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 ƒ``̀Zƒ``̀J ¢``̀ ù``̀ «``̀ FQ Å``̀æ``̀¡``̀j ∂``̀ ∏``̀ ª``̀ dG
»```̀æ```̀Wƒ```̀dG Ωƒ`````̀ «`````̀ dG iô`````̀ cò`````̀ H

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــــبــــالد الــمــفــدى 
إيسوزيما  فــور  الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية 
غناسينغبي رئيس جمهورية توغـو، بمناسبة ذكرى 

اليوم الوطني لبالده.
تهانيه  أطيب  عن  البرقية  في  جاللته  أعــرب 
بهذه  والسعادة  الصحة  موفور  لفخامته  وتمنياته 

المناسبة الوطنية. 

¢``̀ ù``̀ «``̀ FQ Å```̀ æ```̀ ¡```̀j OÓ``````̀Ñ``````̀dG π`````̀gÉ`````̀Y
á``̀ jô``̀ ë``̀ dG Ωƒ```̀ «```̀ H É```̀ «```̀≤```̀jô```̀aEG Üƒ```̀ æ```̀ L

بــــــعــــــث حــــــــضــــــــرة صـــــاحـــــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى 
برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 

سيريل رامافوزا رئيس جمهورية 
ذكرى  إفريقيـا، بمناسبة  جنـوب 

يوم الحرية لبالده.
البرقية  فــي  جاللته  أعـــرب 

عــــن أطـــيـــب تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه 
لــــفــــخــــامــــتــــه مــــــوفــــــور الـــصـــحـــة 
والـــــســـــعـــــادة بــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة 

الوطنية.

 ¢`````̀ù`````̀«`````̀FQ Å``````̀æ``````̀¡``````̀j ∂```````̀ ∏```````̀ ª```````̀ dG
∫Ó```̀≤```̀à```̀°```̀S’G iô`````̀cò`````̀ H ¿ƒ```̀ «```̀ dGô```̀ «```̀ °```̀ S

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــــبــــالد الــمــفــدى 
مادا  جوليوس  الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية 
ذكــرى  سيراليون، بمناسبة  جمهورية  رئــيــس  بيو 

استقالل بالده.
تهانيه  أطيب  عن  البرقية  في  جاللته  أعــرب 
بهذه  والسعادة  الصحة  موفور  لفخامته  وتمنياته 

المناسبة الوطنية.

صدر عن حضرة صاحب 
الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن 
عـــاهـــل  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى 
الــبــالد الــمــفــدى مــرســوم رقم 
بتعيين   ٢٠٢١ لــســنــة   (٥٧)
وزارة  فــي  مساعَدين  وكيلين 
الوطني،  واالقتصاد  المالية 

جاء فيه:

المادة األولى:
المالية  وزارة  فــي  ُيــعــيــن 

واالقتصاد الوطني، كٌل من:
عــــــدنــــــان  الــــــســــــيــــــد   -١
عـــبـــدالـــوهـــاب إســـحـــاق وكــيــًال 
المالية  للسياسات  مساعًدا 

والميزانية.
مــــــبــــــارك  الــــــســــــيــــــد   -٢

نــبــيــل مــطــر وكـــيـــًال مــســاعــًدا 
للعمليات المالية.
المادة الثانية:

عـــــلـــــى وزيــــــــــــر الــــمــــالــــيــــة 
تنفيذ  الــوطــنــي  واالقـــتـــصـــاد 
من  به  وُيعمل  المرسوم،  هذا 
تـــاريـــخ صـــــــدوره، وُيـــنـــشـــر في 

الجريدة الرسمية.

»``a ø```̀ jó```̀ YÉ```̀ °```̀ ù```̀ e ø```̀ «```̀ ∏```̀ «```̀ ch ø```«```«```©```J
»`̀``̀æ`̀``̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀ ``̀ °`̀ ü`̀ ``̀ ``̀ à`̀ b’Gh  á`̀``̀``̀«`̀``̀dÉ`̀ª`̀dG  IQGRh

صـــدر عــن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
 ٢٠٢١ لــســنــة   (٢٦) رقــــم  قـــــرار  الـــــــوزراء  مــجــلــس 
جاء  العامة،  اإلدارة  معهد  في  مديرين  بتعيين 

فيه:
المادة األولى

ُيعين في معهد اإلدارة العامة كل من:
بوجيري  أحــمــد  عــبــداهللا  يــوســف  السيد   -١

مديًرا إلدارة الموارد البشرية والمالية
٢- الــســيــد نــجــم يـــوســـف عــيــســى ســالــمــيــن 

مديرا إلدارة التعليم والتطوير

٣- الـــســـيـــدة غـــــادة مــحــمــد حــســيــن شــنــاعــة 
مديرا إلدارة التقييم

٤- السيد محمد حسن السباع مديرا إلدارة 
االستشارات والبحوث

٥- السيدة عايدة علي بن رجب مديرا إلدارة 
تطوير األعمال
المادة الثانية

تنفيذ  العامة  اإلدارة  معهد  عام  مدير  على 
أحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

Qó°üj  AGQRƒ`````̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ  ó`̀ ¡`̀ ©`̀ dG  »```dh

á``eÉ©dG  IQGOE’G  ó``¡©e »``a  ø``jôjóe ø``««©àH  G kQGô``b

صدر عن صاحب السمو 
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
قــرار  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢١ بتعيين 
المستشفيات  فــي  مــديــريــن 

الحكومية، جاء فيه:
المادة األولى

المستشفيات  فــي  ُيعين 
الحكومية كل من:

الدكتورة نور رياض علي 
ضيف مديرًا إلدارة العمليات 

والخدمات
الـــســـيـــد عــــبــــداهللا نــاصــر 
ســـلـــطـــان الـــســـويـــدي مـــديـــرًا 

إلدارة الموارد البشرية

 المادة الثانية
عـــلـــى رئــــيــــس الــمــجــلــس 
األعلى للصحة تنفيذ أحكام 
هـــذا الـــقـــرار، وُيــعــمــل بــه من 
تـــاريـــخ صــــــدوره، وُيـــنـــَشـــر في 

الجريدة الرسمية.
كـــمـــا صـــــدر عــــن صــاحــب 
الــــســــمــــو الــــمــــلــــكــــي األمــــيــــر 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
مجلس  رئـــيـــس  الــعــهــد  ولــــي 
الــوزراء قــرار رقم (٢٥) لسنة 
في  مــديــريــن  بتعيين   ٢٠٢١
مــــراكــــز الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

األولية، جاء فيه:
المادة األولى

الرعاية  مراكز  في  ُيعين 

الصحية األولية كل من:
خليل  محمد  السيد   -١
إلدارة  مديًرا  أحمد  إبراهيم 

العمليات والخدمات
يـــــوســـــف  الـــــــســـــــيـــــــد   -٢
عــــبــــدالــــعــــزيــــز عـــبـــدالـــغـــفـــار 
العلوي مديًرا إلدارة الموارد 

البشرية
المادة الثانية

عـــلـــى رئــــيــــس الــمــجــلــس 
األعلى للصحة تنفيذ أحكام 
هـــذا الـــقـــرار، وُيــعــمــل بــه من 
تـــاريـــخ صــــــدوره، وُيــنــشــر في 

الجريدة الرسمية.

 á``«``eƒμ``ëdG äÉ``«Ø`°û`à`°ù`ªdG »``a ø``jô``jóe ø``«```«©J

á````«````dhC’G á``̀«``̀ë``̀°``̀ü``̀dG á```̀ jÉ```̀ Yô```̀ dG õ````̀ cGô````̀ eh

آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  عــن  صــدر 
بتعيين   ٢٠٢١ لسنة  رقم (٥٦)  مرسوم  المفدى  البالد  عاهل  خليفة 

مديرين عاّمين في جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعين في جهاز الخدمة المدنية بدرجة وكيل مساعد كٌل من:
للتنظيم  عــاًمــا  مـــديـــًرا  خليفة  آل  دعــيــج  بــن  مــعــاذ  الــشــيــخ   -١

وموازنة الوظائف.
للسياسات  عــاًمــا  مــديــًرا  حــســن  عــبــدالــرســول  خليل  الــســيــد   -٢

واألجور.
المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من 
تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

 ø``̀ jô``̀ jó``̀ e ø``̀«``̀«``̀©``̀à``̀H »``̀μ``̀ ∏``̀ e Ωƒ```̀ °```̀ Sô```̀ e
á`̀ «`̀ fó`̀ ª`̀ dG á``̀ eó``̀ î``̀ dG RÉ```¡```L »```̀ a ø``̀«``̀eÉ``̀Y

 | الشيخ معاذ بن دعيج آل خليفة.

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى مرسوم رقم (٥٥) 
لسنة ٢٠٢١ بإعادة تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، جاء فيه:

 المادة األولى:
ناصر  بــن  وائــل  السيد  برئاسة  البحرين)  (بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  أمــنــاء  مجلس  تشكيل  ُيــعــاد 

المبارك، وعضوية كٍل من:
١- السيد علي حسن أحمد سلمان البقالي.

٢- الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة.
٣- السيدة تاال عبدالرحمن فخرو.

٤- السيد يوسف فاروق المؤيد.
٥- السيد أحمد سامي التاجر.

٦- السيد محمد سلمان العرادي.
٧- السيد إبراهيم علي بورشيد.

وتكون مدة عضوية رئيس المجلس وأول أربعة أعضاء أربع سنوات، وتكون مدة عضوية باقي األعضاء ثالث 
سنوات.

المادة الثانية:
صدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  المرسوم،  هذا  تنفيذ  يخصه-  فيما  والــوزراء -كٌل  الــوزراء  مجلس  رئيس  على 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

 AÉ``̀ æ``̀ eCG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e π`̀ «`̀μ`̀ °`̀ û`̀ J IOÉ````̀YEÉ````̀ H »`̀ μ`̀ ∏`̀ e Ωƒ``̀ °``̀ Sô``̀ e
zø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ∂`̀ æ`̀ μ`̀ à`̀ «`̀ dƒ`̀ H{ á`̀ «`̀ æ`̀ ≤`̀ à`̀ dG ø``jô``ë``Ñ``dG á`̀ «`̀ ∏`̀ c

 | جاللة الملك.

حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  عن  صدر 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (٢٣) لسنة 
الوطني،  واالقتصاد  المالية  وزارة  في  مديرين  بتعيين   ٢٠٢١

جاء فيه:
 المادة األولى

ُيعين في وزارة المالية واالقتصاد الوطني كل من:
الــتــدريــب  إلدارة  مـــديـــرًا  الـــغـــواص  عــلــي  ديــنــا  الــســيــدة    -١

والتطوير اإلداري
إدارة  لمكتب  مديرًا  الحصار  إبراهيم  لميس  السيدة    -٢

الدين العام

٣-  السيد حسن صالح ساتر مديرًا إلدارة عمليات التمويل
الــمــدفــوعــات  إلدارة  مـــديـــرًا  عــلــي  جــاســم  عــلــي  الــســيــد    -٤

والتحصيل
٥-  الــســيــد عــبــداهللا أحــمــد عــبــداهللا ضــيــف مـــديـــرًا إلدارة 

تطوير األنظمة المالية
إلدارة  مديرًا  عبدالرسول  قاسم  صالح  رغدان  السيدة    -٦

سياسة اإليرادات العامة
الموارد  إلدارة  مديرًا  علي  أحمد  حسن  ليلى  السيدة    -٧

البشرية والمالية
٨-  الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة مديرًا إلدارة 

العالقات الدولية
إلدارة  مـــديـــرًا  خــلــيــفــة  آل  مــحــمــد  بـــن  راشـــــد  الــشــيــخ    -٩

االستثمارات الحكومية
إلدارة  مـــديـــرًا  الــقــحــطــانــي  مــحــمــد  فــاطــمــة  الــســيــدة   -١٠

الميزانية
١١- السيد إبراهيم أحمد كمال مديرًا إلدارة المشاريع

المادة الثانية:
هذا  أحكام  تنفيذ  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزيــر  على 
ــنــَشــر فــي الــجــريــدة  الـــقـــرار، وُيــعــمــل بــه مــن تــاريــخ صـــــدوره، وُي

الرسمية.
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عبداللطيف  الــدكــتــور  اســتــقــبــل 
بــن راشـــد الــزيــانــي وزيـــر الــخــارجــيــة، 
الثالثاء  امس  الــوزارة،  بمقر  بمكتبه 
الدكتور  ٢٠٢١م،  ٢٧ أبريل  الــمــوافــق 
أهد  الـــذي  األمــيــن،  نــاجــي  إسماعيل 
إلــيــه نسخة مــن أطــروحــة الــدكــتــوراه 
التي حصل عليها من جامعة برونيل 
بالمملكة المتحدة، في إدارة وتحليل 
النزاعات الجامعة، تحت عنوان «أثر 
الطالقة الرقمية كعامل مخفف على 
نطاق  في  الداخلية  الصراعات  أبعاد 

وسائل التواصل االجتماعي».
وقـــد أعـــرب وزيـــر الــخــارجــيــة عن 
شــــكــــره لـــلـــدكـــتـــور إســـمـــاعـــيـــل نــاجــي 
له  مبارًكا  اإلهــداء،  هذا  على  األمين 

العلمي  الــمــؤهــل  هــذا  على  حصوله 
المتميز، مشيًدا بالتخصص العلمي 
الــــذي اخـــتـــاره لـــدراســـتـــه الــعــلــيــا في 
منوًها  البريطانية،  برونيل  جامعة 
إليها  توصل  التي  العلمية  بالنتائج 
مستفيًدا من دراسة إمكانيات وسائل 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي فـــي الــتــأثــيــر 
على النزاعات البينية، وعلى مستوى 
التواصل  وسائل  في  البيني  الصراع 
االحترافي بشكل خاص وفي النطاق 
له  متمنًيا  عـــام،  بشكل  االفــتــراضــي 
التوفيق والسداد في مواصلة جهوده 
أن  شأنها  من  التي  العلمية  البحثية 
بمؤلفات  الــمــحــلــيــة  الــمــكــتــبــة  تــثــري 

قيمة ومفيدة. 
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أكــــد وزيـــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة، رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــســــالمــــة والــــصــــحــــة الــمــهــنــيــة، 
الــســيــد جــمــيــل بـــن مــحــمــد علي 
مملكة  بــه  تزخر  مــا  أن  حميدان، 
وقوانين  تشريعات  مــن  البحرين 
وطنية متطورة في مجال حماية 
الــعــمــال مـــن كـــل أنـــــواع الـــحـــوادث 
المهنية  واألمـــــراض  واإلصـــابـــات 
ســـاهـــم فــــي تـــعـــزيـــز بــيــئــة الــعــمــل 
اليوم  تعد  التي  والسليمة  اآلمنة 
أحد متطلبات النمو االقتصادي، 
حـــيـــث تـــولـــي الـــحـــكـــومـــة بــرئــاســة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
اهــتــمــامــًا مــتــزايــدًا بــرفــع مستوى 
الــــســــالمــــة والــــصــــحــــة الــمــهــنــيــة 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــــواقـــــع االنـــــتـــــاج 
من  الــعــامــلــة  الــقــوى  يحفظ  بــمــا 
واالصــابــات  والــحــوادث  المخاطر 

المهنية.

وقال حميدان في تصريح له 
للصحة  العالمي  «اليوم  بمناسبة 
والسالمة المهنية»، الذي يصادف 
الـــعـــام  ان  الــــــجــــــاري،  ابـــــريـــــل   ٢٨
الماضي ٢٠٢٠ شهد انخفاضًا في 
معدالت الحوادث المهنية مقارنة 
 ،٪١٣ بنسبة  سبقه  الـــذي  بــالــعــام 
بمواقع  مهنيًا  حــادثــًا   ٢٦٦ بواقع 
الـــعـــمـــل، بــيــنــمــا كــــان عـــددهـــا في 
حــوادث،   ٣٠٧ الماضي  قبل  العام 
وهــــو مـــا يــعــد انــعــكــاســًا لــلــجــهــود 
الــوطــنــيــة الــمــتــواصــلــة فـــي نشر 
الوعي بأهمية تطبيق اشتراطات 
الــســالمــة والــصــحــة الــمــهــنــيــة في 
الى  مشيرًا  العمل،  مواقع  جميع 
ان الوزارة وفي إطار دورها الرقابي 
قامت بالتفتيش على مواقع عمل 
شملت ١٩٨ ألف عامل في القطاع 
الــــخــــاص لـــلـــتـــأكـــد مــــن االلــــتــــزام 

باالشتراطات المقررة.
معالجة  أهمية  الــوزيــر  وأكـــد 
أســـــــبـــــــاب الـــــــــحـــــــــوادث الـــمـــهـــنـــيـــة 

فــــي مــــواقــــع الـــعـــمـــل خــــاصــــة فــي 
قـــطـــاع الــتــشــيــيــد والـــبـــنـــاء وذلـــك 
لـــتـــالفـــي وقــــــــوع تـــلـــك الـــــحـــــوادث 
الــــمــــؤســــفــــة، حــــيــــث يـــشـــهـــد هــــذا 
عدد  من  الكبرى  النسبة  القطاع 
الــــحــــوادث واالصــــابــــات الــمــهــنــيــة، 
الفــتــًا إلـــى أن تــعــزيــز االجـــــراءات 
االســـتـــبـــاقـــيـــة ومــــراقــــبــــة مــشــرفــي 

على  المهنية  والصحة  السالمة 
اآلالت  واخـــتـــيـــار  الــعــمــل  مـــواقـــع 
والـــتـــقـــنـــيـــات الــمــنــاســبــة والــــتــــزام 
العمال باستخدام معدات الوقاية 
الــشــخــصــيــة ضــــــرورة لــمــنــع وقـــوع 

الحوادث المهنية المؤسفة.
وبـــــــهـــــــذه الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة، دعـــــا 
حـــمـــيـــدان أصــــحــــاب الـــعـــمـــل الـــى 
للسالمة  الــعــالــمــي  الــيــوم  اتــخــاذ 
آخــر  منطلقًا  المهنية  والــصــحــة 
لـــتـــعـــزيـــز حـــمـــايـــة الــــعــــمــــال عــلــى 
جميع المستويات وتطوير أنظمة 
الـــحـــمـــايـــة والــــســــالمــــة مــــن أجـــل 
البشرية  الـــمـــوارد  عــلــى  الــحــفــاظ 
آمن  عمل  سوق  في  بها  واالرتقاء 
إيجابا  سينعكس  مما  ومستقر، 
اإلنتاجية  العمليات  تعزيز  على 
للمنشآت، مشيرًا في هذا السياق 
الـــــى تــكــثــيــف الـــــــــوزارة لــجــهــودهــا 
مواقع  على  والتفتيش  الرقابية 
تحديث  متابعة  واستمرار  العمل 
الصلة،  ذات  الوطنية  التشريعات 

المزيد  وتأهيل  إعداد  الى  إضافة 
من الكوادر الوطنية المتخصصة 
فــي مــجــاالت الــســالمــة والــصــحــة 

المهنية.
والتنمية  العمل  وزيــر  وأشـــار 
الــبــحــريــن  أن  إلــــى  االجــتــمــاعــيــة 
 ٢٠٢٠ عـــــام  بــــدايــــة  مـــنـــذ  شـــهـــدت 
تــحــديــًا كــبــيــرًا مــثــل بــاقــي الـــدول، 
فيروس  جائحة  تفشي  في  تمثل 
كـــــورونـــــا، وقـــــد قـــامـــت الــحــكــومــة 
بـــاتـــخـــاذ االجــــــــــــراءات لــمــواجــهــة 
الجائحة في مواقع العمل، الفتًا 
الــــــى مـــســـاهـــمـــة فــــــرق الــتــفــتــيــش 
الــتــزام  لمتابعة  لـــلـــوزارة  الــتــابــعــة 
أصحاب العمل للتقيد بمتطلبات 
الــســالمــة والــصــحــة الــمــهــنــيــة في 
العمل  ومـــواقـــع  الــعــمــال  مــســاكــن 
بــــاإلضــــافــــة الـــــى تـــعـــزيـــز تــطــبــيــق 
االحترازية،  لإلرشادات  المنشآت 
وقد نالت هذه الجهود إشادة من 
جــهــات دولــيــة خــاصــة مــن الـــدول 

المصدرة للعمالة. 
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ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الـ٣٧٨ الذي ُعقد 

عن ُبعد.
وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على موقع التواصل االجتماعي 
بفرق  المتصلة  الموضوعات  استعرضت  التنسيقية  اللجنة  أن  «تويتر» 
كما  تــطــويــرهــا،  بــمــواصــلــة  ومــقــتــرحــا  التشغيلية  الــنــفــقــات  خــفــض  عــمــل 
المشتركة  الحكومية  للخدمات  التنظيمي  الهيكل  مقترح  على  اطلعت 

لتقنية المعلومات.
فيروس  مــع  التعامل  مستجدات  آخــر  التنسيقية  اللجنة  ونــاقــشــت 

كورونا «كوفيد-١٩».



انــطــلــقــت تــصــفــيــات جــائــزة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة  آل  ســلــمــان  بــن  خليفة 
الــــقــــرآنــــيــــة يــــــوم الـــجـــمـــعـــة ٢٣ 
أبــريــل الـــجـــاري بــمــشــاركــة ٥٦٦ 
مـــشـــاركـــا ومـــشـــاركـــة فـــي أربــعــة 
فروع للجائزة، المقامة برعاية 
كريمة من سمو الشيخة لولوة 
بـــنـــت خــلــيــفــة بــــن ســـلـــمـــان آل 
جمعية  مــن  وبتنظيم  خليفة 

النور للبر.
حــــــــــــول ذلــــــــــــك أوضــــــحــــــت 
محمد  بــنــت  لــمــيــاء  الــشــيــخــة 
رئيسة  خليفة  آل  خليفة  بــن 
جــمــعــيــة الــــنــــور لـــلـــبـــر رئــيــســة 
الــلــجــنــة الــدائــمــة لــلــجــائــزة أن 
تصفيات الجائزة تشهد تنافسا 
راقيا ومميزا بين المتسابقين 
والــمــتــســابــقــات الـــذيـــن قــدمــوا 
نــــــمــــــاذج مــــشــــرفــــة مــــــن حــفــظ 
حيث  وتــالوتــه،  الكريم  الــقــرآن 
تـــبـــدأ مــنــافــســات الـــجـــائـــزة من 
 ٦١ بواقع  التراويح  صــالة  بعد 
تقنية  عــبــر  يــومــيــا  مــتــســابــقــا 
االتـــصـــال الـــمـــرئـــي، نــظــرا إلــى 
اإلجـــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة مــن 

فيروس كورونا.
وبينت الشيخة لمياء بنت 
خليفة  آل  خليفة  بــن  محمد 

نخبة  تضم  التحكيم  لجان  أن 
القرآن  في  المتخصصين  من 
أفــرع  يـــرأس  وتــجــويــده،  الكريم 
من  كل  للذكور  التحكيم  لجنة 
يوسف  جعفر  الــشــيــخ  فضيلة 
حسن  وليد  والشيخ  العباسي 
عتيق  محمد  والشيخ  جناحي 
الصنوي والشيخ ماجد حسين 
الـــبـــلـــوشـــي وعــــضــــويــــة كــــل مــن 
الــشــيــخ عــبــدالــرحــيــم عــبــداهللا 

مــــحــــمــــد والــــــشــــــيــــــخ مـــصـــعـــب 
عــــبــــدالــــرزاق شـــريـــف والــشــيــخ 
مـــصـــعـــب عـــيـــســـى الـــبـــوعـــركـــي 
والــــــشــــــيــــــخ عــــيــــســــى عـــــبـــــداهللا 
التحكيم  لجنة  أما  المحميد، 
التحكيم  أفرع  فتترأس  لإلناث 
كــــــــل مــــــــن األســــــــــتــــــــــاذة مــــريــــم 
عــبــدالــرحــيــم زيــنــل واألســـتـــاذة 
سهيلة رجب عبداهللا واألستاذة 
وعضوية  حـــمـــدان،  زايـــد  بــتــول 

كل من األستاذة مريم إبراهيم 
أنور  أيمان  واألستاذة  التميمي 
بــردي  وفــاء  واألســتــاذة  إلياسي 
الشيخة  واختتمت  المضحي. 
خليفة  بــن  محمد  بنت  لمياء 
آل خليفة رئيسة جمعية النور 
لــلــبــر رئــيــســة الــلــجــنــة الــدائــمــة 
بفخرها  تــصــريــحــهــا  لــلــجــائــزة 
جمعية  بــاحــتــضــان  واعــتــزازهــا 
الـــــنـــــور لـــلـــبـــر لــــهــــذه الـــجـــائـــزة 

العظيمة في أهدافها وراعيتها 
لــــلــــقــــرآن الــــكــــريــــم، والــــعــــزيــــزة 
بإذن  له  المغفور  اسم  لحملها 
الــســمــو  صــــاحــــب  تـــعـــالـــى  اهللا 
الـــمـــلـــكـــي األمــــيــــر خــلــيــفــة بــن 
اهللا،  رحــمــه  خليفة  آل  سلمان 
أن  الــقــديــر  الــعــلــي  اهللا  داعـــيـــًة 
القرآن  لخدمة  الجميع  يوفق 
الــــكــــريــــم وخـــــدمـــــة مــمــلــكــتــنــا 

الغالية.

نــــــاشــــــد مــــمــــثــــلــــو األديــــــــــــان 
والـــمـــعـــتـــقـــدات الــمــخــتــلــفــة فــي 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، كــــل الـــقـــادة 
والــــزعــــمــــاء ومــنــتــســبــي األديــــــان 
إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـــتـــضـــامـــن مــن 
بالبيئة  مــنــوهــيــن  الـــســـالم،  أجـــل 
اإليجابية التي توفرها البحرين 
لــمــمــارســات الــمــســاجــد والــمــآتــم 
ومختلف  والــمــعــابــد  والــكــنــائــس 
الكيانات الدينية والروحية، كما 
أشادوا بأجواء التفتح والتسامح 
في  بها  ينعمون  الــتــي  والــحــريــة 
المملكة. جاء ذلك خالل منتدى 
الدولي  المعهد  نظمه  افتراضي 
وشمال  االوســط  للشرق  للسالم 
افريقيا الذي يتخذ من المنامة 
وذلــك  اإلقــلــيــمــي،  لمكتبه  مــقــرا 
رمضان  شهر  منتصف  بمناسبة 
المبارك وتزامن الشهر الفضيل 
الدينية  المناسبات  من  عدد  مع 
األخـــــــرى كــعــيــد الـــفـــصـــح وعــيــد 
نــيــروز وغــيــرهــا مــن االحــتــفــاالت 
الــــــتــــــي شـــــــــــددت عـــــلـــــى ضـــــــــرورة 

التحالف من أجل السالم.
وجـــــــددوا االلــــتــــزام بــمــبــادئ 
الــــحــــوار والـــتـــســـامـــح والـــحـــداثـــة 
التي توفرها مملكة البحرين في 
بين  واالســتــقــرار  السلم  ترسيخ 
أصـــحـــاب الـــديـــانـــات والــطــوائــف 
الجرائم  كل  وأدانـــوا  المختلفة، 
والتجاوزات التي تقوم بها الفرق 
والـــمـــجـــمـــوعـــات والـــــــــدول بــاســم 
الــــديــــن عـــلـــى حـــســـاب اســـتـــقـــرار 
واستقالل وسيادة بعض البلدان 
والــتــي تــهــدد األمـــن والــســالم في 

المنطقة والعالم.
وأشــــــــــــــاد نــــجــــيــــب فــــريــــجــــي 
للسالم  الـــدولـــي  الــمــعــهــد  مــديــر 

افريقيا  وشمال  االوسط  للشرق 
الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  بــنــداء 
الــــمــــلــــك حــــمــــد بـــــن عـــيـــســـى آل 
خــلــيــفــة عـــاهـــل الـــبـــالد الــمــفــدى 
إلـــى عــلــمــاء الـــديـــن لــمــد جــســور 
التعايش وتأكيد القيم اإلنسانية 
باإلضافة  واالعــتــدال  المشتركة 
لــــــدورهــــــم الـــنـــبـــيـــل فـــــي خـــدمـــة 
ونشر  الحنيف  اإلسالمي  الدين 
تــعــالــيــمــه الــســمــحــاء والــتــوعــيــة 
االعتدال  على  القائمة  بثوابته 
فيه  ما  وكل  والمحبة  والوسطية 

خير الجميع.
أن  إلـــــــــى  فـــــريـــــجـــــي  وأشـــــــــــــار 
الـــجـــمـــيـــع نــــــوه بــــالــــتــــزام جــاللــة 
الـــــمـــــلـــــك الــــــمــــــفــــــدى ومـــمـــلـــكـــة 
والتعايش  بالتسامح  البحرين 
الــــذي يــجــمــع الــجــمــيــع مــن دون 
أرض  عـــلـــى  واســــتــــثــــنــــاء  تـــمـــيـــيـــز 
باحتضان  نــوهــوا  كما  المملكة، 
الـــمـــمـــلـــكـــة مــخــتــلــف الــــديــــانــــات 
تحريرية  بيئة  فــي  والمعتقدات 
وتـــعـــدديـــة مــمــا ســمــح ألصــحــاب 
الديانات والمعتقدات المختلفة 

النشاط في اعتدال وحداثة.
وكـــان الــمــشــاركــون قــد بـــدأوا 
بدقيقة  االفـــتـــراضـــي  الــمــنــتــدى 
ضـــحـــايـــا  أرواح  عــــلــــى  صــــمــــت 
الــتــطــرف الــعــنــيــف بــاســم الــديــن 
وآخـــرهـــم الــشــرطــيــة الــفــرنــســيــة 
الـــــتـــــي راحـــــــــت ضـــحـــيـــة الـــعـــنـــف 
في  للشرطة  مــركــز  مــدخــل  عند 
العاصمة  مــن  بالقرب  رامبوييه 

الفرنسية باريس.
بــــدوره وجـــه جــيــروم كــوشــار، 
ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة 
لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــشــكــر 
على  الــمــنــتــدى  فــي  للمشاركين 

العملية  إثر  بالده  مع  تضامنهم 
اإلرهابية األخيرة، مؤكدا ضرورة 
والثقافة  التربية  على  التركيز 
بالسالم  تؤمن  مجتمعات  لبناء 

والتسامح.
وأكـــــــدت الـــســـيـــدة مـــارغـــريـــت 
نــــــاردي، الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
تضامنها  البحرين  مملكة  لــدى 
مـــــع مـــــبـــــادرة الـــمـــعـــهـــد الــــدولــــي 
وشمال  االوســط  للشرق  للسالم 
الدينية  الــرمــوز  لجمع  افريقيا 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن أجــــــل الـــســـالم 

بالدها  أن  إلى  مشيرة  والتسامح 
الدين  باسم  العتداءات  تتعرض 
تـــســـتـــهـــدف األقــــلــــيــــات كـــالـــســـود 
وأصــــحــــاب األصـــــــول الــالتــيــنــيــة 

وغيرهم.
وشــــــدد الــســفــيــر كـــــاي ثــامــو 
ألمانيا  جمهورية  سفير  بوكمان 
االتـــحـــاديـــة لـــدى الــمــمــلــكــة على 
الــتــزام بـــالده بــدعــم الــحــوار بين 
برلين  أن  إلــى  مشيرا  الــديــانــات 
للحوار  عمل  فريق  تطلق  ســوف 

بين الديانات من أجل السالم.
بـــوشـــنـــاقـــي،  مــنــيــر  د.  ودعــــــا 

لهيئة  العالمي  التراث  مستشار 
الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة واآلثـــــار إلــى 
أهــمــيــة الــتــركــيــز عــلــى الــتــربــيــة 
األجيال  لبناء  والثقافة  والعلوم 
والوسطية  الــســالم  تــرســخ  الــتــي 

واالعتدال.
شــــــــــــــــارك فــــــــــي الـــــمـــــنـــــتـــــدى 
االفـــتـــراضـــي عـــدد مـــن الــســفــراء 
الدبلوماسية  الــبــعــثــات  وممثلو 
مملكة  لــدى  واألجنبية  العربية 
ممثلي  إلى  باإلضافة  البحرين، 
والمعتقدات  والمذاهب  األديــان 

المختلفة.
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لمواجهة  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  لــقــرار  تــنــفــيــذا 
الفريق  برئاسة  األخــيــر  اجتماعها  فــي  الــكــوارث 
طــــارق بـــن حــســن الــحــســن رئــيــس األمــــن الــعــام، 
بتشكيل لجنة عمل لدراسة وتقييم الوضع العام 
اللجنة  عــقــدت  لــلــكــوارث،  الوطنية  لالستجابة 
المرئي،  االتــصــال  تقنية  عبر  األول  اجتماعها 
برئاسة العميد علي محمد الحوطي مدير عام 

اإلدارة العامة للدفاع المدني.
بــحــثــت الــلــجــنــة آلـــيـــة تــحــديــث الــمــصــفــوفــة 

الــوطــنــيــة واالســـتـــفـــادة مــن الــنــظــم اإللــكــتــرونــيــة 
والعمل  والــكــوارث،  األزمـــات  مواجهة  مجال  فــي 
عــلــى تــطــويــر آلــيــة تــحــديــث الــخــطــط الــداخــلــيــة 
الخاصة بالجهات المعنية بما يضمن مرور كافة 
المعلومات بمرحلة التقييم والمراجعة للوقوف 
على نقاط التحسين المطلوبة لالرتقاء بالعمل، 
لالستجابة  العام  اإلطــار  صياغة  إلى  باإلضافة 
لتفعيل  االسترشادي  الدليل  ومراجعة  الوطنية 

مراكز اإليواء.

∫hC’G É¡YÉªàLG ó≤©J çQGƒμ∏d á«æWƒdG áHÉéà°S’G á°SGQO áæéd

الوطنية  المؤسسة  قامت 
لــحــقــوق اإلنــســان بــزيــارة أحــد 
نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل 
أجــــــرى عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة فــي 

القلب.
وقــــالــــت الـــمـــؤســـســـة عــبــر 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــوقــع 
رصدته  ما  على  بناء  «تويتر»: 
لحقوق  الــوطــنــيــة  الــمــؤســســة 
اإلنـــــــــســـــــــان بــــــشــــــأن الـــــوضـــــع 

(م.ع.ح.)  لــلــنــزيــل  الـــصـــحـــي 
ومــطــالــبــة ذويــــه بــاالطــمــئــنــان 
عـــلـــيـــه بـــعـــد إجـــــرائـــــه عــمــلــيــة 
جراحية في القلب، باإلضافة 
طلبا  الــمــؤســســة  تــلــقــي  إلــــى 
خالل  ومن  ذويه.  من  مباشرا 
مـــوقـــعـــهـــا الــــحــــقــــوقــــي، ومــــن 
الرقابية،  مسؤوليتها  منطلق 
قـــــــــام وفـــــــــد مـــــــن الــــمــــؤســــســــة 
الوطنية بإجراء زيارة للنزيل 

المذكور بغرض الوقوف على 
مــســتــجــدات وضـــعـــه الــصــحــي 
تبين  حيث  المستشفى،  فــي 
استقرار حالته الصحية، وتم 

إبالغ ذوي النزيل بذلك.
أن  إلى  المؤسسة  ونوهت 
طلبات  لــديــهــم  الــنــزيــل  ذوي 
عليها  جــــار  والـــعـــمـــل  أخــــــرى، 
مــركــز  إدارة  مــــع  بــالــتــنــســيــق 

اإلصالح والتأهيل.
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لجنة  رئــيــس  الــفــضــالــة  خليفة  سبيكة  أكـــدت 
شؤون الشباب بمجلس الشورى أن فئة ذوي الهمم 
تــحــظــى بــاهــتــمــام بــالــغ مـــن لــــدن حــضــرة صــاحــب 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
حكومية  خــدمــات  لهم  تقدم  كما  الــمــفــدى،  الــبــالد 
تــســانــدهــم فــي الــقــيــام بــدورهــم واإلســـهـــام فــي بناء 
صاحب  برئاسة  الحكومة  أن  إلــى  مشيرة  الــوطــن، 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء تــحــرص على 
أو  التأهيلية  ســواء  الفئة،  لهذه  الخدمات  تقديم 
الــرعــائــيــة أو االجــتــمــاعــيــة، وذلـــك مــن خـــالل فتح 
اآلفاق الجديدة لهم ومساندتهم للقيام بمشروعات 
تــتــوافــق وإمــكــانــاتــهــم وقـــدراتـــهـــم، والــمــشــاركــة في 
مواصلة  مــن  يتمكنوا  حتى  القائمة  المشروعات 
وطنهم،  بناء  فــي  ويسهموا  الحياة  فــي  مسيرتهم 
كبيرة  وطــاقــات  قـــدرات  يمتلكون  أنــهــم  وخــصــوصــًا 
يــمــكــن االســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت 

والقطاعات.
جاء ذلك خالل الكلمة االفتتاحية التي ألقتها 
السيدة سبيكة الفضالة في انطالق الفعالية التي 
أقــامــتــهــا األمـــانـــة الــعــامــة لــمــجــلــس الـــشـــورى على 
االحتفاء  بمناسبة  والثالثاء،  اإلثنين  يومي  مدى 
بــالــذكــرى الــــــ(٤٦) ألســبــوع األصـــم الــعــربــي، وذلــك 
الصالح،  صالح  بن  علي  السيد  من  كريمة  برعاية 
رئيس مجلس الشورى، تحت شعار «نحن نفهمك».
مجلس  أعــضــاء  مــن  عــدد  الفعالية  فــي  شــارك 
الـــــشـــــورى، إلـــــى جـــانـــب مــمــثــلــيــن عــــن الــجــمــعــيــات 
إلى  اإلعــاقــة،  ذوي  باألشخاص  المعنية  والــمــراكــز 
لمجلس  العامة  األمــانــة  منتسبي  من  عــدد  جانب 
الــــشــــورى، وتـــأتـــي الــفــعــالــيــة تــنــفــيــًذا لــتــوجــيــهــات 
العام  األمــيــن  العصفور  أحــمــد  أســامــة  المستشار 
العامة  األمانة  حرص  يؤكد  بما  الشورى،  لمجلس 
مختلف  مــع  المجتمعية  والــشــراكــة  الــتــعــاون  على 

المؤسسات والجهات في مملكة البحرين.
األصم  أسبوع  أن  كلمتها  في  الفضالة  وبّينت 
الثاني  المؤتمر  توصيات  على  بناًء  انطلق  العربي 
لالتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، والذي 
نفس  وهــو   ١٩٧٤ أبريل   ٢٦  -  ٢٤ دمشق  في  انعقد 
األسبوع الذي اختير أسبوعًا لألصم العربي من كل 
مؤسسات  تجتمع  عام  كل  في  أنه  إلى  مشيرة  عام، 
الصم العربية الحكومية واألهلية والخاصة تحت 
مع  بالتنسيق  اختياره  يتم  د  موَحّ وموضوع  شعار 
االتحاد، وفي هذا العام تنطلق فعالياته تحت شعار 

«معالجة البطالة عند الصم».
الوطن  تــشــارك  البحرين  «مملكة  بــأن  وأفـــادت 
السنوية  الــدوريــة  التظاهرة  هــذه  في  كافة  العربي 
رغم ما نمر به من ظروف استثنائية بسبب جائحة 
من  يالئم  بما  االفتراضي،  الفضاء  عبر  كوفيد١٩، 

برامج توعوية وموضوعات متنوعة ذات صلة بهذا 
يتخطى  أن  وجــل  عــز  الــمــولــى  مــن  آملين  الــشــعــار، 

العالم هذه األزمة».
وأعـــربـــت الــفــضــالــة عـــن الــفــخــر بــمــا تــقــوم به 
اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص  لــدمــج  البحرين  مملكة 
دراســيــة  بيئة  فــي  النظامي  التعليم  فــي  السمعية 
مــتــكــافــئــة مــــع أقــــرانــــهــــم بـــإلـــحـــاقـــهـــم بــالــصــفــوف 
التعليمية في مختلف مراحلها الدراسية، وكذلك 
انخراطهم االيجابي في المجتمع، فعملية الدمج 
أن  إلــى  الفتة  اجتماعية،  أبــعــاد  ذات  قضية  تعتبر 
من  متبعًا  أمـــرًا  أصبحت  اإلشــــارة  لغة  «اســتــخــدام 
الفعاليات،  من  كثير  في  الجهات  من  العديد  قبل 
وال سيما السلطة التشريعية، دعمًا لهؤالء األحباء 
اءة في  ذوي الهمم العالية، الذين يعدون شعلة وضَّ

المجتمع».
من جانبه، قّدم الدكتور موفق سمو المحاميد 
عمل  ورقــة  الــشــورى  بمجلس  القانوني  المستشار 
التي  والقوانين  التشريعات  خاللها  من  استعرض 
تزخر بها مملكة البحرين في مجال ذوي اإلعاقة. 
واســتــعــرض الــمــحــامــيــد االتــفــاقــيــات والــمــعــاهــدات 
مملكة  إلــيــهــا  وانـــضـــمـــت  صـــادقـــت  الـــتـــي  الـــدولـــيـــة 

البحرين في هذا المجال.
بـــــــــدوره، قـــــدم الـــســـيـــد يــــونــــس الـــــهـــــدار رئــيــس 
مــــركــــز شـــيـــخـــان الــــفــــارســــي لـــلـــتـــخـــاطـــب الـــشـــامـــل 
عـــرًضـــا تــفــصــيــلــًيــا تـــحـــدث خـــاللـــه عـــن الــخــدمــات 
العمل  وزارة  فــي  ممثلة  الــحــكــومــة  تــوفــرهــا  الــتــي 
األشخاص  إلى  والموجهة  االجتماعية،  والتنمية 
حول  وأرقــامــا  إحــصــاءات  مستعرًضا  اإلعــاقــة،  ذوي 
جانب  إلى  وتصنيفاتهم،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

أعدادهم بحسب كل محافظة.
تــقــدمــهــا الـــــــوزارة  وأكــــــد أن الـــخـــدمـــات الـــتـــي 
مثنًيا  ومتميزة،  متقدمة  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
على الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة للجمعيات 

والمراكز المعنية بهذه الفئة في المجتمع.
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عبداللطيف  الدكتور  شارك 
بن راشد الزياني، وزير الخارجية، 
عبر  خليجي  اجتماع  في  أمــس، 
االتـــصـــال االلــكــتــرونــي الــمــرئــي، 
مع السيد روبرت مالي، المبعوث 

األمريكي الخاص إليران.
وشـــــارك فـــي االجـــتـــمـــاع من 
الــدكــتــور  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول 
مستشار  قـــرقـــاش،  مــحــمــد  أنــــور 
رئــيــس دولــــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة للشؤون الدبلوماسية، 
فرحان  بن  فيصل  األمير  وسمو 
آل سعود، وزير خارجية المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، والــشــيــخ 
خـــلـــيـــفـــة بـــــن عــــلــــي الــــحــــارثــــي، 
للشؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
الدبلوماسية في سلطنة عمان، 
والشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير 
الــخــارجــيــة الـــقـــطـــري، والــســيــد 
نائب  الظفيري،  أحمد  مجدي 

وزير خارجية دولة الكويت.
وقد أطلع روبرت مالي وزير 
الـــخـــارجـــيـــة والـــــــــوزراء ومــمــثــلــي 
في  الــمــشــاركــيــن  الــمــجــلــس  دول 
االجتماع على آخر المستجدات 
بــشــأن الــمــفــاوضــات الــدائــرة في 
فيينا بين مجموعة ٥+١ وإيران 

اإليــرانــي،  الــنــووي  الملف  حــول 
والــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا الـــدول 

األطراف بهذا الخصوص.
وأكـــــد الــمــبــعــوث األمــريــكــي 
الرئيس  حرص  إليــران  الخاص 
األمـــــريـــــكـــــي جــــــو بــــــايــــــدن عــلــى 
التشاور مع دول مجلس التعاون 
حول  الدائرة  المفاوضات  بشأن 
بـــرنـــامـــج إيــــــران الــــنــــووي، وقـــال 
إنـــــه يـــرغـــب فــــي الـــتـــعـــرف عــلــى 
بهذا  المجلس  دول  نظر  وجهة 
المحافظة  وســبــل  الــخــصــوص، 

عـــلـــى األمـــــــن واالســـــتـــــقـــــرار فــي 
المنطقة. 

