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الصحافة  يــوم  بمناسبة  الـــوزراء  مجلس  نــوه  ثم 
الــمــؤســســات  بــه  تضطلع  الــــذي  بـــالـــدور  الــبــحــريــنــيــة، 
في  الــعــامــلــون  البحرين  وأبــنــاء  الوطنية  اإلعــالمــيــة 
المجتمع،  تــوعــيــة  فـــي  واإلعـــــالم  الــصــحــافــة  مـــيـــدان 
مــســارات  مختلف  فــي  كــشــريــك  الــفــاعــل  وإســهــامــهــم 
مملكة  تشهدها  التي  المستدامة  والتنمية  التطوير 
البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة 

عاهل البالد المفدى.
بــعــدهــا أشـــــاد الــمــجــلــس بـــأمـــر صـــاحـــب الــســمــو 
الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء بــشــأن 
مراكز   ٩ فــي  ســاعــة   ٢٤ مـــدار  على  الــخــدمــات  تقديم 
الصحية  الــخــدمــات  تحسين  فــي  وأهــمــيــتــه  صــحــيــة، 
الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن، وتــحــقــيــق الــتــطــلــعــات الــتــي 
والتشريعية  التنفيذية  الــســلــطــتــان  حــولــهــا  تلتقي 
ألبناء  والعالجية  الصحية  االحــتــيــاجــات  تلبية  فــي 
المعنية  الجهات  اتخاذ  على  المجلس  وأكد  الوطن، 
سرعة  لضمان  والتنسيقية  الفنية  اإلجــراءات  لكافة 

التنفيذ.
بـــعـــد ذلــــــك، نـــــوه مــجــلــس الـــــــــوزراء بـــمـــا أظـــهـــره 
عــمــال الــبــحــريــن مــن حـــرص عــلــى الــبــذل والــعــطــاء، 
الظروف  مختلف  في  والتميز  اإلنجاز  على  وقــدرات 
والتحديات، مشيدًا المجلس بمناسبة اليوم العالمي 
المقدرة  وإسهاماتهم  البحرين  عمال  بــدور  للعمال، 
ضمن الجهود الوطنية لفيروس كورونا (كوفيد-١٩).
مملكة  الــمــجــلــس دعــــم  جـــانـــب ذلــــك أكــــد  إلــــى 
الشقيقة  اإلسالمية  باكستان  لجمهورية  البحرين 
في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-١٩) وتداعياته، 
وقـــــرر الــمــجــلــس إرســــــال مـــعـــدات طــبــيــة وُأكــســجــيــن 

لــبــاكــســتــان لــدعــمــهــا فـــي مــواجــهــة الـــظـــرف الصحي 
الحالي وتجاوزه.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على 
جدول أعماله وقرر ما يلي:

أوًال: الموافقة على المذكرات التالية:
مذكرة بشأن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، 
وزير  رفعها  فيه،  واالستثمار  الغذائي  األمــن  بتعزيز 
الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وتــتــضــمــن إطــــالق ٦ 
مــبــادرات  ضمن  الــزراعــي،  للتطوير  وطنية  مــشــاريــع 
الغذائي  األمــن  تحقيق  تستهدف  متعددة  حكومية 
وتــأمــيــن الـــغـــذاء واســتــدامــتــه ورفــــع نــســبــة االكــتــفــاء 

الذاتي ودعم المزارع البحريني.
التنموية  لــلــمــشــاريــع  الــــوزاريــــة  الــلــجــنــة  مـــذكـــرة 
العقاري  التطوير  مــشــاريــع  حــول  التحتية  والبنية 

ومرئياتها بهذا الشأن.
مـــذكـــرة الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة لـــلـــشـــؤون الــقــانــونــيــة 
بين  المبرمة  االتــفــاقــيــة  تمديد  بــشــأن  والتشريعية 
المتحدة  األمــم  وبرنامج  المستدامة  الطاقة  هيئة 
التعاون  االتفاقية  وتــعــزز  واحـــد،  عــام  مــدة  اإلنــمــائــي 
والــمــســارات  المستدامة  الــطــاقــة  فــي  الجانبين  بين 

االقتصادية واالجتماعية.
مـــذكـــرة الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة لـــلـــشـــؤون الــقــانــونــيــة 
اقتراحات   ١٠ على  الحكومة  ردود  بشأن  والتشريعية 
برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب.

 ثم استعرض المجلس المواضوع التالي:
- مذكرة وزير العمل والتنمية االجتماعية بشأن 
 ٢٠٢١ عــام  في  تنفيذها  يجري  التي  العمل  أولــويــات 

وفقًا لبرنامج الحكومة. 
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رأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
األسبوعي  االعتيادي  االجتماع  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي 

لمجلس الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.
وفي مستهل الجلسة أشاد مجلس الوزراء بالرسالة السامية 
الــتــي وجــهــهــا حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 

لحرية  العالمي  اليوم  بمناسبة  المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل 
الصحافة، وما تضمنته من تقدير لدور اإلعالم الوطني كشريك 
صاحب  بقيادة  البحرين  لفريق  الوطنية  الجهود  ضمن  فــاعــل 
مواجهة  فــي  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  الملكي  السمو 

فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بالجهود  دائــًمــا  تــزدهــر  الــوطــن  نــمــاء  مسيرة  أن 
المخلصة والعقول المبدعة ألبناء البحرين في 
كل مجال، الذين يعملون ليل نهار حاملين راية 
قبول التحدي واإلصرار لبلوغ الغايات المنشودة 
نحو مستقبٍل أكثر إشراًقا للجميع، منوًها سموه 
للتوجهات  المتقن  التنفيذ  اســتــمــرار  بأهمية 
البحرين  فريق  بــروح  للحكومة  االستراتيجية 
التنموية  المسيرة  أهـــداف  يحقق  بما  الــواحــد 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة  الشاملة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس -عن ُبعد- 
عدًدا من المسؤولين الذين تم تعيينهم حديًثا، 
السامية  الملكية  بالثقة  ســمــوه  هــنــأهــم  حــيــث 
لهم  متمنًيا  الجديدة  مناصبهم  في  بتعيينهم 
ضــرورة  إلــى  مشيًرا  مهامهم،  أداء  فــي  التوفيق 

أساًسا  المواطن  على  باالرتكاز  العمل  مواصلة 
العمل  تقييم  بــأن  ســمــوه  مــنــوًهــا  الــجــهــود،  لكل 
أن  ومؤكًدا  األقــوال،  وليس  اإلنجاز  وفق  سيكون 
المناصب  في  الجديدة  الكفاءات  ضخ  مواصلة 
تحقيق  فــي  لــإلســهــام  يــأتــي  التنفيذية  اإلداريــــة 
التطلعات  وفق  الحكومي  العمل  استراتيجيات 
الـــمـــنـــشـــودة بــأعــلــى مــعــايــيــر الــــجــــودة والــتــمــّيــز 
الحالية  الــمــرحــلــة  متطلبات  مــع  يتناسب  بــمــا 
والــمــســتــقــبــلــيــة ومـــا تــتــطــلــبــه مـــن طـــمـــوٍح وعـــزٍم 
لتحقيق ما يصب في صالح الوطن والمواطنين.
المعّينون  المسؤولون   أعــرب  جانبهم،  من 
السامية  الملكية  بالثقة  اعتزازهم  عن  حديثًا 
وشكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه 
مــن حـــرص عــلــى تــعــزيــز االســتــثــمــار فــي الــكــوادر 
الوطنية ومواصلة تطوير الجهاز الحكومي على 

األصعدة كافة.
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آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بعث 
خليفة عاهل البالد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا، وذلك بمناسبة ذكرى يوم 
الدستور لبالده. أعرب جاللته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته 

له موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
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آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  بعث 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة 
وذلــك  بــولــنــدا،  جمهورية  رئــيــس  دودا  أنــدريــه  الرئيس  فخامة 
عن  فيها  ســمــوه  أعـــرب  لــبــالده.  الــدســتــور  يــوم  ذكـــرى  بمناسبة 
بهذه  والــســعــادة  الــصــحــة  مــوفــور  لــه  وتمنياته  تهانيه  خــالــص 

المناسبة الوطنية.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
مورافيتسكي  ماتيوس  السيد  إلى  مماثلة  تهنئة  برقية  الوزراء 

رئيس وزراء جمهورية بولندا.

التقى سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار 
األمن الوطني قائد الحرس الملكي أمس، عبر االتصال المرئي بالفريق 
بالقيادة  البحرية  المشاة  قــوات  قائد   «CARL MUNDY» ماندي  كــارل 

المركزية األمريكية.
الحرس  قائد  الوطني  األمــن  مستشار  سمو  أشــاد  االتــصــال  وخــالل 

الملكي بعمق العالقات الوثيقة التي تربط مملكة البحرين مع الواليات 
المتحدة األمريكية وما تشهده من تطور على مختلف األصعدة، والتي 
كافة  في  متميزة  صداقة  عالقات  من  البلدان  تشهده  ما  إطــار  في  تأتي 
بين  الــدفــاعــي  و  العسكري  بالتعاون  منها  يتعلق  مــا  خــاصــة  الــمــجــاالت 

البلدين الصديقين.
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| الفريق كارل ماندي.| سمو الشيخ ناصر بن حمد.



أكــــد الــســفــيــر الــصــيــنــي فـــي الــبــحــريــن 
البحرينية  الــحــكــومــة  أن  اهللا  حــبــيــب  أنــــور 
بــذلــت جـــهـــوًدا دؤوبـــــة فـــي تــحــســيــن ظـــروف 
حقوق  وحــمــايــة  والتأهيل  اإلصـــالح  مــراكــز 
اإلنــــســــان لـــلـــنـــزالء عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل، 
كبيرة  إنـــجـــازات  تحقيق  اســتــطــاعــت  وأنــهــا 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، مــضــيــفــا عـــقـــب زيـــارتـــه 
عدد  رفقة  والتأهيل  اإلصــالح  لمراكز  أمس 
الواقعية  األحـــوال  شاهد  أنــه  الــســفــراء  مــن 
المهنية  اإلدارة  نظام  مثل  اإلصالح  لمراكز 
الدقيقة،  والمعاملة  المتميزة  والــمــرافــق 
هـــذا أقـــوى دلــيــل عــلــى نــجــاح الــبــحــريــن في 

حماية النزالء.
الحكيمة  القيادة  ظــل  فــي  أنــه  وأضـــاف 
حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  مــن 
بن عيسى آل خليفة، فإن حكومة البحرين 
الحقوق  على  للحفاظ  سعيها  دومــا  تثبت 
مستويات  وتحسين  للمواطنين  األساسية 
معيشة الشعب بشكل مستمر، وتكفل جميع 
الـــحـــقـــوق لــمــخــتــلــف األجــــنــــاس واألعـــــــراق 

مشيرا  البحرين،  في  الدينية  والمعتقدات 
المتنوعة  االجتماعية  القيمة  هذه  أن  الى 
والـــمـــتـــســـامـــحـــة أحـــــــد أســـــــس االســــتــــقــــرار 
والتنمية على المدى الطويل في البحرين.

كورونا  جائحة  تفشي  منذ  أنه  وأضــاف 
اتـــخـــذت الــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة الــتــدابــيــر 
االحـــــتـــــرازيـــــة الـــعـــلـــمـــيـــة وقـــــدمـــــت الـــعـــالج 
والـــلـــقـــاحـــات مـــجـــاًنـــا لــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن 

واألجــــــانــــــب وهــــــــذا لـــيـــس فـــقـــط لــحــمــايــة 
الــحــقــوق األســاســيــة لــلــحــيــاة والــصــحــة في 
مــجــال حــقــوق اإلنـــســـان، بـــل أيـــًضـــا تعكس 
اإلنــســانــيــة الــدولــيــة بــشــكــل كــامــل، وهـــو ما 
بجهود  الدولي  واالعتراف  التقدير  يعكسه 
اتخذتها  الــتــي  اإلجــــــراءات  وأن  الــبــحــريــن، 
تجاه  الداخلية  ووزارة  البحرينية  الحكومة 
مراكز اإلصالح والتأهيل من تدابير خاصة 
وحقوقهم،  الــنــزالء  صحة  تحفظ  وكــامــلــة 
المملكة  نــجــاح  تــؤكــد  السجن  إدارة  ونــظــام 
في إدارة األزمة خالل فترة تفشي الجائحة.

بـــدوره أشـــاد كــاي ثــامــو بــوكــمــان، سفير 
مملكة  لــدى  االتــحــاديــة  ألمانيا  جمهورية 
فرصة  كانت  أنها  مؤكدا  بالزيارة  البحرين 

طيبة لتبادل اآلراء.
صفحته  على  األلماني  السفير  وكتب 
الــرســمــيــة بــمــوقــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
«تــويــتــر» عــن الـــزيـــارة: كــانــت إحــاطــة الــيــوم 
في  األســئــلــة  وطـــرح  لــلــتــبــادل  طيبة  فــرصــة 

إطار حوار يتواصل.

بدعوة  البحرينية  الصحفيين  جمعية  إدارة  مجلس  أشاد 
مملكة  فــي  الــمــعــتــمــديــن  الــســفــراء  مــن  لــعــدد  الــداخــلــيــة  وزارة 
الطالعهم  «جو»،  في  والتأهيل  اإلصالح  مركز  لزيارة  البحرين 
والرعاية  والخدمات  المركز،  في  النزالء  أوضــاع  حقيقة  على 

المقدمة لهم.
دعمها  بــيــان،  فــي  السيد  عهدية  المجلس  رئيسة  وأكـــدت 
لكافة الخطوات من الجهات المعنية لعكس الصورة الحقيقية 
لمملكة البحرين، واألوضاع كما هي في ملفات حقوق اإلنسان 

والسجناء والرعاية الصحية واالجتماعية.
مملكة  لــدى  المعتمدين  الـــدول  ســفــراء  أن  على  وشـــددت 
البحرين سينقلون األوضاع كما هي إلى بلدانهم، وعلى عكس 
ما تدعيه بعض المنظمات التي تدعي العمل بحقوق اإلنسان، 
والتي  وغيرها،  الجزيرة  قناة  أمثال  الفتنة،  وقنوات  المأجورة 
السياسية  والمكتسبات  البحرين  مملكة  استهداف  على  دأبت 
والــحــقــوقــيــة وغــيــرهــا الــتــي جــــاءت ضــمــن الــعــهــد اإلصــالحــي 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 

عاهل البالد المفدى.
وبّينت رئيسة جمعية الصحفيين أن إدارة فريق البحرين 
بــرئــاســة صــاحــب الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة، ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس الــــــوزراء، لـــألوضـــاع خــالل 
وبــشــهــادات  الــــدول،  بين  بــه  يحتذى  مــثــاًال  كــان  كــورونــا  جائحة 

دولية.
البحرين  فــي  والتأهيل  اإلصـــالح  مــراكــز  نـــزالء  إن  وقــالــت 
يــحــظــون بــكــافــة حــقــوقــهــم والـــرعـــايـــة الــنــفــســيــة واإلصــالحــيــة 
والطبية وفق معاهدات واتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية ذات 
الصلة، مشددة على أن البحرين تقدم المزيد من خالل أنظمة 

وقوانين مبتكرة مثل نظام العقوبات والتدابير البديلة.
اإلنجازات  هذه  مثل  تنقل  ال  المعادية  القنوات  أن  وأكــدت 
التي ترفع من سمعة البحرين، بل تنشر األخبار المضللة التي 

معها  تتفق  التي  المعادية  اإلرهابية  الجماعات  بعض  تنشرها 
في األجندات ضد البحرين.

بها  تقوم  التي  اإلجــــراءات  كافة  بتأييد  بيانها  واختتمت 
الجهات المعنية لعكس صورة األوضاع الحقيقية في المملكة 

من دون تشكيك أو تأويل أو تضليل.
وفد  زيـــارة  أن  البحرينية  الحقوقيين  جمعية  أكـــدت  كما 
من عدد من السفراء الغرب والعرب لمركز اإلصالح والتأهيل 
وتبرز  الداخلية  وزارة  بها  تتحلى  التي  الشفافية  قيم  تعكس 

بجالء تام ان حقوق السجناء والمحتجزين مكفولة.
وبينت الجمعية في بيانها أن «المعايير الدولية للسجناء 
األدنى  الحد  هي  المتحدة  األمــم  أقرتها  والتي  والمحتجزين 
اإلصالح  مركز  لنزالء  البحرين  مملكة  تمنحه  الذي  للحقوق 

قيم  أعلى  تحقق  البحرين  مملكة  أن  يعني  ما  وهــو  والتأهيل 
احترام حقوق السجناء».

وتحقق  الــغــمــوض  وعـــدم  االنــكــشــاف  إن  الجمعية  وقــالــت 
دائمة  سمات  هــي  المسجونين  وأوضـــاع  بــأحــوال  اليقين  فكرة 
وقيم راسخة في مملكة البحرين لوجود فهم تام لكون ان نزالء 
الخارجي  العالم  مع  التواصل  حقهم  من  والتأهيل  اإلصــالح 
وهـــو مــا تــوفــره بــاســتــمــرار وزارة الــداخــلــيــة وذلـــك حــق مصون 
على  االطــالع  وحتى  المحلية  واآللــيــات  وأهلهم  ولذويهم  لهم 
اوضاعهم متاح لجهات خارجية كل ذلك في إطار نظم تشغيل 
السجون في مملكة البحرين وهو ما يقرره الدستور بأن تكون 
واجتماعية  صحية  برعاية  تحظى  والتوقيف  السجن  اماكن 

وتحت رقابة وهو ما بينه قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل.
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قـــاد ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
جــهــوًدا  ورعــــاه  اهللا  حــفــظــه  خليفة  آل  حــمــد 
مميزة في مواجهة كورونا والتعافي من آثار 
واجتماعًيا  واقتصادًيا  صحًيا  الجائحة  هذه 
العشرات  سموه  وأطلق  وإصـــرار  عزيمة  بكل 
بحرفية  الزمن  سموه  وسابق  المبادرات  من 
وشــجــاعــة لــمــواجــهــة تــحــدي الــكــورونــا، فأمر 
ســـمـــوه بـــإقـــامـــة الــمــســتــشــفــيــات الــمــيــدانــيــة 
وتــوفــيــر مـــراكـــز الــفــحــص والــتــحــصــيــن الــتــي 
تــقــدم خــدمــاتــهــا الــراقــيــة وفـــق أعــلــى درجـــات 
موضع  الجهود  هذه  وكانت  والدقة  التنظيم 
إشــــادة وتــقــديــر الــعــالــم ومــنــظــمــاتــه الــدولــيــة 
الصحة  منظمة  مقدمتها  وفــي  والمختصة 

العالمية. 
وحـــــرص صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى تذليل 
الـــعـــقـــبـــات واآلثـــــــــار الــســلــبــيــة لـــلـــوبـــاء عــلــى 
بحزمة  والــتــجــاريــة  االقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات 
مــــــبــــــادرات ســـــاعـــــدت عـــلـــى الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
سموه  أصـــر  كــمــا  لــلــوبــاء،  الثقيلة  التبعيات 
على أن يجنب المواطن أوًال اآلثار والتبعيات 
فوجه  الــفــيــروس،  هــذا  انــتــشــار  عــن  الناجمة 
سموه إلى صرف اإلعانات للمواطنين ممثلة 
والماء  الكهرباء  لرسوم  الحكومة  تحمل  في 
والبلدية ووقف تحصيل القروض دون فوائد 
وغــيــرهــا مـــن أوجــــه الـــدعـــم الــمــالــي السخي 
والمقيمين  المواطنين  كافة  يستذكره  الذي 

بالتقدير واالمتنان لسموه. 
وقــــد نــجــحــت ســيــاســات صــاحــب الــســمــو 
الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي 
فـــي تــســطــيــح مــنــحــى اإلصـــابـــات بــالــفــيــروس 
بــتــلــك الــجــهــود الــمــضــنــيــة والــمــكــلــفــة الــتــي 
تبنتها الحكومة ونفذتها أجهزتها المختلفة 
السمو  صاحب  من  ومستمر  مباشر  بإشراف 
الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي 
وتسخير كافة اإلمكانات لمواجهتها، وحينما 
أصــبــحــنــا عــلــى وشــــك اجـــتـــيـــاز آثـــــار األزمــــة 
وتخطي تبعياتها، تهاون لألسف البعض من 
بــاإلجــراءات  االلــتــزام  بــعــدم  المجتمع  أفـــراد 
وممارسات  بسلوكيات  واالحترازية  الوقائية 
أضـــــــرت بـــجـــهـــود الـــحـــكـــومـــة لـــنـــجـــد مــنــحــى 
البتة  يــتــنــاســب  ال  بــشــكــل  يــرتــفــع  اإلصـــابـــات 
مواجهة  في  ومنجزاتها  البحرين  جهود  مع 

الجائحة والحد من انتشارها.
نتساهل،  وال  نتراخى  أال  جميًعا  علينا 
ولو للحظة، في التقيد باإلجراءات الوقائية 
وسالمة  صحتنا  على  للحفاظ  واالحترازية 
سلًبا  تــتــأثــر  أن  دون  والــحــيــلــولــة  مجتمعنا 
رسمتها  الــتــي  الـــرائـــدة  الــنــمــوذجــيــة  الــصــورة 
التكاتف  في  وشعًبا  وحكومة  قيادة  البحرين 

والتعاون الجتياز وباء كورونا وآثاره.
الملكي  السمو  صاحب  جهود  اهللا  بــارك 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة 
سموه  سينجح  ويقينا  للجائحة،  التصدي 
بإذن اهللا ألنه يحب التحدي ويعشق اإلنجاز 
فــــي تــســطــيــح مــنــحــنــى اإلصـــــابـــــات مـــتـــى مــا 
واصلنا كمواطنين ومقيمين القيام بواجبنا 
بـــااللـــتـــزام الــمــحــكــم والـــدقـــيـــق بــالــتــعــلــيــمــات 
االحترازية والوقائية وخاصة ونحن مقبلون 

على عيد الفطر السعيد. 
حفظ اهللا البحرين بقيادة ملكنا المفدى 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
الساهر  ورعــاه  اهللا  حفظه  خليفة  آل  عيسى 
على راحة شعبه وازدهــاره والــذي سخر كافة 
من  كــل  وســالمــة  صحة  لضمان  اإلمــكــانــيــات 

يقيم على أرض هذا الوطن.

AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó``¡``©dG »``dh ƒ````ª°S ≥``°ûY
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 بقلم:
د.  ياسر بن عيسى الناصر

وزارة  مـــن  دعـــــوة  عــلــى  بـــنـــاء 
السفراء  من  عدد  قام  الداخلية، 
المعتمدين لدى مملكة البحرين، 
ُعمان «عميد  سلطنة  سفير  وهم 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي» وســفــراء 
ألمانيا  الشعبية،  الصين  من  كل 
المتحدة،  المملكة  االتــحــاديــة، 
بأعمال  والقائم  ايطاليا،  فرنسا، 
ســــــفــــــارة الــــــــواليــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ومـــــســـــؤول الـــــشـــــؤون الــقــنــصــلــيــة 
ورئيس  االتحادية  روسيا  بسفارة 
مــــنــــدوبــــيــــة االتــــــحــــــاد األوروبــــــــــي 
المقيم  المملكة  لـــدى  الــمــعــيــن 
منظمة  بعثة  ورئــيــس  بــالــريــاض 

الــــهــــجــــرة الـــــدولـــــيـــــة والـــمـــنـــســـق 
األمــم  ألنشطة  بــاإلنــابــة  المقيم 
المتحدة، بزيارة لمركز اإلصالح 
والتأهيل في «جو»، حيث اطلعوا 
عـــلـــى اإلجـــــــــــــراءات والــــخــــدمــــات 
الـــتـــي يــقــدمــهــا مـــركـــز اإلصـــــالح 
مقدمتها  وفي  للنزالء  والتأهيل 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــمــتــكــامــلــة 
التي تتم على مدار الساعة وفي 
ظـــل تــطــبــيــق دقـــيـــق لــــإلجــــراءات 
االحـــتـــرازيـــة لــمــكــافــحــة فــيــروس 
كــــورونــــا، وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق قــام 
مرافق  من  عــدد  بــزيــارة  السفراء 
العيادة  منها  والتأهيل  اإلصــالح 

الـــطـــبـــيـــة والــــمــــبــــانــــي ومــنــطــقــة 
الـــــزيـــــارات وآلــــيــــة قـــيـــام الـــنـــزالء 
من  وغيرها  بأهاليهم  باالتصال 

الخدمات المقدمة.
بن  ناصر  الشيخ  أطلع  وقــد 
وكــيــل  خــلــيــفــة  آل  عــبــدالــرحــمــن 
على  الــســفــراء  الــداخــلــيــة،  وزارة 
اإلجراءات االحترازية والخدمات 
المقدمة للنزالء، تطبيقا لقانون 
مـــؤســـســـة اإلصـــــــــالح والـــتـــأهـــيـــل 
بــاإلضــافــة  التنفيذية،  والئــحــتــه 
اإلصالح  بمركز  العمل  سير  إلى 
والـــتـــأهـــيـــل وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
بأعلى مستويات الكفاءة في ظل 

الحالية،  االستثنائية  الــظــروف 
الــداخــلــيــة،  وزارة  أن  إلـــى  مــنــوهــا 
ماضية في إنفاذ القانون والعمل 
على تعزيز حقوق اإلنسان، حيث 
االلتزام  من  أبعد  هو  لما  خطت 
بمبادئها إلى تعزيز ثقافة حقوق 

اإلنسان في العمل الشرطي.
وزارة  وكـــــيـــــل  واســـــتـــــعـــــرض 
الـــداخـــلـــيـــة، الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
إتاحة  إلى  مشيرا  بها،  المعمول 
لــــقــــاح فــــيــــروس كـــــورونـــــا مــجــانــا 
حيث  للنزالء،  اختياري  وبشكل 
قـــامـــوا  مـــمـــن   ٪١٠٠ تــطــعــيــم  تــــم 

بتسجيل أسمائهم.

الداخلية  وزارة  وكيل  وأشـــار 
إلـــى أن االتـــصـــاالت بــيــن الــنــزالء 
وأهاليهم، قائمة ولم يتم قطعها 
والــتــأهــيــل،  اإلصـــــالح  مــركــز  وأن 
مفتوح أمام الجهات والمؤسسات 
العاملة في مجال حقوق اإلنسان 
الوطنية  الــمــؤســســة  بينها  ومـــن 
العامة  واألمانة  اإلنسان  لحقوق 
لــلــتــظــلــمــات ومـــفـــوضـــيـــة حــقــوق 
وغيرها،  والمحتجزين  السجناء 
وغير  معلنة  بزيارات  تقوم  والتي 
النزالء  تلقي  من  للتأكد  معلنة 

للخدمات المنصوص عليها. 
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اســتــقــبــلــت مــــاريــــا خــــــوري رئـــيـــســـة الــمــؤســســة 
الوطنية لحقوق اإلنسان، بحضور المستشار ياسر 
مارغريت  للمؤسسة،  الــعــام  األمــيــن  شاهين  غانم 
المتحدة  الــواليــات  ســفــارة  بأعمال  القائم  نـــاردي 
األمريكية لدى مملكة البحرين، وسولماز شريفي 
إطــار  فــي  وذلــك  الــســفــارة،  فــي  السياسي  المسؤول 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة  بين  الــدائــم  الــتــعــاون 

اإلنسان والسفارة األمريكية في المملكة.
وخـــالل الــلــقــاء، تطرقت خـــوري إلــى الــزيــارات 

الميدانية التي قامت بها المؤسسة مؤخرا لمركز 
على  والتأهيل في منطقة جو واالطــالع  اإلصــالح 
الالزمة،  الوقائية  والتدابير  االحترازية  اإلجراءات 
كــمــا تـــطـــرق الـــطـــرفـــان إلــــى عــــدد مـــن الــمــواضــيــع 
مواصلة  وأهمية  المشترك  االهتمام  ذات  األخــرى 
وقد  والسفارة،  المؤسسة  بين  والتنسيق  التعاون 
أعربت خوري عن تمنياتها أن يستمر التنسيق في 
في  الحاصل  والتقدم  الحقوقية  اإلنــجــازات  نقل 

مجال حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.
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أكدت لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب أن السجل الحقوقي الحافل 
والتقدم  واالهتمام،  الرعاية  يشهد  الــذي  البحرين،  مملكة  في  باإلنجازات 
ظل  في  الدولية،  المعايير  مع  وتوافقا  الوطنية،  للتشريعات  وفقا  والتطور، 
المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
للعالم أجمع، وما يشكله  البالد المفدى، يستحق أن يبرز  آل خليفة عاهل 
الداخلية  وزارة  تبذله  ومــا  والــقــطــاعــات،  الــمــجــاالت  كــل  فــي  بــارز  حــرص  مــن 
خصوصا، من إجراءات متميزة في رعاية لحقوق النزالء في مركز اإلصالح 

والتأهيل، وتوفير كل الرعاية الالزمة لهم.
مــشــيــدة الــلــجــنــة بــالــزيــارة الــمــيــدانــيــة الــتــي قـــام بــهــا عـــدد مــن الــســفــراء 
«جو»،  في  والتأهيل  اإلصــالح  مركز  إلى  البحرين،  مملكة  لدى  المعتمدين 
بــنــاء عــلــى دعـــوة مــن وزارة الــداخــلــيــة، واالطــــالع عــن قـــرب، عــلــى الــخــدمــات 
الصحية  الرعاية  على  والــوقــوف  للنزالء،  المركز  يقدمها  التي  المتكاملة 

المرافق  من  عــدد  وزيــارة  كــورونــا،  فيروس  لمكافحة  االحترازية  واإلجـــراءات 
باالتصال  النزالء  قيام  وآلية  الــزيــارات  ومنطقة  والمباني  الطبية  كالعيادة 
بأهاليهم وغيرها من الخدمات، تطبيقا لقانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل 

والئحته التنفيذية.
العديدة  الــزيــارات  سياق  فــي  تأتي  الــزيــارة،  هــذه  أن  إلــى  اللجنة  مشيرة 
لديها  لــيــس  الــبــحــريــن  مملكة  بـــأن  تــأكــيــدا  المعنية،  للجهات  والــمــفــتــوحــة 
االهتمام  حجم  يكشف  المركز  فــي  للنزالء  الــرعــايــة  واقـــع  وأن  تخفيه،  مــا 
والحرص، الذي يفند كل المغالطات والشائعات التي تطلقها بعض الجهات 
البرلمانيين  بعض  من  صدرت  التي  الدقيقة  غير  والتصريحات  الخارجية، 
األوروبيين والمنظمات، التي تستقي معلوماتها من تلك الجهات المناوئة.

معربة اللجنة عن بالغ اعتزازها ودعمها لجهود وزارة الداخلية، في إنفاذ 
حقوق  ثقافة  وتعزيز  اإلنــســان،  حقوق  ورعاية  المجتمع،  وحماية  القانون، 

اإلنسان في العمل الشرطي، مؤكدة االهتمام النيابي والتعاون الحكومي في 
دعم تطوير منظومة حقوق رعاية النزالء.

وأوضحت اللجنة، أن زيارة عدد من السفراء لمركز اإلصالح والتأهيل، من 
شأنه أن يسهم في إيصال الرسالة الصحيحة والموضوعية إلى المؤسسات 
في  والحقوقية  البرلمانية  والشخصيات  اإلعــالمــيــة  والــجــهــات  الحقوقية 
بالدهم، فيما يحصل في المركز من إجراءات، وما يناله النزالء من خدمات 
ورعاية صحية على مدار الساعة، وجهود مضنية في توفير العناية الطبية 
وأن  الــنــزالء،  بين  قائمة  حالة  أي  توجد  ال  وأنــه  كــورونــا،  فــيــروس  لمواجهة 
واقع الخدمات الحقوقية والصحية والرعاية المتكاملة للنزالء داخل مركز 
غير  ويــشــاع  يــثــار  مــا  كــل  أن  يــؤكــد  البحرين،  مملكة  فــي  والتأهيل  اإلصـــالح 
صحيح إطالقا، وإنه محض افتراء وتجٍنٍ ألهداف وغايات من تلك الجهات 

التي دأبت على نشر المغالطات والمعلومات الخاطئة.

