توعية  باأهمية 

لال�ضتفادة من هذه اخلدمات االإلكرتونية.

وُتعد من�ضات اخلدمة الذاتية، اإحدى 

املعامالت  الإجناز  املتنوعة  اخليارات 

اأخذ  اإىل  احلاجة  دون  �ضخ�ضي،  ب�ضكل 

مقدمي  م�ضاعدة  طلب  اأو  م�ضبق،  موعد 

مبوا�ضفات  املن�ضة  تتميز  كما  اخلدمة، 

خا�ضة مثل الدقة والقدرة على التحــقق 

امل�ضتــخدم  هوية  من  واالآمـــن  الفوري 

جمــموعة  اإىل  باالإ�ضـــافة  وب�ضمتــه، 

ت�ضّهل  التي  التقنية  اخل�ضــائ�س  مــن 

اإجناز اخلدمة.

تخدم 200 األف م�صتفيد وُتعد الأوىل يف املنطقة

وزير الداخلية يد�ّصن من�صة اخلدمة الذاتية املطورة

»الداخلية« رًدا على الربملان الأوروبي: 

عليكم اللتفات اإىل امل�صابني بكورونا يف ال�صجون الأوروبية

القائمة  احلاالت  تف�ّضي  عن  االأوروبي،  الربملان  اأع�ضاء  من  عدد  ذكره  ما  على  رًدا 

االإجراءات  اأن  الداخلية  وزارة  تو�ضح  والتاأهيل،  االإ�ضالح  مركز  يف  كورونا  بفريو�س 

االحرتازية والتدابري التي مت تطبيقها يف املركز، وب�ضكل ا�ضتباقي منذ ما يزيد على عام، 

كانت فعالة يف التعامل مع املوقف، حيث مت التعامل مع حاالت قائمة حمدودة، والحًقا مت 

نقلها لتلقي الرعاية يف اأحد املراكز الطبية املخ�ض�ضة للحجر االحرتازي، موؤكدين اأنه ال 

توجد حالًيا مبركز االإ�ضالح والتاأهيل، اأي حالة قائمة بفريو�س كورونا.

والتدابري  االحرتازية  باالإجراءات  االلتزام  موا�ضلة  على  الداخلية  وزارة  واأكدت 

الوقائية املطابقة للمعايري والتي مت اإقرارها من قبل فريق البحرين الطبي، وذلك للتعامل 

مع اأي حاالت م�ضتجدة، داعني اأع�ضاء الربملان االأوروبي اإىل �ضرورة االلتفات اإىل اآالف 

احلاالت امل�ضابة بفريو�س كورونا، ومن بينهم اأطفال، يف �ضجون دول االحتاد االأوروبي.

�صيخو يجتمع مع املدير العام ل�صوؤون اآ�صيا 

والبا�صفيك واأفريقيا يف اخلارجية الإندوني�صية

اجتمع الدكتور حممد غ�ضان حممد عدنان �ضيخو �ضفري مملكة البحرين لدى جمهورية 

اإندوني�ضيا مع عبدالقادر جيالين، املدير العام ل�ضوؤون اآ�ضيا والبا�ضفيك واأفريقيا بوزارة 

خارجية جمهورية اإندوني�ضيا، مبقر وزارة اخلارجية االإندوني�ضية.

مملكة  بني  القائمة  ال�ضداقة  بعالقات  االعتزاز  عن  االإعراب  مت  االجتماع،  وخالل 

البحرين وجمهورية اإندوني�ضيا يف ظل الدعم والرعاية من قبل قيادتي البلدين، والتاأكيد 

على حر�س البلدين ال�ضديقني على زيادة تعزيز اأوا�ضر التعاون يف خمتلف املجاالت مبا 

يعود باخلري واملنفعة على البلدين وال�ضعبني ال�ضديقني.

والدفاع  اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة  اأ�ضادت 

وزارة  برد  ال�ضورى  مبجل�س  الوطني  واالأمن 

ب�ضاأن  االأوروبي،  الربملان  اأع�ضاء  الداخلية على 

بفريو�س  اإ�ضابة  حاالت  تف�ضي  حول  ادعاءاتهم 

االإ�ضالح  مركز  يف  )كوفيد-19(  كورونا 

عدم  على  الداخلية  وزارة  وتاأكيد  والتاأهيل، 

اللجنة  ودعت  املركز،  يف  قائمة  حاالت  وجود 

حلاالت  االلتفات  اإىل  االأوروبي  الربملان  اأع�ضاء 

يف  لديهم  املوجودة  كورونا  بفريو�س  االإ�ضابة 

ال�ضجون االأوروبية التي ت�ضم عددا من االأطفال، 

وعدم التدخل يف ال�ضاأن الداخلي ململكة البحرين.

االإ�ضالح  مركز  التزام  اللجنة  وثّمنت 

والتدابري  االحرتازية  باالإجراءات  والتاأهيل 

وفعاليتها  عام،  على  يزيد  ما  منذ  اال�ضتباقية 

حمدودة،  كانت  قائمة  حاالت  مع  التعامل  يف 

الطبية  املراكز  يف  الرعاية  لتلقي  نقلها  ومت 

املتخ�ض�ضة للحجر االحرتازي، كما اأثنت اللجنة 

على ا�ضتمرار مركز التاأهيل واالإ�ضالح بااللتزام 

الدولية،  للمعايري  املطابقة  الوقائية  بالتدابري 

كذلك االلتزام باملعايري التي مت اإقرارها من قبل 

للتعامل  ا�ضتعدادا  الطبي، وذلك  البحرين  فريق 

مع اأي حالة م�ضتجدة.

املركز  به  قام  الذي  الدور  اللجنة  وثّمنت 

كورونا  لفريو�س  امل�ضاد  التطعيم  توفري  يف 

متييز،  دون  النزالء  جلميع  )كوفيد-19( 

وتعريفهم بالتطعيمات املتوافرة واأهمية تلقيهم 

للتطعيم، م�ضرية اإىل اأن املركز حري�س على اأن 

املعايري  ب�ضكل �ضحي وفق  التطعيم  تتم عملية 

الطبية الدولية، وذلك يعك�س حر�س املركز على 

م�ضاواتهم  على  واحلفاظ  النزالء  حقوق  �ضون 

اخلدمات  توفري  يف  املجتمع  اأفراد  جميع  مع 

ال�ضحية والطبية الالزمة لهم، ومراعاة ظروفهم 

املرا�س  من  يعانون  من  خ�ضو�ضا  ال�ضحية، 

املزمنة و االأمرا�س الوراثية. 

والدفاع  اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة  واأعربت 

بالغ  عن  النواب  مبجل�س  الوطني  واالأمن 

من  عدد  �ضاقه  ملا  رف�ضها  و�ضديد  ا�ضتغرابها، 

دقيق  غري  ادعاء  من  االأوربي  الربملان  اأع�ضاء 

كورونا  بفريو�س  القائمة  احلاالت  »تف�ضي  عن 

الذي  االأمر  وهو  والتاأهيل«،  االإ�ضالح  مركز  يف 

جانبه ال�ضواب، وعاٍر عن ال�ضحة متاما.

االإجراءات  جميع  اأن  اللجنة  واأكدت 

االحرتازية والتدابري الوقائية، والرعاية الطبية، 

وفقا  وال�ضالمة  ال�ضحة  ب�ضروط  وااللتزام 

للمعايري الدولية، التي اتخذتها وزارة الداخلية 

ب�ضكل ا�ضتباقي منذ ما يزيد على عام على جميع 

املوقف،  مع  التعامل  يف  فّعالة  كانت  ال�ضجناء، 

اأي  والتاأهيل  االإ�ضالح  مبركز  حاليا  توجد  وال 

حالة قائمة بفريو�س كورونا.

واأو�ضحت اللجنة اأنها قامت بزيارة ميدانية 

االلتزام  على  والوقوف  املركز،  اإىل  مبا�ضرة 

الوقائية،  والتدابري  االحرتازية  باالإجراءات 

للمعايري،  املطابقة  التامة  الرعاية  ووجدت 

والتي مت اإقرارها من قبل فريق البحرين الطبي، 

وذلك للتعامل مع اأي حاالت م�ضتجدة.

االأوربي  الربملان  باأع�ضاء  اللجنة  واأهابت 

النيابي،  اأع�ضاء املجل�س  ب�ضرورة التوا�ضل مع 

وتبادل  امل�ضرتك،  لالجتماع  املتجددة  والدعوة 

م�ضلحة  فيه  ملا  التعاون  لتعزيز  االأمور  جميع 

الربملانية،  االأعراف  مع  يتوافق  ومبا  اجلميع، 

م�ضادرها  من  املعلومات  ا�ضتقاء  و�ضرورة 

ال�ضعب  عن  املمثلة  والنيابية،  الر�ضمية 

احلرة  الوطنية  االإرادة  عرب  املنتخبة  والهيئة 

مغالطات  خلف  االن�ضياق  دون  والد�ضتورية، 

ومعلومات م�ضللة، من جهات م�ضيئة داأبت على 

بث ال�ضائعات واالأخبار غري ال�ضحيحة.

البحرين تدين التفجري

 الإرهابي بجمهورية ال�صومال

اأدانت وزارة اخلارجية وا�ضتنكرت ب�ضدة التفجري االإرهابي الذي وقع خارج مركز 

لل�ضرطة يف مدينة مقدي�ضو بجمهورية ال�ضومال الفيدرالية، واأ�ضفر عن وقوع عدد من 

القتلى واجلرحى، معربة عن بالغ التعازي واملوا�ضاة الأهل وذوي ال�ضحايا وللحكومة 

وال�ضعب ال�ضومايل ال�ضقيق، ومتنياتها بال�ضفاء العاجل للم�ضابني، موؤكدة ت�ضامن مملكة 

التنظيمات االرهابية،  الفيدرالية يف جهودها ملكافحة  البحرين مع جمهورية ال�ضومال 

والتطّرف  العنف  اأ�ضكال  جلميع  الراف�س  الثابت  اململكة  موقف  على  التاأكيد  جمّددة 

واالإرهاب، مهما كانت دوافعه اأو مرّبراته.
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 متام �أبو�صايف:

ك�صف �لفريق �لوطني �لطبي للت�صدي لفريو�س كورونا »كوفيد 19« عن نتائج در��صة بحرينية �أجريت على 

جميع �حلاالت �لتي �أ�صيبت منذ مطلع يناير �ملا�صي، حيث �أثبتت �لدر��صة فعالية جميع �للقاحات �ملتو�فرة يف 

�لبحرين و�لتي متكنت من خف�س ن�صبة �لعدوى بني خمتلف �لفئات �لعمرية من �حلا�صلني على �للقاح بن�صبة 

.% 93
وقال �ملتحدثون يف �لفريق �لوطني خالل �ملوؤمتر �ل�صحفي �لذي عقد ع�صر �أم�س مب�صاركة وكيل وز�رة 

�لقحطاين،  مناف  طبيب  مقدم  �لع�صكري  �مل�صت�صفى  يف  �ملعدية  �الأمر��س  و��صت�صاري  �ملانع،  وليد  �ل�صحة 

و��صت�صارية �الأمر��س �ملعدية و�لباطنية يف م�صت�صفى �ل�صلمانية جميلة �ل�صلمان، �إن نتائج �لدر��صة توؤكد على 

�إن 612  �أهمية �لتطعيم يف حت�صني �ملجتمع، وخف�س �لوفيات وخف�س �حلاالت �حلرجة بن�صبة كبرية، حيث 

�صخ�صًا م�صابًا، و�لذين تبلغ ن�صبتهم 97 % من �حلاالت �لتي �أدخلت �لعناية �ملركزة نتيجة �الإ�صابة مل يكونو� 

�أفر�ًد� قد ح�صلو� على �لتطعيم، يف مقابل 19 حالة �أي %3 كانت حلاالت قد ح�صلو� على �لتطعيم.

ن�صبة الوفيات بني الذين ح�صلوا على التطعيم ل تتجاوز 3 % منذ يناير وحتى الآن.. »الفريق الطبي«:

اللقاحات اأدت اإىل خف�ض ن�صبة العدوى بني خمتلف الفئات العمرية بن�صبة 93 %

نتائجها  اأعلن  التي   - الدرا�ضة  ك�ضفت  كما 

حاالت  عدد  اأن  عن   - امل�ؤمتر  خالل  القحطاين 

ال�فاة بني امل�ضابني الذين كان�ا قد ح�ضل�ا على 

مقابل  يف   %1،3 اأي  حاالت،   8 كانت  التطعيم 

265 حالة وفاة اأي ما ن�ضبته 97% كانت الأفراد 

مل يح�ضل�ا على اللقاحات.

من جانبه، اأكد املانع على اأن االإجراءات التي 

ال�ضاللة  ل��ض�ل  الت�ضدي  البحرين يف  اتخذتها 

الهندية املتح�رة فعالة، حيث يتم اإلزام القادمني 

من الهند باخل�ض�ع اإىل اأربعة فح��ضات للتاأكد 

الهندية،  ال�ضاللة  النتقال  تفادًيا  النتائج  من 

تخ�ضع  االإجراءات  جميع  اأن  على  م�ضدًدا 

للمراجعة، ويتم ت�ضديدها يف حال مل تكن كافية 

متاًما.

ال�ضنيي  »�ضين�فارم«  لقاح  اإن  املانع  وقال 

يتمتع بفعالية متقدمة، م�ضدًدا على عدم التدخل 

يف �ضيا�ضات الدول االأخرى التي تعتمد اللقاحات 

اللقاحات متنح  اأن  على  م�ضدًدا  ملعايريها،  وفًقا 

امتيازات لكنها ال ت�ضكل ج�از �ضفر.

واأكد املانع على اأن اللقاح ال�ضيني قد خ�ضع 

جلميع اإجراءات االعتماد، وال ي�جد يف البحرين 

لقاح غري فّعال، مبيًنا اأن بع�س و�ضائل االإعالم 

الت�ا�ضل االجتماعي تتناول م��ض�ع  ومن�ضات 

اللقاح على اأ�ض�س غري علمية.

البحرين  تقّدم  اأن  ا�ضتحالة  اإىل  املانع  ولفت 

لقاحات اإىل اأهلها غري فّعالة وال حتفظ �ضالمتهم، 

خ�ضعت  قد  اللقاحات  جميع  اأن  اإىل  اإ�ضارة  يف 

املعاير  وفق  اعتمادها  قبل  فعاليتها  لتدار�س 

املتبعة يف البحرين.

الهدف  اأن  على  القحطاين  اأكد  جانبه،  من 

النا�س،  اأرواح  اإنقاذ  ه�  اللقاحات  من  االأ�ضا�ضي 

ولي�س  املر�س اخلطرية،  اأعرا�س  من  ووقايتهم 

ال�ضفر، كا�ضًفا عن 600 األف �ضخ�س قد ح�ضل�ا 

نح�  ن�ضبته  ما  اأي  البحرين،  يف  التطعيم  على 

48% من اأفراد املجتمع، مت�قًعا اأن ن�ضل اإىل ما 

ن�ضبته 60% من املجتمع حا�ضلني على التطعيم 

خالل �ضهر ماي� القادم.

ويف ردٍّ على �ض�ؤال لـ»االأيام« اأكد القحطاين 

على اأن الفريو�س املتح�ر اأمر لي�س باجلديد؛ الأنه 

يتح�ر بفعل التكاثر، م�ضدًدا على اأهمية اأال نركز 

على فعالية اللقاحات مع ال�ضالالت املتح�رة بقدر 

الفريو�ضات وحت�رها.  تكاثر  منع  على  الرتكيز 

على  احلا�ضلني  من  املت�فني  ن�ضبة  عن  كا�ضًفا 

كان  حيث   %1،3 تتجاوز  ال  باأنها  اللقاحات 

جميعهم من فئات عمرية متقدمة.

املتح�رة  »ال�ضالاللت  القحطاين:  وقال 

معها،  اللقاحات  فعالية  لتدار�س  تخ�ضع  مل 

االآن ه� منع حت�ر  عليه  الرتكيز  ما يجب  لكن 

الفريو�س«.

اأنه  اإىل  القحطاين  لفت  �ض�ؤال  على  رّد  ويف 

التطعيمات،  على  احلا�ضلني  ن�ضبة  زادت  كلما 

تراجع حدوث م�جات االإ�ضابة.

�ضرعة  اأن  على  ال�ضلمان  اأكدت  جانبها،  من 

بال�ضاللة  االإ�ضابة  عن  الناجتة  العدوى  انتقال 

املتح�رة اأدت اإىل ارتفاع اأعداد احلاالت امل�ضابة، 

م�ضددة على اأهمية م�ضاعفة االحرتازات ال�قائية 

للتعامل مع �ضرعة انتقالها.

و�ضع  م�ا�ضلة  على  اأكد  قد  املانع  وكان 

اخلطط واال�ضرتاجتيات للتعامل مع كل مراحل 

جميع  اأن  على  م�ضدًدا  الفريو�س،  م�اجهة 

على  بناًء  دورية  ملراجعات  تخ�ضع  القرارات 

م�ضتجدات فريو�س ك�رونا.

وك�ضف املانع عن ن�ضبة احلاالت القائمة من 

امل�ضافرين القادمني اإىل البحرين 2% من جمم�ع 

واأبريل،  مار�س  �ضهري  خالل  القائمة  احلاالت 

م�ؤكًدا على اأن الفريق ال�طني لن يرتدد باتخاذ 

القرارات وفق امل�ضتجدات التي ت�ضعها امل�ؤ�ضرات 

واحلقائق واالأرقام.

االإجراءات  من  العديد  اأن  اإىل  املانع  ولفت 

التي تق�م على اأ�ضا�ضها منظمة ال�ضحة العاملية 

باعتماد التطعيمات، حيث على ال�ضركات املنتجة 

اأن تلتزم مب�ا�ضلة تزويد املنظمة بالبيانات حتى 

للتطعيم،  الكاملة  الرتاخي�س  على  احل�ض�ل 

واجتيازه اختبار املنظمة امل�ضبق لل�ضالحية.

و�ضدد املانع على اأن اجله�د الدولية، واإنتاج 

اأن جميع  اللقاحات عملية م�ضتمرة، م�ؤكًدا على 

اللقاحات املت�افرة يف البحرين قد متت اإجازتها 

وثائقها  وخ�ضعت  املخت�ضة،  ال�ضلطات  قبل  من 

التي قدمتها ال�ضركات امل�ضنعة للتدار�س املكثف 

من قبل جلنة االخت�ضا�س ب�زارة ال�ضحة.

االلتزام  اأهمية  اإىل  الدع�ى  املانع  وجّدد 

ال�ضياحية  املن�ضاآت  يف  االحرتازية  باالإجراءات 

والفنادق واملقاهي ال�ضيما بعد اأن مت اإغالق بع�س 

املن�ضاآت، وذلك نتيجة ملخالفتها اال�ضرتاطات.

نتائج  عن  ك�ضف  قد  القحطاين  كان  فيما 

يف  املت�افرة  اللقاحات  فعالية  اأثبتت  درا�ضة 

البحرين ال�ضيما مع وج�د �ضالالت متح�رة من 

احلماية  املناعة وحتقيق  زيادة  الفريو�س، ويف 

من خالل تخفيف االأعرا�س.

فعالية  ن�ضبة  اأن  اإىل  القحطاين  ولفت 

ال�اقع  اأر�س  على  اإثباتها  يتم  التي  التطعيمات 

م�ؤثرة  لع�امل  تعّر�س  قد  فيها  التطعيم  يك�ن 

وااللتزام  واحلذر،  احليطة  اأخذ  عدم  مثل 

نتائج  اأن  م��ضًحا  االحرتازية،  باالإجراءات 

فاعلية التطعيمات على اأر�س ال�اقع دائًما تك�ن 

اأكرث اأهمية من نتائجها خالل الدرا�ضة ال�ضريرية.

وقال القحطاين، من املهم احلديث عن ن�ضب 

فاعلية التطعيمات، والفرق بني الن�ضب يف اأثناء 

الدرا�ضات ال�ضريرية على اأر�س ال�اقع، حيث اإن 

باأن  ال�عي  الهم  من  لكن  �ضحيحتان،  الن�ضبتني 

الدرا�ضة ال�ضريرية تك�ن يف بيئة حمكمة ال يتم 

فيها التعر�س لع�امل خارجية م�ؤثرة.

باالإجراءات  التهاون  من  القحطاين  وحّذر 

على  م�ضدًدا  التطعيم،  اأخذ  بعد  االحرتازية 

اأهمية ارتداء الكمامات، وتطبيق معايري التباعد 

املعلن  االإر�ضادات  خمتلف  واتباع  االجتماعي، 

عنها للحد من انت�ضار الفريو�س.

التطعيمات  اأن  على  ال�ضلمان  اأكدت  فيما 

فريو�س  من  حماية  ت�فر  اأن�اعها  مبختلف 

منه،  املتح�رة  وال�ضالالت   »19 »ك�فيد 

حدثت  التي  التح�رات  من  العديد  هناك  حيث 

اإىل  الفتة  اخلارجية،  الع�امل  بفعل  للفريو�س 

اأي  االآن  حتى  تثبت  مل  املحكمة  الدرا�ضات  اأن 

ال�ضالالت  اأ�ضد خط�رة ك�ن هذه  ال�ضالالت هي 

يف تغري م�ضتمر.

التطعيمات،  اأخذ  اأهمية  اإىل  ال�ضلمان  ودعت 

وعدم انتظار ن�ع معني اأو تاأجيل م�عد التطعيم 

احلا�ضلني  عدد  زاد  كلما  حيث  كان،  �ضبب  الأي 

على التطعيم، زادت املناعة املجتمعية، و�ضرعة 

الع�دة اإىل احلياة الطبيعية.

امل������������������ان������������������ع: ال�����������ل�����������ق�����������اح�����������ات مت����������ن����������ح ام���������������ت���������������ي���������������ازات ول���������ي�������������������ص���������ت ج�������������������������واز ������ص�����ف�����ر

ال�������������ص������ل������م������ان: الرت�����������ف�����������اع ب������������الأع������������داد ن����ت����ي����ج����ة ال�������������ص������ال������ة امل�������ت�������ح�������ورة ������ص�����ري�����ع�����ة الن�����ت�����������ص�����ار

ال���������ص����ف����ر ول������ي�������������ض  ال�������ن�������ا��������ض  اأرواح  اإن����������ق����������اذ  ال�������ل�������ق�������اح�������ات  م���������ن  ال���������ه���������دف  ال�������ق�������ح�������ط�������اين: 

طالب مبكتب يف عراد ال�صناعية لت�صهيل متابعة اأماك البلدية

»بلدي املحرق« يو�صي باإجراء �صيانة �صاملة حلديقة عراد

ح�ضني املرزوق:

على  املحرق  بلدي  جمل�س  وافق 

جمم�عة  بت��ضيل  تقت�ضي  ت��ضية 

من العقارات ال�اقعة على طريق رقم 

4147 مبجمع 241 مبنطقة عراد.

املجل�س  اجتماع  خــالل  وتقدم 

املقه�ي  حممد  اأحمد  املقرتح  �ضاحب 

مبحافظة  ال�ضابعة  الــدائــرة  ممثل 

املحرق بت��ضية تقت�ضي بعمل �ضيانة 

بالقرب  ال�اقعة  عراد  حلديقة  �ضاملة 

من »اأ�ض�اق املنتزه«.

وقال املقه�ي اإنه تلقى العديد من 

احلديقة،  مرتادي  قبل  من  ال�ضكاوى 

م�ضريا اإىل اأن احلديقة حتتاج ل�ضيانة 

االلعاب  وت�ضليح  احلديقة،  ل�ض�ر 

وتركيب  عددها،  وزيــادة  امل�ج�دة 

لت�فري  باالإ�ضافة  مطاطية،  اأر�ضية 

اللجنة  ــت  واأو�ــض داخلية،  ـــارة  اإن

قبل  من  املقدم  الطلب  على  بامل�افقة 

املقه�ي.

املحرق  بلدي  جمل�س  وافق  كما 

اأي�ضا  املقه�ي  به  تقدم  مقرتح  على 

املحرق  لبلدية  مكتب  باإن�ضاء  يقت�ضي 

بهدف  ال�ضناعية  عــراد  منطقة  يف 

املحالت  على  والــرقــابــة  املتابعة 

اأمالك  تتبع  التي  واالأق�ضام  وال�ر�س 

ت�ضهيل اخلدمات  املحرق بهدف  بلدية 

احتياجات  لتلبية  الرقابي  ــدور  وال

وا�ضتف�ضارات امل�ضتثمرين.

لت�ضمية  بت��ضية  املقه�ي  وتقدم 

الريا�س،  �ضارع  اإىل  رقم 47  ال�ضارع 

الت��ضية  هذه  تاأتي  املقه�ي  وقــال 

الكربى  لل�ضقيقة  الكبري  للدور  تقديرا 

ال�ضع�دية وما تقدمه  العربية  اململكة 

واالإ�ضالمية  العربية  لالأمة  رعاية  من 

وجه  على  البحرين  ململكة  وخدمات 

التحديد.

ووافق جمل�س بلدي املحرق على 

املجل�س  ع�ض�  من  مقدمة  ت��ضية 

ال�ضاد�ضة  ــرة  ــدائ ال ممثل  البلدي 

مبحافظة املحرق فا�ضل عبا�س الع�د، 

وت�ضمنت الت��ضية على عمل فتحات 

لت�ضريف مياه االأمطار على الطريقني 

مبنطقة  و3135   3138 رقـــم 

عن  مت�ضائال  الع�د  وقال  �ضماهيج. 

وذلك  العمل،  م�ضتجدات  تاأخري  �ضبب 

ردا  املحرق  بلدي  جمل�س  تلقي  بعد 

البلديات  و�ض�ؤون  االأ�ضغال  وزير  من 

والتخطيط العمراين ع�ضام بن عبداهلل 

اإنه متت زيارة امل�قع  خلف جاء فيه 

الطرق  بقطاع  املهند�ضني  قبل  من 

حال  يف  للتنفيذ  مدرج  وه�  والطلب 

ت�افرت امليزانية الالزمة.

املوافقة على اإعادة تدوير مياه الو�صوء يف امل�صاجد.. »بلدي اجلنوبية«: 

اإ�صدار اآلية لتنظيم و�صع ثاجات حفظ النعمة

�صمن خطتها ال�صرتاتيجية 

بلدية اجلنوبية تزرع 3200 �صتلة يف بوابة مدينة عي�صى

حمرر ال�ض�ؤون املحلية:

باملحافظة  البلدي  املجل�س  اأقام 

لدور   16 رقم  اجتماعه  اجلن�بية 

االنعقاد الثالث من الف�ضل الت�ضريعي 

االجتماع  خالل  وناق�س  اخلام�س، 

للم�اطنني  ال�ضماح  ب�ضاأن  مقرتح 

بت�ضجيل و�ضراء االأرا�ضي وامل�ضاحات 

اخلدمات  ذات  الزوايا  على  ال�اقعة 

امل�ج�دة  اخلدمات  نقل  �ضريطة 

�ضاحب  نفقة  على  االأرا�ضي  بداخل 

باالإجماع على  امل�افقة  الطلب، ومتت 

بلدي  جمل�س  قبل  من  املقرتح  هذا 

اجلن�بية.

مقرتًحا  اجلن�بية  بلدي  ومّرر 

عملية  لتنظيم  اآلية  اإ�ضدار  اإىل  يهدف 

»ثالجات  التربيد  ثالجات  و�ضع 

ال�ضكنية  االأحياء  يف  النعمة«  حفظ 

امل�ضاجد  البي�ت، وبالقرب من  خارج 

متت  وقد  اجلن�بية،  باملحافظة 

باالإجماع،  املقرتح  هذا  على  امل�افقة 

املحافظة  بلدي  جمل�س  مّرر  كما 

اآلية  ا�ضدار  ب�ضاأن  مقرتح  اجلن�بية 

جمع  حاويات  و�ضع  لرتخي�س 

املالب�س امل�ضتعملة واملقتنيات والكتب 

مّرر  ا  واأي�ضً لها.  املنا�ضبة  االأماكن  يف 

بعد  مقرتًحا  اجلن�بية  بلدي  جمل�س 

الت�ض�يت عليه باالإجماع ب�ضاأن اإعادة 

يف  امل�ضتعملة  ال��ض�ء  مياه  تدوير 

رّي  الأغرا�س  وا�ضتخدامها  امل�ضاجد 

العادة  يف  تك�ن  والتي  املزروعات 

امل�ضجد  �ضاحة  منطقة  من  بالقرب 

م�ضاحات  اأو  حديقة  كانت  �ض�اء 

املقرتح  هذا  ويهدف  خ�ضراء، 

قبل  من  املبذولة  الـجه�د  مل�ا�ضــلة 

املحافظــة  يف  املخـــت�ضة  الــجهات 

على ثـروة امليــاه، وتر�ضيد ا�ضتهالكها 

املهم  العن�ضر  هذا  علــى  واملحافظة 

ال�ضتمرار احلياة.

باأعمال  م�ؤخًرا  اجلن�بية  املنطقة  بلدية  قامت 

الرقعة  تكثيف  �ضملت  التي  والتط�ير  ال�ضيانة 

من  عدد  يف  امل��ضمية  الزه�ر  ــة  وزراع اخل�ضراء 

احلدائق واملما�ضي يف عدة مناطق. 

