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اســتــقــبــل حـــضـــرة صــاحــب 
الــــجــــاللــــة الــــمــــلــــك حــــمــــد بــن 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
الــمــفــدى فــي قــصــر الــصــافــريــة 
بن  عبدالرحمن  الشيخ  أمــس 
خــلــيــفــة  آل  راشــــــد  بــــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للشؤون 
المجلس،  وأعــضــاء  اإلسالمية 
خالص  لجاللته  قدموا  الذين 
بمناسبة  والتبريكات  التهاني 
رمضان  لشهر  األواخــــر  العشر 
الـــــــمـــــــبـــــــارك، مـــبـــتـــهـــلـــيـــن إلـــــى 
يعيد  أن  قـــدرتـــه  جــلــت  الـــبـــاري 
على  الــمــبــاركــة  المناسبة  هـــذه 
وموفور  الصحة  بــدوام  جاللته 
الــــعــــافــــيــــة والــــعــــمــــر الــــمــــديــــد، 
البحرين  مملكة  يــحــفــظ  وأن 
عليهما  ويديم  العزيز  وشعبها 
نعمة األمــن واألمـــان والــرخــاء، 
عن  الــجــائــحــة  هـــذه  يــرفــع  وأن 
األمــتــيــن الــعــربــيــة واإلســالمــيــة 

والبشرية جمعاء.
ورحــــــب صـــاحـــب الــجــاللــة 

بـــرئـــيـــس وأعـــــضـــــاء الــمــجــلــس 
األعـــلـــى لــلــشــؤون اإلســالمــيــة، 
وبــــــادلــــــهــــــم الـــــتـــــهـــــانـــــي بــــهــــذه 
اهللا  راجيًا  المباركة،  المناسبة 
من  يــتــقــبــل  أن  الــعــلــي الــقــديــر 
الــجــمــيــع طــاعــتــهــم وصــيــامــهــم 
وقــيــامــهــم، مــعــربــًا عــن اعــتــزازه 

يضطلع  الـــذي  الــمــهــم  بــالــدور 
للشؤون  األعــلــى  المجلس  بــه 
اإلســــالمــــيــــة وعــــلــــمــــاء الـــديـــن 
األفـــــاضـــــل فـــــي خــــدمــــة ديــنــنــا 
اإلســــالمــــي الــحــنــيــف وإظـــهـــار 
ســمــاحــتــه ورســالــتــه اإلنــســانــيــة 
الجامعة، إلى جانب الدفاع عن 

والــدعــوة  اإلســالمــيــة   القضايا 
والتعاون  والتراحم  الخير  إلى 
وتــــــعــــــزيــــــز أواصــــــــــــــر الـــمـــحـــبـــة 
بين  الترابط  وتقوية  والتكافل 
القيم  وتعزيز  المجتمع،  أفراد 
الــســامــيــة الـــداعـــيـــة لــالعــتــدال 
والــــوســــطــــيــــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 

األديان  مختلف  بين  التقريب 
والـــثـــقـــافـــات، مـــشـــيـــدًا جــاللــتــه 
بـــــــــــــدور الـــــمـــــجـــــلـــــس األعــــــلــــــى 
تنظيم  في  اإلسالمية  للشؤون 
ومراعاة اإلجراءات االحترازية 
من  العبادة  دور  فــي  والوقائية 

خالل مجلسي األوقاف.
مملكة  أن  جــاللــتــه  وأكـــــد 
الـــبـــحـــريـــن تــمــضــي بـــعـــون اهللا 
نهجها  على  السير  فــي  تعالى 
الــــقــــويــــم فـــــي نــــشــــر وتـــرســـيـــخ 
مــبــادئ الــديــن اإلســالمــي التي 
تــقــوم عــلــى الــتــســامــح والــســالم 

والمحبة والتعايش اإلنساني.
الشيخ  أعــرب  جانبه،  ومــن 
عــبــدالــرحــمــن بـــن مــحــمــد بن 
شــكــره  عــــن  خــلــيــفــة  آل  راشــــــد 
وامــــتــــنــــانــــه لـــحـــضـــرة صـــاحـــب 
الجاللة على دعم دور المجلس 
ومسؤولياته  بمهامه  للنهوض 

فــــي خـــدمـــة الــــديــــن والــــوطــــن، 
ومـــــبـــــادرات جــاللــتــه الــخــيــريــة 
واإلنسانية النبيلة، ضارعًا إلى 
يحفظ  أن  وتــعــالــى  تــبــارك  اهللا 
جاللة الملك المفدى ويوفقه 
الخير  فيه  لما  خطاه  ويــســدد 

للجميع. 
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وثــمــن ســمــو الــشــيــخ ناصر 
دعــــم  خـــلـــيـــفـــة  آل  حــــمــــد  بــــــن 
الــــحــــكــــومــــة بــــقــــيــــادة صـــاحـــب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
ولــــي  خـــلـــيـــفـــة  آل  حــــمــــد  بــــــن 
الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد 
ومـــا يــقــوم بـــه فــريــق الــبــحــريــن 
الوطني للتصدي لوباء كورونا 
رئيس  العهد  ولــي  سمو  بقيادة 
يعمل  والــــذي  الـــــوزراء  مجلس 
انتشار  ومنع  الحتواء  جد  بكل 

وبــــاء كـــورونـــا (كـــوفـــيـــد-١٩) في 
الـــمـــمـــلـــكـــة، عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق كــل 
واإلجـــراءات  الدولية  المعايير 
االحترازية لمواجهة الفيروس.
جـــاء ذلـــك بــمــنــاســبــة مـــرور 
عــــــام عـــلـــى انـــــطـــــالق الــحــمــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة «فـــيـــنـــا خـــيـــر» خـــالل 
«مختبر  إنــشــاء  ســمــوه  اعــتــمــاد 
ومــــــركــــــز أبــــــحــــــاث فــــيــــنــــا خــيــر 
لألمراض المعدية والوبائيات» 
دينار  ماليين   ٣٫٥ قــدره  بمبلغ 

من مجموع تبرعات حملة فينا 
خـــيـــر، والـــتـــي بــلــغــت أكـــثـــر من 
سموه  مــؤكــدًا  ديــنــار،  مليون   ٣٨
تــواصــل  خــيــر»  «فــيــنــا  حملة  أن 
جــهــودهــا وتــســيــر وفــــق أهــــداف 
وبـــــرامـــــج مــــحــــددة بـــكـــل نــجــاح 

وتميز.
وأشــــــــــاد ســـــمـــــوه بـــالـــنـــجـــاح 
الــــبــــاهــــر والــــتــــجــــاوب مــنــقــطــع 
الــــنــــظــــيــــر الـــــــــذي أبـــــــــــداه أهــــل 
الحملة  مــع  الـــكـــرام  الــبــحــريــن 

وتقديره  خير»  «فينا  الوطنية 
قبل  مــن  القيمة  للمساهمات 
الــمــواطــنــيــن والـــتـــجـــار ورجــــال 
البنكية  والمؤسسات  األعــمــال 
والـــــمـــــصـــــرفـــــيـــــة والــــــشــــــركــــــات 
والــــجــــمــــعــــيــــات والـــمـــقـــيـــمـــيـــن 
واألفـــــــــــراد الـــــذيـــــن لــــبــــوا نـــــداء 
الـــــوطـــــن فـــــي تــــقــــديــــم الــــدعــــم 
الحملة  هـــذه  فــي  والــمــســاهــمــة 
الـــوطـــنـــيـــة والــــتــــي عـــكـــســـت مــا 
البحريني  المجتمع  به  يتميز 
األصــــيــــل مــــن قـــيـــم نــبــيــلــة فــي 
الــــخــــيــــر والـــــــبـــــــذل والــــعــــطــــاء 
والتالحم،  والترابط  والتكافل 
تخطي  مـــن  الــبــحــريــن  مــكــنــت 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــحـــديـــات.مـــن 
مصطفى  الــدكــتــور  أكــد  جانبه 
للمؤسسة  العام  األمين  السيد 
الــمــلــكــيــة لــألعــمــال اإلنــســانــيــة 
انطلقت  خير»  «فينا  حملة  أن 
لــتــحــقــيــق أهــــــداف ســامــيــة في 
لفريق  الوطنية  الــجــهــود  دعــم 
الــبــحــريــن لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
كــــورونــــا بـــقـــيـــادة ســـمـــو الــشــيــخ 
خــلــيــفــة،  آل  حـــمـــد  بــــن  نـــاصـــر 
تـــنـــفـــيـــذًا لـــتـــوجـــيـــهـــات صــاحــب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، حيث 
ملحمة  الــجــهــود  هــــذه  شــكــلــت 
وطــــنــــيــــة أبــــطــــالــــهــــا كـــــل فـــريـــق 
جهود  دعــم  أجــل  مــن  البحرين 
حفظ صحة وسالمة الجميع.

وجـــــــدد مــصــطــفــى الــســيــد 
اسهم  مــن  لكل  وتقديره  شكره 
مــؤكــدًا  خــيــر»،  «فينا  حملة  فــي 
أهــداف  وفــق  تسير  الحملة  أن 
ماضية  وهـــي  مــحــددة  وبـــرامـــج 
األهـــداف  هــذه  تحقيق  باتجاه 

الــــــتــــــي تــــحــــظــــى بـــالـــمـــتـــابـــعـــة 
الــمــســتــمــرة لــتــكــون فــي اإلطـــار 
والـــمـــضـــامـــيـــن الــــمــــحــــددة لــهــا 
لـــخـــدمـــة الـــبـــحـــريـــن وأبـــنـــائـــهـــا 
وتــــعــــزيــــز الــــجــــهــــود الـــوطـــنـــيـــة 

لسالمة صحة الجميع.
حملة  أن  إلى  السيد  وأشار 
«فــيــنــا خــيــر» حــصــدت أكــثــر من 
٣٨ مليون دينار بحريني، وذلك 
مــنــذ فــتــح بــــاب الــتــبــرعــات في 
  ٢٠٢٠ أبـــريـــل   ١٢ مـــن  الـــفـــتـــرة 
حتى اآلن ، حيث ُخصص منها 
١٨ مليون دينار لمشاريع  إفطار 
صائم، وتوزيع األغذية، وتوزيع 
كــمــامــات الـــوجـــه والــمــعــقــمــات، 
وتــــــــوزيــــــــع أجـــــــهـــــــزة الــــحــــاســــب 
اآللــــــي عـــلـــى طــلــبــة الــــمــــدارس 
والــجــامــعــات والــمــعــاهــد، ودعــم 
األسر المتضررة، ودعم العمال 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن غـــيـــر الـــمـــؤمـــن 
المنتجة،  األســر  ودعــم  عليهم، 
والمديونين  المعسرين  ودعــم 
وزارة  مـــــع  بــــالــــتــــعــــاون  وذلــــــــك 
الـــعـــمـــل  ووزارة  الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
ووزارة  االجــتــمــاعــيــة  والــتــنــمــيــة 

العدل  ووزارة  والتعليم  التربية 
واألوقــاف  اإلسالمية  والــشــؤون 
والــــتــــجــــارة  الـــصـــنـــاعـــة  ووزارة 
والــــســــيــــاحــــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
كمختبر  الــتــنــمــويــة  الــمــشــاريــع 
ومــــــركــــــز دراســـــــــــــات األمـــــــــراض 
وتطوير  والــوبــاءيــات  الــمــعــديــة 
نظام ومناهج التعليم عن بعد.
لــجــنــة  أن  الــــســــيــــد  وأكـــــــــد 
تنسيق الجهود القائمة لحملة 
في  عملها  تواصل  خير»  «فينا 
التي  المشاريع  وتنفيذ  توجيه 
تــصــب فـــي صــالــح الــمــواطــنــيــن 
والـــمـــتـــضـــرريـــن مــــن تـــداعـــيـــات 
مشيًدا  كورونا،  فيروس  جائحة 
بــالــحــرص والـــتـــجـــاوب الــكــبــيــر 
المجتمع  أفـــــراد  كـــل  قــبــل  مـــن 
ومؤسساته لإلسهام في الحملة 
والـــــنـــــابـــــع مــــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم 
لها  الــمــجــتــمــعــيــة والـــتـــي كــــان 
مختلف  رفــد  فــي  األثـــر  عظيم 
الـــجـــهـــود لــتــحــقــيــق األهــــــداف 

المنشودة.
وجـــــــدد الـــســـيـــد فــــي خــتــام 
تـــصـــريـــحـــه الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر 
حمد  بــن  نــاصــر  الــشــيــخ  لسمو 
آل خــلــيــفــة عــلــى قـــيـــادة ســمــوه 
لــحــمــلــة «فــيــنــا خـــيـــر»، وتــقــديــم 
ســمــوه الــمــثــال الــحــي لــلــقــيــادة 
بــــاألفــــعــــال والــــتــــي أعـــلـــت قــيــم 
التالحم والتآخي في المجتمع 
الـــبـــحـــريـــنـــي فــــي مـــواجـــهـــة كــل 
الــــتــــحــــديــــات تــــحــــت الـــمـــظـــلـــة 
في  الوطنية  للجهود  الجامعة 

التصدي لفيروس كورونا.

zô«N Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªëdG ≈∏Y ΩÉY Qhôe áÑ°SÉæªH
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 | سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
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 | د. مصطفى السيد.

أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية 
الــذي  الكبير  بــاالهــتــمــام  اإلنــســانــيــة  لــألعــمــال 
حمد  الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  حــضــرة  يوليه 
الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عــيــســى  بــن 
بحفظ صحة وسالمة المواطنين والمقيمين 
في مملكة البحرين، منذ بداية ظهور جائحة 
المواطنين  صحة  جاللته  وضع  حيث  كورونا، 

وأمـــــر  األولـــــــويـــــــات،  رأس  عـــلـــى  والـــمـــقـــيـــمـــيـــن 
اإلنــســان  لحماية  كــبــيــرة  مــيــزانــيــة  بتخصيص 
لتكون  الجائحة،  هذه  من  الوطني  واالقتصاد 
البحرين رائدة في التصدي لوباء كورونا على 
البحرين  مملكة  وأكــســب  العالمي،  المستوى 
منظمة  من  الدولية  واإلشــادة  الطيبة  السمعة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة بــفــضــل هــــذه الــتــوجــيــهــات 
الــســامــيــة لــحــضــرة صـــاحـــب الــجــاللــة الــمــلــك 

المفدى.

تجاه  مفخخة  طائرة  اإلرهابية  الحوثي  مليشيا  إطالق  بشدة  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانــت 
مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في اعتداء آثم يستهدف المدنيين اآلمنين 
بكفاءة  الخارجية  وزارة  تشيد  وإذ  الدولية.  للقوانين  سافًرا  انتهاًكا  ويمثل  المدنية،  والمنشآت  واألعيان 
أن  تؤكد  فهي  الطائرة،  وتدمير  اعتراض  من  تمكنت  التي  اليمن  في  الشرعية  دعم  تحالف  قوات  ويقظة 
المملكة  على  اآلثمة  اعتداءاتها  مواصلة  على  الحوثية  المليشيا  إصــرار  تعكس  اإلرهابية  األعمال  هذه 
ينهي  سلمي  حل  إلى  والتوصل  اليمن  في  الحرب  إنهاء  إلى  الرامية  الدعوات  ورفض  السعودية،  العربية 

معاناة الشعب اليمني الشقيق.
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سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  أمر 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن 
الوزراء، بتقديم الخدمات على مدار ٢٤ ساعة 
فــــي ٩ مــــراكــــز صــحــيــة بــمــخــتــلــف مــحــافــظــات 
الــمــمــلــكــة، بــمــا يــســهــم فـــي تــطــويــر واســتــدامــة 
خــــدمــــات الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي وتـــعـــزيـــز كــفــاءتــه 

تحقيًقا لألهداف المنشودة.
وأكـــــــدت الــــدكــــتــــورة جــلــيــلــة الـــســـيـــد جــــواد 
الصحية  الــرعــايــة  لمراكز  التنفيذي  الرئيس 
الصحية  الــمــراكــز  تجهيز  فــي  الــبــدء  األولــيــة، 
يوفر  بــمــا  الــســاعــة  مـــدار  عــلــى  للعمل  التسعة 
التغطية الطبية لمباشرة الحاالت المستعجلة 
تصنيف  سيتم  حيث  العائلة،  بطب  المتعلقة 
ومباشرتها بشكل مبدئي قبل  الحاالت الواردة 

المستشفيات،  إلــى  الــطــارئــة  الــحــاالت  تحويل 
بعض  خــارج  إسعاف  سيارات  توفير  سيتم  كما 

المراكز.
وأعــــربــــت الــســيــد عـــن شــكــرهــا وتــقــديــرهــا 
لــلــحــرص الــــذي أبــــداه الــفــريــق طــبــيــب الشيخ 
المجلس  رئيس  خليفة  آل  عبداهللا  بن  محمد 
سعيد  بنت  فائقة  واألســتــاذة  للصحة،  األعلى 
الــصــالــح وزيــــرة الــصــحــة، لــوضــع أمـــر صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مجلس 
الوزراء موضع التنفيذ بأعلى درجات التنسيق 
والـــتـــكـــامـــل بـــمـــا يـــعـــزز مــــن كــــفــــاءة الـــخـــدمـــات 
الصحية ويسهم في تحسين جودتها، ومتابعة 
الصحة  وزارة  مــع  المستمر  وتعاونهم  الــنــواب 
لــتــحــســيــن الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الـــمـــقـــدمـــة 

بين  المشترك  التعاون  إطــار  في  يأتي  والــذي 
وجهودهم  والتشريعية  التنفيذية  السلطتين 

المبذولة لتحقيق تطلعات المواطنين.
وأوضـــحـــت الــســيــد أن الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة 
التي ستعمل على مدار الساعة ستكون موزعة 
عـــلـــى مــخــتــلــف مـــحـــافـــظـــات الــمــمــلــكــة، وهــــي: 
البحرين  بنك  ومركز  الشمالي  المحرق  مركز 
حمد  ومركز  المحرق،  محافظة  في  والكويت 
الصحي  انجنير  يوسف  ومــركــز  الصحي  كانو 
الجنوبية،  المحافظة  فــي  عسكر  جــو  وعــيــادة 
ومركز سترة الصحي ومركز جدحفص الصحي 
جاسم  محمد  ومركز  العاصمة،  محافظة  في 
في  الصحي  جابر  الشيخ  ومركز  الصحي  كانو 

المحافظة الشمالية.

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh øe ôeCÉH
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أعـــربـــت فـــوزيـــة بــنــت عـــبـــداهللا زيـــنـــل رئــيــســة 
مــجــلــس الــــنــــواب عــــن بـــالـــغ الـــشـــكـــر والــتــقــديــر 
واألمــر  الحثيثة  والمتابعة  المتواصلة  للجهود 
الكريم الصادر من صاحب السمو الملكي األمير 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
مجلس الوزراء، بتقديم الخدمات على مدار ٢٤ 
محافظات  بمختلف  صحية  مراكز   ٩ في  ساعة 
الــمــمــلــكــة، بــمــا يــســهــم فـــي تــطــويــر واســـتـــدامـــة 
خدمات القطاع الصحي وتعزيز كفاءته تحقيًقا 

لألهداف المنشودة.
المراكز  بفتح  الكريم  األمــر  ان  إلى  وأشــارت 
سموه  حــرص  يؤكد  الساعة  مــدار  على  الصحية 
على متابعة كل ما من شأنه ضمان صحة وسالمة 
المستمرة،  الصحية  الرعاية  وتوفير  الجميع، 
مع  وتــوافــقــا  الــمــواطــنــيــن،  احــتــيــاجــات  وتحقيق 
االنجازات  مضاعفة  اجل  من  النواب،  مقترحات 
فـــي إطـــــار الـــتـــعـــاون بــيــن الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
التنموية  المسيرة  ظل  في  التنفيذية،  والسلطة 

الشاملة لجاللة الملك المفدى.
ومؤكدة الدعم النيابي لوزارة الصحة لتنفيذ 
التعاون  وتعزيز  الجهود  وتسخير  الكريم،  األمر 
لــمــا فــيــه خــيــر وصـــالـــح الـــوطـــن والــمــواطــنــيــن، 
وبـــهـــدف تــطــويــر الــخــدمــات الــطــبــيــة، واالرتـــقـــاء 
بالمسيرة الصحية الرائدة في مملكة البحرين.

مـــن جــانــبــه أشــــاد عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح 
رئيس مجلس الشورى باألمر الكريم الصادر من 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل 
ساعة   ٢٤ مــدار  على  الطبية  الخدمات  بتقديم 

في ٩ مراكز صحية بمختلف محافظات مملكة 
البحرين، مؤكدًا أن هذا األمر سيدفع بالخدمات 
لمزيد  للمواطنين  المقدمة  والصحية  الطبية 
من التميز والجاهزية، وسيعزز الرعاية الصحية 
الــمــســتــمــرة بــمــا يــعــكــس الـــحـــرص عــلــى صحة 

وسالمة المواطنين.
مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولــــي  ســمــو  إن  وقــــال 
الــــــــــــوزراء يـــتـــابـــع بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر احـــتـــيـــاجـــات 
المواطنين، ويحرص سمّوه على أن تكون جميع 
للمواطنين  متاحة  والطبية  الصحية  الخدمات 
في جميع مناطقهم، بما يعزز المسيرة المشرفة 
والمميزة للمنظومة الصحية بمملكة البحرين، 
مشيرًا إلى أن فتح هذه المراكز الصحية سيؤدي 
الخدمات  على  المواطنين  حصول  تسهيل  إلى 
ووفــق  الــســاعــة،  مـــدار  على  والــعــالجــيــة  الصحية 

معايير الجودة والكفاءة المعتمدة.
وأكد على دعم السلطة التشريعية للسلطة 
ما  كل  في  بينهما  التعاون  واستمرار  التنفيذية 
ما  وكـــل  والــمــواطــنــيــن  الــوطــن  بمصلحة  يتعلق 
يسهم في تعزيز وتطوير القطاع الطبي والصحي 
بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة من 

هذا القطاع للمواطنين والمقيمين.
على  تحرص  البحرين  مملكة  أن  إلى  وأشار 
تقديم كافة الرعاية الصحية للمواطنين، منوهًا 
الصحة  ووزارة  للصحة  األعلى  المجلس  بجهود 
في تنفيذ األوامر والتوجيهات الصادرة من سمو 
تضمن  والتي  الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي 
اســـتـــمـــراريـــة تــطــويــر الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة بما 

يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
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وزيرة  الصالح  سعيد  بنت  فائقة  رفعت 
الصحة جزيل شكرها وامتنانها إلى صاحب 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة 
بمناسبة تفضل سموه بإصدار أمره بتقديم 
مراكز   ٩ في  ساعة   ٢٤ مدار  على  الخدمات 
صحية بمختلف محافظات المملكة، األمر 
الـــذي ســـوف يسهم فــي تــطــويــر واســتــدامــة 

خدمات القطاع الصحي وتعزيز كفاءته.
وعبرت عن بالغ امتنانها لمتابعة سموه 
المواطنين  الحــتــيــاجــات  كثب  عــن  الــكــريــم 
الدائمة  سموه  توجيهات  مبينة  الصحية، 
لتكون  الخدمات الصحية  مستوى  لتطوير 

المرضى  تطلعات  لتلبي  عالية،  جــودة  ذات 
والمترددين على مختلف المرافق الصحية 

والطبية.
وأكـــــدت عــلــى الـــدعـــم الـــال مـــحـــدود من 
القطاع  تطوير  فــي  أســهــم  مما  ســمــوه  لــدن 
الــــصــــحــــي، إلــــــى جــــانــــب االهــــتــــمــــام الـــــذي 
يــلــقــاه الــقــطــاع الــصــحــي وتــوجــيــهــات سموه 
مصلحة  في  دائمًا  تصب  المستمرة والتي 
المواطنين وراحة المرضى، ومتابعة سموه 
في  الصحية  الخدمات  لتطوير  باستمرار 
مملكة البحرين وحثه على توفير كل سبل 
والمقيمين  للمواطنين  الصحية  الرعاية 
والــنــابــعــة مــن مــبــدأ الــحــرص عــلــى تطوير 

الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، حـــيـــث كـــــان لـــهـــا األثــــر 
الصحية  الخدمات  له  وصلت  فيما  البالغ 
وأصبح  مشهود  تطور  من  اليوم  والعالجية 

يضاهي الكثير من دول عالم.
وفــــي الـــخـــتـــام أعـــربـــت وزيــــــرة الــصــحــة 
«الصالح» عن بالغ تقديرها ألوامر صاحب 
التي  الــوزراء  مجلس  رئيس  الملكي  السمو 
تصب بشكل مباشر في توفير أرقى خدمات 
هذه  على  والمقيمين  للمواطنين  صحية 

األرض الطيبة. 
عــلــى  الــــصــــحــــة  وزارة  بــــــــأن  ونــــــوهــــــت 
سموه  أمـــر  بتنفيذ  لــلــبــدء  االســتــعــداد  أتـــم 
وذلك  األولية  الصحة  مراكز  مع  بالتنسيق 

للعمل  التسعة  الصحية  المراكز  لتجهيز 
عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة بـــمـــا يـــوفـــر الــتــغــطــيــة 
المستعجلة  الـــحـــاالت  لــمــبــاشــرة  الــطــبــيــة 

المتعلقة بطب العائلة. 
وأكدت على أن مسيرة العطاء مستمرة 
وســـــــوف تـــســـيـــر عـــلـــى خـــطـــى ثـــابـــتـــة ووفــــق 
جــودة  رفــع  على  تقوم  التي  الثاقبة  الــرؤيــة 
تقديم  وضمان  الصحية  الخدمات  وكفاءة 
الصحية  الــخــدمــة  مـــن  الــمــســتــويــات  أرقــــى 
والعالجية للمواطنين، لكي يبقى كما أشار 
ومؤهًال  متطورًا  دائــمــًا  القطاع  هــذا  سموه 
ومـــــعـــــززًا بـــالـــخـــدمـــات وأحـــــــدث الــتــقــنــيــات 

العالجية.

أعــــــرب مــجــمــوعــة مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس الــــنــــواب عــن 
استنكارهم وإدانتهم الشديدين الدعاءات أعضاء البرلمان 
في  كورونا  بفيروس  القائمة  الحاالت  تفّشي  عن  األوربــي، 
ه ال يوجد حاليًا  مركز اإلصالح والتأهيل، مشيرين إلى أنَّ
بــالــمــركــز أي حــالــة مــصــابــة بــالــفــيــروس، حــيــث يــتــم دوريـــًا 
التطعيمات  توفير  مع  تمييز،  دون  النزالء  جميع  فحص 
في  البحرين  مملكة  جدية  يؤّكد  الــذي  األمــر  المجانية، 

توفير رعاية صحّية كاملة للجميع.
بعض  ادعــــــاءات  عــلــى  ردًا  رســمــيــة  رســـالـــة  فـــي  وأّكــــــدوا 
الموضوع  مع  التعامل  ضــرورة  األوروبــي،  البرلمان  أعضاء 
في إطاره الصحيح ودون أي محاوالت للتسييس، وخاصة 
أبوابها  تفتح  البحرين  فــي  والتأهيل  اإلصـــالح  مــراكــز  أن 
زيارة  بأي  وترّحب  الحقوقية،  المنظمات  لكافة  وبانتظام 
لوفد البرلمان األوروبي لإلطالع على الصورة الصحيحة 

للبرلمان ولألوضاع العامة الحقوقية في البحرين.
ــــــه الـــرســـالـــة كـــل مـــن الــنــائــب الــمــهــنــدس محمد  ووجَّ
الــدوســري،  يــوســف  عيسى  والــنــائــب  البوعينين،  السيسي 
والــنــائــب بــدر ســعــود الـــدوســـري، والــنــائــب غـــازي فيصل آل 
رحــمــة، والــنــائــب فــاطــمــة عــبــاس الــقــطــري، والــنــائــب عمار 
د.  والنائب  الــذوادي،  أحمد  يوسف  والنائب  البناي،  أحمد 

سوسن محمد كمال. 
وجاء نّص الرسالة كاآلتي: 

أبــريــل   ٢٢ بــتــاريــخ  الــمــنــشــور  بيانكم  بــاهــتــمــاٍم،  تابعنا 
بــشــأن  الــعــمــيــق  الــقــلــق  عـــن  إعــرابــكــم  والــمــتــضــّمــن   ،٢٠٢١
في  كورونا  فيروس  لتفشي  البحرين  مملكة  حكومة  إدارة 

ما سجن جو. السجون، السيَّ
وإذ نقّدر اهتمامكم بالشأن البحريني ومتابعتكم لكل 
ما من شأنه تأكيد احترام حقوق اإلنسان، فإننا وباعتبارنا 
أعضاء منتخبين من الشعب في مجلس البحرين النيابي، 

نؤّكد ما يلي:
واألمن  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة  قامت  أوًال: 
الوطني بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس بزيارٍة 
إلـــى مــركــز إصــــالح وتــأهــيــل الـــنـــزالء فـــي «جـــــو»، واطــلــعــت 
للنزالء  المقّدمة  والخدمات  بالمركز  العام  الوضع  على 
ة للحد من انتشار فيروس  واإلجراءات االحترازّية المطبقَّ
كـــورونـــا، والــتــي ســاهــمــت بــشــكــٍل جـــاد فــي احــتــواء الــمــرض 

والسيطرة على الوضع سريعًا وبشكٍل كبير.
قتها  طبَّ التي  والتدابير  االحترازّية  اإلجــراءات  ثانيًا: 
اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل وبشكٍل استباقي منذ ما 
الة في التعامل مع الموقف،  يزيد على عاٍم كامل، كانت فعَّ
خالل  عليه  اطلعنا  الذي  الميداني  الوضع  يؤكّده  ما  وهو 

الزيارة.
والــحــاالت  مطمئن،  لــلــنــزالء  الصحي  الــوضــع  ثــالــثــًا: 
مركز  لخارج  نقلها  تــمَّ  كورونا  بفيروس  قائمة  كانت  التي 
اإلصالح والتأهيل لتلّقي الرعاية في أحد المراكز الطبية 

المتخّصصة للحجر االحترازي.
رابــــعــــًا: حــالــيــًا ال يــوجــد بــمــركــز اإلصـــــالح والــتــأهــيــل 
الــمــراكــز  إدارة  أن  إذ  كـــورونـــا،  بــفــيــروس  مــصــابــة  حــالــة  أي 
النزالء  لكافة  فحوصات  بــإجــراء  دوريـــاً  تقوم  ة  اإلصالحيَّ
األمر  المجانية،  التطعيمات  كافة  توفير  مع  تمييز،  دون 
الذي يؤّكد جدية المملكة في توفير رعاية صحّية كاملة.

خـــامـــســـًا: نــعــتــقــد أنــــه مـــن األولـــــى واألجــــــدر قــيــامــكــم 
بــإحــصــاء عـــدد الـــحـــاالت الــُمــصــابــة بــفــيــروس كـــورونـــا في 
سجون دول االّتحاد األوروبي، والتي يوجد لها ممثلون في 
ببلدانكم  المشكلة  تلك  معالجة  على  والعمل  برلمانكم، 

والتي فاقت الكثير من الدول النامية.
سادسًا: نؤكد أنَّ المصادر التي يتم استقاء المعلومات 
البحرين،  فــي  األوضــــاع  لمعرفة  عليها  واالســتــنــاد  منها 
المعلومات  لحجم  نــظــرًا  وذلــك  دقيقة،  غير  مــصــادر  هــي 
األوروبــي  البرلمان  أساسها  على  استند  والتي  المغلوطة 
في  شعبية  مــظــاهــرات  لــوجــود  زعــمــه  مــع  وذلـــك  بيانه  فــي 
الشوارع األمر الذي يمكن أن ينفيه أي مواطن ناهيك عن 

المجلس النيابي المنتخب.
ســابــعــًا: نـــرى أنـــه لــمــن الــتــجــّنــي أن يــزعــم الــبــرلــمــان 
األوروبي في بيانه وجود نزالء في المراكز اإلصالحية تمت 
كممثلين  نحن  ننفيه  الذي  واألمر  محاكمة،  دون  إدانتهم 
ونعمل  منكم  مواطنينا  على  حرصًا  أشد  فنحن  للشعب، 
في سعي دؤوب لتعزيز المبادئ الدستورّية وتفعيل اآلليات 
رصدناها  التي  فالحقائق  اإلنــســان،  حقوق  تحفظ  التي 
كافة  فــي  هم  متَّ فكل  الــمــزاعــم  تلك  مصداقية  عــدم  تؤكد 
كافة  توفير  مــع  عــادلــة  محاكمة  محاكمته  تتم  القضايا 
في  تطبيقه  تمَّ  ما  وذلــك  العدالة  تحقق  التي  الضمانات 

كافة المحاكمات، خصوصًا وإن السلطة القضائية سلطة 
تشريعية  أو  كانت  تنفيذية  سلطة  ألي  يمكن  ال  مستقلة 
لضمان  وذلــك  القضائية،  السلطة  أعمال  في  تتدخل  أن 

استقالل ونزاهة القضاء مع تعزيز التعاون بينها.
ثامنًا: يجب على البرلمان األوروبي والذي هو نموذج 
بحريني  مجلس  وجـــود  يحترم  أن  للديمقراطية  واضـــح 
منتخب بإرادٍة شعبية حرة وسط انتخابات نزيهة وهو فقط 
من ُيمّثل البحرين وشعبها بكافة أطيافه، وال صوت داخليًا 
كان أو خارجيا يعلو على صوت مجلس النواب البحريني 
الــتــواصــل  يــعــّزز  أن  األوروبـــــي  الــبــرلــمــان  وعــلــى  المنتخب، 
ل للحقائق  الحقيقي مع مجلس النواب البحريني للتوصُّ
عنه  واستعاض  يتم؛  لم  ما  وهو  الصحيحة  مصادرها  من 
بااللتفات ألصوات النشاز واإلرهابيين الفارين من العدالة 

والتي تنقل صورا أحادية متحاملة وغير واقعية.
تاسعًا: ُنذّكر البرلمان األوروبي أنَّ السلطة المنتخبة 
والــتــي تــمــّثــل كــافــة أطــيــاف الــشــعــب الــبــحــريــنــي، كــانــت قد 
أرســـلـــت بــيــانــا يــوضــح الـــصـــورة الــحــقــيــقــيــة لـــألوضـــاع في 
البحرين دون تهويل من خالل االعتماد على مصادر غير 
المجلس  أعــضــاء  مــن  كبير  عــدد  قــام  بالعكس  بــل  نزيهة، 
والــدفــاع  الــخــارجــيــة  الــشــؤون  لجنة  وبــاألخــص  المنتخب 
إليها  أشــــار  الــتــي  الــبــنــود  كــافــة  بتفنيد  الــوطــنــي  واألمـــــن 
الــبــرلــمــان األوروبـــــي فــي بــيــانــه الــســابــق، والــتــي تبين عــدم 

صحتها وعدم مطابقتها للواقع.
البحريني  النواب  مجلس  في  وكأعضاء  فإننا  وأخيرًا 
الصحيح  إطـــاره  فــي  الــمــوضــوع  مــع  التعامل  إلــى  نتطّلع 
اإلصالح  مراكز  أن  وخاصة  للتسييس،  محاوالت  أي  ودون 
لكافة  وبــانــتــظــام  أبــوابــهــا  تفتح  الــبــحــريــن،  فــي  والــتــأهــيــل 
البرلمان  لوفد  زيــارة  بــأي  ونرحب  الحقوقية،  المنظمات 
األوروبــــــي لـــإلطـــالع عــلــى الـــصـــورة الــصــحــيــحــة لــلــبــرلــمــان 
ان  مــؤكــديــن  الــبــحــريــن،  فــي  الحقوقية  الــعــامــة  ولــألوضــاع 
بالبرلمان  البحريني  النواب  مجلس  تربط  التي  العالقة 
األوروبي هي عالقة احترام متبادل ويطمح المجلس إلى 
تعزيز تلك العالقة ورفدها آلفاق أرحب، إال أن التدخالت 
ومــحــاوالت  للبحرين  الــداخــلــيــة  الـــشـــؤون  فــي  الــمــســتــمــرة 
فرض الوصاية على الشعب البحريني الذي يمثله مجلس 

منتخب هو أمر مرفوض جملة وتفصيًال. 
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الشيخ  طبيب  الفريق  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  رفع 
محمد بن عبداهللا آل خليفة عظيم الشكر واالمتنان إلى صاحب 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
توجيهاته  بإصدار  سموه  تفضل  بمناسبة  الــوزراء  مجلس  رئيس 
مراكز   ٩ في  ساعة   ٢٤ الـ  مــدار  على  الخدمات  بتقديم  الكريمة 
تطوير  فــي  يسهم  بما  المملكة،  محافظات  بمختلف  صحية 
واستدامة خدمات القطاع الصحي وتعزيز كفاءته وستسهم في 
تحقيق التغطية الصحية الشاملة وفق أعلى المعايير الصحية 
بما يعزز من إنجازات المملكة على صعيد التنمية المستدامة.

من  الصحي  القطاع  يلقاه  الــذي  واالهتمام  الدعم  وثمن 
لدن حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى ومن لدن سمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء لالرتقاء بجودة الخدمات الصحية 
التنمية  أهـــــداف  يــجــســد  وبــمــا  والــمــقــيــم  لــلــمــواطــن  الــمــقــدمــة 

نقلة  شك  بال  ستمثل  والتي  الغالية،  مملكتنا  في  المستدامة 
نوعية تاريخية لمسيرة الخدمات الصحية العريقة كما تشكل 
ركيزة إضافية من ركائز النهضة الشاملة واإلنجازات الشامخة 
التي تحققها مملكتنا الغالية في جميع الميادين والمستويات.
ولي  الملكي  السمو  صاحب  توجيهات  صدور  منذ  أنه  وأكد 
للصحة  األعلى  المجلس  باشر  الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد 
بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ اإلجراءات الالزمة للبدء 
بتنفيذ توجيهات سموه السديدة، والتي تعكس الحرص الشديد 
والمقيمين  المواطنين  وصحة  سالمة  على  سموه  يوليه  الذي 

بمملكة البحرين.
في  راســخ  نهج  المواطنين  لتطلعات  االستجابة  إّن  وقــال 
والسرور  الفرح  التوجيهات  هذه  أدخلت  حيث  البحرين،  مملكة 
إلى جميع المواطنين كونها ستمثل تعزيزا لمستوى الخدمات 

على  العبء  وتخفف  المملكة،  توفرها  التي  المتميزة  الصحية 
المستشفيات لكون مراكز الرعاية األولية تشكل البوابة األولى 
لــلــتــعــامــل مـــع األهـــالـــي، خــصــوصــا مـــع  قـــرب تــطــبــيــق الــضــمــان 
الــصــحــي الــوطــنــي الـــــذي يــســعــى إلــــى تــحــقــيــق أقـــصـــى درجــــات 
والكفاءة  الــجــودة  معايير  وفــق  الصحية  الخدمات  مــن  الــرضــا 

والتنافسية.
الــرعــايــة  مـــراكـــز  وإدارة  الــصــحــة  وزارة  تــكــلــيــف  إلـــى  وأشـــــار 
التسعة  الصحية  الــمــراكــز  تجهيز  فــي  الــبــدء  األولــيــة  الصحية 
لمباشرة  الطبية  التغطية  يوفر  بما  الساعة  مــدار  على  للعمل 
سيتم  حــيــث  الــعــائــلــة،  بــطــب  المتعلقة  المستعجلة  الـــحـــاالت 
تحويل  قبل  مبدئي  بشكل  ومباشرتها  الواردة  الحاالت  تصنيف 
سيارات  توفير  سيتم  كما  المستشفيات،  إلى  الطارئة  الحاالت 

إسعاف خارج بعض المراكز بالتعاون مع اإلسعاف الوطني. 
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أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن 
الحكومة حريصة على االستخدام األمثل 
والستيعاب  والــمــالــيــة  الــبــشــريــة  لــلــمــوارد 
ازدياد عدد األطباء الخريجين سنويا بما 
فقد  لــذا  المتوافرة،  الشواغر  عــدد  يفوق 
على  العمل   ٢٠١٥ عام  منذ  الــوزارة  ارتــأت 
فــصــل تــدريــب األطـــبـــاء حــديــثــي الــتــخــرج 
عــــن تـــوظـــيـــفـــهـــم، وذلــــــك تـــنـــفـــيـــذا لـــقـــرار 
أن  موضحة  الشأن،  بهذا  الــوزراء  مجلس 
عالميا  اتباعه  يتم  الــذي  هــو  النهج  هــذا 
المعتمدة  والنظم  المعايير  ألحــد  وفقا 
فــي الــطــب الــبــشــري وطـــب األســـنـــان، مما 
ســيــســهــم فـــي االرتــــقــــاء بـــجـــودة الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة وتـــنـــمـــيـــة الـــــــكـــــــوادر الـــطـــبـــيـــة 
الــبــحــريــنــيــة.. جـــاء ذلـــك ردا عــلــى ســؤال 
المؤيد  منى  الشورى  عضو  من  برلماني 
حول خطة الوزارة لتدريب خريجي الطب 
لشغل  لتأهليهم  العمل  عــن  والعاطلين 
الحكومية  المستشفيات  فــي  الــوظــائــف 
البحرينيين  األطــبــاء  وإحـــالل  والخاصة 
بدال من األطباء األجانب في المستقبل.
وقالت الوزيرة إن اختيار األطباء يكون 
قائما على أسس ومعايير معتمدة تضمن 
برنامج  لكل  المناسبة  الــكــفــاءات  انتقاء 
المنافسة  روح  وخــلــق  الــعــدالــة  وتــضــمــن 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى الــــمــــؤهــــل فـــــي الــــمــــدة 

الــمــحــددة لــلــبــرنــامــج مــمــا يــعــزز الــجــديــة 
لدى  بالمسؤولية  والحس  التحصيل  في 
ينعكس  بــدوره  والــذي   المتدرب  الطبيب 
على جودة المخرجات في التدريب الطبي 

والرقي بالخدمات الطبية المقدمة.
سنويا  تعلن  الــــوزارة  أن  إلــى  وأشـــارت 
التخرج  حديثي  لألطباء  تدريبية  برامج 
بفرعيه الطب البشري وطب األسنان في 
الصحية  للتخصصات  العلمية  المجال 

حيث  ســـنـــوات،   ٦  -٤ بــيــن  تـــتـــراوح  مــدتــهــا 
الشواغر  لشغل  الخريجون  سنويا  يتقدم 
التدريبية بحسب اإلعالن وهذه الشواغر 
محدودة بحسب الموارد المتاحة والقدرة 
ومعايير  اشــتــراطــات  ضمن  االستيعابية 
المتعاقد  والجامعات  العلمية  المجالس 
على  المتقدمين  جميع  ويحصل  معها، 
المقاعد  على  للتنافس  متساوية  فــرص 
الــــتــــدريــــبــــيــــة والـــــــدخـــــــول فـــــي إجــــــــــراءات 

االمتحان والمفاضلة ليتم بعدها اختيار 
األفضل واألكفأ.

وحــــول مـــا يــتــعــلــق بــتــدريــب األطــبــاء 
الــصــحــة  وزارة  أن  أوضـــحـــت  الــعــاطــلــيــن، 
اتــفــاقــيــة  بــتــوقــيــع   ،٢٠١٩ عــــام  فـــي  قــامــت 
بــيــن كـــل مـــن صـــنـــدوق الــعــمــل (تــمــكــيــن، 
جـــامـــعـــة الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي والــمــجــلــس 
األعـــلـــى لــلــصــحــة لــتــدريــب وتــوظــيــف ٨٠ 
شــهــادة  عــلــى  لــلــحــصــول  بــحــريــنــيــا  طبيبا 
الــدبــلــومــا  أو  اإلكــلــيــنــيــكــيــة  الــمــاجــســتــيــر 
وتنتهي  الــعــائــلــة  الــطــب  فــي  االكلينيكية 
هذه االتفاقية بمرور سنتين على توظيف 
آخر مستفيد في هذا البرنامج وذلك بعد 
اجتياز التدريب، الفتة إلى التزام الوزارة 
خالل هذا البرنامج استقطب ٤٠ متدربا 

في عام ٢٠١٩ و٤٠ متدربا في ٢٠٢٠.
هـــذه  مــــن  الــــهــــدف  أن  إلـــــى  وأشــــــــارت 
بعد  البحرينيين  األطباء  تأهيل  البرامج 
التخرج لرفع كفاءتهم اإلنتاجية وقدرتهم 
وتوفير  العمل  ســوق  فــي  المنافسة  على 
لهم  المناسبة  البيئة  وتهيئة  عمل  فرص 
من  للتوظيف  األفــضــل  الخيار  لجعلهم 
قبل ًأصحاب العمل ورفع الميزة النسبية 
األجــانــب  األطــبــاء  مــن  غيرهم  على  لهم 
ضمن خطة استراتيجية تحدد اتجاهات 
البشرية  الموارد  تنمية  بخصوص  العمل 

ودعم القطاع الخاص.
إلحالل  الـــوزارة  بخطة  يتعلق  وفيما 
الــطــبــيــب الــبــحــريــنــي بـــدال مـــن األجــنــبــي 
أشــــــارت وزيــــــرة الــصــحــة إلــــى أن الــــــوزارة 
تعمل بشكل مستمر فيما يتعلق ببحرنة 
الـــوظـــائـــف وبـــحـــســـب خــطــتــهــا بــتــوظــيــف 
وتدريبهم  وتأهيلهم  البحرينية  الــكــوادر 
األجانب  الموظفين  من  بــدال  إلحاللهم 
والتي تعمل بكفاءة  بجميع التخصصات 
لــتــوفــيــر الـــخـــدمـــات الــنــوعــيــة لــلــمــرضــى، 
الفتة إلى أن الوزارة حين تعلن الوظائف 
تعلن  فإنها  المتبع  النظام  وفق  الشاغرة 
وإن  المطلوبة،  التخصصات  الستقطاب 
البحريني  المواطن  لــدى  متوافرة  كانت 
فــــإن األولــــويــــة تــعــطــى لــــه، ويـــتـــم اخــتــيــار 
األكــــفــــأ مــنــهــم بـــعـــد اجـــتـــيـــاز االمـــتـــحـــان 
في  واضعين  الوظيفة،  لشغل  المطلوب 
لدى  الخبرة  وسنوات  المؤهالت  االعتبار 

المرشحين.
وكــشــفــت عــــن  الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة 
تواجه  والــتــي  الدقيقة  التخصصات  فــي 
نــقــصــا فـــي الــــكــــوادر الــطــبــيــة الــبــحــريــنــيــة 
في  طبيبا   ٣٦ ابتعاث  تم  حيث  المؤهلة، 
خالل  الــخــارج  في  الدقيقة  التخصصات 
ابتعاث  يتم  أن  المؤمل  ومن   ٢٠١٨-٢٠٢٠

١٥ طبيبا خالل عام ٢٠٢١. 

كــشــف الــمــهــنــدس بـــاســـم بن 
يـــعـــقـــوب الـــحـــمـــر وزيــــــر اإلســـكـــان 
اإلسكانية  المعامالت  حجم  عن 
االلكترونية  المنصة  خــالل  مــن 
من  األول  الـــربـــع  خـــالل  لـــلـــوزارة 
العام الحالي، والتي بلغت ٦٩٣١٢ 
ألـــــف زائــــــر إلجـــــــراء الــمــعــامــالت 
االلـــكـــتـــرونـــيـــة، وذلـــــك ســعــيــًا من 
الوزارة للتسهيل على المواطنين 
فــــــــي إنــــــــــجــــــــــازات مــــعــــامــــالتــــهــــم 
وبــــالــــحــــصــــول عــــلــــى الــــخــــدمــــات 
اإلســــكــــانــــيــــة بـــطـــريـــقـــة ســـريـــعـــة 
يتماشى  وبما  للجميع،  ومناسبة 
لصاحب  المستقبلية  الــرؤى  مع 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء لتطوير منظومة 

العمل الحكومي الشامل.
للحرص  اإلسكان  وزيــر  ونــوه 
للنظم  األمــثــل  االســتــثــمــار  عــلــى 

مجال  في  واإللكترونية  التقنية 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة والـــتـــي 
الحكومة،  برنامج  عليها  يحرص 
وذلك لضمان سير العمل بصورة 
طــبــيــعــيــة داخــــــل الـــــــــــوزارة، وبــمــا 
واإلجـــراءات  التدابير  مع  يــتــواءم 
الــوقــائــيــة الــمــوصــى بــهــا مــن قبل 
الـــــفـــــريـــــق الـــــوطـــــنـــــي لـــمـــكـــافـــحـــة 
جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» فــــي مــخــتــلــف 
الخدمات واألنشطة والمراجعات 
الــمــرتــبــطــة بــعــمــل الــــــوزارة، حيث 
تحرص الوزارة حاليا على تقديم 
كــــل الـــخـــدمـــات اإلســـكـــانـــيـــة عــبــر 
ستكون  كما  االلكتروني،  الموقع 
قـــريـــبـــا مـــتـــاحـــة عـــبـــر تــطــبــيــقــات 
الــــهــــواتــــف الـــنـــقـــالـــة واألجـــــهـــــزة 
إلى  الحاجة  دون  من  المحمولة 

الحضور الفعلي للوزارة.
رصدتها  التي  األرقــام  وتشير 
الوزارة إلى أن عدد المستخدمين 

الجدد خالل الربع األول من العام 
٢٠٢١ بلغ ٥٩٨٥١ مستخدمًا، من 
يتجاوز  عدد  على  االطــالع  خالل 
تضم  الكترونية  صفحة   ٣٦٧٦٧٣
حزمة من الخدمات والتسهيالت 

لــلــمــراجــعــيــن أصـــحـــاب الــطــلــبــات 
اإلسكانية الحالية والجديدة.

وأكد وزير اإلسكان الجاهزية 
التعامل  في  الوزارة  لدى  الكاملة 
مع كل الخيارات، وضمن مختلف 
الجائحة  تفرضها  التي  الظروف 
استراتيجيتها  على  بناء  علينا، 
وتسريع  استدامة  تستهدف  التي 
وتيرة السكن المالئم للمواطنين 
تحويل  خــالل  مــن  المستحقين 
حالية  مكتسبات  إلــى  التحديات 
ومــســتــقــبــلــيــة تــضــاف إلـــى رصــيــد 

إنجازات الوزارة.
وأشــــــــار وزيــــــر اإلســـــكـــــان إلـــى 
اإلســكــانــيــة  الــبــيــانــات  قـــاعـــدة  أن 
بمختلف  مــرتــبــطــة  اإللــكــتــرونــيــة 
الـــجـــهـــات لــتــتــكــامــل مــــع قـــواعـــد 
الـــبـــيـــانـــات الــتــابــعــة لــلــعــديــد من 
الحكومية  والمؤسسات  الـــوزارات 
مما يوفر بيانات محدثة ودقيقة 

بــــــصــــــورة مــــســــتــــمــــرة، وبـــالـــتـــالـــي 
الـــطـــلـــبـــات  أصـــــحـــــاب  يـــحـــتـــاج  ال 
الفعلي  الحضور  إلــى  اإلسكانية 
لــــــلــــــوزارة بـــمـــا يـــســـهـــم بــتــقــلــيــص 
 ٪٧٥ إلـــــــى  الــــمــــراجــــعــــيــــن  نـــســـبـــة 
وبالتالي زيادة اإلنتاجية والوقت 
الــمــخــصــص الســـتـــكـــمـــال انـــجـــاز 
وتدقيقها  اإلسكانية  المعامالت 

بشكل أسرع.
الخدمات  أن  بالذكر  الجدير 
التي تقدمها الوزارة عبر منصتها 
تقديم  خدمة  تشمل  االلكترونية 
الطلبات  وتحديث  جــديــد،  طلب 
القائمة، إلى جانب خدمة تقديم 
من  للمنتفعين  الــصــيــانــة  طــلــب 
يقدم  كما  اإلسكانية،  المشاريع 
الــــمــــوقــــع خـــــرائـــــط تــخــصــصــيــة 
للوحدات والشقق السكنية، والرد 
عـــلـــى اســـتـــفـــســـارات ومـــالحـــظـــات 
الــمــراجــعــيــن عــلــى مــــدار الــســاعــة 

مــن خـــالل خــدمــة «تــحــت أمـــرك» 
االلــــكــــتــــرونــــيــــة والـــــتـــــي تــخــتــص 
العاجلة  اإلنــســانــيــة  بــالــخــدمــات 
يحتوي  كما  الــطــلــبــات،  ومتابعة 
شاملة  مــعــلــومــات  عــلــى  الــمــوقــع 
حـــول بــرنــامــج «مـــزايـــا» بــمــا فيها 
الممولين والمطورين العقاريين 
وطـــــــــــرق االســـــــتـــــــفـــــــادة وشـــــــــروط 

االستحقاق لهذا البرنامج. 
البوابة  موقع  مع  وبالشراكة 
اإللكترونية  للحكومة  الوطنية 
تــقــدم الــــــوزارة كــذلــك ٥ خــدمــات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن وهـــي 
خـــدمـــة «تــقــديــم طــلــب إســكــانــي» 
الطلبات  عن  «االستعالم  وخدمة 
اإلســـكـــانـــيـــة» وخــــدمــــة «تــحــديــث 
بــــيــــانــــات االتــــــصــــــال والــــحــــســــاب 
الــبــنــكــي»، وخــدمــة «تــقــديــم طلب 
مــــزايــــا» وخــــدمــــة «تـــقـــديـــم طــلــب 

تمويل».

