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أشــاد فيصل حسن بن رجب 
رئيس مأتم بن رجب عضو الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــواكـــب الــحــســيــنــيــة، 
ــيـــة الـــســـامـــيـــة  ــكـ ــلـ ــلـــمـــة الـــمـ ــكـ ــالـ بـ
الملك  الجاللة  لحضرة صاحب 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ختام  بمناسبة  الــمــفــدى،  الــبــالد 
مـــوســـم عـــــاشـــــوراء لـــهـــذا الـــعـــام، 
على  جاللته  يوليه  مــا  إن  وقـــال 
واهتمام  ورعاية  دعــم  الــدوام من 
العظيمة  المناسبة  هذه  إلحياء 
ودعمه المعهود للشعائر الدينية 
والــمــآتــم الــحــســيــنــيــة هـــو مــصــدر 
أبــنــاء شعب  لكافة  واعــتــزاز  فخر 
ــه من  الــبــحــريــن لــمــا يــنــعــمــون بـ
الـــحـــريـــة فـــي مـــمـــارســـة الــشــعــائــر 
الــديــنــيــة، فــي ظــل العهد الــزاهــر 

لجاللة الملك المفدى.
ورفـــع رئــيــس مــأتــم بــن رجــب 
واالمتنان  التقدير  الشكر  وافـــر 
ما  الملك على  إلى مقام جاللة 
توجيهات  من  جاللته  به  تفضل 
ــيـــع الـــمـــؤســـســـات  ــة لـــجـــمـ ــمــ ــريــ كــ
واألجـــهـــزة الــحــكــومــيــة واألهــلــيــة 
والتسهيالت  الــخــدمــات  بتوفير 
ــم لــلــحــفــاظ عــلــى إقــامــة  والــــدعــ
األخــذ  مــع  الحسينية،  الشعائر 
الطبية  بــاإلجــراءات االحــتــرازيــة 
الوطني  الفريق  بها  أوصى  التي 
الــطــبــي، والــــذي يــعــمــل فــي إطــار 
فــريــق الــبــحــريــن بــقــيــادة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
ــهـــود  ــب الـــجـ ــ ــ وثــــمــــن بـــــن رجـ
الــداخــلــيــة  وزارة  مـــن  الــمــشــهــودة 

الشيخ  أول  الفريق  من  بمتابعة 
آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل  بــــن  راشـــــــد 
الــعــدل  ووزارة  الـــداخـــلـــيـــة  وزيـــــر 
ــاف  ــ والـــشـــؤون اإلســالمــيــة واألوقـ
عبدالرحمن  بــن  هــشــام  والــشــيــخ 
مــحــافــظــة  مــحــافــظ  آل خــلــيــفــة 
إدارة األوقاف  العاصمة ومجلس 
الــــجــــعــــفــــريــــة، وكـــــافـــــة األجــــهــــزة 
ــات الــحــكــومــيــة عــلــى  ــمـــؤســـسـ والـ
لتوفير  تسهيالت  من  قدمته  ما 
كافة االحتياجات الالزمة إلحياء 

ذكرى عاشوراء الخالدة.
أشــاد بن رجب بمستوى  كما 
ــي الــمــجــتــمــعــي والــتــنــظــيــم  ــوعـ الـ
وااللــــتــــزام الـــمـــســـؤول مـــن رجـــال 
الـــديـــن والـــخـــطـــبـــاء والــمــعــزيــن، 
ــيـــرًا فــي  ــثـ ــم كـ ــاهـ األمــــــر الــــــذي سـ
إنجاح موسم عاشوراء هذا العام 
وخاصة فيما يتعلق باالحترازات 
يعزز  الــذي  األمــر  وهــو  الوطنية، 
في  البحرين  مملكة  مكانة  مــن 
الدينية  الحريات  ورعاية  حماية 
ومـــمـــارســـة الــشــعــائــر الــمــقــدســة، 

مــعــربــًا عـــن تــقــديــره لــكــافــة فــرق 
والمتطوعين  الميدانية  العمل 
ــنـــاطـــق الــبــحــريــن  فــــي جـــمـــيـــع مـ
على ما قدموه من عمل مخلص 
للحد من انتشار جائحة كورونا.

مــــــن جــــانــــبــــهــــا، أشــــــــــــارت د. 
شـــرف الــمــزعــل اســـتـــاذة الــتــاريــخ 
ــن ورئـــيـــســـة  ــريــ ــحــ ــبــ بـــجـــامـــعـــة الــ
جــمــعــيــة الــبــحــريــن االجــتــمــاعــيــة 
الملك  جــاللــة  أن  إلــى  الثقافية 
خــلــيــفــة  آل  ــى  ــسـ ــيـ عـ بـــــن  ــمــــد  حــ
نـــوه بــمــدى الــوعــي الـــذي أظــهــره 
أثناء مراسيم  البحريني  الشعب 
الجهات  ابدته  ما  عاشوراء، ومن 
للحفاظ  تنسيق  من  الحكومية 
عــلــى الــســالمــة وعــلــى الــحــريــات 
بحمايتها،  جــاللــتــه  تعهد  الــتــي 
تنويه جاللته على وجدان  ووقع 
ــع الــبــهــجــة  ــوقــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن مــ
الــغــامــرة والــتــقــديــر الــرفــيــع من 
جــاللــتــه إلــــى شــعــبــه، ويــقــيــم كل 
بحريني هذا التنويه من جاللته 
كـــعـــنـــوان يــجــســد تـــقـــديـــرا عــالــيــا 

ــه،  و  ــيـ لــشــعــبــه، وهــــذه صــــورة زاهـ
المواطنة  يعزز  المواقف  أن هذا 
ويــــنــــمــــي الــــــــــوالء بــــيــــن الــــقــــيــــادة 
والــــشــــعــــب، نـــعـــم نـــحـــن تـــجـــاوزنـــا 
ــر إلـــــــى مـــرحـــلـــة  ــكــ مـــــراحـــــل الــــشــ
االعتداد والفخر بما نحن عليه.
الحايكي  سلمى  أكـــدت  كــمــا 
نــائــبــة رئــيــس مــآتــم الــفــاطــمــيــات 
الــمــلــك  جــــاللــــة  تـــوجـــيـــهـــات  أن 
فـــي مــتــابــعــة تــطــبــيــق اإلجـــــراءات 
الــصــحــيــة الـــصـــادرة مـــن الــفــريــق 
تطبيقها  مــن  والــتــأكــد  الــوطــنــي 
اثمرت في  المرسوم لها  بالشكل 
ــراج مــوســم عــاشــوراء نموذجا  إخـ
مـــا تحمله  بــكــل  ومـــمـــيـــزا  راقـــيـــا 
الــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، ســلــيــمــا من 
أن  يمكن  التي  الممارسات  تلك 
ــرر وانـــتـــقـــال الـــوبـــاء  تــســبــب الـــضـ

وانتشاره.
الشكر  كل  فالشكر  وأضــافــت 
لــكــم عــلــى دعــمــكــم ومــســانــدتــكــم 
ــا فــي  ــهـ ــعـ لـــلـــمـــآتـــم والـــــــوقـــــــوف مـ
العلي  ونــدعــو اهلل  واحـــد  خــنــدق 

القدير أن يتقبل عملكم وعملنا 
شــــعــــائــــره  ألداء  ــا  ــنــ ــقــ ــوفــ يــ وأن 
ــا لـــتـــكـــون رســـالـــة  ــهــ ــبــ الــــتــــي أوجــ
اســتــثــنــاء  دون  لــلــجــمــيــع  شــامــلــة 
ــتـــزامـــهـــم بــتــعــلــيــمــات  ــالـ وذلـــــــك بـ
وبكافة  الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق 
ــة لــلــتــصــدي  ــادفـ ــهـ اإلجـــــــــراءات الـ
ــا )كـــوفـــيـــد-19(  لـــفـــيـــروس كــــورونــ
ــوراء،  ــاشــ عـــنـــد إحــــيــــاء شـــعـــيـــرة عــ
مما أدى إلى نجاح هذا الموسم 
هــذه  بتطبيق  الــجــمــيــع  بــتــكــاتــف 
وتعتبر  االحــتــرازيــة.  ــراءات  ــ اإلجـ
لها  لما  الدينية  المناسبة  هــذه 
من خصوصية دينية من ترسيخ 
ــبــــادئ الـــتـــعـــاون واإلخــــــــاء بــيــن  مــ
ــنـــاء مــمــلــكــة الــبــحــريــن  جــمــيــع أبـ
ــة وحـــدتـــهـــم الــوطــنــيــة  ــ تـــحـــت رايــ
يجسد  بــمــا  اإلســالمــيــة  وقيمهم 
المبادئ السامية التي يحفل بها 
من  المستمد  اإلســالمــي  تــراثــنــا 

قيم أهل بيت النبوة المطهرة.
ــيـــاق مـــتـــصـــل، أعــــرب  ــــي سـ وفـ
مــــأتــــم  إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ ــل  ــثــ ــمــ مــ
الحاج  بـــوري  قــريــة  فــي  الطويلة 
أحمد سلمان التللي عن تثمينه 
ــة وإشـــــــــادة جـــاللـــة الــمــلــك  ــايــ رعــ
التي  الكبيرة  الجهود  بمختلف 
واللجان  الــمــآتــم  رؤســـاء  بها  قــام 
للشعائر  والمتطوعون  المشرفة 
مـــوســـم  نـــــجـــــاح  وأن  الــــديــــنــــيــــة 
به  نــنــعــم  لــمــا  ــاشـــوراء تجسيد  عـ
وحــدة  مــن  الغالية  مملكتنا  فــي 

وتالحم بين الجميع.
جاللة  لتوجيهات  كان  حيث 
الــمــلــك وتــحــت قــيــادة ســمــو ولــي 
ــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء  الــعــهــد رئـ
األثـــر الــبــارز فــي تــعــاون الجميع 
حــكــومــيــة  ــات  ــئـ ــيـ وهـ وزارات  مــــن 
إلنــــجــــاح الـــمـــوســـم الـــعـــاشـــورائـــي 
ــروف اســتــثــنــائــيــة كـــان  ــ ــــط ظــ وسـ
الفيصل فيها الوعي والمسؤولية 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــحــمــلــهــا رؤســــاء 
الـــــمـــــآتـــــم والـــــمـــــتـــــطـــــوعـــــون مـــن 
والمعزين  )ع(  الحسين  خــدمــة 
تــقــديــم جميع  مـــع  الــحــمــد  وهلل 
ــات وتــــذلــــيــــل مــخــتــلــف  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
االوقــاف  إدارة  قبل  مــن  الصعاب 
ــــق الـــبـــحـــريـــن  ــريـ ــ الـــجـــعـــفـــريـــة وفـ
ومــخــتــلــف الــجــهــات الــحــكــومــيــة، 
يــديــم علينا  أن  ونــســأل اهلل  هــذا 
نعمائه وخيراته وان يحفظ اهلل 

البالد والعباد من كل سوء.

واعتزاز فخر  م�صدر  عا�صوراء  مو�صم  اإحياء  الملك  جاللة  رعاية  وطنية:  فعاليات 

} احمد التللي. } د. شرف المزعل. } فيصل بن رجب. } سلمى الحايكي.

وقفات

بنسبة  ارتفاعا  البحرينية  الحكومية  اإليــرادات  سجلت   }

23%، وانخفاضا للعجز بنسبة 35%، األمر الذي يعطي مؤشرات 
والمالي بشكل عام، وهو  الوضع االقتصادي  إيجابية لتحسن 

ما تم اإلعالن عنه من قبل مجلس الوزراء الموقر مؤخرا.
البعض يتساءل كيف يحدث هذا في مملكتنا وسط ظروف 
جائحة كورونا الصعبة، والتي خلفت آثارا سلبية مدمرة على 

اقتصاد العالم أجمع؟!
انتهجته مملكتنا من سياسة محنكة  واإلجابة هي أن ما 
إدارتها  الرشيدة بفن  القيادة  األزمــة، وتمتع  للتعامل مع هذه 
بكل حكمة واقتدار هو الذي أوصلنا لتحقيق هذا التقدم، في 
العالم حتى  الكثير من الدول حول  الوقت الذي تخلفت فيه 

المتقدمة منها. 
شابين  الــرابــعــة  الــجــنــائــيــة  الــكــبــرى  المحكمة  عــاقــبــت   }
بحبس كل منهما سنة كانا قد زورا فحص كورونا للدخول إلى 

المملكة العربية السعودية عبر الجسر.
العبث بنتائج فحص كورونا هو عبث بأرواح الناس وتدمير 
لكل الجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لهذه األزمة، ومن ثم 
يجب التعامل مع هؤالء بكل شدة وصرامة وتشديد العقوبات 

وتطبيقها بكل حزم ألن األمر يتعلق هنا بحياة أو موت. 
{ تصدرت مملكة البحرين دول مجلس التعاون الخليجي 

فـــي تـــوافـــر الـــكـــفـــاءات الــمــتــقــدمــة فـــي الــبــرمــجــة الــحــاســوبــيــة 
المعلومات  تكنولوجيا  أسعار  اتجاهات  تقرير  بحسب  وذلــك 
واالتصاالت في عام 2020 الذي يصدره سنويا االتحاد الدولي 

لالتصاالت. 
هــــذا مـــا صــرحــت بـــه دالل بــوحــجــي  الــمــديــر الــتــنــفــيــذي 
حيث  االقتصادية،  التنمية  بمجلس  االستثمارات  الستقطاب 
الماضي  العام  استطاع  االقتصادية  التنمية  ان مجلس  ذكرت 
اســتــقــطــاب اســتــثــمــارات مــبــاشــرة بــأكــثــر مــن 300 مــلــيــون ديــنــار 
تكنولوجيا  بينها  من  القطاعات  من  في عدد  وذلــك  بحريني، 
الــمــعــلــومــات واالتــــصــــاالت الـــتـــي ســتــســهــم فـــي خــلــق الــفــرص 

الوظيفية في السوق المحلية.
واالستثمارية  االستراتيجية  الرؤية  تلك  للبحرين  هنيئا 
واالتــصــاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  تطوير  مجال  فــي 

والتي وضعتها في تلك المكانة المرموقة أمام العالم.
يتعلق  فيما  الصغرى  المحكمة  نظرتها  التي  الواقعة   }
بــيــن 15-16 عاما  مــا  أعــمــارهــم  تـــتـــراوح  الــذيــن  بــالــمــراهــقــيــن 
وتــقــمــصــوا شخصية مــجــرمــيــن فــي لــعــبــة الــكــتــرونــيــة، وقــامــوا 
والتعامل  طويال،  عندها  التوقف  يجب  نارية  دراجــات  بسرقة 
معها بكل حيطة وحذر تربويا واجتماعيا، فصحيح أنهم وقعوا 
ضحية تأثرهم  باأللعاب االلكترونية، مثل غيرهم خاصة في 
فترة كورونا التي عزلت األطفال، وأعاشتهم في عالم افتراضي، 
براثن  في  الوقوع  النشء من  إلى حماية هذا  بحاجة  أننا  إال 
يشارك  جماعية  مسؤولية  وهــي  المخيفة  التكنولوجيا  تلك 

فيها الكثير من األطراف.  

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

»ال��ع��م��ل« ت��ط��ل��ق م��وق��ع��ه��ا الإل��ك��ت��رون��ي ال��ج��دي��د

النائب حمد الكوهج�ي ي��دع����و »الخارجي�ة وال�صح��ة« اإلى 

بح���ث اعتم�����اد �ص���ه��ادات التطعي����م مع دول التع����اون

إلى  الصحة  ووزارة  الخارجية  وزارة  الكوهجي  حمد  النائب  دعــا 
بحث اعتماد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا واالعتراف المشترك 
بشهادات التطعيم مع المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس 
غير  بلقاحات  المتطعمين  المواطنين  أن  مؤكدا  الخليجي،  التعاون 
الــســعــوديــة مــثــل لقاح  الــعــربــيــة  بــهــا فــي المملكة  مــعــتــمــدة ومــعــتــرف 
كبير  بشكل  متضررون  الــروســي  سبوتنيك  ولقاح  الصيني  سينوفارم 
الشقيقة  الـــى  الـــذهـــاب  صــعــوبــة  نتيجة  مــتــوقــفــة  مصالحهم  وبــاتــت 

الكبرى. 
وقال إن العديد من المواطنين توقفت وتضررت مصالحهم سواء 
في  وتجارية  عملية  مصالح  لديهم  ممن  أو  موظفين  أو  طــالب  مــن 
السعودية؛ إذ ال يمكنهم الذهاب الى الشقيقة الكبرى نتيجة صعوبة 
اعتماد  بــتــاتــا نتيجة  الـــقـــدرة  عـــدم  أو حــتــى  الــســعــوديــة  إلـــى  الـــذهـــاب 
العربية  المملكة  أن  وأوضـــح  كــورونــا.  لــفــيــروس  الــمــضــادة  الــلــقــاحــات 

إلى  إضافة  البحرين،  لمملكة  االستراتيجي  العمق  تمثل  السعودية 
بد  ال  لذلك  الشعبين،  بين  العائلي  والترابط  االجتماعية  العالقات 
من إيجاد آلية العتماد شهادات التطعيم، مؤكدا أن أرزاق المواطنين 
االعتراف  نتيجة عدم  الدراسي مهدد  الطالب  العديد من  ومستقبل 
السعودية.  العربية  المملكة  المضادة لفيروس كورونا في  باللقاحات 
الخليج سيسهم في عودة  دول  بين  التلقيح  اعتماد شهادات  أن  وأكد 
االقتصادي  والتبادل  االقتصاد  عجلة  وتحرك  طبيعتها  إلــى  الحياة 
والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وهذا ما يأمله الجميع. 
ونوه بالجهود الكبيرة التي يقوم بها فريق البحرين والفريق الوطني 
لمواجهة فيروس كورونا منذ بداية الجائحة والتي أدت إلى السيطرة 
المستويات،  أدنــى  إلــى  اليومية  اإلصــابــات  عــدد  ووصـــول  الــوبــاء  على 
في  ثقته  مؤكدا  الطبي،  الفريق  به  يقوم  الــذي  الكبير  العمل  نتيجة 

إيجاد حل لمشكلة عدم االعتراف باللقاحات في الدول الشقيقة.

الحسن  حسن  بــن  طـــارق  الفريق  عبر 
رئــيــس األمــــن الـــعـــام عـــن خــالــص اعـــتـــزازه 
الملكي  الــتــصــريــح  تضمنه  لــمــا  وتــقــديــره 
السامي بمناسبة نجاح موسم عاشوراء، من 
إنسانية قويمة،  رفيعة ومبادئ  قيم وطنية 
بــنــمــوذجــهــا  الـــبـــحـــريـــن ســتــبــقــى  ــــدت أن  أكــ
المتحضر وعزيمة إرادتها الوطنية مرجعًا 
إنــســانــيــًا فـــي مــمــارســة الــحــريــات الــديــنــيــة 
أن  موضحا  المذهبية،  التعددية  واحــتــرام 
حضرة  لدن  من  السامية  الملكية  الرعاية 
عيسى  بــن  الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
والدعم  المفدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 

والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وقيادة سموه 
لفريق البحرين الوطني لمكافحة جائحة 
كورونا، كان له األثر البالغ في إنجاح موسم 

عاشوراء.
وأضاف أن الجهود األمنية خالل موسم 
عاشوراء جاءت ضمن منظومة وطنية من 
توجيهات  مثمنا  المتميز،  والعطاء  األداء 
وزير الداخلية ومتابعته على مدار الساعة 
األمنية،  االحتياجات  لكافة  الدائم  ودعمه 
حيث استندت جهود تأمين المناسبة على 

تفعيل الشراكة المجتمعية، كمبدأ أساسي 
االستقرار  قواعد  إرســاء  في  مستنير  وفكر 

وفق منظور مجتمعي متقدم.
أبـــدتـــه  الــــــــذي  الــــتــــعــــاون  أن  وأوضـــــــــح 
األطـــــــراف الــمــعــنــيــة الــرســمــيــة واألهـــلـــيـــة، 
الــديــن والــقــائــمــون على  ومــن بينها رجـــال 
ــان لــه دور مــهــم في  الــمــآتــم ومـــرتـــادوهـــا، كـ
االلتزام  تعزيز  من خالل  المناسبة  إنجاح 
لمكافحة  المقررة  االحترازية  باإلجراءات 
جائحة كورونا والتي أقرها فريق البحرين 

الطبي.
وأكـــــد رئـــيـــس األمـــــن الـــعـــام أن مــوســم 

الظروف  في ظل  يأتي  العام  هذا  عاشوراء 
ــر بــهــا  ــتــــي يـــمـ الـــصـــحـــيـــة االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــ
ــي تــفــشــي جــائــحــة  ــم والــمــتــمــثــلــة فــ ــالـ ــعـ الـ
كــورونــا، ولــذلــك كــان التحدي فــي االلــتــزام 
باإلجراءات االحترازية التي تضمن سالمة 
الجميع، وهو ما تحقق بفضل وعي والتزام 
الــجــمــيــع، مــوضــحــا أن نــجــاح مــوســم هــذا 
العام، جاء محصلة للتعاون والتنسيق بين 
المجتمعية  والــشــراكــة  المعنية  الــجــهــات 
الــتــي تــجــســدت فـــي أروع صـــورهـــا والــوعــي 
وااللتزام بالمسئولية الوطنية التي تحلى 

بها الجميع. 

رئي��س الأم�ن الع�ام ي�ص�يد بم�صامي�ن الت�صري�ح الملك�ي بمنا�ص�بة نجاح مو�ص�م عا�ص�وراء

} رئيس األمن العام.

قــــام وزيـــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة 
االجــتــمــاعــيــة الــســيــد جــمــيــل بن 
بتدشين  عــلــي حــمــيــدان،  مــحــمــد 
ــرونــــي الـــخـــاص  ــتــ ــكــ الـــمـــوقـــع االلــ
بـــــــالـــــــوزارة بـــنـــســـخـــتـــه الــــجــــديــــدة 
تنفيذها  تـــم  ــتـــي  والـ والـــمـــطـــورة، 
ــراف هــيــئــة الــمــعــلــومــات  ــ تــحــت إشـ
ــة بــمــا  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــة االلــ ــومــ ــكــ والــــحــ
ــع تــوجــيــهــات الــلــجــنــة  يــنــســجــم مـ
ــنـــيـــة الـــمـــعـــلـــومـــات  ــيــــا لـــتـــقـ ــلــ الــــعــ
الشيخ  واالتصاالت، برئاسة سمو 
ــبــــارك آل خــلــيــفــة،  بــــن مــ مــحــمــد 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء، 
بشأن أهمية مواصلة العمل على 
تحسين تصنيف مملكة البحرين 
فــــــي مـــــؤشـــــر األمــــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ــة  ــزيــ ــاهــ ــر جــ ــ ــؤشـ ــ ــمـ ــ والــــــــخــــــــاص بـ
خالل  من  اإللكترونية،  الحكومة 
تقديم أفضل الخدمات للجمهور 
والــكــفــاءة  الــجــودة  درجـــات  بأعلى 

واألمن. 
ــــالق  إطـ أن  ــيــــدان  ــمــ حــ وأكـــــــد 
ــتــــرونــــي الـــجـــديـــد  ــكــ الـــمـــوقـــع االلــ
)www.mlsd.gov.bh( يأتي 
البحرين  مملكة  توجه  إطــار  فــي 
نــحــو حــكــومــة إلــكــتــرونــيــة فــاعــلــة، 
ــتــــقــــدم الـــــــذي يــشــهــده  تــــواكــــب الــ
ــم فـــــي مــــجــــال الـــحـــكـــومـــة  ــالــ ــعــ الــ
الحكومي،  والــعــمــل  اإللــكــتــرونــيــة 
مــشــيــرًا  إلـــى أن أهــمــيــة الــمــوقــع 
الــجــديــد تكمن فــي كــونــه واجــهــة 
لــلــتــواصــل الــفــعــال والــمــبــاشــر مع 
المواطنين والمعنيين من خالل 

منظومة متكاملة من المعلومات 
المقدمة  اإللكترونية  والخدمات 
بجودة وكفاءة عالية وعبر قنوات 
لتعزيز  تصميمها  تـــم  مــتــعــددة، 
المشاركة واالتصال في الرد على 
ما يرد من تساؤالت واستفسارات، 
ــل مــن  ــ ــــضـ ــوى أفـ ــتــ ــســ وتــــقــــديــــم مــ
بما  المعنيين،  لجميع  الخدمات 
فــيــهــا مــن خــدمــات جــــاري العمل 
على تطويرها لخدمة األشخاص 
ذوي اإلعاقة )ذوي العزيمة(، من 
خالل هوية بصرية مرنة، ووجود 
مـــتـــطـــورة، تتيح  بــحــث  مــحــركــات 
الخدمات  إلــى  الــوصــول  للجميع 
التي تقدمها الوزارة بطريقة آمنة 
وسلسة، فضاًل عن سرعة التصفح 

لـــلـــوصـــول لـــلـــخـــدمـــة الــمــطــلــوبــة 
وانجازها بكل يسر وسهولة.

االلكتروني  الموقع  ويحتوي 
للوزارة في نسخته الجديدة على 
خــدمــات إلــكــتــرونــيــة تــغــطــي كافة 
في  المختلفة  الـــــوزارة  قــطــاعــات 
الــمــجــاالت الــعــمــالــيــة والــرعــائــيــة 
ــيـــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة، وفـــي  ــنـــمـ ــتـ والـ
ــيـــف  ــتــــهــــا خــــــدمــــــات تـــوظـ مــــقــــدمــ
الخاص  القطاع  فــي  المواطنين 
وتدريبهم، والتأمين ضد التعطل، 
وتقديم  العمالية،  واالســتــشــارات 
الــمــســاعــدات االجــتــمــاعــيــة، ودعــم 
ــة وخـــدمـــات  ــيـ ــلـ الـــمـــنـــظـــمـــات األهـ
النهارية،  األنــديــة  ودور  الــرعــايــة، 
وكـــبـــار الـــمـــواطـــنـــيـــن، إلــــى جــانــب 

حماية  وخــدمــات  الــعــزيــمــة،  ذوي 
وغير  والطفولة،  األســـرة  وتنمية 
ــــك مــــن الـــخـــدمـــات الــتــنــمــويــة  ذلـ
الموقع  سيتيح  كــمــا  والــعــمــالــيــة. 
على  االطالع  للمتصفح  الجديد 
ــن خـــالل  ــار الــــــــــوزارة مــ ــبــ آخـــــر أخــ
مركز إعالمي متكامل، إلى جانب 
ــبــــادرات  الـــتـــعـــرف عـــلـــى أهـــــم الــــمــ
الــوزارة،  تقدمها  التي  والمشاريع 
ــى أهــــــــم اإلنـــــــجـــــــازات  ــلــ عـــــــــالوة عــ
ــوزارة،  الـ حققتها  التي  والــجــوائــز 
علمًا بأن عملية تطوير الخدمات 
خالل  مــن  المقدمة  االلكترونية 
الــمــوقــع ســتــكــون مــســتــمــرة وفــقــًا 
ــن مـــالحـــظـــات  ــ ــتـــجـــد مــ ــا يـــسـ ــمــ لــ
وزارة  واحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات.وجـــــــددت 
الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
دعــوتــهــا لــلــمــواطــنــيــن لــالســتــفــادة 
التي  االلكترونية  الــخــدمــات  مــن 
االلكتروني  موقعها  عبر  تقدمها 
www.mlsd.gov.( الجديد 
bh(، أو االتصال بالخط الساخن 
إلــى  الــحــاجــة  دون   ،)80008001(
ــة الــشــخــصــيــة لــمــبــنــى  ــعـ ــراجـ ــمـ الـ
تقديم  مراكز  أو  الرئيسي  الــوزارة 
الخدمات الشاملة التابعة للوزارة 
ــق الــمــمــلــكــة،  ــاطـ ــنـ فــــي جـــمـــيـــع مـ
علمًا بأن هذه الخدمات ال تعني 
بالحضور  الخدمات  طلب  إلــغــاء 
الـــمـــراكـــز  أو  ــوزارة  ــ ــلـ ــ لـ الــشــخــصــي 

التابعة لها لمن يرغب بذلك.

} وزير العمل خالل تدشين الموقع.



العدد )15857( - السنة السادسة واألربعون - األحد 14 محرم 1443هـ - 22 أغسطس 2021م8

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

إلى  الــيــوم  الــســاعــة  عــقــارب  تتجه  عندما 
الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــا تــنــظــر مــحــكــمــة الـــعـــدالـــة 
ــى قــضــايــا األطــفــال  اإلصــالحــيــة الــصــغــرى أولـ
ــول قــــانــــون الـــعـــدالـــة  ــ ــ ــك تـــزامـــنـــا مــــع دخـ ــ ــ وذلـ
اإلصــالحــيــة لــأطــفــال وحــمــايــتــهــم مـــن ســوء 
المعاملة األربعاء الماضي حيز التنفيذ وبدء 
تعقد  أن  المقرر  مــن  إذ  الــيــوم،  القضايا  نظر 
لأطفال  اإلصالحية  العدالة  محكمة  أيضا 
الكبرى أولى جلساتها في تمام الساعة الثانية 

عشرة ظهرا. 
جديدة  نجاح  قصة  القانون  هــذا  ويشكل 
والتنموية  الــحــقــوقــيــة  الــمــســيــرة  إلـــى  تــضــاف 
الــمــتــواصــلــة بــقــيــادة حــضــرة صــاحــب الجاللة 
الملكي  السمو  ودعم صاحب  المفدى  الملك 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، في ظل إقراره بالتعاون 
بــيــن الــســلــطــتــيــن الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة، 
الــنــفــاذ بــمــتــابــعــة مـــن السلطة  ودخـــولـــه حــيــز 
القضائية ممثلة في المجلس األعلى للقضاء 
والنيابة العامة، واالستعانة بالخبرات الدولية 
والجريمة  للمخدرات  المتحدة  األمم  لمكتب 
المجتمع  مــع  والــتــشــاور  والمملكة المتحدة، 
المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

إضافة  اإلصالحية  العدالة  قانون  ويمثل 
نوعية إلى التشريعات الجنائية الحديثة بمنح 
جميع  في  األولــويــة  الفضلى  الطفل  مصالح 
به  المتعلقة  ــراءات  والــقــرارات واإلجــ األحــكــام 
تباشرها،  أو  تــصــدرهــا  الجهة الــتــي  كــانــت  ــًا  أيـ
ومــــا يـــوفـــره مـــن ضـــمـــانـــات عــصــريــة لــحــمــايــة 
سوء المعاملة  من  ووقايتهم  األطفال  حقوق 
والجسماني  ــي  األدبـ اإلهــمــال  أو  واالســتــغــالل 
وتربويًا  وتعليميًا  صحيًا  ورعايتهم  والروحي، 
والمعايير  الدستور  مع  بالتوافق  واجتماعيًا، 
الحقوقية العالمية، وخصوصًا اتفاقية األمم 
الــمــتــحــدة لــحــقــوق الــطــفــل الــمــنــضــمــة إلــيــهــا 
المملكة عام 1991، وبروتوكوليها االختياريين 

عام 2004.
وتنفيذا للمكتسبات الحقوقية الواردة في 
من  والــمــكــون   ،2021 لسنة   )4( رقـــم  الــقــانــون 
)89( مادة، تم إنشاء وتشكيل »محاكم العدالة 
في  بالفصل  وتختص  للطفل«،  اإلصــالحــيــة 
الناشئة عن الجرائم التي  الدعاوى الجنائية 
 15 أعمارهم  تــجــاوزت  ممن  األطــفــال  يرتكبها 
ارتــكــاب الجريمة،  ســنــة مــيــالديــة كــامــلــة وقـــت 
وإنشاء »اللجنة القضائية للطفولة« وتشكيلها 
ــدل، وتـــخـــتـــص بــالــنــظــر  ــعــ ــر الــ ــ بــــقــــرار مــــن وزيــ
فـــي حــــاالت تــعــرض الــطــفــل لــلــخــطــر أو ســوء 
المعاملة المحالة إليها من النيابة المختصة 
بالطفل، مع االستعانة بخبراء أخصائيين في 
المجاالت االجتماعية والنفسية، منهم نساء، 
وتوافر الضمانات الحقوقية المنصوص عليها 

في قانون اإلجراءات الجنائية.
األعلى  المجلس  رئيس  نائب  أصــدر  وقد 
المستشار  التمييز  محكمة  رئــيــس  للقضاء 
قـــرارات  أربــعــة  البوعينين  حــســن  بــن  عــبــداهلل 

لتنفيذ أحكام القانون؛ األول بتشكيل محاكم 
بشأن  والــثــانــي  للطفل،  اإلصــالحــيــة  الــعــدالــة 
للطفولة  القضائية  اللجنة  انعقاد  مواعيد 
أعضاء  تسمية  والثالث  قراراتها،  اتخاذ  وآلية 
الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة الــمــخــتــصــة بــاســتــبــدال 
الــعــقــوبــات الــمــقــضــي بــهــا عــلــى األطـــفـــال قبل 
نــفــاذ الـــقـــانـــون، والـــقـــرار الـــرابـــع تــنــظــيــم آلــيــة 
باستبدال  المختصة  القضائية  اللجنة  عمل 
العقوبات المحكوم بها على األطفال وتحديد 

مواعيد جلساتها.
التنفيذ  إنشاء مكتب  العام  النائب  وأقــر 
والــرعــايــة الــالحــقــة بــنــيــابــة األســــرة والــطــفــل، 
العدالة اإلصالحية  إعداد قاعات محاكم  وتم 
عن  وفصلها  وتقنيًا  إداريــًا  وتجهيزها  للطفل 
مع خصوصية  يتناسب  بما  العادية  المحاكم 
الــطــفــل، وتــحــقــيــق الــمــزيــد مــن االســتــقــاللــيــة 
واالجــتــمــاعــيــة،  النفسية  األبـــعـــاد  مـــراعـــاة  مــع 
بعد  المرئي عن  االتصال  تزويدها بنظام  مع 
وإتـــمـــام الــربــط اإللــكــتــرونــي بــالــنــيــابــة الــعــامــة 

والجهات ذات الصلة. 
ــاء الــمــســؤولــيــة  ــغــ ويــتــضــمــن الـــقـــانـــون إلــ
الــجــنــائــيــة عـــن األطـــفـــال دون ســـن الــخــامــســة 
اإلصالحية  الــعــدالــة  ويــجــوز لمحكمة  عــشــرة، 
عقوبات  فــرض  للطفولة  القضائية  واللجنة 
ــر حــمــائــيــة لــلــطــفــل لــكــونــه  ــيـ ــدابـ تـ بـــديـــلـــة أو 
»ُمــعــرضــًا لــلــخــطــر« فــي حــالــة ارتــكــابــه جناية 
أو خالط  أو مشردًا  متسواًل  كــان  أو  أو جنحة 
أو  بــالــدعــارة  تتعلق  بأعمال  قــام  أو  منحرفين 
الفسق أو القمار أو المخدرات أو سوء السلوك 
أو اعــتــاد الــهــروب مــن الــمــدارس أو شـــارك في 
مسيرات وتجمعات مخالفة، وتتراوح العقوبات 
البديلة بين التوبيخ وتوجيه اللوم أو تسليمه 
إلـــى ولـــي أمــــره أو االعـــتـــذار عــلــنــًا أو الــوضــع 
تحت االختبار القضائي أو إلحاقه في برامج 
إيداعه  أو  وطنية  وتربوية  وتأهيلية  تدريبية 
ــة االجــتــمــاعــيــة أو  ــايـ ــرعـ إحـــــدى مـــؤســـســـات الـ
التدابير  قرن هذه  إمكانية  مع  المستشفيات، 

بالمراقبة اإللكترونية.
ويـــوقـــع الــقــانــون عــقــوبــات مــخــفــفــة على 

ــفـــل الـــــــذي تــــجــــاوز خـــمـــس عــــشــــرة ســنــة  الـــطـ
مــيــالديــة كــامــلــة ولـــم يــتــجــاوز 18 عـــاًمـــا وقــت 
ارتكاب الجريمة، فإذا كانت الجريمة عقوبتها 
المؤقت  إلــى السجن  العقوبة  نزلت  اإلعـــدام 
كانت  وإذا  األقـــل،  على  سنة  مــدة  الحبس  أو 
عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى 
حبسًا  الجنحة  كــانــت  وإذا  الــجــنــحــة،  عــقــوبــة 
وغرامة معًا، حكم القاضي بإحدى العقوبتين 
مقيد،  غير  الحبس  كان  إذا  فقط  أو الغرامة 
إذا  البديلة  التدابير  بأحد  الحكم  يجوز  كما 
تــوافــر فــي الــجــنــحــة ظـــرف مــخــفــف، وغــيــرهــا 
األحـــوال،  جميع  وفــي  المخففة.  البنود  مــن 
ال يجوز إيداع األطفال أو التحفظ عليهم أو 
البالغين  من  غيرهم  مع  أو سجنهم  حبسهم 
فــي مــكــان واحـــد، مــع ضــمــان حــق الطفل في 
متابعة تعليمه، مع عدم إلزامه بأداء أية رسوم 
أو مصاريف للتقاضي، وال يحبس احتياطيًا 
يــتــجــاوز خمس عــشــرة سنة  لــم  الـــذي  الطفل 
المتخصصة  للنيابة  ويجوز  كاملة،  ميالدية 
بالطفل التحفظ عليه لدى إحدى مؤسسات 
الرعاية االجتماعية مدة ال تزيد على أسبوع.
وصــــــــدر قــــــــرار وزيــــــــر الـــــعـــــدل والـــــشـــــؤون 
فــي 12 أغسطس 2021  واألوقــــاف  اإلســالمــيــة 
ــبــــراء ُمــخــتــصــيــن فـــي الــمــجــاالت  بــتــعــيــيــن ُخــ
االجتماعية والنفسية للقيام بأعمال الخبرة 
الـــعـــدالـــة اإلصـــالحـــيـــة للطفل  ــام مــحــاكــم  ــ أمـ
نظام  وتحديد  للطفولة  القضائية  واللجنة 
طفل  لكل  ملف  إنشاء  ذلــك  في  بما  عملهم، 
المحكمة  أمــــام  الــمــعــروضــيــن  ــال  ــفـ مـــن األطـ
كاماًل  تقريرًا  يتضمن  اللجنة،  أو  المختصة 
بــحــالــتــه الــتــعــلــيــمــيــة والــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة 
والبدنية واالجتماعية، والقيام بزيارات دورية 
لأطفال المودعين في دور ومؤسسات ومراكز 
الــتــأهــيــل والـــتـــدريـــب والـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة 
اإلصــالح والتأهيل،  مراكز  أو  والمستشفيات 
المحكوم  األطــفــال  حالة  عــن  تقارير  ــداد  وإعـ
عليهم بعقوبات سالبة للحرية وسلوكهم أثناء 
الــالزمــة مشفوعة  الــتــقــاريــر  تــنــفــيــذهــا، ورفـــع 
بــالــتــوصــيــة الــمــنــاســبــة إلـــى الــمــحــكــمــة، بشأن 

استمرار الطفل في تنفيذ التدبير أو العقوبة 
متابعة  مع  إنهائها،  أو  بأخرى  استبدالها  أو 

دورية لحالته االجتماعية والنفسية.
ــيـــات حــمــايــة الــطــفــل  وحـــــدد الـــقـــانـــون آلـ
مـــن ســــوء الــمــعــامــلــة، مـــن خــــالل تــفــعــيــل دور 
مــركــز حــمــايــة الــطــفــل كــجــهــة مــركــزيــة تابعة 
ويضم  االجتماعية،  والتنمية  العمل  لـــوزارة 
والداخلية  وزارات الــعــدل  عــن  فرعية  مكاتب 
والصحة والتربية والتعليم، وتشكيل مجلس 
إدارتــه كل ثالث سنوات بعضوية ممثلين عن 
وضع  ويــتــولــى  الــمــدنــي،  والمجتمع  ــوزارات  ــ الـ
الطفل  بــوقــايــة  الكفيلة  والــبــرامــج  الــخــطــط 
وحــمــايــتــه مـــن ســـوء الــمــعــامــلــة الــجــســديــة أو 
النفسية أو الجنسية أو اإلهمال أو االستغالل 
االقتصادي، وتوفير العالج والتأهيل النفسي 
والــــــــدورات الــتــثــقــيــفــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، وتــلــقــي 
أو  الساخن  عبر الخط  والــبــالغــات  الشكاوى 
النيابة العامة أو الشرطة أو الجهات الرسمية 
المجني عليهم  لأطفال  ويكون  المختصة. 
ــود، فــــي جــمــيــع مــــراحــــل الــتــحــقــيــق  ــهـ ــشـ أو الـ
والمحاكمة، الحق في االستماع إليهم وتفهم 
كرامتهم  يحفظ  بما  مطالبهم، ومعاملتهم 
وســـالمـــتـــهـــم الـــبـــدنـــيـــة والــنــفــســيــة واألدبــــيــــة، 
ومــســاعــدتــهــم صــحــًيــا واجــتــمــاعــًيــا وقــانــونــًيــا 
في  المجتمع،  في  ودمجهم  تأهيلهم  وإعـــادة 

ضوء المبادئ التوجيهية لأمم المتحدة. 
 ويـــحـــظـــر الـــقـــانـــون »اســـتـــغـــالل الــطــفــل 
وغير  المنظم  اإلجــــرام  أشــكــال  مختلف  فــي 
التعصب  أفــكــار  زرع  فــي ذلـــك  بــمــا  الــمــنــظــم، 
والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال 
و»استغالله  أو اســتــدراجــه  والــتــرويــع«،  العنف 
المعلومات  شــبــكــات  أو  اإلنــتــرنــت  شبكة  عــبــر 
ــل االتــــصــــال  ــ ــائـ ــ ــن وسـ ــ ــا مـ ــرهــ ــيــ األخـــــــــــرى، وغــ
ــور مــنــافــيــة لــــآداب الــعــامــة  الــحــديــثــة، فــي أمــ
مشددة  عقوبات  يفرض  كما  الــعــام«،  والنظام 
أو  اإلهــمــال  أو  إســــاءة معاملة األطــفــال  ضــد 
االستغالل أو تحريضهم على ارتكاب الجرائم 
ــع حــظــر نــشــر أيــة  أو تــعــريــضــهــم لــلــخــطــر، مـ
دون  مــن  بهويتهم  تتعلق  صـــور  أو  مــعــلــومــات 
إذن المحكمة أو النيابة أو اللجنة القضائية 

للطفولة.
ــادة صــاحــب  ــيـ ــقـ بـ الـــبـــحـــريـــن  إن مــمــلــكــة 
الجاللة الملك المفدى ودعم صاحب السمو 
ــوزراء،  ــ الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس الـ
ــعــــدالــــة اإلصـــالحـــيـــة  وبــتــطــبــيــقــهــا قــــانــــون الــ
لـــأطـــفـــال، إنـــمـــا تـــؤكـــد مــضــيــهــا فـــي تــحــديــث 
وتعزيز  والــقــضــائــيــة،  التشريعية  منظومتها 
اإلنسان  احترام حقوق  في  الرائدة  إنجازاتها 
ــة الـــقـــانـــون  ــ ــة الـــطـــفـــولـــة وتـــرســـيـــخ دولــ ــايــ ورعــ
مكانتها  وتــوطــيــد  الــدســتــوريــة،  والــمــؤســســات 
المرموقة عالمًيا من خالل عضويتها الفاعلة 
ولــجــنــة حقوق  اإلنـــســـان،  فــي مجلس حــقــوق 
أممية بسجلها  إشــادة  الدولية، وسط  الطفل 
الـــمـــشـــرف فــــي مــــجــــاالت الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 

والمستدامة. 