á«ë°üdG äÉeóîdGh á«bƒ≤ëdG äGAGôLE’G ™bGh ócDƒJ á«∏NGódG IQGRh IQOÉÑe :ÜGƒædG á``«bƒ≤M

أشـــــــــاد الـــــمـــــرصـــــد الـــعـــربـــي 
لــحــقــوق اإلنــــســــان بــــزيــــارة عــدد 
لــدى  المعتمدين  الــســفــراء  مــن 
مملكة البحرين لمركز اإلصالح 
والـــتـــأهـــيـــل فـــي جـــو بــالــمــمــلــكــة، 
الــخــطــوة  هــــذه  أن  إلــــى  مـــشـــيـــرًا 
الــتــي جـــاءت بــدعــوة مــن مملكة 
شجاعة  كمبادرة  تأتي  البحرين 
في  مــفــتــوحــة  األبـــــواب  أن  تــؤكــد 
من  لــالطــالع  الــبــحــريــن  مملكة 
اإلنسان  حقوق  وضــع  على  كثب 
عــــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا ومــــــــا تـــقـــدمـــه 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــلــمــواطــنــيــن 
بحسب  خدمات  من  والمقيمين 
الــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة فـــي مــجــال 

حقوق اإلنسان.
وأكد المرصد في بيان له أن 
هذه الدعوة التي أتاحت الفرصة 
لـــــســـــفـــــراء الــــــــــــدول الـــصـــديـــقـــة 
لــــالطــــالع عـــلـــى أوضـــــــاع حــقــوق 
التي  الطبية  والرعاية  اإلنــســان 
تقدم للنزالء في ظل اإلجراءات 
إدارة  بها  تقوم  التي  االحترازية 

المركز للحد من انتشار فيروس 
االدعـــــاءات  لتفند  تــأتــي  كـــورونـــا 
وســـائـــل  بـــعـــض  فــــي  وردت  الـــتـــي 
اإلعالم، حيث اطلع السفراء من 
قرب على وضع المركز والنزالء 
وما يتم تقديمه من دعم ورعاية 

لهم بكل نزاهة وشفافية.
كـــــــمـــــــا أشــــــــــــــــاد عــــــــــــــــادل بــــن 
عــبــدالــرحــمــن الــعــســومــي رئــيــس 
الـــبـــرلـــمـــان الـــعـــربـــي بـــالـــمـــبـــادرة 
الــــمــــتــــمــــيــــزة الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــهــا 
مملكة البحرين بدعوة عدد من 
السفراء المعتمدين لدى مملكة 
السلك  عميد  برئاسة  البحرين 
الممثل  ومــشــاركــة  الدبلوماسي 
الــمــقــيــم لـــألمـــم الــمــتــحــدة إلــى 
والتأهيل  اإلصــــالح  مــركــز  زيــــارة 
تعتبر  الــتــي  بالمملكة،  جــو  فــي 
وذلك  نوعها،  من  األولى  الزيارة 
لــــالطــــالع عـــلـــى أوضـــــــاع حــقــوق 
التي  الطبية  والرعاية  اإلنــســان 
تقدم للنزالء في ظل اإلجراءات 
إدارة  بها  تقوم  التي  االحترازية 

الوطنية  الجهود  ضمن  المركز 
والــــتــــدابــــيــــر الــــوقــــائــــيــــة لــلــحــد 
مــن انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا في 
إلى  باإلضافة  البحرين،  مملكة 
مــؤخــرا  وردت  الـــتـــي  االدعــــــــاءات 

حول مراكز اإلصالح والتأهيل.
وأكد رئيس البرلمان العربي 
مملكة  دعــــوة  أن  تــصــريــحــه  فـــي 
البحرين لمثل هذه الزيارة تؤكد 
وثقافتها  البحرين  مملكة  قيم 
األصـــــيـــــلـــــة بــــــاحــــــتــــــرام حــــقــــوق 
اإلنسان، التي تأتي نتاجًا للنهج 
اإلصالحي لجاللة الملك حمد 
عــاهــل  خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  بــــن 
الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، كــمــا تــؤكــد أن 
بأعلى  ملتزمة  البحرين  مملكة 
مــعــايــيــر حــقــوق اإلنـــســـان دولــيــًا 
الــواقــع  أرض  عــلــى  وبتطبيقها 
التأهيل  مركز  زيــارة  تمثل  حيث 
دليًال حقيقيًا على هذا االلتزام 
الــــــذي تـــحـــرص الــمــمــلــكــة عــلــى 
على  المجاالت  كل  في  تطبيقه 

أراضيها.
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صاحب  حضرة  بها  تفضل  التي  السامية  الرسالة  مضامين 
المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
حفظه اهللا ورعاه، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكدت 
عصرية  ومشاريع  بمبادرات  جاءت  كما  الرفيعة،  الحضارية  الرؤية 
رائدة، تماما كما توجت أصحاب الكلمة واإلعالم بالشكر والتقدير، 
وبمن أطلق جاللته حفظه اهللا ورعاه عليهم وصف: «حملة مشاعل 

التنوير والوعي واإلبداع الفكري».
ذلـــــك أن تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الـــــالزمـــــة لـــحـــقـــوق الــصــحــفــيــيــن 
على  والحصول  والتعبير،  الــرأي  حرية  ممارسة  في  واإلعالميين 
واالحترام،  التقدير  مع  بل  ترهيب،  وال  مضايقة  دون  المعلومات، 
التنموية  المسيرة  عليها  أكــدت  منهجية  والترغيب،  والتشجيع 
الشاملة لجاللة العاهل المفدى حفظه اهللا، منذ بداية المشروع 

اإلصالحي الرائد، في ميثاق العمل الوطني والدستور. 
ولقد جعل صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
والصحافة  اإلعــالم  من  اهللا،  حفظه  الــوزراء  مجلس  رئيس  خليفة 
البحرين  لفريق  والداعمة  األمامية  الصفوف  ضمن  البحرينية 
النجاح  قصة  صياغة  في  وساهمت  كورونا،  لجائحة  التصدي  في 
بااللتزام  السامية  الملكية  الرسالة  في  جاء  لما  وفقا  البحرينية، 
الوعي  وتعميق  الشائعات،  مواجهة  في  الموثقة  المعلومات  بنشر 
وتحفيز  الوقائية،  والتدابير  االحترازية  بــاإلجــراءات  المجتمعي، 

العمل التطوعي واإلنساني.
اإلعـــالم،  شــئــون  وزارة  بـــدور  السامية  الملكية  اإلشـــادة  أن  كما 
ودور  البحرينية،  الصحفيين  وجمعية  الوطني،  االتــصــال  ومــركــز 
الصحافة والنشر، في التعبير بصدق ونزاهة وشفافية، عن ضمير 
وآمــال  األصــيــلــة،  والــحــضــاريــة  الثقافية،  وهــويــتــه  ووحــدتــه  الــوطــن 
أبنائه في تحقيق أمن اقتصادي واجتماعي مستدام، تحمل الجسم 
وأن  مضاعفة،  مسئولية  البحرين  مملكة  في  واإلعالمي  الصحفي 
نــكــون جــمــيــعــا عــنــد حــســن ظـــن وتــطــلــع جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى، 

باعتبارنا جميعا جنودا تحت رايته وأمرته أيده اهللا.
السلطتين  بين  اء  البنَّ للتعاون  جاللته  تقدير  أن  بجانب  هذا 
التنفيذية والتشريعية في مناقشة تعديالت قانون تنظيم الصحافة 
تحقيق  سرعة  في  وكريما  مباشرا  توجيها  يعد  والنشر،  والطباعة 
البحرينية  والصحافة  طويلة  سنوات  مرت  حيث  انتظاره،  طال  ما 
له  أراد  وكما  العصر،  تطورات  ليواكب  القانون،  تعديالت  بانتظار 
اإلعالمية،  األســرة  لتطلعات  تلبية  من  ورعــاه،  اهللا  حفظه  جاللته 
وتعزيزا للحريات المسؤولة، وتحقيقا للمصلحة الوطنية وارتقاء 

باإلعالم اإللكتروني، وغيرها كثير.
وإنــــــه لـــمـــن دواعـــــــي الـــفـــخـــر واالعـــــتـــــزاز أن يـــتـــزامـــن احــتــفــال 
نشهد  أن  مع  الصحافة  لحرية  العالمي  باليوم  البحرين  مملكة 
وشامل،  جديد  قانون  مشروع  إعداد  إلى  السامي  الملكي  التوجيه 
لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف وازدراء األديان، وذلك تأكيدا 
األصيلة  الثابتة،  ورسالته  الراسخة،  البحريني  المجتمع  لثقافة 
والــمــتــوارثــة والــمــتــجــددة، فــي احـــتـــرام وقــبــول اآلخــــر، واالعـــتـــدال 
والثقافات  األديــان  جميع  بين  والحوار  السالم  وثقافة  والتسامح، 
والحضارات، والتصدي لألفكار المتشددة المغذية للفتن والعنف 
إلى  الــدولــي،  للمجتمع  الحكيمة  الملكية  الــدعــوة  مــع  واإلرهــــاب، 
لتجريم  دولية  اتفاقية  إقرار  في  والفني  التشريعي  التعاون  تعزيز 
صورها  بجميع  والعنصرية  والطائفية  الدينية  الكراهية  خطابات 
وأشكالها، بما فيها مكافحة جرائم اإلسالموفوبيا ومعاداة األجانب 
يتوافق  بما  والمعلوماتي  اإلعالمي  االنفالت  وضبط  والمسلمين، 
مع مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وتعاليم ديننا الحنيف 

والقيم اإلنسانية كافة.
والتي  الرفيعة،  والــرســالــة  السامية  الملكية  الــرؤيــة  هــي  تلك 
أفــراد  وكــافــة  خــصــوصــا،  واإلعــــالم  الصحافة  فــي  للعاملين  تشكل 
وطنيا،  وواجـــبـــا  أصــيــلــة  مسئولية  عــمــومــا،  الــبــحــريــنــي  المجتمع 
يستلزم الحرص واالهتمام، كما يستوجب الدفاع وااللتزام، تأكيدا 

لرسالة مملكة البحرين الحضارية.

الوطني  االتــصــال  لــمــركــز  التنفيذي  الــرئــيــس  أشـــاد 
لحضرة  السامية  الرسالة  بمضامين  البنخليل  يوسف 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

التقدير  تحمل  ة  الملكيَّ الرسالة  إنَّ  البنخليل  وقال 
واالمــتــنــان مــن خـــالل اعــتــبــار مـــزاولـــي مــهــنــة الصحافة 
وهو  الفكرّي،  واإلبـــداع  والــوعــي  التنوير  لمشاعل  حملة 
القطاع  هــذا  في  للعاملين  المسؤول  الــدور  من  يعّزز  ما 
بــالــرســالــة  ورد  مـــا  ضـــوء  فـــي  جــســيــمــة  مــســؤولــيــات  ألداء 
إيالء  على  حــرص  المفدى  العاهل  أن  مــؤكــدًا  الملكية.. 
ة باعتبارها  ة والقانونيَّ الصحافة كل الضمانات الدستوريَّ
جزءًا ال يتجزأ من المسيرة التنموية الشاملة، إذ صانت 
ة البحرينية قطاع الصحافة من خالل توفير  الديمقراطيَّ
الضمانات لممارسة عملها بأمان واستقاللية وحرية وهو 

ما ساهم في تكريس عمل صحفي وطني ومهني مسؤول 
طيلة الفترة الماضية.

الوطني  االتــصــال  لمركز  التنفيذي  الرئيس  وأشـــار 
في  شريكة  ومــازالــت  كانت  البحرينية  الصحافة  أنَّ  إلــى 
دعم جهود فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر 
للشائعات  التصّدي  في  دورهــا  وبخاصة  الــوزراء،  مجلس 
والــمــعــلــومــات غــيــر الــدقــيــقــة خــــالل االنـــتـــشـــار الــعــالــمــي 
لجائحة كورونا، وهو ما ساهم في أن يكون للصحافة دور 
في إبراز النموذج الوطني المشّرف في إدارة التحدي وبث 

الطمأنينة في المواطنين والمقيمين.
الموظفين  جميع  وتقدير  شكر  عن  البنخليل  ر  وعبَّ
الملك  لجاللة  السامية  الكلمة  نته  تضمَّ لما  بالمركز 
الوطني  االتــصــال  مركز  بــدور  بــاإلشــادة  كريمة  لفتٍة  مــن 

في  المهني  الواجب  أداء  في  الشركاء  بقية  مع  بالتعاون 
وهو  والمصداقية،  الجودة  ذات  والمعلومات  األخبار  نشر 
الــــدور الـــذي نــعــاهــد جــاللــة الــمــلــك عــلــى االســتــمــرار في 
وأخالقيات  السامية،  بتوجيهاته  متسّلحين  فيه  المضي 
المهنة، وضمير الوطن، ووحدته وهويته.. مثمنًا التوجيه 
بــإعــداد مــشــروع قــانــون جــديــد وشــامــل  الملكي الــســامــي 
في  األديان  وازدراء  والتطرف  الكراهية  خطاب  لمكافحة 
وسائل التعبير عن الرأي بجميع صورها وأشكالها، وهو 
ما يشّكل تحصينًا للمجتمع من أجل نشر قيم التسامح 
والــتــعــايــش واالعـــتـــدال وهـــي الــمــبــادئ الــســامــيــة الــتــي ال 
إبـــراز  فــي  الــتــشــريــع  هـــذا  وسيسهم  أحـــد،  عليها  يختلف 
يرعى  بلدًا  باعتبارها  البحرين  لمملكة  الحضاري  الدور 
الفتنة  خــطــابــات  وينبذ  والشخصية،  الــعــامــة  الــحــريــات 

ويدعم اإلعالم الوطني المسؤول بجميع منصاته.
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القانون  مشروع  أن  وأوضحت 
بصيغته المعدلة يتفق مع وثيقة 
الـــــرؤيـــــة االقــــتــــصــــاديــــة لــمــمــلــكــة 
والتي   ،٢٠٣٠ عــام  حتى  البحرين 
متوازنة  مــبــادئ  ثالثة  على  تقوم 
ومـــتـــكـــامـــلـــة وهــــــي (الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
والــعــدالــة واالســـتـــدامـــة)، كــمــا أنــه 
يــــتــــوافــــق مــــع نــــصــــوص اتــفــاقــيــة 
مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الـــعـــالـــمـــيـــة 

اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.
بـــــدائـــــل  أن  إلـــــــــى  وأشـــــــــــــــارت 
الــمــواد  (أي  اإللــكــتــرونــيــة  الــتــبــغ 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي الـــســـيـــجـــارة 
اإللكترونية والشيشة اإللكترونية 
تندرج  ال  أجهزة)  من  ماثلها  ومــا 
ضمن مفهوم منتجات التبغ التي 
لسنة   (٨) رقــــم  الـــقـــانـــون  عــرفــهــا 
الــتــدخــيــن  مــكــافــحــة  بــشــأن   ٢٠٠٩

والتبغ بأنواعه.
وتطرقت إلى أن تصنيع التبغ 
مــن األنــشــطــة الــمــرخــص بــهــا في 
عـــدد مــن الــــدول كــدولــة اإلمــــارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة وجــمــهــوريــة 
األردنية  والمملكة  العربية  مصر 
بدائل  إلــى  وبالنسبة  الهاشمية، 
الــتــبــغ اإللــكــتــرونــيــة فـــإن الــتــوجــه 
الــحــالــي لــدى الــعــديــد مــن الــدول 

هو تنظيمها وليس حظرها.
مــنــتــجــات  أن  إلـــــــى  ولــــفــــتــــت 
من  تختلف  ال  المستوردة  التبغ 
حيث أثرها ومحتوياتها عن تلك 
الُمصَنعة محليـًا بغرض التصدير 
وفقـًا  بتصنيعها  السماح  حال  في 
لمشروع القانون, حيث لم يحظر 
استيراد  حاليـًا  المطبق  القانون 

أن  مــن  بالرغم  ومنتجاته،  التبغ 
يــؤدي  ومنتجاته  الــتــبــغ  اســتــيــراد 
إلى إخراج عملة صعبة مما يؤثر 
ـًـا عــلــى مـــيـــزان الــمــدفــوعــات  ســلــبـــ
الوطني  اإلنــتــاج  تعزيز  مــن  بـــدًال 
وتـــشـــجـــيـــع الـــتـــصـــديـــر، ومــــشــــروع 
ينص  المعدلة  بصيغته  القانون 
التصدير  بــغــرض  التصنيع  على 
عملة  بــدخــول  يسمح  مــمــا  فــقــط 
تلك  قيمة  تمثل  للمملكة  صعبة 
الـــــصـــــادرات وبــالــنــتــيــجــة الــتــأثــيــر 
ًــا عــلــى مــيــزان الــمــدفــوعــات  إيــجــابـــ

والميزان التجاري للمملكة.
عــلــى  يـــنـــفـــق  مـــــا  إن  وقـــــالـــــت 
مــــكــــافــــحــــة الــــتــــدخــــيــــن والــــتــــبــــغ 
باستهالك  أساسي  بشكل  يرتبط 
الــتــبــغ ومــنــتــجــاتــه ولــيــس بــمــكــان 
ًــا أم  الــتــصــنــيــع ســــواء أكــــان وطــنــيـــ
نحو  المستهلك  وسلوك  أجنبيـًا، 
متوافرة  كسلعة  ومنتجاته  التبغ 
ومرخص بها في السوق المحلية 
يمس  لــن  الحالي  للقانون  وفقـًا 
محليـًا  السلعة  تــلــك  تصنيع  بــه 
بــغــرض الــتــصــديــر حــيــث أنــهــا لن 

تدخل السوق المحلية.
وشــــــــــددت الـــلـــجـــنـــة عــــلــــى أن 
الــــســــمــــاح بـــالـــتـــصـــنـــيـــع الــمــحــلــي 
من  ليس  فقط  التصدير  بغرض 
شأنه التأثير سلبـًا على اإليرادات 
منتجات  أن  وخــاصــة  الــجــمــركــيــة 
التبغ تخضع للضريبة االنتقائية 
االقتصادية  المنافع  على  فضًال 
عمل  فــرص  خلق  مــن  المتحققة 
للمواطنين البحرينيين وتأثيرها 
اإليــجــابــي عــلــى ســالســل اإلنــتــاج 

النقل  خدمات  من  بها  المرتبطة 
قطاعات  مــن  وغــيــرهــا  والتغليف 
إدخــال  فــي  والمساهمة  مــســانــدة، 
الـــعـــمـــالت األجـــنـــبـــيـــة مــــن خـــالل 
الـــتـــصـــديـــر وجـــــــذب واســـتـــقـــطـــاب 
مما  المباشر  األجنبي  االستثمار 
االقــتــصــاد  عــلــى  ـًـا  إيــجــابـــ ينعكس 

الوطني وسعر صرف الدينار.
وأشــار زايــد بن راشــد الزياني 
وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
إلى أن مملكة البحرين َعَرفت في 
بــأنــواعــه،  التبغ  صناعة  الــمــاضــي 
البحريني  المعسل  أشهرها  ومــن 
ًـــا  الـــــــذي تــــقــــوم الـــمـــمـــلـــكـــة حـــالـــيــــ
المصنعة  الــــدول  مــن  بــاســتــيــراده 
المتحدة  الــعــربــيــة  كـــاإلمـــارات  لــه 
في  يـــبـــاع  حــيــث  واألردن،  ومـــصـــر 
إلى  مشيًرا  العالم،  أنحاء  جميع 
من   – المستثمرين  بعض  تقدم  
داخـــل وخــــارج الــبــحــريــن - بطلب 
إنشاء مصانع للتبغ في المملكة، 
يسهم  أن  شــأنــه  مــن  الــــذي  األمــــر 
فـــي إيـــجـــاد صــنــاعــة واســتــثــمــارات 
جديدة تقدر بـ(٣٠٠ مليون دوالر) 
بــاإلضــافــة إلـــى خــلــق فـــرص عمل 
وأكّد  وظيفة،  الـــ(٤٠٠)  يقارب  بما 
أنــــــه فـــــي حــــــال تـــطـــبـــيـــق مـــشـــروع 
على  بالنفع  سيعود  فإنه  القانون 
بالمملكة،  القطاعات  من  العديد 
كــالــقــطــاع الــلــوجــســتــي، والــشــحــن 

وغيرها الكثير.
الــــــســــــمــــــاح  أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
بـــاالســـتـــثـــمـــار فــــي هـــــذا الــمــجــال 
سيعود بالنفع حتمـًا على مملكة 
تخصيص  حــيــث  مـــن  الــبــحــريــن 

نسبة تزيد على ٩٨٪ من العمالة 
فـــــــي الــــــمــــــشــــــروع لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى 
تأسيس  في  المال  رأس  استثمار 
الـــمـــشـــروع ومــــا يــرافــقــه مـــن نفع 
الــوطــنــيــة،  الــقــطــاعــات  لمختلف 
عند  االســتــثــمــار  آثـــار  على  فــضــًال 
تأسيسه على مختلف القطاعات 
كالكهرباء  المساندة،  اللوجستية 
وغــيــرهــا، األمــــر الــــذي مـــن شــأنــه 
اقـــتـــصـــاد  صــــالــــح  فـــــي  يـــصـــب  أن 

المملكة.
الــصــحــة  وزارة  مــمــثــلــو  وأكـــــّد 
تــوافــقــهــم مـــع مـــشـــروع الــقــانــون، 
الشيشة  سوائل  أن  إلــى  مشيرين 
والـــــســـــيـــــجـــــارة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة ال 
تــعــد مـــن قــبــيــل مــنــتــجــات الــتــبــغ 
المنتجات  تــلــك  لتعريف  طبقـًا 
فــــي اتـــفـــاقـــيـــة مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية اإلطارية بشأن مكافحة 
مملكة  لها  انضمت  والتي  التبغ 
الــبــحــريــن بــمــوجــب الــقــانــون رقــم 
فــال  وعـــلـــيـــه   ،٢٠٠٦ لــســنــة   (٢٦)
الـــرقـــابـــة  الـــصـــحـــة  وزارة  تــمــلــك 
باتخاذ  الوزارة  تقوم  ولكن  عليها، 
الـــتـــدابـــيـــر الـــــالزمـــــة مــــن نــاحــيــة 
الرقابة والتفتيش على المطاعم 
والـــمـــقـــاهـــي بــحــســب اشـــتـــراطـــات 
الــتــرخــيــص، وتــعــمــل عــلــى اتــخــاذ 
اإلجــــــــــــراءات الـــــالزمـــــة فــــي حـــال 
وجود مخالفات وإحالتها للنيابة 

العامة.
وعـــــبـــــرت جـــمـــعـــيـــة مــكــافــحــة 
موقفها  عن  البحرينية  التدخين 

الرافض لمشروع القانون, مؤكدة 
وإعادة  التبغ  بصناعة  السماح  أن 
تــصــنــيــعــه فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
المدخنين  نسبة  زيــادة  شأنه  من 
وأن  الــشــيــشــة  تـــدخـــيـــن  وانـــتـــشـــار 
نــســبــة انــتــشــار تــدخــيــن الــشــيــشــة 
األخــرى  التبغ  أنــواع  من  وغيرها 

بين البحرينيين بلغت ٢٨٪.
وحــــذرت مــن أن زيــــادة أعـــداد 
الـــمـــدخـــنـــيـــن ســـــوف تــتــســبــب فــي 
الصحية  الــرعــايــة  تكاليف  زيـــادة 
أضـــعـــاًفـــا مــضــاعــفــة عـــمـــا ســيــتــم 
اســتــثــمــاره فـــي تــصــنــيــع الــتــبــغ أو 
إعــــــادة تــصــنــيــعــه، ويـــتـــعـــارض مع 
جمعية  واســتــراتــيــجــيــة  أهــــــداف 
مــكــافــحــة الــتــدخــيــن الــبــحــريــنــيــة 
الــصــحــة  وزارة  واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــمــكــافــحــة األمــــــــراض الــمــزمــنــة 
والــــــــذي يـــعـــد الـــتـــدخـــيـــن أخــطــر 

مسبباتها.
وقالت إن هناك فرصا كثيرة 
آمنة لتطوير االستثمار من خالل 
المشاريع  أو  الصغيرة  المشاريع 
القطاعات  بعض  بها  تقوم  التي 
البحرين  مملكة  فــي  المختلفة 
بحيث ال تؤدي إلى زيادة تكاليف 
الغاية  وتحقق  الصحية  الرعاية 
الفرص  مــن  أكثر  منها  المرجوة 

المزعومة.
الـــتـــعـــديـــل  أن  إلــــــى  ولـــفـــتـــت 
الــمــقــتــرح يــتــعــارض مـــع مـــا جــاء 
فــــي اتـــفـــاقـــيـــة مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــــعــــالــــمــــيــــة اإلطـــــــــاريـــــــــة بــــشــــأن 
الغرض  ويتمثل  التبغ،  مكافحة 
الـــمـــنـــشـــود مــــن هـــــذه االتـــفـــاقـــيـــة 
وبروتوكوالتها في حماية األجيال 
العواقب  مــن  والمقبلة  الحالية 
والبيئية  واالجتماعية  الصحية 
واالقتصادية الناجمة عن تعاطي 

التبغ والتعرض لدخانه.
كــــمــــا اتــــضــــحــــت األمــــــــــراض 
التدخين  يسببها  التي  الخطيرة 
التي  واآلثــــار  والـــدانـــي،  للقاصي 
الناحية  مــن  ســـواء  عليه  تــتــرتــب 
أو  االجــــتــــمــــاعــــيــــة  أو  الـــصـــحـــيـــة 
االقــــتــــصــــاديــــة وأصــــبــــح االتــــجــــاه 
نسبة  لــتــقــلــيــل  الــســعــي  هـــو  اآلن 

التدخين في األماكن العامة.
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أشادت أمين عام مركز الملك 
حمد العالمي للتعايش السلمي، 
الملكي  بــالــتــوجــيــه  الــمــيــر  سمية 
السامي لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عـــاهـــل الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، بـــإعـــداد 
مــــشــــروع قــــانــــون جـــديـــد وشـــامـــل 
لـــمـــكـــافـــحـــة خـــــطـــــاب الـــكـــراهـــيـــة 
في  األديـــــــان  وازدراء  والـــتـــطـــرف 
وسائل التعبير عن الرأي بجميع 
صــــورهــــا وأشـــكـــالـــهـــا الــتــقــلــيــديــة 

والمستحدثة.
الــدعــوة  عاليا  المير  وثّمنت 
المجتمع  إلــى  السامية  الملكية 
الــــدولــــي إلقــــــرار اتــفــاقــيــة دولــيــة 
لـــتـــجـــريـــم خــــطــــابــــات الـــكـــراهـــيـــة 

والعنصرية  والطائفية  الدينية 
بجميع صورها وأشكالها، بما فيها 
اإلســالمــوفــوبــيــا  جــرائــم  مكافحة 
ومـــعـــاداة األجـــانـــب والــمــســلــمــيــن، 
ومـــنـــع إســــــاءة اســـتـــغـــالل وســائــط 
اإلعــــــالم والـــمـــعـــلـــومـــات وشــبــكــات 
االجتماعي  والــتــواصــل  اإلنترنت 
والـــفـــضـــاءات الــمــفــتــوحــة فـــي بث 
عــلــى  الـــتـــحـــريـــض  أو  الـــشـــائـــعـــات 

التطرف أو العنف واإلرهاب.
وذكـــــــــرت الـــمـــيـــر أنــــــه بــفــضــل 
الــــــــرؤى الـــثـــاقـــبـــة لـــعـــاهـــل الـــبـــالد 
رئيسي  كداعم  اهللا  أيــده  المفدى 
لــلــتــســامــح الـــديـــنـــي والـــتـــعـــايـــش 
الــســلــمــي، فـــإن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الـــيـــوم مــرّشــحــة فـــوق الـــعـــادة ألن 

تكون مساهما رئيسيا في صياغة 
الدولية  االتفاقية  ومــالمــح  بنود 
الـــتـــي دعــــا جــاللــتــه إلــــى إقـــرارهـــا 
لـــتـــجـــريـــم خــــطــــابــــات الـــكـــراهـــيـــة 
والعنصرية  والطائفية  الدينية 
بـــجـــمـــيـــع صــــــورهــــــا وأشــــكــــالــــهــــا، 
مدعومًة بتاريخ البحرين العريق 
فـــي عــيــش أتـــبـــاع جــمــيــع األديـــــان 
سالم  فــي  األعــــراق  مختلف  ومــن 

ووئام منقطع النظير.
الــتــوجــيــه  أن  الــمــيــر  وأكــــــدت 
الـــمـــلـــكـــي الــــســــامــــي ســــيــــكــــون لــه 
أكـــبـــر األثــــــر فــــي دعـــــم الــمــســاعــي 
الـــوطـــنـــيـــة الــحــثــيــثــة فــــي ســبــيــل 
غـــــرس بــــــذور الـــتـــســـامـــح الــديــنــي 
والـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي واحــــتــــرام 

الـــحـــريـــات الــديــنــيــة مـــع تــرســيــخ 
مــــــرتــــــكــــــزات ثــــقــــافــــة االعــــــتــــــدال 
جميع  بــيــن  والـــحـــوار  والــتــســامــح 

األديــــان والــثــقــافــات والــحــضــارات، 
والـــتـــصـــدي لـــألفـــكـــار الــمــتــعــصــبــة 
لــلــعــنــف والـــكـــراهـــيـــة والـــتـــطـــرف. 
الــمــلــكــيــة  أكـــــدت أن الــــدعــــوة  كــمــا 
ما  الـــدولـــي  للمجتمع  الــســامــيــة 
لنموذج  حقيقية  ترجمة  إال  هــي 
تبنيه  فــي  االستثنائي  البحرين 
وتقبل  والــوســطــيــة  الـــحـــوار  لــلــغــة 
اآلخــــــــر الـــمـــخـــتـــلـــف ونـــقـــلـــه إلـــى 
العالمية، حتى تعم الفائدة على 
سائر األمم والشعوب، وبما يسهم 
بـــصـــورة مــلــمــوســة فـــي الـــحـــد من 
خــطــابــات الــكــراهــيــة والــعــنــصــريــة 

القائمة على الدين والمذهب.
وشددت المير على أن مملكة 
سّباقة  تـــزال  وال  كــانــت  الــبــحــريــن 

فــــي انـــتـــهـــاج أرقـــــــى الـــمـــمـــارســـات 
هذه  وما  نبًال،  وأكثرها  اإلنسانية 
الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســديــدة 
لمنظومة  طبيعيا  استكماال  إال 
الـــتـــســـامـــح الــــديــــنــــي والـــتـــعـــايـــش 
المملكة  تتبناها  الــتــي  السلمي 
مــنــذ قــديــم األزمــنــة ووصــلــت إلــى 
لجاللة  الــزاهــر  العهد  في  أوّجــهــا 
المملكة  لتجدد  المفدى،  الملك 
بـــذلـــك ريـــادتـــهـــا فـــي مـــجـــال ســّن 
البشرية  تخدم  تشريعات  وتنفيذ 
الالمحدود  اإليجابي  وقعها  ولها 
والسالم  األمن  عناصر  تعزيز  في 
والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة مــحــلــيــا، 
ونـــقـــلـــهـــا إلـــــى آفــــــاق أرحــــــب عــلــى 

مستوى إقليمي وعالمي».
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 | سمية المير.