مصورة  ومقاطع  صــورا  مــؤخــرا  المواطنون  تـــداول   *
لــــعــــدد مــــن الـــمـــقـــاهـــي فــــي ضـــاحـــيـــة الــــســــيــــف، تــخــالــف 
الالزمة  اإلجــراءات  اتخاذ  دون  من  الصحية،  االشتراطات 
المسموح  بالعدد  وااللتزام  االجتماعي،  التباعد  لتطبيق 
عدم  وكذلك  الطاوالت،  على  والجلوس  المطعم،  لدخول 

قياس الحرارة للمترددين عليها.
كما أن هناك أناسا متهاونين ومستهترين، غير مبالين 
بصحتهم، أو اإلضرار بصحة اآلخرين، هناك أيضا فئة أو 
قطاع عريض يمكنه أن يلعب دورا إيجابيا حيال ما نمر به 
من ظروف صعبة اليوم، وذلك حين شن هؤالء حملة على 
الــتــجــاوزات،  تلك  مــن  بالحد  مطالبين  الــتــواصــل  مــواقــع 
وخــاصــة مــع ارتــفــاع أعـــداد اإلصــابــات مــؤخــرا، مناشدين 
لوقف  الالزمة  التدابير  باتخاذ  والصحة  التجارة  وزارتــي 
هـــذا الــعــبــث لــتــلــك الــمــقــاهــي، الــتــي تــجــاهــلــت توجيهات 
الفريق الوطني الطبي بالحفاظ على تطبيق اإلجراءات 

االحترازية.
اإلبقاء  أجل  من  وسعها  في  ما  كل  الدولة  بذلت  لقد 
على حياة المواطنين والمقيمين على أراضيها، والحفاظ 
اللعين  الفيروس  هذا  النتشار  والتصدي  أرواحــهــم،  على 
الذي استوحش في الفترة األخيرة بصورة الفتة وخطيرة، 
لذلك يبقى أقل ما يمكن أن نفعله هو تقدير تلك الجهود 
عليها،  القائمين  مع  جنب  إلــى  جنبا  والــوقــوف  الجبارة، 

والتعاون معهم للوصول إلى أقل الخسائر.
* شــدنــي كــثــيــرا وغــيــري كــذلــك، قــيــام إحـــدى كنائس 
رمضان  شهر  بمناسبة  مبناها  بتزيين  الحبيبة  القاهرة 
الهالل  وضع  الزينة  تلك  بين  ومن  رائعة،  بصورة  الكريم 

وهو يحتضن الصليب.
لــقــد قـــدمـــت تــلــك الــكــنــيــســة أجـــمـــل صــــور الــتــســامــح 
إلى  موجهة  رسالة  وهي  واحترامه،  اآلخر،  مع  والتعايش 
ذوي النفوس المريضة الذين ال هم لهم سوى بث مشاعر 

الفتنة وتأجيج نوازع الطائفية بين خلق اهللا. 
* تــوقــفــت عــنــد تــويــتــة ســاخــرة يــقــول صــاحــبــهــا نصا 

وباللهجة المصرية الدارجة:
«لــمــا شــفــت شــريــهــان بــتــحــكــي حــكــايــتــهــا فـــي إعــالنــهــا 
صعبت  الحالي،  رمضان  شهر  خــالل  يــذاع  الــذي  الشهير 
مليون   ٣٤ فيه  واخــدة  أنها  عرفت  حين  ولكن  أوي،  عليا 

جنية، صعبت عليا نفسي»!
بالطبع كل من يقرأ هذه التويتة سوف يبتسم تماما 
ليس  بالفعل  عليا  صــعــب  الـــذي  ولــكــن  مــعــي،  حـــدث  كــمــا 
نفسي وإنما هو إهدار هذا المبلغ الضخم لصالح إعالن 
واحـــد عــن شــركــة اتــصــاالت تجني الــمــاليــيــن مــن األربـــاح 
ســنــويــا، وكـــان األجــــدر بــهــا أن تــوجــه تــلــك الــمــاليــيــن إلــى 
أعمال خيرية لصالح فئات ال تجد حتى قوت يومها، وهي 
رسالة تفوق في معانيها كل أنواع الدعايات التي يمكن أن 
تلجأ إليها، ألنها في النهاية اختارت التجارة مع الخالق 

سبحانه وتعالى، والتي ال تحصى عوائدها وال تعد.
الحالي  رمــضــان  شهر  خــالل  الــعــام  هــذا  دعــايــات  نعم، 
تعد األجمل واألرقى مقارنة بأي عام مضى، حيث يشارك 
والعرب،  المصريين  الفنانين  وأشهر  كبار  من  نخبة  بها 
يمكن  أنــه  سنويا،  بنا  الحال  هو  كما  ونؤكد  نعود  ولكننا 
تسخير تلك الميزانيات الضخمة التي ترصد لها لصالح 
هذا  روح  مــع  يتماشى  أمــر  وهــو  والمحتاجين،  الــفــقــراء 

الشهر الكريم.
وكل عام والجميع بخير.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين
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أكـــــد جــمــيــل حــمــيــدان 
وزيـــــــــر الــــعــــمــــل والـــتـــنـــمـــيـــة 
الــــــــوزارة  أن  االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ســـعـــت لـــلـــبـــدء فــــي تــنــفــيــذ 
الوطني  الــمــرصــد  مــشــروع 
نوفمبر  فــي  الــعــمــل  لــســوق 
يـــتـــم  لـــــــم  ولــــــكــــــن   ،٢٠١٤
اســتــكــمــال الــعــمــل بــه نظرا 
الـــى صــــدور الــمــرســوم رقــم 
نقل  بشأن   ،٢٠١٥ لسنة   ٣٣
اخــــتــــصــــاصــــات الـــمـــجـــلـــس 
المهني  لــلــتــدريــب  األعــلــى 
إلـــــــــــى صـــــــــنـــــــــدوق الــــعــــمــــل 
 ،٢٠١٥ أكتوبر  في  «تمكين» 
حيث أصبح تمكين صاحب 
المشروع سواء في التمويل 

مجلس  عضو  من  برلماني  سؤال  على  ردا  ذلك  جاء  اإلدارة،  في  أو 
الــشــورى صــبــاح ســالــم الــدوســري بــشــأن الــمــرصــد الــوطــنــي لحقوق 

اإلنسان.
وأشــــــار الــــوزيــــر إلــــى أن الــمــجــلــس األعـــلـــى لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم 
والتدريب أصدر قرارا في ٢٠١٩ لتكليف هيئة المعلومات والحكومة 
مهارات  منصة  تنفيذ  في  للشروع  عمل  فريق  بتشكيل  االلكترونية 
التوظيف، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وذلك في ضوء 
تنفيذها  يتم  التي  المدرسي  بعد  ما  التعليم  استراتيجية  مشاريع 
من قبل المجلس برئاسة ومتابعة سمو نائب رئيس الوزراء الشيخ 
إلكترونية  منظومة  عن  عبارة  وهــي  خليفة،  آل  مبارك  بن  محمد 
تعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة ألهم المهارات والوظائف 
التي يتطلبها سوق العمل لتساعد في رسم السياسات المستقبلية 
تطوير  وكذلك  العالي،  التعليم  ومؤسسات  الحكومية  للمؤسسات 
مخرجات التعليم بما يخدم احتياجات سوق العمل وتعتبر الوزارة 
شريكا أساسيا في إطالق المنصة وتغذيتها والمؤشرات المطلوبة.
الــوزارة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  على  جــاٍر  العمل  أن  وأوضــح 
التنسيق  آليات  لوضع  االلكترونية  والحكومة  المعلومات  وهيئة 
لتنظيم  تنسيقية  اجتماعات  عقد  بالفعل  تم  وقــد  الجهتين  بين 
والحكومة  المعلومات  وهيئة  الـــوزارة  بين  المعلومات  تــبــادل  آلية 
االلكترونية، حيث من المتوقع االنتهاء من المنصة وإطالقها في 

منتصف العام الحالي. 
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 | وزير العمل.

أكد علي بن صالح الصالح 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى أن 
لحضرة  اإلصـــالحـــي  الــمــشــروع 
حمد  الملك  الــجــاللــة  صــاحــب 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
الــمــفــدى فــتــح مـــســـاراٍت عــديــدة 
أمــــــام الـــصـــحـــافـــة الــبــحــريــنــيــة؛ 
لــــمــــمــــارســــة دورهــــــــــــا الــــوطــــنــــي 
الدفع  في  واإلســهــام  المسؤول، 
بــعــجــلــة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
نحو مزيٍد من النجاح والتقدم، 
تحققها  التي  المنجزات  وإبراز 
المجاالت  في  البحرين  مملكة 
كــــــافــــــة، مــــثــــمــــًنــــا دعــــــــم جـــاللـــة 
الــمــلــك الــمــفــدى وتــأكــيــده على 
المسؤول  والــرأي  الكلمة  حرية 
وسائل  مختلف  تــمــارســه  الـــذي 

اإلعالم.
وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لــــرئــــيــــس 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى بــمــنــاســبــة 
االحــــتــــفــــاء بــــالــــيــــوم الـــعـــالـــمـــي 
لحرية الصحافة، الذي يصادف 
عــام،  كــل  مايو  شهر  مــن  الثالث 

أعــــــرب عــــن الـــفـــخـــر واالعــــتــــزاز 
بــــالــــدور الــمــســانــد الـــــذي تــقــوم 
بــه الــحــكــومــة، بــرئــاســة صاحب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن 
رئيس مجلس الوزراء، وحرصها 
حرية  ومــبــادئ  قيم  تعزيز  على 
الـــــــــــرأي والــــتــــعــــبــــيــــر، وتـــطـــويـــر 
للممارسات  المنظمة  القوانين 
والمؤكدة  الحديثة،  اإلعالمية 
البّناء  والتنسيق  التعاون  على 
شريكة  أداة  الــصــحــافــة  لــجــعــل 
وأســـــاســـــيـــــة لــــنــــجــــاح الـــخـــطـــط 
والبرامج التنموية في المملكة.

وأشـــــــــــــــاد رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
والمسؤولية  بااللتزام  الــشــورى 
الكبرى التي تقوم بها الصحافة 
المستمرة  والــجــهــود  الــوطــنــيــة، 
الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا اإلعـــالمـــيـــون 
والصحفيون، وجميع العاملين 
فــــي الـــمـــؤســـســـات الــصــحــفــيــة، 
بــمــا يــؤكــد الــمــســيــرة الــمــشــرقــة 
والـــدور  البحرينية،  للصحافة 

الذي تضطلع به الصحافة في 
نقل ونشر المعلومات والبيانات 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة، وتـــــعـــــزيـــــز الــــوعــــي 
االجــــتــــمــــاعــــي تــــجــــاه مــخــتــلــف 
على  والـــمـــوضـــوعـــات  الــقــضــايــا 
المستويات الوطنية واإلقليمية 

والدولية.
وأوضـــــــــــح رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــــذي  الــــتــــطــــور  أن  الــــــشــــــورى 
البحرينية،  الــصــحــافــة  تــشــهــده 
اإلعالمية،  لـــألدوات  ومواكبتها 
يــعــكــس إدراكــــهــــا الـــتـــام ألهــمــيــة 
اســـتـــثـــمـــار مــخــتــلــف الـــوســـائـــل 
اإلعــــالمــــيــــة، وتـــطـــويـــعـــهـــا لــكــل 
مـــــا يـــحـــقـــق مـــصـــلـــحـــة الـــوطـــن 

والمواطنين.
وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة تـــقـــدم 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى بــالــتــهــنــئــة 
لـــكـــل الــصــحــفــيــيــن الــعــامــلــيــن 
المحلية  الصحافة  مــيــدان  فــي 
والعالمية، مثمنًا عاليًا الجهود 
الــتــي يــبــذلــونــهــا لــنــقــل الــصــورة 
الحقيقية لألحداث بمصداقية 

ومـــــوضـــــوعـــــيـــــة، فــــــي مــخــتــلــف 
الظروف.

عــن  الـــمـــجـــلـــس  يـــعـــبـــر  وإذ 
الــفــخــر واالعــــتــــزاز بــالــمــســتــوى 
المتقدم الذي بلغته الصحافة 
ظل  فــي  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
االهــتــمــام الـــذي تحظى بــه من 
لـــدن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عـــيـــســـى آل 
المفدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 
صاحب  من  والمساندة  والدعم 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن 

رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، فــإنــه 
يـــشـــيـــد بـــــالـــــدور الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
تضطلع به الصحافة باعتبارها 
آراء  عــــن  تـــعـــبـــر  رابــــعــــة  ســـلـــطـــة 
وتنقل  الــمــواطــنــيــن،  وتــطــلــعــات 
واألخبار  التطورات  كافة  إليهم 
الــمــتــعــلــقــة بـــالـــوطـــن، وتــســاهــم 
والتنمية،  اإلصـــالح  عملية  فــي 
كما تساند في عملها السلطات 
والتنفيذية  التشريعية  الثالث 
والقضائية ضمن أجواء الحرية 
والشفافية  والتعبير  الــرأي  في 
كفلها  والتي  الحقائق،  نقل  في 
ودستور  الوطني  العمل  ميثاق 

المملكة.
بالدور  المجلس  أشــاد  كما 
الـــــذي تــضــطــلــع بـــه الــصــحــافــة 
المسيرة  تعزيز  في  البحرينية 
الديمقراطية لمملكة البحرين 
المملكة  وتــقــدم  وازدهــــار  ودعـــم 
وسائل  تطور  مواكبة  خالل  من 
اإلعـــالم فــي الــعــالــم واســتــخــدام 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة فــي 
نــقــل الــخــبــر وإبـــــراز الــمــنــجــزات 
الــــوطــــنــــيــــة وتــــوعــــيــــة وتــثــقــيــف 
الشاملة،  النهضة  ودعــم  الناس 
مــثــمــنــًا مـــا تــقــوم بـــه الــصــحــافــة 
الــبــحــريــنــيــة فـــي ظـــل الـــظـــروف 
االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــحـــالـــيـــة الــتــي 
جائحة  بسبب  العالم  بها  يمر 

حث  فـــي   ،(١٩ (كــوفــيــد  كـــورونـــا 
الـــنـــاس عــلــى اتـــبـــاع اإلجــــــراءات 
الوقائية،  والتدابير  االحترازية 
وأخـــــذ الــتــطــعــيــم لــلــوقــايــة من 
الــــفــــيــــروس وتـــثـــقـــيـــف وتـــوعـــيـــة 
المجتمع تجاه أخطار اإلصابة 

بالفيروس.
ويــنــتــهــز مــجــلــس الـــشـــورى 
هــــــذه الـــفـــرصـــة لــــدعــــوة بــعــض 
الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات الــــصــــحــــفــــيــــة 
ومــراســلــيــهــم إلـــى تــحــري الــدقــة 
األخبار  نقل  فــي  والموضوعية 
الداخلية  بــالــشــؤون  المتعلقة 
على  والعمل  البحرين،  لمملكة 
مصادر  من  المعلومات  استقاء 
تجنبًا  مصداقية،  وذات  موثوقة 
والمواطنين،  للوطن  لــإلســاءة 
مغلوطة  مــعــلــومــات  تــقــديــم  أو 
وخــاصــة  مــصــدر،  أو  ســنــد  بغير 
الــعــالــم من  فــي ظــل مــا يشهده 
وهو  اإلعـــالم،  مجال  فــي  طفرة 
مـــا تــســتــخــدمــه لـــألســـف بعض 
الـــــــــــدول لـــــــإلســـــــاءة ومــــحــــاولــــة 
المساس بأمن واستقرار الدول 
األخــــــرى، مـــؤكـــدًا الــمــجــلــس أن 
شـــــرف الـــصـــحـــافـــة يــحــتــم عــلــى 
ممارسي هذه المهنة اإلخالص 
واألمــــانــــة فـــي نــقــل الــمــعــلــومــة، 
تعمل  أبــواق  إلى  التحول  وعــدم 

على إثارة الفتن.
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مجلس  رئيسة  زينل  عبداهللا  بنت  فوزية  أكــدت 
الصحافة،  لحرية  العالمي  اليوم  بمناسبة  النواب، 
الـــمـــوافـــق الـــثـــالـــث مـــن مـــايـــو مـــن كـــل عـــــام، الــدعــم 
النيابي للصحافة الوطنية، وحرية الرأي والتعبير 
الـــمـــســـؤولـــة، وفـــــق الـــثـــوابـــت الـــوطـــنـــيـــة الـــراســـخـــة، 
الجاللة  صاحب  حضرة  وتطلعات  لــرؤى  وتحقيقا 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عــيــســى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 

المفدى.
مشيدة بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو 
ولــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الــمــلــكــي 
الصحافة  دعــم  فــي  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد 

الوطنية  ومسؤولياتها  بــدورهــا  للقيام  البحرينية، 
والــمــهــنــيــة، فـــي ظـــل الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى، واستمرار 
الــتــعــاون الــفــاعــل مــع الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة لبحث 
وفق  المتطور،  العصري  الصحافة  قانون  ومناقشة 
رؤيـــة إعــالمــيــة رائــــدة، تــدعــم الــمــزيــد مــن الحريات 
تطلعات  وتــلــبــي  دســـتـــوريـــا،  والــمــصــانــة  الــمــكــفــولــة 
ما  وتبين  البحرين،  مملكة  فــي  الصحفي  الجسم 
تتمتع به الصحافة البحرينية من حرية ومسؤولية.

مـــعـــربـــة عــــن بـــالـــغ اإلشــــــــادة والـــتـــقـــديـــر لــمــا 
دور  من  الوطنية  البحرينية  الصحافة  به  تقوم 

بناء  ونقد  مثمر،  إيجابي  وطــرح  رفــيــع،  تنويري 
في  والمواطنين  الوطن  مصلحة  يضع  ومسؤول، 
من  اإلصـــالحـــي،  الــمــشــروع  ودعـــم  األول،  الــمــقــام 
للدور  وتــأكــيــدا  البحرين،  مملكة  مستقبل  أجــل 
على  البحرينية  للصحافة  الـــريـــادي  الــتــاريــخــي 

مستوى المنطقة.
التهاني  بخالص  المناسبة  بــهــذه  وتــقــدمــت 
والـــتـــبـــريـــكـــات لـــكـــل الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الــصــحــافــة 
الــبــحــريــنــيــة، مــتــمــنــيــة لــهــم الــتــوفــيــق والــنــجــاح، 
الحيوي  الــدور  وإبــراز  واالنجاز،  العمل  ومواصلة 

والوطني. 
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قـــال وكــيــل الــــــوزارة لــشــؤون 
الـــبـــلـــديـــات الـــمـــهـــنـــدس الــشــيــخ 
خليفة  آل  أحـــمـــد  بـــن  مــحــمــد 
خطة  وضـــعـــت  «الـــبـــلـــديـــات»  إن 
مــتــكــامــلــة الســـتـــبـــدال عــــدد من 
األرضــــيــــات الــرمــلــيــة لــمــنــاطــق 
األلعاب في الحدائق والمماشي 

بأرضيات مطاطية.
وأوضـــح انــة «الــهــدف تغيير 
واســــتــــبــــدال بـــعـــض األرضــــيــــات 
عالية  جــودة  ذات  مطاطية  إلــى 
والسالمة  األمن  عناصر  تراعي 
وطــــابــــع الــــحــــداثــــة، كـــمـــا تــلــبــي 
وتشجعهم  مــرتــاديــهــا  احــتــيــاج 
أو  المشي  رياضة  ممارسة  على 

الجري.
وأوضــــح: «تــمــتــاز األرضــيــات 
الــمــطــاطــيــة الــمــســتــخــدمــة في 
الــــمــــرافــــق الـــعـــامـــة والـــحـــدائـــق 
التي  الــخــصــائــص  مــن  بالكثير 
المساحات  مــن  أفضل  تجعلها 
األلعاب  مناطق  ففي  األرضية، 
تـــتـــأثـــر األخــــيــــرة بـــعـــوامـــل عـــدة 
مــنــهــا حـــركـــة األطـــفـــال وحــركــة 
الــــريــــاح واألمــــــطــــــار، وبــالــتــالــي 
فهي معرضة لإلزاحة باستمرار 

يتطلب  مــا  الخصائص،  وتغير 
اســـتـــبـــدالـــهـــا وإعـــــــــادة تــوزيــعــهــا 

باستمرار».
وقــــــــــال: «فـــــــي الـــمـــســـاحـــات 
في  األوســـــاخ،  تتجمع  الــرمــلــيــة 
المطاطية  األرضــيــات  أن  حين 
ســهــلــة الــتــنــظــيــف والـــصـــيـــانـــة، 
وتــضــيــف ألـــوانـــا زاهــيــة لــمــواقــع 
فــي  الــــلــــعــــب  أن  كــــمــــا  الــــلــــعــــب، 
المساحات المغطاة باألرضيات 
الـــمـــطـــاطـــيـــة أنــــظــــف بــالــنــســبــة 
لــــــألطــــــفــــــال مـــــــن الـــــلـــــعـــــب فـــي 

المناطق المغطاة بالرمال».
األراضــــــــــــــي  أن  وأوضـــــــــــــــــح 
الـــمـــطـــاطـــيـــة لـــلـــمـــاشـــي تـــكـــون 
مــريــحــة لــلــقــدمــيــن والــركــبــتــيــن 
الضغط  فعل  ردة  تمتص  ألنها 
فيمنع  الـــخـــطـــوة  عـــن  الـــنـــاشـــئ 
ارتــــــــــــــــداده، كــــمــــا أنـــــهـــــا تــمــتــص 
الــــصــــدمــــات وتـــقـــلـــل الــخــشــونــة 
إضـــــافـــــة إلــــــى تـــقـــلـــيـــل الـــشـــعـــور 

بالتعب».
أمـــــا األراضــــــــي الــمــطــاطــيــة 
فـــــي مــــنــــاطــــق األلــــــعــــــاب -قـــــال 
البلديات-  لشؤون  الــوزارة  وكيل 
فــإنــهــا «تــمــتــص صــدمــة الــوقــوع 
وبــــذلــــك تـــحـــد مــــن اإلصــــابــــات 
الخطرة وتمنح الشعور باألمان 
لـــألطـــفـــال وتــــحــــد مــــن تــطــايــر 
الجهاز  على  وتأثيراتها  األتربة 

جماليا  شكال  وتمنح  التنفسي 
رائعا».

«الــبــلــديــات»  أن  إلـــى  وأشـــــار 
انجاز  فــي  مهما  شــوطــا  قطعت 
األرضــــــــيــــــــات الــــمــــطــــاطــــيــــة فــي 
هذه  «أن  مؤكد  الحدائق،  بعض 
في  اتباعها  يتم  االستراتيجية 

جميع محافظات المملكة.
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اخــتــتــم مــعــهــد الــبــحــريــن لــلــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة 
فــعــالــيــات الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن بـــرنـــامـــج «مـــهـــارات 
سياسية»، بمشاركة أكثر من ٧٠٠ موظف من مختلف 
الوزارات والهيئات الحكومية؛ بهدف تعزيز المشاركة 
السليمة  الــديــمــقــراطــيــة  مــبــادئ  وتــرســيــخ  السياسية 
الشاملة  الــتــنــمــويــة  الــمــســيــرة  وتــطــلــعــات  لـــرؤى  وفــًقــا 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 

خليفة عاهل البالد المفدى.
وتضمن البرنامج، الذي أقيم عبر تقنية االتصال 
من  نــخــبــة  قــدمــهــا  عــمــل  ورش   ٦ ُبـــعـــد  عـــن  الـــمـــرئـــي 
تطوير  إلــى  وهــدفــت  واالختصاصيين،  األكاديميين 
مـــهـــارات الــمــشــاركــيــن فـــي تــعــزيــز الــعــمــل الــحــكــومــي، 
المجاالت  مختلف  في  الشاملة  والتوعية  والتدريب 
في  المشاركين  قدرات  وتنمية  والقانونية،  الدستورية 
إلى  إضافة  السياسي،  الواقع  مع  اإليجابي  التعامل 

دعم قدراتهم في مجال المهارات السياسية.
قـــّدم الــورشــة األولـــى مــن الــبــرنــامــج، والــتــي كانت 
بعنوان «النظام السياسي البحريني»، الدكتور محمد 
الكواري أستاذ مساعد قانون العام، فيما قدم الورشة 
بهيئة  المستشار  المهزع  محمد  المستشار  الثانية 
«الطبيعة  بعنوان  وكانت  القانوني،  والــرأي  التشريع 
القانونية لبرنامج عمل الحكومة»، أما الورشة الثالثة 
والــرقــابــيــة  التشريعية  «األدوات  بــعــنــوان  كــانــت  الــتــي 
المستشار  قدمها  فقد  والــنــواب»  الــشــورى  لمجلسي 
القانوني األول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب 

المستشار أكبر عاشور.
وقــــدم رئــيــس قــســم الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي كلية 
الدكتور  التطبيقية  العلوم  بجامعة  اإلداريـــة  العلوم 
علي الددا الورشة الرابعة التي كانت بعنوان «مهارات 
وزارة  وكــيــل  قــدم  فيما  السياسية»،  التقارير  صياغة 
عبداهللا  الشيخ  الدكتور  السياسية  للشؤون  الخارجية 
بـــن أحـــمـــد آل خــلــيــفــة ورشـــــة «الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
«مهارات  عمل  بورشة  البرنامج  واختتم  البحرينية»، 
في  مستشار  وقدمها  الرسمي»  اإلعــالم  مع  التعامل 
االتــصــال واإلعــــالم األســتــاذ محمد الــقــوتــي. وأعـــرب 
الــمــعــهــد  إلدارة  شــكــرهــم  عـــن  الــمــشــاركــيــن  مـــن  عــــدد 
موظفي  مــهــارات  لتطوير  اهتمام  مــن  توليه  مــا  على 
إذ  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي  الــحــكــومــيــة  الــمــؤســســات 
القانوني  المستشار  الفاضل  منيرة  الــدكــتــورة  أكــدت 
بهيئة المعلومات والحكومة االلكترونية الدور الكبير 
وكافة  الدولة  موظفي  تزويد  في  المعهد  يلعبه  الذي 
في  الــالزمــة  والــخــبــرات  بالمهارات  المجتمع  شــرائــح 
سبيل تــعــزيــز الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة وتــرســيــخ مــبــادئ 
الديمقراطية السليمة، بما يتوافق مع ثوابت مملكة 

البحرين اإلنسانية والوطنية. 
من جانبه أشاد مدير إدارة مراقبة مراكز اإلصالح 
تقي  حمد  للتظلمات  العامة  األمــانــة  في  والتوقيف 
بجهود معهد البحرين للتنمية السياسية وما يقدمه 
الوعي  ورفعة  لدعم  الدولة  لموظفي  عمل  ورش  من 

للمحاضرين  الرفيع  بالمستوى  مشيدًا  السياسي، 
وجــهــودهــم فــي تــوصــيــل الــمــعــلــومــات بــأبــســط الــطــرق 
مع  أبدوه  الذي  التفاعل  ومدى  للمشاركين،  وأيسرها 

النقاشات واألسئلة المطروحة.
المحافظة  في  العامة  العالقات  قسم  رئيس  أما 
من  النوع  هذا  مثل  أن  فأكد  الغسرة  مالك  الشمالية 
البرامج التي يقدمها المعهد تسهم بشكل فعلي في 
موظفي  لدى  السياسية  والمعلومات  الخبرات  تعزيز 
مستوى  عــلــى  بــاإليــجــاب  سينعكس  مــا  وهـــو  الـــدولـــة، 
العمل الحكومي ونوعيته، مقدمًا شكره إلدارة المعهد 
الـــورش  لــمــوضــوع  الــدقــيــق  االخــتــيــار  عــلــى  التنفيذي 

وحسن التنظيم والمتابعة.
إلى جانب ذلك أكدت عالية عبدالرحمن المناعي 
رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وإدارة المشاريع 
بالمجلس األعلى للشباب والرياضة أن برامج المعهد 
البحرين،  أبناء  على  الكبير  األثر  لها  كان  المختلفة 
والمفاهيم  القيم  مــن  الكثير  تعزيز  فــي  ساهمت  إذ 
السياسية والوطنية، إلى جانب ما تقوم به من تعزيز 
قيم الوالء واالنتماء الوطني، منوهة إلى أن البرنامج 
السياسية  والمهارات  الوعي  وتطوير  تنمية  في  أسهم 
لتمثيل  مــشــرفــًا  مــثــاًال  لــيــكــون  الــحــكــومــي،  للموظف 
وطنه وجهة عمله في العديد من المحافل المحلية 
والدولية، معربة عن أملها في مواصلة المعهد لدوره 
من  ممكنة  شريحة  أكــبــر  ليخدم  والــوطــنــي  الــريــادي 
الثانية  النسخة  أن  بــالــذكــر  جــديــر  الــبــحــريــن.  أبــنــاء 
مــن الــبــرنــامــج جـــاءت بــعــد الــنــجــاح الـــذي حققه في 
نسخته األولى العام الماضي، وضمن المبادرات التي 
يطلقها المعهد بهدف دعم وترسيخ مبدأ المشروعية 
المجتمع،  فئات  جميع  بين  السياسي  الــوعــي  ونشر 

وخصوصا العاملين في القطاع الحكومي.

∞Xƒe 700 øe ôãcCG ácQÉ°ûªH

 á«°SÉ«°S äGQÉ¡e èeÉfôH äÉ«dÉ©a ºààîj zá«``°SÉ«°ùdG á«ªæàdG{

ألـــزمـــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
المدنية السادسة رئيس مجلس 
إدارة مستشفى دفع ٢٨ ألف دينار 
لــطــبــيــب وهــــي إجـــمـــالـــي رواتـــبـــه 
الـــمـــتـــأخـــرة، وأكـــــــدت الــمــحــكــمــة 
للمدعى  الشخصية  المسؤولية 
للطبيب  المبلغ  دفــع  فــي  عليه 
المستشفى،  إدارة  ســـوء  بسبب 
حـــيـــث أشــــــــارت الـــمـــحـــكـــمـــة إلـــى 
أنـــه بــنــاء عــلــى تــعــديــالت قــانــون 
الــــــشــــــركــــــات الــــــتــــــجــــــاريــــــة، فـــــإن 
المؤسس أو الشريك في الشركة 
الــــمــــحــــدودة  الـــمـــســـؤولـــيـــة  ذات 
– مــــســــؤول فــــي جــمــيــع أمـــوالـــه 
الــــخــــاصــــة عـــــن أضـــــــــرار تــصــيــب 
الشركة أو المساهمين أو الغير، 
فـــــي حــــالــــة تـــســـبـــب فـــــي تــرتــيــب 
التزامات على الشركة رغم علمه 
الوفاء  على  الشركة  قــدرة  بعدم 

بتلك االلتزامات.
وقال المحامي عبدالرحمن 

شهير  طــبــيــب  مــوكــلــه  إن  غــنــيــم 
بـــــجـــــراحـــــة الـــــمـــــخ واألعــــــصــــــاب 
وجــــــراحــــــات الــــعــــمــــود الـــفـــقـــري 
وتـــعـــاقـــد مـــن الــمــســتــشــفــى مــدة 
المستشفى  إدارة  أن  إال  سنة   ١٢
أخــلــت بــالــتــعــاقــد وامــتــنــعــت عن 
الموظفين  لكافة  الــرواتــب  دفــع 
كبيرة  التزامات  عليها  وتراكمت 
اإلدارة،  فــي  ســـوء  بــســبــب  للغير 
ما أدى إلى توقيع قرار تحفظي 
الــمــســتــشــفــى   - الــــشــــركــــة  عـــلـــى 
نـــتـــيـــجـــة اإلهـــــمـــــال والــتــقــصــيــر 
موكله  أن  مــوضــحــا  اإلدارة،  فــي 
المحكمة  من  حكم  على  حصل 
ألف   ٢٨ فــي  بأحقيته  العمالية 
من  ســنــويــا   ٪٦ وتــعــويــض  ديـــنـــار 
األجـــر وفـــائـــدة ١٪ عــن كــل شهر 
تأخير، إال أن موكله لم يستطع 
التنفيذ على المستشفى بسبب 
حسابات  فــي  مبالغ  وجـــود  عــدم 

الشركة.

ودفـــــــــع غـــنـــيـــم بـــمـــســـؤولـــيـــة 
الـــــــمـــــــدعـــــــى عـــــلـــــيـــــه فـــــــــي دفــــــع 
لموكله،  الــمــالــيــة  المستحقات 
طبقا لتعديالت قانون الشركات 
المؤسس  ألزمت  التي  التجارية 
الــحــاالت  بعض  فــي  الشريك  أو 
مسؤول  بأنه  الواقعة،  تلك  منها 

في أمواله الخاصة عن أي أضرار 
المساهمين  أو  الــشــركــة  تصيب 
ترتيب  فــي  تــســبــب  إذا  الــغــيــر  أو 
الــــتــــزامــــات عـــلـــى الـــشـــركـــة رغـــم 
أن  المفترض  أن  اليقيني  علمه 
الشركة غير قادرة على أداء تلك 

االلتزامات.
وفقا  إنـــه  المحكمة  وقــالــت 
لـــحـــكـــم الـــمـــحـــكـــمـــة الـــعـــمـــالـــيـــة 
الـــقـــاضـــي بــــإلــــزام الــمــســتــشــفــى 
مـــســـؤولـــيـــة  ذات  شـــــركـــــة  وهــــــــي 
ألــــفــــا   ٢٨ بــــمــــبــــلــــغ  مــــــــحــــــــدودة 
القانونية  والفائدة  والتعويض 
الــحــجــز  تــــم  الــمــســتــشــفــى  وأن 
الــتــحــفــظــي عــلــى حــســابــاتــه وال 
يوجد مقابل مادي في حساباته 
الــــبــــنــــكــــيــــة بــــســــبــــب الــــقــــضــــايــــا 
الــمــرفــوعــة مـــن الـــعـــمـــال، وكـــون 
المساهمين  أحد  عليه  المدعى 
وأحـــــــد الـــمـــخـــولـــيـــن بــالــتــوقــيــع 
عـــن الــمــســتــشــفــى فــهــو مــســؤول 

تجاه  المستشفى  مــع  تضامني 
الغش  أعــمــال  جميع  عــن  الغير 
وإســــــــــــاءة اســــتــــعــــمــــال الـــســـلـــطـــة 

والخطأ في اإلدارة.
أن  األصــــــــــل  أن  وأضـــــــافـــــــت 
الــــمــــســــؤولــــيــــة  ذات  الــــــشــــــركــــــة 
الــــــــمــــــــحــــــــدودة لـــــهـــــا شـــخـــصـــيـــة 
اعــتــبــاريــة وتـــكـــون مــســؤولــة عن 
ذمتها  في  المترتبة  االلتزامات 
مــســؤوال  يــكــون  الــشــريــك  أن  إال 
الغير  تجاه  الخاصة  أمواله  في 
في  خــطــأ  ثــمــة  عليها  تــرتــب  إذا 
في  تعثرت  طالما  الشركة  إدارة 
أداء التزاماتها تجاه الغير، ولما 
فإنه  شريكا  عليه  المدعى  كــان 
يــكــون مـــســـؤوال عـــن الــخــطــأ في 
تقضي  الذي  األمر  اإلدارة،  سوء 
 ٢٨ دفــع  بإلزامه  المحكمة  معه 
ألـــف ديــنــار لــلــمــدعــي مــع فــائــدة 
من  ســنــويــا   ٪  ١ بنسبة  قــانــونــيــة 

تاريخ االستحقاق.
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أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية 
 ٦ والحبس  سنوات   ٥ السجن  عقوبة  األولــى 
أشهر لثالثة متهمين، من بينهم سيدة، بعد 
إدانــتــهــم بــتــرويــج وتــعــاطــي الــمــواد الــمــخــدرة، 
درجـــة  أول  مــحــكــمــة  أصــــــدرت  أن  ســبــق  وقــــد 
متهمين   ٦ ضمت  إجرامية  خلية  على  حكما 
وقضت  آســـيـــوي،  عــلــى  ســنــوات   ١٠ بــالــســجــن، 
لثالثة  أشهر  و٦  ســنــوات،   ٥ متهمين  بحبس 
من  أحدهم  إعفاء  بعد  لتعاطيهم  متهمين، 
على  إلرشـــاده  المخدرات  في  االتــجــار  عقوبة 
المتهمين  أحــد  تــزعــم  إذ  الــرئــيــســي،  المتهم 
شبكة لــتــوريــد الــمــادة الــمــخــدرة مــن الــخــارج 
في  ترويجها  المتهمين  باقي  يتولى  أن  على 

البحرين.
إدارة  إلــــى  وردت  قـــد  مــعــلــومــات  وكـــانـــت 

مكافحة المخدرات تفيد بقيام المتهم األول 
التعاطي  بــغــرض  الــمــخــدرة  الـــمـــواد  بــحــيــازة 
والــــبــــيــــع، فـــتـــم الـــتـــرتـــيـــب مــــع مـــصـــدر ســــّري 
للتواصل مع المتهم، وقد تأكدت المعلومات 
واتفق  المتهم  مع  السري  المصدر  وتــواصــل 
مــعــه عــلــى شــــراء مــــواد مـــخـــدرة بــقــيــمــة ٢٠٠ 
منطقة  في  التسليم  على  االتفاق  وتم  دينار، 
سيارته،  في  المتهم  حضر  وبالفعل  دمستان، 
وكان معه المتهمة الثالثة، وبعد إتمام عملية 
في  والــثــالــثــة  األول  المتهمان  تــحــرك  البيع 
ســيــارتــهــمــا والــتــقــيــا الــمــتــهــم الــثــانــي وكــانــوا 
بحالة غير طبيعية أمام بصر رجال الشرطة 
فــتــم ضــبــطــهــم جــمــيــعــا وعـــثـــر عــلــى الــمــبــلــغ 
المالي حصيلة البيع وشنطة بها مادة الشبو 
المخدر ومبالغ مالية أخرى حصيلة االتجار.

يتحصل  بــأنــه  األول  الــمــتــهــم  واعـــتـــرف 
عــلــى الـــمـــواد الــمــخــدرة مـــن الــمــتــهــم الــرابــع 
فـــتـــم الـــتـــرتـــيـــب لــلــقــبــض عــلــيــه واســـتـــصـــدار 
وعثر  بمسكنه  ضبطه  وتــم  النيابة،  مــن  إذن 
خام  ومــواد  المخدرة  المواد  من  كميات  على 
تستخدم في تجهيز المخدرات واالتجار بها، 
يعمل  الــرابــع  المتهم  أن  التحريات  وكشفت 
لحساب المتهم السادس السابق الحكم عليه 
في قضايا مماثلة والهارب في الخارج, إذ إن 
األخير جهز شحنة كبيرة من المواد المخدرة 
المتهم  يتسلمها  أن  على  إرسالها  مقررا  كان 
دون  حــال  األخير  على  القبض  أن  إال  الرابع 

إتمام العملية.
عبر  تمكنت  الــمــخــدرات  مــكــافــحــة  إدارة 
المتهم  مــع  التواصل  مــن  السرية  مصادرها 

السادس, إذ اتفق األخير مع المصدر السري 
على إرسال الشحنة من أفغانستان، وبالفعل 
السري  المصدر  واستلمها  الشحنة  وصــلــت 
أخــبــره  الـــذي  الــســادس  المتهم  مــع  وتــواصــل 
بالشحنة  عــلــم  عــلــى  الــخــامــس  الــمــتــهــم  بـــأن 
المتهم  تواصل  وبالفعل  بتوزيعها،  وسيقوم 
الـــخـــامـــس مـــع الـــمـــصـــدر الـــســـري بـــنـــاء على 
االتفاق مع المتهم السادس, وقد تم القبض 
عليه والمتهم الخامس بحوزته كيلوجرام من 
المادة المخدرة، واعترف بتواصله مع المتهم 
على  لالتفاق  التواصل  مواقع  عبر  الــســادس 
مــن صحيفة  وثبت  الــمــواد الــمــخــدرة،  تــرويــج 
قضائية  أحــكــام  صـــدور  المتهمين  أسبقيات 
بحقهم ما بين السجن ٣ سنوات و١٥ سنة في 

قضايا مخدرات.
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معارضة  نظر  الجنائية  الكبرى  المحكمة  بدأت 
في  مستشار  أنــه  ادعـــى  ســنــوات   ٥ بالسجن  محكوم 
إحــــــدى الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــمــهــمــة لــالســتــيــالء 
أمرت  كما  النساء،  من  خاصة  ضحاياه  أمــوال  على 
المحكمة بتغريمه ٢٠ ألف دينار ومصادرة مبلغ ٨٥ 
ألف دينار من أمواله وأمالكه، حيث قررت المحكمة 
المتهم  لجلب  مايو   ٦ إلى  القادمة  الجلسة  تأجيل 

من محبسه.
المالية  الــتــحــريــات  إدارة  إلــى  ورد  قــد  بــالغ  كــان 
االستيالء  اعتاد  متقاعد  أربعيني  المتهم  بأن  يفيد 
على أموال من ضحاياه بوهم استثمارها وتشغيلها 
مـــن دون تــرخــيــص واالحـــتـــيـــال عــلــيــهــم، مــدعــيــا أنــه 
صــاحــب نــفــوذ فــي الــبــالد ويــعــمــل مــســتــشــارا إلحــدى 
بتأسيس  قام  أنه  وتبين  المهمة،  الحكومية  الجهات 
وعمليات  مالية  تحويالت  عدة  وينفذ  لألزياء  شركة 
شـــراء ســيــارات ألفـــراد أســرتــه بــغــرض إخــفــاء مصدر 
ألف   ٨٥ بـــ  المبالغ  تلك  قــدرت  حيث  األمـــوال،  تلك 

دينار.
ضــد  بــــالغــــات  عــلــيــهــم  الــمــجــنــي  مــــن  ورد  وقـــــد 
المتهم، حيث أشارت إحدى المبلغات إلى أن المتهم 
بتوفير  مــنــه  زعــمــا  نــقــدي  مبلغ  عــلــى  منها  تحصل 
أشــارت  فيما  الصحي،  القطاع  فــي  لها  عمل  فــرص 
أخرى إلى أنها دفعت له مقابل تسهيل رفع الحظر 
عـــن دخــــول زوجـــهـــا الــمــطــلــوب فـــي دعـــــاوى قضائية 

أن  عــلــى  انــصــبــت  جميعها  الــتــي  الــبــالغــات  وتــعــددت 
لهم  عمل  فرص  بتوفير  ضحاياه  يوهم  كان  المتهم 
أو استثمار تلك المبالغ حتى بلغ إجمالي ما تحصل 
دائما  وكــان  ديــنــار،  مليون  نصف  من  يقرب  ما  عليه 
لديهن  والالتي  خاصة  بصفة  النساء  بتصيد  يقوم 
التحريات  كشفت  كما  أسرتهن.  أفــراد  بشأن  مشاكل 
أن المتهم غسل تلك األموال عن طريق التحويالت 
وتسجيلها  أســرتــه  ألفـــراد  الــســيــارات  وشـــراء  المالية 
باسم زوجاته، إال أن المتهم أنكر ما نسب إليه مدعيا 
التقاعدي  راتــبــه  قيمة  هــو  أمـــوال  مــن  يملكه  مــا  أن 
وسيطا  يعمل  كــان  أنــه  مضيفا  لــه،  أسرته  ومساعدة 
مضيفا  عــمــوالت،  على  ويحصل  الــســيــارات  بيع  فــي 
عالقة  بينهما  ونــشــأت  أوروبــيــة  فتاة  على  تعرف  أنــه 
دينار  ألــف   ٨٥ مبلغ  له  أرسلت  أثرها  على  عاطفية 
وقــام  معها  للعيش  لوصولها  انتظارا  البحرين  فــي 
أن  مدعيا  عودتها،  بمجرد  لها  المبلغ  ذلــك  بسداد 
السيارات التي بحوزة زوجاته قام بشرائها عن طريق 
القروض. وأسندت النيابة إليه أنه في غضون الفترة 
البحرين  مملكة  أمــن  بــدائــرة   ٢٠٢٠ حتى   ٢٠١٧ من 
أجرى عمليات إيداع وسحب وشراء على مبالغ مالية 
مع علمه أنها متحصلة من جرائم االحتيال وطلب 
عطية الستعمال نفوذ مزعوم وتحصل على عوائدها 
والتي بلغ مجموعها ٨٥ ألف دينار بحريني وأخفى 

مصدرها على النحو المبين بالتحقيقات.
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تــواصــل الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
الجنائية غدا نظر قضية تهريب 
متهمين   ٦ تضم  المخدرة  مــواد 
من  إذ  وآسيويتين،  بحرينيين   ٤
الـــمـــقـــرر جـــلـــب الــمــتــهــمــيــن مــن 
مــحــبــســهــم وتـــقـــديـــم الــمــرافــعــة 
اشتباه  وكـــان  وكــالئــهــم،  قبل  مــن 
ضابط بإدارة الجمارك في طرد 
قاد  قد  آسيوية  فتاة  باسم  قــادم 
إلى سقوط شبكة لجلب المواد 
يتزعمها  الــخــارج  مــن  الــمــخــدرة 
من  ســـنـــة)   ٣٠  -  ٣٥) مــتــهــمــان 
أصــحــاب األســبــقــيــات فــي تــجــارة 
جــلــب  اعـــــتـــــادا  إذ  الـــــمـــــخـــــدرات، 
فنية  بـــطـــرق  الـــمـــخـــدرة  الــــمــــادة 
في  أنــــه  إال  اكــتــشــافــهــا،  يــصــعــب 
الــمــرة األخـــيـــرة ســقــطــت الــفــتــاة 
التي حضرت لتسلم دمية معبأة 
بــــمــــادة الـــشـــبـــو الـــمـــخـــدر ضــمــن 
 ٥ مــعــهــا  ليسقط  أطـــفـــال،  لــعــب 
متهمين ما بين االتجار وتعاطي 

المخدرات.
إلى  الواقعة  تفاصيل  وتعود 
المخدرات  مكافحة  إدارة  تلقي 
بـــالغـــا مـــن مــســتــودع الــجــمــارك 
في  مشتبه  طــرد  بــوصــول  يفيد 
تتبعه  فتم  مخدرة  مادة  به  كونه 
إذ  األشعة,  جــهــاز  على  وتــمــريــره 
عــثــر بــداخــلــه عــلــى دمــيــة رأســهــا 
مـــحـــشـــوة بــــمــــادة مـــــخـــــدرة، وقـــد 
وتبين  الــطــرد  صــاحــبــة  حــضــرت 
أنـــهـــا فـــتـــاة آســـيـــويـــة (الــمــتــهــمــة 
األولــــــــــى) لــتــســلــم الــــطــــرد فــتــم 
ضـــبـــطـــهـــا، وقــــــد عـــثـــر بـــداخـــلـــه 
عــلــى كــمــيــة مـــن مــخــدر الــشــبــو. 
بأنها  اعترفت  المتهمة  وبسؤال 
حــضــرت بــنــاء عــلــى تــكــلــيــف من 
الطرد،  لتسلم  بحريني  شخص 
وفــتــاة  شــخــصــان  برفقتها  وكــــان 
(الــمــتــهــمــون الـــرابـــع والــخــامــس 
الخارج  في  كانوا  إذ  والسادس), 
أثــنــاء انــتــظــارهــا فــي ســيــارة وتــم 

ضبطهم جميعا.
الالزمة  التحريات  وبإجراء 
الـــثـــانـــي  الـــمـــتـــهـــمـــيـــن  أن  تـــبـــيـــن 
والثالث من أصحاب األسبقيات 
فـــي تـــجـــارة الـــمـــخـــدرات، وأنــهــمــا 
يــجــلــبــان الـــمـــواد الـــمـــخـــدرة من 
المتهمة  مع  بالتنسيق  الــخــارج 
األولى التي تتكفل بتسلم المواد 
لصالحهما,  وتوزيعها  المخدرة 
على  مــوقــوفــان  أنهما  تبين  وقــد 

ذمة قضايا أخرى.
اعـــتـــرفـــت الــمــتــهــمــة األولــــى 
المادة  بتسلم  وقيامها  بالواقعة 
الـــمـــخـــدرة لـــصـــالـــح الــمــتــهــمــيــن 
على  حصولها  مقابل  وتوزيعها 
اعــتــرف  فيما  الــربــح،  مــن  نسبة 
الــمــتــهــمــون الــرابــعــة والــخــامــس 
تعاطي  اعتادوا  بأنهم  والسادس 
الـــــمـــــادة الــــمــــخــــدرة عــــن طــريــق 
المتهمة  مـــن  عــلــيــهــا  الــحــصــول 

األولى.

قـــام وزيــــر األشـــغـــال وشـــؤون 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
الــمــهــنــدس عـــصـــام بـــن عــبــداهللا 
عبدالكريم  نوال  والسيدة  خلف 
الــخــلــيــج  «دار  لـــلـــســـادة  مـــمـــثـــًال 
للهندسة» بالتوقيع على اتفاقية 
لكلية  االســـتـــشـــاريـــة  الـــخـــدمـــات 
الـــهـــنـــدســـة بــجــامــعــة الــبــحــريــن 

بالصخير.
وقـــــال الــــوزيــــر إنــــه بــمــوجــب 
االتـــفـــاقـــيـــة ســـيـــقـــوم اســـتـــشـــاري 
الـــمـــشـــروع بــتــقــديــم الـــخـــدمـــات 
االســـــــتـــــــشـــــــاريـــــــة الــــهــــنــــدســــيــــة 
لـــلـــتـــصـــمـــيـــم واإلشـــــــــــــــراف عــلــى 
مشيرا  الــهــنــدســة،  كلية  مــشــروع 
جــهــدًا  تـــألـــو  ال  الـــــــوزارة  أن  الــــى 
طاقاتها  كــل  تسخير  سبيل  فــي 
المشروع  وإمكانياتها الستكمال 
بالصورة األمثل، والعمل يدًا بيد 
لضمان  المشروع  استشاري  مع 
تــصــمــيــم الـــمـــشـــروع وفـــــق أرقــــى 
الــتــصــامــيــم الــمــعــمــاريــة وأعــلــى 

الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة الــخــاصــة 
وأحـــدث  التعليمية  بــالــمــنــشــآت 
والمواد  الهندسية  المواصفات 
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة، مـــع ضــــرورة 
مسؤولي  مــع  الــتــواصــل  تكثيف 
الممثل  العمل  وفريق  الجامعة 
للجامعة في المشروع بما يخدم 

مراحل اإلنجاز.
من جانبه قال رئيس جامعة 
البحرين األستاذ الدكتور رياض 
يوسف حمزة أن المشروع ينطلق 
من رؤية البحرين االستراتيجية 
تطوير  إلــى  تهدف  والتي   ،٢٠٣٠
الـــتـــعـــلـــيـــم بـــحـــيـــث يـــــتـــــاح لــكــل 
مواطن الفرص التعليمية التي 
الفردية  احتياجاته  مع  تتناسب 
ويكسبه  وقــــدراتــــه،  وطــمــوحــاتــه 
الــــمــــهــــارات والـــمـــعـــرفـــة والــقــيــم 
الــــــالزمــــــة لـــيـــســـهـــم فـــــي تــطــويــر 
مجتمعه وتحقيق رؤية البحرين 

وتحويلها إلى واقع معاش. 
وأضــــــــــــاف رئـــــيـــــس جـــامـــعـــة 

أقسام  نقل  سيتم  أنــه  البحرين 
الــكــلــيــة وجــمــيــع عــمــلــيــاتــهــا من 
الــمــقــر الــحــالــي بــمــديــنــة عيسى 
إلى مقر الجامعة بالصخير بعد 
اكتمال المشروع، حيث سيشتمل 
الـــمـــشـــروع عـــلـــى مـــبـــان جـــديـــدة 
مبنى  مــن  كــل  الحــتــواء  صممت 

قــســم الــهــنــدســة الــمــيــكــانــيــكــيــة، 
وقـــســـم الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة، 
وقـــســـم الــهــنــدســة الــكــيــمــيــائــيــة، 
وقسم  المدنية،  الهندسة  وقسم 
الــعــمــارة والــتــصــمــيــم الــداخــلــي، 
ومـــبـــنـــى الــمــكــتــبــة والـــمـــطـــاعـــم، 
وقاعة  األغراض،  متعددة  وقاعة 
مــــحــــاضــــرات مــــركــــزيــــة، ومــبــنــى 
يــشــتــمــل عـــلـــى قــــاعــــات صــغــيــرة 
مـــــتـــــعـــــددة األغـــــــــــــراض بـــجـــانـــب 
صـــغـــيـــرة،  ســـعـــة  ذات  مـــــدرجـــــات 
جانب  إلــى  لــلــخــدمــات،  ومجمع 
ومواقف  الخضراء  المسطحات 
الخارجية  واألعــمــال  الــســيــارات 
المؤمل  من  حيث  العالقة،  ذات 
االنــتــهــاء مـــن الــمــرحــلــة األولـــى 
مــن الــمــشــروع فــي الــربــع الثالث 
مساحة  وتــبــلــغ   .٢٠٢٣ عـــام  مــن 
لــلــمــشــروع  الــمــخــصــصــة  األرض 
تبلغ  كما  مــربــع،  متر   ٢٥١٫٧٠٥
مساحة البناء اإلجمالية للكلية 

٥٨٫٨٤٨ مترا مربعا.