عقد اأولى جل�صات محكمة العدالة الإ�صالحية اليوم..

المحكمة ال�صغرى تعقد اأول جل�صة التا�صعة �صباحا.. تعقبها المحكمة الكبرى

ال��ق��ان��ون خ��ط��وة رائ����دة ف��ي م��ن��ظ��وم��ة  ال��ع��دال��ة وح��م��اي��ة ل��ح��ق ال��ط��ف��ل ورع��اي��ت��ه

البحرين  مملكة  اتــخــذت 
ــاقــــة فـــــي مـــجـــال  ــبــ خــــطــــوة ســ
ــز  ــزيــ ــعــ حـــــقـــــوق اإلنـــــــســـــــان وتــ
العدالة اإلصالحية لأطفال 
فـــي جــمــيــع مـــراحـــل الـــدعـــوى 
الـــجـــنـــائـــيـــة وأثــــــنــــــاء تــنــفــيــذ 
ــدر حــضــرة  ــ الـــحـــكـــم، فــقــد أصـ
صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
البالد المفدى في 15 فبراير 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري الــقــانــون 
بإصدار   2021 لسنة   )4( رقــم 
قـــانـــون الـــعـــدالـــة اإلصــالحــيــة 
لأطفال وحمايتهم من سوء 
المعاملة، والذي جاء ُمتسقًا 
والمعاهدات  االتــفــاقــيــات  مــع 

البحرين  مملكة  عليها  صــادقــت  التي  الــدولــيــة 
وانضمت إليها. 

إنــجــازًا متميزًا يضاف  الــقــانــون  ويــعــد هــذا 
ــى الــمــنــظــومــة الــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة في  إلــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، لــيــمــثــل قـــفـــزة نــوعــيــة فيما 
يتعلق بضمان حقوق الطفل وحمايته من سوء 
المعاملة بجميع أشكاله وتقويم سلوكه وإعادة 
إلحاقه  مــن خــالل  وذلــك  المجتمع،  فــي  دمجه 
ببرامج تأهيلية وتربوية، وتوفير كافة الضمانات 
الــقــانــونــيــة الـــالزمـــة مـــن خـــالل االســتــمــاع إلــيــه 
كرامته  يحفظ  بما  ومعاملته  مطالبه  وتفهم 
واألدبــيــة  والنفسية  الــبــدنــيــة  ســالمــتــه  ويــضــمــن 
وتـــوفـــيـــر الـــمـــســـاعـــدة الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة 

والقانونية.
ويقضي هذا القانون بإنشاء محاكم خاصة 
للطفل«،  اإلصــالحــيــة  الــعــدالــة  »مــحــاكــم  تسمى 
يعاون ُقضاتها خبراء في المجاالت االجتماعية 
والنفسية على أن يكون أحدهم على األقل من 
في  بالفصل  تختص  الــمــحــاكــم  وهـــذه  الــنــســاء، 
التي  الجرائم  عن  الناشئة  الجنائية  الــدعــاوى 
يرتكبها األطفال ممن تتجاوز أعمارهم خمس 
عشرة سنة ميالدية كاملة ولم تتجاوز الثمانية 
عــشــرة وقــت ارتــكــاب الــجــريــمــة، وُيــوقــع عقوبات 
مخففة على الطفل تتناسب مع هذه المرحلة 
العمرية، باإلضافة إلى إنشاء »اللجنة القضائية 
للطفولة« بقرار من معالي وزير العدل، يرأسها 
قاضي محكمة العدالة اإلصالحية للطفل وأحد 
أعضاء النيابة المتخصصة بالطفل ويعاونهما 
أحد الخبراء، وتختص هذه اللجنة بالنظر في 
حاالت تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة 
المحالة إليها من النيابة المتخصصة بالطفل 
»ُمعرًضا  لكونه  الطفل  حماية  تدابير  وتفرض 
للخطر« وذلك في حالة ارتكابه جناية أو جنحة 
أو كان متسواًل أو مشرًدا أو خالط منحرفين، أو 
قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو القمار 
الهروب  اعتاد  أو  السلوك  أو سوء  المخدرات  أو 
وتجمعات  في مسيرات  شــارك  أو  الــمــدارس  من 
مخالفة، وتتراوح التدابير بين التوبيخ وتوجيه 
اللوم أو تسليم الطفل إلى ولي أمره أو االعتذار 
عــلــًنــا أو الـــوضـــع تــحــت االخــتــبــار الــقــضــائــي أو 
إلحاقه ببرامج تدريبية وتأهيلية وتربوية وطنية 
أو إيداعه إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية 
أو المستشفيات، مع إمكانية قرن هذه التدابير 

بالمراقبة اإللكترونية.
وفي إطار استعدادات النيابة العامة لتطبيق 
هذا القانون، أصدر سعادة النائب العام الدكتور 
القرارات  من  العديد  البوعينين  فضل  بن  علي 
رقم 39  القرار  الالزمة، منها  المقومات  لتوفير 
والــرعــايــة  التنفيذ  مكتب  بــإنــشــاء   2021 لسنة 
الالحقة بنيابة األسرة والطفل ليختص بتنفيذ 

ومـــتـــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذ األحــــكــــام 
واألوامر الصادرة عن محكمة 
واللجنة  اإلصالحية  العدالة 
وفضاًل  للطفولة،  القضائية 
ــعـــزيـــز مــنــظــومــة  ــم وتـ ــ عــــن دعـ
ــة الـــالحـــقـــة لــلــطــفــل  ــايــ ــرعــ الــ
بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات ذات 
المصالح  يكفل  وبما  الصلة 
الفضلى للطفل، ونص القرار 
الكتروني  نــظــام  إنــشــاء  أيــضــًا 
لــلــمــكــتــب ُتــقــيــد بـــه األحـــكـــام 
واألوامر والقرارات وما يتخذ 
مـــــن إجـــــــــــــراءات لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا، 
المكتب  إنشاء  إلى  باإلضافة 
مــلــفــًا الــكــتــرونــيــًا لــكــل طفل 
تدبير  أو  عقوبة  عليه  وقــعــت 

وما يتخذ من إجراءات متعلقة بالتنفيذ.
ــقـــرار رقـــم 40 لسنة  الـ كــمــا أصــــدر ســعــادتــه 
2021 بتعديل اختصاصات نيابة األسرة والطفل 
واإلجراءات المتعين اتخاذها إزاء األطفال لدى 
والتصرف  التحقيق  وكيفية  معاملتهم جنائيًا، 
يجب  ومــا  للقانون  وفقًا  الجنائية  الدعوى  في 
اتــبــاعــه نــحــو اســـتـــبـــدال الــعــقــوبــات بــالــتــدابــيــر. 
وتــأكــيــدًا لــمــراعــاة الــمــصــالــح الــفــضــلــى للطفل 
8 لسنة 2021  رقم  التعميم  أصــدر سعادته  فقد 
اتباعه  يجب  لما  ووافــيــًا  مفصاًل  بيانًا  يتضمن 
وكيفية  جــنــائــيــًا،  معاملته  عــنــد  الــطــفــل  حــيــال 
بــوزارة شؤون  الطفل  التنسيق مع مركز حماية 
الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة والــتــنــبــيــه عــلــى ســرعــة 
التصرف في القضايا الخاصة بالطفل وإصدار 
نيابة  توجيه  عن  سيما  وال  الميسرة،  الــقــرارات 
االستئناف للمراجعة الدقيقة لأحكام الصادرة 
فـــي الــقــضــايــا الــتــي ُيــتــهــم فــيــهــا بــالــغ بــارتــكــاب 
أصوله  أحــد  ارتكبها  إذا  أو  طفل  تجاه  جريمة 
له  أو ممن  وتربيته  المسؤول عن مالحظته  أو 

سلطة عليه.
ــه الــــقــــرار رقـــــم 45  ــادتـ ــعـ وأخـــــيـــــرًا أصــــــدر سـ
تتبع  خاصة  إجــــراءات  باستحداث   2021 لسنة 
لوحدة  األطــفــال  بشأن  المقدمة  الشكاوى  فــي 
الــتــحــقــيــق الــخــاصــة، وتــضــمــن الـــقـــرار تــوجــيــهــًا 
على  الخاصة  التحقيق  وحــدة  إطــالع  بــضــرورة 
الـــتـــقـــاريـــر االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــنــفــســيــة الــخــاصــة 
بــالــطــفــل الــمــجــنــي عــلــيــه قــبــل ســـمـــاع أقـــوالـــه، 
ــبـــة الــطــفــل فـــي حــضــور  ووجــــــوب اســـتـــطـــالع رغـ
شخص معين معه في التحقيق قبل البدء في 
سؤاله، مع جواز االستعانة بخبير اجتماعي أو 
نفسي أثناء التحقيق، وأوجب على المحققين 
مـــن أعـــضـــاء الـــوحـــدة إظـــهـــار الـــدعـــم والـــمـــؤازرة 
لأطفال كي يشعروا بالثقة واالطمئنان إلبداء 
أقوالهم وتفهم مطالبهم وإنشاء سجل الكتروني 
خــاص تقيد بــه الــشــكــاوى الــخــاصــة بــاألطــفــال، 
يرد  بما  والطفل  األســرة  نيابة  إخطار  وضـــرورة 

إلى الوحدة من شكاوى .
ــون يــعــد خــطــوة  ــانـ ــقـ ــًا.. إن هــــذا الـ ــامــ ــتــ وخــ
في  اإلنــســان  حــقــوق  تعزيز  سبيل  فــي  متقدمة 
مملكة البحرين، ويؤكد اهتمام المملكة بحقوق 
الــطــفــل تــمــاشــيــًا مــع االتــفــاقــيــات والــمــعــاهــدات 
الـــدولـــيـــة، ويـــعـــد إضـــافـــة مــتــمــيــزة فـــي سجلها 
تجسيدًا  يمثل  كما  الــشــأن،  هــذا  فــي  الحقوقي 
لنظرة حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى 
ــدادًا لــلــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة تحت  ــتــ وامــ
ــارات في  قــيــادتــه واســـتـــمـــرارًا فــي تحقيق اإلنـــجـ

المجاالت كافة.

} وكيل النيابة بنيابة األسرة والطفل

 بقلم: 
مرمي الغيص }

قانون العدالة الإ�صالحية..

اإ�صافة متميزة في �صجل المملكة الحقوقي

ــنـــاف الــجــنــائــيــة  ــئـ ــتـ ألـــغـــت مــحــكــمــة االسـ
الكبرى حكما بحبس طبيب مدة سنة كان قد 
أدين بالتسبب وآخرين في وفاة مريضة بسبب 
المحكمة  حكمت  إذ  فــيــه،  تسبب  طبي  خطأ 
بإلغاء  وأمــرت  إليه  أسند  مما  المتهم  بــبــراءة 

العقوبة.
الطب تستلزم  أن مهنة  المحكمة  وأكــدت 
ــدر مــعــيــن مــــن االســـتـــقـــالل لــلــطــبــيــب  ــ ــرك قـ ــ تـ
والـــعـــمـــل تـــتـــنـــاســـب وحــــريــــة الـــمـــهـــنـــة بــحــيــث 
له حق  ويكون  إلــى كل حالة على حــدة  ينظر 
ليختار  المختلفة  األساليب  بين  المفاضلة 
وســيــلــة الــعــالج الــتــي يــراهــا مــنــاســبــة للحالة 
الطبيب  أن مسؤولية  إلــى  وأشــارت  يديه،  بين 
تثور اذا ثبت أنه لم يؤد عمله الجراحي وفقا 
ألصول علمية مقررة أو خالفها وبالتالي يكون 
الطبيب مسؤوال بحسب تعمده العمل ونتيجة 
تقصيره أما ان التزم الطبيب بأداء عمله وفق 
عليه  والثابتة فال مسؤولية  العلمية  األصــول 
ايا كانت نتيجة عالجه اذ ال يضمن للمريض 
الشفاء بل يلتزم ببذل العناية الكافية بحسب 
مــا اســتــقــرت عليه أحــكــام الــقــضــاء. وأضــافــت 
المحكمة أن القضاء مستقر على قبول وجود 
بطبيعة  مرتبط  المخاطر  مــن  ضـــروري  قــدر 
التدخل الجراحي إلجراء العملية الجراحية، 
بالرغم من  الجراحية  العملية  تنجح  لم  فان 
ــزام بــاألصــول  ــتـ بـــذل الــعــنــايــة الــمــطــلــوبــة وااللـ
الطبية الثابتة فانه ال مسؤولية على الطبيب 

تجاه المريض.
المحامي  قـــال  الــواقــعــة  تفاصيل  وحـــول 
أنه  إلى موكله  النيابة أسندت  إن  إسالم غنيم 
المجني  مــوت  فــي  بخطئهم  تسببوا  وآخــريــن 
إلى دخولها في  أدى  عليها بسبب خطأ طبي 
الحيوية  الوظائف  توقف  في  تسببت  غيبوبة 
أول  محكمة  وقــضــت  وفــاتــهــا،  إلــى  أدى  لديها 
أنــه  إال  ســنــة  مـــدة  بــالــحــبــس  بمعاقبته  درجــــة 
طعن على الحكم على سند مخالفة القانون 
االستدالل  في  والفساد  تطبيقه  في  والخطأ 

والقصور في التسبيب.
الــذي تنعقد به  ودفــع بأن الخطأ الطبي 
التزامه  إطـــار  فــي  يتحدد  الطبيب  مسؤولية 

ببذل عناية، ومن ثم فالخطأ الطبي يقتضي 
ــي مــســلــك الــطــبــيــب، وعـــــدم بــذلــه  تــقــصــيــرا فـ
العناية التي كان سيرعاها من هو في مستواه 
اإلمكانات  وبــذات  المحيطة  الظروف  ذات  في 
27 من  الــمــادة  نــص  إلــى  لــه، مشيرا  المتاحة 
بــشــأن  لــســنــة 1989  رقـــم 7  بــقــانــون  الــمــرســوم 
الــطــب والــتــي قــنــنــت مسؤولية  مـــزاولـــة مــهــنــة 
الــطــبــيــب أنـــه يــســأل عـــن الــحــالــة الــتــي وصــل 
العناية  في  قصر  أو  أهمل  إذا  المريض  إليها 
به ولم يبذل كل ما يستطيع من جهد وحذق 
وحيطة في تشخيص المريض ووصف العالج 
مما  ظــروفــه  مثل  فــي  ومباشرته  لــه  المناسب 
الجراحية  العمليات  في  الطبيب  على  يوجب 

مراعاة حالة المريض.
مسؤولية  تــقــوم  ال  أنــه  المحكمة  وأكـــدت 

الضرر  وحــدوث  الخطأ  وقــوع  بمجرد  الطبيب 
بينهما  السببية  عــالقــة  تــتــوافــر  أن  يــجــب  بــل 
الــذي  الخطأ  نتيجة  الــضــرر  ينشأ  أن  بمعنى 
ارتكبه المسؤول وال يقع الضرر الذي يصيب 
قد  اذ  وحـــده  الطبيب  خطأ  نتيجة  المريض 
تسهم عــدة عوامل أخــرى، األمــر الــذي يترتب 
تدخل  نتيجة  الطبيب  مسؤولية  انتفاء  عليه 
أوراق  مــن  الثابت  أن  وأضــافــت  الــعــوامــل.  تلك 
األخطاء  لتقرير  الطبية  اللجنة  أن  الدعوى 
الفنية لم تتوصل إلى معرفة السبب الرئيسي 
لوفاة المجني عليها وخاصة أنها كانت واعية 
وقت خروجها من غرفة االفاقة، كما لم تبين 
محاسبته  يمكن  الــذي  الطبيب  خطأ  األوراق 
الحكم  الــغــاء  معه  يتعين  الـــذي  األمـــر  عليه، 
المستأنف والقضاء ببراءته مما منسوب إليه.

ب��راءة طبي��ب م��ن الت�ص��بب ف��ي وف��اة مري�ص��ة.. واإلغ��اء حك��م بحب�ص��ه

اأو الإه���م���ال ال��ت��ق�����ص��ي��ر  ت��ع��م��د  ت��ق��ع ف���ي ح����ال  ال��ط��ب��ي��ب  م�����ص��وؤول��ي��ة  ال��م��ح��ك��م��ة: 

بجلب  الجنائية  الكبرى  المحكمة  أمرت 
تــقــريــر بــنــكــي خــــاص بــآســيــوي مــتــهــم بغسل 
مــحــل  إدارة  ــم  ــرائــ جــ مــــن  مــتــحــصــلــة  أمـــــــوال 
ألـــف ديــنــار، ويقضي  بــإجــمــالــي 57  لــلــدعــارة، 
المتهم حاليا عقوبة السجن 3 سنوات إلدانته 
آسيويتين  فتاتين  مــع  لــلــدعــارة  محل  بـــإدارة 

أدينتا معه في ذات القضية.
ــدور حكم  وصـ عليه  القبض  تــم  أن  وبــعــد 
بإدانته، بدأت الداخلية بإجراء تحريات حول 
إذ  عامًا،   35 العمر  من  البالغ  المتهم  أمــوال 
تبين أنه قد أجرى 35 عملية مالية بإجمالي 
57 ألـــف ديـــنـــار، خـــالل الــفــتــرة الــتــي لــم يكن 
يتناسب  راتـــب  عــلــى  يتحصل  أو  فيها  يعمل 
بسداد  قام  كما  المالية،  التحويالت  تلك  مع 
قـــرض بــنــكــي حــصــل عــلــيــه، ولــكــن عــن طريق 
ـــوال في  الـــســـداد الــنــقــدي لــتــفــادي ظــهــور أمــ

حسابه البنكي.

ومـــن خـــالل الــبــحــث والــتــحــري تــبــيــن أن 
المتهم قام بإجراء تحويالت إلى بلده بمبالغ 
كــبــيــرة، واســتــبــدال لعمالت فــي وقــت لــم يكن 
ما  أنكر  المتهم  أن  إال  رزق،  مصدر  أي  لديه 
إنـــه حضر  وقـــال  التحقيقات  فــي  إلــيــه  نــســب 
فني  بوظيفة   2005 عــام  منذ  البحرين  إلــى 
يــقــوم بتحويل مبلغ 60  كـــان  ــه  وأنـ ثــم ســائــق 
دينارا شهريا فقط إلى أهله يتم استقطاعه 
أنه يقضي  الوقت  راتبه، مؤكدا في نفس  من 
اإلصــالح  مركز  في  سنوات   3 السجن  عقوبة 
والــتــأهــيــل بــعــد إدانـــتـــه بــجــريــمــة االتـــجـــار في 

األشخاص.
المحاكمة  إلــى  المتهم  النيابة  وأحــالــت 
ــســــل األمـــــــــوال  ــة غــ ــمــ ــريــ ــتـــهـــمـــة ارتــــــكــــــاب جــ بـ
من  مــشــروع  غــيــر  بــطــريــق  عليها  المتحصل 
جريمة االتجار في األشخاص والتكسب من 

أعمال الدعارة وإدارة محل ألعمال الدعارة.

ال���م���ح���ك���م���ة ت�����اأم�����ر ب���ج���ل���ب ت��ق��ري��ر 

م��ع��ام��الت ب��ن��ك��ي��ة ل��م��ت��ه��م ب��غ�����ص��ل اأم����وال 

كتب: عبداألمير السالطنة
نفق حصان وأصيب صاحبه وسائق سيارة عصر أمس 
على  وهـــرب  صاحبه  ركــل  أن  بعد  ســيــارة  صدمته  عندما 
أن  إلــى  للحادث  األولــيــة  التفاصيل  وتشير  البديع.  شــارع 
شابا بحرينيا كان ممسكا بحصانه على شارع البديع في 
الساعة الخامسة والنصف من عصر أمس وإذ بالحصان 
االتجاه فصدمته  الشارع عكس  في  ويهرب  يركل صاحبه 
نتيجة  صاحبه  وأصيب  الموقع  في  حتفه  ليلقى  سيارة 

الركلة وسائق السيارة وتضررت السيارة بتلفيات كبيرة.
ــوع الـــحـــادث حـــضـــرت شـــرطـــة الــنــجــدة وقـــام  ــ ــور وقـ ــ وفـ
إلــى حين وصــول شرطة  المركبات  افــرادهــا بتسهيل سير 
وإزاحــة  الحادث  موقع  من  الحصان  رفع  تم  المرور حيث 
في  التحقيق  الرسمية  الجهات  فتحت  وبعدها  السيارة، 

الحادث.

نفوق ح�صان واإ�صابة �صاحبه و�صائق  اإثر حادث مروري

} المحامي إسالم غنيم.

} محاكم العدالة اإلصالحية.
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والــخــدمــات  الــمــهــن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  رفــعــت 
االعــتــمــاد  تطبيق  نــتــائــج  حـــول  الــثــانــي  تــقــريــرهــا  الصحية 
الوطني للمؤسسات الصحية، حيث اعتمد مجلس الوزراء 
نتائج تقييم 23 مؤسسة صحية تشمل 17 مؤسسة صحية 
جديدة باإلضافة إلى إعادة تقييم 3 مستشفيات ومركزين 
الــتــقــيــيــم و ذلـــك عن  الــثــانــيــة مــن  الــمــرحــلــة  صحيين فــي 

العامين 2019 والعام 2021.
ــورة مـــريـــم عـــذبـــي الــجــاهــمــة الــرئــيــس  ــتـ ــدكـ ــدت الـ ــ ــ وأّكـ
والــخــدمــات  الــمــهــن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  للهيئة  الــتــنــفــيــذي 
الصحية أّن برنامج االعتماد الوطني للمؤسسات الصحية 
يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز منظومة 
أعلى  وفق  المملكة   في  الصحية  المؤسسات  على  الرقابة 
االعتماد  بــرنــامــج  يمثل  حيث  العالمية،  الــجــودة  معايير 
إحدى األولويات االستراتيجية الواردة في الخطة الوطنية 
جودة  تحسين  بهدف   ،)2025-  2016( من  للفترة  للصحة 
الخدمات الصحية، منّوهة إلى أّن هذا االعتماد يعّد حجر 
الذي  الوطني  الصحي  الضمان  برنامج  لتفعيل  األســاس 

تعتزم المملكة تطبيقه.
المعتمدة  المؤسسة  إضــافــًة اللــتــزام  أنــه  وشــددت على 
الخدمات،  مــن  خدمة  لكل  المدرجة  المحددة  بالمعايير 
سياسات  لــديــهــا  أن  الــمــســح  لــفــريــق  تثبت  أن  عليها  يــجــب 
خال  المعايير  تطبيق  اســتــمــرار  لضمان  فعالة  وأنــظــمــة 
االعتماد  برنامج  تنفذ  الهيئة  أّن  مــؤكــدًة  االعــتــمــاد،  فــتــرة 
من خال إجراء زيارات مسحية من قبل مدققين من ذوي 
الخبرة العالية الذين تم تدريبهم من قبل المركز السعودي 
العتماد مؤسسات الرعاية الصحية، والذين يمكنهم تقديم 
الــمــشــورة بــشــأن عمليات ضــمــان الــجــودة مــن خــال عملية 

االعتماد وتبادل أفضل الممارسات الدولية.
التقرير  لنتائج  الــــوزراء  مجلس  اعــتــمــاد  أّن  وأضــافــت 
الُمضي  أهمية  يؤّكد  الصحية  المؤسسات  العتماد  الثاني 
والخدمات  المهن  نظم  تطبيق  مراقبة  عملية  فــي  ُقــدمــًا 
يضمن  بما  تطويرها،  واقتراح  البحرين  بمملكة  الصحية 
الــازمــة والفاعلية  والــســرعــة  والــســامــة  الــعــالــيــة  الــكــفــاءة 
أو  الحكومي  القطاع  فــي  ســواء  الخدمات  هــذه  تقديم  فــي 
القطاع الخاص، حيث تعد الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

إجراء  قانونًا  بها  المناط  الجهة  هي  الصحية  والخدمات 
في  المرخصة  الصحية  المؤسسات  لكافة  التقييم  عملية 

المملكة.
لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  وأشـــارت 
أّن عملية االعتماد تشمل  الى  الصحية  والخدمات  المهن 
المراجعة  وعملية  الــخــارجــي  والتقييم  الــذاتــي  التقييم 
إلجــراء  الصحية  الرعاية  مؤسسات  قبل  من  المستخدمة 
ــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــعــايــيــر  ــهــ تــقــيــيــم دقـــيـــق لــمــســتــوى أدائــ
الــمــعــمــول بــهــا وتــنــفــيــذ ســبــل الــتــحــســيــن الــمــســتــمــر لنظام 

الرعاية الصحية.
وبينت أن تقرير الهيئة كشف عن حصول ثاثة مراكز 
طبية على أعلى فئة من االعتماد )الفئة الماسية( بتحقيق 
أكثر من 95% من المعايير، بينما حصلت أربعة مراكز طبية 
 %94 إلــى   %90 بنسبة  االعــتــمــاد  مــن  الباتينية  الفئة  على 
الفئة  على  طبية  مــراكــز  عشرة  حصلت  المعايير،كما  مــن 
المعايير  مــن   %89 إلــى   %80 بنسبة  االعتماد  مــن  الذهبية 
الفضية من  الفئة  المطلوبة، وحصل مركزان طبيان على 

االعتماد بنسبة 70% إلى 79% من المعايير.
عن  أسفرت  الطبية  للمراكز  التقييم  نتائج  إّن  وقالت 
تحقيق 19 مركزًا من المراكز الخاضعة للتقييم استيفاًء 
من   %17 استيفاء  تــم  بينما  المعايير،  مــن   %78 فــي  كــامــًا 
المعايير استيفاًء جزئيًا، ولم يتم استيفاء 4% من المعايير 

المطلوبة.
غير  المعايير  أن  األســاســيــة  المعايير  تحليل  وأظــهــر 
المستوفاة والتي شّكلت نسبة 4% تمثلت في معايير الطاقم 
الطبي، حيث أّن 57% من المعايير لم تتحقق بشكل ُمرٍض، 
المرافق  وإدارة  بنسبة %42  المرضى  الجودة وسامة  تليها 

والسامة بنسبة %32.
كانت  جــزئــيــًا  المستوفاة  المعايير  أن  التقييم  وبــّيــن 
 ،%19 والحوكمة   ،%28 بنسبة  المرضى  وسامة  الجودة  في 
بنسبة  والــســامــة  الــمــرافــق  وإدارة   ،%19 الــعــدوى  ومكافحة 

.%18
وبما يتعّلق بنتائج تقييم المستشفيات كشفت سعادتها 
أّنه تم في المرحلة الثانية اعتماد مستشفى واحد وإعادة 
فئة  أعــلــى  مستشفيان  حــقــق  وقـــد  مستشفيات،   3 تقييم 

من   %95 من  أكثر  بتحقيق  الماسية(  )الفئة  االعتماد  من 
المعايير، بينما حصل مستشفيان على الفئة الذهبية من 

االعتماد بنسبة 80% إلى 89% من المعايير.
لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  ــــدت  وأّك
المهن والخدمات الصحية أّن نتائج تحليل التقييم أظهرت 
مستشفيات،  أربــع  في  المعايير  من   %86 لـ  كامًا  استيفاًء 
من  فقط   %1 بينما  جــزئــيــًا  استوفيت  المعايير  مــن  و%12 

المعايير لم تستوف في المستشفيات األربعة.
عدم  حــاالت  أن  األساسية  المعايير  تحليل  أظهر  كما 
االمتثال في المستشفيات كانت في معايير الطاقم الطبي، 
الطاقم  بها، يليه  الوفاء  المعايير لم يتم  أّن 3% من  حيث 
والحوكمة  البشرية  الموارد   ،%1 الرعاية  وتوفير   %1 الطبي 
أّن أعــلــى عــدد  الــتــقــيــيــم  نــتــائــج تــحــلــيــل  1%، فــيــمــا كــشــفــت 
باالمتثال الجزئي للمعايير كان في إدارة المرافق والسامة 
 ،%18 بنسبة  المرضى  وســامــة  الــجــودة  تليها   ،%30 بنسبة 

والتمريض بنسبة 17% و16% في الحوكمة .

الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية:

�صحي��ة  م�ؤ�ص�ص��ة   23 تقيي��م  نتائ��ج  يعتم��د  ال��وزراء  مجل���س 

اعتم��اد الموؤ�ص�ص��ات ال�ص�ح���ية ي�صه���م بت�ف�ع���يل برنام��ج ال�صم��ان ال�صح��ي الوطن��ي

} د. مريم الجاهمة.

عن  ــان  ــكــ اإلســ وزارة  كــشــفــت 
مناقشة »لجنة اإلسكان« )اللجنة 
الطلبات  بمناقشة  تختص  التي 
اإلســكــانــيــة لــلــحــاالت اإلنــســانــيــة 
حـــالـــة   744 لــــعــــدد  والــــعــــاجــــلــــة( 
إنــســانــيــة حــتــى نــهــايــة يــولــيــو من 
ــرارات  ــ قــ ــذت  ــخــ واتــ  ،2021 الــــعــــام 
لـ  عاجلة  إسكانية  حلول  بتوفير 
488 حالة إنسانية بعد دراسة كافة 
جوانب تلك الحاالت، كما عقدت 
المواطنين  مــع  لــقــاءات  اللجنة 
عــبــر تــقــنــيــة »االتــــصــــال الــمــرئــي« 
حــيــث يــتــكــيــف عــمــل الــلــجــنــة مع 
بجدارة  كــورونــا  جائحة  تداعيات 
بــعــرقــلــة  ذلـــــك  يــتــســبــب  أن  دون 
مسيرة العمل لخدمة المواطنين 

وتلبية احتياجاتهم.
عــــدد  أن  الـــــــــــــوزارة  وأفــــــــــــادت 
ــي عـــقـــدتـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
من  األول  النصف  خال  اللجنة 
اجتماعًا   56 بلغت  قد   2021 عام 
ــبــــر تــقــنــيــة  جـــمـــيـــعـــهـــا عــــقــــدت عــ
مــمــا مكنها  الــمــرئــي«  »االتـــصـــال 
من دراسة جميع الحاالت البالغ 

من  كان  والتي  حالة   744 عددها 
فــقــط هـــي من  بــيــنــهــا 30 حـــالـــة 
ــدًا مــــن الــــدراســــة  ــزيـ ــمـ خــضــعــت لـ

والبحث.