اال�ضرتاتيجية  امل�ضاريع  هذه  من  عدد  تنفيذ  ومت 

مدى  وعلى  لذلك  املعدة  للخطة  وفًقا  والتط�يرية 

مار�س  حتى  يناير  �ضهر  من  املا�ضية  اأ�ضهر  الثالثة 
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املنطقة  بلدية  قامت  الــزراعــي،  اجلانب  ويف 

اجلن�بية بزراعة ب�ابة مدينة عي�ضى مبجم�ع 3200 

�ضتلة، وتقليم امل�ضطحات الزراعية يف ال�ض�ارع العامة 

اجلزري  ابن  وحديقة  زايــد  مدينة  مثل  واحلدائق 

و�ضباغة  مطاطية  واأر�ضيات  جديدة  األعاب  وتركيب 

االأر�ضيات  �ضيانة  كذلك  الزالق،  حديقة  يف  املرافق 

االإنارة  اأعمدة  و�ضيانة  االألعاب  مناطق  يف  املطاطية 

و�ضيانة مبنى املرافق يف حديقة خليفة الكربى، ومتت 

�ضملت  عي�ضى  مدينة  مم�ضى  وتط�ير  �ضيانة  اأعمال 

وزراعة  الطبيعي  الع�ضب  م�ضطحات  تاأهيل  اإعــادة 

اأ�ضجار الزينة و�ضيانة اأعمدة االإنارة و�ضباغة املرافق 

وتنظيف االألعاب واالأر�ضيات. 

 جل�صة بلدي �ملحرق 

 جانب من �ملوؤمتر �ل�صحفي للفريق �لطبي 
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ي�ضتكي  بينما  كبري،  لغز  واحلياة  وحل،  ربط  اللغز 

الفقري فقره ي�ضتكي الغني غناه، ي�ضاأم الغني ليجد نف�ضه 

يكون  اأن  على  الفقري  يلح  ب�ضاطته،  حمًبا  للفقري  ناظًرا 

غنًيا ينظر غنى الغني ويتح�ضر، واحلقيقة الفقر احلقيقي 

والغنى احلقيقي يف وجوده ك�ضفة عند  الأخالق  فقر  يف 

هي  اإمنا  الفقر،  يف  خ�ضارة  ول  بالغنى  غلبة  فال  النا�س، 

م�ضائل وجد اإبلي�س منها خمارج ليو�ضو�س للعباد وينادي 

وا�ضرقوا  وتقاتلوا  البع�س  بع�ضهم  اأكرهوا  النا�س  يف 

يف  واملجد  والعز  القوة  وحده  فاملال  قيمكم،  من  وحطوا 

اخليال.

اإح�ضا�س  من  النا�س  تنتاب  التي  ال�ضعورية  احلالة 

عدم ال�ضبع والطمع واللهث خلف املغريات والبتعاد عن 

ح�ضابا  هنالك  باأن  النا�س  علم  مع  والعبادات،  الطاعات 

ويعلم  م�ضيبة،  كل  خلف  �ضيطاًنا  هنالك  واأن  وكتابا، 

وتلك  العلم  ذلك  مع  ح�ضيب،  رقيب  تعاىل  اهلل  اأن  النا�س 

ولذلك  واملطلب،  املراد  عك�س  تفعل  النا�س  اأن  اإل  املعرفة 

�ضراحة القراآن يف قوله )اإنه كان ظلًما جهولً(، وملا كانت 

الأمانة على اجلبال ثقيلة وعلى الأر�س ذليلة كان الإن�ضان 

تعاىل يف  اهلل  ذكر  كما  الر�ضالة وقد حملها وكان  �ضاحب 

�ضابق القول.

اخللق  من  ن�ضلك  ال�ضالكني:  �ضبيل  يف  الثالث  امل�ضلك 

بني  الفرق  فاإن  الفكرة  ت�ضيع  ل  وكي  باحلق،  اخللق  اإىل 

الإح�ضان  الثالث  امل�ضلك  معنى  اأن  والرابع  الثالث  امل�ضلك 

ومع  نف�ضك  مع  تتعامل  كيف  العدل،  الرابع  امل�ضلك  واأما 

النا�س بالعدل، واإذاما عدنا للتذكر، امل�ضالك الأربعة فالأول 

معرفة والثاين قوة والثالث اإح�ضان والرابع العدل، وتلك 

طرق يخت�ضر بها العباد العروج الروحي بالتمكن ل�ضيام 

الروح الدائم، فكلما كان النا�س عارفني ومدركني اأن قوتهم 

وتعلموا  بينهم  الإح�ضان  وا�ضتخدموا  اهلل،  من  وقدرتهم 

العدل وطبقوه، كانت الروح يف حالة الأمان من و�ضو�ضة 

ال�ضيطان.

اأداء الواجبات واجتناب املحرمات، وقد قال تعاىل: )اإن 

الأبرار لفي نعيم واإن الفجار لفي جحيم(، فالعدل ما تاأمل 

منه وتطمح فيه، واأعقل النا�س من يطيع اهلل، واأجهلهم من 

�ضيعلم  خالًقا  العامل  لهذا  اأن  علم  فمن  بدنيا،  اآخرته  باع 

لعامل  يوًما  نذهب  و�ضوف  اأخرى  عوامل  خلق  تعاىل  اأنه 

اآخر، ومن هنا كان تلك امل�ضالك التي عر�ضتها لتعرف اأيها 

العزيز ما هو حالك يف العامل الآخر الذي �ضتنتقل اإليه، فلم 

يكن ت�ضريع اهلل تعاىل لل�ضيام وبقية الفرائ�س اإل لتوفري 

الفر�س لبناء العامل الآخر اإليك وقد اأعطانا القوة والقدرة 

بالعقل على املعرفة والإدراك والوعي باملاآل كما نحن عليه 

يف احلال، وكان اأمر ال�ضيام واحًدا من الطرق التي يتعلم 

هي  التي  روحه  وت�ضوم  ج�ضده  ي�ضوم  كيف  الفرد  منها 

بحاجة لل�ضيام الدائم وعدم الت�ضويف وترك ال�ضيام.

الغاية من اأن ي�ضلك الإن�ضان طريق العبادة توفري الزاد 

اإل  الزاد ويقول تعاىل: )يوم ل ينفع مال ول بنون  ليوم 

من اأتى اهلل بقلب �ضليم( معاملتك مع نف�ضك ومع الآخرين، 

هلل  والرجعة  اهلل  من  بالقوة  واإدراكك  نف�ضك  مع  اح�ضانك 

للنا�س  والإح�ضان  العالية  بالأخالق  والتحلي  تعاىل، 

والعدل بني النا�س ويف النا�س قواعد �ضيام الروح الدائم، 

اإذ ل بد من الإن�ضان اأن يلتزم بتلك امل�ضارات للح�ضول على 

الزاد  القيامة  له يوم  توؤمن  الإلهي والتي  الو�ضول  مرافق 

عن  يقف  اأن  لأحد  ولي�س  و�ضالم،  باأمان  للمرور  املطلوب 

م�ضلك امل�ضالك فهي مغزى الفرائ�س والطاعات والعمل بها 

يعني العبودية هلل وحده، واآخر دعواهم اأن احلمد هلل رب 

العاملني.

توّجه مل�صاعفة الإنتاج املحلي وتنويع م�صادر الأمن الغذائي.. اأبوالفتح:

ا�صتثمار اأرا�صي الأوقاف الزراعية.. واأر�ض »بي�صاء« يف عوايل

جاء ذلك خالل الإيجاز ال�ضحايف الذي نظمه 

مركز الت�ضال الوطني يوم اأم�س الأربعاء، حتت 

عنوان »الأمن الغذائي يف مملكة البحرين«، وقد 

البحرين  اأن مملكة  اأبوالفتح  الوكيل  اأكد خالله 

لي�ضت زراعية، وُتعد من الدول التي تعتمد على 

نحن  وبالتايل   ،%90 بن�ضبة  الأغذية  ا�ضترياد 

بالغذاء،  تزّودنا  التي  القنوات  لتاأمني  بحاجة 

اإىل  لي�ضل  الإنتاج  م�ضاعفة  اإىل  توجه  وهناك 

20% لتحقيق الكتفاء الذاتي الن�ضبي.

واأو�ضح: »هناك العديد من التحديات التي 

تواجه ملف الأمن الغذائي، منها تقل�س املناطق 

بالإ�ضافة  العمراين،  الزحف  ب�ضبب  الزراعية 

اإىل متلح املياه، اإذ اإن اأغلب املزارع اليوم تعتمد 

ال�ضباب  عزوف  عن  ف�ضالً  املعاجلة،  املياه  على 

ومناف�ضة  الزراعية  والآفات  الزراعة،  قطاع  عن 

املنتج امل�ضتورد وغريها«.

مت  اإنه  قال  الروبيان،  ب�ضيد  يتعلق  وفيما 

منع طريقة واحدة لل�ضيد وهي »الَكراف« لأنه 

يدمر البيئة البحرية، اإل اأن بقية الطرق متاحة، 

بـ»الَكراف«  ال�ضيد  حظر  قرار  تطبيق  ومبجرد 

زاد املخزون ال�ضمكي بن�ضبة %18.

البحرين  مملكة  اأن  اإىل  اأبوالفتح  واأ�ضار 

ا�ضرتاتيجي  خمزون  تاأمني  اإىل  للحاجة  تنّبهت 

من الأمن الغذائي ب�ضكل مبكر، من خالل اخلطاب 

امللك حمد بن  ال�ضامي حل�ضرة �ضاحب اجلاللة 

عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل 

من  الثاين  النعقاد  دور  افتتاح  خالل  ورعاه، 

ال�ضورى  ملجل�ضي  اخلام�س  الت�ضريعي  الف�ضل 

جاللته  وّجه  اإذ   ،2019 اأكتوبر  يف  والنواب 

الوطني  لالإنتاج  ا�ضرتاتيجي  م�ضروع  لو�ضع 

الفوري  التنفيذ  على  العمل  جرى  وقد  للغذاء 

تطوير  خالل  من  ال�ضامية  امللكية  للتوجيهات 

القدرات الوطنية يف جمال ال�ضناعات الغذائية، 

ف�ضالً  املحلي،  الإنتاج  ن�ضبة  رفع  على  والعمل 

على  للحفاظ  والت�ضهيالت  املحفزات  تقدمي  عن 

خربة اأ�ضحاب املهن وبخا�ضة يف جمالت الأمن 

الغذائي.

واأو�ضح: »مت تكليف منظمة الفاو مبراجعة 

البحرين،  مملكة  يف  الزراعية  ال�ضرتاتيجية 

والتي اأكدت على �ضرورة تنويع م�ضادر الغذاء، 

عدًدا  تبحث  تف�ضيلية  بدرا�ضة  املنظمة  و�ضتقوم 

لل�ضلع  ال�ضرتاتيجي  املخزون  مثل  املحاور،  من 

الأ�ضا�ضية، وفر�س ال�ضتثمار، ونوعية الأ�ضجار 

تاأمني  وخطط  زراعتها،  ميكن  التي  والنباتات 

الغذاء يف حالت الطوارئ، ومن املتوقع اأن يتم 

الوزارية  اللجنة  على  الدرا�ضة  نتائج  عر�س 

خالل ال�ضهر القادم متهيًدا لرفعها اإىل احلكومة«.

لتحديد  موؤ�ضرات   4 »هناك  واأ�ضاف: 

م�ضتوى الأمن الغذائي عاملًيا، ت�ضمل وفرة الغذاء، 

والقدرة على احل�ضول على الغذاء، وال�ضتمرار 

البحرين  ت�ضنيف  وجاء  واجلودة،  توفريه،  يف 

الرتتيب 25  يكون  اأن  اإىل  ون�ضعى  عاملًيا،   50

عاملًيا بحلول العام 2030«.

واأ�ضار اإىل اأن مملكة البحرين تتميز بوجود 

التي  الزراعي،  القطاع  لتنمية  الوطنية  املبادرة 

ال�ضمو  �ضاحبة  ال�ضت�ضاري  جمل�ضها  يراأ�س 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �ضبيكة  الأمرية  امللكي 

املجل�س  رئي�ضة  املفدى  البالد  عاهل  قرينة 

الأعلى للمراأة، اإذ اأ�ضهمت م�ضروعات املبادرة يف 

النماء  حتقيق  اأجل  من  الزراعي  القطاع  تنمية 

الجتماعي والبيئي والقت�ضادي، وانعك�س ذلك 

الزراعة  اإ�ضهام قطاع  اإيجابي على زيادة  ب�ضكل 

على  العمل  وجرى  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف 

ال�ضتغالل الأمثل لالأرا�ضي الزراعية.

اأن هناك العديد من املبادرات مثل  واأو�ضح 

الإنتاج احلديثة وا�ضتخدام  اأ�ضاليب  التو�ضع يف 

الأ�ضماك،  وا�ضتزراع  تربة،  بدون  الزراعة 

وت�ضجيع ال�ضتثمار يف املجال الزراعي، وتعزيز 

اأبرزها  من  الدولية،  املنظمات  مع  ال�ضراكة 

الزراعي  القطاع  لتطوير  الفاو  مع  التفاقيات 

وال�ضمكي يف البحرين، واملحافظة على الأ�ضول 

الوراثية، ويتم العمل على تاأ�ضي�س بنك لالأ�ضول 

على  يعمل  احلايل  العامل  يف  النباتية  الوراثية 

ت�ضجيل جميع النباتات والأ�ضجار يف البحرين، 

ولتكون لنا اأ�ضبقية يف هذا املجال.

واأ�ضار اإىل اأن عدد البيوت املحمية بلغ 356، 

على م�ضاحة 260 األف مرت مربع، وتنتج 3600 

اخل�ضراء  والفا�ضوليا  الطماطم  من  �ضنوًيا  طن 

واخليار والفلفل واأنواع البطيخ وغريها، وتوفر 

الذاتي  الكتفاء  ن�ضبة  وت�ضهم يف  134 وظيفة، 

من اخل�ضراوات بن�ضبة ترتاوح بني %20-10.

ال�ضمكي  ال�ضتزراع  م�ضروع  اأن  اىل  ولفت 

اأحد الأ�ضاليب احلديثة يف الإنتاج الزراعي  ُيعد 

وامل�ضتهدف التو�ضع فيه، والذي يهدف اإىل اإنتاج 

اأنواع خمتلفة  اإىل 9250 طًنا �ضنوًيا من  ي�ضل 

وال�ضبيطي  وال�ضايف  الهامور  مثل  الأ�ضماك  من 

وال�ضعم وال�ضكن وغريها، وتولد هذه امل�ضروعات 

الذاتي  الكتفاء  ن�ضبة  يف  وت�ضهم  وظيفة،   63

بن�ضبة 50 اإىل %62.

وفيما يتعلق بت�ضجيع ال�ضتثمار يف جمال 

حوايل  البحرين  »تنتج  قال:  املتطورة،  الزراعة 

طًنا   418 بينها  من  ال�ضنة  يف  طن  األف   20

بن�ضبة 2.1% يف  ت�ضهم  والتي  اخل�ضروات،  من 

الإنتاج املحلي عرب 5 م�ضروعات قائمة للزراعة 

دون تربة، والتي تتطلع الوزارة اإىل زيادة عددها 

م�ضتقبالً لتبلغ 16 م�ضروًعا، وتنتج حوايل 10 

يف  لت�ضهم  اخل�ضراوات،  من  �ضنوًيا  طن  اآلف 

زيادة الإنتاج املحلي بن�ضبة ت�ضل اإىل %50«.

وتابع: »لدينا مبادرات وم�ضاعي للمحافظة 

النباتية  املنتجات  على  والرقابة  النخلة،  على 

هذا  يف  ا�ضرتاتيجية  نظرتنا  الغذاء.  و�ضالمة 

ال�ضناعية  القدرات  لتنمية  ون�ضعى  ال�ضاأن، 

والزراعية«.

الزراعة  تقنية  لتعميم  »ن�ضعى  واأو�ضح 

لكثافة  البحرين،  املزارعني يف  على  تربة  بدون 

عن  ف�ضالً  املياه،  ا�ضتهالك  وتوفري  الإنتاج 

نظًرا  مهم  اأمر  وهو  العمودي،  التو�ضع  اإمكانية 

لندرة الأرا�ضي الزراعية يف مملكة البحرين«.

قال:  ال�ضمكي،  بال�ضتزراع  يتعلق  وفيما 

من   %50 على  العتماد  يتم  الدول  جميع  »يف 

الإنتاج املحلي طريق �ضيد البحر، ويتم ا�ضترياد 

اإىل  بحاجة  ونحن  الأخرى،  الدول  من  البقية 

تطوير هذا القطاع لزيادة الإنتاج املحلي ورفع 

الكفاءة الإنتاجية والكتفاء الذاتي«.

الزراعي  بالإح�ضاء  اهتماًما  »نويل  وتابع: 

القرارات،  لتخاذ  الالزمة  املعلومات  وتوفري 

ا  اأي�ضً وهناك  القطاع،  تطوير  اإمكانية  وبحث 

املوارد  وحفظ  جلمع  الوراثي  البنك  م�ضروع 

العلمي  والبحث  التعاون  وتعزيز  وت�ضنيفها 

مع املوؤ�ض�ضات الدولية، ومت تخ�ضي�س موقع يف 

هورة عايل لبنك الأ�ضول الوراثية وخمترب يدعم 

اإن�ضاء هذا البنك«.

»�ضيتم  قال:  بالنخيل،  يتعلق  وفيما 

لحًقا،  بيت  كل  يف  نخلة  برنامج  ا�ضتئناف 

وهناك م�ضاريع للحفاظ على النخيل، و�ضيكون 

هناك بنك الوراثي للنخيل �ضمن البنك الوراثي، 

على  والرتكيز  لالأن�ضجة،  اإىل خمترب  بالإ�ضافة 

تخ�ضي�س  مت  كما  للنخيل،  الإنتاجية  الزراعة 

اأر�س يف هورة عايل لإن�ضاء م�ضنع للتمور يف 

البحرين، و�ضيتم طرح مناق�ضة امل�ضروع خالل 

العام اجلاري«.

الأ�ضناف  على  املحافظة  »الق�ضد  واأ�ضاف: 

ودعم  القت�ضادية،  القيمة  ذات  البحرينية 

لدرا�ضة  مبادرة  الن�ضبي، وهناك  الغذائي  الأمن 

بلد  البحرين  تعود  واأن  النخيل  قطاع  تطوير 

الغذاء  »�ضالمة  اأن  اإىل  واأ�ضار  نخلة«.  املليون 

اأمر اأ�ضا�ضي يف الأمن الغذائي، ومت اإن�ضاء مركز 

يحتوي 19 خمترًبا تخ�ض�ضًيا ل�ضالمة الأغذية 

املبيدات  بقايا  وحتليل  الدقيقة  الأحياء  وبحث 

والأم�ضال، ونود اأن نحظى بالعتمادية الدولية 

لنكون مرجًعا دولًيا لالختبارات، و�ضيتم طرح 

القطاع اخلا�س،  قبل  من  لإدارته  قريًبا  مزايدة 

ومراقبة  منظمة  تكون  اأن  احلكومة  توجه  لأن 

اخلا�س  للقطاع  الأن�ضطة  اأغلب  تتحّول  واأن 

لال�ضتثمار فيه«.

عر�ض مواد تت�صل باملوت الدماغي وزراعة الأع�صاء وعدم الإنعا�ض والإجها�ض

حممد بن عبدالـله يبحث تطّورات مقرتح قانون الطب الب�صري مع »الأطباء«

لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  ا�ضتقبل 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�ضيخ  طبيب  الفريق 

غادة  الأطباء  جمعية  رئي�س  اأم�س،  خليفة، 

اآل  بن حممد  �ضلمان  الدكتور  يرافقها  القا�ضم، 

خليفة، الأمني املايل.

وجرى خالل اللقاء بحث عدد من امللفات 

مقرتح  تطورات  اآخر  مقدمتها  ويف  امل�ضرتكة، 

وطب  الب�ضري  الطب  مهنة  مزاولة  »قانون 

اجلمعية  رفعته  الذي  اجلديد«  الأ�ضنان 

على  تقريًبا،  ون�ضف  عام  نحو  قبل  للمجل�س 

الفرتة  خالل  النواب  جمل�س  اإىل  متريره  اأمل 

مزاولة  قانون  مكان  ليحل  القادمة،  القريبة 

املهنة احلايل ال�ضادر يف عام 1989م.

بن  حممد  ال�ضيخ  طبيب  الفريق  ورّحب 

الأطباء  جمعية  برئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

دعم  على  حر�ضه  موؤكًدا  املايل،  والأمني 

بدورها  القيام  من  ومتكينها  الأطباء  جمعية 

به  والنهو�س  البحريني  الطبيب  خدمة  يف 

كاأحد  مكانته  وتعزيز  كافة،  امل�ضتويات  على 

والعامل  ال�ضحية،  املنظومة  اأركان  اأهم 

الأ�ضا�ضي يف تقدمي اخلدمات ال�ضحية والطبية 

وفًقا  البحرين  واملقيمني يف مملكة  للمواطنني 

لأعلى املعايري الدولية.

والربامج  املبادرات  اأهمية  واأكد 

وامل�ضروعات التي تعمل عليها جمعية الأطباء، 

مبا يف ذلك اجلهود التي بذلتها اجلمعية على 

قانون  تطوير  اأجل  من  كامل  عام  نحو  مدى 

على  حر�ضه  عن  معرًبا  الطب،  مهنة  مزاولة 

الدفع قدًما بهذا القانون حتى يرى النور.

من جانبها، اأكدت الدكتورة القا�ضم اأهمية 

الدور البارز الذي ينه�س به ال�ضيخ حممد بن 

للفريق  رئا�ضته  خالل  من  خليفة  اآل  عبداهلل 

الوطني للت�ضدي جلائحة كورونا، موؤكدة اأن 

الأطباء والكوادر ال�ضحية والطبية يف مملكة 

البحرين لن تدخر جهًدا يف موا�ضلة العمل يف 

خمتلف املن�ضاآت ال�ضحية املعنية بالتعامل مع 

اجلائحة، حتى الق�ضاء عليها.

باأن  اأملها  عن  القا�ضم  الدكتورة  واأعربت 

يرى قانون مزاولة املهنة النور قريًبا، خا�ضة 

يف  م�ضنية  جهوًدا  بذلت  الأطباء  جمعية  اأن 

جرى  جلنة  خالل  من  القانون  هذا  اإعداد 

وعقدت  الغر�س،  لهذا  ا  خ�ضي�ضً ت�ضكيلها 

كامل،  عام  مدى  على  الجتماعات  من  العديد 

و�ضعت خاللها مرئياتها ب�ضاأن تطوير القانون 

اإ�ضافة اإىل اجتماعات مع م�ضت�ضارين قانونيني 

اأهم  ان  القا�ضم  الدكتورة  واأكدت  وخرباء، 

�ضرورة  ُتعد  والتي  املقرتحة  اجلديدة  البنود 

الدماغي  باملوت  املتعلقة  املواد  هي  ملّحة 

وزراعة الأع�ضاء، وعدم الإنعا�س والجها�س. 

هذه  اقرتاح  يتم  مل  اأنه  الدكتورة  و�ضرحت 

ال�ضريعة  الفتوى  اىل  الرجوع  بعد  اإل  املواد 

جممع  راأي  ومنها  املوا�ضيع،  بهذه  املتعلقة 

الفقه الإ�ضالمي وهيئة كبار العلماء للتاأكد من 

اأن جميعها يتوافق مع ال�ضريعة الإ�ضالمية.

املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان ت�صارك

 يف يوم املهن باجلامعة امللكية للبنات

�ضاركت املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق الإن�ضان يف معر�س 

امللكية للبنات عرب تقنية  الذي نظمته اجلامعة  املهن  يوم 

اجلامعة  طالبات  تعريف  بهدف  وذلك  املرئي،  الت�ضال 

اجلهات  توفرها  التي  والتدريبية  الوظيفية  الفر�س  على 

امل�ضاركة يف املعر�س.

التدريب  وحدة  رئي�س  الطريف  فاطمة  وقدمت 

والتثقيف باملوؤ�ض�ضة نبذة عن برنامج الزمالة البحثية يف 

وطلبة  الأكادمييني  ي�ضتهدف  الذي  الإن�ضان  حقوق  جمال 

اجلامعات واملدافعني عن حقوق الإن�ضان، وجميع املهتمني 

باإعداد البحوث يف جمال حقوق الإن�ضان. كما ا�ضتعر�ضت 

عن  ف�ضال  فيه،  امل�ضاركة  واآلية  للربنامج  التقدم  �ضروط 

يف  املهارات  تطوير  �ضمنها  يقع  التي  الأ�ضا�ضية  اأهدافه 

التفكري النقدي والتحليل يف جمال حقوق الإن�ضان، ودعم 

الطرق  اأف�ضل  لإيجاد  والإبداع  البتكار  مهارات  وتنمية 

مع  ال�ضراكة  وتعزيز  الإن�ضان،  حقوق  وحماية  لتعزيز 

حقوق  جمال  يف  العاملة  واجلامعات  الدولية  املنظمات 

الإن�ضان.

تاأتي هذه امل�ضاركة يف اإطار حر�س املوؤ�ض�ضة على ن�ضر 

كافة،  املجتمع  �ضرائح  لدى  الإن�ضان  ثقافة حقوق  وتعزيز 

وت�ضجيعها التام للم�ضرية التعليمية والأكادميية يف مملكة 

البحرين.

�ضارة جنيب: 

البلديات  الأ�شغال و�ش�ؤون  ب�زارة  البحرية  الزراعة والرثوة  ك�شف وكيل 

اأنه يجري التن�شيق مع الأوقاف ل�شتغالل  اأب�الفتح  والتخطيط العمراين نبيل 

الأرا�شي امل�شنفة زراعيًا لال�شتثمار يف القطاع الزراعي.

واأو�شح، يف رد له على �ش�ؤال لـ»الأيام«، اأنه �شيتم تخ�شي�ض اأر�ض من قبل 

الهيئة ال�طنية للنفط والغاز يف منطقة مفت�حة بع�ايل، �شمن جتربة ل�شتغالل 

الأرا�شي البي�شاء، و�شيتم و�شع حمميات زراعية وا�شتثمارها. وجتدر الإ�شارة 

اإىل اأن م�شاحة الأر�ض تبلغ 2.5 هكتار، و�شيتم تعميم التجربة يف حال جناحها 

على مناطق خمتلفة يف البحرين.
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الوقفة ال�سابعة ع�سرة: قبة ال�سماء

ِل  اأف�شَ َعلى  الُم  وال�َشّ الُة  وال�شَّ هلِل..  احلمُد  اهلِل..  ب�شِم 

َخلِق اهلِل..

املَ�شِجد  املُكوَث يف  اأَنّ  املَ�شاِجِد:  املُكوِث يف  اِئل  ِمن ف�شَ

الإمِياِن  َعالماِت  من  ِفيِه،  واجُللو�ِس  الِة  بال�شَّ وِعَمارَته 

»اإمنا  َتعاىل:  قاَل  واأعاَله،  وٍد  مق�شُ اأعَظُم  ُهو  وَهذا  باهلِل، 

يعمر م�شاجد اهلل من اآمن باهلل واليوم الآخر واأقام ال�شالة 

واآتى الزكاة ومل يخ�َس اإل اهلل فع�شى اأولئك اأن يكونوا من 

املهتدين«. 

املُكَث  وُيطيَل  الَنّفحاِت  ِتلَك  َيغَتنَم  اأن  اِئِم  بال�شَّ فحرٌي 

يف َبيوِت اهلِل ليَناَل الأَجَر العِظيَم والَثّواَب اجَلزيَل من رٍب 

كرمٍي.

اأخرَج الُبخارُيّ عن اأِبي ُهريرة ر�شي اهلل عنه عِن الَنّبِيّ 

�شلى اهلل عليه و�شلم قوَله: »املاَلئكُة ُت�شِلي َعلى اأَحِدُكم َما 

ُه، ما مَل ُيحِدْث: اللهّم اغفْر له، اللهم ارحْمه،  َداَم يف ُم�شاَلّ

الُة حتب�ُشه، ل مَينُعُه  الٍة ما دامِت ال�شَّ لَيزاُل اأحُدُكم يف �شَ

الَة«. اأن َينقِلَب اإىل اأهِلِه اإل ال�شّ

قاَل ابُن وهٍب رحمه اهلل: »راأيُت الَثّورَيّ يِف احَلرِم بعَد 

لّى، ثم �شَجَد �شجدًة فلَم َيرفْع راأ�َشه َحتى ُنودَي  املغرِب �شَ

للِع�شاِء«.