.áYÉæ°üdG ôjRh | 

يــــحــــســــم مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى فــــــي جــلــســتــه 
مشروع  مصير  األربعاء  غدا  المقررة  االستثنائية 
قــانــون «الــتــبــغ» والـــذي يهدف إلــى إعـــادة السماح 
بتصنيع التبغ والمعسل البحريني الذي اكتسب 
شهرة وسمعة طيبة على مستوى العالم، وكذلك 
التبغ  بدائل  وتـــداول  واستيراد  بتصنيع  السماح 
والشيَشة  اإللــكــتــرونــيــة  (الــِســيــَجــاَرة  اإللــكــتــرونــيــة 

اإللكترونية) في مملكة البحرين.
وأوصت لجنة الخدمات بالمجلس بالموافقة 

على مشروع القانون من حيث المبدأ مع تعديل 
نصوصه بصورة تكفل استبعاد زراعة التبغ بحيث 
تبقى نشاطـًا محظوًرا ال يجوز ممارسته مطلقـًا 
في مملكة البحرين، وقصر جواز التصنيع سواء 
لمنتجات التبغ أو بدائل التبغ اإللكترونية على 
تلك  بدخول  السماح  دون  فقط  التصدير  غرض 
مع  وذلك  المحلية،  السوق  الُمَصَنعة  المنتجات 
مشروع  رفــض  قــد  كــان  الــنــواب  مجلس  أن  العلم 

القانون من حيث المبدأ.
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الصحفيين  جمعية  أصـــدرت 
الــبــحــريــنــيــة تـــقـــريـــرا حــــول وضــع 
الــــصــــحــــافــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة خــــالل 
أزمــــة كـــورونـــا (كـــوفـــيـــد-١٩) وذلــك 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــــيــــوم الــعــالــمــي 
لحرية الصحافة، واحتفال مملكة 
على  عـــامـــًا   ٨٢ بـــمـــرور  الــبــحــريــن 
في  سياسية  صحيفة  أول  تأسيس 
التقرير  ويشير  الــعــربــي،  الخليج 
إلـــى أنـــه بــرغــم الــمــكــتــســبــات التي 
حــقــقــتــهــا الــصــحــافــة الــبــحــريــنــيــة 
تمر  أنها  إال  عقود،  ثمانية  طــوال 
نتيجة  حاليًا  استثنائية  بظروف 
مـــا يــشــهــده الــعــالــم مـــن تــداعــيــات 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا (كـــــوفـــــيـــــد-١٩)، 
حــــيــــث أثــــــــرت عــــلــــى الـــمـــؤســـســـات 
المختلفة،  البحرينية  اإلعالمية 
كل  وتواجه  صامدة  مازالت  لكنها 
الــتــحــديــات، وقــامــت بــــأدوار رئيسة 
لــلــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــهــا اإلعــالمــيــة 

خالل هذه الظروف. 
الجمعية  رئــيــســة  وأوضـــحـــت 
التقرير  «أن  السيد  أحمد  عهدية 
يــركــز عــلــى تــأثــيــر الــجــائــحــة على 
مملكة  في  والتعبير  الــرأي  حرية 
بــالــنــظــر إلــــى أن هــذه  الــبــحــريــن، 
الـــجـــائـــحـــة أثـــــــرت عـــالـــمـــيـــًا عــلــى 
مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات، وتــــأثــــرت 

الــكــثــيــر مــــن الـــحـــريـــات الــمــدنــيــة 
مــتــفــاوت  بــشــكــل  الــعــالــم  دول  فـــي 
بـــهـــذا الـــتـــطـــور، ولـــــم يــمــنــع ذلـــك 
الـــشـــعـــوب ومـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع 
المدني المختلفة من الدفاع عن 
رأينا  كما  السبل  بشتى  الحريات 

عبر الفضائيات العالمية».
أن  إلـــــــــى  الـــــســـــيـــــد  ولـــــفـــــتـــــت 
الــتــقــريــر غــطــى الــفــتــرة الــزمــنــيــة 
إلـــى   ٢٠٢٠ مـــايـــو  مــــن  الـــمـــمـــتـــدة 
أقسام  أربعة  ويتناول   ،٢٠٢١ مايو 
رئــيــســيــة والــمــتــمــثــلــة فـــي الــبــيــئــة 
الــقــانــونــيــة، حــيــث ســلــط الــضــوء 
على تأثيرات جائحة كورونا على 
البيئة القانونية التي تعمل فيها 
الـــصـــحـــافـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، ومــــدى 
للصحافة  الــســمــاح  فــي  مــرونــتــهــا 
اإلعالمية،  مسؤولياتها  بممارسة 
والــتــفــاعــل اإلعـــالمـــي مــع األزمـــة 
وذلـــــــك بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى طــبــيــعــة 
تـــعـــامـــل الـــصـــحـــافـــة الــبــحــريــنــيــة 
األدوار  حــيــث  مـــن  الــجــائــحــة  مـــع 
اهتمامها  ومدى  بها،  قامت  التي 
بالتطورات الصحية االستثنائية.
إلى  «إضافة  بقولها:  وتابعت 
الــــحــــريــــات الــصــحــفــيــة الــتــقــريــر 
ســـــلـــــط الـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى تـــقـــيـــيـــم 
الحريات الصحافية في البحرين 

خــــــالل الـــجـــائـــحـــة وقـــــــدم رصــــــدًا 
بــحــريــة  تــتــعــلــق  انـــتـــهـــاكـــات  ألي 
الــــرأي والــتــعــبــيــر، وأخــيــرا أوضـــاع 
الـــمـــؤســـســـات الـــصـــحـــفـــيـــة، وقــــدم 
مـــوجـــزًا لــلــظــروف الــتــي تــمــر بها 
البحرينية  الصحفية  المؤسسات 
وتحديد  الجائحة،  تفشي  نتيجة 

مـــــــدى تــــأثــــيــــرهــــا عــــلــــى اإلنـــــتـــــاج 
اإلعــــالمــــي، واألوضــــــــاع الــمــالــيــة، 
مملكة  فــي  الصحفيين  وأوضــــاع 

البحرين».
وفــــيــــمــــا يــــخــــتــــص بـــالـــبـــيـــئـــة 
الــقــانــونــيــة أوضـــحـــت الــســيــد أن 
التقرير ركز على تأسيس الدستور 

الـــبـــحـــريـــنـــي لــلــبــيــئــة الــقــانــونــيــة 
الـــمـــنـــظـــمـــة لــــلــــصــــحــــافــــة، حــيــث 
األســاس  دستورية  مــواد   ٣ تتناول 
المنظم لحريات الرأي والتعبير، 
حــيــث تــتــنــاول عـــــددا مـــن الـــمـــواد 
الــمــهــمــة الــتــي تــتــعــلــق بــالــدســتــور 
حــريــة الــضــمــيــر،  وحـــريـــة الــــرأي 
«حــريــة  أن  والــتــأكــيــد  والــتــعــبــيــر، 
حق  إنسان  ولكل  مكفولة،  الــرأي 
بالقول  ونــشــره  رأيـــه  عــن  التعبير 
ومـــا  غـــيـــرهـــمـــا»،  أو  الـــكـــتـــابـــة  أو 
الصحافة  وحــريــة  بكفالة  يتصل 
إلى  بــاإلشــارة  والــنــشــر،  والطباعة 
قانون تنظيم الصحافة والطباعة 
 .٢٠٠٢ العام  في  الصادر  والنشر، 
ورغم ما يقدمه من حريات واسعة، 
إال أنه يحتاج الى تطوير نصوص 
الـــــقـــــانـــــون لــــيــــواكــــب الــــتــــطــــورات 
الــــجــــاريــــة فـــــي مــــجــــال اإلعــــــــالم، 
وخاصة اإلعالم الرقمي، وشبكات 
باتت  التي  االجتماعي  التواصل 
تــحــتــاج الـــى تــنــظــيــم قــانــونــي من 
أجل السماح لألفراد والمؤسسات 
باستخدام  المختلفة  اإلعالمية 

هذه المنصات إعالميًا.
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الملكية  الــجــامــعــة  نــظــمــت 
لــلــبــنــات، الــجــامــعــة الـــرائـــدة في 
تــمــكــيــن الــــمــــرأة وتــقــدمــهــا عبر 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي فــــي مــمــلــكــة 
وأجوبة  أسئلة  جلسة  البحرين، 
بين طالبات الجامعة ورئيستها 
بــاإلنــابــة، الــدكــتــورة منى ســوري، 
بأعمال  الــقــائــم  بــحــضــور  وذلـــك 
مــديــر مــكــتــب شــــؤون الــطــالــبــات 
ومـــــديـــــر الــــقــــبــــول والـــتـــســـجـــيـــل 

بالجامعة.
وصــــرحــــت الــــدكــــتــــورة مــنــى 
جاءت  الجلسة  «هذه  بأن  سوري 
في  الجامعة  أهــداف  من  كجزء 
الشخصي  التواصل  منهج  اتباع 
توفير  أجـــل  مـــن  الــطــالــبــات  مـــع 
الــــدعــــم واالهــــتــــمــــام الـــالزمـــيـــن 
لـــضـــمـــان تـــمـــيـــزهـــن ونــجــاحــهــن 
فــــــي أنـــشـــطـــتـــهـــن األكــــاديــــمــــيــــة 

والفعاليات الطالبية». 
وأضافت الدكتورة سوري أن 
أعضاء  بين  تتم  الجلسات  هــذه 
في  والــطــالــبــات  الــجــامــعــة  إدارة 
لضمان  السنة  من  معينة  أوقات 
الــــتــــطــــويــــر الــــمــــســــتــــمــــر ودعــــــم 

المجتمع الطالبي وفعالياته.
وجـــــــــــــاءت هـــــــــذه الـــجـــلـــســـة 

بـــتـــنـــظـــيـــم مــــــن مــــكــــتــــب شــــــؤون 
الملكية  الجامعة  في  الطالبات 
التواصل  توفير  بهدف  للبنات، 
الــجــامــعــة  إدارة  بـــيـــن  الـــفـــعـــال 
والــطــالــبــات ومــنــحــهــن الــفــرصــة 
لتقديم اقتراحاتهن وتوصياتهن 
والــــمــــواضــــيــــع الــــتــــي تـــهـــتـــم بــهــا 

الطالبات بطريقة مباشرة. 
الجامعة  طــالــبــات  وقــدمــت 
مـــــالحـــــظـــــات إيــــجــــابــــيــــة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــتـــوافـــر الــمــســتــشــاريــن 
عملية  وســـالســـة  األكــاديــمــيــيــن 
الــــتــــســــجــــيــــل عـــــبـــــر اإلنـــــتـــــرنـــــت 

وخاصية الدفع االلكتروني. 

كــــمــــا أعــــــربــــــت الــــطــــالــــبــــات 
عـــن بــالــغ تــقــديــرهــن لــلــتــجــاوب 
الـــســـريـــع مــــن الـــجـــامـــعـــة أثـــنـــاء 
«كوفيد- كورونا  فيروس  جائحة 
الــتــدريــس  جـــــودة  وضـــمـــان   ،«١٩
واالنتقال السلس إلى المنصات 

االفتراضية. 
كــمــا عـــبـــرت الــطــالــبــات عن 
للجامعة  النــتــمــائــهــن  فــخــرهــن 
هيئة  أعـــضـــاء  جــمــيــع  وشــــكــــروا 
اإلداريين  والموظفين  التدريس 
الـــذيـــن اســـهـــمـــوا فـــي تــزويــدهــن 
بأفضل الموارد وسهولة الوصول 

خالل هذه األوقات الصعبة.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، يــحــرص 
الملكية  الجامعة  كليات  عمداء 
لـــلـــبـــنـــات عــــلــــى عــــقــــد جـــلـــســـات 
تقنية  عبر  الطالبات  مع  دوريــة 
على  للوقوف  المرئي  االتــصــال 
واآلراء  والمالحظات  االنجازات 
التعليمية  بالعملية  المتعلقة 
والــجــوانــب اإلداريــــــة، وذلــــك في 
للطالبات  الــفــرص  توفير  إطـــار 
والــحــرص  آرائـــهـــن  عــن  للتعبير 
عــــلــــى مــــتــــابــــعــــة شـــــؤونـــــهـــــن فــي 
الظروف  رغم  النواحي  مختلف 

المتعلقة بجائحة كورونا.
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العالي  عبدعلي  حسن  علي  السيد  انتخب 
حسن  والــســيــد  الــخــيــريــة  عــالــي  لجمعية  رئــيــســا 
اجتماع  أول  فــي  لــه  نائبا  الــعــالــي  محمد  جــاســم 
بعالي،  الجمعية  بمقر  الجديد  اإلدارة  لمجلس 
وانتخب السيد حسين محمد علي عبداهللا أمينا 
للسر وعبدالرسول مهدي عبدالنبي أمينا ماليا.

وجـــه عــلــي الــعــالــي الــشــكــر ألعـــضـــاء مجلس 
قــيــادتــه  بــتــجــديــد  ثــقــتــهــم  عــلــى  الــجــديــد  اإلدارة 
الــعــمــل  يـــنـــم  أن  مــتــمــنــيــا  الـــخـــيـــريـــة  لــلــمــؤســســة 
الــمــشــتــرك لــألعــضــاء الــعــشــرة مــجــتــمــعــيــن عما 
المستحقين  لجميع  والخير  العام  الصالح  فيه 

والمستفيدين.
وقـــــال: «نـــحـــن عــلــى أعـــتـــاب مــرحــلــة جــديــدة 
 ٢٠٢١-٢٠٢٢ الـــدورة  هــذه  في  الخيري  العمل  من 
جائحة  خلقته  ومـــألـــوف  مــســبــوق  غــيــر  وقـــت  فــي 
كوفيد ١٩ وهو األمر الذي يستدعي عمال مكثفا 
وجهدا اكبر عن ذي قبل، ومواصلة العمل الخيري 
والسعي  الصعبة  الظروف  ظل  في  راق  بمستوى 
وأعضاء  المقبلة  المرحلة  عنوان  أفضل  هو  لما 

مجلس اإلدارة على قدر الثقة والمسؤولية».
وفـــي االجــتــمــاع تــم انــتــخــاب رؤســــاء الــلــجــان 
العالي  سلمان  أحمد  سلمان  السيد  وهم  الست، 
نــادر  السيد  المعيشية،  الــخــدمــات  للجنة  رئيسا 
التنمية  للجنة  رئــيــســا  الــعــالــي،  حــســيــن  مــحــمــد 
الــمــجــتــمــعــيــة، الــســيــد مــحــمــد مــحــســن إبــراهــيــم 
عـــبـــاس رئــيــســا لــلــجــنــة الـــتـــدريـــب الــمــهــنــي ودعـــم 
كاظم  حبيب  عــبــداهللا  خديجة  السيدة  الــطــالــب، 
رئيسا للجنة المرأة ورعاية األيتام، السيد محمد 
الــعــالقــات  للجنة  رئــيــســا  الــعــالــي  محمد  حسين 
منصور  زهير  والسيد  والتواصل  واإلعــالم  العامة 

محمد الستري رئيسا للجنة الموارد المالية.
اجتماع  بعد  مباشرة  اللجنة  اجتماع  ويأتي 
الجمعية العمومية وانتخاب األعضاء الجدد يوم 
األربعاء الماضي عن طريق برنامج التواصل زوم.
وتحدد أن يجتمع مجلس اإلدارة يوم الثالثاء 
بعرض  عضو  كل  يقوم  أن  على  أسبوعين  كل  مرة 
االجــتــمــاع  فــي  المستقبلية  خــطــطــه  عــن  مــوجــز 

القادم. 
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أصدر أيمن بن توفيق المؤيد 
وزيــــر شــــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة، 
صـــنـــدوق  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس 
األمل لدعم المشاريع والمبادرات 
السيدة  بتعيين  قـــرارا  الشبابية، 
فــجــر صــالــح الــبــاجــه جـــي مــديــًرا 
عاًما لصندوق األمل وذلك لدعم 

المشاريع والمبادرات الشبابية.
بخبرة  جـــي  الــبــاجــه  وتــتــمــتــع 
العمليات  إدارة  مــجــال  فــي  كبيرة 
واالســتــثــمــار ألكــثــر مـــن ١٣ عــامــا 
حـــيـــث عـــمـــلـــت فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
تطوير  على  والمصارف  الشركات 
البيئة  تعزز  التي  المبادرات  ودعم 
االقــتــصــاديــة، واســتــثــمــار الــمــوارد 
المتاحة بصورة فاعلة، كما مثلت 
من  العديد  فــي  البحرين  مملكة 
اإلقليمية  والفعاليات  المؤتمرات 
قطاعات  تطوير  بهدف  والدولية 

االستثمار في المملكة.
ومن جانبها، صرحت السيدة 
فجر صالح الباجه جي: «إنه لمن 
دواعــي ســروري أن أكــون جــزًءا من 

أكــلــف  وأن  األمـــــل،  صـــنـــدوق  إدارة 
بهدف  الــصــنــدوق  عمليات  بــــإدارة 
وتعزيز  الــوطــنــيــة  الــكــفــاءات  دعـــم 
وفــقــا  الـــبـــحـــريـــنـــي  الــــشــــبــــاب  دور 
لــتــوجــيــهــات ســمــو الــشــيــخ نــاصــر 
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بن 
الــــمــــلــــك لـــــألعـــــمـــــال اإلنــــســــانــــيــــة 
وشــــؤون الــشــبــاب، كــمــا أنــنــي أقــدر 
الــثــقــة الــكــبــيــرة مـــن قــبــل رئــيــس 
مجلس إدارة صندوق األمل لدعم 
الشبابية  والـــمـــبـــادرات  الــمــشــاريــع 
وإتــــــاحــــــة الــــفــــرصــــة لـــــي لــلــعــمــل 
وسأعمل  األمـــل،  مــشــاريــع  بشركة 
بالبيئة  االرتقاء  أجل  من  جاهدة 
االســــتــــثــــمــــاريــــة لــــلــــصــــنــــدوق بــمــا 
دعم  على  إيجابي  بشكل  ينعكس 
الشبابية  والـــمـــبـــادرات  الــمــشــاريــع 
وتـــمـــكـــيـــن الـــشـــبـــاب فــــي مــخــتــلــف 

أفكارهم ومشروعاتهم».
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واستنكرت  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانـــت 
من  المدعومة  اإلرهابية  الحوثي  مليشيا  قيام  بشدة 
إيران بإطالق صاروخين باليستيين وعدد من الطائرات 
المسيرة المفخخة تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة 
ممنهج  عدائي  عمل  الشقيقة، في  السعودية  العربية 
المدنيين  استهداف  على  الحوثي  من  إصـــراًرا  يجسد 
الدولي  للقانون  متواصًال  وانتهاًكا  المدنية،  واألعيان 

اإلنساني.
البحرين  مملكة  وقــــوف  الــخــارجــيــة  وزارة  وأكــــدت 
وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة 
بيقظة  وسالمتها، مشيدة  أمنها  يستهدف  ما  كل  ضد 
التي  اليمن  في  الشرعية  دعم  تحالف  قــوات  وجاهزية 
تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخين الباليستيين 
ضــرورة  على  مــشــددة  المفخخة،  المسيرة  والــطــائــرات 
تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف هذه االعتداءات 

(إنا � وإنا إليه راجعون)اإلرهابية اآلثمة. 

بسم ا� الرحمن الرحيم

«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك
 راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي»
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ثـــــّمـــــن عـــــــدد مــــــن الـــشـــوريـــيـــن 
صاحب  عن  الصادر  األمــر  والــنــواب 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولي  خليفة،  آل  حمد 
الخدمات  بتقديم  الــوزراء،  مجلس 
عــلــى مــــدار ٢٤ ســاعــة فــي ٩ مــراكــز 
صــــحــــيــــة بـــمـــخـــتـــلـــف مـــحـــافـــظـــات 
الــمــمــلــكــة، بــمــا يــســهــم فـــي تــطــويــر 
واستدامة خدمات القطاع الصحي 
لألهداف  تحقيًقا  كفاءته  وتعزيز 

المنشودة.
كــــمــــا ثــــمــــن جــــمــــعــــة الـــكـــعـــبـــي 
األمر  عاليا  الشورى  مجلس  عضو 
الملكي  السمو  صاحب  عن  الصادر 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 
بــتــقــديــم الــخــدمــات عــلــى مــــدار ٢٤ 
ساعة في ٩ مراكز صحية بمختلف 
مركز  خاصة  المملكة،  محافظات 
جو وعسكر الصحي، مؤكدا أن هذا 
تفاعل  ويعكس  الصدور  أثلج  األمر 
سموه واستجابته السريعة لمطالب 
القيادة  قرب  يؤكد  بما  المواطنين، 
من المواطنين وحرصها على تلبية 

احتياجاتهم.
فتح  خــطــوة  أن  الــكــعــبــي  وأكــــد 
الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة عــلــى مـــــدار ٢٤ 
ســاعــة عــلــى مــــدار األســـبـــوع تسهم 
فـــي تــحــســيــن الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 

الـــــمـــــقـــــدمـــــة إلــــــــــى الــــمــــواطــــنــــيــــن 
وفـــــق مـــعـــايـــيـــر الـــــجـــــودة والـــكـــفـــاءة 
وزارة  بــجــهــود  مــشــيــدا  الــمــعــتــمــدة، 
الوطنية  الطبية  والــكــوادر  الصحة 
الــتــي تــحــرص عــلــى تــقــديــم أفضل 
الــــخــــدمــــات الــطــبــيــة لــلــمــواطــنــيــن 

والمقيمين على أرض المملكة.
أن  إلـــــــــــى  الـــــكـــــعـــــبـــــي  وأشــــــــــــــــار 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن تـــولـــي اهــتــمــامــا 
الفـــتـــا بـــالـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي بــفــضــل 
الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــمـــلـــكـــيـــة الــســامــيــة 
في  والمقيمين  المواطنين  برعاية 
الحكومة  مــن  حثيثة  متابعة  ظــل 
بـــرئـــاســـة ســمــو ولــــي الــعــهــد رئــيــس 

الوزراء.
وأشــــــاد الـــنـــائـــب خـــالـــد بــوعــنــق 
صاحب  عن  الصادر  الكريم  باألمر 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولي  خليفة،  آل  حمد 
الخدمات  بتقديم  الــوزراء،  مجلس 
عــلــى مــــدار ٢٤ ســاعــة فــي ٩ مــراكــز 
صــــحــــيــــة بـــمـــخـــتـــلـــف مـــحـــافـــظـــات 
الــمــمــلــكــة، بــمــا يــســهــم فـــي تــطــويــر 
واستدامة خدمات القطاع الصحي 
لألهداف  تحقيًقا  كفاءته  وتعزيز 

المنشودة.
وأضــــاف بــوعــنــق أن هـــذا األمــر 
يعكس مدى حرص سمو ولي العهد 
مالمسة  في  الــوزراء  مجلس  رئيس 

ســـمـــوه الحـــتـــيـــاجـــات الــمــواطــنــيــن 
ومتابعة مالحظاتهم ومطالبهم.

وشدد على أهمية دعم السلطة 
الــتــشــريــعــيــة لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
واســــتــــمــــرار الــــتــــعــــاون بــيــنــهــمــا فــي 
كـــل مـــا يــتــعــلــق بــمــصــلــحــة الــوطــن 
والـــمـــواطـــنـــيـــن وكــــل مـــا يــســهــم في 
تــعــزيــز وتــطــويــر الــقــطــاع الــصــحــي 
عيسى  الــنــائــب  وأكـــد  المملكة.  فــي 
الـــــــدوســـــــري، نــــائــــب رئــــيــــس لــجــنــة 
واألمن  والدفاع  الخارجية  الشؤون 
الوطني بمجلس النواب، «أن األمر 
السمو  صاحب  عن  الصادر  الكريم 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
الـــوزراء،  رئيس  العهد  ولــي  خليفة، 

بــتــقــديــم الــخــدمــات عــلــى مــــدار ٢٤ 
ساعة في ٩ مراكز صحية بمختلف 
حرص  يؤكد  المملكة،  محافظات 
سموه على متابعة كل ما من شأنه 
المستمرة  الصحية  الرعاية  توفير 
مــــن أجـــــل ضـــمـــان صـــحـــة وســـالمـــة 
الــــجــــمــــيــــع». وأضـــــــــاف الـــــدوســـــري، 
في  ســتــســاهــم  الـــخـــطـــوة،  هــــذه  «أن 
االرتقاء بقطاع الخدمات الصحية 
إلى  سيؤدي  مما  األولية،  والرعاية 
الــطــوارئ  قسم  فــي  الضغط  تقليل 
بــمــســتــشــفــى الــســلــمــانــيــة وتــقــلــيــل 
ساعات االنتظار»، منوها إلى «جهود 
وزيرة الصحة ومنتسبي والعاملين 
بـــــــالـــــــوزارة لــــالرتــــقــــاء بـــالـــخـــدمـــات 

الصحية في مملكة البحرين».
وأشــــــار نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة، 
بــكــل  مـــاضـــيـــة  الـــبـــحـــريـــن  «أن  إلـــــى 
الرعاية  تقديم  على  وتحرص  عزم 
اســتــثــنــاء»،  دون  للجميع  الصحية 
مــبــيــًنــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه «أن أمــر 
المسيرة  يعزز  سوف  الكريم  سموه 
الــمــشــرفــة والـــمـــمـــيـــزة لــلــمــنــظــومــة 
أن  وخــصــوًصــا  بالمملكة  الصحية 
فتح هذه المراكز الصحية سيؤدي 
إلــــى تــســهــيــل حـــصـــول الــمــواطــنــيــن 
والــــمــــراجــــعــــيــــن عــــلــــى الــــخــــدمــــات 
الــصــحــيــة والـــعـــالجـــيـــة عــلــى مـــدار 
الـــســـاعـــة، ووفــــــق مــعــايــيــر الـــجـــودة 

والكفاءة المعتمدة».
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أكـــد عــلــي بــن صــالــح الــصــالــح، 
أن  الـــــــــشـــــــــورى،  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس 
الـــرســـالـــة الــســامــيــة الـــتـــي وجــهــهــا 
حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة الــمــلــك 
عاهل  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، بــمــنــاســبــة الــيــوم 
حملت  الصحافة،  لحرية  العالمي 
كريمة  وتوجيهات  نبيلة،  مضامين 
وطنًيا  نهًجا  رّســخــت  جاللته،  مــن 
البحرين  مملكة  به  ُعرفت  أصيًال 
واالحترام  والتسامح  التعايش  في 
عن  معرًبا  الجميع،  بين  المتبادل 
الــفــخــر واالعــــتــــزاز بــتــأكــيــد جــاللــة 
الـــمـــلـــك الـــمـــفـــدى عـــلـــى الـــتـــعـــاون 
التنفيذية  السلطتين  بين  البّناء 
والتشريعية، وخصوًصا في مناقشة 
والطباعة  الصحافة  تنظيم  قانون 

األسرة  تطلعات  يلبي  بما  والنشر، 
اإلعالمية.

الشورى  مجلس  رئيس  ولفت 
إلــــى أن تــوجــيــهــات جــاللــة الــمــلــك 
الــــمــــفــــدى، تــعــتــبــر مــــنــــارة لــلــعــمــل 
الــــتــــشــــريــــعــــي، وركـــــــيـــــــزة أســــاســــيــــة 
منظومة  تــحــديــث  فــي  لــالســتــمــرار 
يلبي  بــمــا  الــوطــنــيــة  الــتــشــريــعــات 
تطلعات وطموحات جاللته، وتتسق 
مع مسيرة المنجزات الوطنية، وما 
تحصده مملكة البحرين من نجاح 
وأشــاد  كــافــة.  المجاالت  فــي  وتمّيز 
بالتوجيه  الــشــورى  مجلس  رئــيــس 
الــمــلــكــي الــســامــي بـــإعـــداد مــشــروع 
قـــانـــون جـــديـــد وشـــامـــل لــمــكــافــحــة 
وازدراء  والتطرف  الكراهية  خطاب 
األديــــــان، فـــي وســـائـــل الــتــعــبــيــر عن 

الـــــرأي بــجــمــيــع صـــورهـــا وأشــكــالــهــا 
الــتــقــلــيــديــة والـــمـــســـتـــحـــدثـــة، بــمــا 
يــدعــم الــجــهــود الــوطــنــيــة فــي نشر 
وثقافة  والــتــســامــح  االعـــتـــدال  قــيــم 
السالم والحوار بين جميع األديان 
والتصدي  والحضارات،  والثقافات 
لــــألفــــكــــار الــــمــــتــــشــــددة الـــمـــغـــذيـــة 
مــؤكــًدا  واإلرهـــــاب،  والــعــنــف  للفتن 
الــكــامــلــة لهذا  الــدعــم والــمــســانــدة 
مجلس  ســيــولــي  حــيــث  الـــمـــشـــروع، 
الــــشــــورى اهـــتـــمـــاًمـــا كـــبـــيـــًرا عــنــدمــا 
األطر  وفــق  القانون  مشروع  ُيحال 
يعزز  وبــمــا  المعتمدة،  الــدســتــوريــة 
الــمــكــانــة الــدولــيــة الــمــرمــوقــة التي 
في  البحرين  مملكة  إليها  وصلت 
نــشــر الـــســـالم والــــوئــــام والــتــعــايــش 

السلمي بين الدول والشعوب.

وذكر رئيس مجلس الشورى أن 
العاهل  لجاللة  السامية  الرسالة 
الــــمــــفــــدى، أكــــــــدت الـــــــــدور الــمــهــم 
اإلعـــالم  وســائــل  بــه  تضطلع  الـــذي 
والمسموعة  (المقروءة،  المختلفة 
والــــمــــرئــــيــــة)، فـــــي نـــشـــر مــفــاهــيــم 
الـــتـــعـــايـــش والــــتــــقــــارب اإلنـــســـانـــي، 
التي  الوطنية  المسؤولية  مثمًنا 
تـــلـــتـــزم بـــهـــا الـــمـــؤســـســـات اإلعـــــالم 
جائحة  خالل  وخصوًصا  الوطنية، 
بــاعــتــبــارهــا   ،(١٩ (كـــوفـــيـــد  كــــورونــــا 
شريًكا فاعًال ضمن فريق البحرين 
بـــقـــيـــادة صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
الــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
الوطني  اإلعـــالم  حــرص  أنَّ  مــؤكــًدا 
عــلــى مـــمـــارســـة الــــــدور الــتــنــويــري، 

ونشر الحقائق واألخبار الموثوقة، 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  وتــوعــيــة 
الجهود  في  مباشًرا  إسهاًما  يعتبر 

الوطنية للتصدي للجائحة.
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والكثير  بصمة  بال  قليلها  وتجارب  بمواقف  يوم  كل  نمر 
يترك أثره في نفوسنا, وكلما واجهنا مواقف اكثر كلما وّلدت 
ايجابيا  يــكــون  بعضها  أعماقنا،  فــي  دفينة  مشاعر  بداخلنا 
سلبيا  واآلخـــر  والــحــب  والــنــجــاح  والتقدير  بالرضا  كالشعور 
ينبع من عدم التقدير واالهانة والغدر مثال. وكال النوعين من 
أساسها  وعلى  اإلنسانية  اليومية  تجربتنا  يشكالن  المشاعر 

تتوقف ردود أفعالنا. 
تزودك  أن  يمكنها  المرغوبة  غير  السلبية  المشاعر  تلك 
أنفسنا  عــن  مــزيــدا  تخبرنا  واحــيــانــا  هــائــلــة،  تحفيزية  بــقــوة 
فينا  تظهر  وقــد  رؤيتها  نستطيع  ال  قــد  حلول  إلــى  وترشدنا 

نقاط قوة كثيرة.
فمثال  لصالحنا.  تعمل  التي  المحفزات  تظهر  هنا  ومن 
يغير  فعل  الــى  يدفعك  او  يحبطك  ان  امــا  بالضغط  الشعور 
على  يشجعنا  قويا  محفزا  الغضب  يكون  وقــد  بــه،  تشعر  مــا 

التصرف بحكمة الستعادة سالمنا النفسي. 
مع األخذ في االعتبار أن دورة المشاعر السلبية تبدأ في 
ويمتد  العقلية  وصحتنا  اإلدراكية  وظائفنا  في  وتؤثر  الدماغ 
تأثيرها بشكل مباشر على حالتنا الجسدية. نعم من المتوقع 
اإليجابية،  تلك  من  أكثر  معنا  تستمر  السلبية  المشاعر  أن 
لذلك علينا ان ندرك ان قبولها مهم لصحتنا النفسية وحتى 
طــوال  السيئة  والــمــواقــف  الــذكــريــات  أثــر  حمل  فــي  نستمر  ال 
السلبية  المشاعر  فــوائــد  اســتــخــالص  كيفية  اعـــرف  حياتنا، 

وتحويلها لنقاط قوة في اسرع وقت لتستمر عجلة الحياة. 

العدد (١٥٧٤٧) - السنة السادسة واألربعون - الثالثاء ٢٢ رمضان ١٤٤٢هـ - ٤ مايو ٢٠٢١م
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حصلت وحدة السكتات الدماغية بمستشفى الملك 
الفيدرالية  من  البالتينية  الجائزة  على  الجامعي  حمد 
عــالج  مــراكــز  تــقــيــم  الــتــي  الــدمــاغــيــة  للسكتات  الــعــالــمــيــة 
واستمرار  بقاء  يضمن  مما  دوري  بشكل  المخ  الجلطات 
لذلك  المرضى،  لخدمة  الــوحــدات  هــذه  مثل  فــي  العمل 
حاور الخليج الطبي الدكتور وائل حامد استشاري األشعة 
ورئيس  الــنــووي  والــطــب  األشــعــة  قسم  ورئــيــس  التداخلية 
األقسام التشخيصية والتأهيل الطبي ومدير وحدة عالج 
جلطات المخ بمستشفى الملك حمد الجامعي, لنتعرف 

على المزيد حول هذا الموضوع. 
{ ما هي الجائزة التي حصل عليها مستشفى الملك 

حمد الجامعي في مجال عالج جلطات المخ؟
-حصلت وحدة عالج الجلطات الدماغية بمستشفى 
الـــمـــلـــك حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي عـــلـــى الــــجــــائــــزة الــبــالتــيــنــيــة 
العالم  مستوى  على   Platinum Angels Award
 Worldالدماغية للسكتات  العالمية  الــفــيــدرالــيــة  مــن 
منظمة  مـــع  بــالــتــعــاون   ،Stroke Organization
 European الـــدمـــاغـــيـــة  لــلــســكــتــة  األوروبــــــــي  االتــــحــــاد 
Stroke Organization وهي الجائزة األعلى عالميا 
مستوى  عــلــى  الــدمــاغــيــة  الــســكــتــات  وحــــدات  أداء  لتقييم 

العالم.
وبــــذلــــك تـــكـــون وحــــــدة عـــــالج الـــجـــلـــطـــات الــدمــاغــيــة 
بمستشفى الملك حمد الجامعي هي الوحيدة الحاصلة 
وبهذا  البحرين,  مملكة  مستوى  على  الجائزة  هــذه  على 
األوسط  الشرق  في  الــدول  طليعة  في  البحرين  أصبحت 

وأفريقيا التي تحصل على هذه الجائزة المرموقة.
منطقة  مستوى  على  الجائزة  هــذه  منح  يتم  هل   }
الــشــرق األوســــط وأفــريــقــيــا فــقــط، وهـــل يــتــم تقييم عمل 
الشرق  منطقة  تخص  مــحــددة  لمعايير  وفــقــا  الــوحــدات 

األوسط وأفريقيا؟
-كانت تمنح هذه الجائزة سابقا على مستوى أوروبا 
أصبحت  فقد  اآلن  أمــا  فقط،  األوســط  والشرق  وأفريقيا 
هــــذه الـــجـــائـــزة تــقــيــم وحـــــدات عــــالج الــســكــتــة (الــجــلــطــة) 
الجائزة  هذه  وتعد  كامال،  العالم  مستوى  على  الدماغية 
هـــي األعـــلـــى لــتــقــيــيــم أداء وحـــــدات الــســكــتــات الــدمــاغــيــة 
المعايير  ألعلى  طبقا  تمنح  والتي  العالم  مستوى  على 

العالمية.
{ ما الهدف من هذه الجائزة؟

-من المعروف علميا أن خاليا الدماغ تحتاج إلمداد 
بشكل  تعمل  لكي  الغذائية  والمواد  باألكسجين  متواصل 
إمداد  يتوقف  الدماغية  بالسكتة  اإلصابة  وعند  طبيعي، 
الــدمــاغ  خــاليــا  مــوت  إلــى  يـــؤدي  مما  لــلــدمــاغ؛  األكسجين 
في  خلية  مليون   ٢ نحو  إلــى  تصل  جــدا  شــديــدة  بسرعة 
الدقيقة؛ مما ينتج عن ذلك عجز دائم في بعض وظائف 
مشاكل  تشمل  قد  والتي  المصابة  المنطقة  بحسب  المخ 
األمعاء  بوظائف  التحكم  التفكير،  النطق،  الحركة،  في 

والمثانة، والوظائف الحيوية األخرى للجسم.