وأشــــــــــــارت الــــــــــــــوزارة إلـــــــى أن 
ــلـــت بــتــمــيــز الــقــيــام  الــلــجــنــة واصـ
بــمــهــامــهــا الـــمـــنـــوطـــة بـــهـــا خـــال 
ــائـــحـــة كـــوفـــيـــد- ــتــــرة تـــفـــشـــي جـ فــ

مع  التكيف  استطاعت  19، حيث 
تغيرات  من  الجائحة  فرضته  ما 
فــي طــريــقــة وآلــيــة الــعــمــل وذلــك 
ــد اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا  ــقـ ــــن خــــــال عـ مـ
ــة مـــرتـــيـــن أســبــوعــيــًا  ــيـ ــراضـ ــتـ االفـ
وبشكل مستمر، مع تطبيق سبل 
حفاظا  االحـــتـــرازيـــة  ــراءات  ــ ــ اإلجـ
وصحة  الــعــامــة  المصلحة  عــلــى 
الجميع من خال حصر الزيارات 
ــا عــلــى  ــارهــ ــصــ ــتــ الـــمـــيـــدانـــيـــة واقــ
تقنية  عبر  االفتراضية  الــزيــارات 
المواطنين  مع  المرئي  االتصال 
الذين تتطلب حالتهم مزيدًا من 

البحث.
وأوضـــحـــت الـــــــوزارة أنــه بــنــاء 
عـــلـــى الـــــــقـــــــرارات الــــــصــــــادرة مــن 
صاحب  بقيادة  الوطني  الفريق 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
للتعامل  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس 
ــع الـــجـــائـــحـــة، عـــمـــلـــت الــلــجــنــة  مــ
على تفعيل األنظمة االلكترونية 
بــعــد، وتقليل  واالجــتــمــاعــات عــن 
عدد الزيارات الميدانية للحاالت 

مـــــع تـــطـــبـــيـــق قـــــواعـــــد الـــتـــبـــاعـــد 
ــي لـــــــدواعـــــــي زيــــــــارة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
البحث  تستدعي  الــتــي  الــحــاالت 
ــة، والـــتـــوســـع فــــي عــقــد  ــ ــدراســ ــ والــ

االجتماعات عن بعد.
أن  اإلســـكـــان  وزارة  وأضـــافـــت 
الحاالت التي تعرض على اللجنة 
صــنــدوق  قــبــل  مــن  تحويلها  يــتــم 
الماحظات »تحت أمرك« المتاح 
بــمــبــنــى الــــــــــوزارة وعـــبـــر الــمــوقــع 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ ــي، بـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ االلـ
وحـــدة الــشــكــاوى واالســتــفــســارات 
وكذلك  الــزبــائــن،  بمركز خــدمــات 
من  تحويلها  يتم  التي  الــحــاالت 
إدارة الخدمات اإلسكانية، مؤكدة 
المواطنين  بإخطار  اللجنة  قيام 
بالقرارات التي اتخذتها من باب 

الشفافية والموضوعية.
نــظــام  أن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
لــجــنــة اإلســـكـــان يــنــص بـــأن تقوم 
اللجنة بدراسة الطلبات المحالة 
يدعمها من مستندات  وما  إليها 
وشهادات ووثائق إلصدار ما تراه 
مناسبًا من توصيات بهذا الشأن.
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ُوجــــدنــــا  أنــــنــــا  الـــحـــمـــد هلل 
فـــي حــقــبــة زمــنــيــة أدركـــــت فيها 
ــرأة  ــ ــمـ ــ ــة الـ ــمـ ــيـ ــات قـ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ الـ
باعتبارها كيانا إنسانيا مستقا 
لـــه مــكــانــتــه ووعـــيـــه ومــعــرفــتــه، 
ما  اإلمكانات  من  تمتلك  وأنها 
ومنتجًا  فاعًا  عنصرًا  يجعلها 
مكمًا  وعــضــوًا  المجتمع،  فــي 
للرجل ال يقل أهمية عنه أبدًا، 
جمع  بإمكانية  عليه  يــزيــد  بــل 
ــا الــطــبــيــعــي  ــ ــ ــرأة بـــيـــن دورهـ ــمــ الــ
في  مشاركتها  وبين  األســرة  في 
جميع الميادين العملية بشكل 
فــاعــل ومـــؤثـــر فـــي رفــعــة وتــقــدم 

المجتمع.
ــخ الـــحـــديـــث  ــاريــ ــتــ  وفــــــي الــ
على  شــاهــد  الــبــحــريــن  لمملكة 
البحرينية  الـــمـــرأة  حققته  مــا 

والعمل  كالتعليم  كــثــيــرة  مــجــاالت  فــي  ســبــق  مــن 
اإلنـــجـــاز  أن  إال   ، ــخ  الــ الــســيــاســيــة..  والـــمـــشـــاركـــة 
ولكن  الحقوق  إلــى  بالوصول  يكون  ال  الحقيقي 
والــعــمــل  تنميتها  وبــاســتــدامــة  عليها  بــالــحــفــاظ 
عــلــى تــطــويــرهــا وتــحــســيــنــهــا وتــحــديــثــهــا لــتــواكــب 
في  وتسهم  أفضل صورها  في  وتبرز  المستجدات 
التطوير  فــكــرة  مــن  هــنــا،  ومــن  المجتمع..  تــقــّدم 
ــدأت حــكــايــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن مع  والــتــحــســيــن بــ
المرحلة المعاصرة لكفالة وتعزيز واحترام حقوق 
المرأة كثمرة يانعة من ثمار المشروع اإلصاحي 
لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، والتي بدأ غراسها في الثاني والعشرين 
األميري  األمــر  بــإصــدار   2001 لعام  أغسطس  من 
األعلى  المجلس  بــإنــشــاء   2001 لسنة   )44( رقــم 
األمــيــرة  الملكي  السمو  صاحبة  بــرئــاســة  لــلــمــرأة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل الباد 
لــيــكــون المجلس  الــمــفــدى وتــعــديــاتــه الــاحــقــة، 
مرجعًا لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق 
بشؤون المرأة، حيث عّبر انشاء المجلس عن نّية 
انبثقت  إرادة  الــمــرأة،  تمكين  تجاه  صادقة  وإرادة 
من وعي ورؤية ثاقبة سبرت أغوار ماضي وحاضر 
جالته  فأنشأ  وعالميًا،  وطنيًا  المرأة  ومستقبل 
قــبــل حــتــى أن تنضم  لــلــمــرأة  الــمــجــلــس األعـــلـــى 
مــنــاهــضــة جميع  اتــفــاقــيــة  إلـــى  الــبــحــريــن  مملكة 
يونيو  في  )السيداو(  المرأة  ضد  التمييز  أشكال 
دستورية  بنصوص  حقوقها  لها  كفل  ثــم   ،2002
واضحة وصريحة وموجهة ضّمنها دستور مملكة 
دســتــوريــة  كــضــمــانــات   ،2002 الــمــعــدل  الــبــحــريــن 

لحقوق المرأة. 
والـــــيـــــوم يـــكـــمـــل الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــمـــرأة 
تكريس  في  انقضيا  مذهان  عقدان  عشرينيته.. 
ضد  التمييز  عــدم  ضمان  نحو  الصادقة  الجهود 
المرأة بسبب الجنس ودعم قضايا المرأة وتمكينها 
باعتماد استراتيجيات وخطط وطنية قائمة على 
أســـس مـــن الــعــدالــة والـــمـــســـاواة وتــكــافــؤ الــفــرص 
والتوازن بين الجنسين بقيادة حكيمة من صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم، شغلت 
خالهما المرأة البحرينية مناصب قيادية ما كان 
الــدعــم، كما حظيت  هــذا  دون  أن تحتلها من  لها 
فــيــهــا بــالــدعــم واإلرشــــــاد والــمــســاعــدة فـــي كـــل ما 
يتعلق بشؤون المرأة وقضاياها المختلفة قّدمها 
أنشئت  عديدة  لجان  وقّدمتها  الــمــرأة  دعــم  مركز 
ألغراض مختلفة تصب جميعها في صالح المرأة 
واحتياجاتها، كل ذلك على هدي من اختصاصات 
الــمــجــلــس األربـــعـــة عــشــر الــتــي نـــّص عليها األمــر 
بعض  بــتــعــديــل   2004 لــســنــة   )36( رقــــم  الــمــلــكــي 
األعلى  المجلس  بتشكيل  األمــيــري  األمــر  أحكام 

للمرأة، وهي اختصاصات ذات 
تبدأ  الــمــرأة،  لحقوق  فاعلية 
في  العامة  السياسة  باقتراح 
وتــطــويــر شــؤون  تنمية  مــجــال 
المرأة في مؤسسات المجتمع 
الدستورية والمدنية وبتفعيل 
الـــمـــبـــادئ الــمــتــعــلــقــة بــالــمــرأة 
ــيـــثـــاق  مـ ــي  ــ ــ فـ وردت  ــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
ــي ودســـــتـــــور  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الــــعــــمــــل الـ
من  وغيرها  البحرين  مملكة 
ــتـــصـــاصـــات مـــتـــســـاويـــة فــي  اخـ
االخــتــصــاص  منها  أهــمــيــتــهــا، 
بتعديل  االقــتــراحــات  بتقديم 
التشريعات الحالية المتعلقة 
ــرأة وإبـــــــــداء الــــــــرأي فــي  ــمــ ــالــ بــ
واللوائح  القوانين  مشروعات 
ـــرارات الــمــتــعــلــقــة بــهــا،  ــ ــقــ ــ ــ والـ
والتوصية باقتراح التشريعات 
ــرأة حــيــث أســهــم  ــمـ ــاع الـ ــأوضـ ــة لــلــنــهــوض بـ الـــازمـ
المجلس بشكل فاعل في حلحلة تشريعات مهمة 
قانون  سيما  وال  الــمــرأة  وشــؤون  بقضايا  مرتبطة 
األســرة، ولم يقتصر دوره على ذلك بل اتجه إلى 
تشجيع المرأة على اإلبداع في جميع المجاالت 
ابتكار  خــال  مــن  والتطوعية  والفكرية  العملية 
فــي جميع  الــمــرأة  تــمــّيــز  لــدعــم  جــوائــز تحفيزية 
التخصصات، أهمها جائزة صاحبة السمو الملكي 
م  لتقدُّ خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة  األمــيــرة 
والمؤسسات  لــلــوزارات  تحفيزًا  البحرينية  المرأة 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  والخاصة  الرسمية 
م المرأة البحرينية  واألفراد في المملكة لدْعم تقدُّ
وبرامج  خطط  في  احتياجاتها  وإدمـــاج  العاملة، 
الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة، وتــحــقــيــق أعــلــى الــمــســتــويــات 
والتنفيذية  الــقــيــاديــة  لــلــمــراكــز  الــمــرأة  ء  تــَبــوُّ فــي 
ومــواقــع ُصــْنــع الـــقـــرار، مــن خـــال تــكــافــؤ الــفــرص 
بين الجنسين. والحّق أنه لجائزة األميرة سبيكة 
أجــنــحــة طــائــر حـــّر لـــم يــكــتــف بــفــضــائــه فانطلق 
لم  المجلس  أن  إلى  باإلضافة  العالمية،  إلى  بها 
الرسمية  الــمــؤســســات  مــع  الــشــراكــة  أهمية  يغفل 
لإلسهام  المدني  المجتمع  ومؤسسات  والخاصة 
الوطنية  الــخــطــة  ســيــمــا  وال  خــطــطــه  تنفيذ  فــي 

إلدماج احتياجات المرأة في التنمية.
قد  أيضا  مهم  دور  للمرأة  األعلى  فللمجلس 
اآلليات  أهم  إحــدى  ُيعد  إذ هو  البعض،  يعرفه  ال 
في  اإلنــســان  لحقوق  الخاصة  الوطنية  الرقابية 
بحقوق  بشكل خاص  والمعنية  البحرين،  مملكة 
الدور جليًا من اختصاصاته  المرأة، ويّتضح هذا 
ــــدوٍر مـــحـــوري مـــع بــقــيــة أجـــهـــزة الــدولــة  وقــيــامــه بـ
الدورية حول حقوق  التقارير  على صعيد تقديم 
المتحدة  األمـــم  فــي  المختصة  لــأجــهــزة  الــمــرأة 
العهدين  بأحكام  البحرين  مملكة  بتعهدات  وفــاًء 

الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان.
ومـــن ُحــســن الــحــظ وســعــادتــه أن يــوافــق نشر 
المجلس  بعشرينية  االحــتــفــال  يــوم  هــذا  مقالي 
األعلى للمرأة، مستحضرة فيه ما يظهره الواقع 
أوضاع  إليه  العقدين مما وصلت  نتاج هذين  من 
المرأة البحرينية في جميع المجاالت، وليتاح لي 
من خاله أن أرفع أصدق آيات التهاني والتبريكات 
السمو  األولــى صاحبة  البحرين  سيدة  مقام  إلى 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي 
رئــيــســة الــمــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــمـــرأة وإلـــــى جميع 
امرأة  كل  وإلــى  اإلداريــة  وهيئته  المجلس  أعضاء 
يجدر  الــتــي  الــوطــنــيــة  الــمــنــاســبــة  بــهــذه  بحرينية 
هذا  جميعًا  لنا  فهنيئًا  بها..  االحتفاء  بالجميع 

المنجز الوطني.. والقادم األجمل. 
Hanadi_aljpwder@hotmail.com

المجل�س الأعلى للمراأة

»ع�صرون عاما«.. �صعلة ت�صيء لعقود اأجمل قادمة

ــدس عــلــي  ــنــ ــهــ ــمــ ــع الــ ــمــ ــتــ اجــ
المؤسسة  رئيس  الـــدرازي  أحمد 
ــان، مع  الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــسـ
موسكالكوفا  تاتيانا  البروفيسور 
اإلنسان  حقوق  مفوضية  رئيسة 
في روسيا االتحادية، وذلك بمقر 
الــمــفــوضــيــة فـــي مـــوســـكـــو، حيث 
الثنائية  العاقات  استعراض  تم 
البلدين  تــربــط  الــتــي  الــمــتــمــيــزة 
ــد عــلــى  ــيــ ــأكــ ــتــ الــــصــــديــــقــــيــــن، والــ
مواصلة تعزيز هذه العاقات في 
مختلف المجاالت، وبخاصة في 

مجاالت حقوق االنسان. 
واســـتـــعـــرض الـــــــدرازي الــــدور 
في  المؤسسة  بــه  تضطلع  الــذي 
نـــشـــر وتـــعـــزيـــز وحـــمـــايـــة حــقــوق 
ــانــــون إنــشــائــهــا  ــق قــ ــ اإلنــــســــان وفـ
المعدل   ،2014 لسنة   )26( رقــم 
بــمــوجــب الــمــرســوم بــقــانــون رقــم 
)20( لسنة 2016، واختصاصاتها 
االســتــشــاريــة،  اآلراء  تــقــديــم  فـــي 
ورفع التوصيات الخاصة بتعديل 
المعنية  الــوطــنــيــة  الــتــشــريــعــات 
ــان لــلــجــهــات ذات  بــحــقــوق اإلنـــسـ
متابعتها  الــى  باإلضافة  الصلة، 
لـــــوضـــــع حـــــقـــــوق االنـــــــســـــــان فــي 
ــكـــة مـــــن خـــــــال تــلــقــيــهــا  ــلـ ــمـ الـــمـ
الـــشـــكـــاوى وتـــقـــديـــم الــمــســاعــدة 
ــاالت  ــ ــحـ ــ ــة ورصـــــــــد الـ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
من  االنــســان  بــحــقــوق  المتعلقة 
ــام ووســائــل  خـــال وســائــط االعــ
التواصل االجتماعي المختلفة، 
ــى الــــزيــــارات الــمــعــلــنــة  ــة الــ ــافـ إضـ
وغـــيـــر الــمــعــلــنــة الـــتـــي تــجــريــهــا 
الـــى مـــراكـــز اإلصـــــاح والــتــأهــيــل 
ومراكز االحتجاز والتوقيف ودور 

واالجتماعية،  الصحية  الرعاية 
خاصة  الــوافــدة،  العمالة  وســكــن 
فــي ظــل األوضــــاع الــتــي يــمــر بها 
العالم من انتشار فيروس كورونا 
ومـــتـــابـــعـــة الـــــــــدور واإلجــــــــــــراءات 
االحترازية التي تقوم بها الدولة 

لمنع انتشاره.
وتم خال االجتماع التوقيع 
على مذكرة تفاهم بين المؤسسة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان في 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن ونــظــيــرتــهــا 
التعاون  تعميق  بهدف  الروسية، 
في مجال حماية ومتابعة حقوق 
البلد  فــي  البلدين  كــا  مواطني 
اآلخـــــر، بـــاإلضـــافـــة الــــي االتــفــاق 
والتعاون  المعلومات  تبادل  على 
والعمل  الجانبين،  بين  التقني 

على عقد فعاليات مشتركة عبر 
وعملية  علمية  مؤتمرات  تنظيم 
تدريبية  وبرامج  ودورات  ونــدوات 
ــن أجـــــل الـــتـــعـــريـــف بــمــفــاهــيــم  مــ
ــوق اإلنــــســــان عــلــى  ــقـ ومــــبــــادئ حـ
المحلية  الــمــســتــويــات  مــخــتــلــف 
وتعتبر  واإلقــلــيــمــيــة،  والــوطــنــيــة 
توقعها  تــفــاهــم  مــذكــرة  أول  هـــذه 
الــمــؤســســة الــوطــنــيــة  مــع إحــدى 
الــمــؤســســات الــوطــنــيــة األعــضــاء 
في الشبكة األوروبية للمؤسسات 
الــوطــنــيــة بــالــتــحــالــف الــعــالــمــي 
المعنية  الــوطــنــيــة  لــلــمــؤســســات 
بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها 

.)GANHRI(
ــت الـــبـــروفـــيـــســـور  ــهــ وقــــــد وجــ
للمؤسسة  الــدعــوة  موسكالكوفا 

الــــوطــــنــــيــــة لــــحــــقــــوق اإلنـــــســـــان 
للمشاركة في مراقبة االنتخابات 
التي ستقام  الروسية  البرلمانية 
الــشــهــر الـــقـــادم، حــيــث تــتــم دعــوة 
عــــدد مـــن الــمــؤســســات الــوطــنــيــة 
بالعمل  لها  والمشهود  المؤهلة 
لــلــقــيــام بمثل  الـــجـــاد  الــحــقــوقــي 
هـــذه الــمــهــمــات، وذلــــك مــن أجــل 
مــاحــظــة اســتــقــالــيــة وحــيــاديــة 
الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة والــتــتــبــع 
الـــمـــيـــدانـــي لــســيــرهــا، عــلــمــا بــأن 
الـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
ــان فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  اإلنــــســ
ــدة تــــجــــارب فــــي مـــراقـــبـــة  ــ ــا عــ ــهـ لـ
ــــت  ــبـ ــ ــــث راقـ ــيـ ــ االنــــــتــــــخــــــابــــــات، حـ
االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة والــبــلــديــة 
التي عقدت في مملكة البحرين 

و2018،   2014 عـــــــامـــــــي  فــــــــي 
االنتخابات  مراقبة  في  وشاركت 
األردنية  المملكة  في  التشريعية 
الــهــاشــمــيــة، وأيـــضـــا فـــي مــراقــبــة 
ــة فـــي  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــ االن
المملكة المغربية التي جرت في 
الشبكة  فــريــق  ضــمــن   2015 عـــام 
الــعــربــيــة لــلــمــؤســســات الــوطــنــيــة 

لحقوق اإلنسان.
مفوضية  رئيسة  وجهت  كما 
حـــــقـــــوق اإلنـــــــســـــــان فــــــي روســــيــــا 
المؤسسة  الى  الدعوة  االتحادية 
المؤتمر  في  للمشاركة  الوطنية 
ــي  ــ ــدولــ ــ ــــي الــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــي والـ ــمــ ــلــ ــعــ الــ
الخامس بعنوان: »حماية حقوق 
اإلنسان في أوراسيا: تبادل أفضل 
ممارسات أمناء المظالم«، والذي 
ســيــعــقــد مــنــتــصــف شــهــر أكــتــوبــر 
الـــقـــادم فـــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 
المؤتمر  ســيــوفــر  حــيــث  مــوســكــو، 
منتدى لتبادل أفضل الممارسات 
بين المؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنــــــســــــان وهــــيــــئــــات الــــمــــســــاواة 
الحكومية  الدولية  والمنظمات 
ــيـــر الــحــكــومــيــة الــعــامــلــة في  وغـ
مـــجـــال حـــقـــوق اإلنــــســــان، فضا 
األكاديمي  المجتمع  ممثلي  عن 

والعلمي.
المهندس  أعـــرب  جهته  مــن 
علي الــدرازي عن شكره وتقديره 
سفير  الــســاعــاتــي  أحــمــد  للسيد 
ــــدى روســـيـــا  مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـ
االتحادية على الجهود الواضحة 
من  السفارة  وطاقم  بذلها  التي 
إلنجاح  والمتابعة  الترتيب  أجل 

هذه الزيارة. 

الرو�صية ونظيرتها  الإن�صان  لحقوق  الوطنية  الموؤ�ص�صة  بين  تفاهم  مذكرة 

بقلم: احملامية الدكتورة 
هنادي عيسى اجلودر

} اجتماع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مع نظيرته الروسية.

المتحدة  الــواليــات  أعربت 
ــن  ــريـ ــحـ ــبـ ــلـ ــا لـ ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ عـــــــن امـ
وعرضها  اإلنسانية  لجهودها 
اآلمن  العبور  لتسهيل  الكريم 
ــيــــن األمـــريـــكـــيـــيـــن  ــنــ ــلــــمــــواطــ لــ
واألشــــــــــــخــــــــــــاص الـــــــــذيـــــــــن تـــم 

إجاؤهم. 
وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
في  بلينكن  أنــتــونــي  األمــريــكــي 
بيان له نشرته وزارة الخارجية 
الــــــواليــــــات  إن  األمـــــريـــــكـــــيـــــة: 
المتحدة تقدر بشكل كبير دعم 
أنه  كما  البحرينية،  الحكومة 

رمز لشراكتنا القوية والدائمة، 
من  أعلى  أولــويــة  لدينا  وليس 
سامة وأمن مواطني الواليات 
في  بما  الــخــارج  فــي  المتحدة 
ذلــــك جــيــشــنــا ودبــلــومــاســيــتــنــا 
الذين يخدمون في أفغانستان، 
البحرينيين  شــركــاءنــا  ونــشــكــر 

على دعمهم في هذا الجهد.
أن:  إلــــــى  ــان  ــيــ ــبــ الــ وأشـــــــــار 
الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة قـــامـــت 
خال األيام العديدة الماضية 
بـــحـــشـــد جــــهــــود عـــالـــمـــيـــة غــيــر 
مــســبــوقــة مـــن خــــال قــنــواتــنــا 

ــة إلجــــــــــاء  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــومـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــدبـ ــ ــ الـ
الــــمــــواطــــنــــيــــن األمـــريـــكـــيـــيـــن 
ــراد مــن الــــدول الــشــركــاء  ــ واألفــ
ــك األفــــغــــان  ــ ــذلـ ــ الـــشـــريـــكـــة وكـ
المعرضون للخطر من كابول. 
ونحن نعمل على مدار الساعة 
لتعزيز عمليات اإلجاء ألعلى 
بتسهيل  قــمــنــا  وقــــد  مــســتــوى 
مـــغـــادرة مـــا يــقــرب مـــن 13000 
شــخــص عــلــى مــتــن الــطــائــرات 
 14 منذ  األمريكية  العسكرية 
أغـــســـطـــس ونـــــواصـــــل تــكــثــيــف 

العمليات.

ع�ب���ور  لت�صه���يل  للبحري��ن   ممتن��ون  اأمري��كا: 

اأف�غ���ان�صتان م��ن  الأم�ريك�يي���ن  ال�م�واط�ن���ين 

دعا مركز المنامة لحقوق اإلنسان المنظمات 
الحقوقية الدولية للقيام بدورها في حماية حقوق 
وسلب  إقصاؤهم  تم  الذين  القطريين  المواطنين 
القطرية  األمــن  قــوات  وشــن  االنتخابية،  حقوقهم 
الى  منوها  صفوفهم،  في  واسعة  اعتقاالت  حملة 
بتعديل  الكفيلة  اإلجـــراءات  السلطات  اتخاذ  عدم 
القانون الذي يفترض فيه حماية حقوق اإلنسان.

انتهاء  أنــه مع  الــى  له  بيان  المركز في  وأشــار 
أبناء  القطرية  الحكومة  بها  وعــدت  التي  المهلة 
قبيلة آل مرة، لتعديل االوضاع، دون جدوى، يمثل 
ذاتـــه مواصلة  الــوقــت  فــي  رافــقــه  تــراجــعــا حكوميا, 
القبيلة  أبناء  تعليق  رغم  موسعة  اعتقاالت  حملة 
احتجاجاتهم على سحب حقوقهم االنتخابية، ما 
في  عامة  قطرية  سياسة  بالعهود  النكث  أن  يؤكد 

الداخل والخارج.
وأعــــرب مــركــز الــمــنــامــة لــحــقــوق اإلنـــســـان عن 

المدنية  للحقوق  الــدولــي  العهد  نقض  مــن  قلقه 
حقوقهم  ممارسة  من  قطريين  بمنع  والسياسية 
ــح النـــتـــخـــابـــات مــجــلــس  ــرشــ ــتــ ــاب والــ ــخــ ــتــ فــــي االنــ
بــالــمــادة 34 من  السلطات  الــتــزام  وعـــدم  الــشــورى، 
الدستور القطري والتي كفلت المساواة بين جميع 

المواطنين في الحقوق والواجبات.
بحملة  اإلنــســان  لحقوق  المنامة  مركز  ونــدد 
الوقت  في  القطري  الشعب  أبناء  االعتقاالت ضد 
ــذي تــعــلــن فــيــه الــــدولــــة الــقــطــريــة عـــن صفحة  ــ الـ
مــن خــال  وأدهــــا  تــم  الــتــي  للديمقراطية  جــديــدة 
قانون انتخابات قائم على العنصرية وإقصاء فئة 

واسعة من القطريين.
في  األمــنــيــة  السلطات  المنامة  مــركــز  ونــاشــد 
ــزام  ــتــ ــان وااللــ ــســ دولـــــة قــطــر بــحــمــايــة حـــقـــوق اإلنــ
بالنصوص الدستورية، معربا عن قلقه من حملة 

االعتقاالت األمنية التي تقمع الصوت القطري.

الحقوقي�ة  المنظم�ات  يدع�و  الإن�ص�ان  لحق�وق  المنام�ة  مرك�ز 

الدولية اإلى القيام بدورها في حماية حقوق المواطنين القطريين
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الع�هل وويل العهد رئي�س الوزراء يتب�دلن الته�ين مع الأمرية �سبيكة ب�لذكرى الـ20 لت�أ�سي�س جمل�س املراأة.. امللك:

 اإيج�د جمتمع ع�دل يجمع اإبداع�ت املراأة والرجل

بن عي�سى  امللك حمد  اأكد ح�سرة �ساحب اجلاللة 

بجهود  جاللته  اعتزاز  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

خليفة قرينة جاللة امللك املفدى رئي�سة املجل�س الأعلى 

وقال جاللته،  للمراأة.  الأعلى  املجل�س  وجهود  للمراأة، 

يف برقية �سكر جوابية اإىل �ساحبة ال�سمو امللكي قرينة 

العتزاز  »بكل  للمراأة:  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  جاللته 

الع�سرين  الذكرى  مبنا�سبة  لنا  �سموكم  برقية  تلقينا 

لتاأ�سي�س املجل�س الأعلى للمراأة، الذي اأمرنا يف بواكري 

ت�سلمنا مقاليد احلكم باإن�سائه لريعى �سوؤون املراأة يف 

مملكتنا الغالية، ويتابع الدور احل�ساري الذي تنه�سون 

يف �سبيل اإيجاد جمتمع عادل يجمع بني اإبداعات املراأة 

واإبداعات الرجل على �سعيد واحد«.

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن  كما تبادل �ساحب 

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

مع �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل 

خليفة، مبنا�سبة الذكرى الع�سرين على تاأ�سي�س املجل�س 

املراأة  اأن  ل�سموكم  »نوؤكد  �سموه:  وقال  للمراأة.  الأعلى 

البحرينية هي حمل اهتمامنا دوًما، فهي �سريك اأ�سا�سي 

يف كل ما حتقق للمملكة من جناحات«.

اأ�ــســ��ــســي يف مــ� حتــقــق مــن جنــ�حــ�ت املــــراأة البحرينية �ــســريــك  ـــــوزراء:  ال الــعــهــد رئــيــ�ــس  ويل 

تقييم 23 موؤ�س�سة �سحية وح�لت 

عدم المتث�ل يف مع�يري الط�قم الطّبي

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  رفعت 

العتماد  تطبيق  نتائج  الثاين حول  تقريرها  ال�سحية 

الوطني للموؤ�س�سات ال�سحية، اإذ اعتمد جمل�س الوزراء 

مرمي  د.  واأكدت  �سحية.  موؤ�س�سة   23 تقييم  نتائج 

لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة 

حالت  اأن  اأظهر  الأ�سا�سية  املعايري  حتليل  اأن  املهن 

عدم المتثال يف امل�ست�سفيات كانت يف معايري الطاقم 

الطبي، اإذ اإن 3% من املعايري مل يتم الوفاء بها.

 558 األف عدد امل�سرتكني يف »الت�أمين�ت«

559 موظًف� م�ستجًدا يف »الع�م« خالل 3 اأ�سهر

�سارة جنيب:

�سادرة  حديثة  اإح�سائية  ك�سفت 

اأن  الجتماعية  التاأمينات  هيئة  عن 

األًفا   558 بلغ  امل�سرتكني  عدد  اإجمايل 

و918 م�سرتًكا، بينهم 142 األًفا و798 

غري  و120  األًفا  و416  بحرينًيا، 

بحريني.

وبلغ عدد امل�ستجدين البحرينيني يف 

القطاع العام خالل الربع الثاين من العام 

بينما  م�ستجًدا،  موظًفا   559 اجلاري 

اخلا�س  القطاع  يف  امل�ستجدين  عدد  بلغ 

3022 موظًفا.

اأن  الإح�سائية  بّينت  عام،  وب�سكل 

ن�سبة زيادة اأعداد امل�سرتكني البحرينيني 

ارتفعت بن�سبة 1% للربع الثاين من عام 

عام  من  الثاين  بالربع  مقارنة   2021

2020 يف القطاع العام، بينما انخف�ست 

باملقارنة   %2 البحرينيني  اأعداد  ن�سبة 

القطاع  يف  املا�سي  العام  نف�سها  بالفرتة 

اخلا�س.

عدد  بلغ  الإح�سائية،  وبح�سب 

املتقاعدين خالل الن�سف الأول من العام 

 %46 متقاعًدا،  و696  األًفا   73 اجلاري 

منهم متقاعدون من القطاع العام، و%54 

ذكوًرا،  بينهم %64  اخلا�س،  القطاع  من 

اأعداد  زيادة  ن�سبة  وبلغت  اإناًثا،  و%36 

الربع  خالل  الأحياء  املعا�سات  اأ�سحاب 

بالربع  مقارنة   2021 عام  من  الثاين 

الثاين من العام املا�سي %4.

»الأعلى للق�س�ء«: حم�كم العدالة 

الإ�سالحية لالأطف�ل تبداأ اليوم

حماكم  عمل  ببدء  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  �سّرح 

�سوء  من  وحمايتهم  لالأطفال  الإ�سالحية  العدالة 

العدالة  لقانون  وفًقا  وذلك  الأحــد،  اليوم  املعاملة 

الإ�سالحية لالأطفال وحمايتهم من �سوء املعاملة الذي 

يق�سي باإن�ساء حماكم خا�سة بالأطفال »حماكم العدالة 

كربى  حمكمتني  من  وتتكّون  لالأطفال«،  الإ�سالحية 

يرتكبها  التي  اجلرائم  يف  بالنظر  تخت�ّس  و�سغرى، 

الثامنة ع�سر عاًما، وتكون مل�سالح  الأطفال دون �سن 

الطفل الف�سلى الأولوية يف جميع الأحكام والقرارات 

والإجراءات املتعلقة به، اأًيا كانت اجلهة التي ت�سدرها 

اأو تبا�سرها.

نقّدر مواقف البحرين جت�ه تون�س.. ال�سفري التون�سي لـ»الأي�م«:

تـــونـــ�ـــس يف حــــــرب مــعــلــنــة �ـــســـد الإرهــــــــ�ب

متام اأبو�سايف:

اأكد �سفري اجلمهورية التون�سية لدى البحرين كمال 

القيزاين اأهمية العالقات البحرينية - التون�سية، م�سيًدا 

اأن  معترًبا  لتون�س،  الداعمة  البحرينية  القيادة  مبواقف 

بالغريبة.  لي�ست  تون�س  اإزاء  امل�سّرفة  البحرين  مواقف 

»الأيام«،  مع  حوار  يف  القيزاين  التون�سي  ال�سفري  وقال 

على هام�س زيارته اإىل مقر موؤ�س�سة »الأيام«، اإن القيادة 

التعاون يف  تعزيز  على  كبري  لديها حر�س  البلدين  يف 

التي  الأحداث  القيزاين  ال�سفري  وو�سف  كافة.  املجالت 

�سهدتها بالده يف نهاية ال�سهر املا�سي بالقرارات ال�سعبة، 

م�سدًدا على اأن بالده يف حرب معلنة �سد الإرهاب، وقد 

حققت جناحات كبرية يف هذه احلرب. واأكد اأن اأّي نائب 

تدور حوله �سبه بالرتباط باأن�سطة اإرهابية لن ي�ستثنى 

من املالحقة الق�سائية.

ف�س�د اأو  اإرهـــــ�ب  �ــســبــهــ�ت  حــولــه  تــــدور  ــ�ئــب  ن اأّي  مــالحــقــة   

الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيمويل العهد رئي�س جمل�س الوزراءجاللة امللك

عاًما 04-05المجلس األعلى للمـرأة.. 

رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير خالل ا�ستقبال ال�سفري التون�سي
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الدوحة تقوم بلعبة م�س�بهة مع اإيران.. »يديعوت اأحرونوت«:

 اأمـــريـــكـــ� وقـــعـــت �ــســحــيــة لــقــطــر يف اأفــغــ�نــ�ــســتــ�ن
الوليات  اأن قطر �سلّلت  اأحرونوت العربية  ذكرت �سحيفة يديعوت 

اإدارة  بني  املفاو�سات  اأن  اإىل  م�سرية  اأفغان�ستان،  يف  الأمريكية  املتحدة 

الرئي�س الأمريكي ال�سابق دوانالد ترامب وقادة طالبان بداأت مببادرة من 

الدوحة.

وقالت ال�سحيفة اإن قطر لعبت دور الو�سيط واملو�سي، ووا�سلت اأداء 

هذا الدور حتى مع اإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن. واأكدت ال�سحيفة اأن 

اإ�سرائيل مقتنعة باأن قطر �سلّلت الأمريكيني، مو�سحة اأن حمافل اإ�سرائيلية 

بقاعدة  اإذ حتتفظ  ا،  اأي�سً اإيران  تلعب لعبة م�سابهة مع  الدوحة  اأن  توؤكد 

اإرهاب  اأعمال  متّول  اخلفاء  يف  ولكنها  اأرا�سيها  يف  اأمريكية  ع�سكرية 

احلر�س الثوري.

وقالت ال�سحيفة: »ال�سور القادمة من اأفغان�ستان قا�سية، وبا�ستثناء 

ب�سعة اأذكياء لدرجة اإثارة الغ�سب، وا�سح لكل اإ�سرائيلي من الأ�سرار يف 

هذا احلدث ومن الأخيار«.

واأ�سافت ال�سحيفة العربية اأن الأموال القطرية اإىل غزة تنقذ الأهايل 

قوتها  تعاظم  ومتّول  املت�سّددة،  حما�س  حركة  تعّزز  لكنها  اجلوع،  من 

ومتنح �سرعية اإىل احلكومة القطرية على ال�ساحة الدولية.
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رفعوا التهاين جلاللة امللك و�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء والأمرية �سبيكة مبنا�سبة تاأ�سي�س املجل�س الأعلى للمراأة.. وزراء:

املراأة البحرينية �سريك يف التنمية الوطنية ورائدة عاملًيا

مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  وزراء  رفع 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك 

البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، واإىل مقام �ساحب ال�سمو 

رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي 

ال�سمو  �ساحبة  مقام  واإىل  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س 

اآل خليفة قرينة عاهل  اإبراهيم  الأمرية �سبيكة بنت  امللكي 

اهلل،  حفظها  للمراأة،  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  املفدى  البالد 

املجل�س  تاأ�سي�س  بذكرى  البحرين  احتفال مملكة  مبنا�سبة 

الأعلى للمراأة.

واأ�ساد ال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية 

املجل�س  به  ي�سطلع  الذي  بالدور  الوطني  والقت�ساد 

الأعلى للمراأة منذ تاأ�سي�سه يف دعم م�سرية املراأة وتقدمها 

على الأ�سعدة كافة، م�سرًيا اإىل اإ�سهاماتها الفاعلة يف جميع 

ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  ظل  يف  ا�ستثناء  دون  املجالت 

البالد  ملك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  دعائمها  اأر�سى  التي 

احلر�س  يعك�س  الذي  الأمر  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

مثمًنا  البحرينية،  املراأة  به  الذي حتظى  الكبري  والهتمام 

دور املراأة واإ�سهاماتها الفاعلة يف تنمية القت�ساد الوطني.

وزير  الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف  الدكتور  واأ�ساد 

دعم  من  دائًما  البحرينية  املراأة  به  حتظى  مبا  اخلارجية 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  لدن  من  وم�ساندة 

وما  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  املوقرة  احلكومة  توليه 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

املراأة  ب�سوؤون  واهتمام  رعاية  من  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

البحرينية لإ�سراكها يف امل�سرية التنموية ال�ساملة، انطالًقا 

من املبادئ التي ن�س عليها د�ستور اململكة وميثاق العمل 

الوطني وبرنامج احلكومة.

زايد  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزير  وقال 

منذ  التاريخية  النطالقة  هذه  منذ  اإنه  الزياين  را�سد  بن 

ع�سرين �سنة حققت املراأة البحرينية العديد من الإجنازات 

اإجنازها  وتخطى  بل  ا�ستثناء،  دون  كافة  املجالت  �سملت 

من  العديد  وتقلدت  العاملية  اإىل  وو�سلت  الوطن  حدود 

جدارة،  بكل  التحديات  جميع  وواجهت  واملنا�سب  املراكز 

واحلكيم  الدائم  والدعم  النرية  اجلهود  بف�سل  وذلك 

اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  المرية  ال�سمو  �ساحبة  لدن  من 

خليفة، حفظها اهلل، والذي ياأتي بف�سل اإميانها بقدرة املراأة 

م�ستقبل  ر�سم  يف  والرئي�سية  املهمة  و�سراكتها  البحرينية 

البحرين الزاهر. 

واأِ�ساد وزير الرتبية والتعليم ماجد بن علي النعيمي 

لالحتفاء  عام  كل  من  دي�سمرب  �سهر  من  الأول  بتخ�سي�س 

باملراأة البحرينية، والذي ُيعد من املنا�سبات الوطنية التي 

الر�سمية  املوؤ�س�سات  قبل جميع  وا�سع من  باهتمام  حتظى 

م�سرية  يف  املهمة  املحطات  على  ال�سوء  لإلقاء  والأهلية، 

عطاء وم�ساركة املراأة البحرينية يف دعم التنمية مبختلف 

املجالت والأ�سعدة.

اأن  ال�سحة  وزيرة  ال�سالح  �سعيد  بنت  فائقة  واأكدت 

مدى  على  البحرينية  املراأة  حققتها  التي  والريادة  التميز 

ع�سرين عاًما م�ست يف القطاعات التنموية كافة اإمنا ياأتي 

البحرينية  للمراأة  والالحمدود  املتوا�سل  الدعم  بف�سل 

والهتمام املتنامي بتقدمها ومنحها ملجمل الفر�س املتاحة 

البناء  تفعيل دورها وم�ساركتها يف م�سرية  اأمام  واملمكنة 

والتنمية ال�ساملة يف مملكة البحرين الغالية.

بن  جميل  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  وذكر 

املجل�س  وبرامج  ا�سرتاتيجيات  اإن  حميدان  علي  حممد 

الأعلى للمراأة قد جنحت يف دعم ومتكني املراأة البحرينية 

يف جميع املجالت، ما مكنها من اإثبات دورها وح�سورها 

الناجح واملميز بكل كفاءة واقتدار يف جميع املحافل املحلية 

من  الالحمدود،  الدعم  بف�سل  وذلك  والدولية،  والعربية 

خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

�ساحب  وم�ساندة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، والقيادة املثلى من قبل 

اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

خليفة، حفظها اهلل، التي �سطرت حروفاً من نور عرب 20 

 2001 ل�سنة   )44( رقم  ال�سامي  الأمر  �سدور  منذ  عاماً 

باإن�ساء املجل�س الأعلى للمراأة.

اأ�سمى  الرميحي  حممد  بن  علي  الإعالم  وزير  ورفع 

اآيات التهاين والتربيكات اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، اأيده اهلل، واإىل 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، مبنا�سبة الذكرى 

باعتباره  للمراأة،  الأعلى  املجل�س  لتاأ�سي�س  الع�سرين 

البحرينية،  املراأة  تقدم  تعزيز  يف  نوعية  تاريخية  نقلة 

واإ�سهاماتها الرائدة وطنًيا وعاملًيا ك�سريك جدير ومتكافئ 

يف امل�سرية التنموية ال�ساملة وامل�ستدامة.

والتربيكات  التهاين  اأ�سدق  عن  الوزير  وعربرَ 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحبة  والتقدير  ال�سكر  وخال�س 

املجل�س  رئي�سة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية 

املنا�سبة  بهذه  املفدى  البالد  عاهل  قرينة  للمراأة  الأعلى 

موؤكًدا  املثمرة،  �سموها  جهود  مثمًنا  الغالية،  الوطنية 

املتميزة  الإجنازات  باإبراز  الوطني  الإعالم  اعتزاز 

واإدماج  املراأة  تقدم  دعم  مدى عقدين يف  للمجل�س على 

امل�ساواة  من  اإطار  يف  التنمية  برامج  يف  احتياجاتها 

والعدالة والتناف�سية وتكافوؤ الفر�س بني اجلن�سني وفًقا 

عمل  وبرنامج   ،2030 القت�سادية  والروؤية  للد�ستور 

احلكومة.