لى  �شَ كلَّما  الَعبُد  كاَن  »اإن  اهلل:  رحمه  رجٍب  ابُن  قال 

اَعة،  بالَطّ ُعمرُه  ا�شتغَرَق  بعدَها  َما  ينَتِظُر  َجل�َس  الًة  �شَ

.» وكاَن ذلَك َبنزلِة الرَباِط يف �َشبيِل اهلِل عَزّ وجَلّ

قاَل �شعيُد بِن امل�شِيِّب رحمه اهلل: من َجل�َس يف املَ�شجِد 

َن  ا رحمه اهلل: »ما اأَذّ . وقال اأي�شً ا ُيجاِل�ُس اهللَ عَزّ وجَلّ فاإمَنّ

ُن منُذ ثالِثنَي �شنًة اإّل واأَنا يف املَ�شجد«. املُوؤِذّ

وقاَل ابُن الَقِيِّم رحمه اهلل: »َح�شرُت �شيَخ الإ�شالِم ابُن 

لى الَفجَر ُثَمّ َجل�َس يذُكُر اهللَ َتعاىل اإىل قريٍب  َتيِميَة مَرّة �شَ

ِمن انِت�شاِف الَنّهاِر ُثَمّ الَتفَت اإيَلّ وقاَل: »هِذِه َغدوِتي وَلو مْل 

تي«. اأتَغَدّ �َشقطْت ُقَوّ

وقاَل ابُن َبطاٍل رحمه اهلل: »َمن َكاَن كثرَي الُذّنوِب واأراَد 

ُه بعَد  َها اهللُ َعنُه بغرِي َتعٍب، َفليغَتنْم ُمالَزمَة ُم�شاَلّ اأن َيحَطّ

َلُه، فَياَله  الِة لَي�شَتكِثَ ِمن ُدعاِء املاَلئكِة وا�شِتغَفارِهم  ال�شَّ

ِمن ُجلو�ٍس ل ُيقَدُّر بثمٍن«. 

ومن ف�شائِل املُكوِث يف امل�َشاِجد: َتفريُج الُهموِم وَك�شُف 

الُغموِم، َفكم ِمن هٍم زاَل وُكربٍة ُك�شَفت َبف�شِل اهلِل ثَمّ باملُكوِث 

ِع بنَي َيدِي اهلل َتعاىَل؛  يف املَ�شِجد، وِتالوِة ِكتاِب اهلِل، والَتّ�شُرّ

يِجُد  املَ�شجِد  يف  مَيُكُث  الِذي  فاإَنّ  وُم�شاَهٌد،  ُمرٌب  وهذا 

ُه اإىل �َشٍيء  الَرّاحَة والطِمئَنان، و�شَفاَء الِذّهِن، ويَتَكُز هُمّ

واحٍد وُهو دعاُء اهلِل.

واجَلاِل�ُس يف املَ�شِجِد وِعَمارَته ِبَطاعِة اهلِل ُيعُدّ ُماوًرا 

اأيَن  القيامِة:  يوَم  َلُيناِدي  اهللَ  »اإَِنّ  احَلديِث:  فِفي  َتعاىل  هلِل 

وَمْن  َرَبّنا!  املالئكُة:  َفتقوُل  قال:  ِجرَياِن؟  اأيَن  ِجرَياِن، 

اُر املَ�شاِجِد؟« �شّححه  َينبغي اأْن ُيَجاِوَرَك ؟ فيقوُل: اأين ُعَمّ

الألبان يف ال�شل�شلة ال�شحيحة. َفكوُنوا ِجرياَن اهلِل َتناُلوا 

َما ِعنده.

 الدفاع املدين ينّفذ حملة توعوية حول ا�سرتاطات ال�سالمة يف املنزل

تنتهجها  التي  التوعوية  ال�شتاتيجية  �شمن 

رم�شان  �شهر  خالل  املــدن  للدفاع  العامة  الإدارة 

من  عدد  يف  توعوية  حملة  الإدارة  نّفذت  املبارك، 

يف  ال�شالمة  ا�شتاطات  حول  التجارية  املجمعات 

وجتنب  العامة  ال�شالمة  مفهوم  لن�شر  وذلك  املنزل؛ 

كتيب  توزيع  احلملة  خالل  مت  اإذ  احلريق،  حوادث 

موؤخًرا،  الإدارة  اأعــّدتــه  الــذي  املنزل  يف  ال�شالمة 

التوعوية  واملطويات  الكتيبات  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة 

. ملختلفة ا

بالتن�شيق  املدن  للدفاع  العامة  الإدارة  قّدمت  كما 

عرب  توعوية  حما�شرات  اململكة  حمافظات  جميع  مع 

ت�شّمنت  واملقيمني،  للمواطنني  املرئي  الت�شال  تقنية 

يف  اتخاذها  الواجب  والحتياطات  ال�شالمة  اإر�شادات 

والإجراءات  واحلرائق،  احلوادث  وقوع  ملنع  املنزل 

الطوارئ. بها يف حالت  التقيد  يجب  التي  الوقائية 

�ساعات العمل مبجمع ال�سلمانية

الطبي خالل عطلة يوم العّمال العاملي

اأعلنت اإدارة ممع ال�شلمانية الطبي مواعيد العمل بال�شلمانية خالل فتة تعطيل 

الدوائر احلكومية بنا�شبة عطلة يوم العمال العاملي 2021، اإذ �شتكون اآلية اإدخال 

املر�شى باملجمع اإىل جانب خدمات ق�شم الطوارئ واحلوادث وال�شيدلية التابعة له 

متوافرة على مدار 24 �شاعة، اأما مواعيد الزيارات للمر�شى وزيارة مر�شى العناية 

ال�شادر  التعميم  بح�شب  تكون  ف�شوف  بالقلب  العناية  ووحدة  واحلروق  املركزة 

بخ�شو�س الزيارات خالل فتة جائحة كورونا، اأي ال�شبت والثنني والأربعاء فقط، 

كما �شتكون العيادات اخلارجية مغلقة خالل هذه الفتة.

�سارك بجل�سة ثقافية مبجل�س احلاج اأحمد الطريف.. ال�سيد:

توفري احتياجات األف اأ�سرة مت�سّررة من تداعيات فريو�س »كوفيد-19«

�شارك الأمني العام للموؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية 

د. م�شطفى ال�شيد يف جل�شة ثقافية �شمن الربنامج الثقايف 

الرم�شان ملجل�س احلاج اأحمد طريف.

كلمة  ثم  احلكيم،  الذكر  من  اآي  بقراءة  اجلل�شة  وبداأت 

لعريف اجلل�شة اأحمد طريف الذي رّحب بالدكتور واحل�شور 

الثقايف والتوعوي  باأداء دوره  التزام املجل�س  الكرمي، واأكد 

رغم ما مير به العامل من ظروف ا�شتثنائية ب�شبب جائحة 

كرونا، منوًها بتجاوب اجلميع وامل�شاركة يف اجلل�شة عن 

طريق الف�شاء الإلكتون عرب برنامج زوم.

عظمة  موؤكًدا  اجلل�شة،  حماور  طريف  وا�شتعر�س 

وحرمة وجالل ال�شهر الكرمي، وفيه يحثنا العزيز القدير على 

اهلل  الكمال ومعرفة  اإىل  بنا  ما ي�شل  الدوؤوب يف كل  العمل 

عز وجل، ل �شيما يف مال العمل اخلريي وق�شاء حوائج 

دون  اختياًرا  امل�شلم  يوؤديها  التي  اخلري  واأعمال  النا�س، 

وتعاىل،  �شبحانه  اهلل  من  والثواب  الأجر  نيل  بنية  اإلزام، 

م�شرًيا اإىل اأهمية ن�شر ثقافة العمل اخلريي �شيما بني الفئة 

ال�شابة ليكملوا امل�شرية يف العمل التطوعي واخلريي الذي 

ميكن اأن يقدم ل�شخ�س ما، اأو للمجتمع كله، وتتتب على 

تلك الأعمال التطوعية العديد من الثمرات والفوائد على الفرد 

واملجتمع، وهذا ما ات�شح جلًيا للجميع عرب احلملة الوطنية 

»فينا خري«. من جهته، بداأ الدكتور م�شطفى ال�شيد بتقدمي 

ال�شكر لعاهل البالد املفدى امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، 

حفظه اهلل ورعاه، الرئي�س الفخري للموؤ�ش�شة امللكية لالأعمال 

الإن�شانية؛ على دعمه للعمل الإن�شان والهتمام باملواطنني 

الذي  النظري  منقطع  والتجاوب  الباهر  بالنجاح  واإ�شادته 

اأبداه اأهل البحرين الكرام مع احلملة الوطنية »فينا خري«، 

وتقدير جاللته لالإ�شهامات القيمة من قبل املواطنني والتجار 

ورجال الأعمال واملوؤ�ش�شات البنكية وامل�شرفية وال�شركات 

يف  الوطن  نداء  لبوا  الذين  والأفراد  واملقيمني  واجلمعيات 

تقدمي الدعم والإ�شهام يف هذه احلملة الوطنية، والتي كما 

قال جاللته عك�شت ما يتميز به املجتمع البحريني الأ�شيل 

من قيم نبيلة يف اخلري والبذل والعطاء والتكافل والتابط 

التحديات  الكثري من  البحرين من تخطي  والتالحم، مّكنت 

يف  )كوفيد-19(  كورونا  وباء  انت�شار  من  احلد  واآخرها 

اململكة.

املوقرة  للحكومة  احلثيثة  اجلهود  اأن  ال�شيد  واأ�شاف 

برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، وما قام به فريق 

اأفراًدا  اجلميع،  قبل  من  اجلهود  وت�شافر  الوطني  البحرين 

والذي  �شموه،  بقيادة  كورونا  لوباء  للت�شدي  وموؤ�ش�شات، 

عمل بكل جد، ما اأ�شهم باحتواء ومنع انت�شار وباء كورونا 

)كوفيد-19( يف اململكة، عرب تطبيق جميع املعايري الدولية 

والإجراءات الحتازية ملواجهة الفريو�س.

الإن�شانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  لدور  بالن�شبة  اأما 

خالل هذه اجلائحة، فقد بداأ حني اأ�شدر العاهل املفدى اأمره 

املوؤ�ش�شة  لدى  امل�شجلة  املحتاجة  الأ�شر  ب�شاعدة  ال�شامي 

امللكية لالأعمال الن�شانية ووزارة العمل والتنمية الجتماعية 

املوؤ�ش�شة  جاللته  فوجه  كورونا،  فريو�س  من  املت�شررة 

امللكية لالأعمال الإن�شانية بقيادة �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد 

اآل خليفة اإىل اأن تتوىل مهمة الإ�شراف على �شرف ومتابعة 

ت�شهم  التي  املكرمة  املكرمة، وقد مت �شرف هذه  تنفيذ هذه 

يف توفري احتياجات هذه الأ�شر وم�شتلزماتهم للتخفيف من 

الأعباء املادية التي يواجهونها يف هذا الو�شع ال�شتثنائي، اإذ 

بلغ عدد الأ�شر 1000 اأ�شرة.

 وذكر ال�شيد اأن حملة »فينا خري« جاءت تلبية لطلب 

من  الأ�شا�شي  الهدف  وكان  واملقيمني،  املواطنني  من  العديد 

املواطنني  من  البحرين  اجلميع يف مملكة  منح  هو  احلملة 

دعم  يف  الإ�شهام  �شرف  واملوؤ�ش�شات  وال�شركات  واملقيمني 

اجلهود الوطنية ملكافحة وباء كورونا، وم�شاركتهم يف هذا 

الإجناز العاملي الذي حققته مملكتنا الغالية وا�شتحقت من 

خالله الإ�شادات والتقدير من منظمة ال�شحة العاملية ليكون 

اجلميع �شركاء يف هذا الإجناز، وكقائد قام �شمو ال�شيخ نا�شر 

باإطالق هذه احلملة، وكان اأول املتربعني يف احلملة وترك 

بغ�ّس  اجلميع  م�شاركة  هو  الهدف  وكان  للجميع،  املجال 

النظر عن املبلغ املتربع به، واأكد �شموه على ذلك عندما قال 

املبلغ حتى  اإىل  النظر  دون  م�شاركة اجلميع  نرى  اأن  نريد 

لوكان دينــارا واحـدا، فيكفي اأن ي�شعر الإن�شان بامل�شاركة 

يف اجلهود الــوطنية حلــماية مملكتنا الغالية من هذا الوباء 

واجلائحة الطارئة.

ليلة يف بيت اأحمد

اخللود  قبل  الأخرية  اللحظات  الأزواج عموما  يق�شي  كيف 

وال�شت�شال يف النوم؟ اأزواج كثريون اليوم ين�شغلون بهواتفهم 

وو�شائل التوا�شل الجتماعي اإىل حني اأن ياأتيه النوم .. بالعامي 

�شار الواحد ما ينام اإل على جواله!

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم مل يكن هذا اأبدا هديه، اأبدا، ول 

هدي �شحابته.. فالنبي كان يلتفت بكله اإىل من يناديه من خلفه 

لي�شتمع اإليه..

مقال اليوم عن حديث اأم زرع

ن�س احلديث مذكور يف �شحيح البخاري يف كتاب النكاح 

الف�شائل  الإمام م�شلم يف كتاب  الأهل(، ورواه  ال�شمر مع  )باب 

من �شحيحه، كذلك رواه الإمام الن�شائي يف كتاب ع�شرة الن�شاء، 

ورواه كثريون، يف �شفحتني ون�شف ال�شفحة .. تخيلوا الن�س 

�شفحتني ون�شفا، فكم ا�شتغرق �شرد الق�شة التي كانت ترويها 

عائ�شة؟ 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ظل م�شتمعا بكل اإن�شات اإىل ق�شة 

ل تتعدى كونها �شالفة )�شاي �شحى( بني ن�شاء احلي الواحد، 

كانت ترويها ال�شيدة عائ�شة للنبي عن 11 امراأة اجتمعن يف بيت 

واحد، وقررت كل واحدة اأن تتحدث عن زوجها بكل �شراحة..

�شمع النبي كل كالمها رغم �شعوبة مفرداته على قارئة هذه 

اأنطق  اإن  الع�شنق،  »زوجي  الن�شوة  اإحدى  قول  يف  كما  الأيام، 

اأطلق، واإن اأ�شكت اأعلق«، وتقول اأخرى »زوجي عيايا اأو غيايا، 

طباقا، كل داء له داء، �شجك اأو فلك اأو جمع كالً لك«.

)اليوتيوب(..  اليوم وجدت حما�شرة يف  اأح�شر ملقال  واأنا 

يا  تخيلوا  دقيقة..  مدته 45  الفيديو  ي�شاهدها..  اأن  للذي يحب 

جماعة، �شرح حديث اأم زرع 45 دقيقة..

باإ�شغاء  زوجتك  اإىل  وا�شتماعك  احتام،  دليل  ال�شتماع 

اأنك غري مهتم بها..  اأنك حتتمها، وان�شغالك عنها يعني  يعني 

نلتقيكم غدا...
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أمر ملكي بترقية 41 قاضيًا 
مدنيًا وشرعيًا وممثاًل للنيابة العامة

ص��در عن صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة أمر ملكي رقم 16 لسنة 
2021 ع��ن ترقي��ات قضائية ش��ملت 41 
قاضي��ًا مدني��ًا وش��رعيًا وممث��اًل للنياب��ة 

العامة.
وبناًء على ما ورد باألمر السامي فإنه تقرر 

اآلتي:
التميي��ِز،  بمحكم��ِة  قاضي��ًا  يعي��ن  أوال: 
ومحاميًا عامًا أول بدرج��ة قاٍض بمحكمِة 

التمييِز، ك�لٌّ من:
1( القاضي صالح أحمد عباس القطان.

2( القاضي إبراهيم سلطان إبراهيم الزايد.
3( القاضي خالد أحمد صالح المدفع.

4( القاضي عبداهلل محمد علي األشراف.
5( المستشار د. أحمد محمد علي الحمادي 

)محاميًا عامًا أول(
6( المستش��ار أس��امة علي جاسم العوفي 

)محاميًا عامًا أول(
7( المستشار هارون عثمان يوسف الزياني 

)محاميًا عامًا أول(
8( القاضي علي أحمد جمعة الكعبي.

9( القاضي علي خليفة أحمد الظهراني.
10( القاضي محمد ميرزا محمد أمان.

11( القاضي خليفة راشد أحمد مجيران.
محم��د  عب��داهلل  جمع��ة  القاض��ي   )12

الموسى.
المستش��ار حس��ين محم��د حس��ين   )13

البوعلي )محاميًا عامًا أول(
14( المستشار نايف يوسف محمد محمود. 

)محاميًا عامًا أول(
15( القاضي الش��يخ حمد بن س��لمان بن 

محمد آل خليفة.
16( القاضي خالد إبراهيم متولي محمود.

17( فضيلة الش��يخ وليد عبدالمنعم أحمد 
آل محمود.

18( فضيل��ة الش��يخ د.عبدالرحمن محمد 
خليفة الفاضل.

19( فضيل��ة الش��يخ د.عبدالرحم��ن ضرار 
عبدالرحمن الشاعر.

20( فضيلة الشيخ صالح عبدالعزيز عبداهلل 
عبداهلل.

21( فضيل��ة الش��يخ فيص��ل ج��واد عل��ي 
المشعل.

22( فضيلة الشيخ عبدالنبي عباس محمد 
علي.

23( فضيل��ة الش��يخ زكري��ا عب��داهلل علي 

عبداهلل.
ثاني��ا: يعي��ن محاميًا عام��ًا بدرجة رئيس 
بمحكمِة االس��تئناِف العليا المدنيِة، ك�لٌّ 

من:
1( المستشار سامح محمد راغب سيف.

2( المستشار أمينة عيسى عبداهلل مبارك.
ثالثا: يعي��ن قاضيًا بمحكمِة االس��تئناِف 
العليا المدنيِة، ومحاميًا عامًا بدرجة قاٍض 
بمحكمِة االس��تئناِف العليا المدنّيِة، ك�لٌّ 

من:
1( المستش��ار فهد خالد محمد البوعينين 

)محاميًا عامًا(
2( المستشار نواف عبدالعزيز عبدالرحمن 

العوضي. )محاميًا عامًا(
3( المستش��ار د. علي عباس أحمد الشويخ 

)محاميًا عامًا(
4( القاض��ي الش��يخ راش��د ب��ن أحمد بن 

عبداهلل آل خليفة.
5( المستش��ار مهنا محمد مهنا الشايجي. 

)محاميًا عامًا(
6( القاضي عبدالعزيز علي محمد الجابري.

7( القاضي حسين حميد صالح الصيرفي.
8( القاضي عديلة حبيب حسن عبداهلل.

9( القاض��ي س��لمان عب��داهلل عبدالرض��ا 
العصفور.

رابعا: يعي��ن قاضيًا بمحكمِة االس��تئناِف 
العليا الشرعيِة، ك�لٌّ من:

1( فضيل��ة الش��يخ ن��واف محم��د حس��ن 
المرباطي.

2( فضيلة الش��يخ عب��داهلل محمد عبداهلل 
النجدي.

3( فضيلة الشيخ جعفر علي حسن العالي.
4( فضيلة الشيخ حس��ن أحمد الشيخ خلف 

آل عصفور.
خامس��ا: يعين وكي��اًل بالمحكم��ِة الكبَرى 

الشرعيِة، كلٌّ من:
1( فضيلة الشيخ عمر بن دعيج بن عبداهلل 

آل خليفة.
2( فضيلة الش��يخ س��ليمان الشيخ منصور 

محمد الستري.
3( فضيلة الشيخ سعيد جعفر راشد حماد.

عاهل البالد المفدى

وزير الديوان الملكي يتسلم 
التقرير السنوي للمجلس األعلى للقضاء

رفع معال��ي وزير الدي��وان الملكي، 
التقري��ر الس��نوي للمجل��س األعلى 
للقضاء إلى المقام السامي لحضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، بعد اس��تالمه 
م��ن المستش��ار عبداهلل بن حس��ن 
البوعيني��ن نائ��ب رئي��س المجلس 
األعل��ى للقض��اء، رئي��س محكم��ة 

التمييز.

وأش��اد معالي وزير الديوان الملكي 
بجه��ود المجل��س األعل��ى للقضاء 
لتطوي��ر المنظوم��ة القضائية وما 
حققه من تطورات واضحة تشهدها 
مملكة البحرين في المجال القضائي 
أدت إل��ى تحقي��ق العدال��ة الناجزة 
الت��ي تتضم��ن س��رعة التقاض��ي 
وج��ودة األحكام بم��ا يكفل الحقوق 
ف��ي المجتم��ع، وس��عي المجل��س 
األعل��ى للقضاء في ظل الجائحة إلى 

التح��ول الرقمي وتقدي��م الخدمات 
القضائي��ة إلكتروني��ًا، فض��اًل ع��ن 
تطبيق المحاكمة الجنائية عن بعد 
حفاظ��ًا على صحة وس��المة الجميع 

وبما يعزز من تحقيق العدالة.
م��ن جانبه، رفع المستش��ار عبداهلل 
البوعينين إل��ى مقام حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك المف��دى، أس��مى 
عب��ارات التوقي��ر، وأزك��ى التحاي��ا، 
وخال��ص التقدير، لم��ا يتفضل به 

جاللته على المجلس األعلى للقضاء 
القضائي��ة م��ن دعٍم  والمنظوم��ة 
ومس��اندٍة، واهتمام واعتزاز جاللته 
والمكان��ة  القضائي��ة،  بالس��لطة 
الرفيع��ة الت��ي تتبّوؤه��ا ف��ي فكر 
جاللت��ه، باإلضافة إل��ى توجيهاته 
السديدة في س��بيل تأكيد استقالل 

القضاء ونزاهته وحياده.
كم��ا تق��دم المستش��ار البوعينين 
التقدي��ر  وفائ��ق  الش��كر  بجزي��ل 

والعرفان، إل��ى معالي وزير الديوان 
الملك��ي، لم��ا يحظى ب��ه المجلس 
األعل��ى للقضاء م��ن دع��ِم معاليه 
ومس��اندته، وه��و ما أثم��ر تحقيق 
المجل��س لمنجزات��ه ال��واردة ف��ي 
مملك��ة  ؤ  تب��وُّ ومنه��ا:  التقري��ر، 
البحرين المركز الرابع على مس��توى 
الشرق األوس��ط وشمال إفريقيا في 
م��دى فعالية اإلج��راءات القضائية، 
وارتف��اع مع��دالت حس��م الدعاوى 

ف��ي المحاكم كاف��ة بم��ا ال يتجاوز 
متوسط عمر حسم الدعاوى األربعة 

األشهر.

وزير الديوان الملكي

وكيل الخارجية للشؤون 
السياسية: تطور نوعي 

للعالقات البحرينية الصينية

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية د.الشيخ عبداهلل بن 
أحمد آل خليفة، المستوى المتقدم للعالقات الوطيدة والمتميزة 
القائم��ة بين مملك��ة البحري��ن وجمهوري��ة الصين الش��عبية 
الصديقة، وما تتس��م به من احترام وش��مول وتطور نوعي على 

مختلف المستويات.
ج��اء ذلك، خ��الل لقائه أم��س، في مق��ر وزارة الخارجية، س��فير 
جمهورية الصين الش��عبية لدى مملكة البحرين أنور حبيب اهلل، 
حيث نوه بالنتائج الطيبة التي تمخضت عن زيارة مستشار الدولة 
وزي��ر خارجي��ة جمهورية الصين الش��عبية إلى مملك��ة البحرين 
مؤخرًا. فيما ثمن حبيب اهلل عالقات الصداقة المتينة التي تجمع 
بين بالده ومملكة البحرين، في ظل الحرص المتبادل على تعزيز 
التعاون الثنائي لتحقيق التطلعات المشتركة، متمنيا للمملكة 
مزي��ًدا من التقدم واالزدهار. كم��ا تم خالل االجتماع، بحث أوجه 
التع��اون بين البلدي��ن الصديقين، وتبادل وجه��ات النظر حول 

القضايا ذات االهتمام المشترك.

مندوب البحرين باألمم المتحدة: حل قضية الصحراء 
المغربية لصالح المنطقة وفقًا لمبادرة الحكم الذاتي

أكد المن��دوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكت��ب األمم المتحدة والمنظمات 
الدولي��ة األخرى بجني��ف، الرئيس الحالي لمجلس س��فراء دول مجلس التعاون، 
السفير د. يوسف بوجيري، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقتنعة 
بأن قضية الصحراء، باعتبارها نزاعًا سيسايًا يتعامل معه مجلس األمن، يمكن 
حله��ا لصالح المنطقة وفقا لمبادرة الحكم الذات��ي التي قدمها المغرب والتي 
أقرها مجلس األمن بأنها ذات مصداقية وجادة من أجل الوصول إلى حل سياسي 
نهائي. جاء ذلك، لدى مشاركته في اجتماع المجموعة الداعمة للوحدة الترابية 
للمملكة المغربية، مع المفوضة الس��امية لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه، عبر 
تقنية االتصال المرئي، من أجل التأكيد على دعم دول مجلس التعاون لسيادة 

المملكة المغربية الشقيقة ووحدة أراضيها.
وألقى السفير بيانا باسم دول مجلس التعاون، أكد فيه عن تأييد الدول األعضاء 
للبيان��ات التي تم اإلدالء بها من قبل مجموعة دع��م الوحدة الترابية للمملكة 
المغربي��ة، مؤكدًا دع��م المجموعة للجه��ود التي تبذلها المملك��ة المغربية 
ومؤسس��اتها لحقوق اإلنسان في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في جميع أنحاء 
اإلقليم. ورحب بالتزامات المغرب البناءة والمس��تمرة مع آليات حقوق اإلنس��ان 
التابعة لألمم المتحدة، وال س��يما مكتب المفوضية الس��امية لحقوق اإلنسان 

وآلية اإلجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق اإلنسان.
وجدد الس��فير موق��ف دول مجلس التعاون الداعم لس��يادة وس��المة المغرب 
وجمي��ع اإلج��راءات المتخذة في هذا الصدد، بما في ذل��ك تلك التي تهدف إلى 
ضم��ان حرية الحرك��ة المدنية والتجارية في معبر الكرك��رات الحدودي مؤخرًا، 
مؤكدًا أنه ال يمكن التس��امح مع أي اس��تفزاز يهدف إلى تقويض حرية التنقل 

في هذا المجال الحيوي.
كما رحب بوجيري بإنشاء قنصليات عامة من قبل عدة دول في مدينتي الداخلة 
والعي��ون، مش��يرًا إل��ى أنها خط��وة مهمة تنعش االس��تثمار وتع��زز التنمية 

االقتصادية التي تفيد السكان المحليين والمنطقة ككل.
يذكر أن هذه المجموعة تشكلت في سياق تجمع ووحدة موقف من خالل االتفاق 
المش��ترك والمتواصل في تقديم بيانات مش��تركة أمام مجلس حقوق اإلنسان 
دعم��ًا للمغرب وجهوده ف��ي مجال احترام وتعزيز حقوق اإلنس��ان، وخاصة في 

األقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

 البحرين تدين التفجير 
اإلرهابي في الصومال

دانت وزارة الخارجية، واس��تنكرت بش��دة التفجير اإلرهابي الذي 
وقع خارج مركز للشرطة في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال 
الفيدرالية، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، معربة عن 
بالغ التعازي والمواساة ألهل وذوي الضحايا وللحكومة والشعب 

الصومالي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأك��دت تضام��ن مملك��ة البحري��ن م��ع جمهوري��ة الصوم��ال 
الفيدرالية في جهودها لمكافح��ة التنظيمات اإلرهابية، مجددة 
التأكيد على موقف المملكة الثابت الرافض لكافة أشكال العنف 

والتطرف واإلرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته.

محمد بن عبداهلل يبحث مع رئيسة جمعية 
األطباء تطورات مقترح »قانون مزاولة الطب«

بح��ث رئي��س المجلس األعل��ى للصح��ة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، خالل 
اس��تقباله في مكتبه بالمجلس رئيس��ة جمعية 
األطباء الدكتورة غادة القاس��م يرافقها عدد من 
أعضاء مجلس إدارة الجمعية، عددًا من الملفات 
المش��تركة، وفي مقدمتها آخ��ر تطورات مقترح 
»قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان 
الجدي��د« الذي رفعته الجمعية إلى المجلس قبل 
نح��و ع��ام ونصف تقريب��ًا على أم��ل تمريره إلى 
مجلس الن��واب خالل الفت��رة القريب��ة القادمة، 
ليحل مكان قانون مزاولة المهنة الحالي الصادر 

في عام 1989.
وأك��د الفري��ق طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة حرص��ه عل��ى دع��م جمعي��ة األطباء 
وتمكينها من القي��ام بدورها في خدمة الطبيب 
البحرين��ي والنهوض به على كافة المس��تويات، 
وتعزي��ز مكانت��ه كأح��د أه��م أركان المنظومة 
الصحية، والعامل األساس��ي في تقديم الخدمات 
الصحي��ة والطبي��ة للمواطني��ن والمقيمي��ن في 
مملكة البحري��ن وفقًا ألعلى المعايي��ر الدولية، 
مؤكدًا أهمية المبادرات والبرامج والمش��روعات 
الت��ي تعمل عليها جمعي��ة األطباء، بما في ذلك 
الجهود التي بذلتها الجمعية على مدى نحو عام 
كامل من أجل تطوير قانون مزاولة مهنة الطب، 
معرب��ًا عن حرص معاليه عل��ى الدفع قدمًا بهذا 

القانون حتى يرى النور.