مــمــا يــســتــلــزم عــمــل كـــافـــة الــجــهــود لــتــقــلــيــل الــفــتــرة 
الزمنية بين بداية اإلصابة بالجلطة الدماغية وإعادة فتح 
باستخدام  المخ  لخاليا  الــدم  تروية  واستئناف  الشريان 
المخ  قسطرة  خــالل  مــن  أو  للجلطات  المذيبة  األدويــــة 
الزمنية  الفترة  أن  صعوبة  األمــر  يزيد  ومما  العالجية، 
المتاحة الستخدام األدوية المذيبة للمخ ال تتعدى أربع 
ساعات ونصف، ومن هنا ظهرت فكرة هذه الجائزة لتقييم 
بالمستشفيات  الصحية  المنظومة  وإدارة  عــمــل  كــفــاءة 
ووحــــدات عـــالج جــلــطــات الــمــخ، فــي فـــرز الــمــرضــى بقسم 
المخ  جلطات  عــالج  وحـــدة  إلــى  نقلهم  وســرعــة  الــطــوارئ 
لعمل الــفــحــوصــات اإلشــعــاعــيــة الــالزمــة والــبــدء فـــورا في 

تلقي العالج. 
{ وما أهمية حصولكم عليها؟

على  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى  حصول  -إن 
مثل هذا التقييم والتقدير المرموق يعد تقييما وتقديرًا 
للجهود الدؤوبة المبذولة من قبل الكادر الطبي واإلداري 
الخدمات  تحسين  في  الجامعي  حمد  الملك  بمستشفى 
العالجية لمرضى السكتة الدماغية والوصول بها الى أعلى 
درجات الكفاءة العالية والعمل باستمرار على المحافظة 
والتي  للمرضى  المقدمة  العالجية  الخدمات  جودة  على 
تنافس أرقى المستشفيات العالمية، كما تعد هذه الجائزة 
الفريق  من  المخلصة  والجهود  الجاد  العمل  على  شهادة 
إلى  والــرامــيــة  الدماغية  الجلطات  عــالج  بــوحــدة  الطبي 
أفضل  وتــقــديــم  بالمستشفى  الطبية  الــخــدمــة  تحسين 

رعاية صحية للمرضى وفق أعلى المستويات العالمية. 
{ مـــا هـــي الــــشــــروط األســـاســـيـــة لــتــســجــيــل وحــــدات 

للسكتات  العالمية  بالفيدرالية  الدماغية  السكتة  عــالج 
الدماغية؟

-هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن الــــشــــروط األســـاســـيـــة والـــتـــي 
يــجــب تـــوافـــرهـــا بــالــمــراكــز الــطــبــيــة لــيــتــم االعــــتــــراف بها 
الفيدرالية  خــالل  من  الدماغية  السكتات  لعالج  كمراكز 
 World Stroke الـــدمـــاغـــيـــة  لــلــســكــتــات  الـــعـــالـــمـــيـــة 
للسكتة  األوروبـــي  االتــحــاد  ومنظمة   ،Organization
المتخصص  الطبي  الفريق  توافر  يجب  أوال  الدماغية، 
هذه  مثل  وعــالج  لتشخيص  يوميا،  ساعة   ٢٤ مــدار  على 
الــحــاالت مــن أطــبــاء الــطــوارئ الــمــخ واألعــصــاب واألشــعــة 
هذه  تشمل  كما  التشخيصية.  األشعة  وأطباء  التداخلية 
سير  وإجــراءات  المريض،  تقييم  معايير  توحيد  الشروط 
العمل داخل المستشفى، ومؤشرات األداء، وتسجيل دقيق 
للتوقيت منذ وصول المريض وحتى البدء بتلقي العالج 
اإلكلينيكية  الــمــريــض  لــبــيــانــات  مفصل  تسجيل  الــــالزم، 
والــتــي يــتــم جمعها مــنــذ وصــــول الــمــريــض وحــتــى إتــمــام 
العالج، وجود بروتوكول موحد للتشخيص والعالج لجميع 
اإلكلينيكية  الحالة  على  بناء  الدماغية  السكتات  حاالت 
والتصوير باألشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وقت 
وصول المريض، مما يقلل من التباين في تقييم حاالت 
باإلضافة  العالج  وعمليات  السريرية  الدماغية  السكتة 
إلى ذلك وجود قوائم فحص موحدة بالمستشفى لجميع 
مــرضــى الــســكــتــة الــدمــاغــيــة، مــع الــتــركــيــز عــلــى تقييمات 
وكــذلــك  للجلطات  الــمــذيــبــة  األدويــــة  وتــوافــر   .NIHSS
وجــود  مــع  بالمستشفى  العالجية  القسطرة  وحــدة  عمل 
الــمــدربــيــن عــلــى الــقــســطــرة العالجية،  كـــادر مــن األطــبــاء 
جميع  لتجهيز  التمريض  من  مدرب  فريق  إلى  باإلضافة 
األدوية المذيبة طبقا للبروتوكوالت العالمية والتي تحدد 
الجرعة المناسبة بدقة حسب وزن المريض، كما يشترط 
لبدء  الــالزمــة  الــتــجــهــيــزات  المستشفيات  لـــدى  يــكــون  أن 
فورا  الــحــادة  الدماغية  السكتة  لمرضى  بــاألدويــة  العالج 
في غرفة التصوير المقطعي المحوسب. كما يجب توافر 
بعض أجهزة تحليل الدم السريعة، لقياس سرعة التخثر 
(INR) وحالة الجلوكوز في الدم لجميع مرضى السكتة 
الــدمــاغــيــة والــتــي يــجــب الــتــحــقــق مــنــهــا عــلــى الــفــور عند 
وصول المريض، وهذه القياسات يتم عملها بشكل روتيني 

عند التقييم األولي.
{ ما هي المعايير المطلوبة للحصول على الجائزة 

البالتينية؟
-هـــنـــاك عــشــرة مــعــايــيــر يــجــب تــوافــرهــا ويــقــيــم على 
اثرها المستشفى لدراسة مدى استحقاقها لهذه الجائزة، 
التشخيص  سرعة  على  مجملها  في  المعايير  هذه  تتركز 
باستخدام  ســواء  للمريض  المناسب  العالج  بــدء  وسرعة 
أحد  العالجية،  القسطرة  طريق  عن  أو  المذيبة  األدويــة 
هذه المعايير على سبيل المثال يشترط أن ال يقل عدد 
المرضى الذين تم تشخيصهم وتلقوا العالج خالل فترة 
المستشفى  إلى  المريض  وصــول  منذ  دقيقة   ٦٠ من  أقل 

في  استقبالهم  تم  الذين  المرضى  إجمالي  من   ٪٧٥ عن 
وحدة عالج الجلطات الدماغية.

{ مـــنـــذ مـــتـــى بــــــدأ بـــرنـــامـــج عــــــالج جـــلـــطـــات الــمــخ 
بمستشفى الملك حمد الجامعي؟

الملك  بمستشفى  المخ  جلطات  عالج  برنامج  -بــدأ 
حمد الجامعي في نهاية شهر ديسمبر عام ٢٠١٧.

{ مــا هــي الــخــطــوات واإلجـــــراءات الــتــي تــم اتخاذها 
المخ  جلطات  عــالج  وحــدة  لتطوير  المستشفى  قبل  من 

للوصول الى مثل هذا المستوى العالمي من األداء؟
عالج  وحــدة  إنشاء  فكرة  لمناقشة  األول  اليوم  -منذ 
عملت  الجامعي  حمد  الملك  بمستشفى  المخ  جلطات 
بن  سلمان  الشيخ  طبيب  اللواء  بقيادة  المستشفى  إدارة 
الــدعــم  كــل  تــوفــيــر  عــلــى  بــاســتــمــرار  خليفة  آل  اهللا  عطية 
الدعم  كل  توفير  تم  إذ  المشروع,  هــذا  إلنجاح  المطلوب 
المالي المطلوب لشراء كل األدوية والمستلزمات الطبية 
الــمــطــلــوبــة كــمــا تــم شــــراء أحــــدث جــهــاز لــعــمــل القسطرة 

العالجية لجلطات المخ.
بمستشفى  الــمــخ  جــلــطــات  عــــالج  وحــــدة  تــبــنــت  كــمــا 
الملك حمد الجامعي دراسة واختيار أفضل البروتوكوالت 
العالمية في عالج جلطات المخ بعد مراجعة آللية العمل 
أفضل  تقديم  تضمن  والتي  العالمية،  المراكز  كبرى  في 

الممارسات في إدارة السكتة الدماغية.
بالمستشفى  واالحــتــراف  التدريب  مركز  من  وبدعم 
عــمــلــت الـــوحـــدة عــلــى تــفــعــيــل بـــرامـــج الــمــحــاكــاة وبــرامــج 
في  واألطــبــاء  للممرضات  خصيصًا  المصممة  الــتــدريــب 
عالج مثل هذه الحاالت بالتعاون مع الفيدرالية العالمية 
للسكتة  األوروبــــي  االتــحــاد  ومنظمة  الدماغية  للسكتات 

الدماغية.
كما قام المستشفى بتدشين برنامج (رابد) للجلطة 
الدماغية والذي يتيح التواصل الفوري بين جميع أفراد 
الوحدة واطالعهم على خطوات التشخيص والعالج منذ 
وصــــول الــمــريــض إلـــى الــمــســتــشــفــى، حــيــث أســهــمــت تلك 
البرامج في تحديد الفجوات في طرق التشخيص والعالج 
والعالج  التشخيص  طــرق  وتطوير  بناء  في  ساهمت  كما 
السكتة  مرضى  مــع  للتعامل  وفاعلية  كــفــاءة  أكثر  بشكل 
الــدمــاغــيــة بــســرعــة وبــكــفــاءة عــالــيــة، كــمــا يتيح اســتــخــدام 
التشخيص  خــطــوات  مــن  خــطــوة  لكل  الــزمــنــي  التسجيل 
تقليل  لضمان  باستمرار  مراجعتها  يتم  حيث  والــعــالج، 
إلى  المستشفى  المريض  دخـــول  منذ  المطلوب  الــزمــن 
عناصر  أهــم  مــن  يعد  والـــذي  الـــالزم  الــعــالج  تقديم  حين 
الخاليا  موت  سرعة  الى  نظرا  الدماغية،  السكتات  عالج 
الدماغية  السكتة  لحدوث  األولــى  اللحظة  من  العصبية 
مما يوجب العمل بسرعة وباحترافية عالية إلعادة تروية 
الــــدم لــخــاليــا الــمــخ ســــواء بــاســتــخــدام األدويـــــة الــمــذيــبــة 
للجلطات والتي يشرف عليها استشاري المخ واألعصاب 
الجلطات  الستئصال  العالجية  القسطرة  باستخدام  أو 

الدماغية. 
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كثير  بــيــن  انــتــشــارا  اآلالم  أكــثــر  مـــن  الــرقــبــة  آالم 
من  األلــم  يمتد  وقــد  عــديــدة،  أسباب  ولها  الناس  من 
اليومية.  األعمال  أداء  عن  ويعيق  الــذراع  إلى  الرقبة 
السواد  ياسر  الدكتور  مع  حــوار  الطبي  للخليج  وكــان 
استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى 

ابن النفيس 
{ ما هو ديسك الرقبة؟ وما أعراضه؟

- هو عبارة عن آالم في أسفل الرأس من الناحية 
الخلفية، وتمتد إلى الرقبة وإلى أعلى الكتفين وتزداد 
طويلة  فترات  والجلوس  المجهود  وبذل  اإلجهاد  مع 
وقد  األسبوعية  والعطالت  اإلجــازات  فترات  في  وتقل 
يــصــاحــب هـــذه اآلالم نـــوع مــن أنــــواع الـــصـــداع، الــذي 
حدتها  وتــزداد  الــرأس،  من  الخلفية  المنطقة  يصيب 
مع التعرض لضغوط نفسية أو جسدية أو مع تقلبات 
المناخ ولدى النساء تزداد مع دخول الدورة الشهرية.

القناة  في  ضيق  من  يعانون  الذين  المرضى  في 
الشوكية وضغط على النخاع الشوكي أو الذين يعانون 
من انزالق غضروفي في الفقرات العنقية وفي بعض 
الحاالت قد يصاحب األلم خدران وتنميل في األصابع 
في الحاالت المتقدمة قد يكون هناك ضعف في 

العضالت وتأثير في وظيفة الساقين ايضا
{ ما األسباب؟

- يــكــاد يجمع أطــبــاء الــعــظــام عــلــى أن أبـــرز هــذه 
األسباب يكون ناجما عن:

-إجـــهـــاد مــنــطــقــة الــرقــبــة وأســـفـــل الـــــرأس وأعــلــى 
الكتفين 

وعند  خاطئة  بطريقة  طويلة  فــتــرات  -الجلوس 
الدراسة أو الكتابة أو عند استخدام الحاسوب.

-استخدام الوسادة الخاطئة عند النوم يسهم في 
ظهور آالم الرقبة.

-اســتــخــدام الــهــاتــف الــخــلــوي والــهــاتــف األرضـــي 
فـــتـــرات طــويــلــة مـــع ثــنــي الــرقــبــة نــاحــيــة الــكــتــف مما 

يضيف إجهادا غير عادي على الرقبة.
-خـــشـــونـــة فـــي الـــفـــقـــرات الـــتـــي تــقــع فـــي منطقة 

الرقبة، والتهابات عضلية مزمنة.
وفي  العنقية  الفقرات  في  الغضروفي  -االنـــزالق 
والـــذراع  الكتف  لتشمل  اآلالم  تمتد  قــد  الحالة  هــذه 
والساعد وكذلك األصابع وقد يصاحبها خدر وتنميل.

أورام  لـــديـــهـــم  تـــكـــون  الـــمـــرضـــى  مــــن  فـــئـــة  هـــنـــاك 
سرطانية أو غير سرطانية تؤثر في الفقرات العنقية 

وتؤدي إلى آالم مبرحة في هذه المنطقة.
{ ماذا عن العالج؟

- عادة ما تستجيب األنواع األكثر شيوعا من آالم 
للرعاية  جيد  بشكل  المتوسطة  إلى  الخفيفة  الرقبة 
وإذا  أســابــيــع  ثــالثــة  أو  أسبوعين  غــضــون  فــي  الــذاتــيــة 
مسكنا  الطبيب  لــك  يصف  فقد  الــرقــبــة  ألــم  استمر 
قويا لأللم باإلضافة الى مرخيات العضالت ومضادات 
وأيــضــا  اآلالم  لتخفيف  الــحــلــقــات  ثــالثــيــة  االكــتــئــاب 
البدني  الــعــالج  طريق  عــن  الطبيعي  الــعــالج  جلسات 
وتــمــاريــن تــقــويــة الــرقــبــة واســتــخــدام الـــحـــرارة والثلج 
للمساعدة  التدابير  من  وغيرها  الكهربائي  والتحفيز 

في تخفيف األلم ومنع تكراره.
الــتــحــفــيــز الـــكـــهـــربـــائـــي لـــألعـــصـــاب عـــبـــر الــجــلــد 
(TENS) ويتم فيها وضع األقطاب الكهربائية على 
الجلد بالقرب من المناطق المؤلمة لتوصيل نبضات 

كهربائية صغيرة قد تخفف األلم.
يساعد  وقــد  رقبتك  يدعم  الــذي  الناعم  والطوق 
عن  الضغط  تخفيف  طــريــق  عــن  األلـــم  تخفيف  فــي 
استخدم  إذا  ذلك  ومع  الرقبة  في  الموجودة  الهياكل 
ألكثر مــن ٣ ســاعــات فــي الــمــرة الــواحــدة أو ألكثر من 
أسبوع إلى أسبوعين فقد يكون ضرر الطوق أكثر من 

نفعه.
ثم يأتي دور التدخل الجراحي لعالج آالم الرقبة 
انــزالقــات  عــن  ناتجة  اآلالم  تــكــون  عندما  بــه  وينصح 
غـــضـــروفـــيـــة فــــي الـــفـــقـــرات الــعــنــقــيــة وتـــضـــغـــط عــلــى 
للعالج  تستجيب  وال  الــــذراع  فــي  تــؤثــر  مــا  األعــصــاب 

التحفزي فإن التدخل الجراحي يصبح ضروريا.
طريق  عــن  عـــادة  تــجــري  روتــيــنــيــة  عملية  وتعتبر 
فتحة ال تتجاوز بضعة سنتيمترات في مقدمة العنق، 

ويتم خاللها استخدام الميكروسكوب الطبي.
الغضروف الصناعي للرقبة 

الفقرات  في  الغضروفي  االنــزالق  استئصال  بعد 
الــعــنــقــيــة يــمــكــن وضــــع طــعــم عــظــمــي صــنــاعــي مــكــان 
الــــغــــضــــروف لــــدمــــج الـــفـــقـــرتـــيـــن مــــعــــا، أو مــــا يــعــرف 
بالغضروف الصناعي الذي يتم وضعه مكان غضروف 
الــمــريــض الـــذي يــتــم اســتــئــصــالــه وفــائــدتــه تكمن في 
بينهما  الحركة  وانــعــدام  الفقرتين  دمــج  من  بــدال  أنــه 
بين  الحركة  على  المحافظة  إلــى  يـــؤدي  ســوف  فــإنــه 

الفقرتين التي تمت إزالة الغضروف من بينهما.
{ ما الخطوات التي يجب اتخاذها للتعافي بعد 

استئصال الديسك؟
المريض  يستمر  أن  يجب  التعافي  فترة  خالل   -
أسابيع   ٦ مدة  القيادة  ويتجنب  المشدات،  ارتــداء  في 
على  يجب  كما  بالسالمة،  تتعلق  ألسباب  األقــل  على 
الــمــريــض الــتــوقــف عــن الــتــقــاط األشــيــاء مــن األرض 
عند  بــاالنــحــنــاء  وينصح  الخصر  انــحــنــاء  طــريــق  عــن 
يبقى  وأن  الثقيلة  األشــيــاء  حمل  وتجنب  الركبتين، 

الشق جافا لتجنب االلتهابات 
تكون  أن  يمكن  البداية  في  الجلوس  يصعب  وقد 
زيادتها تدريجيا،  ذلك  وبعد  دقيقة  الجلوس ٢٠  فترة 
المشي يشجع على المشي أثناء فترة التعافي ولكن 
العودة  ويمكن  الطبيعي  العالج  اإلرهــاق،  عدم  المهم 
إلى العمل في غضون ٢ الى ٤ أسابيع بعد الجراحة. 

| د. ياسر السواد.

| د. وائل حامد .

..á«ZÉeódG äÉàμ°ù∏d á«ŸÉ©dG á«dGQó«ØdG øe á«æ«JÓÑdG IõFÉ÷G ≈∏Y »©eÉ÷G óªM ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùe ∫ƒ°üM ó©H

 Oƒ¡édGh OÉédG πª©dG ≈∏Y IOÉ¡°T IõFÉédG :óeÉM πFGh QƒàcódG
≈°Vôª∏d á«ë°üdG ájÉYôdG äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ¿Éª°†d á°ü∏îªdG

 êGõªdG äGô«¨àH §¨°†dG ájhOCG ábÓY êGõªdG äGô«¨àH §¨°†dG ájhOCG ábÓY
ضغط  أدويــة  تسبب  األدويـــة،  جميع  شــأن  شأنها 
الــمــرغــوب  غــيــر  الجانبية  اآلثــــار  بــعــض  أحــيــانــا  الـــدم 
بتغيرات  دائما  يربطونها  األطباء  بعض  أن  إال  فيها، 
المزاج، وقال موقع «بساي بوست» إنه على عكس ما 
ضغط  أدوية  فإن  طويلة،  منذ فترة  األطباء  افترضه 
الدم ال تؤثر على الحالة المزاجية لإلنسان وال تزيد 

من خطر إصابته باالكتئاب.
زوسمان،  رانــدال  الدكتور  يقول  الصدد  هذا  وفي 
الــعــام  ماساتشوستس  مستشفى  فــي  الــقــلــب  طبيب 
أدويــة  إن  تقول  التقليدية  النظر  «وجهة  األمريكي: 
الدماغي  الــدمــوي  الــحــاجــز  تعبر  الــتــي  الـــدم  ضغط 

تسبب االكتئاب والقلق.

قد  األدويــــة  بعض  أن  حــول  نختلف  ال  وأضــــاف: 
تــجــعــلــك تــشــعــر بــالــتــعــب والـــعـــيـــاء، مــمــا قـــد يضعف 
أنــه  إلـــى  تشير  الــحــديــثــة  المعطيات  أن  إال  الـــمـــزاج، 
ال عــالقــة مــبــاشــرة بــيــن أدويــــة ضــغــط الـــدم والــحــالــة 

المزاجية.
يعيشون  أشخاصا  استهدفت  حديثة  دراسة  وفي 
في الدنمارك ويتناولون أدوية ضغط الدم الموصوفة 
بشكل شائع بين األطباء وجد الباحثون أنه ال يبدو 

أن هذه العقاقير تؤدي إلى القلق واالكتئاب.
في  الطبيب  استشارة  الــضــروري  من  ذلــك  ورغــم 
حـــال الحـــظ اإلنـــســـان تــغــيــرات فــي الـــمـــزاج، أو آثـــارا 

جانبية غير معتادة عند بدء استعمال دواء جديد.
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بدر ال�سعيد

جدية ومهنية »الإ�سالح والتاأهيل« يف التعامل 

مع خمتلف الظروف التي تواجه النزيل

 جاء اإعالن الفريق اأول معايل ال�شيخ را�شد بن 

عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية عن عدم وجود اأي 

حالت قائمة بفريو�س كورونا يف مراكز الإ�شالح 

يريد  ل  من  اأمام  الطريق  قطع  مبثابة  والتاأهيل، 

اخلري ململكة البحرين، واأمام كل من ت�شول له نف�شه 

العبث باأمنها ومتا�شك اأبنائها الوطني واملجتمعي.

املتميزة  الحرتازية  الإجراءات  واعتمدت 

والتاأهيل  الإ�شالح  مراكز  اتخذتها  التي  واملتقدمة 

يف البحرين على و�شع اخلطط والربامج والبدائل 

من  وذلك  والنزيالت،  النزلء  بحماية  الكفيلة 

خالل توفري كافة امل�شتلزمات والطواقم ال�شحية، 

فتفوقت هذه الإدارة على امل�شتوى العاملي ومتكنت 

من مواجهة حالت اإ�شابة بع�س النزلء بفريو�س 

كورونا، وملِ ياأت ذلك من عبث بل كان وراء ذلك 

وال�شالمة  المن  خدمة  يف  اأنف�شهم  نذروا  رجال 

لهذا الوطن املعطاء، الأمر الذي يوؤكد جدية ومهنية 

القائمني على »الإ�شالح والتاأهيل« يف التعامل مع 

مثل هذه الظروف.

الداخلية  وزارة  يف  امل�شوؤولني  اهتمام  وياأتي   

الإ�شالح  ملراكز  الداخلية  وزير  راأ�شهم  وعلى 

والوقوف  دعم  يف  ال�شادقة  للرغبة  والتاأهيل 

يوم  يف  اأخطاأوا  الذين  والنزيالت  النزلء  بجانب 

وطنهم،  اأو  غريهم  اأو  اأنف�شهم  حق  الأيام يف  من 

ن�شاهد يف  الق�شبان كما  الزج بهم خلف  يتم  فلم 

القائمون عليها على توفري كافة  الأفالم، بل عمل 

كالربامج  والنزيلة،  النزيل  ومتطلبات  احتياجات 

وهوايات  قدرات  ودعم  والتوعوية  التاأهيلية 

التو�شع يف تطبيق  الت�شهيالت  اآخر  النزلء، وكان 

جتربة  تنفيذ  وبحث  البديلة،  العقوبات  قانون 

الرائدة  ال�شجون املفتوحة باعتبارها من امل�شاريع 

الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  البحرين  اأطلقتها  التي 

ودرا�شة مقرتح يت�شمن اإقامة م�شاريع اقت�شادية 

ميكن للنزلء العمل فيها والتك�شب منها خالل فرتة 

حمكوميتهم، ناهيك عن اإطالق اإدارة تنفيذ الأحكام 

د�شنها  التي  خري«  »فاعل  خدمة  الداخلية  بوزارة 

اإىل  تهدف  والتي  املا�شي،  العام  الداخلية  وزير 

تعزيز قيم التكافل الجتماعي ون�شر اخلري والتي 

منظومة  يف  اأ�شيلة  وثوابت  اأ�شا�شية  ركائز  متثل 

لأبناء  املجال  اإتاحة  خالل  من  البحريني،  املجتمع 

من�شات  خالل  من  التربعات  تقدمي  يف  اململكة 

بحقها  �شدر  والتي  املع�شرة  للحالت  اإلكرتونية 

حكم ق�شائي نهائي.

من  للعديد  موازية  الإجنازات  هذه  وتاأتي 

وزارة  حققتها  التي  والإجنازات  النجاحات 

والتي  والعاملي،  املحلي  ال�شعيد  على  الداخلية 

م�شتويات  اىل  اجلرمية  معدلت  تراجع  ا�شتملت 

الأداء  يف  ح�شارية  قفزة  يعترب  ما  م�شبوقة،  غري 

جهود  وتعزيز  الحرتافية  واملمار�شة  الأمني 

ال�شكينة  حتقيق  اىل  بالإ�شافة  اجلرمية،  مكافحة 

العامة التي ل تتوافر حتى يف العديد من كربيات 

الدول املتقدمة، وتعزيز النتماء الوطني وتر�شيخ 

ال�شيرباين وا�شتخدام  المن  املواطنة، وتعزيز  قيم 

تطبيقات الذكاء ال�شطناعي، واحلفاظ على موقع 

اخلارجية  تقرير  يف  الأوىل  الفئة  �شمن  البحرين 

الأمريكية املعني بت�شنيف الدول يف جمال مكافحة 

الجتار بالأ�شخا�س، وفوز مملكة البحرين باملركز 

الأول عربيًا يف موؤ�شر بازل ملكافحة غ�شل الأموال، 

منظمة  جمل�س  برئا�شة  اجلمارك  رئي�س  وفوز 

اجلمارك العاملية، وحتقيق وزارة الداخلية للمركز 

بالإجراءات  التزاًما  الأكرث  املوؤ�ش�شات  بني  الأول 

الحرتازية للحد من انت�شار كورونا.

كما فازت اإدارة تكنولوجيا املعلومات والإبداع 

�شتيفي  م�شابقة  يف  جوائز  بثالث  الإلكرتوين 

العامة  الإدارة  وفازت  لالبتكار،   2020 العاملية 

موؤ�ش�شة  كاأول  دولية  بجائزة  والتاأهيل  لالإ�شالح 

التنفيذ  جمال  يف  الأو�شط  ال�شرق  يف  اإ�شالحية 

�شد  وال�شالمة  ال�شحة  لربوتوكولت  والمتثال 

فريو�س كورونا، بالإ�شافة اإىل فوز هيئة املعلومات 

تطبيق  اأف�شل  بجائزة  الإلكرتونية  واحلكومة 

العا�شمة  حمافظة  وفوز  ذكي،  عربي  حكومي 

العمالء،  خدمة  فئة  عن  العاملية  �شتيفي  بجائزة 

يف  واإدماجهم  املحكومني  تاأهيل  برنامج  وفوز 

املنفعة  اأعمال  �شاعي  وبرنامج  )متام(  املجتمع 

�شتيفي  جائزة  يف  الأول  باملركز  )�شامع(  العامة 

بها  نفتخر  التي  الإجنازات  من  وغريها  العاملي، 

جميعا نحن اأبناء البحرين.

بناًء على دعوة من وزارة الداخلية لعدد من ال�سفراء املعتمدين

»الإ�سالح والتاأهيل« ُتطلع ال�سفراء على الإجراءات واخلدمات املقدمة للنزلء

من  عدد  قام  الداخلية،  وزارة  من  دعوة  على  بناًء 

�ضفري  وهم  البحرين،  مملكة  لدى  املعتمدين  ال�ضفراء 

كل  و�ضفراء  الدبلوما�ضي«  ال�ضلك  »عميد  عمان  �ضلطنة 

املتحدة،  اململكة  االحتادية،  اأملانيا  ال�ضعبية،  ال�ضني  من 

فرن�ضا، اإيطاليا، والقائم باأعمال �ضفارة الواليات املتحدة 

االحتادية  رو�ضيا  ب�ضفارة  القن�ضلية  ال�ضوؤون  وم�ضوؤول 

اململكة  لدى  املعني  االأوروبي  االحتاد  مندوبية  ورئي�س 

الدولية  الهجرة  منظمة  بعثة  ورئي�س  بالريا�س  املقيم 

بزيارة  املتحدة،  االأمم  الأن�ضطة  باالإنابة  املقيم  واملن�ضق 

اطلعوا  حيث  »جو«،  يف  والتاأهيل  االإ�ضالح  مركز  اإىل 

االإ�ضالح  مركز  يقدمها  التي  واخلدمات  االإجراءات  على 

والتاأهيل للنزالء ويف مقدمتها الرعاية ال�ضحية املتكاملة 

دقيق  تطبيق  ظل  ويف  ال�ضاعة  مدار  على  تتم  التي 

ويف  كورونا،  فريو�س  ملكافحة  االحرتازية  لالإجراءات 

هذا ال�ضياق قام ال�ضفراء بزيارة عدد من مرافق االإ�ضالح 

والتاأهيل منها العيادة الطبية واملباين ومنطقة الزيارات 

من  وغريها  باأهاليهم  باالت�ضال  النزالء  قيام  واآلية 

اخلدمات املقدمة.

خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  اأطلع  وقد 

وكيل وزارة الداخلية، ال�ضفراء على االإجراءات االحرتازية 

موؤ�ض�ضة  لقانون  تطبيقا  للنزالء،  املقدمة  واخلدمات 

االإ�ضالح والتاأهيل والئحته التنفيذية، باالإ�ضافة اإىل �ضري 

العمل مبركز االإ�ضالح والتاأهيل وتقدمي اخلدمات باأعلى 

م�ضتويات الكفاءة يف ظل الظروف اال�ضتثنائية احلالية، 

القانون  اإنفاذ  الداخلية، ما�ضية يف  اأن وزارة  اإىل  منوها 

االإن�ضان، حيث خطت ملا هو  والعمل على تعزيز حقوق 

اأبعد من االلتزام مببادئها اإىل تعزيز ثقافة حقوق االإن�ضان 

يف العمل ال�ضرطي.

وا�ضتعر�س وكيل وزارة الداخلية، التدابري الوقائية 

كورونا  فريو�س  لقاح  اإتاحة  اإىل  م�ضريا  بها،  املعمول 

جمانا وب�ضكل اختياري للنزالء، حيث مت تطعيم %100 

ممن قاموا بت�ضجيل اأ�ضمائهم.واأ�ضار وكيل وزارة الداخلية 

يتم  ومل  قائمة  واأهاليهم،  النزالء  بني  االت�ضاالت  اأن  اإىل 

قطعها واأن مركز االإ�ضالح والتاأهيل، مفتوح اأمام اجلهات 

واملوؤ�ض�ضات العاملة يف جمال حقوق االإن�ضان ومن بينها 

العامة  واالأمانة  االإن�ضان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ض�ضة 

واملحتجزين  ال�ضجناء  حقوق  ومفو�ضية  للتظلمات 

وغريها، والتي تقوم بزيارات معلنة وغري معلنة للتاأكد 

من تلقي النزالء للخدمات املن�ضو�س عليها.

متام اأبو�ضايف: 

حبيب  اأنور  ال�ضعبية  ال�ضني  جمهورية  �ضفري  اأكد 

اهلل على نظام االإدارة املهنية واملرافق املتميزة واملعاملة 

على  يدلل  والتاأهيل يف جو  االإ�ضالح  مركز  الدقيقة يف 

لتح�ضني  دوؤوبة  جهوًدا  بذلت  البحرينية  احلكومة  اأن 

ظروف ال�ضجناء وحماية حقوقهم. 

لـ»االأيام«  ت�ضريحات  يف  اهلل  حبيب  ال�ضفري  وقال 

على هام�س زيارته اإىل مركز االإ�ضالح والتاأهيل يف جو 

حمد  امللك  جاللة  قيادة  ظل  ويف  البحرين  حكومة  اإن 

االأ�ضا�ضية  احلقوق  على  باحلفاظ  ملتزمة  عي�ضى  بن 

للمواطنني، وحت�ضني م�ضتويات معي�ضتهم ب�ضكل م�ضتمر، 

الفتا اإىل متيز البحرين بالتنوع الثقايف والديني، ومتتع 

قيمة  يعترب  مما  احلقوق،  بكل  املجتمعي  التنوع  هذا 

اجتماعية متنوعة ومت�ضاحمة. 

التي  التدابري  جميع  اإىل  ال�ضيني  ال�ضفري  واأ�ضار 

منذ  كورونا  جائحة  مواجهة  يف  البحرين  اتخذتها 

لكل  واللقاحات  العالجات  قدمت  حيث  ظهورها،  بداية 

مواطنيها واملقيمني على اأر�ضها ب�ضكل جماين، االأمر الذي 

ال يعترب فقط من اأجل حماية احلقوق االأ�ضا�ضية للحياة 

وال�ضحة فح�ضب، بل اأي�ضا يعك�س االإن�ضانية بالتعاطي 

مع اجلائحة، االأمر الذي قوبل بتقدير واعرتاف دويل. 

اأقوم  اأن  جًدا  »ي�ضعدين  اهلل:  حبيب  ال�ضفري  وقال 

بعيني  �ضهدت  اليوم، حيث  ل�ضجن جو  ميدانية  بزيارة 

االأحوال الواقعية لهذا ال�ضجن مثل نظام االإدارة املهنية 

واملرافق املتميزة واملعاملة الدقيقة، هذا اأقوى دليل على 

اأن احلكومة البحرينية بذلت جهوًدا دوؤوبة يف حت�ضني 

على  للنزالء  االإن�ضان  حقوق  وحماية  ال�ضجون  ظروف 

املدى الطويل، وحققت اإجنازات كبرية يف هذا ال�ضدد«.

وتابع: »من املعروف اأنه يف ظل القيادة احلكيمة من 

ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة، 

البحرينية دائما باحلفاظ على احلقوق  تلتزم احلكومة 

االأ�ضا�ضية للمواطنني وحت�ضني م�ضتويات معي�ضة ال�ضعب 

االأجنا�س  ب�ضكل م�ضتمر، وتكفل جميع احلقوق ملختلف 

واالأعراق واملعتقدات الدينية يف البحرين، وتعترب هذه 

اأ�ض�س  اأحد  واملت�ضاحمة  املتنوعة  االجتماعية  القيمة 

اال�ضتقرار والتنمية على املدى الطويل يف البحرين«.

ال�ضفري  قال  اجلائحة  مع  البحرين  تعامل  وحول 

احلكومة  اتخذت  اجلائحة،  تف�ضي  »منذ  ال�ضيني: 

العالج  وقدمت  العلمية  االحرتازية  التدابري  البحرينية 

وهذا  واالأجانب،  املواطنني  جلميع  جمانا  واللقاحات 

وال�ضحة  للحياة  االأ�ضا�ضية  احلقوق  فقط حلماية  لي�س 

االإن�ضانية  تعك�س  اأي�ضا  بل  االإن�ضان،  حقوق  جمال  يف 

الدولية ب�ضكل كامل، مبا تلقت اململكة التقدير واالعرتاف 

الدويل«. 

اخلا�ضة  املوؤ�ض�ضات  لبع�س  بالن�ضبة  »اأما  واأ�ضاف: 

ا  اأي�ضً البحرينية  احلكومة  اتخذت  فقد  ال�ضجون،  مثل 

تدابري خا�ضة وكاملة، مما يحفظ �ضحة النزالء وحقوقهم 

ونظام اإدارة ال�ضجن«.