ويــــشــــكــــل مــــــشــــــروع الـــكـــلـــيـــة 
عليه،  للقائمين  كــبــيــرا  تــحــديــا 
حـــيـــث انــــــه ســــــوف يــــكــــون مـــقـــرا 
لتعليم وتعلم مجاالت شتى من 
مجالت الهندسة والعمارة وعليه 
وتحليل  نقد  محط  يكون  سوف 
وتـــمـــحـــيـــص مــــن قـــبـــل شــاغــلــيــه 
المستقبليين بصورة استثنائية. 
وعلى ذلك يراعي القائمون على 
الــتــصــمــيــم  يـــكـــون  ان  الـــمـــشـــروع 
عـــلـــى أعــــلــــى الـــمـــســـتـــويـــات مــن 
حيث الصداقة بالبيئة والحلول 
اإلنــشــائــيــة والــكــهــرومــيــكــانــيــكــيــة 
وتـــــوفـــــيـــــر الـــــطـــــاقـــــة بــــاإلضــــافــــة 
إلـــــى الـــلـــغـــة الـــمـــعـــمـــاريـــة ومــــدى 
والــزمــان  المكان  بلغة  ارتباطها 
الثقافي  بــالــمــوروث  واالرتـــبـــاط 
المعاصرة  والــعــمــارة  البحريني 
المؤمل  من  حيث  واحــد،  آن  في 
بيئة  الجديدة  المباني  توفر  ان 
مــلــهــمــة لــمــهــنــدســي ومــعــمــاريــي 

المستقبل. 
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محميد احملميد

وبالتنسيق  اإلعالم  شؤون  وزارة  من  أتمنى 
مـــع جــمــعــيــة الــصــحــفــيــيــن الــبــحــريــنــيــة، زيــــادة 
واإلعــالمــي  الصحفي  العمل  تنسيق  وتكثيف 
الــوطــنــي فــي الــمــجــال الــحــقــوقــي، فــي ظــل ما 
من  إســـاءات  مــن  البحرين  مملكة  لــه  تتعرض 
صحفية  إعـــالمـــيـــة،  ومـــنـــابـــر  حــقــوقــيــة  جـــهـــات 
وإلـــكـــتـــرونـــيـــة، تــلــفــزيــونــيــة وإذاعــــيــــة، وغــيــرهــا، 
اإلصالحي  المشروع  ركائز  من  هي  فالصحافة 
والــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة، ومـــن واجــبــنــا 

الدفاع عن مقدرات الوطن ومستقبله. 
لحرية  العالمي  باليوم  االحتفال  أن  ذلك 
ملموس  واقــع  لبيان  سانحة  فرصة  الصحافة، 
مملكة  في  الصحافة  به  تتمتع  لما  ومشهود، 
البحرين من مبدأ الحرية الصحفية، كحقيقة 
ونشهدها  نمارسها  وطنية،  ومسؤولية  مهنية 
من  سامية  ملكية  رعــايــة  وفــق  واقعية،  بــصــورة 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  لدن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
السمو  صاحب  مــن  ودعــم  واهتمام  ورعـــاه،  اهللا 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهللا.
البحرين  مملكة  في  الصحافة  حرية  نعم 
تــعــيــش أزهــــى مــراحــلــهــا، نــقــول هــــذه الــشــهــادة 
دورنــا  نــمــارس  ألنــنــا  والــمــوضــوعــيــة،  المخلصة 
تشجيع  وبكل  ومسؤولية،  أمانة  بكل  الصحفي 
الــكــرام  المسؤولين  ومــن  الــدولــة،  مــن  وتــقــديــر 
الذين يتابعون ما تنقله الصحافة الوطنية من 
صورة صادقة، ونبض للشارع، ونقل الحتياجات 
ومالحظات ومقترحات المواطنين، وحتى في 
ممارسة حرية الرأي والتعبير والنقد المسؤول 
الـــوزارات  معظم  مــع  والــتــواصــل  التفاعل  نجد 
القطاع  ومن  الرسمية،  والهيئات  والمؤسسات 

الخاص، ومؤسسات المجتمع.
ولــعــل مــن بــشــائــر الــخــيــر ونــحــن فــي شهر 
الخير وفي وطن الخير، أن نشهد قرب مناقشة 
اإللكتروني،  واإلعــالم  الصحافة  تنظيم  قانون 

واهتمام  سامية،  ملكية  وتوجيهات  لرؤية  وفقا 
جديد  مرحلة  ليشكل  رفيع،  وبرلماني  رسمي 
يتضمنه  بــمــا  البحريني  واإلعــــالم  للصحافة 
حرية  من  تعزز  وإجــراءات  وتشريعات  مــواد  من 
الـــصـــحـــافـــة واإلعــــــــالم اإللـــكـــتـــرونـــي، وتــضــبــط 
والثوابت  العليا  الوطن  لمصلحة  وفقا  األداء 

الوطنية.
في المقابل نجد أن مفهوم حرية الصحافة 
إعالمية  ومؤسسات  جهات  مــن  استغالله  يتم 
خارجية بشكل غير مهني، يضر بالعالقات بين 
عن  بعيدة  بصورة  ممارسته  يتم  كما  الشعوب، 
واإلعــالمــيــة  الصحفية  واألمــانــة  الموضوعية 
في  القطرية)،  الجزيرة  (قناة  دائما  تفعل  كما 
إشاعة الفتن واألخبار الكاذبة والمعلومات غير 
الدقيقة والمغالطات المستمرة، وفق منهجية 
متواصلة ضد البحرين وبما يخطط له مالك 

القناة وممولوها.
فالمعايير المزدوجة لحرية الصحافة في 
ومكشوفة،  واضــحــة  والمنابر  المنظمات  تلك 
تقاريرها  تــصــدر  الــتــي  الــمــؤســســات  تلك  حتى 
بــشــأن حــريــة الــصــحــافــة وتـــصـــور األمــــر عندنا 
الصحافة  حــريــة  تــكــون  أن  تــريــد  الــواقــع،  بغير 
عندنا منفلتة ومتجاوزة لكل الثوابت الوطنية، 
وتلك  المهنية،  واألصــول  الصحفية  واألعــراف 
مــســألــة مــرفــوضــة.. وكـــم مــن الــجــرائــم ترتكب 
باسم حرية الصحافة (قناة الجزيرة القطرية) 

مثال.
إن حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة فــــي الـــبـــحـــريـــن لــهــا 
تــاريــخ عــريــق، وشــخــصــيــات رائـــــدة، ومــســؤولــيــن 
بشأن  تعنى  وجمعية  فاعلة،  ومؤسسات  أكفاء، 
أدائــهــا  وتــطــويــر  جــهــودهــا  ونــدعــم  الصحفيين، 
هناك  أن  كما  مشتركة،  مسؤولية  ذلك  باعتبار 
خيطا رفيعا بين الحرية الصحفية المسؤولة 
إلى  واإلســـاءة  القانون  وتــجــاوز  االنــفــالت  وبين 
اآلخرين، مؤسسات وأفرادا، تحت مسمى حرية 

الصحافة.

malmahmeed7@gmail.com
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تــــحــــت رعــــــايــــــة كــــريــــمــــة مــن 
محمد  الــشــيــخ  طــبــيــب  الـــفـــريـــق 
رئــيــس  خــلــيــفــة  آل  عــــبــــداهللا  بــــن 
المجلس األعلى للصحة ورئيس 
الــســكــري  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، أقـــــامـــــت جــمــعــيــة 
الــســكــري الــبــحــريــنــيــة بــالــتــعــاون 
«بابكو»  البحرين  نفط  شركة  مع 
لألطفال  القرقاعون  ليلة  حفل 
عن  وذلــك  بالسكري،  المصابين 

ُبعد عبر منصة الزوم.
بكلمة  االحـــتـــفـــال  بــــدأ  وقــــد 
لــــمــــعــــالــــي الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
فــيــهــا  عـــبـــر  خــلــيــفــة  آل  عــــبــــداهللا 
عــــن ســــعــــادتــــه بــــهــــذه الــمــنــاســبــة 
جمعية  تنظمها  الــتــي  الــســنــويــة 
الــســكــري الــبــحــريــنــيــة لــألطــفــال 
الـــمـــصـــابـــيـــن بـــالـــســـكـــري فــــي كــل 
الحضور  لجميع  وبــارك  رمضان، 
أنه  إلــى  وأشــار  الفضيل،  بالشهر 
من منطلق المسؤولية والشراكة 
المجتمعية فإن جمعية السكري 
الشكر  بجزيل  تتقدم  البحرينية 
واالمــــــتــــــنــــــان إلـــــــى شـــــركـــــة نــفــط 
الــبــحــريــن «بـــابـــكـــو» عــلــى الــدعــم 
الجمعية،  مــع  الــدائــم  والــتــعــاون 

جليلة  أعــمــال  مــن  يقدمونه  ومــا 
وخدمات إنسانية وخيرية؛ والتي 
تــهــدف إلـــى رفـــع الــوعــي الصحي 
وتــعــزيــز الــصــحــة عـــامـــة، وتــســهــم 
ورعــايــة  خــدمــة  فــي  كبير  وبــشــكــل 

مرضى السكري خاصة.
إدارة  مجلس  رئــيــس  وأوضـــح 
أن  البحرينية  الــســكــري  جمعية 
من  تأتي  السنوية  الفعالية  هــذه 
جمعية  ورؤى  أهــــــداف  مــنــطــلــق 
إلــى  الفــتــًا  البحرينية،  الــســكــري 
الــجــمــعــيــة تــبــنــت الــعــديــد من  أن 
المتميزة  اإلنــســانــيــة  الــمــبــادرات 
المعنوي  الــدعــم  تــقــديــم  بــهــدف 
واالجتماعي لألطفال المصابين 
بالسكري ليتمكنوا من السيطرة 
والــــتــــعــــايــــش بـــــأمـــــان مـــــع مـــرض 
الـــســـكـــري، مـــثـــل مــخــيــم شـــــروق، 
والـــنـــشـــاط الـــصـــيـــفـــي، والــــوحــــدة 
الـــمـــتـــنـــقـــلـــة لـــلـــســـكـــري لــتــوعــيــة 
األطــفــال، ومــبــادرة دعــم األطفال 
ومــســانــدة أولــيــاء األمـــور حديثي 

اإلصابة.
وفــــــي خــــتــــام كـــلـــمـــتـــه، تـــقـــدم 
الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــــــن عــــبــــداهللا 
بــالــشــكــر والـــتـــقـــديـــر إلـــــى شــركــة 

ورئيسها   «بابكو»  البحرين  نفط 
ومــــــســــــؤولــــــيــــــهــــــا وإلـــــــــــــى جـــمـــيـــع 
وإلى  الحفل  هذا  في  المشاركين 
المولى  سائًال  المنظمة،  اللجنة 
وتدوم  تتواصل  أن  القدير  العلي 
مسيرة البذل والعطاء، وأن يديم 
والعافية,  الصحة  الجميع  على 
واألمـــن واألمـــان فــي ظــل قيادتنا 

الحكيمة.
كما قدم السيد نواف حسين 
الغانم كلمة نيابة عن شركة نفط 
خاللها  تــقــدم  الــبــحــريــن «بــابــكــو» 

بــــجــــزيــــل الــــشــــكــــر إلـــــــى جــمــعــيــة 
لخدماتها  البحرينية  الــســكــري 
الجليلة واإلنسانية التي تقدمها 
وألطفال  عامًة  السكري  لمرضى 
السكري خصوصًا، كما أكد التزام 
الــشــركــة بــدعــم الــجــمــعــيــة وذلـــك 
المجتمعية  الــشــراكــة  إطــــار  فـــي 
وجـــــهـــــود الــــشــــركــــة فـــــي تـــرســـيـــخ 
مـــفـــهـــوم الــــشــــراكــــة الــمــجــتــمــعــيــة 
ومؤازرة الجهود الرامية إلى دعم 
واإلنسانية،  الصحية  الــمــبــادرات 
الفتًا إلى أن شركة نفط البحرين 
«بــابــكــو» تــعــمــل لــلــقــيــام بــالــعــديــد 
مـــن الـــمـــبـــادرات الـــتـــي تــصــب في 
صالح األسرة البحرينية وتحقق 
لـــألفـــراد الـــوقـــايـــة مـــن األمــــراض 

والصحة والسالمة.
وقـــد تــخــلــل الــحــفــل بــرنــامــج 
والمرح   بالمفاجآت  مليء  حافل 
مـــن خــــالل مــســابــقــة ألجــمــل زي 
وأجــــمــــل رســـــم وفــــقــــرة الــفــريــســة 
ومــســابــقــات تــرفــيــهــيــة لــألطــفــال 
وهـــــــــدايـــــــــا لــــجــــمــــيــــع األطــــــفــــــال 

المشاركين.
وفــــي خـــتـــام الـــحـــفـــل، قــدمــت 
الــدكــتــورة مــريــم الــهــاجــري نائب 

جــمــعــيــة  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس 
السكري البحرينية جزيل الشكر 
طبيب  الـــفـــريـــق  إلــــى  والـــتـــقـــديـــر 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهللا آل 
األعلى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
إدارة  مــجــلــس  ورئـــيـــس  لــلــصــحــة 
جــمــعــيــة الـــســـكـــري الــبــحــريــنــيــة 
الهــــتــــمــــامــــه وحــــــرصــــــه بــــإقــــامــــة 
وتــنــظــيــم الـــفـــعـــالـــيـــات الــصــحــيــة 
والــتــرفــيــهــيــة لــمــرضــى الــســكــري 
وتـــحـــقـــيـــق مــــا يـــطـــمـــحـــون إلـــيـــه، 
تسعى  الــتــي  وتــحــقــيــق األهـــــداف 
لها  البحرينية  السكري  جمعية 
مرضى  مصلحة  فــي  يــصــب  بــمــا 
السكري، كما قدمت جزيل الشكر 
إلى شركة نفط البحرين «بابكو» 
هذا  في  المشاركة  على  لحرصها 
االحــتــفــال مــع أطــفــال وأصــدقــاء 
السكري، والشكر موصول للسيد 
إبــراهــيــم طـــالـــب  نــائــب الــرئــيــس 
بابكو  بــشــركــة  ســابــًقــا  الــتــنــفــيــذي 
لــتــعــاونــه الـــدائـــم مـــع الــجــمــعــيــة، 
جميع  إلــى  بالشكر  تقدمت  كما 
الــمــنــظــمــيــن والـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
لألطفال  القرقاعون  ليلة  حفل 

المصابين بالسكري.
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حسن  بن  فواز  العميد  كشف 
الملكية  األكاديمية  آمــر  الحسن 
لــلــشــرطــة ورئـــيـــس لــجــنــة تــوحــيــد 
الــــســــيــــاســــات بــــمــــكــــاتــــب حـــمـــايـــة 
األســـــــرة والـــطـــفـــل بـــالـــمـــديـــريـــات 
أن  عــن  الداخلية  بــــوزارة  األمــنــيــة 
الــلــجــنــة انـــجـــزت مـــا نــســبــتــه ٩٠٪ 
حماية  مكاتب  عمل  منهجية  من 
األســــرة والــطــفــل، ومـــن الــمــأمــول 
في  مــوحــدة  كمنهجية  اعتمادها 
تلك المكاتب بمديريات الشرطة 
على النحو الذي يعزز من أهداف 
عــــمــــل مــــكــــاتــــب حــــمــــايــــة األســـــــرة 
والـــطـــفـــل فــــي تـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
لضحايا العنف األسري وتحقيق 
للضحية  واالطمئنان  االستقرار 
لتحقيق  المالئمة  البيئة  وتهيئة 
الــــتــــوافــــق األســــــــري وصــــــــوًال إلـــى 
المحافظة  وهــو  االســمــى  الــهــدف 
مملكة  فــي  األســـرة  تماسك  على 

البحرين.
جاء ذلك في حديث له خالل 
استضافته عن بعد في «المجلس 
الــــــرمــــــضــــــانــــــي» الـــــــــــذي يـــنـــظـــمـــه 

الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة ضمن 
برنامج «البحرين بخير بعزمكم»، 
وحـــــاوره فــيــه اإلعـــالمـــي إبــراهــيــم 
الـــتـــمـــيـــمـــي، حــــيــــث أكـــــــد خـــاللـــه 
الــعــمــيــد الــحــســن الـــحـــرص على 
الــتــنــســيــق مـــع الــمــجــلــس األعــلــى 
المجلس  دور  يــعــزز  فيما  لــلــمــرأة 
كــأحــد الــشــركــاء األســاســيــيــن في 
ســـيـــاســـة عـــمـــل مـــكـــاتـــب حــمــايــة 

األسرة والطفل.
الملكية  األكاديمية  إن  وقــال 
دورة  مــــؤخــــرا  نــظــمــت  لـــلـــشـــرطـــة 
بمكاتب  العاملين  وتأهيل  «إعداد 
بمشاركة  والطفل»  األسرة  حماية 
عـــــــدد مـــــن ضـــــبـــــاط الـــــصـــــف مــن 
األسرة  حماية  بمكاتب  العاملين 
والــطــفــل بــالــمــديــريــات األمــنــيــة، 
تــهــدف  الـــــــدورة  هــــذه  أن  وأوضــــــح 
إلــــــى تـــوحـــيـــد مــنــهــجــيــة الــعــمــل 
واإلجــــــــــــــراءات بـــمـــكـــاتـــب حــمــايــة 
األســــــــــرة مـــــع إلـــــزامـــــيـــــة اجـــتـــيـــاز 
الــعــامــلــيــن بــهــذه الــمــكــاتــب لــهــذه 
ألداء  أســاســي  كمتطلب  الــــــدورة، 
الــمــهــام الــمــســنــدة إلــيــهــم، وزيــــادة 
كـــفـــاءاتـــهـــم وخـــبـــراتـــهـــم مـــن أجــل 
التعامل  فــي  متميز  أداء  ضــمــان 
األسري،  الطابع  ذات  الوقائع  مع 
مـــشـــيـــًرا إلـــــى وجــــــود تــنــســيــق مــع 
المتخصصة  الــجــهــات  مـــن  عـــدد 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  ومــنــهــا 
في تنفيذ برامج تدريبية إلكساب 

في  متخصصة  مهارات  العاملين 
الطابع  ذات  الوقائع  مع  التعامل 

األسري.
ونوه العميد الحسن بامتالك 
البحرين  بمملكة  الشرطة  جهاز 
تــجــربــة مــمــيــزة مــن خـــالل إنــشــاء 
مــكــتــب حــمــايــة األســـــرة والــطــفــل 
منذ عام ٢٠٠٧ في مديرية شرطة 
تجربة  وهــي  الــمــحــرق،  محافظة 
الداخلية  وزيــر  إشــادة  على  حــازت 
ووفــود  للمرأة  األعــلــى  والمجلس 
فـــضـــًال  أجـــنـــبـــيـــة  دول  عــــــدة  مـــــن 
المجتمع  مــؤســســات  إشـــــادة  عـــن 
األســرة  بــشــؤون  المعنية  الــمــدنــي 

والطفل.
حــمــايــة  مـــكـــاتـــب  أن  وأوضـــــــح 
األسرة والطفل تستند في عملها 
متمثلة  المبادئ  من  حزمة  على 
في مبدأ السرية والخصوصية من 
مالئمة  مكاتب  تخصيص  خــالل 
لــطــبــيــعــة االخـــتـــصـــاص، وإنـــشـــاء 
وحث  ومحجوبة،  خاصة  سجالت 
بسرية  االلـــتـــزام  عــلــى  الــعــامــلــيــن 
الــمــعــلــومــات كــســريــة الــمــراســالت 
الطابع  ذات  بالوقائع  المرتبطة 
األســـــــري ومــــبــــدأ الــشــفــافــيــة مــن 
خـــالل وضــــوح اإلجــــــراءات وإقــــرار 
الـــمـــعـــتـــدي عــــن عـــلـــمـــه بــتــدابــيــر 
الحماية للضحية ومبدأ الشراكة 
مـــن خــــالل الـــتـــعـــاون مـــع شــركــاء 
الحكومية  الجهات  مــن  المكتب 
ومـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 
ومبدأ اإلنسانية من خالل توفير 
تــدابــيــر الــحــمــايــة وتــقــديــم أوجـــه 
لألطفال  ســـواء  والــرعــايــة  الــدعــم 
ألســـر  أو  لـــلـــخـــطـــر  الـــمـــعـــرضـــيـــن 
التعاطي  لضحايا  أو  المتوفين 
األحكام  تنفيذ  حين  أو  واإلدمــان 
الــقــضــائــيــة الــمــرتــبــطــة بـــاألســـرة، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــبــدأ الــمــســاءلــة 
والذي يتحقق من خالل التدقيق 

على اإلجراءات.
وقـــــــال الـــعـــمـــيـــد الـــحـــســـن إن 
من  سلسلة  تعتمد  المكاتب  هذه 
بها  تــؤمــن  الــتــي  الحماية  تدابير 
ضحايا العنف األسري من بينها 

عزل الضحية عن المعتدي مؤقًتا 
وتعهد  الــحــالــة،  اســتــقــرار  لــحــيــن 
المعتدي بعدم التعرض للضحية 
وإقراره بعلمه عن تدابير الحماية 
الـــتـــي ســـــوف تــتــخــذهــا الــشــرطــة 
لتأمين حماية الضحية، وتمكين 
بالشرطة،  االتصال  من  الضحية 
وإعــــــداد مـــذكـــرة حــمــايــة مــوجــهــة 
لــغــرف الــعــمــلــيــات مــفــادهــا اتــخــاذ 
الضحية  حماية  لتأمين  يلزم  ما 
بتعرضها  يفيد  بـــالغ  ورود  حــيــن 
لــالعــتــداء أو تــخــوفــهــا مــن ذلــك، 
والــــمــــتــــابــــعــــة الــــــــدوريــــــــة لـــحـــالـــة 
الــضــحــيــة بـــالـــتـــواصـــل الــمــســتــمــر 
سالمتها،  على  لالطمئنان  معها 
أثناء  للضحية  الشرطة  ومرافقة 
الشرطة  مركز  وإلى  من  تنقالتها 
األخــــرى  الــخــدمــيــة  الـــمـــرافـــق  أو 
حـــيـــن تـــلـــمـــس حـــاجـــتـــهـــا لـــذلـــك 
بــتــوفــيــر مــركــبــة مــدنــيــة وعــنــصــر 
باللباس  النسائية  الــشــرطــة  مــن 

المدني.
يشار إلى أن المجلس األعلى 
للمرأة أطلق برنامجه الرمضاني 
لهذا العام تحت عنوان «البحرين 
استثمار  بهدف  بعزمكم»  بخير.. 
مــنــاســبــة الـــشـــهـــر الــفــضــيــل عــبــر 
تــقــديــم وتــنــظــيــم ودعــــم عـــدد من 
الــبــرامــج والــنــشــاطــات فـــي ســيــاق 
جهود المجلس المستمرة لتعزيز 
مـــســـتـــويـــات االســــتــــقــــرار األســـــري 
واالجتماعي في مملكة البحرين، 
به  تنهض  الـــذي  الــــدور  وألهــمــيــة 
الـــــمـــــرأة نـــحـــو أســــرتــــهــــا وخـــدمـــة 
وفي  المجاالت  جميع  في  وطنها 
مــخــتــلــف الـــــظـــــروف، وبــالــتــركــيــز 
بشكل خاص على الدور المتوقع 
مـــــن األســــــــــرة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، مــع 
الصحية،  األزمة  ظروف  استمرار 
أقصى  رفع  من  ذلك  يتطلبه  وما 
خالل  والمسؤولية  الحذر  درجات 
وبحسب  الــمــبــارك،  رمــضــان  شهر 
والضوابط  اإلجــراءات  تحدده  ما 

االحترازية.
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ضــوابــط  الــجــعــفــريــة  األوقــــــاف  إدارة  أعــلــنــت 
األواخــر  العشر  في  الشريفة  القدر  ليالي  إحياء 

من شهر رمضان المبارك.
بتطبيق  االلــتــزام  أهمية  إلــى  اإلدارة  ونــوهــت 
الطبي  الوطني  الفريق  عــن  الــصــادرة  الــضــوابــط 
للتصدي لفيروس كورونا المنوه إليها سابقًا في 
إلى  تــهــدف  والــتــي  الــمــبــارك  رمــضــان  شهر  مطلع 

الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.
إلــى  عــنــهــا  صـــــادر  بـــيـــان  فـــي  اإلدارة  وأشــــــارت 
ضرورة أن يقتصر اإلحياء في المساجد والمآتم 
على  الــحــضــور  يقتصر  وأن  فــقــط،  الــرجــال  على 
الــمــطــّعــمــيــن فــقــط (بــعــد ١٤ يــومــا مـــن الــجــرعــة 
يــتــجــاوز  وأّال  والــمــتــعــافــيــن،  لــلــتــطــعــيــم)  الــثــانــيــة 

للمسجد  االستيعابية  الطاقة  من   ٪٣٠ الحضور 
السن  كــبــار  الــحــضــور  بــيــن  يــكــون  وأّال  الــمــأتــم،  أو 
(٦٠ سنة وما فوق)، وأصحاب األمراض المزمنة، 
مسافة  وتــرك  الكمامات  بلبس  االلــتــزام  وضـــرورة 
٢ مــتــر بــيــن الــحــاضــريــن بـــإشـــراف الــقــيــمــيــن في 

المساجد وإدارات المآتم بالتنسيق مع اإلدارة.
سبحانه  اهللا  إلـــى  اإلدارة  تــبــتــهــل  وخـــتـــامـــا.. 
وقيامهم  صالتهم  الجميع  من  يتقبل  أن  وتعالى 
الــمــنــاســبــات  هــــذه  يــعــيــد  وأن  أعــمــالــهــم  وصـــالـــح 
العربية  واألمتين  الغالية  مملكتنا  على  الكريمة 
واإلســــالمــــيــــة أعـــــوامـــــًا مــــديــــدة بــالــيــمــن والــخــيــر 

والبركات.
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| الشيخ محمد بن عبد اهللا.

| إبراهيم التميمي.| العميد فواز الحسن.

لصعوبات  الخليجي  الــيــوم  بمناسبة 
الــتــعــلــم، الـــذي يــصــادف الــثــالــث مــن مــايــو، 
وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  أكــد 
مملكة  جهود  ضمن  أنــه  والتعليم  التربية 
الــبــحــريــن وتــجــربــتــهــا الــــرائــــدة فـــي تــوفــيــر 
بحسب  لــلــجــمــيــع،  الــتــعــلــيــمــيــة  الـــخـــدمـــات 
احتياجاتهم وقدراتهم، ووفق معايير نوعية 
ونـــهـــج جـــامـــع ســلــس مــســتــمــر، فــقــد أولـــت 
الـــــوزارة اهــتــمــامــا كــبــيــرا بــاحــتــضــان الطلبة 
ذوي صعوبات التعلم، وقدمت الدعم الالزم 
ذلك  في  بما  الحكومية،  المدارس  في  لهم 
مـــا تـــم تــقــديــمــه خـــالل فــتــرة الــجــائــحــة، إذ 
افتراضيًا  درســـًا  و٨٦٣  آالف   ١٠ تنفيذ  تــم 
مباشرًا لهذه الفئة من الطلبة، خالل العام 

الدراسي الجاري ٢٠٢٠-٢٠٢١. 
المقدمة  الخدمات  أن  الوزير  وأضــاف 
لطلبة صعوبات التعلم خالل الجائحة لم 
إذ  والــمــتــابــعــة،  الـــجـــودة  حــيــث  مــن  تختلف 
الــــوزارة،  رسمتها  الــتــي  الــشــروط  وفـــق  تــتــم 
بــمــا يــضــمــن اســتــدامــة الــتــعــلــيــم والــســالمــة 
الجميع، فقد شملت تجربة التعلم عن بعد 
خالل  من  الخاصة،  التربية  فئات  مختلف 
فيها  بــمــا  الــرقــمــيــة،  التعليمية  الــمــنــصــات 
االفتراضية  والــفــصــول  التعليمية  الــبــوابــة 
وقـــنـــوات الــيــوتــيــوب والــحــصــص الــمــتــلــفــزة، 

اإللــكــتــرونــيــة،  الــتــواصــل  قــنــوات  تفعيل  مــع 
األكاديمي  التطور  متابعة  بهدف  ذلك  وكل 
والــــمــــهــــاري والـــســـلـــوكـــي لــــهــــؤالء الــطــلــبــة، 

والحرص على تقدمهم الدراسي. 
الخاص  البرنامج  أن  إلى  الوزير  وأشار 
بصعوبات التعلم ُيطبق في جميع المدارس 
الــحــكــومــيــة فـــي الــمــرحــلــتــيــن االبــتــدائــيــة 
تعليم  استراتيجيات  ويشمل  واإلعـــداديـــة، 
في  طيبة  نتائج  حقق  وقــد  نــوعــيــة،  وتعلم 

اســتــيــعــاب الــطــلــبــة وتــطــويــر قــدراتــهــم وفــق 
اختبارات قياس لحاجاتهم األكاديمية، ومن 
بــيــن أهـــم الــخــدمــات الــتــي يــقــدمــهــا: حصر 
الـــحـــاالت الــتــي بــحــاجــة إلـــى رعــايــة خاصة 
فـــي مـــادتـــي الــلــغــة الــعــربــيــة والـــريـــاضـــيـــات، 
أو  الــصــف  مــعــلــم  مــع  والــتــعــاون  بالتنسيق 
معلمي اللغة العربية والرياضيات والمعلم 
بعد  تتم  التي  التشخيص  وخدمات  األول، 
أن تنطبق على الطالب شروط القبول في 

البرنامج. 
ويـــتـــم تـــحـــويـــل الـــطـــالـــب إلـــــى بــرنــامــج 
صـعوبات التعلم إذا كان يعـاني من صعوبة 
كانت  ســـواء  العربية،  اللغة  فــروع  أحــد  في 
واالسـتيعاب  الفهم  أو  الجهرية  القراءة  في 
التهجئة  أو  الــكــلــمــات)  (رســــم  الــكــتــابــة  أو 
االسـتماع  أو  الكتابي  التعبير  أو  واإلمـــالء 
والــفــهــم والــتــحــدث، أو يــعــانــي صــعــوبــة في 
إحـــــــدى الـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــســـابـــيـــة (الـــجـــمـــع 
جميعها،  أو  والــقــســمــة)  الــضــرب  والـــطـــرح، 
وبعدها تأتي مرحلة إعداد الخطط الفردية 
للطالب،  األساسية  البيانات  تتضمن  التي 
والـــصـــعـــوبـــات الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي يــواجــهــهــا، 
ونــقــاط الــقــوة ونــقــاط االحــتــيــاج لـــدى كل 
التعليمية  األهـــداف  إلــى  باإلضافة  طالب، 
الفردية التي يتم العمل عليها مع الطالب، 

عامة (بعيدة المدى) وأهداف  وهي أهداف 
تعليمية سلوكية (قصيرة المدى). 

طالب  لكل  تعليمية  خطة  إعــداد  ويتم 
على حدة، لتقدم له منهاجا يلبي احتياجاته 
ويعالج كل صعوبة لديه، متضمنًا الخبرات 
واألنشطة والمفاهيم والمهارات واألساليب 
الــمــنــاســبــة لـــه، إذ يــتــكــون الــمــنــهــج الــفــردي 
األهـــداف،  هــي:  أساسية  عناصر  أربــعــة  مــن 
والتقييم،  التعليمية  والوسائل  والمحتوى، 
للحكم  مستمر  بشكل  الطلبة  تقييم  ويتم 
على مدى التقدم الذي حققوه، إلى جانب 
المتابعة الحثيثة مع أولياء األمور، وتأكيد 
التحصيل  مستوى  تحسين  في  األسرة  دور 
المستمر  بالتواصل  أبنائها  لدى  الدراسي 
بينها وبين المدرسة، ويكون ذلك بالتنسيق 
مع المرشد االجتماعي بالمدرسة، إذ بلغت 
نسبة التواصل مع أولياء أمور الطلبة ذوي 
تطبيق  ظـــل  فـــي  الـــخـــاصـــة،  االحـــتـــيـــاجـــات 

التعلم عن بعد، (٣٣١٧٣) مرة. 
الخليجي  الــيــوم  أن  بــالــذكــر  والــجــديــر 
مكتب  من  بقرار  جاء  قد  الصعوبات  لــذوي 
نشر  بهدف  الخليج،  لــدول  العربي  التربية 
وخارجه،  المدرسي  المجتمع  داخل  الوعي 
عن ماهية صعوبات التعلم، وطرق الكشف 

عنها، وسبل التعامل معها ومعالجتها.
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| د. ماجد النعيمي.

أعـــلـــن الـــفـــريـــق الــوطــنــي 
الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
إجـــراءات  تحديث  عــن  كــورونــا 
الـــــمـــــســـــافـــــريـــــن الــــقــــادمــــيــــن 
مــــــــــن جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة نـــــيـــــبـــــال 
إلى  الفدرالية  الديمقراطية 
مطار  عــبــر  الــبــحــريــن  مملكة 
بدًءا  وذلك  الدولي،  البحرين 
مــن يـــوم األربـــعـــاء الــمــوافــق ٥ 

مايو ٢٠٢١.
ويــــتــــعــــيــــن عــــلــــى جــمــيــع 
الـــــمـــــســـــافـــــريـــــن الــــقــــادمــــيــــن 
مــــن جـــمـــهـــوريـــة نـــيـــبـــال إلـــى 
مــــمــــلــــكــــة الـــــبـــــحـــــريـــــن، بـــمـــن 
الــعــابــرون  الــمــســافــرون  فيهم 
(الـــتـــرانـــزيـــت)، الــبــالــغــون من 
الـــعـــمـــر ٦ ســــنــــوات فـــمـــا فـــوق 
نتيجة  تثبت  شــهــادة  تــقــديــم 
الفحص المختبري لفيروس 
رمز  (PCR)  تحوي  كــورونــا 
وذلــك   (QR code) آر  كيو 
وقــــت  مــــــن  ســـــاعـــــة   ٤٨ قــــبــــل 
المغادرة، إضافة إلى استمرار 
المختبري  الــفــحــص  إجــــراء 
عند الوصول، وإجراء فحص 
مـــخـــتـــبـــري ثـــــــاٍن لــلــقــادمــيــن 
الذين سيقيمون في البحرين 
مدة تمتد إلى أكثر من ٥ أيام، 
بعد  ثالث  مختبري  وفحص 
عشرة أيام من تاريخ الوصول 
سيقيمون  الــذيــن  للقادمين 
إلى  تمتد  مــدة  البحرين  فــي 

أكثر من ١٠ أيام.
ونـــــــوه الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي 
الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
كــــــــورونــــــــا بــــأهــــمــــيــــة تـــفـــعـــيـــل 
لكل  واعـــي»  «مجتمع  تطبيق 
القادمين عبر مطار البحرين 
الدولي مع توقيع تعهد بإقرار 
الصادرة  بالتعليمات  االلتزام 

بــالــعــزل  الـــصـــحـــة  وزارة  مــــن 
على  حصولهم  لحين  الذاتي 
المختبري  الفحص  نتيجة 
عـــنـــد الــــوصــــول إضــــافــــًة إلـــى 
مـــــواصـــــلـــــة كــــــل اإلجــــــــــــــراءات 
مسبًقا،  المعلنة  االحــتــرازيــة 

مؤكًدا الفريق الوطني الطبي 
أنـــــه ســـيـــواصـــل مـــراجـــعـــة كــل 
بصورة  الصلة  ذات  الــقــرارات 
دوريــــــــة بـــحـــســـب الــمــعــطــيــات 
يحفظ  بما  الدورية  والنتائج 

صحة وسالمة الجميع.
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ولقد اأكدنا حر�ضنا واهتمامنا منذ انطالقة م�ضريتنا 

التنموية باإجماع �ضعبي على ميثاق العمل الوطني، على 

توفري ال�ضمانات الد�ضتورية والقانونية حلماية حقوق 

باأمان  اآرائهم  عن  التعبري  يف  واالإعالميني  ال�ضحفيني 

�ضروب  خمتلف  التما�س  يف  وحرياتهم  وا�ضتقاللية، 

املعلومات واالأفكار وتلقيها ونقلها بال قيود، باعتبارها 

الدميقراطي،  جمتمعنا  يف  امل�ضونة  احلقوق  اأهم  من 

مع مراعاة احرتام حقوق االآخرين و�ضمعتهم،  وحماية 

مع  بالتوافق  العامة،  واالآداب  وال�ضحة  القومي  االأمن 

العهود الدولية. 

واأثبتت جائحة فريو�س كورونا )كوفيد - 19(، وما 

فر�ضته من حتديات عاملية، اأهمية دور االإعالم الوطني 

ك�ضريك فاعل �ضمن فريق البحرين بقيادة االبن العزيز 

�ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  االأمني  العهد  ويل 

بن حمد اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء، عرب التزامه 

بن�ضر املعلومات املوثقة يف مواجهة ال�ضائعات واالأخبار 

الزائفة وامل�ضللة، وتعميق الوعي املجتمعي باالإجراءات 

االحرتازية والتدابري الوقائية، وحتفيز العمل التطوعي 

على  واحلفاظ  الطماأنينة،  بث  يف  اأ�ضهم  ما  واالإن�ضاين، 

واملقيمني،  املواطنني  جلميع  العامة  وال�ضالمة  ال�ضحة 

االأزمة  اإدارة  يف  امل�ضرف  البحريني  النموذج  واإبراز 

وتداعياتها، داخلًيا وخارجًيا.

بكفاءة  من�ضوبيها  وجميع  االإعالم  وزارة  ومتكنت 

االإعالمية  اإمكاناتها  توظيف  من  واإخال�س  ومتيز 

ومن�ضاتها الرقمية عرب �ضبكة االإنرتنت يف ن�ضر اأخبار 

التدفق  و�ضمان  وم�ضداقية،  جودة  ذات  ومعلومات 

�ضوى  حدود  دومنا  وتداولهما  واالأنباء  لالأفكار  احلر 

املهنة،  باأخالقيات  والتم�ضك  الوطني  ال�ضمري  مراعاة 

وجناحها بالتعاون مع مركز االت�ضال الوطني وجمعية 

ال�ضحفيني ودور ال�ضحافة والن�ضر يف التعبري ب�ضدق 

وهويته  ووحدته  الوطن  �ضمري  عن  و�ضفافية  ونزاهة 

الثقافية واحل�ضارية االأ�ضيلة، واآمال اأبنائه يف حتقيق 

اأمن اقت�ضادي واجتماعي م�ضتدام.

وتعزيًزا لهذا الدور الوطني، نوؤكد تقديرنا للتعاون 

البنَّاء بني ال�ضلطتني التنفيذية والت�ضريعية يف مناق�ضة 

والن�ضر،  والطباعة  ال�ضحافة  تنظيم  قانون  تعديالت 

مبا يلبي تطلعات االأ�ضرة االإعالمية يف اخلروج بقانون 

ع�ضري اأكرث تطوًرا و�ضموالً، يعزز احلريات امل�ضوؤولة، 

ويحقق امل�ضلحة الوطنية يف جمتمع ت�ضوده قيم العدالة 

وامل�ضاواة وتكافوؤ الفر�س بني جميع مكوناته، ويرتقي 

باالإعالم االإلكرتوين، ويواكب اإجنازاتنا الوطنية الرائدة 

لتقنية  التحتية  البنية  وحتديث  الرقمي  التحول  يف 

املعلومات واالت�ضاالت.

ال�ضادقة  الكلمة  الأهمية  اإدراكنا  �ضوء  ويف 

العامة  املنفعة  حتقيق  يف  ال�ضحيحة  واملعلومات 

فقد  امل�ضتدامة،  والتنمية  وال�ضالم  االأمن  وتر�ضيخ 

اإعداد م�ضروع قانون جديد و�ضامل ملكافحة  اإىل  وجهنا 

خطاب الكراهية والتطرف وازدراء االأديان، يف و�ضائل 

التقليدية  واأ�ضكالها  بجميع �ضورها  الراأي  عن  التعبري 

قيم  ن�ضر  يف  الوطنية  اجلهود  يدعم  مبا  وامل�ضتحدثة، 

ال�ضالم واحلوار بني جميع  والت�ضامح وثقافة  االعتدال 

لالأفكار  والت�ضدي  واحل�ضارات،  والثقافات  االأديان 

املت�ضددة املغذية للفنت والعنف واالإرهاب.

اليوم  هذا  يف  الدويل،  للمجتمع  دعوتنا  جندد  كما 

يف  والفني  الت�ضريعي  التعاون  تعزيز  اإىل  العاملي، 

الدينية  الكراهية  اتفاقية دولية لتجرمي خطابات  اإقرار 

مبا  واأ�ضكالها،  �ضورها  بجميع  والعن�ضرية  والطائفية 

االأجانب  ومعاداة  االإ�ضالموفوبيا  جرائم  مكافحة  فيها 

االإعالم  و�ضائط  ا�ضتغالل  اإ�ضاءة  ومنع  وامل�ضلمني، 

االجتماعي  والتوا�ضل  االإنرتنت  و�ضبكات  واملعلومات 

التحري�س  اأو  ال�ضائعات  بث  يف  املفتوحة  والف�ضاءات 

االنفالت  و�ضبط  واالإرهاب،  العنف  اأو  التطرف  على 

االإعالن  مبادئ  مع  يتوافق  مبا  واملعلوماتي  االإعالمي 

العاملي حلقوق االإن�ضان وتعاليم ديننا احلنيف والقيم 

االإن�ضانية كافة.

واملعرفة،  لالإبداع  منارة  البحرين  مملكة  و�ضتبقى 

االإن�ضاين  والتعاي�س  الت�ضامح  يف  عاملًيا  ومثاالً 

والقانونية  الد�ضتورية  منظومتها  بف�ضل  واحل�ضاري 

مفاهيم  االأوائل يف غر�س  روادها  واإ�ضهامات  املتطورة، 

اإبداعات  وتوا�ضل  واالنتماء،  والت�ضامح  الوطنية 

�ضبابها، وعطاءات ن�ضائها اإىل جانب الرجال يف جماالت 

التنموية  امليادين  و�ضتى  واالإعالمي  ال�ضحفي  العمل 

املجتمع وتكاتفه بجميع  اأن وعي  والتطوعية، موؤكدين 

واالأمنية  الدفاعية  قواته  جانب  اإىل  ووقوفه  مكوناته، 

البا�ضلة هو �ضمام االأمان يف وجه التحديات.

�ضهر  من  االأواخر  الع�ضر  يف  وجل،  عز  اهلل  �ضائلني 

رم�ضان املبارك، اأن يحفظ مملكة البحرين ويدمي علينا 

واأمتنا  االأبي  �ضعبنا  على  مُينَّ  واأن  وف�ضائله،  نعمه 

العربية واالإ�ضالمية والعامل اأجمع بنعمة االأمن وال�ضالم 

جتاوز  يف  جميًعا  يوفقنا  واأن  والعافية،  وال�ضحة 

و�ضعادة  خري  اأجل  من  امل�ضرتك  والعمل  اجلائحة  هذه 

االإن�ضانية.

حمد بن عي�سى �آل خليفة

ملك مملكة �لبحرين

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  وجه   

حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املفدى 

ر�صالة �صامية مبنا�صبة اليوم العاملي حلرية 

مايو   3 اليوم  يوم  يوافق  الذي  ال�صحافة 

اجلاري.

ال�صامية  الر�صالة  ن�ص  يلي  وفيما 

املفدى  امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

مبنا�صبة اليوم العاملي حلرية ال�صحافة:

�صكر  بر�صالة  نتوجه  اأن  ي�صعدنا 

والوعي  التنوير  م�صاعل  حملة  اإىل  وتقدير 

الكلمة  اأ�صحاب  من  الفكري  والإبداع 

و�صائل  يف  ال�صادقة  والر�صالة  امل�صوؤولة 

واملطبوعة  املقروءة  اأنواعها  بجميع  الإعالم 

مبنا�صبة  واللكرتونية  واملرئية  وامل�صموعة 

اليوم العاملي حلرية ال�صحافة.

كمنفعة  »املعلومات  �صعار  وحتت 

عامة«، ياأتي احتفاء هذا العام بالتزامن مع 

ويندهوك  اإعالن  على  عاًما  ثالثني  مرور 

من  جندد  عاملية  منا�صبة  ليمثل  التاريخي، 

ل�صحافتنا  العريق  بالتاريخ  فخرنا  خاللها 

احلرة وامل�صتقلة واإعالمنا الوطني امل�صوؤول، 

من  اأكرث  مدى  على  احليوي  ودورهما 

واملعلومات  احلقائق  ن�صر  عقود يف  ثمانية 

للوطن  العليا  امل�صلحة  وتغليب  ال�صحيحة، 

مبهنية  اعتبار  اأي  فوق  املواطنني  وجميع 

ومو�صوعية.

�مللك يوجه ر�سالة �سامية مبنا�سبة �ليوم �لعاملي حلرية �ل�سحافة:

قانون جديد ملكافحة خطاب �لكر�هية و�لتطرف و�زدر�ء �لأديان

 دور ح���ي���وي ل�����س��ح��اف��ت��ن��ا �حل�����رة �مل�����س��ت��ق��ل��ة و�إع���ام���ن���ا �ل��وط��ن��ي �مل�������س���وؤول لأك��ث�����ر م���ن 8 ع��ق��ود

�جل���ائ���ح���ة �أث���ب���ت���ت �أه���م���ي���ة دور �لإع���������ام �ل���وط���ن���ي ك�������س���ري���ك ف���اع���ل ���س��م��ن ف���ري���ق �ل��ب��ح��ري��ن  

ت���وف���ر �ل�������س���م���ان���ات حل���م���اي���ة ح���ق���وق �ل�����س��ح��ف��ي��ن و�لإع����ام����ي����ن يف �ل��ت��ع��ب��ر ع����ن �آر�ئ����ه����م

�لتطلعات ي��ل��ب��ي  و�ل��ن�����س��ر  و�ل��ط��ب��اع��ة  �ل�����س��ح��اف��ة  لتنظيم  و���س��م��ولً  ت���ط���وًر�  �أك��ث�����ر  ع�����س��ري  ق��ان��ون 

تنظيم �لإعام �لإلكرتوين وعدم حب�س �ل�سحايف �أهم تعديات قانون �ل�سحافة

حر�س ملكي على تطوير �ل�سحافة �لبحرينية وتعزيز مكانتها ودعم ممار�سيها

يتزامن احتفال البحرين باليوم العاملي حلرية ال�ضحافة مع جملة من التطورات 

على م�ضتويات الت�ضريع واحلريات يف جمال ال�ضحافة، لتوؤكد املكانة الرفيعة التي 

اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�ضى  حتظى بها من لدن ح�ضرة �ضاحب اجلاللة 

البالد املفدى باعتبارها رافًدا مهًما من روافد م�ضروع جاللته االإ�ضالحي وعن�ضًرا 

مهًما يف امل�ضرية التنموية ال�ضاملة التي يقودها جاللته.

احلكومة  اإحالة  البحرينية  لل�ضحافة  حتققت  التي  املكت�ضبات  اأهم  من  وكان 

العهد  اآل خليفة ويل  االأمري �ضلمان بن حمد  امللكي  ال�ضمو  املوقرة برئا�ضة �ضاحب 

اإىل  ال�ضحافة  قانون  على  اجلديدة  للتعديالت  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ال�ضلطة الت�ضريعية، ويف ذلك جت�ضيد وا�ضح للدعم الالحمدود لر�ضالة ال�ضحافة 

الوطنية، وتعزيز م�ضرية حريات الراأي والتعبري يف اململكة.

االحتفال  مبنا�ضبة  كلمة  يف  املفدى  العاهل  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  اأكد  وقد 

بيوم ال�ضحافة العاملي 2020 اأ�ضار فيها اإىل اأهمية دور ال�ضحافة الوطنية، م�ضدًدا 

على اأنها: »لبنة اأ�ضا�ضية يف بناء املجتمع وتقّدمه، ومنارًة للفكر واالإبداع واملعرفة، 

ومكوًنا اأ�ضا�ضًيا يف دولة القانون، و�ضمام اأمان �ضد التطرف واالإرهاب وخطابات 

التحري�س والكراهية«. وكانت البحرين قد �ضهدت انطالقة قوية الإعالمها الوطني 

املفدى يف  العاهل  ال�ضاملة حل�ضرة �ضاحب اجلاللة  التنمية  بداأت م�ضرية  اأن  منذ 

عام  ود�ضتور  الوطني  العمل  ميثاق  منح  حيث  عقدين،  نحو  قبل  املجاالت  �ضتى 

2002 ال�ضمانات الكاملة للعاملني به ليعملوا يف مناخ من احلرية، وهو ما تاأكد 

ال�ضحافة  تنظيم  ب�ضاأن  ل�ضنة 2002   47 رقم  بقانون  املر�ضوم  �ضدور  مع  اآنذاك 

والطباعة والن�ضر.

وُينظر لهذا القانون باعتباره لبنة مهمة يف بناء اجل�ضد واجلماعة ال�ضحفية 

القرن الع�ضرين عندما  اإىل بدايات  التي يعود تاريخ دورها الوطني  يف البحرين، 

تاأ�ض�ضت اأول �ضحيفة اأ�ضبوعية يف اخلليج العربي ككل، وهي جريدة »البحرين«.

حريات  و�ضع  الأنه  وال�ضبق،  بالريادة  �ضدوره  عند  القانون  هذا  وُو�ضف 

و�ضاغ  البحرين،  يف  القرار  �ضنع  دوائر  اهتمامات  راأ�س  على  والن�ضر  ال�ضحافة 

اال�ضتقاللية  اإطار من  توؤدي فيه ر�ضالتها يف  اأن  الذي ينبغي  ال�ضحيح  امل�ضار  لها 

وال�ضفافية. وقد كان لهذا القانون اأبلغ االأثر فيما و�ضلت اإليه ال�ضحافة يف البحرين 

من مكانة وثقل خالل ال�ضنوات االأخرية، حيث مل ُيلحظ وح�ضب تلك الطفرة الكمية 

والنوعية يف املوؤ�ض�ضات التي متار�س العمل ال�ضحفي واالإعالمي، واإمنا يف االأدوار 

الأفراده  احلر  املناخ  تهيئة  يف  وجناحها  املجتمع،  وعي  تنمية  يف  بها  تقوم  التي 

ملمار�ضة حرياتهم يف التعبري عن اآرائهم ومواقفهم. ف�ضال بالطبع عن دوره امللمو�س 

يف نه�ضة العمل االإعالمي عموما بالبالد، وزيادة قدرة امل�ضتغلني واملهتمني باحلقل 

�ضوى  �ضرط  اأو  قيد  دون  كافة  وامللفات  الق�ضايا  مناق�ضة  على  خا�ضة  ال�ضحفي 

القانون وامل�ضالح والقيم العليا للبالد ومعايري املجتمع ال�ضائدة.

و�ضمن اجلهود الدوؤوبة لالرتقاء بدور ور�ضالة ال�ضحافة الوطنية التي حتتفل 

اأحيلت  التي  ال�ضحافة  التعديالت اجلديدة على قانون  اليوم، جتيء  البحرين  بها 

منت�ضف �ضهر اأبريل 2021 اإىل ال�ضلطة الت�ضريعية لتوؤكد حر�س ح�ضرة �ضاحب 

وتو�ضيع  مكانتها،  وتعزيز  البحرينية  ال�ضحافة  تطوير  على  املفدى  امللك  اجلاللة 

بالعمل  واملهتمني  امل�ضتغلني  وتزويد  التنظيمية،  بنيتها  ومتتني  انفتاحها  هام�س 

اأداء  التي متكنهم من  االإعالمي عموما وال�ضحفي ب�ضكل خا�س باالآليات واالأدوات 

اأدوارهم ور�ضالتهم الوطنية. وُتعد مملكة البحرين من الدول الرائدة يف دعم عطاء 

املراأة البحرينية يف قطاع االإعالم وال�ضحافة باالعتماد على كفاءتها ومهنيتها لتثبت 

قدرتها بالعمل جنًبا اإىل جنب مع زمالئها الرجال، ويعترب انتخاب امراأة لرتوؤ�س 

جمعية ال�ضحافيني البحرينية خري دليل على ذلك اإ�ضافة اإىل فوزها بع�ضوية جلنة 

التوازن بني اجلن�ضني باالحتاد الدويل لل�ضحفيني.

 جاللة امللك 
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مبنا�صبة مرور عام على انطالق حملة الوطنية »فينا خري«.. نا�صر بن حمد:

امللك و�صع �صحة املواطنني واملقيمني على راأ�س الأولويات خالل اجلائحة

م�صيًدا بالدور املهم للمجل�س الأعلى لل�صوؤون الإ�صالمية.. امللك:

البحرين مت�صي وفق مبادئ الدين الداعية اإىل الت�صامح وال�صالم

ا�ضتقبل ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

اأم�س  اآل خليفة عاهل البالد املفدى يف ق�ضر ال�ضافرية 

ال�ضيخ عبدالرحمن بن حممد بن را�ضد اآل خليفة رئي�س 

املجل�س،  واأع�ضاء  االإ�ضالمية  لل�ض�ؤون  االأعلى  املجل�س 

والتربيكات  التهاين  خال�س  جلاللته  قدم�ا  الذين 

مبنا�ضبة الع�ضر االأواخر ل�ضهر رم�ضان املبارك، مبتهلني 

املباركة  املنا�ضبة  اأن يعيد هذه  قدرته  الباري جلّت  اىل 

والعمر  العافية  وم�ف�ر  ال�ضحة  بدوام  جاللته  على 

العزيز  و�ضعبها  البحرين  مملكة  يحفظ  واأن  املديد، 

االأمن واالأمان والرخاء، واأن يرفع  ويدمي عليهما نعمة 

هذه اجلائحة عن االأمتني العربية واالإ�ضالمية والب�ضرية 

جمعاء.