امللكية  التوجيهات  اأن  الإعالم  وزير  واأو�سح 

برئا�سة  للمراأة  الأعلى  املجل�س  ومبادرات  ال�سامية 

من  عززت  �سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

املراأة حقوقها  واملجتمعي وممار�سة  الأ�سري  ال�ستقرار 

الدميقراطية،  احلياة  دعم  يف  بجدارة  وم�ساركتها 

والت�سريعية  التنفيذية  املنا�سب  اأرفع  تقلدها  اإىل  لفًتا 

يف  وم�ساركتها  والإعالمية،  والدبلوما�سية  والق�سائية 

احلكومي و%35  القطاع  55% يف  بن�سبة  العمل  �سوق 

ال�سفوف  امل�سرفة يف  وت�سحياتها  اخلا�س،  القطاع  يف 

فريو�س  جائحة  مواجهة  يف  البحرين  لفريق  الأمامية 

للمجل�س  الإن�سانية  للمبادرة  وم�ساندتها  كورونا، 

الأعلى للمراأة »متكاتفني لأجل �سالمة البحرين«.

بن  اأمين  والريا�سة  ال�سباب  �سوؤون  واأو�سح وزير 

عاهل  قرينة  ال�سمو  �ساحبة  اهتمام  اإن  املوؤيد  توفيق 

من  جعل  للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  املفدى،  البالد 

عالمة  و�سكل  وطنيا  �سرحا  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

يف  املراأة  م�ساركة  لتعزيز  اململكة  جهود  يف  م�سيئة 

خمتلف  يف  وريادتها  دورها  وتفعيل  الوطني  ال�ساأن 

البحرينية  املراأة  متكني  يف  اأ�سهم  الذي  المر  املجالت، 

وجعلها �سريكا اأ�سا�سيا يف عمليات التنمية التي ت�سهدها 

توجيهات ح�سرة  مع  يتوافق  الذي  المر  وهو  اململكة، 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

نقطة  �سكل  الذي  المر  ورعاه،  اهلل  املفدى حفظه  البالد 

اأ�سا�سيا  جزءا  البحرينية  املراأة  باعتبار  مهمة  حتول 

املراأة  م�سرية  وجعل  احلديثة،  البحرين  نه�سة  من 

تناف�سي،  جمتمع  لبناء  املتكافئة  ال�سراكة  وفق  ت�سري 

التنموية  العملية  امل�ساهمة �سمن  املراأة يف  ورفع قدرة 

احتياجات  واإدماج  الفر�س  تكافوؤ  اأ�س�س  على  القائمة 

ال�سمو  امل�ستمرة من �ساحب  املتابعة  املراأة فيها، و�سط 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه يف تعزيز مكانة املراأة 

البحرينية.

وزير ال�صباب والريا�صةوزيرة ال�صناعة والتجارة

�صمو ال�صيخ حممد بن �صلمان

ال�صيخ خالد بن اأحمد

�صمو ال�صيخ عي�صى بن �صلمان

ال�صيخ �صلمان بن اأحمد

وزير الإعالموزيرة ال�صحة وزير العمل وزير اخلارجية وزير املالية

�سمو ال�سيخ حممد بن �سلمان: اإجنازات 

كبرية عززت من تقدم املراأة البحرينية

رفع �سمو ال�سيخ حممد بن �سلمان بن حمد اآل خليفة 

�ساحب  حل�سرة  ال�سامي  املقام  اإىل  والتربيكات  التهاين 

املفدى  البالد  اآل خليفة ملك  امللك حمد بن عي�سى  اجلاللة 

حفظه اهلل ورعاه، واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اهلل، واإىل �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم 

اآل خليفة قرينة جاللة امللك املفدى رئي�سة املجل�س الأعلى 

الع�سرين على  الذكرى  اهلل مبنا�سبة حلول  للمراأة حفظها 

تاأ�سي�س املجل�س الأعلى للمراأة، منوهاً بالإجنازات الكبرية 

التي حتققت خالل امل�سرية املباركة للمجل�س والتي عززت 

يف  فاعالً  عن�سراً  باتت  حتى  البحرينية  املراأة  تقدم  من 

م�سرية التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها مملكة البحرين يف 

البالد  عاهل  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  الزاهر  العهد  ظل 

املفدى حفظه اهلل ورعاه.

واأكد �سمو ال�سيخ حممد بن �سلمان بن حمد اآل خليفة 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  دعم  اأن 

موا�سلة  اأ�سهم يف  البحرينية  املراأة  تقدم  لتعزيز  الوزراء 

امل�ستويات،  خمتلف  على  النوعية  لالإجنازات  حتقيقها 

منوهاً بدعم �ساحبة ال�سمو امللكي قرينة جاللة امللك املفدى 

املوجهة  املجل�س  لربامج  للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 

اأ�سهم يف حتقيق نقالت نوعية على �سعيد  للمراأة والذي 

البحرين  باتت جتربة مملكة  البحرينية حتى  املراأة  تقدم 

يف هذا املجال مثالً يحتذى على امل�ستوى الدويل، متمنياً 

�سموه للمجل�س الأعلى للمراأة املزيد من التوفيق والنجاح.

�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان:

املراأة البحرينية �سريٌك فاعٌل يف م�سرية الوطن البّناءة
خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو  رفع   

رئي�س الهيئة العليا لنادي را�سد للفرو�سية و�سباق اخليل بالغ 

�ساحب  حل�سرة  ال�سامي  املقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه 

بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  واإىل �ساحب  اهلل ورعاه، 

واإىل  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

قرينة جاللة امللك املفدى رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة حفظها 

الأعلى  املجل�س  اإن�ساء  على  عاًما  ع�سرين  مرور  مبنا�سبة  اهلل 

للمراأة، م�سيًدا �سموه مبا حتقق للمراأة البحرينية من اإجنازات 

نوعية والتي كان لها الدور الكبري يف رفع ا�سم مملكة البحرين 

يف خمتلف املحافل.

امل�سرية  يف  فاعل  ك�سريك  البحرينية  املراأة  بدور  منوهاً 

التنموية ال�ساملة حل�سرة �ساحب اجلاللة عاهل البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه، ومبا حتظى به املراأة البحرينية من رعاية 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  من  م�ستمر  واهتمام  متوا�سلة 

ورعاه على خمتلف امل�ستويات.

كما ثمن �سموه الدعم املتوا�سل الذي يوليه �ساحب ال�سمو 

املراأة  تقدم  لتعزيز  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

الأمرية  بقيادة �سمو  اأن  موؤكداً  ال�سعد،  البحرينية على جميع 

البحرينية  املراأة  اأ�سبحت  للمراأة،  الأعلى  للمجل�س  اهلل  حفظها 

عزٍم  بكل  وتابعت  البّناءة،  الوطن  م�سرية  يف  فاعاًل  �سريًكا 

حتقيق اخلطط واملبادرات املو�سوعة التي اأ�سهمت يف ريادتها 

وتعزيز تقدمها يف خمتلف امل�ستويات، متمنًيا �سموه للمجل�س 

الأعلى للمراأة موا�سلة التقدم والنجاح كنموذج يحتذى به يف 

كافة املجالت حملًيا واإقليمًيا وعاملًيا.

ال�سيخ خالد بن اأحمد: املراأة

ء كافة املنا�سب  البحرينية قادرة على تبوُّ

اآل خليفة  رفع معايل ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد 

اآيات  اأ�سمى  الدبلوما�سية  لل�سوؤون  امللك  جاللة  م�ست�سار 

التهاين والتربيكات اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل واإىل �ساحبة 

ال�سمو امللكي المرية �سبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة، قرينة 

للمراة حفظها  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  املفدى  البالد  عاهل 

اهلل وذلك مبنا�سبة الذكرى الع�سرين لإن�ساء املجل�س الأعلى 

للمراأة .

خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  وا�ساد 

البالد  عاهل  لدن  من  الالحمدود  والدعم  الدائمة  بالرعاية 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  قبل  من  الكبري  والهتمام  املفدى، 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء باملراأة والتي مكنت من 

امللكي  ال�سمو  الطموحة ل�ساحبة  الروؤى واملبادرات  تنفيذ 

المرية �سبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة، التي او�سلت املراأة 

والزدهار،  التقدم  من  متميزة  م�ستويات  اإىل  البحرينية 

وجعلتها قادرة على تبوء كافة املنا�سب املحلية والدولية 

بكل اقتدار واكدت ح�سورها وعززت ا�سهاماتها يف خمتلف 

البحرين من ان تر�سي  العاملية، كما مكنت مملكة  املحافل 

يف  البناء  ودورها  املراأة  وتقدم  متكني  يف  ملهما  منوذًجا 

م�سرية النه�سة والرخاء.

واأعرب ال�سيخ خالد بن احمد بن حممد اآل خليفة عن 

املجل�س  لتاأ�سي�س  الع�سرين  الذكرى  مبنا�سبة  اعتزازه 

�ساحبة  برئا�سة  رائدة  وطنية  كموؤ�س�سة  للمراأة  الأعلى 

ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة اأخذت 

يعزز  ما  كل  واإجناز  باملراأة  النهو�س  ر�سالة  عاتقها  على 

دورها ويحقق تطلعاتها يف �ستى املجالت.

اآل  حممد  بن  احمد  بن  خالد  ال�سيخ  معايل  بعث  كما 

خليفة برقية تهنئة اإىل هالة حممد جابر الأن�ساري الأمني 

الع�سرين  الذكرى  للمراأة مبنا�سبة  الأعلى  للمجل�س  العام 

لن�ساء املجل�س.

رئي�س ديوان ويل العهد: املجل�س الأعلى للمراأة حقق اإجنازات كبرية

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  اأحمد  بن  �سلمان  ال�سيخ  رفع   

املقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  العهد  ويل  ديوان 

اآل خليفة  ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  واإىل  ورعاه،  اهلل  املفدى حفظه  البالد  ملك 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

�سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  واإىل  اهلل،  حفظه  الوزراء 

بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة جاللة امللك املفدى، رئي�سة املجل�س 

على  الع�سرين  الذكرى  مبنا�سبة  اهلل  حفظها  للمراأة،  الأعلى 

املباركة  املجل�س  للمراأة، منوهاً مب�سرية  الأعلى  املجل�س  تاأ�سي�س 

وما حققته يف �سبيل تقدم املراأة البحرينية من اإجنازات م�سرفة 

عززت من اإ�سهامها النوعي يف امل�سرية التنموية ال�ساملة حل�سرة 

�ساحب اجلاللة، عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

ونوه رئي�س ديوان ويل العهد مبا حتظى به املراأة البحرينية 

من دعم متوا�سل ومتابعة م�ستمرة من �ساحب ال�سمو امللكي ويل 

جميع  على  تقدمها  من  عزز  مما  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

امل�ستويات، موؤكداً اأن املجل�س الأعلى للمراأة برئا�سة قرينة جاللة 

مدى  على  حقق  قد  للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  املفدى  امللك 

ريادة  �ساحبة  البحرين  جعلت  كبرية  اإجنازات  عاماً  ع�سرين 

ومنوذج فريد على امل�ستوى الدويل يف تقدم املراأة، متمنياً معاليه 

للمجل�س الأعلى للمراأة املزيد من التقدم والنجاح.
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رئي�س الأمن العام: تاأمني مو�شم عا�شوراء 

ا�شتند على تفعيل ال�شراكة املجتمعية

الأمن  رئي�س  احل�سن  ح�سن  بن  طارق  الفريق  عبرّ 

العام، عن خال�س اعتزازه وتقديره ملا ت�سمرّنه الت�سريح 

قيم  من  عا�سوراء،  مو�سم  ال�سامي مبنا�سبة جناح  امللكي 

وطنية رفيعة ومبادئ اإن�سانية قومية، اأكدت اأن البحرين 

الوطنية،  اإرادتها  وعزمية  املتح�سر  بنموذجها  �ستبقى 

واحرتام  الدينية  احلريات  ممار�سة  يف  اإن�سانًيا  مرجًعا 

ال�سامية  امللكية  الرعاية  اأن  مو�سًحا  املذهبية،  التعددية 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  لدن  من 

اهلل ورعاه، والدعم  املفدى، حفظه  البالد  اآل خليفة عاهل 

واملتابعة احلثيثة ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

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

اهلل، وقيادة �سموه لفريق البحرين الوطني ملكافحة جائحة 

كورونا، كان له الأثر البالغ يف اإجناح مو�سم عا�سوراء.

عا�سوراء،  مو�سم  خالل  الأمنية  اجلهود  اأن  واأ�ساف 

املتميز،  الأداء والعطاء  جاءت �سمن منظومة وطنية من 

مدار  على  ومتابعته  الداخلية  وزير  توجيهات  مثمًنا 

حيث  الأمنية،  الحتياجات  لكافة  الدائم  ودعمه  ال�ساعة 

ال�سراكة  تفعيل  على  املنا�سبة  تاأمني  جهود  ا�ستندت 

املجتمعية، كمبداأ اأ�سا�سي وفكر م�ستنري يف اإر�ساء قواعد 

ال�ستقرار وفق منظور جمتمعي متقدم.

املعنية  الأطراف  اأبدته  الذي  التعاون  اأن  واأو�سح 

الر�سمية والأهلية، ومن بينها رجال الدين والقائمون على 

املنا�سبة  اإجناح  يف  مهم  دور  له  كان  ومرتادوها،  املاآمت 

املقررة  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  تعزيز  خالل  من 

البحرين  فريق  اأقرها  والتي  كورونا  جائحة  ملكافحة 

الطبي.

واأكد رئي�س الأمن العام اأن مو�سم عا�سوراء هذا العام، 

ياأتي يف ظل الظروف ال�سحية ال�ستثنائية التي مير بها 

كان  ولذلك  كورونا،  جائحة  ي  تف�سرّ يف  واملتمثلة  العامل 

ت�سمن  التي  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  يف  التحدي 

�سالمة اجلميع، وهو ما حتقق بف�سل وعي والتزام اجلميع، 

مو�سًحا اأن جناح مو�سم هذا العام، جاء حم�سلة للتعاون 

والتن�سيق بني اجلهات املعنية وال�سراكة املجتمعية التي 

دت يف اأروع �سورها والوعي واللتزام بامل�سوؤولية  جت�سرّ

الوطنية التي حتلى بها اجلميع.

رئي�س الأمن العام

اأ�شادوا مب�شامني الكلمة ال�شامية.. فعاليات:

دعم امللك لإحياء مو�شم عا�شوراء م�شدر فخر واعتزاز

حممد بحر:

رفعت فعاليات وطنية اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير 

اإىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى على ما ُيوليه جاللته من 

مو�سم  وجناح  الدينية،  ال�سعائر  لإحياء  ورعاية  دعم 

عا�سوراء بف�سل توجيهاته الكرمية.

واأ�ساد في�سل ح�سن بن رجب رئي�س ماأمت بن رجب 

ع�سو الهيئة العامة للمواكب احل�سينية، بالكلمة امللكية 

ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه مبنا�سبة 

ُيوليه  ما  اإن  وقال  العام،  لهذا  عا�سوراء  مو�سم  ختام 

لإحياء  واهتمام  ورعاية  دعم  من  الدوام  على  جاللته 

هذه املنا�سبة العظيمة ودعمه املعهود لل�سعائر الدينية 

اأبناء  واملاآمت احل�سينية هو م�سدر فخر واعتزاز لكافة 

�سعب البحرين ملا ينعمون به من احلرية يف ممار�سة 

امللك  جلاللة  الزاهر  العهد  ظل  يف  الدينية،  ال�سعائر 

املفدى، حفظه اهلل ورعاه.

التقدير  ال�سكر  وافر  رجب  بن  ماأمت  رئي�س  ورفع   

اهلل ورعاه على  امللك حفظه  اإىل مقام جاللة  والمتنان 

جلميع  كرمية  توجيهات  من  جاللته  به  ل  تف�سرّ ما 

بتوفري  والأهلية  احلكومية  والأجهزة  املوؤ�س�سات 

اإقامة  على  للحفاظ  والدعم  والت�سهيالت  اخلدمات 

الحرتازية  بالإجراءات  الأخذ  مع  احل�سينية،  ال�سعائر 

الطبية التي اأو�سى بها الفريق الوطني الطبي، والذي 

ال�سمو  �ساحب  بقيادة  البحرين  فريق  اإطار  يف  يعمل 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

وثمرّن بن رجب اجلهود امل�سهودة من وزارة الداخلية 

عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ  الركن  الفريق  من  مبتابعة 

وال�سوؤون  العدل  ووزارة  الداخلية  وزير  خليفة  اآل 

عبدالرحمن  بن  ه�سام  وال�سيخ  والأوقاف  الإ�سالمية 

الأوقاف  اإدارة  وجمل�س  العا�سمة  حمافظ  خليفة  اآل 

احلكومية  واملوؤ�س�سات  الأجهزة  وكافة  اجلعفرية، 

الحتياجات  كافة  لتوفري  ت�سهيالت  قدرّمته من  ما  على 

الالزمة لإحياء ذكرى عا�سوراء اخلالدة.

املجتمعي  الوعي  مب�ستوى  رجب  بن  اأ�ساد  كما 

الدين واخلطباء  امل�سوؤول من رجال  والتنظيم واللتزام 

مو�سم  اإجناح  يف  كثرًيا  اأ�سهم  الذي  الأمر  واملعزين، 

بالحرتازات  يتعلق  فيما  وخا�سة  العام  هذا  عا�سوراء 

مملكة  مكانة  من  يعزز  الذي  الأمر  وهو  الوطنية.. 

البحرين يف حماية ورعاية احلريات الدينية وممار�سة 

العمل  فرق  لكافة  تقديره  عن  معرًبا  املقد�سة،  ال�سعائر 

البحرين على ما  امليدانية واملتطوعني يف جميع مناطق 

قرّدموه من عمل خمل�س للحد من انت�سار جائحة كورونا.

بجامعة  التاريخ  اأ�ستاذة  املزعل  �سرف  د.  وقالت 

الجتماعية  البحرين  جمعية  ورئي�سة  البحرين 

البالد  لعاهل  ال�سامية  الكلمة  على  تعقيًبا  الثقافية 

ح�سرة  ه  نورّ عا�سوراء:  ذكرى  ختام  مبنا�سبة  املفدى 

مبا  خليفة؛  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

ال�سعب  اأظهره  الذي  الوعي  مدى  من  جلاللته  جتلرّى 

اجلهات  اأبدته  وما  عا�سوراء؛  مرا�سيم  اأثناء  البحريني 

وعلى  ال�سالمة  على  للحفاظ  تن�سيق  من  احلكومية 

تنويه  ووقع  بحمايتها،  جاللته  تعهرّد  التي  احلريات 

جاللته على وجدان البحرينيني موقع البهجة الغامرة 

كل  ويقيرّم  �سعبه،  اإىل  جاللته  من  الرفيع  والتقدير 

بحريني هذا التنويه من جاللته كعنوان يج�سد تقديًرا 

املواقف  هذه  واأن  زاهية،  �سورة  وهذه  ل�سعبه،  عالًيا 

وال�سعب،  القيادة  بني  الولء  وينمرّي  املواطنة  تعزرّز 

العتداد  مرحلة  اإىل  ال�سكر  مراحل  نحن جتاوزنا  نعم 

والفخر مبا نحن عليه.

للرجال  املحاري  ماأمت  رئي�س  املحاري  ن�سر  وقدرّم 

مقام ح�سرة �ساحب  اإىل  المتنان  ال�سكر وعظيم  جزيل 

على  ورعاه  اهلل  حفظه  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

واإىل  عا�سوراء،  ذكرى  مرا�سم  لإحياء  الكرمية  رعايته 

اآل خليفة،  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء على متابعته امل�ستمرة.

كما قدرّم املحاري �سكره وتقديره اإىل وزير الداخلية، 

رئي�س  واإىل  الإ�سالمية،  وال�سوؤون  العدل  وزير  واإىل 

للت�سدي  الطبي  الوطني  والفريق  اجلعفرية،  الأوقاف 

لفريو�س كورونا »كوفيد-19«، على جهودهم لإجناح 

مو�سم عا�سوراء.

واأ�ساد رئي�س ماأمت املحاري للرجال بوعي والتزام 

املعزين وان�سباطهم خالل اإحياء عا�سوراء.

اجلنو�ساين  عبدالعزيز  عبداهلل  من  كل  رفع  كما 

واإبراهيم عبدالعزيز اجلنو�ساين من اإدارة ماأمت جنو�سان 

اإىل  والعرفان  والتقدير  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  للرجال، 

اآل  بن عي�سى  امللك حمد  مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة 

مرا�سم  لإحياء  الكرمية  رعايته  على  اهلل  خليفة حفظه 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  واإىل  عا�سوراء، 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

الوزراء على توجيهاته ومتابعته احلثيثة ل�سري مو�سم 

اهلل  بف�سل  والتوفيق  بالنجاح  تكللت  والتي  عا�سوراء، 

�سبحانه وتوجيهات القيادة.

هم  وح�سرّ وعيهم  اأثبتوا جمدًدا  املواطنني  باأن  واأكدا 

الوطني العايل، من خالل ان�سباطهم والتزامهم امل�سهود 

الإجراءات  كافة  وتطبيق  عا�سوراء،  مرا�سم  اإحياء  يف 

الحرتازية للوقاية من انت�سار فريو�س كورونا.

اإدارات املاآمت يف جميع  وقالوا: لقد �ساهدنا ت�سابق 

تقليل  يف  ُت�سهم  و�سائل  ابتكار  على  البحرين  مناطق 

التجمعات حول املاآمت، من فتح �سالت اإ�سافية اأو النقل 

املبا�سر اأو ت�سهيل دخول املعزين اإىل احل�سينيات وفق 

ال�سرتاطات املعلنة من قبل الفريق الوطني الطبي.

ن�صر املحاري �صرف املزعل عبداهلل اجلنو�صاين اإبراهيم اجلنو�صاين في�صل بن رجب

حمافظ العا�شمة: حملة »لأنك مهم« 

حتقق اأهدافها وتدعم جهود فريق البحرين

بن  ه�سام  ال�سيخ  العا�سمة  حمافظة  حمافظ  اأ�ساد 

من  مهم«  »لأنك  حملة  حققته  مبا  خليفة  اآل  عبدالرحمن 

خدمات متكاملة يف تقدمي الدعم والإر�ساد مبجال ال�سحة 

النف�سية ومعاجلة الأبعاد النف�سية التي تاأثر بها البع�س 

اإىل  احلملة  هدفت  اإذ  كورونا،  فريو�س  جائحة  جراء 

خدمة املجتمع عن طريق رفع م�ستوى الوعي واجلاهزية 

النف�سي،  ال�ستقرار  تاأمني  ي�سمن  مبا  اجلائحة  لتبعات 

موؤكًدا اأن احلملة حققت اأهدافها يف دعم اجلهود الوطنية 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة 

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

للت�سدي لفريو�س كورونا من خمتلف اجلوانب.

حملة  عمل  لفريق  املحافظ  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 

»لأنك مهم«، اإذ اطلع خالل اللقاء على اأبرز نتائج احلملة 

منذ انطالقها العام املا�سي بالتعاون مع منظمة ال�سحة 

العمل  ومنظمة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  العاملية 

امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  مع  تتوافق  والتي  الدولية 

الآمنة  العودة  ت�سريع  يف  احلملة  اأ�سهمت  اإذ   ،2030

للعمل وتقليل الآثار التي فر�ستها اجلائحة من خالل دعم 

املوؤ�س�سات وتعزيز الوعي يف التعامل مع التحديات، وبث 

ولئه  وزيادة  العمل  طاقم  يف  والتفاوؤل  احلما�س  روح 

ودفعه  املوؤ�س�سة،  اأهداف  حتقيق  يف  الفاعل  واإ�سهامه 

تبدل  عن  النا�سئة  الفر�س  باقتنا�س  التفكري  اجتاه  يف 

املناف�سني  عدد  وتراجع  جهة،  من  امل�ستهلكني  احتياجات 

من جهة اأخرى.

ا�ستعر�س فريق عمل حملة »لأنك مهم« اجلهود  كما 

اأن احلملة قدمت  اإذ بينوا  املبذولة خالل الفرتة املا�سية، 

على  الأفراد  مل�ساعدة  نف�سي  اختبار   2000 من  اأكرث 

فوري،  دعم  على  واحل�سول  النف�سية  حالتهم  معرفة 

�سبكات  فرد عن طريق  األف   20 اأكرث من  اإىل  والو�سول 

 60 من  اأكرث  اإطالق  اإىل  اإ�سافة  الجتماعي،  التوا�سل 

ملعرفة  ال�ستبانات  من  اإلكرتونية  وعدد  نقا�س  جل�سة 

كورونا  فريو�س  خالل  جائحة  النف�سي  الو�سع  وتقييم 

يقارب  من 80  ما  تقدمي  املجتمع،  عالوة على  اأفراد  على 

�ساعة اإر�ساد نف�سي.

م�شيًدا بالكلمة ال�شامية مبنا�شبة جناح مو�شم عا�شوراء.. رئي�س تعاي�س:

النهج الإن�شاين جلاللة امللك جعلنا اأ�شرة واحدة متحابة
لت�سامح  البحرين  جمعية  اأ�سادت 

بالكلمة  »تعاي�س«  الأديان  وتعاي�س 

امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  ال�سامية 

حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه والتي عبرّ من خاللها عن 

والذي  جلاللته  الأ�سيل  الإن�ساين  النهج 

مبا  عا�سوراء،  ملو�سم  رعايته  يف  جتلى 

فريو�س  اأ�سرار  من  البحرين  اأهل  يحفظ 

الذي  النحو  على  »كوفيد-19«  كرونا 

العاملية  ال�سحية  منظمة  به  ا�سادت 

واعتبته اأمنوذًجا عاملًيا.

اجلمعية  ثمرّنت  ال�سدد  ذات  ويف 

باجلهود  املفدى  امللك  جاللة  اعتزاز 

الوطنية املخل�سة التي يوا�سل بذلها فريق 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  البحرين 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

حققه  وما  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

من جناح مميز وتقدم اإيجابي يف ت�سدرّيه 

جلائحة كورونا وال�سيطرة عليها، م�سرية 

اإىل »اأن هذه اللفتة هي مو�سع تقدير جميع 

الوطني  الفريق  عمل  طاملا  البحرين  اأهل 

حلمايتهم من خطر هذا اخلطر العاملي«.

وقال رئي�س جمعية »تعاي�س« الأ�ستاذ 

ونيابة  نف�سه  عن  اأ�سالة  بوزبون  يو�سف 

ومنت�سبي  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  كل  عن 

اجلمعية: »اإن اإ�سادة العاهل املفدى بجهود 

وعلى  املعنية  والأجهزة  املوؤ�س�سات  كافة 

الأوقاف  وجمل�س  الداخلية  وزارة  راأ�سها 

اجلعفرية وروؤ�ساء املاآمت واللجان امل�سرفة 

وجهود فرق العمل امليدانية من املتطوعني، 

البحرين  اأهل  لكل  وتعظيم  اإ�سادة  ميثل 

الذين وقفوا ب�سالبة مع فريقهم الوطني، 

لهذه  الغالية  مملكتنا  اأو�سل  الذي  الأمر 

املرحلة املتقدمة والتي تعتب اإجناًزا عاملًيا 

يف مكافحة فريو�س »كوفيد-19«، والذي 

من خالله قدرّمت مملكة البحرين اأمنوذًجا 

يحتذى به يف اإدارة الأزمات ال�سحية على 

م�ستوى العامل«.

امللكية  التوجيهات  »اأن  واأ�ساف، 

بكامل  عا�سوراء  منا�سبة  لإقامة  ال�سامية 

والأمنية  وال�سحية  الطبية  الحرتازات 

كان لها دورها الفاعل يف �سعور املعزين 

وحتمل  بالطماأنينة،  املعزين  وغري 

بف�سل  الوطنية كتحدي كبري،  امل�سوؤولية 

البحرين  مملكة  فيه  جنحت  تعاىل  اهلل 

باأن  يوؤكد  الذي  الأمر  ِحكمة واقتدار،  بكل 

�سمام  متثل  املفدى،  امللك  جاللة  قيادة 

الأمان يف عامل حتيطه التحديات الكبرية 

اأن  موؤكًدا  جانب«،  كل  من  والتهديدات 

جعلنا  امللك  جلاللة  الإن�ساين  النهج 

كل  يف  ومت�سامنة  متحابة  واحدة  اأ�سرة 

الظروف، ما يعني اأن احِلكمة يف �سيا�سة 

اآمن  ملجتمع  ال�سمانة  هي  الأمور  واإدارة 

وم�ستقر«.

يو�صف بوزبون

73 األف متقاعد بن�شبة زيادة %4 مقارنة بالعام املا�شي 

559 موظًفا م�شتجًدا يف »العام« خالل 3 اأ�شهر و3 اآلف يف »اخلا�س«
�سارة جنيب:

ك�سفت اإح�سائية حديثة �سادرة عن هيئة التاأمينات 

األفا   558 بلغ  امل�سرتكني  عدد  اإجمايل  اأن  الجتماعية 

بحرينيا،  و798  األفا   142 بينهم  م�سرتكا،  و918 

و416 األفا و120 غري بحريني.

وبلغ عدد امل�ستجدين البحرينيني يف القطاع العام 

موظفا   559 اجلاري  العام  من  الثاين  الربع  خالل 

م�ستجدا، فيما بلغ عدد امل�ستجدين يف القطاع اخلا�س 

3022 موظفا.

وب�سكل عام، بينت الإح�سائية اأن ن�سبة زيادة اأعداد 

امل�سرتكني البحرينيني ارتفعت بن�سبة 1% للربع الثاين 

من عام 2021 مقارنة مع الربع الثاين من عام 2020 

يف القطاع العام، فيما انخف�ست ن�سبة اأعداد البحرينيني 

2% باملقارنة مع الفرتة نف�سها العام املا�سي يف القطاع 

اخلا�س.

اأن متو�سط الراتب ال�سهري  واأو�سحت الإح�سائية 

متو�سط  يبلغ  فيما  دينارا،   786 يبلغ  للبحرينيني 

العمر 36 �سنة، واأن 29% من البحرينيني يف القطاعني 

 399  –  200 بني  ترتاوح  رواتب  على  يح�سلون 

دينارا، ويبلغ عددهم 41 األفا و437 م�سرتكا، و%25 

دينارا   599  –  400 بني  ترتاوح  رواتب  يتقا�سون 

األفا و885 م�سرتكا، واأن 20% من  ويبلغ عددهم 35 

تفوق  رواتب  على  يح�سلون  البحرينيني  امل�سرتكني 

1000 دينار، ويبلغ عددهم 27 األفا و983 م�سرتكا، 

األفا و377  يبلغ عددهم 19  الذين  الذكور  من  اأغلبهم 

م�سرتكا.

خالل  املتقاعدين  عدد  بلغ  الإح�سائية،  وبح�سب 

و696  األفا   73 اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف 

متقاعدا، 46% منهم متقاعدون من القطاع العام، و%54 

اإناث،  و%36  ذكور،   %64 بينهم  اخلا�س،  القطاع  من 

الأحياء  املعا�سات  اأ�سحاب  اأعداد  زيادة  ن�سبة  وبلغت 

الربع  مع  مقارنة   2021 عام  من  الثاين  الربع  خالل 

الثاين من العام املا�سي %4.

وبلغ عدد املتقاعدين مبكرا من القطاع العام 239 

و1460  اإناثا،  و111  ذكورا،   128 بينهم  متقاعدا، 

متقاعدا من اخلا�س، بينهم 826 ذكورا و634 اإناثا.

املعا�سات  اأ�سحاب  اأعداد  زيادة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

القطاع  يف  للمتقاعدين   %8 بن�سبة  ارتفعت  الأحياء 

بالربع  العام مقارنة  القطاع  اخلا�س، وبن�سبة 1% يف 

املعا�سات  لأ�سحاب  وبالن�سبة   ،2020 عام  من  الثاين 

الأحياء فاإن متو�سط اأعمارعم يبلغ 58 �سنة، ومتو�سط 

املعا�س ال�سهري يبلغ 785 دينارا.

وبلغ عدد امل�ستحقني 21 األفا و438 م�ستحقا، وبلغ 

متو�سط معا�س امل�ستحقني 310 دنانري، ويبلغ متو�سط 

عمر الأبناء 32 �سنة، ومتو�سط عمر الأرامل 65 �سنة.

وفيما يتعلق بعدد املوؤمن عليهم البحرينيني بح�سب 

اأو�سحت  واخلا�س،  العام  القطاعني  يف  التاأمني  نوع 

موؤمن عليهم  األفا و904 م�سرتكني  اأن 46  الإح�سائية 

»اإلزامًيا« يف القطاع العام، و86 األفا و735 يف اخلا�س، 

وبالن�سبة لإ�سابة العمل يبلغ عدد املوؤمن عليهم 245 

عدد  اإجمايل  ويبلغ  اخلا�س،  يف  و1502  العام،  يف 

اخلا�سعني لنظام مد احلماية 3 اآلف و656 م�سرتكا، 

القطاع  يف  و2804  العام،  القطاع  يف   852 بينهم 

اخلا�س، ويبلغ عدد العاملني باخلارج 13، وامل�ستغلني 

حل�سابهم اخلا�س 522، بالإ�سافة اإىل 1779 �ساحب 

عمل، و160 يف املهن احلرة، و1282 ملوا�سلة التاأمني.



زيادة الطاقة اال�صتيعابية وتو�صيل مناطق جديدة.. خلف: 

74% اإجناز م�صروع خط ال�صرف من اجلفري للغريفة
���ش��ّرح وزي��ر الأ���ش��غ��ال و���ش���ؤون 

املهند�س  العمراين  والتخطيط  البلديات 

ع�شام بن عبداهلل خلف باأن ن�شبة الإجناز 

وخط  ال�شحي  ال�شرف  �شبكة  مب�شروع 

اإىل  اجلفري  من  الناقل  ال�شحي  ال�شرف 

�شارع  تط�ير  م�شروع  �شمن  الغريفة، 

قد  كيل�مرت،   2.3 ط�له  البالغ  الفاحت 

بلغت %74.

قد  اأن��ه  اإىل  خلف  ال���زي��ر  واأ���ش��ار 

اخلط�ط  اأعمال  تنفيذ  من  النتهاء  مت 

الأنفاق  حفر  تقنية  طريق  عن  الرئي�شة 

بط�ل ح�ايل 1 كيل�مرت، كما مت النتهاء 

هذه  من  مرت   1،100 ح�ايل  تنفيذ  من 

اخلندق  حفر  تقنية  با�شتخدام  اخلط�ط 

حالًيا  ويتم  التقليدي(،  )احلفر  املفت�ح 

اخلط�ط،  من  املتبقية  امل�شافة  ا�شتكمال 

اإن�شاء  اأعمال  تنفيذ  من  النتهاء  مت  كما 

حمطة الرفع بن�شبة %75.

م�شروع  اأن  خلف  املهند�س  وذك��ر 

يهدف  ال�شحي  ال�شرف  �شبكة  اإن�شاء 

ال�شرف  ملياه  الرئي�س  اخلط  تط�ير  اإىل 

اجلفري  منطقة  م��ن  املمتد  ال�شحي 

الطاقة  وزي���ادة  الغريفة  منطقة  اإىل 

ناقل  خط  بناء  خالل  من  ال�شتيعابية 

واأع��م��ق  حجًما  اأك���ر  ج��دي��د  رئي�س 

التدفقات احلالية وامل�شتقبلية  لي�شت�عب 

التي �ش�ف ت�شخ فيها من منطقة اجلفري 

تخفيف  يف  �شي�شهم  وبالتايل  والغريفة، 

ال�شحي  ال�شرف  �شبكة  على  ال�شغط 

اإىل  بالإ�شافة  اجلفري،  مبنطقة  القائمة 

ب�شبكة  املخدومة  غري  املناطق  ت��شيل 

اجلفري  مبنطقتي  ال�شحي  ال�شرف 

من  لكل  والعدلية  احل�شم  اأم  من  وجزء 

و342  و341  و340   324 املجمعات 

و338 و339.

اأن  اإىل  خلف  املهند�س  واأردف 

اخلطة  �شمن  ي��ن��درج  امل�شروع  ه��ذا 

و�شعتها  التي  ال�طنية  ال�شرتاتيجية 

اأ�شا�ًشا  ال�شحي  لل�شرف  ال����زارة 

ال�شبكات  وت��شيع  وتط�ير  لتخطيط 

مع  البحرين  يف  املعاجلة  واأنظمة 

بهدف  املت�شارع؛  العمراين  التط�ر 

امل�شتدامني  والتط�ير  التنمية  حتقيق 

البحرين،  مملكة  يف  العام  القطاع  لهذا 

اململكة  ملناطق  اخلدمات  اأف�شل  وت�فري 

�شليمة  �شحية  بيئة  ول�شمان  كافة، 

للم�اطن واملقيم.

من  امل�شروع  تر�شية  مت  اأنه  ُيذكر 

وامل��زاي��دات  املناق�شات  جمل�س  قبل 

ونا�شر  نا�س  �شركتي  حتالف  على 

بقيمة  للمقاولت،  ال�شبيعي  ه��زاع 

ومائتني  )ملي�نني  ديناًرا   2283274

واأربعة  ومئتني  األًفا  وثمانني  وثالثة 

و�شبعني ديناًرا(، بتم�يل من ال�شندوق 

للتنمية. ال�شع�دي 

املجل�س االأعلى للق�صاء:

حماكم العدالة االإ�صلحية للأطفال تبداأ عملها اليوم االأحد

حماكم  عمل  ببدء  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  �شّرح 

العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �ش�ء املعاملة 

لقان�ن  وفًقا  وذلك  اجلاري،  اأغ�شط�س   22 الأحد  الي�م 

رقم )4( ل�شنة 2021 باإ�شدار قان�ن العدالة الإ�شالحية 

لالأطفال وحمايتهم من �ش�ء املعاملة الذي يق�شي باإن�شاء 

الإ�شالحية  العدالة  )حماكم  بالأطفال  خا�شة  حماكم 

لالأطفال(، وتتكّ�ن من حمكمتني كرى و�شغرى، تخت�س 

بالنظر يف اجلرائم التي يرتكبها الأطفال دون �شن الثامنة 

الأول�ية يف  الف�شلى  الطفل  عاما، وتك�ن مل�شالح  ع�شر 

اأًيا  به،  املتعلقة  والإج��راءات  والقرارات  الأحكام  جميع 

كانت اجلهة التي ت�شدرها اأو تبا�شرها.

وحر�س القان�ن على اأن يك�ن لالأطفال املجني عليهم 

اأو ال�شه�د، يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة، احلق 

يف ال�شتماع اإليهم وتفهم مطالبهم، ومعاملتهم مبا يحفظ 

والأدبية،  والنف�شية  البدنية  �شالمتهم  وي�شمن  كرامتهم 

والجتماعية  ال�شحية  وامل�شاعدة  احلماية  يف  واحلق 

والقان�نية واإعادة التاأهيل والدمج يف املجتمع.