من جانبها أكدت القاسم أهمية الدور البارز الذي 
ينهض به الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة من 
خالل رئاس��ته الفريق الوطن��ي للتصدي لجائحة 
كورون��ا، مؤك��دة أن األطب��اء والك��وادر الصحية 
والطبية في مملك��ة البحرين لن تدخر جهدًا في 
مواصل��ة العمل ف��ي مختلف المنش��آت الصحية 
المعني��ة بالتعامل م��ع الجائحة، حت��ى القضاء 
عليه��ا بإذن اهلل، معربة عن أملها أن يرى قانون 
مزاولة المهن��ة النور قريبًا، وخاص��ة أن جمعية 

األطب��اء بذل��ت جه��ودًا مضني��ة في إع��داد هذا 
القان��ون من خالل لجنة جرى تش��كيلها خصيصًا 
لهذا الغ��رض، وعقدت العديد م��ن االجتماعات 
على م��دى عام كامل، وضع��ت خاللها مرئياتها 
بش��أن تطوير القانون إضافة إلى اجتماعات مع 
مستش��ارين قانونيي��ن وخب��راء؛ للتأك��د من أن 
جمي��ع بنود وفق��رات القانون المقت��رح من قبل 
الجمعية مصوغة بالطريقة القانونية الس��ليمة، 

وتتوافق مع دستور البحرين وقوانينها.
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تشمل 3 أنواع من الخدمات المطورة

وزير الداخلية يدشن منصة الخدمة الذاتية األولى بـالمنطقة
دش��ن وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عب��داهلل آل خليفة، صباح أم��س، منصة الخدمة 
الذاتية المط��ورة، التي تخدم أكثر من 200 ألف 
مس��تفيد وتعد األولى من نوعه��ا في المنطقة 
وتض��م ثالثة أنواع من الخدم��ات، وهي تحديث 
ش��ريحة بطاق��ة الهوية والتس��جيل ف��ي خدمة 
اإلش��عارات الوطني��ة وتحديثه��ا، وخدم��ة قارئ 
البطاق��ة كما تأتي ضمن خطة متكاملة للتحول 
اإللكترون��ي ف��ي تقدي��م الخدم��ات، بم��ا يعزز 
االلت��زام باإلج��راءات االحترازي��ة المعم��ول بها 

لمكافحة جائحة كورونا.
وت��م إط��الق ه��ذه المنص��ة بحض��ور الرئي��س 
والحكوم��ة  المعلوم��ات  لهيئ��ة  التنفي��ذي 
اإللكتروني��ة، نائ��ب الرئيس التنفي��ذي للتحول 

اإللكتروني، وعدد من مديري اإلدارات.
وأشار وزير الداخلية إلى توجيهات حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى، بالتحول من النظ��م التقليدية 
إل��ى اإللكترونية في تقديم الخدم��ات، الفتًا إلى 
دعم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب 
السمو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء، م��ن أجل 
تنفيذ خطة التحول الرقم��ي بالكفاءة والفاعلية 

المطلوبة.
وأوضح الش��يخ راش��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة أن 
ه��ذه المنصة المطورة تعكس التوجه الحكومي 
الفاعل في تقديم الخدمات التي تضمن االرتقاء 
بمس��توى حي��اة المواطنين والمقيمي��ن، مثمنًا 

دور هيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية 
ف��ي توفير معظم الخدم��ات إلكترونيًا، من خالل 
قنوات متع��ددة، ومنها منصات الخدمة الذاتية، 
التي ُتع��د إحدى اآلليات التنفيذي��ة التي تهدف 
إلى توفير بنية تحتية تقنية، تسهم في تبسيط 
اإلجراءات الحكومية وزيادة سرعة إنهاء الخدمات، 
وفي الوقت ذاته تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة 
جائح��ة كورون��ا، منوهًا إلى أهمي��ة توعية كافة 
ش��رائح المجتمع لالس��تفادة من هذه الخدمات 

اإللكترونية.
وتع��د منصات الخدم��ة الذاتية إح��دى الخيارات 
المتنوعة إلنجاز المعامالت بشكل شخصي، دون 
الحاجة إلى أخذ موعد مس��بق، أو طلب مس��اعدة 
مقدمي الخدمة، كما تتميز المنصة بمواصفات 
خاص��ة مثل الدقة والقدرة عل��ى التحقق الفوري 
واآلمن من هوية المستخدم وبصمته، باإلضافة 
إلى مجموعة من الخصائص التقنية التي تسهل 

إنجاز الخدمة.

 نائب رئيس األمن العام: 
 إطار تنظيمي لمعالجة
 مشكلة الكالب الضالة

أك��د نائ��ب رئيس األم��ن الع��ام أن أم��ن وس��المة المواطنين 
والمقيمين في كافة المجاالت، يمثل أولوية قصوى، وجزء أساسي 
في أهداف العمل األمني وجهود حماية وتعزيز السالمة العامة.

وأوض��ح أنه بناء على عدد من الش��كاوى الت��ي تلقتها مديريات 
ومراك��ز الش��رطة بالمحافظ��ات ع��ن انتش��ار ال��كالب الضال��ة 
والحيوان��ات األخ��رى، التي يمكن أن تش��كل خطرًا على س��المة 
المواطني��ن والمقيمي��ن ببعض المناطق الس��كنية، يت��م حاليًا 
اإلع��داد لعقد اجتماع تنس��يقي، يضم المجل��س األعلى للبيئة، 
ووزارات الداخلية، الصحة، األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني، وذلك في إطار القوانين التي تحكم هذه العملية وبما 
من ش��أنه وضع إطار تنظيمي وإصدار تعليمات من أجل معالجة 

المشكلة والحد من تداعياتها.
وش��دد نائ��ب رئيس األم��ن العام عل��ى أهمية اإلس��راع باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة، وفق الضوابط المطلوبة وبما يضمن س��المة 

المجتمع.

أشاد خالل اجتماعه بالمحافظين بالدعم الملكي للصيادين

 وزير الداخلية: ضرورة تسريع آلية 
صرف المعونات في الحاالت اإلنسانية

أش��اد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عب��داهلل آل خليفة بدور المحافظي��ن في تعزيز 
نهج التواصل الدائم مع المواطنين والمقيمين، 
م��ن خالل الفعالي��ات والبرامج الت��ي تقوم بها 
المحافظ��ات، وتتبع فيها اإلج��راءات االحترازية 
مم��ا كان لها مردود كبير على المجتمع وتقدير 

واضح من الجميع.
وأشار الوزير خالل اجتماع عقده مع المحافظين 
إلى أن ملف الصيادين يحظ��ى باهتمام ورعاية 
كريم��ة من حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، ودعم 
ومتابعة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة، ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، منوهًا إلى أن��ه في إطار ه��ذه الرعاية 
الكريمة لجاللته وتنفيذًا للتوجيهات الس��امية 
بحماي��ة الصيادي��ن والمحافظ��ة عل��ى مصادر 
رزقه��م، قام محافظ العاصم��ة، بتقديم الدعم 
والمس��اعدة التي أم��ر بها جاللت��ه للصيادين، 
في إطار الحرص عل��ى توفير حياة كريمة لكافة 

المواطنين.
وخالل االجتماع قدم س��مو محاف��ظ الجنوبية، 
إيج��ازًا حول الكامي��رات األمنية ف��ي المحافظة 
ودوره��ا ف��ي تعزيز األم��ن والس��المة العامة، 
باإلضافة إل��ى حمالت المحافظ��ة الهادفة إلى 
تعزي��ز إج��راءات التباع��د االجتماع��ي، وذل��ك 
انطالقًا من مبدأ الش��راكة المجتمعية، كما تم 
استعراض االحتياجات األمنية في مدينة خليفة.

من جهته تناول محافظ المحرق بعض القضايا 
المتعلقة بالمحافظة، ومنها العمل على تحديد 
مكان لعربات الطع��ام المتنقلة، باإلضافة إلى 
مس��ألة المعونات، فيما أكد وزير الداخلية على 
ضرورة تسريع آلية صرف المعونات في الحاالت 
اإلنس��انية والح��وادث، واتخاذ إج��راء فوري في 

حاالت الطوارئ والحاالت المستعجلة.
وب��دوره أش��ار محاف��ظ العاصم��ة إل��ى جهود 
المحافظة في دراس��ة احتياج��ات األهالي خالل 
جائح��ة كورونا وتحدي��د مواقع إلنش��اء مالجئ 
لإلي��واء وتش��كيل فري��ق م��ن المتطوعين من 
مختلف مناطق المحافظة، باإلضافة إلى حمالت 
توعوية للوقاية من فيروس كورونا. كما تناول 
موض��وع التفتي��ش عل��ى محالت بي��ع وتعبئة 

أسطوانات الغاز بالتنسيق مع الدفاع المدني. 
وفي هذا الس��ياق، أكد وزير الداخلية على أهمية 
االس��تعانة بالتقني��ات الحديثة ل��درء الحوادث 
والعمل عل��ى اتخاذ االحتياطات بمس��توى عاٍل 

من الكفاءة والمهنية.
من جهته، اس��تعرض محافظ الشمالية جهود 
المحافظة بشأن الس��المة العامة في المناطق 
العش��وائية والعمل على تصحيح أوضاعها بما 

من شأنه تحقيق سالمة الجميع.
وف��ي خت��ام االجتماع أش��ار الوزير إل��ى ضرورة 
التواص��ل الدائم بين المحافظ��ات والمواطنين 
عب��ر الوس��ائل والتقني��ات الحديث��ة، وترس��يخ 
العالقة التكاملية مع الجهات المختلفة بالشكل 

الذي يتطلع إليه المواطن.

 »الدفاع المدني« تنفذ حملة 
توعوية حول اشتراطات السالمة في المنزل

نف��ذت اإلدارة العامة للدفاع المدني حملة توعوية 
في عدد م��ن المجمعات التجارية حول اش��تراطات 
الس��المة في المنزل، لنشر مفهوم السالمة العامة 
وتجنب حوادث الحريق، حيث تم خالل الحملة توزيع 
كتي��ب الس��المة في المن��زل والذي أعدت��ه اإلدارة 

مؤخ��رًا، باإلضافة لعدد م��ن الكتيبات والمطويات 
التوعوي��ة المختلف��ة، وذلك ضمن االس��تراتيجية 
ش��هر  خ��الل  اإلدارة  تنتهجه��ا  الت��ي  التوعوي��ة 
رمضان المبارك. كم��ا قدمت اإلدارة العامة للدفاع 
المدني بالتنس��يق م��ع جميع محافظ��ات المملكة 

محاض��رات توعوي��ة عب��ر تقنية االتص��ال المرئي 
للمواطنين والمقيمين، تضمنت إرشادات السالمة 
واالحتياطات الواجب اتخاذها في المنزل لمنع وقوع 
الحوادث والحرائق، واإلج��راءات الوقائية التي يجب 

التقيد بها في حاالت الطوارئ.

»خارجية الشورى« تطالب 
البرلمان األوروبي بااللتفات 

لحاالت »كورونا« في سجونهم
أشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس 
الش��ورى ب��رد وزارة الداخلي��ة على أعض��اء البرلم��ان األوروبي 
بش��أن ادعاءاتهم حول تفش��ي حاالت إصابة بفيروس كورونا 
)كوفي��د19( في مركز اإلصالح والتأهيل، وتأكيد وزارة الداخلية 
عل��ى ع��دم وجود ح��االت قائمة ف��ي المركز، داعي��ة البرلمان 
األوروب��ي لاللتفات إل��ى حاالت اإلصابة بالفي��روس الموجودة 
في الس��جون األوروبية والت��ي تضم عددا م��ن األطفال وعدم 
التدخل في الشأن الداخلي للبحرين. وثمنت اللجنة التزام مركز 
اإلصالح والتأهيل باإلجراءات االحترازية والتدابير االس��تباقية 
منذ ما يزيد عن ع��ام وفعاليتها في التعامل مع حاالت قائمة 
وكان��ت محدودة وتم نقلها لتلق��ي الرعاية في المراكز الطبية 
المتخصص��ة للحج��ر االحت��رازي. وأثن��ت على اس��تمرار مركز 
التأهي��ل واإلص��الح بااللت��زام بالتدابي��ر الوقائي��ة المطابقة 
للمعايي��ر الدولية وكذلك االلتزام بالمعايي��ر التي تم إقرارها 
من قبل فريق البحرين الطبي، وذلك اس��تعدادًا للتعامل مع أي 
حالة مس��تجدة. وثمن��ت اللجنة الدور الذي ق��ام به المركز في 
توفي��ر التطعيم المض��اد لفيروس كورون��ا )كوفيد19( لجميع 
الن��زالء دون تمييز، وتعريفهم بالتطعيمات المتوفرة وأهمية 
تلقيهم للتطعيم، مش��يرة إل��ى أن المركز حريص على أن تتم 
عملية التطعيم بشكل صحي وفق المعايير الطبية الدولية، ما 
يعكس ح��رص المركز على صون حقوق الن��زالء والحفاظ على 
مساواتهم مع جميع أفراد المجتمع في توفير الخدمات الصحية 
والطبي��ة الالزمة لهم ومراعاة ظروفه��م الصحية خصوصا من 

يعانون من األمراض المزمنة واألمراض الوراثية.

يتضمن إنشاء شبكة لتصريف مياه األمطار

»األشغال«: بدء أعمال تطوير مجمع 917 بالرفاع
كش��ف مدير إدارة مش��اريع وصيانة الطرق بوزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطي��ط العمراني بدر علوي إنه تم بدء تنفي��ذ أعمال المرحلة األولى من 
مشروع تطوير طرق مجمع 917 بمنطقة الرفاع الشرقي بالمحافظة الجنوبية، 
الذي يهدف إلى تحسين شبكة الطرق الداخلية بالمجمع ورفع كفاءتها وأدائها 

الفني.
وقال علوي إن مشروع تطوير الطرق بمجمع 917 بمنطقة الرفاع يشتمل على 
إعادة إنشاء ورصف عدد من الطرق الرئيسة والفرعية ضمن هذا المجمع منها 
ط��رق 1702، 1723، 1727 وتطوير طريق 1713 مع إنش��اء مواقف للس��يارات 
على هذا الطريق، كما يشمل على إنشاء شبكة لتصريف مياه األمطار لمعالجة 
تجمع��ات المي��اه خالل موس��م األمطار، باإلضاف��ة إلى توفير أرصف��ة جانبية 

للمشاة مع توفير متطلبات السالمة المرورية على تلك الطرقات.
يذكر أنه تمت ترس��ية المش��روع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على 
ش��ركة الدور للمقاوالت وبتكلفة إجمالية بكلفة تبلغ 735,175 دينار، على أن 

يتم االنتهاء من المشروع في الربع األخير من العام الجاري.
من جانبه، أشاد ممثل الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية عبدالرزاق حطاب 
بجه��ود الوزارة الت��ي تمت ترجمتها عل��ى أرض الواقع بعد المقت��رح النيابي 
الس��ابق لتطوي��ر الدائرة، حيث يعد تطوي��ر مجمع 917 أحد مش��اريع الحزمة 
التطويرية في المنطقة وس��يعالج مش��كلة تجمع مياه األمطار، مشيرًا أن هذا 
المش��روع يؤكد على التعاون بين الس��لطة التش��ريعية والتنفيذية، متوجهًا 
بالش��كر إلى وزير األشغال وشؤون البلديات على اهتمامه الدائم في المنطقة 

والسعي إلى تطوير جميع الدوائر والمحافظات في المملكة.

فيما أش��اد عضو مجلس البلدي ممثل الدائرة السادس��ة بالمحافظة الجنوبية 
خال��د جناحي بجهود الوزارة وتعاونه��ا الدائم مع المجلس البلدي، مؤكدًا على 
دور الوزارة في تلبية احتياجات المواطنين وتذليل كافة العقبات وتقديم أفضل 
الخدمات للمواطنين والمقيمين، متمنيًا س��رعة تنفيذ المش��روع، خاصة وأنه 

أحد متطلبات أهالي الدائرة، وسيعمل على حل مشكلة تجمع مياه األمطار.
وتهي��ب ال��وزارة بقاطن��ي المنطق��ة التع��اون والتقي��د باإلش��ارات المرورية 
التحذيري��ة واإلرش��ادية الموجودة ف��ي موقع العمل كما تعت��ذر عن أي إزعاج 

تتسبب بها تلك األعمال خالل فترة تنفيذ المشروع.

 »السلمانية« والمراكز 
 الصحية تحددان ساعات 

العمل بـ»يوم العمال«
أعلن��ت إدارة مجم��ع الس��لمانية الطب��ي ع��ن مواعي��د العم��ل 
بالسلمانية خالل فترة تعطيل الدوائر الحكومية بمناسبة عطلة 
يوم العمال العالمي 2021، حيث س��تكون آلي��ة إدخال المرضى 
بالمجمع إلى جانب خدمات قس��م الط��وارئ والحوادث والصيدلية 
التابعة ل��ه متوفرة على مدار 24 س��اعة، وأما مواعي��د الزيارات 
للمرضى وزيارة مرضى العناي��ة المركزة والحروق ووحدة العناية 
بالقلب فس��وف تكون بحسب التعميم الصادر بخصوص الزيارات 
خ��الل فترة جائحة كورونا، أي )الس��بت واالثنين واألربعاء فقط(، 
كما س��تكون العيادات الخارجية مغلقة خالل هذه الفترة.وأعلنت 
المراك��ز الصحية عن مواعي��د العمل بالمراكز خ��الل عطلة يوم 
العم��ال العالمي 2021، حيث س��تكون س��اعات العمل بالمراكز 
الصحي��ة على النحو التال��ي: مركز المحرق الصح��ي، ومركز حمد 
كانو الصحي ومركز يوس��ف عبدالرحمن إنجنير الصحي »على مدار 
الس��اعة«، س��اعات العمل بمركز محمد جاسم كانو الصحي )دوار 
17( س��تكون من 8:00 صباحًا وحتى الساعة 11:00 مساًء »طوال 

أيام األسبوع«.

 »الصناعة«: بدء تحقيق تجاري
 حول بطاريات تركية وإسبانية

أعلن��ت وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة أن اللجنة الدائمة 
لمكافح��ة الممارس��ات الض��ارة في التج��ارة الدولي��ة لدول 
مجل��س التع��اون )اللجن��ة الدائمة( ق��د أصدرت الق��رار رقم 
)9/39غ/2021( بش��أن الموافقة على قبول ش��كوى مكافحة 

اإلغراق المقدمة من طرف الصناعة الخليجية وبدء التحقيق.
وق��ام مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارس��ات الضارة في 
التجارة الدولية باألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربي��ة )مكت��ب األمانة الفني��ة( باإلعالن عن ب��دء تحقيق 
مكافحة اإلغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي��ة من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس، س��عة 
32 حتى 225 أمبير ذات منشأ أو المصدرة من مملكة إسبانيا 
وجمهورية تركي��ا وجمهورية الهند، التي تن��درج تحت البند 

الجمركي )85071000( وذلك بتاريخ 27 أبريل 2021.
وم��ن أج��ل حماية جميع األط��راف ذوي العالق��ة أو المصلحة 
من مس��توردين ومصّنعي��ن بالبحرين، دع��ت وزارة الصناعة 
والتجارة والس��ياحة المستوردين والمصّنعين للمنتجات وفقًا 
للبند الجمركي المذكور أعاله والذين يرغبون بالمش��اركة في 
التحقي��ق أن يعلنوا عن أنفس��هم كأطراف معني��ة بالتحقيق 
لمكت��ب األمان��ة الفني��ة لمكافحة الممارس��ات الض��ارة في 
التجارة الدولية بأرقام التواصل المبينة أدناه وذلك في موعد 
أقصاه 7 مايو 2021، ومن ثم ملء االستمارات الخاصة بذلك 
والتي سيتم إرسالها لهم، بعدها تقوم األطراف ذوي العالقة 
أو المصلح��ة بتس��ليمها لمكت��ب األمانة الفني��ة على البريد 
اإللكترون��ي التالي وذل��ك بموعد أقصاه 40 يوم��ًا من تاريخ 

استالم االستمارات.
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 األنصاري: استكمال االستراتيجيات 
لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة

استقبل الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أحمد األنصاري في 
مكتبه، مدير إدارة العمليات والخدمات للمستش��فيات الحكومية نور 
ضيف، ومدير إدارة الموارد البش��رية للمستشفيات الحكومية عبداهلل 
السويدي، وذلك بمناسبة صدور القرار رقم )24( لسنة 2021 الصادر 
عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء بتعيين مديرين في المستش��فيات الحكومية. 
وخالل اللقاء هنأ األنصاري المدراء المعنيين على ثقة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، بتعيينهم في مناصبهم الجديدة بالمستش��فيات الحكومية، 
متمني��ًا له��م دوام التوفيق والس��داد في مهام عمله��م الجديد في 
اإلدارة، معرب��ًا عن تطلعاته بأن تس��هم اإلدارة الجديدة في تحقيق 
المزيد من المكتس��بات واإلنجازات في القطاع الصحي خالل المرحلة 
المقبل��ة، واس��تكمال الخط��ط واالس��تراتيجيات الحديث��ة لتقديم 

الخدمات الصحية المتكاملة في مملكة البحرين. 

 وكيل الزراعة: 20 ألف طن إنتاج 
البحرين الزراعي بينها 418 طن خضراوات

ياسمينا صالح «

أكد وكي��ل الزراع��ة والثروة البحري��ة بوزارة 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال 
العمراني د. نبيل أبو الفتح، أن البحرين تنتج 
حوالي 20 ألف طن في السنة من بينها 418 
طن��ا من الخضروات، تس��اهم بنس��بة %2.1 
في اإلنتاج المحلي عبر 5 مش��روعات قائمة 
للزراع��ة دون تربة تتطلع ال��وزارة إلى زيادة 
عددها مس��تقباًل لتبلغ 16 مش��روعا، وتنتج 
حوالي 10 آالف طن س��نويًا م��ن الخضروات 
لتس��اهم في زي��ادة اإلنتاج المحلي بنس��بة 

تصل إلى %50.
وأض��اف خالل إيج��از إعالمي حكوم��ي قّدمه 
بالتع��اون م��ع مرك��ز االتص��ال الوطني، أن 
البحري��ن تنبه��ت للحاج��ة لتأمي��ن مخزون 
اس��تراتيجي من األمن الغذائي بشكٍل مبكر 
من خ��الل الخطاب الس��امي لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى، خ��الل افتت��اح دور االنعقاد 
الثان��ي م��ن الفص��ل التش��ريعي الخام��س 
لمجلسي الشورى والنواب في أكتوبر 2019، 
حيث وجه جاللته لوضع مش��روع استراتيجي 

لإلنتاج الوطني للغذاء.
وأش��ار إلى أن��ه جرى العم��ل عل��ى التنفيذ 
الف��وري للتوجيه��ات الملكية الس��امية من 
خ��الل تطوي��ر الق��درات الوطنية ف��ي مجال 
الصناعات الغذائية، والعمل على رفع نس��بة 
اإلنت��اج المحلي، فضاًل عن تقديم المحفزات 
والتس��هيالت للحف��اظ عل��ى خب��رة أصحاب 

المهن وبخاصة في مجاالت األمن الغذائي.
وأوض��ح أن البحرين تتميز بوج��ود المبادرة 
الوطنية لتنمي��ة القطاع الزراعي التي يرأس 
مجلسها االستش��اري صاحبة السمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى 
للمرأة، حيث ساهمت مشروعات المبادرة في 
تنمية القطاع الزراعي من أجل تحقيق النماء 
والبيئ��ي واالقتصادي، وانعكس  االجتماعي 
ذل��ك بش��كٍل إيجابي عل��ى زيادة مس��اهمة 
قطاع الزراعة ف��ي الناتج المحل��ي اإلجمالي 
وجرى العمل على االستغالل األمثل لألراضي 

الزراعية.
وتحّدث وكي��ل الزراعة والث��روة البحرية عن 
مؤش��ر البحري��ن ضم��ن المعايي��ر الدولية 
باألم��ن  المرتبط��ة  المؤش��رات  لتصني��ف 

الغذائ��ي، حي��ث تب��ّوأت المرتبة السادس��ة 
عربي��ًا بالع��ام 2019 وال�50 عالمي��ًا، حيث 
تعك��س هذه المرتب��ة البعد االس��تراتيجي 
اإليجاب��ي والجه��ود الممي��زة الت��ي تبذلها 
مختلف الجهات الحكومية في س��بيل تطوير 

العمل بمجال األمن الغذائي.
وس��لط الحدي��ث عل��ى المب��ادرات الزراعية 
بالوكالة، ومن أبرزها التوس��ع في استخدام 
أس��اليب اإلنتاج الزراعي الحديثة، وتش��جيع 
االس��تثمار ف��ي مج��ال الزراع��ة المتطورة، 
وتعزي��ز الش��راكة م��ع المنظم��ات الدولية، 
والمحافظ��ة على األص��ول النباتية الوراثية، 
وتعزيز االبت��كار والتطوير ف��ي مجال قطاع 
والرقاب��ة  الس��المة  ع��ن  فض��اًل  النخي��ل، 

الغذائية، وتطوير القدرات الفنية الزراعية.
وفيما يتعلق بالتوس��ع في استخدام أساليب 
اإلنتاج الزراعي الحديثة، أش��ار أبو الفتح إلى 
أن من بين ذلك اعتم��اد تقنية الزراعة دون 
ترب��ة، حيث بلغ عدد البي��وت المحمية 356، 
عل��ى مس��احة 260 ألف مت��ر مرب��ع، وتنتج 
3600 طن س��نويًا من الطماطم والفاصوليا 
الخض��راء والخي��ار والفلف��ل وأن��واع البطيخ 
وغيره��ا، وتوفر 134 وظيفة، وتس��اهم في 
نسبة االكتفاء الذاتي من الخضروات بنسبة 

10% إلى %20.
ولفت إلى أن مشروع االستزراع السمكي يعد 
أحد األس��اليب الحديثة في اإلنت��اج الزراعي 
والمس��تهدف التوس��ع في��ه، وال��ذي يهدف 
إلنتاج يصل إلى 9250 طنا س��نويًا من أنواع 

مختلفة من األسماك مثل الهامور والصافي 
والسبيطي والش��عم والسكن وغيرها، وتولد 
هذه المش��روعات 63 وظيفة، وتس��اهم في 
نسبة االكتفاء الذاتي بنسبة 50% إلى %62.

وذكر أنه في إطار اهتمام البحرين بالشراكة 
مع المنظمات الدولية، تّم توقيع 4 اتفاقيات 
مش��تركة م��ع منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة 
لألمم المتح��دة »الفاو«، ترك��ز على تطوير 
اس��تراتيجية تن��وع مصادر الغ��ذاء في دعم 
األم��ن الغذائي، وتطوير قطاع تربية األحياء 
المائي��ة، وتقوي��ة نظ��م وقواع��د البيانات 
واإلحص��اء الزراع��ي، ومكافح��ة واس��تئصال 
أم��راض الحيوانات المش��تركة مع اإلنس��ان 

وتحسين السالالت.
وأض��اف أب��و الفت��ح أن الجه��ود مس��تمرة 
للمحافظة عل��ى األصول الوراثي��ة النباتية، 
منوهًا إل��ى أن هذه المبادرة تهدف إلى جمع 
وحف��ظ الم��وارد الوراثية النباتي��ة، وتنفيذ 
ودعم البرامج واألنش��طة العلمية والبحثية، 
فض��اًل ع��ن التوثيق العلمي للموارد حس��ب 
النظم المعتمدة من قبل المعاهد الدولية، 
وتعزيز التعاون العلمي وتبادل المعلومات 

مع المراكز العلمية والمؤسسات الدولية.
وأشار إلى المش��اريع قيد التنفيذ التي تدعم 
المبادرة، وهي إنشاء وحدة مختبرية بالمركز 
الوطني للمختبرات الزراعية، وتحديد الموقع 

لتجميع وصيانة األصول الوراثية.
وق��ال إن »الوكال��ة ماضي��ة ف��ي جهوده��ا 
الرامية لتعزيز االبت��كار والتطوير في قطاع 

النخي��ل من خ��الل مش��روع تطوي��ر النخيل 
ب��دول مجل��س التع��اون، وتطوي��ر مختب��ر 
زراع��ة األنس��جة، وإط��الق المرحل��ة الثانية 
من حملة نخل��ة لكل بيت، ومش��روع مصنع 
التم��ور، فضاًل عن البنك الوراثي للنخيل، من 
أجل المحافظة عل��ى األصناف البحرينية ذات 
القيمة االقتصادية، وتطوير وزيادة القدرات 
اإلنتاجية وإح��الل النخيل المتقّدم في العمر 
ودع��م األمن الغذائي النس��بي برفع نس��بة 
إنتاج التم��ور وإضفاء نقلة نوعية لمعامالت 

ما بعد الحصاد للتمور«.
ولف��ت إلى أن��ه تم إنش��اء المرك��ز الوطني 
للمختبرات ضمن مبادرة الس��المة والرقابة 
الغذائية، والذي يعد من المش��اريع النوعية 
على مستوى القطاع الزراعي بجميع تفرعاته 
بمملك��ة البحري��ن، موضح��ًا أن��ه يحت��وي 
عل��ى مختب��رات تخصصي��ة نوعي��ة تتمثل 
ف��ي مختبر الس��المة الغذائية، وتش��خيص 
األحي��اء الدقيق��ة، وتحليل ال��دم واألمصال، 
ومختبر الكيمياء الحيوية، وتحليل األس��مدة 
ومحسنات التربة، والتحليل الحيوي الجزيئي 
للمواد الغذائية، وتحليل متبقيات المبيدات، 

ومختبرات المياه والتربة.
وأش��ار إلى أن��ه في س��بيل دع��م المزارعين 
البحرينيي��ن ومن أجل تطوير القدرات الفنية 

الزراعية في المملكة، أقامت الوزارة بالتعاون 
مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
مش��روع »مركز الحاضن��ات الزراعية« بهورة 
عالي، حي��ث يهدف إلى إعداد ك��وادر وطنية 
ك��رواد أعم��ال ف��ي مج��ال اإلنت��اج النباتي 
والتصني��ع الغذائ��ي، وتدري��ب المزارعي��ن 
والمهتمين على األساليب الزراعية الحديثة، 
منوهًا بأنه تّم تدريب 17 رائد أعمال و155 

شخصًا على النظم الزراعية.
وأك��د أن وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوق��اف ذك��رت ف��ي اجتم��اع أن األراضي 
كثي��رة ومصنفة زراعيًا، لكنها غير مس��تقلة 
ف��ي  للمس��تثمرين  أراض  تخصي��ص  ف��ي 
ه��ذا القط��اع ويمكن التنس��يق بينن��ا وبين 
ه��ذه  تس��تمر  أن  بحي��ث  المس��تثمرين 
األراضي ويكون هناك اس��تعداد للدخول في 
اس��تثمارات ألن العائد أكبر ومجٍز للطرفين 
ويوج��د اتفاق مع وزارة األوقاف الس��تقطاب 

أراضيهم في الزراعة.
وق��ال »يوجد الكثير م��ن األراضي وامتيازات 
نفطي��ة ويوج��د تخصيص ل��ألرض من قبل 
وزارة النف��ط والهيئ��ة الوطنية للنفط وهي 
منطقة مفتوحة ال يمكن إقامة أي منش��آت 
عليه��ا ولك��ن يمك��ن أن نض��ع المحمي��ات 

الزراعية.