البحرين بذلت جهوًدا دوؤوبة لتح�سني ظروف ال�سجناء.. ال�سفري ال�سيني: 

 اململكة حققت اإجنازات كبرية يف حماية حقوق النزلء

ال�شفري اأنور حبيب اهلل

للتعاون يف جمال ا�ستخدام الف�ساء اخلارجي لالأغرا�ض ال�سلمية

توقيع مذكرة تفاهم بني هيئة الف�ساء ووكالة الف�ساء الرو�سية

ممثلة  البحرين،  مملكة  وقعت 

الف�ضاء،  لعلوم  الوطنية  الهيئة  يف 

وجمهورية رو�ضيا االحتادية، ممثلة 

بوكالة الف�ضاء االحتادية الرو�ضية 

يف  التعاون  لتعزيز  تفاهم  مذكرة 

جمال ا�ضتك�ضاف وا�ضتخدام الف�ضاء 

اخلارجي لالأغرا�س ال�ضلمية.

وزير  �ضرح  املنا�ضبة،  بهذه 

املهند�س  واالت�ضاالت  املوا�ضالت 

كمال بن اأحمد حممد رئي�س جمل�س 

هذه  »تهدف  قائالً:  الهيئة  اإدارة 

لالأن�ضطة  اإطار  لتوفري  املذكرة 

ذات  املجاالت  ومراجعة  التعاونية 

الكيانني  لكال  امل�ضرتك  االهتمام 

م�ضرتكة،  م�ضاريع  تنفيذ  خالل  من 

وتبادل  البحوث،  وتطوير 

والتدريب  واخلربات،  املعلومات 

وبناء القدرات، وغريها من الفر�س 

اإىل:  الوزير  اأ�ضار  كما  التعاونية«. 

فر�ضة  تعترب  املذكرة  هذه  »اأن 

الهيئة  روؤية  لتحقيق  عظيمة 

واأهدافها  الف�ضاء  لعلوم  الوطنية 

وكالة  اإن  حيث  االإ�ضرتاتيجية، 

تعترب  الرو�ضية  االحتادية  الف�ضاء 

على  الف�ضاء  وكاالت  اأعرق  من 

تلك  توقيع  وياأتي  العامل،  م�ضتوى 

املذكرة يف اإطار حر�س �ضمو ال�ضيخ 

االأمني  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�ضر 

العام ملجل�س الدفاع االأعلى واملعني 

الهيئة  على  واال�ضراف  بالرقابة 

الوطنية لعلوم الف�ضاء على توطيد 

البلدين  بني  الثنائية  العالقات 

العلمية  اخلربات  من  واال�ضتفادة 

لوكالة الف�ضاء االحتادية الرو�ضية 

الكوادر  بناء مهارات  للم�ضاهمة يف 

الف�ضاء  علوم  ونه�ضة  الوطنية 

وتطبيقاته يف مملكة البحرين«.

لوكالة  العام  املدير  واأفاد 

الرو�ضية،  االحتادية  الف�ضاء 

روقوزين:  دمييرتي  الدكتور 

حققت  االأخرية،  ال�ضنوات  »يف 

جمهورية  بني  الثنائية  العالقات 

البحرين  رو�ضيا االحتادية ومملكة 

فالعالقات  االأمام،  اإىل  نوعية  قفزة 

والثقافية  وال�ضيا�ضية  االجتماعية 

يتم تعزيزها على الدوام، والتجارة 

اآخذة يف النمو، كما اأن مذكرة التفاهم 

هذه متهد الطريق لبناء التعاون يف 

االأن�ضطة الف�ضائية. وبعد مرور 60 

الأول  التاريخية  الرحلة  على  عاًما 

فال  غاغارين،  يوري  ف�ضاء  رائد 

يزال الف�ضاء يجذب انتباه اجلمهور 

للتطور  البعيدة  احلدود  ممثالً 

للب�ضرية.  والتكنولوجي  العلمي 

ا�ضتعداد  يوؤكد  املذكرة  توقيع  اإن 

البحرين وجمهورية رو�ضيا  مملكة 

تطوير  يف  ورغبتهما  االحتادية 

املجال  هذا  يف  م�ضرتكة  م�ضاريع 

االجتماعية  التنمية  يخدم  مبا 

واالقت�ضادية للبلدين«.

حممد  الدكتور  قال  جانبه،  من 

اإبراهيم الع�ضريي الرئي�س التنفيذي 

الف�ضاء:  لعلوم  الوطنية  للهيئة 

لبناء  حثيث  ب�ضكل  ت�ضعى  »الهيئة 

وكاالت  كافة  مع  متميزة  عالقات 

الرائدة  االأخ�س  وعلى  الف�ضاء 

الف�ضاء  وكالة  مثل  املجال  منها يف 

�ضعداء  ونحن  الرو�ضية،  االحتادية 

بهذه املذكرة التي نعول عليها لرفع 

البلدين  بني  التعاون  م�ضتويات 

ال�ضديقني يف قطاع الف�ضاء«.

»خالل  الع�ضريي:  واأ�ضاف 

الفر�س  اأتيحت  املا�ضيني  العامني 

الهيئة ال�ضتفادة  لعدد من منت�ضبي 

املتخ�ض�ضة  املوؤ�ض�ضات  تقدمه  مما 

يف علوم الف�ضاء بجمهورية رو�ضيا 

يف  ذلك  �ضاهم  وقد  االحتادية، 

الكثري  واك�ضابهم  معارفهم  اإثراء 

�ضاعدت  التي  التقنية  املهارات  من 

الدرا�ضات  من  جمموعة  تنفيذ  يف 

ومع  الهيئة،  ل�ضالح  العلمية 

توقيع هذه املذكرة �ضتزداد الفر�س 

االإنتاج  وترية  وترتفع  وتتنوع 

العلمي والتقني مبا يحقق تطلعات 

اجلانبني«.

النعيمي واملبارك يبحثان تطوير 

»البوليتكنك« وطرح برامج جديدة

الرتبية  النعيمي وزير  الدكتور ماجد بن علي  ا�ضتقبل 

اأعمال  على  والرقابة  باالإ�ضراف  املعني  الوزير  والتعليم، 

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(، وائل بن نا�ضر 

اأمناء  رئي�س جمل�س  واملاء،  الكهرباء  �ضوؤون  وزير  املبارك 

باإعادة  ال�ضامي  امللكي  املر�ضوم  �ضدور  مبنا�ضبة  الكلية، 

ت�ضكيل جمل�س اأمناء الكلية.

الكلية  لتطوير  الرامية  اللقاء بحث اجلهود  ومت خالل 

�ضمن مبادرات امل�ضروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب 

برئا�ضة �ضمو ال�ضيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س 

التعليم  لتطوير  االأعلى  املجل�س  رئي�س  الوزراء  جمل�س 

تتنا�ضب  جديدة  برامج  بطرح  الكفيلة  وال�ضبل  والتدريب، 

االإدارية  االأمور  اإىل  اإ�ضافًة  الكلية،  هذه  اإن�ضاء  اأهداف  مع 

واالإن�ضائية، متمنًيا وزير الرتبية والتعليم لرئي�س واأع�ضاء 

جمل�س اأمناء بوليتكنك البحرين التوفيق والنجاح.

جامعة البحرين تطرح بكالوريو�ض 

الإح�ساء والبيانات العام املقبل

ق�ضم  طرح  عزمها  عن  البحرين  جامعة  اأعلنت 

جديًدا  برناجًما  لديها،  العلوم  كلية  يف  الريا�ضيات 

يف  امل�ضارات،  وتوحيد  العلمي  امل�ضار  لطلبة  م�ضتحدًثا 

العام اجلامعي املقبل 2021/ 2022.

با�ضم  اجلديد  الربنامج  يو�ضم  اأن  املقرر  ومن 

بكالوريو�س »االإح�ضاء وعلم البيانات«، مواكبًة للتحول 

الرقمي العاملي.
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مو�سى عمر الطارقي

وقفات حتفيزية لرم�سان خمتلف

باحث �ضرعي تربوي

الوقفة الثانية والع�سرون:

 خيــــٌر مــــن األــــِف �سهـــــٍر

اأبي ُهريرَة ر�ضي اهلل عنه قاَل: »ذكرَنا ليلَة القدِر  عن 

عنَد ر�ضوِل اهلِل �ضلى اهلل عليه و�ضلم فقاَل ر�ضوُل اهلِل �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم: )كم َم�ضى ِمن ال�ّضهِر؟( فُقلنا: َم�ضى اثناِن 

وع�ضُروَن يوًما وَبقَي ثماٍن فقاَل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )ال، 

ت�ضٌع  هُر  ال�ضَّ �ضبٌع  وَبقَي  يوًما  وع�ضُروَن  اثَناِن  َم�ضى  بل 

الثالٍث  ليلَة  يعني  اللّيلَة(.  فالَتم�ُضوَها  يوًما  وع�ُضروَن 

والع�ضِريَن. رواه ابن حبان يف �ضحيحه وقال االأرنوؤوط: 

اإ�ضناده �ضحيح على �ضرط ال�ضحيحني.

َي اهللُ عنُه عِن النبِيّ �ضلى اهلل عليه  عن اأبي ُهَريرَة ر�ضِ

و�ضلم اأَنّه قال: )َمن َيُقْم ليلَة الَقْدِر اإمياًنا واحت�ضاًبا، ُغِفَر له 

ما َتقَدَّم من َذنِبه(. رواه البخارُيّ وم�ضلم. 

عن عائ�ضَة ر�ضي اهلل عنها َقالت: »قلُت: يا ر�ضوَل اهلل، 

اأراأيَت اإْن علمُت اأَيّ ليلٍة ليلُة القْدر؛ ما اأقوُل فيها؟« . قال: 

ُقويل: )اللَُّهَمّ اإَنّك عُفٌو حتُب الَعفَو، فاعُف َعِنّي(.

قاَل ابُن كثرٍي رحمه اهلل: »وامل�ضتحبُّ االإكَثاُر مَن الدُّعاِء 

الع�ضِر  ويف  اأكَث،  رم�ضاَن  �ضهِر  ويف  االأوقاِت،  جميِع  يف 

االأخرِي منُه، ثم يف اأوَتاِرِه اأكُث. وامل�ضَتحبُّ اأن ُيكِث من َهذا 

الدُّعاء: »اللَُّهَمّ اإَنّك عُفٌو حتُب الَعفَو، فاعُف َعِنّي«.

َعن اأِبي ُهريرَة ر�ضي اهلل عنه مرفوًعا )اإّن املالئكَة تلَك 

اللَّيلَة اأكَث يف االأر�ضِ من َعدِد احَل�ضى(. 

وروى ابُن اأِبي حاِتٍ رحمه اهلل من طريِق ُماهٍد رحمه 

ومن  َداء«.  ِفيها  َيحدُث  وال  �َضيطاٌن،  ِفيها  ُير�َضُل  »ال  اهلل: 

حاِك قوَله: »يقبُل اهللُ التَّوبَة فيَها من ُكل َتائٍب،  َطريِق ال�ضَّ

اإىل  م�ِض  ال�ضَّ ُغروِب  من  وهَي  ماِء،  ال�ضَّ اأبواُب  فيها  وُتفتَُّح 

ُطلوِعها«.

والتَّابعنَي  حابِة  ال�ضَّ مَن  لِف  ال�ضَّ َبع�ِض  عن  وورَد 

االغِت�ضاَل والتَّطيَب يف لَيايل الَع�ضِر حَترًيا لليلِة الَقدِر الِتي 

اَل �َضيٍء،  ُعمَرُه يف  اأ�ضاَع  َمن  َفيا  َقدرَها،  ورفَع  �َضرَفها اهللُ 

الُعمِر،  مَن  حُت�َضُب  فاإنَّها  الَقدِر،  لْيلِة  َفاَتَك يف  َما  ا�ضَتِدرْك 

واَها، ِمن ُحِرم  األِف �ضهٍر �ضِ الَعمُل ِفيَها خرٌي مَن الَعمِل يِف 

خريَها فَقد ُحرَم.

اأ�ضواِء  ِكتاِب  يف  اهلل  رحمه  االأمنِي  ُد  ُممَّ ال�ضيُخ  قال 

البياِن: »ووجه َت�ضميِتها ليلَة القدِر ِفيه وجَهان:

َتقوُل  كَما  والرِّفعِة،  رُف  ال�ضَّ الَقدِر  َمعنى  اأنَّ  اأحُدهما: 

الَعرُب: َفالٌن ُذو ُقدٍر، اأي ِرفعٍة و�َضرٍف.

الوجُه الثَّاِن: اأنَّها �ُضمَيت ليلَة الَقدِر، الأنَّ اهللَ َتعاىَل ُيقِدُر 

نِة، وَيدلُّ لهَذا التَّف�ضرِي االأَخرِي قوُله َتعاىَل:  ِفيها وقائَع ال�ضَّ

)اإنا اأنزلناه يف ليلة مباركة اإنا كنا منذرين فيها يفرق كل 

اأمر حكيم اأمرا من عندنا اإنا كنا مر�ضلني(: واهلل اأعلم«.

حمذًرا من الألعاب الإلكرتونية وت�سببها يف »العزلة الفكرية«..

باحث بحريني يدعو لإحياء »احلكواتي« والألعاب ال�سعبية للأطفال 

تلك  الإحياء  و�ضيلة  خري  باأن  واأو�ضح 

عرب  يتم  ال�ضعبية  واالألعاب  الق�ض�ض 

والربامج  واملهرجانات  املعار�ض  اإقامة 

هذا  بطرح  تهتم  التي  املختلفة  التلفزيونية 

وال�ضائحني  الوطن  اأبناء  وتعريف  اجلانب 

القدمية  واالألعاب  الرتاثية  الق�ض�ض  بهذه 

�ضواء عرب التلفاز اأو و�ضائل االإعالم املختلفة 

وذلك  ملمار�ضتها  وم�ضابقات  دورات  واإقامة 

من  اجلانب  هذا  على  احلفاظ  على  ا  حر�ضً

يف  مهًما  عامالً  وكونها  البحريني  الرتاث 

اىل  احلميدة  وال�ضلوكيات  القيم  تر�ضيخ 

جانب ما توفره من متعة وت�ضلية للجميع.

ال�ضعبية  االألعاب  »اإن  بقالوة:  وقال 

يف  وال�ضبية  االأطفال  ميار�ضها  كان  التي 

متنوعة  قدمًيا  البحرين  يف  رم�ضان  �ضهر 

التي  واخلب�ضة  واخل�ضي�ضة  اخلات  ومنها 

يتفنن ال�ضبية ال�ضغار يف ممار�ضتها خالل 

ليايل ال�ضهر الكرمي، معترًبا اإن هذا املوروث 

وت�ضجيع  عليه  احلفاظ  يجب  االألعاب  من 

اجليل احلايل على ممار�ضته تعزيًزا للحمة 

وال�ضداقة بني اأبناء احلي الواحد كونها من 

يجب  التي  والتاريخية  الفكرية  املوروثات 

احلفاظ عليها ونقلها الأبناء هذا اجليل بدالً 

ال  التي  احلديثة  التكنلوجية  االألعاب  من 

تورث �ضوى العزلة الفكرية..

لها  ال�ضعبية  االألعاب  اأن  واأو�ضح 

دورها البالغ من خالل ب�ضاطتها و�ضهولتها 

والت�ضلية  املناف�ضة  من  بروح  املمزوجة 

�ضاأنها  من  ب�ضورة جماعية  وتوؤدى  واملرح 

روح  وتزيد  االجتماعية  الروابط  تقوية 

واأبناء  احلي  اأفراد  بني  واملحبة  االألفة 

اجلريان..

واأكد اأن هناك عدًدا من االألعاب ال�ضعبية 

وبنات  اأبناء  ميار�ضها  كان  التي  القدمية 

�ضهور  من  وغريها  رم�ضان  �ضهر  احلي يف 

اخلات  كلعبة  االأوالد  األعاب  ومنها  ال�ضنة 

التي تتم من خالل فريقني من االأطفال عددهم 

10 متقابلني ويتم من خاللها قب�ض اخلات 

بني كفي اأحد الفريقني ويقوم الفريق االآخر 

مبحاولة اكت�ضاف الكف التي تخبئ اخلات 

من خالل التخمني والتق�ضي وحت�ضب نقطة 

التي  القب�ضة  الذي يكت�ضف  الفريق  ل�ضالح 

اال�ضتعا�ضة عن  اأحياًنا  تخبئ اخلات ويتم 

اخلات بقطعة نقود اأو بحجر �ضغري..

من  فتعد  اخل�ضي�ضة  لعبة  اأما  وتابع 

يف�ضل  والتي  واملميزة  اجلميلة  االألعاب 

ال�ضبية ال�ضغار ممار�ضتها وتتم بطريقتني، 

طفل  عنهم  ويبحث  االأطفال  يختبئ  حيث 

الفريق  يختبئ  فريقني  �ضكل  على  اأو  واحد 

االول ويبحث عنهم الفريق الثان وهكذا.

كان  التي  االألعاب  بع�ض  وهناك 

ميار�ضها االأطفال يف خمتلف املوا�ضم كلعبة 

من  فريقني  خالل  من  متار�ض  التي  التيلة 

ويحاول  متقابلني  �ضفني  يف  يقفان  االطفال 

االأطفال اإ�ضابة اأكرب قدر من التيالت لتكون 

ملًكا ملن اأ�ضابها.

تاأتي  التي  الدوامة  لعبة  اأما  ووا�ضل 

بعدة اأنواع منها الزنبور واملقورة والبلبول 

طرفها  يف  ويثبت  اخل�ضب  من  م�ضنوعة 

م�ضمار وطريقة لعبها اأن يلف حولها خيط 

عند بداية امل�ضمار ثم يقذف بها فتدور وتظهر 

مهارة الالعب يف حتقيق دورانها مدة اأكث.

خالل  من  تلعب  التي  الدحروي  ولعبة 

اإطار حديدي م�ضتدير وع�ضا من اجلريد اأو 

�ضلك من احلديد منحني الراأ�ض، حيث مي�ضك 

الفتى بالع�ضا وي�ضتخدمها لدحرجة االإطار 

وهو يرك�ض اإىل نقطة معينة، والفائز هو من 

ي�ضل اإليها قبل االآخرين دون اأن يقع اإطاره 

على االأر�ض.

من  اآخر  عدًدا  هناك  باأن  اأو�ضح  كما 

الفتيات ومنها لعبة  التي متار�ضها  االألعاب 

عبارة عن خم�ض ح�ضوات  التي هي  اللقفة 

ثم  عالًيا  الفتيات  تقذفها  احلجم  متو�ضطة 

االألعاب  اأن لعبة اخلب�ضة من  مت�ضكها، كما 

لدى  ما  كل  لك�ضب  �ضطارة  تتطلب  التي 

املجموعة من اخلرزات وتكث هذه اللعبة يف 

اأيام �ضهر رم�ضان..

فيها  تفنن  التي  ال�ضكينة  لعبة  اأما 

الفتيات ويظهرن ر�ضاقتهن ومهارتهن يف هذ 

اللعبة التي ال تتطلب �ضوى علبة فارغة اأو 

حجر �ضعيف، وي�ضمى )القي�ض( ويتم ر�ضم 

�ضتة  اإىل  يق�ضم  ثم  االأر�ض  على  م�ضتطيل 

م�ضتطيالت وكل م�ضتطيل له اإ�ضم، مع ر�ضم 

ن�ضف دائرة لدى اأول امل�ضتطيل..

املدود  للعبة  الفتيات  ممار�ضة  وكذلك 

التي تقوم فيها كل فتاة بت�ضكيل بيت ب�ضيط 

من  م�ضنوعة  كاملة  اأ�ضرة  فيه  الكرتون  من 

ميثلن  ثم  ومن  اأولية،  مواد  من  يتوفر  ما 

لعبة  اليومية كما  ق�ضة من ق�ض�ض احلياة 

الربوي.

االألعاب  من  مبجموعة  حديثه  وختم 

الكريم  لعبة  ومنها  الحًقا  جاءت  التي 

ميار�ضها  التي  والداما  وال�ضبة  والدومنه 

واملقاهي  الرم�ضانية  املجال�ض  يف  الرجال 

يطرحها  البع�ض  الزال  والتي  ال�ضعبية 

اليوم كنوع من العودة اىل االألعاب ال�ضعبية 

االألعاب  هذه  اأحياء  باإعادة  مطالًبا  املا�ضية 

ونقلها للجيل احلايل الذي بداأت التكنوجليا 

احلديثة حتد من عالقات االأطفال االجتماعية 

وحتد ال�ضداقات لديه وروح املناف�ضة..

بالتعاون مع مبادرة »ابت�سامة«

»العا�سمة« ت�سّلم هدايا القرقاعون اإىل مر�سى ال�سرطان
حتت رعاية ال�ضيخ ه�ضام بن عبدالرحمن اآل خليفة مافظ مافظة العا�ضمة، 

التابعة جلمعية  »ابت�ضامة«  مبادرة  مع  بالتعاون  القرقاعون  املحافظة حفل  اأحيت 

مر�ضى  لالأطفال  واالجتماعي  النف�ضي  الدعم  بتقدمي  واملعنية  ال�ضبابية  امل�ضتقبل 

ال�ضرطان وعائالتهم، اإذ قامت بت�ضليم الهدايا واجلوائز والقرقاعون اإىل االأطفال يف 

بيوتهم، مع تطبيق كافة االإجراءات االحرتازية املتبعة.

وبهذه املنا�ضبة، اأكد مدير اإدارة الربامج االجتماعية و�ضوؤون املجتمع باملحافظة 

ال�ضيخ عي�ضى بن علي اآل خليفة حر�ض املحافظة على اإقامة الفعاليات الرتاثية على 

مدار العام بهدف اإحياء وتعزيز مكانة املوروث ال�ضعبي يف مملكتنا الغالية واإظهار 

ياأتي لتدعيم  الفعالية  اإقامة هذه  الهدف من  اأن  اإىل  االأ�ضيل، م�ضرًيا  البحريني  الفن 

ور�ضم  جهة،  من  ومقيمني  مواطنني  من  االأهايل  مع  والتوا�ضل  املجتمعية  ال�ضراكة 

البهجة وال�ضرور على وجوه االأطفال واحلفاظ على الفلكلور ال�ضعبي البحريني من 

جهة اأخرى.

مافظة  مع  تعاونهم  على  ال�ضبابية  امل�ضتقبل  جلمعية  وتقديره  �ضكره  ووّجه 

ال�ضرطان يف  االأطفال مر�ضى  القرقاعون على  الفعالية وتوزيع  اإقامة  العا�ضمة يف 

بيوتهم، االأمر الذي ي�ضهم يف رفع معنوياتهم واإدخال البهجة وال�ضرور اإىل قلوبهم، 

مثنًيا على مبادرة »ابت�ضامة« التي اأطلقتها اجلمعية والتي حتمل العديد من املعان 

االإن�ضانية.

ال�ستعداد لإخراج 32 األف فطرة بال�ساع النبوي

االإ�ضالمية  الرتبية  جمعية  بداأت 

م�ضروع  لتنفيذ  مكثفة  ا�ضتعدادات 

خطة  وفق  1442هـ  لعام  الفطر  زكاة 

مدرو�ضة ح�ضب اال�ضرتاطات االحرتازية 

زكاة  �ضعرية  الإحياء  وذلك  املطلوبة، 

الفطر واإخراجها يف الوقت ال�ضرعي من 

اإىل  والرحمة  العون  ليد  ومًدّا  جانب، 

االجتماعي  التما�ضك  وحتقيق  املنتفعني، 

يف املجتمع من جانب اآخر.

وذكر عادل بن را�ضد بو�ضيبع مدير 

تطوير  ّت  اأّنه  الوطنية  امل�ضاريع  اإدارة 

بزكاة  اخلا�ض  النبوي  ال�ضاع  �ضكل 

الفطر، وتغليفه ب�ضكل احرتايف، و�ضيتم 

توزيعه ح�ضب االإجراءات االحرتازية يف 

جميع املحافظات يف التوقيت ال�ضرعي.

اأن اجلمعية ت�ضتعد الإخراج  وك�ضف 

النبوي،  بال�ضاع  )اأرز(  فطرة  األف   32

امل�ضتحقني  قوائم  باإعداد  قمنا  حيث 

التوقيت  يف  اإليها  الزكاة  الإي�ضال 

ال�ضرعي، وهو قبل �ضالة العيد، واأن اأكث 

م�ضروع  تنفيذ  على  القائمني  ن�ضف  من 

من�ضوبي  من  متطوعون  الفطر  زكاة 

احل�ضاري  الوجه  ميثل  ما  اجلمعية، 

للعمل اخلريي داخل البحرين.

فاطمة �سلمان: 

دعا حممود عبدال�ساحب بقالوة خمت�ص الآثار والتاريخ والرتاث ال�سعبي وع�سو جمعية تاريخ واآثار البحرين 

الق�س�ص  اإحياء  البحريني والعمل على  اىل �سرورة مبادرة موؤ�س�سات املجتمع اىل الهتمام بالرتاث والتاريخ 

الرتاثية والألعاب ال�سعبية خا�سة خالل هذا ال�سهر الف�سيل خا�سة واأنها ت�سهم يف تعزيز الرتابط الجتماعي اإىل 

جانب دورها يف تنمية العقل.

ي�سرد  الذي  احلكواتي  �سهر رم�سان عرب  لها يف  ي�ستمعون  الأطفال  كان  التي  الرتاثية  الق�س�ص  اأن  واأكد 

الق�س�ص  والليف( و)ابودعيدع( وغريها من  )بودريا( و)اأم اخل�سر  البطولية واملخيفـــة مثل ق�سة  الق�س�ص 

اىل جانب ممار�سة األعـاب احلزاوي والألغاز وطرح الأمثال والبحث عن املغزى كانت لها اآثارها اليجابية على 

اجليل املا�سي.

اأ�سريي علي

كانت اأم �سلمة اأكرب زوجات النبي الأحياء، وكان 

قد تزّوجها بعد وفاة زوجها �سنة 3هـ.

باأم  يبتدئ  ن�سائه  على  يدخل  عندما  النبي  كان 

�سلمة ر�سي اهلل عنها، فعن عائ�سة - ر�سي اهلل عنها 

- قالت: كان ر�سول اهلل اإذا �سلى الع�سر دخل على 

اهلل  ر�سي   - �سلمة  باأم  يبداأ  واحدة،  واحدة  ن�سائه 

عنها - )لأنها اأكربهن( وكان يختم بي.

وهي من اأعقل زوجات النبي واأكرثهن حفًظا رغم 

كرب �سنها، وهي من اأ�سارت عليه يوم احلديبية اإ�سارة 

�سمع  وقد  النا�ص،  لهلك  ولولها  النبي  لها  ا�ستجاب 

ُروا  ِ تمَ
ْ
اأ النبي كالمها كامالً وطبق الآية تطبيًقا تاًما: »ومَ

بمَيْنمَُكْم ِبمَْعُروٍف« الطالق 6.

ولذا نقول اإن هذا الذي ي�ست�سري زوجته اأحياًنا قد 

يجد منها بع�ص الآراء ال�سائبة.

اإذا  اأما  دائًما،  راأيها  تطبق  اأن  ملزم  ل�ست  اأنت 

تكن  فال  اأحياًنا،  �سواًبا  راأيها  يف  جتد  قد  �ساألتها 

متعنتًا.

دائًما(  )خالفوهن  قال:  الذي  هذا  وبخ�سو�ص 

ا�ستجاب  فالنبي  له؛  اأ�سل  ول  �سحيح،  غري  كالمه 

لن�سيحة اأم �سلمة يوم احلديبية، ولنتوقف مع الق�سة:

ملا فرغ الر�سول من ق�سية الكتاب، قال لأ�سحابه: 

منهم  قام  ما  فواهلل  اْحِلُقوا«،  ُثممَّ  ُروا،  اْنحمَ فمَ »ُقوُموا 

رجل، حتى قال ذلك ثالث مرات، فلما مل يقم منهم 

اأحد دخل على اأم �سلمة، فذكر لها ما لقي من النا�ص، 

فقالت اأم �سلمة: يا نبي اهلل اأحتب ذلك؟ اخرج ثم ل 

تكلم اأحًدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 

فيحلقك. فخرج فلم يكلم اأحًدا منهم حتى فعل ذلك؛ 

قاموا  ذلك  راأوا  فلما  فحلقه،  حالقه  ودعا  بدنه  نحر 

فنحروا.

واإىل لقاء جديد قادم.. نلتقيكم يف الغد..

 حممود عبدال�ساحب 

خالل مهرجان رم�سان ال�سارقة عام 2014



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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@AlkaabiAs

ر�سميًا.. خطوة  الأجور  نظام حماية  تطبيق  بدء 

يف الجتاه ال�سحيح للتاأكد من اإيفاء اأ�سحاب العمل 

بالتزاماتهم جتاه �سغار العمال.

يف زمن املادة الإعالمية التي تتوافر لك هذه الأيام 

املجيز  م�ساعفة،  م�سوؤولية  اأمام  نحن  عني،  رم�سة  يف 

اأمام  الرقيب،  مق�ص  عهد  انتهى  اأنت،  هو  والراف�ص 

هذا ال�سيل اجلارف اأنت وعائلتك - نواة املجتمع - لي�ص 

زادت  حولنا  ملا  فهمنا  زاد  كلما  بالتوعية،  التح�سن  اإل  اأمامكم 

مناعتنا، هذا زمن اجليل الواعي.
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بعد جناح رحلة العالج.. 

حورية فرغلي تعود لطبيعتها

�شاركت الفنانة ح�رية فرغلي، متابعيها وجمه�رها، 

بعد  الدويل،  القاهرة  ملطار  و�ش�لها  ف�ر  لها  ب�ش�رة 

يف  ط�يلة،  فرتة  ا�شتمرت  التي  العالج  لرحلة  اإنهائها 

�ش�رتها  فرغلي  ون�شرت  الأمريكية.  املتحدة  ال�ليات 

عن  لتعلن  اإن�شتغرام،  مب�قع  ال�شخ�شي  ح�شابها  عرب 

وع�دة  عالجها  رحلة  جناح  بعد  للقاهرة،  و�ش�لها 

ح�رية  اأعربت  قد  وكانت  اأخرى.  مرة  لطبيعته  �شكلها 

اأجرتها  التي  اجلراحية  العمليات  بنجاح  �شعادتها  عن 

امل�شت�شفيات  اأحد  يف  املا�شية،  الفرتة  خالل  اأنفها  يف 

على  هلل  ال�شكر  مقدمة  الأمريكية،  املتحدة  بال�ليات 

�شفائها، ون�شرت �ش�رة لها، عرب اإن�شتغرام وفي�ص ب�ك، 

بعد جناح اجلراحة، �شحبتها بتعليق: »احلمد هلل حتى 

يبلغ احلمد منتهاه«.

1904 - بدء حفر قناة بنما.

ال�شيفية  الأوملبية  الألعاب  دورة  افتتاح   -  1924

واملقامة يف باري�ص

1974 - ه�ريه كني اإت�شي ينجح يف ت�شجيل اأ�شرع 

اأي  يت�قف يف  اأن  دون  يخت  على  العامل  دوران ح�ل 

ميناء.

ال�زراء  رئا�شة  تت�ىل  ثات�شر  مارغريت   -  1979

يف اململكة املتحدة لت�شبح اأول امراأة تت�ىل هذا املن�شب 

فيها.

1989 - حتطم مروحية ي�دي بحياة وزير الدفاع 

العراقي عدنان خري اهلل.

النار  تطلق  الإ�شرائيلية  البحرية  ق�ات   -  1990

على يخت امللك ح�شني يف خليج العقبة.

ي�قعان  عرفات  ويا�شر  رابني  اإ�شحاق   -  1994

قطاع  على  ال�شلطة  الفل�شطينيني  متنح  �شالم  اتفاقية 

غزة واأريحا.

برباءة  تق�شي  امل�شرية  النق�ص  حمكمة   -  2016

الك�شب  ق�شية  نظيف يف  اأحمد  الأ�شبق  ال�زراء  رئي�ص 

غري امل�شروع، معلنة اأن احلكم نهائي وغري قابل للطعن.

2018 - الأكادميية امللكية ال�ش�يدية تقرر تاأجيل 

جائزة ن�بل يف الأدب لهذا العام اإىل عام 2019.

اأول روبوت ذكي ل�سحن ال�سيارات الكهربائية
اأول  وه�   ،Mochi اخل�شراء،  التكن�ل�جيا  جمال  يف  العاملة  ال�شركة   ،Envision اأطلقت 

اإنتاجه بكميات كبرية يف العامل ويعمل بن�شبة 100% بالكهرباء  روب�ت �شحن ذكي متنقل يتم 

اخل�شراء، وميكن للجهاز �شحن ال�شيارة الكهربائية يف غ�ش�ن �شاعتني فقط مل�شافة قيادة ت�شل 

اإىل 600 كيل�مرت.

�شهر  بدًءا من  جتارًيا   – ب�شكل م�شتقل  الكهربائية  ال�شيارات  ي�شحن  الذي   –  Mochi ويتاح 

ي�ني� من هذا العام.

لأن  الكهربائية، وذلك  ال�شيارات  ل�شائقي  بالن�شبة  ال�شحن حمدودة  تك�ن حمطات  ما  وغالًبا 

نقاط ال�شحن املثبتة �شابًقا غالًبا ما ي�شغلها م�شتخدم�ن اآخرون يف الأماكن العامة.

ويعمل Mochi عرب نظام الت�شغيل الذكي EnOSTM التابع لل�شركة، الذي يربط ويدير اأكرث 

من 200 جيجا واط من اأ�ش�ل الطاقة املتجددة على م�شت�ى العامل.

ي�شمح  مما   ،%100 بن�شبة  اخل�شراء  الكهرباء  اإىل  ال��ش�ل  اإمكانية  للجهاز  النظام  وي�فر 

للمركبات الكهربائية التي ي�شحنها Mochi، بتزويد الركاب برحلة ب�ا�شطة الكهرباء اخل�شراء، اأو 

الكهرباء املنتجة من الطاقة املتجددة.

ويت�افق Mochi مع معظم ال�شيارات الكهربائية ال�شائدة يف ال�ش�ق، وه� مدع�م ببطاريات 

AESC من Envision بقدرة تبلغ 70 كيل� واط يف ال�شاعة وخرج طاقة 42 كيل� واط.

يعترب اللون الأ�سود هو ملك الألوان وهو ما يجعله لوًنا اأ�سا�سيًا يف خزانة مالب�سنا، لكن كثريًا ما جتد املحجبات �سعوبة يف 

تن�سيق املالب�ص ال�سوداء مع احلجاب، للح�سول على اإطاللة مليئة بالطاقة بعيدة عن الإطاللت الكئيبة التي ميكن اأن ي�سفيها 

اللون الأ�سود على مظهرنا اإذا مل يتم ارتداوؤه بالطريقة املثالية.