املجل�س  واأع�ضاء  برئي�س  اجلاللة  �ضاحب  ورّحب 

بهذه  التهاين  وبادلهم  االإ�ضالمية،  لل�ض�ؤون  االأعلى 

اأن يتقبل من  املنا�ضبة املباركة، راجًيا اهلل العلي القدير 

اجلميع طاعتهم و�ضيامهم وقيامهم، معرًبا عن اعتزازه 

لل�ض�ؤون  االأعلى  املجل�س  الذي ي�ضطلع به  املهم  بالدور 

ديننا  خدمة  يف  االفا�ضل  الدين  وعلماء  االإ�ضالمية 

االإ�ضالمي احلنيف واإظهار �ضماحته ور�ضالته االإن�ضانية 

االإ�ضالمية  الق�ضايا  عن  الدفاع  جانب  اإىل  اجلامعة، 

والدع�ة اىل اخلري والرتاحم والتعاون وتعزيز اأوا�ضر 

املجتمع،  اأفراد  بني  الرتابط  وتق�ية  والتكافل  املحبة 

وال��ضطية،  لالعتدال  الداعية  ال�ضامية  القيم  وتعزيز 

والثقافات،  االأديان  خمتلف  بني  التقريب  اإىل  باالإ�ضافة 

م�ضيداً جاللته بدور املجل�س االأعلى لل�ضئ�ن االإ�ضالمية 

يف تنظيم ومراعاة االإجراءات االحرتازية وال�قائية يف 

دور العبادة من خالل جمل�ضي االأوقاف.

اهلل  بع�ن  مت�ضي  البحرين  مملكة  اأن  جاللته  واأكد 

وتر�ضيخ  ن�ضر  الق�مي يف  نهجها  على  ال�ضري  تعاىل يف 

مبادئ الدين االإ�ضالمي التي تق�م على الت�ضامح وال�ضالم 

واملحبة والتعاي�س االإن�ضاين.

ومن جانبه، اأعرب ال�ضيخ عبدالرحمن بن حممد بن 

�ضاحب  حل�ضرة  وامتنانه  �ضكره  عن  خليفة  اآل  را�ضد 

مبهامه  للنه��س  املجل�س  دور  دعم  على  اجلاللة 

ومبادراته  وال�طن،  الدين  خدمة  يف  وم�ض�ؤولياته 

اهلل  اىل  �ضارًعا  النبيلة،  واالإن�ضانية  اخلريية  جاللته 

وي�فقه  املفدى  امللك  جاللة  يحفظ  اأن  وتعاىل  تبارك 

وي�ضدد خطاه ملا فيه اخلري للجميع.

حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضم�  اأ�ضاد 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 

جمل�س  رئي�س  ال�ضباب  و�ض�ؤون  االإن�ضانية 

االإن�ضانية  لالأعمال  امللكية  امل�ؤ�ض�ضة  اأمناء 

باالهتمام الكبري الذي ي�ليه ح�ضرة �ضاحب 

خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

و�ضالمة  �ضحة  بحفظ  املفدى  البالد  عاهل 

امل�اطنني واملقيمني يف مملكة البحرين، منذ 

و�ضع  حيث  ك�رونا،  جائحة  ظه�ر  بداية 

على  واملقيمني  امل�اطنني  �ضحة  جاللته 

االأول�يات، واأمر بتخ�ضي�س ميزانية  راأ�س 

ال�طني  االإن�ضان واالقت�ضاد  كبرية حلماية 

رائدة  البحرين  لتك�ن  اجلائحة،  هذه  من 

امل�ضت�ى  على  ك�رونا  ل�باء  الت�ضدي  يف 

ال�ضمعة  البحرين  مملكة  واأك�ضب  العاملي، 

الطيبة واالإ�ضادة الدولية من منظمة ال�ضحة 

ال�ضامية  الت�جيهات  هذه  بف�ضل  العاملية 

حل�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك املفدى.

اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضم�  وثّمن 

خليفة دعم احلك�مة بقيادة �ضاحب ال�ضم� 

خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  االأمري  امللكي 

وما  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

للت�ضدي  ال�طني  البحرين  فريق  به  يق�م 

العهد  ويل  �ضم�  بقيادة  ك�رونا  ل�باء 

بكل  يعمل  والذي  ال�زراء  جمل�س  رئي�س 

ك�رونا  وباء  انت�ضار  ومنع  الحت�اء  جد 

كل  تطبيق  عرب  اململكة،  يف  »ك�فيد-19« 

االحرتازية  واالإجراءات  الدولية  املعايري 

مل�اجهة الفريو�س.

على  عام  مرور  مبنا�ضبة  ذلك  جاء 

ال�طنية »فينا خري« خالل  انطالق احلملة 

اعتماد �ضم�ه اإن�ضاء »خمترب ومركز اأبحاث 

وال�بائيات«  املعدية  لالأمرا�س  خري  فينا 

مببلغ وقدره 3،5 ملي�ن دينار من جمم�ع 

اأكرث  بلغت  والتي  فينا خري  تربعات حملة 

باأن  �ضم�ه  م�ؤكًدا  دينار،  ملي�ن   38 من 

حملة »فينا خري« ت�ا�ضل جه�دها وت�ضري 

جناح  بكل  حمددة  وبرامج  اأهداف  وفق 

ومتيز.

الباهر  بالنجاح  �ضم�ه  واأ�ضاد 

اأهل  اأبداه  الذي  النظري  منقطع  والتجاوب 

»فينا  ال�طنية  احلملة  مع  الكرام  البحرين 

من  القيمة  للم�ضاهمات  وتقديره  خري« 

االأعمال  ورجال  والتجار  امل�اطنني  قبل 

وامل�ؤ�ض�ضات البنكية وامل�ضرفية وال�ضركات 

لب�ا  الذين  واالأفراد  واملقيمني  واجلمعيات 

وامل�ضاهمة  الدعم  تقدمي  يف  ال�طن  نداء 

ما  عك�ضت  والتي  ال�طنية  احلملة  هذه  يف 

يتميز به املجتمع البحريني االأ�ضيل من قيم 

والتكافل  والعطاء  والبذل  اخلري  يف  نبيلة 

من  البحرين  مكنت  والتالحم،  والرتابط 

تخطي الكثري من التحديات.

اأكد الدكت�ر م�ضطفى ال�ضيد  من جانبه 

لالأعمال  امللكية  للم�ؤ�ض�ضة  العام  االأمني 

انطلقت  خري«  »فينا  حملة  اأن  االإن�ضانية 

اجله�د  دعم  يف  �ضامية  اأهداف  لتحقيق 

ال�طنية لفريق البحرين للت�ضدي لفريو�س 

ك�رونا بقيادة �ضم� ال�ضيخ نا�ضر بن حمد 

اآل خليفة، تنفيذا لت�جيهات �ضاحب ال�ضم� 

امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

�ضكلت  حيث  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

فريق  اأبطالها  وطنية  ملحمة  اجله�د  هذه 

حفظ  جه�د  دعم  اأجل  من  كافة  البحرين 

�ضحة و�ضالمة اجلميع.

وتقديره  �ضكره  ال�ضيد  م�ضطفى  وجّدد 

لكل من اأ�ضهم يف »حملة فينا خري«، م�ؤكًدا 

اأن احلملة ت�ضري وفق اأهداف وبرامج حمددة 

االأهداف  هذه  حتقيق  باجتاه  ما�ضية  وهي 

لتك�ن  امل�ضتمرة  باملتابعة  حتظى  التي 

خلدمة  لها  املحددة  وامل�ضامني  االإطار  يف 

البحرين واأبنائها وتعزيز اجله�د ال�طنية 

ل�ضالمة �ضحة اجلميع. 

اأن حملة »فينا خري«  واأ�ضار ال�ضيد اإىل 

ح�ضدت اأكرث من 38 ملي�ن دينار بحريني، 

وذلك منذ فتح باب التربعات يف الفرتة من 

12 اأبريل 2020 حتى االآن، حيث خ�ض�س 

اإفطار  مل�ضاريع  دينار  ملي�ن   18 منها 

كمامات  وت�زيع  االأغذية،  وت�زيع  �ضائم، 

ال�جه واملعقمات، وت�زيع اأجهزة احلا�ضب 

واجلامعات  املدار�س  طلبة  على  االآيل 

ودعم  املت�ضررة،  االأ�ضر  ودعم  واملعاهد، 

العمال البحرينيني غري امل�ؤمن عليهم، ودعم 

االأ�ضر املنتجة، ودعم املع�ضرين واملدي�نني، 

وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة 

ووزارة  االجتماعية  والتنمية  العمل 

وال�ض�ؤون  العدل  والتعليم ووزارة  الرتبية 

ال�ضناعة  ووزارة  واالأوقاف  االإ�ضالمية 

اإىل  باالإ�ضافة  وال�ضياحة،  والتجارة 

امل�ضاريع التنم�ية كمخترب ومركز درا�ضات 

االأمرا�س املعدية وال�بائيات وتط�ير نظام 

ومناهج التعليم عن ُبعد.

اجله�د  تن�ضيق  جلنة  باأن  ال�ضيد  واأكد 

عملها  ت�ا�ضل  خري«  »فينا  حلملة  القائمة 

يف ت�جيه وتنفيذ امل�ضاريع التي ت�ضب يف 

تداعيات  من  واملت�ضررين  امل�اطنني  �ضالح 

باحلر�س  م�ضيدا  ك�رونا،  فريو�س  جائحة 

املجتمع  اأفراد  قبل  من  الكبري  والتجاوب 

احلملة  يف  لالإ�ضهام  وم�ؤ�ض�ضاته  كافة 

والتي  املجتمعية  م�ض�ؤوليتهم  من  والنابع 

كان لها عظيم االأثر يف رفد خمتلف اجله�د 

لتحقيق االأهداف املن�ض�دة.

وجّدد ال�ضيد يف ختام ت�ضريحه ال�ضكر 

اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  ل�ضم�  والتقدير 

خليفة على قيادة �ضم�ه حلملة »فينا خري«، 

وتقدمي �ضم�ه املثال احلي للقيادة باالأفعال 

يف  والتاآخي  التالحم  قيم  اأعلت  والتي 

املجتمع البحريني يف م�اجهة كل التحديات 

يف  ال�طنية  للجه�د  اجلامعة  املظلة  حتت 

الت�ضدي لفريو�س ك�رونا.

�صمو �ل�صيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
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باأمر من ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

تقدمي اخلدمات على مدار 24 �صاعة يف 9 مراكز �صحية

اأمر �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، بتقدمي اخلدمات على مدار 

24 �ضاعة يف 9 مراكز �ضحية مبختلف حمافظات اململكة، مبا 

وتعزيز  ال�ضحي  القطاع  خدمات  وا�ضتدامة  تطوير  يف  ي�ضهم 

كفاءته حتقيًقا للأهداف املن�ضودة.

ملراكز  التنفيذي  الرئي�س  جواد،  ال�ضيد  جليلة  د.  واأكدت 

ال�ضحية  املراكز  جتهيز  يف  البدء  االأولية،  ال�ضحية  الرعاية 

الطبية  التغطية  يوفر  مبا  ال�ضاعة  مدار  على  للعمل  الت�ضعة 

�ضيتم  اإذ  العائلة،  بطب  املتعلقة  امل�ضتعجلة  احلاالت  ملبا�ضرة 

ت�ضنيف احلاالت الواردة ومبا�ضرتها ب�ضكل مبدئي قبل حتويل 

�ضيارات  توفري  �ضيتم  كما  امل�ضت�ضفيات،  اإىل  الطارئة  احلاالت 

اإ�ضعاف خارج بع�س املراكز.

اأبداه  الذي  ال�ضيد عن �ضكرها وتقديرها للحر�س  واأعربت 

الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س 

ال�ضحة،  وزيرة  ال�ضالح  �ضعيد  بنت  وفائقة  لل�ضحة،  االأعلى 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأمر  لو�ضع 

الوزراء مو�ضع التنفيذ باأعلى درجات التن�ضيق والتكامل مبا 

يعزز من كفاءة اخلدمات ال�ضحية وي�ضهم يف حت�ضني جودتها، 

ومتابعة النواب وتعاونهم امل�ضتمر مع وزارة ال�ضحة لتح�ضني 

التعاون  اإطار  يف  ياأتي  والذي  املقدمة،  ال�ضحية  اخلدمات 

وجهودهم  والت�ضريعية  التنفيذية  ال�ضلطتني  بني  امل�ضرتك 

املبذولة لتحقيق تطلعات املواطنني.

على  �ضتعمل  التي  ال�ضحية  املراكز  اأن  ال�ضيد  واأو�ضحت 

اململكة،  على خمتلف حمافظات  موزعة  �ضتكون  ال�ضاعة  مدار 

وهي مركز املحرق ال�ضمايل ومركز بنك البحرين والكويت يف 

يو�ضف  ومركز  ال�ضحي،  كانو  حمد  ومركز  املحرق،  حمافظة 

اجلنوبية،  املحافظة  يف  ع�ضكر  جو  وعيادة  ال�ضحي،  اجننري 

ومركز �ضرتة ال�ضحي، ومركز جدحف�س ال�ضحي يف حمافظة 

ال�ضيخ  ال�ضحي، ومركز  العا�ضمة، ومركز حممد جا�ضم كانو 

جابر ال�ضحي يف املحافظة ال�ضمالية.

متا�صًيا مع توجيهات ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.. وزير الإ�صكان:

 69 األف زائر للخدمات الإلكرتونية خالل الربع الأول لعام 2021

احلمر  يعقوب  بن  با�ضم  املهند�س  ك�ضف 

االإ�ضكانية  املعاملت  عن حجم  االإ�ضكان  وزير 

خلل  للوزارة  االإلكرتونية  املن�ضة  خلل  من 

اإذ بلغت 69312  الربع االأول للعام 2021، 

وذلك  االلكرتونية،  املعاملت  الإجراء  زائًرا 

اإىل الت�ضهيل على املواطنني  �ضعًيا من الوزارة 

على  واحل�ضول  معاملتهم  اإجنازات  يف 

اخلدمات االإ�ضكانية بطريقة �ضريعة ومنا�ضبة 

امل�ضتقبلية  الروؤى  مع  يتما�ضى  ومبا  للجميع، 

بن حمد  �ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو  ل�ضاحب 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

احلكومي  العمل  منظومة  لتطوير  اهلل،  حفظه 

ال�ضامل.

على  للحر�س  االإ�ضكان  وزير  و�ضدد 

واالإلكرتونية  التقنية  للنظم  االأمثل  اال�ضتثمار 

يف جمال التنمية امل�ضتدامة التي يحر�س عليها 

العمل  �ضري  ل�ضمان  وذلك  احلكومة،  برنامج 

يتواءم  ومبا  الوزارة،  داخل  طبيعية  ب�ضورة 

املو�ضى  الوقائية  واالإجراءات  التدابري  مع 

جائحة  ملكافحة  الوطني  الفريق  قبل  من  بها 

واالأن�ضطة  اخلدمات  خمتلف  يف  »كورونا« 

واملراجعات املرتبطة بعمل الوزارة، اإذ حتر�س 

االإ�ضكانية  تقدمي اخلدمات  الوزارة حاليا على 

كافة عرب املوقع االإلكرتوين، كما �ضتكون قريبا 

متاحة عرب تطبيقات الهواتف النقالة واالأجهزة 

الفعلي  احل�ضور  اإىل  احلاجة  دون  املحمولة 

للوزارة.

اإىل  الوزارة  ر�ضدتها  التي  االأرقام  وت�ضري 

االأول  الربع  اجلدد خلل  امل�ضتخدمني  عدد  اأن 

من العام 2021 بلغ 59851 م�ضتخدًما، من 

 367673 يتجاوز  عدد  على  االطلع  خلل 

اخلدمات  من  حزمة  ت�ضم  اإلكرتونية  �ضفحة 

الطلبات  اأ�ضحاب  للمراجعني  والت�ضهيلت 

االإ�ضكانية احلالية واجلديدة.

اجلاهزية  على  االإ�ضكان  وزير  واأكد 

الكاملة لدى الوزارة يف التعامل مع اخليارات 

تفر�ضها  التي  الظروف  خمتلف  و�ضمن  كافة، 

التي  ا�ضرتاتيجيتها  على  بناء  علينا،  اجلائحة 

ال�ضكن  وترية  وت�ضريع  ا�ضتدامة  ت�ضتهدف 

امللئم للمواطنني امل�ضتحقني، من خلل حتويل 

وم�ضتقبلية  حالية  مكت�ضبات  اإىل  التحديات 

ت�ضاف اإىل ر�ضيد اإجنازات الوزارة.

واأ�ضار وزير االإ�ضكان اإىل اأن قاعدة البيانات 

مبختلف  مرتبطة  االإلكرتونية  االإ�ضكانية 

التابعة  البيانات  قواعد  مع  لتتكامل  اجلهات 

للعديد من الوزارات واملوؤ�ض�ضات احلكومية، ما 

يوفر بيانات حمدثة ودقيقة ب�ضورة م�ضتمرة، 

وبالتايل ال يحتاج اأ�ضحاب الطلبات االإ�ضكانية 

ي�ضهم  مبا  للوزارة،  الفعلي  احل�ضور  اإىل 

وبالتايل  اإىل %75،  املراجعني  ن�ضبة  بتقلي�س 

االإنتاجية والوقت املخ�ض�س ال�ضتكمال  زيادة 

ب�ضكل  وتدقيقها  االإ�ضكانية  املعاملت  اإجناز 

اأ�ضرع.

تقدمها  التي  اخلدمات  اأن  بالذكر  اجلدير 

الوزارة عرب من�ضتها االإلكرتونية ت�ضمل خدمة 

القائمة،  الطلبات  تقدمي طلب جديد، وحتديث 

اإىل جانب خدمة تقدمي طلب ال�ضيانة للمنتفعني 

من امل�ضاريع االإ�ضكانية، كما يقدم املوقع خرائط 

ال�ضكنية، والرد  تخ�ض�ضية للوحدات وال�ضقق 

على  املراجعني  وملحظات  ا�ضتف�ضارات  على 

اأمرك«  »حتت  خدمة  خلل  من  ال�ضاعة  مدار 

االإلكرتونية التي تخت�س باخلدمات االإن�ضانية 

العاجلة ومتابعة الطلبات، كما يحتوي املوقع 

»مزايا«،  برنامج  حول  �ضاملة  معلومات  على 

العقاريون  واملطّورون  املمّولون  فيها  مبا 

لهذا  اال�ضتحقاق  و�ضروط  اال�ضتفادة  وطرق 

الربنامج. 

الوطنية  البوابة  موقع  مع  وبال�ضراكة 

كذلك  الوزارة  تقدم  االإلكرتونية،  للحكومة 

خدمة  هي  للمواطنني،  اإلكرتونية  خدمات   5

»اال�ضتعلم  وخدمة  اإ�ضكاين«  طلب  »تقدمي 

»حتديث  وخدمة  االإ�ضكانية«  الطلبات  عن 

البنكي«، وخدمة  واحل�ضاب  االت�ضال  بيانات 

طلب  »تقدمي  وخدمة  مزايا«،  طلب  »تقدمي 

متويل«.

مناق�صة قانون ال�صحافة وفق روؤية اإعالمية رائدة.. زينل:

دعم نيابي لل�صحافة الوطنية وحرية الراأي والتعبري امل�صوؤول

زينل،  عبداهلل  بنت  فوزية  اأكدت 

النيابي  الدعم  النواب،  جمل�س  رئي�ضة 

الراأي  وحرية  الوطنية،  لل�ضحافة 

الثوابت  وفق  امل�ضوؤولة،  والتعبري 

لروؤى  وحتقيقا  الرا�ضخة،  الوطنية 

وتطلعات ح�ضرة �ضاحب اجلللة امللك 

البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

العاملي  اليوم  مبنا�ضبة  وذلك  املفدى، 

من  الثالث  املوافق  ال�ضحافة،  حلرية 

مايو من كل عام.

برئا�ضة  احلكومة  بجهود  واأ�ضادت 

االأمري �ضلمان بن  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

البحرينية،  ال�ضحافة  دعم  يف  الوزراء 

الوطنية  وم�ضوؤولياتها  بدورها  للقيام 

التنموية  امل�ضرية  ظل  يف  واملهنية، 

امللك  اجلللة  �ضاحب  ال�ضاملة حل�ضرة 

مع  الفاعل  التعاون  وا�ضتمرار  املفدى، 

ومناق�ضة  لبحث  الت�ضريعية  ال�ضلطة 

املتطور،  الع�ضري  ال�ضحافة  قانون 

تدعم  رائدة،  اإعلمية  روؤية  وفق 

وامل�ضانة  املكفولة  احلريات  من  املزيد 

اجل�ضم  تطلعات  وتلبي  د�ضتوريا، 

ال�ضحايف يف مملكة البحرين، وتبني ما 

تتمتع به ال�ضحافة البحرينية من حرية 

وم�ضوؤولية.

معربة عن بالغ االإ�ضادة والتقدير ملا 

الوطنية  البحرينية  ال�ضحافة  به  تقوم 

اإيجابي  من دور تنويري رفيع، وطرح 

ي�ضع  وم�ضوؤول،  بناء  ونقد  مثمر، 

املقام  يف  واملواطنني  الوطن  م�ضلحة 

من  االإ�ضلحي،  امل�ضروع  ودعم  االأول، 

وتاأكيدا  البحرين،  مملكة  م�ضتقبل  اأجل 

لل�ضحافة  الريادي  التاريخي  للدور 

البحرينية على م�ضتوى املنطقة.

بخال�س  املنا�ضبة  بهذه  وتقدمت 

يف  العاملني  لكل  والتربيكات  التهاين 

لهم  ومتمنية  البحرينية،  ال�ضحافة 

العمل  وموا�ضلة  والنجاح،  التوفيق 

احليوي  الدور  واإبراز  واالجناز، 

والوطني.

رئي�س جمل�س النواب

م�صيداً باللتزام وامل�صوؤولية الكربى التي تقوم بها.. رئي�س »ال�صورى«: 

امل�صروع الإ�صالحي فتح م�صارات لل�صحافة ملمار�صة دورها الوطني

ال�ضالح رئي�س  اأكد علي بن �ضالح 

جمل�س ال�ضورى اأن امل�ضروع االإ�ضلحي 

بن  امللك حمد  حل�ضرة �ضاحب اجلللة 

املفدى،  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

ال�ضحافة  اأمام  عديدة  م�ضارات  فتح 

الوطني  دورها  ملمار�ضة  البحرينية 

بعجلة  الدفع  يف  واالإ�ضهام  وامل�ضوؤول، 

التنمية امل�ضتدامة نحو مزيد من النجاح 

حتققها  التي  املنجزات  واإبراز  والتقدم، 

مملكة البحرين يف املجاالت كافة، مثمًنا 

على  وتاأكيده  املفدى  امللك  جللة  دعم 

الذي  امل�ضوؤول  والراأي  الكلمة  حرية 

متار�ضه خمتلف و�ضائل االإعلم.

جمل�س  لرئي�س  ت�ضريح  ويف 

باليوم  االحتفاء  مبنا�ضبة  ال�ضورى 

العاملي حلرية ال�ضحافة الذي ي�ضادف 

اأعرب  عام،  كل  مايو  �ضهر  من  الثالث 

امل�ضاند  بالدور  واالعتزاز  الفخر  عن 

الذي تقوم به احلكومة املوقرة برئا�ضة 

االأمري �ضلمان بن  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

قيم  تعزيز  على  وحر�ضها  الوزراء، 

ومبادئ حرية الراأي والتعبري، وتطوير 

االإعلمية  للممار�ضات  املنظمة  القوانني 

التعاون  على  واملوؤكدة  احلديثة، 

ال�ضحافة  جلعل  البّناء  والتن�ضيق 

اخلطط  لنجاح  واأ�ضا�ضية  �ضريكة  اأداة 

والربامج التنموية يف اململكة.

واأ�ضاد ال�ضالح بااللتزام وامل�ضوؤولية 

ال�ضحافة  بها  تقوم  التي  الكربى 

الوطنية، واجلهود امل�ضتمرة التي يقوم 

وجميع  وال�ضحافيون،  االإعلميون  بها 

ال�ضحافية، مبا  املوؤ�ض�ضات  العاملني يف 

لل�ضحافة  امل�ضرقة  امل�ضرية  على  يوؤكد 

به  ت�ضطلع  الذي  والدور  البحرينية، 

املعلومات  ون�ضر  نقل  يف  ال�ضحافة 

الوعي  وتعزيز  الدقيقة،  والبيانات 

الق�ضايا  خمتلف  جتاه  االجتماعي 

الوطنية  امل�ضتويات  على  واملو�ضوعات 

واالإقليمية والدولية.

ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  واأو�ضح 

ال�ضحافة  ت�ضهده  الذي  التطور  اأن 

للأدوات  ومواكبتها  البحرينية، 

الأهمية  التام  اإدراكها  يعك�س  االإعلمية، 

االإعلمية،  الو�ضائل  خمتلف  ا�ضتثمار 

وتطويعها لكل ما يحقق م�ضلحة الوطن 

واملواطنني.

علي بن �صالح ال�صالح

موؤمتر افرتا�صي للذكاء ال�صطناعي ينطلق يف يونيو القادم.. د. مريزا:

الذكاء ال�صطناعي ي�صرع وترية التقدم يف جمال الطاقة امل�صتدامة
تنظم املجموعة الدولية للذكاء اال�ضطناعي 

للبحوث والتطوير  بالتعاون مع مركز نا�ضر 

للذكاء  االأول  ــدويل  ال االفرتا�ضي  املــوؤمتــر 

الرابع  يف  امل�ضتدامة  الطاقة  يف  اال�ضطناعي 

والع�ضرين من يونيو القادم.

بن  عبداحل�ضني  الدكتور  احلدث  ويرعى 

امل�ضتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س  مــريزا،  علي 

البحرين  من  دوليون  متحدثون  فيه  وي�ضارك 

ودول  وال�ضني  والهند  وقرب�س  ــارات  واالإم

اأخرى، و�ضوف يتناول املوؤمتر فر�س وم�ضتقبل 

الذكاء اال�ضطناعي والتعلم االآيل والبيانات يف 

الطاقة امل�ضتدامة.

امل�ضتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س  وا�ضتقبل 

املجموعة  رئي�س  حاجي  جا�ضم  للدكتور 

هيون  وايريك يل  اال�ضطناعي  للذكاء  الدولية 

يف  هواوي  ل�ضركة  االإقليمي  التنفيذي  املدير 

تنظيم  يف  االأ�ضا�ضي  ال�ضريك  وهم  البحرين 

خلل  مريزا  وقال  االفرتا�ضي،  املوؤمتر  هذا 

الطاقة  جمــاالت  يف  اال�ضتثمار  ــاأن  ب اللقاء 

م�ضاهمتهما  وزيادة  الطاقة  وكفاءة  املتجددة 

يف املزيج االقت�ضادي والركب التنموي اأ�ضبح 

التي  الراهنة،  الظروف  ظل  يف  حتمية  اأكرث 

واال�ضتثمار  البحث  اأهمية  الدول  على  تفر�س 

اإطار  �ضمن  النماء  حتقق  التي  احللول  يف 

اال�ضتدامة، وياأتي هنا دور الذكاء اال�ضطناعي 

ال�ضعيد  هذا  على  ا�ضا�ضيا  دورا  يلعب  الذي 

واحللول التي يوفرها يف ت�ضريع وترية التقدم 

والنماء يف جمال الطاقة امل�ضتدامة.

حاجي  جا�ضم  الدكتور  عرب  جانبه،  من 

اأنف�ضهم  عن  باالأ�ضالة  هيون  يل  واإيريك 

ال�ضكر  خال�س  عن  املنظمني  عن  ونيابة 

تف�ضله  على  ــريزا  م للدكتور  والتقدير 

الذكاء  ملوؤمترات  والدعم  الرعاية  بتقدمي 

هذه  اأن  بالذكر  واجلــديــر  اال�ضطناعي، 

نوعها  من  الثالثة  هي  تعترب  الرعاية 

حتظى  التي  اال�ضطناعي  الذكاء  ملوؤمترات 

الطاقة  هيئة  رئي�س  قبل  من  وت�ضجيع  بدعم 

امل�ضتدامة.

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
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اأكدت اأن اجلائحة زادت من حجم العمل ومل توؤثر ب�سكل ملحوظ على �سريه.. »الهالل الأحمر«:

تزكية خالد بن عبدالـله رئي�ًسا لدورة اجلمعية اجلديدة

االأحمر  الهالل  جمعية  عقدت 

البحريني بوا�ضطة تقنية االت�ضال 

اخلمي�س  يوم  ُبعد،  عن  املرئي 

العمومية  جمعيتها  املا�ضي، 

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  النتخاب 

الفريق  بح�ضور   ،16 دروتها  يف 

طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل 

خليفة وعدد من قدامى املوؤ�ض�ضني، 

واأع�ضاء جمل�س االإدارة، ومنت�ضبي 

االنتخابات  اأ�ضفرت  اإذ  اجلمعية، 

احلايل  االإدارة  جمل�س  تزكية  عن 

املقبلني  للعامني  جديدة  لدروة 

برئا�ضة ال�ضيخ خالد بن عبداهلل اآل 

خليفة.

انتهاء  ويف كلمة له مبنا�ضبة 

اأعمال الدورة 15 جلمعية الهالل 

ال�ضيخ  اأعرب  البحريني،  االأحمر 

رئي�س  اآل خليفة  عبداهلل  بن  خالد 

الهالل  جمعية  اإدارة  جمل�س 

اأ�ضمى  عن  البحريني  االأحمر 

املقام  اإىل  واالمتنان  ال�ضكر  اآيات 

اجلاللة  �ضاحب  ال�ضامي حل�ضرة 

خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك 

الدعم  على  املفدى،  البالد  عاهل 

اجلمعية  تلقاه  الذي  الالحمدود 

واإىل  اهلل،  اأيده  جاللته  لدن  من 

االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، على 

ما يوليه �ضموه من دعم وم�ضاندة 

جميع  واإىل  للجمعية،  دائمني 

احلكومية  واجلهات  الوزارات 

يف  واملعهود  الدائم  تعاونها  على 

ت�ضهيل االإجراءات وتي�ضري �ضوؤون 

اجلمعية. 

وا�ضتذكر بكل اعتزاز وعرفان 

باإذن  له  املغفور  واإ�ضهامات  دعم 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  تعاىل  اهلل 

االأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة، 

جناته،  ف�ضيح  واأ�ضكنه  اهلل  رحمه 

الذي مل يدخر جهًدا طوال م�ضرية 

حياته الزاخرة بالبذل والعطاء يف 

م�ضاندة اجلمعية منذ تاأ�ضي�ضها.

تلقاه  الذي  الدعم  »اإن  وقال: 

حتظى  الذي  املجتمعي  والقبول 

االأحمر  الهالل  به جمعية  وتتمتع 

موا�ضلة  من  مّكنها  البحريني 

حملًيا  واالإغاثي  االإن�ضاين  دورها 

اأكرث  مدى  على  وعاملًيا  واإقليمًيا 

من ن�ضف قرن من الزمن«.

جمل�س  اإن  بالقول  واأ�ضاف 

يف  ا�ضتطاع  اجلمعية  اإدارة 

تعاون  بف�ضل  ال�ضابقة،  الدورة 

العديد  حتقيق  اجلميع،  وتكاتف 

تقدمي  كموا�ضلة  االإجنازات،  من 

واملعونات  املحلية  امل�ضاعدات 

�ضتى  يف  واالإغاثية  االإن�ضانية 

من  الرغم  على  العامل  اأنحاء 

ال�ضعبة  اال�ضتثنائية  الظروف 

التي ي�ضهدها العامل واململكة على 

فريو�س  جائحة  بفعل  �ضواء،  حد 

ب�ضكل  توؤثر  مل  التي  كورونا 

وتلبية  العمل،  �ضري  ملحوظ على 

املحتاجني  واإغاثة  الواجب،  نداء 

عينًيا  وم�ضاعدتهم  واملنكوبني، 

ومادًيا.

الدورة  مييز  ما  اأن  واأو�ضح 

الدور  هو  للجمعية  اجلديدة 

خالل  بذله  يجب  الذي  امل�ضاعف 

»الهالل  كون  املقبلني،  العامني 

الدورة  تراأ�س  البحريني«  االأحمر 

للمنظمة  العامة  للهيئة   45

وال�ضليب  االأحمر  للهالل  العربية 

جمل�س  اأع�ضاء  داعًيا  االأحمر، 

للعمل  التنفيذية  واالإدارة  االإدارة 

موا�ضلة  ي�ضمن  الذي  املتوازن 

داخل  اأهدافها  حتقيق  اجلمعية 

من  وميّكنها  اململكة،  وخارج 

عالًيا  البحرين  مملكة  ا�ضم  رفع 

للدورة  تروؤ�ضها  فر�ضة  با�ضتثمار 

للمنظمة  العامة  للهيئة  احلالية 

العربية، يف رفد املنظمة بالربامج 

بالعمل  ترتقي  التي  واالأفكار 

امل�ضتوى  على  واالإغاثي  االإن�ضاين 

العربي.

بن  خالد  ال�ضيخ  واأعرب 

جزيل  عن  خليفة  اآل  عبداهلل 

من  للخرّيين  والتقدير  ال�ضكر 

اأفراًدا  العزيز،  الوطن  هذا  اأبناء 

تقدمي  ملوا�ضلتهم  وموؤ�ض�ضات، 

»اخلري  وقال:  والتربعات،  املنح 

يف هذا الوطن واأبنائه الكرام �ضمة 

ُجبلوا  ملا  فريدة؛  وميزة  را�ضخة 

والتكافل  للخري  حب  من  عليه 

والتعا�ضد فيما بينهم«.

االإدارة  جمل�س  رئي�س  وتقدم 

بال�ضكر اإىل اأع�ضاء جمل�س االإدارة 

التنفيذية  االإدارة  يف  والعاملني 

خدمة  عن  يتوانوا  مل  الذين 

باإن�ضانية  منهم  اإمياًنا  اجلمعية؛ 

التي  واالأهداف  واملبادئ  القيم 

واإىل  اجلمعية،  عليها  تاأ�ض�ضت 

العاملة  اللجان  واأع�ضاء  روؤ�ضاء 

وجهدهم  بوقتهم  ي�ضحون  الذين 

اخلريي  العمل  دميومة  ل�ضمان 

والتطوعي يف البحرين الذين هم 

جزء اأ�ضا�ضي منه.

عاتق  على  »يقع  وقال: 

واإقرار  ر�ضم  االإدارة  جمل�س 

التطويرية،  التدريبية  اخلطط 

ويقع على عاتق االإدارة التنفيذية 

اجلمعية  منت�ضبي  وحّث  ت�ضجيع 

ومراعاة  قدراتهم،  تطوير  على 

للجميع،  اال�ضتفادة  فر�ضة  اإتاحة 

مبا  ال�ضابة،  الطاقات  وا�ضتثمار 

العمل  جممل  على  اإيجاًبا  يعود 

مملكة  يف  واالإن�ضاين  االإغاثي 

البحرين«.

حممد  علي  تقدم  جانبه،  من 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  مراد، 

البحريني،  االأحمر  الهالل  جمعية 

عن  ونيابة  نف�ضه  عن  باالأ�ضالة 

وجميع  االإدارة  جمل�س  اأع�ضاء 

بخال�س  اجلمعية،  منت�ضبي 

ال�ضيخ  اإىل  والتربيكات  التهاين 

على  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  خالد 

اإدارة  ملجل�س  رئي�ًضا  تزكيته 

اجلمعية، موؤكًدا اأن دعمه للجمعية 

الدافع  كان  ال�ضابقة  الدورة  يف 

للعديد  اجلمعية  حتقيق  وراء 

الأهداف  املحققة  االإجنازات  من 

وبرامج اجلمعية.

حممد بن عبداللـه: توفري 

تغطية �سحية �ساملة وفق اأعلى املعايري

رفع رئي�س املجل�س االأعلى لل�ضحة 

بن عبداهلل  ال�ضيخ حممد  الفريق طبيب 

اإىل  واالمتنان  ال�ضكر  عظيم  خليفة  اآل 

�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

ل  تف�ضّ مبنا�ضبة  اهلل  حفظه  الوزراء 

الكرمية  توجيهاته  باإ�ضدار  �ضموه 

�ضاعة   24 مدار  على  اخلدمات  بتقدمي 

يف 9 مراكز �ضحية مبختلف حمافظات 

اململكة، مبا ي�ضهم يف تطوير وا�ضتدامة 

خدمات القطاع ال�ضحي وتعزيز كفاءته 

و�ضت�ضهم يف حتقيق التغطية ال�ضحية 

ال�ضحية  املعايري  اأعلى  وفق  ال�ضاملة 

على  اململكة  اإجنازات  من  يعزز  مبا 

�ضعيد التنمية امل�ضتدامة.

االأعلى  املجل�س  رئي�س  وثّمن 

يلقاه  الذي  واالهتمام  الدعم  لل�ضحة 

القطاع ال�ضحي من لدن ح�ضرة �ضاحب 

اجلاللة امللك املفدى ومن لدن �ضمو ويل 

لالرتقاء  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

املقدمة  ال�ضحية  اخلدمات  بجودة 

اأهداف  يج�ّضد  ومبا  واملقيم  للمواطن 

الغالية،  مملكتنا  يف  امل�ضتدامة  التنمية 

نوعية  نقلة  �ضك  بال  �ضتمثل  والتي 

ال�ضحية  اخلدمات  مل�ضرية  تاريخية 

من  اإ�ضافية  ركيزة  ت�ضكل  كما  العريقة 

واالإجنازات  ال�ضاملة  النه�ضة  ركائز 

الغالية  التي حتققها مملكتنا  ال�ضاخمة 

يف جميع امليادين وامل�ضتويات.

حممد  ال�ضيخ  طبيب  الفريق  واأكد 

�ضدور  منذ  اأنه  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

ويل  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات 

با�ضر  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

بالتن�ضيق  لل�ضحة  االأعلى  املجل�س 

االإجراءات  باتخاذ  املعنية  اجلهات  مع 

�ضموه  توجيهات  بتنفيذ  للبدء  الالزمة 

ال�ضديدة، والتي تعك�س احلر�س ال�ضديد 

الذي ُيوليه �ضموه على �ضالمة و�ضحة 

املواطنني واملقيمني مبملكة البحرين.

لتطلعات  اال�ضتجابة  اإّن  وقال 

مملكة  يف  را�ضخ  نهج  املواطنني 

البحرين، حيث اأدخلت هذه التوجيهات 

املواطنني  جميع  اإىل  وال�ضرور  الفرح 

كونها �ضتمثل تعزيًزا مل�ضتوى اخلدمات 

اململكة،  توفرها  التي  املتميزة  ال�ضحية 

امل�ضت�ضفيات  على  العبء  وتخفف 

ت�ضكل  االأولية  الرعاية  مراكز  لكون 

االأهايل،  مع  للتعامل  االأوىل  البوابة 

ال�ضمان  تطبيق  قرب  مع  ا  خ�ضو�ضً

لتحقيق  ي�ضعى  الذي  الوطني  ال�ضحي 

اخلدمات  من  الر�ضا  درجات  اأق�ضى 

ال�ضحية وفق معايري اجلودة والكفاءة 

والتناف�ضية.

ال�ضحة  وزارة  تكليف  اإىل  واأ�ضار 

واإدارة مراكز الرعاية ال�ضحية االأولية 

ال�ضحية  املراكز  جتهيز  يف  البدء 

مبا  ال�ضاعة  مدار  على  للعمل  الت�ضعة 

يوفر التغطية الطبية ملبا�ضرة احلاالت 

العائلة،  بطب  املتعلقة  امل�ضتعجلة 

الواردة  احلاالت  ت�ضنيف  �ضيتم  حيث 

ومبــا�ضرتها ب�ضكل مبدئي قبل حتويل 

امل�ضت�ضفيات،  اإىل  الطارئة  احلــاالت 

اإ�ضعاف  �ضيارات  توفيــر  �ضيتــم  كما 

مع  بالتعاون  املراكــز  بعــ�س  خارج 

االإ�ضعاف الوطني.

و�ضوؤون  االأ�ضغال  وزير  قام  

البلديات والتخطيط العمراين ع�ضام 

عبدالكرمي  ونوال  خلف  عبداهلل  بن 

ممثالً لدار اخلليج للهند�ضة بالتوقيع 

اال�ضت�ضارية  اخلدمات  اتفاقية  على 

البحرين  بجامعة  الهند�ضة  لكلية 

بال�ضخري.

وقال الوزير اإنه مبوجب االتفاقية 

بتقدمي  امل�ضروع  ا�ضت�ضاري  �ضيقوم 

الهند�ضية  اال�ضت�ضارية  اخلدمات 

م�ضروع  على  واالإ�ضراف  للت�ضميم 

الوزارة  اأن  م�ضرًيا  الهند�ضة،  كلية 

كل  ت�ضخري  �ضبيل  يف  جهًدا  تاألو  ال 

ال�ضتكمال  واإمكانياتها  طاقاتها 

والعمل  االأمثل،  بال�ضورة  امل�ضروع 

امل�ضروع  ا�ضت�ضاري  مع  بيد  يًدا 

اأرقى  وفق  امل�ضروع  ت�ضميم  ل�ضمان 

املعايري  واأعلى  املعمارية  الت�ضاميم 

العاملية اخلا�ضة باملن�ضاآت التعليمية 

واأحدث املوا�ضفات الهند�ضية واملواد 

ال�ضديقة للبيئة، مع �ضرورة تكثيف 

اجلامعة  م�ضوؤويل  مع  التوا�ضل 

يف  للجامعة  املمثل  العمل  وفريق 

امل�ضروع مبا يخدم مراحل االإجناز.

جامعة  رئي�س  قال  جانبه،  من 

ريا�س  الدكتور  اال�ضتاذ  البحرين 

ينطلق  امل�ضروع  اإن  حمزة  يو�ضف 

اال�ضرتاتيجية  البحرين  روؤية  من 

تطوير  اإىل  تهدف  والتي   ،2030

مواطن  لكل  يتاح  بحيث  التعليم 

تتنا�ضب  التي  التعليمية  الفر�س 

وطموحاته  الفردية  احتياجاته  مع 

واملعرفة  املهارات  ويك�ضبه  وقدراته، 

تطوير  يف  لي�ضهم  الالزمة  والقيم 

البحرين  روؤية  وحتقيق  جمتمعه 

وحتويلها اإىل واقع معا�س.

حتدي  الكلية  م�ضروع  وي�ضكل 

كبري للقائمني عليه، حيث اإنه �ضوف 

جماالت  وتعلم  لتعليم  مقر  يكون 

والعمارة  الهند�ضة  �ضتى من جمالت 

نقد  حمط  يكون  �ضوف  وعليه 

�ضاغليه  قبل  من  وحتليل ومتحي�س 

امل�ضتقبليني ب�ضورة ا�ضتثنائية. وعلى 

ذلك يراعي القائمني على امل�ضروع ان 

يكون الت�ضميم على اعلى امل�ضتويات 

واحللول  بالبيئة  ال�ضداقة  حيث  من 

والكهروميكانيكية  االإن�ضائية 

اللغة  اىل  باالإ�ضافة  الطاقة،  وتوفري 

املعمارية ومدى ارتباطها بلغة املكان 

والزمان واالرتباط باملوروث الثقايف 

يف  املعا�ضرة  والعمارة  البحريني 

توفر  ان  املوؤمل  من  حيث  واحد،  اآن 

املباين اجلديدة بيئة ملهمة ملهند�ضي 

ومعماريي امل�ضتقبل.

النتهاء من املرحلة الأوىل يف الربع الثالث من 2023.. جامعة البحرين:

توقيع اتفاق اخلدمات ال�ست�سارية مل�سروع كلية الهند�سة يف بال�سخري

يتقدم
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق املوا�صاة اإىل الزميل

عبداللطيف عبداخلالق

والده

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعـــاىل

�صائلني املوىل عز وجل اأن يتغّمد الفقيد بوا�صع رحمته
وي�صكنه ف�صيح جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان.

 ال�شيخ حممد بن عبداهلل

وزير الرتبية

اإعداد خطة تعليمية لكل طالب على حدة.. وزير الرتبية والتعليم: 

10 اآلف و863 در�ًسا مبا�سًرا عن ُبعد لذوي �سعوبات التعلم
مبنا�ضبة اليوم اخلليجي ل�ضعوبات 

مايو،  من  الثالث  ي�ضادف  الذي  التعلم، 

اأكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 

الرتبية والتعليم اأنه �ضمن جهود مملكة 

توفري  يف  الرائدة  وجتربتها  البحرين 

بح�ضب  للجميع،  التعليمية  اخلدمات 

معايري  ووفق  وقدراتهم،  احتياجاتهم 

فقد  م�ضتمر،  �ضل�س  جامع  ونهج  نوعية 

باحت�ضان  كبرًيا  اهتماًما  الوزارة  اأولت 

وقدمت  التعلم،  �ضعوبات  ذوي  الطلبة 

الدعم الالزم لهم يف املدار�س احلكومية، 

فرتة  خالل  تقدميه  مت  ما  ذلك  يف  مبا 

و863  اآالف   10 تنفيذ  مت  اإذ  اجلائحة، 

من  الفئة  لهذه  مبا�ضًرا  افرتا�ضًيا  در�ًضا 

اجلاري  الدرا�ضي  العام  خالل  الطلبة، 

 .2021-2020

واأ�ضاف الوزير اأن اخلدمات املقّدمة 

اجلائحة  خالل  التعلم  �ضعوبات  لطلبة 

واملتابعة،  اجلودة  حيث  من  تختلف  مل 

ر�ضمتها  التي  ال�ضروط  وفق  تتم  حيث 

التعليم  ا�ضتدامة  ي�ضمن  مبا  الوزارة، 

جتربة  �ضملت  فقد  اجلميع،  وال�ضالمة 

الرتبية  فئات  خمتلف  ُبعد  عن  التعلم 

التعليمية  املن�ضات  خالل  من  اخلا�ضة، 

التعليمية  البوابة  فيها  مبا  الرقمية، 

والف�ضول االفرتا�ضية وقنوات اليوتيوب 

قنوات  تفعيل  مع  املتلفزة،  واحل�ض�س 

بهدف  ذلك  وكل  االإلكرتونية،  التوا�ضل 

واملهاري  االأكادميي  التطور  متابعة 

واحلر�س  الطلبة،  لهوؤالء  وال�ضلوكي 

على تقدمهم الدرا�ضي. 

الربنامج  اأن  اإىل  الوزير  واأ�ضار 

ُيطبق  التعلم  ب�ضعوبات  اخلا�س 

يف  احلكومية  املدار�س  جميع  يف 

وي�ضمل  واالإعدادية،  االبتدائية  املرحلتني 

ا�ضرتاتيجيات تعليم وتعلم نوعية، وقد 

الطلبة  ا�ضتيعاب  يف  طيبة  نتائج  حقق 

قيا�س  اختبارات  وفق  قدراتهم  وتطوير 

اأهم  بني  ومن  االأكادميية،  حلاجاتهم 

احلاالت  ح�ضر  يقدمها:  التي  اخلدمات 

التي بحاجة اإىل رعاية خا�ضة يف مادتي 

بالتن�ضيق  والريا�ضيات،  العربية  اللغة 

معلمي  اأو  ال�ضف  معلم  مع  والتعاون 

واملعلم  والريا�ضيات  العربية  اللغة 

تتم  التي  الت�ضخي�س  وخدمــات  االأول، 

�ضروط  الطالب  على  تنطبق  اأن  بعد 

القبول يف الربنامج. 

وزير الأ�شغال
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وال�صفاء،  النقاء  �صديد  عقلي  م�صتوى  على  الب�صر  يولد 

حيث ال اأفكار م�صمومة ومن دون اإيحاء حتى يبداأ العقل بتلقي 

االأفكار والكلم واالإيحاء من عقول االآخرين، ومنذ تلك اللحظة 

يف  ي�صبح  واإر�صال  تلقي  بني  بالن�صخ  العقل  فيها  يبداأ  التي 

واخلا�ص  العام  اإدراكه  بني  الفي�صل  هي  التي  الن�صاأة  م�صاحة 

وبني م�صتوى انقياده واإذعانه، ويف الغالب عقول النا�ص عقول 

جمعية اجلزء االأكرب منها مبني على العرف والتقليد والعادات 

االجتماعية.

العقول اجلمعية توؤكد م�صتوى التفكري اجلماعي يف توحيد 

التي  الفردية  البيئة  تتكون  وهكذا  الن�صاأة،  من  املتلقاة  الفكرة 

الفرد  ي�صبح  الغالب  اجلماعية، ويف  البيئة  تكوين  ت�صارك يف 

مقيدا بفكر اجلماعة دون قدرته على اخلروج اأو التعبري خارج 

اإطار املجموعة والبيئة، ولهذا كان تعبري القراآن الكرمي �صريح 

اإنا  قالوا  )بل  الفكري:  امل�صتوى  لهذا  م�صريا  مواقع  عدة  يف 

اإنا وجدنا  قال مرتفوها  )اإال  اآية:  اأمة( ويف  على  اآباءنا  وجدنا 

اآباءنا على اأمة واإنا على اآثارهم مقتدون(.

تاأتي يف هذه ال�صورة اإ�صكالية القيادة اجلمعية حني تكون 

اأن  والواقع  اجلماعي،  بالتفكري  تفكر  بعقول  مقيدة  امل�صالح 

فيكون  اآخر،  باجتاه  و�صلبي  باجتاه  اإيجابي  اجلماعي  التفكري 

يف و�صع االإيجابية حني تكون العقول جمتمعة لل�صالح العام 

وتكون  بال�صالح،  املجتمع  على  تعم  التي  الكربى  وامل�صالح 

�صلبية حني يكون التفكري حالة انقياد مل�صالح �صخ�صية حمدودة.

التفكري  حالة  ت�صخي�ص  يف  واملفكرون  العلماء  واختلف 

اجلماعي والفردي، وبني االنعكا�ص من خلف التفكري اجلماعي 

باإيجاد  اجلماعي  التفكري  قيمة  العلماء  وحدد  الفردي،  وذلك 

القوانني والد�صاتري وتعديلها كحالة مفيدة دون باالإ�صافة ملواقع 

�صنع القرار لوجود �صورة املركزية يف الفكر والفعل الن�صجام 

الناجت على امل�صالح امل�صرتكة، ومل يكن للعقول اجلماعية قيمة 

فيما ال يخ�ص امل�صرتك وامل�صالح الكربى.

اإن تقريب ال�صورة يف العقل اجلماعي والفردي، يف �صخ�ص 

لي�ص له كلمة فهو ي�صمع من كل مكان �صوت ي�صتجيب له، فال 

يكاد يختار مالب�صه اأو ماأكله وما ي�صرب وما يركب اإال ويحتاج 

ل�صوت ير�صده، �صعيف التفكري ال يكاد يح�صن التقرير، وهذا 

ب�صهولة  ينقادون  هوؤالء  ومثل  غريه،  وعلى  نف�صه  على  خطر 

لالأفكار اجلماعية، ومنها تخرج منظمات الغوغائية والعبثية.

اإىل االتزان  التفكري  االإ�صالمي يف خ�صو�ص  املنهج  خل�ص 

واالعتدال بالرجوع تارة للعقل الفردي والرجوع اأخرى للعقل 

اجلماعي، وما تقت�صيه امل�صلحة يتحدد من خالل روؤية �صمولية 

تتعلق بحجم ال�صرر دائما، وال يختلف اثنان يف ال�صرر على 

الذي يكرب على  باإيجاد ال�صرر  اأنه �صر، ولذلك كل ما يت�صبب 

املنافع فهو يف حكم املحرم.

�صنة  التفكر  كان  وملا  التفكر،  ال�صيام  مطالب  من  واحدة 

من �صنن اهلل وفر�ص على عبادة، ويتبعه التدبر والتعقل، وتلك 

موارد تهيئ الفرد للو�صول اإىل ال�صواب دون غريه، الأن العقول 

متر�ص كما متر�ص القلوب واالأبدان، ولذا دعوة اهلل تعاىل: )قل 

تتفكروا  ثم  وفرادى  مثنى  هلل  تقوموا  اأن  بواحدة  اأعظكم  اإمنا 

التعقل  لكم(، حالة من  نذير  اإال  اإن هو  ما ب�صاحبكم من جنة 

والتدبر والتفكر هي مطلب قراآين ملا كان للمنهج االإلهي قاعدة 

واأ�صل ثابت يف حاجة االإن�صان اإىل التو�صط واالعتدال والنظر 

بعني االعتبار للم�صالح العامة وامل�صالح امل�صرتكة الكربى حني 

اتخاذ اأي قرار، والنظر مبا ي�صري اإليه املنهج القراآين من اأوامر 

ونواهي وتلك حدود اهلل، وال اأدل على قول النبي �صلى اهلل عليه 

واآله و�صحبه و�صلم )اإذا طاب قلب املرء طاب ج�صده(، وال ي�صك 

اأحد كما الثابت اليوم اأن اأغلب االأمرا�ص اجل�صدية يقف خلفها 

مر�ص عقلي.

ر�سالة ر�سمية من 8 نواب لأع�ساء الربملان الأوروبي حول حقوق الإن�سان:

 رعاية �سحية �ساملة للنزلء.. ونرف�س حماولت الت�سيي�س 

جمل�س  اأع�ضاء  من  جمموعة  اأعرب 

النواب عن ا�ضتنكارهم واإدانتهم ال�ضديدين 

عن  االأوربي،  الربملان  اأع�ضاء  الإّدعاءات 

كورونا  بفريو�س  القائمة  احلاالت  تف�ّضي 

يف مركز االإ�ضالح والتاأهيل، م�ضريين اإىل 

اأنَّه ال يوجد حالًيا باملركز اأي حالة م�ضابة 

بالفريو�س، حيث يتم دورًيا فح�س جميع 

النزالء دون متييز، مع توفري التطعيمات 

مملكة  جدية  يوؤّكد  الذي  االأمر  املجانية، 

كاملة  �ضحّية  رعاية  توفري  يف  البحرين 

للجميع.