واأكد القان�ن اأن يك�ن لالأطفال املتهمني ذات احلق�ق 

ال�شبط والتحقيق واملحاكمة  املذك�رة يف جميع مراحل 

املعل�مات  عن حقهم يف احل�ش�ل على  ف�شالً  والتنفيذ، 

اإليهم، مع ال�شتعانة مبرتجم  كافة ب�شاأن التهم امل�جهة 

اأ�شكال  جميع  يف  احلق  للطفل  كما  احلاجة،  دعت  كلما 

له يف  يك�ن  اأن  ويجب  والق�شائية،  القان�نية  امل�شاعدة 

م�اد اجلنايات حماٍم يدافع عنه يف مرحلة املحاكمة، فاإن 

ندب  املخت�شة  املحكمة  ت�لت  حمامًيا  اختار  قد  يكن  مل 

حماٍم للدفاع عنه، وذلك طبًقا للق�اعد املقررة يف قان�ن 

الإجراءات اجلنائية.

وحمايتهم  للطفل  الإ�شالحية  العدالة  حماكم  وُتعد 

من �ش�ء املعاملة حماكم من�ذجية بالتن�شيق مع وزارة 

العامة  والنيابة  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�ش�ؤون  العدل 

وذلك  للطفل،  العدالة  احتياجات  تلبي  القان�ن  لإنفاذ 

بني جميع  العدل  لرت�شيخ  ودولية  معايري وطنية  وفق 

فئات املجتمع وتعزيز اآليات ال�شلطة الق�شائية، واحرتام 

كا�شرتاتيجية  الطفل،  حق�ق  ومنها  الن�شان،  حق�ق 

وا�شحة تتبعها مملكة البحرين يف تعزيز ث�ابت وطنية 

لدولة امل�ؤ�ش�شات والقان�ن.

وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

تطلق موقعها االإلكرتوين اجلديد

قام وزير العمل والتنمية الجتماعية جميل بن حممد 

علي حميدان بتد�شني امل�قع الإلكرتوين اخلا�س بال�زارة 

حتت  تنفيذها  مت  والتي  واملط�رة،  اجلديدة  بن�شخته 

اإ�شراف هيئة املعل�مات واحلك�مة اللكرتونية مبا ين�شجم 

مع ت�جيهات اللجنة العليا لتقنية املعل�مات والت�شالت، 

نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  برئا�شة 

اأهمية م�ا�شلة العمل على  رئي�س جمل�س ال�زراء، ب�شاأن 

املتحدة  الأمم  م�ؤ�شر  البحرين يف  ت�شنيف مملكة  حت�شني 

واخلا�س مب�ؤ�شر جاهزية احلك�مة الإلكرتونية، من خالل 

اجل�دة  درجات  باأعلى  للجمه�ر  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي 

والكفاءة والأمن. 

اجلديد  اللكرتوين  امل�قع  اإطالق  اأن  حميدان  واأكد 

مملكة  ت�جه  اإط��ار  يف  ياأتي   )www.mlsd.gov.bh(

التقدم  ت�اكب  فاعلة،  اإلكرتونية  حك�مة  نح�  البحرين 

الذي ي�شهده العامل يف جمال احلك�مة الإلكرتونية والعمل 

احلك�مي، م�شرًيا اإىل اأن اأهمية امل�قع اجلديد تكمن يف ك�نه 

امل�اطنني واملعنيني  الفعال واملبا�شر مع  للت�ا�شل  واجهة 

واخلدمات  املعل�مات  من  متكاملة  منظ�مة  خالل  من 

قن�ات  وعر  عالية  وكفاءة  بج�دة  املقدمة  الإلكرتونية 

متعددة، مت ت�شميمها لتعزيز امل�شاركة والت�شال يف الرد 

م�شت�ى  وتقدمي  وا�شتف�شارات،  ت�شاوؤلت  من  يرد  ما  على 

اأف�شل من اخلدمات جلميع املعنيني، مبا فيها من خدمات 

ذوي  الأ�شخا�س  خلدمة  تط�يرها  على  العمل  ج��اري 

مرنة،  ب�شرية  ه�ية  خالل  من  العزمية(،  )ذوي  الإعاقة 

ال��ش�ل  للجميع  تتيح  متط�رة،  بحث  ووج�د حمركات 

و�شل�شة،  اآمنة  بطريقة  ال�زارة  تقدمها  التي  اخلدمات  اإىل 

املطل�بة  للخدمة  لل��ش�ل  الت�شفح  �شرعة  عن  ف�شالً 

واجنازها بكل ي�شر و�شه�لة.

»الوطنية حلقوق االإن�صان« توقع

مذكرة تفاهم مع نظريتها يف رو�صيا 

امل�ؤ�ش�شة  رئي�س  الدرازي  اأحمد  علي  املهند�س  اجتمع 

تاتيانا  الروفي�ش�ر  مع  الإن�شان  حلق�ق  ال�طنية 

رو�شيا  يف  الإن�شان  حق�ق  مف��شية  رئي�س  م��شكالك�فا 

مت  اإذ  م��شك�،  يف  املف��شية  مبقر  وذل��ك  الحت��ادي��ة، 

البلدين  تربط  التي  املتميزة  الثنائية  العالقات  ا�شتعرا�س 

ال�شديقني، والتاأكيد على م�ا�شلة تعزيز هذه العالقات يف 

خمتلف املجالت، خا�شة يف جمالت حق�ق الن�شان. 

وا�شتعر�س الدرازي الدور الذي ت�شطلع به امل�ؤ�ش�شة 

قان�ن  وفق  الإن�شان  حق�ق  وحماية  وتعزيز  ن�شر  يف 

اإن�شائها رقم )26( ل�شنة 2014، املعدل مب�جب املر�ش�م 

بقان�ن رقم )20( ل�شنة 2016، واخت�شا�شاتها يف تقدمي 

بتعديل  اخلا�شة  الت��شيات  ورفع  ال�شت�شارية،  الآراء 

الت�شريعات ال�طنية املعنية بحق�ق الإن�شان للجهات ذات 

ال�شلة، بالإ�شافة اىل متابعتها ل��شع حق�ق الن�شان يف 

اململكة من خالل تلقيها ال�شكاوى وتقدمي امل�شاعدة القان�نية 

ور�شد احلالت املتعلقة بحق�ق الن�شان من خالل و�شائط 

اإ�شافة  املختلفة،  الجتماعي  الت�ا�شل  وو�شائل  العالم 

اىل الزيارات املعلنة وغري املعلنة التي جتريها اىل مراكز 

ودور  والت�قيف  الحتجاز  ومراكز  والتاأهيل  الإ�شالح 

ال�افدة،  العمالة  و�شكن  والجتماعية،  ال�شحية  الرعاية 

انت�شار  من  العامل  بها  مير  التي  الأو�شاع  ظل  يف  خا�شة 

فريو�س ك�رونا ومتابعة الدور الإجراءات الحرتازية التي 

تق�م بها الدولة ملنع انت�شاره.

عقدت 56 اجتماًعا والتقت باملواطنني عرب تقنية »االت�صال املرئي«

جلنة االإ�صكان تناق�س 744 حالة اإن�صانية خلل الن�صف االأول 

الإ�شكان«  »جلنة  مناق�شة  عن  الإ�شكان  وزارة  ك�شفت 

)اللجنة التي تخت�س مبناق�شة الطلبات الإ�شكانية للحالت 

نهاية  حتى  اإن�شانية  حالة  ل�744  والعاجلة(  الإن�شانية 

حل�ل  بت�فري  قرارات  واتخذت   ،2021 العام  من  ي�لي� 

جميع  درا�شة  بعد  اإن�شانية  حالة  ل�488  عاجلة  اإ�شكانية 

ج�انب تلك احلالت، كما عقدت اللجنة لقاءات مع امل�اطنني 

مع  اللجنة  عمل  يتكّيف  اإذ  املرئي«،  »الت�شال  تقنية  عر 

ذلك  يت�شبب  اأن  دون  بجدارة  ك�رونا  جائحة  تداعيات 

بعرقلة م�شرية العمل خلدمة امل�اطنني وتلبية احتياجاتهم.

عقدتها  التي  الجتماعات  عدد  اأن  ال���زارة  واأف��ادت   

الأول من عام 2021 قد بلغت 56  الن�شف  اللجنة خالل 

ما  املرئي«،  »الت�شال  تقنية  عر  عقدت  جميعها  اجتماًعا 

مكنها من درا�شة جميع احلالت البالغ عددها 744 حالة، 

وكان من بينها 30 حالة فقط هي التي خ�شعت ملزيد من 

الدرا�شة والبحث.

بتمّيز  وا�شلت  اللجنة  اأن  اإىل  ال���زارة  واأ�شارت   

جائحة  تف�شي  فرتة  خالل  بها  املن�طة  مبهامها  القيام 

فر�شته  ما  مع  التكّيف  ا�شتطاعت  اإذ  »ك�فيد-19«، 

من  وذلك  العمل،  واآلية  طريقة  يف  تغريات  من  اجلائحة 

اأ�شب�عًيا وب�شكل  خالل عقد اجتماعاتها الفرتا�شية مرتني 

م�شتمر، مع تطبيق �ُشبل الإجراءات الحرتازية حفاًظا على 

امل�شلحة العامة و�شحة اجلميع من خالل ح�شر الزيارات 

امليدانية واقت�شارها على الزيارات الفرتا�شية عر تقنية 

مزيًدا  حالتهم  تتطلب  الذين  امل�اطنني  مع  املرئي  الت�شال 

من البحث.

واأو�شحت ال�زارة اأنه بناًء على القرارات ال�شادرة من 

الفريق ال�طني بقيادة �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان 

ال���زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

حفظه اهلل، للتعامل مع اجلائحة، عملت اللجنة على تفعيل 

عدد  وتقليل  ُبعد،  عن  والجتماعات  اللكرتونية  الأنظمة 

التباعد  ق�اعد  تطبيق  مع  للحالت  امليدانية  الزيارات 

البحث  ت�شتدعي  التي  احلالت  زيارة  لدواعي  الجتماعي 

والدرا�شة، والت��شع يف عقد الجتماعات عن ُبعد.

�صفري اخلري باملوؤ�ص�صة

امللكية يزور االأ�صر ويطمئن عليهم

الإن�شانية  لالأعمال  امللكية  بامل�ؤ�ش�شة  �شفري اخلري  قام 

الطالب عبدالرحمن ال�شيخ بزيارة اإىل منازل عدد من الأ�شر 

طالب  على  الطمئنان  بهدف  وذلك  للم�ؤ�ش�شة؛  املنت�شبة 

الظروف  ظل  قرب، يف  عن  احتياجاتهم  وتلم�س  امل�ؤ�ش�شة 

الأمل  بث  جانب  اإىل  ك�رونا،  جائحة  جراء  نعي�شها  التي 

والإيجابية يف نف��شهم.

ل�شفري  املناطة  املهام  على  بناًء  الزيارة  هذه  وتاأتي 

ال�شيخ  عبدالرحمن  الطالب  تعيني  م�شبًقا  مت  اإذ  اخلري، 

امللكية  بامل�ؤ�ش�شة  اأقيم  خا�س  حفل  يف  اخلري(  )�شفري 

لالأعمال الإن�شانية.

جمل�س الوزراء يعتمد نتائج تقييم 23 موؤ�ص�صة �صحية.. اجللهمة: 

االعتماد الوطني يعّزز منظومة الرقابة على املوؤ�ص�صات ال�صحية

املهن  لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  رفعت 

ح�ل  الثاين  تقريرها  ال�شحية  واخلدمات 

نتائج تطبيق العتماد ال�طني للم�ؤ�ش�شات 

نتائج  ال�زراء  جمل�س  اعتمد  اإذ  ال�شحية، 

 17 ت�شمل  �شحية  م�ؤ�ش�شة   23 تقييم 

اإىل  بالإ�شافة  جديدة،  �شحية  م�ؤ�ش�شة 

ومركزين  م�شت�شفيات   3 تقييم  اإع��ادة 

التقييم،  من  الثانية  املرحلة  يف  �شحيني 

وذلك عن العامني 2019 والعام 2021.

واأكدت الدكت�رة مرمي عذبي اجلالهمة 

لتنظيم  ال�طنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

برنامج  اأن  ال�شحية  واخل��دم��ات  املهن 

العتماد ال�طني للم�ؤ�ش�شات ال�شحية ياأتي 

يف اإطار حر�س مملكة البحرين على تعزيز 

ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  على  الرقابة  منظ�مة 

اجل���دة  معايري  اأعلى  وف��ق  اململكة  يف 

اإحدى  العتماد  برنامج  ميثل  اإذ  العاملية، 

الأول�يات ال�شرتاتيجية ال�اردة يف اخلطة 

 2016( من  للفرتة  لل�شحة  ال�طنية 

اخلدمات  بهدف حت�شني ج�دة   ،)2025-

يعّد  العتماد  هذا  اأن  اإىل  لفتة  ال�شحية، 

ال�شمان  برنامج  لتفعيل  الأ�شا�س  حجر 

اململكة  تعتزم  ال��ذي  ال�طني  ال�شحي 

تطبيقه.

للتزام  اإ�شافة  اأن��ه  على  و���ش��ددت 

املحددة  باملعايري  املعتمدة  امل�ؤ�ش�شة 

يجب  اخلدمات،  من  خدمة  لكل  املدرجة 

لديها  اأن  امل�شح  لفريق  تثبت  اأن  عليها 

ا�شتمرار  ل�شمان  فعالة  واأنظمة  �شيا�شات 

تطبيق املعايري خالل فرتة العتماد، م�ؤكدة 

من خالل  العتماد  برنامج  تنفذ  الهيئة  اأن 

اإجراء زيارات م�شحية من قبل مدققني من 

ذوي اخلرة العالية الذين مت تدريبهم من 

م�ؤ�ش�شات  لعتماد  ال�شع�دي  املركز  قبل 

تقدمي  ميكنهم  والذين  ال�شحية،  الرعاية 

اجل�دة  �شمان  عمليات  ب�شاأن  امل�ش�رة 

اأف�شل  وتبادل  العتماد  عملية  خالل  من 

املمار�شات الدولية.

ال�زراء  جمل�س  اعتماد  اأن  واأ�شافت 

امل�ؤ�ش�شات  لعتماد  الثاين  التقرير  لنتائج 

يف  قدًما  املُ�شي  اأهمية  ي�ؤكد  ال�شحية 

عملية مراقبة تطبيق نظم املهن واخلدمات 

واق��رتاح  البحرين  مبملكة  ال�شحية 

العالية  الكفاءة  ي�شمن  مبا  تط�يرها، 

والفاعلية  الالزمة  وال�شرعة  وال�شالمة 

القطاع  �ش�اء يف  اخلدمات،  هذه  تقدمي  يف 

تعد  اإذ  اخلا�س،  القطاع  اأو  احلك�مي 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  ال�طنية  الهيئة 

ال�شحية هي اجلهة املناط بها قان�ًنا اإجراء 

ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  التقييم جلميع  عملية 

املرخ�شة يف اململكة.

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�شارت 

ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  ال�طنية 

اإىل اأن عملية العتماد ت�شمل التقييم الذاتي 

املراجعة  وعملية  اخل��ارج��ي  والتقييم 

الرعاية  م�ؤ�ش�شات  قبل  من  امل�شتخدمة 

ال�شحية لإجراء تقييم دقيق مل�شت�ى اأدائها 

وتنفيذ  بها،  املعم�ل  باملعايري  يتعلق  فيما 

الرعاية  لنظام  امل�شتمر  التح�شني  �شبل 

ال�شحية.

وبّينت اجلالهمة اأن تقرير الهيئة ك�شف 

اأعلى  على  طبية  مراكز  ثالثة  ح�ش�ل  عن 

بتحقيق  املا�شية(  )الفئة  العتماد  من  فئة 

ح�شلت  بينما  املعايري،  من   %95 من  اأكرث 

اأربعة مراكز طبية على الفئة البالتينية من 

العتماد بن�شبة 90% اإىل 94% من املعايري، 

الفئة  كما ح�شلت ع�شرة مراكز طبية على 

الذهبية من العتماد بن�شبة 80% اإىل %89 

مركزان  وح�شل  املطل�بة،  املعايري  من 

العتماد  من  الف�شية  الفئة  على  طبيان 

بن�شبة 70% اإىل 79% من املعايري.

وقالت اإن نتائج التقييم للمراكز الطبية 

املراكز  من  مركًزا   19 حتقيق  عن  اأ�شفرت 

كامالً يف %78  ا�شتيفاًء  للتقييم  اخلا�شعة 

من   %17 ا�شتيفاء  مت  بينما  املعايري،  من 

املعايري ا�شتيفاًء جزئياً، ومل يتم ا�شتيفاء 4 

% من املعايري املطل�بة.

اأن  الأ�شا�شية  املعايري  حتليل  واأظهر 

ن�شبة  �شّكلت  التي  امل�شت�فاة  غري  املعايري 

4% متثلت يف معايري الطاقم الطبي، اإذ اإن 

57% من املعايري مل تتحقق ب�شكل مر�ٍس، 

تليها اجل�دة و�شالمة املر�شى بن�شبة %42 

واإدارة املرافق وال�شالمة بن�شبة %32.

امل�شت�فاة  املعايري  اأن  التقييم  وبنّي 

املر�شى  و�شالمة  اجل�دة  يف  كانت  جزئًيا 

ومكافحة   ،%19 واحل�كمة   ،%28 بن�شبة 

وال�شالمة  املرافق  واإدارة   ،%19 العدوى 

بن�شبة %18.

ومبا يتعلّق بنتائج تقييم امل�شت�شفيات، 

الثانية  امل��رح��ل��ة  يف  مت  اأن���ه  ك�شفت 

 3 تقييم  واإع��ادة  واحد  م�شت�شفى  اعتماد 

اأعلى  م�شت�شفيان  حقق  وقد  م�شت�شفيات، 

بتحقيق  املا�شية(  )الفئة  العتماد  من  فئة 

ح�شل  بينما  املعايري،  من   %95 من  اأكرث 

م�شت�شفيان على الفئة الذهبية من العتماد 

بن�شبة 80% اإىل 89% من املعايري.

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأك��دت 

ال�شحية  املهن واخلدمات  ال�طنية لتنظيم 

ا�شتيفاًء  اأظهرت  التقييم  حتليل  نتائج  اأن 

اأرب��ع  يف  املعايري  م��ن  ل����%86  ك��ام��الً 

م�شت�شفيات، و12 % من املعايري ا�شت�فيت 

مل  املعايري  من  فقط   %1 بينما  جزئًيا 

ت�شت�ِف يف امل�شت�شفيات الأربعة.

الأ�شا�شية  املعايري  حتليل  اأظهر  كما 

امل�شت�شفيات  يف  المتثال  عدم  حالت  اأن 

اإن %3  اإذ  الطاقم الطبي،  كانت يف معايري 

من املعايري مل يتم ال�فاء بها، يليه الطاقم 

امل�ارد   ،%1 الرعاية  وت�فري   %1 الطبي 

الب�شرية واحل�كمة 1%، فيما ك�شفت نتائج 

بالمتثال  عدد  اأعلى  اأن  التقييم  حتليل 

املرافق  اإدارة  يف  كان  للمعايري  اجلزئي 

اجل�دة  تليها   ،%30 بن�شبة  وال�شالمة 

و�شالمة املر�شى بن�شبة 18%، والتمري�س 

بن�شبة 17% و16% يف احل�كمة.

وزير الأ�شغال
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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@rumaihi42

�شركات  خيار  �إىل  �للجوء  خيار  �أن  من  بالرغم 

�لتاأمني لت�شوية �حلو�دث �ملرورية �لب�شيطة خفف من 

�ل�شغط على رجال �ملرور �إال �أن و�شولهم للحو�دث 

�ملعقدة ال يز�ل يتطلب وقتًا طويالً!

هل تنفك الغلبية )ولي�ص النخبة( يف لبنان عن اتباع 

زعماء الط�ائف؟ ا�شك يف ذلك.. لقد ر�شخ يف ذهن اغلبهم 

ان زعيم الطائفة ه� )يجيب يل حقي( ولي�ص القان�ن ول 

الدولة! احلقيقة ان الزعماء )ينتزع�ا( حق الب�شطاء مع م�افقة 

�شمنية منهم!! لذا �ش�ف بقاء لبنان يراوح…
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الدين  خري  بقيادة  العثمانية  الدولة  ق�ات   -  1543

بربرو�ص حتا�شر مدينة ني�ص الفرن�شية.

1798 - نابلي�ن ب�نابرت ي�شدر قراًرا باإن�شاء املجمع 

العلمي يف م�شر.

1799 - نابلي�ن ب�نابرت يغادر م�شر من الإ�شكندرية 

عائًدا اإىل فرن�شا.

1863 - تاأ�شي�ص اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر.

1901 - تاأ�شي�ص �شركة كاديالك لل�شيارات

1908 - الدولة العثمانية تطلق اأول رحلة ل�شكة حديد 

احلجاز ِمن دم�شق اإىل مكة املكرمة.

1910 - اليابان حتتل ك�ريا.

1911 - �شرقة »ل�حة م�ناليزا« التي ر�شمها الر�شام 

الإيطايل لي�ناردو دا فين�شي.

من  ينج�  ديغ�ل  �شارل  الفرن�شي  الرئي�ص   -  1962

حماولة اغتيال.

وملك  عبدالنا�شر  جمال  امل�شري  الرئي�ص   -  1965

ال�شع�دية في�شل بن عبدالعزيز اآل �شع�د يجتمعان يف 

جدة حلل امل�شكلة اليمنية.

1966 - تاأ�شي�ص بنك التنمية الآ�شي�ي.

من  ينج�  ف�رد  جريالد  الأمريكي  الرئي�ص   -  1975

حماولة اغتيال.

عندما حتطمت  الأقل  على  ا  �شخ�شً مقتل 11   -  2015

طريق  على  هنرت  ه�كر  ن�ع  من  ج�ي  عر�ص  طائرة 

مزدحم يف بريطانيا.

طالب م�صريون يبتكرون قارًبا �صديًقا للبيئة ميكن التحكم به عن بعد

ابتكر طالب م�شري�ن قاربا يعمل بالطاقة ال�شم�شية و�شديقا للبيئة، ميكن التحكم فيه 

عن بعد ب�شه�لة.

واملهنية يف جممع خدمة  التنقية  الدرا�شات  لطالب مبعهد  تخرج  م�شروع  ه�  القارب 

ال�شناعة بالأكادميية العربية للتكن�ل�جيا والنقل البحري التابعة جلامعة الدول العربية 

يف اأب�قري بالإ�شكندرية، ويعد نقلة ن�عية يف جمال البتكارات التي تعمل بالطاقة النظيفة 

يف م�شر.

الذي  الفريق  اأفراد  اأحد  �شامل  ح�شن  اأو�شح  عربية«،  ني�ز  »�شكاي  مل�قع  حديث  ويف 

ت��شل لهذا البتكار، اأن فكرته تق�م على عمل �شيء مرتبط بالطاقة املتجددة وتقليل العتماد 

يف  �شع�بة  هناك  واأن  خا�شة  الكرب�نية،  النبعاثات  لتقليل  اأي�شا  ويهدف  ال�ق�د،  على 

نقل ال�ق�د للمراكب التي تعمل يف النيل، واأحيانا يحدث ت�شريب خالل النقل، بينما يعتمد 

القارب على طاقة نظيفة ل ت�ؤذي البيئة.

وتابع قائال: »ي�شتطيع املركب حمل 200 كيل� غرام، وميكن التحكم يف ال�حدة اخلا�شة 

به �ش�اء ب�شكل يدوي من داخل املركب، اأو عن بعد، واخليار الأخري مفيد يف الأماكن التي 

ي�شعب ال��ش�ل اإليها، مثل املياه التي حدث بها ت�شرب للزيت، اأو حريق فهذا املركب ميكنه 

الدخ�ل لهذه الأماكن عرب التحكم عن بعد، كما ميكن بعد تط�ير النم�ذج اخلا�ص به باأحجام 

اأكرب وفق احل�شابات العلمية الدقيقة، ل�شتخدامه يف نقل الب�شائع«.

الفنانة ال�صعودية نريمني حم�صن ترتدي احلجاب

نريمني  ال�شع�دية  الفنانة  اأعلنت 

تعليًقا  وذلك  احلجاب،  ارتداءها  حم�شن 

منها على الكثري من الأ�شئلة التي تلقتها 

من متابعيها لعدم ظه�رها وت�ش�يرها 

يف  حم�شن  نريمني  وقالت  لي�مياتها. 

»�شناب  يف  ح�شابها  عرب  فيدي�  مقطع 

�شات«: »اأحببت يف هذه الأيام اجلل��ص 

قرار  اتخاذ  اأريد  كنت  لأنني  نف�شي؛  مع 

دنياي  يف  ينفعني  حياتي  يف  جدي 

اهلل  ينفعني  اأن  اهلل  �شاء  واإن  واآخرتي، 

الفيدي�  يف  واأ�شافت  الدارين«.  يف  به 

الذي ظهرت فيه وهي يف �شاحة امل�شجد 

النب�ي: »كنت اأود اأخذ هذا القرار بعيًدا 

الب�شر والنا�ص، ول ي�جد كائن  عن كل 

�شخ�ص  اأول  واأمي  اأبًدا،  فيه  �شاركني 

الأمر  هذا  على  عزمت  لأنني  به؛  عرف 

بت�فيق واإلهام ورحمة من رب العاملني«.

وتابعت »قبل اأن اأرجع اإىل الريا�ص 

�شلى  الر�ش�ل  م�شجد  من  اأق�ل  اأن  اأود 

اأحتّجب،  اأن  قّررت  اإين  و�شلم  عليه  اهلل 

واأ�شاأل اهلل اأن يجعله خرًيا يل يف الدنيا 

ما  لنا  اأن يغفر  اهلل  واأ�شاأل  الآخرة،  ويف 

اأعمال ح�شنة يف  كل  منا  ويتقبل  م�شى 

املا�شي واحلا�شر«.

م�صل�صل اأمريكي جديد يروي

ة بيل كلينتون ومونيكا لوين�صكي ق�صّ

التلفزي�ين  امل�شل�شل  جنمة  فيلد�شتاين،  بيني  اأكدت 

»امل�شاءلة« الذي يتناول بعمق م�شاءلة الرئي�ص الأمريكي 

م�نيكا  »تربئة«  يف  تاأمل  اأنها  كلينت�ن،  بيل  ال�شابق 

ل�ين�شكي، بنظر بع�ص امل�شاهدين.

وياأتي ذك قبل عر�ص امل�شل�شل ال�شهر املقبل، اإذ اأ�شار 

على  �شبتمرب  يف  الأول  العر�ص  قبل  امل�شل�شل  منتج� 

�شبكة »اإف اإك�ص«، التابعة ل�الت ديزين، اإىل اأن م�نيكا 

)اأمبيت�شمنت:  يف  عادي  غري  ب�شكل  �شاركت  ل�ين�شكي 

اجلرمية  ق�شة  »امل�شاءلة:  �شت�ري(  كرامي  اأمريكان 

الأمريكية«.

جتدر الإ�شارة اإىل اأن م�نيكا ل�ين�شكي بداأت عالقة 

جن�شية مع كلينت�ن عندما كان عمرها 22 عاًما، يف حني 

قبل  العالقة،  هذه  مثل  البداية وج�د  كلينت�ن يف  نفى 

باتهامه  الن�اب  وقام جمل�ص  ذلك لحًقا،  يعتذر عن  اأن 

باحلنث باليمني اآنذاك، و�شحب الثقة منه، ولكن جمل�ص 

ال�شي�خ بّراأه، بح�شب »رويرتز«.

وبح�شب »رويرتز«، اأعطت ل�ين�شكي رد فعلها على 

الن�ش��ص ال�اردة يف امل�شل�شل ووافقت على طريقة ح�ار 

ال�شابقة  املتدّربة  دور  جت�ّشد  التي  فيلد�شتاين  النجمة 

»ربطتها  اأنها  اإىل  فيلد�شتاين  لفتت  كما  )ل�ين�شكي(، 

�شداقة مع ل�ين�شكي التي التقت معها مرة واحدة ب�شكل 

�شخ�شي قبل جائحة ك�رونا، وتبادلت معها الن�ش��ص 

ومقاطع م�شّ�رة«.

اأجنيلينا جويل تتاأهب للدفاع عن حقوق الأفغانيات بطريقتها اخلا�صة

فتحت اأجنيلينا ج�يل، املمثلة الأمريكية واملبع�ثة اخلا�شة لدائرة املف��ص الأممي ال�شامي 

ل�ش�ؤون الالجئني، �شفحة خا�شة بها يف »ان�شتغرام« لرتوي ق�ش�ص الأفغان يف �ش�ء التط�رات 

يف هذا البلد. وكتبت ج�يل حتت اأول من�ش�ر �شدر اأم�ص اجلمعة على �شفحتها: »يفقد ال�شعب 

الأفغاين يف احلال اإمكانية التعامل احلر يف �شبكات الت�ا�شل الجتماعي والتعبري عن الذات. 

اأجل  من  ينا�شل�ن  الذي  النا�ص  واأ�ش�ات  ق�ش�شهم  رواية  بهدف  ان�شتغرام  اإىل  جئت  لذلك 

حق�قهم الرئي�شية يف جميع اأنحاء العامل«.

ون�شرت ج�يل ر�شالة ملراهقة اأفغانية تتحدث عن التغريات يف حياة املجتمع الأفغاين بعد 

�شيطرة حركة طالبان على ال�شلطة يف البالد. وقالت الفتاة اإنه كان باإمكان الن�شاء �شابقا الدفاع 

البع�ص  اأن  غري  املجمتع،  يف  خ�ف  فل�حظ  الآن  اما  والتعليم.  والعمل  بحرية  حق�قهن  عن 

يعتربون اأن طالبان تغريت. وكتبت: »نرى اأنه يتم اإهمال حق�قنا«.

لل�شعب  املمكنة  امل�شاعدات  لي�ش�ا غري مبالني لتقدمي كل  الذين  اأولئك  ودعت ج�يل جميع 

الأفغاين. وقد جتاوز عدد امل�شاركني يف �شفحة ج�يل يف »ان�شتغرام« 4،4 ملي�ن �شخ�ص.

�ن�شّمت �لفنانة منة ف�شاىل �إىل 

�أبطال فيلم »يف �لقلب« مع خالد 

�شليم ون�شرين طاف�ش وهالة 

فاخر و�شو�شن بدر، و�لذي �نطلق 

ت�شوير م�شاهده �الأوىل �الأ�شبوع 

�ملا�شي يف �لديكور �خلا�ش 

بالعمل، ويتوىّل �إخر�جه مرق�ش 

عادل، �شيناريو وحو�ر ومعاجلة 

در�مية حممد ح�شني �أملظ، وعادل 

مر�شى.

و�لفيلم ي�شهد عودة خالد �شليم 

لل�شينما بعد غياب، وُتعد �لق�شة 

خمتلفة ورومان�شية، وتدور يف 

�إطار �جتماعي رومان�شي، ومل 

حتّدد �جلهة �ملنتجة موعًد� نهائيًا 

لطرحه يف �ل�شينمات.

حالة وفاة واحدة.. و 102 الإ�صابات 

اجلديدة بفريو�س كورونا وتعايف 165

التي بلغ عددها  الفح��شات  اأن  ال�شحة  اأعلنت وزارة 

ت�شجيل  اأظهرت  اأغ�شط�ص2021،   21 ي�م  يف   14701

وافدة،  لعمالة  حالة   34 منها  جديدة  قائمة  حالة   102

قادمة  حالة   26 و  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة   42 و 

العدد  اإ�شافية لي�شل  من اخلارج، كما تعافت 165 حالة 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 269127.

حالت،   4 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

 8 العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

حالت يف حني اأن 1017 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 1021 حالة قائمة.



شقيق الرئيس األفغاني يبايع 
»طالبان«.. والحركة تنفي مقتل زعيمها

 مظاهرات بلندن رفضًا الستيالء 
طالبان على حكم أفغانستان

»طالبان« تستجوب األجانب 
وتشكل فريقين إلدارة األمن واالقتصاد

بعد تهديدات داعش.. 
بايدن يتحرك بخطط إلنقاذ اإلجالء

قال حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه 
ف��ي برقي��ة ش��كر جوابية بع��ث بها إل��ى صاحبة 
الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل 
خليفة قرينة جاللة الملك المفدى رئيسة المجلس 
األعلى للمرأة حفظها اهلل: »تابعنا باإلعجاب جهود 
س��موكم في هذه المرحلة، وأنت��م تؤكدون يومًا 
بعد يوم دور المرأة البحرينية اإليجابي بقيادتكم، 
حتى قطعتم األش��واط المهم��ة، ما يثير اإلعجاب 

واالعتزاز لدينا جميعًا«.
وأض��اف جاللته في البرقية: »ب��كل االعتزاز تلقينا 

برقي��ة س��موكم لنا بمناس��بة الذكرى العش��رين 
لتأس��يس المجلس األعلى للم��رأة، الذي أمرنا في 
بواكي��ر تس��لمنا مقالي��د الحكم بإنش��ائه ليرعى 
ش��ؤون المرأة في مملكتنا الغالي��ة، ويتابع الدور 
الحض��اري الذي تنهضون في س��بيل إيجاد مجتمع 
ع��ادل يجمع بين إبداعات الم��رأة وإبداعات الرجل 
على صعي��د واحد«. وعبر جاللت��ه -أيده اهلل- عن 
اعت��زازه بجه��ود س��مو األمي��رة س��بيكة، وجهود 
المجل��س األعل��ى للم��رأة وجهود أف��راده جميعًا. 
م��ع تمنياتنا لس��موكم ولجمي��ع العاملين معكم 

التوفيق والسداد.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«

 انطالق عمل محاكم العدالة 
اإلصالحية لألطفال اليوم

 »المهن الصحية«: 3 مراكز طبية 
من أصل 23 تحصد أعلى فئة اعتماد

10 

12 
14 

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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»األعلى للمرأة« يحتفل بالذكرى الـ20 للتأسيس

 الملك: »األعلى للمرأة« قطع أشواطًا 
مهمة أثارت اإلعجاب واالعتزاز لدينا جميعًا

 ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة 
وضع السياسات الحكومية لدعم تقدم البحرينية

 قرينة الملك: مواصلة الخدمة 
بالسعي الحثيث للتطوير لرفع طموح اإلنجاز

المجلس األعلى للمرأة.. 
عقدان من اإلنجازات

»الرقابة البحرية«: صيانة فرضة البديع قريبًا وفق جدول زمني

 خبراء: إلقاء مياه الصرف 
في البحر دون معالجة يهدد بكارثة بيئية

أيمن شكل وياسمينا صالح «

أكد نواب وخبراء أن إلقاء مياه الصرف الصحي في البحر دون 
معالجة يهدد بكارثة بيئية ال ُتحمد عقباها، وذلك في إشارة 
إلى مشكلة تسرب الصرف الصحي في منطقة فرضة البديع.

وأكد رئي��س لجنة الخدمات والبيئة بمجل��س النواب محمد 
بوحمود أن مش��كلة تس��رب الصرف الصحي ف��ي المنطقة 
تتضاءل أمام مناطق أخرى لديها تسرب بكميات كبيرة من 
أبرزها المنطقة الصناعية في س��ترة، مش��يرًا إلى أن قانون 
البيئة ال��ذي نوقش في المجلس يغل��ظ العقوبات الخاصة 
باإلضرار بالبيئة. وأوضح اختصاصي األحياء البحرية الدكتور 
محم��د الرمي��ض أن مي��اه الص��رف الصحي يج��ب أن تكون 
معالجة قبل أن تلقى في البحر؛ ألنها تكون غنية بالبكتيريا 
الضارة، ما يتس��بب في نقص األوكس��جين، وبالتالي نفوق 

األسماك وغيرها من الكائنات البحرية.

آخر تحديث - 9:00 مساًء
21 أغسطس 2021

التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

(76.9%)

254,870

الفئة العمرية 40 عاما فما فوق
وأصحاب األمراض المزمنة

إجمالي هذه الفئة

09 

3-2 

8-7-6-5-4 

واشنطن: نقدر بشدة دعم البحرين لعبور األمريكيين 
من أفغانستان ونقدر شراكتنا القوية والدائمة

أك��د وزي��ر الخارجية األمريك��ي أنتوني 
الوالي��ات  أن  حس��ابه  ف��ي  بلينك��ن 
المتحدة تقدر بش��دة الدعم اإلماراتي 
والبحريني لتس��هيل عب��ور المواطنين 
األمريكيي��ن وموظف��ي الس��فارة م��ن 
أفغانس��تان، في إطار عملي��ات اإلجالء 
من مطار كابل، قائاًل في حس��ابه على 
»تويت��ر«: »نح��ن ممتن��ون لحكوم��ة 
البحري��ن لدعمه��ا عب��ور المواطني��ن 
األمريكيي��ن وموظفي الس��فارة بأمان 

من أفغانستان عبر البحرين. نحن نقدر 
بش��دة الدعم ونق��در ش��راكتنا القوية 
والدائمة«. وقدمت الخارجية األمريكية 
شكرها إلى البحرين؛ لتسهيلها العبور 
اآلمن لألمريكيين وموظفي الس��فارات 
والمواطنين األجانب الذين تم إجالؤهم 
من كاب��ل إلى دول ثالث��ة، مؤكدًة أنه 
ليس��ت هناك أولوية أعلى من س��المة 
وأمن مواطن��ي الوالي��ات المتحدة في 

 أنتوني بلينكنالخارج.
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رنا بنت عيسى: توجيهات ومبادرات األميرة 
سبيكة عززت من مكتسبات المرأة البحرينية

أك��دت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائ��ب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعلي��م العال��ي الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى ب��ن دعي��ج آل خليفة، أن 
توجيه��ات ومبادرات صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل 
خليفة قرينة جاللة الملك المفدى حفظها اهلل رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة، 

عززت من مكتسبات المرأة البحرينية في شتى المجاالت.
ورفع��ت التهان��ي والتبريكات إلى صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس المجلس األعلى للمرأة 
كمؤسس��ة معنية بكل ما يتعلق بشؤون المرأة، وحاماًل رسالًة سامية لالرتقاء 

بمكانة المرأة على المستويات كافة.
وأضاف��ت أن المجل��س األعلى للمرأة تمك��ن وبكل جدارة واقت��دار، وبفضل ما 
يحظ��ى به من رعاي��ٍة دائمٍة من لدن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، واهتمام صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل، وفي ظل رئاس��ة س��موها الحكيم��ة للمجلس، أن يكون ركي��زًة مهمًة من 
ركائ��ز النهضة والتنمي��ة في وطننا العزيز، وأن يمضي بالم��رأة البحرينية نحو 

آفاق رحبة من التقدم واالزدهار في شتى األصعدة.