فنان جزائري يتوفى حلظة موته بامل�سل�سل لوحة بيكا�سو »املراأة اجلال�سة« تقدر بـ 18 مليون دوالر

املعروف  زيان  بن  بالحة  اجلزائري  الفنان  ت�يف 

عر�ص  مع  تزامًنا  عاًما،   68 عمر  عن  »الن�ري«  با�شم 

وفقما  رم�شان،  �شهر  العا�شر« خالل  »عا�ش�ر  م�شل�شله 

ذكرت و�شائل اإعالم جزائرية، الإثنني.

زيان،  بن  بالحة  اإن  »ال�شروق«  �شحيفة  وقالت 

الذي اأجرى م�ؤخًرا عملية يف �شرايني القلب بامل�شت�شفى 

مع  معاناة  بعد  الأحد  ت�يف  وهران،  ب�لية  الع�شكري 

املر�ص.

»النهار«  ل�شحيفة  �شابق  وقت  يف  الن�ري  وك�شف 

ت�ش�ير  فرتة  خالل  املر�ص  يعاين  كان  اأنه  اجلزائرية، 

م�شل�شل »عا�ش�ر العا�شر«، لكنه متكن من التغلب على 

اآلمه خالل العمل.

�شيق  مقربة  الإثنني، يف  زيان،  بن  جثمان  و�شي�شع 

اأن  املقرر  ومن  اجلزائر،  غربي  �شمال  مع�شكر،  ب�لية 

ي�شارك فيها عدد من الفنانني املحليني.

اأن  الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  يف  نا�شط�ن  وذكر 

بال�شدفة مع  تزامنت  اإعالن خرب وفاة بن زيان،  حلظة 

وفاته يف م�شل�شله الأخري، خالل تناوله طعاًما م�شم�ًما، 

وفق ال�شياق الدرامي.

النطباعي  الفن  اأم�شية  دار مزاد �ش�ثبيز �شمن  تعر�ص 

 1952 عام  ر�شمها  بيكا�ش�  بابل�  للفنان  ل�حة  واحلديث 

اجلال�شة  »املراأة  بعن�ان  جيل�  فرن�ش�از  ملهماته  لإحدى 

اأن حتقق مبلغا يرتاوح بني 14  بالزي الأخ�شر« من املقرر 

و18 ملي�ن دولر.

ال�شهرية  الل�حة  اأن  اإىل  بي�شت«  »هايب  م�قع  واأ�شار   

اأنها تعر�ص  بلندن كما  ظهرت م�ؤخًرا يف معار�ص �ش�ثبيز 

حاليا مبقر ال�شركة الرئي�ص يف ني�ي�رك.

وتع�د الل�حة اإىل املزاد بعد اأن ا�شرتاها مالك اأوروبي يف 

1986 من �ش�ثبيز مقابل 568 األف دولر.

ويظهر العمل الفني لبيكا�ش� �شريكته ال�شابقة جيل� التي 

اأجنب منها ولدين، بال�ما وكل�د، وهي �شتبلغ الـ 100 من 

العمر يف ن�فمرب املقبل، وفًقا ملا اأ�شار �ش�ثبيز، لفًتا اإىل اأنها 

واأ�شاف  بيكا�ش�.   مع  ت�شل�شل حياتها  مذكرات  بن�شر  قامت 

جيل�  �شخ�شية  ق�ة  جت�شد  »الل�حة  باأن  �شحايف  بيان  يف 

واحرتام بيكا�ش� املت�ا�شل لها ومت�شكه بها«.

ال�سحة: 1165 حالة 

م�سابة بكورونا وتعايف 1013

اأعلنت وزارة ال�سحة اأن الفحو�سات التي 

 ،2021 مايو   3 يوم  15309 يف  عددها  بلغ 

جديدة  قائمة  حالة   1165 ت�سجيل  اأظهرت 

حالة  و659  وافدة،  لعمالة  حالة   482 منها 

قادمة  حالة  و24  قائمة،  حلالت  ملخالطني 

من اخلارج، كما تعافت 1013 حالة اإ�سافية 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�سل 

.168865



03 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Tue 4 May 2021  |  الســنة 16  |   العــدد 5624   |  الثالثــاء 22 رمضان 1442هـ

إرسال معدات طبية وأُكسجين لباكستان لدعمها في مواجهة »كورونا«.. مجلس الوزراء: 

إطالق 6 مشاريع وطنية زراعية لتعزيز األمن الغذائي

وافق مجلس الوزراء خالل جلس��ته أمس، على مذكرة بشأن 
تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بتعزيز األمن الغذائي 
واالس��تثمار فيه، رفعها وزير المالي��ة واالقتصاد الوطني، 

وتتضمن إطالق 6 مشاريع وطنية للتطوير الزراعي.
جاء ذلك، لدى ترؤس صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء 
االجتم��اع االعتيادي األس��بوعي لمجلس ال��وزراء الذي عقد 

أمس عن ُبعد.
وأشاد مجلس الوزراء بالرسالة السامية التي وجهها حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، بمناس��بة اليوم العالم��ي لحرية الصحافة، 
وم��ا تضمنته م��ن تقدير ل��دور اإلعالم الوطني كش��ريك 
فاعل ضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواجهة 

فيروس كورونا )كوفيد19(.
ون��وه مجلس الوزراء بمناس��بة ي��وم الصحاف��ة البحرينية، 
بالدور ال��ذي تضطلع به المؤسس��ات اإلعالمي��ة الوطنية 
وأبناء البحرين العاملون ف��ي ميدان الصحافة واإلعالم في 
توعية المجتمع، وإس��هامهم الفاعل كش��ريك في مختلف 
مس��ارات التطوي��ر والتنمية المس��تدامة التي تش��هدها 
البحري��ن في العه��د الزاهر لحضرة صاح��ب الجاللة عاهل 

البالد المفدى.
وأش��اد المجلس بأمر صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء بش��أن تقديم الخدمات على مدار 24 
س��اعة في 9 مراكز صحية، وأهميته في تحس��ين الخدمات 
الصحي��ة المقدمة للمواطني��ن، وتحقي��ق التطلعات التي 

تلتقي حولها الس��لطتان التنفيذية والتشريعية في تلبية 
االحتياجات الصحية والعالجية ألبناء الوطن، وأكد المجلس 
عل��ى اتخ��اذ الجه��ات المعني��ة لكاف��ة اإلج��راءات الفنية 

والتنسيقية لضمان سرعة التنفيذ.
ون��وه مجلس الوزراء بما أظهره عم��ال البحرين من حرص 
عل��ى الب��ذل والعطاء، وق��درات عل��ى اإلنج��از والتميز في 
مختلف الظروف والتحديات، مشيدًا بمناسبة اليوم العالمي 
للعمال، بدور عمال البحرين وإس��هاماتهم المقدرة ضمن 

الجهود الوطنية لفيروس كورونا )كوفيد19(.
إلى ذلك أك��د المجلس دع��م مملكة البحري��ن لجمهورية 
باكستان اإلسالمية الشقيقة في التصدي لفيروس كورونا 
)كوفيد19( وتداعياته، وقرر المجلس إرس��ال معدات طبية 
وُأكس��جين لباكس��تان لدعمها في مواجهة الظرف الصحي 
الحالي وتجاوزه. ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة 

على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

مذكرة بش��أن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بتعزيز 
األم��ن الغذائ��ي واالس��تثمار في��ه، رفعه��ا وزي��ر المالية 
واالقتص��اد الوطن��ي، وتتضم��ن إطالق 6 مش��اريع وطنية 
للتطوي��ر الزراع��ي، ضم��ن مب��ادرات حكومي��ة متع��ددة 
تستهدف تحقيق األمن الغذائي وتأمين الغذاء واستدامته 

ورفع نسبة االكتفاء الذاتي ودعم المزارع البحريني.
مذكرة اللجنة الوزارية للمش��اريع التنموية والبنية التحتية 

حول مشاريع التطوير العقاري ومرئياتها بهذا الشأن.
مذك��رة اللجن��ة الوزارية للش��ؤون القانونية والتش��ريعية 
بش��أن تمدي��د االتفاقي��ة المبرم��ة بي��ن هيئ��ة الطاقة 

المس��تدامة وبرنام��ج األمم المتحدة اإلنمائ��ي لمدة عام 
واح��د، وتعزز االتفاقية التعاون بي��ن الجانبين في الطاقة 

المستدامة والمسارات االقتصادية واالجتماعية.
مذك��رة اللجن��ة الوزارية للش��ؤون القانونية والتش��ريعية 
بش��أن ردود الحكومة عل��ى 10 اقتراحات برغبة واقتراحين 

بقانون مقدمة من مجلس النواب.
واستعرض المجلس الموضوع التالي:

1.مذكرة وزير العمل والتنمية االجتماعية بش��أن أولويات 
العم��ل التي يج��ري تنفيذها في ع��ام 2021 وفقًا لبرنامج 

الحكومة.

تمديد االتفاقية بين »الطاقة المستدامة« و»األمم المتحدة اإلنمائي« عامًا

أبناء البحرين العاملون بالصحافة واإلعالم يضطلعون بدور في توعية المجتمع

عمال البحرين أظهروا قدرات على اإلنجاز والتميز بمختلف الظروف

 ولي العهد رئيس الوزراء يستقبل
 خليفة بن دعيج وسلمان بن أحمد

اس��تقبل صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء في قصر الرفاع 
أمس، بحضور س��مو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل 
خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، 
الش��يخ خليف��ة بن دعي��ج بن خليف��ة آل خليفة والش��يخ 

سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة.
وأع��رب س��موه عن ش��كره وتقدي��ره للش��يخ خليفة بن 
دعيج بن خليفة آل خليف��ة على ما بذله من جهود قيمة 

ومس��اعي مقدرة طوال مس��يرة عمله رئيسًا لديوان ولي 
العهد منذ عام 2005، متمنيًا س��موه للش��يخ خليفة بن 
دعي��ج آل خليفة التوفي��ق في مهامه المقبلة بمناس��بة 
ص��دور األمر الملكي بتعيينه مستش��ارًا لصاحب الس��مو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما تمنى س��موه التوفيق والس��داد للش��يخ سلمان بن 
أحمد بن س��لمان آل خليفة بمناسبة صدور األمر الملكي 
بتعيينه رئيس��ًا لدي��وان ول��ي العهد. وقد وجه س��موه 

بتحديد فترة انتق��ال صالحيات رئيس ديوان ولي العهد 
من 4 مايو 2021 إلى 31 مايو 2021.

من جانبه أكد الش��يخ خليفة بن دعي��ج آل خليفة اعتزازه 
بالثقة الملكية الس��امية وتشرفه بخدمة صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومملكة البحرين 
وشكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء على دعم��ه المتواصل في كافة المهمات 

الوطنية التي يتشرف بحملها واجبًا وشرفًا.

كما أعرب الش��يخ س��لمان بن أحمد آل خليفة عن عظيم 
امتنان��ه واعت��زازه بالثق��ة الملكية الس��امية وتش��رفه 
بخدمة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء ومملكة البحرين، منوهًا بتطلعه للعمل والتعاون 
مع الجميع لتحقيق األهداف والغايات المنشودة للمسيرة 
التنموية الش��املة بقيادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
المف��دى ومتابع��ة صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.



محرر الشؤون المحلية  «

أك��د اقتصادي��ون ورج��ال أعم��ال أن 
الش��يخ محمد بن خليفة الكبير س��بق 
عصره بقرون بتطبيق إلغاء الضرائب 
والرس��م وتحري��ر التجارة ف��ي إقليم 
الزبارة وه��و ذات الفكر ال��ذي تتبناه 
الت��ي  العالمي��ة  التجاري��ة  منظم��ة 

أسست في عام 1995م.
ولفتوا إلى أن التوج��ه العالمي حاليًا 
ه��و تحري��ر التج��ارة البيني��ة لزيادة 
الحرك��ة االقتصادية وتعزي��ز الموارد 
المالية وه��و ذات التوجه الذي طبقه 
مبكرًا الشيخ محمد بن خليفة الكبير. 

ورأوا أن السياس��ة االقتصادي��ة التي 
رس��متها الدولة الخليفية تمكنت من 
تحوي��ل الزب��ارة إلى مين��اء مؤثر في 
المنطق��ة بعد نجاحه في جذب التجار 
والتح��ول لنقط��ة وص��ل بي��ن القارة 
الهندي��ة والمنطقة لما يتمتع به من 

أفضلية تنافسية في المنطقة. 

رؤية اقتصادية 
استشرافية 

واعتبر رئيس مجل��س إدارة مجموعة 
ترافك��و رجل األعمال إبراهيم زينل أن 
مفه��وم تحرير التج��ارة وعدم فرض 
الضرائ��ب خ��ال فت��رة حكم الش��يخ 
محم��د بن خليف��ة الكبير ف��ي الزبارة 
كانت نظرة تدل على أفق واسع ورؤية 
استشرافية لتطوير االقتصاد المحلي 
وربطه باقتص��اد المنطقة، الفتًا إلى 
أن انتقال حكام آل خليفة إلى البحرين 
توابعه��ا،  لحك��م  واتخاذه��ا مرك��زًا 
جعلها مركزًا تجاريًا هو األبرز في دول 
الخليج العربي. وأك��د زينل أن النظرة 
البعي��دة لنتائج قرار إلغ��اء الضرائب 
والرس��وم، تبي��ن أن ح��كام الدول��ة 
الخليفية كان��وا يرغبون في أن تكون 
الزبارة هي الميناء الذي يستقبل أكبر 
س��فن التجارة القادمة من الهند في 
ذاك الوق��ت إل��ى دول الخلي��ج، وف��ي 
منافس��ة مع ميناء البصرة الذي تمتع 
بأفضلي��ة كبيرة في أن يك��ون األكبر 
نش��اطًا ف��ي الحرك��ة التجاري��ة بين 
القارة الهندي��ة والمنطقة، حيث كان 
يقوم بعد ذل��ك بتوزيع تلك البضائع 
على ش��مال العراق وص��واًل إلى تركيا 
وبالتالي إلى أوروبا، لكن إعطاء التجار 
تس��هيات متميزة في الزبارة جعلها 

محطة وصل وأن تستقطب 
التج��ارة العالمي��ة والتج��ار من كافة 
مناطق العالم، ولتخدم منطقة الخليج 
العربي من خلفها في الحجاز والشام. 
وق��ال زين��ل: »عندم��ا احت��ل الفرس 
كان��ت  1776م،  ع��ام  ف��ي  البص��رة 
الطري��ق ممهدة أمام الزبارة التي تم 
تهيئ��ة البنية التحتي��ة واالقتصادية 

فيه��ا لتأخ��ذ مكانتها ف��ي المنطقة 
فقد اس��تقطبت مجموع��ة كبيرة من 
التج��ار النازحي��ن من البص��رة، وذلك 
لم��ا تتمت��ع به م��ن موق��ع جغرافي 
وامتي��ازات تجارية ف��ا ضرائب تجبى 
وال رس��وم تف��رض ناهيك ع��ن توفر 
الميناء األكثر تقدم��ًا في تلك الفترة 
واالنفتاح على كامل شبه جزيرة قطر 

والحجاز دون أية قيود«. 
وأضاف زينل رغم أن الضرائب والرسوم 
تعتبران من موارد الدول األساس��ية، 
إال أن بعد نظر حكام الدولة الخليفية 
ف��ي ع��دم ف��رض الضرائ��ب وفرض 
الرس��وم كان ل��ه ال��دور الكبي��ر ف��ي 
تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة تفوق 
ما كان يمك��ن تحقيقه من الضرائب 

والرسوم.
الحكيمة  السياسة  وبين»بفضل هذه 
امتلك��ت الزبارة فوائ��ض مالية وهو 
األم��ر ال��ذي انعك��س على مس��توى 
الحي��اة العامة ف��ي اإلقلي��م والتطور 

الحضاري«. 

تعزيز القاعدة 
االقتصادية 

وأكد الخبير االقتصادي ورئيس قس��م 
االقتص��اد والتمويل بجامعة البحرين 
سابقًا، الدكتور ناظم الصالح، أن فكر 
الش��يخ محمد بن خليف��ة الكبير كان 
س��ابقًا لعصره بق��رون، وذلك بالنظر 

إلى فكرة تحري��ر التجارة وعدم فرض 
الضرائب على التجار في إقليم الزبارة، 
مش��يرًا إلى أن ه��ذا المفه��وم بدأت 
تطبق��ه منظم��ة التج��ارة العالمي��ة 
في عام 1995 عندما أنش��ئت وكانت 
البحري��ن من الدول المؤسس��ة لهذه 
المنظمة، كم��ا بينت األوضاع الحالية 
ف��ي العال��م أهمي��ة مفه��وم تحرير 
التج��ارة البيني��ة ال��ذي وض��ع لبنت��ه 
ح��كام الدول��ة الخليفي��ة ف��ي بداية 
عه��د دولتهم، ل��دوره األساس��ي في 
تقوي��ة االقتصاد واالنع��كاس إيجابًا 
عل��ى ج��ودة المجتمع ورفع مس��توى 

المواطنين المعيشي.
وقال: »إن م��ا فعلته الدولة الخليفية 
ف��ي بداية عه��د الش��يخ محم��د بن 
خليف��ة الكبير، قد أس��هم في تيس��ير 
التجارة ومنح التس��هيات التي تسرع 
من التب��ادل التجاري بين الدول، وهو 
اله��دف الرئي��س لتأس��يس منظمة 
التج��ارة العالمية ف��ي نهايات القرن 
العش��رين، وبع��د ثاث��ة ق��رون من 
نف��س الفك��رة والهدف الذي س��عت 
الخليفية، الس��تقطاب  الدول��ة  إلي��ه 
التجار والمس��تثمرين، وشجع التبادل 
التجاري دون عوائق، وانعكس إيجابيًا 
عل��ى المس��توى االقتص��ادي للدولة 
وبالتالي انعكس على مستوى الرفاه 

االجتماعي للمواطنين«.
ولف��ت إل��ى أن تحرير التج��ارة يعتبر 
اليوم هدفًا أساس��يًا لل��دول، بأن يتم 

إلغ��اء الضرائب على التج��ارة البينية، 
حت��ى تس��تفيد ال��دول م��ن بعضها 
البع��ض، مبين��ًا أن إقلي��م الزبارة في 
عهد الش��يخ محمد ب��ن خليفة الكبير 
اس��تطاع أن يس��تحوذ عل��ى نصي��ب 
كبير من التجارة البينية بين الموانئ 
الخليجي��ة األخ��رى والت��ي كان أبرزها 

ميناء البصرة.
وأضاف: »إن الش��يخ محمد بن خليفة 
الكبي��ر، كان��ت له��م نظ��رة ثاقب��ة 
ومستقبلية صائبة لتنشيط االقتصاد 
واالس��تثمار وتوظي��ف م��وارد الدولة 
لخدمة االقتصاد وبالتالي إعاء ش��أن 
الدول��ة، رغم عدم تواف��ر المعلومات 
ووج��ود إمكاني��ات بس��يطة وانعدام 
التكنولوجي��ا، وعلى الرغم من بدائية 
المجتمعات آن��ذاك إال أن األفكار من 
قب��ل ح��كام الدول��ة الخليف��ة كانت 

متقدمة«. 

  دور التجارة 
البينية في االقتصاد 

م��ن جانب��ه أك��د الخبي��ر االقتصادي 
الدكتور عم��ر العبيدل��ي أن من أهم 
أركان الفك��ر االقتص��ادي الحديث هو 
تحري��ر التجارة البينية لما لها من أثر 
على المدى الطوي��ل في نمو اقتصاد 
أي دول��ة، الفت��ًا إل��ى ق��رار بريطانيا 
العظم��ى ف��ي أواخ��ر الق��رن الثامن 
عش��ر بتقليل القي��ود والواجبات على 

االس��تيراد والتصدير، وقال: »إن ذلك 
يوض��ح النظ��رة االستش��رافية لحكام 
الدولة الخليفية الذين سبقوا بتطبيق 
هذه الفكرة مع نهاية القرن الس��ابع 

عشر ومطلع القرن الثامن عشر«.
وأش��ار العبيدلي إلى أن تحرير التجارة 
يظهر م��ردوده على االقتصاد الوطني 
عل��ى الم��دى البعيد، وهو م��ا تؤمن 
ب��ه البحرين منذ زم��ن طويل بأهمية 
االنفتاح االقتصادي في كافة األبعاد، 

ومنها البعد التجاري.
الرؤي��ة  »إن  العبيدل��ي:  وأض��اف 
االقتصادي��ة لمملكة البحرين 2030، 
تعكس قناعة الحكوم��ة بهذا المبدأ 
المس��تمد م��ن أف��كار األس��اف وفي 
مقدمته��م الش��يخ محمد ب��ن خليفة 
الكبي��ر مؤس��س ه��ذا المنه��ج ف��ي 

المنطقة بالكامل«.

اقتصاد رصين ومرن 
واستش��هدت س��يدة األعم��ال أحام 
جناح��ي بما ذكره الم��ؤرخ البريطاني 
لوريم��ر  أن »الزبارة ف��ي ذلك الوقت 
قاعدة أكبر من القطيف وأكثر أهمية، 
وف��ي عام 1790م كان التجار األجانب 
يلق��ون فيه��ا الحماية الكامل��ة، ولم 

تكن بها أيضًا عوائد جمركية«.
وأش��ارت جناحي إلى التن��وع التجاري 
الذي ش��هدته الزبارة ف��ي هذا الوقت 
حي��ث كانت بفض��ل إلغ��اء الضرائب 

والرس��وم وتوفير ميناء متطور ونظام 
أمني حديث وسوق مفتوح للتجار، وهو 
ما أسهم في أن تكون محطة للعديد 
م��ن البضائع الت��ي يع��اد تصديرها 
إلى دول أخ��رى س��واء الخليجية منها 
أو إلى الش��ام وغيره��ا، ومن أبرز تلك 
البضائ��ع التواب��ل المس��توردة م��ن 
الهند واألخشاب وكذلك نشاط تجارة 
اللؤل��ؤ الذي عرفت ب��ه المدينة ليتم 
تصديره إل��ى العالم فيما بعد وصواًل 

إلى أوروبا.

عناصر المنافسة 
م��ن جانب آخ��ر أش��ار رج��ل األعمال 
عب��داهلل الح��داد إل��ى أهمي��ة تحرير 
األعم��ال  لرج��ال  بالنس��بة  التج��ارة 
والتجار ف��ي العص��ور القديمة، حيث 
كانت فك��رة غي��ر مس��بوقة ومحفزة 
على انتقال التجار إلى البلد التي تتيح 
بالمقارنة  وأفضلي��ة  ممي��زات  له��م 
م��ع بلدان أخرى ف��ي محيط المنطقة 
التي يعملون بها، وق��ال: »إن الخليج 
العربي في ذاك الوقت كان يس��تحوذ 
على التجارة البحرية فيه ميناء البصرة 
دون منازع، وقد كان من الصعوبة أن 
يقتنع التجار باالنتقال بأعمالهم من 
البص��رة ليأتوا إلى الزبارة، لكن ثاثة 
عوامل رئيس��ة غي��رت ه��ذه القاعدة 

وتلك المفاهيم«.
وأوض��ح الحداد: »األوضاع السياس��ية 
ف��ي البص��رة كانت س��ببًا رئيس��ًا في 
ازده��ار إقلي��م الزبارة، بعد أن ش��عر 
التج��ار في البصرة بع��دم األمان على 
أموالهم وتجارته��م، ورأوا في الزبارة 
األنس��ب واألق��رب لانتقال  الموق��ع 
إلي��ه، والعامل الثاني وه��و ما قدمه 
حكام الدول��ة الخليفية م��ن مميزات 
ومن بينها حرية تج��ارة اللؤلؤ وعدم 
ف��رض الضرائ��ب أو الرس��وم عليها، 
والعام��ل الثال��ث وهو توفي��ر البنية 
التحتي��ة للدولة العصرية واس��تقرار 
الوض��ع األمن��ي ف��ي اإلقلي��م وباقي 
المنطقة، وهو ما شجع التجار على أن 

تكون الزبارة مقرًا ألعمالهم«.
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ميناء الزبارة تحول لحلقة وصل بين القارة الهندية والخليج العربي

الزبارة استحوذت على نصيب كبير من التجارة البينية بين الموانئ الخليجية

تحرير التجارة وعدم فرض الضرائب والرسوم ربطت الزبارة باقتصادات المنطقة

عدم فرض الضرائب حقق عوائد تفوق ما كانت لتحصل بتطبيقها

البنية التحتية بالزبارة جعلتها الخيار األمثل للتجار بعد احتالل الفرس للبصرة

الدولة الخليفية وفرت ميناًء متطورًا ونظامًا أمنيًا وسوقًا مفتوحة للتجار
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سبق العالم بإلغاء الضرائب والرسوم وتحرير التجارة 

 اقتصاديون: الشيخ محمد بن خليفة الكبير طبق 
في الزبارة رؤية منظمة التجارة العالمية قبل 3 قرون

أحالم جناحيابراهيم زينل عبداهلل الحداد د. عمر العبيدلي  د. ناظم الصالح

سفير ألمانيا: زيارة مركز 
اإلصالح والتأهيل فرصة 

طيبة لحوار متواصل

وليد صبري «

قال س��فير جمهورية ألماني��ا االتحادية لدى 
مملك��ة البحري��ن كاي ثام��و بوكم��ان ف��ي 
تعليقه على الزيارة التي قام بها مع عدد من 
السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين إلى 
مركز اإلص��اح والتأهيل في »جو«، بناء على 
دع��وة من وزارة الداخلية إن��ه »كانت إحاطة 
اليوم فرصة طيبة للتبادل وطرح األسئلة في 

إطار حوار يتواصل«.

 سفير الصين لـ                  : إنجازات 
البحرين كبيرة في حماية حقوق النزالء بالسجون

وليد صبري «

أكد س��فير جمهورية الصين الش��عبية لدى مملكة البحرين أنور حبيب اهلل أن »البحرين 
تبذل جهودًا دؤوبة في تحسين ظروف السجون وحماية حقوق اإلنسان للنزالء على المدى 
الطوي��ل، وحققت إنجازات كبيرة في هذا الصدد«، منوهًا إلى أن »مملكة البحرين اتخذت 

تدابير خاصة وكاملة، مما يحفظ صحة النزالء وحقوقهم ونظام إدارة السجن«.
وأضاف السفير الصيني في تصريحات ل�«الوطن«، »يسعدني جدًا أن أقوم بزيارة ميدانية 
لس��جن جو أمس اإلثنين، حيث ش��هدت بعيني األحوال الواقعية لهذا السجن، مثل نظام 
اإلدارة المهنية، والمرافق المتميزة والمعاملة الدقيقة، هذا أقوى دليل على أن الحكومة 
البحرينية بذلت جهودًا دؤوبة في تحس��ين ظروف السجون وحماية حقوق اإلنسان للنزالء 

على المدى الطويل، وحققت إنجازات كبيرة في هذا الصدد«.
وأوضح الس��فير أنور حبي��ب اهلل أنه »من المعروف أنه في ظ��ل القيادة الحكيمة لحضرة 

صاح��ب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، ملك مملك��ة البحرين المفدى، تلتزم 
الحكومة البحرينية دائمًا بالحفاظ على الحقوق األساسية للمواطنين وتحسين مستويات 
معيش��ة الش��عب بش��كل مس��تمر، وتكفل جميع الحق��وق لمختلف األجن��اس واألعراق 
والمعتقدات الدينية في البحرين، وتعتبر هذه القيمة االجتماعية المتنوعة والمتسامحة 

أحد أسس االستقرار والتنمية على المدى الطويل في البحرين«.
ولفت إلى أنه »منذ تفشي جائحة كورونا )كوفيد19(، اتخذت الحكومة البحرينية التدابير 

االحترازية العلمية وقدمت العاج واللقاحات مجانا لجميع المواطنين واألجانب«.
وذك��ر أن »هذا لي��س فقط لحماية الحقوق األساس��ية للحياة والصحة ف��ي مجال حقوق 
اإلنس��ان، بل أيضًا تعكس اإلنس��انية الدولية بش��كل كام��ل«، منوهًا إل��ى أن »مملكة 
البحري��ن تلقت التقدير واالعتراف الدولي«. وش��دد الس��فير الصيني على أنه »بالنس��بة 
لبعض المؤسس��ات الخاصة مثل الس��جون، فقد اتخذت الحكومة البحرينية أيضًا تدابير 

خاصة وكاملة، مما يحفظ صحة النزالء وحقوقهم ونظام إدارة السجن«.

 »اإلصالح والتأهيل« تطلع عددًا من السفراء 
على اإلجراءات االحترازية والخدمات المقدمة للنزالء

بدعوة من وزارة الداخلية، أجرى عدد من السفراء المعتمدين لدى البحرين، وهم 
سفير سلطنة عمان »عميد السلك الدبلوماسي« وسفراء كل من الصين الشعبية، 
وألمانيا االتحادية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والقائم بأعمال سفارة 
الواليات المتحدة ومس��ؤول الشؤون القنصلية بس��فارة روسيا االتحادية ورئيس 
مندوبي��ة االتحاد األوروبي المعين لدى المملك��ة المقيم بالرياض ورئيس بعثة 
منظمة الهجرة الدولية والمنس��ق المقيم باإلنابة ألنشطة األمم المتحدة، زيارة 
لمرك��ز اإلصاح والتأهيل ف��ي »جو« حيث اطلعوا على اإلج��راءات والخدمات التي 
يقدمها مركز اإلصاح والتأهيل للنزالء وفي مقدمتها الرعاية الصحية المتكاملة 
التي تتم على مدار الساعة، وفي ظل تطبيق دقيق لإلجراءات االحترازية لمكافحة 
في��روس كورونا، وفي هذا الس��ياق قام الس��فراء بزيارة عدد م��ن مرافق اإلصاح 
والتأهي��ل منها العيادة الطبي��ة والمباني ومنطق��ة الزيارات وآلي��ة قيام النزالء 

باالتصال بأهاليهم وغيرها من الخدمات المقدمة.
وأطلع وكيل وزارة الداخلية الش��يخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، الس��فراء على 

اإلجراءات االحترازية والخدمات المقدمة للنزالء، تطبيقًا لقانون مؤسسة اإلصاح 
والتأهيل والئحته التنفيذية، باإلضافة إلى س��ير العمل بمركز اإلصاح والتأهيل 
وتقديم الخدمات بأعلى مس��تويات الكفاءة في ظل الظروف االستثنائية الحالية، 
منوهًا إل��ى أن وزارة الداخلية ماضية في إنفاذ القانون والعمل على تعزيز حقوق 
اإلنس��ان، حيث خطت لما هو أبعد من االلتزام بمبادئها إلى تعزيز ثقافة حقوق 
اإلنس��ان في العمل الشرطي، مس��تعرضًا التدابير الوقائية المعمول بها، مشيرًا 
إل��ى إتاحة لق��اح فيروس كورونا مجانًا بش��كل اختياري للن��زالء، حيث تم تطعيم 
100% ممن قاموا بتس��جيل أس��مائهم. وأكد وكيل وزارة الداخلية أن االتصاالت 
بي��ن الن��زالء وأهاليه��م قائمة ولم يت��م قطعه��ا وأن مركز اإلص��اح والتأهيل 
مفتوح أمام الجهات والمؤسس��ات العاملة في مجال حقوق اإلنس��ان، ومن بينها 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنس��ان واألمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق 
السجناء والمحتجزين وغيرها، والتي تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للتأكد من 

تلقي النزالء الخدمات المنصوص عليها.



فضائل

لغز العدد

جواب لغز العدد السابق

 ما هو المخلوق الذي ال ينام 
إال وهو مرتدي حذاءه؟

»الحصان«

ألغاز الطيبين

ما الّشيء الذي لم يقرأ لكنه َيكتب؟
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القارئ الصغير

عن أبي قتادة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم قال: »ثالث من كل شهر، 

ورمضان إلى رمضان، هذا صيام الدهر كله« رواه 
مسلم.

العقري: فزت في 4 مسابقات 
لحفظ ا لقرآن الكريم

ق��ال الطالب صالح ناصر محمد صالح العقري: »أحفظ القرآن 
الكريم في »حلقات اللوزي«، بمركز عبدالرحمن أجور، على يد 
معلم��ي وضاح محفوظ هزاع، وق��د أتممت حفظ 8 أجزاء من 

القرآن الكريم«.
وأض��اف: »والدي يش��جعني على حف��ظ الق��رآن الكريم، وقد 
ش��اركت في نحو 7 مس��ابقات للقرآن الكريم، هي، مس��ابقة 
البحري��ن الكب��رى، ومس��ابقة عبدالواح��د أج��ور، ومس��ابقة 
الضبيب، ومسابقة حسن العرجاني، ومسابقة علي الشروقي، 
ومسابقة راشد محمد الكوهجي، ومسابقة أحمد عبدالملك«.

وذكر أن »المسابقات التي فزت فيها هي، مسابقة عبدالواحد 
أجور، ومس��ابقة حس��ن العرجاني، ومس��ابقة علي الشروقي، 

ومسابقة راشد محمد الكوهجي«.

أطعمة شهر رمضان ا�ساسية ل�فطار

 التمر
لكسر الصيام

السلطة
مكمل غذائي
مهم وصحي

 كوب من الماء
لترك مساحة

لتناول الطعام

الشوربة حتى تستقبل
�المعدة طعام� دافئ

تهيئة لتناول الوجبة الرئيسة

الفواكه 
لمن يفضل كسر

الصيام عليها

الوجبة الرئيسة
ومن الضروري توفير فيها
جميع العناصر الغذائية
التي يحتاجها الجسم

 تقليل الشاي والقهوة 
في رمضان للحفاظ على نضارة البشرة

أحمد خالد «

أكد استش��اري الجلدية والتجميل والليزر د.حسين 
جمعة، أن��ه »يجب ترطي��ب البش��رة ووضع واقي 
ش��مس مع ارتف��اع درج��ات الحرارة، مش��ددًا على 
وجوب ش��رب المي��اه بكميات تناس��ب الجس��م«، 
ونص��ح »باإلكثار من الخضراوات والفواكه وتقليل 

الشاي والقهوة خالل شهر رمضان«. 
وقال ل��� »الوطن«، إن��ه »مع دخول فت��رة الصيف 
وارتف��اع درجة الح��رارة تحتاج البش��رة إلى عناية 
خاص��ة، ومنها االهتمام بترطيب البش��رة واختيار 
مرط��ب مناس��ب له��ا، فالبش��رة الدهني��ة تحتاج 
إل��ى مرطب خفيف لوش��ن، فيم��ا تحتاج البش��رة 

الجافة إلى مرط��ب قوي )كريم( خالي من العطور. 
والترطيب ليس الوجه فقط بل حتى الجسم«.