على  ا  رًدّ ر�ضمية  ر�ضالة  يف  واأّكدوا 

ادعاءات بع�س اأع�ضاء الربملان االأوروبي، 

اإطاره  يف  املو�ضوع  مع  التعامل  �ضرورة 

للت�ضيي�س،  اأي حماوالت  ال�ضحيح ودون 

والتاأهيل يف  االإ�ضالح  مراكز  واأن  خا�ضة 

لكافة  وبانتظام  اأبوابها  تفتح  البحرين 

زيارة  باأي  وترّحب  احلقوقية،  املنظمات 

على  لالإطالع  االأوروبي  الربملان  لوفد 

ولالأو�ضاع  للربملان  ال�ضحيحة  ال�ضورة 

العامة احلقوقية يف البحرين.

حممد  النائب  من  كل  الر�ضالة  ه  ووجَّ

عي�ضى  والنائب  البوعينني،  ال�ضي�ضي 

�ضعود  بدر  والنائب  الدو�ضري،  يو�ضف 

الدو�ضري، والنائب غازي في�ضل اآل رحمة، 

والنائب  القطري،  عبا�س  فاطمة  والنائب 

عمار اأحمد البناي، والنائب يو�ضف اأحمد 

الذوادي، والنائب د. �ضو�ضن حممد كمال.

تابعنا  كاالآتي:  الر�ضالة  ن�ّس  وجاء 

 22 بتاريخ  املن�ضور  بيانكم  باهتماٍم، 

عن  اإعرابكم  واملت�ضّمن   ،2021 اأبريل 

اإدارة حكومة مملكة  ب�ضاأن  العميق  القلق 

يف  كورونا  فريو�س  لتف�ّضي  البحرين 

ال�ضجون، ال�ضيَّما �ضجن جو.

واإذ نقّدر اهتمامكم بال�ضاأن البحريني 

ومتابعتكم لكل ما من �ضاأنه تاأكيد احرتام 

اأع�ضاء  فاإننا وباعتبارنا  االإن�ضان،  حقوق 

منتخبني من ال�ضعب يف جمل�س البحرين 

النيابي، نوؤّكد على مايلي:

اخلارجية  ال�ضوؤون  قامت جلنة  اأوالً: 

النواب  مبجل�س  الوطني  واالأمن  والدفاع 

وعدد من اأع�ضاء املجل�س بزيارٍة اإىل مركز 

اإ�ضالح وتاأهيل النزالء يف »جو«، واطلعت 

واخلدمات  باملركز  العام  الو�ضع  على 

االحرتازّية  واالإجراءات  للنزالء  املقّدمة 

املطبقَّة للحد من انت�ضار فريو�س كورونا، 

احتواء  يف  جاد  ب�ضكٍل  اأ�ضهمت  والتي 

�ضريًعا  الو�ضع  على  وال�ضيطرة  املر�س 

وب�ضكٍل كبري.

ثانًيا: االإجراءات االحرتازّية والتدابري 

لالإ�ضالح  العامة  االإدارة  طبَّقتها  التي 

يزيد  ما  منذ  ا�ضتباقي  وب�ضكٍل  والتاأهيل 

التعامل  يف  الة  فعَّ كانت  كامل،  عاٍم  عن 

مع املوقف، وهو ما يوؤكّده الو�ضع امليداين 

الذي اطلعنا عليه خالل الزيارة.

ثالًثا: الو�ضع ال�ضحي للنزالء مطمئن، 

بفريو�س  قائمة  كانت  التي  واحلاالت 

االإ�ضالح  مركز  خلارج  نقلها  متَّ  كورونا 

املراكز  اأحد  يف  الرعاية  لتلّقي  والتاأهيل 

�ضة للحجر االحرتازي. الطبية املتخ�ضّ

رابًعا: حالًيا ال يوجد مبركز االإ�ضالح 

بفريو�س  م�ضابة  حالة  اأي  والتاأهيل 

االإ�ضالحيَّة  املراكز  اإدارة  اإن  اإذ  كورونا، 

لكافة  فحو�ضات  باإجراء  دورياً  تقوم 

كافة  توفري  مع  متييز،  دون  النزالء 

يوؤّكد  الذي  االأمر  املجانية،  التطعيمات 

�ضحّية  رعاية  توفري  يف  اململكة  جدية 

كاملة.

خام�ًضا: نعتقد اأنه من االأوىل واالأجدر 

املُ�ضابة  احلاالت  عدد  باإح�ضاء  قيامكم 

بفريو�س كورونا يف �ضجون دول االّتاد 

ممثلون  لها  يوجد  والتي  االأوروبي، 

تلك  معاجلة  على  والعمل  برملانكم،  يف 

من  الكثري  فاقت  والتي  ببلدانكم  امل�ضكلة 

الدول النامية.

التي  امل�ضادر  اأنَّ  نوؤكد  �ضاد�ًضا: 

واال�ضتناد  منها  املعلومات  ا�ضتقاء  يتم 

هي  البحرين،  يف  االأو�ضاع  ملعرفة  عليها 

حلجم  نظًرا  وذلك  دقيقة،  غري  م�ضادر 

على  ا�ضتند  والتي  املغلوطة  املعلومات 

بيانه،  يف  االأوروبي  الربملان  اأ�ضا�ضها 

وذلك مع زعمه لوجود مظاهرات �ضعبية 

ينفيه  اأن  ميكن  الذي  االأمر  ال�ضوارع  يف 

النيابي  املجل�س  عن  ناهيك  مواطن  اأي 

اأن  التجّني  اأنه ملن  املنتخب. �ضابًعا: نرى 

وجود  بيانه  يف  االأوروبي  الربملان  يزعم 

اإدانتهم  االإ�ضالحية متت  املراكز  نزالء يف 

نحن  ننفيه  الذي  واالأمر  حماكمة،  دون 

ا على  اأ�ضّد حر�ضً كممثلني لل�ضعب، فنحن 

دوؤوب  �ضعي  يف  ونعمل  منكم  مواطنينا 

وتفعيل  الد�ضتورّية  املبادئ  لتعزيز 

االإن�ضان،  حقوق  تفظ  التي  االآليات 

عدم  توؤكد  ر�ضدناها  التي  فاحلقائق 

كافة  يف  متَّهم  فكل  املزاعم  تلك  م�ضداقية 

الق�ضايا تتم حماكمته حماكمة عادلة مع 

توفري كافة ال�ضمانات التي تقق العدالة 

املحاكمات،  كافة  يف  تطبيقه  متَّ  ما  وذلك 

�ضلطة  الق�ضائية  ال�ضلطة  واإن  ا  خ�ضو�ضً

م�ضتقلة الميكن الأي �ضلطة تنفيذية كانت 

اأو ت�ضريعية اأن تتدخل يف اأعمال ال�ضلطة 

الق�ضائية، وذلك ل�ضمان ا�ضتقالل ونزاهة 

الق�ضاء مع تعزيز التعاون بينها.

االأوروبي  الربملان  على  يجب  ثامًنا: 

للدميوقراطية  وا�ضح  منوذج  هو  والذي 

اأن يحرتم وجود جمل�س بحريني منتخب 

انتخابات  و�ضط  حرة  �ضعبية  باإرادٍة 

البحرين  مُيّثل  من  فقط  وهو  نزيهة 

و�ضعبها بكافة اأطيافه، وال �ضوت داخلًيا 

كان اأو خارجي يعلو على �ضوت جمل�س 

النواب البحريني املنتخب، وعلى الربملان 

احلقيقي  التوا�ضل  يعّزز  اأن  االأوروبي 

ل  للتو�ضُّ البحريني  النواب  جمل�س  مع 

وهو  ال�ضحيحة  م�ضادرها  من  للحقائق 

بااللتفات  عنه  وا�ضتعا�س  يتم؛  مل  ما 

من  الفارين  واالإرهابيني  الن�ضاز  الأ�ضوات 

العدالة والتي تنقل �ضور اأحادية متحاملة 

وغري واقعية.

اأنَّ  االأوروبي  الربملان  ونذّكر  تا�ضًعا: 

ال�ضلطة املنتخبة والتي متّثل كافة اأطياف 

اأر�ضلت بيان  ال�ضعب البحريني، كانت قد 

يف  لالأو�ضاع  احلقيقية  ال�ضورة  يو�ضح 

االعتماد  خالل  من  تهويل  دون  البحرين 

على م�ضادر غري نزيهة، بل بالعك�س قام 

املنتخب  املجل�س  اأع�ضاء  من  كبري  عدد 

اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة  وباالأخ�س 

كافة  فّندت  التي  الوطني  واالأمن  والدفاع 

اإليها الربملان االأوروبي  البنود التي اأ�ضار 

يف بيانه ال�ضابق، والتي تبني عدم �ضحتها 

وعدم مطابقتها للواقع.

جمل�س  يف  وكاأع�ضاء  فاإننا  واأخرًيا 

التعامل  اإىل  نتطلّع  البحريني  النواب 

ودون  ال�ضحيح  اإطاره  يف  املو�ضوع  مع 

واأن  خا�ضة  للت�ضيي�س،  حماوالت  اأي 

البحرين،  يف  والتاأهيل  االإ�ضالح  مراكز 

املنظمات  لكافة  وبانتظام  اأبوابها  تفتح 

لوفد  زيارة  باأي  ونرحب  احلقوقية، 

ال�ضورة  على  لالإطالع  االأوروبي  الربملان 

العامة  ولالأو�ضاع  للربملان  ال�ضحيحة 

العالقة  موؤكدين  البحرين،  يف  احلقوقية 

البحريني  النواب  جمل�س  تربط  التي 

احرتام  عالقة  هي  االأوروبي  بالربملان 

تلك  تعزيز  اإىل  املجل�س  ويطمح  متبادل 

اأن  اإال  اأرحب،  الآفاق  ورفدها  العالقة 

الداخلية  ال�ضوؤون  امل�ضتمرة يف  التدخالت 

للبحرين وحماوالت فر�س الو�ضاية على 

جمل�س  ميثله  الذي  البحريني  ال�ضعب 

منتخب هو اأمر مرفو�س جملة وتف�ضيالً.

بح�سور ل يتجاوز 30 % من الطاقة ال�ستيعابية للم�سجد اأو املاأمت

»اجلعفرية« ت�سّدد على تطبيق ال�سوابط ال�سحية يف ليايل القدر

اأعلنت اإدارة االأوقاف اجلعفرية �ضوابط اإحياء ليايل 

رم�ضان  �ضهر  من  االأواخر  الع�ضر  يف  ال�ضريفة  القدر 

املبارك. 

واأ�ضارت االإدارة اإىل اأهمية االلتزام بتطبيق ال�ضوابط 

لفريو�س  للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق  عن  ال�ضادرة 

املبارك،  رم�ضان  �ضهر  مطلع  �ضابًقا يف  واملعلنة  كورونا 

والتي تهدف اإىل احلفاظ على �ضحة و�ضالمة اجلميع. 

�ضرورة  اإىل  عنها  �ضادر  بيان  يف  االإدارة  واأ�ضارت 

اأن يقت�ضر االإحياء يف امل�ضاجد واملاآمت على الرجال فقط، 

واأن يقت�ضر احل�ضور على املتطعمني فقط )بعد 14 يوًما 

يتجاوز  واأال  واملتعافني،  للتطعيم(  الثانية  اجلرعة  من 

احل�ضور 30% من الطاقة اال�ضتيعابية للم�ضجد اأو املاأمت، 

و اأال يكون بني احل�ضور كبار ال�ضن )60 �ضنة وما فوق( 

بلب�س  االلتزام  و�ضرورة  املزمنة،  االأمرا�س  واأ�ضحاب 

باإ�ضراف  الكمامات وترك م�ضافة 2 مرت بني احلا�ضرين، 

القيمني يف امل�ضاجد واإدارات املاآمت بالتن�ضيق مع االإدارة. 

اأن  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  اإىل  االإدارة  ابتهلت  وختاًما 

اأعمالهم،  و�ضالح  وقيامهم  �ضالتهم  اجلميع  من  يتقبل 

الغالية  مملكتنا  على  الكرمية  املنا�ضبات  هذه  يعيد  واأن 

باليمن  مديدة  اأعواًما  واالإ�ضالمية  العربية  واالأمتني 

واخلري والربكات.

وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  اأ�ضدر 

ال�ضباب والريا�ضة، رئي�س جمل�س  �ضوؤون 

امل�ضاريع  لدعم  االأمل  �ضندوق  اإدارة 

فجر  بتعيني  قراًرا  ال�ضبابية،  واملبادرات 

ل�ضندوق  عاًما  مديًرا  جي  الباجه  �ضالح 

واملبادرات  امل�ضاريع  لدعم  وذلك  االأمل، 

ال�ضبابية.

كبرية يف  بخربة  الباجه جي  وتتمتع 

الأكرث  واال�ضتثمار  العمليات  اإدارة  جمال 

من  العديد  يف  عملت  حيث  عاًما،   13 من 

ودعم  تطوير  على  وامل�ضارف  ال�ضركات 

االقت�ضادية،  البيئة  تعزز  التي  املبادرات 

فاعله،  ب�ضورة  املتاحة  املوارد  وا�ضتثمار 

من  العديد  يف  البحرين  مملكة  مثلت  كما 

والدولية  االإقليمية  والفعاليات  املوؤمترات 

بهدف تطوير قطاعات اال�ضتثمار يف اململكة. 

وقبل التحاقها ب�ضندوق االأمل، �ضغلت 

ال�ضنوات  خالل  منا�ضب  عدة  جي  الباجه 

جمل�س  يف  ق�ضتها  التي  االأخرية  ال�ضبع 

التنمية االقت�ضادية.

دعم  جي  الباجه  ا�ضهامات  اأبرز  ومن 

الرئي�ضية  االقت�ضادية  القطاعات  وتطوير 

وال�ضركات  التكنولوجيا  ذلك  يف  مبا 

االأول  املدير  من�ضب  توّلت  كما  النا�ضئة، 

التنمية  واالبتكار يف جمل�س  للتكنولوجيا 

العملية  م�ضريتها  وخالل  االقت�ضادية، 

يف  عديدة  قيادية  منا�ضب  ا  اأي�ضً تبواأت 

ان�ضرتاتا  �ضمنها  من  مرموقة  �ضركات 

وبنك  القاب�ضة  معامل  و�ضركة  كابيتال 

اداك�س لال�ضتثمار. 

�ضالح  فجر  �ضّرحت  جانبها،  ومن 

اأن  �ضروري  دواعي  ملن  »اإنه  جي:  الباجه 

واأن  االأمل،  �ضندوق  اإدارة  من  جزًءا  اأكون 

اأكلف باإدارة عمليات ال�ضندوق بهدف دعم 

ال�ضباب  دور  وتعزيز  الوطنية  الكفاءات 

ال�ضيخ  �ضمو  لتوجيهات  وفًقا  البحريني 

نا�ضر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك 

لالأعمال االإن�ضانية و�ضوؤون ال�ضباب«.

الباجه جي مديًرا ل�سندوق الأمل

 لدعم امل�ساريع واملبادرات ال�سبابية

ال�صيخ حممد بن اأحمد

بهدف توفري بيئة اآمنة و�سحية للأطفال والأهايل.. »البلديات«: 

حتويل اأر�سيات مناطق الألعاب واملما�سي اإىل مطاطية

البلديات  ل�ضوؤون  الوزارة  وكيل  قال 

اآل خليفة  اأحمد  ال�ضيخ حممد بن  املهند�س 

متكاملة  خطة  و�ضعت  »البلديات«  اإن 

الرملية  االأر�ضيات  من  عدد  ال�ضتبدال 

واملما�ضي  احلدائق  يف  االألعاب  ملناطق 

باأر�ضيات مطاطية.

الهدف  اأن  البلديات  وكيل  واأو�ضح 

االأر�ضيات  بع�س  وا�ضتبدال  تغيري  هو 

تراعي  العالية  اجلودة  ذات  مطاطية  اإىل 

احلداثة،  وطابع  وال�ضالمة  االأمن  عنا�ضر 

وت�ضجعهم  مرتاديها  احتياجات  تلبي  كما 

على ممار�ضة ريا�ضة امل�ضي اأو اجلري.

بناًء  ياأتي  التوجه  هذا  اأن  على  واأكد 

و�ضوؤون  االأ�ضغال  وزير  توجيهات  على 

املهند�س  العمراين  والتخطيط  البلديات 

على  العمل  على  خلف  عبداهلل  بن  ع�ضام 

من  واملما�ضي  للحدائق  امل�ضتمر  التطوير 

اأجل خدمة مرتاديها.

املطاطية  االأر�ضيات  »متتاز  واأو�ضح: 

واحلدائق  العامة  املرافق  يف  امل�ضتخدمة 

جتعلها  التي  اخل�ضائ�س  من  بالكثري 

اأف�ضل من امل�ضاحات االأر�ضية، ففي مناطق 

منها  عدة  بعوامل  االأخرية  تتاأثر  االألعاب 

واالأمطار،  الرياح  وحركة  االأطفال  حركة 

با�ضتمرار  لالإزاحة  معر�ضة  فهي  وبالتايل 

ا�ضتبدالها  يتطلب  وتغري اخل�ضائ�س، مما 

واإعادة توزيعها با�ضتمرار«.

تتجمع  الرملية  امل�ضاحات  »يف  وقال: 

املطاطية  االأر�ضيات  اأن  االأو�ضاخ، يف حني 

�ضهلة التنظيف وال�ضيانة، وت�ضيف األواًنا 

يف  اللعب  اأن  كما  اللعب،  ملواقع  زاهية 

املطاطية  باالأر�ضيات  املغطاة  امل�ضاحات 

يف  اللعب  من  لالأطفال  بالن�ضبة  اأنظف 

املناطق املغطاة بالرمال«.

واأو�ضح اأن االأرا�ضي املطاطية للما�ضي 

الأنها  والركبتني،  للقدمني  مريحة  تكون 

عن  النا�ضئ  ال�ضغط  فعل  ردة  متت�س 

متت�س  اأنها  كما  ارتداده،  فيمنع  اخلطوة 

اإىل  اإ�ضافة  اخل�ضونة  وتقلل  ال�ضدمات 

تقليل ال�ضعور بالتعب.

مناطق  يف  املطاطية  االأرا�ضي  اأما 

ل�ضوؤون  الوزارة  وكيل  فقال  االألعاب 

البلديات اإنها متت�س �ضدمة الوقوع وبذلك 

تد من االإ�ضابات اخلطرة ومتنح ال�ضعور 

االأتربة  تطاير  من  وتد  لالأطفال  باالأمان 

ومتنح  التنف�ضي  اجلهاز  على  وتاأثرياتها 

�ضكال جماليا رائعا.

واأ�ضار اإىل اأن »البلديات« قطعت �ضوًطا 

يف  املطاطية  االأر�ضيات  اإجناز  يف  مهًما 

بع�س احلدائق، حيث اأجنزت بلدية املنطقة 

اجلنوبية جمموعة كبرية منها متمثلة يف 

حديقة خليفة الكربى، ومم�ضى اال�ضتقالل، 

نون،  وحدائق:  عي�ضى،  مدينة  ومم�ضى 

والنوير،  واليا�ضمني،  و935،  والعائلة، 

وبوكوارة،  واالأن�ضار،  واالأ�ضرة، 

واملهاجرين  اجلزري،  وابن  والرنج�س، 

)قيد االإجناز(.

فجر الباجه جي



عمر احلمر

مو�سى عمر الطارقي

وقفات حتفيزية لرم�سان خمتلف

باحث �شرعي تربوي

درو�س من حادثة الإفك

حا�شدات عائ�شة واأعداء النبي اختلقوا الإ�شاعات 

غري الربيئة واتهموها بالزنى، فتاأذى النبي وهجرها 

وكان دائماً ي�شاأل الأقرباء له ولل�شيدة عائ�شة عن 

ما حدث فيقولون اإنهم ما �شمعوا عنها اإل خرياً. 

ال�شك بداأ يزيد عند النبي واأخذ دائماً ي�شاأل اهلل 

تعاىل اأن يربئ ال�شيدة عائ�شة، فذهب اإىل ال�شيدة 

عائ�شة يف بيت اأبيها وقال لها: يا عائ�شة: اإن كنِت 

اإىل اهلل وا�شتغفريه،  ا�شبِت ما يقولون فتوبي  قد 

لهم:  وقالت  وامها  لأبيها  عائ�شة  ال�شيدة  فنظرت 

ما  ندري  ما  واهلل  بكر:  ابو  لها  فقال  األ جتيبان؟ 

ذكرت  مما  اهلل  اإىل  اأتوب  ل  واهلل  فقالت:  نقول، 

ابداً، واهلل يعلم اأين بريئة، وواهلل ما اقول اكرث مما 

َعلَى  اْلُ�ْشتََعاُن   ُ َواهللهّ َجِميٌل  َف�َشرْبٌ  اأبو يو�شف  قال 

الَهِّذيَن  اإَِنهّ  الوقف  هذا  اهلل يف  »فاأنزل  ُفوَن  َت�شِ َما 

لَهُّكم  ا  �َشًرهّ �َشبُوُه  َتْ َل  نُكْم  ِمهّ ُع�ْشبٌَة  ْفِك  ِباْلإِ َجاوؤُوا 

ِمَن  اْكتَ�َشَب  ا  َمهّ نُْهم  ِمهّ اْمِرٍئ  ِلُكِلهّ  لَهُّكْم  ُهَوَخرْيٌ  َبْل 

اْلإِْثِم َوالَهِّذي َتَوىَلهّ ِكرْبَُه ِمنُْهْم لَُه َعَذاٌب َعِظيٌم« )11( 

�شورة النور 

فقالت  عنها  اهلل  ر�شي  عائ�شة  واأخرب  فابت�شم 

بل  لها:  فقالت  اهلل؟  ت�شكرين ر�شول  األ  اأمها:  لها 

اأ�شكر اهلل الذي براأين واأنزل يف قراآنا يربئني من 

هذا الذنب العظيم. 

درو�س من حادثة الإفك:

كل اإن�شان معرَّ�س لال�شاعات والتهام الباطل

ينبغي عدم الت�شرع عند �شماع اي خرب

حماولة التثبت قدر المكان

�شوؤال ال�شخ�س مبا�شرة لو مل نتيقن

عدم تدخل الأهل يف ال�شاكل اخلا�شة

عدم الت�شايق من كالم الراأة ان كان �شحيًحا

عدم تذكر الا�شي 

بتجدد لقاوؤوكم بنا يوم غد..

الوقفة احلادية والع�سرون: 

عجًبا للُم�سلمني!!

و�شٍة،  خم�شُ بنيٍَّة  امل�شِجِد  ُلزوُم  هو  االعتكاُف 

اأهِل  باتَفاِق  م�شَتحٌب  َم�شروٌع  وهو  َتعاىل  اهلِل  لَطاعِة 

الِعلِم.

اأبو  عنُه  رواُه  ِفيَما  اهلل  رحمه  اأحمُد  االإماُم  قاَل 

اأنَّه  اإال  الُعلماِء  اأحٍد مَن  اأْعلُم عن  داود رحمه اهلل: »ال 

م�شُنون«.

 وقاَل الزُّهريُّ رحمه اهلل: »َعجباً للُم�شلمنَي َترُكوا 

االعِتكاَف، مَع اأن النَّبيَّ �شلى اهلل عليه و�شلم ، ما َترَكُه 

 .» منُذ قدَم املَدينَة َحتى َقب�شُه اهللُ عزَّ وجلَّ

»ال�شنَُّة يف  ال�شيِّدُة عائ�شَة ر�شي اهلل عنها:  قالِت 

املُعتِكِف اأن ال َيخرَج اإال حلاجِتِه التي ال ُبدَّ لُه ِمنَها، 

رَها، وال  وال َيعوَد َمري�شاً، واَل مي�سَّ امراأَتُه، وال ُيَبا�شِ

اعِتكاٌف اإالاّ يِف َم�شجِد جَماَعة. وهَذا َيعِني اأال َت�شَي 

دَقائَق وقِتِه اإالَّ يِف ِعباَدة.

جاَء عن �َشداِد بِن اأو�ٍس اأنَّه كاَن اإَذا دخَل الِفرا�َس 

النَّاَر  اإنَّ  »اللهم  فيقوُل:  النَّوُم  ياأِتيِه  ال  َعليِه  يَتقلَُّب 

اأذهبْت ِمنِّي النَّوَم، فيقوُم فَي�شلي َحتى ُي�شبَح؛ ويف 

الِقياِم  الإَطالِة  للُمعتِكِف  ُعظَمى  ُفر�شٌة  رم�شاَن  لَياِل 

الَقائمنَي  بكرثِة  نف�شِه  وَت�شجيِع  َتعاىل  اهلِل  بكتاِب 

هِذه  ُدوَن  غايًة  ه  لنف�شِ َيجعَل  اأالاّ  على  ومَناف�شِتهم، 

وَقد  اَل  كيَف  ونحوَها.  لِف  ال�شَّ مَن  الَعظيمِة  النَّماذَج 

األذُّ  َليِلهْم  اللاّيِل يف  »اأهُل  اهلل:  �شليماَن رحمه  اأُبو  قاَل 

مْن اأهِل اللاّهِو يف َلهوِهم، ولواَل اللاّيُل ما اأحبْبُت الَبقاَء 

يف الدُّنيا«.

برتِك  املُعَتكُف  ُح  ُين�شَ الوقِت  َعلى  وللحر�سِ 

ف�شوِل املُخالطِة، فعن َبكِر ابن َماعٍز رحمه اهلل قاَل: »ما 

ُرئي الرَّبيُع متطوعاً يف م�شجِد قوِمه اإال َمرًة واحدًة«. 

قال ابُن الَقيِم رحمه اهلل: »اإذا َطلَع َنُم الِهمَِّة يف 

ليِل الَبطالِة، وَرَدَفُه قمُر الَعزميِة، اأ�شرقِت اأر�ُس القلِب 

بُنوِر ربِّها«.

ْت رحمُة الَعزيِز  يقوُل ابُن القيِِّم رحمه اهلل: »اقت�شَ

ُيذهُب  ما  ال�شوِم  من  لهم  �َشرَع  اأْن  بعباِده  الرحيِم 

ُف�شوَل الطعاِم وال�شراِب، و�شرَع لهُم االعتكاَف الِذي 

وُده وروُحه ُعكوُف القلِب على اهلل تعاىل، في�شرُي  مق�شُ

ه به  ه باخللِق، فُيِعدُّه بذلَك الأن�شِ اأُن�ُشه باهلِل َبدالً عن اأُن�شِ

يوَم الوح�شِة يف القُبوِر، حنَي ال اأني�َس َلُه وال َما ُيفرُح 

به �شواه، فهَذا مق�شوُد االعِتكاِف االأَعظم، وملَّا كاَن هَذا 

ا َيِتم مَع ال�شوم، �َشرَع لهْم االعِتكاَف يف  املق�شوُد اإنَّ

ِل اأياِم ال�شوِم، وهي الُع�شُر االأخرُي من رم�شان«. اأف�شَ

ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة  رفعت 

وامتنانها  �شكرها  جزيل  ال�شحة  وزيرة 

اإىل �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 

اآل خليفة ول العهد رئي�س جمل�س  حمد 

باإ�شدار  �شموه  ل  تف�شاّ مبنا�شبة  الوزراء 

اأمره بتقدمي اخلدمات على مدار 24 �شاعة 

حمافظات  مبختلف  �شحية  مراكز   9 يف 

يف  ي�شهم  �شوف  الذي  االأمر  اململكة، 

تطوير وا�شتدامة خدمات القطاع ال�شحي 

وتعزيز كفاءته.

بالغ  عن  ال�شحة  وزيرة  وعربت 

كثب  عن  الكرمي  �شموه  ملتابعة  امتنانها 

مبينة  ال�شحية،  املواطنني  الحتياجات 

توجيهات �شموه الدائمة لتطوير م�شتوى 

جودة  ذات  لتكون  ال�شحية  اخلدمات 

عالية، لتلبي تطلعات املر�شى واملرتددين 

على خمتلف املرافق ال�شحية والطبية.

الدعم  على  ال�شحة  وزيرة  واأكدت 

الالحمدود من �شموه مما اأ�شهم يف تطوير 

القطاع ال�شحي، اإىل جانب االهتمام الذي 

�شموه  وتوجيهات  ال�شحي  القطاع  يلقاه 

م�شلحة  دائًما يف  ت�شب  والتي  امل�شتمرة 

املواطنني وراحة املر�شى، ومتابعة �شموه 

ال�شحية  اخلدمات  لتطوير  با�شتمرار 

توفري  على  وحثه  البحرين  مملكة  يف 

للمواطنني  ال�شحية  الرعاية  �شبل  كل 

احلر�س  مبداأ  من  والنابعة  واملقيمني 

كان  حيث  ال�شحي،  القطاع  تطوير  على 

لها االأثر البالغ فيما و�شلت له اخلدمات 

تطور  من  اليوم  والعالجية  ال�شحية 

م�شهود واأ�شبح ي�شاهي الكثري من دول 

عامل.

ال�شحة  وزيرة  اأعربت  اخلتام  ويف 

الأوامر  تقديرها  بالغ  عن  »ال�شالح« 

جمل�س  رئي�س  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

يف  مبا�شر  ب�شكل  ت�شب  التي  الوزراء 

املواطنني  �شحية  خدمات  اأرقى  توفري 

واملقيمني على هذه االأر�س الطيبة. 

على  ال�شحة  وزارة  باأن  هت  ونواّ

�شموه  اأمر  بتنفيذ  للبدء  اال�شتعداد  اأمت 

االأولية؛  ال�شحة  مراكز  مع  بالتن�شيق 

الت�شعة  ال�شحية  املراكز  لتجهيز  وذلك 

يوفر  مبا  ال�شاعة  مدار  على  للعمل 

احلاالت  ملبا�شرة  الطبية  التغطية 

امل�شتعجلة املتعلقة بطب العائلة. 

العطاء  م�شرية  اأن  على  واأكدت 

ثابتة  ت�شري على خطى  م�شتمرة و�شوف 

على  تقوم  التي  الثاقبة  الروؤية  ووفق 

ال�شحية  اخلدمات  وكفاءة  جودة  رفع 

من  امل�شتويات  اأرقى  تقدمي  و�شمان 

للمواطنني،  والعالجية  ال�شحية  اخلدمة 

القطاع  هذا  �شموه  اأ�شار  كما  يبقى  لكي 

دائًما متطوًرا وموؤهالً ومعزًزا باخلدمات 

واأحدث التقنيات العالجية.

اأ�سادت باأمر ويل العهد رئي�س الوزراء بفتح 9 مراكز على مدار ال�ساعة.. ال�سالح:

فتح املراكز ي�سهم يف تطوير وا�ستدامة خدمات القطاع ال�سحي 

وزيرة ال�شحة

 »الفريق الوطني«: �سهادة للحالة 

ال�سحية وفح�س خمتربي للقادمني من نيبال

الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن 

عن  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

امل�شافرين  اإجراءات  حتديث 

نيبال  جمهورية  من  القادمني 

مملكة  اإىل  الفدرالية  الدميقراطية 

البحرين  مطار  عرب  البحرين 

يوم  من  بدءا  وذلك  الدول، 

االأربعاء املوافق 5 مايو 2021.

ويتعني على جميع امل�شافرين 

نيبال  جمهورية  من  القادمني 

مبا  البحرين،  مملكة  اإىل 

العابرون  امل�شافرون  فيهم 

)الرتانزيت(، البالغون من العمر 

6 �شنوات فما فوق تقدمي �شهادة 

املختربي  الفح�س  نتيجة  تثبت 

لفريو�س كورونا )PCR( حتوي 

وذلك   )QR code( اآر  كيو  رمز 

قبل 48 �شاعة من وقت املغادرة، 

اإ�شافة اإىل ا�شتمرار اإجراء الفح�س 

واإجراء  الو�شول،  عند  املختربي 

للقادمني  ثاين  خمتربي  فح�س 

الذين �شيقيمون يف البحرين ملدة 

وفح�س  اأيام،   5 من  الأكرث  تتد 

خمتربي ثالث بعد ع�شرة اأيام من 

الذين  للقادمني  الو�شول  تاريخ 

ملدة تتد  البحرين  �شيقيمون يف 

الأكرث من 10 اأيام.

الطبي  الوطني  الفريق  ونوه 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

»جمتمع  تطبيق  تفعيل  باأهمية 

عرب  القادمني  جلميع  واعي« 

الدول مع توقيع  البحرين  مطار 

بالتعليمات  االلتزام  باإقرار  تعهد 

ال�شحة  وزارة  من  ال�شادرة 

ح�شولهم  حلني  الذاتي  بالعزل 

املختربي  الفح�س  نتيجة  على 

عند الو�شول اإ�شافة اإىل موا�شلة 

املعلن  االحرتازية  االإجراءات  كل 

الفريق  موؤكدا  م�شبقا،  عنها 

�شيوا�شل  باأنه  الطبي  الوطني 

ذات  القرارات  جميع  مراجعة 

بح�شب  دورية  ب�شورة  ال�شلة 

مبا  الدورية  والنتائج  املعطيات 

يحفظ �شحة و�شالمة اجلميع.

»خدمات ال�سورى«: تاأكيد لت�سخري احلكومة لكل الإمكانات الطبية باأعلى جودة.. برملانيون:

توجيهات ويل العهد توؤّكد متابعة �سمّوه لحتياجات املواطنني

حمرر ال�شوؤون الربملانية:

اأعرب برملانيون عن بالغ ال�شكر والتقدير للجهود 

املتوا�شلة واملتابعة احلثيثة، واالأمر الكرمي ال�شادر 

اآل  االأمري �شلمان بن حمد  امللكي  ال�شمو  من �شاحب 

بتقدمي  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ول  خليفة 

اخلدمات على مدار 24 �شاعة يف 9 مراكز �شحية 

تطوير  يف  ي�شهم  مبا  اململكة،  حمافظات  مبختلف 

كفاءته  وتعزيز  ال�شحي  القطاع  خدمات  وا�شتدامة 

حتقيًقا لالأهداف املن�شودة.

باأن  زينل  فوزية  النواب  جمل�س  رئي�س  وقالت 

االأمر الكرمي بفتح املراكز ال�شحية على مدار ال�شاعة 

�شاأنه  من  ما  كل  متابعة  على  �شموه  حر�س  يوؤكد 

الرعاية  وتوفري  اجلميع،  و�شالمة  �شحة  �شمان 

املواطنني،  احتياجات  وحتقيق  امل�شتمرة،  ال�شحية 

م�شاعفة  اأجل  من  النواب،  مقرتحات  مع  وتوافقا 

االإنازات يف اإطار التعاون بني ال�شلطة الت�شريعية 

التنموية  امل�شرية  ظل  يف  التنفيذية،  وال�شلطة 

ال�شاملة جلاللة امللك املفدى.

اإن  ال�شالح  علي  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  وقال 

�شمو ول العهد رئي�س جمل�س الوزراء يتابع ب�شكل 

ه على  �شمواّ املواطنني، ويحر�س  احتياجات  م�شتمر 

متاحة  والطبية  ال�شحية  اخلدمات  تكون جميع  اأن 

امل�شرية  يعزز  مبا  مناطقهم،  جميع  يف  للمواطنني 

مبملكة  ال�شحية  للمنظومة  واملميزة  امل�شرفة 

ال�شحية  املراكز  هذه  فتح  اأن  اإىل  م�شرًيا  البحرين، 

�شيوؤدي اإىل ت�شهيل ح�شول املواطنني على اخلدمات 

ووفق  ال�شاعة،  مدار  على  والعالجية  ال�شحية 

معايري اجلودة والكفاءة املعتمدة.

واأ�شار رئي�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية والدفاع 

التوجيه  »اأن  اإىل  النواب  مبجل�س  الوطني  واالأمن 

الكرمي �شي�شاهم يف االرتقاء بقطاع اخلدمات ال�شحية 

يف  وي�شعها  البحرين  مملكة  يف  االأولية  والرعاية 

مراتب متقدمة عاملياً، ويرفع من ا�شتمرار جاهزيتها 

مناطق  خمتلف  يف  �شحية  م�شتجدات  اأي  ملتابعة 

عزم  بكل  ما�شية  اململكة  وان  خ�شو�شا  البحرين، 

وبحر�س �شديد لتقدمي الرعاية ال�شحية للجميع دون 

ا�شتثناء خ�شو�شا يف ظل هذه الظروف اال�شتثنائية، 

»مبيناً يف الوقت نف�شه »اأن اأمر �شموه الكرمي �شوف 

ال�شحية  للمنظومة  امل�شرفة واملميزة  امل�شرية  يعزز 

واملراجعني  املواطنني  ح�شول  ت�شهيل  عرب  باململكة 

مدار  على  والعالجية  ال�شحية  اخلدمات  على 

ال�شاعة، ووفق معايري اجلودة والكفاءة املعتمدة«.

اأن  ال�شورى  مبجل�س  اخلدمات  جلنة  واأكدت 

الطبية،  للتغطية  الت�شعة  ال�شحية  املراكز  جتهيز 

ومبا�شرة احلاالت امل�شتعجلة املتعلقة بطب العائلة 

م�شتوى  يعك�س  امل�شت�شفيات،  اإىل  حتويلها  قبل 

واهتمام  البحرين،  مملكة  يف  ال�شحية  الرعاية 

االإمكانيات  كافة  ت�شخري  على  وحر�شها  احلكومة 

اخلدمات  على  اجلميع  ح�شول  ل�شمان  املتاحة، 

ال�شحية والطبية الالزمة، وفقاً الأعلى معايري جودة 

�شيارات  بتوفري  ذاته  الوقت  يف  م�شيدًة  اخلدمات. 

الت�شعة، مبا يعزز كفاءة  املراكز  االإ�شعاف يف كافة 

ونوهت  الطارئة.  احلاالت  مع  التجاوب  و�شرعة 

ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة  بجهود  اخلدمات  جلنة 

وزيرة ال�شحة، وباإ�شهامات الكوادر الوطنية العاملة 

يف القطاع ال�شحي والداعمة لها، ملا تلعبه من دور 

املواطنني  اأرواح  على  املحافظة  يف  وحيوي  مهم 

من  انطالقاً  لهم  الالزمة  الرعاية  وتوفري  واملقيمني، 

احل�س االإن�شاين والوطني.

»جامعة اململكة« تطرح منًحا درا�سية جزئية ت�سل اإىل %60 

حممد الب�شتكي 

منح  تقدمي  اململكة  جامعة  اأمناء  جمل�س  قرر   

الربامج  خمتلف  يف   %60 اإىل  ت�شل  جزئية  درا�شية 

الدرا�شي  العام  يف  امل�شتجدين  للطلبة  االأكادميية 

اجلديد 2022/   2021.

وقالت اجلامعة ان ذلك ياأتي تعزيًزا ملبداأ ال�شراكة 

على  االأمناء  جمل�س  حر�س  منطلق  ومن  املجتمعية 

اتاحة الفر�س للطلبة املقبلني على الدرا�شة اجلامعية 

ال�شتكمال م�شريتهم االكادميية يف ظل االأزمة ال�شحية 

االأزمة  هذه  تعد  حيث  اليوم  العامل  يعي�شها  التي 

خمتلف  من  ا�شتثنائًيا  و�شًعا  كورونا-  -جائحة 

امل�شتويات  على  وخيمة  باآثار  األقى  مما  اجلوانب 

حممد  وقال  وال�شحية.  واالجتماعية  االقت�شادية 

الب�شتكي نائب رئي�س جمل�س االأمناء: نحن فخورون 

بذلتها  التي  عاملياً  واملتميزة  اجلبارة  اجلهود  بكل 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  البحرين  مملكة 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ول العهد ورئي�س جمل�س 

اأبناء هذا الوطن،  الوزراء وفريق البحرين مب�شاركة 

عبء  لتخفيف  معكم  نعمل  اململكة  جامعة  يف  واإننا 

وا�شتكمااًل  الغال  وطننا  اأبناء  على  اجلائحة  هذه 

اجلزئية  الدرا�شية  املنح  هذه  قدمنا  اجلامعة  جلهود 

التي ن�شعى من خاللها اإىل تخريج جيل قيادي ي�شاهم 

يف رفعة ونه�شة البحرين.
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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واخلريية..  الدينية  الأن�شطة  من  الرتبح  ممنوع 

كلمة موجهة للكثري من اجلمعيات وال�شخ�شيات.

الفريو�س منت�شر ب�شدة يف الهند والأخبار تخّوف.. 

اللي عنده عمال اأو موظفني اأو حتى اأ�شدقاء من اجلالية 

الهندية ليتفّقد اأحوالهم ويراعي نف�شيتهم ويخفف عنهم.. 

على  واخلوف  الغربة  �شعور  يكفيهم  بالطماأنينة..  اأ�شعروهم 

اأهاليهم يف بلدانهم.
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يت�ىل  ال�شباح  عبداهلل  بن  جابر  ال�شيخ   -  1814

احلكم يف الك�يت خلًفا ل�الده ال�شيخ عبداهلل بن �شباح 

بن جابر ال�شباح.

اتفاقية بني اململكة املتحدة والدولة  اإقرار   - 1906

م�شر  اإىل  �شيناء  جزيرة  �شبه  ب�شم  تق�شي  العثمانية 

ال�ش�ي�ص  قناة  تبقى  باأن  وذلك لتحقيق خطه بريطانية 

يف اأرا�ٍص م�شرية خا�شعة لربيطانيا ول تنازعها عليها 

دولة اأخرى جماورة.

1920 - اململكة املتحدة تعلن النتداب على العراق.

1933 - افتتاح اأول مرتو اأنفاق يف اأو�شاكا.

1947 - د�شت�ر اليابان اجلديد يدخل حيز التنفيذ.

العامل  يف  بط�لة  اأول  مناف�شات  بدء   -  1956

باجل�دو يف ط�كي�.

1964 - عبدالرزاق ال�شنه�ري يكتب ثاين د�شت�ر 

عام  العراقي  املدين  القان�ن  كتب  قد  وكان  للعراق، 

.1935

يق�م  وايت  ريد  الأمريكي  الف�شاء  رائد   -  1965

بامل�شي على القمر ليك�ن اأول من م�شى يف الف�شاء.

1982 - غرق املدمرة الربيطانية »�شيفيلد« يف حرب 

الف�كالند بعد تعّر�شها لق�شف �شاروخي اأرجنتيني.

الأمريكي  امل�شل�شل  من  حلقة  اآخر  عر�ص   -  1991

ال�شهري دال�ص.

م�شرحية »مدر�شة امل�شاغبني« لأول مرة بالألوان

ك�شف امل�شت�شار تركي اآل ال�شيخ، رئي�ص الهيئة العامة للرتفيه 

بالأل�ان  امل�شاغبني«  »مدر�شة  م�شرحية  عر�ص  عن  بال�شع�دية، 

لأول مرة على من�شة �شاهد.

ون�شر امل�شت�شار تركي اآل ال�شيخ عرب ح�شابه على ت�يرت اإعالن 

امل�شرحية التي مت تل�ينها باأحدث طرق التقنية لتعر�ص لأول مرة 

للجمه�ر بالأل�ان.

يذكر اأن م�شرحية »مدر�شة امل�شاغبني« عر�شت لأول مرة على 

و�شعيد  اإمام  عادل  الفنانني:  بط�لة  ومن  1973م،  عام  امل�شرح 

�شالح وهادي اجليار واأحمد زكي وي�ن�ص �شلبي وح�شن م�شطفى 

تاأليف علي �شامل، واإخراج  البابلي وعبداهلل فرغلي، ومن  و�شهري 

جالل ال�شرقاوي.

»ماي فالور 400« اأول قارب 

ذكي من دون قبطان ب�شري

يطفئ »ماي فالور 400« حمركاته خالل اإبحاره يف 

وي�شّغل جهاز  اإنكلرتا،  بليم�ث، يف جن�ب غرب  خليج 

ا لال�شتماع اإىل احليتان، وكل ذلك من  ميكروف�ن خم�ش�شً

دون اأي تدّخل ب�شري، اإذ اأنه اأول قارب ذكي.

ي�شتعد هذا القارب ثالثي الهيكل )ترمياران( ال�شغري 

الذي يبلغ ط�له 15 مرًتا ووزنه ت�شعة اأطنان واملغطى 

بالأل�اح ال�شم�شية لعب�ر املحيط الأطل�شي مبفرده، اإذ اأنه 

با�شتقاللية  والإبحار  اخلا�شة  قراراته  اتخاذ  على  قادر 

درا�شة   »400 فالور  »ماي  اإمكان  يف  و�شيك�ن  تامة. 

البيئة من خالل حتليل وج�د البال�شتيك يف املاء اأو تتبع 

الثدييات البحرية.

مهند�ص  »بروماريه«  جمعية  م�ؤ�ش�ص  وي��شح 

املحيط  اأن  بر�ص  فران�ص  ل�كالة  فان�ف  بريت  امل�شروع 

»اأق�ى ق�ة على الك�كب تنظم مناخنا«. لكن اأكرث من 80 

% من املحيطات ل تزال غري م�شتك�شفة، ب�شبب ات�شاعها 

واملخاطر التي تنط�ي عليها.

عائلة هولندية حتتفل باأول منزل م�شنوع من اآلة طبع ثالثية الأبعادبعد املهمة الأطول.. عودة مركبة »�شبي�س اإك�س« من حمطة الف�شاء الدولية

الف�شاء  حمطة  من  رواد   4 عاد 

تابعة  مركبة  الأر�ص، يف  اإىل  الدولية 

ل�شركة »�شبي�ص اإك�ص«، هبطت �شباح 

�شيتي  بنما  قبالة  البحر  يف  الأحد 

ب�لية فل�ريدا، ح�شبما اأظهر بث حي 

الأمريكية  والف�شاء  الطريان  لإدارة 

انت�شال  ق�ارب  وت�لت  )نا�شا(. 

العائدين  الق�شاء  ورواد  الكب�ش�لة 

الذين اأم�ش�ا يف الف�شاء اأكرث من 160 

»دراغ�ن«  كب�ش�لة  وهبطت  ي�ًما. 

باملظلة يف خليج املك�شيك، منهية بذلك 

التي  لل�شركة  الثانية  الف�شاء  رحلة 

ميتلكها اإيل�ن ما�شك.

ال�شريعة  الرحلة  وا�شتغرقت 

رواد  وعاد  فقط.  ون�شف  �شاعات   6

يف  وياباين،  اأمريكيني   3 الف�شاء، 

نف�ص الكب�ش�لة التي اأطلقت من مركز 

لـ»نا�شا«  التابع  للف�شاء  كينيدي 

مهمتهم  وتعُد  املا�شي.  ن�فمرب  يف 

الأط�ل  ي�ًما،   167 ا�شتغرقت  التي 

بالن�شبة لرواد الف�شاء الذين ينطلق�ن 

حتديد  مت  وقد  املتحدة،  ال�ليات  من 

الرقم القيا�شي ال�شابق البالغ 84 ي�ًما 

لب«  »�شكاي  حمطة  طاقم  ب�ا�شطة 

الأخري التابع لـ»نا�شا« عام 1974م.

احتفلت عائلة ه�لندية بالنتهاء 

مت  والذي  اجلديد،  منزلها  بناء  من 

الأبعاد  ثالثية  م�اد  ب�ا�شطة  اإعماره 

طبعت من خالل اآلة طباعة حديثة.

اإن«  اإن  »�شي  وكالة  وذكرت 

قامت  اجلديد  املنزل  اأن  الأمريكية 

اعتماد  قررت  ه�لندية  عائلة  ببنائه 

لتجربة  كخط�ة  احلديث  النم�ذج 

امل�اد احلديثة امل�شن�عة ب�ا�شطة اآلة 

الطباعة.

املنزل  فاإن  ال�كالة،  وبح�شب   

ومطبخ  غرف  ثالث  من  يتاألف 

وحمام، ومتيز املنزل مب�اده احلديثة 

ا بطريقة ثالثية  التي �شنعت خ�شي�شً

الأبعاد ب�ا�شطة اآلة الطباعة.

اعتماد  املنزل مت  مالك  وبح�شب   

كانت  �ش�ر  قبل  من  الت�شميم 

م�شرًيا  ال�شابق،  يف  لديهم  م�ج�دة 

اإىل اأن »ت�شميم املنزل و�شكله يعيدنا 

بالذاكرة اإىل الطف�لة التي عا�شها مع 

اأهله يف منزل مماثل«.

اأكدت النجمة هند �شربي يف ت�شريحات خا�شة لـ»اليوم ال�شابع« اأن �شخ�شية دينا اأبو زيد الذي اأقّدمها من خالل م�شل�شل 

»هجمة مرتدة« الذي يعر�س حاليًا يف مو�شم رم�شان على قناة »دي اإم �شي«، جذبتني ب�شدة منذ بداية قراءتي لل�شيناريو 

والعمل كله، فهو مليء باملفاجاآت طوال الأحداث، واأعتز به واأمتنى اأن ينال ر�شا اجلمهور، واأتوقع جناًحا كبريًا له، فامل�شل�شل 

م�شتوحى من ملف املخابرات امل�شرية.

ال�شحة: 1300 اإ�شابة

 بكورونا وتعايف 1001

اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

الفحو�شات التي بلغ عددها 15712 

اأظهرت   ،2021 مايو   2 يوم  يف 

جديدة  قائمة  حالة   1300 ت�شجيل 

منها 461 حالة لعمالة وافدة، و801 

و38  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة 

تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالة 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   1001
اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل 

.167852



 بأمر من ولي العهد رئيس الوزراء..
فتح 9 مراكز صحية 24 ساعة

أمر صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء، 
بتقديم الخدمات على مدار 24 ساعة في 9 مراكز 
صحية بمختل��ف محافظات المملكة، بما يس��هم 
ف��ي تطوي��ر واس��تدامة خدمات القط��اع الصحي 

وتعزيز كفاءته تحقيقًا لألهداف المنشودة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية 
األولية د.جليلة الس��يد، البدء ف��ي تجهيز المراكز 
الصحية التسعة للعمل على مدار الساعة بما يوفر 
التغطية الطبية لمباش��رة الحاالت المس��تعجلة 
المتعلق��ة بط��ب العائل��ة، حيث س��يتم تصنيف 
الح��االت الواردة ومباش��رتها بش��كل مبدئي قبل 
تحوي��ل الحاالت الطارئة إلى المستش��فيات، كما 
سيتم توفير سيارات إسعاف خارج بعض المراكز.

وأعربت عن شكرها وتقديرها للحرص الذي أبداه 
رئي��س المجل��س األعل��ى للصحة الفري��ق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، ووزيرة الصحة 
فائق��ة الصالح، لوضع أمر صاحب الس��مو الملكي 

ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء موضع التنفيذ 
بأعل��ى درجات التنس��يق والتكامل بم��ا يعزز من 
كف��اءة الخدم��ات الصحية ويس��هم في تحس��ين 
جودتها، ومتابع��ة النواب وتعاونهم المس��تمر 
م��ع وزارة الصح��ة لتحس��ين الخدم��ات الصحي��ة 
المقدمة والذي يأتي في إطار التعاون المش��ترك 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وجهودهم 

المبذولة لتحقيق تطلعات المواطنين.
وأوضحت السيد أن المراكز الصحية التي ستعمل 
على مدار الس��اعة س��تكون موزعة عل��ى مختلف 
محافظات المملكة، وهي: مركز المحرق الشمالي 
ومرك��ز بن��ك البحري��ن والكوي��ت ف��ي محافظ��ة 
المح��رق، ومركز حمد كانو الصحي ومركز يوس��ف 
انجنير الصحي وعيادة جو عس��كر ف��ي المحافظة 
الجنوبية، ومركز س��ترة الصحي ومركز جدحفص 
الصح��ي ف��ي محافظ��ة العاصمة، ومرك��ز محمد 
جاسم كانو الصحي ومركز الشيخ جابر الصحي في 

سمو ولي العهد رئيس الوزراءالمحافظة الشمالية.