مـــن جـــانـــبـــه، عــبــر الــدكــتــور 
الزياني  راشــد  بــن  عبداللطيف 
عـــــــن شـــــكـــــر وتـــــقـــــديـــــر مـــمـــلـــكـــة 
الــبــحــريــن لــلــمــبــعــوث األمــريــكــي 
الــــخــــاص إليــــــــران عـــلـــى إطــــالع 
سير  على  التعاون  مجلس  دول 
الــــمــــفــــاوضــــات، مـــــؤكـــــًدا تــطــلــع 
الدول األعضاء إلى إحراز تقدم 
مــلــمــوس فــي هـــذه الــمــفــاوضــات 
والتوصل إلى اتفاق جديد أكثر 

واستراتيجية  ووضوًحا،  شموًال 
شـــامـــلـــة تـــفـــتـــح آفــــــاًقــــــا واســـعـــة 
لتحقيق السالم واالستقرار في 

المنطقة.
وأكد وزير الخارجية تمسك 
بموقفها  الــتــعــاون  مجلس  دول 
الــثــابــت مـــن الــبــرنــامــج الــنــووي 
االيراني، وضرورة التشاور معها 
حــول الــمــفــاوضــات الــجــاريــة مع 
وأن  الـــخـــصـــوص،  بـــهـــذا  إيـــــــران 
إيــــــران  مـــــع  اتـــــفـــــاق  أي  يـــشـــمـــل 
بــرنــامــجــهــا لــتــطــويــر الــصــواريــخ 

تدخلها  ومــواصــلــة  الــبــالــســتــيــة، 
فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـــدول 
للتنظيمات  ودعمها  المنطقة، 
مشدًدا  اإلرهابية،  والمليشيات 
في  يــأخــذ  ال  اتــفــاق  أي  أن  على 
الــحــســبــان هـــذه االعـــتـــبـــارات لن 

يكتب له النجاح.
عبداللطيف  الدكتور  وقــال 
مملكة  إن  الـــزيـــانـــي  راشـــــد  بـــن 
التشاور  تواصل  سوف  البحرين 
والحليفة  الصديقة  الــدول  مع 
بـــــهـــــذا الـــــخـــــصـــــوص، والــــعــــمــــل 
بــقــرب مـــع الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
الــدولــي  والمجتمع  األمــريــكــيــة 
لتحقيق السالم واالستقرار في 
منطقة الخليج العربي والشرق 

األوسط.  
وزارة  عــن  االجــتــمــاع  حــضــر 
الــخــارجــيــة الــشــيــخ عـــبـــداهللا بن 
مملكة  سفير  خليفة،  آل  راشــد 
البحرين في واشنطن، والدكتور 
الــشــيــخ عـــبـــداهللا بـــن أحـــمـــد آل 
الخارجية  وزارة  وكــيــل  خليفة، 
لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة، والــشــيــخ 
خــلــيــفــة،  آل  عـــلـــي  بــــن  عــــبــــداهللا 
رئيس قطاع شؤون األمريكيتين 

بالوزارة.

قـــــدمـــــت جــــمــــهــــوريــــة الـــهـــنـــد 
الــصــديــقــة شــكــرهــا لــمــا قــدمــتــه 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مــــن تــضــامــن 
ودعــــم لــهــا فـــي مــواجــهــة مـــا تمر 
بــــه مــــن ظــــــروف صــحــيــة نــتــيــجــة 
جائحة  فرضتها  التي  التحديات 

فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
الهندية  للحكومة  بيان  وفي 
نــقــلــتــه ســـفـــارتـــهـــا فــــي الــمــنــامــة، 
أعــربــت فــيــه عــن تــقــديــرهــا لــقــرار 

مــعــدات  بــإرســال  الـــــوزراء  مجلس 
طـــــبـــــيـــــة وأوكــــــســــــجــــــيــــــن لـــلـــهـــنـــد 
لـــمـــســـانـــدتـــهـــا فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
تـــــداعـــــيـــــات الــــجــــائــــحــــة، مـــعـــبـــرة 
عـــن االمـــتـــنـــان لــحــضــرة صــاحــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى،  البالد  عاهل  خليفة  آل 
األمير  الملكي  السمو  وصــاحــب 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الوزراء,  مــجــلــس  رئـــيـــس  الــعــهــد 

على الوقوف مع الهند من خالل 
هذه المبادرة.

وأشـــــار الــبــيــان إلـــى الــتــعــاون 
الـــــمـــــســـــتـــــمـــــر بــــــيــــــن الـــــبـــــلـــــديـــــن 
الصديقين للتعامل مع الجائحة 
فـــي إطـــــار الـــعـــالقـــات الــتــاريــخــيــة 
الــتــزام  مــؤكــدًا  بينهما،  الــوطــيــدة 
الــهــنــد بــمــواصــلــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
في  البحرين  مملكة  مع  الثنائي 

جميع المجاالت.
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أول السطر:
تــكــرار مــالحــظــات الــمــواطــنــيــن بــخــصــوص طــابــور فحص 
وضع  يستوجب  لــلــمــرور،  الــعــامــة  اإلدارة  مبنى  فــي  الــســيــارات 
حلول عاجلة وآلية جديدة وخيارات متعددة، كما عودتنا إدارة 

المرور في معالجة األمور بكل حكمة وإتقان.
**للعلم فقط:

تجاوز  فيها  اكتشف  التي  المساجد  بعض  إغــالق  عملية 
المساجد  على  الضغط  فــي  تسببت  االحــتــرازيــة،  اإلجــــراءات 
األخــــــرى الــقــريــبــة بــالــمــنــطــقــة، وكـــأنـــنـــا نــقــلــنــا الــمــشــكــلــة من 
الرقابة  زيادة  هو  واألنجح  األفضل  آخر..  مسجد  إلى  مسجد 

واإلجراءات والوعي.

ماذا يحدث فـي السجن املركزي فـي قطر؟:
بنشر  القطرية  الــجــزيــرة  قــنــاة  وأســرعــت  هــرولــت  لطالما 
وبث أي بيان أو خبر ضد دول محددة، ومنها مملكة البحرين، 
ويـــكـــون صـــــادرا مـــن مــنــظــمــة حــقــوقــيــة أو مــنــصــة إعــالمــيــة أو 
أو  البيان،  ودقــة  الخبر  صــدق  عند  التوقف  دون  مــا،  شخصية 
حتى لو كان البيان عن واقعة قديمة وتم تفنيدها والرد عليها.

وبـــنـــاء عــلــى ذلـــك فــإنــنــا نــقــدم لــقــنــاة الــجــزيــرة الــقــطــريــة 
رايتس  «هيومن  منظمة  مــن  الــصــادر  التالي  البيان  ومالكها 
قطر  فــي  الــمــركــزي  السجن  أوضـــاع  بــشــأن  فــتــرة،  منذ  ووتـــش» 
وحاالت تفشي فيروس كورونا، والوضع المزري غير اإلنساني 

للمحتجزين والسجناء هناك.
ذكـــر الــبــيــان أن الــســجــن الــمــركــزي بــالــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
وتدهور  المستجد،  كــورونــا  لفيروس  انتشارا  يــواجــه  الــدوحــة، 
االشتباه  بعد  قطر  في  الوحيد  المركزي  السجن  في  الظروف 
القطرية  السلطات  أن  رغــم  بالفيروس.  سجناء  عــدة  بإصابة 
لم تؤكد ذلك علنا. وأن السلطات أغلقت وعزلت العنبر الذي 
نقل  قبل  ليس  لكن  للفيروس،  المحتمل  التفشي  فيه  حــدث 
مكتظة  أخرى  أقسام  إلى  العنبر  ذلك  من  المحتجزين  بعض 

أصال وغير صحية في السجن. 
كما أن سلطات السجن القطرية فرضت قيودا إضافية على 
األساسية،  الطبية  الرعاية  على  المحدود  السجناء  حصول 
مما جعل السجناء األكبر سنا، والسجناء الذين لديهم حاالت 
أصيبوا.  إذا  الوخيمة  الــعــواقــب  لخطر  عرضة  أكثر  مرضية، 
ويوجد في أحد عنابر السجن أسّرة لـ ٩٦ شخصا، واآلن هناك 
حوالي ١٥٠ سجينا في هذا العنبر، كما يوجد في أحد العنابر 
على  ينامون  السجناء  وأن  سجينا،   ١٥٠ لـــ  فقط  حمامات   ٨
بعضهم  عن  معزولين  فيه  يكونوا  أن  ينبغي  وقت  في  األرض، 

البعض، يحتجزونهم مثل الحيوانات في حظيرة.
بنشر  الشجاعة  ومــالكــهــا  القطرية  الــجــزيــرة  تملك  فهل 
شخصيات  واســتــضــافــة  وحــــــوارات  حــلــقــات  وتــنــظــيــم  الــتــقــريــر 
للحديث عنه، أم ستكتفي بالرد القطري الرسمي الذي وصف 

التقرير بأنه (عار عن الصحة)..!!

مالحظة واجبة:
من  محددة  أنــواع  بتحديد  األوروبــيــة  الــدول  بعض  إعــالن 
اللقاحات لتخويل أصحابها الدخول إلى أراضيها، وليس من 
ضمنها بعض اللقاحات المعروفة والتي تم أخذها في الدول 
الخليجية، يستوجب المزيد من التنسيق والتعاون لمعالجة 

األمر، وتطمين الناس من مروجي الشائعات.    
**آخر السطر:

ألقاب  بــدون  الموسم  هــذا  خــرج  الرياضي  المحرق  نــادي 
أعلن  وباألمس  الطائرة،  كرة  وال  القدم  كرة  في  ال  وبطوالت.. 
انــســحــابــه مــن بــطــولــة كـــرة الــســلــة..!! مـــاذا يحصل فــي نــادي 

المحرق العريق، وشيخ األندية الخليجية..؟؟

وطــالــبــة  طــالــبــًا   ٨٠ شـــــارك 
بــالــمــرحــلــة الــثــانــويــة فــي ورشــة 
تــــدريــــبــــيــــة عــــــن بــــعــــد بـــعـــنـــوان 
(صـــنـــاعـــة الـــفـــكـــرة اإلبـــداعـــيـــة، 
االبـــــتـــــكـــــار، واإلبـــــــــــــداع، وريــــــــادة 
مركز  نفذها  والــتــي  األعـــمـــال)، 
رعاية الطلبة الموهوبين بوزارة 
مع  بالتعاون  والتعليم  التربية 
مـــدرســـة االســـتـــقـــالل الــثــانــويــة 
السيد  الدكتور  وقدمها  للبنات، 
صالح علوي سلمان اختصاصي 

أول مواهب أكاديمية.
تعريف  الــورشــة  خـــالل  وتـــم 
بالمهارات  المشاركين  الطلبة 

واألدوات الالزمة لتنمية مهارات 
واالبتكاري،  اإلبــداعــي  التفكير 
وتــدريــبــهــم عــلــى مـــهـــارات ريـــادة 
األعـــــــــمـــــــــال؛ لـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــم فـــي 
المستقبل من تحويل نتاجاتهم 
مشاريع  إلى  العلمية  اإلبداعية 
في  مــضــافــة  قــيــمــة  ذات  ريـــاديـــة 

المجتمع المحلي.
وقد حققت الورشة أهدافها 
الــــمــــرجــــوة مــــن خـــــالل تــعــريــف 
الطلبة بالمراحل التي تمر بها 
الــفــكــرة اإلبــداعــيــة والــخــطــوات 
خــالل  مــن  لصناعتها  الـــالزمـــة 
عرض بعض التجارب والنماذج 

االبتكارية، كما تطرقت إلى أهم 
والبيئية  الشخصية  المعوقات 
الــتــي تــحــول دون الــوصــول إلــى 

الفكرة اإلبداعية.
قالت  الــمــشــاركــيــن،  وضــمــن 
مدرسة  من  نبيل  نهلة  الطالبة 
االستقالل الثانوية للبنات: «إن 
الــورشــة قــد أضــافــت لــي الكثير 
اإلبداع  في  مهاراتي  من  وعززت 
واالبــتــكــار والـــقـــدرة عــلــى اتــخــاذ 
تطوير  وكيفية  الصحيح  القرار 
فــكــرة قــائــمــة إلـــى فــكــرة جــديــدة 

مبتكرة ذات فائدة للمجتمع».
تركي  الطالب  أوضــح  فيما 

الــــــذوادي مـــن مـــدرســـة الــهــدايــة 
الــخــلــيــفــيــة الـــثـــانـــويـــة لــلــبــنــيــن 
الكثير  أكسبته  قــد  الــورشــة  أن 
مــن الــخــبــرات والــمــهــارات حــول 
االبـــــتـــــكـــــار واإلبـــــــــــــداع وكـــيـــفـــيـــة 

الــــــوصــــــول إلـــــــى فــــكــــرة خـــالقـــة 
على  والعمل  نوعها  مــن  فــريــدة 
تطويرها، باإلضافة إلى التغلب 
عــلــى الــصــعــوبــات الـــتـــي تــواجــه 

عملية تنفيذ الفكرة.
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الــــيــــوم  هــــــــذا  أن  وأضــــــــــــاف 
الجهود  لــتــضــافــر  فــرصــة  يمثل 
االهتمام  مــن  الــمــزيــد  أجــل  مــن 
بهؤالء الضحايا، ومد يد العون 
من  للتخفيف  وألســـرهـــم  لــهــم 
معاناتهم الكبيرة وجبر األضرار 
الــتــي تــلــحــق بــهــم، مــوضــحــا أن 
إحـــــيـــــاء هــــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة هـــذا 
الـــــعـــــام، يـــأتـــي فــــي ظــــل ظــــروف 
كورونا،  جائحة  فرضتها  خاصة 
ومــــــا صـــاحـــبـــهـــا مـــــن اســـتـــغـــالل 
الـــجـــمـــاعـــات اإلرهــــابــــيــــة لــهــذه 
أدوات  خـــــلـــــق  فـــــــي  الــــــــظــــــــروف 
ووســــــائــــــل جـــــديـــــدة لـــمـــمـــارســـة 
الدول  بحق  اإلجرامية  أعمالها 
والمجتمعات، األمر الذي فرض 
عاتق  على  أكبر  ومهام  تحديات 
رجـــال الــشــرطــة واألمـــن الــعــرب، 
الذين يقفون دائما في الصفوف 
األمامية لمجابهة تلك األعمال 
اإلرهــابــيــة والــتــصــدي لــهــا، ذلك 
ضحايا  يروحون  الذين  أكثر  أن 
واألمــن،  الشرطة  رجــال  هم  لها 
الزكية  أرواحهم  يقدمون  الذين 
قــــربــــانــــا لـــلـــمـــواطـــن والـــــوطـــــن، 
فـــي ســبــيــل رســالــتــهــم الــوطــنــيــة 

النبيلة.
وتــــــابــــــع: وهــــــو مـــــا يــتــوجــب 
علينا النظر إليهم بعين اإلكبار 
والـــتـــقـــديـــر، والـــتـــعـــاطـــي مــعــهــم 
تقديرا  بالغة  ورعــايــة  باهتمام 
من  وتخفيفا  التضحيات،  لهذه 

تتسبب  الــتــي  واآلالم  الــمــآســي 
اإلرهــابــيــة  الــجــمــاعــات  تلك  بها 
الـــــغـــــادرة، الســـيـــمـــا فــــي ظــــل مــا 
تــشــهــده بــلــدانــنــا الــعــربــيــة الــيــوم 
مـــــن تــــفــــش لـــجـــائـــحـــة كـــــورونـــــا 
وتــداعــيــاتــهــا الـــتـــي تــســبــبــت في 
زيــــادة الــمــعــانــاة وتــغــيــيــر أنــمــاط 
الـــحـــيـــاة الــمــجــتــمــعــيــة وفــرضــت 
عــلــى الـــــدول تــصــريــف جــهــودهــا 
وإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا لــمــكــافــحــة هـــذه 

الجائحة.
وأشــــار الــدكــتــور كــومــان إلــى 
الـــداخـــلـــيـــة  وزراء  مـــجـــلـــس  أن 
ضحايا  مــســاعــدة  أولـــى  الــعــرب، 
اإلرهـــــــــــــــــاب والـــــتـــــخـــــفـــــيـــــف مـــن 
آالمـــــهـــــم ومــــآســــيــــه، والـــتـــوعـــيـــة 
بــهــا اهــتــمــامــا كـــبـــيـــرا، وحــرصــا 
مع  الفعال  التعاطي  على  منه 
الــقــضــيــة الــحــيــويــة، اتخذ  هـــذه 
إجراءات خاصة لم تقتصر على 
الجانب التوعوي بإعداد برامج 
وتعزيز  األمنية  للتوعية  ومــواد 
التصدي  في  المواطنين  إسهام 
لــألعــمــال اإلرهــابــيــة، والــتــوعــيــة 
من األخطار الناجمة عنها، وما 
تسببه من آالم ومآس، بل تعدت 
من  الرعائي  الجانب  إلــى  ذلــك 
ملموسة  عملية  إجــراءات  خالل 
األمنية  األجــهــزة  مستوى  على 
عرضة  األكثر  الفئة  تمثل  التي 
لـــــهـــــذه األعـــــــمـــــــال، مـــــن شـــأنـــهـــا 
ومـــآســـي  آالم  مـــــن  الـــتـــخـــفـــيـــف 

الــــضــــحــــايــــا والـــــــعـــــــودة بــالــنــفــع 
المباشر على أسرهم.

وأشــــار إلـــى أنـــه يــجــري اآلن 
في نطاق األمانة العامة النظر 
في إنشاء صندوق تضامن أمني 
اإلحاطة  نفقات  لتغطية  عربي 
والنفسية  واالجتماعية  الطبية 
الشرطة  رجــال  من  بالمصابين 
واألمــن العرب وأســرهــم، والــذي 
سبيل  في  هامة  خطوة  سيمثل 
تــوفــيــر الـــرعـــايـــة الــــالزمــــة لــهــم، 
الــشــيء الــــذي يــعــكــس الــتــدابــيــر 
الــــمــــلــــمــــوســــة الــــتـــــــــي يـــتـــخـــذهـــا 
الــمــجــلــس لـــإلحـــاطـــة الــكــامــلــة 
من  اإلرهابية  األعمال  بضحايا 
والعناية  واألمن  الشرطة  رجال 
الــشــامــلــة بـــذويـــهـــم، إلــــى جــانــب 
تنظيمي  لهيكل  نموذجي  تصور 
لــــقــــســــم مــــخــــتــــص بـــــــاإلرشـــــــاد 
األمــنــيــة،  األجــهــزة  فــي  النفسي 
اجتماعيين  أخــصــائــيــيــن  يــضــم 
لهم  تــكــون  نفسيين  ومــرشــديــن 
الضحايا  مساعدة  على  القدرة 
على تجاوز آالم ومآسي األعمال 

اإلرهابية.
كــــــمــــــا أكـــــــــــد عــــــلــــــى حــــــرص 
الــمــجــلــس عـــلـــى تــضــمــيــن هـــذه 
من  كثير  في  الحيوية  القضية 
وبــرامــجــه،  وأنشطته  مــؤتــمــراتــه 
التــخــاذ الــمــزيــد مــن اإلجــــراءات 
والـــــمـــــعـــــالـــــجـــــات الــــــتــــــي تـــصـــب 
فــــي خــــدمــــة ضـــحـــايـــا األعــــمــــال 

اآلالم  من  والتخفيف  اإلرهابية 
والـــــمـــــآســـــي الــــتــــي تـــلـــحـــق بــهــم 

وبأسرهم.
وقد سبق الدعوة في المؤتمر 
الـــعـــربـــي الـــثـــانـــي لــلــمــســئــولــيــن 
عــن حــقــوق اإلنــســان فــي وزارات 
تعزيز  إلـــى  الــعــربــيــة  الــداخــلــيــة 
وحماية حقوق ضحايا اإلرهاب 
وجـــبـــر الــــضــــرر، وفـــــي الــمــؤتــمــر 
العربي السادس للمسئولين عن 
الــدعــوة  تمت  اإلرهـــاب  مكافحة 
إلـــى وضـــع الــتــشــريــعــات وإنــشــاء 
تساعد  الــتــي  اإلداريــــــة  اآللـــيـــات 
ضــحــايــا الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة 
على الحصول على التعويضات 
الــمــنــاســبــة لــقــاء األضـــــرار التي 
تـــلـــحـــق بــــهــــم. ودعــــــــوة الـــجـــهـــات 
المختصة في الدول إلى تأمين 
الـــتـــدريـــب الـــكـــافـــي لــلــمــوظــفــيــن 
الــمــعــنــيــيــن مـــن رجــــال الــشــرطــة 
والـــقـــضـــاء والــصــحــة والــخــدمــة 
االجتماعية وغيرهم، لتوعيتهم 
بــاحــتــيــاجــات ضــحــايــا اإلرهــــاب، 
بـــمـــا يـــكـــفـــل تـــقـــديـــم الـــمـــعـــونـــة 

الالزمة بشكل سريع ومناسب.
كــمــا دعــــا الــمــؤتــمــر الــثــانــي 
والـــــثـــــالثـــــون لـــــقـــــادة الـــشـــرطـــة 
واألمــــــــــن الـــــعـــــرب الــــــــــدول إلــــى 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 

الـــــالزمـــــة لـــضـــحـــايـــا الـــجـــريـــمـــة 
النواحي  كافة  من  ومساعدتهم 
والطبية  واالجتماعية  المادية 
لمواكبة  السعي  مع  والنفسية، 
المعاصرة،  الدولية  االتجاهات 
الــرعــايــة  بــأســلــوب  يتعلق  فــيــمــا 
الــــالحــــقــــة لـــلـــمـــجـــنـــي عــلــيــهــم، 
والـــعـــمـــل عــلــى تــنــمــيــة الــثــقــافــة 
األمنية بما يضمن توعية رجال 
األمــــــــن بـــاحـــتـــيـــاجـــات ضــحــايــا 
الجريمة وكيفية التعامل معهم 
لتفادي  المواطنين  وتحصين 
من  للجريمة  ضحايا  وقوعهم 

جهة أخرى.
واعـــــتـــــمـــــد الــــمــــجــــلــــس فـــي 
الــعــربــي  الــقــانــون  ٢٠١٩م  الـــعـــام 
وحماية  لمساعدة  االسترشادي 
ضـــحـــايـــا األعــــمــــال اإلرهــــابــــيــــة، 
من  مشتركة  لجنة  أعدته  الذي 
خبراء وممثلي وزارات الداخلية 
سبقت  كــمــا  الــعــربــيــة،  والـــعـــدل 
وطنية  لجنة  إنشاء  إلى  الدعوة 
تعنى بمعالجة مشكالت ضحايا 
الجوانب  مختلف  مــن  اإلرهـــاب 

وتضم كافة الجهات المعنية.
وقـــــال الـــدكـــتـــور كـــومـــان إنــه 
فيه  نستشعر  الـــذي  الــوقــت  فــي 
الــتــي  والــــمــــآســــي  اآلالم  حـــجـــم 
ـــاء  تـــطـــــــال الـــمـــواطـــنـــيـــن األبـــريــــ
وأسرهـم وكل من وقعوا ضحايـا 
اإلرهابية،  األعمـال  هــذه  جـــــراء 
التي  التضحيات  عاليا  ونثمن 
قــدمــهــا رجـــــال األمـــــن الــبــواســل 
أيــدي  على  نحبهم  قضوا  ممن 
نتطلع  الــغــدر والــخــيــانــة، فــإنــنــا 
إلـــى تــقــديــم الــمــزيــد مـــن أوجـــه 
الــــدعــــم والــــرعــــايــــة واالهـــتـــمـــام 
لــــــهــــــؤالء الــــضــــحــــايــــا وألفــــــــــراد 
التوعية  أن  إلــى  منوها  أسرهم، 
بـــآالم ومــآســي ضــحــايــا اإلرهـــاب 
مــســئــولــيــة جــمــاعــيــة مــشــتــركــة، 
العامة  الــمــؤســســات  تتقاسمها 
المجتمع  ومؤسسات  والخاصة 
المدني، التي نجدد الدعوة لها 

بــمــضــاعــفــة الــجــهــود الــتــوعــويــة 
والـــرعـــائـــيـــة لــلــتــذكــيــر بــمــعــانــاة 
الـــضـــحـــايـــا وتـــحـــســـس آالمـــهـــم 
وتقديم المحفزات االجتماعية 
والـــنـــفـــســـيـــة والـــــدعـــــم الــــمــــادي 
والــــمــــجــــتــــمــــعــــي فــــــي مــخــتــلــف 

المناسبات.
وجدد األمين العام لمجلس 
الدعوة،  العرب،  الداخلية  وزراء 
مكافحة  أجـــل  مــن  مــعــا  للعمل 
اإلرهــــــاب والــتــوعــيــة بــخــطــورتــه 
األفراد  على  ومآسيه  وتداعياته 
مترحما  والمجتمعات،  واألســر 
أرواح  عـــلـــى  الــــمــــقــــام  هــــــذا  فــــي 
ضحايا  مــن  نحبهم  قــضــوا  مــن 
األعــمــال اإلرهــابــيــة الــغــادرة من 
شـــهـــداء الـــواجـــب مـــن األجـــهـــزة 
األمـــــنـــــيـــــة ومــــــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن 

األبرياء.

ÜÉgQE’G ÉjÉë°V »°SBÉªH á«YƒàdG Ωƒ«H »ØàëJ Üô©dG á«∏NGódG AGQRh ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G

á```̀WÉ```̀ME’G äÉ``̀≤``̀Ø``̀f á`̀ «`̀ £`̀ ¨`̀ à`̀ d »``̀ Hô``̀ Y ¥hó``̀ æ``̀ °``̀U AÉ``̀ °``̀ û``̀ fEG
Üô``̀©``̀ dG á``̀Wô``̀ °``̀û``̀ dG ∫É`````̀ LQ ø```̀ e ø`̀ «`̀ HÉ`̀ °`̀ ü`̀ ª`̀ ∏`̀ d á``̀«``̀Ñ``̀£``̀dG

وزراء  لــمــجــلــس  الـــعـــامـــة  األمـــــانـــــة  تــحــتــفــي 
بــآالم  للتوعية  الــعــربــي  بــالــيــوم  الــعــرب،  الداخلية 
الثاني  ُيــصــادف  والــذي  اإلرهـــاب،  ضحايا  ومآسي 
والعشرين من شهر أبريل من كل عام، وهو نفس 
العربية  االتــفــاقــيــة  فــيــه  اعــُتــمــدت  الـــذي  الــتــاريــخ 
وزراء  مــجــلــســي  قـــبـــل  مــــن  اإلرهـــــــــاب  لــمــكــافــحــة 
الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك 

عام ١٩٩٨م.
واعتبر الدكتور محمد بن علي كومان األمين 

العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في كلمة له 
بكل  للتوعية  هامة  مناسبة  يشكل   ، اليوم  هذا  أن 
ومــآس،  آالم  مــن  الضحايا  هـــؤالء  لــه  يتعرض  مــا 
بفعل األعمال اإلجرامية التي ترتكبها الجماعات 
أذى  من  فيه  تتسبب  وما  اإلرهابية،  والتنظيمات 
نــفــســي وأســـــري واجــتــمــاعــي واقـــتـــصـــادي لــألفــراد 
واألسر والمجتمعات يستمر لفترة طويلة، ويطال 
آالف الــضــحــايــا مــن الــرجــال والــنــســاء واألطــفــال 

ويمتد إلى المساكن والممتلكات.

| O. محمد بن علي كومان.

اســتــقــبــلــت الـــشـــيـــخـــة مــي 
رئيسة  خليفة  آل  محمد  بنت 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
أمــس  الــثــقــافــة  هيئة  مــقــر  فــي 
وفــــــدا مــــن الــمــجــلــس األعـــلـــى 
لـــلـــشـــؤون اإلســــالمــــيــــة تـــرأســـه 
الشوملي  اهللا  عــبــد  بــن  خــالــد 
حيث  للمجلس،  العام  األمين 
من  عــدد  مناقشة  خالله  تمت 
بالمساجد  المتعلقة  القضايا 
األثــريــة والــتــراثــيــة فــي المدن 
البحرين  لمملكة  التاريخية 
وإعــادة  عليها  الحفاظ  وسبل 
إحـــيـــائـــهـــا واســـــتـــــعـــــادة دورهــــــا 

الوظيفي والجمالي.
وقــالــت الــشــيــخــة مــي بنت 
حماية  إن  خليفة  آل  محمد 
وصــــــــــون وتـــــأهـــــيـــــل الــــمــــالمــــح 
الــــعــــمــــرانــــيــــة لـــــمـــــدن مــمــلــكــة 
البحرين التاريخية يسهم في 
إعادة الدور الوظيفي لألماكن 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لــتــعــمــل كـــروافـــد 
ويحفظ  المجتمعية  للتنمية 

جــــــزءا مــهــمــا مــــن الــمــكــونــات 
األثرية والثقافية، التي تشّكل 
المساجد أحد أهم مالمحها، 
مضيفة أن جهود إعادة إحياء 
والجوامع  المساجد  وترميم 
األثــــــــريــــــــة تــــحــــظــــى بــــرعــــايــــة 

ومـــســـانـــدة ســامــيــة دائـــمـــة من 
قبل القيادة الحكيمة لمملكة 

البحرين. 
البناء  بالتواصل  وأشـــادت 
ما بين هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــــــــار والـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 

مثّمنة  اإلســـالمـــيـــة،  لــلــشــؤون 
تــعــاون الــســيــد خــالــد بــن عبد 
مع  الــمــســتــمــر  الــشــومــلــي  اهللا 
الحفاظ  مــشــاريــع  فــي  الهيئة 
وإعـــــادة اإلحـــيـــاء لــلــعــديــد من 
المواقع التاريخية اإلسالمية.

وألـــقـــى االجــتــمــاع الــضــوء 
عــلــى مــشــروعــي مــســجــد وقــبــر 
وجامع  الفاتح  أحــمــد  الشيخ 
الـــمـــهـــزع، حــيــث يــنــفــرد هـــذان 
وخصوصية  بــقــيــم  الــمــوقــعــان 
ثــقــافــيــة وتـــاريـــخـــيـــة بــالــنــســبــة 
إلـــى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، حيث 
الطرفين  قبل  من  التأكيد  تم 
على أهمية التنسيق والتعاون 
الملكية  الــتــوجــيــهــات  لتنفيذ 
الــســامــيــة والــتــكــلــيــف الـــــوزاري 
وقبر  مسجد  على  بالحفاظ 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد الــــفــــاتــــح مــن 
المسجد  تصميم  إعادة  خالل 
وتـــشـــجـــيـــر الـــمـــقـــبـــرة بــجــانــبــه 
الشيخ  قبر  بمالمح  واالرتــقــاء 
أحـــمـــد الـــفـــاتـــح وقـــبـــر الــشــيــخ 
راشد بن حمد آل خليفة. هذا 
الفاتح  أحمد  مسجد  ويشّكل 
القضيبية  منطقة  فــي  وقــبــره 
توّثق  أصيلة  ذاكـــرة  بالمنامة 
لـــــســـــيـــــرة هــــــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة 
الوطنية التاريخية، حيث دفن 

فيها المغفور له بإذن اهللا عام 
١٧٩٥م. 

كـــمـــا تــــم الــــتــــطــــرق خـــالل 
الــــلــــقــــاء إلـــــــى آخـــــــر تــــطــــورات 
الــــعــــمــــل فـــــي مـــــشـــــروع جـــامـــع 
الهيئة  تــواصــل  حيث  المهزع، 
عـــمـــلـــهـــا مـــــن أجـــــــل اســــتــــعــــادة 
هـــويـــة ومــــالمــــح الـــجـــامـــع فــي 
ســــوق الــمــنــامــة الـــقـــديـــم. وتــم 
اســــــتــــــعــــــراض خــــطــــة الـــعـــمـــل 
االجــتــمــاع،  خــالل  التفصيلية 
أعـــــمـــــال  اســـــتـــــكـــــمـــــال  تـــــــم  إذ 
الـــتـــوثـــيـــق الـــمـــعـــمـــاري لــكــتــلــة 
باإلضافة  ومحيطه،  الجامع 
األولـــى  التنقيب  مــرحــلــة  إلـــى 
أن  المخطط  ومــن  للمشروع. 
ُتباشر هيئة الثقافة بالتنسيق 
للشؤون  األعلى  المجلس  مع 
اإلســــالمــــيــــة أعـــــمـــــال تــدعــيــم 
الـــمـــحـــالت الـــتـــجـــاريـــة ومـــنـــارة 
لتهيئة  وذلــك  الــمــهــزع،  جامع 
من  الثانية  للمرحلة  الموقع 

التنقيب.
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األمــانــة  شـــؤون  مستشار  أكـــد 
للمرأة،  األعلى  للمجلس  العامة 
برامج  تواصل  المؤيد،  الدين  عز 
ونشاطات المجلس رغم تداعيات 
جائحة كورونا من خالل استغالل 
الــــتــــطــــبــــيــــقــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
الــــحــــديــــثــــة والــــعــــمــــل عـــــن بـــعـــد، 
وبــــمــــا يـــحـــقـــق تـــنـــفـــيـــذ مــــفــــردات 
المرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة 
المرأة  حضور  وتعزيز  البحرينية 
عملية  فــي  أساسًيا  شريًكا  كونها 
تعيشها  الـــتـــي  والــتــنــمــيــة  الــبــنــاء 

مملكة البحرين.
جــاء ذلــك فــي أولــى فعاليات 
بــــرنــــامــــج الـــــوعـــــي الــــســــيــــاســــي٣؛ 
الـــــذي يــنــظــمــه مــعــهــد الــبــحــريــن 
تناول  حيث  السياسية،  للتنمية 
الــــمــــؤيــــد عــــــــــدًدا مـــــن الــــمــــحــــاور 
الـــرئـــيـــســـة مـــســـتـــعـــرًضـــا بــــدايــــات 
الـــمـــشـــاركـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــرأة 

الــبــحــريــنــيــة، وجــــهــــود الــمــجــلــس 
األعــلــى فــي دعــم مشاركة الــمــرأة، 
واالتفاقيات  البحرينية  والــمــرأة 
والدولية؛  اإلقليمية  والمنظمات 
إضـــافـــة إلـــى عـــرض نـــمـــاذج ألبـــرز 
ما تحقق على صعيد التشريعات 
صنع  مواقع  في  المرأة  ومشاركة 

القرار.
على  المؤيد  المستشار  وأكد 
مـــا يــولــيــه الــمــجــلــس مـــن أهــمــيــة 
الــذي  األســــري  االســتــقــرار  لملف 
يعد أحد المحاور الرئيسية ضمن 
المرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة 
من  الــعــديــد  ويــرصــد  البحرينية 
دعم  مركز  أن  مضيًفا  المؤشرات؛ 
الــمــرأة، والـــذي بــدأ بــوحــدة تلقي 
اليوم  يقدم   ،٢٠٠٤ عــام  الشكاوى 
الكثير من الخدمات والتسهيالت 
عبر رصد احتياجات المرأة، ومن 
بــيــنــهــا االســــتــــشــــارات الــقــانــونــيــة 

الــــعــــالقــــة  ذات  واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
بــاالســتــقــرار االســـــري والــتــعــريــف 
بــحــقــوق الـــمـــرأة وواجــبــاتــهــا، إلــى 
والتوجيه  اإلرشــــاد  خــدمــة  جــانــب 
وبــــــرامــــــج الـــتـــوعـــيـــة والـــتـــثـــقـــيـــف 
الزواج  على  للمقبلين  المستمرة 

من الجنسين.
وأشــــــــار الـــمـــســـتـــشـــار الــمــؤيــد 
إلـــــى الــــبــــرامــــج الـــتـــوعـــويـــة الــتــي 

يـــقـــدمـــهـــا الـــمـــجـــلـــس فـــــي ســبــيــل 
تـــنـــمـــيـــة الــــــمــــــهــــــارات والــــــقــــــدرات 
األنشطة  مــمــارســة  فــي  لــلــراغــبــات 
مجال  في  والــدخــول  االقتصادية 
ريـــــــــــادة االعــــــــمــــــــال، إلــــــــى جـــانـــب 
تــوفــيــر الــحــاضــنــات االقــتــصــاديــة 
والــمــحــافــظ الــمــالــيــة الــتــي تقدم 
ببعض  الــتــمــويــلــيــة  الــتــســهــيــالت 
من  المكفولة  واألربــاح  المميزات 

والتمويل  الــدعــم  مــؤســســات  قبل 
مــثــل صـــنـــدوق الــعــمــل (تــمــكــيــن) 

وبنك البحرين للتنمية وغيره.
وخــــــــالل الــــمــــحــــاضــــرة أشـــــاد 
االستراتيجية  بالشراكة  المؤيد 
الــقــائــمــة بــيــن الــمــجــلــس األعــلــى 
للتنمية  البحرين  ومعهد  للمرأة 
الـــســـيـــاســـيـــة، كـــمـــؤســـســـة وطــنــيــة 
متخصصة في التأهيل والتدريب 
فــــــي مــــــجــــــاالت تـــنـــمـــيـــة الــــوعــــي 
الــســيــاســي، إلــــى جـــانـــب شـــراكـــات 
المؤسسات  من  عــدد  مع  متعددة 
الرسمية مثل السلطة التشريعية 
باعتبارهم  التنفيذية  والسلطة 
بتنفيذ  معنيين  وحلفاء  شــركــاء 
بمبادرة  منوهًا  الوطنية،  الخطة 
الـــعـــديـــد مـــن مـــؤســـســـات الــقــطــاع 
الــــخــــاص بـــانـــشـــاء لـــجـــان تــكــافــؤ 
الخطة  ألهداف  تحقيقًا  الفرص 

الوطنية للنهوض بالمرأة.
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استشاري  برئاسة  الطبي  الفريق  نجح 
في  والــحــروق  والتجميل  الترميم  جراحات 
نايف  طبيب  العقيد  العسكري  المستشفى 
عــبــدالــرحــمــن لـــوري بــإنــقــاذ طــفــل يبلغ من 
بالغة  لــحــروق  تعرضه  بعد  عــامــًا   ١٢ العمر 
بمنطقة الوجه واليد اليسرى، وعند معاينة 
اإلصابة، تبين ان الطفل قد أصيب بحروق 
تحويل  تــم  الثانية.  الــدرجــة  مــن  كيميائية 
إلى  الطبي  السلمانية  مجمع  مــن  الطفل 
مباشر  إشــراف  تحت  العسكري  المستشفى 
 ١٥ في  وذلك  الحروق،  قسم  رئيس  قبل  من 

ابريل ٢٠٢١. 
وقد تم توفير الرعاية الصحية الالزمة 
مــادي  مبلغ  أي  احــتــســاب  دون  مــن  للطفل 
لــلــعــالج. وبــعــد تــمــاثــل الــطــفــل لــلــشــفــاء تم 
إبريل   ١٩ بتاريخ  المستشفى  من  ترخيصه 
لمواصلة  مستقرة،  بحالة  كــان  ولقد   ٢٠٢١

الـــــعـــــالج بــــعــــيــــادة الـــــجـــــراحـــــة الـــتـــرمـــيـــمـــيـــة 
والــتــجــمــيــلــيــة عــبــر تــوفــيــر األدويــــــة الــلــزمــة 
والـــمـــراهـــم الـــخـــاصـــة لــلــمــنــاطــق الــمــتــأثــرة 
لن  حيث  دوري،  بشكل  الــضــمــادات  وتــبــديــل 
للطفل  جراحية  عملية  أي  اجـــراء  يتطلب 

في الوقت الحالي.
الرحمن  عبد  نايف  طبيب  العقيد  قدم 
على  وشـــدد  األمــــور  ألولــيــاء  نصيحة  لـــوري 
تــرك  وعـــدم  والــحــذر  الحيطة  أخـــذ  ضــــرورة 
المواد الكيميائية في متناول األطفال سواء 

كان في محيط المنزل أو خارج المنزل. 
وأعـــــرب الـــدكـــتـــور عـــن امــتــنــانــه وشــكــره 
خليفة  آل  علي  بن  خالد  البروفيسور  للواء 
دعمه  على  الملكية  الطبية  الخدمات  قائد 
تحسين  فـــي  وجـــهـــده  وتــوجــيــهــه  الــمــســتــمــر 
الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة لـــألطـــفـــال فــــي مــمــلــكــة 

البحرين.
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وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء 
تعددت  الخير  عمل  أشكال  إن  البحرين «بنا»، 
وتغيرت حسب الحاجة المجتمعية، معتبرين 
أن أبواب الخير اإللكترونية واآلمنة أصبحت 
شهر  أن  مــؤكــديــن  بــكــثــرة،  ومــتــوفــرة  مفتوحة 
الظروف  ظل  في  الثانية  للمرة  يأتي  رمضان 
الــــراهــــنــــة لــجــائــحــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا، حــيــث 
تقديم  خاللها  البحرين  مملكة  استطاعت 
التعامل  لكيفية  ومــتــقــدم  متحضر  أنـــمـــوذج 
التوجيهات  مــع  يــتــمــاشــى  بــمــا  الــجــائــحــة  مــع 
الجاللة  صــاحــب  لحضرة  السامية  الملكية 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 

المفدى.
بالجهود  والمشايخ  الدين  علماء  وأشــاد 
الــوطــنــيــة لــفــريــق الــبــحــريــن بــقــيــادة صــاحــب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
صحة  يحفظ  بما  كورونا  لجائحة  للتصدي 
إلى  الفتين  والمقيمين،  المواطنين  وسالمة 
أهمية اختصار تجمعات اإلفطار على األسرة 
الواحدة المقيمة في نفس المنزل، موضحين 
النجاة  طــوق  يعتبر  االجتماعي  التباعد  أن 

للحد من تصاعد أعداد الحاالت القائمة.
وأكــــــــد الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان الـــمـــشـــعـــل إمـــــام 
التعاون  أهمية  فــيــوز  الــرفــاع  جــامــع  وخطيب 
مـــع الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة لــلــتــصــدي لــجــائــحــة 
فـــيـــروس كـــورونـــا، حــيــث إن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
قامت بخطوات استباقية وإجراءات احترازية 
إشــادة  محل  كانت  والــتــي  الجائحة  بــدء  منذ 
االشتراطات  تطبيق  أن  وأوضح  واسعة،  دولية 
االحــتــرازيــة  بـــاإلجـــراءات  وااللـــتـــزام  الصحية 
المسئولية  مــن  هــاًمــا  جـــزًءا  يعتبر  بإيجابية 

االجتماعية خالل شهر رمضان المبارك.
وأوصـــــــــــى الــــشــــيــــخ الــــمــــشــــعــــل الـــجـــمـــيـــع 
بــالــمــســاعــدة واإلســـهـــام فــي الــحــد مــن انتشار 
الجائحة، موضًحا أن العودة للحياة الطبيعية 
الخير،  تحقيق  أجل  من  التعاون  يتطلب  أمر 

ومنع الشر، (فال ضرر وال ضرار).
وبــيــن الــشــيــخ الــمــشــعــل أهــمــيــة االلـــتـــزام 
بالقرارات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا، مؤكدا وجود بدائل 
األمـــور  مــن  للكثير  وإلــكــتــرونــيــة  تقنية  آمــنــة 
الــحــيــاتــيــة، ابـــتـــداًء مــن وســائــل الــتــواصــل عن 
بــعــد وصـــوال إلـــى أعــمــال الــخــيــر، مــوضــحــا أن 
والرجوع  الجائحة  انتهاء  طريق  هو  التكاتف 

إلى الحياة الطبيعية بإذن اهللا.
ظروف صحية صعبة..