5 مشروعات قائمة للزراعة دون تربة ترفع إلى 16مشروعًا

 ُبعٌد استراتيجّي إيجابي 
لتطوير العمل بمجال األمن الغذائي

 197 وظيفة توّفرها مشروعات 
التوسع في األساليب الزراعية الحديثة

 توقيع 4 اتفاقيات استراتيجية 
مشتركة مع »الفاو« في األمن الغذائي

 62٪ االكتفاء الذاتي 
من األسماك و20٪ من الخضراوات

 المركز الوطني للمختبرات مشروٌع 
نوعي على مستوى القطاع الزراعي

 تدريب 17 رائد أعمال 
و155 شخصًا على النظم الزراعية

 العالي: تحديد مداخل للمخطط
 التفصيلي لمجمعات في عالي وهورتها

كش��ف العضو البلدي للدائرة السادسة »عالي« حسين العالي عن 
أن هيئ��ة التخطيط والتطوي��ر العمراني ح��ددت مداخل ومخارج 
للمخط��ط وربطت المخطط بالش��وارع الرئيس��ة، مبين��ًا أنه تم 
اس��تحداث شريان حركة رئيس بعرض 25م ممتد من هورة عالي 
حت��ى ش��ارع 12، الفتًا إل��ى أنه تم أيض��ًا توفير مواق��ع للخدمات 
والمراف��ق العام��ة تتضمن محط��ة كهرباء رئيس��ة و19 محطة 
كهرباء فرعية وحديقتين ومحطتي صرف صحي و3 مواقع لمواقف 
عامة للس��يارات وجامع وخدمات عامة وعقارات تابعة للمش��روع 
اإلس��كاني القائم وعقارات لالس��تخدامات الحكومية المستقبلية؛ 
س��عيًا في خل��ق مجمع عمراني يلبي جميع متطلبات الس��كان من 

الخدمات. 
وأثنى العالي على توجيهات القيادة الرش��يدة بإنهاء المخططات 
الخاصة بعالي، متقدمًا بالش��كر الجزيل لوزير األش��غال وش��ؤون 

البلدي��ات والتخطي��ط العمراني عصام خل��ف والرئيس التنفيذي 
لهيئة التخطيط والتطوير العمراني نوف جمش��ير على استكمال 
عال��ي  ف��ي   740-730-714 لمجمع��ات  التفصيل��ي  المخط��ط 
وهورتها، مثنيًا بالشكر الجزيل على مستشارة تطوير األراضي في 
هيئة التخطيط والتطوير العمراني علية رحمة لجهودها الكبيرة 
في متابعة موضوع أعمال المخطط��ات ومواضيع المجلس، حيث 
ناقش��ت اللجنة الفنية ف��ي المجلس البلدي الش��مالي بحضورها، 
المخطط التفصيلي لمجمع��ات 714-730-740 )عالي( المكون 
م��ن 148 عق��ارًا لم تك��ن تحمل أي تصني��ف من قب��ل، إذ أفادت 
ب��أن العقارات تم إعادة توزيعها ضم��ن مخطط عالي وإعطاؤها 
مس��احات وأبعادًا هندس��يًة تتناس��ب مع التصنيف��ات المقترحة 
له��ا ليتمك��ن أصحابها م��ن االس��تفادة منها، باإلضاف��ة إلى أن 
تخطيطها سيس��هم ف��ي زيادة الرصيد العق��اري لتلبية متطلبات 

الس��وق العقارية، كما تم اس��تحداث ش��بكة ط��رق بعرض 15م 
و20م تتناسب مع حجم العمران المستقبلي والتدفقات المرورية 
المتوقعة، كما تم اقتراح تصنيف مناطق الس��كن الخاص )أ( فيها 

للحفاظ على خصوصية المنطقة وطابعها«.
وف��ي استفس��ار العال��ي عن ع��دم وجود ش��وارع تجاري��ة تخدم 
المنطق��ة، أش��ارت إلى أن الهيئة حرصت ف��ي اآلونة األخيرة على 
تطبيق سياسة المجمعات التجارية كبديل عن الشوارع التجارية؛ 
لما للش��وارع التجارية من تأثيرات س��لبية على انس��يابية حركة 
الم��رور، باإلضاف��ة إل��ى أن المجمع��ات التجارية تضفي ش��كاًل 
عمرانيًا جمياًل متناس��قًا على المنطقة. وبمالحظة المخطط نجد 
أنه تضم��ن عددًا من المجمعات التجارية ومناطق المش��روعات 
ذات الطبيع��ة الخاصة والتي يمكن اس��تغاللها لتوفير أنش��طة 

 حسين العاليتجارية«.

 المؤيد: عطاء متميز ألعضاء 
مجلس إدارة »هيئة الجودة« السابق

أكد وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
رئيس مجل��س إدارة هيئ��ة جودة 
التعلي��م والتدريب أيم��ن المؤيد، 
المتميز ألعض��اء مجلس  العط��اء 
اإلدارة الس��ابق، وعل��ى م��ا بذلوه 
م��ن جه��د وإخ��الص وتف��ان في 
العم��ل وفي س��بيل خدم��ة جودة 
التعلي��م والتدريب، والمش��روعات 

التطويرية المرتبطة بهما. 
ج��اء ذل��ك خ��الل لقائ��ه بأعضاء 
مجل��س إدارة الهيئة الس��ابق عبر 
االتص��ال المرئي، لتقديم الش��كر 
لهم على ما قدموه طوال س��نوات 

عضويتهم الماضية.
وأثن��ى عل��ى العط��اء الالمح��دود 
الذي قدمه أعض��اء مجلس اإلدارة 
الس��ابق، والذي كان ل��ه أبلغ األثر 
في دعم الهيئة في مس��يرة عملها 
نحو تحقيق رؤي��ة البحرين 2030، 
وبما تقوم به من تجديد وتطوير؛ 
يس��ير وفق خط��ة متكاملة، ورؤية 
رئي��س  نائ��ب  يقوده��ا  واضح��ة 
المجلس  ال��وزراء رئي��س  مجل��س 
األعلى لتطوي��ر التعليم والتدريب 
س��مو الش��يخ محم��د ب��ن مبارك 
آل خليف��ة، حي��ث يتكام��ل الدعم 

وتتضاف��ر الجه��ود لتق��وم ه��ذه 
الهيئة الوطنية بدورها في االرتقاء 
والتدريب  التعليم  بأداء مؤسسات 

في مملكة البحرين.
تس��ير  البحري��ن،  أن  إل��ى  وأش��ار 
بثب��ات نحو المس��تقبل، تحت راية 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد 
المفدى، وبدعم ورعاية كريمة من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، في وصول 
الهيئة إلى هذه المكانة ليس على 
المستوى المحلي فحسب، بل على 

المس��تويين اإلقليم��ي والدول��ي. 
وقدم أعضاء مجل��س إدارة الهيئة 
الوطن،  لقيادة  امتنانهم  الس��ابق 
كما قدموا الش��كر لرئيس مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذي��ة للهيئة، 
اإلدارة  مجل��س  أعض��اء  وهن��ؤوا 

الجديد.



محرر الشؤون المحلية  «

أن  بحريني��ة  عوائ��ل  أك��دت 
التاريخية  والش��واهد  الس��رديات 
المس��موعة المتناقل��ة جياًل بعد 
جي��ل من األجداد تؤك��د أن حكام 
الدول��ة الخليفي��ة بن��وا دولته��م 
على قواعد اقتصادية متينة وفكر 
قي��ادي رصين جعل القبائل تدخل 
تح��ت قيادته��م خاص��ة وأنه��م 
هيؤوا البنية التحتية ووفروا سبل 

العيش الكريم في إقليم الزبارة.
وأش��اروا إل��ى أن حري��ة الحرك��ة 
التجارية وتأمين سير السفن كان 
لهم��ا دور كبي��ر في تعزي��ز موقع 
الزبارة عل��ى الخارطة التجارية في 

تلك المرحلة التاريخية. 
الش��ؤون  لجن��ة  رئي��س  وأش��ار 
الخارجية والدف��اع واألمن الوطني 
بمجلس الن��واب المهندس محمد 
السيس��ي البوعينين إلى أن حكام 
الدول��ة الخليفي��ة بن��وا عالق��ات 
وطيدة م��ع قبائ��ل المنطقة، لما 
ذاع عنه��م من س��معة طيبة في 
المنطق��ة وحنكة ف��ي إدارة إقليم 

الزبارة.
وأوض��ح البوعينين أن اس��تقطاب 
ف��ي  للقبائ��ل  خليف��ة  آل  ح��كام 
الزبارة ومحيطها لم يتم من خالل 
س��يطرة عس��كرية عل��ى مناط��ق 
القبائل وإنم��ا كان عبر ما يتمتع 
ب��ه ح��كام آل خليف��ة من س��يرة 
حمي��دة ورؤي��ة إس��تراتيجية في 
تطوي��ر الزبارة الت��ي تحولت إلى 
محطة هامة للتجارة في المنطقة 

وحركة للمالحة.
وقال البوعينين: »إن التوسَع الذي 
قام به الش��يخ محمد ب��ن خليفة 
الكبير في شبه جزيرة قطر، وبناَءه 
لقلعة مري��ر بمواصفات متقدمة 
كانا من أبرز األسباب التي جمعت 
القبائ��ل تح��ت حكم��ه، وه��ذا ما 
يتناقل��ه اآلباء واألج��داد جياًل بعد 
جيل وما تثبته الوثائق والمرويات 

الشفهية لديهم«.

 نهج التعايش 
في الزبارة

من جانبها أش��ارت عضو مجلس 
الشورى س��بيكة الفضالة إلى أن 
ح��كام آل خليف��ة الك��رام، ومنذ 
عه��د الش��يخ محمد ب��ن خليفة 
الكبي��ر، اتبع��وا نه��ج التعايش 
والتسامح واالنفتاح وتقبل اآلخر، 
وكانت الزب��ارة تعتمد على هذه 
السياس��ة في حركة التنمية التي 
ل��م تقتصر على البناء والتش��ييد 
والتج��ارة فق��ط، ب��ل احتضن��ت 

والتجار من  والمثقفي��ن  العلماء 
كاف��ة الطوائف واألدي��ان الذين 
وجدوا في الزب��ارة نموذجًا فريدًا 
يجمع بين حرية المعقتد واحترام 

اآلخر.
وتطرق��ت الفضال��ة إل��ى فت��رة 
الوباء ال��ذي أصاب البصرة والذي 
س��اهم ف��ي انتق��ال التج��ار إلى 
الزب��ارة بحكم م��ا تتمتع به من 
موقع إستراتيجي وسمعة تجارية 
وحنك��ة إداري��ة لحكامه��ا جعلت 
منها مقص��دًا لكل من يبحث عن 

حياة كريمة. 
واس��تعرضت الفضالة ما قام به 
الش��يخ محمد بن خليف��ة الكبير 
من بناء قلعة مرير كأحد مظاهر 
تعزيز األمن وحماية شبه جزيرة 

قطر من أي عدوان خارجي.
ذك��ره  بم��ا  الفضال��ة  ونوه��ت 
الم��ؤرخ البريطان��ي لوريمر حول 
حقبة حكم الدولة الخليفية إلقليم 
الزبارة حيث قالت:»انتقلت زعامة 
شبه جزيرة قطر آلل خليفة خالل 
عش��رين عامًا من اس��تقرارهم«، 
وذك��ر لوريم��ر أم��رًا هام��ًا وهو 
أن الش��يخ أحم��د الفات��ح عندما 
جهز جيش��ه لفتح ج��زر البحرين 
في الع��ام 1783، كانت القبائل 
ضم��ن جي��وش وتح��ت قيادته، 
وهو م��ا يؤكد أن حكام آل خليفة 
تمكن��وا م��ن االس��تقالل بكامل 
شبه جزيرة قطر في فترة قياسية 

قبل فتح جزر البحرين.

 الحركة التجارية 
في الزبارة

الش��ورى  مجل��س  عض��و  وق��ال   
نوار المحم��ود إن »تركيز الش��يخ 
محمد بن خليف��ة الكبير في فترة 
التجارة  التأس��يس بالزبارة عل��ى 
وتأمين حركة المالحة يعتبر أبرز 
قرار اقتص��ادي تم اتخاذه في هذا 
الوق��ت، خاص��ة وأن تل��ك الفترة 
ش��هدت انتش��ار وب��اء الطاع��ون 
في البص��رة وهو األم��ر الذي هيأ 
الزب��ارة لتك��ون محط��ة تجاري��ة 
بديلة في المنطق��ة وجعل التجار 
يحولون رؤوس أموالهم لها فكان 
كم��ا قالوا »خ��راب البص��رة عمار 
الزبارة« الت��ي أصحبت ذات صيت 
في المنطقة من الناحية التجارية 
ومن الناحية االجتماعية لما تتمع 

به من انفتاح.
وبين المحمود أن البنيان المتطور 
الزبارة  الذي ش��هدته  والعم��ران 
وباقي مناطق ش��به جزي��رة قطر 
م��ن بن��اء الق��الع والقص��ور كان 
أح��د مظاه��ر الس��يادة الت��ي لم 
يعرفه��ا أه��ل القبائ��ل م��ن قبل 
حاك��م آل خليف��ة، ووف��رت تل��ك 
الق��الع والحصون األم��ن للرعية، 
وظه��ر جلي��ًا أن حك��م آل خليف��ة 
والعدالة  والتسامح  بالقوة  يتمتع 

والوفرة االقتصادية.
وأضاف المحمود »أن حكام الدولة 
الخليف��ة كانت لهم رؤية ش��املة 

المذاهب  كاف��ة  احت��وت  للحك��م 
الدينية في ذاك الوقت، على الرغم 
م��ن كونهم م��ن أتب��اع المذهب 
المالك��ي، إال أنه��م تس��امحوا مع 
األخ��رى  والمذاه��ب  الطوائ��ف 
العلماء على اختالف  واس��تضافوا 
مذاهبهم في الزب��ارة، ومن خالل 
ه��ذا المب��دأ تم بس��ط الس��لطة 
القضائي��ة الت��ي ارتضاه��ا جميع 
مواطن��ي إقليم الزب��ارة، والقبائل 

المتفرقة في المنطقة«.

توفير الدولة 
الخليفية للعيش 

الكريم 
واس��ترجع عض��و مجل��س النواب 
الك��واري  المقل��ة  عل��ي  الس��ابق 
التاريخ��ي م��ن  الس��رد  ذكري��ات 
والديه وأج��داده وأقاربه من كبار 
الس��ن عندم��ا كان صغي��رًا، حيث 
س��مع منهم س��رديات ت��دل على 
اهتم��ام ح��كام الدول��ة الخليفية 
بتطوير الحياة المعيش��ية وتوفير 
سبل العيش الكريم للقبائل التي 
وجدت في ح��كام الدولة الخليفية 

المعونة والسند في الشدائد. 
وق��ال المقل��ة إن »حك��م الدول��ة 
بداي��ات  من��ذ  اتس��م  الخليفي��ة 
تأس��يس الدولة بالحكمة والفكر 
القي��ادي ال��ذي اس��تطاع أن يقنع 
كاف��ة القبائ��ل أن تنض��وي تحت 
لوائه ف��ي الزبارة، حين اس��تطاع 

الش��يخ محمد ب��ن خليف��ة الكبير 
تأس��يس ش��بكة م��ن العالق��ات 
م��ع القبائل ف��ي المنطق��ة، على 
الرغ��م م��ن صعوبة ذلك بس��بب 
األعراف القبلية الس��ائدة في هذا 
الوق��ت ورغب��ة كل رئي��س قبيلة 
في أن يكون هو صاحب الس��لطة 
العلي��ا، لك��ن الش��يخ محم��د بن 
بالك��رم  اتس��م  الكبي��ر،  خليف��ة 
والجود والعطاء واستطاع أن يوفر 
ألهالي القبائل إمكانيات متطورة 
ف��ي التج��ارة والصيد ل��م يكونوا 
يعرفونها، كما وفر جهازًا قضائيًا 
يفص��ل ف��ي النزاعات بي��ن أفراد 
القبائل بالح��ق والعدالة، وهو ما 
جعله يتمكن من توطيد عالقاته 

بالقبائل«.

الزبارة مقصد 
الجميع 

وأك��د النائب الس��ابق عبداهلل بن 
حوي��ل أن التاري��خ يش��هد لحكام 
آل خليف��ة بمواقفه��م م��ع جميع 
البحري��ن  ف��ي  لي��س  القبائ��ل، 
وتوابعه��ا فقط، ولك��ن أيضًا في 
الجزيرة العربي��ة حيث كانت لهم 
نظ��رة تس��امحية ف��ي التعام��ل 
باحترام وتقدير م��ع الصغير قبل 
الكبي��ر، وكان خيره��م يع��م على 
قبائ��ل المنطقة من��ذ بداية حكم 
الش��يخ محمد بن خليف��ة الكبير، 

وحتى اليوم.

والتواض��ع  المحب��ة  أن  وأوض��ح 
والدع��م المتواصل م��ن حكام آل 
خليفي��ة على مر القرني��ن الثامن 
عشر والتاسع عشر وامتدادا للقرن 
الحادي والعشرين، ألهالي وقبائل 
منطقة الخليج كانت أسبابًا رئيسة 
ف��ي أن تضع القبائ��ل لها موطئ 
ق��دم تح��ت مظل��ة حك��م الدولة 

الخليفية.
وق��ال: »الي��وم تج��د أن البحرين 
عل��ى الرغ��م م��ن صغ��ر حجمها 
بي��ن دول الخليج، إال أنه��ا تعتبر 
ملفى األياويد م��ن قبائل الجزيرة 
العربي��ة، وفيه��ا من قبيل��ة فرع 
ونسل فضلوا البقاء في البحرين«.

 وأش��ار بن حويل إل��ى أن التجارة 
من األس��باب التي جمعت القبائل 
تحت مظلة حكم الشيخ محمد بن 
خليفة الكبير في تلك الفترة، حيث 
وف��ر في الزب��ارة اإلمكاني��ات غير 
المس��بوقة في المنطقة لتس��يير 
التج��ارة والتأمي��ن ف��ي الموانئ 
والذي  الس��فن،  حرك��ة  وتنظي��م 
وف��ر للمقيمين فيها الغذاء والماء 
والحي��اة الرغيدة الت��ي جعلت كل 
أبناء القبائ��ل يرغبون في العيش 
الخليفية،  الدول��ة  ضم��ن ح��دود 
وذلك بعد أن ساهم تطويُر البنية 
التحتي��ة للزب��ارة وميناُؤها في أن 
تتحول إلى مركز اقتصادي بارز في 
ش��به جزيرة قطر، بحسب ما ذكره 
المؤرخون لهذه الحقبة المحورية 

من تاريخ المنطقة.
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»رعاية األحداث« ليس به سوى 8 أشخاص يخضعون لرعاية حقوقية ال مثيل لها في قطر

 ردًا على »الجزيرة«.. »الداخلية«: النزالء 
من 15 إلى 18 عامًا يقضون عقوباتهم بمركز إصالحي خاص

أكدت وزارة الداخلية أن النزالء في الفئة العمرية 
م��ن 15 حت��ى 18 عام��ا، يقض��ون عقوباته��م 
المحكوم بها في مركز إصالحي خاص، ال يس��مح 
له��م باالخت��الط بأي حال م��ع الفئ��ات العمرية 
األخرى، وذلك، في رد على ما ذكرته قناة الجزيرة 
القطري��ة، ع��ن توقيع أعض��اء بمجل��س العموم 
البريطان��ي، عريض��ة تن��دد باإلس��اءة ألطف��ال 
بحرينيين محتجزين من دون أن تكش��ف أس��ماء 

هؤالء النواب أو شكل الوثيقة المذكورة.
وأضاف��ت وزارة الداخلية أن الواقع الميداني يؤكد 
أن الن��زالء في الفئ��ة العمرية م��ن 15 حتى 18 
عاما يقضون عقوباته��م المحكوم بها في مركز 
إصالحي خاص، ال يسمح لهم باالختالط بأي حال 

مع الفئات العمرية األخرى.
وأضاف��ت أن مركز رعاية األحداث، والذي يتضمن 
الفئ��ة األقل م��ن 14 عاما، وتش��رف عليه اإلدارة 
العام��ة للش��رطة النس��ائية، لي��س به س��وى 8 
أش��خاص محكومين في قضايا انحراف وما شابه 

ويخضعون إلجراءات قانونية ورعاية حقوقية ليس 
لها مثيل ف��ي الدولة التي ترعى القناة المذكورة 
وهو م��ا يأتي في إطار ما تولي��ه مملكة البحرين 
م��ن رعاية للطفل وحرص على تنش��ئته بش��كل 
س��ليم، ولذلك ف��إن أي ادع��اءات بس��وء معاملة 
لألطف��ال أو غيره��م، منافية للواق��ع، ألن الثابت 
هو حماي��ة األطفال من االنحراف وأي ممارس��ات 

مخالفة للقانون.
وأش��ارت »الداخلية« إلى أن هذه االدعاءات تأتي 
ضم��ن الحمل��ة التحريضي��ة الممنهج��ة للقناة 
المذكورة ضد مملكة البحرين وشعبها من خالل 
اإلس��اءة إلى المكتس��بات الوطنية التي حققتها 
البحري��ن وش��كلت جزءا أساس��يا ف��ي ملف حقوق 

اإلنسان ومنها المؤسسات العصرية العاملة في 
مجال حقوق اإلنسان والتي تعتز مملكة البحرين 

بأدائها الرقابي والحقوقي.
وأوضح��ت أن قانون العدال��ة اإلصالحية لألطفال 
جاء ليش��كل إحدى عالم��ات الرعاية والحماية من 
س��وء المعاملة حيث قضى برفع س��ن الطفل إلى 
18 سنة تماشيا مع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق 
الطفل، كما أنه ال مس��ؤولية جنائية على من هم 
دون 15 س��نة، وتتخ��ذ بحقهم تدابي��ر احترازية، 
فضال عن إنشاء اللجنة القضائية للطفولة والتي 
تنظر في حاالت تعرض الطفل ما دون 15 س��نة 

للخطر أو سوء المعاملة. 
كما يتضمن القانون إنشاء لجنة قضائية تختّص 

بالنظر ف��ي طلبات اس��تبدال العقوبات المقضي 
بها قب��ل نفاذ ه��ذا القانون لألطف��ال الذين لم 
تتجاوز أعمارهم 18 س��نة وقت ارتكاب الجريمة، 
وإنش��اء محاكم العدالة اإلصالحية للطفل بحسب 
ن��وع الجريم��ة المرتكبة للطف��ل المتهم وعمره 

يتراوح بين 15- 18 سنة.
ولفتت إلى أن ثوابت المجتمع البحريني وتقاليده، 
تجعل م��ن حقوق اإلنس��ان ممارس��ة مجتمعية 
أصيل��ة، بعيدة عن أي إدعاءات وش��عارات واهية، 
وعليه فإن هذه الحمالت الممنهجة التي تتعرض 
له��ا مملكة البحري��ن، لن تزيدن��ا إال إصرارا على 
إنفاذ القانون واتخاذ اإلجراءات القانونية الهادفة 

لتعزيز األمن وحماية السالمة العامة.

الحمالت الممنهجة لن تزيدنا إال إصرارًا على اتخاذ اإلجراءات القانونية لتعزيز األمن

االدعاءات ضمن حملة ممنهجة تسيء لمكتسبات البحرين الوطنية 

تأمين المالحة البحرية واالستقرار عززا مكانة اإلقليم بالمنطقة 

 عوائل بحرينية: الشواهد التاريخية بالزبارة تؤكد 
الفكر القيادي واالقتصادي لحكام الدولة الخليفية

نوار المحمودسبيكة الفضالة عبداهلل بن حويلمحمد البوعينين علي المقلة

 آالف اإلصابات بـالفيروس في سجون االتحاد األوروبي منها أطفال 

»الداخلية«: ال إصابات بـ»كورونا« في مركز اإلصالح والتأهيل
قالت وزارة الداخلي��ة إن اإلجراءات االحترازية والتدابير التي تم تطبيقها في 
مركز اإلصالح والتأهيل، بش��كل اس��تباقي منذ ما يزيد عن عام، كانت فعالة 
ف��ي التعامل مع الموقف، حيث تم التعامل مع حاالت قائمة محدودة، والحقًا 
تم نقلها لتلقي الرعاية في أحد المراكز الطبية المخصصة للحجر االحترازي، 

مؤكدًة أنه ال توجد حالي��ًا بمركز اإلصالح والتأهيل أي حالة قائمة بفيروس 
كورونا.