توفير التغطية الطبية لمباشرة الحاالت المستعجلة بطب العائلة

 محمد بن عبداهلل: اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لفتح 9 مراكز صحية على مدار 24 ساعة

رفع رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محمد بن 
عب��داهلل آل خليف��ة عظيم الش��كر 
الس��مو  صاح��ب  إل��ى  واالمتن��ان 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء بمناس��بة تفض��ل س��موه 
بإصدار توجيهاته الكريمة بتقديم 
الخدمات على مدار 24 ساعة في 9 
مراك��ز صحية بمختل��ف محافظات 
المملكة، بما يس��هم ف��ي تطوير 
واس��تدامة خدمات القطاع الصحي 
وتعزي��ز كفاءت��ه وستس��اهم في 
تحقيق التغطية الصحية الش��املة 
وفق أعل��ى المعايي��ر الصحية بما 
يع��زز م��ن إنج��ازات المملكة على 

صعيد التنمية المستدامة.
وثمن الدعم واالهتمام الذي يلقاه 
القط��اع الصح��ي من ل��دن حضرة 
صاحب الجاللة الملك المفدى ومن 
لدن سمو ولي العهد رئيس مجلس 

ال��وزراء لالرتق��اء بج��ودة الخدمات 
للمواط��ن  المقدم��ة  الصحي��ة 
والمقيم وبما يجسد أهداف التنمية 
المس��تدامة في مملكتن��ا الغالية، 
والت��ي س��تمثل ب��ال ش��ك نقل��ة 
الخدمات  لمس��يرة  تاريخية  نوعية 
تش��كل  كم��ا  العريق��ة  الصحي��ة 
ركي��زة إضافية م��ن ركائز النهضة 

الش��املة واإلنجازات الشامخة التي 
تحققها مملكتنا الغالية في جميع 

الميادين والمستويات.
وأك��د الفريق طبيب الش��يخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة أنه منذ صدور 
توجيه��ات صاحب الس��مو الملكي 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، 
باش��ر المجل��س األعل��ى للصح��ة 
المعنية  الجه��ات  م��ع  بالتنس��يق 
للبدء  الالزم��ة  اإلج��راءات  باتخ��اذ 
السديدة،  بتنفيذ توجيهات سموه 
والتي تعكس الحرص الشديد الذي 
يوليه س��موه على س��المة وصحة 

المواطنين والمقيمين بالمملكة.
لتطلع��ات  االس��تجابة  إّن  وق��ال 
المواطنين نهج راسخ في البحرين، 
حيث أدخلت هذه التوجيهات الفرح 
والس��رور إل��ى جمي��ع المواطني��ن 
كونه��ا س��تمثل تعزيزًا لمس��توى 
المتمي��زة  الصحي��ة  الخدم��ات 
الت��ي توفره��ا المملك��ة، وتخفف 

العبءعل��ى المستش��فيات لك��ون 
تش��كل  األولي��ة  الرعاي��ة  مراك��ز 
البوابة األولى للتعامل مع األهالي، 
خصوص��ًا مع  قرب تطبيق الضمان 
يس��عى  ال��ذي  الوطن��ي  الصح��ي 
لتحقي��ق أقصى درج��ات الرضا من 
الخدم��ات الصحي��ة وف��ق معايي��ر 

الجودة والكفاءة والتنافسية.
وأش��ار إل��ى تكلي��ف وزارة الصح��ة 
الصحي��ة  الرعاي��ة  مراك��ز  وإدارة 
األولي��ة الب��دء في تجهي��ز المراكز 
الصحية التس��عة للعمل على مدار 
الس��اعة بما يوفر التغطية الطبية 
المس��تعجلة  الح��االت  لمباش��رة 
المتعلق��ة بط��ب العائل��ة، حي��ث 
س��يتم تصني��ف الح��االت ال��واردة 
ومباش��رتها بش��كل مبدئ��ي قبل 
إل��ى  الطارئ��ة  الح��االت  تحوي��ل 
المستش��فيات، كما س��يتم توفير 
سيارات إسعاف خارج بعض المراكز 

بالتعاون مع اإلسعاف الوطني.

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

 زينل: فتح المراكز الصحية 
على مدار الساعة يحقق 

احتياجات المواطنين
مجل��س  رئيس��ة  أعرب��ت 
النواب فوزية زينل عن بالغ 
الش��كر والتقدي��ر للجهود 
والمتابع��ة  المتواصل��ة 
الكري��م  واألم��ر  الحثيث��ة 
السمو  الصادر من صاحب 
الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد 
ال��وزراء،  مجل��س  رئي��س 
الخدم��ات عل��ى  بتقدي��م 
مدار 24 ساعة في 9 مراكز 
محافظات  بمختلف  صحية 
يس��هم في  بما  المملكة، 
تطوير واس��تدامة خدمات 

القطاع الصحي وتعزيز كفاءته تحقيًقا لألهداف المنشودة.
وأشارت زينل إلى أن األمر الكريم بفتح المراكز الصحية على مدار 
الساعة يؤكد حرص سموه على متابعة كل ما من شأنه ضمان 
صح��ة وس��المة الجمي��ع، وتوفير الرعاي��ة الصحية المس��تمرة، 
وتحقيق احتياجات المواطنين، وتوافقا مع مقترحات النواب، من 
أجل مضاعفة اإلنجازات في إطار التعاون بين السلطة التشريعية 
والس��لطة التنفيذية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجاللة 
الملك المفدى، مؤكدة الدعم النيابي لوزارة الصحة لتنفيذ األمر 
الكريم، وتس��خير الجه��ود وتعزيز التعاون لم��ا فيه خير وصالح 
الوطن والمواطنين، وبهدف تطوي��ر الخدمات الطبية، واالرتقاء 

بالمسيرة الصحية الرائدة في المملكة.

رئيسة مجلس النواب

 الصالح: فتح 9 مراكز صحية على مدار الساعة 
يسهل حصول المواطنين على الخدمات

أشاد رئيس مجلس الش��ورى علي بن صالح الصالح باألمر 
الكريم الصادر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، بتقديم 
الخدمات الطبية على مدار 24 س��اعة ف��ي 9 مراكز صحية 
بمختلف محافظات المملكة، مؤكدًا أن هذا األمر س��يدفع 
بالخدمات الطبي��ة والصحية المقدم��ة للمواطنين لمزيد 
من التميز والجاهزية، وسيعزز الرعاية الصحية المستمرة 

بما يعكس الحرص على صحة وسالمة المواطنين.
وقال إن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل 
مس��تمر احتياج��ات المواطني��ن، ويحرص س��مّوه على أن 
تكون جمي��ع الخدمات الصحية والطبية متاحة للمواطنين 
في جميع مناطقهم، بما يعزز المسيرة المشرفة والمميزة 
للمنظوم��ة الصحية بالمملكة، مش��يرًا إل��ى أن فتح هذه 

المراكز الصحية س��يؤدي إلى تس��هيل حصول المواطنين 
على الخدمات الصحية والعالجية على مدار الس��اعة، ووفق 
معايير الجودة والكفاءة المعتمدة. وأكد معاليه على دعم 
السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية واستمرار التعاون 
بينهما في كل ما يتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين وكل 
ما يس��هم في تعزيز وتطوير القط��اع الطبي والصحي بما 
ينعك��س إيجابًا على الخدم��ات المقدم��ة من هذا القطاع 
للمواطني�ن والمقيمي��ن. وأش��ار إل��ى أن البحرين تحرص 
عل��ى تقديم كاف��ة الرعاية الصحي��ة للمواطني��ن، منوهًا 
بجه��ود المجلس األعلى للصح��ة ووزارة الصحة في تنفيذ 
األوامر والتوجيهات الصادرة من س��مو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء والتي تضمن استمرارية تطوير المنظومة 

رئيس مجلس الشورىالصحية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

األنصاري: فتح 9 مراكز صحية 
طوال اليوم يساهم في 

االرتقاء بالخدمات الصحية
أشاد رئيس لجنة الخدمات 
أحم��د  الن��واب  بمجل��س 
األنصاري بأمر س��مو ولي 
العهد رئيس الوزراء األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة 
بفت��ح 9 مراكز صحية على 
بمختل��ف  الس��اعة  م��دار 
مؤكدًا  األربع،  المحافظات 
أن ه��ذه الخطوة تس��اهم 
الخدمات  في االرتقاء ف��ي 
الصحي��ة وخدمات الرعاية 
ط��ب  وخدم��ات  األولي��ة 
يس��اهم  كم��ا  العائل��ة، 
الق��رار ف��ي تقلي��ل أعداد 

المراجعين إلى قس��م الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي وتقليل 
ساعات االنتظار في الطوارئ.

وق��ال األنص��اري إن هذا التجاوب من س��مو ول��ي العهد رئيس 
ال��وزراء بفتح ع��دد م��ن المراكز على م��دار اليوم ف��ي عدد من 
المحافظات يأتي لمتابعة وتحس��س س��مو ول��ي العهد الدائم 
الحتياج��ات المواطنين، نتيجة للتعاون المثمر بين الس��لطتين 
التنفيذي��ة والتش��ريعية حي��ث رفع��ت لجنة الخدم��ات المعنية 
بالملف الصح��ي العديد من المقترحات لفت��ح عدد من المراكز 
الصحية في مختلف المحافظات ومنها منطقة س��ترة بمحافظة 
العاصم��ة، ومختلف المناطق التي تش��هد كثافة س��كانية مثل 

مدينة حمد ومناطق شارع البديع وغيرها من المناطق. 

الكعبي: ولي العهد رئيس 
الوزراء يوفر للبحرين أعلى 

معايير الصحة والسالمة
أشاد عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي بتوجيهات سمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء األمير سلمان بن حمد آل 
خليف��ة بفتح 9 مراكز صحية على مدار الس��اعة، مؤكدا أن 
المجتمع اليوم في حاجة ماس��ة لرعاية صحية مكثفة في 

ظل جائحة كورونا )كوفيد19(.
وقال الكعبي إن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قاد 
الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد19( 
باقتدار واس��تطاع أن يوفر لمملك��ة البحرين أعلى معايير 
األمن والصحة والس��المة ف��ي مرحلة محوري��ة من تاريخ 
العال��م أجمع، وباعتراف منظمة الصح��ة العالمية بجهود 
البحرين وإج��راءات مكافحة كورونا )كوفي��د19( والتدابير 
التي اتخذت بصورة متوازنة لحماية المجتمع مع استمرار 

الحياة الطبيعية.

»خدمات الشورى«: فتح 9 مراكز 
صحية على مدار 24 ساعة يعزز 

الرعاية الصحية للمواطنين
ثّمنت لجن��ة الخدمات بمجلس الش��ورى، برئاس��ة الدكتورة 
جه��اد عب��داهلل الفاض��ل، األمر الص��ادر عن صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء، بتقديم الخدمات على مدار 24 س��اعة في 9 
مراك��ز صحية بمختل��ف محافظات المملكة، بما يس��هم في 
تطوير واس��تدامة خدم��ات القطاع الصح��ي وتعزيز كفاءته 

تحقيقا لألهداف المنشودة.
وأك��دت لجنة الخدم��ات أن تجهيز المراكز الصحية التس��عة 
للتغطي��ة الطبية، ومباش��رة الحاالت المس��تعجلة المتعلقة 
بط��ب العائل��ة قب��ل تحويلها إل��ى المستش��فيات، يعكس 
مس��توى الرعاية الصحية ف��ي المملكة، واهتم��ام الحكومة 
الموق��رة وحرصه��ا على تس��خير كافة اإلمكاني��ات المتاحة، 
لضم��ان حص��ول الجميع عل��ى الخدم��ات الصحي��ة والطبية 
الالزم��ة، وفقًا ألعلى معايير جودة الخدمات، مش��يدة بتوفير 
سيارات اإلس��عاف في كافة المراكز التسعة، بما يعزز كفاءة 

وسرعة التجاوب مع الحاالت الطارئة.

أحمد األنصاري

 السيسي: قرار ولي العهد رئيس الوزراء
 يرتقي بقطاع الخدمات الصحية

أك��د رئي��س لجن��ة الش��ؤون الخارجي��ة والدفاع 
واألمن الوطني بمجلس النواب، المهندس محمد 
السيس��ي البوعينين، »أن األمر الكريم الصادر من 
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العهد رئي��س ال��وزراء، بتقديم 
الخدمات على مدار 24 س��اعة في 9 مراكز صحية 
بمختلف محافظ��ات المملكة، ومن ضمنها عيادة 

جو وعس��كر بالمحافظة الجنوبي��ة يعكس حرص 
س��موه على توفير الرعاية الصحية المستمرة من 
أجل ضمان صحة وسالمة الجميع على مدار الساعة 
في ظل تفشي جائحة كورونا )كوفيد19(«، معربًا 
عن عظيم ش��كره وتقدي��ره للجه��ود المتواصلة 
والمتابعة المس��تمرة من سموه، بما يسهم في 
تطوير واس��تدامة خدمات القطاع الصحي وتعزيز 

كفاءته تحقيقا لألهداف المنشودة.
وأش��ار رئيس اللجن��ة إل��ى »أن التوجي��ه الكريم 
سيس��اهم في االرتقاء بقطاع الخدم��ات الصحية 
والرعاي��ة األولية ف��ي مملكة البحري��ن ويضعها 
في مرات��ب متقدمة عالميًا، ويرفع من اس��تمرار 
جاهزيته��ا لمتابع��ة أي مس��تجدات صحي��ة في 

مختلف مناطق البحرين«.
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 وزيرة الصحة: االستعداد لتقديم الخدمات 
على مدار 24 ساعة في 9 مراكز صحية

رفع��ت وزيرة الصحة فائقة بنت س��عيد الصال��ح جزيل ش��كرها وامتنانها إلى 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء بمناس��بة تفضل سموه بإصدار أمره بتقديم الخدمات على مدار 
24 س��اعة ف��ي 9 مراكز صحية بمختل��ف محافظات المملكة، األمر الذي س��وف 

يسهم في تطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي وتعزيز كفاءته.
وعب��رت وزي��رة الصحة ع��ن بال��غ امتنانها لمتابعة س��موه الكري��م عن كثب 
الحتياجات المواطنين الصحية، مبينة توجيهات سموه الدائمة لتطوير مستوى 
الخدمات الصحية لتكون ذات جودة عالية، لتلبي تطلعات المرضى والمترددين 
عل��ى مختلف المرافق الصحي��ة والطبية. وأكدت وزيرة الصح��ة على الدعم الال 
مح��دود من لدن س��موه مما أس��هم ف��ي تطوير القط��اع الصح��ي، إلى جانب 
االهتمام الذي يلقاه القطاع الصحي وتوجيهات س��موه المستمرة والتي تصب 
دائمًا في مصلحة المواطنين وراحة المرضى، ومتابعة سموه باستمرار لتطوير 
الخدمات الصحية في مملكة البحرين وحثه على توفير كل سبل الرعاية الصحية 

للمواطني��ن والمقيمين والنابعة من مبدأ الحرص على تطوير القطاع الصحي، 
حي��ث كان لها األثر البالغ فيما وصلت له الخدمات الصحية والعالجية اليوم من 
تطور مش��هود وأصبح يضاهي الكثير من دول عالم. وفي الختام أعربت الصالح 
عن بالغ تقديرها ألوامر صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء التي تصب 
بش��كل مباش��ر في توفير أرقى خدمات صحية للمواطنين والمقيمين على هذه 
األرض الطيب��ة. ونوهت ب��أن وزارة الصحة عل��ى أتم االس��تعداد للبدء بتنفيذ 
أمر س��موه بالتنس��يق مع مراكز الصحة األولية وذلك لتجهي��ز المراكز الصحية 
التس��عة للعمل على مدار الس��اعة بما يوفر التغطية الطبية لمباشرة الحاالت 
المس��تعجلة المتعلقة بطب العائلة.  وأكدت على أن مسيرة العطاء مستمرة 
وس��وف تس��ير على خطى ثابتة ووفق الرؤية الثاقبة التي تقوم على رفع جودة 
وكفاءة الخدمات الصحية وضمان تقديم أرقى المستويات من الخدمة الصحية 
والعالجية للمواطنين، لكي يبقى هذا القطاع، كما أش��ار سموه، متطورًا دائمًا 

ومؤهاًل ومعززًا بالخدمات وأحدث التقنيات العالجية.



اعتمد سمو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة ممث��ل جالل��ة المل��ك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
رئي��س مجل��س أمناء المؤسس��ة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية إنشاء 
»مختب��ر ومرك��ز أبحاث فين��ا خير 
والوبائيات«  المعدي��ة  لألم��راض 
بمبلغ وق��دره 3.5 مليون دينار من 
مجم��وع تبرع��ات حملة فين��ا خير 
والت��ي بلغت أكثر م��ن 38 مليون 
دينار، مؤكدًا سموه أن حملة »فينا 
خير« تواصل جهودها وتسير وفق 
أه��داف وبرامج مح��ددة بكل نجاح 

وتميز.
وأشاد سمو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة باالهتم��ام الكبير الذي 
الجالل��ة  صاح��ب  حض��رة  يولي��ه 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الب��الد المفدى بحفظ صحة 
وسالمة المواطنين والمقيمين في 
المملك��ة، منذ بداية ظهور جائحة 
كورون��ا، حيث وض��ع جاللته صحة 
رأس  على  والمقيمي��ن  المواطنين 
األولويات، وأمر بتخصيص ميزانية 
كبيرة لحماية اإلنس��ان واالقتصاد 
الوطني من ه��ذه الجائحة، لتكون 
البحري��ن رائدة ف��ي التصدي لوباء 
العالمي،  المس��توى  كورونا عل��ى 
وأكس��ب المملكة السمعة الطيبة 

واإلش��ادة الدولي��ة م��ن منظم��ة 
الصح��ة العالمي��ة بفض��ل ه��ذه 
لحض��رة  الس��امية  التوجيه��ات 

صاحب الجاللة الملك المفدى. 
وثمن سمو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة دع��م الحكوم��ة بقيادة 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، وما 
يق��وم به فري��ق البحري��ن الوطني 
للتصدي لوباء كورونا بقيادة سمو 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
وال��ذي يعم��ل ب��كل ج��د الحتواء 
ومنع انتش��ار وباء كورون��ا )كوفيد 
19( ف��ي المملك��ة، عب��ر تطبي��ق 

كافة المعايي��ر الدولية واإلجراءات 
االحترازية لمواجهة الفيروس.

جاء ذلك بمناس��بة م��رور عام على 
انط��الق الحمل��ة الوطني��ة »فين��ا 
خي��ر«، حيث أش��اد س��موه بالنجاح 
الباه��ر والتج��اوب منقط��ع النظير 
ال��ذي أبداه أه��ل البحري��ن الكرام 
م��ع الحمل��ة الوطنية »فين��ا خير« 
وتقديره للمس��اهمات القيمة من 
قب��ل المواطني��ن والتج��ار ورج��ال 
البنكي��ة  والمؤسس��ات  األعم��ال 
والمصرفية والشركات والجمعيات 
والمقيمي��ن واألف��راد الذي��ن لبوا 
ن��داء الوط��ن ف��ي تقدي��م الدعم 
الحمل��ة  ه��ذه  ف��ي  والمس��اهمة 
الوطنية والتي عكس��ت م��ا يتميز 
به المجتم��ع البحريني األصيل من 
قيم نبيلة في الخير والبذل والعطاء 
والتالح��م،  والتراب��ط  والتكاف��ل 
مكنت البحرين م��ن تخطي الكثير 

من التحديات.
م��ن جانب��ه، أك��د األمي��ن الع��ام 
لألعم��ال  الملكي��ة  للمؤسس��ة 
أن  الس��يد  مصطف��ى  اإلنس��انية 
حملة »فينا خير« انطلقت لتحقيق 
أه��داف س��امية في دع��م الجهود 
الوطنية لفري��ق البحرين للتصدي 
لفي��روس كورون��ا بقي��ادة س��مو 
الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة، 
تنفي��ذًا لتوجيهات صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء حيث ش��كلت ه��ذه الجهود 
ملحمة وطنية أبطالها كافة فريق 
البحرين من أجل دعم جهود حفظ 
صح��ة وس��المة الجمي��ع، مج��ددًا 
شكره وتقديره لكل من ساهم في 
»حملة فينا خير«، مؤكدًا أن الحملة 
تس��ير وفق أهداف وبرامج محددة 
وه��ي ماضية باتج��اه تحقيق هذه 

األه��داف التي تحظ��ى بالمتابعة 
اإلط��ار  ف��ي  لتك��ون  المس��تمرة 
والمضامين المح��ددة لها لخدمة 
البحرين وأبنائه��ا وتعزيز الجهود 

الوطنية لسالمة صحة الجميع.
وأش��ار الس��يد إلى أن حمل��ة »فينا 
خير« حصدت أكثر م��ن 38 مليون 
دينار، وذلك منذ فتح باب التبرعات 
ف��ي الفترة م��ن 12 أبري��ل 2020 
حت��ى اآلن، حيث ُخص��ص منها 18 
مليون دينار لمشاريع إفطار صائم، 
وتوزي��ع األغذي��ة، وتوزيع كمامات 
الوج��ه والمعقمات، وتوزيع أجهزة 
الحاسب اآللي على طلبة المدارس 
ودع��م  والمعاه��د،  والجامع��ات 
األس��ر المتض��ررة، ودع��م العمال 
البحرينيي��ن غير المؤم��ن عليهم، 
ودع��م  المنتج��ة،  األس��ر  ودع��م 
وذل��ك  والمديوني��ن  المعس��رين 
بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة 

العمل والتنمية االجتماعية ووزارة 
التربي��ة والتعلي��م ووزارة الع��دل 
واألوق��اف  اإلس��المية  والش��ؤون 
ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 
التنموية  إلى المش��اريع  باإلضافة 
األمراض  كمختبر ومركز دراس��ات 
المعدية والوبائيات وتطوير نظام 

ومناهج التعليم عن بعد.
وأكد السيد أن لجنة تنسيق الجهود 
القائمة لحملة »فينا خير« تواصل 
عملها في توجيه وتنفيذ المشاريع 
الت��ي تصب في صال��ح المواطنين 
والمتضرري��ن من تداعيات جائحة 
في��روس كورونا، مش��يدًا بالحرص 
والتجاوب الكبير من قبل كافة أفراد 
المجتمع ومؤسساته لإلسهام في 
الحمل��ة والنابع من مس��ؤوليتهم 
المجتمعية والت��ي كان لها عظيم 
األث��ر ف��ي رف��د مختل��ف الجه��ود 
لتحقيق األهداف المنشودة، مجددًا 
الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليف��ة عل��ى قيادة 
سموه لحملة » فينا خير«، وتقديم 
للقي��ادة  الح��ي  المث��ال  س��موه 
باألفع��ال والتي أعلت قيم التالحم 
والتآخ��ي ف��ي المجتم��ع البحريني 
في مواجهة كاف��ة التحديات تحت 
المظلة الجامع��ة للجهود الوطنية 

في التصدي لفيروس كورونا.

 الملك يولي اهتمامًا بالغًا في حفظ أمن 
وصحة وسالمة الوطن والمواطنين والمقيمين

38 مليون دينار تبرعات »فينا خير« خالل عام

»فينا خير« تواصل جهودها وتسير وفق أهداف وبرامج محددة

السيد: 18 مليون دينار لتنفيذ 9 مشاريع لدعم جهود مواجهة »كورونا«

 ناصر بن حمد: إنشاء مختبر ومركز أبحاث 
لألمراض المعدية والوبائيات بـ3.5 مليون دينار

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

إتاحة كافة الخدمات عبر تطبيق النقال دون الحاجة إلى الحضور

 وزير اإلسكان: 69 ألف زائر للخدمات 
اإللكترونية خالل الربع األول 2021

كشف وزير اإلس��كان باسم الحمر، 
عن حجم المعامالت اإلسكانية من 
خالل المنص��ة اإللكترونية للوزارة 
خالل الرب��ع األول 2021، حيث بلغ 
إجمالي عدد الزيارات 69312 زيارة 

للموقع.
يأت��ي ذل��ك، س��عيًا م��ن ال��وزارة 
للتس��هيل عل��ى المواطني��ن ف��ي 
إنج��ازات معامالته��م وبلحص��ول 
على الخدمات اإلس��كانية بطريقة 
س��ريعة ومناس��بة للجمي��ع، وبما 
يتماش��ى مع ال��رؤى المس��تقبلية 
لصاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة، ولي 
ال��وزراء،  مجل��س  رئي��س  العه��د 
لتطوي��ر منظومة العمل الحكومي 

الشامل.
ون��وه بالح��رص عل��ى االس��تثمار 
األمثل للنظم التقنية واإللكترونية 
ف��ي مج��ال التنمي��ة المس��تدامة 
برنام��ج  عليه��ا  يح��رص  والت��ي 
الحكوم��ة، لضم��ان س��ير العم��ل 
بصورة طبيعية داخل الوزارة، وبما 
يت��واءم م��ع التدابي��ر واإلج��راءات 
الوقائي��ة الموص��ى به��ا من قبل 
الفري��ق الوطن��ي لمكافحة جائحة 
الخدم��ات  مختل��ف  ف��ي  كورون��ا 
واألنش��طة والمراجعات المرتبطة 

بعمل الوزارة، حيث تحرص الوزارة 
حالي��ا على تقديم كاف��ة الخدمات 
اإلس��كانية عبر الموقع اإللكتروني 
متاح��ة  قريب��ا  وس��تكون  كم��ا 
النقالة  الهوات��ف  عب��ر تطبيق��ات 
واألجه��زة المحمول��ة دون الحاجة 

إلى الحضور الفعلي للوزارة.
رصدته��ا  الت��ي  األرق��ام  وتش��ير 
الوزارة، إلى أن عدد المس��تخدمين 
م��ن  األول  الرب��ع  خ��الل  الج��دد 
مس��تخدمًا،   59851 بل��غ   2021
من خ��الل االطالع عل��ى 367673 
صفح��ة إلكترونية تضم حزمة من 
للمراجعين  والتسهيالت  الخدمات 

أصحاب الطلبات اإلسكانية الحالية 
والجديدة.

الكاملة  الجاهزي��ة  الحم��ر،  وأك��د 
لدى الوزارة ف��ي التعامل مع كافة 
الخيارات، وضم��ن مختلف الظروف 
التي تفرضه��ا الجائحة علينا، بناء 
على استراتيجيتها التي تستهدف 
اس��تدامة وتس��ريع وتيرة السكن 
المالئ��م للمواطنين المس��تحقين 
من خ��الل تحوي��ل التحدي��ات إلى 
ومس��تقبلية  حالي��ة  مكتس��بات 

تضاف إلى رصيد إنجازات الوزارة.
البيان��ات  قاع��دة  أن  إل��ى  وأش��ار 
مرتبطة  اإللكتروني��ة  اإلس��كانية 
بمختل��ف الجه��ات لتتكام��ل م��ع 
قواعد البيانات التابعة للعديد من 
ال��وزارات والمؤسس��ات الحكومية 
مم��ا يوفر بيان��ات محدثة ودقيقة 
ال  وبالتال��ي  مس��تمرة،  بص��ورة 
يحتاج أصحاب الطلبات اإلس��كانية 
بم��ا  لل��وزارة  الفعل��ي  للحض��ور 
يساهم بتقليص نسبة المراجعين 
إل��ى 75% وبالتالي زيادة اإلنتاجية 
والوقت المخصص الستكمال إنجاز 
المعام��الت اإلس��كانية وتدقيقها 

بشكل أسرع.
يذك��ر أن الخدمات الت��ي تقدمها 
ال��وزارة عبر منصته��ا اإللكترونية 

تش��مل خدمة تقديم طلب جديد، 
القائم��ة،  الطلب��ات  وتحدي��ث 
إل��ى جان��ب خدم��ة تقدي��م طلب 
الصيانة للمنتفعين من المشاريع 

اإلسكانية.
خرائ��ط  الموق��ع  يق��دم  كم��ا 
والش��قق  للوح��دات  تخصصي��ة 
الس��كنية، والرد على استفس��ارات 
ومالحظ��ات المراجعي��ن على مدار 
الس��اعة من خ��الل خدم��ة »تحت 
أم��رك« اإللكترونية والتي تختص 
العاجل��ة  اإلنس��انية  بالخدم��ات 
ومتابع��ة الطلب��ات، كم��ا يحتوي 
الموقع على معلومات شاملة حول 
برنامج »مزايا« بما فيها الممولين 
وط��رق  العقاريي��ن  والمطوري��ن 
االس��تفادة وش��روط االس��تحقاق 

لهذا البرنامج.
البواب��ة  موق��ع  م��ع  وبالش��راكة 
اإللكتروني��ة  للحكوم��ة  الوطني��ة 
تق��دم ال��وزارة كذل��ك 5 خدم��ات 
وه��ي  للمواطني��ن  إلكتروني��ة 
إس��كاني«  خدم��ة »تقدي��م طلب 
وخدمة »االس��تعالم ع��ن الطلبات 
»تحدي��ث  وخدم��ة  اإلس��كانية« 
بيانات االتصال والحساب البنكي«، 
مزاي��ا«  طل��ب  »تقدي��م  وخدم��ة 

وخدمة »تقديم طلب تمويل«.

وزير اإلسكان

ميرزا راعيًا لمؤتمر الذكاء 
االصطناعي االفتراضي الدولي 

في الطاقة المستدامة

تنظم المجموعة الدولية لل��ذكاء االصطناعي تحت 
رعاية رئيس هيئة الطاقة المس��تدامة عبدالحسين 
ميرزا بالتع��اون مع مركز ناصر للبح��وث والتطوير، 
المؤتمر االفتراضي الدولي األول للذكاء االصطناعي 
ف��ي الطاق��ة المس��تدامة ف��ي 24 يوني��و المقبل، 
بمش��اركة متحدثين دوليين من البحرين واإلمارات 
وقبرص والهند والصين ودول أخرى، حيث س��يتناول 
فرص ومس��تقبل الذكاء االصطناع��ي والتعلم اآللي 

والبيانات في الطاقة المستدامة.
ج��اء ذل��ك خ��الل اس��تقبال رئي��س هيئ��ة الطاقة 
المس��تدامة رئي��س المجموع��ة الدولي��ة لل��ذكاء 
التنفي��ذي  والمدي��ر  حاج��ي  جاس��م  االصطناع��ي 
اإلقليمي لش��ركة ه��واوي ف��ي البحري��ن إيريك لي 
هيونوهم الشريك األساسي في تنظيم هذا المؤتمر 

االفتراضي.
 وق��ال ميرزا خ��الل اللقاء إن االس��تثمار في مجاالت 
وزي��ادة  الطاق��ة  وكف��اءة  المتج��ددة  الطاق��ة 
والرك��ب  االقتص��ادي  المزي��ج  ف��ي  مس��اهمتهما 
التنموي أصبح أكثر حتمية في ظل الظروف الراهنة، 
التي تف��رض على الدول أهمية البحث واالس��تثمار 
في الحلول التي تحقق النماء ضمن إطار االستدامة، 
ويأت��ي هنا دور الذكاء االصطناع��ي الذي يلعب دورًا 
أساس��يًا على ه��ذا الصعي��د والحلول الت��ي يوفرها 
في تس��ريع وتيرة التقدم والنم��اء في مجال الطاقة 

المستدامة.
م��ن جانبه، عب��ر حاجي وايريك لي هي��ون باألصالة 
ع��ن نفس��هما ونيابة ع��ن المنظمين ع��ن خالص 
الشكر والتقدير لميرزا على تفضله بتقديم الرعاية 

والدعم لمؤتمرات الذكاء االصطناعي.
يذكر أن هذه الرعاي��ة تعتبر هي الثالثة من نوعها 
لمؤتمرات ال��ذكاء االصطناعي الت��ي تحظى بدعم 

وتشجيع من قبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة.

 »الجعفرية« تشدد على تطبيق 
الضوابط الصحية في إحياء ليالي القدر

أعلن��ت إدارة األوقاف الجعفري��ة عن ضوابط 
إحياء ليالي القدر الش��ريفة في العشر األواخر 
من ش��هر رمضان المبارك، منوهة إلى أهمية 
االلت��زام بتطبي��ق الضواب��ط الص��ادرة ع��ن 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفيروس 
كورونا والمنوه عنها س��ابقًا في مطلع ش��هر 
رمضان المبارك والتي تهدف إلى الحفاظ على 

صحة وسالمة الجميع. 

وأش��ارت اإلدارة ف��ي بي��ان ص��ادر عنه��ا، إلى 
ضرورة أن يقتصر اإلحياء في المساجد والمآتم 
عل��ى الرج��ال فق��ط، وأن يقتص��ر الحض��ور 
عل��ى المتطعمين فق��ط )بع��د 14 يومًا من 
الجرعة الثاني��ة للتطعي��م( والمتعافين، وأالاّ 
يتجاوز الحضور 30% من الطاقة االس��تيعابية 
للمس��جد أو المأت��م وأالاّ يكون بي��ن الحضور 
كب��ار الس��ن )60 س��نة وم��ا ف��وق(، وأصحاب 

األم��راض المزمن��ة، وضرورة االلت��زام بلبس 
الكمامات وترك مسافة 2 متر بين الحاضرين 
بإشراف القيمين في المساجد وإدارات المآتم 
بالتنس��يق م��ع اإلدارة، مبتهل��ة إل��ى اهلل أن 
يتقبل من الجميع صالته��م وقيامهم وصالح 
أعمالهم وأن يعيد هذه المناس��بات الكريمة 
على المملك��ة واألمتين العربية واإلس��المية 

أعوامًا مديدة باليمن والخير والبركات.
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 البحرين تدين الهجوم 
اإلرهابي بوالية لوغار األفغانية

أدان��ت وزارة الخارجي��ة التفجير اإلرهاب��ي الذي وقع 
بس��يارة مفخخ��ة ف��ي مدين��ة بولي عل��م، عاصمة 
والي��ة لوغ��ار، ش��رق أفغانس��تان، وال��ذي أدى إلى 
مقتل وإصابة العش��رات من المدنيين، معربة عن 
بال��غ تعازيه��ا ومواس��اتها ألهال��ي وذوي الضحايا 
وللحكومة والش��عب األفغان��ي الصديق، وتمنياتها 
بالش��فاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل 
اإلرهاب��ي الش��نيع الذي يتناف��ى مع كاف��ة المبادئ 

اإلنسانية واألخالقية.
 كم��ا أعربت وزارة الخارجية عن تضامن البحرين مع 
جمهورية أفغانس��تان اإلس��المية، داعية المجتمع 
الدولي إل��ى تكثيف الجهود الدولية من أجل القضاء 

على اإلرهاب وتنظيماته المتطرفة.

 »الفريق الوطني«: تحديث إجراءات 
المسافرين القادمين من نيبال إلى البحرين

أعلن الفري��ق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
المس��افرين  إج��راءات  تحدي��ث  ع��ن  كورون��ا 
القادمي��ن م��ن جمهورية نيب��ال الديمقراطية 
الفيدرالي��ة إل��ى البحري��ن عبر مط��ار البحرين 
الدول��ي، وذلك بدءًا من يوم األربعاء الموافق 5 

مايو 2021.
ويتعي��ن عل��ى جمي��ع المس��افرين القادمي��ن 
م��ن جمهورية نيب��ال إلى البحري��ن، بما فيهم 
المسافرين العابرين )الترانزيت(، البالغين من 
العمر 6 س��نوات فما فوق تقديم شهادة تثبت 

نتيج��ة الفح��ص المختب��ري لفي��روس كورونا 
)PCR( تح��وي رم��ز كي��و آر )QR code( وذلك 
قبل 48 س��اعة من وقت المغ��ادرة، إضافة إلى 
اس��تمرار إجراء الفحص المختبري عند الوصول، 
وإجراء فح��ص مختبري ثان��ي للقادمين الذين 
س��يقيمون في البحرين لمدة تمتد ألكثر من 5 
أيام، وفحص مختبري ثالث بعد عشرة أيام من 
تاريخ الوصول للقادمين الذين س��يقيمون في 

البحرين لمدة تمتد ألكثر من 10 أيام.
ونوه الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفيروس 

كورون��ا بأهمية تفعيل تطبيق »مجتمع واعي« 
لكاف��ة القادمي��ن عبر مط��ار البحري��ن الدولي 
مع توقي��ع تعهد بإق��رار االلت��زام بالتعليمات 
الص��ادرة من وزارة الصحة بالعزل الذاتي لحين 
حصوله��م على نتيجة الفح��ص المختبري عند 
الوص��ول إضافًة إل��ى مواصلة كاف��ة اإلجراءات 
االحترازي��ة المعلن عنها مس��بقا، مؤك��دًا أنه 
س��يواصل مراجع��ة كافة الق��رارات ذات الصلة 
بص��ورة دوري��ة بحس��ب المعطي��ات والنتائج 

الدورية بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.
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أك��دت مراكز وجمعي��ات حقوقية في البحرين، اس��تنكارها 
الش��ديد تج��اه التج��اوزات الحقوقية التي تق��وم بها قناة 
الجزيرة والسجل اإلعالمي األسود الذي مارسته هذه القناة 
غير الحيادية ويمس مس��ائل تعزيز السالم الدولي والحرب 
على اإلرهاب ودعم الحريات ومسائل حقوق اإلنسان ويؤرخ 
لمسيرة إعالمية خليجية وعربية بعيدة عن العمل اإلعالمي 

المهني والمحترم.
وش��دد رئيس جمعي��ة البحري��ن لمراقبة حقوق اإلنس��ان 
فيصل فوالذ، عل��ى أن قناة الجزيرة قامت بانتهاك حقوقي 
ص��ارخ ضد االتفاقي��ات والمعاه��دات المتعلق��ة باحترام 

سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأك��د أن قيامه��ا بالتع��دي على مب��ادئ حقوق اإلنس��ان 
والن��زالء، أم��ر مرفوض جمل��ة وتفصي��اًل فب��ث األكاذيب 
وتروي��ج المعلومات المغلوطة يس��يء للملف الحقوقي في 
المنطقة العربية ويس��يء للمكون الحقوق��ي في البحرين 
المعني بمتابعة كافة المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان 
باألخ��ص قضايا حق��وق النزالء، مم��ا يعتبر نس��ف لكافة 
الجه��ود الحقوقي��ة التي تم��ت ووصمة عار بح��ق قناة لم 

تمتهن سوى الكذب والتزييف.
ولف��ت إلى أن هناك اس��تهداف واضح للمل��ف الحقوقي في 

البحري��ن، مطالب��ًا بتحرك حقوق��ي عالي المس��توى ألجل 
تقديم بالغات عن اإلس��اءات المتكررة التي تقوم بها قناة 
الجزيرة، خصوصًا وأن تشويه الوقائع وقلب الحقائق يسيء 
لصورة الجهات األمنية الخط األول الحافظ ألمن واس��تقرار 
الوط��ن، كما أن له تداعياته على صورة النزالء في البحرين 
وتحريف مجريات األمور يأتي ضد جميع األطراف في النهاية 
والبد من تكاتف المنظم��ات الحقوقية واإلعالمية الدولية 
ألج��ل ردع هذه التج��اوزات التي تعمل عل��ى تعزيز ثقافة 

الكذب واالفتراء والفوضى.
فيما، أك��د رئيس الرابط��ة البحرينية األوروبي��ة للتواصل 
االجتماعي عبداهلل الشاعر، أن اإلساءات المستمرة الصادرة 
من قن��اة الجزيرة التابعة لنظام قط��ر تعكس عدم جدية 
النظام القطري في االلتزام باالتفاقيات والمعاهدات التي 
وق��ع عليه��ا وتعهد بع��دم التدخل في الش��ؤون الداخلية 

للدول واحترام سيادتها.
وقال: »نشهد إس��اءات مستمرة تستهدف اإلساءة لسمعة 
الجهات األمنية في البحرين والتشكيك في صحة إجراءاتها 
المتبع��ة على الرغم من أن قن��وات التواصل مفتوحة بين 

النزالء وبين مختلف الجهات الحقوقية في البحرين«.
وأش��ار إلى أن هناك تقارير ترفع بشكل دوري كما أن هناك 

متابعة مس��تمرة مع الجهات األمني��ة وتعاون قائم لرصد 
كل اإلج��راءات القانونية المتعلقة بحقوق النزالء وما حدث 
من إساءات بثتها قناة الجزيرة يأتي استكمااًل لالستهداف 
اإلعالمي المس��تمر لتشويه س��معة البحرين على مستوى 
حقوق اإلنس��ان. وأض��اف أن هناك الكثير م��ن المغالطات 
واالدعاءات التي يتم نش��رها لإلضرار بملف حقوق اإلنسان 
ف��ي البحرين رغم كل ما تقوم به المملكة من جهود لدعم 
وتعزيز حقوق اإلنس��ان ورغم كل اإلنجازات الحقوقية التي 
تمت وبما يتماش��ى م��ع االتفاقيات الدولي��ة، التي تعتبر 
البحرين ش��ريكًا أساس��يًا فيها كما أن قن��اة الجزيرة تقوم 
ببث التقارير المغلوطة اس��تنادًا على وكاالت أنباء عالمية 
كما تدعي وهذا يخالف العمل الحقوقي واإلعالمي ألنه من 
المفت��رض أن تنش��ر معلوماتها بناًء عل��ى تقارير المراكز 
الحقوقية الموثوقة. بينما نددت المدير التنفيذي للرابطة 
الخليجي��ة األوروبي��ة للتواص��ل االجتماعي من��ى المطوع، 
بالممارس��ات الالمس��ؤولة الت��ي تقوم بها قن��اة الجزيرة 
والتي تخل بمبادئ العمل اإلعالمي على المستوى الخليجي 
والعربي ويؤرخ لمسيرة إعالمية خليجية وعربية بعيدة عن 

العمل اإلعالمي المهني والمحترم.
وأك��دت أنه ومن الواض��ح، أن هناك تجاهل ت��ام إلنجازات 

البحري��ن الحقوقي��ة أقلها األخي��رة وعدم االلت��زام بتحري 
الحقائق من مصادرها الرس��مية، فغي��ر المعقول أن تبث 
تقارير مغلوطة وتدعي أن هذا سببه أنه مأخوذ من وكالة 
أنباء عالمية فأي عمل إعالمي باألصل البد أن يس��تند على 
مصادر رس��مية وموثوق��ة معتمدة ال كتاب��ات تحريضية 
كاذب��ة منش��ورة عل��ى مواق��ع م��ن اإلنترنت وه��ذا ضرب 
لمسيرة المؤسسات اإلعالمية العريقة في المنطقة ويفتح 
الب��اب عل��ى ثقافة التش��جيع على اإلخالل بمب��ادئ العمل 
اإلعالم��ي النزي��ه والصادق ويص��در أهم مبدأ ف��ي العمل 
اإلعالمي وهو اعتم��اد المعلومة الصحيح��ة ومن المصدر 
الموث��وق فما قامت به قناة الجزيرة ال يختلف عن سياس��ة 
المواقع المش��بوهة التي تديرها جه��ات خفية تقوم على 

أجندة مشبوهه لترويج النشاطات التحريضية والهدامة.
ودع��ت المط��وع إل��ى أهمي��ة اتخاذ ق��رار خليجي بش��أن 
الش��كاوى الحقوقية التي رفعتها جمعية البحرين لمراقبة 
حقوق اإلنس��ان، إلى األمانة العام��ة لدول مجلس التعاون 
الخليجي، باإلضافة إلى قرار من الجامعة العربية كون قناة 
الجزي��رة التابعة لنظام قطر وقع��ت اتفاقية ميثاق العمل 
اإلعالمي وضرورة محاسبتها لضمان عدم اإلساءة لمسيرة 

العمل اإلعالمي العربي.

استنكرت التجاوزات المستمرة وتبعيتها ألجندة خفية

 منظمات حقوقية: »الجزيرة« تستهدف المكون 
الحقوقي في البحرين وسجلها الحقوقي أسود

 رفضوا »التسييس« وأكدوا أن »أبواب مراكز اإلصالح مفتوحة للمنظمات الحقوقية«

 8 نواب يوجهون رسالة للبرلمان
 األوروبي حول حقوق اإلنسان في البحرين

أعرب مجموعة من أعضاء مجلس النواب عن اس��تنكارهم 
وإدانتهم الش��ديدين إلّدعاءات أعض��اء البرلمان األوربي، 
عن تفش��ي الحاالت القائمة بفيروس كورونا )كوفيد�19( 
في مركز اإلصالح والتأهيل، مشيرين إلى أنه ال يوجد حاليًا 
بالمركز أي حالة مصابة بالفيروس، حيث يتم دوريًا فحص 
جميع النزالء دون تميي��ز، مع توفير التطعيمات المجانية، 
األم��ر الذي يؤكد جدي��ة البحرين في توفي��ر رعاية صحية 

كاملة للجميع.
وأكدوا في رس��الة رس��مية ردًا على ادعاءات بعض أعضاء 
البرلمان األوروبي، ضرورة التعامل مع الموضوع في إطاره 
الصحي��ح ودون أي محاوالت للتس��ييس، خاصة وأن مراكز 
اإلص��الح والتأهيل ف��ي البحرين تفتح أبوابه��ا وبانتظام 
لكاف��ة المنظم��ات الحقوقي��ة، وترح��ب بأي زي��ارة لوفد 
البرلمان األوروبي لالطالع على الصورة الصحيحة للبرلمان 

ولألوضاع العامة الحقوقية في البحرين.
ووجه الرس��الة كل من النائب المهندس محمد السيس��ي 
البوعينين، والنائب عيس��ى يوس��ف الدوسري، والنائب بدر 
س��عود الدوس��ري، والنائب غازي فيصل آل رحمة، والنائب 
فاطمة عباس القطري، والنائب عمار أحمد البناي، والنائب 

يوسف أحمد الذوادي، والنائب د. سوسن محمد كمال.
وجاء نّص الرسالة كاآلتي:

تابعنا باهتماٍم، بيانكم المنش��ور بتاريخ 22 أبريل 2021، 
والمتضمن إعرابكم عن القلق العميق بشأن إدارة حكومة 
مملكة البحرين لتفش��ي فيروس كورون��ا )كوفيد�19( في 

السجون، السيما سجن »جو«.
وإذ نقّدر اهتمامكم بالش��أن البحريني ومتابعتكم لكل ما 
من ش��أنه تأكيد احترام حقوق اإلنس��ان، فإننا وباعتبارنا 
أعضاء منتخبين من الش��عب في مجلس البحرين النيابي، 

نؤكد على ما يلي:
أواًل: قامت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس بزيارٍة إلى مركز 
إصالح وتأهيل النزالء في »جو«، واطلعت على الوضع العام 

بالمركز والخدم��ات المقّدمة للنزالء واإلجراءات االحترازّية 
المطبق��ة للحد من انتش��ار فيروس كورون��ا )كوفيد�19(، 
والتي س��اهمت بش��كٍل جاد في احتواء المرض والسيطرة 

على الوضع سريعًا وبشكٍل كبير.
ثانيًا: اإلجراءات االحترازي��ة والتدابير التي طبقتها اإلدارة 
العامة لإلصالح والتأهيل وبش��كٍل اس��تباقي منذ ما يزيد 
ع��ن عاٍم كامل، كانت فعالة في التعامل مع الموقف، وهو 
ما يؤكده الوضع الميداني الذي اطلعنا عليه خالل الزيارة.

ثالثًا: الوضع الصحي للنزالء مطمئن، والحاالت التي كانت 
قائم��ة بفيروس كورونا )كوفيد�19( تمَّ نقلها لخارج مركز 
اإلص��الح والتأهيل لتلقي الرعاية ف��ي أحد المراكز الطبية 

المتخصصة للحجر االحترازي.
رابع��ًا: حالي��ًا ال يوجد بمرك��ز اإلصالح والتأهي��ل أي حالة 
مصابة بفيروس كورونا )كوفي��د�19(، إذ إن إدارة المراكز 
اإلصالحية تق��وم دوريًا بإجراء فحوصات لكافة النزالء دون 
تمييز، م��ع توفير كافة التطعيم��ات المجانية، األمر الذي 

يؤكد جدية المملكة في توفير رعاية صحية كاملة.
خامس��ًا: نعتقد أنه م��ن األولى واألج��در قيامكم بإحصاء 
عدد الح��االت المصابة بفيروس كورون��ا )كوفيد�19( في 
سجون دول االتحاد األوروبي، والتي يوجد لها ممثلون في 
برلمانك��م، والعمل على معالجة تلك المش��كلة ببلدانكم 

والتي فاقت الكثير من الدول النامية.
سادس��ًا: نؤكد أنَّ المصادر التي يتم اس��تقاء المعلومات 
منها واالس��تناد إليها لمعرفة األوض��اع في البحرين، هي 
مصادر غير دقيقة، وذلك نظرًا لحجم المعلومات المغلوطة 
والتي اس��تند إليها البرلمان األوروب��ي في بيانه وذلك مع 
زعمه لوج��ود مظاهرات ش��عبية في الش��وارع األمر الذي 
يمك��ن أن ينفي��ه أي مواطن ناهيك ع��ن المجلس النيابي 

المنتخب.
س��ابعًا: نرى أنه لمن التجني أن يزع��م البرلمان األوروبي 
في بيانه وجود نزالء في المراكز اإلصالحية تمت إدانتهم 
دون محاكمة، واألمر الذي ننفيه نحن كممثلين للش��عب، 
فنحن أش��د حرص��ًا على مواطنينا منكم ونعمل في س��عي 
دؤوب لتعزيز المبادئ الدس��تورية وتفعي��ل اآلليات التي 
تحفظ حقوق اإلنسان، فالحقائق التي رصدناها تؤكد عدم 
مصداقي��ة تلك المزاعم فكل متهم في كافة القضايا تتم 
محاكمته محاكمة عادل��ة مع توفير كافة الضمانات التي 
تحق��ق العدالة وذلك ما تمَّ تطبيقه في كافة المحاكمات، 
خصوصًا وإن الس��لطة القضائية سلطة مستقلة ال يمكن 
ألي س��لطة تنفيذي��ة كان��ت أو تش��ريعية أن تتدخل في 
أعمال الس��لطة القضائية، وذلك لضمان استقالل ونزاهة 

القضاء مع تعزيز التعاون بينها.

ثامنًا: يجب على البرلمان األوروبي والذي هو نموذج واضح 
للديمقراطي��ة أن يحت��رم وج��ود مجلس بحرين��ي منتخب 
بإرادٍة ش��عبية حرة وس��ط انتخابات نزيهة وهو فقط من 
يمث��ل البحرين وش��عبها بكافة أطياف��ه، وال صوت داخليًا 
كان أو خارجي��ا يعل��و على صوت مجلس الن��واب البحريني 
المنتخ��ب، وعل��ى البرلم��ان األوروب��ي أن يع��ّزز التواصل 
الحقيق��ي مع مجلس الن��واب البحريني للتوص��ل للحقائق 
م��ن مصادرها الصحيحة وهو ما لم يتم؛ واس��تعاض عنه 
بااللتفات ألصوات النشاز واإلرهابيين الفارين من العدالة 

والتي تنقل صور أحادية متحاملة وغير واقعية.
 تاس��عًا: ونذك��ر البرلمان األوروبي أنَّ الس��لطة المنتخبة 
والت��ي تمثل كاف��ة أطياف الش��عب البحرين��ي، كانت قد 
أرسلت بيانا يوضح الصورة الحقيقية لألوضاع في البحرين 
دون تهوي��ل من خ��الل االعتماد على مص��ادر غير نزيهة، 
بل بالعكس قام عدد كبي��ر من أعضاء المجلس المنتخب 
وباألخص لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
التي فندت كافة البنود التي أش��ار إليها البرلمان األوروبي 
ف��ي بيان��ه الس��ابق، والت��ي تبي��ن ع��دم صحته��ا وعدم 

مطابقتها للواقع.
وأخيرًا فإننا وكأعضاء في مجل��س النواب البحريني نتطلع 
إل��ى التعام��ل مع الموضوع ف��ي إطاره الصحي��ح ودون أي 
محاوالت للتس��ييس، خاصة وأن مراك��ز اإلصالح والتأهيل 
ف��ي البحرين، تفت��ح أبوابها وبانتظام لكاف��ة المنظمات 
الحقوقي��ة، ونرح��ب ب��أي زيارة لوف��د البرلم��ان األوروبي 
لالط��الع عل��ى الص��ورة الصحيح��ة للبرلم��ان ولألوض��اع 
العام��ة الحقوقي��ة في البحري��ن، مؤكدي��ن العالقة التي 
تربط مجل��س النواب البحريني بالبرلم��ان األوروبي وهي 
عالق��ة احترام متب��ادل ويطمح المجلس إل��ى تعزيز تلك 
العالق��ة ورفدها آلفاق أرحب، إال أن التدخالت المس��تمرة 
في الش��ؤون الداخلية للبحرين ومح��اوالت فرض الوصاية 
على الش��عب البحريني الذي يمثله مجلس منتخب هو أمر 

مرفوض جملة وتفصياًل.

الة في التعامل مع الموقف إجراءاٌت احترازّية فعَّ

مصادُر غير دقيقة تمَّ استقاء المعلومات منها واالستناد إليها

الوضع الصحي للنزالء مطمئن وال إصابات بـ»كورونا«

اأَلْولى إحصاء الحاالت الُمصابة في السجون األوروبية

سعٌي دؤوب لتعزيز المبادئ الدستورّية وتفعيل اآلليات الحقوقّية

 ناس: الصحافة البحرينية أثبتت 
أنها تتمتع بدرجة عالية من الوطنية

أعرب��ت غرف��ة تج��ارة وصناع��ة البحرين ع��ن عمي��ق اعتزازه��ا وتقديرها 
للصحافة البحرينية، ولدورها الريادي في خدمة االقتصاد الوطني والتعريف 
بالمنج��زات الحضاري��ة التي تحققت في هذا العه��د الزاهر لحضرة صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وق��ال رئيس الغرفة س��مير عبداهلل ناس بمناس��بة الي��وم العالمي لحرية 
الصحافة إن الصحافة البحرينية لها دور مش��هود وفاعل في دعم ومساندة 
مس��يرة االقتص��اد البحرين��ي، وبذل��ت جهودا طيب��ة هي موض��ع اعتزازنا 
وتقديرن��ا في س��بيل إعطاء ص��ورة حقيقية وش��فافة للوض��ع االقتصادي 
بالمملك��ة، والتصدي ل��كل القضايا والمواضيع التي تخدم مس��يرة الوطن 
والقطاع الخاص في مملك��ة البحرين عبر نقل الصورة الحقيقية ومن خالل 

النقد البناء لمواضع الخلل والتقصير لمعالجتها.  
 ودعا ناس إلى س��رعة إقرار قانون عصري مس��تنير للصحافة والنشر، وفق 
رؤي��ة إعالمية رائ��دة، تدعم المزي��د من الحري��ات المكفول��ة والمصونة 
دس��توريًا، وتلبي تطلعات الجس��م الصحافي في مملكة البحرين، وتبين ما 

تتمتع به الصحافة البحرينية من حرية ومسؤولية، مضيفا أن رؤية صاحب 
الجاللة العاهل المفدى التي عبر عنها في أكثر من مناس��بة يجب أن تكون 
ضم��ن أولويات النهوض بصحافتن��ا الوطنية خاصة فيم��ا يتعلق باحترام 
حري��ة الصحافة واإلعالم، كما أش��اد رئيس الغرفة بجهود صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة رئيس مجلس ال��وزراء، في دعم 
الصحافة البحرينية، نظرًا لدورها في حش��د طاق��ات المجتمع، وتنوير الرأي 
الع��ام وتحفيزه ليكون أكثر إس��هاما في تنمية الوط��ن وازدهاره، ولكونها 
شريكا أساس��يا في دعم جهود التنمية المستدامة، لما لها من تأثير قوي 
ف��ي صياغة رؤى وتصورات تدفع المجتمع إلى اس��تثمار قدراته وإمكانياته 

بشكل إيجابي ومفيد.
ودع��ا ناس إلى أن تكون الصحافة البحرينية عاماًل لبث روح الثقة والتفاؤل 
وأن يك��ون الوط��ن ومصلحت��ه العليا حاضرة ف��ي كل ش��يء، وأن تمارس 
الصحافة دورها بمس��ؤولية ومهنية دون تج��اوز القوانين واألعراف، وعلى 

النحو الذي يكون دورها المهم الذي تؤديه.