الــشــيــخ فــاضــل فــتــيــل الــجــمــري الــواعــظ 
اإلسالمية  والشؤون  العدل  وزارة  في  الشرعي 
رغم  يــأتــي  رمــضــان  شهر  أن  أوضـــح  واألوقــــاف 
الجائحة بالخير واليمن والبركات على بلدنا 
المناسبة  هـــذه  يــعــيــد  أن  اهللا  داعــيــا  الــعــزيــز، 
الـــكـــريـــمـــة عـــلـــى حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، وصـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
بالخير  مديدة  أعواًما  الــوزراء  مجلس  رئيس 
أن  أهمية  وبين  والعافية،  والصحة  والسعادة 
نتقبل الشهر الكريم بكافة ظروفه وأن نجعله 
والتوبة  تعالى  اهللا  إلى  للرجوع  مميزة  فرصًة 
فرص  خسارة  بعدم  وأوصــى  المغفرة،  وطلب 

الثواب الجزيل في هذا الشهر الفضيل.
ة  بكافَّ بااللتزام  الجمري  الشيخ  وأوصــى 
اإلجــــراءات االحــتــرازيــة الــصــادرة عــن الفريق 

كــورونــا،  لــفــيــروس  للتصدي  الــطــبــي  الــوطــنــي 
وعـــــــدم مــخــالــفــتــهــا حـــفـــاظـــًا عـــلـــى األنـــفـــس 
المتيّسر  تــرك  عــدم  أهمية  وبــيــن  واآلخـــريـــن، 
مــن األمـــور الــعــبــاديــة كــالــصــالة فــي المساجد 
المآتم  فــي  والــقــرآن  الــذكــر  مجالس  وحــضــور 
الــفــريــق  عـــن  وردت  الـــتـــي  االشـــتـــراطـــات  وفــــق 
كــورونــا،  لــفــيــروس  للتصدي  الــطــبــي  الــوطــنــي 
بما  االجتماعي  التباعد  بمعايير  وااللــتــزام 

يحفظ صحة وسالمة الجميع.
من جانبه أوضح الشيخ ابراهيم الحادي 
يتخذ  أن  وقــت  كــل  فــي  المسلم  واجــب  مــن  أن 
االجــــــراءات الــمــنــاســبــة لــكــل جــائــحــة أو نــازلــة 
تــنــزل بـــه فـــي الــمــجــتــمــع، فــالــمــســلــم إيــجــابــي 
بطبعه، وبما تعلمه من أمور الشرع، واستذكر 
أقوال الرسول عليه وعلى آله الصالة والسالم 
باعتباره أول من تحدث عن الحجر الصحي، 
تــقــدمــوا  فــال  بــــأرض  بــه  سمعتم  (إذا  بــقــولــه: 
تخرجوا  فال  بها  وأنتم  بأرض  وقع  وإذا  عليه، 
فرارا منه)، وقوله أيضا: (ال يورد ممرض على 

أن  نجد  النصين  هذين  خــالل  فمن  مــصــح)، 
المسلم يتكيف مع هذه الجوائح ويبتعد عن 

كل ما يضر بالفرد والمجتمع.
وقـــــال الــشــيــخ الـــحـــادي «نــتــكــلــم عـــن أمــة 
ووطن وأسرة، إذا استهتر الفرد فيهم أثر على 
والشرع  والحكمة  العقل  بــاب  فمن  الجميع، 
أن يــلــتــزم الــمــســلــم بــمــا يــقــال لــه مــن توجيه 
الوطني  الفريق  ومن  المختصة  الجهات  من 
الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس كــــورونــــا، الــذيــن 
ال يــألــون جــهــدا فــي بــيــان األمــــور الــتــي تنفع 
إذا  والتي  ســواء،  حد  على  والمقيم  المواطن 
خرجنا  التوجيهات  بــهــذه  الجميع  الــتــزم  مــا 
بالفائدة وبأقل الخسائر التي ربما لو تعرضت 
لها بالد ولم يكن فيه مثل هذا الفريق، لكانت 

الخسائر فادحة».
التباعد االجتماعي ضرورة..

إلى ذلك قال حسن مدن متولي، من مأتم 
القرية، إن دور المآتم يعتبر دورا كبيرا وفاعال 
يعكسه  لــمــا  االســتــثــنــائــيــة،  الــــظــــروف  خــــالل 

خــطــاب الــمــأتــم مــن تــوعــيــة وإرشـــــاد وتــوجــيــه، 
التباعد  بمعايير  االلـــتـــزام  أهــمــيــة  إلـــى  ونــبــه 
للتقليل  االحترازية  واإلجـــراءات  االجتماعي 
زيارة  أن  موضحا  القائمة،  الحاالت  عدد  من 
على  كـــانـــت  وإن  رمـــضـــان  شــهــر  خــــالل  األهـــــل 
نطاق ضيق يجب أن تتم في ظل لبس الكمام 
والــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي وتــعــقــيــم الــيــد بشكل 

مستمر.
وأوضـــــح مــــدن أن مـــصـــارف عــمــل الــخــيــر 
رمضان  فشهر  الــعــام،  هــذا  ومتنوعة  متعددة 
مختلف في الكثير من التفاصيل االجتماعية 
سبيل  على  الجائحة  كــانــت  فــإن  والسلوكية، 
الــمــثــال قــد أثـــرت عــلــى نــوعــيــة أعــمــال الخير 
المساعدات  أصــل  أن  إال  التوصيل  وطــريــقــة 
وإخــــراج الــزكــاة والــصــدقــات مــوجــود ومستمر 
االستعاضة  الــى  داعيا  وآمــنــة،  جديدة  بطرق 
عن إخراج الوجبات بتوزيع مواد وأشياء عينية 
تطفئ  السر  صدقة  أن  مؤكدا  ومغلقة،  معلبة 

غضب الرب.
الطاعة الواجبة..

الرميثي  هشام  الشيخ  أوضــح  جانبه  من 
أن سلوك المسلم خالل شهر رمضان المبارك 
«أطيعوا  تعالى  قوله  تحت  يــنــدرج  الــعــام  هــذا 
اهللا وأطــيــعــوا الـــرســـول وأولـــــي األمــــر مــنــكــم»، 
مملكة  اســتــطــاعــت  وقــــد  واجــــبــــة،  فــالــطــاعــة 
السامية  الملكية  التوجيهات  وفــق  البحرين 
لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الـــبـــالد الــمــفــدى، 
بقيادة  الــبــحــريــن  لــفــريــق  الــوطــنــيــة  والــجــهــود 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
الــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل 
الجائحة  بدء  منذ  كورونا  لفيروس  للتصدي 
أن تكون محل إشادة وتقدير دولية، وهو دليل 
حرص واهتمام المملكة للحفاظ على صحة 

المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وبــيــن الــشــيــخ الــرمــيــثــي بـــأن األســــاس في 
الــتــعــامــل هــو قـــول رســولــنــا األكــــرم عليه وآلــه 
الــصــالة والـــســـالم (ال ضـــرر وال ضـــــرار)، ومــن 

الضرر  يلحق  أال  المسلم  «على  إن  نقول  هنا 
شخصيا  فعال  كان  سواء  به  يقوم  فعل  أي  في 
ديني  واجـــب  الــصــالــح  فالعمل  مجتمعيا،  أو 

ووطني، وأي مخالفة تعتبر آثمة شرعا».
باإلجراءات  التقيد  أهمية  الرميثي  وأكد 
االحــــتــــرازيــــة مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الــمــســئــولــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــمــصــلــحــة الــعــامــة، فحفظ 
الـــنـــفـــس مـــســـئـــولـــيـــة، وشـــهـــر رمــــضــــان فــرصــة 
مشيرا  والطاعات،  باألفعال  اهللا  إلى  للتقرب 
اإللكترونية  والعطاء  الخير  أبــواب  تعدد  إلى 
اآلمنة، التي تتالءم مع اإلجراءات االحترازية 

والتدابير الوقائية المطلوبة.
حفظ النفس واجب شرعي..

الهيتي  عبدالستار  الدكتور  األستاذ  وقال 
الفقهية  والــقــضــايــا  الــمــقــارن  الــفــقــه  أســـتـــاذ 
الــتــقــيــد  أن  الــبــحــريــن  بــجــامــعــة  الـــمـــعـــاصـــرة 
باإلجراءات االحترازية التي تتخذها الجهات 
يعتبر  إداريــــة  أو  طبية  كــانــت  ســـواء  المعنية 
واجــــبــــا شـــرعـــيـــا، ألن األصــــــل مــنــهــا تــحــقــيــق 
المقصد العام لحفظ األمن والسالمة، فمن 
وهناك  شــرعــي،  واجــب  هــو  الشرعية  الناحية 
مبحث من أصول الفقه، وهو تحجير المباح، 
فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، 
النفس  سالمة  على  اإلســالم  حرص  وبالتالي 

والغير.
الرسول  بقول  الهيتي  الشيخ  واستشهد 
عليه الصالة والسالم: «فر من المجذوم فرارك 
وسلم: «إذا  وقوله صلى اهللا عليه  من األسد»، 
وإذا  تدخلوها،  فــال  بــأرض  الــطــاعــون  سمعتم 
منها»،  تــخــرجــوا  فــال  فيها  وأنــتــم  بـــأرض  وقــع 
األطباء  وتعليمات  بنصائح  التقيد  إلى  ودعا 

والفريق اإلداري المختص.
الــمــوازنــة  بأهمية  الهيتي  الــشــيــخ  وخــتــم 
بين قاعدة سددوا وقاربوا، فال التشدد الكبير 
مطلوب وال ترك األمور مطلوب أيضا، وعليه 
فـــــإن الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــمــصــلــحــة الــعــامــة 
يحتمها  مهمة  الصحية  بالضوابط  وااللتزام 

الشرع والمجتمع. 
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أنفسهم  تجاه  والمقيمين  المواطنين  مسئولية  الدين  وعلماء  المشايخ  من  عدد  أكد 
المبارك،  رمضان  شهر  خالل  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  وأهمية  ووطنهم،  ومجتمعهم 

واالبتعاد عن كافة أنواع التجمعات حفاظًا على صحة وسالمة المجتمع.

في  أجــريــت  دراســـة  توصلت 
جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن إلـــــى وجــــود 
عــــالقــــات مــهــمــة فــــي الـــبـــيـــانـــات 
الـــصـــحـــيـــة لــــلــــمــــريــــض، يــمــكــن 
البحث  االخــتــصــاص  ألصــحــاب 
من خاللها، ما سينعكس إيجابًا 
على المريض وإدارة المستشفى 
عــلــى حــد ســــواء، لــفــهــم الــحــالــة 
المرضية والتعامل معها بشكل 

متقدم.
ووجـــــــدت الـــــدراســـــة -الـــتـــي 
طـــبـــقـــت عـــلـــى عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
بــيــانــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 
هــنــاك  أن  الـــبـــحـــريـــن-  مــمــلــكــة 
تـــــنـــــوعـــــًا فــــــي بـــــيـــــانـــــات أنـــظـــمـــة 
الــمــســتــشــفــيــات، الـــتـــي تــشــتــمــل 
ونوعية  الــمــرضــى،  بــيــانــات  على 
األمــــــــــراض، وأســـــمـــــاء األدويــــــــة، 
ونـــتـــائـــج الــتــحــالــيــل الــمــخــبــريــة 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــبـــيـــانـــات، الــتــي 
من  الكثير  طياتها  بين  ُتخفي 
يمكن  التي  المهمة  المعلومات 
الـــتـــوصـــل إلــيــهــا عــبــر الــتــنــقــيــب 
والــبــحــث فـــي الــبــيــانــات، بــهــدف 
ومعلومات  بيانات  قاعدة  إنشاء 

لـــــدعـــــم مــــتــــخــــذي الــــــقــــــرار فــي 
المؤسسات الصحية والطبية. 

الــــــدراســــــة -الـــــتـــــي عــنــونــت 
بـــــ«الــــتــــنــــقــــيــــب فــــــي الــــبــــيــــانــــات 
الصحة:  نظام  في  اإللكترونية 
دراســــــة مـــقـــارنـــة بــيــن طــريــقــتــي 
إبــــــــــرايــــــــــوري ونــــــمــــــو األنــــــمــــــاط 
المتعددة»- أجرتها الباحثة في 
البحرين  بجامعة  العلوم  كلية 
الــطــالــبــة مـــــروى طـــاهـــر صــالــح 
درجة  نيل  متطلبات  من  كجزء 
وتحليل  عــلــوم  فــي  الماجستير 

البيانات الضخمة. 
وتــكــونــت لــجــنــة الــمــنــاقــشــة 

مــــن األســـــتـــــاذ الــــدكــــتــــور إيـــلـــون 
جامعة  في  أول  محاضر  كــوريــا، 
لــيــفــربــول جـــون مــوريــس ومــركــز 
واألوعية  القلب  لعلوم  ليفربول 
الــــدمــــويــــة مــمــتــحــنــًا خـــارجـــيـــًا، 
واألســـــتـــــاذ الـــمـــســـاعـــد الـــدكـــتـــور 
وائل محمد المدني أستاذ قسم 
تقنية  كلية  في  الحاسوب  علوم 
المعلومات في جامعة البحرين 
على  وأشـــرف  داخــلــيــًا،  ممتحنًا 
في  المساعد  األســتــاذ  الــدراســة 
كلية  في  المعلومات  نظم  قسم 
تقنية المعلومات الدكتور أحمد 

محمد زكي. 
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اجتمع الدكتور الشيخ عبداهللا بن أحمد 
لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  خــلــيــفــة،  آل 
مع  الــخــارجــيــة،  وزارة  مــقــر  فـــي  الــســيــاســيــة، 
جمهورية  سفير  بــوكــمــان،  ثــامــو  كـــاي  الــســيــد 

ألمانيا االتحادية لدى مملكة البحرين.
الشيخ  الدكتور  رحــب  االجتماع،  وخــالل 
كــاي  بالسيد  خليفة،  آل  أحــمــد  بــن  عــبــداهللا 
ثامو بوكمان، مشيًدا بعمق العالقات الوطيدة 
البحرين  مملكة  بين  تجمع  التي  والمتميزة 
وجـــمـــهـــوريـــة ألـــمـــانـــيـــا االتــــحــــاديــــة عـــلـــى كــل 
األصعدة، مؤكًدا حرص مملكة البحرين على 

المشترك  والتنسيق  التعاون  عالقات  تعزيز 
الصديقة،  االتــحــاديــة  ألمانيا  جمهورية  مــع 
اإليجابي  األلــمــانــي  الموقف  سعادته  مثمًنا 
المنطقة،  واستقرار  أمن  تعزيز  إلى  الساعي 
في  الــتــوفــيــق  السفير  دوام  لــســعــادة  متمنًيا 
مهام عمله. من جانبه، أعرب السيد كاي ثامو 
التعاون  الســتــمــرار  بـــالده  تطلع  عــن  بــوكــمــان 
في  البحرين  مملكة  مــع  المشترك  الثنائي 
تحقيق  فــي  يــســهــم  بــمــا  الــمــجــاالت  مختلف 
ــا لــمــمــلــكــة  الـــتـــطـــلـــعـــات الـــمـــشـــتـــركـــة، مــتــمــنــًي

البحرين دوام التقدم والنماء.
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اســتــقــبــل ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن عــلــي بن 
الجنوبية  المحافظة  محافظ  خليفة  آل  خليفة 
الــرئــيــس الــفــخــري لــجــمــعــيــة الــبــحــريــن لــرعــايــة 
الوالدين أحمد محمد البنا رئيس مجلس إدارة 
جمعية البحرين لرعاية الوالدين، بحضور عضو 

مجلس اإلدارة حسن عيد بوخماس.
المحافظ  سمو  اطــلــع  الــلــقــاء  مستهل  وفــي 
عـــلـــى أنـــشـــطـــة وبــــرامــــج الــجــمــعــيــة حـــيـــث تــّســلــم 
(وبالوالدين  الجمعية  إصــدار  من  نسخة  سموه 
إحسانًا)، مشيدًا سموه بجهود الجمعية الخيرية 
واالجــتــمــاعــيــة فــي مــجــال خــدمــة كــبــار الــســن من 
خـــــالل تـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة الــمــتــكــامــلــة بــصــورتــهــا 

اإلنسانية.
الجمعية  بــه  تــقــوم  مــا  أن  الـــى  ســمــوه  وأشــــار 
مـــن أنــشــطــة وفـــعـــالـــيـــات ومــــا تــقــدمــه مـــن أنــــواع 
الرعاية لكبار السن يوثق أسمى القيم اإلنسانية 

والمسؤولية االجتماعية.
من جانبهما أشاد أحمد محمد البنا رئيس 
الوالدين  لرعاية  البحرين  جمعية  إدارة  مجلس 
بما  اإلدارة  مجلس  عضو  بوخماس  عيد  وحسن 
خليفة  بــن  علي  بــن  خليفة  الشيخ  سمو  يوليه 
كبار  لفئة  ومساندة  مستمر  دعــم  من  خليفة  آل 
الـــســـن، مــنــوهــيــن بــإســهــامــات ســمــوه الــقــيــمــة في 

المجال االجتماعي والخيري. 
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وزيــر  النعيمي  عــلــي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور  أكـــد 
التربية والتعليم انه يتم حاليا التحضير لمرحلة 
ما بعد الجائحة من خالل إعطاء ساعات معينة 
الستعادة الطالب المهارات التي افتقدوها داخل 

الصف الدراسي عبر التعليم التقليدي.
بتطوير  تقوم  التربية  وزارة  ان  الــوزيــر  وقــال 
ادخـــال  وتـــم  مستمر،  بشكل  الــدراســيــة  الــمــنــاهــج 
واصبحت  االصطناعي،  الــذكــاء  مثل  تخصصات 
المدارس تعمل في هذا الجانب، وتم نقل الكثير 
من  بــدال  الحكومية  الــمــدارس  الــى  الــبــرامــج  مــن 
مضيفا  فقط،  الصناعية  الــمــدارس  في  تكون  ان 
البوليتيكنك  كلية  فــي  المسابقات  آخــر  فــي  انــه 
استطاعت ٣ مدارس حكومية تحقيق إنجازات في 
االصطناعي  الــذكــاء  خــالل  من  المسابقات  تلك 
وهــــــذا يــبــيــن خـــطـــة الـــــــــوزارة فــــي تـــنـــوع الــتــعــلــيــم 
ان  الى  الوزير  ولفت  التعليم.  مخرجات  وتطوير 
هدف  هو  العالي  التعليم  في  االستثمار  تشجيع 
اســتــراتــيــجــي، ولــكــن ال يــكــون ذلـــك عــلــى حــســاب 
الطالب او مملكة البحرين، واال يكون هناك ربح 
أن  مضيفا  أمورهم،  وأولياء  الطلبة  حساب  على 
هناك الكثير من الجامعات األجنبية التي أشادت 

بالنظام القائم في البحرين.
دينار  مليون  توفير  تم  انــه  إلــى  الوزير  ولفت 

تم  انه  مضيفا  الكتب،  استخدام  إعادة  خالل  من 
تسجيل ٥٦ مليون زيارة لبوابة التربية والتعليم، 
تشمل طالب واولياء أمور ومعلمين، وهذه البوابة 
بها أكثر من ٤٠٢ كتاب رقمي، وأكثر من ٣٦٧ ألف 
من  تزيد  إثرائية  مادة  ألف  و١٨٨  ونشاط  تطبيق 
تم  اليوتيوب  على  قــنــاة  و١٤  الــطــالــب،  إمكانيات 
أكثر  تحضير  تم  كما  الجائحة،  خــالل  اطالقهم 

من ٨٠٠ درس لبثها عبر التلفاز.
جاء ذلك خالل تعقيب وزير التربية والتعليم 
خالل جلسة مجلس النواب على سؤالين للنائب 
التعليم  في  االستثمار  بشأن  الــذوادي  عبداهللا  د. 
المقررات  بشأن  كمال  سوسن  د.  والنائب  العالي، 

اإللكترونية والكتب المدرسية.

 كتب وليد دياب:
فــوزيــة  الـــنـــواب  مجلس  رئــيــســة  رفــعــت 
وعظيم  واالمتنان،  العرفان  خالص  زينل 
الفخر واالعتزاز، إلى مقام حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عــــاهــــل الــــبــــالد الــــمــــفــــدى، عـــلـــى رعـــايـــتـــه 
عمل  لدعم  السامية،  الملكية  وتوجيهاته 
مــجــلــس الــــنــــواب، وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بين 

السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
في  الــنــواب  مجلس  رئــيــســة  وأعــربــت   
عن  أمـــس،  الـــنـــواب  مجلس  جلسة  بــدايــة 
الحكومة  لــجــهــود  والــتــقــديــر  الــشــكــر  بــالــغ 
بــرئــاســة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
في  اهللا،  حــفــظــه  الـــــــوزراء  مــجــلــس  رئــيــس 
دعـــم كــل مــســارات الــتــعــاون والــتــكــامــل مع 
مــجــلــس الــــنــــواب، مــثــمــنــة إشـــــادة مجلس 
بمستوى  األول،  أمس  جلسته  في  الــوزراء 
مجلسي  مع  الحكومي  والتنسيق  التعاون 
المختلفة،  ولــجــانــهــمــا  والـــشـــورى  الــنــواب 
سعيا لبلوغ األهداف السامية التي تلتقي 

حولها السلطتين.
 كـــمـــا رفــــعــــت أســــمــــى آيـــــــات الــتــهــانــي 
والــتــبــريــكــات، إلـــى مــقــام حــضــرة صــاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، وإلى صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة 
العالمي  والــيــوم  للعمال،  العالمي  الــيــوم 

لحرية الصحافة. 
البحرين  لمملكة  تحقق  بما  مشيدة   
مــن مــنــجــزات حــضــاريــة رائــــدة، فــي مجال 
حقوق العمال، وفي مجال حرية الصحافة 

الـــمـــســـؤولـــة، ومـــؤكـــدة الـــدعـــم الــبــرلــمــانــي 
للعمال، والصحفيين، في مختلف مواقع 
المزيد  ومتمنية  والــمــســؤولــيــات،  الــعــمــل 
ظل  فــي  للجميع،  والــتــوفــيــق  الــنــجــاح  مــن 
الـــمـــســـيـــرة الــتــنــمــويــة الـــشـــامـــلـــة لــحــضــرة 

صاحب الجاللة الملك المفدى.

رفـــــــــع الــــــــنــــــــواب اقـــــتـــــراحـــــا 
بشأن  الحكومة  إلى  مستعجال 
المجتمع  خدمة  شرطة  توفير 
عـــــنـــــد الـــــمـــــســـــاجـــــد لـــصـــالتـــي 
الـــجـــمـــعـــة والـــــتـــــراويـــــح، وذلــــك 
الــعــدل  وزارة  بــيــن  بــالــتــنــســيــق 
واألوقــاف  اإلسالمية  والــشــؤون 

ووزارة الداخلية.         
قمبر  عــمــار  الــنــائــب  وقــــال 
برغبة  االقـــتـــراح  مــقــدمــي  أحـــد 
إن هناك حالة من الفوضى في 
العديد  ورغبة  المساجد  بعض 
إلى  الدخول  في  المصلين  من 
لإلجراءات،  مخالفة  المساجد 
خاصة من قبل كبار السن ومن 
لــــم يــتــلــق الــتــطــعــيــم مــضــيــفــا 
تنظيم  مــســؤولــيــة  تــحــمــيــل  أن 
دخـــــول الــمــصــلــيــن عــلــى عــاتــق 
أمر  الــمــؤذن  أو  المسجد  إمـــام 
صــعــب تــنــفــيــذه خـــاصـــة وأنــهــم 
عــمــلــهــم  تـــــرك  ال يــســتــطــيــعــون 
مـــــن أجـــــــل مـــتـــابـــعـــة وتــنــظــيــم 
عـــمـــلـــيـــة دخـــــــــول الـــمـــصـــلـــيـــن، 
خدمة  شرطة  توفير  وبالتالي 

مــــجــــتــــمــــع لـــتـــنـــظـــيـــم عـــمـــلـــيـــة 
دخــــــول الــمــصــلــيــن لــلــمــســاجــد 
والتراويح  الجمعة  صالتي  في 
ســيــمــنــع حـــــدوث مــشــاكــل عند 

أبواب المساجد.
بـــــدوره قـــال الــنــائــب أحــمــد 
مــن  يــــتــــم  مـــــا  إن  األنـــــــصـــــــاري 
تنظيم للمساجد هو اجتهادات 
شــخــصــيــة مــــن قـــبـــل األهــــالــــي 

كان  بــأنــه  مطالبا  والمصلين، 
يـــجـــب عـــلـــى إدارتـــــــــي األوقــــــاف 
الترتيب  والــجــعــفــريــة  الــســنــيــة 
المساجد  فتح  إعـــادة  لمرحلة 
مرة أخرى، ووضع آلية لتنظيم 
دخول المصلين إلى المساجد.
ودعا األنصاري وزارة العدل 
واألوقــاف  اإلسالمية  والــشــؤون 
عــــــــــدم الــــــتــــــســــــرع فـــــــي إغـــــــالق 

الـــمـــســـاجـــد بـــســـبـــب مــخــالــفــة 
شــخــص واحــــد وقــــال إنــنــا نــرى 
الــكــثــيــر مـــن األمـــاكـــن األخــــرى 
المخالفة وال يتم إغالقها، ثم 
ونغلقها  المساجد  على  نــأتــي 
هـــنـــاك  إن  قـــــائـــــال  بــــالــــكــــامــــل، 
األسبوع  طوال  أغلقت  مساجد 
بـــســـبـــب مـــخـــالـــفـــة فــــــي صــــالة 
المصلين  ذنـــب  فــمــا  الــتــراويــح 

في باقي الصلوات.
محمد  النائب  وجــه  بـــدوره 
للمتطوعين  الــشــكــر  بــوحــمــود 
الــــذيــــن يـــقـــومـــون بــعــمــل كــبــيــر 
فــــي عــمــلــيــة تــنــظــيــم الـــدخـــول 
أحـــد  أن  مــضــيــفــا  لــلــمــســاجــد، 
المساجد  أحد  على  القائمين 
عندما واجه مشكلة في دخول 
الــمــســلــمــيــن تـــواصـــل مـــع مــركــز 
الــشــرطــة ووفــــروا لــه أفــــراد من 
الــدخــول،  عملية  تنظيم  أجـــل 
الفـــتـــا إلــــى أنــــه كــــان يـــأمـــل من 
هي  تــتــخــذ  أن  األوقـــــــاف  إدارة 
وزارة  مـــع  وتــنــســق  األمـــــر  هــــذا 

الداخلية في ذلك.
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قـــرر مــجــلــس الـــنـــواب إعـــــادة تــقــريــر لجنة 
بخصوص  والــقــانــونــيــة،  الــتــشــريــعــيــة  الـــشـــؤون 
مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون 
من مجلس الشورى) بإصدار قانون المحاماة، 
إلـــى الــلــجــنــة لــمــدة ثــالثــة أســابــيــع لــمــزيــد من 

الدراسة.
مجلس  لــرئــيــســة  األول  الــنــائــب  واســتــهــل 
نظام  بنقطة  الــبــنــد  هـــذا  فــي  حــديــثــه  الـــنـــواب 
معترضا على عدم رد وزارة العدل على العديد 
أكد  فيما  التشريعية،  اللجنة  استفسارات  من 
وزيــــر الـــعـــدل والـــشـــؤون اإلســالمــيــة واألوقـــــاف 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الوزارة عملت 
منذ ٢٠١٩ في ضوء توجيه الحكومة بالتنسيق 
مع السلطة التشريعية إلصدار قانون محاماة 
ليكون  المحامين  جمعية  مع  والتعاون  جديد 
مــتــنــاســبــا مــع أحــــدث الــمــســتــجــدات الــدولــيــة ، 
قبل  مــن  الــــوزارة  دعـــوة  يتم  لــم  أنــه  عــن  كاشفا 
النقاش،  فــي  إشــراكــهــم  أو  التشريعية  اللجنة 
معتبرا أن تقرير اللجنة به نواقص وأنه يجب 

إشراك الوزارة في مناقشة هذا القانون.
من جانبه قال النائب فاضل السواد رئيس 
اللجنة التشريعية إن وزارة العدل لم تجب عن 
لطلب  داٍع  هــنــاك  يكن  لــم  وبــالــتــالــي  مرئياتنا 
لقاء الوزارة ألنه ليس هناك مرئيات نناقشهم 
فيها، في حين أكد وزير العدل أن الحديث عن 

مطالبا  صحيح،  غير  كــالم  هو  الـــوزارة  رد  عــدم 
لكثير  وتفهم  تــوافــق  هــنــاك  يــكــون  أن  بــضــرورة 
األفضل  ومن  القانون  تناولها  التي  األمور  من 
على  ونزوال  التشريعية،  اللجنة  في  مناقشتها 
سحب  على  المجلس  وافــق  الــعــدل  وزيــر  رغبة 

المشروع بقانون لمزيد من الدراسة.
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زايد  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزيــر  أكد 
الــزيــانــي أن الــــوزارة فــي طــور إعـــداد خطة وطنية 
قريبا  عنها  اإلعـــالن  سيتم  وأنـــه  االبــتــكــار،  لــدعــم 
البحرين  اســم  وإبــراز  الملف  هــذا  تشجيع  بهدف 
وبــراءات  االبتكار  مجال  في  العالم  مستوى  على 

االختراع.
بمجلس  لـــه  مـــداخـــلـــة  خــــالل  الــــوزيــــر  وقـــــال 
حول  المالكي  باسم  النائب  ســؤال  بشأن  الــنــواب 
وحتى   ٢٠١٨ مــنــذ  الـــــوزارة  قــررتــهــا  الــتــي  الـــرســـوم 
 ٢٠١٨ فــي  فقط  واحـــد  رســم  تعديل  تــم  إنــه  اآلن، 
متعلق بـــبـــراءة االخـــتـــراع، ونــتــج عــن ذلـــك زيـــادة 
لم  وبــالــتــالــي   ،٪٤٢ بنسبة  االخـــتـــراع  بــــراءات  فــي 
باسم  النائب  يقول  كما  البحريني  السوق  يتأثر 
لديهم  وليس  مبتكرون  هــؤالء  كــل  ألن  المالكي، 

مؤسسات تجارية.
وقال الوزير إنه ال يمكن أن نجزم بأن األداء 
نمر  وأننا  خاصة  الرسوم  بمسألة  تأثر  التجاري 
بــجــائــحــة أثــــرت فــي اقــتــصــادات الــعــالــم، مضيفا 
عــدد  عــلــى  تــحــافــظ  أن  اســتــطــاعــت  الــبــحــريــن  أن 
أقل  االنــخــفــاض  نسبة  وأن  التجارية،  السجالت 
مـــن ١٪ وبـــالـــرغـــم مـــن الــصــعــوبــات االقــتــصــاديــة 
عدد  فيها  انخفض  أخــرى  دول  بها  تأثرت  والتي 
السجالت التجارية بنسب كبيرة، إال أن االنكماش 

الذي حدث في البحرين ليس كبيرا في السجالت 
التجارية، متوقعا أن يحدث رجوع لتلك السجالت 

مرة أخرى.
رســم   ٢٠٠ إلــغــاء   ٢٠١٩ فــي  تــم  قــد  أنـــه  وذكــــر 
الصناعة  بـــوزارة  خاصا  رسما   ٨٣ منهم  حكومي 
وفــي ٢٠٢٠ تــم إلــغــاء ٩ رســـوم أخـــرى مــن الــــوزارة، 
القسائم  بــإعــفــاء  الــــــوزارة  قــامــت  كـــورونـــا  وخــــالل 
في  اإليجار  من  الصناعية  والمنشآت  الصناعية 
السجل  رسوم  إعفاء  وتم   ،٢٠٢٠ في  الثاني  الربع 
تلك  إجـــمـــالـــي  وأن  األنـــشـــطـــة  ورســــــوم  الـــتـــجـــاري 

اإلعفاءات بلغت حوالي ٥ ماليين دينار.
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أحال مجلس النواب الى الحكومة في جلسته أمس برئاسة 
مستعجال  برغبة  اقــتــراحــا  زيــنــل  فــوزيــة  الــنــواب  مجلس  رئيسة 
الــرحــالت  جميع  تعليق  التنفيذية  الــجــهــات  مــن  الطلب  بــشــأن 
الــجــويــة مــع الــهــنــد، وكــذلــك ركـــاب الــتــرانــزيــت الــقــادمــون منها، 
وذلك ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، 

واستثناء العائدين من المواطنين فقط. 
وقال النائب األول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان 
جمهورية  فــي  اآلن  يــجــري  مــا  هــو  بالمقترح  تقدمهم  سبب  إن 
الهند الصديقة من انتشار جائحة كورونا بطريقة غير مسبوقة 
الكبير  البشرية  الخسائر  وحــجــم  الــمــتــحــور،  الــفــيــروس  بسبب 
والــمــذهــل الـــذي اســتــدعــى الــدعــم الـــدولـــي الــكــبــيــر وأيــضــا دعــم 

البحرين للهند.

وأضـــــاف عــبــدالــنــبــي ســلــمــان أن الــبــحــريــن لــديــهــا عــالقــات 
تــاريــخــيــة مــع الــهــنــد مــنــذ مــئــات الــســنــيــن، وأنــنــا نــؤكــد اســتــمــرار 
سرعة  يستدعي  الهند  في  اآلن  يحدث  ما  ولكن  العالقات،  هذه 
الحيطة والحذر، الفتا إلى أن بعض دول مجلس التعاون وصل 
أن  البحرين  على  يجب  ثم  ومن  المتحور،  الفيروس  هذا  إليها 

تبادر بوقف الرحالت مؤقتا حماية للمواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن التراخي في التعامل مع هذا األمر سيعيدنا 
إلى نقطة الصفر بعد أن نجحنا في تحقيق نجاحات كبيرة في 
وأنه  مؤقتا،  التوقيف  يكون  بأن  مطالبا  الفيروس،  هذا  مواجهة 
بات ضروريا في الوقت الحالي ويجب أن يكون هناك وقف سريع 
خليجية  دول  فعلت  مثلما  البلدين  حفظ  أجــل  مــن  للرحالت 

أخرى.
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مر�ضوم ملكي بق�ضي بتعيني

 وكيلني م�ضاعدين يف وزارة املالية

اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  عن  �ضدر 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد 

 2021 ل�ضنة   )57( رقم  مر�ضوم  املفدى، 

املالية  بتعيني وكيلني م�ضاعدين يف وزارة 

والقت�ضاد الوطني، جاء فيه:

املالية  وزارة  يف  ُيعنينّ  الأوىل:  املادة 

عدنان  من:  كٌل  الوطني  والقت�ضاد 

م�ضاعًدا  وكيالً  اإ�ضحاق  عبدالوهاب 

لل�ضيا�ضات املالية وامليزانية، ومبارك نبيل 

مطر وكيالً م�ضاعًدا للعمليات املالية.

املالية  وزير  على  الثانية:  املادة 

املر�ضوم،  هذا  تنفيذ  الوطني  والقت�ضاد 

وُين�ضر يف  تاريخ �ضدوره،  من  به  وُيعمل 

اجلريدة الر�ضمية.

معاذ بن دعيج مديًرا ملوازنة الوظائف وح�ضن مديًرا لل�ضيا�ضات

مر�ضوم بتعيني مديرين عامني يف جهاز اخلدمة املدنية

اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  عن  �ضدر 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد 

 2021 ل�ضنة   )56( رقم  مر�ضوم  املفدى، 

اخلدمة  جهاز  يف  عامني  مديرين  بتعيني 

املدنية، جاء فيه:

اخلدمة  جهاز  يف  ُيعنينّ  الأوىل:  املادة 

املدنية بدرجة وكيل م�ضاعد كٌل من: ال�ضيخ 

معاذ بن دعيج اآل خليفة مديًرا عاًما للتنظيم 

عبدالر�ضول  وخليل  الوظائف،  وموازنة 

ح�ضن مديًرا عاًما لل�ضيا�ضات والأجور.

جمل�س  رئي�س  على  الثانية:  املادة 

وُيعمل  املر�ضوم،  هذا  تنفــيذ  الــوزراء 

يف  وُين�ضر  �ضــدوره،  تاريــخ  مــن  به 

اجلريدة الر�ضمية.

مر�ضوم ملكي باإعادة ت�ضكيل

 جمل�س اأمناء كلية البحرين التقنية

اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  عن  �ضدر 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد 

 2021 ل�ضنة   )55( رقم  مر�ضوم  املفدى، 

باإعادة ت�ضكيل جمل�س اأمناء كلية البحرين 

التقنية )بوليتكنك البحرين(، جاء فيه:

املادة الأوىل: ُيعاد ت�ضكيل جمل�س اأمناء 

كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( 

وع�ضوية  املبارك،  نا�ضر  بن  وائل  برئا�ضة 

البقايل،  �ضلمان  اأحمد  ح�ضن  علي  من  كل 

اآل  �ضلمان  بن  خليفة  بن  حممد  وال�ضيخ 

ويو�ضف  فخرو،  عبدالرحمن  وتال  خليفة، 

فاروق املوؤيد، واأحمد �ضامي التاجر، وحممد 

�ضلمان العرادي، واإبراهيم علي بور�ضيد.

املجل�س  رئي�س  ع�ضوية  مدة  وتكون   

وتكون  �ضنوات،  اأربع  اأع�ضاء  اأربعة  واأول 

مدة ع�ضوية باقي الأع�ضاء ثالث �ضنوات.

جمل�س  رئي�س  على  الثانية:  املادة   

الوزراء والوزراء -كٌل فيما يخ�ضه- تنفيذ 

هذا املر�ضوم، وُيعمل به من تاريخ �ضدوره، 

وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

 ي�ضدر قراًرا بتعيني مديرين يف معهد الإدارة العامة

�ضدر عن �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، قرار رقم )26( ل�ضنة 2021 

بتعيني مديرين يف معهد الإدارة العامة، جاء فيه:

يو�ضف  من:  كٌل  العامة  الإدارة  معهد  يف  ُيعنينّ  الأوىل:  املادة 

عبداهلل اأحمد بوجريي مديًرا لإدارة املوارد الب�ضرية واملالية، وجنم 

يو�ضف عي�ضى �ضاملني مديًرا لإدارة التعليم والتطوير، وغادة حممد 

ال�ضباع مديًرا  التقييم، وحممد ح�ضن  لإدارة  �ضناعة مديًرا  ح�ضني 

لإدارة ال�ضت�ضارات والبحوث، وعايدة علي بن رجب مديًرا لإدارة 

تطوير الأعمال.

واملادة الثانية: على مدير عام معهد الإدارة العامة تنفيذ اأحكام 

اجلريدة  يف  وُين�ضر  �ضدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا 

الر�ضمية.

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  عن  �ضدر 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س  �ضلمان بن حمد 

ل�ضنة   )23( رقم  قرار  الوزراء،  جمل�س 

املالية  وزارة  يف  مديرين  بتعيني   2021

والقت�ضاد الوطني، جاء فيه:

املالية  وزارة  يف  ُيعنينّ  الأوىل:  املادة 

علي  دينا  من:  كٌل  الوطني  والقت�ضاد 

والتطوير  التدريب  لإدارة  مديًرا  الغوا�س 

مديًرا  احل�ضار  اإبراهيم  وملي�س  الإداري، 

ملكتب اإدارة الدين العام، وح�ضن �ضالح �ضاتر 

التمويل، وعلي جا�ضم  مديًرا لإدارة عمليات 

والتح�ضيل،  املدفوعات  لإدارة  مديًرا  علي 

لإدارة  مديًرا  �ضيف  عبداهلل  اأحمد  وعبداهلل 

تطوير الأنظمة املالية، ورغدان �ضالح قا�ضم 

الإيرادات  �ضيا�ضة  لإدارة  مديًرا  عبدالر�ضول 

العامة، وليلى ح�ضن اأحمد علي مديًرا لإدارة 

املوارد الب�ضرية واملالية، وال�ضيخ فرا�س بن 

عبدالرحمن اآل خليفة مديًرا لإدارة العالقات 

اآل خليفة  را�ضد بن حممد  وال�ضيخ  الدولية، 

مديًرا لإدارة ال�ضتثمارات احلكومية، وفاطمة 

امليزانية،  لإدارة  مديًرا  القحطاين  حممد 

واإبراهيم اأحمد كمال مديًرا لإدارة امل�ضاريع.

املالية  وزير  على  الثانية:  املادة 

القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  الوطني  والقت�ضاد 

يف  وُين�َضر  �ضدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل 

اجلريدة الر�ضمية.

الأمري  امللكي  ال�ضمو  و�ضدر عن �ضاحب 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س  �ضلمان بن حمد 

 2021 ل�ضنة   )25( رقم  الوزراء،  جمل�س 

ال�ضحية  الرعاية  مراكز  مديرين يف  بتعيني 

يف  ُيعنينّ  الأوىل:  املادة  فيه:  جاء  الأولية، 

مراكز الرعاية ال�ضحية الأولية كٌل من: حممد 

العمليات  لإدارة  مديًرا  اأحمد  اإبراهيم  خليل 

عبدالغفار  عبدالعزيز  ويو�ضف  واخلدمات، 

العلوي مديًرا لإدارة املوارد الب�ضرية.

املادة الثانية: على رئي�س املجل�س الأعلى 

به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  لل�ضحة 

اجلريدة  يف  وُين�ضر  �ضدوره،  تاريخ  من 

الر�ضمية.

تعيني مديرين مبراكز الرعاية ال�ضحية الأولية

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ي�ضدر قراًرا بتعيني مديرين باملالية

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ي�ضدر قراًرا 

بتعيني مديرين يف امل�ضت�ضفيات احلكومية

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضدر عن �ضاحب 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

ل�ضنة   )24( رقم  قرار  الوزراء،  جمل�س 

امل�ضت�ضفيات  يف  مديرين  بتعيني   2021

احلكومية، جاء فيه:

امل�ضت�ضفيات  يف  ُيعنينّ  الأوىل:  املادة 

احلكومية كٌل من:

الدكتورة نور ريا�س علي �ضيف مديًرا 

لإدارة العمليات واخلدمات، وعبداهلل نا�ضر 

املوارد  لإدارة  مديًرا  ال�ضويدي  �ضلطان 

الب�ضرية. املادة الثانية: على رئي�س املجل�س 

القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  لل�ضحة  الأعلى 

وُين�ضر يف  تاريخ �ضدوره،  من  به  وُيعمل 

اجلريدة الر�ضمية.

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  تراأ�س 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

التن�ضيقية  اللجنة  اجتماع  الوزراء،  جمل�س 

»378« الذي ُعقد يوم اأم�س عن ُبعد.

املو�ضوعات  اللجنة  وا�ضتعر�ضت 

النفقات  خف�س  عمل  بفرق  املت�ضلة 

تطويرها،  موا�ضلة  ومقرتح  الت�ضغيلية، 

التنظيمي  الهيكل  مقرتح  على  اطلعت  كما 

لتقنية  امل�ضرتكة  احلكومية  للخدمات 

املعلومات.

اإىل ذلك، ناق�ضت اللجنة اآخر م�ضتجدنّات 

التعامل مع فريو�س كورونا »كوفيد-19«.

»التن�ضيقية« ت�ضتعر�س الهيكل التنظيمي

 للخدمات احلكومية امل�ضرتكة لتقنية املعلومات

ال�ضرية الذاتية لل�ضيخ معاذ بن دعيج

خليفة  اآل  دعيج  بن  معاذ  ال�ضيخ 

عرب  وظيفية  منا�ضب  عدة  يف  تدرنّج 

جهاز  اإدارات  من  العديد  يف  خدمته 

اإدارة  يف  عمل  اإذ  املدنية،  اخلدمة 

الرقابة  اإدارة  اإىل  انتقل  ثم  التوظيف، 

الإدارية، ثم اإىل اإدارة الرتقيات، اإىل اأن 

ُعنينّ مديًرا لها يف عام 2015.

امل�ضاريع  اإ�ضهامات متعدنّدة عرب  له 

الوطنية من خالل م�ضاركته يف العديد 

من اللجان وامل�ضاريع احلكومية، اأبرزها 

برنامج التقاعد الختياري.

املاج�ضتري  �ضهادة  على  حا�ضل 

جامعة  من  بامتياز  الأعمال  اإدارة  يف 

و�ضهادة  الأمريكية،   DePaul
الأعمال  اإدارة  يف  البكالوريو�س 

البحرين  كلية  من  حما�ضبة  تخ�ض�س 

الربامج  من  عدًدا  اأكمل  كما  اجلامعية، 

القيادات  برنامج  اأبرزها  التدريبية، 

جامعة  من   Emerging Leaders
Harvard الأمريكية.

ال�شيخ معاذ بن دعيج

جاللة امللك املفدى يهنئ رئي�س 

جمهورية �ضرياليون بذكرى ال�ضتقالل

بعث ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه 

�ضرياليون،  جمهورية  رئي�س  بيو  مادا  جوليو�س  الرئي�س  اإىل  تهنئة  برقية  ورعاه،  اهلل 

مبنا�ضبة ذكرى ا�ضتقالل بالده.

ال�ضحة  مبوفور  لفخامته  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف  جاللته  اأعرب   

وال�ضعادة بهذه املنا�ضبة الوطنية.

�ضني يف القراآن الكرمي.. ملياء بنت حممد: من خالل جلان حتكيم ت�ضم نخبة من املتخ�ضّ

انطالق ت�ضفيات جائزة الأمري خليفة بن �ضلمان القراآنية

انطلقت ت�ضفيات جائزة �ضاحب ال�ضمو امللكي 

يوم  القراآنية  خليفة  اآل  �ضلمان  بن  خليفة  الأمري 

مب�ضاركة  اجلاري،  اأبريل   24 املن�ضرم  اجلمعة 

566 م�ضارًكا وم�ضاركًة يف اأربعة فروع للجائزة، 

املقامة برعاية كرمية من �ضمو ال�ضيخة لولوة بنت 

جمعية  من  وبتنظيم  خليفة  اآل  �ضلمان  بن  خليفة 

النور للرب.