 وزير اإلعالم: المرأة البحرينية شريك 
في التنمية الوطنية ورائدة عالميًا

رف��ع وزي��ر اإلع��الم عل��ي الرميح��ي التهان��ي 
والتبريكات إل��ى حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
أي��ده اهلل، وإلى صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، حفظه اهلل، بمناس��بة الذكرى 
العش��رين لتأس��يس المجلس األعل��ى للمرأة، 
باعتب��اره نقلة تاريخية نوعي��ة في تعزيز تقدم 
الم��رأة البحرينية، وإس��هاماتها الرائ��دة وطنيًا 
وعالميًا كش��ريك جدير ومتكافئ في المس��يرة 

التنموية الشاملة والمستدامة.
وعّبر ع��ن أصدق التهان��ي والتبريكات وخالص 
الش��كر والتقدير لصاحبة السمو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس 
األعلى للم��رأة قرينة عاهل البالد المفدى بهذه 

المناسبة الوطنية الغالية، مثمنًا جهود سموها 
المثمرة.

وأك��د اعت��زاز اإلع��الم الوطني بإب��راز اإلنجازات 
المتمي��زة للمجل��س عل��ى م��دى عقدي��ن في 
دع��م تقدم المرأة ودم��ج احتياجاتها في برامج 
التنمي��ة ف��ي إط��ار م��ن المس��اواة والعدال��ة 
والتنافس��ية وتكافؤ الفرص بين الجنسين وفقًا 
للدس��تور والرؤية االقتصادي��ة 2030، وبرنامج 

عمل الحكومة.
الس��امية  الملكي��ة  التوجيه��ات  أن  وأوض��ح 
ومب��ادرات المجل��س األعل��ى للم��رأة برئاس��ة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة عززت من 
االس��تقرار األسري والمجتمعي وممارسة المرأة 
حقوقها ومش��اركتها بج��دارة في دع��م الحياة 

الديمقراطية.

ولفت إل��ى تقلدها أرف��ع المناص��ب التنفيذية 
والدبلوماس��ية  والقضائي��ة  والتش��ريعية 
واإلعالمية، ومشاركتها في سوق العمل بنسبة 
55% ف��ي القط��اع الحكومي و35% ف��ي القطاع 
الخ��اص، وتضحياتها المش��رفة ف��ي الصفوف 
األمامي��ة لفري��ق البحرين ف��ي مواجهة جائحة 
فيروس كورونا، ومساندتها للمبادرة اإلنسانية 
للمجلس األعلى للمرأة »متكاتفين ألجل سالمة 

البحرين«.
وأك��د وزي��ر اإلعالم ح��ق البحرين ف��ي أن تفخر 
بإنجازاته��ا الوطنية الرائدة على مدى عش��رين 
عام��ًا ف��ي العم��ل النس��ائي المؤسس��ي من��ذ 
تأس��يس المجل��س األعل��ى للم��رأة، وأن تعتز 
بالس��جل المش��رف للمرأة البحريني��ة في وطن 

معطاء، وبلوغها مكانة مرموقة عالمية.

 وزيرة الصحة: البحرينية 
ضمن الصفوف األولى 

واستطاعت تحقيق بصمة تميز
أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن المرأة البحرينية استطاعت 
تحقي��ق بصمة تمي��ز ونجاح محلي��ة وعالمية من خ��الل عملها 

ضمن طواقم الصفوف األولى لمواجهة جائحة كورونا.
وبمناسبة ذكرى مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس األعلى 
للم��رأة وصدور األمر الس��امي عن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
رق��م )44( ف��ي 22 أغس��طس 2001م، لترؤس صاحبة الس��مو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد 
المف��دى حفظها اهلل المجل��س األعلى للم��رأة، تقدمت الصالح 
بالتهاني والتبريكات إلى صاحبة الس��مو رئيسة المجلس األعلى 

للمرأة بمناسبة تأسيس المجلس.
وأعربت عن عظي��م تقديرها وامتنانها للدور الريادي الذي يقوم 
ب��ه المجلس األعلى تج��اه المرأة، مؤكدًة أن المجلس برئاس��ة 
س��موها حفظه��ا اهلل ورعاها لطالم��ا عمل بكل ج��دارة وكفاءة 
واقتدار في تعزيز مفهوم تكافؤ الفرص وتقديم ش��تى الخطط 
واإلس��تراتيجيات والبرام��ج المتقدم��ة لتعزي��ز مكان��ة الم��رأة 
وتحقي��ق مكاس��ب رائ��دة تتجلى م��ن خاللها أه��داف المجلس 
األعلى للمرأة وسلس��لة إنجازاته العديدة التي تحققت بكل فخر 
واعتزاز في ظ��ل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة ملك البالد 
المفدى حفظه اهلل. وأكدت وزيرة الصحة بهذه المناسبة الطيبة 
أن التميز والريادة اللذي��ن حققتهما المرأة البحرينية على مدى 
عش��رين عامًا مضت في كافة القطاعات التنموي��ة إنما يأتيان 
بفضل الدعم المتواصل والالمحدود للمرأة البحرينية واالهتمام 
المتنام��ي بتقدمها ومنحها مجمل الف��رص المتاحة والممكنة 
أم��ام تفعيل دوره��ا ومش��اركتها في مس��يرة البن��اء والتنمية 
الش��املة ف��ي مملكة البحري��ن الغالي��ة. وثمنت الدع��م الكبير 
والمس��تمر الذي تحظ��ى به المرأة البحريني��ة والرعاية الكريمة 
م��ن لدن صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه، وال��ذي أثمر عنه وصول المرأة 
البحريني��ة إل��ى مناص��ب قيادية ومراك��ز متقدمة عل��ى مختلف 
األصع��دة محليًا ودوليًا، وذلك بفض��ل هذا الدعم واالهتمام من 
القيادة الحكيمة، ما يش��كل حاف��زًا ودافعًا أمام تقديم مزيد من 
الجهود الوطنية المخلصة لتقدم وتطور وازدهار مس��يرة العطاء 

بمملكة البحرين بكافة المجاالت.

وزير الخارجية: »األعلى للمرأة« يقدم مبادرات بناءة
أك��د وزير الخارجي��ة الدكتور عبداللطي��ف الزياني الدور البّن��اء الذي يقوم به 
المجلس األعل��ى للمرأة والمس��اعي الحثيثة التي يبذله��ا للنهوض بالمرأة 
البحرينية من خالل العديد من المبادرات البناءة واإلس��تراتيجيات المدروسة 
والمشاريع الطموحة التي فتحت أمام المرأة البحرينية فرص العمل في كافة 
المج��االت والميادين، وهيأت لها مكانة رفيعة في المجتمع، وأس��همت في 
تطوي��ر المنظومة القانونية التي تكفل المس��اواة التامة وعدم التمييز بين 
الرجل والمرأة في مجال العمل، ما مكن المرأة من أن تصبح شريكًا فاعاًل في 

مسيرة التنمية بمختلف قطاعاتها.
وأش��اد بما تحظى ب��ه المرأة البحريني��ة دائمًا من دعم ومس��اندة من لدن 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، حفظه 
اهلل ورعاه، وما توليه الحكومة الموقرة برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، حفظه اهلل، 
من رعاية واهتمام بشؤون المرأة البحرينية إلشراكها في المسيرة التنموية 
الش��املة، انطالقًا م��ن المبادئ التي ن��ص عليها دس��تور المملكة وميثاق 

العمل الوطني وبرنامج الحكومة.
وأعرب الوزير عن اعتزاز أبناء الوطن باحتفال المملكة بمناسبة مرور عشرين 
عامًا على تأس��يس المجلس األعلى للمرأة، برئاس��ة صاحبة الس��مو الملكي 
األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليفة، قرينة جاللة الملك المفدى رئيس��ة 

المجلس األعلى للمرأة، حفظها اهلل.
وأوض��ح أنها مناس��بة مهمة نس��تذكر فيها ب��كل فخر ما حظيت ب��ه المرأة 
البحريني��ة من رعاية ودعم، وما حققته بكل كفاءة واقتدار من إنجازات بارزة 

في كافة مجاالت العمل الوطني بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها المجلس 
األعلى للمرأة في سبيل توفير البيئة المناسبة المحفزة للمرأة البحرينية على 
المض��ي قدمًا لالرتق��اء بقدراتها وتحقيق تطلعاتها والمس��اهمة اإليجابية 
الفاعل��ة ف��ي نهضة الوط��ن وتقدم��ه وازدهاره. ون��وه بما حققت��ه المرأة 
البحريني��ة في مجال العمل الدبلوماس��ي من تقدم وتطور، وما تقوم به من 
دور بارز س��واء في عملها الدبلوماس��ي بالوزارة أو في البعثات الدبلوماسية 
ف��ي الخارج، وما تبوأته من مناصب دبلوماس��ية مرموقة على صعيد العمل 
الدبلوماس��ي الوطني والعمل السياس��ي في المنظمات الدولية المتخصصة 
في مختلف الش��ؤون، مؤكدًة جدارتها وكفاءته��ا العالية، ممثلة وطنها خير 

تمثيل.
وأشاد بالجهود التي تقوم بها لجنة تكافؤ الفرص في وزارة الخارجية لضمان 
تطبي��ق المس��اواة والعدالة في الف��رص الوظيفي��ة، وتوفير الدع��م الالزم 
للعامالت في الوزارة من دبلوماس��يات وإداري��ات، والعمل على إعداد قيادات 
مؤهلة ومدربة تدريبَا عاليًا لتمكينها من االنخراط في العمل الدبلوماس��ي 

واإلداري لتمثيل مملكة البحرين في الداخل والخارج.
وأك��د أن ال��وزارة س��تواصل بذل كاف��ة الجهود م��ن أجل النه��وض بالمرأة 
العاملة في الوزارة واالرتقاء بقدراتها، وتمكينها من تولي مختلف المناصب 
الدبلوماس��ية واإلدارية، وإش��راكها في تنفي��ذ السياس��ة الخارجية لمملكة 
البحري��ن انطالقًا من التوجيهات الس��امية والرؤية الحكيمة لصاحب الجاللة 
الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه، الداعم األول للمرأة البحرينية والمساند لكل 

الجهود الرامية إلى النهوض بالمرأة.

 وزير الصناعة: البحرينيات 
يصدرن منتجات بـ10 ماليين دوالر

أك��د وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة زاي��د الزياني أن 
»ص��ادرات البحري��ن« و»المجلس األعلى للمرأة« كش��فا عن 
أن إجمالي التس��هيالت التي حصلت عليها صاحبات األعمال 
ومش��اريع البحريني��ات لتصدير خدماته��ن ومنتجاتهن إلى 
األس��واق الدولي��ة وص��ل إل��ى 10.23 ماليي��ن دوالر )نحو 4 

ماليين دينار(.
ورفع إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، وإلى مقام 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء حفظ��ه اهلل، وإلى مقام صاحبة 
السمو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
عاهل البالد المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة حفظها 
اهلل، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال مملكة 

البحرين بذكرى تأسيس المجلس األعلى للمرأة.
وقال الزياني إنه منذ هذه االنطالقة التاريخية منذ عش��رين 
س��نة حققت الم��رأة البحرينية العديد من اإلنجازات ش��ملت 
كافة المجاالت دون استثناء، بل تخطى إنجازها حدود الوطن 
ووصلت إلى العالمية وتقلدت العديد من المراكز والمناصب 
وواجهت جميع التحديات بكل ج��دارة، بفضل الجهود النيرة 
والدع��م الدائ��م والحكيم من ل��دن صاحبة الس��مو األميرة 
س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليف��ة حفظها اهلل، وال��ذي يأتي 
بفض��ل إيمانها بقدرة المرأة البحرينية وش��راكتها المهمة 

والرئيسية في رسم مستقبل البحرين الزاهر.
وأضاف أن اإلنجازات والنجاحات غير المسبوقة والتي حققتها 
الم��رأة عل��ى مدى عقدين م��ن الزمن ال يمك��ن حصرها في 
س��طور، حي��ث إن اإلنج��ازات ش��ملت جميع المج��االت، األمر 
الذي يعك��س الطموح والعزيمة لخوض مزي��د من التجارب 
الجديدة للمرأة البحرينية والتي جاءت لتؤكد دائمًا أن المرأة 
البحرينية قوية وطموحة وتسعى لتحقيق مزيد، والتي عملت 
وثاب��رت وس��طرت نجاحاتها عل��ى صفحات تاري��خ البحرين 
الزاخ��ر باإلنجازات. وقال: »إننا في الوزارة إذ نقدر عاليًا جهود 
المجلس األعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة قرينة عاه��ل البالد المفدى 
رئيس��ة المجل��س األعل��ى للم��رأة حفظها اهلل، ف��ي تقديم 
كافة اإلس��تراتيجيات النموذجية لالرتق��اء بالمرأة البحرينية 
وتمكينها لتكون شريكًا أساسيًا في التنمية الوطنية، نسعى 
لتقدي��م مزيد تحقيقًا لرؤى وتطلعات قيادة وحكومة مملكة 

البحرين الغالية«.

 حميدان: 48٪ نسبة توظيف 
اإلناث من إجمالي المتوظفين الجدد

أك��د وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان أن الوزارة تمكنت من رفع 
نس��بة اإلناث في عمليات التوظيف من 25% قبل 4 أعوام إلى 48% من إجمالي 
المتوظفين الجدد من المواطنين في القطاعين الخاص والعام 2020، في حين 
بلغت نس��بة صاحبات المش��روعات المنزلية من النساء من إجمالي المنتسبات 
في برنامج »خطوة »للمش��روعات المنزلية« التابع لل��وزارة الرامي إلى تمكين 

المرأة اقتصاديًا %78.
ورفع الوزير التهاني والتبريكات إلى صاحبة الس��مو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة قرينة جاللة الملك المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة، 

حفظها اهلل، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس المجلس األعلى للمرأة.
وأك��د أن المجل��س يمث��ل نموذج��ًا رائدًا خ��رج إل��ى العالمية في مجال رس��م 
السياس��ات ووضع الخط��ط وتنفي��ذ البرامج لتحقي��ق األه��داف والغايات ذات 
العائد االقتص��ادي واالجتماعي والثقافي للمرأة واألس��رة البحرينية، من خالل 
تنفيذ اإلس��تراتيجية الوطنية المعنية بالمرأة البحرينية، والبرامج التي طرحها 
المجل��س منذ تأسيس��ه، وهو م��ا انعكس إيجاب��ًا على واقع الم��رأة البحرينية، 
وأس��هم في تعزيز موق��ع مملكة البحرين على خريط��ة دول العالم الرائدة في 

مجال دعم المرأة وتمكينها.
وأوض��ح حميدان أن إس��تراتيجيات وبرام��ج المجلس األعلى للم��رأة نجحت في 
دع��م وتمكين المرأة البحرينية ف��ي جميع المجاالت، ما مكنها من إثبات دورها 

وحضوره��ا الناج��ح والمميز بكل كف��اءة واقتدار ف��ي جميع المحاف��ل المحلية 
والعربي��ة والدولية، بفضل الدعم الالمح��دود من حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، ومس��اندة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء حفظ��ه اهلل، والقيادة المثل��ى من قبل صاحبة الس��مو الملكي 
األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حفظها اهلل، التي سطرت حروفًا من نور 
عبر 20 عامًا منذ صدور األمر الس��امي رقم )44( لس��نة 2001 بإنش��اء المجلس 
األعل��ى للم��رأة. وقال: »ال ش��ك أن الرعاية الملكية الس��امية الحتفاء المجلس 
األعلى للمرأة للعام 2021 بمناس��بة يوم المرأة البحرينية والمتزامنة مع مرور 
20 عامًا على تأسيسه، والذي سيعقد تحت عنوان »المرأة البحرينية في التنمية 
الوطنية.. مس��يرة ارتقاء في وطن معطاء«، لرس��الة واضحة تؤكد اس��تمرارية 
الدع��م الملكي الس��امي والمبارك للم��رأة البحرينية، والرغب��ة الصادقة في أن 
تواص��ل تحقيق مزيد من اإلنجازات عبر خوض كافة المجاالت التنموية في هذا 
الوطن المعطاء«. وأكد أن الوزارة ماضية في مس��اعيها وشراكتها مع المجلس 
األعلى للمرأة، لتحقيق مزيد من المنجزات في مجال تقدم المرأة البحرينية على 
مختلف األصعدة االقتصادية واالجتماعية، وذلك بإطالق المبادرات المش��جعة 
عل��ى دمج اإلناث في س��وق العمل واس��تثمار طاقاتهن في دف��ع عجلة اإلنتاج 

والتنمية ونهضة بلدنا العزيز.

وزير المواصالت: »األعلى للمرأة« 
كشف طاقات نسائية خالقة 

في مختلف المجاالت
رف��ع وزي��ر المواص��الت واالتص��االت كم��ال أحم��د التهاني 
والتبريكات إلى مقام صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة 
بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة رئيس��ة المجل��س األعل��ى للمرأة 
بمناس��بة مرور 20 عامًا على تأسيس المجلس األعلى للمرأة، 
الذي يعتب��ر نموذجًا رائع��ًا لجهود المرأة البحرينية، كش��ف 
عن طاقات نس��ائية خالقة في مختلف المجاالت استحقت كل 
االحترام والتقدير، وجعل من إنجازات المرأة البحرينية واجهة 

حضارية لمملكتنا الغالية ومحط أنظار الجميع.
وأك��د أن��ه بفضل من اهلل وجه��ود صاحبة الس��مو وعطائها 
ودعمه��ا المتواصل، ثّبت المجلس األعل��ى للمرأة أركانه في 
بالدنا، وأضحى بما يحمله من رؤية انطالقة للمرأة البحرينية 
ف��ي مختلف المجاالت، ش��اكرًا جهود صاحبة الس��مو الملكي 
األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليف��ة، وجميع العاملين في 
المجل��س، مؤكدًا التعاون الدائم مع كل ما من ش��أنه رفعة 

ورقي مملكتنا الغالية.

 خالد بن أحمد: »األعلى للمرأة« 
أخذ على عاتقه رسالة النهوض بالمرأة

للش��ؤون  المل��ك  جالل��ة  مستش��ار  رف��ع 
الدبلوماس��ية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليف��ة التهان��ي والتبري��كات إلى حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
وإل��ى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه اهلل وإلى صاحبة السمو الملكي 
األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة 
عاهل البالد المفدى رئيس��ة المجلس األعلى 
للم��رأة حفظها اهلل؛ وذلك بمناس��بة الذكرى 

العشرين إلنشاء المجلس األعلى للمرأة.
وأشاد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 

بالرعاي��ة الدائمة والدعم الالمحدود من لدن 
عاهل الب��الد المفدى، واالهتم��ام الكبير من 
قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء بالمرأة، ما مك��ن من تنفيذ 
الرؤى والمبادرات الطموحة لصاحبة الس��مو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
التي أوصلت المرأة البحرينية إلى مس��تويات 
متمي��زة م��ن التق��دم واالزده��ار، وجعلتها 
ق��ادرة على تب��ّوء كاف��ة المناص��ب المحلية 
والدولية ب��كل اقتدار وأكدت حضورها وعززت 
إسهاماتها في مختلف المحافل العالمية، كما 
مكنت مملكة البحرين من أن ترس��ي نموذجًا 
ملهمًا في تمكين وتقدم المرأة ودورها البّناء 

في مسيرة النهضة والرخاء.
وأعرب الش��يخ خالد بن أحمد ب��ن محمد عن 
اعتزازه بمناس��بة الذكرى العشرين لتأسيس 
المجل��س األعل��ى للم��رأة كمؤسس��ة وطنية 
رائدة برئاس��ة صاحبة السمو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليف��ة أخذت على 
عاتقه��ا رس��الة النهوض بالم��رأة وإنجاز كل 
م��ا يعزز دوره��ا ويحقق تطلعاتها في ش��تى 

المجاالت.
كما بعث الش��يخ خال��د بن أحم��د بن محمد 
آل خليف��ة برقي��ة تهنئة إلى هال��ة األنصاري 
األمين العام للمجلس األعلى للمرأة بمناسبة 

الذكرى العشرين إلنشاء المجلس.
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أشاد بمضامين التصريح الملكي السامي بمناسبة نجاح الموسم

 رئيس األمن العام: نجاح عاشوراء 
استند إلى تفعيل الشراكة المجتمعية

أك��د رئيس األم��ن الع��ام الفريق 
ط��ارق الحس��ن، أن نج��اح موس��م 
عاش��وراء هذا العام، ج��اء محصلة 
للتعاون والتنس��يق بي��ن الجهات 
المعني��ة والش��راكة المجتمعي��ة 
الت��ي تجس��دت ف��ي أروع صورها 
بالمس��ؤولية  وااللت��زام  والوع��ي 

الوطنية التي تحلى بها الجميع.
وعبر ع��ن اعت��زازه وتقدي��ره لما 
تضمنه التصريح الملكي الس��امي 
بمناس��بة نجاح الموسم، من قيم 
وطني��ة رفيع��ة ومبادئ إنس��انية 

قويمة، أكدت أن البحرين س��تبقى 
وعزيم��ة  المتحض��ر  بنموذجه��ا 
إرادته��ا الوطنية، مرجعًا إنس��انيًا 
ف��ي ممارس��ة الحري��ات الديني��ة 

واحترام التعددية المذهبية.
الملكي��ة  الرعاي��ة  أن  وأوض��ح 
الس��امية من لدن حض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، حفظه 
والمتابع��ة  والدع��م  ورع��اه،  اهلل 
الحثيث��ة لصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 

ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، 
حفظه اهلل، وقيادة س��موه لفريق 
البحرين الوطن��ي لمكافحة جائحة 
كورونا )كوفي��د�19(، كان له األثر 

البالغ في إنجاح موسم عاشوراء.
وأض��اف أن الجه��ود األمنية خالل 
موس��م عاش��وراء، ج��اءت ضم��ن 
منظومة وطنية من األداء والعطاء 
المتمي��ز، مثمن��ا توجيه��ات وزير 
الداخلي��ة ومتابعت��ه عل��ى م��دار 
الس��اعة ودعم��ه الدائ��م لكاف��ة 
األمنية، حيث استندت  االحتياجات 

عل��ى  المناس��بة  تأمي��ن  جه��ود 
المجتمعي��ة،  الش��راكة  تفعي��ل 
كمب��دأ أس��اس وفكر مس��تنير في 
إرساء قواعد االستقرار وفق منظور 

مجتمعي متقدم.
وأوض��ح أن التع��اون ال��ذي أبدته 
الرس��مية  المعني��ة  األط��راف 
رج��ال  بينه��ا  وم��ن  واألهلي��ة، 
المآتم  والقائم��ون عل��ى  الدي��ن 
ومرتادوها، كان ل��ه دور مهم في 
إنجاح المناس��بة من خ��الل تعزيز 
االحترازي��ة  باإلج��راءات  االلت��زام 

المق��ررة لمكافح��ة جائحة كورونا 
)كوفي��د�19( والت��ي أقره��ا فريق 

البحرين الطبي.
وأكد رئيس األمن العام أن موسم 
عاش��وراء هذا العام، يأتي في ظل 
الظروف الصحية االستثنائية التي 
يم��ر به��ا العال��م والمتمثلة في 
تفشي جائحة كورونا )كوفيد�19(، 
ولذل��ك كان التحدي ف��ي االلتزام 
باإلجراءات االحترازية التي تضمن 
س��المة الجمي��ع، وه��و م��ا تحقق 

بفضل وعي والتزام الجميع. طارق الحسن

 مسؤولو مآتم: مستوى الوعي 
المجتمعي ساهم في إنجاح عاشوراء

أكد مسؤولو مآتم أن مستوى الوعي 
وااللت��زام  والتنظي��م  المجتمع��ي 
المس��ؤول من رجال الدين والخطباء 
والمعزين، س��اهم كثي��رًا في إنجاح 
موس��م عاش��وراء هذا العام وخاصة 

فيما يتعلق باالحترازات الوطنية.
وأش��اد رئيس مأتم ب��ن رجب عضو 
الهيئ��ة العامة للمواكب الحس��ينية 
فيص��ل بن رج��ب بالكلم��ة الملكية 
الجاللة  لحض��رة صاح��ب  الس��امية 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى حفظ��ه اهلل 
ورعاه، بمناسبة ختام موسم عاشوراء 

هذا العام.
وق��ال: »إن م��ا يولي��ه جاللت��ه على 
ال��دوام من دع��م ورعاي��ة واهتمام 
إلحي��اء ه��ذه المناس��بة العظيم��ة 
ودعم��ه المعهود للش��عائر الدينية 
والمآتم الحس��ينية ه��و مصدر فخر 
واعت��زاز لكافة أبناء ش��عب البحرين 
لم��ا ينعم��ون به م��ن الحري��ة في 
ممارس��ة الش��عائر الدينية، في ظل 
العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى، 

حفظه اهلل ورعاه«.
واالمتن��ان  التقدي��ر  الش��كر  ورف��ع 
إلى مق��ام جاللة المل��ك حفظه اهلل 
ورع��اه على ما تفضل به جاللته من 

توجيهات كريمة لجميع المؤسسات 
واألجهزة الحكومية واألهلية بتوفير 
والدع��م  والتس��هيالت  الخدم��ات 
الش��عائر  إقام��ة  عل��ى  للحف��اظ 
الحس��ينية، م��ع األخ��ذ باإلج��راءات 
االحترازي��ة الطبية الت��ي أوصى بها 
الفريق الوطني الطبي، والذي يعمل 
ف��ي إط��ار فري��ق البحري��ن بقي��ادة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء، حفظه اهلل.
وثمن بن رجب الجهود المش��هودة 
م��ن وزارة الداخلي��ة بمتابع��ة م��ن 

الفريق أول معالي الش��يخ راش��د بن 
عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية ووزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، 
ومحافظ العاصمة الشيخ هشام بن 
عبدالرحمن آل خليفة، ومجلس إدارة 
األوق��اف الجعفري��ة، وكافة األجهزة 
والمؤسس��ات الحكومي��ة عل��ى م��ا 
قدمت��ه من تس��هيالت لتوفير كافة 
الالزم��ة إلحي��اء ذكرى  االحتياج��ات 

عاشوراء الخالدة.
وأش��اد بمس��توى الوعي المجتمعي 
المس��ؤول من  وااللتزام  والتنظي��م 
رج��ال الدي��ن والخطب��اء والمعزين، 

األم��ر الذي س��اهم كثيرًا ف��ي إنجاح 
موسم عاش��وراء هذا العام، وخاصة 
فيما يتعل��ق باالحت��رازات الوطنية، 
وه��و األم��ر ال��ذي يعزز م��ن مكانة 
البحرين في حماي��ة ورعاية الحريات 
الدينية وممارسة الشعائر المقدسة، 
معربًا عن تقديره لكافة فرق العمل 
الميداني��ة والمتطوعي��ن في جميع 
مناطق البحرين عل��ى ما قدموه من 
عمل مخلص للحد من انتشار جائحة 

كورونا.
فيما أش��ارت أستاذة التاريخ بجامعة 
البحرين ورئيس��ة جمعي��ة البحرين 

الدكتورة شرف  الثقافية  االجتماعية 
المزع��ل إل��ى أن م��ا نوه ب��ه حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، بما 
تجلى لجاللت��ه من مدى الوعي الذي 
أظهره الش��عب البحريني ف��ي أثناء 
مراسم عاش��وراء، وما أبدته الجهات 
الحكومية من تنس��يق للحفاظ على 
الس��المة وعلى الحريات التي تعهد 
جاللت��ه بحمايته��ا، مواق��ف تع��زز 
المواطنة وتنم��ي الوالء بين القيادة 

والشعب.
وأكدت نائبة رئيس مأتم الفاطميات 

س��لمى الحايك��ي أن جه��ود جالل��ة 
المل��ك المفدى ف��ي متابعة تطبيق 
اإلج��راءات الصحي��ة الص��ادرة ع��ن 
الفريق الوطني والتأكد من تطبيقها 
بالشكل المرس��وم لها، أسهمت في 
إخراج موسم عاش��وراء نموذجًا راقيًا 
وممي��زًا بكل ما تحمل��ه الكلمة من 
معن��ى، وال س��يما تلك الممارس��ات 
التي يمكن أن تسبب الضرر وانتقال 

الجائحة.
بتعليم��ات  االلت��زام  أن  وأوضح��ت 
وبكاف��ة  الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق 
اإلجراءات الهادفة للتصدي لفيروس 
إحياء ش��عيرة عاش��وراء،  كوروناعند 
أدى إلى نجاح هذا الموس��م بتكاتف 
الجمي��ع بتطبي��ق ه��ذه اإلج��راءات 

االحترازية.
في حي��ن أعرب ممث��ل مجلس إدارة 
مأت��م الطويلة في قرية بوري، الحاج 
أحم��د س��لمان التللي عن إش��ادته 
برعاية وإشادة جاللة الملك المفدى، 
بمختل��ف الجهود الكبي��رة التي قام 
بها رؤس��اء المآتم واللجان المشرفة 
والمتطوعون للش��عائر الدينية وأن 
نجاح موس��م عاش��وراء تجس��يد لما 
ننع��م به ف��ي مملكتن��ا الغالية من 

وحدة وتالحم بين الجميع.

شرف مزعل سلمى الحايكيفيصل بن رجب أحمد التللي

سفير الخير بالمؤسسة الملكية 
يزور األسر ويطمئن عليهم

ق��ام س��فير الخير بالمؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية 
الطالب عبدالرحمن الش��يخ، بزيارة إلى منازل عدد من األس��ر 
المنتسبة للمؤسسة، بهدف اإلطمئنان على طالب المؤسسة 
وتلمس احتياجاتهم عن قرب، في ظل الظروف التي نعيشها 
ج��راء جائح��ة كورون��ا )كوفي��د�19(، إل��ى جان��ب ب��ث األمل 

واإليجابية في نفوسهم.
وتأت��ي هذه الزي��ارة بناًء على المهام المناطة لس��فير الخير، 
حيث تم مسبقًا تعيين الطالب عبدالرحمن الشيخ سفير الخير 

في حفل خاص أقيم بالمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.

 الشيخ: اإلبداع واالبتكار في التسويق 
اإللكتروني ضرورة ملحة في ظل »كورونا«

دع��ا رج��ل األعمال وعض��و مجلس 
البحرين��ي  الس��عودي  األعم��ال 
إبراهيم عبداهلل الش��يخ إلى اإلبداع 
واالبت��كار ف��ي مج��االت التس��ويق 
اإللكتروني وذلك تماشيًا مع ظروف 
جائحة كورون��ا )كوفيد�19(، منوهًا 
إلى ض��رورة تطوير العم��ل ونموه 
واإلبداع في مجاالت الحلول المالية 
للقط��اع التج��اري، ألن ذل��ك األمر 
أصبح ضرورة ملحة في ظل الجائحة 

العالمية.
وقال الشيخ إن »البحرين لديها من 
اإلمكاني��ات ما يؤهله��ا إلى التميز 
ف��ي تلك المجاالت كم��ا أن الكوادر 
الوطنية تملك م��ن الخبرات الكثير 
ما يؤهلها إلى التميز واإلبداع األمر 
الذي يؤدي إلى النهوض باالقتصاد 
الوطني ما يصب ف��ي صالح الوطن 
والمواط��ن ف��ي ظ��ل ما تش��هده 
المملك��ة من نهض��ة حضارية في 
ظ��ل العهد الزاه��ر لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 

خليفة عاه��ل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه، وما تقدمه الحكومة من 
تس��هيالت بقي��ادة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ول��ي العه��د رئيس مجلس 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه«.
وذك��ر أن القي��ادة والحكومة وفرت 
لخل��ق  والتش��ريعات  القواني��ن 

بيئ��ة صحية لألعمال وه��ي قاعدة 
أساس��ية وس��ليمة وقوية من أجل 
الوطني عن  باالقتص��اد  النه��وض 
طريق تحريك عجلة السوق وتشجيع 

االستثمارات.
وأشار الش��يخ إلى أن ظروف جائحة 
كورونا)كوفي��د�19( تف��رض عل��ى 
الجمي��ع تطوي��ر قدراته ف��ي مجال 
التس��ويق اإللكتروني واالبتكار في 
للقطاع  المالي��ة  الحل��ول  مج��االت 
التجاري، مشددًا على أن القيادة في 
البحرين خلقت بيئة عمل صحية في 
جو اس��تثماري يس��مح بالتنافسية 
والتمي��ز، الفت��ًا إل��ى أن المملك��ة 
محمي��ة ببيئة أعمال تلف��ت أنظار 

العالم.
ودع��ا الش��يخ إل��ى إع��ادة خط��ط 
التسويق اإللكتروني بطريقة تثمر 
نتائ��ج إيجابي��ة، حي��ث إن الفت��رة 
المقبل��ة ال بد م��ن أن تتميز بروح 
الفك��ر المتمي��ز واإلب��داع الخ��الق 
واالبتكارات على كافة المس��تويات 

المتعلقة بالتج��ارة وتحريك عجلة 
السوق.

ونوه إلى ضرورة استغالل اإلنجازات 
الكبيرة التي تنعم بها المملكة في 
ظ��ل العهد الزاه��ر لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاه��ل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه، مبينًا أنه على الش��باب 
أن يتحل��ى ب��روح االبت��كار واإلبداع 
والتميز السيما وأن السوق البحرينية 
متاح��ة للجميع والحرك��ة التجارية 
تنتظ��ر م��ن ينخ��رط فيه��ا إلثبات 
وج��وده وطرح أف��كاره ومش��اريعه 
شريطة أن تتميز باإلبداع واالبتكار 

والتميز واالختالف.
حريص��ة  الحكوم��ة  أن  وأوض��ح 
على تلم��س تطلع��ات واحتياجات 
المواطني��ن ومراع��اة مصالحه��م، 
والس��عي الدائ��م والحثي��ث لتلبية 
طموحاتهم ودعم إس��هاماتهم في 
تعزيز النش��اط االقتصادي وتطوير 

االقتصاد الوطني.

إبراهيم الشيخ

براءة طبيبين من التسبب في وفاة مريضة بخطأ طبي
أيمن شكل «

برأت محكم��ة االس��تئناف الكبرى الجنائي��ة طبيبًا 
وطبيبة من تهمة التس��بب في وفاة مريضة بخطأ 
طب��ي، وألغت حكم حبس��هما مدة س��نة، مبينًة أن 
الطبيب ال يس��أل إال إذا ثبت خط��ؤه ثبوتًا ظاهريًا 
بصف��ة قاطعة ال ش��ك فيها، ودع��ت المحكمة إلى 
ت��رك مس��احة للطبيب حت��ى يمارس عمل��ه وأداء 

رسالته السامية وهو مطمئن.
وأش��ار المحامي إس��الم غنيم وكيل الطبيب إلى أن 
النيابة أس��ندت إل��ى موكله أن��ه وآخرين تس��ببوا 
بخطئه��م ف��ي م��وت المجن��ي عليها بس��بب خطأ 
طب��ي أدى إل��ى دخوله��ا ف��ي غيبوبة تس��ببت في 
توق��ف الوظائف الحيوي��ة لديها أدت إل��ى وفاتها، 
وقضت محكم��ة أول درجة بمعاقبته بالحبس مدة 
س��نة، إال أنه دفع بمخالفة الحك��م للقانون والخطأ 
في تطبيقه والفس��اد في االس��تدالل والقصور في 

التسبيب.
وأوضح أن الخطأ الطبي الذي تنعقد به مس��ؤولية 
الطبيب يتحدد في إط��ار التزامه ببذل عناية، ومن 
ث��م فالخطأ الطب��ي يقتض��ي تقصيرًا في مس��لك 
الطبي��ب، وعدم بذله العناية التي كان ليرعاها من 
هو في مس��تواه وفي ذات الظروف المحيطة وبذات 

اإلمكانات المتاحة له.
وأشار إلى نص المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 
7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب التي قننت 
مس��ؤولية الطبيب أنه يسأل عن الحالة التي وصل 
إليه��ا المري��ض إذا أهمل أو قصر ف��ي العناية به، 
ولم يبذل كل ما يس��تطيع م��ن جهد وحذق وحيطة 
في تش��خيص المري��ض ووصف العالج المناس��ب 
له ومباش��رته طبيب��ًا في مس��تواه الطبي وجد في 
مث��ل ظروفه، ما يوجب عل��ى الطبيب في العمليات 

الجراحية مراعاة حالة المريض.
وأش��ارت المحكم��ة في حيثي��ات الحكم إل��ى أنه ال 

تقوم مسؤولية الطبيب بمجرد وقوع الخطأ وحدوث 
الض��رر، بل يجب أن تتوافر عالقة الس��ببية بينهما 
بمعنى أن ينش��أ الضرر نتيجة الخط��أ الذي ارتكبه 
المس��ؤول، وال يقع الض��رر الذي يصي��ب المريض 
نتيجة خطأ الطبيب وحده؛ إذ قد تساهم عدة عوامل 
أخ��رى، األم��ر الذي يترت��ب عليه انتفاء مس��ؤولية 

الطبيب نتيجة تدخل تلك العوامل.
وأضاف��ت أن الثابت م��ن أوراق الدع��وى أن اللجنة 
الطبية لتقرير األخطاء الفنية لم يتوصل إلى معرفة 
الس��بب الرئيس��ي لوف��اة المجني عليه��ا، وخاصة 
كونها واعية وقت خروجها م��ن غرفة اإلفاقة، كما 
لم تبين األوراق خطأ الطبيب الذي يمكن محاسبته 
عليه، األمر الذي يتعين عليه إلغاء الحكم المستأنف 

والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقالت المحكمة إن مهنة الطب تس��تلزم ترك قدر 
معين م��ن االس��تقالل للطبيب والعمل تتناس��ب 
وحري��ة المهنة، بحيث ينظر إلى كل حالة على حدة، 

ويك��ون له حق المفاضلة بين األس��اليب المختلفة 
ليختار وسيلة العالج التي يراها مناسبة للحالة بين 

يديه.
وأوضح��ت أن مس��ؤولية الطبيب تث��ار إذا ثبت أنه 
لم ي��ؤد عمله الجراحي وفقًا ألص��ول علمية مقررة 
او خالفها، وبالتالي يكون الطبيب مس��ؤواًل بحسب 
تعم��ده العم��ل، ونتيجة تقصي��ره، أم��ا أن التزام 
الطبيب بأداء عمل��ه وفق األصول العلمية والثابتة 
فال مس��ؤولية عليه أي��ًا كانت نتيج��ة عالجه؛ إذ ال 
يضمن للمريض الش��فاء، بل يلت��زم ببذل العناية 

الكافية بحسب ما استقرت عليه أحكام القضاء.
وأضاف��ت المحكم��ة أن القضاء مس��تقر على قبول 
وج��ود قدر ض��روري من المخاط��ر مرتبط بطبيعة 
التدخل الجراحي إلجراء العملي��ة الجراحية، فإن لم 
تنج��ح العملي��ة الجراحية بالرغم من ب��ذل العناية 
المطلوبة وااللتزام باألصول الطبية الثابتة فإنه ال 

مسؤولية على الطبيب تجاه المريض.
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 »المهن الصحية«: اعتماد 
نتائج تقييم 23 مؤسسة صحية

رفعت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحي��ة تقريره��ا الثان��ي حول نتائ��ج تطبيق 
االعتم��اد الوطن��ي للمؤسس��ات الصحية، حيث 
اعتمد مجلس الوزراء نتائج تقييم 23 مؤسس��ة 
صحي��ة تش��مل 17 مؤسس��ة صحي��ة جدي��دة، 
باإلضاف��ة إل��ى إع��ادة تقيي��م 3 مستش��فيات 
ومركزي��ن صحيي��ن ف��ي المرحل��ة الثانية من 

التقييم، وذلك عن عامي 2019 و2021.
وأّك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة الدكتورة 
مري��م الجالهم��ة أّن برنامج االعتم��اد الوطني 
للمؤسس��ات الصحي��ة يأت��ي ف��ي إط��ار حرص 
البحري��ن عل��ى تعزي��ز منظوم��ة الرقاب��ة على 
المؤسس��ات الصحية ف��ي المملك��ة وفق أعلى 
معايي��ر الج��ودة العالمية، حيث يمث��ل برنامج 
االعتماد إحدى األولويات اإلس��تراتيجية الواردة 
ف��ي الخط��ة الوطني��ة للصح��ة للفت��رة 2016 
-2025، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، 
منّوهًة إلى أّن هذا االعتماد يعّد حجر األس��اس 
لتفعيل برنامج الضم��ان الصحي الوطني الذي 

تعتزم المملكة تطبيقه.
وش��ددت على أنه إضافًة إلى التزام المؤسس��ة 
المعتم��دة بالمعايي��ر المح��ددة المدرجة لكل 
خدم��ة م��ن الخدم��ات، يج��ب عليه��ا أن تثبت 
لفريق المسح أن لديها سياسات وأنظمة فعالة 
لضمان اس��تمرار تطبيق المعايي��ر خالل فترة 

االعتماد.
وأك��دت أّن الهيئ��ة تنفذ برنام��ج االعتماد من 
خالل إجراء زيارات مسحية من قبل مدققين من 
ذوي الخبرة العالية الذين تم تدريبهم من قبل 
المركز الس��عودي العتماد مؤسس��ات الرعاية 
الصحي��ة، والذي��ن يمكنه��م تقديم المش��ورة 
بش��أن عمليات ضمان الج��ودة من خالل عملية 

االعتماد وتبادل أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف��ت أّن اعتم��اد مجل��س ال��وزراء نتائ��ج 
التقري��ر الثان��ي العتماد المؤسس��ات الصحية 
يؤّكد أهمي��ة الُمضي ُقدمًا ف��ي عملية مراقبة 
تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية بمملكة 
البحري��ن واقتراح تطويرها، بما يضمن الكفاءة 
العالية والسالمة والسرعة الالزمة والفاعلية في 
تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي 
أو القطاع الخ��اص، حيث تع��د الهيئة الوطنية 
لتنظي��م المهن والخدم��ات الصحية هي الجهة 
المنوط بها قانونًا إج��راء عملية التقييم لكافة 

المؤسسات الصحية المرخصة في المملكة.
وأش��ارت إلى أن عملية االعتماد تشمل التقييم 
الذات��ي والتقيي��م الخارجي وعملي��ة المراجعة 
المستخدمة من قبل مؤسسات الرعاية الصحية 
إلجراء تقييم دقيق لمستوى أدائها فيما يتعلق 
بالمعايير المعمول بها وتنفيذ س��بل التحسين 

المستمر لنظام الرعاية الصحية.
وبين��ت أن تقرير الهيئة كش��ف ع��ن حصول 3 
مراكز طبية على أعلى فئة من االعتماد »الفئة 
الماس��ية« بتحقيق أكثر من 95% من المعايير، 
بينما حصلت 4 مراكز طبية على الفئة البالتينية 
من االعتماد بنسبة 90% إلى 94% من المعايير، 
كم��ا حصل��ت عش��رة مراك��ز طبية عل��ى الفئة 
الذهبية من االعتماد بنس��بة 80% إلى 89% من 
المعايير المطلوبة، وحصل مركزان طبيان على 
الفئ��ة الفضية م��ن االعتماد بنس��بة 70% إلى 

79% من المعايير.
وقال��ت: »إن نتائ��ج التقيي��م للمراك��ز الطبية 
أس��فرت ع��ن تحقي��ق 19 مرك��زًا م��ن المراكز 
الخاضع��ة للتقييم اس��تيفاًء كاماًل في 78% من 
المعايير، بينما تم اس��تيفاء 17% من المعايير 
اس��تيفاًء جزئي��ًا، ول��م يت��م اس��تيفاء 4% م��ن 

المعايير المطلوبة«.