 الدوسري: الصحافة الوطنية ضربت أروع األمثلة 
في المهنية اإلعالمية وتأصيل قيم المجتمع

أكد نائب رئيس لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع 
واألمن الوطني بمجلس النواب عيس��ى الدوسري، 
إن اليوم العالمي لحرية الصحافة، يمثل مناس��بة 
الس��تذكار جهود الصحافة الوطنية، التي ضربت 
أروع األمثلة في المهنية اإلعالمية، وإبراز المنجزات 
التي حققها الوطن، وتأصي��ل قيم المجتمع، عبر 
الرس��الة اإلعالمية الواعية والنقد الهادف والبناء، 
من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات والتطوير.

وأضاف ف��ي تصريح له، بمناس��بة اليوم العالمي 

لحرية الصحافة، وال��ذي يصادف اليوم الثالث من 
ش��هر مايو م��ن كل ع��ام، أن الصحاف��ة الوطنية 
أثبتت على الدوام أنها بمسؤوليتها الوطنية بكل 
كفاءة واقتدار، خصوصًا وأنها تتطلع إلى االرتقاء 
بالوعي السياس��ي واالجتماعي م��ن أجل الحفاظ 
على الهوي��ة الوطني��ة، وذلك في ظل المش��روع 
اإلصالح��ي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى الذي كفل 

حرية الرأي والكلمة.

وأعرب الدوس��ري، عن تقديره واعتزازه الكبيرين 
لل��دور الهام الذي تضطلع به الصحافة ووس��ائل 
اإلع��الم ف��ي البحرين من أج��ل تعزيز المس��يرة 
الديمقراطي��ة، وإب��راز المنج��زات الحضارية التي 
تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
حض��رة صاح��ب الجاللة عاه��ل الب��الد المفدى، 
مش��يرًا إلى أن الحكومة هيأت كافة س��بل الدعم 
وذلل��ك الصعوبات أم��ام الصحافيين واإلعالميين 

لمواصلة دورهم اإلعالمي المخلص.

»النواب«: دور بارز للصحافة الوطنية 
في دعم المسيرة التنموية الشاملة

أكد مجلس النواب، بمناس��بة اليوم العالمي لحرية الصحافة 
وال��ذي يص��ادف الثالث من ش��هر ماي��و كل عام، عل��ى الدور 
المح��وري الذي تضطل��ع به الصحاف��ة البحرينية ف��ي تعزيز 
المس��يرة الديمقراطي��ة، وإب��راز المنج��زات الحضاري��ة التي 
تحقق��ت في ظل المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى. وأش��اد المجلس بما توليه الحكومة برئاسة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، من اهتم��ام ودعم متواص��ل لحرية 
الصحاف��ة في مملك��ة البحرين، وحرصها عل��ى صون وحفظ 

حقوق الصحافيين واإلعالميين.

»الشورى«: الصحافة البحرينية سلطة 
رابعة تساهم في عملية اإلصالح والتنمية

تقدم مجلس الش��ورى بالتهنئة لكل الصحفيين العاملين في 
ميدان الصحافة المحلية والعالمية، بمناس��بة اليوم العالمي 
لحرية الصحافة والذي يصادف الثالث من ش��هر مايو في كل 
عام، مثمنًا عاليًا الجهود التي يبذلونها لنقل الصورة الحقيقية 

لألحداث بمصداقية وموضوعية، في مختلف الظروف.
وعبر المجلس عن الفخر واالعتزاز بالمس��توى المتقدم الذي 
بلغت��ه الصحافة في البحرين، في ظ��ل االهتمام الذي تحظى 
ب��ه من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل البالد المفدى، والدعم والمس��اندة من صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.



البحرينية  الس��كري  أقامت جمعي��ة 
بالتعاون مع ش��ركة نف��ط البحرين 
القرقاع��ون  ليل��ة  حف��ل  »بابك��و« 
لألطف��ال المصابين بالس��كري، عن 
ُبعد عب��ر منصة ال��زوم، وذلك تحت 
رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة 
الجمعي��ة  إدارة  مجل��س  ورئي��س 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د بن 

عبداهلل آل خليفة. 
وأشار الش��يخ محمد بن عبداهلل، إلى 
أنه من منطلق المسؤولية والشراكة 
المجتمعي��ة ف��إن الجمعي��ة تتقدم 
بالش��كر إلى ش��ركة نف��ط البحرين 
والتع��اون  الدع��م  عل��ى  »بابك��و« 
الدائ��م مع الجمعية، وم��ا يقدمونه 
م��ن أعمال جليلة وخدمات إنس��انية 

وخيري��ة؛ والت��ي ته��دف إل��ى رف��ع 
الوعي الصحي وتعزيز الصحة عامة، 
وتس��اهم وبش��كل كبير ف��ي خدمة 

ورعاية مرضى السكري خاصة. 
وأوضح أن ه��ذه الفعالية الس��نوية 
ورؤى  أه��داف  منطل��ق  م��ن  تأت��ي 
الجمعي��ة، الفت��ًا إل��ى أن الجمعي��ة 
المب��ادرات  م��ن  العدي��د  تبن��ت 
اإلنس��انية المتميزة به��دف تقديم 
الدعم المعنوي واالجتماعي لألطفال 
المصابي��ن بالس��كري ليتمكنوا من 
م��ع  بأم��ان  والتعاي��ش  الس��يطرة 
مرض الس��كري، مثل مخيم ش��روق، 
والنشاط الصيفي، والوحدة المتنقلة 
للس��كري لتوعية األطف��ال، ومبادرة 
دعم األطفال ومس��اندة أولياء األمور 

حديثي اإلصابة. 
وق��دم الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل 
الشكر إلى ش��ركة »بابكو« ورئيسها 
ومس��ؤوليها وإلى جميع المشاركين 
في هذا الحفل وإلى اللجنة المنظمة. 
فيم��ا قدم نواف الغان��م كلمة نيابة 
عن ش��ركة »بابك��و«، ق��دم خاللها 
الشكر إلى جمعية السكري البحرينية 
نظي��ر خدماتها الجليلة واإلنس��انية 
التي تقدمها لمرضى السكري عامًة 

وألطفال السكري خصوصًا.
وأكد التزام الش��ركة بدعم الجمعية 
في إطار الشراكة المجتمعية وجهود 
الشركة في ترسيخ مفهوم الشراكة 
الجه��ود  وم��ؤازرة  المجتمعي��ة 
الرامية إلى دع��م المبادرات الصحية 
واإلنس��انية، الفتًا إل��ى أن »بابكو« 
تعمل للقيام بالعديد من المبادرات 

األس��رة  صال��ح  ف��ي  تص��ب  الت��ي 
البحرينية وتحقق لألفراد الوقاية من 

األمراض والصحة والسالمة. 
وتخل��ل الحف��ل برنامج حاف��ل مليء 
خ��الل  م��ن  والم��رح  بالمفاج��آت 
مس��ابقة ألجم��ل زي وأجم��ل رس��م 
وفقرة الفريسة ومسابقات ترفيهية 
لألطف��ال وهداي��ا لجمي��ع األطف��ال 

المشاركين. 
مجل��س  رئي��س  نائ��ب  وقدم��ت 
إدارة الجمعي��ة د.مري��م الهاج��ري، 
ب��ن  محم��د  الش��يخ  إل��ى  الش��كر 
عب��داهلل الهتمام��ه وحرص��ه عل��ى 
إقام��ة وتنظيم الفعالي��ات الصحية 
والترفيهية لمرضى السكري وتحقيق 
ما يطمحون إلي��ه، وتحقيق األهداف 
التي تس��عى الجمعية لها بما يصب 

في مصلحة مرضى السكري.

لغز هذا العدد

جواب لغز العدد السابق

 الش��يء ال��ذي يحم��ل طعام��ه ف��وق رأس��ه وإذا مش��ى
 أكل منه وإذا سكن غطى رأسه ونام؟  القلم

ألغاز الطيبين

ما هو المخلوق الذي ال ينام إّلا وهو 
مرتدي حذاءه؟
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ياسمينا صالح «

الصح��ة  تعزي��ز  أخصائ��ي  ق��ال 
والتغذي��ة د. محمود الش��واي، إن 
»تن��اول كميات عالية من الس��كر 
من أكبر مس��ببات انتفاخ المعدة، 
إل��ى جانب تن��اول كمي��ات كبيرة 
من األطعم��ة ذات األلياف العالية 
والمش��روبات الت��ي تحت��وي على 
الغازي��ة،  والمش��روبات  كافيي��ن 
باإلضاف��ة إلى الع��ادات الغذائية 
الخاطئ��ة كتناول الطعام بطريقة 
انتف��اخ وعس��ر  يس��بب  س��ريعة 

للهضم«.
وأوض��ح، أن »الده��ون ال تس��بب 

اآلالم  مج��رد  ولكنه��ا  انتف��اخ 
ف��ي المع��دة إذا تناول��ت بكث��رة 
خصوص��ًا أن المع��دة ف��ي ش��هر 
رمضان تكون فارغة لمدة طويلة 
ف��ال يج��ب أن نصدمه��ا بالطعام 
الثقيل، باإلضاف��ة إلى اإلقالع عن 
ش��رب العصائر بالع��ود والتقليل 
م��ن تن��اول الكثير م��ن المحليات 
لألطف��ال،  خصوص��ًا  الصناعي��ة 
ق��در  التدخي��ن  ع��ن  واالق��الع 

المستطاع«.
ون��وه، إلى أنه »لتف��ادي االنتفاخ 
وعسر الهضم يجب تناول الطعام 
ببطء وروي��ة حتى نزيد الش��عور 
بالش��بع مع تناول كمية قليلة من 

الطع��ام، ويفضل تقس��يم وجبة 
اإلفطار إلى مرحلتين أو بعد ساعة 
من تناول وجبة اإلفطار وال يتناول 
الش��خص زيادة عن حجم معدته 
الطبيعية حتى ال يصاب بمشاكل 

إضافية في المعدة«.
وأوض��ح أن »الرياض��ة بعد تناول 
مهم��ة  تعتب��ر  اإلفط��ار،  وجب��ة 
لهضم الطعام بصورة أسرع وعدم 
الش��عور باالنتف��اخ ف��ي المعدة، 
وش��رب الكثي��ر م��ن الم��اء حتى 
نتجنب الشعور باإلمساك، وتناول 
أي نوع من القم��ح مع الحليب في 
وجبة الس��حور لتكون خفيفة على 

المعدة قبل النوم«.

تناول السكريات بكثرة وراء انتفاخ المعدة في رمضان

د.محمود الشواي
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فضائل

القارئ الصغير

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: »كان رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يجتهد في العشر 

األواخر ما ال يجتهد في غيره«. رواه مسلم.

 ريم راشد: والدي شجعني 
على حفظ القرآن

قالت ريم الراش��د والبالغة من العمر )8 أعوام(، إنها »تدرس 
في مركز رملة بنت أبي سفيان، حيث تحفظ جزأين من القرآن 
الكريم«، مش��يرة في الوقت نفسه إلى أن والدها من شجعها 

على حفظ كتاب اهلل.

 »جمعية السكري« تحتفل بـ»القرقاعون« عن بعد



المطبخ

رزنامة
21 

رمضان

صحتك في رمضان
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أحمد: كنت سعيدًا وأنا أخبر زمالئي أني صائم
وجدان عيسى «

قال سعود أحمد إن أول يوم صام 
فيه كان يبلغ من العمر 9 سنوات 
في الصف الثالث االبتدائي، حيث 
ب��دأ الي��وم بتن��اول الس��حور مع 

عائلته.
وأضاف: »بعد عدة ساعات ذهبت 
س��عيدًا  وكن��ت  المدرس��ة  إل��ي 
وأخب��رت جميع زمالئي وأس��اتذي 
أني صائ��م، ولكن مع مرور الوقت 

ب��دأت أعط��ش ألن الطقس كان 
حارًا ج��دًا، وأردت أن أش��رب الماء 
لك��ن تذك��رت األجر م��ن عند اهلل 
تعالى، وأكمل��ت صيامي وصليت 

الظهر في المدرسة«. 
وتاب��ع: »كنت أش��عر ب��أن الوقت 
طوي��ل والطق��س ش��ديد الحرارة 
وأسمع أصوات معدتي من الجوع، 
لكنني كنت أتذك��ر الفقراء الذين 
ال يحصل��ون عل��ى لقم��ة العيش 

والماء، وشكرت ربي على النعمة«. 
واض��اف »ف��ي أول ي��وم ل��ي في 
الصيام كنت أقرأ القرآن وأش��اهد 
بع��ض المسلس��الت الرمضانية، 
وأؤدي واجبات��ي المدرس��ية حتى 
المغ��رب،  أذان  ص��وت  س��معت 
وقلت دع��اء الصائم وفطرت على 

تمرة مع كأس من الماء«.
وختم: »كنت أقرأ الق��رآن الكريم 

سعود أحمدوأختمه مرتين في رمضان«.

وفاة اإلمام علي بن أبي طالب الخليفة الرابع 
للمسلمين عام 40هـ.

الدوَنت
األطفال بيحبون هذه الوصفة وبيفرحون لما 
يحضرونها معاكم وبيس��تمتعون بطعمها 

بعد الفطور .. 
بنحت��اج 5 فناجين طحين بالخميرة، 2 فنجان 
حليب بودره، كوب سكر، علبة قيمر »قشطة« 

4/3 كوب ماء وملعقة طعام خميرة 
نخلط المقادير مع بعض بالعجانة ونتركها 
تتخم��ر لم��دة س��اعتين، بعده��ا نكوره��ا 
ونقطعها على ش��كل دوائر الدونت ونقليها 
ف��ي زيت ح��ار عمي��ق او ف��ي جه��از تحضير 
الدونت، وم��ن ثم نغطيه��ا باإلضافات اللي 
نحبها سواء بالش��وكوالته الذايبة أو صلصة 

الفستق أو السكر البودرة وتقدم بالعافية

هل اندثرت وجبة السحور خالل الشهر الفضيل؟
يقول النبي صلى اهلل عليه وس��لم »تسحروا فإن في السحور بركة«، فهل 

اندثر السحور خالل الشهر الفضيل؟
تقول نوال خالد: »إن العائل��ة مازالت محافظة على تجمعها على وجبة 
السحور كونها تحمل البركة، كما أن الجميع ينام مبكرًا الرتباطه بالعمل 
في الصباح ولذلك يتمكن الجميع من االستيقاظ والتجمع لتناول الوجبة 
ومن ثم ينطلق الجميع ألداء الصالة وأخذ قسط من الراحة قبل بدء يوم 

صيام حافل«.
في حين أش��ارت ليلى عبداهلل إلى أن وجبة السحور أصبحت سريعة، حيث 
إن الجميع يتناول وجبته خالل »الغبقة« ومن ثم االتجاه للنوم وبالتالي 
ال يكاد أحد يتناول وجبة السحور في المنزل، إال أن فاطمة إبراهيم أكدت 
أن أف��راد العائلة يحرص��ون على تلك الوجبة خصوص��ًا أن الجميع يصل 
الليل بالنهار حرصًا على الس��حور وصالة الفجر، لتجنب أن تفوتهم تلك 

الوجبة قبل صيام النهار.
أما جميلة حس��ن فأكدت أنها في بعض األحيان تفوتها وجبة الس��حور 
كونها تضطر للنوم باكرًا للذهاب للعمل في اليوم التالي، ولذلك تحاول 
قبل النوم تناول ماتيس��ر لها من طعام، وفي بعض األحيان تس��تيقظ 
قب��ل أذان الفج��ر بدقائق مع��دودة فتش��رب القليل من الم��اء وتؤدي 

الفريضة وتعود للنوم.
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  تحذيرات طبية من إيقاف 
أدوية الروماتيزم في رمضان

وليد صبري «

ح��ذرت استش��اري األم��راض الروماتيزمي��ة 
وهشاش��ة العظام د. سحر سعد من »امتناع 
مري��ض الروماتي��زم، أو توقفه، ع��ن تناول 
األدوية الموصوفة لعالج المرض، خالل شهر 
رمضان المب��ارك«، منوهة إلى أنه »في تلك 
الحال��ة من الممك��ن أن يتع��رض المريض 

لنشاط المرض بعد شهر رمضان«.
إن  ل�»الوط��ن«  تصريح��ات  ف��ي  وقال��ت 
»المريض باألمراض الروماتيزمية المناعية، 
إذا كانت حالته مس��تقرة، ويتن��اول األدوية 
بانتظام، وليس هناك أي حالة لنشاط مناعي 
للمرض، فيستطيع الصيام بصورة طبيعية«. 
وذك��رت أن »هن��اك بع��ض الح��االت مث��ل 
المصابي��ن بمرض الذئبة الحم��راء، إذا كان 
المرض في حال نش��اط ش��ديد، وتحت عالج 
يصع��ب المريض مع تحمل مش��قة الصيام، 
فم��ن الصع��ب تن��اول األدوي��ة والعقاقي��ر 
الموصوفة ما بين اإلفطار والس��حور، السيما 
من يعاني من التهاب حاد وشديد في الكلى، 
وارتف��اع مع��دل البروتين في الب��ول، الناتج 
ع��ن اإلصابة بم��رض الذئبة الحم��راء، وفي 
ه��ذه الحالة ال يس��تطيع المريض أن يصوم، 
وبالتالي الطبيب المعالج هو من يحدد صيام 

المريض في تلك الحالة من عدمه«. 
ونوهت إلى أن��ه »إذا كان الم��رض المناعي 
كثي��رة  أدوي��ة  يتن��اول  والمري��ض  نش��طًا 
ومتع��ددة ويصع��ب على المري��ض تناولها 

ما بين اإلفطار والس��حور، ف��ي تلك الحالة ال 
ينصح للمريض بالصيام«.

وذك��رت أن »مرضى الروماتيزم بش��كل عام، 
ق��ادرون على الصي��ام، بش��روط، إال إذا كان 
المريض يعاني من حالة نش��اط شديد، في 

هذه الحالة ال يصوم المريض«.
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ح��ول إمكاني��ة صيام 
مري��ض الروماتوي��د المفصل��ي، أف��ادت أن 
»مريض الروماتويد المفصلي يمكنه الصيام 
بص��ورة طبيعية، ويس��تطيع تن��اول األدوية 
الموصوفة له، السيما لو كانت أقراصًا يومية 
أو أس��بوعية، حيث يتناولها م��ا بين اإلفطار 

والسحور«.
وقالت: إن »المرضى الذين يخضعون للحقن 

الوري��دي، وه��ي العقاقي��ر البيولوجية التي 
تؤخ��ذ ف��ي الوريد، فهذه ليس��ت هن��اك أية 
مش��اكل منها ويس��تطيع المريض أن يحقن 

بإبرة الحقن الوريدي وال تفطر«.
وفيما يتعلق بعالج اإلبر تحت الجلد، أوضحت 
أن »المري��ض ال يمكن��ه أن يوق��ف مثل تلك 
العالجات س��واء كل أس��بوع أو أس��بوعين أو 
ش��هر، حي��ث يحق��ن المري��ض باإلب��رة في 
موعدها، وبالتالي ال يستطيع من يعاني من 
األمراض الروماتيزمية أن يوقف أو يمتنع عن 
تن��اول الع��الج واألدوية خالل ش��هر رمضان 
المب��ارك ألن ذلك يعرض المريض لنش��اط 

بعد الشهر الفضيل«.

من كالمنا

 اش معنى رستة

جواب العدد السابق

سؤال هذا العدد

معنى نايز تجهز وتبرز

األمهات وأطفالهن الرضع 
في رمضان .. معاناة جديدة

ياسمينا صالح «

قالت إيمان خلف في كل عام كان ش��هر رمضان بالنس��بة لي 
أجواء من الروحانيات في المس��جد والطلعات واالستمتاع مع 
األق��ارب، ولكن هذا العام أتى وأنا أحم��ل طفلي الصغير بين 
يدي فكانت هذه أكبر مس��ؤولية لي فيج��ب االعتناء بالصغير 

كثيرًا خصوصًا أنه لم يبلغ إال شهرين فقط.
وأضاف��ت »البداية كان األمر صعبًا فكنت ال أس��تطيع الصيام 
حتى س��ألت أحد الش��يوخ عن هذا األمر وأخبرن��ي أنه إذا كان 
األم��ر يؤثر عل��ي صحيًا فيمكنن��ي القضاء بعد ذل��ك، ولكني 
بفضل اهلل استطعت الصيام من دون التقصير مع طفلي ألن 
األطف��ال في هذ العم��ر يحتاجون إلى التغذية الس��ليمة من 

األم.
وتابعت بعد اإلفطار أتن��اول الكثير من الخضراوات والفواكه 
والعصائر والماء حتى يس��تمد جسمي الطاقة الالزمة للقدرة 
عل��ى الصيام في الي��وم التالي، وأتناول الكثي��ر من التمر في 
الس��حور لما فيه من فوائد كثيرة، وأكثر م��ن تناول منتجات 
األلبان للحصول على الكالس��يوم، وأمتنع ع��ن األطعمة التي 
تمت��ص الحديد حتى ال أش��عر بالخمول والتع��ب واإلرهاق أو 

أصاب بالصداع.
وبينت بالرغم من الشعور بالمعاناة قلياًل ولكن يبقى هذا دور 
األم فهي المضحية في س��بيل أبنائه��ا، باإلضافة إلى ما في 

ذلك من ثواب عظيم من اهلل سبحانه وتعالى.
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هل نتجه من التخطيط إلى حالة الفوضى والعشوائية؟
أحيان��ًا يراودن��ي س��ؤال في نفس��ي حينما 
أكون في الش��ارع هل هناك من يخطط في 
هذا البلد أم نحن نس��ير عل��ى البركة؟ فمنذ 
خروج أحدنا من منزله وحتى وصوله لهدفه 
نصادف عدة أمور غير طبيعية حولنا وحينها 

نعود لالستفهام لنقول هناك خلل!
دعونا ف��ي البداي��ة نعترف بأم��ر مهم، أن 
مملك��ة البحرين رغم اتس��اع قلبه��ا لجميع 
س��كان الك��رة األرضي��ة تبق��ى مس��احتها 
محدودة، وحين ندرك جميعًا هذا األمر سواء 
إن كنا مواطنين أو مسؤولين، نبني أي فكرة 
أو نصمم له��دف من ه��ذا المنطق وحوله، 
»أن لديك مس��احة مح��دودة وإذا رغبت في 

إضافة شيء البد من أن يكون مميزًا«.
أما أن تترك األمور مفتوحة على مصراعيها، 
فهنا نتجه من التخطيط إلى حالة الفوضى 
والعش��وائية، فحي��ن نعل��م جيدًا أن س��عة 
ش��وارعنا مح��دودة ورغ��م ذلك نس��مح أليٍّ 
كان بس��ياقة سيارة دون ش��روط أو معرفة 

سبب تملكه لس��يارة خاصة، وهنا العواقب 
ال تتحمله جهة معينة بل الدولة والمجتمع 
معًا، فعدد السيارات »رغم عدم وجود األشقاء 
الخليجيين« كبير في الش��وارع، وكل هذا من 
آث��اره، زي��ادة إنت��اج ثاني أكس��يد الكربون 
»التل��وث«، زي��ادة ف��ي اس��تهالك الوق��ود 
المدع��وم، ازدحام في الخدم��ات والمواقف، 

اكتظاظ األحياء القديمة بالسيارات.
األمر إن كان على طبيب أو مهندس أو عالم 
أو م��درس أو وظيف��ة تس��تدعي أن يك��ون 
لصاحبه��ا س��يارة خاصة وتخ��دم المجتمع 
ف��ي المق��ام األول ف��ال اعت��راض، إال أن ما 
نج��د وبالذات خالل الس��نوات األخيرة توجه 
العمالة اآلس��يوية بش��كل كبي��رة المتالك 
س��يارات لمنافسة أي حي في السوق إن كان 
»س��ائق أج��رة، كهربائي، مق��اول، مندوب، 

مبيعات، إلخ«.
ونعلم ويعلم أي مس��ؤول ف��ي الدولة أن ما 
تس��تفيده الدولة من هؤالء أقل بكثير مما 

تخس��ره، من اس��تهالك للطاقة وخلق بيئة 
غي��ر صحي��ة وأمين��ة وتحوي��الت بالماليين 
للخ��ارج بطرق ش��رعية وغير ش��رعية، ورغم 
ذلك ال نجد متابعة لهذه الحاالت أو دراس��ة 

للوضع العام في المجتمع.
فلي��س هناك أي مؤش��ر أو نظ��ام أو قانون 
يعط��ي المجتمع إحس��اس بطمأنينة، فكل 
ي��وم نالحظ تزايد أعداد العمالة اآلس��يوية 
وكل ي��وم نالح��ظ تغلغله��م ف��ي أحيائن��ا 
وش��وارعنا وس��واحلنا وبحورنا، وال نجد شيئا 

يحد من هذا االنتشار.
الصناع��ة  وزارة  امتنع��ت  أذك��ر ذات م��رة 
الموظ��ف  والس��ياحة م��ن من��ح  والتج��ارة 
الحكوم��ي س��جاًل تجاريًا بحج��ة أن الموظف 
بهذا يناف��س ويزاحم رواد األعم��ال، وال بد 
من بيئة صحية وضوابط لمن يدخل فيها!! 
وهنا تعود بي حالة االستفسار واالستفهام 
مج��ددًا لم��اذا بع��د كلم��ة المواط��ن نجد 

المطبات؟!

ال بأس
تس��تمر الدعوات إلحداث حالة م��ن الفوضى في البحرين 
احتجاج��ًا عل��ى تطبيق القان��ون على من ثب��ت ضلوعهم 
ف��ي أعمال تخريبية وإرهابية. وتت��ذرع هذه الدعوات تارة 
بتفشي فيروس كورونا بين المحتجزين فتطالب باإلفراج 
عن الجميع وتارة أخرى بع��دم صحة المحاكمات وكالهما 

أعذارًا واهية وغير صحيحة.
ويقود هذه الدعوات ثلة من الهاربين من العدالة والذين 
اتخ��ذوا م��ن أوروبا ولن��دن وغيرهم��ا مق��رًا لتحركاتهم 
وه��م كما هو معلوم مس��يرين م��ن قبل جه��ات تعادي 
البحرين. ويستغلون حاليًا، حالة الال استقرار في المنطقة 
والمتغيرات الدولي��ة ومفاوضات فيينا مع إيران التي على 
ما يبدو أنها تسير في اتجاه الوصول إلى اتفاق جديد يعيد 
إيران إلى الس��احة الدولية وب��دون عقوبات مفروضة على 
أفرادها وكياناتها، حس��ب بعض التصريحات التي نقلتها 

شبكة »روسيا اليوم«، اإلعالمية مؤخرًا.
وه��ذا يجرن��ا إل��ى واق��ع وه��و أن لعب��ة السياس��ة ليس 
فيه��ا مواقف ثابت��ة، فهي مرن��ة تتغير حس��ب الظروف 
والمعطي��ات. وال ضير من التأقلم مع المس��تجدات طالما 
التأقل��م يصب في صال��ح الهدف األكبر واأله��م وهو بقاء 
الدولة صلبة ومس��تقرة بحيث ال تتأثر عالقاتها الخارجية 

أو وضعها الداخلي بشكل سلبي.
والمطمئ��ن أن الدولة لديها اإلط��الع والخبرة الكافية في 
التعامل مع الداخل والخارج لضمان استقرارها. وقراراتها 
عادة ما تكون مبنية على قراءة سليمة للحال سواء المحلي 
أو اإلقليمي. فهي مرت بأقسى الظروف على مدى تاريخها 
الطوي��ل وبفضل من اهلل وحنكة مس��ؤوليها اس��تطاعت 

تجاوزها كلها بنجاح مبهر.
لذل��ك، أيًا كان التوجه المقبل ومهما كان حجم المناورات 
فالش��ارع الواعي على ثقة بأن الهدف الدائم هو اس��تقرار 
البل��د وثباته والس��ير به نح��و التنمية والبن��اء. فالصراع 
إقليم��ي بالدرجة األولى وانعكاس��اته تط��ال جميع الدول 
في المنطقة واألمر يتطلب دائمًا التفنن في إيجاد الحلول 

الذكية.
حفظ اهلل البحرين وقيادتها.

 شرق أوسط 
جديد برؤية سعودية

إن األح��داث الت��ي تدور في منطقة الش��رق األوس��ط وما 
يتمخض عنها م��ن مباحثات على أعلى المس��تويات بين 
القادة، هو اإليمان الراس��خ ب��أن اإلدارة األمريكية الحالية 
تس��عى لتحقيق هدفها وهو تنفيذ المش��روع التقسيمي 
لخارطة شرق أوسط جديد، ولكن يصادف ذلك طموح دول 
المنطق��ة من الخروج من كل ه��ذه الفوضى التي خلفتها 
اإلدارات األمريكية السابقة، وأن رؤية دول الشرق األوسط 
تذهب إلى خلق استقرار عبر تحالفات ترتبط بها المصالح 

االقتصادية والسياسية.
فالتح��ركات التي نس��مع ونق��رأ عنها بين الحي��ن واآلخر 
هي تب��دأ وتنتهي من الس��عودية، ألن الري��اض كما هو 
المرس��وم لها والمتفق بين أغلب دول الش��رق األوس��ط 
تبق��ى عاصمة القرار العربي واإلس��المي لما لها من ثقل 
دولي جعلت الكثير من الدول تضعها ضمن حساباتها في 
أي عملي��ة تفاوضية، فبعد أن تجاهل��ت اإلدارة األمريكية 
وجه��ة نظر الري��اض تجاه االتفاق النووي م��ع إيران، فقد 
لعبت الس��عودية نفس هذا النمط بتجاهل واشنطن في 
التف��اوض مع طهران من دون علم إدارة بايدن، مما جعل 
األمريكان يرس��لون وفدًا للرياض للملم��ة الفوضى التي 

ارتكبها بايدن تجاه المملكة العربية السعودية.
إن النقط��ة الجوهري��ة ف��ي الموضوع، أن الري��اض بدأت 
ترس��م ش��رق أوس��ط برؤية وبفكر مختلف عن الس��ابق، 
وهي أن العمل السياس��ي يجب أن يكون حاًل لجميع نقاط 
الخالف في العالقات الدولية، فالحروب أو الحروب بالوكالة 
تتس��بب بتعطيل وضياع الوقت في تنمية ورخاء الشعوب 
بالمنطق��ة فيم��ا الجهة األخرى تش��هد ال��دول األوروبية 
وأمري��كا ذلك االس��تقرار مم��ا يعطيها المج��ال لتحقيق 
تقدمًا على الصعيد االقتص��ادي ويكون لها األفضلية في 

القرارات الدولية.
وبالتال��ي أن م��ا نش��هده ف��ي الس��احة ه��و أن المملكة 
العربية الس��عودية وما تملكه من إمكانيات فهي تسعى 
لتس��ويق وجهة نظرها في تحقيق الس��الم بما يسهم في 
رخاء الش��عوب وإعط��اء طاولة المفاوض��ات فرص لتكون 
هي الحل األمث��ل لجميع الخالفات، وعلى رأس��ها الملفات 
العالق��ة ومنه��ا الحوثي��ون باليمن و»ح��زب اهلل« بلبنان 

والنفوذ اإليراني في العراق وسوريا.
ويدفعنا الحديث عن رؤية السعودية للشرق األوسط وهي 
أن تحظ��ى جمي��ع الدول باس��تقرار في الجانب السياس��ي 
وفصل الدولة ع��ن الكيانات اإلرهابية، مما يعطي للدولة 
س��يادة على أراضيها ونتيجة لذلك ستخلق فرصا لمشاريع 

تنموية تخدم الشعوب بعيدًا عن اإلمالءات الغربية.
وتباع��ًا لتلك الرؤية ف��أن خطواتها واقعية لمن يس��عى 
للسالم واالس��تقرار ويعطي للمصلحة الوطنية أولوية في 
العمل إلدارة الدولة، ولكن س��تواجه تلك الرؤية بمساعي 
غربي��ة لتأزيم المنطق��ة لتتغذى عل��ى ثرواتها، وهي قد 
تكون المعطل األساسي لها، وأن ما يدور حاليًا في قاعات 
المفاوضات ما هو إال بداية لتحقيق رؤية المملكة العربية 
السعودية في أن يكون الشرق األوسط خالل العشر سنوات 
القادم��ة على األغلب مختلف تمامًا عما رس��مه الغرب في 

تقسيم المنطقة وفق أهواء مذهبية أو عرقية.

بلدية الشمالية.. »وفروا لنا الحاويات أواًل«
واصلت بلدية المحافظة الش��مالية مش��كورة حملته��ا التوعوية في 
شهر رمضان تحت وسم #بيئتنا_غير_في_شهر_الخير، وذلك تأكيدًا 
عل��ى أهمية رم��ي أكياس القمامة ف��ي الحاوي��ات المخصصة لذلك، 
ملفت��ة النظر إلى ف��رض غرامة قدرها 300 دين��ار ضد كل من يرمي 

بأكياس القمامة في الشارع أو أمام منزله.
نح��ن ومن دون أدنى ش��كل، م��ع كل حملة توعوية من ش��أنها رفع 
مس��توى وع��ي المواطني��ن والمقيمي��ن بأهمي��ة النظاف��ة العامة، 
والمحافظة على الش��كل العام لش��وارعنا ومدننا، وأن تكون البحرين 
خالي��ة م��ن كل مظه��ر غي��ر حض��اري. ومع ذل��ك فإن لدين��ا بعض 

المالحظات في هذا الشأن.
فقبل أن تتحدث البلدية عن أهمية رمي المواطنين ألكياس القمامة 
ف��ي الحاويات، فإنه ومن المنطق الطبيع��ي أن تقوم البلدية بتوفير 
الحاويات لكافة المناطق وبالشكل الكافي، لكن، أن ال تتوفر الكميات 
الكافية من الحاويات في مناطق س��كنية كبيرة مكتظة بالسكان، ثم 
تلزم القاطنين هناك برمي األكي��اس داخل تلكم الحاويات الممتلئة 

أصاًل، فإن ذلك األمر ال يستقيم مع هذه الحملة التوعوية.
فعل��ى س��بيل المثال، نحن م��ن القاطنين في المحافظة الش��مالية، 
وفي ذات الش��ارع الكبير الذي يقع فيه منزلن��ا، ال توجد حاوية واحدة 
ف��ي ذات الش��ارع، وإذا أردن��ا تطبي��ق ما ذهب��ت إليه البلدي��ة، فإننا 

س��نكون مضطرين ألخ��ذ أكياس القمامة ووضعها في س��ياراتنا كل 
ليلة، والتوجه للش��وارع األخرى لرميها في تلكم الحاويات المخصصة 
للقاطني��ن في تلكم الش��وارع، والتي عادة ما نجده��ا ممتلئة »على 

اآلخر«!
إضافة لهذا، فإن هذه العملية، مجهدة، وتتطلب منَّا وقتًا لفعل هذا 
األم��ر، هذا ناهيك بأنها قد تس��بب إحراجًا كبيرًا لمن يملكون بعض 
المش��اكل الصحية، ممن ال يقدرون أن يمشون مسافات طويلة وهم 
حاملين أكي��اس القمامة لرميها في الش��وارع البعي��دة عن منزلهم 

داخل الحاويات كل يوم.
كذل��ك، فإن وجود الحاويات في الش��وارع العامة، وبش��كلها الحالي، 
ل منظرًا ال يقل  وفي وس��ط الطرقات أيضًا وأمام المنازل، فإنها تشكِّ
في بشاعته عن منظر أكياس القمامة على أبواب المنازل، وكذلك لما 
قد تسببه هذه الحاويات من روائح كريهة للقاطنين، إضافة للمخاطر 

الصحية، ألنها ستكون مجمعًا للقوارض وحشرات.
لهذا، فيجب أن تدرس الش��مالية وغيرها من البلديات هذه المسألة 
بش��كل جيد م��ن كل النواحي، وأن تق��وم بتخصي��ص أماكن خاصة 
للحاويات في كل منطقة، إضافة بأن يكون ش��كل الحاوية مقبواًل من 
حيث المظهر، وكذلك من حي��ث األمان، وذلك بأن يكون مغطى وأن 

يكون صديقًا للبيئة مثاًل.

لمن يجب أن ننحني حبًا وتقديرًا واحترامًا؟!

أننحني إلى هذه األم التي تحملت مرور كل هذه السنين مع هذا العبء 
النفسي والبدني الثقيل المرهق المضني والذي تنوء منه الجبال؟

أي مشقة وأي مكابدة وأي معاناة وأي إرهاق؟!
هو تعب السنين الطويلة، ترى من انحني ظهره أكثر، األم أم االبن؟!

هذه األم ذات ال�71 عامًا، من أين جاءت بكل هذا الصبر والجلد؟! وكيف 
تغلبت وتحملت صابرة صامدة راضية قسوة مرض االبن العضال عبر 

السنين؟!
إن األلس��نة لتعجز عن الكالم وإن الكلم��ات لتموت خجاًل قبل الوصف، 
لق��د أبكتنا وهي صامدة، ون��ادت علينا من تح��ت كل الهموم، يا من 
تش��كو من هم تخجل منه، الشكوى أمام هذه األم المكابدة وأمام كل 

هذا األلم والمشقة؟!!
أم ننحني لهذا الشاب الوديع الذي رضي وقبل وتقبل قدره وعاش عمره 

ووجهه بساقيه!!
أم ننحن��ي لذل��ك الفري��ق الطب��ي الخارق للع��ادة والذي عمل بش��كل 
اس��تثنائي وعلي رأس��ه هذا الجراح الذي لم يفقد األمل ولم يهتز خوفًا 
مما س��يقابل من مخاط��ر وتحديات، م��ع كل الصبر واألخ��ذ بالحيطة 

والعمل الجماعي المتناغم.
تحية احترام وتقدير لفريق التخدير وال تكفيهم الكلمات، تحية احترام 
وتقدي��ر لطاقم التمري��ض ومتخصصي العالج الطبيع��ي والتأهيلي، 

تحية لإلنسانية من العالم إلى الصين. 
الش��اب هو »لي هوو«، عم��ره 28 عامًا، قضى منها الس��نوات الطوال 
وقبلة وجهه س��اقيه!! ومنتهى نظره س��نتيمترات قليلة تفصل عيناه 

عنهما!
األم »تانج دونج شين« التي بدأت رحلة العناء والسعي وراء أمل العالج 
عندما كانت نفس��ها ف��ي األربعين من عمرها حت��ي أصبحت اآلن 71 

عامًا، والزالت بجانبه ولم تيأس بعد.
ولعل ما أبكاني جملة ذكرتها بكل معاني األمومة، يقف عندها الزمن، 

عندما قالت:ماذا لو مت وهو بمرضه هذا، من سيعتني به؟!!
»لي هوو« تم تش��خيص حالته بمرض »تصل��ب الفقرات االلتهابي«، 

عندما كان عمره 18 سنة، ولم يكن حال األسرة بالميسور لتبدأ عالجه 
مبكرًا، واس��تمر تدهور الحالة عبر الس��نين حتي وص��ل الحال إلى ذلك 

الوضع الصعب، الذقن للصدر، والصدر للحوض والوجه للساقين!!! 
وبدأت رحلة العالج بمدينة »شنتش��ن« بجنوب غ��رب الصين منذ عام 
واحد تقريب��ا، خاض فيها لي وفريقه الطبي أرب��ع جراحات من أصعب 
م��ا تكون، أقله��ا وأصعبها في نف��س الوقت كانت البداي��ة بالتخدير 
ف��ي هذا الوض��ع غير المأل��وف لوضع أنب��وب بالقصب��ة الهوائية كي 
تحمل األكس��حين إلى الرئتين أثناء الجراحة، ثم خطورة وضع الفقرات 
المنحني��ة م��ع ما قد تس��ببه من ضغط عل��ي القل��ب والرئتين داخل 

القفص الصدري وضغطًا علي الحبل الشوكي. 
دكت��ور »تاو هيورين« أخ��ذ من الوقت ما يكفي ليخط��ط ل�4 جراحات 
مرحلي��ة لفك وإع��ادة تثبيت العم��ود الفقري والح��وض.. ولعله كما 
ذكر في س��ياق حديثه، الجراحة ش��يء أصعب من تسلق جبل إفرست، 
والمخاطر عديدة،، منها وبنس��بة ليست قليلة شلل أو وفاة، وقد يفشل 
ف��ي وضع مس��امير التثبيت في وجود هشاش��ة عظ��ام متقدمة وهي 

مصاحبة للحالة بكل تأكيد. 
كانت أول مرحلة هي كس��ر وإعادة تثبيت عظ��ام الفخذين لخلق فراغ 

أمام الوجه استعدادًا للجراحات الثالث التالية.
ثم جاءت الثانية لتعديل الفقرات العنقية، ثم الثالثة للفقرات القطنية 
والظهرية. وأخيرًا الرابعة لمفصلي الفخذين لمنحه حرية الحركة علي 

الرغم من وجود قصر بالعضالت نتيجة وضع االنحناء المزمن.
وتنجح الجراحة، ويقف »لي« على س��اقيه ألول مرة منذ 20 عامًا مرتفع 
الرأس، وليستطيع االستلقاء علي ظهره بعد سنوات لتالقي عيناه قبل 

األفق وجه األم الرؤوم.
ه��ي قصة نج��اح طبي غير مس��بوق، وقصة حب بعط��ف أم ممتد عبر 

السنين.. هي قصة اإلنسانية.

* استشاري جراحة المخ واألعصاب والعمود الفقري
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عودة 4 رواد من محطة الفضاء الدولية
ع��اد 4 رواد من محطة الفضاء الدولية إلى األرض، 
في مركبة تابعة لش��ركة »سبيس إكس«، هبطت 
صب��اح األحد ف��ي البحر قبال��ة بنما س��يتي بوالية 
فلوري��دا، حس��بما أظهر ب��ث ح��ي إلدارة الطيران 
والفضاء األمريكية )ناس��ا(. وتولت قوارب انتشال 
الكبسولة ورواد القضاء العائدين الذين أمضوا في 

الفضاء أكثر من 160 يومًا.
وهبطت كبس��ولة »دراغ��ون« بالمظل��ة في خليج 
المكس��يك، منهي��ة بذلك رحل��ة الفض��اء الثانية 

للشركة التي يمتلكها إيلون ماسك. 
واستغرقت الرحلة السريعة 6 ساعات ونصف فقط. 
وع��اد رواد الفضاء، 3 أمريكيين وياباني، في نفس 
الكبس��ولة التي أطلقت من مرك��ز كينيدي للفضاء 

التابع ل�»ناسا« في نوفمبر الماضي.
وتعد مهمتهم التي استغرقت 167 يومًا، األطول 
بالنسبة لرواد الفضاء الذين ينطلقون من الواليات 

المتحدة، وقد تم تحديد الرقم القياس��ي الس��ابق 
البالغ 84 يومًا بواسطة طاقم محطة »سكاي الب« 

األخير التابع ل�»ناسا« عام 1974.

وأدى االنفصال الذي حدث مس��اء الس��بت إلى ترك 
7 أش��خاص في محطة الفضاء، وصل 4 منهم قبل 

أسبوع عبر مركبة تابعة ل�»سبيس إكس«.

 مطبخ الفردوس في سوريا
يقدم وجبات مجانية لألرامل واليتامى

بجه��ود طوعية أطلقت متطوع��ات من مدينة 
الرقة الس��ورية مش��روعًا خيريًا س��مي بمطبخ 
الفردوس الذي يغتنم ش��هر رمض��ان لتقديم 
وجباته المجاني��ة لألرامل واليتام��ى من أبناء 
المدينة وكذل��ك للنازحين من المدن والبلدات 
الس��ورية األخ��رى طيل��ة أيام الش��هر الفضيل 
واأليام العادية، حيث يقدم وجباته المجانية 3 

مرات أسبوعيًا طوال العام.
وبدعم من متبرعين من أبناء الرقة ومس��اعدة 
متطوع��ات، أطلق مطب��خ الف��ردوس خدماته 
اإلغاثي��ة لس��د وجب��ات المحتاجي��ن م��ن فئة 

األرامل واأليتام للسنة الرابعة على التوالي.
وتقف المتطوعات ف��ي المطبخ يوميًا يحضرن 
طع��ام اإلفطار وس��ال غذائية لوجبة الس��حور 
طيل��ة أيام الش��هر الفضيل وتتص��در القائمة 
الرئيس��ة ف��ي وجب��ات الطع��ام لح��وم الغنم 
والف��روج وتطب��خ منه��ا مختل��ف المأك��والت 

الشعبية، التي تشتهر بها المنطقة.
مدير المشروع ياسر الخابور الملقب بأبو عمار 

تحدث ل�»سكاي نيوز عربية« قائا إن حملتهم 
اإلنس��انية، الت��ي حمل��ت اس��م »ويطعم��ون 
الطعام« تقدم وجباته��ا الرمضانية وتوزعها 

إفطارا للفئة المستهدفة.
وأض��اف أن مطب��خ الفردوس اإلغاث��ي لأليتام 
ه��و مطبخ أهلي مس��تقل يعتمد ف��ي تمويله 
على جه��ود ش��خصية م��ن عائلتنا )أش��قائي 

وش��قيقاتي( المغتربين وأصدقائ��ي وأصدقاء 
إخوت��ي وأبن��اء حي الف��ردوس وأبن��اء المدينة 

المغتربين.
وأوض��ح خابور أن عدد األس��ر المس��تفيدة من 
المطبخ اإلغاث��ي في األيام العادية 400 عائلة 
وترتف��ع إل��ى 650 وأكث��ر خال ش��هر رمضان 

ليتكفل الفردوس بإطعام 1400 يتيم يوميًا.

 وفاة الممثلة األمريكية 
دوكاكيس الحائزة على األوسكار

األمريكي��ة  الممثل��ة  توفي��ت 
أولمبي��ا دوكاكيس ف��ي نيويورك، 
الس��بت، ع��ن 89 عام��ًا. وقال��ت 
وكيلة أعمالها أليس��ون ليفي، إن 
»دوكاكي��س توفي��ت ف��ي منزلها 
بمدين��ة نيوي��ورك، بع��د تدهور 
صحتها على مدى أش��هر«. وكانت 

ابنتها كريستينا زوريش بجانبها.
وكان��ت دوكاكيس ف��ازت بجائزة 
األوس��كار ع��ن دورها ف��ي الفيلم 
»م��ون  الرومانس��ي  الكومي��دي 
س��ترك« - مجذوب��ة القم��ر ع��ام 
1987 كأم س��اخرة ف��ي منتص��ف 
العمر تقدم نصائح البنتها القوية 

في مسائل الحب.

3 إصابات بـ»كورونا الهندية« في األردن
ق��ال وزير الصح��ة األردني فراس اله��واري في تصريح لتلفزي��ون المملكة 
التاب��ع للدول��ة، إن »األردن رص��د 3 ح��االت إصابة بالس��الة الهندية من 
فيروس كورونا ألشخاص لم يسافروا إلى الخارج«. وأضاف الهواري: »حالتان 
ان وواحدة في الزرقاء ألشخاص لم يسافروا ما يؤكد أن ظهور  سجلتا في عمَّ
الحاالت المتحورة ليست بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج وإنما نتيجة 

التكاثر النوعي«. وس��جل األردن أمس األول السبت، 704 حاالت إصابة و35 
وفاة ليصل العدد اإلجمالي في الباد إلى أكثر من 712 ألف إصابة و8 آالف 

و871 وفاة منذ ظهور الجائحة وذلك وفقًا لبيانات وزارة الصحة.
وق��ررت الحكومة األردني��ة األربعاء، إلغاء حظ��ر التجول أي��ام الجمعة، إثر 

انخفاض عدد اإلصابات المسجلة يوميًا بالفيروس.

 أب يكسر فك ابنه 
النزعاجه من بكائه

اعتقلت قوات األمن اللبناني رجًا س��وريًا بتهمة ضرب ابنه )3 س��نوات( بعنف 
ش��ديد، مما أدى إلى تعرضه إلصابات ش��ديدة في فكه ووجهه وظهره، وذلك 
في بلدة غزة البقاعية جنوب ش��رق بيروت. وأعلنت قوى األمن الداخلي اللبناني 
ف��ي موقعها الرس��مي، أن المتهم صاح��ب ال�25 عامًا، أقدم عل��ى تعنيف ابنه 

»بسبب انزعاجه من كثرة بكاء الطفل«. 
وقال بي��ان لقوى األمن الداخل��ي: »ورد اتصال هاتفي من أحد المستش��فيات 
إل��ى مخفر جب جني��ن في وحدة الدرك اإلقليمي، ح��ول تعرض طفل قاصر من 
الجنس��ية الس��ورية للتعنيف في بلدة غزة البقاعية«. وتابع البيان: »على الفور 
وبع��د المتابع��ة، توصل عناص��ر المخفر إل��ى تحديد هوية الفاع��ل وهو والد 
الطف��ل، وتمكنوا من توقيفه بالتنس��يق م��ع مخابرات الجي��ش«. وقالت قوى 
األم��ن إنه »بالتحقيق معه، اعترف انه أقدم على ضرب ابنه البالغ من العمر 3 
س��نوات بخرطوم مياه بس��بب انزعاجه من كثرة بكائه«. و»بعد عرض الطفل 
على طبيب ش��رعي، أش��ار األخير في تقريره إلى وجود كس��ر في الفك السفلي، 

وعامات ناتجة عن الضرب بأجسام صلبة على الوجه والظهر«.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

تتوقف الكاتبة سوس��ن الش��اعر عن كتابة عمودها اليوم��ي »كلمة أخيرة« 
لخروجها في إجازة سنوية على أن تعاود الكتابة بعد شهر من اآلن.