بنت  ملياء  ال�ضيخة  اأو�ضحت  ذلك،  حول 

النور  جمعية  رئي�س  خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد 

ت�ضفيات  اأن  للجائزة  الدائمة  اللجنة  رئي�س  للرب 

اجلائزة ت�ضهد تناف�ًضا راقًيا ومميًزا بني املت�ضابقني 

من حفظ  م�ضرنّفة  قدموا مناذج  الذين  واملت�ضابقات 

القراآن الكرمي وتالوته، اإذ تبداأ مناف�ضات اجلائزة من 

بعد �ضالة الرتاويح بواقع 61 مت�ضابًقا يومًيا عرب 

تقنية الت�ضال املرئي، نظًرا لالإجراءات الحرتازية 

من فريو�س كورونا.

خليفة  بن  حممد  بنت  ملياء  ال�ضيخة  وبينّنت 

من  نخبة  ت�ضم  التحكيم  جلان  اأن  خليفة  اآل 

ويراأ�س  وجتويده،  الكرمي  القراآن  يف  املتخ�ض�ضني 

جعفر  ال�ضيخ  من  كٌل  للذكور  التحكيم  جلنة  اأفرع 

جناحي  ح�ضن  وليد  وال�ضيخ  العبا�ضي  يو�ضف 

وال�ضيخ حممد عتيق ال�ضنوي وال�ضيخ ماجد ح�ضني 

عبدالرحيم  ال�ضيخ  من  كل  وبع�ضوية  البلو�ضي، 

�ضريف  عبدالرزاق  م�ضعب  وال�ضيخ  حممد  عبداهلل 

وال�ضيخ م�ضعب عي�ضى البوعركي وال�ضيخ عي�ضى 

اأما جلنة التحكيم لالإناث فترتاأ�س  عبداهلل املحميد. 

عبدالرحيم  مرمي  الأ�ضتاذة  من  كٌلنّ  التحكيم  اأفرع 

والأ�ضتاذة  عبداهلل  رجب  �ضهيلة  والأ�ضتاذة  زينل 

بتول زايد حمدان، وع�ضوية كل من الأ�ضتاذة مرمي 

اليا�ضي  اأنور  اإميان  والأ�ضتاذة  التميمي  اإبراهيم 

والأ�ضتاذة وفاء بردي امل�ضحي.
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حني يقيم الإن�ضان حدود اهلل كما فر�ض عليه، واإقامة 

احلدود مبعرفتها ومعرفتها مبعرفته جل جالله، ومعرفته 

بروؤية معرفته يف القلب، ترى املعرفة باهلل تعاىل بطريقني، 

املنطقية،  املقدمات  اإىل  ي�ضتند  الذي  والتعلم  بالبحث  اأولاً 

مع  الدين  بتطابق  وثانياًا  والآثار،  والأ�ضباب  العلل  ومنها 

العقل، روؤية الإن�ضان لعظمة اخلالق وما خلق وربط كل 

ال�ُضبل ل تفتح للعبد  النبوية، وتلك  بالقراآن وال�ضنة  ذلك 

ا الآيات وما مر من املعجزات. ا متدبراً اإل حني ميعن متفكراً

نظرياًا قد ي�ضت�ضعب الفرد مّنا مفهوم ال�ضري وال�ضلوك، 

ا عن الو�ضع النظري،  اأن الو�ضع العملي خمتلف متاماً اإل 

و�ضلوكه  املفاهيم،  بهذه  عارفاًا  ال�ضالك  يكون  اأن  فيكفي 

�ضلوك الإن�ضان، التعامل مع الب�ضر بب�ضرية واإن�ضانية، وكل 

ما هو مطلوب مّنا طاعة اهلل ومعرفته وتطبيق ما اأمر به اهلل 

تعاىل وهو مبني يف القراآن، وما اأمر به نبي اهلل حممد �ضلى 

اآله و�ضحبه و�ضلم، وتلك �ضمانة ل�ضيام  اهلل عليه وعلى 

الروح الدائم و�ضون العقل والقلب.

امل�ضلك الثالث يف �ضبيل ال�ضالكني: ن�ضلك من احلق اإىل 

الأول  اأن  والثاين  الأول  امل�ضلك  بني  الفرق  باحلق،  اخللق 

يعلو  اإذ ل  تعاىل،  �ضمولية هلل  روؤية  تقت�ضر على  معرفة، 

على معرفة اهلل �ضيء، العبادة له ومعرفته عبادة، والثاين 

اإليه  اإل باهلل العلي العظيم، واإنا هلل واإنا  ل حول ول قوة 

نلجئ  من  باأ�ضل  واإدراك  عروج  ثم  فمعرفة  راجعون، 

ون�ضتعني، واأن القوة منه وبه وكل �ضيء يعود له تعاىل، 

املعرفة  بعد  اأي  اخللق،  اإىل  احلق  من  الثالث  امل�ضلك  واأما 

واللجوء هلل، كيف تكون معاملتنا خللق اهلل اإل باحلق، هنا 

ياأتي الإح�ضان الواجب بني النا�ض.

اإىل  ثم  نف�ضك،  اإىل  حت�ضن  كيف  الدائم،  الروح  �ضيام 

املجتمعات من  اإىل  ثم  بيئتك  اإىل  ثم  اإىل جمتمعك  ثم  اأهلك 

حولك ثم اإىل الإن�ضان يف كل مكان مهما كان عرقه اأو دينه 

اأو مذهبه اأو �ضكله اأو حاله املادي اأو ما اإىل ذلك، حالة الفقر 

والعوز الأخالقي التي نعي�ضها من جراء الأمرا�ض النف�ضية 

العديدة من احل�ضد والبغ�ض والكراهية واحلقد، من الفتنة 

والتحر�ض  الف�ضول  من  والتج�ض�ض،  والنميمة  والغيبة 

والتبخرت والغرور، اإن مل ت�ضفو الروح من هذه ال�ضفات 

. ا اأو عقالاً ا هلل روحاً فكيف يكون العبد �ضائماً

تدرج �ضلوك الإن�ضان عرب تنقية النف�ض بالتدريج �ضنة 

وراء �ضنة مع الإح�ضا�ض باجلوع والفقر وال�ضعف واخللل 

الروح  تنادي  ر�ضالة  ولهي  الطعام  تركه  عند  اجل�ضد  يف 

لالإلتفات والنتباه نحو ال�ضيام الأكرب واملطلوب لتتماثل 

الفرو�ض والواجبات  املطلوب منها بحفظ  باملعنى  الروح 

واإحياء ال�ضنن وامل�ضتحبات، وما تلك اإل عناوين لإن�ضانية 

الإن�ضان الذي يحيا عندما ُيحيي الأنف�ض.

والفهم  النفي�ضة  املعاين  وبهذه  رم�ضان  �ضهر  �ضيام 

الدقيق لل�ضوم وال�ضيام والبدء برتتيب الأولويات جلعل 

النف�ض متهيئة لل�ضيام الدائم الذي هو اأ�ضا�ض ومعنى فر�ض 

ال�ضيام املفرو�ض على كل اخللق وكما يف الآية املباركة يف 

قوله تعلى: )كتب عليكم ال�ضيام كما كتب على الذين من 

قبلكم( لأنه �ضنة اإلهية يف اأين يكون العبد يف حالة ال�ضيام 

كما هو يف حالة القيام حني ي�ضلي ال�ضلوات اخلم�ض يف 

كل يوم دون توقف، فتلك مرة وهذه مرة جتعلنا نتوقف 

ونتاأمل يف �ضرورة تغيري �ضلوكياتنا وطباعنا واأطباعنا، 

دون  الدائم  القيام  مع  الدائم  ال�ضيام  بحالة  نتطبع  واأن 

تفريط ومن دون اأن تكون لل�ضيطان علينا كلمة.

»املوروث« ت�صّلم ال�صيارات واجلوائـز اليوميـة للفائزيـن

لريا�ضات  البحرينية  اللجنة  تعمل 

للمجل�ض  التابعة  ال�ضعبي  املوروث 

ت�ضليم  على  والريا�ضة  لل�ضباب  الأعلى 

الفائزين يف برنامج امل�ضابقات الرم�ضاين 

خالل  من  باأول،  اأولاً  جوائزهم  ال�ضارية 

الرتاثية  القرية  يف  اليومي  احل�ضور 

مبنطقة راأ�ض حيان.

مدير  �ضامل  جمعة  طارق  و�ضلّم 

الفائزين  باللجنة  العامة  العالقات 

النقدية  واملبالغ  ال�ضيارة  جوائزهم 

اليومية خالل الأيام املا�ضية.

يف  الثانية  بال�ضيارة  وفازت 

بينما  ال�ضيخ،  عبداهلل  فاطمة  الربنامج 

وفاز  عمر،  طالل  الثالثة  بال�ضيارة  فاز 

بال�ضيارة الرابعة علي اإبراهيم وجميعهم 

اأنهوا اإجراءات ا�ضتالم ال�ضيارات.

اللجنة  اإن  �ضامل  جمعة  طارق  وقال 

ال�ضعبي  املوروث  لريا�ضات  البحرينية 

ال�ضارية  امل�ضابقات  لربنامج  املنظمة 

حر�ضت على ت�ضليم الفائزين جلوائزهم 

ب�ضفة يومية يف القرية الرتاثية، م�ضرياًا 

�ُضلمت  النقدية  اجلوائز  جميع  اأن  اإىل 

للفائزين حتى احللقة الرابعة ع�ضرة.

حتى  ال�ضارية  برنامج  وي�ضتمر 

اأيام عيد الفطر ال�ضعيد، اإذ ل يزال  ثالث 

للفوز  امل�ضاركة  الكرمي  اجلمهور  باإمكان 

عددها  ارتفع  والتي  املتبقية  بال�ضيارات 

بعد توجيهات �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة 

ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�ضانية و�ضوؤون ال�ضباب 

م�ضت�ضار الأمن الوطني رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�ضباب 

والريا�ضة بزيادة عدد ال�ضيارات يف الربنامج.

ويبلغ جمموع جوائز برنامج امل�ضابقات ال�ضعبي 

ال�ضارية 150 األف دينار بني جوائز نقدية مبا�ضرة 

�ضيارات،   10 اإىل  اإ�ضافة  قيمة،  عينية  واأخرى 

بالإ�ضافة اإىل 6 �ضيارات اأخرى بعد توجيهات �ضمو 

اآل خليفة، لدى زيارة �ضموه  ال�ضيخ نا�ضر بن حمد 

ملوقع ت�ضوير الربنامج.

الطريف متحّدثة عرب »ليف اإن�صتغرام« التابع للجنة ال�صباب باملجل�س الأعلى للمراأة:

ة ب�صكل اإيجابي و�صلبي يف اآن واحد »اجلائحة« اأثرت على امل�صاريع اخلا�صّ

م�ضطفى نورالدين:

الأعلى  باملجل�ض  ال�ضباب  جلنة  وا�ضلت 

للمراأة يف ا�ضت�ضافة عدد من ال�ضخ�ضيات �ضمن 

اإن�ضتغرام«،  »ليف  على  الرم�ضاين  برناجمها 

الأعمال  رائدة  الأول  اأم�ض  يوم  ا�ضت�ضافت  اإذ 

م�ضروع  �ضاحبة  الطريف  حبيب  هناء 

اإنها  اللقاء  خالل  الطريف  وقالت  »در�ضني«. 

ظل  يف   2018 العام  يف  م�ضروعها  اأطلقت 

الفرن�ضية  للغة  مدر�ض  عن  املتوا�ضل  بحثها 

ملّحة  حاجة  وجود  واكت�ضفت  اآنذاك،  لبنتها 

و�ضعوبة يف توفري املعلمني لهذه املادة ب�ضكل 

اأجل  من  عام،  ب�ضكل  الأخرى  واملواد  خا�ض، 

املقّررة  الدرو�ض  يف  الطلبة  ومتابعة  اإثراء 

خدمات  توفري  قّررت  اأنها  واأو�ضحت  عليهم. 

وهو  »در�ضني«،  م�ضروع  يف  وبداأت  طالبية 

املعلمني  بني  الربط  على  تعمل  �ضاملة  ة  من�ضّ

والطالب من اأجل تلقي الدرو�ض اخل�ضو�ضية 

بخطوات �ضهلة ووفق الربامج املتاحة.

كورونا  فريو�ض  جائحة  اأن  واأ�ضافت 

و�ضلبي  اإيجابي  ب�ضكل  م�ضروعها  على  اأثرت 

يف اآن واحد، فهي من جهة األقت بظاللها على 

ب�ضكل  م�ضروعها  على  ولي�ض  كافة  امل�ضاريع 

خا�ض، ب�ضبب التداعيات ال�ضحية وقلّة الإقبال 

على احل�ضول على الدرو�ض اخل�ضو�ضية، اإل 

اأنها ا�ضتطاعت من حتقيق عوائد اأخرى وتقليل 

ات عرب الإنرتنت. امل�ضاريف من خالل املن�ضّ

تراجع  يف  ت�ضّببت  اجلائحة  اأن  وبّينت 

الإجراءات  اتباع  ب�ضبب  املنزلية  احل�ض�ض 

الفريق  بتعليمات  التام  واللتزام  الحرتازية 

كورونا،  فريو�ض  جائحة  ملواجهة  الطبي 

امل�ضاريع  على  التاأثري  من  بالعديد  ت�ضّبب  ما 

اخلا�ضة، مبينة اأنها ا�ضتطاعت بف�ضل التدابري 

»اأونالين«،  رقمية  ح�ض�ض  اإن�ضاء  الأخرى 

امل�ضروع  موا�ضلة  يف  التوازن  حقق  ما  وهو 

وعدم التعّر�ض لأي خ�ضائر.

يف  الت�ضجيل  طريقة  اأن  واأو�ضحت 

ة هي الدخول والت�ضجيل ب�ضكل جماين،  املن�ضّ

وروؤية املدر�ضني واملدر�ضات واختيار املرحلة 

الدرا�ضية، وبالإمكان الختيار ح�ضور املعلمني 

ة ذاتها. اأو من خالل املن�ضّ

وقف  يف  ت�ضّببت  اجلائحة  اأن  واأ�ضافت 

اإىل  واملعلمات  للمعلمني  ال�ضخ�ضي  احل�ضور 

التدري�ض  على  كلي  ب�ضكل  والعتماد  املنازل، 

اأجل  من  وذلك  املوجودة؛  الربامج  طريق  عن 

والطلبة  للمعلمني  الالزمة  احلماية  توفري 

الفريق  ال�ضادرة من  بالتعليمات  بال�ضرت�ضاد 

الوطني الطبي ملكافحة اجلائحة.

وظيفة   250 خلق  مت  اأنه  اإىل  واأ�ضارت 

واحلر�ض  جزئي  بدوام  واملعلمات  للمعلمني 

العاطلني  واملعلمات  املعلمني  ا�ضتقطاب  على 

اململكة،  يف  ة  املن�ضّ هذه  خالل  من  العمل  عن 

وتوفري الختيار اإىل اأولياء الأمور، واحلر�ض 

كذلك على ا�ضتمرار تقدمي اخلدمات التعليمية 

ة مل تقت�ضر على  دون توقف. وبّينت اأن املن�ضّ

الفر�ضة  اأتاحت  واإمنا  فقط،  البحرين  نطاق 

لال�ضتفادة من الدول الأخرى فر�ضة احل�ضول 

اأجل  التعليمية؛ وذلك من  على هذه اخلدمات 

التو�ّضع يف امل�ضروع.

موؤكًدا اأن الطلبة اأعيدوا العام املا�صي.. م�صدر ب�صفارة البحرين بالهند لـ»الأيام«:

بحرينيون قّلة ق�صدوا الهند يف الأ�صهر الأخرية بق�صد العالج

متام اأبو�ضايف:

الهند  لدى  البحرين  �ضفارة  يف  م�ضوؤول  م�ضدر  اأكد 

يف  الدار�ضني  البحرينيني  الطلبة  جميع  اأن  لـ»الأيام« 

تف�ضي  اإثر  املا�ضي  العام  ربيع  يف  اإعادتهم  مت  قد  الهند 

فريو�ض كورونا، لفتا اإىل اأن �ضفر البحرينيني اإىل الهند 

من  قليلة  اأعداد  على  الأخرية  ال�ضهور  خالل  اقت�ضر  قد 

املواطنني بق�ضد العالج اأو اأعمال جتارية.

من  ات�ضالت  اأي  تتلقَّ  ال�ضفارة مل  اإن  امل�ضدر  وقال 

يف  حاليا  الفريو�ض  تف�ضي  ذروة  خالل  بحرينيني  قبل 

اإىل  لفتا  البالد،  اإىل  العودة  اأو  امل�ضاعدة  لطلب  الهند 

حر�ض ال�ضفارة على ن�ضر اأرقام الت�ضال املبا�ضر بالبعثة 

ال�ضفارة،  اأرقام  جانب  اإىل  البحرينية  الدبلوما�ضية 

والتوا�ضل  الت�ضال  و�ضائل  جميع  يف  التحذيرات  وكل 

على  ال�ضفارة  حر�ض  اإىل  امل�ضدر  واأ�ضار  الجتماعي. 

اإذ يتم اتباع جميع  اأع�ضاء البعثة الدبلوما�ضية،  �ضالمة 

ُبعد  العمل عن  التجمعات، وتطبيق  الإر�ضادات وجتنب 

اإل يف حالت ال�ضرورة الق�ضوى.

ولفت امل�ضدر اإىل اأن معظم الطلبة البحرينيني كانوا 

بحرينية  قن�ضلية  توجد  حيث  بومبي،  يف  موجودين 

للمواطنيني، كما  التن�ضيق وتقدمي خدماتها  تتوىّل  هناك 

و�ضائل  يف  القن�ضلية  مع  التوا�ضل  اأرقام  كل  تتوافر 

التوا�ضل الجتماعي.

قد  كوفيد-19  فريو�ض  تف�ضي  اأن  امل�ضدر  واأو�ضح 

ب�ضكل عام، وبق�ضد  للهند  ال�ضفر  تراجع حركة  اإىل  اأدى 

مق�ضدا  كانت  الهند  اأن  �ضيما  ل  ب�ضكل خا�ض،  ال�ضياحة 

�ضياحيا للعديد من البحرينيني قبل ظهور اجلائحة يف 

العام 2020.

وكانت �ضفارة البحرين لدى الهند قد اأعادت الطلبة 

البحرينيني الذين كانوا قد علقوا يف الهند يف اأواخر �ضهر 

اأبريل من العام املا�ضي، بوا�ضطة الناقلة الوطنية طريان 

اآلف املواطنني  التي �ضّكلت ج�ضرا جويا لإعادة  اخلليج 

من عدة بلدان.

را�ضد  بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  �ضارك 

يف   ،2021 اأبريل   27 املوافق  الثالثاء  اأم�ض  الزياين، 

مع  املرئي،  اللكرتوين  الت�ضال  عرب  خليجي  اجتماع 

املبعوث الأمريكي اخلا�ض لإيران روبرت مايل.

التعاون  جمل�ض  دول  من  الجتماع  يف  و�ضارك 

دولة  رئي�ض  م�ضت�ضار  قرقا�ض  حممد  اأنور  الدكتور 

الإمارات العربية املتحدة لل�ضوؤون الدبلوما�ضية، و�ضمو 

خارجية  وزير  �ضعود  اآل  فرحان  بن  في�ضل  الأمري 

علي  بن  خليفة  وال�ضيخ  ال�ضعودية،  العربية  اململكة 

احلارثي وكيل وزارة اخلارجية لل�ضوؤون الدبلوما�ضية 

يف �ضلطنة ُعمان، وال�ضيخ حممد بن عبدالرحمن اآل ثاين 

نائب رئي�ض الوزراء وزير اخلارجية القطري، وجمدي 

اأحمد الظفريي نائب وزير خارجية دولة الكويت.

وقد اأطلع روبرت مايل، وزير اخلارجية والوزراء 

اآخر  على  الجتماع  امل�ضاركني يف  املجل�ض  دول  ممثلي 

بني  فيينا  يف  الدائرة  املفاو�ضات  ب�ضاأن  امل�ضتجدات 

الإيراين،  النووي  امللف  حول  واإيران   1+5 جمموعة 

واجلهود التي تبذلها الدول الأطراف بهذا اخل�ضو�ض.

حر�ض  لإيران  اخلا�ض  الأمريكي  املبعوث  واأكد 

دول  مع  الت�ضاور  على  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�ض 

جمل�ض التعاون ب�ضاأن املفاو�ضات الدائرة حول برنامج 

اإيران النووي، وقال اإنه يرغب يف التعرف على وجهة 

املحافظة  و�ضبل  اخل�ضو�ض،  بهذا  املجل�ض  دول  نظر 

على الأمن وال�ضتقرار يف املنطقة.

را�ضد  بن  عبداللطيف  الدكتور  عرّب  جانبه،  من 

للمبعوث  البحرين  مملكة  وتقدير  �ضكر  عن  الزياين 

جمل�ض  دول  اإطالع  على  لإيران  اخلا�ض  الأمريكي 

الدول  تطلع  موؤكداًا  املفاو�ضات،  �ضري  على  التعاون 

املفاو�ضات  هذه  يف  ملمو�ض  تقدم  اإحراز  اإىل  الأع�ضاء 

ا،  وو�ضوحاً �ضمول  اأكرث  جديد  اتفاق  اإىل  ل  والتو�ضّ

وا�ضرتاتيجية �ضاملة تفتح اآفاقاًا وا�ضعة لتحقيق ال�ضالم 

وال�ضتقرار يف املنطقة.

التعاون  واأكد وزير اخلارجية مت�ّضك دول جمل�ض 

مبوقفها الثابت من الربنامج النووي اليراين، و�ضرورة 

الت�ضاور معها حول املفاو�ضات اجلارية مع اإيران بهذا 

برناجمها  اإيران  مع  اتفاق  اأي  ي�ضمل  واأن  اخل�ضو�ض، 

يف  تدخلها  وموا�ضلة  البال�ضتية،  ال�ضواريخ  لتطوير 

للتنظيمات  ودعمها  املنطقة،  لدول  الداخلية  ال�ضوؤون 

ا على اأن اأي اتفاق ل ياأخذ  وامللي�ضيات الإرهابية، م�ضدداً

يف احل�ضبان هذه العتبارات لن يكتب له النجاح.

وقال الدكتور عبداللطيف بن را�ضد الزياين اإن مملكة 

ال�ضديقة  الدول  مع  الت�ضاور  توا�ضل  �ضوف  البحرين 

الوليات  واحلليفة بهذا اخل�ضو�ض، والعمل بقرب مع 

ال�ضالم  لتحقيق  الدويل  واملجتمع  الأمريكية  املتحدة 

وال�ضتقرار يف منطقة اخلليج العربي وال�ضرق الأو�ضط. 

ح�ضر الجتماع عن وزارة اخلارجية ال�ضيخ عبداهلل 

بن را�ضد اآل خليفة �ضفري مملكة البحرين يف وا�ضنطن، 

والدكتور ال�ضيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة وكيل وزارة 

اخلارجية لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية، وال�ضيخ عبداهلل بن علي 

اآل خليفة رئي�ض قطاع �ضوؤون الأمريكيتني بالوزارة.

وزير اخلارجية يوؤكد �صرورة اأن ي�صمل اأّي اتفاق برنامج ال�صواريخ البال�صتية.. املبعوث الأمريكي لإيران:

 حري�صون على الت�صاور مع دول اخلليج ب�صاأن »النووي الإيراين«

قّدمت جمهورية الهند ال�ضديقة �ضكرها ملا قّدمته مملكة البحرين من ت�ضامن ودعم 

لها يف مواجهة ما متر به من ظروف �ضحية، نتيجة التحديات التي فر�ضتها جائحة 

فريو�ض كورونا )كوفيد-19(.

تقديرها  عن  فيه  اأعربت  املنامة،  يف  �ضفارتها  نقلته  الهندية  للحكومة  بيان  ويف 

لقرار جمل�ض الوزراء باإر�ضال معدات طبية واأوك�ضجني للهند مل�ضاندتها يف التعامل مع 

تداعيات اجلائحة، معرّبة عن المتنان حل�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، و�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء، حفظه اهلل، على الوقوف مع الهند 

من خالل هذه املبادرة.

واأ�ضار البيان اإىل التعاون امل�ضتمر بني البلدين ال�ضديقني للتعامل مع اجلائحة يف 

اإطار العالقات التاريخية الوطيدة بينهما، موؤكداًا التزام الهند مبوا�ضلة تعزيز التعاون 

الثنائي مع مملكة البحرين يف جميع املجالت.

الهند ت�صكر البحرين على دعمها

 يف مواجهة التحّديات التي فر�صتها اجلائحة

�لطريف متحدثة يف �للقاء �لذي نظمته جلنة �ل�شباب باملجل�س �لأعلى للمر�أة



05حمليات www.alayam.com

الأربعاء 16 رم�ضان  1442 ـ العدد 11708 

Wednesday 28th April 2021 - No. 11708

د. مريزا يرحب بالتعاون مع �شركة للطاقة النظيفة

مريزا  علي  بن  عبداحل�ضني  الدكتور  عقد 

رئي�س هيئة الطاقة امل�ضتدامة اجتماعا مرئيا عن 

 Wood Mackenzie بعد مع وفد من �ضركة 

برئا�ضة �ضذى الوردي مدير قطاع ال�ضت�ضارات 

بال�ضركة.

مريزا  الدكتور  رحب  اللقاء  بداية  ويف   

التعاون  جمالت  مناق�ضة  وجرت  باحل�ضور، 

اإىل  بالتحول  يتعلق  فيما  وال�ضركة  الهيئة  بني 

اإليه  تتطلع  ما  اإىل  بالإ�ضافة  النظيفة،  الطاقة 

يتعلق  فيما  لتحقيقه  امل�ضتدامة  الطاقة  هيئة 

ن�ضت  ملا  البحرين  مملكة  بالتزامات  بالوفاء 

دور  وتعزيز  للمناخ  باري�س  اتفاقية  عليه 

الهيئة يف هذا اجلانب.

 وقدم مريزا للح�ضور عر�ضا مرئيا ا�ضتمل 

الطاقة  قطاع  التي حتققت يف  الإجنازات  على 

الذي  الكبري  وال�ضوط  الطاقة  املتجددة وكفاءة 

الوطنية  الأهداف  حتقيق  يف  اململكة  قطعته 

للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، وهو ما يرتجم 

اهتمام القيادة الر�ضيدة بت�ضجيع ال�ضتفادة من 

اأجل  من  ا�ضتخداماتها  وتفعيل  النظيفة  الطاقة 

تعزيز مبادئ التنمية ال�ضاملة.

 Wood �ضركة  وفد  اأبدى  جانبهم  من 

Mackenzie رغبتهم يف تاأ�ضي�س عالقة تعاون 
امل�ضتدامة  الطاقة  هيئة  وبني  بينهم  م�ضرتك 

وال�ضبل املتاحة للم�ضاهمة يف امل�ضاريع القائمة 

وامل�ضتقبلية يف الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، 

مريزا  للدكتور  وتقديرهم  �ضكرهم  عن  معربني 

واحلفاوة  الرتحيب  على  بالهيئة  وامل�ضوؤولني 

الهتمام  ذات  امل�ضائل  يف  التعاون  كل  واإبداء 

مملكة  اليه  و�ضلت  مبا  وم�ضيدين  امل�ضرتك 

الطاقة  جمال  يف  حمرز  تقدم  من  البحرين 

امل�ضتدامة.

عقد املبعوث اخلا�س ل�ضوؤون املناخ الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة حممد مبارك 

بن دينه اجتماًعا افرتا�ضًيا مع الدكتور جون مورتون مبعوث COP26 لتغري املناخ باململكة 

من  عدد  لبحث  وذلك  اململكة،  لدى  املتحدة  اململكة  �ضفري  دراموند  رودي  وبح�ضور  املتحدة، 

الأمور املتعلقة بالتن�ضيق والتح�ضري لعقد قمة تغري املناخ القادمة يف جال�ضكو. 

موؤكًدا  ال�ضديقني،  البلدين  تربط  التي  وال�ضداقة  التاريخية  بالعالقات  دينه  بن  واأ�ضاد 

حر�س مملكة البحرين على دفع عجلة التقدم نحو ت�ضريع العمل املناخي والوقوف اإىل جانب 

الدول الداعمة لتفاقية باري�س لتغري املناخ. 

ومت خالل الجتماع تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون يف جمال العمل املناخي، 

واتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ضاأن تغري املناخ، ونتائج املفاو�ضات املتوقعة، و�ضمان موؤمتر 

الأطراف 26 ال�ضامل، وكذلك ت�ضريع العمل املناخي مبا يف ذلك التكيف والتخفيف. 

واأثنت جانيت روغان ال�ضفرية الإقليمية لل�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا ملوؤمتر الأطراف 

التي حققت  التجربة  اإىل نقل هذه  داعية  املناخ،  التكيف مع تغري  البحرين يف  بجهود مملكة 

اإ�ضادات على م�ضتوى اإقليمي ودويل من خمتلف املنظمات اإىل دول جزرية اأخرى.

املبعوث اخلا�ص لتغري املناخ

 يبحث التعاون مع نظريه الربيطاين

منظمة تنمية املراأة »الإ�شالمية«.. ودورها املاأمول هالة م. ج. الأن�شاري * 

اثنتا ع�سر عاًما يف�سل بني قرار اإن�ساء منظمة تنمية املراأة املنبثقة من منظمة التعاون الإ�سالمي )2009(، ودخولها 

ال�سقيقة؛ متهيًدا  العربية  اإ�سهارها يف �سيافة جمهورية م�سر  النفاذ باكتمال ن�ساب  اأ�سهر )يوليو 2020( حيّز  قبل 

لنطالقتها كمنظمة ذات طابع دويل من املرتقب اأن تلعب دوًرا حمورًيا ومركزًيا يف دعم �سيا�سات متكني املراأة امل�سلمة 

يف جمتمعاتها، واإي�سال ال�سوت اجلماعي لأحد اأكرب التكتالت اجلغرافية ممثلة يف العامل الإ�سالمي املرتامي الأطراف، 

واأن يكون ملف »تنمية املراأة« الذي تتبناه منظمة التعاون الإ�سالمي، وب�سكل �سريح اليوم، �سببًا يف تقوية الت�سامن 

والتعاون بني الدول الإ�سالمية التي جتمعها كلمة »ل اإله اإل اهلل، واأن حممًدا عبد اهلل ور�سوله«، وتت�سارك يف اإرث ح�سارة 

اأقا�سي  اإىل  وعلمائها  مفّكريها  واكت�سافات  علوم  وبلغت  الوحي،  مهبط  من  ر�سالتها  انبثقت  عريقة  وفكرية  اإن�سانية 

الأر�ض، للمراأة فيها حظ كبري يغيب عنا الكثري من �سواهده ولأ�سباب عديدة.. �سهًوا كان اأو عمًدا! 

فبالأم�ض البعيد وىّل اخلليفة عمر بن اخلطاب ال�سفاء بنت عبداهلل، املعلمة والطبيبة، لتكون �سيدة ق�ساء احل�سبة - 

اأي م�سوؤولة عن الرقابة البلدية والتجارية واحلفاظ على الآداب العامة يف �سوق املدينة املنورة - كنموذج حي للتعامل 

املجاز مع دور املراأة امل�سلمة يف جمال الق�ساء، وهو ما وا�سل على نهجه الفقهاء املوؤيدون لتويّل املراأة املنا�سب العامة 

وامل�ساركة يف عملية ال�سورى اأ�سوة مب�ساركة الن�ساء امل�سلمات للرجال يف مبايعة النبي عليه ال�سالة وال�سالم، كما �سهد 

تاريخ الإ�سالم القريب، لأول مرة، ويف ظاهرة قّل ما تتكرر، و�سول عدد يقل عن اأ�سابع اليد الواحدة من ال�سيدات، لقّمة 

اجلهاز الوزاري احلاكم يف كل من بنغالدي�ض وتركيا وباك�ستان، كخالدة �سياء وتان�سو ت�سيلر وبنظري بوتو.

اإل اإن واقع احلال يقت�سي، اإن اأردنا لتنمية املراأة وم�ساركتها يف ف�ساء ال�ساأن العام ال�ستدامة، عمالً جاًدا للمفّكرين 

وال�سيا�سيني بهدف تنوير الراأي العام لي�ض ب�ساأن تولّيها ملنا�سب امل�سوؤولية العامة، فقط، بل ب�ساأن حقوقها ال�سرعية 

الأ�سا�سية من حقوق روحية وحياتية وتربوية ووظيفية للو�سول اإىل قواعد ت�ستند اإليها خطط متكني املراأة لرت�سدها 

اإىل دورها الطبيعي واملنتظر يف عمليات الإنتاج والبناء احل�ساري حتت »لواء الدولة«، ملواجهة عامل ل ي�سود فيه اإل من 

يتعامل مع حقائق الع�سر بروح التجديد، والتي تفر�ض على الفرد واملجتمعات اللتزام امل�سوؤول بالعمل املنتج وبال�سلوك 

املتح�سر يف خمتلف جوانب احلياة. 

كما ي�سبح من ال�سروري باأن جتد هذه املنظمة فتية التاأ�سي�ض، ولكن العريقة واملتنوعة بخربات الدول املن�سمة لها، 

وبارتباطها الع�سوي مبنظمتها الأم مب�سريتها العريقة وح�سورها القوي على ال�ساحة العاملية، اأن جتد كل اأ�سكال الدعم 

من اأع�سائها يف مرحلة و�سع روؤية عملها التي يجب اأن تبداأ من حيث انتهت اإليه املنظمات ال�سبيهة لها. واأن تكون مرحلة 

التخطيط مرحلة مرتيثة ومتعمقة، تاأخذ يف ح�سبانها التحديات املحيطة مبكّون و�سوؤون املراأة امل�سلمة، اأينما كانت، يف ظل 

تزايد املحاولت واملواقف الغربية املتنوعة التي ُت�سبع دولنا تاأنيبًا وانتقاًدا، وهي يف غالبها.. كلمة حق ُيراد بها باطل. 

ول اأعتقد باأن ما تقّدم من راأي بغائب عن القائمني على املنظمة، والتي �سيكون ململكة البحرين دوًرا فاعالً وم�سانًدا 

حلراكها القادم، حيث كانت من اأوائل الدول التي �سّجلت دعمها لإ�سهار مثل هذا التكتل. ون�سجل يف هذا ال�سياق بع�ض 

الأفكار التي قد تتوارد للذهن وت�ستدعي الوقوف لديها خالل التح�سري مل�سرية عمل املنظمة وطبيعة دورها القادم:

اأولً: احلاجة امللّحة للتقريب بني مواقف الدول الإ�سالمية يف طبيعة الأولويات التي �سرتكز عليها اأعمال املنظمة، اإذ 

متثل املحاور التي �ستعمل يف اجتاهها، »كدور املراأة يف مكافحة التطرف«، »القيادة و�سنع القرار«، »حماية املراأة من 

كافة اأ�سكال العنف« و»التمكني القت�سادي وال�سمول املايل«، جّل الق�سايا التي تركز عليها جمتمعاتنا يف وقتنا احلا�سر، 

بال�سهل على  اأمر لن يكون  العام، وهذا  التنموي  املراأة يف م�سارها  احتياجات وتطلعات  اإدماج  وتكافح �سيا�ساتها يف 

الإطالق يف مثل هذا التوقيت، اأي مع ا�ستمرار تبعات مكلفة وتداعيات األيمة جلائحة ل نعرف لها نهاية، لذا وجب ترتيب 

الأولويات وبرجمتها بح�سب ما �سيتم التوافق عليه.

ثانيًا: األ حُتّمل املنظمة نف�سها بخطط وبرامج ذات الطابع التقليدي املتمثل يف التدريبات والتمرينات التي قد تكون 

العديد من الدول قطعت �سوًطا طويالً يف جمالها اأو قد تكون لديها اخلربات العلمية وامليدانية، ولكن تنق�سها الإمكانيات 

املادية لتمويلها، واأن يكون دور املنظمة املاأمول مرتكًزا على »تكتيكاتها« الدولية للتن�سيق والتقريب بني الأطراف الأ�سيلة 

تقت�سيه  اأو بح�سب ما  بعينه  لنق�ض  اأن توجه وتتوجه  لها  التي  التحالفات وال�سراكات والتمويالت،  تنمية  ويف جمال 

ظروف كل مرحلة.

الإ�سالمية جتاه  الدول  الدويل لدى تو�سيح مواقف  للتفاو�ض والتحاور  اأكرث فعاليًة وتاأثريًا  ثالثًا: و�سع �سيا�سة 

ما قد تت�سمنه الأجندات الدولية من طروحات ل تتفق اأحياًنا، حتى مع الفطرة الإن�سانية ال�سوية، اأو جتاه خ�سو�سية 

احلريات  تكون  اأن  ب�سرط  جماله،  كان  اأيًّا  والإ�سالح  التجديد  يف  وتدرجها  ب�سيادتها  املرتبطة  الإ�سالمية  املجتمعات 

حمفوظة واحلقوق متاحة. وهذا لن يتم اإل من خالل ت�سكيل �سبكة عنقودية ممتدة من اخلربات النوعية التي يتم توظيفها 

توظيًفا �سحيًحا لدى تبنّي مواقف ومرئيات هذا التكتل الواعد، والذي اآن الأوان له باأن يقارع احلجة باحلجة، ويطرح 

مواطن وفر�ض التح�سني بكل �سفافية، وي�سع احللول البديلة لتعزيز دور املنظمة يف تنظيم ال�سفوف.

ولتقوية  اخلربات  ولتبادل  النجاح  لق�س�ض  م�ستقطبة  من�سة  اإىل  واآلياتها  باأجهزتها  املنظمة  تتحول  اأن  واأخريًا: 

العالقات ويف التقريب بني املواقف ب�سكل »موؤ�س�سي وممنهج« لإحداث حراك معريف م�ستنري يعالج ق�سايا املراأة يف 

جمتمعاتنا الإ�سالمية بعيًدا عن خطابات الت�سدد غري العقالين والأدجلات التي جتاوزتها حركة الع�سر، وذلك لالإ�سهام 

يف وعي ن�سائي اإ�سالمي يقف قوًيا على م�ستوى الأحداث، لتنه�ض »املراأة امل�سلمة« بنف�سها وبواقعها وتفر�ض من خالل 

اأدوارها املتعددة �سيغة متجددة »ل�سراكتها وم�ساركتها« �سمن عمليات التقدم والإنتاج بكل تفرعاته.

ومع هذه املالحظات املتوا�سعة التي ودْدنا طرحها مبنا�سبة بدء ن�ساط منظمة تنمية املراأة الإ�سالمية والتي نتمنّى 

لها التوفيق يف حمل مهامها من بعد طول انتظار، نوُد هنا الإ�سادة بجهود جمهورية م�سر العربية، كعادتها، يف توحيد 

ال�سفوف والتقريب بني القلوب واملواقف، لرتى املنظمة النور حتت رعاية كرمية، �سيكون لها، دون �سك، الأثر املبا�سر 

املراأة وق�ساياها،  �سوؤون  املوحد يف  الإ�سالمي  املوقف  قيادة  املاأمول يف  دورها  لتويل  القادمة  انطالقتها  ت�سهيل  على 

والذي نراه كاأحد عوامل جناحها، باإذن اهلل، يف ظل الهتمام الر�سمي رفيع امل�ستوى باملنظمة اجلديدة، ممثالً يف فخامة 

رئي�سة  مر�سي،  مايا  الدكتورة  الفا�سلة  لالأخت  حثيثة  ومبتابعة  لها،  الداعمة  بتوجيهاته  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�ض 

املجل�ض القومي للمراأة التي ن�سهد لها التزاًما م�سكوًرا وم�ساعَي خمل�سة وجادة لكل ما من �ساأنه اأن يرتقي مبكانة املراأة 

العربية والإ�سالمية. 

* اأمني عام املجل�ص الأعلى للمراأة 

[ ين�شر املقال بالتزامن مع �شحيفة اجلمهورية امل�شرية

وزيرة  ال�ضالح  �ضعيد  بنت  فائقة  اأنابت 

املانع وكيل  بن خليفة  وليد  الدكتور  ال�ضحة، 

البحرين  مملكة  وفد  لرتاأ�س  ال�ضحة  وزارة 

التح�ضريي  املرئي  الجتماع  يف  امل�ضارك 

للمكتب الإقليمي ملنظمة ال�ضحة العاملية ل�ضرق 

املتو�ضط لوزراء ال�ضحة حول التمويل امل�ضتدام 

افرتا�ضيا،  الوزراء  ح�ضره  والذي  للمنظمة، 

»زووم«.  لربنامج  الإلكرتوين  التطبيق  عرب 

وخالل الجتماع رحب الدكتور اأحمد بن �ضامل 

املنظري، املدير الإقليمي ملنظمة ال�ضحة العاملية 

ل�ضرق املتو�ضط بامل�ضاركني، وا�ضتعر�س الهدف 

بالتمويل  املعني  العامل  الفريق  اإن�ضاء  من 

العاملية،  ال�ضحة  ملنظمة  والتابع  امل�ضتدام 

كفيلة  �ضبل  عن  البحث  الهدف  باأن  مو�ضحا 

للح�ضول على التمويل الطويل الأجل واملمكن 

املنظمة  اإليه  حتتاج  الذي  واملرن  به  التنبوؤ 

جمعية  عليه  اتفقت  ملا  وفقا  بوليتها،  للوفاء 

ال�ضحة العاملية وعلى النحو الذي ن�س عليه 

برنامج العمل العام وغايات املليارات الثالثة. 

ال�ضحة حتيات  وزارة  وكيل  نقل  ومن جانبه 

الوزيرة، ومتنياتها باأن تتكلل جهود املجتمعني 

مب�ضاركة  التح�ضريي  لالجتماع  بالنجاح 

املنطقة  بالإقليم ملناق�ضة و�ضع  ال�ضحة  وزراء 

فيما يتعلق باخليار الأن�ضب للتمويل امل�ضتدام 

ملنظمة ال�ضحة العاملية. ويف مداخلته، اأو�ضح 

وكيل وزارة ال�ضحة اأهمية الوقوف على املهام 

الأ�ضا�ضية التي ينبغي متويلها ب�ضكل م�ضتدام، 

هذه  ا�ضتدامة  ل�ضمان  الالزم  التمويل  ومقدار 

اإىل جانب من م�ضادر توفري  الأ�ضا�ضية،  املهام 

املهام  حتديد  اأهمية  على  و�ضدد  التمويل.  

تعمل  اأن  للمنظمة  ينبغي  التي  ال�ضا�ضية 

اأولية،  كخطوة  م�ضتدام  ب�ضكل  متويلها  على 

بتزويد  العامل  الفريق  يقوم  اأن  اإىل  واحلاجة 

حول  التفا�ضيل  من  باملزيد  الأع�ضاء  الدول 

الإيجابيات وال�ضلبيات لكل خيار من خيارات 

النهج الأربعة املطروحة، اإ�ضافة اإىل ذلك تطرق 

م�ضادر  لتنويع  �ضبل  عن  البحث  اأهمية  اإىل 

التمويل امل�ضتدام مبا ل ي�ضع اأعباء مالية على 

الدول الأع�ضاء.

املانع ي�شارك يف اجتماع املكتب الإقليمي ملنظمة ال�شحة العاملية

مناق�شة التمويل امل�شتدام ملنظمة ال�شحة العاملية

اأكد م�ضت�ضار �ضوؤون الأمانة 

للمراأة،  الأعلى  للمجل�س  العامة 

توا�ضل  املوؤيد،  الدين  عز 

رغم  املجل�س  ون�ضاطات  برامج 

من  كورونا  جائحة  تداعيات 

التطبيقات  ا�ضتغالل  خالل 

والعمل  احلديثة  التكنولوجية 

تنفيذ  يحقق  ومبا  بعد،  عن 

مفردات اخلطة الوطنية لنهو�س 

املراأة البحرينية وتعزيز ح�ضور 

يف  اأ�ضا�ضًيا  �ضريًكا  كونها  املراأة 

التي  والتنمية  البناء  عملية 

تعي�ضها مملكة البحرين.

فعاليات  اأوىل  يف  ذلك  جاء 

 3 ال�ضيا�ضي  الوعي  برنامج 

البحرين  معهد  ينظمه  الذي 

ال�ضيا�ضية، حيث تناول  للتنمية 

املوؤيد عدًدا من املحاور الرئي�ضة 

امل�ضاركة  بدايات  ا  م�ضتعر�ضً

البحرينية،  للمراأة  ال�ضيا�ضية 

الأعلى يف دعم  املجل�س  وجهود 

م�ضاركة املراأة، واملراأة البحرينية 

والتفاقيات واملنظمات الإقليمية 

عر�س  اإىل  اإ�ضافة  والدولية، 

على  حتقق  ما  لأبرز  مناذج 

وم�ضاركة  الت�ضريعات  �ضعيد 

املراأة يف مواقع �ضنع القرار.