وأض��اف، أنه »يج��ب وضع واقي الش��مس قبل 30 
دقيقة م��ن الخروج م��ن المنزل ورق��م الحماية ال 
يقل عن SPF 50. وإعادة وضعه بعد 3 س��اعات، 
إلى جانب تناول كميات كافية من المياه تناس��ب 

الجسم والنشاط الرياضي«.
ونص��ح »باإلكثار من الخضراوات والفواكه وتقليل 
الش��اي والقه��وة، وممارس��ة الرياض��ة بانتظ��ام 
عامل مه��م لتجنب األم��راض المزمن��ة والحفاظ 
على البشرة في أحس��ن صورة، إضافة إلى االلتزام 
بالغ��ذاء الصح��ي لنضارة البش��رة وصحة الش��عر 

واألظافر«. د. حسين جمعة
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»البحرين الخيرية« توّزع كسوة 
العيد لـ1000 فرد بـ20 ألف دينار

جمعية  اع��ت��م��دت 
الخيرية  ال��ب��ح��ري��ن 
الفطر  ع��ي��د  ك��س��وة 
المتعففة  ل��أس��ر 
واأليتام بمبلغ 20 ألف 
منها  ليستفيد  دينار، 
 20 بواقع  فرد،   1000
مستفيد،  لكل  دينارًا 
حزمة  ض��م��ن  وذل���ك 
المشاريع النوعية التي 
الجمعية  أطلقتها 
الشهر  م��ع  ت��زام��ن��ًا 

الفضيل. 
المالي  األمين  وق��ال 

على  التخفيف  إلى  يهدف  المشروع  إن  سيار،  وائل  للجمعية 
األسر البحرينية المتعففة في تكاليف العيد، والوقوف بجانبها، 
واأليتام  األسر  أطفال  مع  بالعيد  والفرح  االبتسامة  ورسم 

لتكتمل فرحة عيدهم. 
وذكر أن الجمعية توّزع سنويًا كسوة العيد على األيتام واألسر 
استقبلت  أنها  مؤكدًا  المبارك،  الفطر  عيد  فى  المتعففة 
التبرعات من المواطنين وتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين 
داخل البالد، معربًا عن امتنانه للمتطوعين الذين يساهمون 
الجهات  مع  واحدًا  صفًا  ويقفون  وشعبها  البحرين  خدمة  في 

المختصة في تقديم المساعدة لأسر المحتاجة.

وائل سيار 

أبرزها ترميم المنازل وتوزيع السالل ووجبات اإلفطار

 »الهداية اإلسالمية« تطلق
 حزمة مشاريع خيرية رمضانية

أطلق��ت جمعي��ة الهداي��ة اإلس��المية كعادتها 
الس��نوية مجموع��ة م��ن األنش��طة الرمضانية 
الش��بابية حيث بدأت بمش��روع ترمي��م المنازل 
اآليلة للس��قوط وغير المأهولة ل�37 مس��تفيدًا، 
باإلضاف��ة إل��ى توزيعه��ا الس��الل الرمضاني��ة 
الت��ي تحتوي عل��ى الحاجات األساس��ية للمائدة 
الرمضاني��ة ل�1750 مس��تفيدًا، إلى جانب توزيع 
وجب��ات اإلفطار على 2840 مس��تفيدًا وذلك عبر 

إيصال وجبات الفطور إلى أماكن س��كنهم تجنبًا 
للتجمعات وعماًل بإرش��ادات اللجنة التنس��يقية 

لمكافحة فيروس كورونا.
وف��ي إطار س��عي تش��جيع األس��ر المنتج��ة بما 
يعينه��م على تدبي��ر أمورهم الخاصة والس��عي 
في الكس��ب الحالل تم االتفاق مع عدد من األسر 
المنتجة لطب��خ وتجهيز موائد اإلفطار وتوزيعها 
على األسر المتعففة حيث بلغ عدد المستفيدين 

أكثر من 150 مستفيدًا يوميًا.
أم��ا عل��ى الصعيد الدعوي للش��باب فق��د قامت 
إدارة الجمعي��ة بالتع��اون م��ع مرك��ز الش��يخة 
الجازي الصباح لتحفيظ القرآن بإطالق مس��ابقة 
الهداية العاش��رة للتالوة وكانت المس��ابقة عن 
ُبعد بحضور 106 متس��ابقين من مختلف مراكز 
وحلق��ات القرآن بالمملك��ة بالتعاون م��ع وزارة 

العدل والشؤون اإلسالمية.

 سيدات: جو رمضان يساعد 
على اإلبداع وتنويع األصناف

سماهر سيف اليزل «

أكدت س��يدات، أن »ش��هر رمضان المب��ارك يحتل 
مكانة عظيمة لديهن،  فبجانب فرحتهن بالعبادة 
والصالة والصوم والزكاة، فهناك فرحة خفية بدخول 
المطب��خ وإعداد أصن��اف جديدة خالل هذا الش��هر 
مقارن��ة باأليام العادية«، مش��يرات إلى أن »هوس 
المرأة بالطبخ خالل شهر رمضان دون األيام األخرى 
ظاهرة ملحوظة األمر الذي يجعل طبخ بعض األسر 

يزداد في رمضان دون باقي أيام السنة«. 
وتقول خديجة عبداهلل »المعروف أن فترة الوجبات 
الثالث في اليوم تختفي ف��ي رمضان وتصبح وجبة 
اإلفط��ار هي الوجبة الرئيس��ة في األس��رة وتحاول 
الم��رأة جاهدة التنوي��ع في وجبة اإلفط��ار وتقديم 
ما لذ وط��اب من المأك��والت الس��ريعة والخفيفة 
كالفطائر والحلويات، األمر الذي يجعل كمية األكل 
التي توزع خ��الل فترات في األيام العادية تنحس��ر 
ف��ي فت��رة واح��دة ، وبالتالي تزداد كمي��ة األطباق 
المخصص��ة لفت��رة قصيرة خالل الي��وم، لذلك فإن 
الم��رأة تتخذ من المطب��خ مالذًا لها بع��د العبادة 

والصالة لتظهر مهاراتها وترضي جميع األذواق«.
فيم��ا تق��ول الموظفة ورب��ة المنزل عائش��ة يتيم 
»تغي��ر الدوام وقلة س��اعاته في رمض��ان تتيحان 
لي فرصة لدخ��ول المطبخ وإع��داد وجبات وأصناف 

عديدة وليس صنفًا واحدًا من الطعام«.
وتضيف قائلة »بشكل عام جو رمضان يساعد كثيرًا 
عل��ى الدخ��ول للمطبخ واإلب��داع في إع��داد أصناف 
جديدة وباألخص من الحلويات«، مش��يرة إلى أنها 

»تحب إع��داد وجبات جديدة يومي��ًا فاالعتماد على 
إعداد نفس الوجبة يوميًا يس��بب الملل وعدم تقبل 
النفس ل��أكل والتجديد في القوال��ب والتنويع في 
األكل مطل��وب خالل رمض��ان وفي األي��ام العادية 

أيضًا«.
بينما قالت نس��يبة إبراهيم »في شهر رمضان األمر 
مختلف تمامًا فأن��ا أحب دخول المطبخ منذ الصباح 

والتخطي��ط إلعداد أصناف م��ن األكالت الجديدة«، 
معتب��رة أن »رمضان فرصة للبن��ات لتعلم وجبات 
جدي��دة، وهن��اك وجبات  تع��د في رمض��ان فقط 
ال تطب��خ  في األي��ام العادية ألنه��ا تتطلب جهدًا 
كبي��رًا في اإلعداد، وبما أنني موظفة فال أجد الوقت 
الكاف��ي لذلك أما في رمضان فاألمر مختلف ودخول 

المرأة للمطبخ أصبح يسيرًا«.



رمضان لول

فزعة الطيبين

مثل اليوم

11 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tشهر الرحمة

يوسف محمد أحمد بوزيد

القصابون جميعًا بحرينيون
المنامة هي عاصمة آل خليفة الكرام األولى، إال أن ملوك منهم، يسكنون 
حواضر أخرى، أشهرها ضاحية القضيبية، والرفاع الشرقي، والرفاع الغربي 
والصخير، والحاكم الش��يخ عيسى بن علي آل خليفة رحمه اهلل تعالى، من 
بع��د عودتِه الزبارة، اتخذ م��ن المحرق مقرًا له، وعم��رت ببركتِه، إال أن 
المنامة ظلت عاصمة ومقرًا لإلدارات الحكومية ودواوينها، فأكبر األسواق 
العامة في المنامة، والميناء البحري المعتمد رسميًا »فرضة المنامة« هي 
أشهر موانئ الخليج العربي المطلة على الساحل الشرقي للوطن العربي، 
وترد إليها البضائع من جميع ال��دول القريبة من الخليج والبعيدة، وذلك 
عن طريق فرضة المنامة يغادر المسافرون إلى دول الخليج وساحل إيران 
الغرب��ي والغارة الهندي��ة وكذلك يعودون إليها. وجميع أس��واق المنامة 
بحرينيون، من حرفيين وصناع وتجار وعمال ومن أش��هر األس��واق س��وق 
اللحم القريب من بلدية المنامة القديمة، وكان مسلخ ذبح المواشي، يقع 
إلى الش��مال من المنامة قبل نقله إلى الحورة، ومن ثم إلى سترة وأشهر 
تجار اللحم، حجي عباس إبراهيم، عبداهلل إبراهيم، أحمد المحروس، حسن 
أحمد غريب، علي حسين إبراهيم، جعفر إبراهيم، رضي أحمد الفريخ، السيد 
أحمد الحليبي، الس��يد حيدر الحليبي، الس��يد علوي السيد باقر المشقاب، 
الس��يد يوسف القصاب، عبداهلل شمطوط، رضي عيسى المحروس، عيسى 
أحمد، السيد جعفر بن عمران، علي البقالي، إبراهيم مراد، عبداهلل يعقوب 
المحروس، س��عد فهيد، جعفر حس��ين إبراهيم، عبدالنبي عباس، السيد 
احمد الس��يد جعفر الحليبي، عبدالوهاب سالم المحروس، إبراهيم خليل، 
عل��ي عبداهلل المحروس، يق��وي عبداهلل المحروس، عب��داهلل عبدالوهاب، 

علوي السيد جعفر، حسن البقالي، إبراهيم سالم. 
أما اآلن وبعد نقل س��وق اللحم القديم إلى ش��مال فريق النعيم فإن قلة 
من باع��ة اللحم وتجاره هم بحرينيون أما األغلبية عمالة آس��يوية، وأكثر 
م��ن ذكرتهم من األس��ماء انتقلوا إلى جوار ربهم س��ائاًل المولى لهم أن 
يشملهم بواس��ع رحمته ويدخلهم في فسيح جناته واألحياء منهم أتمنى 
لهم طول العمر والصحة والعافية، وال بد أن أذكر أشهر داللون للمواشي 
هما عبداهلل قاسم وعبداهلل غلوم كما أذكر بالشكر والعرفان األخ المرحوم 
يعق��وب المحروس ال��ذي أعانني على إحصاء من ذك��رت من تجار اللحوم 

وشقيقه علي المحروس.

 المعاودة: العمل التطوعي 
ال يتوقف بسبب »كورونا« بل تتغير آليته

هدى عبدالحميد  «

ق��ال الناش��ط ف��ي مج��ال التط��وع 
»إن  ل�»الوط��ن«:  المع��اودة  خليفة 
ش��هر رمض��ان كان وال ي��زال ش��هر 
الخي��ر والبرك��ة ففي الس��ابق كانت 
تطوعاتن��ا ضم��ن فعالي��ات إفط��ار 
صائم على الطريق أو في المس��اجد، 
ولك��ن ف��ي ظ��ل الظ��روف الصحية 
المفروض��ة  واالحت��رازات  الحالي��ة 
للحد من انتش��ار كورونا فقد أغلقت 

المساجد ومنعت التجمعات«.
أضاف: »لذا ستكون خططنا لرمضان 

هذا العام العمل على تشجيع البرامج 
الدينية عبر األثير )تلفزيون البحرين( 
لحث جميع المواطنين على ممارس��ة 
عبادتهم في ظل ظروف آمنة في ظل 
جائحة كورونا، باإلضافة إلى التوعية 
االجتماعية للبقاء في المنازل واألخذ 
باالعتب��ار الوضع الحالي مع تفش��ي 
الفيروس المتحور فهذا دور يس��اعد 
الوطني للجائحة  الحكومة والفري��ق 
للبدء في انحساره شيئًا فشيئًا، وذلك 
عن طري��ق دورات وبرامج توعية عن 
طري��ق برام��ج التواص��ل االجتماعي 
الصحي��ة؛  الثقاف��ة  ونش��ر  وال��زوم 

فالعمل التطوعي ال يتوقف بس��بب 
كورون��ا، ولك��ن تتغي��ر آليت��ه تبعًا 

للظروف الراهنة«.
وأك��د »دور تلفزي��ون البحرين الذي 
طبق العام الماضي برنامج »مجتمع 
واع��ي« ورص��د جوائ��ز للح��ث عل��ى 
البقاء في المنازل، ومن تلك البرامج 
المقترح��ة »صحت��ك ف��ي العم��ل« 
التس��وق  أثناء  الوقائية  -االحترازات 
في رمضان- مش��ددًا عل��ى أن »لكل 
منا دوره في انحس��ار فيروس كورونا 
نهائي��ًا؛ فه��ذا لي��س دور الحكومة 

فقط وإنما دور كل مواطن«. خليفة المعاودة 

 مطلقة من ذوي االحتياجات 
الخاصة تناشد »اإلسكان« ضم 
طلب طليقها الملغى لطلبها

هدى عبدالحميد  «

ناش��دت امرأة مطلق��ة م��ن ذوي االحتياج��ات الخاصة تعيل 
خمسة أبناء وزارة اإلسكان بضم الفترة السابقة لطلب طليقها 

المحبوس لطلبها اإلسكاني الحالي.
وقالت في مناشدتها: »أنا امرأة لدي خمسة أبناء أكبرهم يبلغ 
من العمر 13 س��نة وثالث بنات أعمارهن 11 و9 و5 س��نوات، 
وأصغر أبنائي صبي عمره 4 س��نوات. نحن نسكن باإليجار في 
مس��كن غير صحي توجد فيه الحشرات والثعابين مما يجعلني 
ال أن��ام خوف��ًا على أبنائ��ي، خاصة أن المنزل خ��ال من األثاث 
لدرج��ة أن أبنائ��ي ينامون عل��ى األرض، لقد وج��دت بيتًا آخر 
بنفس سعر اإليجار لكنه يحتاج إلى مصاريف نقل وإلى أثاث«.

وأضاف��ت: »ال أمتلك دخال س��وى دخل الش��ؤون وال��ذي أدفع 
منه قس��ط الس��يارة وإيجار المنزل ومصاريف الروضة وفاتورة 
اإلنترن��ت حيث ي��درس أبنائي ع��ن بعد، وال يتبق��ى من هذا 
الدخل س��وى القليل مما يضطرني لش��راء األكل من البرادات 

بالدين«.    
وتابع��ت: »قبل الطالق تق��دم أبو أبنائي إلى وزارة اإلس��كان 
بطلب إسكاني في أغسطس 2008 ولكن بعد حبسه تم إلغاء 
الطلب في 2017، تقدمت بع��د طالقي في عام 2019 بطلب 
إس��كاني جديد وأتمنى من المس��ؤولين بالوزارة ضم الفترة 
الس��ابقة لطلب طليقي لفترة اإلس��كان الخاصة بي، فالسكن 
ح��ق لألبناء، كما أرجو من الوزارة اإلس��راع في تس��ليمي بيت 
إس��كان لتتحقق لي وألبنائي الخمس��ة الحياة الصحية. أناشد 
أهل الخير بمس��اعدتي في مصاريف نقلي لش��قة اإليجار التي 

حصلتها وتوفير أسّرة ألبنائي«.
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 »ابتسامة« تحتفي بأبطالها الصغار 
في »السلمانية« بمناسبة القرقاعون

زار متطوع��و مب��ادرة »ابتس��امة« التابع��ة لجمعي��ة المس��تقبل 
الش��بابية والمعنية بدعم األطفال مرضى الس��رطان وأهاليهم في 
البحري��ن األطفال مرضى الس��رطان في وحدة عب��داهلل كانو لعالج 
األطف��ال مرضى الس��رطان في مستش��فى الس��لمانية بمناس��بة 
القرقاع��ون، حيث قام��وا بتوزيع الهدايا عليهم وس��ط اتخاذ كافة 

اإلجراءات االحترازية من عدوى فايروس كورونا )كوفيد19(.
وقال��ت مس��ؤولة الدعم النفس��ي في مب��ادرة »ابتس��امة« صفاء 
الناصر، إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المبادرة على اس��تثمار 
مناس��بة القرقاع��ون في رفع معنوي��ات األطف��ال المرضى وإدخال 
البهجة والس��رور إل��ى قلوبهم وتوزي��ع القرقاع��ون عليهم، وعدم 
الس��ماح لظروف مرضهم الصعبة التي تجبره��م على المكوث في 
المستش��فى أن تحرمهم من فرح��ة القرقاعون الت��ي يحتفل بها 

جميع األطفال.
وأضافت أن مبادرة »ابتسامة« ترمي من خالل هذه الفعاليات أيضا 
إلى حش��د المزيد من دع��م المجتمع البحريني بجميع مؤسس��اته 
وأف��راده لقضية األطفال مرضى الس��رطان، والتأكي��د على أهمية 

الدعم النفسي لهم في اجتياز مرحلة العالج والتشافي بإذن اهلل.

 سيل ما يبلك
 ما يهمك

 »ديار المحرق«: تشييد مسجد مال اهلل 
وقاعة المرحوم يوسف جناحي بـ»سارات« 

أعلن��ت ش��ركة دي��ار المحرق، إح��دى كبرى ش��ركات التطوي��ر العقاري في 
المملكة، عن عزمها تش��ييد مس��جد جديد باإلضافة إلى قاعة للمناس��بات 
في مش��روع س��ارات الس��كني، حيث من المقرر أن يتم تسميتهما بمسجد 
م��ال اهلل وقاعة المرحوم يوس��ف عبداهلل جناحي، إذ تأت��ي هذه الخطوة مع 
مس��اعي دي��ار المحرق لتوفي��ر جميع التس��هيالت والمراف��ق التي تعكس 

نموذج المدينة العصرية المتكاملة.
وتم اإلعداد لتش��ييد المس��جد كجزء م��ن المخطط الرئي��س لمدينة ديار 
المحرق، حيث يدعم المشروع تطلعات ومساعي شركة ديار المحرق لتوفير 
جميع المرافق التي ترتقي بأسلوب حياة السكان، بما في ذلك بناء مساجد 
واس��عة ومتكاملة لخدمة المقيمين والزوار على حٍد سواء، حيث تم تعيين 
ش��ركة مقاوالت تمام لإلش��راف على إنش��اء المس��جد والقاعة، وذلك بعد 
اس��تيفائها جميع الش��روط والمعايير المطلوبة، وستباشر الشركة تشييد 

المسجد خالل شهر مايو الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة ديار المحرق أحمد العمادي: »يأتي ش��هر 
رمضان حاماًل معه تباش��ير الخير في كل عام، ويس��عدنا اإلعالن عن إنشاء 
مس��جد مال اهلل وقاعة المرحوم يوس��ف عبداهلل جناحي في مش��روع سارات 
السكني، حيث سينضمان لسلس��ة جديدة من المساجد والجوامع والمرافق 
المزمع تش��ييدها في مختلف أنحاء المخطط الرئيس للمدينة، وذلك تلبيًة 
الحتياج��ات القاطنين والزوار. ونحن نتطلع ُقدمًا إلى االس��تمرار ضمن هذا 

النه��ج إلعمار بيوت اهلل وتضمينها كجزء أساس��ي من المجتمعات واألحياء 
السكنية بديار المحرق«.

وسيقام مسجد مال اهلل على مساحة تبلغ حوالي 844 مترًا مربعًا، وسيتألف 
من قاعة صالة للرجال وأخرى للنس��اء ومنطقة واس��عة لمواقف الس��يارات، 
باإلضافة إلى قاعة باس��م المرحوم يوس��ف عبداهلل جناحي، وهي مخصصة 
إلقامة المناس��بات الديني��ة واالجتماعية المتنوعة. وعند إتمام تش��ييده، 
سيخدم المسجد ما يقارب 160 وحدة سكنية في المنطقة، وسيحظى بسعة 

مالئمة الستقبال أكثر من 200 مصلٍّ في وقت واحد.
ويتّس��م تصميم مس��جد مال اهلل بالطاب��ع البحريني التقلي��دي، مع إضافة 
بع��ض اللمس��ات العصرية الت��ي تضي��ف تمّيزًا أكب��ر لمظه��ره الداخلي 
والخارجي، وستتميز قاعة المرحوم يوسف عبداهلل جناحي بتصميم مستمد 
م��ن العم��ارة البحرينية التراثية العريقة. وس��يتم كذل��ك اعتماد الزخرفة 

البسيطة التي تتماشى مع فن العمارة البحرينية واإلسالمية األصيلة.
وتعد ديار المحرق من كبرى المدن السكنية المتكاملة في مملكة البحرين، 
حيث تتس��م بطابعها الفاخ��ر ورفاهيتها المغايرة الت��ي توفر من خاللها 
خي��ارات متنوعة من حلول الس��كن وس��بل الحياة العصري��ة الراقية. يأتي 
ه��ذا بجانب المزيج الفريد الذي تقدمه ديار المحرق من المرافق الس��كنية 
والتجاري��ة والترفيهي��ة والصحية الت��ي تؤصل نموذج المدين��ة العصرية 

المتكاملة والمستقبلية.
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وقوع غزوة الطائف في عام 8هـ بين المسلمين 
بقيادة النبي صلى اهلل عليه وسلم وقبيلة 

ثقيف وبعض الفارين من هوازن وهدفت 
الغزوة إلى فتح الطائف

بارفيه المانجو
ألذ من هالوصفه لبعد الفطور مافي! بدون 
مبالغ��ة من ألذ وصف��ات الحل��و وأكيد أنها 
بتعجبكم وطريقتها س��هله.. خلنا نحضرها 

مع بعض.
نحت��اج كيك��ة فاني��ا جاهزة »باون��د كيك« 
علبتي��ن مانج��و مقط��ع أو مه��روس، علبة 
فواكه مش��كلة، ظرفين كريمة خفق علبتين 

قيمر »قشطة« وفنجان حليب بودرة. 
تص��ف ش��رائح الكيك ف��ي صيني��ة التقديم 
ويغطى بالفواكه المش��كلة م��ع مائها، في 
الخاط نض��ع باقي المكون��ات وتصب على 
الكي��ك وتوضع ف��ي الثاجة لحي��ن التقديم 

حتى تبرد وبألف صحة وعافية.

مالك هشام: صوم أمي وأبي شجعني على الصيام
وجدان عيسى  «

قال��ت ماك هش��ام إن »األم��ر الذي 
جعلني أفكر في الصيام هو رؤية أمي 
وأب��ي يصوم��ان إلى جان��ب التفكير 
لماذا يج��ب علينا الصوم وما فائدته 

وما الذي سنحصل عليه إذا ُصمنا«. 
وأضافت: »أذكر أول مرة صمت فيها 
كان عم��ري 7 س��نوات، وكنت حينها 
ف��ي األول االبتدائي وقد كان ش��هر 
رمضان ف��ي أثناء الدوام المدرس��ي. 

قررُت أن أبدأ الصيام فقد كانت رؤية 
أم��ي وأبي وهما صائمان تحمس��ني 
وتش��جعني عل��ى الص��وم، وخاص��ًة 
بعد معرفتي م��ا فائدته وأنه واجب 
علينا في ديننا اإلسامي ولكن لصغر 
س��ني كانت أمي تشعر بالخوف علي، 
وخاص��ًة أن وق��ت الص��وم يص��ادف 
الدوام المدرس��ي وأيضًا يس��تمر إلى 
ما بعد المدرس��ة، ونحن ننتظر حتى 
أذان المغرب ثم نفطر ونبدأ بالشرب 

واألكل«.

وتابعت: »في وقته��ا كنت قد قررت 
بين��ي وبين نفس��ي أن أب��دأ الصيام 
حت��ى ل��و كان خفي��ًة، وحق��ًا نوي��ت 
الصي��ام، وصلي��ت الفجر ث��م ذهبت 
إلى النوم، وفي صباح اليوم أيقظتني 
والدتي لتطعمني الفطور قبل موعد 
المدرسة أخبرتها أنني أفضل الفطور 
مع صديقاتي، وقامت والدتي بوضع 
الطعام في العلب��ة آلخذه معي كما 
أنه��ا أعدت لي علب��ة الطعام، عندما 
وصلت إلى المدرسة ذهبت إلى إحدى 

العام��ات الات��ي أحبه��ن م��ن كل 
قلبي، وأخبرته��ا أنني ال أريد الطعام 
وأنه��ا بإمكانها أن تأخ��ذه لها لكي 
تفط��ر ب��ه، ولقد كن��ت أعل��م  وأرى 
كم هي فقي��رة ومحتاجة ففرحت به 
وأخذته بكل سرور، بعدها ذهبت إلى 
الصف ولم أش��عر بالجوع أو العطش 

حتى أتى وقت الفسحة«.
الكب��رى كانت  وتابعت: »المش��كلة 
الع��ودة إل��ى المنزل كي��ف أقنع أمي 
أني ال أريد أن أتناول أي ش��يء، ومنذ 

عودتي إلى المدرس��ة وأمي تسألني 
أتريدين أن تأكلي أي شيء، فأجيبها 
ب��ا، حت��ى ج��اء وق��ت أذان المغرب 
صلينا ثم جلس��نا عل��ى الفطور وأول 
مرة ش��عرت حقًا بل��ذة الطعام وكم 
صعب��ًا  ي��وم  أول  كان  ممت��ع.  ه��و 
وطويًا، وخاصة مع عدم علم عائلتي 
ولكن��ه كان إنجازًا بالنس��بة إلي. حقًا 
أحم��د اهلل وأش��كره أنني اس��تطعت 
الصوم منذ أول يوم قررت فيه القيام 

 مالك هشامبذلك«.

صحتك في رمضان

  تناول الحلويات بعد اإلفطار 
مباشرة يزيد حجم المعدة 

أيمن شكل «

قد يتس��بب النظام الغذائي في ش��هر رمضان في الخروج منه 
بارتفاع في الوزن أو نس��بة السكر في الدم، وهو ما سيؤثر في 
المس��تقبل على صحة اإلنس��ان، ولتجنب هذه المخاطر، قدمت 
اختصاصية التغذي��ة العاجية ونائب رئي��س جمعية أصدقاء 
الصحة أريج السعد مجموعة نصائح تساعد على تناول الحلويات 

بطريقة صحية وكميات معتدلة خال شهر رمضان.
وأشارت الس��عد إلى أن تناول قطع الحلوى بعد اإلفطار مباشرة 
قد يتس��بب في زيادة حجم المعدة أو يح��دث تأخيرًا في عملية 
الهض��م، باإلضاف��ة إل��ى اإلصاب��ة باضطرابات ف��ي معدالت 
الس��كر، وهو ما يزيد من اإلحساس بالجوع، ويدفع الصائم إلى 
إع��ادة تن��اول أطعمة تحتوي على س��كر بكمية أكب��ر، وقالت: 
يفض��ل اختيار الحلويات البس��يطة وتجن��ب الحلويات المعقدة 
في المكون��ات، مثل تلك التي يضاف إليها كريما أوقش��طة أو 
مكسرات أو قطر ألن تلك اإلضافات ترفع من سعراتها في حالة 

الرغبة في تناولها. 
ونصح��ت اختصاصي��ة التغذي��ة العاجي��ة بإع��داد الحلويات 
بالحليب قليل الدسم، ويفضل تجنب الحلويات المقلية وخبزها 
بداًل من قليها مثل خبز الخنفروش والقطايف، كما بفضل عدم 
تغميس الحلويات في الش��يرة، حتى ال تتشرب بالسكر ما يرفع 
س��عراتها، ويمكن مسحها بملعقة شاي صغيرة من العسل أو 

رشها ببدائل السكر المصرح بها لتقليل سعراتها.
وأوضحت الس��عد أن إعداد الحلويات بطريقة صحية وبسعرات 
حرارية أقل يس��توجب استخدام نصف مقدار السكر المذكور في 
الوصف��ة، كما يمك��ن إضافة القرفة التي تعمل على تحس��ين 
الطع��م في ح��ال تقليل الس��كر، واس��تبدال الس��كر بالفاكهة 

المهروس��ة أو الفاكهة المجففة، كما يمكن اس��تبدال الس��كر 
بالبدائل المصرح بها مثل س��تيفيا أو سبلندا، واستبدال الزبدة 
بالزي��ت النباتي، وموس األف��وكادو، والقرع المهروس والروب، 
وجبنة ماس��كربوني )فيادلفيا(، كذلك استبدال الكريما بحليب 

قليل الدسم مضافًا إليه ملعقة نشاء.
وقالت أريج إنه يفضل تناول الحلويات بعد وجبة الفطور بثاث 
س��اعات، بكميات صغيرة بحيث ال تزيد عن 150 سعرة حرارية، 
ومن أمثلة ذلك »كوب كس��ترد - مهلبية - فالودة بحليب قليل 
الدس��م وبديل الس��كر، أو 3 ماعق س��اقو أو 2 قرص طابي، أو 
قطعة عقيلي أو كيك سادة ، أو حبتي بقاوة من الحجم الصغير 
أو قطعت��ي لقيم��ات، أو ملعقت��ي طع��ام خبيص��ة أو بثيثة أو 
عصيدة أو قطعة بسبوسة أو كنافة صغيرة أو حبة خنفروش«.

من كالمنا

جواب العدد السابق

سؤال هذا العدد

»رستة« تعني شارع

إيش معنى »ازغده«؟
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»رينرز الشرق األوسط« ُتكرم الفائز 
بُمسابقتها الرمضانية على »اإلنستغرام«

أعلنت ش��ركة رينرز الشرق األوس��ط، الش��ركة الرائدة في تصميم أنظمة 
األلمني��وم ومقره��ا اإلقليم��ي بالمملك��ة، ع��ن الفائز األول بمس��ابقتها 
الرمضانية التي دش��نتها على منصة التواصل االجتماعي »اإلنس��تغرام« 
أحمد حسين. وأقيمت المسابقة بتاريخ 25 أبريل 2021، وقد نصت على أن 
يقوم المشتركين باإلجابة عن سؤال المسابقة الذي تم طرحه على حساب 

.reynaers_me@ رينرز الشرق األوسط
وقدم المدير الفني بش��ركة رينرز الش��رق األوسط عبداهلل معيوف، الجائزة 
ألحمد حس��ين والتي هي عبارة عن مبلغ نقدي بقيمة 500 دوالر وذلك في 

مقر الشركة في سلماباد. 
وسيكون متابعو رينرز الشرق األوسط على موعد مع مسابقتين مماثلتين 
خال ش��هر رمضان المبارك. وليس على المشتركين سوى متابعة حساب 
رينرز الشرق األوسط واإلجابة على أسئلة متعلقة بمقاطع الفيديو الثاثة 
للسلسلة التي أطلقتها رينرز الشرق األوسط تحت عنوان »مذكرات رينرز«.

إقبال كبير على عروض »مونتريال للسيارات« الرمضانية
أكدت ش��ركة مونتريال للس��يارات 
عن اس��تمرار أس��عارها التنافسية 
وعروضه��ا الممي��زة حت��ى نهاية 
الش��هر الفضيل بعد تزايد اإلقبال 
الكبير على مختل��ف فروعها، حيث 
يأتي ذلك في أعقاب النجاح الباهر 
التي تشهده الشركة على عروضها 
الرمضانية من جميع عمائها من 

خال شراء سياراتهم.
وتضمنت عروض الش��ركة للشهر 
الفضي��ل هدايا فوري��ة إلى جانب 
هدي��ة قيم��ة أخ��رى عند اس��تام 
ذكي��ة  أجه��زة  تش��مل  الس��يارة 
وأجه��زة تلف��از، مع��ززة الش��ركة 
عروضه��ا الس��خية ف��ي األس��بوع 
 5 بأجهزة بايستيش��ن  الماض��ي 
الجديد أو اس��تبدال الهدية بمبالغ 
نقدية تصل إلى 1500 دوالر نقدًا، 
إلى جانب فرصة الس��ترجاع نسبة 

3% م��ن قيمة الس��يارة مع عروض 
تمويلية بأقل نس��بة فائ��دة تبدأ 
من 1.8% وفترة س��ماح تصل إلى 

6 أشهر.
وعب��ر الرئي��س التنفيذي لش��ركة 

مونتريال للس��يارات فاضل عباس 
عن مدى س��عادته باإلقبال الكبير 
الش��ركة  الباهر لعروض  والنج��اح 
في الش��هر الفضي��ل وحرص على 
ش��كر جميع عماء الش��ركة الذين 
ب��ادروا بش��راء س��ياراتهم والذين 

قاموا بزيارة معارض الشركة على 
ثقته��م الكبيرة في اختيار ش��ركة 
واس��تمرار  للس��يارات  مونتري��ال 
الش��ركة بتقديم أفض��ل الخدمات 
والنمو الدائم في العروض وتقديم 

أفضل األسعار المميزة لهم.