وأكدت الوزارة ردًا على ما ذكره عدد من أعضاء البرلمان األوروبي عن تفشي 
الحاالت القائمة بفيروس كورونا في مركز اإلصالح والتأهيل، مواصلة االلتزام 

باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية المطابقة للمعايير والتي تم إقرارها 
من قبل فريق البحرين الطبي، وذلك للتعامل مع أي حاالت مس��تجدة، داعية 
أعض��اء البرلم��ان األوروبي إلى ض��رورة االلتفات إلى آالف الح��االت المصابة 

بفيروس كورونا، ومن بينهم أطفال، في سجون دول االتحاد األوروبي.
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 المانع: مرجعيتنا في إجازة التطعيمات 
سالمة الناس وإجراءاتنا للقادمين من الهند كافية

حسن الستري «

أك��د وكيل وزارة الصحة وعضو الفريق الوطني 
للتص��دي لفيروس كورونا )كوفيد 19( د. وليد 
المانع أن مرجعية الفريق في إجازة أي تطعيم 

هي سالمة الناس.
وبين ف��ي رده على عدم اعت��راف دول باللقاح 
الصيني: »إن سياسات الدول األخرى ال يتدخل 
فيه��ا الفريق الوطن��ي، وهناك بع��ض الدول 

تمنع السفر إليها ولو كنت متطعمًا«.
وق��ال المانع ف��ي المؤتمر الصحف��ي للفريق 
الوطني من مركز ولي العهد للتدريب والبحوث 
الطبي��ة: »كل دولة لها معاييرها، ونحن نميز 
الشخص الذي يأخذ التطعيم بأنه ال يحجر، كل 
التطعيم��ات أثير عليها كالم، ولكن مرجعيتنا 
س��المة الناس، واللق��اح الصين��ي معترف به 
ف��ي 23 دول��ة، جميع التطعيم��ات التي تمت 
إجازتها في البحرين ذات فاعلية، أما اإلجراءات 

التي تتخذ على مسألة الدول فترجع للدول«.
وداف��ع المان��ع ع��ن اإلج��راءات الت��ي اتخذت 
للح��د من دخول الفيروس ال��ذي ظهر بالهند، 
وقال: »نش��ترط عليهم الحصول على الفحص 
ويعاد في ي��وم الوصول وفي الي��وم الخامس 
وفي اليوم العاش��ر، أي أن��ه ُيجرى 4 فحوصات 
للتأكد من عدم دخول الفيروس إلى البحرين، 
وبحس��ب ما يدرس��ه الفريق الوطن��ي رأينا أن 
ه��ذه المقترحات تح��د من انتش��ار الفيروس 
بطريق��ة علمية، ولو وجد الفريق الوطني هذه 
اإلج��راءات ال تكف��ي وال تتماش��ى مع الحرص 
على عدم انتش��ار العدوى، س��يوصي بتشديد 

اإلجراءات االحترازية«.
وذك��ر أن البحري��ن تمي��زت بوض��ع ضواب��ط 
وإجراءات الهدف منها أواًل حفظ صحة وسالمة 
المواطني��ن والمقيمي��ن بما فيه��ا اإلجراءات 

المتعلقة بالقادمين عبر المنافذ.
وكش��ف المانع عن أن نس��بة الحاالت القائمة 
من المس��افرين القادمين إلى البحرين بلغت 
خالل شهر مارس 2%، واستمرت النسبة ذاتها 

من غير تغيير في أبريل وهي %2.
وأكد المانع أنه »إن وجدت أي مخاطر من خالل 
المؤش��رات اليومية، فس��يقوم الفريق الطبي 
بمراجعة اإلجراءات مع الجهات المعنية التخاذ 
الق��رارات الالزمة، مبينًا أنه ال يوجد بلد حدثت 
به س��الالت جديدة إال كان هن��اك عدم التزام 
بتل��ك الدول��ة؛ فالموج��ة لها عالق��ة بالتزام 

الناس«.
وثمن وكيل وزارة الصح��ة تقدير عاهل البالد 
المفدى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة المس��تمر للك��وادر الوطنية 
والتمريضية والجهات المساندة في الصفوف 
األول��ى وال��ذي ه��و حاف��ز لمواصل��ة العطاء 

لتحقيق األهداف المنشودة.
وأض��اف المان��ع أن الجه��ود الوطني��ة ل�فريق 
البحري��ن بقي��ادة س��مو ول��ي العه��د رئيس 
مجلس الوزراء األمير سلمان بن حمد مستمرة 
للتص��دي لفي��روس كورونا بم��ا يحفظ صحة 

وسالمة الجميع.
وبي��ن أن العم��ل متواص��ل لوض��ع الخط��ط 

مراح��ل  كل  م��ع  للتعام��ل  واإلس��تراتيجيات 
مواجه��ة الفيروس، كم��ا أن جمي��ع القرارات 
تخضع لمراجعات دورية بناًء على مس��تجدات 

فيروس كورونا.
وأك��د وكي��ل وزارة الصحة أن الفري��ق الطبي 
بالتعاون م��ع كاف��ة الجهات المعني��ة يتابع 
بدقة كافة المس��تجدات ويتخذ القرارات التي 
تس��هم في تحقيق الهدف األسمى، وهو حفظ 
صحة وس��المة كافة المواطني��ن والمقيمين، 
ويرتك��ز في عمل��ه عل��ى إحصائيات رس��مية 

ومعلومات طبية وعلمية مدققة.
وأوض��ح المان��ع أن إحصائيات ش��هري مارس 
وأبري��ل للمس��افرين القادمين إل��ى البحرين 
لفح��ص  الموضوع��ة  اإلج��راءات  أن  توض��ح 
المس��افرين عند الوصول، وفي اليوم الخامس 
واليوم العاش��ر من وصولهم وإضافة شهادة 
الفحص المسبقة )PCR( للقادمين من بعض 
الوجهات تعط��ي درجات األمان المطلوبة في 

هذا الخصوص.
وأك��د المانع أن كل قرار ُيتخذ يكون مبنيًا على 
حقائ��ق وأرق��ام، ويخض��ع للدراس��ة والتقييم 
بشكل مس��تمر لقياس مدى فاعليته للحفاظ 

على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
وش��دد وكي��ل وزارة الصح��ة عل��ى أن االلتزام 
باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وأخذ 
التطعيم هما حائط الصد األول ضد الفيروس 

وسالالته المتحورة.
وأكد الدكتور المانع اس��تمرار الحملة الوطنية 
للتطعي��م بما يس��هم في تحصي��ن المجتمع 
ووقايت��ه م��ن الفي��روس للخروج م��ن دائرة 
الجائحة، وندعو الجميع لإلقبال على التطعيم 

وعدم انتظار توافر نوع معين.
وق��ال إن التطعيمات التي تم��ت إجازتها في 
البحري��ن من قب��ل الهيئ��ة الوطني��ة للمهن 
والخدم��ات الصحي��ة خضع��ت وثائقه��ا التي 
قدمتها الش��ركات المصنعة لدراسات مكثفة 

مع لجنة التطعيمات بوزارة الصحة.
وبي��ن المان��ع أن الدراس��ات المكثف��ة الت��ي 
خضعت له��ا التطعيمات المجازة في البحرين 
م��ن قبل الهيئ��ة الوطنية للمه��ن والخدمات 
الصحية ش��ملت جودة التصنيع ونتائج تحليل 
الس��المة، كم��ا ت��م التنس��يق مع الش��ركات 
المصنع��ة لتطبيق إج��راءات مراقب��ة الجودة 
واألم��ان والفاعلية، وهذه اإلج��راءات لضمان 

مأمونية وفاعلية التطعيمات.
اعتم��اد  أن  الصح��ة  وزارة  وكي��ل  وأض��اف 
التطعيمات من قبل منظمة الصحة العالمية 
يم��ر بمراحل مش��ابهة لمراح��ل إجازتها في 
البحري��ن، حي��ث تق��وم الش��ركات المصنعة 
للتطعيم بتقديم جميع البيانات التي تطلبها 
المنظم��ة في الوقت المناس��ب ح��ول الجودة 

والمأمونية والفاعلية وخطط إدارة المخاطر.
الخاص��ة  البروتوك��والت  »إن  المان��ع:  وق��ال 
باالس��تعماالت الطارئ��ة للتطعيم��ات تتي��ح 
تس��ريع مختلف الدول موافقاته��ا التنظيمية 
الس��تيراد التطعيم��ات مع التقي��د بالمعايير 
والفاعلية  بالمأموني��ة  المتعلق��ة  الصارم��ة 

والجودة«.

وأك��د المان��ع أن التطعيم��ات تم��ر بعملية 
اختب��ار دقيق��ة ومتع��ددة المراح��ل من قبل 
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة، وتق��وم منظمة 
الصحة العالمية عبر فريقها المعني بالتقييم 
والجهات التنظيمية م��ن مختلف أنحاء العالم 
بتقيي��م المعلوم��ات، وبعده��ا يق��وم فريق 
المعن��ي  اإلس��تراتيجي  االستش��اري  الخب��راء 
بالتمنيع التاب��ع للمنظم��ة بتقديم توصيات 
بشأن استخدام التطعيمات والفئات العمرية 

والفواصل الزمنية بين الجرعات.
وبّي��ن وكيل وزارة الصحة أن هناك العديد من 
اإلج��راءات التي تق��وم على أساس��ها منظمة 
التطعيم��ات،  باعتم��اد  العالمي��ة  الصح��ة 
وعلى الش��ركات المنتجة أن تلت��زم بمواصلة 
تزويد المنظم��ة بالبيانات حتى الحصول على 
الترخيص الكام��ل للتطعيم واجتي��ازه اختبار 

المنظمة المسبق للصالحية.
وق��ال المان��ع إن الجه��ود الدولية مس��تمرة 
وعملية تصنيع التطعيمات متواصلة للحد من 
انتشار الفيروس والقضاء عليه، وهناك العديد 
م��ن التطعيمات ف��ي طور دراس��تها من قبل 

منظمة الصحة العالمية، منها »سينوفارم«.
وأك��د وكيل وزارة الصحة أن الهدف الحالي في 
هذه المرحلة هو تقليل الوفيات، ومن يدخلون 
المستش��فيات بس��بب الفي��روس ومواصل��ة 
الجهود لخفض أع��داد الحاالت القائمة، وهذا 
الهدف من الممكن تحقيقه مع زيادة المناعة 

المجتمعية عبر اإلقبال على التطعيم.
وبي��ن المان��ع: »من المه��م كذل��ك االلتزام 
بكافة اإلج��راءات االحترازية للحد من انتش��ار 
الفيروس، وأهمية االس��تمرار في االلتزام بها 
في دور العبادة في أثناء أداء الصلوات والتقيد 
بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما يحفظ 

صحة وسالمة الجميع«.
وتاب��ع المانع: »نج��دد التأكيد أيض��ًا ضرورة 
االلتزام باإلج��راءات االحترازية في المنش��آت 
الس��ياحية والفندقي��ة والمطاع��م والمقاهي، 
حي��ث ش��هدنا إغ��الق العدي��د من المنش��آت 
المخالف��ة، وعمليات التفتيش مس��تمرة في 

هذا الجانب«.
وواصل وكيل وزارة الصحة: نشدد على ضرورة 
تجنب التجمعات بكاف��ة أنواعها، وخاصة في 
هذا الش��هر الفضيل، ومواصلة االلتزام بكافة 
اإلج��راءات االحترازية بما يس��هم في القضاء 

على هذه الجائحة.
وق��ال إن الطاق��ة االس��تيعابية لمراكز العزل 
والع��الج تبل��غ 6249 س��ريرًا، يبلغ اإلش��غال 
منها 3002 س��رير ما يمث��ل 48% من الطاقة 

االستيعابية.
وبّي��ن المانع أن عدد الحاالت القائمة التي تم 
تطبيق العزل الصحي المنزلي االختياري عليها 
بل��غ 7383 حالة لعدم ظه��ور األعراض عليها 
وتطابقه��ا مع الش��روط المحددة، أما نس��بة 
المتعافين من إجمال��ي الحاالت القائمة فقد 
بلغ��ت 93.7%، في حين بلغت نس��بة الوفيات 

0.36% من الحاالت القائمة.

القحطاني: الحملة الوطنية للتطعيم ساهمت 
في خفض انتقال العدوى بنسبة ٪93

قال استشاري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري 
المق��دم طبي��ب من��اف القحطان��ي: »لي��س بجديد أن 
الفيروس يتحور حتى لو ت��م تصفير الحاالت بالبحرين، 
فل��ن نكون بمأمن ما دام موج��ود في دول أخرى، لذلك 
الب��د من اتح��اد جمي��ع دول العالم للقض��اء عليه أن 8 
حاالت فقط توفوا رغم تلقيه��م العالج، وكانت فئتهم 
العمري��ة 72 عام��ًا، ومكث��وا بالعناي��ة المرك��زة فترة 
طويلة أن اللقاح فعال بالبحرين بدليل وجود أش��خاص 
يرغبون بالس��فر، إن الغ��رض من اللقاح إنق��اذ األرواح 
وإذا كانت الناس تس��أل عن الس��فر فهذا يدل على أننا 
نتجه للحياة الطبيعية«. وأض��اف أن جميع التطعيمات 
المجازة بالمملكة أثبت��ت فاعليتها في تكوين المناعة 
التي تس��هم في حماية الف��رد وتحصين المجتمع، كما 
أن التطعيمات جميعها آمنة وفّعالة وتساعد في تقليل 
احتمالي��ة اإلصابة وتخفيف األعراض حال اإلصابة، كما 
أثبتت الدراس��ات في البحرين فاعلي��ة التطعيمات، مع 
وجود سالالت متحورة من الفيروس، في زيادة المناعة.

واس��تعرض بعض النتائج المبنية على دراس��ة تمت 
للح��االت القائمة في مملكة البحرين منذ ش��هر يناير 

حتى اآلن، مش��ددًا على نجاح البحرين في مسار الحملة 
الوطني��ة للتطعيم حيث س��اهمت الحمل��ة في خفض 
انتقال العدوى بمتوسط 93%.فيما أوضحت الدراسة، 
التي تمت للحاالت القائمة في البحرين منذ يناير حتى 
اآلن، ارتف��اع الح��االت القائمة لدى غي��ر المتطعمين 
في مقابل نس��بة قليلة ممن أخ��ذوا جرعتي التطعيم 
وأكملوا 14 يوم��ًا من آخر جرعة.وذكرت الدراس��ة، أن 
الح��االت القائمة التي تم إدخالها العناية المركزة بلغ 
631 حالة، منها 612 حال��ة لم تحصل على التطعيم، 
أي 97% م��ن مجموع الحاالت. وكش��فت الدراس��ة، عن 
تس��جيل 273 حال��ة وف��اة منها 265 حالة ل��م يأخذوا 
الح��االت،  97% م��ن مجم��وع  التطعي��م، أي بنس��بة 
وتوضح هذه اإلحصائيات أهمية التطعيم في تحصين 
المجتمع وخفض الوفيات وخفض عدد الحاالت الحرجة 
بنس��بة كبيرة ج��دًا، فيما خلصت الدراس��ة، التي تمت 
للح��االت القائمة ف��ي المملكة منذ ش��هر يناير حتى 
اآلن، بمجملها إلى أنه من المهم أخذ التطعيم لكافة 
الفئات العمرية ممن تنطبق عليهم الش��روط وخاصة 

كبار السن.

 السلمان: االلتزام باإلجراءات والتطعيم 
للوصول إلى الحماية المجتمعية

حسن الستري «

أكدت استش��ارية األمراض المعدي��ة والباطنية 
بمجمع الس��لمانية عضو الفري��ق الوطني الطبي 
للتص��دي لفيروس كورونا )كوفي��د19( الدكتورة 
جميلة الس��لمان، أن��ه يجب االلت��زام باإلجراءات 
االحترازية بعد أخذ التطعيمات، إلى حين الوصول 
إل��ى الحماي��ة المجتمعي��ة، ألن التطعيم��ات ال 
توفر الحماية بنس��بة 100% وهذا يعني أنهم قد 

يصابون وينقلون المرض آلخرين.
وقالت: »هناك درجة من عدم االلتزام باإلجراءات 
االحترازي��ة الت��ي نوص��ي بها وهي تس��اعد في 
انتش��ار الفيروس، إضافة وجود س��الالت جديدة 
من الفي��روس، وهي تمتاز بس��رعة انتش��ارها، 
م��ا يعني أن اإلجراءات االحترازية يجب التش��ديد 
عليها أكثر مع وجود السالالت المتحورة، فعائلة 
كورونا لديها قدرة على التحور، فكلما بقي لدينا 
الفيروس فترة أطول س��يتحور، لذلك من المهم 
اإلقبال عل��ى التطعيم«. وبين��ت أن التطعيمات 
الت��ي أجازتها البحرين أثبتت فاعليتها وتس��هم 
في تكوي��ن المناعة المجتمعي��ة وندعو الجميع 
بع��دم تأجي��ل أخ��ذ التطعي��م ألي س��بب كان، 
وعدم انتظار نوع معين م��ن التطعيمات فكلما 
زاد ع��دد الحاصلين على التطعي��م زادت المناعة 
الحي��اة  ع��ودة  س��رعة  وبالتال��ي  المجتمعي��ة 

لطبيعتها.
وأضافت الس��لمان في المؤتمر الصحفي للفريق 
الوطن��ي الطبي للتص��دي لفي��روس كورونا من 
مرك��ز ولي العهد للتدريب والبح��وث الطبية، أن 
فاعلية التطعيم تكون بأخذ الجرعتين حيث يبدأ 
تكوين األجسام المضادة بعد مرور 14 يومًا من 

آخر جرعة.
وتابع��ت: »نج��دد التأكيد على أهمي��ة مواصلة 
االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
خالل ش��هر رمضان الفضيل ليك��ون عنوان هذه 
المرحل��ة، ونؤك��د أن اإلقب��ال عل��ى التطعي��م 
وااللت��زام باإلجراءات االحترازية وس��يلتان نعول 

عليهما في المرحل��ة الحالية لمواجهة الفيروس 
والتغلب عليه بنجاح«.

وأك��دت أن التطعيم��ات بمختل��ف أنواعها توفر 
حماية من فيروس كورونا والس��الالت المتحورة 
منه، وهن��اك العديد من التح��ورات التي حدثت 
للفيروس بفع��ل العوامل الخارجي��ة، ولم تثبت 
الدراس��ات المحكم��ة لحد اآلن أي الس��الالت هي 
األش��د خطورة كونها في تغير مستمر، موضحة 
أن اتب��اع اإلج��راءات االحترازي��ة واإلقب��ال عل��ى 
التطعيم يسهمان في الحد من انتشار الفيروس 
والهن��دي  كالبريطان��ي  المتح��ورة  وس��الالته 

والبرازيلي وغيرهم.
وأردفت: »نحث الجميع على االلتزام بالمس��ؤولية 
الوطنية للحد من انتشار الفيروس ومضاعفة كل 
فرد مسؤوليته المجتمعية من خالل اإلقبال على 
التطعي��م والح��ث عليه. نجدد تذكير كبار الس��ن 
والحوام��ل والنس��اء المرضع��ات وذوي األمراض 
المزمن��ة )مرض��ى الس��كري والقل��ب والضغ��ط 
والس��منة والربو والروماتيزم والمصابين بنقص 
المناع��ة، وأمراض الكل��ى المزمنة والس��رطان( 
بضرورة أخذ التطعيم بما يساهم في رفع األجسام 

المضادة لديهم وتقوية جهازهم المناعي«.
وذك��رت الس��لمان أن��ه في ح��ال ظه��ور أعراض 
كالسعال أو صعوبة التنفس أو ارتفاع الحرارة من 
المهم االتصال على الرقم 444 واتباع التعليمات 
التي تعطى في هذا الشأن، ومن المهم استمرار 
غس��ل اليدين بالماء والصاب��ون وتعقيمها جيدًا 
ولبس الكمام والتقيد بمعايير التباعد االجتماعي 
وتجنب التجمعات وأخ��ذ التطعيم، الفتة إلى أنه 
م��ن المهم البقاء ف��ي المن�زل وع��دم الخروج إال 
للض��رورة، واتخ��اذ اإلجراءات والتدابي��ر الوقائية 
الالزمة عند مخالطة كبار السن ومرضى األمراض 
المزمنة حتى داخل البيت الواحد لتجنب احتمالية 
نقل الفيروس لهم. مش��يرة إل��ى أن الحماية من 
خالل اإلقبال على التطعي��م وااللتزام باإلجراءات 
هما ركيزة أساس��ية لنجاح كافة الجهود ومواصلة 

الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.



المنامة - بنا

المنامة - بنا

رفـــع وزير الديـــوان الملكـــي التقرير 
الســـنوي للمجلـــس األعلـــى للقضـــاء 
إلـــى المقـــام الســـامي لعاهـــل البـــاد 
بـــن  الملـــك حمـــد  صاحـــب الجالـــة 
اســـتامه  بعـــد  خليفـــة،  آل  عيســـى 
التقريـــر الســـنوي للمجلـــس األعلـــى 
للقضاء 2020 من المستشار عبدهللا 
بـــن حســـن البوعينيـــن نائـــب رئيس 
رئيـــس  للقضـــاء،  األعلـــى  المجلـــس 

محكمة التمييز.
وأشـــاد وزير الديوان الملكي بجهود 
المجلـــس األعلـــى للقضـــاء لتطويـــر 
المنظومـــة القضائية ومـــا حققه من 
تطـــورات واضحـــة تشـــهدها مملكة 
البحريـــن في المجـــال القضائي أدت 
إلـــى تحقيـــق العدالـــة الناجـــزة التي 
تتضمـــن ســـرعة التقاضـــي وجـــودة 
فـــي  الحقـــوق  يكفـــل  بمـــا  األحـــكام 
المجتمـــع، وســـعي المجلـــس األعلى 
إلـــى  الجائحـــة  ظـــل  فـــي  للقضـــاء 
التحـــول الرقمي وتقديـــم الخدمات 
عـــن  فضـــًا  ـــا،  إلكترونيًّ القضائيـــة 
تطبيـــق المحاكمـــة الجنائية عن بعد 
حفاًظا على صحة وســـامة الجميع 

وبما يعزز من تحقيق العدالة.
ورفع المستشـــار عبـــدهللا البوعينين 
إلـــى مقـــام حضـــرة صاحـــب الجالة 
التوقيـــر،  عبـــارات  أســـمى  الملـــك، 
وأزكـــى التحايـــا، وخالـــص التقديـــر، 
لمـــا يتفضُل به جالته على المجلس 
األعلى للقضاء والمنظومة القضائية 

من دعٍم ومساندٍة، واهتمام واعتزاز 
جالته بالسلطة القضائية، والمكانة 
فكـــر  فـــي  تتبّوأهـــا  التـــي  الرفيعـــة 
جالتـــه، باإلضافـــة إلـــى توجيهاتـــه 
السديدة في ســـبيل تأكيد استقال 
القضاء ونزاهتـــه وحياده. كما تقدم 
المستشـــار البوعينين بجزيل الشكر 
وفائـــق التقدير والعرفـــان، إلى وزير 
بـــه  يحظـــى  لمـــا  الملكـــي،  الديـــوان 
المجلـــس األعلـــى للقضـــاء مـــن دعِم 
معاليـــه ومســـاندته، وهـــو مـــا أثمـــر 
تحقيـــق المجلس لمنجزاتـــه الواردة 
ء مملكـــة  فـــي التقريـــر، ومنهـــا: تبـــوُّ
البحرين المركز الرابع على مســـتوى 
الشـــرق األوسط وشمال إفريقيا في 
مدى فعاليـــة اإلجـــراءات القضائية، 
وارتفاع معدالت حسم الدعاوى في 
المحاكم كافة بما ال يتجاوز متوسط 

عمر حسم الدعاوى األربعة األشهر.

استقبل الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أحمد محمد األنصاري في 
مكتبـــه، مدير إدارة العمليات والخدمات للمستشـــفيات الحكومية نور ضيف، 
ومديـــر إدارة المـــوارد البشـــرية للمستشـــفيات الحكومية عبدهللا الســـويدي؛ 
بمناســـبة صـــدور القـــرار رقـــم )24( لســـنة 2021 الصادر عن ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، بتعيين 
مديريـــن فـــي المستشـــفيات الحكوميـــة. وهنأ األنصـــاري المديريـــن المعنيين 
بثقـــة ســـمو ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء بتعيينهما، معربـــا عن تطلعاته 
بأن تســـهم اإلدارة الجديدة في تحقيق مزيد من المكتسبات واإلنجازات في 
القطـــاع الصحـــي في المرحلة المقبلة، واســـتكمال الخطط واالســـتراتيجيات 

الحديثة لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة في مملكة البحرين. 
ورفع المســـؤوالن المعينان الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء لصدور قرار تعيينهما.

هنأ مستشار الشؤون الدينية في رئاسة الحرس الوطني فضيلة الشيخ راشد 
الهاجري، الفائزين بمسابقة سمو رئيس الحرس الوطني لحفظ القرآن الكريم 
وتجويـــده، وذلك خال تكريمه الفائزين بالمســـابقة أمس في جامع معســـكر 
الحرس بالصخير. وأجريت التصفيات لمســـابقة سمو رئيس الحرس الوطني 
لحفـــظ القـــرآن الكريم وتجويده، تزامًنا مع حلول شـــهر رمضان المبارك، وفق 
توجيهـــات رئيس الحرس الوطني الفريق أول الركن ســـمو الشـــيخ محمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وبمتابعـــة من مديـــر أركان الحرس الوطني اللـــواء الركن 

الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة.
وأكد الهاجري أن رئاسة الحرس الوطني، تحرص على حث منتسبي الحرس 
الوطني على حفظ كتاب هللا وترتيله، ولذلك توّجه بشكل سنوي إلقامة هذه 
المســـابقة تزامًنا مع شـــهر رمضان المبارك. وأضاف أن المســـابقة، شهدت هذا 
العام تنافًســـا واســـًعا مما يؤكد التنافس الكبير بين منتسبي الحرس الوطني 

للعناية بكتاب هللا سبحانه وأحكام تجويده وترتيله.

وزير الديوان الملكي يتسلم التقرير السنوي لـ “األعلى للقضاء 2020”

رئيس المستشفيات الحكومية يهنئ المعينين الجدد

تنافس واسع بمسابقة سمو رئيس الحرس الوطني للقرآن
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ــة” ــًا لــــ “النيابـ ا وممثـ ــرعًيّ ــا وشـ ـ ــا مدنًيّ ـ ــمل 41 قاضًيّ تشـ

جاللة الملك يصدر أمراً ملكيًا بترقيات قضائية

صدر عـــن حضرة صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه أمـــر ملكـــي رقـــم 16 لســـنة 
2021 بترقيات قضائية شملت 41 قاضيا مدنيا 

وشرعيا وممثاً للنيابة العامة.
وبنـــاًء علـــى مـــا ورد باألمر الســـامي فإنـــه تقرر 

اآلتي:
ـــن قاضًيا بمحكمـــِة الّتمييـــِز، ومحامًيا  أوال: يعيَّ
عاًمـــا أول بدرجـــة قـــاٍض بمحكمِة الّتمييِز، ُكــــلٌّ 

من: 
1(  القاضي صاح أحمد عباس القطان.

2(  القاضي إبراهيم سلطان إبراهيم الزايد.
3(  القاضي خالد أحمد صالح المدفع.

4(  القاضي عبدهللا محمد علي األشراف.
5(  المستشـــار د. أحمـــد محمـــد علـــي الحمـــادي   

)محامًيا عاًما أول(
العوفـــي.   أســـامة علـــي جاســـم  المستشـــار    )6

)محامًيا عاًما أول(
7(  المستشـــار هـــارون عثمـــان يوســـف الزياني. 

)محامًيا عاًما أول(
8(  القاضي علي أحمد جمعة الكعبي.

9(  القاضي علي خليفة أحمد الظهراني.
10(  القاضي محمد ميرزا محمد أمان.

11(  القاضي خليفة راشد أحمد مجيران.
12(  القاضي جمعة عبدهللا محمد الموسى.

13(  المستشـــار حســـين محمد حسين البوعلي. 
)محامًيا عاًما أول(

14(  المستشـــار نايـــف يوســـف محمـــد محمود.
)محامًيا عاًما أول(

15(  القاضي الشـــيخ حمد بن ســـلمان بن محمد 
آل خليفة.

16(  القاضي خالد إبراهيم متولي محمود.

17(  فضيلـــة الشـــيخ وليد عبدالمنعـــم أحمد آل 
محمود.

18(  فضيلة الشيخ د. عبدالرحمن محمد خليفة 
الفاضل.

ضـــرار  عبدالرحمـــن  د.  الشـــيخ  فضيلـــة   )19
عبدالرحمن الشاعر.

20(  فضيلـــة الشـــيخ صـــاح عبدالعزيز عبدهللا 
عبدهللا.

21(  فضيلة الشيخ فيصل جواد علي المشعل.
22(  فضيلـــة الشـــيخ عبدالنبـــي عبـــاس محمـــد 

علي. 
23(  فضيلة الشيخ زكريا عبدهللا علي عبدهللا. 

ن محامًيا عاًما بدرجة رئيس بمحكمِة  ثانيا: ُيعيَّ
االستئناِف الُعلَيا المدنّيِة، ُكـلٌّ من:

1( المستشار سامح محمد راغب سيف.
2( المستشار أمينة عيسى عبدهللا مبارك.

ـــن قاضًيا بمحكمـــِة االســـتئناِف الُعلَيا  ثالثـــا: ُيعيَّ

المدنّيـــِة، ومحامًيا عاًما بدرجة قـــاٍض بمحكمِة 
االستئناِف الُعلَيا المدنّيِة، ُكـلٌّ من:

البوعينيـــن  محمـــد  خالـــد  فهـــد  المستشـــار   )1
)محامًيا عاًما(

عبدالرحمـــن  عبدالعزيـــز  نـــواف  المستشـــار   )2
العوضي. )محامًيا عاًما(

3( المستشـــار د. علـــي عبـــاس أحمـــد الشـــويخ 
)محامًيا عاًما(

4( القاضي الشـــيخ راشـــد بن أحمـــد بن عبدهللا 
آل خليفة.

الشـــايجي.  مهنـــا  محمـــد  مهنـــا  المستشـــار   )5
)محامًيا عاًما(

6( القاضي عبدالعزيز علي محمد الجابري.
7( القاضي حسين حميد صالح الصيرفي.

8( القاضي عديلة حبيب حسن عبدهللا.
9(  القاضي سلمان عبدهللا عبدالرضا العصفور.

ن قاضًيـــا بمحكمِة االســـتئناِف الُعلَيا  رابعـــا: ُيعيَّ
الشرعّيِة، ُكـلٌّ من:

1( فضيلة الشيخ نواف محمد حسن المرباطي.
عبـــدهللا  محمـــد  عبـــدهللا  الشـــيخ  فضيلـــة   )2

النجدي.
3( فضيلة الشيخ جعفر علي حسن العالي.

4( فضيلة الشـــيخ حســـن أحمد الشيخ خلف آل 
عصفور.

ن وكيًا بالمحكمِة الكبَرى الشرعّيِة،  خامسا: ُيعيَّ
كلٌّ من:

1( فضيلة الشـــيخ عمـــر بن دعيج بن عبدهللا آل 
خليفة.

2( فضيلة الشيخ سليمان الشيخ منصور محمد 
الستري.