على  املوؤيد  امل�ضت�ضار  واأكد 

اأهمية  من  املجل�س  يوليه  ما 

الذي  الأ�ضري  ال�ضتقرار  مللف 

الرئي�ضية  املحاور  اأحد  يعد 

لنهو�س  الوطنية  اخلطة  �ضمن 

وير�ضد  البحرينية  املراأة 

م�ضيًفا  املوؤ�ضرات؛  من  العديد 

بداأ  والذي  املراأة،  دعم  مركز  اأن 

عام  ال�ضكاوى  تلقي  بوحدة 

من  الكثري  اليوم  يقدم   ،2004

عرب  والت�ضهيالت  اخلدمات 

ومن  املراأة،  احتياجات  ر�ضد 

القانونية  ال�ضت�ضارات  بينها 

العالقة  ذات  والجتماعية 

والتعريف  ال�ضري  بال�ضتقرار 

اإىل  وواجباتها،  املراأة  بحقوق 

جانب خدمة الإر�ضاد والتوجيه 

والتثقيف  التوعية  وبرامج 

الزواج  على  للمقبلني  امل�ضتمرة 

امل�ضت�ضار  واأ�ضار  اجلن�ضني.  من 

التوعوية  الربامج  اإىل  املوؤيد 

�ضبيل  يف  املجل�س  يقدمها  التي 

والقدرات  املهارات  تنمية 

الأن�ضطة  ممار�ضة  يف  للراغبات 

جمال  يف  والدخول  القت�ضادية 

جانب  اإىل  العمال،  ريادة 

القت�ضادية  احلا�ضنات  توفري 

تقدم  التي  املالية  واملحافظ 

ببع�س  التمويلية  الت�ضهيالت 

من  املكفولة  والأرباح  املميزات 

والتمويل  الدعم  موؤ�ض�ضات  قبل 

)متكني(  العمل  �ضندوق  مثل 

وبنك البحرين للتنمية وغريه.

تنمية املهارات والقدرات للراغبات يف ممار�شة الأن�شطة القت�شادية.. املوؤيد:

برامج املجل�ص الأعلى للمراأة م�شتمرة رغم تداعيات اجلائحة
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موؤّكدين اأن قانون العقوبات البديلة من �سميم حقوق الإن�سان.. خرباء:

اجلزيرة القطرية متتهن الت�سليل وفق اأجندة موّجهة �سد البحرين

ما  دائما  النجاح  اأن  �ضيا�ضيون  وحمللون  خرباء  اأكد 

يثبت نف�ضه، واأن مملكة البحرين قدمت اإجنازات اإ�ضالحية 

م�ضار  على  اأو  الإن�ضان  حقوق  م�ضار  على  �ضواء  عاملية 

جائحة كورونا اأو م�ضار مراكز الإ�ضالح التاأهيل، موؤكدين 

اأن قانون العقوبات البديلة من �ضميم حقوق الإن�ضان.

اأن  اإىل  البحرين  تلفزيون  بثه  برنامج  يف  واأ�ضاروا 

وطم�س  الت�ضليل  �ضناعة  متتهن  القطرية  اجلزيرة  قناة 

يف  وازدواجية  لالأكاذيب،  براقة  �ضورة  وتقدم  احلقائق، 

املعايري.

من جهته، قال ع�ضو جمل�س ال�ضورى علي العرادي: 

لقناة اجلزيرة  الأخرية  املحاولت  به  اأقل ما تو�ضف  »اإن 

ذات  متكررة  اأكاذيب  اأنها  املتعمدة  بالإ�ضاءات  القطرية 

منهجية مك�ضوفة، عن طريق بث معلومات م�ضللة حول 

هذه  اأن  م�ضيفا  البحرين«،  مملكة  يف  الإن�ضان  حقوق 

حاولت  التي  القطرية  ال�ضيا�ضات  �ضمن  تاأتي  املحاولت 

مملكة  يف  وال�ضتقرار  الأمن  زعزعة  طويلة  �ضنوات  عرب 

البحرين.

الآليات  من  العديد  هناك  اأن  ي�ضهد  الكل  اأن  واأكد 

املوؤ�ض�ضة  مثل  البحرين،  مملكة  يف  امل�ضتقلة  الوطنية 

ال�ضجناء  حقوق  ومفو�ضية  الإن�ضان  حلقوق  الوطنية 

والأمانة العامة للتظلمات وغريها، تقوم مبمار�ضة دورها 

الرقابي على اإجراءات املراكز الإ�ضالحية.

قناة  به  تقوم  ملا  ا�ضتنكاره  عن  العرادي  واأعرب 

اجلزيرة واأي جهة اأخرى ماأجورة، موؤكدا اأن هذه اجلهات 

املحاولت  وهذه  التاريخ،  خارج  قاطع  ب�ضكل  اأ�ضبحت 

يف ا�ضتهداف الوحدة الوطنية وحماولت حتري�س اأهايل 

اأحد،  على  تنطلي  لن  املغلوطة  املعلومات  عرب  النزلء 

يف  كبرية  اإجنازات  من  حتقق  ملا  داعمون  فالبحرينيون 

املوؤ�ض�ضات الإ�ضالحية.

رئي�س  نائب  الدرازي  عبداهلل  الدكتور  اأكد  من جهته، 

املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق الإن�ضان ال�ضابق اأنه لكونه من 

املتابعني ل�ضوؤون حقوق الإن�ضان والتطورات املتعلقة بها، 

يرى اأن الدور الذي تقوم به قناة اجلزيرة القطرية لي�س 

بجديد، واأن ت�ضويه احلقائق هو ما ت�ضعى اإليه، خ�ضو�ضا 

فيما تبثه عن مملكة البحرين، م�ضيفا اأن ما حدث موؤخرا 

له دعم خارجي، �ضواء  الإ�ضالح والتاأهيل كان  يف مركز 

وت�ضبب  اأخرى،  قنوات  اأو  اجلزيرة  قناة  من  اإعالمي 

بالتاأثري على نزلء اآخرين من ناحية اخلدمات.

لأنه  جدا،  مهم  البديلة  العقوبات  قانون  اأن  واأو�ضح 

يوؤكد م�ضاألة مهمة وهي احرتام حقوق الإن�ضان، فالقانون 

احلرية  م�ضاألة  يوؤكد  لأنه  الإن�ضان،  حقوق  �ضميم  من 

البحرين  مملكة  د�ضتور  يف  مكفولة  هي  التي  ال�ضخ�ضية 

يف املادة 37 ويف ميثاق العمل الوطني ويف العهد الدويل 

احلقوقي املدين وال�ضيا�ضي.

ال�ضمو  �ضاحب  وتوجيه  مببادرة  الدرازي  واأ�ضاد 

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

متعلق  وهذا  املفتوحة،  ال�ضجون  ب�ضاأن  الوزراء،  جمل�س 

بحقوق الإن�ضان لأن ال�ضجون املفتوحة تدعو لها القواعد 

القاعدة رقم 89 بتطبيق هذه  الدنيا لالأمم املتحدة، وهي 

ال�ضجون املفتوحة، وهي عبارة عن فرتة يق�ضيها ال�ضجني 

ب�ضجن دون جدران وفيه حرية التحرك ب�ضكل كبري، وهي 

ح�ضن  ي�ضرتط  الذي  البديلة  العقوبات  بقانون  مرتبطة 

ال�ضرية وال�ضلوك.

عبدالعزيز  عبدالرحمن  الدكتور  اأكد  جهته،  من 

اأن  الداخلية  بوزارة  الطبية  اللجان  رئي�س  بوجريي 

العيادات الطبية يف مراكز الإ�ضالح والتاأهيل تعمل على 

ال�ضاعة  مدار  على  يعمل  متخ�ض�س  طبي  كادر  توفري 

واملحبو�ضني،  للنزلء  الكاملة  ال�ضحية  الرعاية  لتوفري 

الطبية  وامل�ضتلزمات  الأدوية  جميع  توفري  اإىل  م�ضريا 

للنزلء  تقدم  التي  ال�ضحية  الوجبات  على  والإ�ضراف 

واملحبو�ضني، بالإ�ضافة اإىل توفري وجبات خا�ضة للنزلء 

الإ�ضراف  مع  مزمنة  �ضحية  اأمرا�س  من  ي�ضتكون  الذين 

على �ضحة مكوناتها.

واأ�ضاف اأنه متى ما احتاجت حالة النزيل اإىل حتويله 

للم�ضت�ضفيات اخلارجية لتلقي الرعاية، يتم التن�ضيق مع 

بح�ضب  الرعاية  لتوفري  احلكومية  امل�ضت�ضفيات  جميع 

احلالة والخت�ضا�س املطلوب، وهلل احلمد �ضهدت الرعاية 

جائحة  خالل  والتاأهيل  الإ�ضالح  مركز  يف  ال�ضحية 

ال�ضحي  الوعي  ن�ضر  يف  م�ضتمرة  جناحات  كورونا 

ال�ضحي،  التثقيف  ون�ضر  املر�س  من  الوقاية  اأهمية  ملدى 

يف  الداخلية  وزارة  يف  امل�ضوؤولني  توجيهات  واأ�ضهمت 

اتخاذ الإجراءات الوقائية والحرتازية يف عدم وجود اأي 

اإ�ضابات حاليا بفريو�س كورونا.

و�ضالحياتها  للتظلمات  العامة  الأمانة  دور  وحول 

اأكد  والتاأهيل،  الإ�ضالح  مراكز  وزيارة  ال�ضكاوى  ب�ضاأن 

حمد تقي مدير اإدارة مراقبة مراكز الإ�ضالح والتوقيف يف 

الأمانة العامة للتظلمات اأن املر�ضوم رقم 27 ل�ضنة 2012 

للتظلمات  العامة  الأمانة  دور  حدد  والذي  تعديالته،  يف 

واملحبو�ضني  النزلء  تعر�س  عدم  ب�ضاأن  و�ضالحياتها 

للتعذيب واملعاملة غري الإن�ضانية، جعل من الأمانة العامة 

جهازا م�ضتقال.

تتعامل مع كل  للتظلمات  العامة  الأمانة  اأن  واأو�ضح 

حالة على حدة، وهناك تعاون م�ضتمر مع مفو�ضية حقوق 

الو�ضع  بتقييم  تقوم  بدورها  التي  واملحتجزين  ال�ضجناء 

العام يف الإدارة العامة لالإ�ضالح والتاأهيل، وهناك تقارير 

اإيجابية  تطورات  تت�ضمن  عليها  الطالع  ميكن  من�ضورة 

يف هذه املراكز، م�ضريا اإىل تعاون كبري بني الأمانة العامة 

للتظلمات واجلهات القائمة على مراكز الإ�ضالح والتاأهيل، 

جاللة  يقوده  الذي  الإ�ضالحي  بالعهد  البحرين  فمملكة 

ال�ضمو  �ضاحب  مبتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  امللك 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، خطت 

خطوات كبرية ب�ضاأن حقوق الإن�ضان.

من جهتها، اأ�ضارت هبة القد�ضي مدير مكتب �ضحيفة 

ال�ضرق الأو�ضط يف وا�ضنطن اإىل اأن قناة اجلزيرة القطرية 

الت�ضليل وطم�س احلقائق، وتقدم �ضورة  متتهن �ضناعة 

ولديها  للجميع  معروف  فتوجهها  لالأكاذيب،  براقة 

ازدواجية يف املعايري، م�ضيفة اأنه ل بد من العرتاف اأنه ل 

توجد دولة مبا يف ذلك الوليات املتحدة الأمريكية خالية 

من النقد يف جمال حقوق الن�ضان، ولكن بالن�ضبة ململكة 

اأعلن ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن  البحرين فقد 

م�ضروعا   ،2001 منذ  البحرين،  ملك  خليفة  اآل  عي�ضى 

اإ�ضالحيا ت�ضمن اإ�ضالحات ممنهجة وب�ضكل جيد للغاية، 

ووجد اإ�ضادة كبرية.

»بعد  ال�ضهري:  اأحمد  الدكتور  ال�ضيا�ضي  املحلل  وقال 

وبداأنا  املا�ضي  �ضفحة  طوينا  اأننا  نعتقد  كنا  العال  قمة 

واحرتام  واملحبة  الوئام  م�ضار  على  جديدة  �ضفحة 

اجلزيرة  قناة  تثبت  ال�ضديد  لالأ�ضف  لكن  اجلوار،  حقوق 

دائما باأنها ل متلك القرار واإمنا قرارها يدار من تنظيمات 

اكت�ضفنا  وقد  النجاح،  من جتارب  النيل  بهدف  خارجية، 

حتى بعد القمة اأنها مازالت على نف�س اخلط، �ضواء بالنيل 

من البحرين اأو اململكة العربية ال�ضعودية«، موؤكدا اأن مثل 

هذه ال�ضتهدافات ل ت�ضاوي احلرب الذي تكتب به لأنه مل 

يعد هناك م�ضاهد لها.

واأو�ضح اأن النجاح دائما يثبت نف�ضه، فمملكة البحرين 

قدمت اإجنازات اإ�ضالحية عاملية �ضواء على م�ضار حقوق 

مراكز  م�ضار  اأو  كورونا  جائحة  م�ضار  على  اأو  الإن�ضان 

الإ�ضالح التاأهيل، فالنزيل بالأخري هو مواطن والبحرين 

قدمت العديد من النماذج امل�ضرفة.

اأكد خالد الهيل النا�ضط احلقوقي القطري  من جهته، 

تقوم  وهي   1996 عام  اجلزيرة  قناة  تاأ�ضي�س  »منذ 

اأي�ضا،  العربية  والدول  اخلليجية  الدول  اإىل  بالإ�ضاءة 

ومنذ عام 2001 وعندما ح�ضلت اأزمة دبلوما�ضية ب�ضبب 

تقرير بثته عن مملكة البحرين مت تقدمي الكثري من الوعود 

القدمية«،  البحرينية ولكن عادت حليمة لعادتها  للقيادة 

مو�ضحا »عندما يتحدثون عن احلقوق واحلريات يف دولة 

قطر يتنا�ضون امللف القطري الداخلي الذي ل يعر�س يف 

والراأي  الراأي  اإنه  ويقال  منذ عام 1996،  قناة اجلزيرة 

املوؤيد  الأوحد  الراأي  اجلزيرة  قناة  تبث  فلماذا  الآخر! 

للنظام القطري وترتك ملفات حقوقية كثرية؟«.

من جهته، اأكد الكاتب ال�ضحايف حممد مبارك جمعة اأن 

مملكة البحرين تتعر�س حلملة منظمة وب�ضكل م�ضتمر من 

قبل قناة اجلزيرة التي تتم اإدارتها من قبل ال�ضتخبارات 

القطرية، واأن تلك القناة اأ�ضبحت مرتعا لكل من هب ودب 

اأن  من املتاآمرين على ا�ضتقرار الوطن العربي، م�ضريا اإىل 

اجلميع بات يدرك اأن لهذه القناة الدور الأ�ضا�ضي يف اإذكاء 

ال�ضراعات والتحري�س على الثورات التي اأدت اإىل خراب 

العديد من البلدان العربية.

�ضد  موجهة  اأجندة  لديها  اجلزيرة  قناة  اأن  واأو�ضح 

مملكة البحرين وعدد من دول جمل�س التعاون، موؤكدا اأن 

الإجنازات احل�ضارية واحلقوقية ململكة البحرين تتحدث 

عنها.

املركز  رئي�س  حممد  جا�ضم  الباحث  اأ�ضار  جهته،  من 

الأوروبي ملكافحة الإرهاب اإىل اأن هناك �ضيا�ضات واإجراءات 

خ�ضو�ضا  بالبنان،  اإليها  ي�ضار  البحرين  مملكة  اتخذتها 

ال�ضجناء، وهذه  اإطالق �ضراح عدد كبري من  يف مو�ضوع 

اخلطوة بالجتاه ال�ضحيح.

راأوا اأن التباعد الجتماعي ُيعد طوق النجاة للحد من ت�ساعد احلالت

م�سايخ وعلماء دين يوؤّكدون وجوب اللتزام بالإجراءات الحرتازية

م�ضوؤولية  الدين  امل�ضايخ وعلماء  من  عدد  اأكد 

وجمتمعهم  اأنف�ضهم  جتاه  واملقيمني  املواطنني 

الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  واأهمية  ووطنهم، 

جميع  عن  والبتعاد  املبارك،  رم�ضان  �ضهر  خالل 

و�ضالمة  �ضحة  على  حفاًظا  التجمعات  اأنواع 

املجتمع.

اأنباء  لوكالة  خا�ضة  ت�ضريحات  يف  وقالوا 

تعددت  اخلري  عمل  اأ�ضكال  اإن  »بنا«  البحرين 

اأن  معتربين  املجتمعية،  احلاجة  ح�ضب  ت  وتغريرّ

اأبواب اخلري الإلكرتونية والآمنة اأ�ضبحت مفتوحة 

ياأتي  رم�ضان  �ضهر  اأن  موؤكدين  بكرثة،  ومتوافرة 

جلائحة  الراهنة  الظروف  ظل  يف  الثانية  للمرة 

البحرين  مملكة  ا�ضتطاعت  اإذ  كورونا،  فريو�س 

ر ومتقدم لكيفية  اأمنوذج متح�ضرّ خاللها من تقدمي 

التعامل مع اجلائحة، مبا يتما�ضى مع التوجيهات 

امللكية ال�ضامية حل�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

واأ�ضاد علماء الدين وامل�ضايخ باجلهود الوطنية 

لفريق البحرين بقيادة �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 

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

كورونا مبا  للت�ضدي جلائحة  اهلل،  الوزراء حفظه 

لفتني  واملقيمني،  املواطنني  و�ضالمة  �ضحة  يحفظ 

الأ�ضرة  على  الإفطار  اخت�ضار جتمعات  اأهمية  اإىل 

اأن  مو�ضحني  نف�ضه،  املنزل  يف  املقيمة  الواحدة 

من  للحد  النجاة  طوق  هو  الجتماعي  التباعد 

ت�ضاعد اأعداد احلالت القائمة.

وخطيب  اإمام  امل�ضعل  �ضلمان  ال�ضيخ  واأكد 

اجلهود  مع  التعاون  اأهمية  فيوز  الرفاع  جامع 

الوطنية للت�ضدي جلائحة فريو�س كورونا، اإذ اإن 

مملكة البحرين قامت بخطوات ا�ضتباقية واإجراءات 

احرتازية منذ بدء اجلائحة والتي كانت حمل اإ�ضادة 

ال�ضرتاطات  تطبيق  اأن  واأو�ضح  وا�ضعة،  دولية 

ال�ضحية واللتزام بالإجراءات الحرتازية باإيجابية 

خالل  الجتماعية  امل�ضوؤولية  من  مهًما  جزًءا  ُيعد 

�ضهر رم�ضان املبارك.

ال�ضرعي  الواعظ  اجلمري  فتيل  فا�ضل  ال�ضيخ 

والأوقاف  الإ�ضالمية  وال�ضوؤون  العدل  وزارة  يف 

اأو�ضح اأن �ضهر رم�ضان ياأتي رغم اجلائحة باخلري 

اأن  اهلل  داعًيا  العزيز،  بلدنا  واليمن والربكات على 

�ضاحب  ح�ضرة  على  الكرمية  املنا�ضبة  هذه  يعيد 

عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ال�ضمو  و�ضاحب  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

اآل خليفة ويل العهد  امللكي الأمري �ضلمان بن حمد 

مديدة  اأعواًما  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

باخلري وال�ضعادة وال�ضحة والعافية، وبنيرّ اأهمية 

اأن نتقرّبل ال�ضهر الكرمي بظروفه كافة، واأن جنعله 

فر�ضة مميزة للرجوع اإىل اهلل تعاىل والتوبة وطلب 

الثواب  فر�س  خ�ضارة  بعدم  واأو�ضى  املغفرة، 

اجلزيل يف هذا ال�ضهر الف�ضيل.

مير  رم�ضان  �ضهر  اإن  اجلمري  ال�ضيخ  وقال 

ا�ضتثنائية مل نعهدها �ضابقا،  ال�ضنة يف حالة  هذه 

اأن هذا هو  الرغم من  ومل نعتد على ظروفها على 

اجلائحة،  هذه  يف  علينا  مير  رم�ضان  �ضهر  ثاين 

الياأ�س  وعدم  والأمل  بال�ضرب  التحلي  اأهمية  واأكد 

من رحمة اهلل، فاإن اهلل �ضيجعل بعد ع�ضر ي�ضًرا، فال 

يذهنب بحلمهم ال�ضيطان ول يف�ضد عليهم ثوابهم يف 

هذا ال�ضهر الف�ضيل باإبعادهم عن الدعاء والت�ضرع 

اإىل اهلل تعاىل.

من جانبه، اأو�ضح ال�ضيخ اإبراهيم احلادي اأن 

اأن يتخذ الإجراءات  من واجب امل�ضلم يف كل وقت 

املنا�ضبة لكل جائحة اأو نازلة تنزل به يف املجتمع، 

اأمور  من  تعلمه  ومبا  بطبعه،  اإيجابي  فامل�ضلم 

اآله  وعلى  عليه  الر�ضول  اأقوال  وا�ضتذكر  ال�ضرع، 

عن  حتدث  من  اأول  باعتباره  وال�ضالم  ال�ضالة 

باأر�س  به  �ضمعتم  »اإذا  بقوله:  ال�ضحي،  احلجر 

فال  بها  واأنتم  باأر�س  وقع  واإذا  عليه،  تقدموا  فال 

تخرجوا فراًرا منه«، وقوله اأي�ضا: »ل يورد ممر�س 

اأن  جند  الن�ضني  هذين  خالل  فمن  م�ضح«،  على 

امل�ضلم يتكيف مع هذه اجلوائح ويبتعد عن كل ما 

ي�ضر بالفرد واملجتمع.

ووطن  اأمة  عن  »نتكلم  احلادي:  ال�ضيخ  وقال 

اجلميع،  على  اأثر  فيهم  الفرد  ا�ضتهرت  اإذا  واأ�ضرة، 

فمن باب العقل واحلكمة وال�ضرع اأن يلتزم امل�ضلم 

مبا يقال له من توجيه من اجلهات املخت�ضة ومن 

الفريق الوطني الطبي للت�ضدي لفريو�س كورونا، 

تنفع  التي  الأمور  بيان  يف  جهًدا  ياألون  ل  الذين 

املواطن واملقيم على حد �ضواء، والتي اإذا ما التزم 

وباأقل  بالفائدة  خرجنا  التوجيهات  بهذه  اجلميع 

اخل�ضائر التي رمبا لو تعر�ضت لها بالد ومل يكن 

فادحة«.  اخل�ضائر  لكانت  الفريق،  هذا  مثل  فيه 

واأو�ضح ال�ضيخ احلادي وجود البدائل الكثرية يف 

عمل اخلري الذي تطور اإلكرتونًيا وتقنًيا، فلم يعد 

الت�ضال ال�ضخ�ضي اأ�ضا�س التوا�ضل يف اأعمال اخلري 

العالقات  ا  اأي�ضً اأ�ضاب  الختالف  وهذا  املختلفة، 

الجتماعية املختلفة التي ل حتتم التوا�ضل املبا�ضر 

والتي  الآمنة  احلديثة  التوا�ضل  و�ضائل  ظل  يف 

ت�ضمن الأمن والأمان والتباعد الجتماعي.

اإىل ذلك، قال ح�ضن مدن متويل ماأمت القرية اإن 

الظروف  خالل  وفاعالً  كبرًيا  دوًرا  ُيعد  املاآمت  دور 

توعية  من  املاأمت  خطاب  يعك�ضه  ملا  ال�ضتثنائية؛ 

واإر�ضاد وتوجيه، ونبه اإىل اأهمية اللتزام مبعايري 

التباعد الجتماعي والإجراءات الحرتازية للتقليل 

زيارة  اأن  مو�ضًحا  القائمة،  احلالت  عدد  من 

نطاق  على  كانت  واإن  رم�ضان  �ضهر  خالل  الأهل 

والتباعد  الكمام  لب�س  ظل  تتم يف  اأن  يجب  �ضيق 

الجتماعي وتعقيم اليد ب�ضكل م�ضتمر.

اأن  الرميثي  ه�ضام  ال�ضيخ  اأو�ضح  جانبه،  من 

�ضلوك امل�ضلم خالل �ضهر رم�ضان املبارك هذا العام 

واأطيعوا  اهلل  )اأطيعوا  تعاىل:  قوله  حتت  يندرج 

واجبة،  فالطاعة  منكم(،  الأمر  واأويل  الر�ضول 

التوجيهات  وفق  البحرين  مملكة  ا�ضتطاعت  وقد 

امللك  اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة  ال�ضامية  امللكية 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

البحرين بقيادة �ضاحب  الوطنية لفريق  واجلهود 

ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

لفريو�س  للت�ضدي  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

اإ�ضادة  حمل  تكون  اأن  اجلائحة  بدء  منذ  كورونا 

اململكة  واهتمام  دليل حر�س  دولية، وهو  وتقدير 

حد  على  واملقيمني  املواطنني  �ضحة  على  باحلفاظ 

الهيتي  عبدال�ضتار  الدكتور  الأ�ضتاذ  وقال  �ضواء. 

املعا�ضرة  الفقهية  والق�ضايا  املقارن  الفقه  اأ�ضتاذ 

بجامعة البحرين اإن التقيد بالإجراءات الحرتازية 

التي تتخذها اجلهات املعنية، �ضواء كانت طبية اأو 

اإدارية، ُيعد واجًبا �ضرعًيا؛ لأن الأ�ضل منها حتقيق 

املق�ضد العام حلفظ الأمن وال�ضالمة، فمن الناحية 

من  مبحث  وهناك  �ضرعي،  واجب  هو  ال�ضرعية 

اأ�ضول الفقه، وهو حتجري املباح، فامل�ضلم من �ضلم 

امل�ضلمون من ل�ضانه ويده، وبالتايل حر�س الإ�ضالم 

على �ضالمة النف�س والغري.

ال�شيخ اإبراهيم احلادي ال�شيخ ه�شام الرميثي ح�شن مدنال�شيخ فا�شل فتيل
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ال�شيخ خالد بن علي: وزارة العدل جزء رئي�س من القانون

عودة قانون املحاماة اإىل اللجنة الت�شريعية لالجتماع مع وزارة العدل

الت�ضريعية  اللجنة  رئي�س  �ضحب 

تقرير  ال�ضواد  فا�ضل  النائب  والقانونية 

اأ�ضابيع؛   3 ملدة  املحاماة  قانون  حول  اللجنة 

وال�ضوؤون  العدل  وزارة  مع  لالجتماع  وذلك 

الإ�ضالمية والأوقاف.

الإ�ضالمية  وال�ضوؤون  العدل  وزير  وقال 

اإن  خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�ضيخ  والأوقاف 

العدل  وزارة  مرئيات  من  خال  اللجنة  تقرير 

جزء  وهي  ــاف  والأوق الإ�ضالمية  وال�ضوؤون 

رئي�س يف هذا القانون ولذلك فاإن القانون جاء 

النواب  ملناق�ضة  ا�ضتعداده  موؤكًدا على  ا،  ناق�ضً

واملحامني كي يكون هناك قانون يرتقي مبهنة 

املحاماة.

اإن  ال�ضواد  فا�ضل  النائب  قال  ــدوره،  ب

الت�ضريعية والقانونية خاطبت وزارة  اللجنة 

املتبع  النظام  عرب  متتالية  مرات  اأربع  العدل 

ولكن مل يتم الرد، م�ضرًيا اإىل اأن اللجنة ح�ضلت 

على مرئيات احلكومة والتي وزارة العدل جزء 

منها.

بعدها ونزولً عند رغبة وزير العدل طلب 

التقرير  �ضحب  ال�ضواد  فا�ضل  اللجنة  رئي�س 

ملدة 3 اأ�ضابيع.

�ضلمان  عبدالنبي  الأول  النائب  وقــال 

العدل  وزارة  مرئيات  من  يخلو  التقرير  اإن 

وال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف والتي هي جهة 

اخت�ضا�س اأ�ضيل يف هذا القانون.

واأكد النائب حممود البحراين على اأنه من 

عليه  مر  قانون  مناق�ضة  يتم  اأن  املعقول  غري 

من  بد  ل  ولذلك  مكتمل،  غري  وهو  �ضنة   40

يحقق  متوازًنا  قانوًنا  ليكون  التقرير  �ضحب 

م�ضالح اجلميع.

النائب فا�سل ال�سوادوزير العدل

تنفيذ م�شاريع �شياحية بقيمة 136 مليون دينار.. الزياين:

15 مليون دينار تكلفة الإعفاء ووقف الر�شوم 
وال�ضناعة  التجارة  وزير  قال 

قيمة  اإن  الزياين  زايد  وال�ضياحة 

بـ136  تقدر  ال�ضياحة  امل�ضاريع 

مركز  ــا  ــربه واأك ــار  ــن دي مليون 

يف  ال�ضتمرار  موؤكدا  املعار�س، 

من  بالرغم  ال�ضياحية  امل�ضاريع 

متــّول  حيث  ــل،  ــداخــي امل ت�ضرر 

ذاتية  ب�ضورة  ال�ضياحة  م�ضاريع 

بعد  ال�ضياحي  القطاع  اأداء  لتح�ضني 

�ضاحل  م�ضروع  اأن  وذكر  عودته. 

الفرتة  خالل  فيه  البدء  �ضيتم  قاليل 

باأعمال  البدء  �ضيتم  حيث  احلالية، 

الردم وو�ضع حجر الأ�ضا�س.

على  رّده  يف  الزياين  واأ�ضاف 

اأن  بوعنق  خالد  للنائب  �ــضــوؤال 

ال�ضياحة  الــر�ــضــوم  ــف  وق كلفة 

مليون   15 بلغ  كاملة   �ضنة  خالل 

الربع  من  الفرتة  يف  وذلك  دينار، 

نهاية  وحتى   2020 من  الأول 

اأن  الأول من 2021، م�ضيفا  الربع 

اأداء هيئة  اأثرت يف  جائحة كورونا 

اإن  حيث  املايل  لل�ضياحة  البحرين 

وقائم  ذاتي  ب�ضكل  الهيئة  متويل 

التي حت�ضلها. الإيرادات  على 

املــعــار�ــس  مــركــز  اأن  ـــر  وذك

�ضهر  يف  جاهًزا  �ضيكون  بال�ضخري 

مايو من العام القادم.

واأ�ضار اإىل اأن دخل ال�ضياحة يف 

العام 2015 كان 3.4% من الدخل 

 2019 العام  وبنهاية  املحلي، 

من   %6.8 اإىل  ال�ضياحة  و�ضل دخل 

مدخول  و�ضل  حيث  املحلي،  الناجت 

مليار ون�ضف. اإىل  ال�ضياحة 

اأكد النائب خالد بوعنق  بدوره، 

من  �ضرتفع  ال�ضياحية  امل�ضاريع  اأن 

العديد  هناك  اإن  حيث  ــرادات،  الإي

موؤكًدا  تنفيذها،  يتم  امل�ضاريع  من 

مبهرة  جــاءت  الوزير  اإجابة  اأن 

�ضتن�ّضط  ال�ضياحة  م�ضاريع  واأن 

القت�ضاد.

النائب خالد بوعنقوزير ال�سناعة والتجارة

املالكي: موؤ�ش�شات جتارية ت�شررت من زيادة الر�شوم.. وزير التجارة:

اأقل من 1  % انخفا�س عدد ال�شجالت التجارية ب�شبب اجلائحة

وال�ضناعة  التجارة  وزير  اأكد 

اأن انخفا�س  وال�ضياحة زايد الزياين 

عدد ال�ضجالت التجاري يف البحرين 

احلزم  بعد  وذلك   ،%1 من  اأقل  ميثل 

املالية التي قدمها احلكومة، م�ضرًيا اإىل 

اأنه وبالرغم من الأزمة  وال�ضعوبات 

البحرين  ومنها  العامل  بها  التي مير 

اأعــداد  يف  انكما�ًضا  ن�ضهد  مل  فاإنه 

ال�ضجالت التجارية حيث و�ضلت يف 

بع�س الدول اإىل %20.

ــاف وزيـــر الــتــجــارة يف  ــض واأ�

با�ضم  للنائب  �ضوؤال  على  تعليقه 

املالكي اأن الوزارة �ضاهمت يف احلزم 

حيث  احلكومة،  قدمتها  التي  املالية 

ال�ضناعية  الق�ضائم  جميع  اإعفاء  مت 

من اليجارات من الربع الثاين للعام 

اإىل  و�ضلت  وبقيمة   2020 املا�ضي 

واإعفاء  بحريني  دينار  مليون   3.4

للربع  امل�ضدرة  ال�ضناعية  املن�ضاآت 

الثالث بقيمة ت�ضل اإىل مليون دينار.

ال�ضجالت  عدد  اأن  الزياين  وذكر 

 6347 بلغ  الر�ضوم  من  املعفية 

اإىل  ت�ضل  بقيمة  جتارية  موؤ�ض�ضة 

317 األف دينار، كما مت اإعفاء ر�ضوم 

الأن�ضطة اإىل 1752 موؤ�ض�ضة جتارية 

ي�ضل  مبا  دينار  األــف   175 بقيمة 

جمموعه اإىل ن�ضف مليون.

املالكي  با�ضم  النائب  قال  بدوره، 

وال�ضناعة  الــتــجــارة  وزارة  اإن 

وال�ضياحة فر�ضت وبقرارات وزارية 

على  الر�ضوم  من  العديد  منفردة 

القطاعات التجارية، وهذا ما اأدى اإىل 

الأعمال  اأ�ضحاب  من  العديد  ت�ضرر 

ال�ضوق  مــن  وخروجهم  الأخـــرى 

ب�ضبب عدم واقعية الر�ضوم يف مقابل 

املدخول الذي يح�ضلون عليه.

التجارة  وزارة  اأن  املالكي  وذكر 

مل تقدم اأي درا�ضة وا�ضحة حول اآثار 

معروف  هو  وكما  الر�ضوم،  فر�س 

خدمة،  مقابل  يكون  ر�ضم  كل  اأن 

اإ�ضافية  خدمات  الوزارة  قدمت  فهل 

اأن  مو�ضًحا  الر�ضوم،  فر�س  ليتم 

الر�ضوم  فر�س  يف  امل�ضتمرة  الزيادة 

اإىل خروج العديد من املواطنني  اأدت 

هذه  واقعية  عدم  ب�ضبب  ال�ضوق  يف 

الر�ضوم. اإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن املواطن 

تزايد  من  ال�ضحية  هو  وامل�ضتهلك 

فالر�ضوم  م�ضتمر،  ب�ضكل  الر�ضوم 

التي تفر�ضها الوزارة ل تتنا�ضب مع 

وهذا  التجارية،  املوؤ�ض�ضات  مدخول 

الأعمال  اأ�ضحاب  من  العديد  دفع  ما 

لرفع الأ�ضعار على ال�ضلع واخلدمات، 

مما اأدى اإىل ت�ضرر املواطنني واإرهاق 

جًدا  مرتفعة  باأ�ضعار  املواطن  جيب 

ول تتنا�ضب مع ذوي الدخل املحدود 

من املواطنني.

النائب با�سم املالكي

الذوادي: هناك تخ�ش�شات اأ�شبعت �شوق العمل.. وزير الرتبية:

�شبط جتاوزات بر�شائل الدرا�شات العليا

د.  والتعليم  الرتبية  وزير  اأكد 

العديد  �ضبط  مت  اأنه  النعيمي  ماجد 

الدرا�ضات  برامج  يف  التجاوزات  من 

العليا، م�ضريا اإىل جهود جلنة وطنية 

ل  وهي  ال�ضهادات  مبعادلة  تعنى 

واإمنا  والتعليم  الرتبية  وزارة  تتبع 

اجلهات  خمتلف  من  ممثلني  ت�ضم 

الرتبية  وزارة  دور  واإن  احلكومية، 

فقط هو اعتماد التو�ضيات ول ميكن 

اإىل  اإحالته  واإمنا  اللجنة  قرار  تغيري 

جلنة التظلمات.

وذكر النعيمي يف رّده على �ضوؤال 

العمل  اأن  الذوادي  عبداهلل  د.  للنائب 

ي�ضري الآن يف م�ضروع جامعة عي�ضى 

حيث  اخلليفية«،  »الهداية  الكبري 

موؤ�ض�ضة  اأي  عن  خمتلفة  �ضتكون 

بجهات  ال�ضتعانة  متت  اإذ  تعليمية، 

اجنبية م�ضهود لها، موؤكًدا اأن جمل�س 

اجلامعات  من  طلب  العايل  التعليم 

تخ�ضي�س موازنات للبحث العلمي.

عبداهلل  د.  النائب  اأكــد  ــدوره،  ب

حتديات  اأمام  اليوم  »اإننا  الــذوادي 

كبرية يف توفري فر�س عمل منا�ضبة 

تعليما  يتطلب  ــذا  وه للمواطن، 

التعليمية  املخرجات  وربطه  نوعيا 

باحتياجات �ضوق العمل، ولقد تقدمت 

يطلع  اأن  اأمتنى   - مبقرتح  �ضابقا 

ت�ضكيل  على  يرتكز   - الوزير  عليه 

تخت�س  املعنية  الــوزارات  من  جلنة 

بني  للموائمة  والتخطيط  بالتن�ضيق 

عن  العمل  و�ضوق  التعليم  خمرجات 

العلمية  التخ�ض�ضات  هيكلة  طريقة 

مبا يتوافق مع احتياجات ال�ضوق«.

تخ�ض�ضات  هناك  اأن  واأ�ضاف 

�ضبيل  على  ومنها  ال�ضوق،  اأ�ضبعت 

اإدارة  تخ�ض�ضات  احل�ضر  ل  املثال 

احلاجة  وكذلك  والقانون،  الأعمال 

التخ�ض�ضات احلالية مبا  اإىل تطوير 

والإعالم  التكنولوجيا  مع  يتواكب 

تخ�ض�ضات  تطوير  ومنها  اجلديد، 

وفتح  املعلومات،  وتقنية  ــالم  الإع

تتعلق  تخ�ض�ضات  اأمـــام  الــبــاب 

الإلكرتوين  النفطي والتحول  باملجال 

النادرة  العلمية  والتخ�ض�ضات 

وغريها من الوظائف امل�ضتقبلية التي 

يجب اأن تهياأ يف التعليم العايل.

وزير الرتبية

14 قناة تعليمية يف اليوتيوب.. وزير الرتبية:

توفري مليون دينار من قيمة الكتب الدرا�شية

د.  والتعليم  الرتبية  وزير  اأكد 

وفرت  ــوزارة  ال اأن  النعيمي  ماجد 

الكتب  قيمة  مــن  ديــنــار  مليون 

دينار،  مليونني  اأ�ضل  من  الدرا�ضية 

تعزيز  على  عملت  الوزارة  اإىل  لفتا 

ثقافة احلفاظ على الكتاب وذلك من 

خالل بناء �ضخ�ضية الطالب.

مناق�ضة  خالل  النعيمي  وقــال 

�ضو�ضن  النائب  من  املقدم  ال�ضوؤال 

األف   367 من  اأكرث  هناك  اإن  كمال 

تطبيق ون�ضاط واأكرث من 188 األف 

مادة اثرائية لزيادة اإمكانات الطلبة، 

كما مت توفري 14 قناة يوتيوب بعد 

الدرو�س  اإىل  اإ�ضافة  جائحة كورونا 

التي تبث على التلفزيون.

مملكة  اأن  الرتبية  وزير  وذكر 

البحرين ذكرت 3 مرات يف اجتماع 

الأ�ضابيع  يف  عقد  الذي  اليون�ضكو 

اإىل  نظروا  عندما  وذلــك  املا�ضية، 

جتارب الدول يف التعامل مع جائحة 

كورونا.

د.  النائب  قالت  جهتها،  من 

�ضو�ضن كمال اإننا ننظر ببالغ الفخر 

امللك  جاللة  مل�ضروع  ــزاز  ــت والع

عليه  عمل  الذي  امل�ضتقبل  ملدار�س 

حتى   ،2005 العام  منذ  الوزير 

يف  املتمثلة  الثالثة  املرحلة  اإىل  امتد 

جعل  ما  وهو  الآن،  الرقمي  التمكني 

اأمام  قوية  ثابتة  املوقرة  ــوزارة  ال

على  املرتتبة  ال�ضتثنائية  الظروف 

اإتاحة  ونثمن  الراهنة،  اجلائحة 

جلميع  الرقمي  املحتوى  ت�ضفح 

الطلبة ف�ضال عن املجهودات امل�ضرفة 

التعليمية  البوابة  احت�ضنتها  التي 

واملعلمات  الأفا�ضل  املعلمني  من 

الفا�ضالت، وقد كان لتوفري ح�ضابات 

»مايكرو�ضوفت« جلميع اأفراد ال�ضلك 

التعليمي قبل اجلائحة دور كبري يف 

التاأقلم معها بعد ذلك، وكما اأن مراعاة 

اإمكانات الأ�ضر املختلفة وعدم الإثقال 

الكتب  عن  الكامل  بال�ضتغناء  عليها 

اإن�ضانية وواقعية  الورقية تعد لفتة 

التي  الرتبوية  املعاين  جوهر  متثل 

املوقرة  الــوزارة  يف  الوزير  ميثلها 

والوطن احلبيب.

النائب �سو�سن كمال

مقرتح نيابي م�شتعجل لتوفري �شرطة املجتمع 

عند امل�شاجد يف اأثناء �شالتي اجلمعة والرتاويح

املجتمع  �ضرطة  لتوفري  »م�ضتعجل«  برغبة  مقرتح  على  النواب  وافق جمل�س 

العدل  بالتن�ضيق ما بني وزارتي  امل�ضاجد ل�ضالتي اجلمعة والرتاويح، وذلك  عند 

وال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف ووزارة الداخلية.

العدل،  وزارة  الن�ضاري،  اأحمد  النائب  املقرتح  مقدمي  اأحد  طالب  بدوره، 

املجتمع  التي نتجت لعدم وجود �ضرطة  ال�ضريع وو�ضع حد للم�ضكالت  بالتدخل 

عند مداخل امل�ضاجد، داعًيا وزارة العدل لعدم اإغالق امل�ضجد املخالف ب�ضكل كامل يف 

حال وجود خمالفة يف �ضالة الرتاويح، حيث مت اإغالق امل�ضاجد املخالفة ب�ضكل تام 

ا. ومنع الأذان منها اأي�ضً

وتابع الأن�ضاري مداخلته: »لقد مت اإغالق امل�ضاجد لعام كامل وكان من املفرت�س 

و�ضع تدابري احرتازية من قبل اإدارتي الأوقاف ال�ضنية واجلعفرية حلماية امل�ضلني 

بعمل دورات اإر�ضادية والتفاق مع وزارة الداخلية لتوفري �ضرطة املجتمع«. النائب اأحمد الأن�ساري

مقرتح م�شتعجل لوقف الرحالت اجلوية 

مع الهند ملواجهة الفريو�س املتحور

ب�ضفة  برغبة  مقرتًحا  النواب  رفع 

م�ضتعجلة لتعليق جميع الرحالت القادمة 

القادمني  اأو  مبا�ضر  ب�ضكل  �ضواء  الهند  من 

ــك �ضمن  ــالت الــرتانــزيــت، وذل عــرب رح

اإجراءات مواجهة فريو�س كورونا امل�ضتجد 

وا�ضتثناء املواطنني العائدين فقط.

بدوره، قال اأحد مقدمي املقرتح، النائب 

احلكومة  على  اإن  �ضلمان،  عبدالنبي  الأول 

املبادرة ووقف الرحالت موؤقًتا مع جمهورية 

الهند ال�ضديقة؛ حلماية املواطنني واملقيمني 

وعدم التهاون يف تطبيق الجراءات التي قد 

تعيدنا اإىل نقطة ال�ضفر.
النائب عبدالنبي �سلمان
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مو�سى عمر الطارقي

وقفات حتفيزية لرم�سان خمتلف

باحث �ضرعي تربوي

عيناُه َتذرفان

اهلل �ضلى  قاَل: ر�ضوُل  اهلل عنه  ابن م�َضعوٍد ر�ضي  قاَل 

( فُقلُت يا ر�ضوَل اهلِل »اأقراأُ عليَك  اهلل عليه و�ضلم )اإقراأ َعليَّ

وعليَك اأنزَل؟« قال: )نعم اإين اأِحبُّ اأن اأ�ضَمَعه من َغريي(. 