وأضاف: »دائمًا يعد ش��هر رمضان 
ش��هرًا خاصًا بالنسبة لنا في شركة 
مونتري��ال للس��يارات، ل��ذا نحاول 
دائم��ًا تقدي��م أفض��ل الع��روض 
لدين��ا، والفرص��ة مازال��ت متاحة 
للجميع قبل انته��اء تلك العروض 
الضخم��ة والهدايا الممي��زة التي 
يس��تطيع جميع العم��اء الحصول 
عليه��ا مع كل س��يارة، إل��ى جانب 
الت��ي قمن��ا  التنافس��ية  األس��عار 
بوضعه��ا لتعزي��ز تل��ك العروض 
بأس��عار ال مثيل لها حتى تمكنهم 
من امتاك سيارة أحامهم بأفضل 
األس��عار االقتصادي��ة وذل��ك عبر 
االس��تفادة من الحل��ول التمويلية 
اإلسامية والتقليدية التي نوفرها 
اآلن لتسهيل عملية شراء السيارات 
بأفض��ل س��عر وأق��ل قس��ط م��ع 

تسليم فوري«.

وتعد ش��ركة مونتريال للس��يارات 
من أفضل ش��ركات الس��يارات في 
البحرين في عملية بيع وتقس��يط 
الس��يارات، إل��ى جان��ب الع��روض 
الممي��زة التي تقدمه��ا لعمائها 
من خال إمكانية استبدال السيارة 
المس��تعملة بإحدى تلك السيارات 
أو بأخرى جديدة مع ضمان الوكيل 
صيان��ة  حزم��ات  تش��مل  والت��ي 
مجاني��ة وضم��ان أفض��ل أس��عار 
التثمين وإنهاء عملية التثمين في 

أسرع وقت.
وتقدم ش��ركة مونتريال للسيارات 
خمس��ة  خ��ال  م��ن  خدماته��ا 
رغب��ات  تلب��ي  متكامل��ة  ف��روع 
جمي��ع عمائها في أفض��ل مواقع 
االس��تراتيجية في المملكه لتكون 
األق��رب لجمي��ع عمائه��ا في كل 

مكان.

 فاضل عباس



ثم نوه مجلس الوزراء بمناســـبة يوم 
الـــذي  بالـــدور  البحرينيـــة،  الصحافـــة 
اإلعالميـــة  المؤسســـات  بـــه  تضطلـــع 
الوطنية وأبناء البحرين العاملون في 
ميدان الصحافة واإلعالم في توعية 
المجتمع، وإســـهامهم الفاعل كشريك 
التطويـــر  مســـارات  مختلـــف  فـــي 
والتنميـــة المســـتدامة التـــي تشـــهدها 
مملكـــة البحريـــن فـــي العهـــد الزاهـــر 
لعاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
بعدهـــا أشـــاد المجلـــس بأمـــر صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
تقديـــم  بشـــأن  الـــوزراء  مجلـــس 
ســـاعة   24 مـــدار  علـــى  الخدمـــات 
فـــي 9 مراكـــز صحيـــة، وأهميتـــه في 
تحســـين الخدمات الصحيـــة المقدمة 
للمواطنين، وتحقيـــق التطلعات التي 
تلتقـــي حولهـــا الســـلطتان التنفيذيـــة 
والتشـــريعية فـــي تلبيـــة االحتياجات 
الصحيـــة والعالجيـــة ألبنـــاء الوطـــن، 
وأكـــد المجلـــس علـــى اتخـــاذ الجهات 
الفنيـــة  اإلجـــراءات  لكافـــة  المعنيـــة 

والتنسيقية؛ لضمان سرعة التنفيذ.
بعـــد ذلـــك، نـــوه مجلـــس الـــوزراء بما 
أظهـــره عمـــال البحريـــن مـــن حـــرص 
علـــى البـــذل والعطاء، وقـــدرات على 
اإلنجـــاز والتميز في مختلف الظروف 
والتحديات، مشيدا المجلس بمناسبة 
اليـــوم العالمـــي للعمـــال، بـــدور عمـــال 
البحريـــن وإســـهاماتهم المقدرة ضمن 
الجهـــود الوطنيـــة لفيـــروس كورونـــا 

)كوفيد19-(.

إلـــى ذلـــك أكـــد المجلس دعـــم مملكة 
باكســـتان  لجمهوريـــة  البحريـــن 
التصـــدي  فـــي  الشـــقيقة  اإلســـالمية 
)كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
وتداعياتـــه، وقـــرر المجلـــس إرســـال 
معـــدات طبية وُأكســـجين لباكســـتان 
لدعمهـــا في مواجهـــة الظرف الصحي 

الحالي وتجاوزه.
ثـــم نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعات 
المدرجة علـــى جدول أعماله وقرر ما 

يلي:
أوال: الموافقة على المذكرات التالية:

التوجيهـــات  تنفيـــذ  بشـــأن  مذكـــرة 
األمـــن  بتعزيـــز  الســـامية،  الملكيـــة 

الغذائي واالســـتثمار فيه، رفعها وزير 
الماليـــة واالقتصاد الوطني، وتتضمن 
إطـــالق 6 مشـــاريع وطنيـــة للتطويـــر 
الزراعـــي، ضمـــن مبـــادرات حكوميـــة 
األمـــن  تحقيـــق  تســـتهدف  متعـــددة 
الغذائـــي وتأمين الغذاء واســـتدامته 
ورفـــع نســـبة االكتفـــاء الذاتـــي ودعم 

المزارع البحريني.
للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة 
حـــول  التحتيـــة  والبنيـــة  التنمويـــة 
مشـــاريع التطوير العقـــاري ومرئياتها 

بهذا الشأن.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة 
القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن تمديد 
االتفاقيـــة المبرمـــة بين هيئـــة الطاقة 
المســـتدامة وبرنامج األمـــم المتحدة 
وتعـــزز  واحـــد،  عـــام  لمـــدة  اإلنمائـــي 
الجانبيـــن  بيـــن  التعـــاون  االتفاقيـــة 
فـــي الطاقـــة المســـتدامة والمســـارات 

االقتصادية واالجتماعية.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة 
ردود  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
الحكومـــة علـــى 10 اقتراحـــات برغبة 
مـــن  مقدمـــة  بقانـــون  واقتراحيـــن 

مجلس النواب.
الموضـــوع  المجلـــس  اســـتعرض  ثـــم 

التالي:
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  مذكـــرة   .1
االجتماعيـــة بشـــأن أولويـــات العمـــل 
التي يجري تنفيذهـــا في العام 2021 

وفقا لبرنامج الحكومة.
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الموافقة على 
6 مشروعات 

للتطوير الزراعي 
ضمن خطة تعزيز 

األمن الغذائي

تسريع إجراءات 
تقديم الخدمات 

في 9 مراكز 
صحية على مدار 

24 ساعة

تمديد االتفاقية 
المبرمة بين “الطاقة 

المستدامة” 
و”اإلنمائي” مدة 

عام واحد

إرسال معدات 
طبية وُأوكسجين 

لباكستان لدعمها 
في مواجهة 

الظرف الصحي

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء   يترأس االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء

تــرأس ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، االجتمــاع االعتيــادي 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.

وفي مستهل الجلسة، أشاد مجلس الوزراء بالرسالة السامية التي وجهها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وما تضمنته من تقدير لدور اإلعالم الوطني كشريك فاعل 
ضمــن الجهــود الوطنيــة لفريــق البحرين بقيادة صاحب الســمو الملكــي ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء في مواجهة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(.

إشادة بمضامين 
الرسالة الملكية 

لإلعالميين وتقدير 
دورهم في 

مكافحة “كورونا”

مجلــس الوزراء: إســهامات مقــدرة للعمــال ضمن الجهــود الوطنية فــي مواجهــة “كورونا”

الصحافيون شركاء بمختلف مسارات التطوير والتنمية المستدامة



بناء على دعوة من وزارة الداخلية، 
قام عدد من السفراء المعتمدين لدى 
مملكة البحرين، وهم سفير سلطنة 
الدبلوماسي”،  السلك  “عميد  عمان 
الشعبية،  الصين  مــن  كــل  وســفــراء 
ألمانيا االتحادية، المملكة المتحدة، 
بأعمال  والــقــائــم  إيــطــالــيــا،  فــرنــســا، 
سفارة الواليات المتحدة ومسؤول 
روسيا  بسفارة  القنصلية  الــشــؤون 
االتحادية ورئيس مندوبية االتحاد 
المملكة  ــدى  ــ ل الــمــعــيــن  االوروبـــــــي 
بعثة  ــيـــس  بـــالـــريـــاض ورئـ الــمــقــيــم 
والمنسق  الــدولــيــة  الهجرة  منظمة 
ــة ألنــشــطــة األمـــم  ــابـ ــاإلنـ ــمــقــيــم بـ ال
المتحدة، بزيارة إلى مركز اإلصالح 
اطلعوا  حيث  “جــو”،  في  والتأهيل 
التي  والــخــدمــات  اإلجــــراءات  على 
والتأهيل  اإلصــــالح  مــركــز  يقدمها 
ــرعــايــة  ــي مــقــدمــتــهــا ال لــلــنــزالء وفــ
على  تتم  التي  المتكاملة  الصحية 
مدار الساعة وفي ظل تطبيق دقيق 
لمكافحة  االحــتــرازيــة  لـــإجـــراءات 
السياق  هذا  وفي  كورونا،  فيروس 
قام السفراء بزيارة عدد من مرافق 

الــعــيــادة  منها  والــتــأهــيــل  اإلصــــالح 
الزيارات  ومنطقة  والمباني  الطبية 
ــة قـــيـــام الــــنــــزالء بـــاالتـــصـــال  ــ ــي ــ وآل
بــأهــالــيــهــم وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات 

المقدمة.
الداخلية  وزارة  وكــيــل  أطــلــع  وقــد 
ــن عــبــدالــرحــمــن آل  الــشــيــخ نــاصــر ب
اإلجــــراءات  عــلــى  الــســفــراء  خليفة 
المقدمة  ــخــدمــات  وال االحـــتـــرازيـــة 
مؤسسة  لــقــانــون  تطبيقا  ــلــنــزالء؛  ل
ــيــــل والئـــحـــتـــه  ــأهــ ــتــ ــ اإلصـــــــــالح وال
التنفيذية، باإلضافة إلى سير العمل 
وتقديم  والتأهيل  اإلصــالح  بمركز 

الخدمات بأعلى مستويات الكفاءة 
ــروف االســتــثــنــائــيــة  ــظــ ــ فـــي ظـــل ال
وزارة  أن  إلــــى  ــوهــا  مــن الـــحـــالـــيـــة، 
القانون  إنفاذ  في  ماضية  الداخلية 
والعمل على تعزيز حقوق اإلنسان، 
حيث خطت لما هو أبعد من االلتزام 
حقوق  ثقافة  تعزيز  ــى  إل بمبادئها 

اإلنسان في العمل الشرطي.
الداخلية  وزارة  وكيل  واستعرض 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــمــعــمــول بها، 
مــشــيــرا إلـــى إتــاحــة لــقــاح فــيــروس 
كـــورونـــا مــجــانــا وبــشــكــل اخــتــيــاري 
 % 100 تطعيم  تــم  لــلــنــزالء، حيث 

ممن قاموا بتسجيل أسمائهم.
وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن 
وأهاليهم،  الــنــزالء  بين  االتــصــاالت 
مركز  وأن  قطعها  يتم  ولــم  قائمة 
اإلصــــالح والــتــأهــيــل، مــفــتــوح أمــام 
في  العاملة  والمؤسسات  الجهات 
بينها  ومــن  اإلنــســان،  حقوق  مجال 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
واألمانة العامة للتظلمات ومفوضية 
ــاء والــمــحــتــجــزيــن  ــســجــن حـــقـــوق ال
وغيرها، والتي تقوم بزيارات معلنة 
وغير معلنة للتأكد من تلقي النزالء 

للخدمات المنصوص عليها.

المنامة - وزارة الداخلية

سفراء يتفقدون عدًدا من مرافق “اإلصالح والتأهيل”
“كـــورونـــا” ــن  م حمايتهم  ــراءات  ــ ــ وإج ــنــزالء  ــل ل الــمــقــدمــة  ــات  ــدم ــخ ال عــلــى  اطــلــعــوا 
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“برلمانية الحقوق”: زيارة السفراء لـ “اإلصالح والتأهيل” تؤكد الرعاية المتكاملة للنزالء
اإلجـــراءات المعتمـــدة لمكافحـــة كورونـــا تكذيـــب للشـــائعات

ــان  ــقـــوق االنـــسـ أكـــــدت لــجــنــة حـ
الــســجــل  أن  الــــنــــواب  بــمــجــلــس 
الــحــقــوقــي الــحــافــل بــاإلنــجــازات 
يشهد  الذي  البحرين،  مملكة  في 
ــتــقــدم  ــام، وال ــمـ ــتـ الـــرعـــايـــة واالهـ
ــا لــلــتــشــريــعــات  ــقـ ــتــــطــــور، وفـ ــ وال
المعايير  مــع  وتــوافــقــا  الوطنية، 
ــمــســيــرة  ــل ال ــي ظــ ــة، فــ ــ ــي ــ ــدول ــ ال
البالد  لعاهل  الشاملة  التنموية 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
أن  يستحق  خليفة،  آل  عيسى 
يبرز للعالم أجمع، وما يشكله من 
المجاالت  بــارز في جميع  حرص 
تــبــذلــه وزارة  والــقــطــاعــات، ومـــا 
الداخلية خصوصا، من إجراءات 
متميزة في رعاية لحقوق النزالء 
فــي مــركــز اإلصــــالح والــتــأهــيــل، 
الــالزمــة  الــرعــايــة  وتــوفــيــر جميع 

لهم.
وأشادت اللجنة بالزيارة الميدانية 
السفراء  بها عــدد مــن  قــام  الــتــي 
البحرين،  مملكة  لدى  المعتمدين 
ــالح والــتــأهــيــل  ــ إلـــى مــركــز اإلصـ
فــي “جـــو”، بــنــاء على دعـــوة من 
واالطـــالع عن  الــداخــلــيــة،  وزارة 
المتكاملة  الخدمات  على  قــرب، 
ــلــنــزالء،  ــمــركــز ل الــتــي يــقــدمــهــا ال
الصحية  الرعاية  على  والوقوف 
واإلجـــــــــــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة 
لمكافحة فيروس كورونا، وزيارة 

عدد من المرافق كالعيادة الطبية 
ــارات  ــ ــزي ــ والــمــبــانــي ومــنــطــقــة ال
ــزالء بــاالتــصــال  ــنـ وآلـــيـــة قــيــام الـ
الخدمات،  من  وغيرها  بأهاليهم 
لقانون مؤسسة اإلصالح  تطبيقا 

والتأهيل والئحته التنفيذية.
ــذه الــزيــارة  ــى أن هـ وأشـــــارت إلـ
تأتي في سياق الزيارات العديدة 
المعنية،  لــلــجــهــات  والــمــفــتــوحــة 
ليس  البحرين  مملكة  بأن  تأكيدا 
لديها ما تخفيه، وأن واقع الرعاية 
حجم  يكشف  المركز  في  للنزالء 

ــحــرص، الـــذي يفند  االهــتــمــام وال
التي  والشائعات  المغالطات  كل 
تطلقها بعض الجهات الخارجية، 
التي  الدقيقة  غير  والتصريحات 
البرلمانيين  بــعــض  مــن  صــــدرت 
التي  األوروبــيــيــن والــمــنــظــمــات، 
تــســتــقــي مــعــلــومــاتــهــا مــــن تــلــك 

الجهات المناوئة.
ــا  ــزازهـ ــتـ ــغ اعـ ــالـ ــن بـ وأعــــربــــت عــ
الداخلية،  وزارة  لجهود  ودعمها 
فـــي إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون، وحــمــايــة 
المجتمع، ورعاية حقوق اإلنسان، 

وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في 
العمل الشرطي، مؤكدة االهتمام 
في  الحكومي  والتعاون  النيابي 
ــم تــطــويــر مــنــظــومــة حــقــوق  دعــ

رعاية النزالء.
زيــارة عدد  أن  اللجنة  وأوضحت 
ــراء لــمــركــز اإلصــــالح  ــفـ ــسـ مـــن الـ
أن يسهم  مــن شــأنــه  والــتــأهــيــل، 
الصحيحة  الــرســالــة  إيــصــال  فــي 
والــمــوضــوعــيــة إلـــى الــمــؤســســات 
اإلعالمية  والــجــهــات  الحقوقية 
ــة  ــيـ ــانـ ــمـ ــرلـ ــبـ ــات الـ ــ ــي ــصــ ــخــ ــشــ ــ وال
والــحــقــوقــيــة فــي بـــالدهـــم، فيما 
يحصل في المركز من إجراءات، 
ــا يــنــالــه الـــنـــزالء مــن خــدمــات  ومـ
ورعاية صحية على مدار الساعة، 
وجهود مضنية في توفير العناية 
الطبية لمواجهة فيروس كورونا، 
قائمة  ــة  حــال أي  تــوجــد  ال  وأنــــه 
الخدمات  واقع  وأن  النزالء،  بين 
والــرعــايــة  والــصــحــيــة  الحقوقية 
مركز  داخـــل  لــلــنــزالء  المتكاملة 
اإلصــــالح والــتــأهــيــل فــي مملكة 
الــبــحــريــن، يــؤكــد أن كــل مــا يثار 
ويشاع غير صحيح إطالقا، وأنه 
ــراء وتـــجـــٍن ألهــــداف  ــتـ مــحــظ افـ
التي  الــجــهــات  وغــايــات مــن تلك 
ــطــات  ــمــغــال دأبــــــت عـــلـــى نـــشـــر ال

والمعلومات الخاطئة.

القضيبية - مجلس النواب

بسم الله الرحمن الرحيم

سوسن كمالعمار البناء

غازي آل رحمةخالد بوعنق

البحرين اتخذت تدابير خاصة لحماية النزالء
كــبــيــرة حــقــوقــيــة  ــازات  ــ ــج ــ إن حــقــقــت  الــمــمــلــكــة   :”^“ ـــ  لـ ودبــلــومــاســيــون  ــراء  ــفـ سـ

تابعــت أصــداء زيــارة عدد من الســفراء والدبلوماســيين مركز اإلصالح 
والتأهيــل فــي “جــو”، ووتوقفــت عنــد انطباعاتهم عن الزيــارة، ورصدت 

تعليقاتهم التي تداولتها الصحافة األجنيبة والعالمية بقبول واسع.

المعتمدين  السفراء  من  عدد  وزار 
لــــــدى مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن مـــركـــز 
اإلصــــالح والــتــأهــيــل بــرقــيــة وكيل 
بن  ناصر  الشيخ  الداخلية  وزارة 
حيث  ــيــفــة،  خــل آل  عــبــدالــرحــمــن 
اطلعوا على اإلجراءات والخدمات 
ــتــــي يـــقـــدمـــهـــا مــــركــــز اإلصـــــالح  ــ ال

والتأهيل للنزالء.
وعـــبـــر ســفــيــر جــمــهــوريــة الــصــيــن 
أنور  البحرين  مملكة  لدى  الشعبية 

للمشاركة  سعادته  عن  هللا  حبيب 
لمركز  المیدانیة  بالزيارة  والقيام 

االصالح والتأهيل أمس.
وقــــــــال الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي فــي 
لقد  ــبــالد”:  “ال لـــ  خاصة  تصريحات 
الواقعیة  ــوال  األحـ بعینی  شھدت 
فـــي مـــركـــز اإلصــــــالح مــثــل نــظــام 
المتميزة  والمرافق  المهنية  اإلدارة 
ــدقــيــقــة، مـــؤكـــدا أن  والــمــعــامــلــة ال
الحكومة  أن  دليل على  أقــوى  هذا 

ــودا فــي  ــ ــه الــبــحــريــنــيــة بـــذلـــت جــ
التوقيف  مــراكــز  ظـــروف  تحسين 
للنزالء  اإلنــســان  وحــمــايــة حــقــوق 
على  مشددا  الطويل،  المدى  على 
إنجازات كبيرة  المملكة حققت  أن 

في هذا الصدد.
من  أن  الصيني  السفير  وأوضــــح 
ــقــيــادة  ــه فـــي ظـــل ال ــ الـــمـــعـــروف أن
البحرين  مملكة  لعاهل  الحكيمة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
الحكومة  تلتزم  آل خلیفة،  عيسى 
الــبــحــريــنــيــة دائــمــا بــالــحــفــاظ على 
ــحــقــوق األســـاســـيـــة لــلــمــواطــنــيــن  ال
وتـــحـــســـیـــن مـــســـتـــویـــات مــعــیــشــة 

الــشــعــب بــشــكــل مــســتــمــر، وتــكــفــل 
األجناس  لمختلف  الحقوق  جمیع 
الدينية  والــمــعــتــقــدات  ــراق  ــ واألعــ
القیمة  ھــذه  وتعتبر  البحرين،  في 
االجتماعية المتنوعة والمتسامحة 
أحد أسس االستقرار والتنمیة على 

المدى الطويل في البحرين.
وأوضح السفير الصيني لدى مملكة 
الجائحة  أنه ومنذ تفشي  البحرين 
اتخذت الحكومة البحرین التدابیر 
االحترازية العملیة وقدمت العالج 
واللقاحات مجاًنا لجميع المواطنين 
واألجانب، مردفا أن ھذا لیس فقط 
لحمایة الحقوق األساسية والصحة 

في مجال حقوق اإلنسان، بل أیضا 
بشكل  الــدولــیــة  اإلنسانیة  يعكس 
كامل بما تلقت المملكة من التقدیر 

االعتراف الدولي.
ــه لـــمـــركـــز االصـــــالح  ــ ــارتـ ــ وعـــــن زيـ
ــار السفير  والــتــأهــيــل فــي جـــو، أشـ
ــة لــبــعــض  ــســب ــن ــال الـــصـــيـــنـــي، أمـــــا ب
المؤسسات الخاصة مثل السجون 
البحرینیة  الحكومة  اتخذت  فقد 
وكــامــلــة، مما  تدابیر خــاصــة  أيــضــا 
وحقوقھم  الــنــزالء  صــحــة  یحفظ 

ونظام إدارة السجن.
ــال ســفــيــر ألــمــانــيــا  ــبــه قــ ــن جــان ومــ
ــدى مملكة  لـ الــمــعــتــمــد  االتـــحـــاديـــة 

البحرين، كاي بو كمان، في تعليقه 
الــــزيــــارة أن إحـــاطـــة أمــس  ــى  عــل
للتبادل وطرح  فرصة طيبة  كانت 
الحوار،  استمرار  إطار  األسئلة في 
وكانت هذه العبارات هي التغريدة 
التي أطلقها سفير ألمانيا االتحادية 
بعد الزيارة، والقت أصداء وردودا 

واسعة.
البعثة  ــيــس  رئ ــائــب  ن ــار  أشــ بــيــنــمــا 
الجمهورية  لسفارة  الدبلوماسية 
الــفــرنــســيــة لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
السفير  اهتمام  إلى  ماير  ايمانويل 
بالزيارة  كوشار  جيروم  الفرنسي 

التي أجريت أمس.

بدور المالكي



أطلق مصرف السالم مؤخًرا بطاقة 
للمؤسســـات  الجديـــدة  اإليـــداع 
والصغيـــرة  الصغـــر  متناهيـــة 
الخدمـــات  ولزبائـــن  والمتوســـطة 
المصرفية للشـــركات، حيـــث تتميز 
االســـتخدام  بســـهولة  البطاقـــة 
األمـــان  درجـــات  بأقصـــى  وتتمتـــع 
والحمايـــة؛ كونها تقتصر فقط على 
عمليـــات اإليـــداع النقـــدي. وتتوفر 
البطاقـــة للشـــركات من غيـــر تكلفة 
اســـتخدامها  وُيمكـــن  إضافيـــة، 
يومًيـــا إليداع أي مبلـــغ لغاية 6000 
دينار بحريني عبر شـــبكة المصرف 
أجهـــزة  تتضمـــن  التـــي  المتكاملـــة 
اإليـــداع والصـــراف اآللـــي الذكيـــة 
أنحـــاء  مختلـــف  فـــي  المتواجـــدة 
مملكـــة البحرين على مدار الســـاعة 
وطوال أيام األســـبوع دون الحاجة 

إلـــى االنتظـــار فـــي الفـــروع. وبهذه 
المناســـبة، قـــال رئيـــس الخدمـــات 
المصرفيـــة للشـــركات فـــي مصرف 
السالم، أحمد مراد “يستمر مصرف 
الســـالم بتقديـــم باقـــة متنوعة من 
والمنتجـــات  الخدمـــات  أفضـــل 
احتياجـــات  لتلبيـــة  المصرفيـــة 

الزبائن، ومع تدشين بطاقة اإليداع 
الجديدة للشـــركات سيتمكن زبائننا 
فـــي قطـــاع الشـــركات مـــن إجـــراء 
يومـــي  بشـــكل  اإليـــداع  عمليـــات 
دون الحاجـــة لزيـــارة الفـــرع. وتـــم 
تدشـــين هذه الخدمـــة؛ بهدف منح 
زبائننا أقصى مســـتوى مـــن الراحة 
واألمـــن والحمايـــة، خاصًة في ظل 
تتطلـــب  التـــي  الراهنـــة  األوضـــاع 
بتوجيهـــات  االلتـــزام  جميًعـــا  منـــا 
الحكومـــة الرشـــيدة فـــي التصـــدي 
لفيـــروس كورونا وتجنـــب األماكن 
المزدحمـــة. وعليـــه، قمنـــا بتطويـــر 
احتياجـــات  لتواكـــب  خدماتنـــا 
الشركات لتقديم خدمات مصرفية 
آمنة وميسرة لرفع مستوى الكفاءة 
وتوفيـــر حلول فّعالة تـــم تصميمها 

خصيًصا لمواكبة تطلعاتهم”.

أعلـــن بنـــك اإلســـكان، البنـــك الرائـــد فـــي توفيـــر التمويـــالت 
العقارية اإلســـكانية في البحرين، عن الموعد الرسمي لطرح 
فلل مشروع “دانات البركة” للبيع للجمهور، وذلك ابتداًء من 

يوم األربعاء بعد عيد الفطر الموافق 19 مايو 2021.
ويســـتعد بنك اإلســـكان الســـتقبال طلبـــات الراغبيـــن بحجز 
وشـــراء الفلل العقارية المتوفرة في مشروع “دانات البركة”، 
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح مديـــر عـــام بنـــك اإلســـكان ، خالـــد 
عبـــدهللا قائـــاًل “يســـعدنا جـــًدا اإلعالن عـــن قرب طـــرح فلل 
مشروع “دانات البركة” للبيع للمواطنين الذين تنطبق عليهم 
اشـــتراطات برنامـــج “مزايـــا” والخدمـــات التمويليـــة التابعة 
لـــوزارة اإلســـكان، وذلك بدًءا من 19 مايـــو  الجاري. ونهدف 
عبـــر هـــذا المشـــروع المتمّيـــز، تلبيـــة احتياجـــات المواطنين 
الســـكنية، وتعزيـــز وتيـــرة الحركـــة العمرانيـــة فـــي المملكـــة 
إلـــى مســـتويات جديـــدة. ومن هـــذا المنطلـــق، نتطلـــع قدًما 
للترحيب بالزوار األعزاء من المواطنين الراغبين بالحصول 
على التمويل لشـــراء أي من الحلول الســـكنية المتنوعة في 

مشروع “دانات البركة” الكائن بمنطقة جنوسان”.
ومـــن جهته، قال رئيس مجلس إدارة “شـــركة دانات البركة، 

طـــارق كاظـــم “يســـرنا أن نعلـــن للجمهور عن موعـــد انطالق 
مبيعات فلل “دانات البركة” ، وذلك بعد تدشين المشروع من 
قبل وزير اإلســـكان رئيس مجلس إدارة بنك اإلسكان  باسم 
بـــن يعقوب الحمـــر في بداية شـــهر أبريل الماضي. ونســـعى 
عبـــر هذا المشـــروع الرائد للمســـاهمة في تزويـــد المواطنين 
متطلبـــات  لمختلـــف  متنوعـــة ومالئمـــة  ســـكنية  بخيـــارات 

واحتياجات أفراد العائلة”.

أحمد مراد

للمؤسســات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة للبيــــــع للجمهــــــور ابتــــــداًء مـــــن األربعــــــاء 19 مـايـــــو
“السالم” يطلُق بطاقة اإليداع الجديدة للشركات “بنك اإلسكان” يعلن موعد طرح فلل “دانات البركة”

“ديار المحرق” تعتزم تشييد مسجد مال اهلل وقاعة جناحي
أعلنت شـــركة ديـــار المحرق عـــن عزمها 
تشييد مسجد جديد باإلضافة إلى قاعة 
للمناســـبات في مشروع سارات السكني، 
يتـــم تســـميتهما  أن  المقـــرر  مـــن  حيـــث 
بمسجد مال هللا وقاعة المرحوم يوسف 
عبـــدهللا جناحـــي. وتأتي هـــذه الخطوة 
مع مســـاعي ديار المحـــرق لتوفير جميع 
تعكـــس  التـــي  والمرافـــق  التســـهيالت 

نموذج المدينة العصرية المتكاملة.
تم اإلعداد لتشـــييد المســـجد كجزء من 
المخطـــط الرئيس لمدينـــة ديار المحرق، 
حيث يدعم المشروع تطلعات ومساعي 
شركة ديار المحرق لتوفير جميع المرافق 
التي ترتقي بأســـلوب حياة الســـكان، بما 
في ذلك بناء مســـاجد واسعة ومتكاملة 
حـــٍد  علـــى  والـــزوار  المقيميـــن  لخدمـــة 
ســـواء. وقد تـــم تعيين شـــركة مقاوالت 
تمـــام لإلشـــراف علـــى إنشـــاء المســـجد 

والقاعـــة، وذلـــك بعـــد اســـتيفائها جميـــع 
الشـــروط والمعايير المطلوبة، وستباشر 
الشركة تشييد المسجد خالل شهر مايو 
الجاري. ويتسم تصميم مسجد مال هللا 
بالطابـــع البحريني التقليـــدي، مع إضافة 
بعـــض اللمســـات العصريـــة التـــي تضيف 
تمّيًزا أكبـــر لمظهره الداخلي والخارجي. 
وستتميز قاعة المرحوم يوسف عبدهللا 
جناحـــي بتصميـــم مســـتمد مـــن العمارة 
وســـيتم  العريقـــة.  التراثيـــة  البحرينيـــة 
كذلك اعتمـــاد الزخرفة البســـيطة والتي 
البحرينيـــة  العمـــارة  فـــن  مـــع  تتماشـــى 

واالسالمية األصيلة.
وفـــي حديثه حـــول هذه المناســـبة، قال 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة ديـــار المحرق 
أحمد العمادي “يأتي شهر رمضان حامالً 
معه تباشير الخير في كل عام، ويسعدنا 
اإلعـــالن عـــن إنشـــاء مســـجد مـــال هللا 

وقاعة المرحوم يوسف عبدهللا جناحي 
فـــي مشـــروع ســـارات الســـكني، حيـــث 
سينضمان لسلســـة جديدة من المساجد 
والجوامـــع والمرافـــق المزمـــع تشـــييدها 
فـــي مختلـــف أنحـــاء المخطـــط الرئيس 
للمدينـــة؛ تلبيـــًة الحتياجـــات القاطنيـــن 
والـــزوار. ونحـــن نتطلع ُقدًما لالســـتمرار 
هللا  بيـــوت  إلعمـــار  النهـــج  هـــذا  ضمـــن 
وتضمينها كجزء أساس من المجتمعات 

واألحياء السكنية بديار المحرق”.

في مشروع 
“سارات” السكني 

خالل الشهر 
الجاري
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“ابتســـامة”  مبـــادرة  متطوعـــو  زار 
التابعة لجمعية المســـتقبل الشـــبابية 
مرضـــى  األطفـــال  بدعـــم  والمعنيـــة 
الســـرطان وأهاليهـــم فـــي البحريـــن 
األطفال مرضى السرطان في وحدة 
عبدهللا كانـــو لعالج األطفال مرضى 
الســـرطان في مستشـــفى السلمانية 
بمناســـبة القرقاعـــون، حيـــث قامـــوا 
بتوزيـــع الهدايا عليهم وســـط اتخاذ 
كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة مـــن 

عدوى فيروس كورونا.
النفســـي  الدعـــم  مســـؤولة  وقالـــت 

صفـــاء  “ابتســـامة”،  مبـــادرة  فـــي 
الناصـــر، إن هـــذه الزيـــارة تأتـــي في 
إطـــار حرص المبادرة على اســـتثمار 
رفـــع  فـــي  القرقاعـــون  مناســـبة 
معنويات األطفال المرضى وإدخال 
قلوبهـــم  إلـــى  والســـرور  البهجـــة 
وتوزيـــع القرقاعـــون عليهـــم، وعـــدم 
الســـماح لظـــروف مرضهـــم الصعبـــة 
التـــي تجبرهـــم علـــى المكـــوث فـــي 
المستشـــفى أن تحرمهـــم مـــن فرحة 
القرقاعـــون التـــي يحتفـــل بها جميع 

األطفال.

“ابتسامة” ترفع معنويات األطفال مرضى السرطان

“الوطني” يحتفل بيوم العمال في “نقصتنا”

اســـتمتع موظفـــو بنـــك البحريـــن الوطنـــي، فـــي جـــو ســـاده المرح، 
بإجابـــات أســـئلة برنامـــج مســـابقة “نقصتنـــا” ليلة الســـبت الماضي، 
والتـــي اشـــتملت على جوائـــز نقديـــة وإلكترونية قّيمـــة للموظفين 

بمناسبة يوم العمال.
أبوالفتـــح  المؤسســـية هشـــام  االتصـــاالت  رئيـــس  الحلقـــة  وقـــدم 
بمصاحبة اثنين من مواهب بنك البحرين الوطني )محمد القاسمي 

ووفاء جوزي( اللذان قاما بعمل رائع في التقديم.

بتلكـو تكـرم موظفيهـا
قامت شـــركة بتلكـــو بتكريم موظفيها في الفـــروع الذين عملوا خالل 
عطلـــة يوم عيد العمال، عبـــر زيارتهم وتقديم هدايـــا مفاجئة؛ تقديًرا 

لهم على جهودهم ومواصلتهم في خدمة الزبائن.

جوائز نقدية 
والكترونية قيمة 
للموظفين في 

عيد العمال
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