3( فضيلة الشيخ سعيد جعفر راشد حماد.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: حديث ولي العهد السعودي يتمحور حول الوسطية واالعتدال

مناقشة سبل االرتقاء بمشروعات النفط والغاز

تنمية مسارات التعاون وتنسيق السياسات االقتصادية والمشروعات المشتركة

ــات الــقــطــاع ــاع ــن ــر ص ــوي ــط ــة ت ــي ــم ــد أه ــي ــأك نــاصــر بـــن حــمــد: ت

أشـــاد ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمـــا 
عبـــر عنـــه ولـــي العهد نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزير 
الدفـــاع فـــي المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود، في اللقـــاء التلفزيوني الذي 
بث يوم أمس، من مضامين بالغة الداللة والمعاني 
علـــى الوســـطية واالعتـــدال والعزيمـــة واإلنجـــاز، 
وتأكيد أهمية الدور األساســـي البارز الذي تقوم به 
المملكـــة العربية الســـعودية بقيادة خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، 
لحماية أمن واستقرار منطقة الشرق األوسط، وما 
تبذله من جهود لإلسهام في نمو وازدهار االقتصاد 
العالمي، وما تتحمله من مســـؤوليات للحفاظ على 

األمن والسلم الدولي.
وعبـــر صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء عن بالغ التقدير لما تميز به حديث 
أخيه صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز آل ســـعود في اللقاء التلفزيوني من 
صراحـــة ووضـــوح، إذ أطلـــع العالـــم بكل شـــفافية 
علـــى التوجهات السياســـية واالقتصاديـــة المقبلة 

للمملكـــة في ظـــل رؤيـــة 2030، وتأكيـــده أيًضا أن 
المملكـــة ســـتبقى شـــريًكا موثوًقـــا فـــي إمـــدادات 
الطاقـــة وحماية التجـــارة الدوليـــة، محافظًة على 
مكانتها الدولية المرموقة ضمن أقوى االقتصادات 
فـــي العالم، ويبعث في الوقت ذاته رســـائل تفاؤل 
وطموح لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح ونسأل 
هللا عز وجل أن تكون الشقيقة الكبرى دوًما وطن 

الخير والعزة.
وأكـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس 
تواصـــل  البحريـــن  مملكـــة  أن  الـــوزراء  مجلـــس 
المضـــي ُقدًمـــا علـــى النهـــج الســـديد لعاهـــل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
المملكـــة  مـــع  التاريخيـــة  عاقاتهـــا  ترســـيخ  فـــي 
العربية الســـعودية الشـــقيقة على األصعـــدة كافة، 
وســـتواصل تنمية مســـارات التعـــاون الوطيد عبر 
برؤيتـــه  البحرينـــي  الســـعودي  التنســـيق  مجلـــس 
الطموحـــة لتعزيز تنســـيق السياســـات االقتصادية 
والمشـــروعات المشـــتركة بمـــا يعـــود بالخيـــر على 

المملكتين الشقيقتين وأبنائهما األعزاء.

اســـتقبل ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة 
القابضة للنفط والغاز، ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، وزير النفط الشـــيخ محمد بن خليفة آل 
خليفـــة، ورئيس مجلـــس اإلدارة الرئيس التنفيذي 

لشركة نفط البحرين )بابكو( داود نصيف.
وخال اللقاء، أكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أهمية العمـــل للتطوير المتواصل والدؤوب 
مـــن أجـــل االرتقـــاء باســـتثمارات قطاعـــي النفـــط 
والغـــاز في المملكة بما يواكـــب التطورات العالمية 
الصناعـــات  تطويـــر  وأهميـــة  المجـــال،  هـــذا  فـــي 
النفطية واالنتقال بها إلى مرحلة جديدة خصوصا 
فيما يتعلق باستراتيجيات رفع الكفاءة اإلنتاجية 
وتنفيذ المشـــروعات الكبرى المرتبطة بها في إطار 
مـــا تشـــكله من دعم كبير لاقتصـــاد الوطني، األمر 
الذي سيعود إيجابا على العملية التنموية في ظل 
قيـــادة عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وتطلعـــات ولي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، وتفعيل دور هذين القطاعين في 
دعـــم االقتصـــاد الوطني بمـــا يحقق أهـــداف رؤية 

مملكة البحرين االقتصادية 2030.
وبحـــث ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
مـــع وزيـــر النفط جميـــع الموضوعـــات االقتصادية 
واالســـتثمارية ذات العاقـــة بقطاع النفـــط والغاز، 

كما اطلع سموه على الخطط والبرامج المستقبلية 
التي ســـتنفذها وزارة النفط وشركة بابكو لتحقيق 
االرتقـــاء بقطـــاع النفـــط والغـــاز إضافـــة إلى ســـبل 
االرتقـــاء بقطاع النفط في المملكة واألخذ بأفضل 
التقنيات في مجال الصناعات النفطية، كما تطرق 
ســـموه الـــى أهـــم المشـــروعات العماقـــة بشـــركة 
بابكو، التي تعكس توجهات المملكة نحو مواصلة 
االســـتثمار في القطاع النفطي بما يحقق استدامة 

مختلف القطاعات التنموية.

مـــن جانبه، جدد وزير النفط ورئيس مجلس إدارة 
شركة نفط البحرين بابكو التهنئة إلى سمو الشيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفة بمناســـبة الثقـــة الملكية، 
مؤكديـــن أن اهتمـــام ســـموه وخبراتـــه وإمكاناتـــه 
ستســـاهم في تحقيـــق قطاعي النفـــط والغاز نقلة 
نوعية بارزة من الناحية التنظيمية واالستثمارية، 
ومعربيـــن علـــى أهميـــة الدور المشـــترك فـــي دعم 
االقتصـــاد الوطنـــي عبـــر المشـــروعات والصناعات 

النفطية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

وزير الديوان الملكي

جاللة الملك

سمو ولي العهد رئيس الوزراء



للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  أكـــد 
لفيـــروس كورونـــا نجاح مملكـــة البحرين 
في مســـار الحملة الوطنيـــة للتطعيم عبر 
خفـــض انتقـــال العـــدوى بيـــن كل الفئات 
العمرية بمتوســـط 93 %، مشـــيًرا الفريق 
إلـــى أن اإلجـــراءات الموضوعـــة لفحص 
الفحـــص  شـــهادة  وإضافـــة  المســـافرين 
المســـبقة قبل الســـفر للقادمين من بعض 
الوجهـــات تســـاهم فـــي الحد من انتشـــار 
لمملكـــة  القادميـــن  قبـــل  مـــن  الفيـــروس 
البحرين وتعطي درجات األمان المطلوبة 
فـــي هـــذا الخصوص، مشـــيًرا إلـــى أنه لن 
يتـــم التردد فـــي مراجعة اإلجـــراءات مع 
الجهـــات المعنية التخاذ القرارات الالزمة 
بشأنها بناًء على المؤشرات اليومية التي 

تتم دراستها.
جاء ذلـــك، خالل المؤتمـــر الصحفي الذي 
عقـــده الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد19-( ظهر أمس 
فـــي مركـــز ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة 
والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
 وفـــي بداية المؤتمـــر، ثّمن وكيـــل وزارة 
الصحـــة عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد19-( 
الدكتـــور وليد المانـــع عالًيـــا تقدير عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
للكـــوادر  المســـتمر  خليفـــة،  آل  عيســـى 
الوطنية والتمريضية والجهات المساندة 
فـــي الصفـــوف األولـــى والـــذي هـــو حافٌز 
علـــى مواصلة العطـــاء لتحقيق األهداف 
الوطنيـــة  بالجهـــود  منّوًهـــا  المنشـــودة، 
المســـتمرة لفريـــق البحريـــن بقيـــادة ولي 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  العهـــد رئيـــس 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا بمـــا يحفـــظ 

صحة وسالمة الجميع.
وبّين المانع أن العمل متواصل على وضع 
الخطـــط واالســـتراتيجيات للتعامـــل مـــع 
كل مراحـــل مواجهـــة الفيـــروس، كمـــا أن 
جميع القـــرارات تخضع لمراجعات دورية 
بنـــاًء علـــى مســـتجدات فيـــروس كورونا، 
مؤكـــًدا أن الفريـــق الطبـــي وبالتعـــاون مع 
كافـــة الجهات المعنية يتابـــع وبدقة كافة 
التـــي  القـــرارات  ويتخـــذ  المســـتجدات 
تســـهم في تحقيـــق الهدف األســـمى وهو 
حفـــظ صحـــة وســـالمة كافـــة المواطنين 
علـــى  عملـــه  فـــي  ويرتكـــز  والمقيميـــن، 
طبيـــة  ومعلومـــات  رســـمية  إحصائيـــات 

وعلمية مدققة.
اإلجـــراءات  بموضـــوع  يتعلـــق  وفيمـــا 
المتعلقـــة بالمســـافرين القادميـــن لمملكة 
تلـــك  حـــول  تداولـــه  تـــم  ومـــا  البحريـــن 
اإلجـــراءات، أشـــار المانـــع إلـــى أن مملكة 
البحريـــن تميـــزت علـــى مســـتوى العالـــم 
بالرؤية الحكيمة للقيادة وبجهود الكوادر 
الوطنيـــة وبالتخطيـــط المســـبق وتأميـــن 
الطاقـــة االســـتيعابية للتصـــدي للفيروس 
االســـتيعابية  الطاقـــة  نطـــاق  خـــارج 
االعتياديـــة بالمستشـــفيات لضمـــان عدم 
تأثـــر الخدمـــات الطبية بالنظـــام الصحي 
القائـــم، وتميزت كذلـــك بمجانية الفحص 
لكافـــة  والتطعيـــم  والعـــالج  والعـــزل 
المواطنين والمقيمين وبنســـبة من أعلى 
نســـب العالـــم فـــي التطعيم، كمـــا تميزت 
للمســـافرين  مفتوحـــة  األجـــواء  بإبقـــاء 
وحريـــة الحركـــة والتنقـــل داخـــل مملكة 
ضوابـــط  وضعـــت  ولكنهـــا  البحريـــن، 
وإجـــراءات الهدف منها أواًل حفظ صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.
وأوضح المانع أن نســـب الحاالت القائمة 
مـــن المســـافرين القادميـــن إلـــى البحرين 
بلغت خالل شهر مارس 2 %، واستمرت 
النســـبة ذاتهـــا من غيـــر تغيير فـــي أبريل 
وهـــي 2 %، مـــا يوّضـــح أن اإلجـــراءات 
عنـــد  المســـافرين  لفحـــص  الموضوعـــة 
مـــن  الخامـــس  اليـــوم  وفـــي  الوصـــول 
الوصول واليوم العاشـــر وإضافة شـــهادة 
الفحـــص المســـبقة قبـــل الســـفر للقادمين 
جمهوريـــة  مثـــل  الوجهـــات،  بعـــض  مـــن 
الهنـــد وجمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية 
وجمهورية بنغالديش الشـــعبية بحســـب 
المعطيـــات الموجودة النتشـــار الفيروس 
الحـــد مـــن  البلـــدان، تســـاهم فـــي  لتلـــك 
القادميـــن  قبـــل  مـــن  الفيـــروس  انتشـــار 
لمملكـــة البحرين وتعطـــي درجات األمان 

المطلوبة في هذا الخصوص.
وطمأن المانع الجميع قائاًل إنه “إذا وجدنا 
أيـــة مخاطـــر كفريـــق طبـــي علـــى صحـــة 
المجتمـــع من خـــالل المؤشـــرات اليومية 
لـــن نتـــرّدد فـــي مراجعـــة  التـــي ندرســـها 

اإلجـــراءات مـــع الجهـــات المعنيـــة التخاذ 
أن  مؤكـــًدا  بشـــأنها”،  الالزمـــة  القـــرارات 
كل قـــرار ُيتخـــذ يكون مبنًيـــا على حقائق 
وأرقام، ويخضع للدراسة والتقييم بشكل 
مستمر لقياس مدى فاعليته للحفاظ على 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
ونـــّوه المانـــع باســـتمرار الحملـــة الوطنية 
للتطعيم بما يسهم في تحصين المجتمع 
مـــن  للخـــروج  الفيـــروس  مـــن  ووقايتـــه 
دائـــرة الجائحـــة، داعًيـــا الجميـــع لإلقبال 
علـــى التطعيم وعـــدم انتظـــار توافر نوع 
معيـــن، حيث إن جميـــع التطعيمات التي 
تمـــت إجازتهـــا فـــي مملكـــة البحريـــن من 
قبـــل الهيئـــة الوطنيـــة للمهـــن والخدمات 
الصحيـــة خضعـــت وثائقها التـــي قدمتها 
الشـــركات المصنعة لدراســـات مكثفة مع 
لجنة التطعيمات بوزارة الصحة، شـــملت 
جـــودة التصنيع ونتائج تحليل الســـالمة 
كمـــا تم التنســـيق مـــع الشـــركات لتطبيق 
العديـــد مـــن إجـــراءات مراقبـــة الجـــودة 
اإلجـــراءات  وهـــذه  والفعاليـــة،  واألمـــان 
وفعاليـــة  مأمونيـــة  لضمـــان  جـــاءت 

التطعيمات في مملكة البحرين.
التطعيمـــات  اعتمـــاد  أن  المانـــع  وبّيـــن 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  قبـــل  مـــن 
تقـــوم  حيـــث  مشـــابهة،  بمراحـــل  يمـــر 
بتقديـــم  للتطعيـــم  المصنعـــة  الشـــركات 
منظمـــة  تطلبهـــا  التـــي  البيانـــات  جميـــع 
الصحـــة العالميـــة فـــي الوقـــت المناســـب 
والفعاليـــة  والمأمونيـــة  الجـــودة  حـــول 
أن  موضًحـــا  المخاطـــر،  إدارة  وخطـــط 
باالســـتعماالت  الخاصـــة  البروتوكـــوالت 
الطارئة للتطعيمات تتيح تسريع مختلف 
الـــدول موافقاتهـــا التنظيميـــة الســـتيراد 
التطعيمـــات مع التقيد بالمعايير الصارمة 
المتعلقة بالمأمونيـــة والفعالية والجودة، 
كما تمر التطعيمات بعملية اختبار دقيقة 

ومتعددة المراحل.
وأضـــاف المانـــع أن المنظمـــة تقـــوم عبـــر 
والجهـــات  بالتقييـــم  المعنـــي  فريقهـــا 
التنظيميـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم 
بتقييـــم المعلومات، وبعدهـــا يقوم فريق 
االســـتراتيجي  االستشـــاري  الخبـــراء 

المعنـــي بالتمنيـــع التابع لمنظمـــة الصحة 
بشـــأن  توصيـــات  بتقديـــم  العالميـــة 
اســـتخدام التطعيمـــات والفئـــات العمرية 
والفواصل الزمنية بين الجرعات، كما أن 
هنـــاك العديـــد من اإلجـــراءات التي تقوم 
علـــى أساســـها منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
الشـــركات  وعلـــى  التطعيمـــات  باعتمـــاد 
تزويـــد  بمواصلـــة  تلتـــزم  أن  المنتجـــة 
المنظمـــة بالبيانـــات حتـــى الحصول على 
الترخيـــص الكامـــل للتطعيـــم واجتيـــازه 

اختبار المنظمة المسبق للصالحية.
وأكـــد المانع أن الجهود الدولية مســـتمرة 
وعمليـــة تصنيـــع التطعيمـــات متواصلـــة 
للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس والقضـــاء 
عليـــه، وهناك العديد مـــن التطعيمات في 
طـــور دراســـتها من قبـــل منظمـــة الصحة 

العالمية، منها تطعيم “سينوفارم”.
وأشـــار المانـــع إلى أن الهـــدف الحالي في 
هـــذه المرحلـــة هـــو تقليل الوفيـــات ومن 
يدخلون المستشـــفيات بســـبب الفيروس 
ومواصلة الجهود لخفض أعداد الحاالت 
القائمة، وهذا الهدف من الممكن تحقيقه 
مـــع زيادة المناعة المجتمعية عبر اإلقبال 
علـــى التطعيم. إضافة إلـــى أنه من المهم 
االلتـــزام بكافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة 
وأهميـــة  الفيـــروس،  انتشـــار  مـــن  للحـــد 
االســـتمرار بااللتـــزام بها فـــي دور العبادة 
أثناء أداء الصلـــوات والتقيد بالتعليمات 
الصادرة في هذا الشأن بما يحفظ صحة 

وسالمة الجميع.
ضـــرورة  علـــى  التأكيـــد  المانـــع  وجـــّدد 
فـــي  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
المنشآت السياحية والفندقية والمطاعم 
والمقاهـــي، حيث تـــم إغـــالق العديد من 
المنشـــآت المخالفـــة، وعمليـــات التفتيش 
مســـتمرة في هـــذا الجانب، مشـــدًدا على 
ضرورة تجنب التجمعـــات بكافة أنواعها 
خاصة في هذا الشهر الفضيل، ومواصلة 
االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية بما 

يسهم في القضاء على هذه الجائحة.
واستعرض المانع إجمالي أعداد اإلشغال 
فـــي مراكـــز العـــزل والعـــالج، حيـــث تبلغ 
العـــزل  لمراكـــز  االســـتيعابية  الطاقـــة 

والعالج 6249 ســـريًرا، يبلغ اإلشغال منها 
3002 ســـرير مـــا يمثل 48 %مـــن الطاقة 
االستيعابية، كما أن عدد الحاالت القائمة 
التـــي تم تطبيـــق العزل الصحـــي المنزلي 
االختيـــاري عليهـــا بلـــغ 7383 حالـــة لعدم 
مـــع  وتطابقهـــا  عليهـــا  األعـــراض  ظهـــور 
الشـــروط المحددة لهـــذا النوع من العزل، 
أما نســـبة المتعافين من إجمالي الحاالت 
القائمـــة فقد بلغـــت 93.7 % من الحاالت 
القائمـــة، في حيـــن بلغت نســـبة الوفيات 

0.36 % من الحاالت القائمة.
األمـــراض  استشـــاري  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري وعضو 
الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
أن  القحطانـــي  منـــاف  طبيـــب  المقـــدم 
الحملـــة الوطنيـــة للتطعيم مســـتمرة في 
شهر رمضان المبارك، وشعار رمضان هذا 
العـــام هو حمايـــة والتزام، داعًيـــا الجميع 
لإلقبال على التطعيـــم ومواصلة االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة فمـــن خاللهمـــا 

يمكن القضاء على الجائحة.
ونـــّوه القحطانـــي بأن جميـــع التطعيمات 
المجازة بمملكة البحرين أثبتت فاعليتها 
فـــي تكويـــن المناعـــة التـــي تســـهم فـــي 
حمايـــة الفرد وتحصين المجتمع للخروج 
مـــن هذه الجائحة، كما أنهـــا جميعها آمنة 
وفّعالـــة وتســـاعد فـــي تقليـــل احتماليـــة 
اإلصابـــة، وتخفيـــف شـــدة األعـــراض في 

حال اإلصابة.
وبّين القحطاني أن الدراسات في مملكة 
البحريـــن أثبتت فاعليـــة التطعيمات، مع 
وجـــود ســـالالت متحورة مـــن الفيروس، 
فـــي زيـــادة المناعـــة وتحقيـــق الحمايـــة 
مـــن خالل تخفيف األعراض، مســـتعرًضا 
بعـــض النتائـــج المبنية على دراســـة تمت 
للحـــاالت القائمة في مملكة البحرين منذ 
شـــهر يناير حتـــى اآلن، والتـــي أوضحت 
نجـــاح مملكة البحرين في مســـار الحملة 
الوطنية للتطعيم حيث ســـاهمت الحملة 
في خفض انتقال العدوى بين كل الفئات 
العمريـــة بمتوســـط 93 %، كمـــا أوضحت 
الدراســـة أيًضـــا ارتفـــاع نســـبة الحـــاالت 
القائمـــة لدى غير المتطعميـــن، في مقابل 

نسبة قليلة ممن أخذوا جرعتي التطعيم 
وأكملوا 14 يوًما من آخر جرعة.

وأشـــار القحطاني إلى أن الدراسة ذكرت 
أن عـــدد الحاالت القائمة التي تم إدخالها 
العنايـــة المركزة منذ يناير 2021 بلغ 631 
حالـــة، منها 612 حالة لـــم تأخذ التطعيم، 
أي بنســـبة 97 % مـــن مجمـــوع الحاالت، 
كمـــا كشـــفت الدراســـة عن تســـجيل 273 
حالـــة وفـــاة، منـــذ ينايـــر 2021 منها 265 
حالـــة لم يأخذوا التطعيم، أي بنســـبة 97 
% مـــن مجمـــوع الحـــاالت، موضًحـــا أن 
هذه اإلحصائيـــات تبّين أهميـــة التطعيم 
فـــي تحصين المجتمع وخفـــض الوفيات 
وخفـــض عـــدد الحـــاالت الحرجة بنســـبة 
ا، منّوًها بأن الدراســـة خلصت  كبيرة جـــدًّ
بمجملها إلى أنه مـــن المهم أخذ التطعيم 
لكافـــة الفئات العمرية ممن تنطبق عليهم 

الشروط وخاصة كبار السن.
القحطانـــي  تطـــّرق  آخـــر،  صعيـــد  علـــى 
للحديـــث عن نســـب فاعليـــة التطعيمات 
الدراســـات  أثنـــاء  النســـب  بيـــن  والفـــرق 
الواقـــع، مؤكـــًدا  الســـريرية وعلـــى أرض 
أن النســـبتين صحيحتـــان، لكن من المهم 
الوعـــي بـــأن الدراســـة الســـريرية تكـــون 
فـــي بيئـــة ُمحكمة ال يتـــم فيهـــا التعرض 
لعوامـــل خارجيـــة مؤثـــرة، فـــي حيـــن أن 
نســـبة الفاعليـــة التـــي يتـــم إثباتهـــا علـــى 
أرض الواقـــع يكـــون التطعيـــم فيهـــا قـــد 
تعـــرض لعوامـــل مؤثـــرة مثـــل عـــدم أخذ 
باإلجـــراءات  وااللتـــزام  االحتياطـــات 
االحترازيـــة، وتكون دائًمـــا نتائج فاعلية 
التطعيمات فـــي أرض الواقع أكثر أهمية 
مـــن نتائجها أثناء الدراســـات الســـريرية، 
محـــّذًرا علـــى هذا األســـاس مـــن التهاون 
أخـــذ  بعـــد  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
التطعيـــم، فمـــن المهم ارتـــداء الكمامات، 
االجتماعـــي  التباعـــد  معاييـــر  وتطبيـــق 
واتبـــاع مختلـــف اإلرشـــادات المعلن عنها 

للحد من انتشار الفيروس.
أوضحـــت  متصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
استشـــارية األمراض المعدية واألمراض 
الباطنيـــة بمجمع الســـلمانية الطبي عضو 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 

كورونـــا الدكتورة جميلة الســـلمان أهمية 
مواصلة االلتزام باإلجراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة خـــالل شـــهر رمضان 
الفضيـــل ليكـــون عنـــوان هـــذه المرحلـــة 

“حماية والتزام”.
وأكدت أن اإلقبال على التطعيم وااللتزام 
باإلجـــراءات االحترازية وســـيلتان نعّول 
عليهمـــا فـــي المرحلـــة الحاليـــة لمواجهـــة 
الفيـــروس والتغلـــب عليـــه بنجـــاح بـــإذن 
هللا، مشـــيرًة إلى أن التطعيمات بمختلف 
أنواعهـــا توفر حماية من فيروس كورونا 
وهنـــاك  منـــه،  المتحـــورة  والســـالالت 
حدثـــت  التـــي  التحـــورات  مـــن  العديـــد 
للفيـــروس بفعل العوامـــل الخارجية، ولم 
تثبـــت الدراســـات الُمحكمة لحـــد اآلن أي 
الســـالالت هي األشـــد خطـــورة كونها في 

تغيٍر مستمر.
وذكـــرت الســـلمان أن اتبـــاع اإلجـــراءات 
التطعيـــم  علـــى  واإلقبـــال  االحترازيـــة 
يســـهمان في الحد من انتشـــار الفيروس 
وسالالته المتحورة كالبريطاني والهندي 
الجميـــع  داعيـــة  وغيرهـــم،  والبرازيلـــي 
لاللتـــزام بالمســـؤولية الوطنيـــة للحد من 
فـــرد  كل  ومضاعفـــة  الفيـــروس  انتشـــار 
مســـؤوليته المجتمعية من خالل اإلقبال 

على التطعيم والحث عليه.
ونّوهـــت الســـلمان بـــأن فاعليـــة التطعيم 
تكـــون بأخذ الجرعتين حيـــث إن تكوين 
األجســـام المضـــادة يبـــدأ بعـــد مـــرور 14 
يوًمـــا مـــن آخر جرعـــة، وحيـــث إن جميع 
التطعيمات التي أجازتها مملكة البحرين 
تكويـــن  فـــي  وتســـهم  فاعليتهـــا  أثبتـــت 
المناعـــة المجتمعيـــة، حّثـــت الجميع على 
عدم تأجيل أخذ التطعيم ألي سبب كان، 
وعـــدم انتظار نوع معين من التطعيمات، 
فكلمـــا زاد عدد الحاصليـــن على التطعيم 
وبالتالـــي  المجتمعيـــة،  المناعـــة  زادت 

سرعة عودة الحياة لطبيعتها.
الســـن  كبـــار  تذكيـــر  الســـلمان  وجـــّددت 
وذوي  المرضعـــات  والنســـاء  والحوامـــل 
األمراض المزمنة )مرضى السكري والقلب 
والضغـــط والســـمنة والربـــو والروماتيـــزم 
وأمـــراض  المناعـــة،  بنقـــص  والمصابيـــن 
الكلـــى المزمنة والســـرطان( بضرورة أخذ 
التطعيـــم، لمـــا يســـاهم في رفع األجســـام 
المضادة لديهم وتقوية جهازهم المناعي.

 وأوضحت الســـلمان أنه فـــي حال ظهور 
أية أعراض كالسعال، أو صعوبة التنفس، 
أو ارتفـــاع الحـــرارة، مـــن المهـــم االتصال 
على الرقـــم 444 واتبـــاع التعليمات التي 
تعطـــى في هذا الشـــأن، كما أنه من المهم 
اســـتمرار غســـل اليدين بالماء والصابون 
الكمامـــات،  ولبـــس  جيـــًدا،  وتعقيمهمـــا 
االجتماعـــي  التباعـــد  بمعاييـــر  والتقيـــد 
وتجنب التجمعات، باإلضافة إلى اإلقبال 
علـــى أخـــذ التطعيم، إضافـــًة إلـــى البقاء 
في المنــــزل وعدم الخـــروج إال للضرورة، 
واتخـــاذ اإلجـــراءات والتدابيـــر الوقائية 
الالزمة عند مخالطة كبار الســـن ومرضى 
األمـــراض المزمنـــة حتـــى داخـــل البيـــت 
الواحـــد لتجنب احتماليـــة نقل الفيروس 

لهم.

مؤتمر صحفي للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

المنامة - بنا

الفريق الوطني: نجاح حملة التطعيم خفض العدوى 93 %
ــدوى ــ ــع ــ ــة لـــمـــنـــع انـــتـــشـــار ال ــيـ ــافـ اإلجــــــــــــراءات الـــمـــعـــتـــمـــدة لــلــســفــر كـ
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نفـــى وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيـــد19-( الدكتور وليد 
ه على أســـئلة الصحافييـــن أن يكون  المانـــع، خـــالل ردِّ
ه على  اللقاح الصيني غير فّعال أو غير معتمد، وفي ردِّ
ســـؤال حول شـــكاوى وردت من عدد من الطلبة حول 
عـــدم اعتراف بعض الدول األوروبيـــة باللقاح الصيني 
للقادميـــن الـــى أراضيهـــا، بـــأن اللقـــاح الصينـــي أثبـــت 
فعاليته وســـالمته ولكـــن اعتراف بعض الـــدول ومنها 

األوروبية يدخل ضمن سياسة هذه الدول.
وقـــال الماتـــع إن التطعيـــم يمثـــل جواز ســـفر وامتياًزا 
للشـــخص الذي حصل عليه، فالشـــخص الحاصل على 

الجرعتين من التطعيم يعفى من الحجر وعمل فحص 
“بي ســـي ار”، مؤكًدا، ســـالمة واعتماد اللقاح الصيني، 
وأنـــه يجـــب عـــدم االعتمـــاد على ما ينشـــر فـــي بعض 
وسائل التواصل االجتماعي وغيرها من المصادر التي 
ال تتمتـــع بالمصداقيـــة. وأوضح أن جميـــع التطعيمات 
ا تّتصـــف بمعايير تضمن ســـالمة  التـــي اعتمـــدت محليًّ
ـــا  النـــاس والمجتمـــع مبيًنـــا أن هنـــاك 23 دولـــة عالميًّ

اعترفت واستخدمت اللقاح الصيني.
المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورونا المقدم طبيب منـــاف القحطاني في 
ه على سؤال لـ “البالد”، حول سيناريو العودة للحياة  ردِّ

الطبيعيـــة، أن هنـــاك إجـــراءات يجـــب اتباعهـــا للعودة 
للحياة الطبيعية ومن أهمها إيقاف الجائحة من خالل 
التطعيـــم، مبيًنا، أن مملكة البحرين ســـتعطي التطعيم 
إلى نســـبة مـــن 50 إلى 60 % خالل شـــهر مايو المقبل 

لحماية المجتمع.
وأشـــار القحطانـــي إلـــى أن منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
رصدت الســـاللة الهنديـــة في 17 دولـــة وأن الفيروس 
الهنـــدي يطلـــق عليه بالفيروس المـــزدوج، وأنه يتحور 
طالمـــا هنـــاك نـــاس ال يلتزمـــون، لـــذا، البد مـــن تطبيق 
كافـــة االحتياطـــات، وأن نتحّمـــل دورنـــا ونســـاعد من 
هم بحاجة للدعم من خالل الدور اإلنســـاني لنا جميًعا 

للمساعدة في القضاء على الفيروس.

تغطيــة 60 % مــن السكــان الشهــر المقبــل
بدور المالكي



يعبر رئيس جمعية الســكلر البحرينية عن اعتزازه وفخره بأن الناس تعرفه كونه محارب الســكلر “رقم واحد” وهو أب لتســعة آالف 
مصــاب فــي البحريــن، وهللا ســبحانه وضع فيه هدية، ليشــير إلى أن المرحلة المقبلة ســتتغير فيها شــروط اللعبــة ولن يكن المريض 

وصًيا على المريض.