اإذا  اإىل َهِذه الآية: )فكيف  اأتيُت  فقراأُت �ضورَة النِّ�ضاِء حَتى 

جئنا من كل اأمه ب�ضهيد وجئنا بك على هوؤلء �ضهيداً( 

البخاري  َتذِرَفاِن« رواه  َعيَناُه  فاإَذا  الآَن  فقاَل »ح�ضُبَك 

وم�ضلم. 

ِخرِي ر�ضي اهلل عنه قاَل: اأتيُت ر�ضوَل  عن عبِداهلِل بِن ال�ضِّ

اهلِل �ضلى اهلل عليه و�ضلم وُهو َي�ضلِي وجَلوِفِه اأزيٌز كاأزيِز 

امِلرَجِل مَن الُبَكاِء. حديث �ضحيح رواه اأبو داود والرتمذي 

يف ال�ضمائل باإ�ضناد �ضحيح.

َعائ�ضَة ر�ضي اهلل  َعلى  »َقراأُت  قاَل م�ضُروٌق رحمه اهلل: 

ال�ضموم(  عذاب  ووقانا  علينا  اهلل  )فمنَّ  الآيَة:  هذه  عنها 

ُموم». َفبكْت، وَقالْت:« رِبّ ُمَنّ وِقني َعذاَب ال�ضَّ

وَقراأَ رُجٌل عنَد ُعمَر بِن عبِدالَعزيِز رحمه اهلل وُهو اأمرٌي 

دعو  مقرنني  �ضيقاً  مكاناً  منها  األقوا  )واإذا  املَدينِة:  َعلى 

هنالك ثبورا(

ِمن  فقاَم  َن�ضيُجُه.  وَعال  ُبكاوؤُُه،  َغلَبه  َحتى  َفبًكى   

َق النَّا�ُس«. جمِل�ضِه، َفدَخَل َبيَتُه، وَتفَرّ

»اْقراأ«  لبِنِه:  اهلل  رحمه  عبِدالَعزيِز  بُن  ُعمُر  وقاَل 

َبلَغ:  اإذا  َحتى  فقراأَ،  )قاف(  قاَل:�َضورة:  اأْقراأ«؟  فَقال:»َما 

َيا ُبني«  )وجاءت �ضكرة املوت باحلق( َبكى ُثم قاَل: »اْقراأ 

قال: َما اأْقراأ؟ قاَل: �َضورَة اٱ )قاف( َحتى اإذا َبلَغ ِذكَر املوِت 

َبَكى اأي�ضاً ُبكاًء �َضديًدا. َففعَل ذلَك ِمراًرا».

ُبكاًء  فيِه  ماَت  الِذي  َمر�ضِه  َعبِداهلِل يف  بُن  َعامُر  وَبَكى 

�َضِديًدا، َفقيَل لُه:»َما ُيبكيَك َيا اأَبا عبِداهلِل؟« قاَل: اأيٌة يِف ِكتاِب 

اهلِل: )اإمنا يتقبل اهلل من املتقني(. 

كاَن اأُبو َجعفِر الَقارِئ َيقوُل يِف جوِف اللّيِل وُهو َيبكِي.

عنُه  وُيذِهُب  القلَب،   ُ ُيلنيِّ َتعاىل  اهلِل  َخ�ضيِة  ِمن  الُبكاُء 

اأدَراَنه، قاَل َيزيُد بُن َمي�ضرَة رحمه اهلل:»ُبكاٌء ِمن َخ�ضيِة اهلِل 

َتَعاىل، ُتطِفئ الدَّمعُة ِمنُه اأمَثال الُبحوِر ِمن النَّاِر«.

 وقاَل َكعُب الأَحَبار رحمه اهلل:»لأْن اأبِكي ِمن َخ�ضيِة اهلِل 

َفَت�ضيَل ُدموِعي َعلى وجَنتيَّ اأَحبُّ اإيلَّ ِمن اأْن اأَت�ضدََّق ِبوزيِن 

َذهًبا«.

اهلل:»اجَتمَع  رحمه  الِفَرْبِرّي  ُيو�ضٍف  بُن  ُممَّد  وقاَل 

رحمه  ِعيا�ٍس  بِن  الُف�ضيِل  َباِب  على  احَلديِث  اأ�ضَحاُب 

َترُجف  وحْليُته  َيبكي  وُهو  ٍة  ُكوَّ مْن  َعليِهم  لََع  فاطَّ اهلل، 

َهذا  لي�َس  وْيَحُكم  الِة،  بال�ضّ َعليُكم  بالُقراآِن  َفقاَل:»َعليُكم 

ٍع وا�ضِتكاَنة وُدعاٍء  ا ُهو َزماُن ُبكاٍء وَت�ضرُّ َزماُن َحديِث، اإمنَّ

كُدعاِء الَغرِيق«.

عمر احلمر

�سباق يف احلب

وابن  والن�سائي  داود  واأبو  اأحمد  الإمام  روى 

عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  عن  احلديث  ولفظ  ماجه، 

اأنها كانت مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف �سفر. 

قالت: ف�سابقته ف�سبقته على رجلي، فلما حملت اللحم 

ويف  ال�سبقة«،  بتلك  »هذه  فقال:  ف�سبقني.  �سابقته 

ف�سبقته،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سابقني  لفظ: 

فلبثنا حتى اإذا اأرهقني اللحم �سابقني ف�سبقني. فقال: 

»هذه بتلك«

وهذا منه �سلى اهلل عليه و�سلم من ح�سن خلقه 

مع اأهله، ومالطفته لهم، وح�سن املعا�سرة

اإدخال  وفيه  الأقدام..  على  امل�سابقة  جواز  وفيه 

الرجل ال�سرور على زوجته مبا يوؤن�سها..

اأ�سرب فاأناوله النبي �سلى  حلديث عائ�سة: كنت 

اهلل عليه و�سلم في�سع فاه على مو�سع يّف،

»حمرياء«  عائ�سة  زوجته  ينادي  النبي  كان 

و»عائ�ش«

املعا�سرة احل�سنة من  تلك  للزوجة، هو  اأول حق 

تعاىل:  اهلل  قول  هذا من خالل  ويت�سح  الزوج،  قبل 

)وعا�سروهن باملعروف(،«الن�ساء: 19

التنزه مع الزوجة ليالً: كان النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم اذا كان بالليل �سار مع عائ�سة يتحدث. رواه 

البخارى

ت�ستغرب اأحيانا من تعامل البع�ش داخل بيوتهم 

ي�سحك  ال�سدقاء  ومع  العمل  يف  زوجاتهم..  مع 

وينكت ومايف اجمل منه.. طيب لي�ش يف البيت ينقلب 

حالك؟ لي�ش يف البيت دائما مك�سر وكاأنك �سام ريحة 

ريحة غلط..

هذا الفعل مل يكن من هدي النبي الذي كان ي�سابق 

زوجاته على الأقدام كما ذكرنا يف احلديث

يف  النبي  ب�سنة  القتداء  عن  يبحث  من  كل  اىل 

بيته.. هكذا كان فعله مع زوجاته..

د. دلل ال�سروقي

�ضارة جنيب:

قالت الباحثة يف الرتاث ال�ضعبي د. دلل ال�ضروقي 

تتخلل  التي  والفعاليات  الربامج  من  العديد  هناك  اإن 

الإفطار  مدفع  م�ضاهدة  بينها  من  املبارك،  رم�ضان  �ضهر 

بالقرب من ال�ضاحل، وتوزيع الأكل على اجلريان والذي 

املغرب،  اأذان  قبل  دقائق  وحتى  الع�ضر  من  ميتد  كان 

ويعطى الأبن اأو البنة املف�ضلني مهمة التوزيع.

ويف برنامج »م�ضاهد و�ضاهد- ذاكرة رم�ضان« الذي 

التكافل  نظام  اأن  اإىل  اأ�ضارت  املنامة«،  »حكاية  تقدمه 

�ضهر  خالل  �ضوره  اأجمل  يف  يتجلى  كان  الجتماعي 

رم�ضان، ويتم توزيع الأطعمة على الفقراء وكبار ال�ضن 

الذين ي�ضكنون لوحدهم والأرامل.

وتابعت:»ت�ضكل الغبقات �ضرورة يف �ضهر رم�ضان، 

وكانت غالًبا عبارة عن العي�س املحمر وال�ضمك ال�ضايف، 

واأ�ضل  م�ضاًء،   11 ال�ضاعة  بعد  الغبقة  وجبة  وتوؤكل 

يف  الأكل  ومعناه  غبوق،  م�ضطلح  من  م�ضتق  الكلمة 

ال�ضحر وكانت الغبقات اأكرث انت�ضاًرا بني الرجال الذين 

يدعون اأ�ضدقائهم للبيوت.

هناك  اأن  اأو�ضحت  بالقرقاعون،  يتعلق  وفيما 

تردد  اإذ  املنا�ضبة،  هذه  يف  ترديدهما  يتم  اأهزوجتني 

بني  ال�ضيام،  يا  هو  عليكم،  عادت  قرقاعون،  الفتيات 

بينما  ولدكم،  تخلي  ياهلل  ياهلل  وياهلل  ورمي�ضان،  ق�ضرّي 

وبا�ضتخدام  القوي،  باإيقاعها  تتميز  الأولد  اأهزوجة 

الطبل اأو علبة نيدو فارغة مغطاة بجلدة، ويرددون �ضلم 

الناي  على  عازف  ويرافقهم  لمه،  وخله  ياهلل..  ولدهم 

والذي كان يعرف باملا�ضول.

واأو�ضحت: كانت الفتيات يكتفني بالكي�س امل�ضنوع 

جلمع  عربة  خلفهم  الأولد  يجر  بينما  القما�س،  من 

النقود مع  العائالت ت�ضع قطًعا من  احللويات، وكانت 

القرقاعون، وبعد النتهاء والعودة اإىل البيت يتم ف�ضل 

الفول ال�ضوداين عن »البيدان»« و»القناطي« ويو�ضع كل 

منها على حده.

اأن من ال�ضور القدمية كان الأهايل يف  اإىل  واأ�ضارت 

يوم القرقاعون يفر�ضون »مّدة« من اخلو�س، ويقومون 

ويذهبون  ال�ضو�س،  اأو  الأو�ضاخ  من  املك�ضرات  بتنظيف 

لل�ضوق ل�ضراء ما يزيدونه على »القرقاعون« كالعلكة اأو 

النارجيل، حتى يكون قرقاعونهم متميًزا، لفتة  حلوى 

اإىل اأن قرقاعون الأطفال حديثي الولدة كان يو�ضع يف 

اإناء خا�س ويتم تخ�ضي�ضه لهم، اإذ يقال هذا قرقاعون 

فالن، وقد تطورت هذه العادة ب�ضكل مبالغ فيه. 

القرقاعون،  اإحياء  يف  الطائفتان  ت�ضرتك  وتابعت: 

مل�ضجد  نذهب  كنا  �ضعبان(  )ن�ضف  النا�ضفة  ويف 

اأم البنني لأن الن�ضاء الكبار يوزعون  اخلواجة وم�ضجد 

النقود من فئة »الربية« اأو »ن�ضف ربية« من دون تفرقة.

كلمة  اأ�ضل  باأن  يعتقد  البع�س  اأن  واأو�ضحت 

قرقاعون هي »غرق فرعون«، ولكن اآخرين يرجحون اأن 

معنى الكلمة جاء من قرقعة الباب، كما يختلف امل�ضمى 

يف دول اخلليج، وتختلف اأ�ضاليب الحتفال والأهازيج، 

اأبوابهم  البيت  اأهايل  اأنه حني يغلق  اإل  الإ�ضارة  وجتدر 

ويغنون  الباب  يطرقون  الأطفال  كان  البحرين  يف 

»قريق�ضون جدتكم اأم القرون«، فيما يغني العمانيون يف 

مثل هذه احلالت »كربيتو كربيتو، قدام بيتكم عفريتو«. 

واأ�ضارت ال�ضروقي اإىل اأن هناك اأهازيج كان ين�ضدها 

الأطفال يف �ضهر رم�ضان املبارك اإل اأنها مل تعد معروفة 

ال�ضماء  يف  انته  اهلل،  هلّك  هالل  »يا  اأن�ضودة  مثل  الآن 

واحنا يف اأر�س اهلل«، وهذه الأهزوجة اأكرث انت�ضاًرا بني 

الفتيات. وثمة اأطفال يغنون اإىل جانب امل�ضجد للموؤذن 

وترا  باعه،  باعه  يواعه  ال�ضيام  ترا  اأذِّن،  ماأذن  يا  اأذن 

اجنان  اهلل  من  اأخاف  ما  لو  باعه،  باعه  �ضباعه  الفطار 

قلبتج كردية. 

وقالت:»كان ال�ضنة ي�ضاركون يف مواكب عزاء وفاة 

الإمام علي بن اأبي طالب، وين�ضم ال�ضيعة للم�ضاركة يف 

التعاي�س  حالة  يعك�س  مما  والقيام  والرتاويح  الوداع 

والن�ضجام«.

يبداأ  رم�ضان،  ليلة 27  من  ابتداء  اأنه  اإىل  واأ�ضارت 

يغنون  وهم  م�ضًيا  ال�ضوارع  النا�س  وجتوب  »الوداع« 

وي�ضفقون من بعد النتهاء من الرتاويح وحتى اقرتاب 

موعد ال�ضحور، ثم يعودون لبيوتهم.

التكافل االجتماعي والتعاي�ش يتجلى يف اأجمل �سوره.. ال�سروقي:

منا�سبات دينية وفعاليات اجتماعية تتخلل �سهر رم�سان الكرمي 

اال�ست�سارية عبدالكرمي يف اللقاء الرم�ساين لـ»اأ�سدقاء ال�سّحة«:

ن�سجع الن�ساء احلوامل واملر�سعات على التطعيم �سد كورونا

يف  واملر�ضعات  احلوامل  الن�ضاء  ح�ضول  اأهمية  ال�ضحة«  اأ�ضدقاء  »جمعية  اأكدت 

البحرين على اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا، واأن اللقاحات لي�ضت اآمنة وفعالة للن�ضاء 

احلوامل واملر�ضعات فح�ضب، بل قد توفر اأي�ضا بع�س احلماية لأطفالهن.

جاء ذلك خالل ندوة نظمتها اجلمعية �ضمن برناجمها الرم�ضاين »ال�ضحة تليق بي« 

الطبي ع�ضو  ال�ضلمانية  الن�ضاء والولدة يف جممع  اأمرا�س  ا�ضت�ضارية  فيها  ا�ضت�ضافت 

جمعية اأ�ضدقاء ال�ضحة الدكتورة نعيمة عبدالكرمي وحاورتها رئي�ضة اجلمعية الدكتورة 

كوثر ممد العيد.

ون�ضحت الدكتورة عبدالكرمي الن�ضاء احلوامل بتلقي اللقاح يف الوقت نف�ضه مع باقي 

ال�ضكان، وقالت اإننا نقي�س فوائد اخذ اللقاح من عدمه على �ضحة املراة وجنينها وقد اثبت 

ان الفائدة اكرث من ال�ضرر يف حال اخذ اللقاح للمراأة احلامل واملر�ضع، وقالت اإنه رغم اأن 

الن�ضاء احلوامل اأو املر�ضعات مل يتم ت�ضمينهن يف التجارب ال�ضريرية الأولية للقاحات، 

اإل اأن املرحلة الراهنة اأثبتت اأن اللقاحات اآمنة بالن�ضبة لهن.

وا�ضتعر�ضت الدكتورة عبدالكرمي درا�ضات تقول اإن نحو 90 األف امراأة حامل تلقت 

اللقاح ومل ترث اأي خماوف تتعلق بال�ضالمة وال�ضحة.

الن�ضاء احلوامل واملر�ضعات  اأج�ضاد  الأج�ضام امل�ضادة يف  اأن م�ضتويات  اإىل  ولفتت 

للتطعيمات خفيفة ومماثلة  الآثار اجلانبية  اأن  واأ�ضافت  الفئات،  باقي  ذاتها عند  كانت 

لتلك التي تعاين منها الن�ضاء غري احلوامل، مبا يف ذلك الأمل يف موقع احلقن وبع�س اآلم 

الع�ضالت وال�ضداع واحلمى والق�ضعريرة.

وتاأتي هذه الندوة يف اإطار برنامج �ضحي توعوي اأطلقته جمعية اأ�ضدقاء ال�ضحة 

حتت عنوان »ال�ضحة تليق بي« برعاية من �ضركة ممد جالل واأولده حيث يتم عقده 

عرب تطبيق زووم ومواقع التوا�ضل الجتماعي، وذلك يف اإطار اجلهود الوطنية لتعزيز 

الوعي ال�ضحي على مدار العام ويف �ضهر رم�ضان الكرمي ب�ضكل خا�س، ومواكبة تزايد 

اهتمام ال�ضكان يف مملكة البحرين مبوا�ضيع ال�ضحة العامة يف ظل جائحة كوفيد-19، 

مب�ضاركة  �ضبت  يوم  كل  م�ضاء  توعوية  حوارية  ندوات  اإقامة  يف  الربنامج  وي�ضتمر 

الع�ضرات من الأطباء والأخ�ضائيني واملتحدثني يف ق�ضايا ال�ضحة العامة والتخ�ض�ضية 

وامل�ضائل ذات ال�ضلة، من بينها ال�ضيام لدى كل من مر�ضى ال�ضكري والقلب واملفا�ضل 

وغريها، اإ�ضافة اإىل �ضحة الفم والأ�ضنان، والأدوية يف رم�ضان، ال�ضحة النف�ضية يف ظل 

اللتزام بالإجراءات الحرتازية.



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

الأربعاء 16 رم�شان  1442 ـ العدد 11708 

20 صفحة 210 فلوس

@ghathami

املهمة وال�شاملة تتطلّب  الت�شريعات والقوانني  بع�ض 

جميع  راأي  اأخذ  وا�شتكمال  التاأين  النيابية  اللجان  من 

ت�شمن  التي  بال�شورة  القانون  ليخرج  املعنية،  اجلهات 

جميع  و�شد  للم�شتجّدات  ومواكبته  و�شموليته،  تكامله 

الثغرات.

�شرنا نحكم على عقل ال�شخ�ض من كمامته.. 

من اأتقنها ك�شب االحرتام، ومن مل يتقنها �شددت 

عنه.
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من  يغادرون  يابانًيا  مهاجًرا   780 اأول   -  1908

ميناء ك�به اإىل الربازيل.

 1926 - اأحمد نامي بك يت�ىلىّ رئا�شة �ش�ريا.

ت�فيق  يكلىّف  الأول  في�شل  العراق  ملك   -  1929 

تعيني  عقب  وذلك  جديدة،  وزارة  بت�شكيل  ال�ش�يدي 

كلربت كالينت مندوًبا بريطانًيا �شامًيا يف العراق.

عدم  ميثاق  اإلغاء  يعلن  هتلر  اأدولف   -  1939  

العتداء الذي �شبق اأن وقعه مع ب�لندا.

 1945 - اإعدام الزعيم الإيطايل بينيت� م��ش�ليني 

يف  لإيطاليا  اخلا�شرة  قيادته  بعد  بالر�شا�ص  رمًيا 

احلرب العاملية الثانية.

 1952 - نهاية الحتالل الأمريكي لليابان بت�قيع 

معاهدة ال�شالم مع اليابان يف �شان فران�شي�شك�.

 1993 - اخلط�ط اجل�ية الأمريكية ت�شمح لأول 

مرة يف تاريخها للمراأة بقيادة طائراتها.

مبنا�شبة مرور 10 �شنوات على تاأ�شي�ض دار اأزيائه، قّرر امل�شمم رامي قا�شي اأن يقّدم جمموعة من الت�شاميم الراقية للربيع 

وال�شيف تتاألّف من 10 اإطالالت فقط. وقد اأراد لهذه املجموعة اأن ت�شّكل ا�شتعادة لعقد من التجريب والتطّور واالبتكار، جعلت 

من ا�شمه يتاألّق مبجال �شناعة املو�شة يف جمتمعاتنا العربية وعلى الب�شاط االأحمر الأ�شهر املهرجانات العاملية.

ال�سيطرة على مت�ساح يتجّول يف ال�سعودية!
مبنطقة  ال�شع�دية  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  فرع  متكىّن 

للمركز  وت�شليمه  وحتريره  مت�شاح  على  ال�شيطرة  من  الق�شيم 

ال�طني لتنمية احلياة الفطرية مبنطقة الريا�ص، مبا�شرة بعد تداول 

ل يف مركز الهدية �شرق مدينة  مقطع فيدي� ح�ل وج�د مت�شاح يتج�ىّ

امليدانية  الفرق  الق�شيم، وذلك بعد ر�شد وحترٍّ من  بريدة مبنطقة 

بالق�شيم،  ال�زارة  لفرع  التابعة  بريدة  مبدينة  البيطرية  لل�حدة 

وبالتعاون مع اأحد امل�اطنني واجلهات الأمنية باملنطقة.

اقتناء  مينع  البيئة  نظام  اأن  ال�شع�دية  البيئة  وزارة  واأكدت 

مع  التعامل  �شيتم  اأنه  اإىل  م�شرية  املفرت�شة،  احلي�انات  وتربية 

املخالفني بالتعاون مع اجلهات الأمنية، اإذ اإن عق�بة اقتناء وتربية 

اإىل 10 �شن�ات �شجن وغرامة  املفرت�شة ت�شل  الفطرية  احلي�انات 

مالية ت�شل اإىل 30 ملي�ن ريال، بح�شب �شحيفة »عكاظ«.

افتتاح اأول طريق م�سّيد

 بالنفايات البال�ستيكية يف ال�سني

وفاة مالكم اأردين بعد اإ�سابته

 يف نزال ببطولة العامل لل�سباب

الـ52  الذكرى  يف  اجلاري،  اأبريل   22 ي�م  ُك�شف 

مت  ال�شني  يف  طريق  اأول  عن  العاملي،  الأر�ص  لي�م 

ت�شييده من اإعادة تدوير النفايات البال�شتيكية، يف حرم 

جامعة �شرق ال�شني للعل�م والتكن�ل�جيا يف �شنغهاي.

ط�له  يبلغ  الذي  الطريق،  اإجناز  يف  وا�شتخدم 

الأطفال  اعات  ر�شىّ من  كلغ   200 من  اأكرث  مرت،   300

البال�شتيكية املعاد تدويرها، وفق »�شنخ�ا«.

اإىل  البال�شتيكية  احلليب  اعات  ر�شىّ اإر�شال  ويتم 

ثم  وال�شهر،  والعجن  للفرز  التدوير  اإعادة  م�شنع 

نفايات  لإنتاج  الإ�شفلت  اإنتاج  م�شنع  اإىل  اإر�شالها  يتم 

الأ�شفلت البال�شتيكي املعدىّل مب�شاعدة تقنية حمدىّدة.

النفايات  ت�ليد  من  تقليل  على  الإجراء  هذا  ىّويعمل 

البيئية باملقارنة مع ر�شيف الأ�شفلت النقي التقليدي.

را�شد  املالكم  الأردين  ال�طني  املنتخب  لعب  ت�يف 

نزاله  لها خالل  تعر�ص  التي  الإ�شابة  اإثر  �ش�ي�شات، 

الأخري، والذي انتهى بخ�شارته بال�شربة القا�شية، ومت 

نقله للم�شت�شفى بعد نهاية املباراة التي اأقيمت قبل اأيام 

ب�شبب �ش�ء حالته ال�شحية، واأجريت له عملية جراحية 

ت�يف  لكنه  الطبي،  الإنعا�ص  اأجهزة  على  وبقي  طارئة، 

م�شاء الثنني. وكانت بعثة منتخب املالكمة الأردين اأنهت 

م�شاركتها يف البط�لة وعادت يف وقت �شابق، فيما بقي 

�ش�ي�شات قيد العالج، حلني وفاته.

وكان الحتاد الدويل للعبة، قال اإن املدعي العام يف 

مدينة كيل�شي يت�ىل التحقيق يف حادث لعب املنتخب 

الذي وقع خالل بط�لة العامل لل�شباب AIBA يف ب�لندا 

AIBA. كما اأ�شار الحتاد -يف من�ش�ر على م�قعه- اإىل 
اأن املالكم الأردين را�شد ال�ش�ي�شات ل يزال »يقاتل من 

اأجل حياته« يف امل�شت�شفى بعد تعر�شه لإ�شابة خطرية 

يف بط�لة العامل لل�شباب يف كيل�شي بب�لندا.

اأنثى طائر القطر�س اأًما للمرة الثانية يف عمر الـ70

طائر  اأنثى  و�شعت 

الأط�ل  الربي  القطر�ص 

عمًرا يف العامل، »ويزدوم«، 

امل��شم  هذا  الثاين  فرخها 

عاًما،   70 بعمر  وهي 

الربية  احلياة  ملجاأ  يف 

باأرخبيل  اأت�ل«  »ميدواي 

هاواي الذي ُيعد م�ئالً لنح� 

قطر�ص  طي�ر  من   %70

واأفاد  العامل.  »لي�شان« يف 

اأن تلك الطي�ر تع�د  علماء 

يف  اأع�شا�شها  اإىل  عام  كل 

اأكرب  داخل  للتزاوج  امللجاأ 

لطائر  العامل  يف  جمم�عة 

»ويزدوم«  واأن  القطر�ص، 

»اإكيكاماي«،  و�شريكها 

مًعا  الفراخ  يرعيان  كانا 

عام 2012.  منذ  املكان  يف 

ني�ز«  »غ�ود  م�قع  ونقل 

الأحياء  عاملة  عن  الكندي، 

احلياة  خدمة  الأمريكية يف 

بيث  والأ�شماك،  الربية 

ويزدوم  اإن  ق�لها  فلنت، 

من  كبري  عدد  مع  تزاوجت 

يبقى  وقت  ويف  الذك�ر، 

واحد  �شريك  مع  القطر�ص 

مدى احلياة، اإل اأنه قد يجد 

�شريًكا اآخر اإذا ما لزم الأمر 

وعا�شت اأنثى القطر�ص اأكرث 

من الذكر.

ي�شع  العم�م،  وعلى 

يف  واحًدا  فرًخا  القطر�ص 

ذلك،  على  وبناء  العام، 

قد  ويزدوم  تك�ن  اأن  ُيقدر 

و�شعت ما بني 30 اإىل 36 

�شغرًيا يف حياتها.

تلك  يف  يلفت  وما 

الأميال  عدد  هي  الطي�ر 

اإذ  التي تقطعها يف حياتها، 

يرجح اأن يبلغ 50 األف ميل 

كل عام لطائر قطر�ص.

الكهف »املعجزة« يبوح

 باأ�سرار جديدة تخ�س الب�سر

ك�شفت درا�شة حديثة عن اأقدم دليل للن�شاط الب�شري 

يف كهف »وندرويرك« �شحراء كالهاري بجن�ب اأفريقيا، 

وا�شم الكهف يعني باللغة املحلية »املعجزة«.

وخل�شت الدرا�شة املن�ش�رة يف دورية »ك�اتريناري 

على  مبكرة  م�ؤ�شرات  وج�د  اإىل  ريفي�ز«  �شاين�ص 

ا�شتخدام النار و�شنع الأدوات بني الب�شر يف ع�ش�ر ما 

قبل التاريخ.

اجلي�ل�جيني  من  فريق  الدرا�شة  اإجناز  على  وعمل 

القد�ص وجامعة  الآثار من اجلامعة العربية يف  وعلماء 

ت�رنت�، اإذ يق�ل امل�ؤلف الرئي�ص الربوفي�ش�ر رون �شار 

نق�ل  اأن  الآن  »ميكننا  الأر�ص:  عل�م  ه�جي  معهد  من 

اأولدوان  ي�شنع�ن  كان�ا  الب�شر  من  اأ�شالفنا  اأن  بثقة 

داخل  التاريخ(  قبل  ملا  تع�د  ب�شيطة  حجرية  )اأدوات 

كهف وندرويرك منذ 1.8 ملي�ن �شنة«.

ال�سّحة: 972 حالة 

م�سابة بكورونا وتعايف 1046

اأن  ال�شحة  اأعلنت  وزارة 

عددها  بلغ  التي  الفحو�شات 

14772، يوم اأم�ض، اأظهرت ت�شجيل 
972 حالة قائمة جديدة؛ منها 414 
حالة  و526  وافدة،  لعمالة  حالة 

ملخالطني حلاالت قائمة، و32 حالة 

تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   1046
اإىل  املتعافية  للحاالت  االإجمايل 

.162537
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 تعيين مديرين 
عاّمين في جهاز الخدمة المدنية

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم )56( لس��نة 2021 بتعيين مديرين 

عاّمين في جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعين في جهاز الخدمة المدنية بدرجة وكيل مساعد كٌل من:

1- الشيخ معاذ بن دعيج آل خليفة مديًرا عامًا للتنظيم وموازنة الوظائف.
2- السيد خليل عبدالرسول حسن مديًرا عامًا للسياسات واألجور.

المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

 مرسوم ملكي بإعادة 
تشكيل مجلس أمناء كلية 

»بوليتكنك البحرين«
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه مرسوم رقم )55( لسنة 2021 بإعادة 
تش��كيل مجل��س أمناء كلي��ة البحري��ن التقنية 

)بوليتكنك البحرين(، جاء فيه:
 المادة األولى:

ُيعاد تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التقنية 
)بوليتكنك البحرين( برئاس��ة الس��يد وائل بن 

ناصر المبارك، وعضوية كٍل من:
1- السيد علي حسن أحمد سلمان البقالي.

2- الش��يخ محم��د ب��ن خليف��ة بن س��لمان آل 
خليفة.

3- السيدة تاال عبدالرحمن فخرو.
4- السيد يوسف فاروق المؤيد.

5- السيد أحمد سامي التاجر.
6- السيد محمد سلمان العرادي.

7- السيد إبراهيم علي بورشيد.
وتك��ون م��دة عضوية رئي��س المجل��س وأول 
أربعة أعضاء أربع س��نوات، وتكون مدة عضوية 

باقي األعضاء ثالث سنوات.
المادة الثانية:

على رئيس مجل��س الوزراء وال��وزراء -كٌل فيما 
يخص��ه- تنفيذ هذا المرس��وم، وُيعمل به من 

تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

 تعيين وكيلين 
مساعَدين في وزارة المالية 

واالقتصاد الوطني
صدر ع��ن حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم 
)57( لسنة 2021 بتعيين وكيلين مساعَدين في وزارة المالية 

واالقتصاد الوطني، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعين في وزارة المالية واالقتصاد الوطني، كٌل من:
1- السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق وكياًل مساعدًا للسياسات 

المالية والميزانية.
2- السيد مبارك نبيل مطر وكياًل مساعدًا للعمليات المالية.

المادة الثانية:
عل��ى وزير المالي��ة واالقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرس��وم، 

وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

الملك يهنئ رئيس جنوب 
إفريقيا بذكرى يوم الحرية

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة 
الرئيس س��يريل راماف��وزا رئيس جمهورية جن���وب إفريقي�ا،  

بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبالده.
أعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

 الملك يهنئ رئيس 
سيراليون بذكرى االستقالل

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى حفظه اهلل ورع��اه برقي��ة تهنئة إلى 
فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
أعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

الملك يهنئ رئيس توغو 
بذكرى اليوم الوطني

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى حفظه اهلل ورع��اه برقي��ة تهنئة إلى 
فخامة الرئيس فور إيس��وزيما غناس��ينغبي رئيس جمهورية 

توغ�و، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
وأع��رب جاللته ف��ي البرقي��ة عن أطي��ب تهاني��ه وتمنياته 

لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

عاهل البالد المفدى

عبداهلل بن أحمد: الدبلوماسية في البحرين 
حققت حضورًا عالميًا في مختلف المحافل

استضاف معهد البحرين للتنمية 
السياس��ية، وكيل وزارة الخارجية 
الدكت��ور  السياس��ية،  للش��ؤون 
آل  أحم��د  ب��ن  عب��داهلل  الش��يخ 
خليفة، في ورش��ة عم��ل بعنوان 
»السياس��ة الخارجية البحرينية«، 
النس��خة  فعاليات  وذلك ضم��ن 
الثاني��ة م��ن برنام��ج مه��ارات 

سياسية.
وخالل الورش��ة، التي شارك فيها 
الوزرات  مجموعة م��ن موظف��ي 
الحكومية، وأقيمت  والمؤسسات 
ع��ن طري��ق االتصال ع��ن ُبعد، 
الخارجي��ة  وزارة  وكي��ل  تن��اول 
للش��ؤون السياس��ية ع��ددًا من 
المحاور الرئيس��ة والمتمثلة في 
ومرتكزات  بمنهجي��ة  التعري��ف 
السياسة الخارجية البحرينية على 
جميع األصعدة، وأهداف وإنجازات 
السياس��ة الخارجي��ة البحريني��ة، 
ودور المؤسس��ات الحكومية في 
دعم العالقات الدولية بالتعاون 

مع وزارة الخارجية.
وتط��رق الدكتور الش��يخ عبداهلل 
بن أحمد آل خليفة خالل الورش��ة 
ف��ي  الدبلوماس��ية  تاري��خ  إل��ى 
البحري��ن والممتد إلى خمس��ين 
عام��ًا، وما حققته الدبلوماس��ية 
البحريني��ة خالل مس��يراتها من 
إنج��ازات وما حققته من نجاحات 
ف��ي مختل��ف المحط��ات الهامة 

التي عاشتها.
وزارة  وكي��ل  اس��تعرض  كم��ا 

السياس��ية  للش��ؤون  الخارجي��ة 
الدبلوماس��ية  ش��هدته  م��ا 
البحريني��ة م��ن تط��ورات من��ذ 
التنموي��ة  المس��يرة  انط��الق 
الش��املة بقيادة حض��رة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاهل البالد المفدى، 
والمتمثلة في زيادة التفاعل مع 
الدولي��ة، وهو  القضايا  مختل��ف 
ما حقق حض��ورًا عالميًا للبحرين 
ف��ي مختل��ف المحافل، وس��اهم 
بالرؤي��ة  العال��م  تعري��ف  ف��ي 

الحضاري��ة لمملكة البحرين، وما 
تتميز به من مس��توى رفيع من 
اإلنس��ان  وحقوق  الديمقراطي��ة 

واحترام للقيم اإلنسانية.
كبيرًا  تفاعاًل  الورش��ة  وش��هدت 
بين المحاضر والمشاركين، حيث 
تم ط��رح العدي��د من األس��ئلة 
واالستفسارات المتعلقة بمحاور 
الورشة، كما تم فتح باب النقاش 

في العديد من النقاط.
جدير بالذكر أن النس��خة الثانية 
م��ن برنامج مه��ارات سياس��ية 

انطلق��ت في الس��ابع من ش��هر 
أبريل الجاري، وتهدف إلى تنمية 
في  والبحثي��ة  الفني��ة  الق��درات 
المج��ال السياس��ي والدس��توري 
إلى تطوير  إضافة  للمش��اركين، 
مهاراتهم وبما يواكب التطورات 
والدولي��ة،  والعربي��ة  المحلي��ة 
إلى جانب تعزي��ز مهاراتهم في 
واالتصال  والتف��اوض،  التحليل، 
العم��ل  يدع��م  بم��ا  السياس��ي 
ف��ي  والديمقراط��ي  السياس��ي 

البحرين.

»الصحة«: تعليق الدراسة في 
روضة كنوز واالستمرار عن ُبعد

أص��درت وزارة الصح��ة ق��رارًا يقضي بتعليق الدراس��ة في 
روض��ة كنوز ب��دءًا من أم��س الثالثاء 27 من ش��هر أبريل 
الج��اري إلى 6 من ش��هر ماي��و المقبل، عل��ى أن يتم اتخاذ 
اإلج��راءات الالزمة لمواصلة الدراس��ة لجمي��ع األطفال عن 
بعد خالل هذه الفترة، وذلك في ضوء التنس��يق المس��تمر 

مع وزارة التربية والتعليم.
ون��ّص القرار الصادر عن الوكيل المس��اعد للصحة العامة: 
»التأكي��د على أن��ه ال يعاد فتح الروض��ة إال بعد أن تتأكد 
إدارة الصحة العامة من عدم تس��جيل حاالت قائمة جديدة 
خ��الل الفترة المذكورة، والتأكد من اس��تكمال مدة العزل 
المق��ررة للحاالت القائمة ومخالطيه��م بناء على اإلجراءات 
االحترازي��ة والبروتوك��ول المتبع الصادر م��ن قبل الفريق 
الوطن��ي الطب��ي للتصدي لفي��روس كورون��ا )كوفيد�19(، 
إضاف��ة إلى انتهاء الروضة من تعقي��م كافة مرافقها قبل 
اس��تئناف الدراس��ة والتأكد من خلوها تمامًا من أي نواقل 

للعدوى، وإصدار إذن بفتحها من اإلدارة المختصة«.

 تنفيذًا للتوجيهات الملكية.. 
إعادة تصميم مسجد وقبر الشيخ أحمد الفاتح

للش��ؤون  األعل��ى  المجل��س  أك��د 
اإلس��المية وهيئة البحرين للثقافة 
واآلث��ار، أهمية التنس��يق والتعاون 
لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية 
والتكلي��ف ال��وزاري بالحف��اظ على 
مس��جد وقبر الش��يخ أحم��د الفاتح 
من خ��الل إعادة تصميم المس��جد 
واالرتقاء  بجانبه  المقبرة  وتش��جير 
بمالمح قبر الشيخ أحمد الفاتح وقبر 

الشيخ راشد بن حمد آل خليفة. 
ج��اء ذل��ك خالل اس��تقبال رئيس��ة 
الهيئة الش��يخة م��ي بنت محمد آل 
خليف��ة أمس وف��دًا م��ن المجلس 
األعلى للش��ؤون اإلس��المية ترأسه 
خال��د  للمجل��س  الع��ام  األمي��ن 
الشوملي، حيث يشّكل مسجد أحمد 
الفاتح وقبره في منطقة القضيبية 
بالمنامة ذاكرة أصيلة توّثق لسيرة 
هذه الش��خصية الوطنية التاريخية، 
حيث دف��ن فيها المغف��ور له بإذن 

اهلل عام 1795.
وت��م خ��الل اللق��اء مناقش��ة ع��دد 
م��ن القضايا المتعلقة بالمس��اجد 
الم��دن  ف��ي  والتراثي��ة  األثري��ة 
التاريخي��ة للبحرين وس��بل الحفاظ 
إحيائها واس��تعادة  عليها وإع��ادة 

دورها الوظيفي والجمالي.
وقال��ت الش��يخة مي بن��ت محمد: 

»إن حماية وصون وتأهيل المالمح 
العمرانية لمدن البحرين التاريخية 
يس��اهم في إعادة ال��دور الوظيفي 
لألماكن التاريخي��ة لتعمل كروافد 
ويحف��ظ  المجتمعي��ة  للتنمي��ة 
ج��زءًا مهمًا من المكون��ات األثرية 
والثقافية، التي تش��ّكل المس��اجد 
أح��د أه��م مالمحه��ا«، مضيفة أن 
جهود إعادة إحياء وترميم المساجد 
والجوام��ع األثري��ة تحظ��ى برعاية 
ومس��اندة س��امية دائمة من قبل 

القيادة.
وأش��ادت بالتواص��ل البن��اء ما بين 

الهيئ��ة والمجل��س، مثّمنة تعاون 
الشوملي المس��تمر مع الهيئة في 
مش��اريع الحف��اظ وإع��ادة اإلحي��اء 
للعدي��د م��ن المواق��ع التاريخي��ة 

اإلسالمية.
عل��ى  الض��وء  االجتم��اع  وألق��ى 
مشروعي مس��جد وقبر الشيخ أحمد 
الفاتح وجام��ع المهزع، حيث ينفرد 
هذان الموقع��ان بقيم وخصوصية 
إل��ى  ثقافي��ة وتاريخي��ة بالنس��بة 

مملكة البحرين.
وت��م التط��رق إل��ى آخ��ر تط��ورات 
العمل في مش��روع جام��ع المهزع، 

حي��ث تواص��ل الهيئ��ة عملها من 
أجل استعادة هوية ومالمح الجامع 
ف��ي س��وق المنام��ة القدي��م. وتم 
استعراض خطة العمل التفصيلية 
خ��الل االجتم��اع، إذ تم اس��تكمال 
أعم��ال التوثي��ق المعم��اري لكتلة 
إلى  باإلضاف��ة  الجام��ع ومحيط��ه، 
مرحل��ة التنقيب األولى للمش��روع. 
ومن المخطط أن يباش��ر الطرفان 
أعم��ال تدعي��م المح��الت التجارية 
لتهيئ��ة  المه��زع،  جام��ع  ومن��ارة 
م��ن  الثاني��ة  للمرحل��ة  الموق��ع 

التنقيب.

 عبداهلل بن أحمد: موقف ألماني 
إيجابي لتعزيز أمن المنطقة 

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون السياس��ية د. الشيخ 
عبداهلل ب��ن أحمد آل خليف��ة، أمس، مع س��فير جمهورية 
ألماني��ا االتحادية لدى البحرين كاي ثام��و بوكمان، حيث 
أش��اد بعمق العالقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين 
مملكة البحري��ن وجمهورية ألماني��ا االتحادية على كافة 

األصعدة.
وأك��د حرص مملكة البحرين على تعزي��ز عالقات التعاون 
والتنس��يق المش��ترك م��ع جمهوري��ة ألماني��ا االتحادية 
الصديقة، مثمنًا الموقف األلماني اإليجابي الساعي لتعزيز 
أمن واس��تقرار المنطقة، متمنيًا للسفير دوام التوفيق في 

مهام عمله.
بينما أعرب بوكمان عن تطلع بالده إلى اس��تمرار التعاون 
الثنائي المش��ترك مع البحرين ف��ي مختلف المجاالت، بما 
يسهم في تحقيق التطلعات المش��تركة، متمنيًا لمملكة 

البحرين دوام التقدم والنماء.
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ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا 
بتعيين مديرين في »المالية واالقتصاد الوطني«

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 
قرار رقم )23( لس��نة 2021 بتعيين مديرين في 

وزارة المالية واالقتصاد الوطني، جاء فيه:
المادة األولى

يعين ف��ي وزارة المالية واالقتص��اد الوطني كل 
من:

1- دين��ا عل��ي الغ��واص مدي��رًا إلدارة التدريب 
والتطوير اإلداري

2- لمي��س إبراهيم الحصار مدي��رًا لمكتب إدارة 
الدين العام

3- حس��ن ص��اح س��اتر مدي��رًا إلدارة عملي��ات 
التمويل

4- عل��ي جاس��م عل��ي مدي��رًا إلدارة المدفوعات 
والتحصيل

5- عب��داهلل أحم��د عبداهلل ضي��ف مدي��رًا إلدارة 

تطوير األنظمة المالية
6- رغدان صالح قاس��م عبد الرسول مديرًا إلدارة 

سياسة اإليرادات العامة
7- ليلى حس��ن أحمد علي  مدي��رًا إلدارة الموارد 

البشرية والمالية
8- الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة مديرًا 

إلدارة العاقات الدولية
9- الش��يخ راشد بن محمد آل خليفة مديرًا إلدارة 

االستثمارات الحكومية
10- فاطم��ة محم��د القحطان��ي مدي��رًا إلدارة 

الميزانية
11- إبراهيم أحمد كمال مديرًا إلدارة المشاريع

المادة الثانية:
على وزير المالية واالقتصاد الوطني تنفيذ أحكام 
هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينش��ر 

في الجريدة الرسمية.

ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا 
بتعيين مديرين في المستشفيات الحكومية

ص��در عن صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم )24( لسنة 2021 بتعيين مديرين في 

المستشفيات الحكومية، جاء فيه:
المادة األولى

يعين في المستشفيات الحكومية كل من:

- الدكتورة نور رياض علي ضيف مديرًا إلدارة العمليات والخدمات
- عبداهلل ناصر سلطان السويدي مديرًا إلدارة الموارد البشرية

المادة الثانية
عل��ى رئيس المجلس األعلى للصحة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من 

تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 ولي العهد رئيس الوزراء 
 يصدر قرارًا بتعيين مدراء 
في معهد اإلدارة العامة

صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم )26( 
لس��نة 2021 بتعيين مدراء في معه��د اإلدارة العامة، 

جاء فيه:
المادة األولى يعين في معهد اإلدارة العامة كل من:

1- يوس��ف عبداهلل أحمد بوجيري مدي��رًا إلدارة الموارد 
البشرية والمالية

2-نجم يوس��ف عيس��ى س��المين مديرًا إلدارة التعليم 
والتطوير

3-غادة محمد حسين شناعة مديرًا إلدارة التقييم
4- محم��د حس��ن الس��باع مدي��رًا إلدارة االستش��ارات 

والبحوث
5- عايدة علي بن رجب مديرًا إلدارة تطوير األعمال

المادة الثانية
عل��ى مدير عام معهد اإلدارة العام��ة تنفيذ أحكام هذا 
القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة 

الرسمية.

 ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا 
بتعيين مديرين في مراكز الرعاية الصحية األولية

صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء ق��رار رق��م )25( لس��نة 2021 بتعيين 
مديري��ن في مراكز الرعاية الصحية األولية، جاء 

فيه:

المادة األولى
ُيعين في مراكز الرعاية الصحية األولية كل من:

1-  محم��د خلي��ل إبراهيم أحمد  مدي��رًا إلدارة 
العمليات والخدمات

2- يوس��ف عبدالعزيز عبدالغفار العلوي  مديرًا 

إلدارة الموارد البشرية
المادة الثانية

على رئيس المجلس األعلى للصحة تنفيذ أحكام 
هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر 

في الجريدة الرسمية.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

 »التنسيقية« تستعرض الموضوعات 
المتصلة بفرق عمل خفض النفقات التشغيلية

ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس الوزراء أمس اجتماع اللجنة التنسيقية ال�378 والذي عقد عن بعد.

واس��تعرضت اللجن��ة الموضوعات المتصل��ة بفرق عمل خف��ض النفقات 

التش��غيلية ومقت��رح بمواصلة تطويرها، كما اطلع��ت على مقترح الهيكل 
التنظيم��ي للخدمات الحكومية المش��تركة لتقني��ة المعلومات، إلى جانب 

مناقشتها آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد19(.

انطالق تصفيات جائزة األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة القرآنية

انطلق��ت تصفيات جائزة صاحب الس��مو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة القرآنية في 24 أبريل الجاري 
بمش��اركة 566 مشاركًا ومش��اركًة في 4 فروع للجائزة، 
والمقامة برعاية كريمة من س��مو الش��يخة لولوة بنت 
خليفة بن س��لمان آل خليفة، وبتنظيم من جمعية النور 
للبر. وأوضحت رئيس��ة جمعية النور للبر رئيس��ة اللجنة 
الدائمة للجائزة الش��يخة لمياء بنت محمد بن خليفة آل 
خليفة أن تصفيات الجائزة تش��هد تنافسًا راقيًا ومميزًا 
بين المتس��ابقين والمتس��ابقات الذي��ن قدموا نماذج 
مش��رفة من حفظ الق��رآن الكريم وتاوت��ه، حيث تبدأ 
منافس��ات الجائ��زة من بع��د صاة التراوي��ح بواقع 61 
متس��ابقًا يوميًا عبر تقنية االتص��ال المرئي، نظرًا إلى 

اإلجراءات االحترازية من فيروس كورونا.
وبينت أن لجان التحكي��م تضم نخبة من المتخصصين 
ف��ي القرآن الكري��م وتجوي��ده، حيث يرأس أف��رع لجنة 
التحكيم للذكور كل من الش��يخ جعفر العباسي، والشيخ 
ولي��د جناحي، والش��يخ محم��د الصنوي، والش��يخ ماجد 
البلوش��ي وعضوية كل م��ن الش��يخ عبدالرحيم محمد، 
والش��يخ مصعب ش��ريف، والش��يخ مصع��ب البوعركي، 

والشيخ عيسى المحميد.
أما ف��ي لجنة التحكيم لإلن��اث فتترأس أف��رع التحكيم 
كل م��ن مريم زينل، وس��هيلة عب��داهلل، وبتول حمدان، 
وعضوية كل من مريم التميمي، وإيمان الياس��ي ووفاء 

المضحي.
وأكدت الشيخة لمياء فخرها واعتزازها باحتضان جمعية 
النور للبر الجائزة العظيمة في أهدافها ورعايتها للقرآن 
الكري��م، والعزيزة لحملها اس��م المغفور ل��ه بإذن اهلل 
تعالى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليف��ة رحمه اهلل، داعيًة اهلل أن يوفق الجميع لخدمة 

القرآن الكريم وخدمة البحرين.

 لجنة دراسة االستجابة للكوارث:
 االستفادة من النظم اإللكترونية لمواجهة األزمات

تنفي��ذا لقرار اللجن��ة الوطنية لمواجه��ة الكوارث 
ف��ي اجتماعها األخير برئاس��ة رئيس األمن العام 
الفريق طارق بن حس��ن الحس��ن، بتش��كيل لجنة 
عم��ل لدراس��ة وتقيي��م الوضع العام لاس��تجابة 
الوطني��ة للكوارث، عقدت اللجن��ة اجتماعها األول 
عب��ر تقنية االتص��ال المرئي، برئاس��ة مدير عام 
اإلدارة العامة للدف��اع المدني العميد علي محمد 

الحوطي.
وبحث��ت اللجنة، آلية تحدي��ث المصفوفة الوطنية 
واالس��تفادة م��ن النظ��م اإللكترونية ف��ي مجال 
مواجهة األزم��ات والكوارث، والعم��ل على تطوير 
آلية تحدي��ث الخطط الداخلي��ة الخاصة بالجهات 
المعنية بما يضمن مرور كافة المعلومات بمرحلة 
التقييم والمراجعة للوقوف على نقاط التحس��ين 
المطلوبة لارتق��اء بالعمل، باإلضافة إلى صياغة 
اإلطار العام لاس��تجابة الوطنية ومراجعة الدليل 

االسترشادي لتفعيل مراكز اإليواء.

 السفير السوداني
  يستعرض القوة الناعمة

بـ»مجلس السفراء«

عقدت أم��س الجلس��ة الرابعة م��ن برنام��ج »مجلس 
الس��فراء«، عب��ر االتص��ال اإللكترون��ي المرئ��ي، الذي 
تنظمه أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراس��ات 
الدبلوماس��ية، بمش��اركة س��فير جمهورية الس��ودان 
الش��قيقة لدى مملكة البحرين إبراهيم الحسن، وبإدارة 
المدي��ر التنفيذي لألكاديمي��ة د. الش��يخة منيرة بنت 
خليف��ة بن حم��د آل خليف��ة، وبحضور منتس��بي وزارة 

الخارجية.
وقدم الحس��ن خال الجلس��ة محاضرة تطرق فيها إلى 
مفهوم القوة الناعمة، مشيرًا إلى أن القوة الناعمة هي 
الق��درة على تش��كيل تفضيات اآلخري��ن والقدرة على 
الجذب من خال استخدام الموارد واإلمكانات، وذلك في 
مقابل القوة العس��كرية أو الخشنة. واستعرض التطور 
التاريخ��ي والفك��ري لهذا المفه��وم في إط��ار العلوم 
السياس��ية والعاقات الدولية، موضح��ًا أن موارد القوة 
الناعم��ة هي الثقافة، والقيم السياس��ية، والسياس��ات 
الخارجي��ة. كما نوه الس��فير ب��دور الق��وة الناعمة في 

الصراعات الحدودية بين الدول.
ووجه الس��فير الس��وداني الش��كر إلى وزير الخارجية د. 
عبداللطي��ف الزيان��ي، والمدير التنفي��ذي لألكاديمية، 
على إتاحة هذه الفرصة للمش��اركة ف��ي هذا المجلس 
المب��ارك، مق��درًا الجه��د المب��ذول ف��ي اإلع��داد لهذا 

البرنامج المتميز.
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 ولي العهد رئيس الوزراء 
يترأس اجتماع »العليا للثروات الطبيعية«

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، االجتماع السادس والعشرين للجنة العليا للطاقة والثروات 
الطبيعية الذي عقد عن ُبعد.

المؤيد: برامج »األعلى للمرأة« 
مستمرة رغم تداعيات »كورونا«

أكد مستش��ار شؤون األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة، عز 
الدين المؤيد، تواصل برامج ونش��اطات المجلس رغم تداعيات 
جائح��ة كورونا من خ��الل اس��تغالل التطبيق��ات التكنولوجية 
الحديثة والعمل ع��ن بعد، وبما يحقق تنفي��ذ مفردات الخطة 
الوطنية لنهوض الم��رأة البحرينية وتعزيز حضور المرأة كونها 
شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية التي تعيشها البحرين.

ج��اء ذلك في أول��ى فعاليات برنام��ج الوعي السياس��ي٣؛ الذي 
ينظمه معهد البحرين للتنمية السياس��ية، حيث تناول المؤيد 
ع��ددًا م��ن المح��اور الرئيس��ة مس��تعرضًا بدايات المش��اركة 
السياس��ية للمرأة البحرينية، وجهود المجل��س األعلى في دعم 
مش��اركة المرأة، والم��رأة البحرينية واالتفاقي��ات والمنظمات 
اإلقليمية والدولية؛ إضافة إلى عرض نماذج ألبرز ما تحقق على 

صعيد التشريعات ومشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.
وأك��د المستش��ار المؤيد على م��ا يوليه المجلس م��ن أهمية 
لملف االس��تقرار األس��ري الذي يعد أحد المحاور الرئيسة ضمن 
الخطة الوطني��ة لنهوض المرأة البحريني��ة ويرصد العديد من 
المؤش��رات؛ مضيف��ًا أن مركز دع��م المرأة، والذي ب��دأ بوحدة 
تلقي الش��كاوى عام 2004، يق��دم اليوم الكثير م��ن الخدمات 
والتسهيالت عبر رصد احتياجات المرأة، ومن بينها االستشارات 
األس��ري  باالس��تقرار  العالق��ة  ذات  واالجتماعي��ة  القانوني��ة 
والتعريف بحق��وق المرأة وواجباتها، إلى جانب خدمة اإلرش��اد 
والتوجي��ه وبرامج التوعية والتثقيف المس��تمرة للمقبلين على 

الزواج من الجنسين.
وأش��ار إلى البرام��ج التوعوية التي يقدمها المجلس في س��بيل 
تنمي��ة المه��ارات والق��درات للراغبات في ممارس��ة األنش��طة 
االقتصادي��ة والدخ��ول في مج��ال ري��ادة األعمال، إل��ى جانب 
توفي��ر الحاضنات االقتصادي��ة والمحافظ المالي��ة التي تقدم 
التس��هيالت التمويلية ببعض المميزات واألرباح المكفولة من 
قبل مؤسس��ات الدعم والتمويل مثل صن��دوق العمل )تمكين( 

وبنك البحرين للتنمية وغيره.
وخالل المحاضرة أشاد المؤيد بالشراكة االستراتيجية القائمة 
بين المجلس األعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية، 
كمؤسس��ة وطنية متخصصة في التأهيل والتدريب في مجاالت 
تنمي��ة الوعي السياس��ي، إلى جانب ش��راكات متعددة مع عدد 
من المؤسس��ات الرس��مية مثل السلطة التش��ريعية والسلطة 
التنفيذي��ة باعتبارهم ش��ركاء وحلفاء معنيي��ن بتنفيذ الخطة 
الوطنية، منوهًا بمبادرة العديد من مؤسس��ات القطاع الخاص 
بإنش��اء لجان تكافؤ الف��رص تحقيقًا أله��داف الخطة الوطنية 

للنهوض بالمرأة.
جدي��ر بالذك��ر أن المحاض��رة الثاني��ة م��ن برنام��ج الوع��ي 
السياس��ي س��تقام يوم األحد المقبل بمحاضرة ح��ول »البحوث 
والدراسات أس��اس التنمية الش��املة«، ويقدمها الدكتور حمد 
إبراهي��م العبداهلل، المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراس��ات 
االس��تراتيجية والدولي��ة والطاق��ة )دراس��ات(، حي��ث إن ب��اب 
المش��اركة ال يزال متاح��ًا للجمهور عبر التس��جيل على الموقع 

.)bipd.org( اإللكتروني للمعهد

 »Wood Mackenzie« ميرزا يبحث مع
 التعاون في استراتيجيات 

التحول للطاقة النظيفة

ناق��ش رئيس هيئة الطاقة المس��تدامة عبدالحس��ين ميرزا، خالل 
 Wood Mackenzie عقده اجتماعًا مرئيًا عن ُبعد مع وفد من شركة
برئاس��ة مدير قطاع االستشارات بالشركة ش��ذى الوردي، مجاالت 
التع��اون بين الهيئة والش��ركة فيما يتعلق بالتح��ول إلى الطاقة 
النظيفة باإلضافة إلى ما تتطلع له هيئة الطاقة المس��تدامة من 
تحقيق��ه فيما يتعلق بالوف��اء بالتزامات البحري��ن لما نصت عليه 

اتفاقية باريس للمناخ وتعزيز دور الهيئة في هذا الجانب.
 وخالل اللقاء، قدم ميرزا للحضور عرضًا مرئيًا اشتمل على اإلنجازات 
التي تحققت في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والش��وط 
الكبير الذي قطعت��ه المملكة في تحقيق األهداف الوطنية للطاقة 
المتجددة وكفاءة الطاقة، وهو ما يترجم اهتمام القيادة الرش��يدة 
بتشجيع االستفادة من الطاقة النظيفة وتفعيل استخداماتها من 

أجل تعزيز مبادئ التنمية الشاملة.
م��ن جانبه��م، أب��دى وف��د ش��ركة Wood Mackenzie رغبته��م 
ف��ي تأس��يس عالقة تعاون مش��ترك بينه��م وبين هيئ��ة الطاقة 
المس��تدامة والس��بل المتاحة للمساهمة في المش��اريع القائمة 
والمس��تقبلية في الطاق��ة النظيفة وكفاءة الطاق��ة، معربين عن 
ش��كرهم وتقديرهم لميرزا والمس��ؤولين بالهيئ��ة على الترحيب 
والحفاوة وإبداء كل التعاون في المسائل ذات االهتمام المشترك، 
مشيدين بما وصلت إليه المملكة من تقدم محرز في مجال الطاقة 

المستدامة.

الهند تشكر البحرين 
على دعمها لمواجهة »كورونا«

قدمت جمهورية الهند الصديقة شكرها لما قدمته مملكة البحرين 
م��ن تضامن ودع��م لها في مواجهة ما تمر ب��ه من ظروف صحية 

نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا )كوفيد19(.
وفي بيان للحكومة الهندية نقلته س��فارتها ف��ي المنامة، أعربت 
ع��ن تقديرها قرار مجلس الوزراء إرس��ال معدات طبية وأكس��جين 
للهند لمس��اندتها في التعامل مع تداعي��ات الجائحة، معبرة عن 
االمتن��ان لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المفدى، وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، على الوقوف مع 

الهند من خالل هذه المبادرة.
وأش��ار البي��ان إل��ى التعاون المس��تمر بي��ن البلدي��ن الصديقين 
للتعامل مع الجائحة في إطار العالقات التاريخية الوطيدة بينهما، 
مؤكدًا التزام الهن��د بمواصلة تعزيز التع��اون الثنائي مع مملكة 

البحرين في جميع المجاالت.

البحرين قدمت إنجازات إصالحية متقدمة في الملفات الحقوقية والصحية 

 خبراء ومحللون سياسيون: قانون
 العقوبات البديلة من صميم حقوق اإلنسان

أكد خب��راء ومحلل��ون سياس��يون أن 
النج��اح دائمًا م��ا يثبت نفس��ه، وأن 
البحري��ن قدم��ت إنج��ازات إصالحية 
عالمية سواء على مسار حقوق اإلنسان 
أو على مسار جائحة »كورونا« أو مسار 
مركز اإلصالح والتأهيل، منوهين إلى 
أن قان��ون العقوب��ات البديل��ة، م��ن 

صميم حقوق اإلنسان.
وأش��اروا ف��ي برنام��ج بث��ه تلفزيون 
الجزي��رة  قن��اة  أن  إل��ى  البحري��ن، 
التضليل  القطري��ة تمتهن صناع��ة 
وطمس الحقائق، وتقدم صورة براقة 

لألكاذيب، وازدواجية في المعايير.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى 
عل��ي الع��رادي: »إن أقل م��ا توصف 
به المحاوالت األخي��رة لقناة الجزيرة 
المتعم��دة،  باإلس��اءات  القطري��ة 
أنه��ا أكاذي��ب متك��ررة ذات منهجية 
مكش��وفة ع��ن طريق ب��ث معلومات 
مضلل��ة ح��ول حق��وق اإلنس��ان في 
البحرين«، مضيفًا أن هذه المحاوالت 
تأتي ضمن السياسات القطرية التي 
حاول��ت عبر س��نوات طويل��ة، زعزعة 

األمن واالستقرار في المملكة.
وأكد أن الكل يشهد أن هناك العديد 
من اآللي��ات الوطنية المس��تقلة في 
مملك��ة البحري��ن مث��ل المؤسس��ة 
الوطني��ة لحقوق اإلنس��ان ومفوضية 
العام��ة  واألمان��ة  الس��جناء  حق��وق 
للتظلم��ات وغيرها، تقوم بممارس��ة 
دورها الرقابي على إج��راءات المراكز 

اإلصالحية.
وأع��رب العرادي ع��ن اس��تنكاره لما 
تقوم به قناة الجزيرة وأي جهة أخرى 
مأج��ورة، مؤك��دًا أن ه��ذه الجه��ات 
أصبح��ت بش��كل قاطع خ��ارج التاريخ 
وهذه المحاوالت في استهداف الوحدة 
الوطني��ة ومحاوالت تحري��ض أهالي 
الن��زالء عب��ر المعلوم��ات المغلوطة 
ل��ن تنطلي عل��ى أح��د، فالبحرينيون 
داعمون لما تحقق من إنجازات كبيرة 

في المؤسسات اإلصالحية.
رئي��س  نائ��ب  أك��د  جهت��ه،  م��ن 
المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان 
الس��ابق الدكتور عبداهلل الدرازي، أنه 
كونه من المتابعين لش��ؤون حقوق 
اإلنس��ان والتط��ورات المتعلقة بها، 
ي��رى أن ال��دور ال��ذي تقوم ب��ه قناة 
الجزي��رة القطري��ة لي��س بجديد وأن 
تش��ويه الحقائق هو ما تسعى إليه، 
وخصوص��ًا فيم��ا تبث��ه ع��ن مملكة 
البحري��ن، مضيفا أن م��ا حدث مؤخرًا 
في مركز اإلص��الح والتأهيل، كان له 
دعم خارجي س��واء إعالم��ي من قناة 
الجزي��رة أو قن��وات أخ��رى، وتس��بب 
بالتأثير على ن��زالء آخرين من ناحية 

الخدمات.
وأوضح أن قان��ون العقوبات البديلة، 
مه��م ج��دًا ألن��ه يؤكد على مس��ألة 
مهم��ة وهي احترام حقوق اإلنس��ان، 
فالقانون من صميم حقوق اإلنس��ان 
ألن��ه يؤك��د عل��ى مس��ألة الحري��ة 
الش��خصية والت��ي ه��ي مكفولة في 
دستور مملكة البحرين في المادة 37 
وفي ميثاق العمل الوطني وفي العهد 

الدولي الحقوقي المدني والسياسي.
وتوجي��ه  بمب��ادرة  ال��درازي  وأش��اد 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

الس��جون  بش��أن  ال��وزراء،  مجل��س 
المفتوح��ة، وه��ذا متعل��ق بحق��وق 
اإلنسان ألن السجون المفتوحة تدعو 
له��ا القواع��د الدنيا لألم��م المتحدة 
وه��ي القاعدة رق��م 89 بتطبيق هذه 
الس��جون المفتوحة وه��ي عبارة عن 
فترة يقضيها الس��جين بسجن بدون 
ج��دران وفيه حري��ة التحرك بش��كل 
كبير وهي مرتبطة بقانون العقوبات 
البديلة الذي يش��ترط حس��ن السيرة 

والسلوك.
اللج��ان  رئي��س  أك��د  جهت��ه،  م��ن 
الدكت��ور  الداخلي��ة  ب��وزارة  الطبي��ة 
أن  عبدالرحم��ن عبدالعزي��ز بوجيري 
العي��ادات الطبية ف��ي مراكز اإلصالح 
والتأهيل تعمل على توفير كادر طبي 
متخص��ص يعمل على مدار الس��اعة 
لتوفي��ر الرعاي��ة الصحي��ة الكامل��ة 
للنزالء والمحبوسين، مشيرًا إلى توفير 
الطبية  جميع األدوية والمس��تلزمات 
واإلشراف على الوجبات الصحية التي 
تقدم للنزالء والمحبوس��ين باإلضافة 
إلى توفير وجبات خاصة للنزالء الذين 
يش��تكون من أم��راض صحية مزمنة 

مع اإلشراف على صحة مكوناتها.
وأض��اف أنه مت��ى ما احتاج��ت حالة 
للمستش��فيات  تحويل��ه  النزي��ل 
يت��م  الرعاي��ة،  لتلق��ي  الخارجي��ة 
التنس��يق م��ع جمي��ع المستش��فيات 
الرعاية بحس��ب  لتوفي��ر  الحكومي��ة 
الحال��ة واالختص��اص المطلوب، وهلل 
الحمد ش��هدت الرعاي��ة الصحية في 
مركز اإلص��الح والتأهيل خالل جائحة 
كورونا، نجاحات مس��تمرة في نش��ر 
الوعي الصحي لم��دى أهمية الوقاية 
من الم��رض ونش��ر التثقيف الصحي 
وأس��همت توجيهات المسؤولين في 
وزارة الداخلي��ة ف��ي اتخ��اذ اإلجراءات 
الوقائية واالحترازي��ة في عدم وجود 

أي إصابات حاليًا بفيروس كورونا.
وحول دور األمان��ة العامة للتظلمات 
وصالحياتها بش��أن الش��كاوى وزيارة 
مراك��ز اإلصالح والتأهي��ل، أكد مدير 
إدارة مراقبة مراكز اإلصالح والتوقيف 
في األمان��ة العام��ة للتظلمات حمد 
تقي أن المرسوم رقم 27 لسنة 2012 

في تعديالته، والذي حدد دور األمانة 
العامة للتظلمات وصالحياتها بشأن 
عدم تع��رض الن��زالء والمحبوس��ين 
للتعذيب والمعاملة الغير إنس��انية، 
جع��ل م��ن األمان��ة العام��ة جه��ازًا 

مستقاًل.
وأوضح أن األمان��ة العامة للتظلمات 
تتعامل مع كل حالة على حدة وهناك 
تعاون مس��تمر م��ع مفوضية حقوق 
الت��ي بدورها  الس��جناء والمحتجزين 
تقوم بتقييم الوضع العام في اإلدارة 
العام��ة لإلص��الح والتأهي��ل وهناك 
تقارير منش��ورة يمكن االطالع عليها 
تتضمن تط��ورات إيجابي��ة في هذه 
المراكز، مش��يرًا إلى تعاون كبير بين 
األمان��ة العامة للتظلم��ات والجهات 
القائمة على مراكز اإلصالح والتأهيل 
فمملكة البحري��ن بالعهد اإلصالحي 
ال��ذي يق��وده جاللة المل��ك المفدى، 
بمتابعة صاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، خطت 

خطوات كبيرة بشأن حقوق اإلنسان.
م��ن جهته��ا أش��ارت مدي��رة مكتب 
صحيفة الشرق األوسط في واشنطن 
هبة القدس��ي إل��ى أن قن��اة الجزيرة 
التضليل  القطري��ة تمتهن صناع��ة 
وطمس الحقائق، وتقدم صورة براقة 
لألكاذي��ب، فتوجهها معروف للجميع 
المعايي��ر،  ف��ي  ازدواجي��ة  ولديه��ا 
مضيف��ة أنه الب��د من االعت��راف أنه 
ال توج��د دولة بما ف��ي ذلك الواليات 
المتح��دة األمريكية خالي��ة من النقد 
ف��ي مج��ال حق��وق اإلنس��ان، ولكن 
بالنس��بة للبحرين فق��د أعلن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة منذ 2001 مشروعًا إصالحيًا 
تضم��ن إصالحات ممنهجة وبش��كل 

جيد للغاية ووجد إشادة كبيرة.
وقال المحلل السياسي الدكتور أحمد 
الشهري »بعد قمة العال، كنا نعتقد 
أنن��ا طوينا صفح��ة الماض��ي وبدأنا 
صفح��ة جدي��دة عل��ى مس��ار الوئام 
والمحبة واحترام حق��وق الجوار، لكن 
لألس��ف الش��ديد تثبت قن��اة الجزيرة 
دائم��ًا بأنه��ا ال تمل��ك الق��رار وإنما 
قرارها ي��دار من تنظيم��ات خارجية، 

به��دف الني��ل م��ن تج��ارب النج��اح، 
وقد اكتش��فنا حتى بع��د القمة أنها 
مازالت على نفس الخط سواء بالنيل 
م��ن البحري��ن أو المملك��ة العربي��ة 
الس��عودية«، مؤك��دًا أن مث��ل هذه 
االس��تهدافات ال تس��اوي الحبر الذي 
تكتب به ألنه لم يعد هناك مش��اهد 
له��ا«. وأوضح أن النج��اح دائمًا يثبت 
نفس��ه، فمملك��ة البحري��ن قدم��ت 
إنج��ازات إصالحية عالمية س��واء على 
مس��ار حقوق اإلنس��ان أو على مس��ار 
جائحة كورونا أو مسار مراكز اإلصالح 
التأهي��ل، فالنزيل باألخير هو مواطن 
والبحري��ن قدمت العديد من النماذج 

المشرفة.
من جهته، أكد خالد الهيل الناش��ط 
الحقوق��ي القط��ري »من��ذ تأس��يس 
قن��اة الجزيرة ع��ام 1996 وهي تقوم 
باإلس��اءة إلى الدول الخليجية والدول 
 2001 العربي��ة أيض��ًا، ومن��ذ ع��ام 
وعندم��ا حصل��ت أزم��ة دبلوماس��ية 
بس��بب تقري��ر بثت��ه ع��ن مملك��ة 
البحرين تم تقديم الكثير من الوعود 
للقيادة البحرينية ولكن عادت حليمة 
لعادتها القديم��ة«، موضحًا »عندما 
يتحدثون عن الحق��وق والحريات في 
دول��ة قطر يتناس��ون الملف القطري 
الداخل��ي ال��ذي ال يع��رض ف��ي قناة 
الجزي��رة منذ ع��ام 1996، ويقال إنه 
الرأي والرأي اآلخ��ر.. فلماذا تبث قناة 
الجزيرة الرأي األوح��د المؤيد للنظام 
القط��ري؟ وتت��رك ملف��ات حقوقي��ة 
كثي��رة«. م��ن جهت��ه، أك��د الكاتب 
الصحف��ي محم��د مب��ارك جمع��ة أن 
مملك��ة البحري��ن تتع��رض لحمل��ة 
منظمة وبشكل مستمر من قبل قناة 
الجزي��رة الت��ي تتم إدارته��ا من قبل 
االستخبارات القطرية، وأن تلك القناة 
أصبح��ت مرتع��ًا لكل من ه��ّب ودّب 
من المتآمرين على اس��تقرار الوطن 
العربي، مش��يرًا إل��ى أن الجميع بات 
يدرك أن لهذه القناة الدور األساس��ي 
ف��ي إذكاء الصراعات والتحريض على 
الث��ورات التي أدت إل��ى خراب العديد 
العربي��ة. وأوض��ح أن  البل��دان  م��ن 
قناة الجزي��رة، لديها أجن��دة موجهة 
ض��د مملكة البحرين وع��دد من دول 
مجلس التعاون، مؤكدًا أن اإلنجازات 
لمملك��ة  والحقوقي��ة  الحضاري��ة 
البحرين تتح��دث عنها. م��ن جهته، 
أش��ار الباح��ث جاس��م محم��د رئيس 
اإلرهاب  األوروبي لمكافح��ة  المرك��ز 
إل��ى أن هن��اك سياس��ات وإج��راءات 
اتخذتها مملكة البحرين يش��ار إليها 
بالبن��ان خصوصًا ف��ي موضوع إطالق 
س��راح ع��دد كبير من الس��جناء وهذه 

الخطوة باالتجاه الصحيح.

 العرادي: السياسات القطرية حاولت
 عبر سنوات طويلة زعزعة األمن واالستقرار في البحرين

بوجيري: كادر طبي متخصص 
لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للنزالء

الدرازي: ما حدث في مركز اإلصالح والتأهيل كان له دعم إعالمي خارجي

القدسي: الجزيرة القطرية تمتهن صناعة التضليل وطمس الحقائق



أهمية معالجة أسباب الحوادث في قطاع التشييد 

 حميدان: انخفاض معدالت 
الحوادث المهنية 13٪ العام الماضي

والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  أك��د 
مجل��س  رئي��س  االجتماعي��ة، 
السالمة والصحة المهنية، جميل 
ب��ن محمد عل��ي حمي��دان، أن ما 
تزخر به البحرين من تش��ريعات 
وقوانين وطنية متطورة في مجال 
حماي��ة العم��ال من كاف��ة أنواع 
واألمراض  واإلصاب��ات  الح��وادث 
المهنية س��اهم ف��ي تعزيز بيئة 
التي  والس��ليمة  اآلمن��ة  العم��ل 
تعد الي��وم أحد متطلب��ات النمو 
االقتصادي، حيث تولي الحكومة، 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
برفع مس��توى  اهتمام��ًا متزايدًا 
الس��المة والصح��ة المهني��ة في 
مختلف مواق��ع اإلنتاج بما يحفظ 
الق��وى العامل��ة م��ن المخاط��ر 

والحوادث واإلصابات المهنية.  
وق��ال حمي��دان ف��ي تصري��ح له 
العالمي للصحة  بمناسبة »اليوم 
ال��ذي  المهني��ة«،  والس��المة 
الج��اري، إن  أبري��ل   28 يص��ادف 
العام الماضي شهد انخفاضًا في 
معدالت الحوادث المهنية مقارنة 

بالعام الذي س��بقه بنسبة %13، 
بواق��ع 266 حادث��ًا مهنيًا بمواقع 
العم��ل، بينم��ا كان عدده��ا في 
العام قب��ل الماضي 307 حوادث، 
وهو م��ا يع��د انعكاس��ًا للجهود 
الوطني��ة المتواصل��ة ف��ي نش��ر 
الوعي بأهمية تطبيق اشتراطات 
الس��المة والصح��ة المهني��ة في 
جميع مواقع العمل، مشيرًا إلى أن 
ال��وزارة وفي إط��ار دورها الرقابي 
قامت بالتفتيش على مواقع عمل 
شملت 198 ألف عامل في القطاع 

االلت��زام  م��ن  للتأك��د  الخ��اص 
باالشتراطات المقررة.

أس��باب  وأك��د أهمي��ة معالج��ة 
الح��وادث المهني��ة ف��ي مواق��ع 
العمل خاصة في قطاع التش��ييد 
والبن��اء وذلك لتالف��ي وقوع تلك 
الحوادث المؤس��فة، حيث يشهد 
هذا القطاع النس��بة األكبر لعدد 
الح��وادث واإلصاب��ات المهني��ة، 
الفت��ًا إل��ى أن تعزي��ز اإلج��راءات 
مش��رفي  ومراقب��ة  االس��تباقية 
الس��المة والصح��ة المهنية على 
اآلالت  واختي��ار  العم��ل  مواق��ع 
والت��زام  المناس��بة  والتقني��ات 
العمال باستخدام معدات الوقاية 
وقوع  لمن��ع  الش��خصية ض��رورة 

الحوادث المهنية المؤسفة.
ودعا حمي��دان أصحاب العمل إلى 
اتخ��اذ الي��وم العالمي للس��المة 
آخر  المهني��ة منطلق��ًا  والصح��ة 
لتعزيز حماي��ة العمال على جميع 
أنظم��ة  وتطوي��ر  المس��تويات 
الحماية والسالمة من أجل الحفاظ 
عل��ى الم��وارد البش��رية واالرتقاء 
بها في س��وق عمل آمن ومستقر 
مما س��ينعكس إيجابًا على تعزيز 

العملي��ات اإلنتاجي��ة للمنش��آت، 
مشيرًا إلى تكثيف الوزارة لجهودها 
الرقابي��ة والتفتيش عل��ى مواقع 
العمل واس��تمرار متابعة تحديث 
التش��ريعات الوطنية ذات الصلة، 
إضافة إلى إع��داد وتأهيل المزيد 
من الك��وادر الوطنية المتخصصة 
والصحة  الس��المة  مج��االت  ف��ي 

المهنية.
وأش��ار إل��ى أن البحرين ش��هدت 
من��ذ بداي��ة الع��ام 2020 تحديًا 
كبيرًا مثل باقي الدول، تمثل في 
تفش��ي جائحة في��روس كورونا، 
باتخ��اذ  الحكوم��ة  قام��ت  وق��د 
اإلجراءات لمواجه��ة الجائحة في 
مواقع العمل، الفتًا إلى مساهمة 
للوزارة  التابع��ة  التفتي��ش  فرق 
لمتابع��ة التزام أصح��اب العمل 
الس��المة  بمتطلب��ات  للتقي��د 
والصح��ة المهني��ة في مس��اكن 
العمال ومواق��ع العمل باإلضافة  
المنش��آت  تطبي��ق  لتعزي��ز 
لإلرش��ادات االحترازية، وقد نالت 
هذه الجهود إش��ادة م��ن جهات 
دولية خاصة من الدول المصدرة 

للعمالة.

وزير العمل

خالل ترؤسه وفد البحرين في االجتماع التحضيري لتمويل المنظمة

 المانع: أهمية البحث عن سبل لتنويع 
مصادر التمويل المستدام لـ»الصحة العالمية«

أك��د وكي��ل وزارة الصح��ة وليد المان��ع أهمية 
الوقوف عل��ى المهام األساس��ية الت��ي ينبغي 
تمويله��ا بش��كل مس��تدام لمنظم��ة الصحة 
العالمي��ة، ومق��دار التموي��ل ال��الزم لضمان 
اس��تدامة هذه المه��ام األساس��ية، إلى جانب 
من مصادر توفير التمويل، مشددًا على أهمية 
تحديد المهام األساسية التي ينبغي للمنظمة 
أن تعمل على تمويلها بشكل مستدام كخطوة 
أولي��ة، والحاجة إل��ى أن يقوم الفري��ق العامل 
بتزويد الدول األعض��اء بالمزيد من التفاصيل 
ح��ول اإليجابي��ات والس��لبيات ل��كل خي��ار من 
خي��ارات النهج األربعة المطروح��ة، إضافة إلى 
ذلك تطرق إلى أهمية البحث عن س��بل لتنويع 
مصادر التمويل المس��تدام بم��ا ال يضع أعباء 

مالية على الدول األعضاء.
ج��اء ذلك خ��الل ترؤس��ه، بالنيابة ع��ن وزيرة 
الصحة فائقة الصالح، وفد البحرين المش��ارك 
ف��ي االجتم��اع المرئ��ي التحضي��ري للمكتب 

اإلقليم��ي لمنظم��ة الصح��ة العالمية لش��رق 
التموي��ل  ح��ول  الصح��ة  ل��وزراء  المتوس��ط 
المس��تدام للمنظم��ة، وال��ذي حض��ره الوزراء 
افتراضي��ًا، عب��ر التطبيق اإللكترون��ي لبرنامج 

»زووم«.
وخالل االجتماع، قال المدير اإلقليمي لمنظمة 
الصح��ة العالمي��ة لش��رق المتوس��ط أحم��د 
المنظري، إن الهدف من إنش��اء الفريق العامل 
المعني بالتمويل المس��تدام والتابع لمنظمة 
الصح��ة العالمية، هو البحث عن س��بل كفيلة 
للحصول على التمويل الطويل األجل والممكن 
التنبؤ ب��ه والمرن الذي تحت��اج إليه المنظمة 
للوف��اء بواليتها، وفقًا لما اتفقت عليه جمعية 
الصح��ة العالمية وعلى النح��و الذي نص عليه 
برنامج العمل العام وغايات المليارات الثالثة.

م��ن جانبه نق��ل وكي��ل وزارة الصح��ة تحيات 
الوزي��رة الصالح، وتمنياته��ا بأن تتكلل جهود 
المجتمعي��ن بالنج��اح لالجتم��اع التحضي��ري 

بمشاركة وزراء الصحة باإلقليم لمناقشة وضع 
المنطقة فيما يتعلق بالخيار األنسب للتمويل 

المستدام لمنظمة الصحة العالمية.
وتط��رق االجتم��اع إلى عرض ح��ول المقصود 
بالتمويل المس��تدام وهو التمويل الذي يمّكن 
المنظمة من امتالك الهياكل والقدرات القوية 
الالزمة ألداء وظائفها األساس��ية بتزويد الدول 
األعض��اء بالدع��م الفع��ال، بما ف��ي ذلك في 
مجال الوقاية من فاش��يات األمراض وكش��فها 

واالستجابة لها.
كذل��ك ت��م اس��تعراض الخي��ارات المتعلق��ة 
بوض��ع نه��ج رفيع المس��توى لتحدي��د المهام 
األساس��ية للمنظم��ة والت��ي ينبغ��ي تمويلها 
بطريق��ة مس��تدامة، إل��ى جانب اس��تعراض 
محضر االجتم��اع األول للفريق العامل المعني 
والتوصي��ات المنبثقة منه، وم��ن ثم فتح باب 
المناقش��ة العام��ة التي قدم��ت خاللها الدول 

مداخالت حول الموضوع.

مبعوث أمريكا إليران: بايدن يرغب في التعرف على وجهة نظر »التعاون« لحفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية: التوصل التفاق جديد 
أكثر شمواًل بشأن الملف النووي اإليراني

أك��د وزير الخارجية د. عبداللطي��ف الزياني تطلع دول 
الخلي��ج إل��ى إح��راز تقدم ملم��وس ف��ي المفاوضات 
الدائرة ف��ي فيينا بي��ن مجموع��ة 5+1 وإيران حول 
المل��ف النووي اإليران��ي، والتوصل إل��ى اتفاق جديد 
أكثر شمواًل ووضوحًا، وإستراتيجية شاملة تفتح آفاقًا 

واسعة لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في أثناء مش��اركته أمس في اجتماع خليجي 
عب��ر االتص��ال اإللكترون��ي المرئ��ي، م��ع المبعوث 

األمريكي الخاص إليران روبرت مالي.
وش��ارك ف��ي االجتم��اع م��ن دول مجل��س التع��اون 
مستش��ار رئيس دول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 
للشؤون الدبلوماس��ية د. أنور قرقاش، ووزير خارجية 
المملكة العربية الس��عودية س��مو األمير فيصل بن 
فرح��ان آل س��عود، ووكي��ل وزارة الخارجية للش��ؤون 
الدبلوماسية في سلطنة عمان الشيخ خليفة بن علي 
الحارث��ي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري 
الش��يخ محمد ب��ن عبدالرحمن آل ثان��ي، ونائب وزير 

خارجية دولة الكويت مجدي أحمد الظفيري.
وأطل��ع روبرت مالي وزي��ر الخارجية وأصحاب الس��مو 
وال��وزراء وممثل��ي دول المجل��س المش��اركين ف��ي 
االجتم��اع على آخر المس��تجدات بش��أن المفاوضات 
الدائرة ف��ي فيينا بي��ن مجموع��ة 5+1 وإيران حول 

المل��ف النووي اإليراني، والجه��ود التي تبذلها الدول 
األطراف بهذا الخصوص.

وأكد المبعوث األمريكي الخاص إليران حرص الرئيس 
األمريك��ي ج��و بايدن على التش��اور م��ع دول مجلس 
التعاون بشأن المفاوضات الدائرة حول برنامج إيران 
الن��ووي، وقال إنه »يرغب في التعرف على وجهة نظر 
دول المجلس بهذا الخصوص، وسبل المحافظة على 

األمن واالستقرار في المنطقة«.
م��ن جانبه، عب��ر الزياني عن ش��كر وتقدي��ر مملكة 
البحرين للمبعوث األمريكي الخاص إليران على إطالع 

دول مجل��س التعاون على س��ير المفاوضات، مؤكدًا 
تمس��ك دول مجل��س التعاون بموقفه��ا الثابت من 
البرنامج النووي اإليراني، وضرورة التشاور معها حول 
المفاوض��ات الجارية مع إيران به��ذا الخصوص، وأن 
يشمل أي اتفاق مع إيران برنامجها لتطوير الصواريخ 
البالس��تية، ومواصلة تدخلها في الش��ؤون الداخلية 
ل��دول المنطقة، ودعمه��ا للتنظيمات والمليش��يات 
اإلرهابية، مشددًا س��عادته على أن أي اتفاق ال يأخذ 

في الحسبان هذه االعتبارات لن يكتب له النجاح.
وق��ال: »إن مملك��ة البحرين س��تواصل التش��اور مع 

ال��دول الصديقة والحليفة به��ذا الخصوص، والعمل 
بق��رب مع الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة والمجتمع 
الدولي لتحقيق السالم واالستقرار في منطقة الخليج 

العربي والشرق األوسط«.
حض��ر االجتم��اع ع��ن وزارة الخارجية، س��فير مملكة 
البحري��ن في واش��نطن الش��يخ عبداهلل بن راش��د آل 
خليفة، ووكي��ل وزارة الخارجية للش��ؤون السياس��ية 
د. الش��يخ عبداهلل بن أحم��د آل خليفة، ورئيس قطاع 
ش��ؤون األمريكيتين بالوزارة الش��يخ عبداهلل بن علي 

آل خليفة.

 بن دينه: الوقوف 
 بجانب الدول الداعمة 

التفاقية باريس لتغير المناخ

أكد المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس 
األعل��ى للبيئة د. محمد بن دينه، العالقات التاريخية والصداقة 
التي تربط بي��ن مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، 
مؤكدًا حرص البحرين على دفع عجلة التقدم نحو تسريع العمل 
المناخ��ي والوقوف إل��ى جانب الدول الداعم��ة التفاقية باريس 

لتغير المناخ.
وعق��د بن دينه اجتماع��ًا افتراضيًا مع مبع��وث COP26 لتغير 
المن��اخ بالمملك��ة المتحدة د. ج��ون مورتون، بحضور س��فير 
المملكة المتحدة ل��دى المملكة رودي دراموند، لبحث عدد من 
األمور المتعلقة بالتنس��يق والتحضير لعق��د قمة تغير المناخ 

القادمة في جالسكو.
وتم تبادل وجه��ات النظر حول تعزيز التعاون في مجال العمل 
المناخي، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش��أن تغير المناخ، 
ونتائ��ج المفاوضات المتوقع��ة، وضمان مؤتم��ر األطراف 26 
الش��امل، وكذلك تس��ريع العمل المناخي بما ف��ي ذلك التكيف 

والتخفيف.
وأثن��ت الس��فيرة اإلقليمية للش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا 
لمؤتمر األطراف جاني��ت روغان على جهود البحرين في التكيف 
مع تغير المناخ، داعية إلى نقل هذه التجربة التي حققت إشادات 
على المس��تويين اإلقليمي والدولي م��ن مختلف المنظمات إلى 

دول جزرية أخرى.

وزير الخارجية يتسلم 
أطروحة إلسماعيل األمين

اس��تقبل وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راش��د الزياني، 
بمكتب��ه بمقر الوزارة، الدكتور إس��ماعيل ناج��ي األمين، الذي 
أهداه نس��خة م��ن أطروحة الدكت��وراه التي حص��ل عليها من 
جامعة برونيل بالمملك��ة المتحدة، في إدارة وتحليل النزاعات 
الجامع��ة، تحت عنوان »أث��ر الطالقة الرقمي��ة كعامل مخفف 
على أبع��اد الصراع��ات الداخلية ف��ي نطاق وس��ائل التواصل 

االجتماعي«.
وأعرب وزير الخارجية عن شكره للدكتور إسماعيل ناجي األمين 
على هذا اإلهداء، مب��اركًا له حصوله على هذا المؤهل العلمي 
المتمي��ز، مش��يدًا بالتخصص العلم��ي الذي اختاره لدراس��ته 
العالية في جامعة برونيل البريطانية، منوهًا بالنتائج العلمية 
الت��ي توصل إليه��ا مس��تفيدًا من دراس��ة إمكانيات وس��ائل 
التواص��ل االجتماعي ف��ي التأثير على النزاع��ات البينية، وعلى 
مس��توى الصراع البيني في وس��ائل التواصل االحترافي بشكل 
خاص وفي النطاق االفتراضي بش��كل عام، متمنيًا له التوفيق 
والس��داد في مواصلة جهوده البحثية العلمية التي من شأنها 

أن تثري المكتبة المحلية بمؤلفات قيمة ومفيدة.
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 »العسكري« ينجح في إنقاذ
طفل تعرض لحروق بليغة بالوجه

نجح فريق طبي في المستشفى العسكري برئاسة استشاري جراحات الترميم 
والتجميل والحروق في المستش��فى العقيد طبيب نايف لوري في إنقاذ طفل 
يبل��غ من العمر 12 عامًا بعد تعرض��ه إلى حروق بالغة بمنطقة الوجه واليد 
اليس��رى. وقد تبين، عند معاينة اإلصابة، أن الطفل الذي تحويله من مجمع 
الس��لمانية الطبي إلى المستش��فى العس��كري تحت إش��راف مباشر من قبل 
رئي��س قس��م الحروق في 15 أبري��ل 2021، قد أصيب بح��روق كيميائية من 
الدرجة الثانية، فتم توفير الرعاية الصحية الالزمة للطفل دون احتس��اب أي 

مبلغ مادي للعالج. 
وبعد تماثله للش��فاء تم ترخيصه من المستش��فى بتاريخ 19 أبريل 2021 
حي��ث كان بحال��ة مس��تقرة لمواصلة الع��الج بعي��ادة الجراح��ة الترميمية 
والتجميلية عب��ر توفير األدوية اللزمة والمراه��م الخاصة للمناطق المتأثرة 
وتبدي��ل الضمادات بش��كل دوري حيث ل��ن يتطلب إج��راء أي عملية جراحية 

للطفل في الوقت الحالي.
وق��دم العقيد طبيب ناي��ف لوري نصيحة ألولياء األمور بض��رورة أخذ الحيطة 
والحذر وعدم ترك المواد الكيميائية في متناول األطفال سواء كان في محيط 
المن��زل أو خارج المنزل، معربًا عن امتنانه وش��كره لقائ��د الخدمات الطبية 

الملكي��ة الل��واء البروفيس��ور خالد بن عل��ي آل خليفة على دعمه المس��تمر 
وتوجيهه وجهده في تحسين الرعاية الطبية لألطفال في المملكة.