وأظه��ر تحليل المعايير األساس��ية أن المعايير 
غير المستوفاة والتي ش��ّكلت نسبة 4% تمثلت 
ف��ي معايير الطاق��م الطبي، حي��ث إّن 57% من 
المعايير لم تتحقق بشكل ُمرٍض، تليها الجودة 
وس��المة المرضى بنس��بة 42% وإدارة المرافق 

والسالمة بنسبة %32.
وبي��ن التقيي��م أن المعايير المس��توفاة جزئيًا 
كانت في الجودة وسالمة المرضى بنسبة %28، 
والحوكم��ة 19%، ومكافحة العدوى 19%، وإدارة 

المرافق والسالمة بنسبة %18.
وفيم��ا يتعّل��ق بنتائ��ج تقيي��م المستش��فيات 
كش��فت س��عادتها ع��ن أّنه ت��م ف��ي المرحلة 
الثانية اعتماد مستش��فى واح��د وإعادة تقييم 
3 مستشفيات، وقد حقق مستشفيان أعلى فئة 
من االعتماد )الفئة الماس��ية( بتحقيق أكثر من 
95% من المعايير، بينما حصل مستشفيان على 
الفئ��ة الذهبية م��ن االعتماد بنس��بة 80% إلى 

89% من المعايير.
أظه��رت  التقيي��م  تحلي��ل  نتائ��ج  أّن  وأّك��دت 
اس��تيفاًء كاماًل ل�86% من المعايي��ر في أربعة 
مستش��فيات، و12% م��ن المعايي��ر اس��توفيت 
جزئيًا، بينما 1% فقط من المعايير لم تس��توف 

في المستشفيات األربعة.
وأظهر تحليل المعايير األساسية أن حاالت عدم 
االمتث��ال في المستش��فيات كانت ف��ي معايير 
الطاق��م الطبي، حي��ث إّن 3% م��ن المعايير لم 
يتم الوفاء به��ا، يليه الطاقم الطبي 1% وتوفير 
الرعاي��ة 1%، والموارد البش��رية والحوكمة %1، 
فيما كش��فت نتائج تحليل التقييم عن أّن أعلى 
ع��دد باالمتثال الجزئ��ي للمعايير كان في إدارة 
المرافق والس��المة بنس��بة 30%، تليها الجودة 
وس��المة المرض��ى بنس��بة 18%، والتمري��ض 

بنسبة 17% و16% في الحوكمة.

 »اإلسكان«: مناقشة 744 حالة 
إنسانية خالل النصف األول

أك��دت وزارة اإلس��كان أن »لجنة 
اإلس��كان« المخول��ة بمناقش��ة 
للح��االت  اإلس��كانية  الطلب��ات 
قام��ت  والعاجل��ة،  اإلنس��انية 
بمناقشة 744 حالة إنسانية حتى 
نهاي��ة يوليو الماضي، مفيدة أن 
اللجن��ة اتخ��ذت ق��رارات بتوفير 
حل��ول إس��كانية عاجلة ل��� 488 
حالة إنس��انية بعد دراسة كافة 
جوانب تلك الحاالت، كما عقدت 
لقاءات مع المواطنين عبر تقنية 
»االتص��ال المرئي« حيث يتكيف 
عمل اللجنة م��ع تداعيات جائحة 
كورونا )كوفي��د�19( بجدارة دون 
أن يتس��بب ذلك بعرقلة مسيرة 
العمل لخدمة المواطنين وتلبية 

احتياجاتهم.
ع��دد  أن  ال��وزارة  وذك��رت 
االجتماعات التي عقدتها اللجنة 
خ��الل النصف األول م��ن 2021، 
جميعه��ا  اجتماع��ًا   56 بلغ��ت 
عق��دت عبر »االتص��ال المرئي« 
مم��ا مكنها م��ن دراس��ة جميع 
الحاالت البال��غ عددها 744 حالة 
والت��ي كان من بينه��ا 30 حالة 
فقط خضعت لمزيد من الدراسة 

والبحث.
وأش��ارت ال��وزارة إل��ى أن اللجنة 
واصل��ت بتميز القي��ام بمهامها 
المنوطة بها خالل فترة تفش��ي 
حي��ث  كوفي��د-19،  جائح��ة 

استطاعت التكيف مع ما فرضته 
الجائحة م��ن تغيرات في طريقة 
وآلي��ة العم��ل م��ن خ��الل عقد 
االفتراضية مرتين  اجتماعاته��ا 
أس��بوعيًا وبش��كل مس��تمر، مع 
تطبيق سبل اإلجراءات االحترازية 
حفاظ��ا عل��ى المصلح��ة العامة 
وصح��ة الجميع من خ��الل حصر 

الزي��ارات الميداني��ة واقتصارها 
عل��ى الزي��ارات االفتراضي��ة عبر 
م��ع  المرئ��ي  االتص��ال  تقني��ة 
تتطل��ب  الذي��ن  المواطني��ن 

حالتهم مزيدًا من البحث.
وأوضحت ال��وزارة أن��ه بناء على 
الق��رارات الص��ادرة م��ن الفريق 
الوطن��ي بقيادة صاحب الس��مو 

الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س 
مجل��س ال��وزراء، للتعام��ل م��ع 
الجائح��ة، عمل��ت اللجن��ة عل��ى 
اإللكتروني��ة  األنظم��ة  تفعي��ل 
واالجتماع��ات عن بع��د، وتقليل 
عدد الزي��ارات الميدانية للحاالت 
التباع��د  قواع��د  تطبي��ق  م��ع 
االجتماعي لدواعي زيارة الحاالت 
التي تس��تدعي البحث والدراسة، 
والتوس��ع في عق��د االجتماعات 

عن بعد.
وأضافت أن الحاالت التي تعرض 
عل��ى اللجن��ة يت��م تحويلها من 
قبل صن��دوق المالحظات »تحت 
ال��وزارة  المت��اح بمبنى  أم��رك« 
اإللكترون��ي،  الموق��ع  وعب��ر 
باإلضاف��ة إل��ى وحدة الش��كاوى 
خدمات  بمرك��ز  واالستفس��ارات 
الزبائ��ن، وكذلك الح��االت التي 
يت��م تحويلها من إدارة الخدمات 
اللجنة  قيام  اإلس��كانية، مؤكدة 
بإخط��ار المواطني��ن بالق��رارات 
التي اتخذتها من باب الشفافية 

والموضوعية.
يذك��ر أن نظ��ام لجنة اإلس��كان 
اللجن��ة  تق��وم  أن  عل��ى  ين��ص 
بدراس��ة الطلب��ات المحالة إليها 
م��ن مس��تندات  وم��ا يدعمه��ا 
وشهادات ووثائق إلصدار ما تراه 
مناسبًا من توصيات بهذا الشأن.

 خلف: إنجاز 74٪ من خط الصرف 
الصحي الناقل من الجفير إلى الغريفة

أكد وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمراني عصام خلف، أن نس��بة اإلنجاز بمشروع 
ش��بكة الص��رف الصحي وخ��ط الص��رف الصحي 
الناق��ل من الجفي��ر إلى الغريفة ضمن مش��روع 
تطوير ش��ارع الفات��ح البالغ طول��ه 2.3 كيلومتر 

بلغت %74.
وأش��ار إلى أنه ت��م االنته��اء من تنفي��ذ أعمال 
الخطوط الرئيس��ة عن طريق تقنية حفر األنفاق 
بطول حوالي كيلو متر، كما تم االنتهاء من تنفيذ 
حوالي 1100 متر من هذه الخطوط باس��تخدام 
تقني��ة حفر الخندق المفت��وح - الحفر التقليدي، 
ويت��م حالي��ا اس��تكمال المس��افة المتبقية من 
الخط��وط، كم��ا تم االنته��اء من تنفي��ذ أعمال 

إنشاء محطة الرفع بنسبة %75.
وذك��ر أن المش��روع يه��دف إل��ى تطوي��ر الخط 
الرئيس لمياه الصرف الصحي الممتد من منطقة 
الجفي��ر إل��ى منطق��ة الغريف��ة وزي��ادة الطاقة 
االس��تيعابية م��ن خالل بن��اء خط ناق��ل رئيس 
جدي��د أكبر حجم��ًا وأعمق ليس��توعب التدفقات 
الحالية والمس��تقبلية التي سوف تضخ فيها من 
منطق��ة الجفير والغريف��ة، وبالتالي سيس��اهم 
في تخفيف الضغط على ش��بكة الصرف الصحي 
القائم��ة بمنطقة الجفي��ر باإلضافة إلى توصيل 
المناطق غير المخدومة بش��بكة الصرف الصحي 

بمنطقتي الجفير وجزء م��ن أم الحصم والعدلية 
لكل من المجمع��ات 324 و340 و 341 و 342 و 

338 و 339.
وأوض��ح خلف أن المش��روع ين��درج ضمن الخطة 
االس��تراتيجية الوطني��ة الت��ي وضعته��ا الوزارة 
للص��رف الصح��ي كأس��اس لتخطي��ط وتطوي��ر 

وتوسيع الشبكات وأنظمة المعالجة في البحرين 
م��ع التطور العمراني المتس��ارع به��دف تحقيق 
التنمي��ة والتطوير المس��تدامين له��ذا القطاع 
العام في مملكة البحرين وتوفير أفضل الخدمات 
لكاف��ة مناطق المملك��ة ولضم��ان بيئة صحية 

سليمة للمواطن والمقيم.

 »طيران الخليج«: 
نقلنا 27 ألف طن من البضائع 

واللقاحات خالل 7 أشهر

أعلن��ت طي��ران الخليج ع��ن نقل 27 أل��ف طن م��ن البضائع 
والشحنات حتى اآلن منذ بداية العام الجاري حتى شهر يوليو.

وبحس��ب تغري��دة عب��ر الحس��اب الرس��مي للناق��ل الوطنية 
للبحري��ن، قالت فيه��ا: »قمن��ا بنق��ل 27910434 كجم من 
البضائع والش��حنات حتى اآلن خالل األشهر السبعة الماضية، 
بما في ذلك اللقاحات واإلمدادات الغذائية والمنتجات والسلع 

المصنعة خالل شبكتنا الممتدة«.

»براعة للتدريب« ينظم دورة 
»الروح القيادية في العمل«

نظم مركز براعة للتدريب مؤخرًا، دورة تدريبية عن ُبعد بعنوان 
»الروح القيادية في العمل« للباحث األكاديمي سلمان الحوطي.

وأش��ار إلى أن القي��ادة اإلدارية تعتبر بمثابة أه��م المحاور التي 
تك��ون قائمة عليها المنظمات والمؤسس��ات المختلفة لكونها 
حلقة الوصل بين الخطط الخاصة بالمؤسسة وأهدافها وما بين 

العاملين أو الموظفين بها.
وذكر الحوطي أن للقيادة اإلدارية الدور األكبر في تيس��ير عملية 
تنفي��ذ الخطط واأله��داف الخاصة بالمؤسس��ة لذلك تس��اهم 
بشكل أساس في عملية تنمية تطوير وتحقيق أهدافها البعيدة 

المدى من خالل التوجيه والمتابعة واإلرشاد. 
وأك��د أن ال��روح القيادي��ة في العمل تس��اعد لتوجي��ه الطاقات 
لترجم��ة األهداف المرجوة إلى واق��ع عملي من النتائج من خالل 
العمل على توظيف كاف��ة المتغيرات بالبيئة المحيطة في بيئة 

العمل واستغاللها لمصلحة المنظمة والعاملين بها.
وأش��ار إلى أن أبرز المهارات األساس��ية للقائد ه��ي القدرة على 
تحديد الرؤية والرسالة للمنظمة والقدرة على التخطيط وتحديد 
األهداف لكافة المشاريع والمهام داخل المؤسسة، باإلضافة إلى 
ذلك مهارة التمس��ك بالقيم األخالقية لكون القيادة أساسية في 
بن��اء روح فريق العمل الواحد والتي ُتس��اعد ف��ي تطوير العمل 
بش��كل جماعي وفع��ال، كما أن تنوع مه��ارات القائد في العمل 
تس��اهم في تنس��يق األنش��طة بين الفريق إلى تحقيق األهداف 

وتحقيق التنمية الُمستدامة داخل المنظمة.
وأوضح، أن الروح القيادية في العمل تعمل على إنشاء حلقة وصل 
بين العاملين وبين خطط المؤسس��ة وتصوراتها المس��تقبلية 
وأنها تعمل على توحيد جهود الموظفين والعاملين نحو تحقيق 
األهداف المرجوة، لذلك يمكن الس��يطرة على المش��كالت داخل 
بيئة العمل ورس��م الخطط الالزمة لحله��ا باإلضافة إلى تنمية 
األف��راد وتدريبهم وتحفيزهم وه���ذا يس��اهم بش��كل كبير في 

تنمي���ة األفراد العاملين وزيادة مهاراتهم في بيئة العمل.

1243 مشاركًا في البرامج 
الصيفية بأندية األطفال والناشئة

أك��دت مديرة إدارة تنمية األس��رة والطفولة عائش��ة الزايد، أن 
البرامج الصيفية المنوعة التي أطلقتها أندية األطفال والناشئة 
التابعة لوزارة العم��ل والتنمية االجتماعية خالل يوليو الماضي 
ش��هدت إقبااًل كبيرًا، حيث بلغ عدد األطفال والناشئة المشاركين 
في البرامج الصيفية 1243 مش��اركًا من الجنس��ين، مش��يرًة إلى 
أن األندية مس��تمرة في تقديم األنش��طة والفعاليات الثقافية 
والتعليمي��ة واإلبداعي��ة، م��ن خ��الل تقني��ة االتص��ال المرئي 

اإللكترونية.
وأوضح��ت أن األندية الصيفي��ة لألطفال والناش��ئة تقدم خالل 
أغس��طس الحالي مزيدًا من البرامج الصيفية عبر تقنية االتصال 
المرئ��ي وأبرزه��ا برنام��ج الواح��ات اإليمانية، الن��ادي العلمي، 
تصاميم الفوتوش��وب، العناية بالشعر والبش��رة، باإلضافة إلى 
برنام��ج الخط العرب��ي الذي يقدم من خالل حضور المش��اركين 
إل��ى نادي ش��ريفة العوضي لألطفال والناش��ئة م��ع اتخاذ كافة 
اإلج��راءات والتدابي��ر الالزمة للحفاظ على س��المة المش��اركين 
والمدربي��ن في النادي، كما س��يتم تقديم 5 ورش عمل تدريبية 
بعنوان لغة اإلش��ارة، تونتاس��تيك، التعليق الصوتي، التطريز، 

كيف أنظم وقتي.
وأوضح��ت أن األندية أس��همت في مش��اركة األطفال والناش��ئة 
لممارس��ة هواياتهم في جو من المتعة والتسلية، حيث ستمتد 
الفعاليات الصيفية حتى نهاية أغسطس الجاري للفئات العمرية 
المختلفة بدءًا من س��ن 7 إلى 17 س��نة، مش��يرة إلى أن فرصة 
المش��اركة في البرامج الصيفية متاحة عبر التسجيل اإللكتروني 

www.mlsd.gov.bh في الموقع الرسمي اإللكتروني للوزارة
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عاشوراء... ونماء الوطن
Û  قــد يكــون من محاســن الصــدف أن يأتي التاســع والعاشــر من محرم

هذه السنة ونحن منتصرون حتى اللحظة على جائحة كونية تفشت 
ولم تترك أخضًرا أو يابًسا إال وكانت له بالعدوان.

Û  قــد يكــون من محاســن الصــدف أن تكون الموعظة الحســنة في تلك
األيــام المباركــة التي عشــناها في كنــف الذكريات العطرة الستشــهاد 
إمــام المســلمين الحســين بــن علــي عليــه الســام أن يكــون لدينــا مــا 
يجمعنــا، أن نتعلــم مــن دروس الماضــي، أن نكــون علــى قلــب رجــل 
واحــد، وأن نعلــم بأنــه ال يحــك جلــدك مثــل ظفــرك، فاإلمام الحســين 
ســيد الشــهداء كان رمًزا لجميع المسلمين، قبل أن يكون سيد شهداء 
الجنــة، هــو الــذي ذهــب إلــى نهايــة العالــم لكــي يدعــو إلــى اإلصــاح، 
وضحــى بالغالــي والنفيــس مــن أجــل أن تكــون أمته في عــز وتراحم 

وتعاضد إلى يوم الدين.
Û  رغــم ذلــك مازلنــا نكابــر، ومــازال فريــق مــن بنــي جلدتنا يحاول شــق

وحــدة الوطــن، وتقســيم األمة بالتمييز ضد هــذا أو ذاك، في حين أن 
عاهــل البــاد المفدى حضرة صاحــب الجالة الملك حفظه هللا ورعاه 
يدعــو مــراًرا وتكــراًرا إلــى ضــرورة لــم الشــمل، إلــى دعم المؤسســات 
الوطنية التي تدعو إلى التســامح واحترام حرية األديان والعبادات، 
بــل واألكثــر من ذلك نحن إذ نعيش هذه اللحظات المباركة من أيامنا 
في شهر محرم من كل عام، فإننا مطالبون بأن نكون على قلب رجل 
واحــد، ال يشــق صفوفنــا مــدٍع، أو خــارج عــن القانــون، أو غافــل عــن 

صحيح الدين.
Û  إن أمتنــا اإلســامية وبادنــا العربية، ومملكتنا الحبيبــة البحرين لهي

قادرة أن تحقق المستحيل، أن تكون أكثر جمااًل واستقااًل، وأن ترأب 
األصــداء فــي مهدهــا، وتقضي علــى الفتن عندما ترعــى تحت الرماد 
والمحــن، وأن تصبــح بحــول هللا أمــة لها من القــدرات واإلنجازات ما 

يجعلها دائًما في مقدمة الصفوف.
Û  وهــا نحــن اليوم ورغــم الجائحة الكونية الرهيبة، نشــهد ذلك التجلي

الذي أدى إلى توحيد صفوف الناس، قيادة وحكومة وشعًبا في وجه 
الفيــروس اللعيــن، تمكننا بعون من هللا عــز وجل، وباحترافية اللجنة 
التنســيقية برئاســة ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه هللا 
ورعــاه وفريقه الوطني من التحليق برشــاقة واحترافية أهل الخبرة 
بيــن جميــع ألــوان الجائحة، مــن األحمر إلى البرتقالــي إلى األصفر ثم 
إلى األخضر، اجتزنا كل المراحل وتعاطينا مع جميع األلوان، ونجحنا 
فــي المــرور بســام آمنين بيــن كل الفتــرات العصيبــة، محققين أعلى 
نســب االستشــفاء، وأعلــى معــدالت التطعيــم والفحوصــات، وأقــل 
معــدالت لإلصابــات علــى مــدى الـ 18 شــهًرا الماضية، هــذا يؤكد مدى 
تاحم الشــعب مع حكومته، والناس مع قيادتها، واإلنســان مع قيمته 

وأخاقه ورفيع مودته.
Û  واليــوم نشــهد مواجهــة جديــدة للتحــدي، كورونــا مازالــت موجــودة

وآثارهــا مازالــت تنتشــر هنــا وهنــاك، واأليــام المباركــة تفــرض علينــا 
ســلوًكا مــن نــوع جديد، احتراز علــى أعلى مســتوى، وبروتوكول في 
منتهــى االنضباطيــة والمرونة واالحتــراز، وتباعــد اجتماعي ال يجب 
أن ننظــر إليــه على أنــه قيد، أو امتناع، أو تخلي عــن عادات وتقاليد، 
ومناســك وعبــادات، بالعكــس إن فــي التباعــد تراحــم، وفــي التأنــي 

السامة وفي العجلة الندامة.
Û  ،مازلنــا تحت وطأة الجائحة، ومــازال العالم يعاني، والناس يتأففون

والدول تبذل قصارى جهدها كي تذود عن أمة اإلنسانية وتدافع عن 
حقها في الشفاء والبقاء واالرتقاء، سنكون مجدًدا أو كنا والصحيفة 
تمثل للطباعة أمام امتحان صعب جديد، هل نســتلهم من عاشــوراء 
الكيفيــة والعبــر التــي تجعلنــا أكثــر قــوة وتاحًمــا وصابــة فــي وجه 
العدو الحقيقي للبشرية، وهو فيروس كورونا اللعين؟ أم إننا سنغض 

الطرف فندفع الثمن؟

د. عبداهلل الحواج

الحسن يشيد بمضامين التصريح الملكي السامي بمناسبة نجاح موسم عاشوراء
تأمين المناسبة استند على تفعيل الشراكة المجتمعية كفكر مستنير في إرساء قواعد االستقرار

عبـــر رئيـــس األمـــن العام الفريـــق طارق 
الحســـن، عن خالـــص اعتـــزازه وتقديره 
لمـــا تضمنـــه التصريـــح الملكي الســـامي 
بمناســـبة نجـــاح موســـم عاشـــوراء، من 
قيـــم وطنيـــة رفيعـــة ومبـــادئ إنســـانية 
ســـتبقى  البحريـــن  أن  أكـــدت  قويمـــة، 
بنموذجهـــا المتحضـــر وعزيمـــة إرادتهـــا 
الوطنيـــة، مرجعًا إنســـانيًا في ممارســـة 
الحريـــات الدينيـــة واحتـــرام التعدديـــة 
المذهبيـــة، موضحـــا أن الرعاية الملكية 
الســـامية مـــن لدن عاهـــل الباد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
الحثيثـــة  والمتابعـــة  والدعـــم  خليفـــة، 
ل ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، وقيادة ســـموه لفريق 
جائحـــة  لمكافحـــة  الوطنـــي  البحريـــن 
كورونـــا، كان لـــه األثر البالغ فـــي إنجاح 
موســـم عاشـــوراء. وأضـــاف أن الجهود 

األمنيـــة فـــي موســـم عاشـــوراء، جاءت 
األداء  مـــن  وطنيـــة  منظومـــة  ضمـــن 
والعطاء المتميز، مثمنا توجيهات وزير 
الداخليـــة ومتابعتـــه على مدار الســـاعة 
ودعمه الدائم لكل االحتياجات األمنية، 
حيث اســـتندت جهود تأمين المناســـبة 
على تفعيل الشـــراكة المجتمعية، كمبدأ 
إرســـاء  فـــي  مســـتنير  وفكـــر  أساســـي 
قواعد االستقرار وفق منظور مجتمعي 

متقدم.
أبدتـــه  الـــذي  التعـــاون  أن  وأوضـــح 
األطـــراف المعنيـــة الرســـمية واألهليـــة، 
ومن بينها رجـــال الدين والقائمون على 
لـــه دور مهـــم  المآتـــم ومرتادوهـــا، كان 
فـــي إنجـــاح المناســـبة من خـــال تعزيز 
االلتزام باإلجراءات االحترازية المقررة 

لمكافحـــة جائحـــة كورونا والتـــي أقرها 
فريق البحرين الطبي.

وأكـــد رئيـــس األمـــن العـــام أن موســـم 
عاشـــوراء هـــذا العـــام، يأتـــي فـــي ظـــل 
التـــي  الصحيـــة االســـتثنائية  الظـــروف 
يمـــر بهـــا العالـــم والمتمثلـــة في تفشـــي 
جائحة كورونا، ولذلك كان التحدي في 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة التي 
تضمـــن ســـامة الجميع، وهـــو ما تحقق 
بفضـــل وعـــي والتزام الجميـــع، موضحا 
أن نجاح موسم هذا العام جاء محصلة 
للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية 
والشـــراكة المجتمعيـــة التـــي تجســـدت 
فـــي أروع صورهـــا والوعـــي وااللتـــزام 
بالمســـئولية الوطنيـــة التـــي تحلـــى بهـــا 

الجميع.

رئيس األمن العام

المنامة - وزارة الداخلية

النهج اإلنساني لجاللة الملك جعلنا أسرة واحدة متحابة ومتضامنة
رئيس تعايش دور فاعل للتوجيهات الملكية في شعور المعزين وغيرهم بالطمأنينة

أشادت جمعية البحرين للتسامح وتعايش األديان )تعايش( بالكلمة السامية 
لملــك البــالد  صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة والتي عّبر من 
خاللها عن النهج اإلنســاني األصيل لجاللته والذي تجلى في رعايته لموســم 
عاشــوراء، بمــا يحفــظ أهل البحرين من أضــرار فيروس كورونــا )كوفيد 19( 
على النحو الذي أشادت به منظمة الصحية العالمية واعتبرته نموذجا عالميا.

الملـــك  وثّمنـــت الجمعيـــة اعتـــزاز جالـــة 
بالجهـــود الوطنيـــة المخلصة التي يواصل 
بذلهـــا فريـــق البحريـــن بقيادة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
ومـــا حققه من نجاح مميز وتقدم إيجابي 
فـــي تصديـــه لجائحـــة كورونا والســـيطرة 
عليهـــا، مشـــيرة إلـــى “أن هـــذه اللفتـــة هي 
موضـــع تقديـــر جميع أهـــل البحرين طالما 
عمـــل الفريـــق الوطني لحمايتهـــم من هذا 

الخطر العالمي”.
وقـــال رئيـــس جمعيـــة )تعايـــش( يوســـف 
بوزبـــون أصالة عن نفســـه ونيابـــة عن كل 
أعضاء مجلس اإلدارة ومنتسبي الجمعية 
“إن إشـــادة العاهل بجهود كل المؤسسات 
وزارة  رأســـها  وعلـــى  المعنيـــة  واألجهـــزة 

الداخليـــة ومجلـــس األوقـــاف الجعفريـــة 
ورؤســـاء المآتم واللجان المشرفة وجهود 
فـــرق العمـــل الميدانيـــة مـــن المتطوعيـــن، 
يمثـــل إشـــادة وتعظيم لكل أهـــل البحرين 
الذين وقفوا بصابة مـــع فريقهم الوطني 
األمـــر الـــذي أوصل مملكتنـــا الغاليـــة لهذه 
المرحلـــة المتقدمـــة والتـــي تعتبـــر إنجـــازا 
عالميا في مكافحـــة فيروس )كوفيد 19(، 
والذي مـــن خاله قدمت مملكـــة البحرين 
نموذجـــا يحتـــذى بـــه فـــي إدارة األزمـــات 

الصحية على مستوى العالم”.
الملكيـــة  التوجيهـــات  “أن  وأضـــاف 
الســـامية إلقامة مناســـبة عاشوراء بكامل 
االحتـــرازات الطبيـــة والصحيـــة واألمنية 
كان لهـــا دورها الفاعل في شـــعور المعزين 
وتحمـــل  بالطمأنينـــة،  المعزيـــن  وغيـــر 

المسؤولية الوطنية كتحدي كبير، وبفضل 
هللا تعالـــى نجحـــت فيـــه مملكـــة البحرين 
بكل ِحكمة واقتـــدار، األمر الذي يؤكد بأن 
قيـــادة جالـــة الملك تمثل صمـــام األمان”، 
مؤكـــدا أن “النهج اإلنســـاني لجالة الملك 
جعلنا أســـرة واحـــدة متحابـــة ومتضامنة 
فـــي كل الظـــروف، مـــا يعنـــي أن الِحكمـــة 
فـــي سياســـة وإدارة األمور هـــي الضمانة 

لمجتمع آمن ومستقر”.
وفي الســـياق ذاته أكد بوزبون “ أن مملكة 
البحريـــن بقيادتهـــا تثبت للعالـــم أن الفكر 
النّيـــر والنهـــج اإلنســـاني هو ديـــدن ُحكام 

آل خليفـــة الكرام في مملكتنـــا العزيزة، ال 
تفاضـــل بين النـــاس إال بالعمـــل واالجتهاد 
والمثابـــرة، وبمـــا يعلـــي مـــن مقـــام البـــاد 
ويجعلهـــا فـــي مصـــاف الـــدول المتقدمـــة، 
لذلـــك نهضـــت البحرين بقوتهـــا الفكرية و 
إيمانهـــا بقدرة أبنائهـــا وبناتها على اإلنجاز 
وتحقيـــق المكاســـب في كافـــة المجاالت، 
وهـــا هي تقـــدم الكثير مـــن النمـــاذج التي 
يحتـــذى بهـــا سياســـيا واقتصاديـــا وأمنيا 
وطبيا وعلميا، كما رسخت مكانتها كأرض 
األديـــان  كل  بيـــن  والتعايـــش  للتســـامح 

والمذاهب”.

جمعية البحرين للتسامح وتعايش االديان  

المنامة - بنا

دعم جاللة الملك للشعائر الدينية والمآتم الحسينية مصدر فخر واعتزاز
رؤساء مآتم يشيد بالتسهيالت الحكومية لتوفير احتياجات إحياء ذكرى عاشوراء

أشـــاد رئيـــس مأتم بن رجب عضـــو الهيئة 
العامة للمواكب الحســـينية فيصل حســـن 
بن رجب، بالكلمة الملكية الســـامية لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة بمناســـبة ختام موســـم 
عاشـــوراء لهـــذا العـــام، وقال إن مـــا يوليه 
جالتـــه علـــى الـــدوام مـــن دعـــم ورعايـــة 
واهتمـــام إلحيـــاء هذه المناســـبة العظيمة 
ودعمه المعهـــود للشـــعائر الدينية والمآتم 
الحســـينية هو مصـــدر فخر واعتـــزاز لكل 
أبنـــاء شـــعب البحريـــن لما ينعمـــون به من 
الحرية في ممارســـة الشعائر الدينية، في 

ظل العهد الزاهر لجالة الملك.
كما ورفع رئيس مأتم بن رجب وافر الشكر 
التقديـــر واالمتنان إلى مقـــام جالة الملك 
علـــى ما تفضل بـــه جالته مـــن توجيهات 
واألجهـــزة  المؤسســـات  لجميـــع  كريمـــة 
الخدمـــات  بتوفيـــر  واألهليـــة  الحكوميـــة 
والتســـهيات والدعـــم للحفاظ على إقامة 
الشـــعائر الحسينية، مع األخذ باإلجراءات 
االحترازية الطبية التي أوصى بها الفريق 
الوطنـــي الطبـــي، والـــذي يعمـــل فـــي إطار 
فريـــق البحريـــن بقيادة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وثمـــن بـــن رجـــب الجهـــود المشـــهودة من 
وزارة الداخلية بمتابعة من وزير الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفة ووزارة العدل والشؤون اإلسامية 
الشـــيخ  العاصمـــة  ومحافـــظ  واألوقـــاف 
هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة ومجلس 
إدارة األوقـــاف الجعفريـــة، وكل األجهـــزة 
والمؤسســـات الحكوميـــة على مـــا قدمته 
مـــن تســـهيات لتوفيـــر كل االحتياجـــات 

الازمة إلحياء ذكرى عاشوراء الخالدة.
الوعـــي  بمســـتوى  رجـــب  بـــن  أشـــاد  كمـــا 
المجتمعـــي والتنظيم وااللتزام المســـؤول 
مـــن رجـــال الديـــن والخطبـــاء والمعزيـــن، 
األمر الذي ســـاهم كثيرًا في إنجاح موسم 
عاشـــوراء هذا العام وخاصـــة فيما يتعلق 

باالحتـــرازات الوطنيـــة، وهـــو األمـــر الذي 
فـــي  البحريـــن  مـــن مكانـــة مملكـــة  يعـــزز 
حماية ورعاية الحريات الدينية وممارسة 
الشعائر المقدسة، معربًا عن تقديره لكافة 
فـــرق العمـــل الميدانيـــة والمتطوعيـــن في 
جميـــع مناطـــق البحريـــن على مـــا قدموه 
من عمل مخلص للحد من انتشـــار جائحة 

كورونا.
التاريـــخ  اســـتاذة  أشـــارت  جانبهـــا،  مـــن 
بجامعة البحرين ورئيسة جمعية البحرين 
االجتماعيـــة الثقافيـــة شـــرف المزعل إلى 
أن نـــوه جالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، بمـــا تجلـــى لجالته مـــن مدى 
الوعـــي الـــذي أظهـــره الشـــعب البحرينـــي 
أثنـــاء مراســـيم عاشـــوراء، ومن مـــا أبدته 
الجهـــات الحكوميـــة مـــن تنســـيق للحفاظ 
على الســـامة وعلى الحريـــات التي تعهد 
جالتـــه بحمايتهـــا، ووقـــع تنويـــه جالتـــه 
علـــى وجـــدان البحرينييـــن موقـــع البهجة 
الغامـــرة والتقديـــر الرفيع مـــن جالته إلى 
شـــعبه، ويقيـــم كل بحرينـــي هـــذا التنويه 
مـــن جالته كعنوان يجســـد تقديـــرا عاليا 
لشـــعبه، وهـــذه صـــورة زاهيـــه، و أن هـــذا 
المواقـــف يعـــزز المواطنـــة وينمـــي الوالء 
بين القيادة والشـــعب، نعم نحـــن تجاوزنا 
مراحل الشكر إلى مرحلة االعتداد والفخر 

بما نحن عليه.
كمـــا أكدت نائـــب رئيس مآتـــم الفاطميات 
ســـلمى الحايكـــي أن أثمرت جهـــود جالة 
الملـــك فـــي متابعـــة تطبيـــق اإلجـــراءات 

الصحيـــة الصـــادرة مـــن الفريـــق الوطنـــي 
والتأكد من تطبيقها بالشـــكل المرسوم لها 
في إخراج موسم عاشوراء نموذجا راقيا 
ومميـــزا بكل مـــا تحمله الكلمـــة من معنى، 
ســـليما من تلك الممارسات التي يمكن أن 

تسبب الضرر وانتقال الوباء وانتشاره.
وأضافـــت فالشـــكر كل الشـــكر لكـــم علـــى 
دعمكم ومساندتكم للمآتم والوقوف معها 
فـــي خندق واحد وندعو هللا العلي القدير 
أن يتقبل عملكم وعملنا وأن يوفقنا ألداء 
شـــعائره التي أوجبها لتكون رسالة شاملة 
للجميـــع دون اســـتثناء وذلـــك بالتزامهـــم 
بتعليمـــات الفريق الوطنـــي الطبي وبكافة 
لفيـــروس  للتصـــدي  الهادفـــة  اإلجـــراءات 
كورونـــا )كوفيـــد19-( عنـــد إحياء شـــعيرة 
عاشوراء، مما أدى إلى نجاح هذا الموسم 
بتكاتف الجميع بتطبيـــق هذه اإلجراءات 
االحترازية. وتعتبر هذه المناسبة الدينية 
لمـــا لها مـــن خصوصية دينية من ترســـيخ 

مبادئ التعـــاون واإلخاء بيـــن جميع أبناء 
وحدتهـــم  رايـــة  تحـــت  البحريـــن  مملكـــة 
الوطنيـــة وقيمهـــم اإلســـامية بما يجســـد 
المبـــادئ الســـامية التـــي يحفل بهـــا تراثنا 
اإلســـامي المســـتمد مـــن قيـــم أهـــل بيت 

النبوة المطهرة.
وفي ســـياق متصل، أعـــرب ممثل مجلس 
إدارة مأتم الطويلة في قرية بوري الحاج 
أحمـــد ســـلمان التللـــي عـــن تثمينـــه رعاية 
وإشـــادة جالـــة الملـــك بمختلـــف الجهـــود 
المآتـــم  رؤســـاء  بهـــا  قـــام  التـــي  الكبيـــرة 
واللجـــان المشـــرفة والمتطوعين للشـــعائر 
عاشـــوراء  موســـم  نجـــاح  وأن  الدينيـــة 
تجســـيد لمـــا ننعم بـــه في مملكتنـــا الغالية 

من وحدة وتاحم بين الجميع.
حيـــث كان لتوجيهات جالة الملك حفظه 
ولـــي  ســـمو  قيـــادة  وتحـــت  ورعـــاه  هللا 
العهـــد رئيـــس مجلس الوزراء األثـــر البارز 
فـــي تعاون الجميـــع مـــن وزارات وهيئات 
العاشـــورائي  الموســـم  حكوميـــة إلنجـــاح 
وســـط ظـــروف اســـتثنائية كان الفيصـــل 
فيهـــا الوعـــي والمســـؤولية الكبيـــرة التـــي 
والمتطوعيـــن  المآتـــم  رؤســـاء  تحملهـــا 
مـــن خدمـــة الحســـين )ع( والمعزيـــن ولله 
الحمد مـــع تقديم جميع الخدمات وتذليل 
مختلـــف الصعاب من قبـــل إدارة االوقاف 
ومختلـــف  البحريـــن  وفريـــق  الجعفريـــة 
الجهات الحكومية، هذا ونسأل من هللا أن 
يديـــم علينـــا نعمائه وخيراتـــه وان يحفظ 

هللا الباد والعباد من كل سوء.

محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

دعا مركز المنامة لحقوق اإلنســـان، 
الدوليـــة،  الحقوقيـــة  المنظمـــات 
للقيـــام بدورهـــا في حمايـــة حقوق 
الذيـــن  القطرييـــن  المواطنيـــن 
حقوقهـــم  وســـلب  إقصاؤهـــم  تـــم 
األمـــن  قـــوات  وشـــن  االنتخابيـــة، 
القطريـــة حملـــة اعتقاالت واســـعة 
فـــي صفوفهـــم، منوهـــا إلـــى عـــدم 
اتخاذ السلطات اإلجراءات الكفيلة 
بتعديـــل القانون الذي يفترض فيه 

حماية حقوق اإلنسان.
وأشـــار المركز في بيان لـــه إلى أنه 
مـــع انتهـــاء المهلة التـــي وعدت بها 
قبيلـــة  أبنـــاء  القطريـــة،  الحكومـــة 
لتعديـــل األوضـــاع، دون  مـــرة،  آل 
حكوميـــا  تراجعـــا  يمثـــل  جـــدوى، 
رافقـــه فـــي الوقـــت ذاتـــه مواصلة 
رغـــم  موســـعة  اعتقـــاالت  حملـــة 
تعليـــق أبناء القبيلـــة احتجاجاتهم 
على ســـحب حقوقهـــم االنتخابية، 
ما يؤكد أن النكث بالعهود سياســـة 
قطرية عامة في الداخل والخارج.
لحقـــوق  المنامـــة  مركـــز  وأعـــرب 

نقـــض  مـــن  قلقـــه  عـــن  اإلنســـان 
المدنيـــة  للحقـــوق  الدولـــي  العهـــد 
مـــن  قطرييـــن  بمنـــع  والسياســـية 
ممارســـة حقوقهـــم فـــي االنتخاب 
مجلـــس  النتخابـــات  والترشـــح 
الشـــورى، وعـــدم التزام الســـلطات 
بالمـــادة 34 مـــن الدســـتور القطري 
بيـــن  المســـاواة  كفلـــت  والتـــي 
الحقـــوق  فـــي  المواطنيـــن  جميـــع 

والواجبات.
وندد مركز المنامة لحقوق اإلنسان 
بحملة االعتقاالت ضد أبناء الشعب 
القطـــري في الوقت الذي تعلن فيه 
الدولة القطرية عن صفحة جديدة 
للديمقراطيـــة التـــي تـــم وأدها من 
خـــال قانون انتخابـــات قائم على 
العنصرية وإقصاء فئة واســـعة من 
القطرييـــن. وناشـــد مركـــز المنامة، 
الســـلطات األمنيـــة في دولـــة قطر 
بحمايـــة حقوق اإلنســـان وااللتزام 
بالنصـــوص الدســـتورية، معربا عن 
قلقه من حملـــة االعتقاالت األمنية 

التي تقمع الصوت القطري.

“المنامة للحقوق” يدعو المنظمات الحقوقية الدولية 
للقيام بدورها في حماية حقوق المواطنين القطريين

فيصل حسن بن رجبالحاج أحمد سلمان التللي شرف مزعل

سلمى الحايكي



سوق المزارعين يطلق “طلبات” ويستعد لمهرجان العيد الوطني
النخلة ــان  ــرج ــه م ــل  ــي ــأج وت ــص...  ــخـ شـ  700 ــا  ــزورهـ يـ ــا”  ــك ــش “ك  51  :”^“ لــــ  ــر  ــاص ن

أكد مدير سوق المزارعين الدائم بهورة عالي محمد ناصر أن جائحة كورونا 
لــم تمنــع المزارعيــن مــن االســتمرار بالعمــل لتأميــن مواردهــم الماليــة، وفــي 
فتــرة الجائحة أطلقــت العديد من المبادرات الناجحة ومنها مبادرة “طلبات” 
لخدمــة التوصيــل المنزلي عبر 3 شــركات للتوصيــل “أون الين” وهي “ طلبات 
و”نيكســت” و”وي قــو”، التــي القت نجاحا واســعا مما دفع شــريحة كبيرة من 
المزارعيــن بالقيــام بتوصيــل طلبات الزبائن من المنتجات الزراعية بأنفســهم 
لدعــم هــذه المبادرة، ومع قيام عدد مــن المزارعين بعمل الهدايا كما في أيام 

سباق اللوز البحريني والتين والمانجا والرطب.

تعزيز التوجيهات الرسمية

وأكـــد ناصـــر فـــي حديثـــة ل “البـــاد” 
التي قامت بجولة صباحية في سوق 
المزارعيـــن بهـــورة عالـــي صباح أمس 
أن هنـــاك العديـــد من المبـــادرات التي 
أطلقـــت مـــن الســـوق أو التي نســـتعد 
إلطاقهـــا قريبـــا والتـــي تأتـــي تعزيزًا 
للتوجهات الرسمية باالرتقاء بالقطاع 
قادمـــة  مبـــادرات  ومنهـــا  الزراعـــي، 
لتوفير الدعـــم للمزارعين البحرينيين 
وتوفيـــر  المحلـــي  للمنتـــج  تشـــجيعًا 

الدعم التسويقي للمزارعين.

فعاليات عائلية

المبـــادرات  مـــن  أن  ناصـــر  وأوضـــح 
والفعاليـــات التـــي نعمـــل عليهـــا حاليا 

حديقـــة  لتفعيـــل  االســـتعداد  هـــي 
الســـوق وتنظيم العديد من الفعاليات 
واألطفـــال  للعائـــات  األســـبوعية 
وجلســـات خارجية لإلفطـــار ابتدأ من 
األول مـــن لاســـتعداد لعمـــل مهرجان 
المقبـــل،  أكتوبـــر  العيـــد  بمناســـبة 
كل  فيـــه  تشـــارك  أخـــرى  وفعاليـــات 

“األسر المنتجة”.
وعـــن األجنحـــة الحاليـــة في الســـوق، 
أوضـــح ناصر أن عدد األجنحة تجاوز 
اآلن الــــ 51 جناحـــا )كشـــكا(، مبينـــا أن 
عـــدد الـــزوار اليومـــي للســـوق بفتـــرة 
الصيف يصل الى 200 شخص يوميا، 
أما في أيام الموســـم فيكـــون المعدل 
400 شـــخص فـــي اليـــوم، وقـــد يصل 
فـــي أيـــام الجمعة والســـبت الـــى أكثر 
من 700 شـــخص، مشـــددا على التزام 

اإلجـــراءات  كل  وتطبيقـــه  الســـوق 
االحترازيـــة والوقائيـــة التـــي يطلبهـــا 
أجـــل  مـــن  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
باإلضافـــة  الجميـــع،  وســـامة  صحـــة 
الى اســـتخدامنا لكافة الطرق الازمة 
للـــرش والتعقيم المطلوبة في ظروف 

الجائحة.

مهرجان الرطب تأجيل

وكشف مدير ســـوق المزارعين بهورة 
وتماشـــيا  للجائحـــة  ونظـــرا  عالـــي، 
مـــع قـــرارات مكتـــب رئيـــس الـــوزراء 
والفريق البحريـــن الوطني تم تأجيل 

المقبلـــة،  للســـنة  النخلـــة  مهرجـــان 
للحفاظ علـــى صحة وســـامة الزوار، 
داعيـــا المواطنيـــن والمقيميـــن لزيارة 
الســـوق صباحـــا واالســـتمتاع بتناول 
وجبـــة اإلفطـــار العائليـــة فـــي جميـــع 

أيـــام األســـبوع وبأســـعار مناســـبة ثـــم 
القيـــام بجولـــة فـــي الســـوق المكيـــف 
الخضـــار  مـــن  بأصنـــاف  والتســـوق 
والتـــي  الطازجـــة  والتمـــور  والفاكهـــة 
زرعها مزارعين بحرينيين يجب علينا 

دعمهم دوما، مشيرا الى أنه وفي ظل 
أوضـــاع جائحـــة كورونـــا )كوفيد 19(، 
فالســـوق مفتـــوح للمتطعميـــن وغيـــر 
المتطعمين أما المطاعم فيشـــترط أن 

يكون مرتادها متطعما أو متعافيا.
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مجلس الوزراء يعتمد نتائج تقييم 23 مؤسسة صحية
ــة ــاب ــرق ــة: “االعـــتـــمـــاد الــوطــنــي” يـــعـــّزز مــنــظــومــة ال ــم ــاه ــج ال

رفعــت الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمات الصحيــة تقريرها 
الثانــي حــول نتائــج تطبيــق االعتماد الوطنــي للمؤسســات الصحية، 
حيث اعتمد مجلس الوزراء نتائج تقييم 23 مؤسســة صحية تشــمل 
17 مؤسسة صحية جديدة باإلضافة إلى إعادة تقييم 3 مستشفيات 
ومركزين صحيين في المرحلة الثانية من التقييم وذلك عن العامين 

2019 والعام 2021.

التنفيـــذي  الرئيـــس  وأّكـــدت 
للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
مريـــم  الصحيـــة  والخدمـــات 
االعتمـــاد  برنامـــج  أّن  الجاهمـــة 
الصحيـــة  للمؤسســـات  الوطنـــي 
يأتـــي فـــي إطـــار حـــرص مملكـــة 
منظومـــة  تعزيـــز  علـــى  البحريـــن 
الرقابة على المؤسســـات الصحية 
فـــي المملكـــة وفـــق أعلـــى معايير 
يمثـــل  حيـــث  العالميـــة،  الجـــودة 
برنامج االعتماد إحدى األولويات 
االستراتيجية الواردة في الخطة 
مـــن  للفتـــرة  للصحـــة  الوطنيـــة 
بهـــدف تحســـين   ،)-2025 2016(
جودة الخدمات الصحية، منّوهة 
إلـــى أّن هـــذا االعتمـــاد يعـــّد حجر 
األســـاس لتفعيل برنامج الضمان 
تعتـــزم  الـــذي  الوطنـــي  الصحـــي 

المملكة تطبيقه.
وشـــددت على أنه إضافـــًة اللتزام 
بالمعاييـــر  المعتمـــدة  المؤسســـة 
المحددة المدرجة لكل خدمة من 
الخدمـــات، يجب عليهـــا أن تثبت 
لفريق المســـح أن لديها سياســـات 
وأنظمـــة فعالـــة لضمـــان اســـتمرار 
فتـــرة  خـــال  المعاييـــر  تطبيـــق 
االعتمـــاد، مؤكـــدًة أّن الهيئة تنفذ 
برنامج االعتماد من خال إجراء 
زيارات مسحية من قبل مدققين 
مـــن ذوي الخبرة العالية الذين تم 
تدريبهم من قبل المركز السعودي 
الرعايـــة  مؤسســـات  العتمـــاد 
الصحيـــة، والذيـــن يمكنهم تقديم 
المشـــورة بشـــأن عمليـــات ضمـــان 

الجودة من خال عملية االعتماد 
الممارســـات  أفضـــل  وتبـــادل 

الدولية.
مجلـــس  اعتمـــاد  أّن  وأضافـــت 
الثانـــي  التقريـــر  لنتائـــج  الـــوزراء 
الصحيـــة،  المؤسســـات  العتمـــاد 
يؤّكـــد أهميـــة الُمضـــي ُقدمـــًا فـــي 
عملية مراقبـــة تطبيق نظم المهن 
بمملكـــة  الصحيـــة  والخدمـــات 
البحريـــن واقتـــراح تطويرها، بما 
يضمن الكفاءة العالية والســـامة 
والســـرعة الازمـــة والفاعلية في 
تقديـــم هذه الخدمات ســـواء في 
القطـــاع  أو  الحكومـــي  القطـــاع 
الهيئـــة  تعـــد  حيـــث  الخـــاص، 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة هـــي الجهـــة المنـــاط بها 
قانونًا إجراء عملية التقييم لكافة 
المؤسســـات الصحيـــة المرخصـــة 

في المملكة.
وأشارت الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية إلـــى أّن عمليـــة االعتماد 
تشـــمل التقييم الذاتـــي والتقييم 
المراجعـــة  وعمليـــة  الخارجـــي 
المســـتخدمة من قبل مؤسســـات 
الرعايـــة الصحيـــة إلجـــراء تقييم 
دقيق لمســـتوى أدائها فيما يتعلق 
بالمعاييـــر المعمـــول بهـــا وتنفيـــذ 
ســـبل التحســـين المســـتمر لنظـــام 

الرعاية الصحية.
وبينـــت أن تقريـــر الهيئـــة كشـــف 
عـــن حصـــول ثاثـــة مراكـــز طبية 
على أعلى فئة من االعتماد )الفئة 

الماســـية( بتحقيق أكثر من95 % 
من المعاييـــر، بينما حصلت أربعة 
مراكـــز طبية على الفئة الباتينية 
من االعتماد بنسبة 90 % إلى 94 
% من المعايير،كما حصلت عشرة 
مراكـــز طبيـــة على الفئـــة الذهبية 
من االعتماد بنسبة 80 % إلى 89 
% من المعايير المطلوبة، وحصل 
مركزان طبيان على الفئة الفضية 
من االعتماد بنسبة 70 % إلى 79 

% من المعايير.
وقالـــت إّن نتائـــج التقييم للمراكز 
الطبيـــة أســـفرت عـــن تحقيق 19 
الخاضعـــة  المراكـــز  مـــن  مركـــزًا 
للتقييم اســـتيفاًء كاماً في 78% 
مـــن المعاييـــر، بينما تم اســـتيفاء 
اســـتيفاًء  المعاييـــر  مـــن   %  17
جزئيًا، ولم يتم استيفاء 4 % من 

المعايير المطلوبة.
وأظهر تحليل المعايير األساســـية 
أن المعايير غير المستوفاة والتي 
شـــّكلت نســـبة 4 % تمثلـــت فـــي 
معاييـــر الطاقم الطبـــي، حيث أّن 
57 % مـــن المعاييـــر لـــم تتحقـــق 
الجـــودة  تليهـــا  ُمـــرٍض،  بشـــكل 
وســـامة المرضـــى بنســـبة 42 % 
وإدارة المرافق والســـامة بنسبة 

.% 32

المعاييـــر  أن  التقييـــم  وبيـــن 
فـــي  كانـــت  جزئيـــًا  المســـتوفاة 
الجودة وســـامة المرضى بنســـبة 
 ،%  19 والحوكمـــة   ،%  28
ومكافحـــة العدوى 19 %، وإدارة 

المرافق والسامة بنسبة 18 %.
تقييـــم  بنتائـــج  يتعّلـــق  وبمـــا 
ســـعادتها  كشـــفت  المستشـــفيات 
الثانيـــة  المرحلـــة  فـــي  تـــم  أّنـــه 
اعتماد مستشـــفى واحـــد وإعادة 
وقـــد  مستشـــفيات،   3 تقييـــم 
حقـــق مستشـــفيان أعلـــى فئة من 
االعتماد )الفئة الماســـية( بتحقيق 
أكثـــر من ٪95 من المعايير، بينما 
الفئـــة  علـــى  مستشـــفيان  حصـــل 
الذهبية من االعتماد بنسبة 80٪ 

إلى ٪89 من المعايير.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وأّكـــدت 
للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
نتائـــج  أّن  الصحيـــة  والخدمـــات 
تحليل التقييم أظهرت اســـتيفاًء 
كامـــاً لــــ %86 مـــن المعاييـــر في 
مـــن  أربـــع مستشـــفيات، و12 % 
المعاييـــر اســـتوفيت جزئيـــًا بينما 
%1 فقط من المعايير لم تستوف 

في المستشفيات األربعة.
المعاييـــر  تحليـــل  أظهـــر  كمـــا 
عـــدم  حـــاالت  أن  األساســـية 
االمتثال في المستشـــفيات كانت 
في معايير الطاقـــم الطبي، حيث 
يتـــم  لـــم  المعاييـــر  مـــن   3٪ أّن 
الوفـــاء بهـــا، يليـــه الطاقـــم الطبي 
٪1وتوفيـــر الرعاية ٪1، الموارد 
فيمـــا   ،1٪ والحوكمـــة  البشـــرية 
التقييـــم  تحليـــل  نتائـــج  كشـــفت 
بأّن أعلى عـــدد باالمتثال الجزئي 
للمعاييـــر كان فـــي إدارة المرافـــق 
تليهـــا   ،30٪ بنســـبة  والســـامة 
الجودة وســـامة المرضى بنســـبة 
٪18، والتمريض بنســـبة ٪17 و 

٪16 في الحوكمة.

المنامة - بنا

“التجاوب المسؤول”... مكتب التصديقات مثاًل
Û  يدرك المواطن والمقيم أهمية دور الصحافة في نقل معاناتهم وشؤونهم

وشــجونهم بــكل أمانة، فالصحافة البحرينيــة ال تزال تمثل مرآة حقيقية 
وفاعلة على الرغم من منافســة وســائل التواصل االجتماعي والمنصات 
اإللكترونيــة التــي أفســحت مســاحة رحبة لتــداول ورصد ونقــل القضايا 

التي تهم الناس؛ ذلك ألن مصداقية الصحيفة هي المرتكز األساس.
Û  أود تذكير القارئ الكريم بالتقرير التي نشرته صحيفة الباد يوم اإلثنين

16 أغسطس 2021 تحت عنوان: “جنسيات متعددة تتكدس في مكتب 
التحقيقات”، ونقلت فيه مشاهدات ميدانية حية وماحظات المراجعين 
المتواجديــن فــي مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية في المنامة، 
وللــه الحمــد، تلقيــت العديــد من االتصــاالت من المراجعيــن الذين قدموا 
شــكرهم إلــى “البــاد”، وكانــوا، الســيما بعــض المخلصيــن والمتعامليــن 
بشــكل مســتمر مع الجهات الحكوميــة لتخليص المعامــات والمراجعات 
إلكترونًيــا أو حضورًيــا، كانــوا متفائليــن جــًدا وواثقيــن مــن أن التقريــر 
المنشــور ســيؤدي إلى تحســين الوضع القائم، وهذا هو الهدف.. هنا يأتي 
دور التجــاوب والتواصــل مــع المســؤولين، في أي وزارة أو جهة رســمية 
كانــت، وال ننكــر بأن العاقة بين الصحافة والجهات الرســمية هي عاقة 
احتــرام وتعاون والشــك في أن بعــض القضايا المنشــورة تخضع للبحث 

وإيجاد الحلول.
Û  وليس غريًبا أبًدا أن يولي وزير الخارجية عبداللطيف بن راشــد الزياني

اهتماًمــا ومتابعــة شــخصية ويصــدر توجيهــات بشــأن مراجعــة وضــع 
مكتــب التصديقــات، فعاقتــي بــه قديمة جــًدا وأدرك أن معاليــه، منذ أن 
كان مســؤواًل رفيًعا في وزارة الداخلية، يتعامل مع ما تطرحه الصحافة 
بصدر رحب بل ويحترم دور الصحافيين واإلعاميين، فخدمة المواطن 
وكذلــك المقيــم فــي هــذا البلــد تعنــي الشــيء الكثيــر مــن بوابــة العيــش 
الكريــم، وبعــد، وعلى الرغم مــن تواصل الزماء األعزاء بــإدارة االتصال 
بــوزارة الخارجيــة للتباحــث حــول الماحظــات وتدويــن األفــكار، إال أن 
الســفير توفيق أحمد المنصور، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية 
واإلداريــة اتصل شــخصًيا وعبر عن امتنانــه وتقديره لدور الصحافة في 
إيصــال المعلومــات والتعاون بما يحقق اتجاه تطوير ملموس على أرض 

الواقع.
Û  ،السفير المنصور لم يؤكد أن الموضوع “موضع” اهتمام ومتابعة فحسب

بــل لفــت إلــى نقطــة مهمــة تعكــس ثقــة وقــدرة وجــدارة “المســؤول فــي 
موقعــه”، حيــث أفــاد بــأن هنــاك برنامًجــا لتطويــر الخدمــات وتحســينها، 
وهــذه الرؤيــة ترحب باألفــكار والماحظات والمقترحــات التي يمكن أن 
تخــدم العمــل مــن جانب أي طــرف، بل حتى المواطــن أو المقيم المراجع 
لكــن  وارد،  والتقصيــر  واردة  األخطــاء  بــأن  إيماًنــا  بمقترحاتــه؛  نرحــب 
التصحيــح والتعديــل والتحســين، يعني مشــاركة الجميع، المســتفيد من 

الخدمة ومقدمها، في جني ثمار أي خطوة تطويرية.

saeed.mohamed@albiladpress.com

سعيد محمد

مريم الجالهمة

محمد ناصر

بدور المالكي من هورة عالي
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امتنان لجاللة الملك بنجاح عاشوراء
حًقا، يمكن أن نعتبر موسم عاشوراء الحسين “ع”، مؤشًرا مهما وحيويا في رصد 
حالـــة الوعـــي المجتمعـــي، ولنركز على أخطر وضع تعيشـــه البشـــرية حاليا، وهو 
جائحة كورونا، كمثال يتجاوز ويتصدر كل األمثلة، فقد انقضى موسم عاشوراء 
بنجاح وسالم، كما انتهى في عامه السابق بذات الوتيرة بفضل من هللا سبحانه، 
وبفضـــل توجيهات جاللـــة الملك المفدى، والبد من التعبير عن الشـــكر واالمتنان 
لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى، ولما جاء 
فـــي كلمتـــه المظفـــرة التي تؤكد ريـــادة بالدنا عبـــر التاريخ كواحة ســـالم وحوار 

وتسامح واحترام للمعتقدات وقيم ومبادئ التعايش واإلخاء.
وكم هي لفتة طيبة الشـــكر الذي وجهه جاللته للعلماء والمشـــايخ األفاضل على 
مـــا بذلـــوه من جهد متمثـــل في حفظ النفـــس وتجنيبها المخاطر، وهـــو ما وفقنا 
بفضـــل مـــن هللا باليســـر والســـالمة واالطمئنان، وما أبـــداه الجميع خـــالل إحياء 
ذكرى عاشوراء من وعي ومسؤولية وطنية تجاه أنفسهم ومحيطهم والمجتمع.
وال ريـــب أن الشـــكر موصـــول لصاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء، ولكل الجهـــود المخلصة التي قامت 
بهـــا الـــوزارات الخدمية بال اســـتثناء، والفريق الوطني الطبـــي لمكافحة كورونا، 
وإدارات المآتم والحسينيات والمواكب ورواد الموسم، ذلك أن موسم عاشوراء 
حيـــن نقول إنه مؤشـــر مهم وحيوي، فداللة ذلك االلتـــزام الكبير وحرص الجميع 
علـــى أال يعود المنحنى تصاعدًيا في تســـجيل حاالت كورونـــا ولله الحمد أكرمنا 

رب العالمين بنتائج الجهود المباركة.
وهنا أعيد مشـــاعري باالعتزاز والتشـــرف بما رأيته من منتســـبي وزارة الداخلية 
والسيما من أبنائنا وبناتنا من عناصر شرطة خدمة المجتمع، والذين ال نستطيع 
أن نوفيهم من درجات الشكر ما يستحقونه لما رأيته شخصًيا ورآه الكثيرون من 
عمل مشرف طيلة أيام العشرة صباًحا وعصًرا ولياًل، يًدا بيد مع فرق عمل المآتم 
واللجان المنظمة، أشاعوا حالة كبيرة من الطمأنينة وضمان سالمة الجميع، لهذا 
فإن التقدير كل التقدير للفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة وزير 
الداخليـــة، وقـــد وجدت مـــن اإلخوة في مكتـــب معاليه كل التعـــاون والدعم في 

متابعة وتنفيذ وتلبية طلبات الموسم.
مقام ومكانة هذه الذكرى اإلسالمية الجليلة في كل معانيها اإلنسانية والدينية  «

تبقى في أعلى تميزها في مملكة البحرين، ولي كلمة ختامية أوجهها إلى خطباء 
المنبر الحسيني مقامها مقام الشكر النبيل لهم على ما طرحوه من موضوعات 
لم يغفلوا فيها التأكيد على االلتزام وإنجاح جهود الدولة في مواجهة الوباء، وألنه 

تحد كبير وامتحان صعب، فإن أهل البحرين نجحوا وسينجحون دائًما، وبعون الله 
سيكون هذا الوضع الحضاري مستمًرا، نقول للجميع: “مأجورين.. مشكورين.. رحم 

الله والديكم.. رب اجعل هذا البلد آمنا”.

عادل عيسى المرزوق

opinions@albiladpress.com13
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

المآسي تلف العالم... نحمد اهلل على نعمة األمن واألمان
رحم هللا ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة طيـــب هللا ثراه، الـــذي كان يعطيك صورة عـــن حركة الواقع 
ومـــا تنطوي عليه من أحداث، ودائما كان يردد على مســـامعنا عبارة 
“شوفو اللي يدور حواليكم.. نحمد هللا على نعمة األمن واألمان في 

بلدنا”.
اســـتحضرت عبـــارة ســـموه طيب هللا ثـــراه وأنا أشـــاهد ازدياد عمق 
األزمـــات السياســـية واالقتصادية في كثير من الدول، فعلى ســـبيل 
المثال ما طالعتنا به األخبار العالمية من قيام طاقم طائرة الخطوط 
الجويـــة التركية بتقديم طلب اللجوء فـــي كندا فور وصولهم هناك، 
حيـــث تركـــوا بطاقات هوياتهم وجوازات ســـفرهم في غرف الفندق 
في تورنتو، وذلك بســـبب تدهور األوضاع المعيشية في بلدهم، هذا 
وهم يعملون في شـــركة طيران حكومية ويفترض أن يكون الراتب 
مجزيا، فما بالنا ببقية الشـــعب والقرارات المريرة المطلوبة للخالص 

من الديون وغيرها.
وعلـــى الجانـــب اآلخر هناك أفغانســـتان التـــي تعيش منـــذ أمد بعيد 

على التوتر والنزاعات الداخلية والخارجية، وهي أبعد ما تكون عن 
الحـــل وأصبحـــت أكثـــر تعقيدا مما كانـــت عليه في الســـابق بوصول 
جماعة طالبان اإلرهابية إلى ســـدة الحكم، وســـيبقى مشـــهد األفغان 
الذين تعلقوا بالطائرة العسكرية األميركية ومن ثم سقوطهم كدمى 
صغيـــرة عالقـــا في أذهان البشـــر لوقـــت طويل، وفـــي أثيوبيا عصف 
المجاعة بإقليم تيغراي بســـبب عرقلة المســـاعدات اإلنســـانية، وأين 
ما نلتفت في أية بقعة من بقاع العالم نرى ساحات للحرب وخرائب 
لمـــدن وقرى مدمرة، ومجتمعات تالشـــت في إيقاع فيروس كورونا 
الغامـــض، ومازالـــت تتهجـــد وتبتهل للمولى أن ينتشـــلها مـــن الركام 

المطمور.

إن األمثلة السابقة ما هي إال جزء من المآسي التي تلف وتدور في  «
العالم، وبعضها يتطلب مخيلة أسطورية الستيعابها، بينما نحن في 

مملكة البحرين وبفضل من الله تعالى وحكمة قيادتنا نسير على ضوء 
ثابت متناسق واألمن واألمان يحيطنا من كل جانب وهذه نعمة كبيرة 

يحسدنا عليها اآلخرون.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

العمل اإلنساني
يتمتع اإلنســـان بقيمة ُعليا ومكانة ُمثلى عند هللا ســـبحانه وتعالى، فقد أحســـن 
خلقـــه وأبدع صورتـــه وجعله من أفضل الكائنات، وأســـبغ عليـــه صفات الرحمة 
والعطف وقيم التسامح والشفقة واإلحسان في التعامل مع غيره من الكائنات، 
وجعله كائًنا ُمحًبا للخير والســـالم ســـلوًكا وعقاًل وروًحا، ومن البشـــر َمن يخاطر 
بنفســـه ووقتـــه وجهده من أجـــل اآلخرين في بالده وبالد اآلخرين في سلســـلة 

خالدة من األعمال اإلنسانية.
وتقديًرا للذين يعملون من أجل اآلخرين جعلت األمم المتحدة يوما من أغسطس 
من كل عام لالحتفاء بهم وبعملهم اإلنساني، وذلك إقراًرا بفضلهم وتكريًما لمن 
قضـــى منهـــم نحبه في ســـبيل أداء الواجب اإلنســـاني، وألجل إعـــالء قيمة هذا 
العمـــل فـــي الروح اإلنســـانية، ودعوة الناس لهذا الدرب من أجـــل عالم أكثر أمًنا 
وازدهاًرا وتعاوًنا وعطًفا. والعمل اإلنســـاني ممارســـة ســـهلة ولغة ُمشـــتركة بين 
البشـــر مع اختالف األعراق واألديان واأللوان، وهو أســـلوب حضاري وإنســـاني 
الهـــدف، وقد حددت األمم المتحدة عدد من يحتاجون للمســـاعدات اإلنســـانية 
والحماية في 2021م )235( مليون شخص، وموضوع احتفالية العمل اإلنساني 

في 2021م هو “السباق من أجل اإلنسانية”.
وفي مملكة البحرين ينتشـــر العمل اإلنســـاني على المســـتوى الرســـمي واألهلي 
والمجتمعي وهي ممارسة أرست دعائم الخير ونشرت مبادئ التعاون والرحمة 
فـــي المجتمـــع، ما ســـاهم فـــي رفـــع روح العطاء لمن احتـــاج إليـــه لتأمين جودة 
حياتهم ليعيشوا في أمن وأمان ورخاء وسعادة، والقصص كثيرة في مجتمعنا 
“الشـــفهية والمكتوبـــة”، وتناقلتها الُكتب واأللســـن والتي انتهـــت ببهجة وفرحة 

لمن تلقى تلك المساعدات.
إن مملكة البحرين مليئة بالكثير من الوجوه والمؤسسات التي أنقذت الناس  «

وعملت على تحسين حياة اآلالف من األُسر الذين تضرروا في األزمات وخصوصا في 
زمن جائحة كورونا، فالعمل اإلنساني في البحرين ودول العالم ُيشير إلى بطوالت 
أولئك العاملين تطوًعا في هذا المجال من الرجال والنساء وخصوصا في أماكن 

الحروب وانتشار األمراض وتوفير الرعاية الصحية وتوزيع المواد الغذائية وفي حالة 
الكوارث الطبيعية، حيث ينشطون في كل جانب من الجوانب اإلنسانية، وهؤالء 

وغيرهم يدعون إلى صمت األسلحة وإنهاء النزاعات الميدانية في الدول التي 
تعيش مآسي الحروب، والعمل مًعا من أجل السالم، فهؤالء يبذلون كل ما في 

وسعهم لمساعدة الناس من النجاة من الحروب والجوع ومن األمراض واألوبئة 
والكوارث.. فلهم كل التقدير والتبجيل واالحترام.

عبدعلي الغسرة

مـــا األســـباب الحقيقيـــة وراء تدني االهتمـــام باللغة العربيـــة، ورفضها وعدم 
االســـتعانة بها سوى باليسير، لماذا ننسلخ من جلدنا في كل مرة ونحاول أن 
نتباهى بلغات أخرى وكأنها السبيل للرفعة والمكانة المتميزة؟ هل من عالقة 
حقيقيـــة بين مـــن يتقنون لغات أجنبية غير لغتهـــم العربية وارتفاع معدالت 

الذكاء؟
الجميع يلمس هذه المشكلة ولست وحدي من أشير إليها، بل إن عددا كبيرا 
مـــن اإلعالميين وأســـاتذة اللغة العربيـــة يالحظون حجم اإلشـــكالية الكبرى 
التي وصلنا لها خصوصا مع أجيال جديدة وأطفال ال يســـتطيعون التحدث 
بلغتهم العربية، وابتســـامة فخر تعلو محيا والدي الطفل في كل مرة تحدثه 
ويجيبـــان عنه “العربي مالـــه ضعيف كلمه إنجليزي”، وفـــي اعتقادي الخاص 
أن القصـــة بـــدأت عندمـــا أصبـــح الجميـــع يهرعون إلـــى تســـجيل أبنائهم في 
مـــدارس خاصـــة ناطقة بغيـــر اللغة العربية في إشـــارة إلى ارتفاع المســـتوى 
المعيشـــي لألســـرة أو هكـــذا ُخيل للبعـــض، أن تواجـــد أبنائهم فـــي المدارس 
الخاصة ســـيكفل لهم حظا اجتماعيا أفضل أو فرصا مستقبلية أوفر، وكانت 
الكثير من المدارس الخاصة سابقا قائمة على العدل ما بين اللغتين وتوازي 

مسارهما، ما نتج لدينا جيال سابقا يجيد اللغتين.

لكـــن الحـــال لم يبق كمـــا كان، فظهرت العديد من المـــدارس التي تعتمد على 
اللغـــة اإلنجليزيـــة مقابـــل حصص أقل للغـــة العربية وال ضير فـــي ذلك إذا ما 
كانـــت العائلـــة أو أحد الوالدين علـــى وعي بضرورة تقوية اللغـــة العربية من 
خالل اســـتخدامها في المنزل أو حتى اللجوء إلى المدرسين الخصوصيين، 
لكـــن علـــى ما يبدو أن هذه العينة الواعية بدأت في التالشـــي، فترى التركيز 
الالمتناهـــي علـــى اللغـــة اإلنجليزيـــة دون غيرهـــا واعتمادهـــا فـــي المدرســـة 

والمنزل والعمل وكل مكان بشكل مبالغ فيه ومنفر في بعض األحيان.

ومضة

في إحدى الجلسات الودية ناقشت الموضوع مع الدكتورة فائقة الصادقي وهي  «
من األساتذة الجامعيين القالئل الذين يدرسون اللغة العربية واللغة اإلنجليزية 

واإلعالم “أي أنها تدرس ثالثة مسارات مختلفة في آن واحد” حيث أكدت أن 
الوضع بات غريبا للغاية مع األجيال الحديثة التي تتعمد التباهي باستخدام 

مصطلحات أو كلمات غربية في اللغة العربية، وأن هذه الظاهرة منتشرة 
لألسف بين العرب دونا عن غيرهم، عن غير قصد وبقصد في كثير من األحيان، 

واألدهى واألمر أن الكثيرين يقعون في دائرة الرمادي أي أنهم يصبحون غير 
ملمين بأي من اللغتين بسبب ضياع الهوية الحقيقية لسجل التمرس اللغوي.

سمر األبيوكي

اللغة العربية في خطر

أعـــرف أحدهم، وهو رجل خير من أســـرة خير، ومـــن منبت خير، لم 
يجلـــس معـــي ولـــو لحظـــة، إال وتلقى اتصـــاال من هـــذا أو ذاك يطلب 
منه المســـاعدة فـــي معاملة خيرية، أو إنســـانية، أو حتى نقل صوته 

ومطالبه عبر اإلعالم والصحافة و“السوشال ميديا”.
وبالرغـــم من تواضع وظيفته، ومدخولـــه، وإمكانياته المالية، إال أنه 
بهذا الحال منذ ساعة معرفتي به األولى التي تتجاوز 15 عامًا، إن لم 
تزد عن ذلك بقليل، وذات مرة، رادوني الفضول لمعرفة السر الكامن 
خلفـــه، فمـــا كان منـــي إال أن ســـألته وبوضوح: ما حكايتـــك يا رجل؟ 
وكيـــف تســـتطيع أن تتجـــاوب مع كل هـــؤالء الناس؟ وتســـاعدهم؟ 

كيف؟
رمقني صديقي بهدوء، ثم ابتســـم ابتســـامته الصافيـــة التي أعرفها 
جيـــدًا، قبل أن يقول بعمق: النـــاس ال يطرقون أبواب أصحاب المال 
والمناصـــب والعالقـــات إذا لم يكن منهم منفعة، بـــل يطرقون أبواب 

من يخدمهم ويساعدهم، ويتحسس مشاكلهم.
ويزيـــد “النـــاس يطرقـــون أبواب من ينصـــت لهـــم، وال يقاطعهم، من 
لديـــه رحابة الصدر، وااللتماس بالعذر، واالهتمام بمعرفة التفاصيل، 

ووصل أصحاب القرار والشأن ألجلهم دون حرج أو مصلحة”.
ويكمل صديقي “ورثُت مفتاح الخير بمنفعة الناس من والدي رحمه 
هللا، والذي كان يغذيني بذلك بكل لحظة ووهلة، واليوم وبعد مرور 
ســـنوات على وفاته، مازلت ألتقي فالنا صدفة، وآخر في مجلس أو 
عند صديق، ليذكروا لي بامتنان مواقف جديدة بالخير عن أبي في 

مساعدة الناس، لم أكن أعرفها حتى لحظة لقائي بهم”.
ويختم “التفريج عن كربة الناس من أعظم األمور الخيرة وأنبلها، وهي  «

ثقافة ونهج حياة وورث يجب أن يتناقله األجيال، ومن أساس الدين 
اإلسالمي الحنيف، ومن أساس القيم التي عرف بها األنبياء والصحابة 

والتابعون، ونحن ماضون على هذا العهد حتى الرمق األخير”.
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