مريض السكلر رقم صعب

الـــدول  أوائـــل  مـــن  البحريـــن  إن  وقـــال 
المستجيبة ودخلت في شراكات عالمية، 
األدويـــة  يحـــدد  الـــذي  هـــو  فالمريـــض 
واألولويـــات، فيما يحتـــاج األطباء لبناء 
رصيـــد ثقـــة بينهم وبيـــن مرضاهم وهذا 
هـــو الـــدواء، ذلـــك ألن المريـــض يعيـــش 
مـــع األلـــم، لكن ال يجب الحكـــم عليه في 
لحظة ضعفه ومرضه، فليس ذلك ســـوى 
أيـــام معـــدودة وتنقضـــي، لكـــن المريض 
هـــو رقم صعـــب ألهله وأحبتـــه، وعموًما 
بالمريض ليس عـــدًوا للطبيب، والطبيب 
أن  والمطلـــوب  للمريـــض،  عـــدوا  ليـــس 

نتكامل.

توليفة مشكالت تبدأ من الصغير

ووصـــف في برنامج “بصمـــات بحرينية” 
للمؤسســـة البحرينيـــة للحـــوار وقدمتـــه 
اإلعالميـــة ســـهير العجـــاوي يـــوم األحـــد 
25 أبريـــل 2021 فـــي حوار مباشـــر على 
حســـاب االنســـتغرام الخاص بالمؤسسة 
الخســـارة في هـــذا المرض تبـــدأ بتوليفة 
فـــي الصغـــر مـــن حيـــث إنـــكار األبويـــن 
ممـــا  المالمـــة  مخافـــة  الطفـــل  إصابـــة 
يعنـــي قمع شـــكواه من األلم، ثم خســـارة 
فـــي المدرســـة ألن يواكـــب زمـــالءه فـــي 
الفصل ويخســـر دروسه ويتكرر ذلك في 
الجامعـــة ويواجه صعوبـــة في الحصول 
على الوظيفة مما يعني إعاقة اقتصادية 
في تكوين أســـرة، وعـــزوف المجتمع من 

زائريـــه  وقلـــة  أنشـــطة  فـــي  يشـــركه  أن 
فـــي  وجـــوده  لتعـــود  المستشـــفى  فـــي 
المستشـــفى، وصعوبـــة الحصـــول علـــى 
ن أسرة  قرض لمشـــروعه الخاص أو يكوِّ
أو يشـــتري ســـيارة، وإن حصـــل وتوفي، 
شـــركات  دينـــه ألن  تدفـــع  عائلتـــه  فـــإن 

التأمين ترفض تغطية مريض السكر.

لن يعيش ابنكم طويال

“لـــن يعيـــش أكثـــر مـــن 6 ســـنوات”.. هذا 
الخبـــر كان صادًمـــا بالنســـبة لوالـــَدي بعد 
والدتي، فأخذني الوالد إلى مختلف دول 
العالم إلى أن فهم ووعى أن المرض باق 
معـــي ثم أخبره األطبـــاء مرة أخرى أنني 
لـــن أعيش إلى 40 ســـنة، واليـــوم أنا أبلغ 
من العمر 47 سنة وبعون هللا سأصل إلى 
70 ســـنة وسأعيشـــها في نجاح وسعادة، 
وفـــي أســـرتي نحـــن ثمانيـــة إخـــوة.. أنا 
وأخـــي الصغيـــر مصـــاب، وأنـــا محظوظ 

بالنسبة ألقراني من مرضى السكلر.

10 مراض ضعف آالم الوالدة

عـــن  حديثـــه  معـــرض  فـــي  وتحـــدث 
المريـــض، فقال: المرض عبـــارة عن خلل 
فـــي شـــكل كريات الـــدم الحمـــراء، وهي 
لدينـــا كمرضـــى ســـكلر منجليـــة الشـــكل 
بيضاويـــة  الطبيعـــي  اإلنســـان  ولـــدى 
الشـــكل وهـــذا يعني أنهـــا حينمـــا تتدفق 
والشـــعيرات  والشـــرايين  األوردة  فـــي 
الدموية تتالصق ببعضها البعض مشكلة 

ازدحاًمـــا مرورًيـــا فـــي تدفق الـــدم ونقل 
األوكســـجين والتغذيـــة ألعضـــاء جســـم 
اإلنســـان، وحينمـــا تقـــل الكميـــة إلى هذا 
العضـــو ينطلق إنـــذاًرا، وهذا اإلنـــذار هنا 
عبارة عن ألم شديد جًدا في بعضه يصل 
إلى 10 مرات من آالم المخاض والوالدة، 
وقـــد تختبره المرأة مرة فـــي العام وهي 
محبة فيما يختبره طفل عمره 8 سنوات 
ربما يختبره أكثـــر من 32 مرة في العام، 
وحســـب المعايير العالمية هو أكثر بعشر 

مرات من آالم الوالدة.

قائمة “محدثة” بالممكن 

والالممكن

“نعامـــل كأطفال زجاجييـــن ولدينا قائمة 
مـــن الممنوعـــات، منهـــا أننـــا ال يمكـــن أن 
نركـــب دراجـــة أو نلعـــب فـــي الشـــارع أو 
كـــرة قدم، وال يمكـــن أن نلبس كما يلبس 
اآلخرون، وطفولتنا كانت شبه منقوصة 
وفيها شـــيء من الدالل، لكن فيها قائمة 
من الممنوعات؛ ألننا لم نكن نعلم ما الذي 
يمكننـــا فعله، وهناك قائمـــة تم تحديثها، 
حيث صرنا اليوم أكثر فهما بما يجوز لي 
أن أقوم به وما ال يجوز، وأشركت العائلة 
فـــي كتابـــة قائمـــة األلـــم، واليـــوم أبنائي 
يعرفـــون مـــا يطلبـــون مـــن ســـفر وعمـــل 
وأنشـــطة، وهناك أماكن معينة ال أتواجد 
فيهـــا وهناك بلدان معينة ال أســـتطيع أن 
أزورهـــا، وأصبحـــوا قانعين بـــأن والدهم 
اتجاهـــات  فـــي  لكـــن  عاليـــة،  بقـــدرات 

محددة وليست محدودة وضمن شروط 
محـــددة، وحين تفهـــم زوجتـــي وأبنائي 
يصبـــح الشـــعور بالنقـــص أو التقصيـــر ال 
أعيشـــه؛ ألن الشـــراكة هـــي التـــي حققت 

نوًعا من السالم داخل منزلي.

البحريني عنيد.. لست وحدي

وفـــي ســـؤال للعجـــاوي حـــول عضوياته 
مناصـــري  مجالـــس  فـــي  االستشـــارية 
الســـكلر علـــى مســـتوى العالـــم واالتحـــاد 
الدولي لجمعيـــة الخلية المنجلية، فهناك 
عضويـــات داخل وخارج البحرين، وهذه 
تحتـــاج إلـــى جهـــود والمـــرض يحـــد من 
ممارســـة أنشـــطة معينة، فمـــن أين تأتي 
بهـــذه القوة لممارســـة كل هذه األنشـــطة 
البحريـــن،  وتمثيـــل  الجمعيـــات  وهـــذه 
عبـــر عـــن إيمانـــه بـــأن جهـــوده الكبيـــرة 
وعضوياته ألنه ينتسب لشعب البحرين، 
فشعب البحرين عنيد وال يقنع بأن يرجع 
إلى منزله مهزوًما إال أن يحقق شيًئا، أما 
الجانب اآلخر، فإنني وجدت نفســـي ابًنا 
كبيـــًرا ألب امتهن التجـــارة واليوم وصل 
إلـــى عمر طلب مني فيـــه أن أكون مكانه 

وأن أقود تجارته وأستمر فيها وهي في 
عمر 60 ســـنة، فاختـــرت أن أكون خادما 
واعتـــذرت من والـــدي، واخترت الطريق 
الســـكلر  مرضـــى  أبنائـــي  رأيـــت  ألننـــي 
يعانون وخجلت من نفسي، وفي الوقت 
الـــذي كنـــت أبحث عـــن قبـــول بالجامعة 
متنقـــاًل من دولة إلى أخرى بدالل والدي، 
فذهبت إلى الهند التشيك ثم المغرب ثم 
مالطـــا ثم ســـوريا وأترحل على حســـاب 
يتميـــزون  أبنائـــي  رأيـــت  فيمـــا  والـــدي، 
ويعانون أكثر مني واليوم أنا قائد لتسعة 
آالف فـــي البحرين بثقافة عالية وبنجاح 
الثـــوب  لبســـت  وحيـــن  عـــال،  مســـتوى 
وجلســـت مكانهـــم فـــال يليـــق بـــي إال أن 
أكـــون والًدا لهم، وأن أواكب وأن أســـرع 
فـــي اللحـــاق فعمرنـــا قصير فـــي اإلنجاز 
وليس في السنين، ويجب أن نبحث عن 
دور ريادي يليـــق بمملكة البحرين حينما 
تميزنا كشـــعب وحكومـــة وتوليفة عالية 
جـــًدا ومتميـــزة جـــًدا، فالبحرين حجزت 
لنفســـها مكانة من التميز وزكريا الكاظم 

جزء من الفريق، ولست وحدي.

الراحل الكبير أراد عالجي أينما كان

وفـــي الحديث عـــن فقيد الوطـــن الكبير 
الراحل المغفور له بإذن هللا تعالى ســـمو 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب 
هللا ثـــراه، قال الكاظـــم :”رحمه هللا.. من 
أنـــا ليخصص لـــي مكان في مجلســـه كل 
أســـبوع وينصب لـــي ويقول لـــي أعني..

وإن غبـــت أســـبوًعا عـــن مجلســـه يســـأل 
عنـــي فلســـت صاحـــب حـــزب سياســـي 
ولســـت صاحـــب رأس مـــال عاٍل ولســـت 
أنـــا  فيـــه  أو يطمـــع  منـــه  ممـــن يخشـــى 
مواطن بســـيط، لكن الراحل أراد الرسالة 
مـــن خاللـــي وكيـــف يســـتطيع أن يصـــل 
لهـــذه المجتمـــع، لذلك حملني مســـؤولية 
وقـــال لـــي ذات مـــرة مـــن كثـــر محبتـــه 
كيف أعالجـــك وابحث لي عن دولة لكي 
تتعالج، فقلت له سيدي ليس هناك عالج 
لهذا المـــرض وإنما نعالج من اإليفونيات 
ودواء وحيد عمره 30 سنة، وليس هناك 
دواء جديـــد، فقلت إن أصحاب شـــركات 
الـــدواء ال يهمهـــم 27 مليـــون مصاب في 
نحـــث شـــركات  أن  البـــد  وقـــال  العالـــم، 
الـــدواء وحـــث وزراء الصحـــة فـــي دول 
مجلـــس التعـــاون لحـــث شـــركات الدواء 
بإنتـــاج أدويـــة لمرضـــى الســـكلر وقامـــوا 
بإعـــادة تموضعهـــم، فعـــدد الـــدول التـــي 
ترعـــى الـــدواء قليلـــة جـــًدا، وتخيلي 30 
عاًمـــا ال نملـــك إال دواء واحـــًدا وخـــالل 
العاميـــن الماضييـــن هنـــاك 7 أدوية، فمن 
الذي حـــث ودفع: هـــي البحرين، فرحمة 
هللا عليـــه األميـــر خليفـــة بن ســـلمان، له 
الفضـــل فـــي ذلـــك، ونحـــن فـــي الســـابق 
نتلقـــى التوجيه من دول أخـــرى، واليوم 
البحريـــن تتكلـــم كمقعـــد ضيـــف شـــرف 
وترفـــع األقالم حينما أتحدث وتكتب ما 

نقول وما نذكر اعتزاًزا بالتجربة.

لقطة من اللقاء بين الكاظم والزميلة العجاوي

الكاظم: أقود 9 آالف وأنا محارب السكلر “رقم واحد”
ــا ــاش 47 عــاًم ــع لـــن يــعــيــش 6 ســـنـــوات ف بــيــنــهــم طــفــل  ــال زجـــاجـــيـــون”  ــفـ “أطـ

ضرب “العيوش” بالخمس... لعبة البحريني على السحور
ــك ــم ــس ــال ــوز والـــــتـــــمـــــر... وآخــــــــــرون يـــخـــتـــمـــونـــهـــا ب ــ ــم ــ ــال ــ الـــبـــعـــض يـــكـــتـــفـــي ب

حتى في ظل كورونا، يقضي الشـــعب 
مـــن مقيميـــن ومواطنيـــن  البحرينـــي 
وكغيرهم من الشعوب في هذه اآلونة 
مستأنســـين  المبـــارك  رمضـــان  شـــهر 
ألـــذ  إلعـــداد  ومســـتعدين  بوجـــوده، 
االطبـــاق على اإلفطار والســـحور، فما 

وجبة السحور المفضلة لديهم؟
يقـــول طالـــب جامعـــة بولتكنـــك طـــه 
يوســـف إن “الســـحور أهم من الفطور، 
البيـــض  وجبـــة  رأســـه  علـــى  ويأتـــي 
والطماطم كون أن الفطور يكون عادة 
العيـــش واللحـــم أو الثريـــد، والبـــد من 
وجود اللبن والتمر على سفرة السحور 
ألنهـــا عادة من عاداتنـــا العربية”، بينما 
يكتفي المواطن علي المجدوب باللبن 

والتمر.
وفي إجابة ال تخلو من الدبلوماســـية، 
ذكـــر فـــواز المـــاظ أنه يـــأكل كل ما هو 
مفيد للصحة في السحور من دون أن 

يحدد طبقا بعينه. 
وفضل الطالب الجامعي علي يوســـف 
أن يكون العيش على ســـفرة الســـحور 

مع وجبة مبـــردات مثل الجلي وكريم 
كرامل والمهلبية.

وال يختلـــف زميلـــه الطالـــب الجامعي 
يوســـف أحمد الســـكري عما ذهب إليه 
يوســـف، فهو يفضل أن يكون الســـمك 
والعيـــش حاضرا في وجبة الســـحور، 
مع وجود شراب “الفيمتو” والزعفران.
لكـــن نبيل صبحـــي اختلف في طريقة 

ســـحوره مع المتحدثين الذي سبقوه، 
قائال إنه يتناول الفواكه وأهمها الموز.
بإعطـــاء  اللقـــاء  “البـــالد”  واختتمـــت 
المشـــاركين الحاصلين علـــى التطعيم 

مـــن تطبيـــق مجتمـــع واعـــي جائـــزة 
بصحيفـــة  الســـنوي  االشـــتراك 

“البالد” بمناســـبة شهر رمضان 
المبارك.

ميعاد خميس
طالبة إعالم في جامعة البحرين

علي المجدوب يوسف السكري علي يوسف

سحور الصحةنبيل صبحي

الفواكه

طه يوسف

فواز الماظ

شربت زعفرانبيض وطماطم

التمر
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

تأسيس عمل إعالمي يكافح التطرف والتشدد
تفاعـــل الكثير من القراء واألصدقاء مع عمود يوم الثالثاء “اإلرهابيون 
وأوكســـجين وســـائل التواصـــل االجتماعـــي”، وعبـــروا عـــن تقديرهـــم 
البالـــغ لـــكل الجهـــود المخلصة التـــي نبذلها في تنويـــر المجتمع عبر هذه 
الزاوية، ولعل أهم رد وتعليق هو لألخ والزميل اإلعالمي خالد بو أحمد 
الـــذي تنـــاول فيه أهميـــة اســـتغالل وتوظيف األعمـــال الفنيـــة كاألفالم 
والمسلسالت والمسرحيات في محاربة التطرف والتشدد، مسترشدين 
بالتجربـــة المصريـــة التـــي قدمـــت أعمـــاال قوية علـــى مدار ســـنوات من 
مسلسالت وأفالم، وفيما يلي رد الزميل خالد: “شكرا أخي العزيز أسامة 
الماجـــد على المقـــال الرصين والهادف، لكن هناك نقطـــة مهمة جدا البد 
من التطرق إليها، وكنت قد تحدثت عنها كثيرا لكن لألســـف لم يســـمعن 
أحـــد، وهي التقـــدم خطوات لألمام فـــي محاربة التطرف عبر تأســـيس 
عمـــل إعالمـــي يكافح التطرف والتشـــدد مـــن خالل أفالم ومسلســـالت 
ومسرحيات، ومناداة كل كتاب السيناريو والفنيين والمنتجين بالتعاضد 
والتكاتـــف إلنتـــاج هذه الفكرة، بحيث توزع هـــذه األعمال بالمجان على 

القنـــوات الفضائيـــة، وأنا أعتقد أن منصة “نتفليكـــس”، إذا جاءتها أفالم 
منتجـــة باحترافيـــة ومهنية عاليـــة من المؤكـــد ستشـــتريها وتبثها ألنها 
فـــي النهاية منصة تجارية، والتجربة المصريـــة في هذا المجال ممتازة 
جدا ويمكن االســـتفادة منها في إنتاج أعمال قوية ومثيرة للمشـــاهدة، 
وستســـألني عـــن التمويل نعم.. هذه هـــي الحلقة المهمة فـــي الموضوع 
وأعتقد أن الحكومات التي يهمها أمر مكافحة التطرف والتشـــدد يمكن 
أن تمـــول بالشـــراكات الذكية هذه األعمال.. أتمنـــى أن تجد هذه الفكرة 

االهتمام عندك أخي أسامة باعتبار أنك رجل فنان وكاتب ومؤلف”.

أتفق مع الزميل خالد وأضيف أيضا أن حربنا ضد التطرف واإلرهاب ليست  «
مسؤولية الجهات األمنية فقط، “هذا ما يحصل بكل أسف”، إنما مسؤولية 

الجميع، إذ من الصعب السيطرة على هذا المرض إذا لم تكن هناك تعبئة 
وتوجيه مشترك وعمل جماعي وبذل مجهود أكبر، ويجب توظيف الدراما 

والسينما والمسرح في التصدي لإلرهاب ألن تربة الفن قادرة على تغيير 
الكثير في المجتمع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هل وظيفة النائب الشتم؟
  هل وظيفة النائب الشتم واإلساءة؟ وهل وظيفته استهداف 
الوزراء وممثلي الحكومة بكل جلسة تقريًبا، ورميهم بالكلمات 
الجارحـــة واالتهامات غير الصحيحة؟ هل هذا هو الدور الذي 
انتخبـــه ألجلـــه المواطنـــون؟ والـــذي ألجلـــه أيضـــا تصـــرف له 
الدولة راتًبا ومكافآت تصل آلالف الدنانير وتقدم له الحصانة 

البرلمانية؟
ليس دوري الدفاع عن الوزراء، فلهم حكومة تعنى بهم، لكنني 
أشـــير باالصبع لنائب اإلثارة، الذي يدغدغ مشاعر الناس دائًما 
بتصريحاتـــه المنمقـــة، ويهيـــج الـــرأي العام علـــى الدولة وكأن 
المواطـــن آخر اهتماماتها، والنوايـــا الحقيقية الكامنة خلف ما 

يفعله.
هـــذا النائـــب يرفـــض – بالمقابـــل - اإلنصـــات للطـــرف اآلخـــر، 
ويســـتهدف وزراء بعينهـــم بأغلـــب الجلســـات، متناســـيا أنهـــم 
وقبل أن يكونوا وزراء، فهم مواطنون ولهم حقوق، ومنظومة 
عائلية تتأثر مثلها مثل غيرها، بالكالم الجارح، والدخيل على 

أعراف المجتمع البحريني. 

  البرنامـــج الجميـــل الـــذي يقدمـــه اإلعالمـــي القديـــر الدكتـــور 
يوســـف محمد بعنـــوان “من ذاكرة البحريـــن”، والذي ال يتعدى 
دقائـــق معـــدودة ويعرض على وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
محاكًيا في كل حلقة موضوعا وطنيا من شخصيات أو أماكن 

أو أحداث وطنية، يستحق الوقفة والشكر والتقدير.
والســـبب بذلـــك واضح، فهـــو يعزز مفاهيـــم االنتمـــاء والوالء 
مـــن جانب، كما يبـــرز من جانب آخر هويتنـــا الوطنية بطريقة 
مشـــوقة وبمتناول الجميع، هذه المبـــادرات التطوعية الخيرة 

هي ما تحتاجه البحرين اليوم، أكثر من أي وقت مضى.

  هنـــاك قصـــص نجاح كبيرة لـــوزارة الصحـــة والقائمين عليها، 
باإلمـــكان رصدها بوضوح في غرفة العنايـــة باألطفال بجناح 
الطوارئ بمستشـــفى السلمانية الطبي، والذي يكتظ بالمرضى 
والمراجعين على مدار الساعة، لياًل ونهاًرا. قصص النجاح هذه 
التي ٌتنجز بسواعد بحرينية، تستحق الشكر والثناء والتقدير، 
ســـواء برعاية األطفال بمختلـــف الحاالت التي يصلون بها، أو 
في التعاون المهذب والراقي وبسعة الصدر مع ذويهم، بالرغم 
من الظروف العصيبة التي تســـببت بها الجائحة، أخص منهم 

الدكتورة مريم القيم، والدكتورة طاهرة الغسرة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ربما أقسى ما يمكن أن يعترض أًيا منا، أن تنقلب حياته رأًسا على عقب في 
ليلة وضحاها، واألكثر قساوة وألًما أن ترى بصيص أمل العودة لحياتك كما 

كانت، إال أن المال يقف حاجًزا بينك وبين ذاك األمل.
ســـارة، شـــابة في التاســـعة عشـــرة من عمرها، طالبة جامعيـــة، أصيبت قبل 
ســـبعة أشهر بالتهاب حاد في الحبل الشوكي، تسبب لها بعدما كانت إنسانة 
طبيعيـــة ال تعانـــي مـــن أية مشـــكلة صحية بشـــلل نصفي، أقعدها الكرســـي 

المتحرك منذ ذاك اليوم.
أصيبـــت باكتئـــاب حـــاد، فصدمة مـــا أصيبت به كانـــت أكبر مـــن أن تحتمله 
شابة في فورة وعنفوان شبابها، قطعت عالقاتها مع كل من حولها، وغلقت 
األبـــواب عليها، وباتت حبيســـة الدار إلى أن اســـتعادت قوتهـــا وإيمانها بالله 
وتمســـكت باألمل، فبحثت عن العالج الذي يمكنها من المشـــي على قدميها، 
بـــداًل من االســـتعانة بالكرســـي المتحـــرك، فوجدت العالج فـــي مدينة األمير 
سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية في المملكة العربية السعودية، إال 
أن عالجها التأهيلي المقترح عليها مكلف مادًيا، وال يقوى أهلها على توفير 

مصاريفـــه التـــي وبحســـب الخطة المبدئيـــة للعالج تصل إلـــى 11 ألف دينار 
بحريني ولســـتة أســـابيع فقط! وحالتها المرضية تستدعي عالًجا أطول من 

تلك المدة، وإن لم يقرر األطباء كم ستستغرق رحلتها العالجية.
ولثقتهـــا باللـــه التـــي كانت أكبر من تلـــك المصيبة التي حلـــت عليها، طرقت 
عدة أبواب عســـى أن تجد من يتكفل بعالجها، إال أنها ولألســـف لم تجد من 
ينظر إليها بعين الرحمة، وبعين أحقيتها في العالج الذي كفله لها الدستور. 
ســـارة اليوم طريحة الفراش أغلب وقتها، وإن اضطرت إلى مغادرة المنزل 
تستعين بكرسيها المتحرك، فاآلالم التي تتعرض لها تقض مضجعها، ناهيك 
عـــن تســـبب هذا االلتهاب في عـــدم قدرتها على التحكم فـــي عملية التبول، 
ما يعرضها لمواقف محرجة. تأخر عالج ســـارة يعني احتمالية تطور حالتها 
المرضيـــة، واحتماليـــة تعرضها لشـــلل كامل، ويكفي أن نضع أنفســـنا مكانها، 

العالج متوافر، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة كما يقال. 

ياسمينة: هل ستقف سارة على رجليها من جديد؟ «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

سارة وعالجها المكلف

الصوم مدرســـة روحية عظيمة تربي النفس، حيث تتجلى المشاركة التامة 
بين الغني والفقير، ومن أفضل مظاهر شـــهر رمضان تقليل اإلنفاق وترشيد 
االســـتهالك وتجنـــب اإلســـراف، وهنـــاك عالقـــة طرديـــة بيـــن شـــهر رمضـــان 
واالســـتهالك، ففي الشهر الفضيل تكثر المشتريات من جميع أنواع األطعمة 
الُمتعلقة بشهر رمضان، وكأن محالت بيع األغذية بعيدة عن البيوت، فالكثير 
من األطعمة التي يتم شراؤها وإعدادها في البيوت يومًيا ال تستهلك كلها، 
بعضهـــا يتـــم توزيعـــه والذي ال يـــؤكل يتم رميه فـــي الحاويات، وهـــذا النهم 
االســـتهالكي ُمضر صحًيا واســـتهالكًيا ومادًيا. والكثير من األفراد يركضون 
نحو دائرة االستهالك الكثير والمصحوب بآلة رهيبة من الدعاية واإلعالنات 
والمهرجانـــات التســـويقية التـــي تحاصـــر البيـــوت في كل مـــكان وبأكثر من 
وســـيلة، ومنها وضع اإلعالنـــات على أبواب البيوت يومًيا قبل وأثناء شـــهر 
رمضان، ومما يساهم في زيادة االستهالك أن كل فرٍد في األسرة لديه حالة 
اســـتهالكية معينة وبكمية ُيحددها، وتأتي نهاية شـــهر رمضان والكثير من 
المشـــتريات الرمضانيـــة تظل في مخزن المطبخ، وبـــذا تتحول البيوت إلى 

مخازن لســـلع التجار التي لم تســـتهلك، وهذا يتطلب ميزانية مالية بســـبب 
مضاعفة االستهالك. سفرة شهر رمضان المبارك جميلة بما عليها من أطباق 
لذيـــذة، فحتى ال يكـــون النهار صوًما والليل طعاًما واســـتهالًكا ُمفرًطا علينا 
باالعتـــدال، االعتـــدال فـــي المشـــتريات واالســـتهالك، وهـــي معادلـــة تحقق 
التـــوازن المالـــي، وذلك تجســـيًدا لقوله تعالى “َوُكُلوا َواْشـــَرُبوا َواَل ُتْســـِرُفوا” 
ـ األعـــراف 31. إن اختصـــار وجبـــات الطعـــام اليومية من ثـــالث وجبات إلى 
وجبتيـــن في شـــهر رمضـــان يخفض من االســـتهالك واإلنفـــاق، خصوصا أن 
الكثيـــر من الدول اإلســـالمية تســـتهلك أكثر من إنتاجها وتســـتورد أكثر من 
تصديرها، وهما عامالن اقتصاديان ُيســـببان التراجـــع في الموازنات العامة 

وموازين المدفوعات.
في هذا الشهر علينا االعتدال باإلنفاق واالستهالك والتصدي للعادات التي تهدد  «

حياتنا الصحية واالقتصادية، وخيُر ذلك في الكفاية، فال تقتير وال إسراف، وما 
ُينفق من مال زائد على السلع الزائدة هناك من ُهم بحاجة إليه، فالمال مال 

الله ويجب أن تعود منفعته علينا وعلى اآلخرين.

عبدعلي الغسرة

شهر رمضان والترشيد االستهالكي

حادث مستشفى ابن الخطيب
من األخبار المأســـاوية المثيرة لإلحباط بالفعل ذلك الحريق الذي 
وقـــع في مستشـــفى ابـــن الخطيب بالعراق، شـــيء محبط ومؤلم 
جدا في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، وكأن العراق ال يكفيه ما 
لديـــه من حوادث إرهابية تدمر بنيته التحتية وتســـقط الضحايا 
األبريـــاء، فإلى متى مأســـاة العـــراق؟ لقد حزنا وتعبنـــا رغم كوننا 
بعيديـــن عن تلك األحداث الدموية التي ال تنتهي، فما بالنا بأهلنا 
العراقيين الذين ينتظرون نهاية لمسلســـل الدم والخراب الذي ال 

ينتهي.
حادثة هذا المستشـــفى راح ضحيتها أكثر من ٨٠ قتيال احترقوا 
بالنـــار فـــي هذا الشـــهر الفضيل، وبالتالي فهي من حيث البشـــاعة 
ككل األحداث اإلرهابية اآلثمة التي راحت ضحيتها أعداد كهذه، 
فيـــد اإلهمال ال تقـــل إذا عن يد اإلرهـــاب، فالنتيجة واحدة وهي 

هالك أنفس بريئة ال ذنب لها. 
لـــك هللا يـــا عراق، ولـــك هللا يا رئيـــس وزراء العـــراق، ذلك الرجل 
المجتهد الذي كلما أغلق بابا للشر واإلرهاب انفتحت أمامه أبواب 

أخرى.
هذا الحادث سبب ألما لكل من رأى الناس يركضون وسط النار، ورأى  «

المرضى غير القادرين على الحركة يستقبلون قدرهم المرعب ويموتون 
رعبا قبل أن يموتوا حرقا. صحيح أن المقصرين سينالون عقابهم على 

هذه الجريمة البشعة، لكن يبقى السؤال المؤلم... إلى متى تستمر تلك 
الحوادث الدموية على أرض العراق؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم
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