 أول جهاز ذكي يقلل 
آالم الركبة ويحسن الحركة

 Roam ش��ركة  أعلن��ت 
تعم��ل  الت��ي   Robotics
على توس��يع التنقل البش��ري 
باس��تخدام الروبوتات القابلة 
وه��و   ،Ascend أن  لارت��داء 
أول جه��از تقويم ذكي للركبة 
تقليل  عل��ى  يس��اعد مرتديه 
آالم الركبة وتحس��ين الحركة، 
ويبدأ  األولية،  للطلب��ات  متاح 
الش��حن بأواخ��ر صي��ف ع��ام 

.2021
 Ascend تقني��ة  وتتكي��ف 
أنه��ا  يعن��ي  مم��ا  بنش��اط، 

تستش��عر حركة الجسم، وتتكيف تلقائيا مع احتياجات مرتديها، وتوفر دعمًا 
دقيق��ًا في اللحظة المناس��بة لمجموعات العضات المس��تهدفة. وقال تيم 
س��ويفت الرئيس التنفيذي والمؤسس لش��ركة Roam Robotics: نركز في 
س��وق غير مخدومة بش��كل كبير، حيث إن أكثر من 20 في المئة من س��كان 
العالم مقيدون بحركة أجس��امهم، وبالنظر إلى أن التطورات الطبية تس��اعد 
الن��اس على العيش لفترة أطول، فإن هذا العدد يزداد. وأضاف: يعمل نهجنا 
في مجال الروبوتات القابلة لارتداء بساس��ة مع جس��م اإلنس��ان لمساعدة 
الناس على عيش حياة أكثر صحة وسعادة ونشاطًا، دون عوائق بسبب القيود 
الجس��دية. وتم تصميم Ascend للمس��اعدة في تخفي��ف آالم الركبة ودعم 
التحسينات الوظيفية، مما يحسن بشكل كبير من قدرة المرضى على الحركة. 
وأظهرت الدراس��ة الس��ريرية للمش��اركين في التهاب مفاصل الركبة تقليل 
األلم بمعدل 46 في المئة، وأظهر 67 في المئة تحسنًا وظيفيًا عند استخدام 
الجهاز. ويمثل Ascend أول جهاز آلي يمكن ارتداؤه يظهر فائدته في الحياة 
اليومي��ة لألش��خاص الذين يعانون م��ن آالم المفاصل والذي��ن يرغبون في 

استعادة االستقال والعيش في أنماط حياة أكثر نشاطًا.
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المنامة - بنا

وجــه ملــك البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة رســالة 
ســامية بمناســبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق يوم غد 3 مايو 

الجاري.
وفيمــا يلــي نــص الرســالة الســامية لحضــرة صاحب الجاللــة الملك بمناســبة 

اليوم العالمي لحرية الصحافة:

يســـعدنا أن نتوجه برسالة شكر وتقدير 
إلـــى حملـــة مشـــاعل التنويـــر والوعـــي 
واإلبـــداع الفكـــري مـــن أصحـــاب الكلمة 
فـــي  الصادقـــة  والرســـالة  المســـؤولة 
وسائل اإلعالم بجميع أنواعها المقروءة 
والمرئيـــة  والمســـموعة  والمطبوعـــة 
واإللكترونيـــة بمناســـبة اليـــوم العالمـــي 

لحرية الصحافة.
وتحت شعار “المعلومات كمنفعة عامة”، 
يأتـــي احتفـــاء هـــذا العـــام بالتزامـــن مع 
مرور ثالثين عاًما على إعالن ويندهوك 
التاريخي، ليمثل مناســـبة عالمية نجدد 
العريـــق  بالتاريـــخ  مـــن خاللهـــا فخرنـــا 
لصحافتنـــا الحـــرة والمســـتقلة وإعالمنا 
الوطنـــي المســـؤول، ودورهمـــا الحيوي 
علـــى مـــدى أكثر مـــن ثمانية عقـــود في 
نشـــر الحقائق والمعلومـــات الصحيحة، 
وتغليـــب المصلحة العليا للوطن وجميع 
بمهنيـــة  اعتبـــار  أي  فـــوق  المواطنيـــن 

وموضوعية.
منـــذ  واهتمامنـــا  حرصنـــا  أكدنـــا  ولقـــد 
بإجمـــاع  التنمويـــة  مســـيرتنا  انطالقـــة 
شـــعبي على ميثاق العمل الوطني، على 

توفير الضمانات الدستورية والقانونية 
لحماية حقوق الصحفيين واإلعالميين 
بأمـــان  آرائهـــم  عـــن  التعبيـــر  فـــي 
واســـتقاللية، وحرياتهـــم فـــي التمـــاس 
مختلـــف ضـــروب المعلومـــات واألفـــكار 
وتلقيهـــا ونقلها بال قيـــود، باعتبارها من 
أهـــم الحقـــوق المصونـــة فـــي مجتمعنـــا 
الديمقراطي، مع مراعاة احترام حقوق 
األمـــن  وحمايـــة  وســـمعتهم،   اآلخريـــن 
العامـــة،  واآلداب  والصحـــة  القومـــي 

بالتوافق مع العهود الدولية. 
وأثبتت جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
- 19(، وما فرضته من تحديات عالمية، 
أهميـــة دور اإلعـــالم الوطنـــي كشـــريك 
فاعل ضمن فريق البحرين بقيادة االبن 
العزيز ولي العهد األمين صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، عبـــر التزامـــه 
بنشـــر المعلومات الموثقـــة في مواجهة 
الشـــائعات واألخبـــار الزائفـــة والمضللة، 
وتعميق الوعـــي المجتمعي باإلجراءات 
الوقائيـــة،  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
وتحفيـــز العمـــل التطوعـــي واإلنســـاني، 

ما أســـهم في بـــث الطمأنينـــة، والحفاظ 
علـــى الصحة والســـالمة العامـــة لجميع 
المواطنين والمقيميـــن، وإبراز النموذج 
البحرينـــي المشـــرف فـــي إدارة األزمـــة 

وتداعياتها، داخلًيا وخارجًيا.
وجميـــع  اإلعـــالم  وزارة  وتمكنـــت 
وإخـــالص  وتميـــز  بكفـــاءة  منســـوبيها 
اإلعالميـــة  إمكاناتهـــا  توظيـــف  مـــن 
ومنصاتها الرقمية عبر شـــبكة اإلنترنت 
فـــي نشـــر أخبار ومعلومـــات ذات جودة 
الحـــر  التدفـــق  وضمـــان  ومصداقيـــة، 
دونمـــا  وتداولهمـــا  واألنبـــاء  لألفـــكار 
حـــدود ســـوى مراعـــاة الضميـــر الوطني 
والتمســـك بأخالقيات المهنة، ونجاحها 
بالتعـــاون مـــع مركـــز االتصـــال الوطنـــي 
وجمعيـــة الصحفييـــن ودور الصحافـــة 
ونزاهـــة  بصـــدق  التعبيـــر  فـــي  والنشـــر 
وشـــفافية عن ضميـــر الوطـــن ووحدته 
وهويته الثقافيـــة والحضارية األصيلة، 
وآمـــال أبنائه في تحقيق أمن اقتصادي 

واجتماعي مستدام.
نؤكـــد  الوطنـــي،  الـــدور  لهـــذا  وتعزيـــًزا 
تقديرنا للتعـــاون البنَّاء بين الســـلطتين 
مناقشـــة  فـــي  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
الصحافـــة  تنظيـــم  قانـــون  تعديـــالت 
والطباعـــة والنشـــر، بمـــا يلبـــي تطلعـــات 
األســـرة اإلعالمية في الخـــروج بقانون 
يعـــزز  وشـــموالً،  تطـــوًرا  أكثـــر  عصـــري 
الحريـــات المســـؤولة، ويحقق المصلحة 
الوطنية في مجتمع تسوده قيم العدالة 
والمســـاواة وتكافـــؤ الفـــرص بين جميع 
مكوناته، ويرتقـــي باإلعالم اإللكتروني، 
الرائـــدة  الوطنيـــة  إنجازاتنـــا  ويواكـــب 
فـــي التحـــول الرقمـــي وتحديـــث البنية 
التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت.

الكلمـــة  ألهميـــة  إدراكنـــا  ضـــوء  وفـــي 
الصادقـــة والمعلومـــات الصحيحـــة في 
تحقيـــق المنفعة العامة وترســـيخ األمن 
فقـــد  المســـتدامة،  والتنميـــة  والســـالم 
وجهنا إلى إعداد مشـــروع قانون جديد 

الكراهيـــة  خطـــاب  لمكافحـــة  وشـــامل 
والتطرف وازدراء األديان، في وســـائل 
صورهـــا  بجميـــع  الـــرأي  عـــن  التعبيـــر 
وأشـــكالها التقليديـــة والمســـتحدثة، بما 
يدعـــم الجهـــود الوطنيـــة في نشـــر قيم 
الســـالم  االعتـــدال والتســـامح وثقافـــة 
والحـــوار بين جميع األديـــان والثقافات 
لألفـــكار  والتصـــدي  والحضـــارات، 
والعنـــف  للفتـــن  المغذيـــة  المتشـــددة 

واإلرهاب.
كما نجدد دعوتنـــا للمجتمع الدولي، في 
هذا اليـــوم العالمي، إلـــى تعزيز التعاون 
التشـــريعي والفنـــي فـــي إقـــرار اتفاقية 
الكراهيـــة  خطابـــات  لتجريـــم  دوليـــة 
الدينيـــة والطائفيـــة والعنصريـــة بجميع 
صورهـــا وأشـــكالها، بمـــا فيهـــا مكافحـــة 
جرائم اإلسالموفوبيا ومعاداة األجانب 
اســـتغالل  إســـاءة  ومنـــع  والمســـلمين، 
وســـائط اإلعالم والمعلومات وشـــبكات 
االجتماعـــي  والتواصـــل  اإلنترنـــت 

بـــث  فـــي  المفتوحـــة  والفضـــاءات 
الشـــائعات أو التحريـــض علـــى التطرف 
أو العنـــف واإلرهـــاب، وضبـــط االنفالت 
اإلعالمـــي والمعلوماتي بمـــا يتوافق مع 
مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان 
وتعاليم ديننا الحنيف والقيم اإلنسانية 

كافة.
وســـتبقى مملكة البحرين منارة لإلبداع 
والمعرفـــة، ومثـــاالً عالمًيا في التســـامح 
والتعايش اإلنســـاني والحضاري بفضل 
والقانونيـــة  الدســـتورية  منظومتهـــا 
المتطـــورة، وإســـهامات روادهـــا األوائل 
فـــي غرس مفاهيم الوطنية والتســـامح 
واالنتمـــاء، وتواصـــل إبداعات شـــبابها، 
وعطـــاءات نســـائها إلـــى جانـــب الرجال 
في مجاالت العمل الصحفي واإلعالمي 
وشـــتى الميادين التنمويـــة والتطوعية، 
مؤكديـــن أن وعـــي المجتمـــع وتكاتفـــه 
بجميـــع مكوناتـــه، ووقوفـــه إلـــى جانب 
قواتـــه الدفاعيـــة واألمنيـــة الباســـلة هو 

صمام األمان في وجه التحديات.
سائلين هللا عز وجل، في العشر األواخر 
مـــن شـــهر رمضـــان المبـــارك، أن يحفـــظ 
نعمـــه  علينـــا  ويديـــم  البحريـــن  مملكـــة 
وفضائلـــه، وأن يُمـــنَّ علـــى شـــعبنا األبي 
والعالـــم  واإلســـالمية  العربيـــة  وأمتنـــا 
أجمـــع بنعمـــة األمـــن والســـالم والصحة 
والعافية، وأن يوفقنا جميًعا في تجاوز 
هذه الجائحة والعمل المشترك من أجل 

خير وسعادة اإلنسانية.

جاللة الملك في رسالة سامية باليوم العالمي لحرية الصحافة: فخورون بالتاريخ العريق لصحافتنا الحرة والمستقلة

الجائحة أثبتت أهمية دور اإلعالم الوطني كشريك فاعل ضمن فريق البحرين

جاللة الملك يستقبل رئيس وأعضاء المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، في 
قصـــر الصافرية أمس، رئيـــس المجلس 
األعلى للشـــؤون اإلســـالمية الشيخ عبد 
الرحمـــن بـــن محمد بن راشـــد آل خليفة 
وأعضاء المجلس، الذين قدموا لجاللته 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة 

العشـــر األواخر لشـــهر رمضـــان المبارك، 
مبتهليـــن إلـــى البـــاري جلـــت قدرتـــه أن 
علـــى  المباركـــة  المناســـبة  هـــذه  يعيـــد 
جاللتـــه بدوام الصحـــة وموفور العافية 
مملكـــة  يحفـــظ  وأن  المديـــد،  والعمـــر 
البحرين وشـــعبها العزيـــز ويديم عليهما 
نعمـــة األمن واألمان والرخاء، وأن يرفع 
العربيـــة  األمتيـــن  عـــن  الجائحـــة  هـــذه 

واإلسالمية والبشرية جمعاء.

ورحب صاحب الجاللة برئيس وأعضاء 
المجلـــس األعلـــى للشـــؤون اإلســـالمية، 
وبادلهم التهاني بهذه المناسبة المباركة، 
راجيـــًا هللا العلـــي القديـــر أن يتقبل من 
الجميـــع طاعتهـــم وصيامهـــم وقيامهم، 
معربـــًا عن اعتـــزازه بالـــدور الهـــام الذي 
يضطلـــع بـــه المجلـــس األعلى للشـــؤون 
األفاضـــل  الديـــن  وعلمـــاء  اإلســـالمية 
فـــي خدمـــة ديننـــا اإلســـالمي الحنيـــف 

وإظهـــار ســـماحته ورســـالته اإلنســـانية 
عـــن  الدفـــاع  جانـــب  إلـــى  الجامعـــة، 
القضايا اإلســـالمية والدعـــوة إلى الخير 
أواصـــر  وتعزيـــز  والتعـــاون  والتراحـــم 
الترابـــط  وتقويـــة  والتكافـــل  المحبـــة 
القيـــم  وتعزيـــز  المجتمـــع،  أفـــراد  بيـــن 
الســـامية الداعية لالعتدال والوسطية، 
باإلضافـــة إلـــى التقريـــب بيـــن مختلـــف 
األديان والثقافات، مشيدا جاللته بدور 

المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في 
تنظيم ومراعـــاة اإلجراءات االحترازية 
والوقائيـــة فـــي دور العبـــادة مـــن خالل 

مجلسي األوقاف.
وأكـــد جاللته أن مملكة البحرين تمضي 
بعـــون هللا تعالى في الســـير على نهجها 
القويم في نشـــر وترســـيخ مبادئ الدين 
اإلســـالمي التـــي تقـــوم علـــى التســـامح 

والسالم والمحبة والتعايش اإلنساني.

ومن جانبه، أعرب الشـــيخ عبد الرحمن 
بن محمد بن راشد آل خليفة عن شكره 
وامتنانه لصاحب الجاللة على دعم دور 
المجلس للنهوض بمهامه ومســـؤولياته 
فـــي خدمة الديـــن والوطـــن، ومبادراته 
النبيلـــة،  الخيريـــة واإلنســـانية  جاللتـــه 
ضارعًا إلى هللا تبارك وتعالى أن يحفظ 
جاللة الملك ويوفقه ويســـدد خطاه لما 

فيه الخير للجميع.

جاللــة الملــك يشــيد بدور “األعلى اإلســالمي” في تنظيم اإلجــراءات االحترازية فــي دور العبادة

البحرين ماضية في نشر وترسيخ التسامح والمحبة والتعايش

“اإلعالم” تمكنت من 
توظيف إمكاناتها 

ومنصاتها الرقمية في 
نشر أخبار ومعلومات 

ذات مصداقية

شكر وتقدير لحملة 
مشاعل التنوير 

والوعي واإلبداع 
الفكري من أصحاب 

الكلمة المسؤولة

ضمان التدفق الحر 
لألفكار واألنباء وتداولها 

دونما حدود سوى 
مراعاة الضمير الوطني 

وأخالقيات المهنة



تقديــم الخدمــات علــى مـــدار 
24 ساعــة في 9 مراكـز صحيــة

أمر ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، 
بتقديم الخدمات على مدار 24 ساعة في 9 مراكز صحية بمختلف محافظات المملكة، 
بمــا يســهم فــي تطويــر واســتدامة خدمــات القطــاع الصحــي وتعزيــز كفاءتــه تحقيًقا 

لألهداف المنشودة.

وأكـــدت الرئيـــس التنفيـــذي لمراكـــز الرعايـــة 
الصحيـــة األوليـــة، الدكتـــورة جليلـــة الســـيد 
جـــواد، البـــدء فـــي تجهيـــز المراكـــز الصحية 
بمـــا  الســـاعة  مـــدار  علـــى  للعمـــل  التســـعة 
الحـــاالت  لمباشـــرة  الطبيـــة  التغطيـــة  يوفـــر 
المســـتعجلة المتعلقـــة بطـــب العائلـــة، حيـــث 
ســـيتم تصنيف الحاالت الواردة ومباشـــرتها 
بشـــكل مبدئي قبل تحويـــل الحاالت الطارئة 
إلى المستشـــفيات، كما سيتم توفير سيارات 

إسعاف خارج بعض المراكز.

وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــن  الســـيد  وأعربـــت 
للحرص الـــذي أبداه رئيـــس المجلس األعلى 
للصحـــة، الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزيـــرة الصحـــة، فائقة 
بنت سعيد الصالح، لوضع أمر صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
التنســـيق  درجـــات  بأعلـــى  التنفيـــذ  موضـــع 
والتكامـــل بمـــا يعـــزز مـــن كفـــاءة الخدمـــات 
جودتهـــا،  تحســـين  فـــي  ويســـهم  الصحيـــة 
ومتابعة النواب وتعاونهم المستمر مع وزارة 

الصحة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة 
والـــذي يأتي في إطار التعاون المشـــترك بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية وجهودهم 

المبذولة لتحقيق تطلعات المواطنين.
وأوضحـــت الســـيد أن المراكـــز الصحية التي 
ســـتعمل على مدار الســـاعة ســـتكون موزعة 
علـــى مختلـــف محافظـــات المملكـــة، وهـــي: 
مركـــز المحرق الشـــمالي ومركز بنك البحرين 
والكويت في محافظة المحرق، ومركز حمد 
كانو الصحي ومركز يوســـف انجنير الصحي 
وعيادة جو عســـكر في المحافظة الجنوبية، 
ومركـــز ســـترة الصحـــي ومركـــز جدحفـــص 
ومركـــز  العاصمـــة،  محافظـــة  فـــي  الصحـــي 
محمـــد جاســـم كانـــو الصحي ومركز الشـــيخ 

جابر الصحي في المحافظة الشمالية.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد: “فينا خير” ماضية نحو تحقيق أهدافها بنجاح
مـــشـــاريـــع  9 ــذ  ــي ــف ــن ــت ل ــا  ــهـ ــعـ ريـ إجـــمـــالـــي  مــــن  ديــــنــــار  ــون  ــيـ ــلـ مـ  18 ــص  ــي ــص ــخ ت

أشـــاد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيـــس 
الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
لألعمال اإلنســـانية سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة، باالهتمام الكبير 
البـــالد صاحـــب  الـــذي يوليـــه عاهـــل 
عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
آل خليفـــة، بحفـــظ صحـــة وســـالمة 
فـــي مملكـــة  المواطنيـــن والمقيميـــن 
البحريـــن، منـــذ بدايـــة ظهـــور جائحة 
صحـــة  جاللتـــه  وضـــع  إذ  كورونـــا، 
رأس  علـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
األولويات، وأمـــر بتخصيص ميزانية 
كبيـــرة لحمايـــة اإلنســـان واالقتصـــاد 
الوطنـــي مـــن هـــذه الجائحـــة، لتكون 
البحريـــن رائـــدة فـــي التصـــدي لوباء 
العالمـــي،  المســـتوى  علـــى  كورونـــا 
الســـمعة  البحريـــن  مملكـــة  وأكســـب 
مـــن  الدوليـــة  واإلشـــادة  الطيبـــة 
منظمـــة الصحة العالميـــة بفضل هذه 
التوجيهات الســـامية لحضرة صاحب 

الجاللة الملك.
وثمـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 

بقيـــادة  الحكومـــة  دعـــم  خليفـــة  آل 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة، وما يقـــوم به فريق 
لوبـــاء  للتصـــدي  الوطنـــي  البحريـــن 
كورونا بقيادة سمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء والذي يعمل بكل جد 
الحتـــواء ومنع انتشـــار وبـــاء كورونا 
)كوفيد 19( فـــي المملكة، عبر تطبيق 
كافـــة المعاييـــر الدوليـــة واإلجراءات 

االحترازية لمواجهة الفيروس.
جـــاء ذلك بمناســـبة مـــرور عـــام على 
انطـــالق الحملة الوطنيـــة “فينا خير” 
خـــالل اعتماد ســـموه إنشـــاء “مختبر 
ومركـــز أبحـــاث فينـــا خيـــر لألمراض 
المعديـــة والوبائيـــات” بمبلـــغ وقـــدره 
3,5 مليون دينار من مجموع تبرعات 
حملـــة فينا خير والتي بلغت أكثر من 
38 مليـــون دينـــار، مؤكـــًدا ســـموه أن 
حملـــة “فينـــا خيـــر” تواصـــل جهودها 
وتســـير وفق أهداف وبرامج محددة 

بكل نجاح وتميز.
الباهـــر  بالنجـــاح  ســـموه  وأشـــاد 

الـــذي  النظيـــر  منقطـــع  والتجـــاوب 
مـــع  الكـــرام  البحريـــن  أهـــل  أبـــداه 
خيـــر”  “فينـــا  الوطنيـــة  الحملـــة 
وتقديره للمســـاهمات القيمة من قبل 
المواطنيـــن والتجار ورجـــال األعمال 
والمصرفيـــة  البنكيـــة  والمؤسســـات 
والشـــركات والجمعيـــات والمقيميـــن 
الوطـــن  نـــداء  لبـــوا  الذيـــن  واألفـــراد 
فـــي تقديـــم الدعـــم والمســـاهمة فـــي 
هـــذه الحملة الوطنية والتي عكســـت 
البحرينـــي  المجتمـــع  بـــه  يتميـــز  مـــا 
األصيـــل مـــن قيـــم نبيلـــة فـــي الخيـــر 
والبـــذل والعطـــاء والتكافل والترابط 
والتالحم، مكنت البحرين من تخطي 

الكثير من التحديات.
من جانبه، أكد األمين العام للمؤسسة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية مصطفى 
الســـيد أن حملـــة “فينا خيـــر” انطلقت 
لتحقيـــق أهـــداف ســـامية فـــي دعـــم 
البحريـــن  لفريـــق  الوطنيـــة  الجهـــود 
بقيـــادة  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
الســـمو  لتوجيهـــات صاحـــب  تنفيـــًذا 

الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الجهـــود  هـــذه  شـــكلت  إذ  الـــوزراء، 
ملحمـــة وطنيـــة أبطالهـــا كافـــة فريق 
البحريـــن من أجل دعـــم جهود حفظ 

صحة وسالمة الجميع.
وجـــدد الســـيد شـــكره وتقديـــره لـــكل 
مـــن ســـاهم فـــي “حملـــة فينـــا خيـــر”، 
مؤكًدا أن الحملة تســـير وفق أهداف 
وبرامـــج محددة وهي ماضية باتجاه 
تحقيـــق هـــذه األهداف التـــي تحظى 
بالمتابعة المستمرة لتكون في اإلطار 
لخدمـــة  لهـــا  المحـــددة  والمضاميـــن 

الجهـــود  وتعزيـــز  وأبنائهـــا  البحريـــن 
الوطنية لسالمة صحة الجميع. 

وأشـــار الســـيد إلـــى أن حملـــة “فينـــا 
خيـــر” حصـــدت أكثـــر مـــن 38 مليون 
دينـــار بحرينـــي، وذلك منـــذ فتح باب 
التبرعـــات فـــي الفتـــرة مـــن 12 أبريل 
ُخصـــص  حيـــث  اآلن،  حتـــى   2020
منها 18 مليون دينار لمشـــاريع إفطار 
وتوزيـــع  األغذيـــة،  وتوزيـــع  صائـــم، 
كمامـــات الوجه والمعقمـــات، وتوزيع 
أجهـــزة الحاســـب اآللـــي علـــى طلبـــة 
والمعاهـــد،  والجامعـــات  المـــدارس 
ودعم األسر المتضررة، ودعم العمال 
البحرينيين غير المؤمن عليهم، ودعم 
المعســـرين  ودعـــم  المنتجـــة،  األســـر 
والمديونين وذلك بالتعاون مع وزارة 
والتنميـــة  العمـــل  ووزارة  الداخليـــة 
االجتماعيـــة ووزارة التربية والتعليم 
ووزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف ووزارة الصناعة والتجارة 
المشـــاريع  إلـــى  إضافـــة  والســـياحة، 
التنمويـــة كمختبـــر ومركـــز دراســـات 
األمراض المعدية والوبائيات وتطوير 

نظام ومناهج التعليم عن بعد.
وأكد الســـيد أن لجنة تنسيق الجهود 
القائمـــة لحملـــة “فينـــا خيـــر” تواصـــل 
عملهـــا في توجيـــه وتنفيذ المشـــاريع 
التـــي تصـــب فـــي صالـــح المواطنيـــن 
والمتضرريـــن مـــن تداعيـــات جائحة 
فيـــروس كورونـــا، مشـــيًدا بالحـــرص 
كافـــة  قبـــل  مـــن  الكبيـــر  والتجـــاوب 
أفراد المجتمع ومؤسســـاته لإلســـهام 
فـــي الحملـــة والنابع من مســـؤوليتهم 
المجتمعية والتي كان لها عظيم األثر 
فـــي رفـــد مختلـــف الجهـــود لتحقيـــق 

األهداف المنشودة.
وجـــدد الســـيد فـــي ختـــام تصريحـــه 
الشـــكر والتقدير لســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة على قيادة ســـموه 
لحملـــة “ فينـــا خيـــر”، وتقديم ســـموه 
المثال الحي للقيـــادة باألفعال والتي 
أعلـــت قيـــم التالحـــم والتآخـــي فـــي 
المجتمع البحريني في مواجهة كافة 
الجامعـــة  المظلـــة  التحديـــات تحـــت 
التصـــدي  فـــي  الوطنيـــة  للجهـــود 

لفيروس كورونا.
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المنامة - بنا

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  رفعـــت 
الصالح جزيل شـــكرها وامتنانها 
إلـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
بمناســـبة تفضل ســـموه بإصدار 
الخدمـــات علـــى  بتقديـــم  أمـــره 
مـــدار 24 ســـاعة فـــي 9 مراكـــز 
محافظـــات  بمختلـــف  صحيـــة 
المملكة، األمر الذي سوف يسهم 
فـــي تطوير واســـتدامة خدمات 
القطاع الصحي وتعزيز كفاءته.
عـــن  الصحـــة  وزيـــرة  وعبـــرت 
ســـموه  لمتابعـــة  امتنانهـــا  بالـــغ 
الكريـــم عـــن كثـــب الحتياجـــات 
مبينـــة  الصحيـــة،  المواطنيـــن 
توجيهات سموه الدائمة لتطوير 
الصحيـــة  الخدمـــات  مســـتوى 
لتكون ذات جـــودة عالية، لتلبي 
تطلعـــات المرضـــى والمتردديـــن 
علـــى مختلف المرافـــق الصحية 

والطبية.
أن  الصحـــة  وزيـــرة  وأكـــدت 
الدعـــم غيـــر المحـــدود مـــن لدن 
سموه أســـهم في تطوير القطاع 
الصحـــي، إلـــى جانـــب االهتمـــام 
الصحـــي  القطـــاع  يلقـــاه  الـــذي 

المســـتمرة  ســـموه  وتوجيهـــات 
والتي تصب دائمـــًا في مصلحة 
المرضـــى،  وراحـــة  المواطنيـــن 
باســـتمرار  ســـموه  ومتابعـــة 
لتطويـــر الخدمـــات الصحية في 
علـــى  وحثـــه  البحريـــن  مملكـــة 
توفير كل سبل الرعاية الصحية 
والنابعة  والمقيميـــن  للمواطنين 
مـــن مبـــدأ الحرص علـــى تطوير 
كان  حيـــث  الصحـــي،  القطـــاع 
لهـــا األثر البالـــغ فيمـــا وصلت له 
الخدمـــات الصحيـــة والعالجيـــة 
اليوم من تطور مشـــهود وأصبح 

يضاهي الكثير من دول عالم.
وأعربت وزيـــرة الصحة عن بالغ 

تقديرهـــا ألوامر صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس مجلـــس الوزراء 
والتي تصب بشـــكل مباشـــر في 
توفيـــر أرقـــى خدمـــات صحيـــة 
المواطنين والمقيمين على هذه 

األرض الطيبة.
ونوهت بـــأن وزارة الصحة على 
بتنفيـــذ  للبـــدء  االســـتعداد  أتـــم 
أمر ســـموه بالتنســـيق مع مراكز 
الصحـــة األولية لتجهيـــز المراكز 
للعمـــل علـــى  التســـعة  الصحيـــة 
مدار الســـاعة بمـــا يوفر التغطية 
الحـــاالت  لمباشـــرة  الطبيـــة 
بطـــب  المتعلقـــة  المســـتعجلة 

العائلة.
العطـــاء  مســـيرة  أن  وأكـــدت 
علـــى  تســـير  مســـتمرة وســـوف 
الرؤيـــة  ووفـــق  ثابتـــة  خطـــى 
الثاقبـــة التـــي تقـــوم علـــى رفـــع 
الخدمـــات  وكفـــاءة  جـــودة 
تقديـــم  وضمـــان  الصحيـــة 
أرقـــى المســـتويات مـــن الخدمة 
الصحيـــة والعالجية للمواطنين، 
لكي يبقى كما أشـــار ســـموه هذا 
القطـــاع دائمـــًا متطـــورًا ومؤهالً 
وأحـــدث  بالخدمـــات  ومعـــززًا 

التقنيات العالجية.

وزيرة الصحة: توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء تصب في مصلحة المواطنين والمرضى

االستعداد للبدء بتنفيذ أمر سموه بالتنسيق مع مراكز الصحة األولية

المنامة - بنا

رفع رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
بـــن  الشـــيخ محمـــد  الفريـــق طبيـــب 
الشـــكر  عظيـــم  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  إلـــى  واالمتنـــان 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة 
توجيهاتـــه  بإصـــدار  ســـموه  تفضـــل 
الكريمة بتقديـــم الخدمات على مدار 
24 ساعة في 9 مراكز صحية بمختلف 
محافظـــات المملكـــة، بمـــا يســـهم في 
تطويـــر واســـتدامة خدمـــات القطـــاع 
الصحـــي وتعزيـــز كفاءته وستســـاهم 
في تحقيق التغطية الصحية الشاملة 
وفق أعلى المعايير الصحية بما يعزز 
مـــن إنجـــازات المملكـــة علـــى صعيـــد 

التنمية المستدامة.
ونوه رئيـــس المجلس األعلى للصحة 
بالدعم واالهتمـــام الذي يلقاه القطاع 
الصحي من لدن عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، ومـــن لـــدن ســـمو ولـــي العهد 
لالرتقـــاء  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
بجـــودة الخدمـــات الصحيـــة المقدمة 
للمواطن والمقيم وبما يجسد أهداف 
مملكتنـــا  فـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
الغاليـــة، والتي ســـتمثل بال شـــك نقلة 
نوعيـــة تاريخيـــة لمســـيرة الخدمـــات 

الصحيـــة العريقـــة كمـــا تشـــكل ركيزة 
إضافيـــة مـــن ركائـــز النهضة الشـــاملة 
واإلنجـــازات الشـــامخة التـــي تحققها 
مملكتنـــا الغاليـــة في جميـــع الميادين 

والمستويات.
وأكـــد الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد 
بـــن عبدهللا آل خليفـــة أنه منذ صدور 
توجيهات صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، باشـــر 
المجلس األعلى للصحة بالتنسيق مع 
الجهـــات المعنيـــة باتخـــاذ اإلجراءات 
الالزمة للبدء بتنفيذ توجيهات سموه 
الحـــرص  تعكـــس  والتـــي  الســـديدة، 
علـــى  ســـموه  يوليـــه  الـــذي  الشـــديد 
سالمة وصحة المواطنين والمقيمين 

بمملكة البحرين.
لتطلعـــات  االســـتجابة  إّن  وقـــال 
المواطنيـــن نهـــج راســـخ فـــي مملكـــة 
البحريـــن، إذ أدخلت هذه التوجيهات 
الفرح والسرور إلى جميع المواطنين؛ 
لمســـتوى  تعزيـــًزا  ســـتمثل  كونهـــا 
الخدمـــات الصحيـــة المتميـــزة التـــي 
توفرها المملكة، وتخفف العبء على 
المستشـــفيات لكـــون مراكـــز الرعايـــة 
األولية تشـــكل البوابة األولى للتعامل 
مع األهالي، خصوًصا مع قرب تطبيق 
الضمان الصحي الوطني الذي يسعى 
لتحقيـــق اقصـــى درجـــات الرضـــا من 
معاييـــر  وفـــق  الصحيـــة  الخدمـــات 

الجودة والكفاءة والتنافسية.
الصحـــة  وزارة  تكليـــف  إلـــى  وأشـــار 
وإدارة مراكز الرعاية الصحية األولية 
البـــدء فـــي تجهيـــز المراكـــز الصحية 
التســـعة للعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة 
بمـــا يوفـــر التغطيـــة الطبية لمباشـــرة 
الحـــاالت المســـتعجلة المتعلقة بطب 
العائلـــة، إذ ســـيتم تصنيـــف الحـــاالت 
مبدئـــي  بشـــكل  الـــواردة ومباشـــرتها 
قبـــل تحويـــل الحـــاالت الطارئـــة إلى 
توفيـــر  ســـيتم  كمـــا  المستشـــفيات، 
ســـيارات إسعاف خارج بعض المراكز 

بالتعاون مع اإلسعاف الوطني.

رئيس “األعلى للصحة”: توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء أسعدت المواطنين

البدء بتجهيز المراكز الصحية التسعة للعمل على مدار الساعة

االثنين 3 مايو 2021 - 21 رمضان 1442 - العدد 4583

الشيخ محمد بن عبدالله

بأمـــر مـــن ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء... لتطويـــر الخدمـــات الصحيـــة



مجلـــس  أعضـــاء  مـــن  مجموعـــة  أعربـــت 
النواب عن استنكارهم وإدانتهم الشديدين 
إلدعـــاءات أعضـــاء البرلمـــان األوربي، عن 
تفشـــي الحـــاالت القائمة بفيـــروس كورونا 
في مركز اإلصالح والتأهيل، مشيرين إلى 
أنـــه ال يوجد حالًيا بالمركز أي حالة مصابة 
بالفيـــروس، إذ يتـــم دورًيـــا فحـــص جميـــع 
النـــزالء دون تمييز، مـــع توفير التطعيمات 
المجانيـــة، األمـــر الذي يؤكـــد جدية مملكة 
البحريـــن فـــي توفير رعاية صحيـــة كاملة 

للجميع.
علـــى  رًدا  رســـمية  رســـالة  فـــي  وأكـــدوا 
ادعاءات بعض أعضاء البرلمان األوروبي، 
ضـــرورة التعامل مع الموضـــوع في إطاره 
الصحيـــح ودون أي محاوالت للتســـييس، 
خصوصـــا أن مراكز اإلصالح والتأهيل في 
البحريـــن تفتـــح أبوابهـــا وبانتظـــام لجميع 
المنظمـــات الحقوقية، وترحـــب بأي زيارة 
لوفـــد البرلمـــان األوروبـــي لالطـــالع علـــى 
الصـــورة الصحيحـــة للبرلمـــان ولألوضـــاع 

العامة الحقوقية في البحرين.
النـــواب محمـــد  مـــن  الرســـالة كل  ووجـــه 
السيسي البوعينين، عيسى الدوسري، بدر 
الدوسري، غازي آل رحمة، فاطمة القطري، 
عمـــار البنـــاي، يوســـف الذوادي، وسوســـن 

كمال.
وجاء نص الرسالة كاآلتي:

تابعنـــا باهتمـــاٍم، بيانكـــم المنشـــور بتاريخ 
22 أبريـــل 2021، والمتضمـــن إعرابكم عن 
القلق العميـــق بشـــأن إدارة حكومة مملكة 
فـــي  فيـــروس كورونـــا  لتفشـــي  البحريـــن 

السجون، السيما سجن جو.
البحرينـــي  بالشـــأن  اهتمامكـــم  نقـــدر  وإذ 
ومتابعتكم لكل ما من شـــأنه تأكيد احترام 
حقوق اإلنســـان، فإننـــا وباعتبارنـــا أعضاء 
منتخبين من الشعب في مجلس البحرين 

النيابي، نؤكد على ما يلي:
الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  قامـــت  أواًل: 

والدفـــاع واألمن الوطنـــي بمجلس النواب 
وعـــدد مـــن أعضـــاء المجلـــس بزيـــارٍة إلى 
مركـــز إصـــالح وتأهيـــل النزالء فـــي “جو”، 
بالمركـــز  العـــام  الوضـــع  علـــى  واطلعـــت 
والخدمـــات المقدمة للنـــزالء واإلجراءات 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  المطبقـــة  االحترازيـــة 
فيـــروس كورونـــا، والتي ســـاهمت بشـــكٍل 
جاد فـــي احتواء المرض والســـيطرة على 

الوضع سريًعا وبشكٍل كبير.
ثانًيـــا: اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر 
لإلصـــالح  العامـــة  اإلدارة  طبقتهـــا  التـــي 
والتأهيل وبشـــكٍل اســـتباقي منـــذ ما يزيد 
عن عاٍم كامل، كانت فعالة في التعامل مع 
الموقـــف، وهو ما يؤكده الوضـــع الميداني 

الذي اطلعنا عليه خالل الزيارة.
ثالًثـــا: الوضـــع الصحـــي للنـــزالء مطمئـــن، 
التـــي كانـــت قائمـــة بفيـــروس  والحـــاالت 

كورونـــا تـــم نقلهـــا لخـــارج مركـــز اإلصالح 
والتأهيـــل لتلقي الرعاية فـــي أحد المراكز 

الطبية المتخصصة للحجر االحترازي.
اإلصـــالح  بمركـــز  يوجـــد  ال  حالًيـــا  رابًعـــا: 
والتأهيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا، 
تقـــوم  اإلصالحيـــة  المراكـــز  إدارة  إن  إذ 
دورًيـــا بإجـــراء فحوصـــات لكافـــة النـــزالء 
دون تمييـــز، مـــع توفيـــر كافـــة التطعيمات 
المجانية، األمر الـــذي يؤكد جدية المملكة 

في توفير رعاية صحية كاملة.
خامًســـا: نعتقـــد أنـــه مـــن األولـــى واألجدر 
قيامكـــم بإحصـــاء عـــدد الحـــاالت الُمصابة 
بفيروس كورونا في ســـجون دول االتحاد 
األوروبـــي، والتـــي يوجـــد لهـــا ممثلون في 
تلـــك  معالجـــة  علـــى  والعمـــل  برلمانكـــم، 
المشـــكلة ببلدانكم والتي فاقت الكثير من 

الدول النامية.

يتـــم  التـــي  المصـــادر  أن  نؤكـــد  سادًســـا: 
اســـتقاء المعلومات منها واالســـتناد عليها 
هـــي  البحريـــن،  فـــي  األوضـــاع  لمعرفـــة 
مصـــادر غيـــر دقيقـــة، وذلـــك نظـــًرا لحجم 
المعلومـــات المغلوطـــة والتي اســـتند على 
بيانـــه  فـــي  األوروبـــي  البرلمـــان  أساســـها 
وذلك مـــع زعمه لوجود مظاهرات شـــعبية 
فـــي الشـــوارع األمـــر الذي يمكـــن أن ينفيه 
أي مواطـــن ناهيـــك عـــن المجلـــس النيابي 

المنتخب.
ســـابًعا: نـــرى أنـــه لمـــن التجنـــي أن يزعـــم 
البرلمـــان األوروبي في بيانـــه وجود نزالء 
فـــي المراكز اإلصالحية تمت إدانتهم دون 
محاكمـــة، واألمر الذي ننفيه نحن كممثلين 
للشعب، فنحن أشـــد حرًصا على مواطنينا 
منكـــم ونعمـــل فـــي ســـعي دؤوب لتعزيـــز 
اآلليـــات  وتفعيـــل  الدســـتورية  المبـــادئ 

التـــي تحفـــظ حقـــوق اإلنســـان، فالحقائق 
التـــي رصدناها تؤكد عـــدم مصداقية تلك 
المزاعـــم فكل متهم فـــي كافة القضايا تتم 
محاكمتـــه محاكمـــة عادلة مـــع توفير كافة 
الضمانـــات التي تحقق العدالة وذلك ما تم 
تطبيقـــه فـــي كافـــة المحاكمـــات، خصوًصا 
مســـتقلة  ســـلطة  القضائيـــة  الســـلطة  وأن 
أو  كانـــت  تنفيذيـــة  ســـلطة  ألي  اليمكـــن 
تشـــريعية أن تتدخـــل في أعمال الســـلطة 
القضائيـــة، وذلك لضمان اســـتقالل ونزاهة 

القضاء مع تعزيز التعاون بينها.
ثامًنا: يجب على البرلمان األوروبي والذي 
هو نموذج واضح للديمقراطية أن يحترم 
وجـــود مجلـــس بحرينـــي منتخب بـــإرادٍة 
شـــعبية حرة وســـط انتخابـــات نزيهة وهو 
فقـــط مـــن ُيمثـــل البحريـــن وشـــعبها بكافة 
أطيافه، وال صـــوت داخلًيا كان أو خارجيا 

يعلو على صوت مجلس النواب البحريني 
المنتخـــب، وعلـــى البرلمـــان األوروبـــي أن 
يعزز التواصل الحقيقي مع مجلس النواب 
البحريني للتوُصـــل للحقائق من مصادرها 
الصحيحة وهو ما لم يتم؛ واستعاض عنه 
بااللتفـــات ألصـــوات النشـــاز واإلرهابييـــن 
الفاريـــن مـــن العدالـــة والتـــي تنقـــل صـــور 

أحادية متحاملة وغير واقعية.
أن  األوروبـــي  البرلمـــان  ونذكـــر  تاســـًعا: 
السلطة المنتخبة والتي تمثل كافة أطياف 
الشـــعب البحريني، كانت قد أرســـلت بيان 
يوضـــح الصـــورة الحقيقيـــة لألوضاع في 
البحريـــن دون تهويـــل من خـــالل االعتماد 
علـــى مصادر غيـــر نزيهة، بـــل بالعكس قام 
عـــدد كبير مـــن أعضاء المجلـــس المنتخب 
الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  وباألخـــص 
والدفـــاع واألمن الوطني التي فندت كافة 
البنود التي أشـــار إليها البرلمـــان األوروبي 
في بيانه السابق، والتي تبين عدم صحتها 

وعدم مطابقتها للواقع.
وأخيًرا فإننا وكأعضاء في مجلس النواب 
البحريني نتطلع إلى التعامل مع الموضوع 
فـــي إطـــاره الصحيـــح ودون أي محاوالت 
للتســـييس، خاصـــة وأن مراكـــز اإلصـــالح 
أبوابهـــا  تفتـــح  البحريـــن،  فـــي  والتأهيـــل 
الحقوقيـــة،  المنظمـــات  لكافـــة  وبانتظـــام 
ونرحب بأي زيارة لوفد البرلمان األوروبي 
لالطالع على الصـــورة الصحيحة للبرلمان 
ولألوضـــاع العامة الحقوقية في البحرين، 
مجلـــس  تربـــط  التـــي  العالقـــة  مؤكديـــن 
النـــواب البحريني بالبرلمـــان األوروبي هي 
عالقـــة احتـــرام متبادل ويطمـــح المجلس 
إلـــى تعزيـــز تلـــك العالقـــة ورفدهـــا آلفـــاق 
أرحـــب، إال أن التدخـــالت المســـتمرة فـــي 
الشـــؤون الداخليـــة للبحريـــن ومحـــاوالت 
فـــرض الوصايـــة علـــى الشـــعب البحرينـــي 
أمـــر  هـــو  منتخـــب  مجلـــس  يمثلـــه  الـــذي 

مرفوض جملة وتفصياًل.

محمد السيسي البوعينين

محرر الشؤون المحلية

ال تسيسوا ملف النزالء... والشعب البحريني يرفض وصايتكم عليه
ــان األوروبـــــي ــم ــرل ــب ــاء ال ــضـ ــلــهــجــة ألعـ ــدة ال ــديـ ــة شـ ــالـ ــون رسـ ــه ــوج 8 نــــواب ي
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موظفون ومديرو توظيف: “الوطني للتوظيف” فرصة ذهبية للباحثين عن عمل
مـــلء شـــواغر تتـــاءم مـــع التخصصـــات... الموظـــف المناســـب بالوظيفـــة المناســـبة

أكد موظفون مســتجدون ومديرو توظيف أهمية البرنامج الوطني للتوظيف في نســخته الثانية، الذي يســتهدف توظيف 25 ألف موظف في 
القطاع الخاص، واعتبروا أن البحرنة تمثل اليوم أولوية حكومية لتوفير الوظائف المناسبة للباحثين عن عمل.

وبينـــوا أن القطـــاع الخـــاص يعتبـــر 
أمـــام  وســـانحة  كبيـــرة  فرصـــة 
الباحثيـــن عن عمل رغـــم التحديات 
مؤكديـــن  والصحيـــة،  االقتصاديـــة 
أن مســـتقبل األعمـــال ســـيكون فـــي 
القطاع الخاص الذي يجب أن يلقى 
الدعم المستمر لكي يستطيع القيام 
بـــدوره فـــي دعـــم قطـــاع االقتصـــاد 
العمـــل  فـــرص  وتوفيـــر  واألعمـــال 

المختلفة.
وأوضحـــت زينب اإلســـكافي، مدير 
توظيف في إحدى شـــركات القطاع 
الخـــاص المعنيـــة بالتكنولوجيا، أنه 
مـــن خـــالل تجربتهـــا فـــي توظيـــف 
أن  وجـــدت  عمـــل  عـــن  الباحثيـــن 
ووصفتهـــا  جـــدا  ســـريعة  العمليـــة 
بالمناســـبة والناجحة، وقالت “هناك 
توظفـــوا  ممـــن  الخريجيـــن  بعـــض 
مـــن  واحـــدة  ســـنة  خـــالل  فعـــال 
التخـــرج، ونجـــد أن الباحثيـــن عـــن 
عمـــل يدخلـــون فـــي هـــذا البرنامـــج 
ويحصلـــون علـــى فرصتيـــن األولى 
فرصـــة  والثانيـــة  تدريـــب  فرصـــة 

توظيف، وهذه ميزة كبيرة”.
وبينت اإلســـكافي أن نسب البحرنة 
80 %، وعـــن  تفـــوق  الشـــركة  فـــي 
تجربتهـــا قالـــت “برأيـــي أن على كل 
باحث عن عمل أن يتوجه للتسجيل 
واالنضمـــام إلـــى البرنامـــج الوطني 
ونحـــن  مباشـــر،  بشـــكل  للتوظيـــف 
أصحـــاب األعمـــال نعطـــي الفرصـــة 
األولـــى للباحثيـــن عـــن عمـــل، أكثـــر 
مـــن الراغبيـــن في تغييـــر وظائفهم، 
والحمد لله كانت ردود الفعل جيدة، 
طلبـــات  علـــى  تحصـــل  والشـــركات 
التوظيف المناسبة خالل يوم واحد 

فقط”.
العباســـي،  منيـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
بإحـــدى  البشـــرية  المـــوارد  مديـــر 
شـــركات بيع الســـيارات، إنهم قاموا 

بتوظيـــف 15 باحثـــا عـــن عمل حتى 
اآلن. وعـــن تجربتهم قال “عملنا في 
البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف منـــذ 
فعمليـــة  سلســـة،  واألمـــور  البدايـــة، 
إنهاء اإلجـــراءات بيـــن وزارة العمل 
وصنـــدوق  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
العمـــل )تمكيـــن( ال تأخـــذ وقتـــا، مـــع 
المعامالت اإللكترونية التي ســـهلت 

الكثير من هذه اإلجراءات”.
وقال العباســـي “تبلغ نســـبة البحرنة 
يعتبـــر قطـــاع  30 %، ولكـــن  لدينـــا 
الكراجات والسيارات من القطاعات 
غيـــر الجاذبة بالنســـبة للباحثين عن 
عمـــل، فهنـــاك وظائـــف يعـــزف عنهـــا 
الكثيـــرون، ولكـــن ثمـــة توجـــه جيد 
للوظائـــف اإلدارية، كما توجد فرص 

توظيف كثيرة أمام الشباب”.
وبيـــن العباســـي أن عملية التوظيف 
تتم فـــي ظـــل تحديـــات اقتصادية، 
مســـتمرة،  اإلحـــالل  عمليـــة  ولكـــن 
توفرهـــا  التـــي  البيانـــات  وقاعـــدة 
الوزارة تتيح فرصة اختيار الموظف 
المناســـب للوظيفة المناســـبة، وقال 
“القطاع الخاص قطـــاع كبير متعدد 
ولكـــن  المســـتقبل  وهـــو  المجـــاالت، 
الشـــركات بحاجـــة إلـــى الدعـــم لكي 
تستمر وتواصل عملها في استيعاب 

أعداد الخريجين”.
إلى ذلـــك، قال حســـين العلـــي، وهو 
مسؤول الموارد البشرية والعالقات 
العامـــة بأحـــد مستشـــفيات القطـــاع 
الوطنـــي  البرنامـــج  أن  الخـــاص، 
للتوظيف قد أسهم في إيجاد فرص 
عمل نوعية أمام الشباب البحريني، 
العمـــل  لـــوزارة  الشـــكر  ونوجـــه 
ومنتســـبيها  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
علـــى جهودهـــم الكبيـــرة مـــن خالل 
عملية التنظيـــم، وترتيب المقابالت 

واختيار المؤهلين للوظائف.
وعـــن أهميـــة القطـــاع الخـــاص قال 

العلـــي “يكثـــر الحديـــث عـــن الشـــح 
في الوظائف بالنســـبة للباحثين عن 
عمـــل، ولكـــن من خـــالل تجربتي مع 
الوزارة، فهناك كثير من فرص العمل 
المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، 
وكثيـــر مـــن الوظائف المتاحـــة أمام 
الشـــباب، وفـــي المقابـــل ثمـــة كوادر 
فالبرنامـــج  للعمـــل،  فعـــال  مؤهلـــه 
الوطنـــي للتوظيف هو برنامج مميز 

ونشكر الجميع على إنجاحه”.
مـــن جهـــة أخـــرى، أكـــد الموظفـــون 
الوطنـــي  البرنامـــج  أهميـــة  الجـــدد 
للتوظيـــف الـــذي أتـــاح لهـــم فـــرص 
الحصول على وظائف تتناســـب مع 
تخصصاتهم وميولهم، فاختصاصية 
التجميل في إحدى شـــركات القطاع 
الخـــاص المعنيـــة بمجـــال التجميل، 
زينـــب العلوانـــي بينـــت نجاحها في 
الحصـــول علـــى وظيفة تتـــالءم مع 
شـــغفها فـــي عالـــم التجميـــل، وعـــن 
تجربتهـــا قالـــت “بـــدأت عملـــي فـــي 
وظيفـــة ال أحبهـــا، ولـــم أســـتمر فيها 
طويـــال، ثـــم ســـجلت فـــي البرنامـــج 
الوطني قبل ســـنة، وتم االتصال بي 
وعرض وظيفة تناسب اهتماماتي”.

الشـــباب  “أشـــجع  العلوانـــي  وقالـــت 
كثيرا على التســـجيل فـــي البرنامج 
الوطنـــي للتوظيـــف، فعملية البحث 
الشخصي صعبة جدا، ولكن الوزارة 
تقوم بالبحث عن الوظيفة المناسبة 
في نفـــس المجال وحســـب الميول، 

وهذا الجهد التنسيقي مهم جدا”.
يعمـــل  الـــذي  محمـــد جناحـــي،  أمـــا 
متخصصـــة  شـــركة  فـــي  محاســـبا 
بمجـــال التكنولوجيـــا، فتحـــدث عن 
الوطنـــي  البرنامـــج  فـــي  تجربتـــه 
فـــي  “ســـجلت  قائـــال  للتوظيـــف 
ديســـمبر  شـــهر  خـــالل  البرنامـــج 
الماضي وحصلت على الوظيفة في 
7 مارس من العـــام الجاري، ولكوني 

خريجا جديدا، استطعت ولله الحمد 
الحصول على وظيفة مناسبة خالل 
3 أشـــهر، وأشـــجع جميع الخريجين 
والباحثيـــن عن عمل التســـجيل في 
البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف، فهـــو 
يوفـــر فـــرص توظيـــف وتدريب في 

ذات الوقت”.
وأضاف جناحي “تجربتي في العمل 
فـــي القطاع الخـــاص أجدهـــا جيدة 
ومناســـبة، وثمـــة فرص كثيـــرة أمام 
الشـــباب، فـــكل وظيفـــة توفـــر قدرا 
مـــن الخبـــرة، وبالتالـــي يتـــم التدرج 
المســـتمر،  والتطويـــر  الوظيفـــي 
ومـــن هنا أجـــد أن البرنامج الوطني 

للتوظيف مهم جدا للشباب”.
وفـــي الســـياق ذاتـــه قالـــت زهـــراء 
وإعـــالم  ترويـــج  منســـق  العلـــوي، 
بإحـــدى شـــركات االتصـــال الرقمـــي، 
إلكترونـــي،  إعـــالم  خريجـــة  إنهـــا 
وحصلـــت فـــي بداية تخرجهـــا على 
تخصصهـــا،  تناســـب  ال  وظيفـــة 
وبالتالـــي لـــم تواصل العمـــل وظلت 
عاطلة عن العمل لمدة ســـنة واحدة، 
بعدهـــا قامـــت وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية بالبحـــث لها عن وظيفة 
أخـــرى تناســـب تخصصهـــا، وهذا ما 

تم فعال.
وتقـــول “حصلـــت على فرصـــة عمل 
مناســـبة، وتـــم توظيفي ســـريعا في 
المجـــال الذي درســـته والـــذي أرغب 
البرنامـــج  أن  وأجـــد  فيـــه،  بالعمـــل 
فرصـــة  يعتبـــر  للتوظيـــف  الوطنـــي 
أمام الشـــباب يجب عليهم اغتنامها 
والتوجه له مباشرة، فبخالف عملية 
البحـــث عن الوظيفة، فـــإن البرنامج 
يتكفل بعمليـــة الموائمة بين طلبات 
الشـــركات  واحتياجـــات  التوظيـــف 
للحصـــول علـــى أفضل الفـــرص، كما 
وتتـــم المتابعة أيضا بعـــد التوظيف 

لالطمئنان على كيفية سير العمل”.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

بشـــدة  البحريـــن  دانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة 
إطالق مليشـــيا الحوثي اإلرهابية طائرة مفخخة 
تجـــاه مدينـــة خميـــس مشـــيط بالمملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، فـــي اعتداء آثم يســـتهدف 
المدنييـــن اآلمنيـــن واألعيان والمنشـــآت المدنية، 
وإذ  الدوليـــة.  للقوانيـــن  ســـافًرا  انتهـــاًكا  ويمثـــل 
أشـــادت وزارة الخارجيـــة بكفـــاءة ويقظـــة قوات 

تحالـــف دعـــم الشـــرعية فـــي اليمن التـــي تمكنت 
مـــن اعتـــراض وتدميـــر الطائـــرة، فقـــد أكـــدت أن 
هذه االعمـــال اإلرهابية تعكس إصرار الميليشـــيا 
الحوثيـــة علـــى مواصلـــة اعتداءاتهـــا اآلثمة على 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ورفـــض الدعـــوات 
الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى 

حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق.

اإلرهاب الحوثي يعكس “رفض دعوات إنهاء الحرب”
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تتقدم

أرسة دار »                  «

بخالص التعازي واملواساة 

إىل الزميل

ابراهيــم النهـام

يف وفاة املغفور له بإذن الله

والـــــده
سائلني الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه الفردوس األعىل وأن يلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان

بسم الله الرحمن الرحيم

 غازي آل رحمةبدر الدوسريعيسى الدوسري

 فاطمة القطريعمار البنايسوسن كمال يوسف الذوادي
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