»البحرين الجامعية« توقع اتفاقية 
تعاون مشترك مع »حمد الجامعي«

وقع��ت كلي��ة البحري��ن الجامعي��ة اتفاقي��ة تع��اوٍن مش��ترٍك مع 
مستش��فى الملك حمد الجامعي األسبوع الماضي لتفعيل الشراكة 
المجتمعي��ة بين الطرفي��ن، حيث وقع االتفاقية م��ن جانب الكلية 
الرئيس المؤس��س ورئي��س مجلس األمناء الش��يخ خالد بن محمد 
آل خليف��ة، وم��ن جانب المستش��فى قائد مستش��فى الملك حمد 

الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل خليفة. 
وتن��ص االتفاقي��ة عل��ى تفعي��ل وتطوي��ر الش��راكة المجتمعية 
بين الطرفي��ن، وإقامة الفعالي��ات المش��تركة والمتعلقة بخدمة 
المجتم��ع، وتب��ادل الخبرات الثقافي��ة والعلمية وترتي��ب الزيارات 
وتنظيم ورش العمل المش��تركة باإلضافة إلى تعزيز آفاق التعاون 
في مج��االت التدريب والبحث العلمي وتقديم التس��هيالت المالية 

لمنتسبي المستشفى الراغبين بااللتحاق للكلية.
ويأت��ي توقيع ه��ذه االتفاقي��ة انطالقًا من اهتم��ام كلية البحرين 
الجامعية بخدمة المجتمع ف��ي المملكة عن طريق تنمية وتطوير 

مواردها البشرية والمساهمة في تحقيق رؤية البحرين 2030.
يذك��ر أن كلي��ة البحرين الجامعية تعد إح��دى الجامعات البحرينية 
الرائدة في المملكة والتي تأسس��ت خالل العام 2002 وقد خرجت 
آالف الطلب��ة الذي��ن تقل��دوا مناصب مهم��ة في أماك��ن مرموقة 
بالبحري��ن والوط��ن العربي، وق��د أعلنت في وقٍت س��ابق عن فتح 
باب القبول والتسجيل للعام الدراسي المقبل 2021-2022 لبرامج 

البكالوريوس والماجستير.

»الوطنية لحقوق اإلنسان« 
تشارك في يوم المهن بـ»الملكية للبنات«

شاركت المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان في معرض يوم المهن الذي 
نظمت��ه الجامعة الملكية للبنات عب��ر تقنية االتصال المرئي، وذلك بهدف 
تعري��ف طالبات الجامعة عل��ى الفرص الوظيفي��ة والتدريبية التي توفرها 

الجهات المشاركة في المعرض.
وقدمت رئيس وحدة التدريب والتثقيف بالمؤسسة فاطمة الطريف نبذة عن 
برنامج الزمالة البحثية في مجال حقوق اإلنسان الذي يستهدف األكاديميين 
وطلبة الجامعات والمدافعين عن حقوق اإلنسان وجميع المهتمين بإعداد 
البحوث في مجال حقوق اإلنسان، مستعرضة شروط التقدم للبرنامج وآلية 
المش��اركة في��ه، فضال ع��ن أهدافه األساس��ية والتي يق��ع ضمنها تطوير 
المه��ارات ف��ي التفكير النق��دي والتحليل في مجال حقوق اإلنس��ان، ودعم 

وتنمية مهارات االبتكار واإلبداع إليجاد أفضل الطرق لتعزيز وحماية حقوق 
اإلنس��ان، وتعزيز الش��راكة مع المنظمات الدولي��ة والجامعات العاملة في 
مجال حقوق اإلنس��ان. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المؤسسة على 
نش��ر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان لدى كافة ش��رائح المجتمع وتشجيعها 

التام للمسيرة التعليمية واألكاديمية في المملكة.

 4 سنوات لبحريني وسنة لشقيقاته
الثالث اختلسوا 172 مليون من أبيهم

أيمن شكل «

بعدم��ا أنصف��ت المحكمة اإلدارية رجل أعمال باس��تعادة حقه م��ن ابنه الذي 
اس��تولى على 172 مليون دينار من��ه، أدانت المحكم��ة الجنائية االبن وقضت 
بسجنه 4 سنوات عن تهمة االختالس وتبديد حصص والده من أسهم شركاته، 
كم��ا عاقب��ت المحكمة بنات رج��ل األعمال الالتي اش��تركن مع ش��قيقهن في 

الجريمة، بحبس 3 منهن سنة عن تهمة خيانة األمانة.
وكان��ت المحكم��ة اإلدارية أص��درت حكم��ًا مؤخرًا ببط��الن إجراءات اس��تيالء 
المتهمين على حصة والدهم من رأس مال شركة قدر بنسبة 86% بقيمة 172 
مليون دينار، مس��تغلين تواجده خارج البالد وتخويله أحد األبناء بموجب توكيل 
إلدارة ش��ؤون الش��ركة دون أن يتضم��ن التوكيل حق األخير ف��ي التصرف في 
األس��هم ملكية الوالد. وفوجئ رجل األعمال في أثناء تواجده في أوروبا بوصول 
بريد إلكتروني يفيد بانتقال حصته في ش��ركة يمتلكها بنسبة 86% إلى شركة 

أخرى، وبعد التحقق تبين أن أبناءه هم أصحاب الشركة الجديدة.
وأحالت المحكمة الدعوى إل��ى التحقيق ليثبت أبناء رجل األعمال اتفاق والدهم 
معهم على تأس��يس الش��ركة الجديدة ونقل حصته، حيث استمعت المحكمة 

إل��ى أقوال الش��هود من الطرفين وم��ن بعض أبناء المدع��ي الذين أكدوا عدم 
صح��ة إجراء نق��ل حصته إلى الش��ركة الجدي��دة وأن المدعى عليهم اس��تغلوا 

التوكيل بشكل غير مشروع. 
وأش��ارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الوكال��ة ال تجعل للوكيل صفة إال 
في مباش��رة األمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه األمور من توابع ضرورية، 
وقالت: »إن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة، وقد 
خول التوكيل مح��ل الدعوى أحد أبناء المدعي القيام بجميع المعامالت الخاصة 
بالش��ركات إال أن��ه خال م��ن التصرف الكامل الناق��ل للملكي��ة أو التنازل عنه«، 
كم��ا أن المدعى عليهم لم يقدموا ما يفيد بالمقابل النقدي لهم في الش��ركة 
الجديدة التي تم تأسيس��ها، ما تس��تخلص معه المحكمة أن المدعى عليه قد 

جاوز حدود التوكيل الممنوح له.
وأك��دت المحكمة أن التصرف الذي قام به المدعى عليه وباقي المدعى عليهم 
انطوى على غش وتواطؤ وهو األمر الذي تقضي معه المحكمة ببطالن تعديل 
عقد تأس��يس الش��ركة الجديدة، ومما تضمنه من نقل ملكية المدعى عليهم، 
وإلزام وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة بإعادة تس��جيل حصة ملكية المدعي 

بشركته مجددًا وألزمت المدعى عليهم بمصروفات الدعوى.

»االتحاد الحر«: البحرين حرصت على 
تطبيق مبادئ ميثاق العمل الوطني

بمناس��بة اليوم العالمي للس��المة والصحة المهني��ة والذي يوافق 
الثامن والعشرين من شهر أبريل من كل عام، تقدم رئيس االتحاد 
الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوس��ف محمد بخالص الش��كر 
والعرفان إلى قيادة جاللة الملك المفدى على ما قدمته من جهود 
كبيرة في سبيل تعزيز صحة وسالمة المواطن حيال جائحة كورونا. 
وأك��د رئيس االتحاد الح��ر أن البحرين حرصت عل��ى تطبيق مبادئ 
ميثاق العمل الوطني والمش��روع اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، ومبادئ الدستور وما نصت عليه 
الم��ادة )8( ب��أن » لكل مواطن الحق في الرعاي��ة الصحية ، وتعنى 
الدول��ة بالصحة العامة، وتكفل وس��ائل الوقاية والعالج بإنش��اء 

مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية«. 
وقال إن هذه األركان الراس��خة في عهد جاللة الملك المفدى، ظهر 
أثرها بوضوح خالل جائحة فيروس كورونا، حيث استطاعت المملكة 
أن توف��ر حماية فاعلة للمجتمع والعاملين فيه، بش��تى الوس��ائل 
ولم يقتصر األمر عل��ى توفير العالج والرعاية الصحية، وإنما كانت 
دومًا تس��عى لتحقيق الس��المة في مواقع العمل، بتحقيق التباعد 
االجتماعي وتعزيز العمل عن ُبعد في المؤسسات الممكن تطبيق 
الق��رار فيه��ا، وقدمت الدع��م الم��ادي والمعن��وي للعاملين، وإلى 
أصحاب األعمال كذلك، في س��بيل حماي��ة العاملين والحفاظ على 
صحتهم واستدامة األعمال وعدم توقفها بسبب الظروف العالمية. 
ودعا رئي��س االتحاد الحر كافة القطاع��ات االقتصادية والصناعية 
العامل��ة، لتعزي��ز الصحة والس��المة للعاملين ف��ي مواقع العمل، 
بتوفير س��بل الحماية من انتق��ال العدوى وتحقي��ق آليات التباعد 
االجتماعي، بما يحفظ العمال من خطر انتقال الفيروس، مش��ددًا 
عل��ى أن مملك��ة البحري��ن ل��م تأل��و جهدًا ف��ي تحس��ين الظروف 

االقتصادية التي أصابت قطاع األعمال. 
وأش��اد رئيس االتح��اد الح��ر بالتش��ريعات المس��تحدثة التي تم 
تفعيلها خالل الس��نتين الماضيتين لمواجهة تحديات استمرارية 
األعمال مع الحفاظ على سالمة العاملين، مؤكدًا أن البحرين كانت 
دومًا س��باقة في تطوير منظومتها التش��ريعية بما يخدم مصلحة 

المواطن، وينعكس إيجابًا على المجتمع كافة. 
وتقدم رئيس االتحاد الحر بالتهنئة إلى جميع العاملين في مملكة 
البحرين بمناس��بة اليوم العالمي للصحة والس��المة، داعيًا العمال 
لاللتزام باإلج��راءات والتدابير االحترازية في مواقع العمل، لحماية 
أنفس��هم وزمالئهم، وقال إن البحرين تعتم��د على وعي المواطن 
بأهمية االلتزام للحفاظ على المجتمع وتخطي تلك المرحلة بأمان.

 80 طالبًا يتدربون على صناعة 
الفكرة اإلبداعية وريادة األعمال

ش��ارك 80 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية في ورش��ة تدريبية عن 
ُبع��د بعنوان »صناعة الفكرة اإلبداعي��ة، االبتكار، واإلبداع، وريادة 
األعم��ال«، والتي نفذه��ا مركز رعاي��ة الطلبة الموهوبي��ن بوزارة 
التربية والتعليم بالتعاون مع مدرس��ة االستقالل الثانوية للبنات، 
وقدمه��ا الدكت��ور صالح عل��وي س��لمان اختصاص��ي أول مواهب 
أكاديمية. وتم خالل الورش��ة تعريف الطلبة المشاركين بالمهارات 
واألدوات الالزم��ة لتنمي��ة مه��ارات التفكير اإلبداع��ي واالبتكاري، 
وتدريبهم على مه��ارات ريادة األعمال؛ لتمكينهم في المس��تقبل 
من تحوي��ل نتاجاتهم اإلبداعية العلمية إلى مش��اريع ريادية ذات 
قيم��ة مضافة ف��ي المجتمع المحلي. وقد حققت الورش��ة أهدافها 
المرج��وة من خالل تعريف الطلبة بالمراح��ل التي تمر بها الفكرة 
اإلبداعي��ة والخط��وات الالزم��ة لصناعتها من خ��الل عرض بعض 
التج��ارب والنم��اذج االبتكارية، كم��ا تطرقت إلى أه��م المعوقات 

الشخصية والبيئية التي تحول دون الوصول إلى الفكرة اإلبداعية.
وضمن المشاركين، قالت الطالبة نهلة نبيل من مدرسة االستقالل 
الثانوي��ة للبن��ات: »إن الورش��ة ق��د أضافت لي الكثي��ر وعززت من 
مهارات��ي في اإلبداع واالبت��كار والقدرة على اتخ��اذ القرار الصحيح 
وكيفي��ة تطوير فكرة قائمة إلى فكرة جدي��دة مبتكرة ذات فائدة 

للمجتمع«.
وأوضح الطالب تركي الذوادي من مدرسة الهداية الخليفية الثانوية 
للبنين أن الورش��ة قد أكس��بته الكثير من الخبرات والمهارات حول 
االبتكار واإلبداع وكيفية الوصول إلى فكرة خالقة فريدة من نوعها 
والعم��ل على تطويرها، باإلضافة إلى التغلب على الصعوبات التي 

تواجه عملية تنفيذ الفكرة.

محافظ الجنوبية: أنشطة 
»رعاية الوالدين« توثق أسمى القيم اإلنسانية

أكد محاف��ظ الجنوبية الرئيس الفخري لجمعي��ة البحرين لرعاية الوالدين، 
س��مو الش��يخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، أن ما تقوم به الجمعية، 
وما تقدمه من أنش��طة وفعاليات لكبار السن يوثق أسمى القيم اإلنسانية 

والمسؤولية االجتماعية.
ج��اء ذلك، خالل اس��تقباله أمس، رئيس مجل��س إدارة الجمعية أحمد البنا، 
بحضور عضو مجلس اإلدارة، حسن بوخماس، حيث أطلع سموه على أنشطة 
وبرامج الجمعية وتّسلم نس��خة من إصدار الجمعية »وبالوالدين إحسانًا«، 
مش��يدًا س��موه بجهود الجمعية الخيرية واالجتماعية في مجال خدمة كبار 

السن من خالل تقديم الرعاية المتكاملة بصورتها اإلنسانية.
فيما أشاد البنا وبوخماس عضو مجلس اإلدارة بما يوليه سمو الشيخ خليفة 
بن علي بن خليفة آل خليفة من دعم مس��تمر ومس��اندة لفئة كبار السن، 

منوهين بإسهامات سموه القيمة في المجال االجتماعي والخيري.

 أكاديمية الخليج للطيران 
تنال اعتماد جمعية القلب األمريكية

للطيران  الخلي��ج  أكاديمية  اعتم��دت 
)GAA(، كمركز تدريب لتقديم برامج 
األمريكي��ة  القل��ب  جمعي��ة  ودورات 
التدري��ب  منظم��ات  إح��دى  )AHA(؛ 
والمتخصصة في  المرموق��ة  الدولية 

مجال رعاية القلب واألوعية الدموية.
ويض��اف اعتم��اد AHA«« إلى قائمة 
الدولي��ة  المنظم��ات  م��ن  طويل��ة 
 »»GAA���الش��هيرة الت��ي تعت��رف ب
كمركز تدريب دول��ي معتمد لتقديم 
خدم��ات تدريبية من الدرج��ة األولى 
ف��ي مختل��ف المجاالت، بم��ا في ذلك 
وتدري��ب  الجوي��ة،  الحرك��ة  مراقب��ة 
الطيارين وطاق��م الطائرة، والتدريب 
األرضي، والبحري، وغيرها من البرامج 
المتخصص��ة، والدورات المتوافقة مع 
أعل��ى المعايي��ر الدولية ف��ي صناعة 

الطيران.
 »GAA»���وق��ال الرئي��س التنفيذي ل
»نح��ن  العباس��ي:  ظاف��ر  الكابت��ن 

فخ��ورون بكونن��ا إحدى المؤسس��ات 
الرائدة التي اكتس��بت شهرة عالمية 
في مج��ال التدريب في قطاع الطيران 
والخدم��ات اللوجس��تية ف��ي الش��رق 
األوس��ط وش��مال إفريقيا. وتعد هذه 

الموافق��ة م��ن AHA إنج��ازًا آخر في 
س��عينا المس��تمر لتقدي��م خدم��ات 
تدريبي��ة متميزة«.وأوض��ح »أصبحت 
GAA اآلن مركز تدريب دولي معتمد 
م��ن قب��ل AHA لتقدي��م دورات دعم 

اإلسعافات   )BLS( األساس��ية،  الحياة 
األولي��ة، ورعاية القل��ب، والتي تؤهل 
المتدربي��ن عند االنته��اء منها بنجاح 
ليصبح��وا مس��عفين معتمدي��ن من 
األمريكية«.وتاب��ع  القل��ب  جمعي��ة 
قائ��اًل: »نخط��ط لتدري��ب 300 إل��ى 
مختل��ف  م��ن  س��نويًا  مت��درب   500
القطاع��ات ويش��مل ذل��ك الطيارين 
وطاقم الطائرة ف��ي صناعة الطيران، 
مم��ا يمكنهم من التعام��ل باحتراف 
مع حاالت الط��وارئ القلبية. باإلضافة 
إلى ذلك، تستهدف الدورات المهنيين 
المش��اركين في تقدي��م رعاية القلب 
واألوعية الدموية والسكتة الدماغية، 
مع التركيز بش��كل خاص على األطباء 
والممرضين الممارسين واختصاصيي 
ومس��اعدي  الس��ريريين  التمري��ض 
والصيادل��ة،  والممرضي��ن  األطب��اء 
وط��الب الطب والمتدربي��ن والفنيين 

وأخصائيي التغذية وغيرهم«. 



 »كورونا« يحّول الدورات 
الرياضية الرمضانية إلى إلكترونية

أحمد خالد «

أكد منس��ق مركز تمكين شباب جدحفص فاضل 
زهير أن الدورات الرمضانية الرياضية في المركز 
ق��د تحولت إلى دورات إلكترونية، وأرجع ذلك إلى 

الجائحة. 
وقال: »قمن��ا بعم��ل فعاليات عبر اإلنس��تغرام 
وزووم بس��بب عدم إمكانية الحضور إلى المركز، 
فأب��رز الفعالي��ات الت��ي تحولت إل��ى إلكترونية 
ه��ي المس��ابقات الثقافية ومحاض��رة عن األكل 

الصحي«.
وأضاف قائ��ًا: »س��ابقًا قبل الجائح��ة كنا نقوم 
بعمل الدورات الرمضانية في سوق جدحفص في 
ملع��ب الكوكب وكانت هذه ال��دورة تأخذ صدى 
واس��عًا باس��م المرحوم محمد حبيب العب نادي 
جدحف��ص الس��ابق، ولكن في الس��نوات األخيرة 
توقفت هذه الدورة بس��بب ع��دم توافر الملعب 
إلقامته��ا، فحتى ل��و توفر ملعب ه��ذا العام لن 
نقوم بعمل دورة رمضانية كروية بسبب الظروف 

الصحية«.
وتابع: »لس��نا وحدن��ا الذين قمن��ا بالتحول إلى 
الفعاليات اإللكترونية ب��ل هناك بعض المراكز 

قامت بعمل ذلك أيضًا«.
فيما أكد رئيس مركز تمكين شباب الديه محمد 
الموالن��ي أن »فعالياته��م في المركر في ش��هر 
رمضان س��تكون متواصلة مع مراعاة الضوابط 
الصحية«. وأش��ار إلى أن »لديه��م عدة فعاليات 
ومنها المس��ابقات الثقافية الرمضانية وبرنامج 
إض��اءات وه��و برنامج يس��لط الضوء عل��ى لقاء 
بعض الكف��اءات في مجاالت الرياض��ة والثقافة 
والمجتم��ع ولدين��ا دورات البايستيش��ن«، الفتًا 
إلى أنه »من الضواب��ط الصحية التي يقيمونها 
بالم��كان المحافظ��ة عل��ى التباع��د االجتماعي 

ولبس الكمام«.
م��ن جانبه، قال محمد حس��ين وهو أحد مرتادي 
الدورات الرمضانية: »ال��دورات الرمضانية تصد 
الش��باب أثن��اء اللي��ل عن الذه��اب إل��ى أماكن 
التس��لية كالمقاه��ي والمجمع��ات، فهي تنمي 

وتحرق الدهون التي يكتس��بونها بسبب اإلفطار 
طوال ش��هر رمض��ان المب��ارك، كم��ا أنها تمأل 

الفراغ«.
وواص��ل: »أنا حري��ص على الذهاب والمش��اركة 
به��ذه ال��دورات، فكن��ت أحض��ر دوري خال��د بن 
حمد للمراكز الش��بابية، فدائمًا أنا متواصل في 
ه��ذه الدوري��ات الصغي��رة التي قد تخ��رج العبًا 
صغي��رًا يمثل المنتخب، وفي هذه الس��نة بحلول 
الجائحة توقفت جميع دوريات المراكز، وسيتغير 
علينا رمضان هذه الس��نة، فالبديل قضاء الوقت 
بمشاهدة المسلس��ات الرمضانية، والتجمعات 
العائلي��ة الخفيف��ة«. أم��ا س��لطان عل��ي فقال: 
»كنا نح��رص على الذه��اب لمش��اهدة الدورات 
الرمضانية، خصوصًا دورة س��مو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة التي كانت تقام برمضان، فكانت 
تس��تضيف نجوم الك��رة العالمية الذي��ن كانوا 
يعط��ون النكهة للدورة حتى ولو لم يش��اركوا«، 
متمنيًا أن »تستمر هذه الدورات في رمضان بظل 

وجود جائحة كورونا مع أخذ الحيطة والحذر«.

المطبخ

رمضان حول العالم
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وفاة السيد عائشة أم المؤمنين رضى اهلل عنها 
عام 58هـ وقد ُدفنت فى البقيع، وكان عمرها 

آنذاك 67 عامًا.

كلنا جربن��ا عرايس اللحم م��ن قبل لكن 
جربت��وا عرايس بالجبنة؟ تعالوا جربوها 

معانا..
نحت��اج لجب��ن مبش��ور س��واء ش��يدر أو 
حل��وم، حبة طماط��م مفروم��ة، زيتون 
أسود وأخضر، أعش��اب جافة مثل النعناع 
أو الريح��ان والزعتر، زي��ت زيتون وموزاريا 

مبشورة. 
نخل��ط جمي��ع المكون��ات ونحش��يها ف��ي الخبز 
العربي مقطع مثلثات، يش��وى الخبز على مقاة حارة 

أو بالقاية الهوائية، وتقدم.

 شيماء هاشم: شربت الماء 
دون علم أمي في أول تجربة لي بالصيام

وجدان عيسى «

قالت شيماء هشام إنها عندما أصبح عمرها 8 سنوات 
أخبرته��ا أمه��ا أن عليها الب��دء بالصي��ام، الفتة إلى 
أنه��ا في اليوم األول ل��م تكن معت��ادة على الصيام 
فبعد عدة ساعات من الصيام بدأت تشعر بالعطش 
فذهبت إلى المطبخ، وش��ربت القلي��ل من الماء دون 

معرفة أمها. 

 وأضافت: »قبل بضع س��اعات من األذان بدأت أشعر 
بالجوع الشديد، ولم أجرب من قبل هذا الجوع وأخذت 
سندويش��ة جبنة وأكلتها، ورأتني حينها أختي الكبرى 
ولكنها لم تخبر أمي ونبهتني بأن الصيام هو االمتناع 

عن الشرب واألكل«.  
وختمت بالقول: »بع��د أن تناولت أول إفطار عاهدت 

 شيماء هشامنفسي أال أفطر مرة أخرى«.

صحتك في رمضان

عرايس بالجبنة

 صديق: رمضان 
 في البحرين مختلف 

بتكاتف الجميع

أحمد خالد «

أك��د المقي��م الهن��دي ف��ي البحري��ن صديق مولي��دو أن 
»رمضان في البحرين يختلف عن رمضان في الهند لكثرة 
المس��لمين في البحرين بخاف الهن��د«، مبينًا أن »الناس 
في البحرين متكاتفون فيما بينهم«، مش��يرًا إلى أن »أبرز 
ع��ادات الهنود المس��لمين في رمضان هي ق��راءة القرآن 

وختم أجزائه«. 
وقال: »من أبرز العادات والتقاليد التي يقوم بها مسلمو 
الهند هي التفرغ لقراءة القرآن وختم أجزائه، فالناس في 
الهند ال يعملون كثيرًا في رمضان كي يتفرغوا للعبادات«. 
أم��ا عن أفضل المأكوالت الهندية التي تقدم في رمضان 
فقال: »الخض��راوات والفواكه والبريان��ي وصالونة اللحم 

وصالونة الدجاج«.
وأض��اف: »رمض��ان في البحري��ن جميل ج��دًا، ففي الهند 
نس��بة المس��لمين قليلة بعكس البحري��ن، فأحب قضاء 
رمضان في البحرين أكثر من الهند، هنا الناس يعطونني 
الطعام، والمس��اجد توزع إفطار صائم علينا، فا حاجة لنا 
لدفع أي مبلغ من أجل الطعام فالجميع متكفل بنا، بخاف 

الهند فالحكومة هناك ال تعطينا كما في البحرين«.
وع��ن األطباق البحرينية قال: »أح��ب المجبوس والروبيان 

والثريد، والصالونة والبرياني«.
واختتم موليدو معرجًا على تأثيرات جائحة كورونا فقال: 
»كورون��ا أثرت علينا ففي الس��ابق كنا نتجم��ع ونأكل مع 
بعضنا بعضًا أما اآلن فأصبحت بيننا مسافات فالتجمعات 

تكاد تكون مفقودة«.

 ال تعارض بين صيام 
رمضان ومرضى السرطان

وليد صبري «

أكد استش��اري أمراض الس��رطان والجراحة العام��ة، ورئيس جمعية 
مكافحة السرطان، د. عبدالرحمن فخرو، أنه »ال يوجد أي تعارض بين 
المصابين بمرض الس��رطان، وصيام ش��هر رمضان المبارك، السيما 
وأن هن��اك العديد من المتعافين الذين أنهوا عاجهم، وانخرطوا في 

المجتمع، حتى أنهم تناسوا مرضهم«.
وأضاف في تصريحات ل� »الوطن«، »يعد الس��رطان من أكثر األمراض 
ش��يوعًا وفتكًا ويتربع على هرم األمراض غير المعدية ولألس��ف فإن 
الصي��ام في رمضان موضوع لم يأخذ حق��ه الصحي والعلمي بما فيه 
الكفاي��ة كما أن هناك ش��حًا في البح��ث والتحليل واإلرش��اد لمرضى 

السرطان السيما أثناء الصيام«.
وقال فخرو إنه »حتى اآلن ال توجد دراس��ات علمية مبنية على أس��س 
ف��ي الخوض في هذا المضمار ولكن س��أوجز بع��ض المعلومات عن 
صيام رمضان لدى مرضى السرطان، فأقول إن المعلومات التي لدينا 
متواترة وش��حيحة حيث إن عاج الس��رطان يمر بمراحل معقدة منها 
التوعية بالمرض ثم طريقة اكتش��افه ثم طريقة العاج التي تتنوع 
م��ن العاج الجراحي ثم الكيميائي ثم اإلش��عاعي ث��م الهرموني ثم 
المناعي، ولهذا فإن المراحل التي يمر بها مريض السرطان في رحلة 
الع��اج تكون طويلة ومملة وعادة ما تحاط به هالة من الخصوصية 
والس��رية والعزوف عن البوح عن مرض��ه، ولهذا فإن جمعية البحرين 
لمكافحة السرطان كغيرها تقف مكتوفة األيدي في تجميع المعلومات 

عن تعاطي مرضى السرطان مع الصيام«.
ون��وه إل��ى أن »الجمعي��ة في أح��د اس��تبياناتها عن الصي��ام، كانت 
االس��تجابة ضئيل��ة، إن لم تكن ش��حيحة، وال يمك��ن االعتماد عليها 

والخروج بمعلومات إيجابية«.
وأض��اف فخرو »لق��د بينت إحدى الدراس��ات أن 40% م��ن المرضى ال 
يلتزم��ون بالصي��ام، وأن 36% يصومون جزئي��ًا، وأن 24% فقط كان 
صيامه��م كامًا، فيما أش��ار االس��تبيان إل��ى أن الس��بب الرئيس أن 

المرض��ى لي��س لديهم الوقت الستش��ارة األطباء وذلك النش��غالهم 
بأموره��م الحياتي��ة، أو أن األطباء ليس لديهم الوقت إلرش��ادهم في 
موض��وع الصي��ام، ولهذا فإن موض��وع الصيام في رمض��ان لم يعَط 
حقه في المناقشات والدراس��ات البحثية في الدول اإلسامية للخروج 
ولو بكم معقول من اإلرش��ادات أو خاصة علمية أمينة عن السرطان 

والصوم«.
ولفت إلى أنه »البد أن نعرف أن عاجات الس��رطان متعددة وشائكة 
فهن��اك المتعاف��ون وهناك م��ن ال يزال يتلق��ى العاج س��واء داخل 

المستشفى أو في الوحدات الخارجية«.
وذكر أنه »الب��د من القول إن المعلومات الت��ي لدينا ضئيلة جدًا وال 
يمكن االعتماد عليها نظرًا لعدة عوامل منها الخصوصية في الصيام 

أو عزوف المرضى عن ذكر تجاربهم الشخصية لاستفادة منها«.
وخل��ص إلى أن »الصيام ال يتعارض مع المصابين بمرض الس��رطان 
خصوص��ًا أن هن��اك العديد م��ن المتعافي��ن الذين أنه��وا عاجهم 
وانخرطوا في المجتمع حتى أنهم تناسوا مرضهم«. وقال إن »جمعية 
البحري��ن لمكافحة الس��رطان على أتم االس��تعداد لإلجاب��ة عن أية 

تساؤالت تتعلق بالصيام في شهر رمضان«.

من كالمنا

»عكوس« تعني صور

جواب العدد السابق

سؤال العدد

 إيش معنى 
»ميوه«؟
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المنامة- بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، برقية 
تهنئة إلى رئيس جمهورية جنــــوب إفريقيــــا سيريل رامافوزا، بمناسبة ذكرى 
يـــوم الحريـــة لبالده، وأعرب جاللتـــه في البرقية عن أطيـــب تهانيه وتمنياته 

لفخامته موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية توغــــو فور إيســـوزيما غناســـينغبي، 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
وأعـــرب جاللتـــه فـــي البرقيـــة عن أطيـــب تهانيـــه وتمنياتـــه لفخامته 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
برقيـــة تهنئـــة إلـــى رئيـــس جمهوريـــة ســـيراليون جوليوس مـــادا بيو، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعـــرب جاللتـــه فـــي البرقيـــة عن أطيـــب تهانيـــه وتمنياتـــه لفخامته 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

جاللة الملك يهنئ رئيس جنوب إفريقيا بيوم الحرية

جاللة الملك يهنئ رئيس توغو باليوم الوطني

... وجاللته يهنئ رئيس سيراليون بذكرى االستقالل
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ــًســــا ــ ـــي وائـــــــــــل الــــــمــــــبــــــارك رئـ

مرسوم ملكي بإعادة تشكيل مجلس أمناء “البوليتكنك”

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
مرســـوم رقم )55( لســـنة 2021 بإعادة 
تشـــكيل مجلـــس أمناء كليـــة البحرين 
البحريـــن(، جـــاء  )بوليتكنـــك  التقنيـــة 

فيه:
المادة األولى:

كليـــة  أمنـــاء  مجلـــس  تشـــكيل  ُيعـــاد 
البحرين التقنيـــة )بوليتكنك البحرين( 

برئاسة الســـيد وائل بن ناصر المبارك، 
وعضوية كٍل من:

١. الســـيد علـــي حســـن أحمـــد ســـلمان 
البقالي.

٢. الشـــيخ محمد بن خليفة بن سلمان 
آل خليفة.

٣. السيدة تاال عبدالرحمن فخرو.
٤. السيد يوسف فاروق المؤيد.

٥. السيد أحمد سامي التاجر.
٦. السيد محمد سلمان العرادي.

.7 السيد إبراهيم علي بورشيد.
وتكـــون مدة عضويـــة رئيس المجلس 
ســـنوات،  أربـــع  أعضـــاء  أربعـــة  وأول 
وتكـــون مـــدة عضوية باقـــي األعضاء 

ثالث سنوات.
المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - 
كٌل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، 
وُيعمـــل به من تاريخ صدوره، وُينشـــر 

في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

جاللة الملك

تعيين مديرين عاّمين في “الخدمة المدنية”

تعيين مديَرين في المستشفيات الحكومية

تعيين مديَرين في مراكز الرعاية الصحية األولية

تعيين وكيلين مساعَدين في وزارة المالية

تعيين 5 مدراء في معهد اإلدارة العامة

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، مرســـوم رقـــم )56( لســـنة 
2021 بتعييـــن مديرين عاّمين في 

جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعيـــن في جهـــاز الخدمـــة المدنية 
بدرجة وكيل مساعد كٌل من:

1. الشيخ معاذ بن دعيج آل خليفة 

وموازنـــة  للتنظيـــم  عاًمـــا  مديـــًرا 
الوظائف.

2. السيد خليل عبدالرسول حسن 
مديًرا عاًما للسياسات واألجور.

المادة الثانية
علـــى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ 
هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  وُينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

صدر عن ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، قـــرار رقـــم )24( لســـنة 2021 بتعيين 
مديريـــن فـــي المستشـــفيات الحكومية، جاء 

فيه:
المادة األولى

ُيعين في المستشفيات الحكومية كل من:

- الدكتـــورة نـــور ريـــاض علـــي ضيـــف مديـــًرا 
إلدارة العمليات والخدمات.

- الســـيد عبـــدهللا ناصـــر ســـلطان الســـويدي 
مديًرا إلدارة الموارد البشرية.

المادة الثانية
علـــى رئيس المجلـــس األعلى للصحـــة تنفيذ 
أحـــكام هـــذا القـــرار، وُيعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ 

صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

صـــدر عـــن ولي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
قرار رقم )25( لســـنة 2021 بتعيين مديرين في 

مراكز الرعاية الصحية األولية، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعيـــن فـــي مراكز الرعايـــة الصحيـــة األولية كل 
من:

1. الســـيد محمـــد خليـــل إبراهيـــم أحمـــد مديًرا 
إلدارة العمليات والخدمات.

2. الســـيد يوســـف عبدالعزيز عبدالغفـــار العلوي 
مديًرا إلدارة الموارد البشرية.

المادة الثانية
علـــى رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة تنفيـــذ 
أحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، مرســـوم رقـــم )57( لســـنة 
2021 بتعييـــن وكيليـــن مســـاعَدين 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  فـــي 

الوطني، جاء فيه: المادة األولى:
ُيعين فـــي وزارة المالية واالقتصاد 

الوطني، كٌل من:
عبدالوهـــاب  عدنـــان  الســـيد   .1

اســـحاق وكياًل مســـاعًدا للسياسات 
المالية والميزانية.

2. الســـيد مبـــارك نبيل مطـــر وكياًل 
مساعًدا للعمليات المالية.

المادة الثانية:
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  علـــى 
المرســـوم،  هـــذا  تنفيـــذ  الوطنـــي 
تاريـــخ صـــدوره،  مـــن  بـــه  وُيعمـــل 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

صدر عن ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، قـــرار رقم )26( لســـنة 
2021 بتعيين مديرين في معهد اإلدارة العامة، جاء فيه:

المادة األولى
ُيعين في معهد اإلدارة العامة كل من:

1. الســـيد يوســـف عبـــدهللا أحمـــد بوجيـــري مديـــًرا إلدارة 
الموارد البشرية والمالية.

2. السيد نجم يوسف عيسى سالمين مديًرا إلدارة التعليم 
والتطوير.

غـــادة محمـــد حســـين شـــناعة مديـــًرا إلدارة  الســـيدة   .3
التقييم.

4. الســـيد محمد حســـن الســـباع مديًرا إلدارة االستشارات 
والبحوث.

5. الســـيدة عايـــدة علـــي بـــن رجـــب مديـــًرا إلدارة تطويـــر 
األعمال.

المادة الثانية
على مدير عام معهد اإلدارة العامة تنفيذ أحكام هذا القرار، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تعيين 11 مديًرا في وزارة المالية واالقتصاد الوطني
صـــدر عن ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، قرار رقـــم )23( 
فـــي  مديِريـــن  بتعييـــن   2021 لســـنة 
الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة 

جاء فيه: المادة األولى
ُيعيـــن فـــي وزارة الماليـــة واالقتصاد 

الوطني كل من:
1. الســـيدة دينا علي الغـــواص مديرا 

إلدارة التدريب والتطوير اإلداري.
2. الســـيدة لميـــس إبراهيـــم الحصـــار 

مديرا لمكتب إدارة الدين العام.

3. الســـيد حســـن صالح ســـاتر مديرا 
إلدارة عمليات التمويل.

4. الســـيد علـــي جاســـم علـــي مديـــرا 
إلدارة المدفوعات والتحصيل.

5. السيد عبدهللا أحمد عبدهللا ضيف 
مديرا إلدارة تطوير األنظمة المالية.

قاســـم  صالـــح  رغـــدان  الســـيدة   .6
سياســـة  إلدارة  مديـــرا  عبدالرســـول 

اإليرادات العامة.
7. الســـيدة ليلـــى حســـن أحمـــد علـــي 
البشـــرية  المـــوارد  إلدارة  مديـــرا 

والمالية.
عبدالرحمـــن  بـــن  فـــراس  الشـــيخ   .8

العالقـــات  إلدارة  مديـــرا  خليفـــة  آل 
الدولية.

9. الشـــيخ راشـــد بن محمد آل خليفة 
مديرا إلدارة االستثمارات الحكومية.
10. السيدة فاطمة محمد القحطاني 

مديرا إلدارة الميزانية.
11. السيد إبراهيم أحمد كمال مديرا 

إلدارة المشاريع.
المادة الثانية:

على وزير المالية واالقتصاد الوطني 
القـــرار، وُيعمـــل  أحـــكام هـــذا  تنفيـــذ 
به مـــن تاريـــخ صـــدوره، وُينَشـــر في 

سمو ولي العهد رئيس الوزراءالجريدة الرسمية.

المنامة- بنا

أنشطة “رعاية الوالدين” توثق أسمى القيم اإلنسانية
سمو محافظ الجنوبية يتسلم نسخة من إصدار الجمعية “وبالوالدين إحسانا”

اســـتقبل محافظ الجنوبية الرئيس الفخري لجمعية 
البحرين لرعاية الوالدين سمو الشيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، رئيس مجلـــس إدارة جمعية 
البحريـــن لرعاية الوالدين أحمـــد البنا، بحضور عضو 

مجلس اإلدارة حسن بوخماس.
وفـــي اللقـــاء، اطلـــع ســـمو المحافـــظ علـــى أنشـــطة 

وبرامج الجمعية، وتّســـلم ســـموه نســـخة من إصدار 
الجمعية )وبالوالدين إحســـاًنا(، مشيًدا سموه بجهود 
الجمعيـــة الخيريـــة واالجتماعيـــة في مجـــال خدمة 
كبـــار الســـن مـــن خـــالل تقديـــم الرعايـــة المتكاملـــة 

بصورتها اإلنسانية.
وأشـــار ســـموه أن مـــا تقوم بـــه الجمعية من أنشـــطة 
وفعاليـــات ومـــا تقدمـــه مـــن أنـــواع الرعايـــة لكبـــار 

الســـن يوثـــق أســـمى القيـــم اإلنســـانية والمســـؤولية 
االجتماعية. من جانبهما، أشـــاد رئيس مجلس إدارة 
جمعيـــة البحريـــن لرعايـــة الوالدين، وعضـــو مجلس 
اإلدارة حســـن بوخمـــاس بمـــا يوليـــه ســـمو الشـــيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة من دعم مســـتمر 
ومســـاندة لفئة كبار السن، منوهين بإسهامات سموه 

القيمة في المجال االجتماعي والخيري.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

شـــارك وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف الزيانـــي، أمس، في اجتمـــاع خليجي عبر 
االتصال اإللكتروني المرئي مع المبعوث األميركي الخاص إليران روبرت مالي.
وشـــارك في االجتماع من دول مجلس التعاون مستشـــار رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة للشـــؤون الدبلوماســـية أنور قرقاش، ووزير خارجية المملكة 
العربيـــة الســـعودية ســـمو األميـــر فيصل بـــن فرحان آل ســـعود، ووكيـــل وزارة 
الخارجيـــة للشـــؤون الدبلوماســـية فـــي ســـلطنة عمان الشـــيخ خليفـــة بن علي 
الحارثـــي، ونائـــب رئيـــس الـــوزراء وزيـــر الخارجيـــة القطري الشـــيخ محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاني، ونائب وزير خارجية دولة الكويت مجدي الظفيري.
وأطلع روبرت مالي وزير الخارجية والوزراء وممثلي دول المجلس المشاركين 
في االجتماع على آخر المســـتجدات بشـــأن المفاوضـــات الدائرة في فيينا بين 
مجموعـــة 1+5 وإيـــران بشـــأن الملف النـــووي اإليرانـــي، والجهود التـــي تبذلها 

الدول األطراف بهذا الخصوص.
وأكـــد المبعـــوث األميركي الخـــاص إليران حرص الرئيـــس األميركي جو بايدن 
التشـــاور مع دول مجلس التعاون بشـــأن المفاوضات الدائرة عن برنامج إيران 
النـــووي، وقـــال إنـــه يرغـــب فـــي التعرف علـــى وجهة نظـــر دول المجلـــس بهذا 

الخصوص، وسبل المحافظة على األمن واالستقرار في المنطقة.
مـــن جانبه، عبـــر الزياني عن شـــكر وتقدير مملكة البحريـــن للمبعوث األميركي 
الخاص إليران على إطالع دول مجلس التعاون على سير المفاوضات، مؤكًدا 
تطلـــع الدول األعضاء إلى إحراز تقدم ملمـــوس في المفاوضات والتوصل إلى 
اتفاق جديد أكثر شـــمواًل ووضوًحا، واســـتراتيجية شـــاملة تفتح آفاًقا واســـعة 

لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية تمسك دول مجلس التعاون بموقفها الثابت من البرنامج 
النووي االيراني، وضرورة التشـــاور معها بشـــأن المفاوضات الجارية مع إيران 
بهـــذا الخصوص، وأن يشـــمل أي اتفـــاق مع إيران برنامجهـــا لتطوير الصواريخ 
البالســـتية، ومواصلـــة تدخلها في الشـــؤون الداخليـــة لدول المنطقـــة، ودعمها 
للتنظيمـــات والمليشـــيات اإلرهابيـــة، مشـــدًدا علـــى أن أي اتفـــاق ال يأخـــذ فـــي 

الحسبان هذه االعتبارات لن يكتب له النجاح.
وقـــال الزياني إن مملكة البحرين ســـوف تواصل التشـــاور مـــع الدول الصديقة 
والحليفـــة بهـــذا الخصـــوص، والعمـــل بقرب مـــع الواليـــات المتحـــدة األميركية 
والمجتمـــع الدولـــي لتحقيـــق الســـالم واالســـتقرار فـــي منطقة الخليـــج العربي 

والشرق األوسط.
حضر االجتماع عن وزارة الخارجية سفير مملكة البحرين في واشنطن الشيخ 
عبدهللا بن راشـــد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون السياسية الشيخ 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة، ورئيس قطاع شؤون األميركيتين بالوزارة الشيخ 

عبدهللا بن علي آل خليفة.

الزياني: نتطلع التفاق جديد أكثر شموال ووضوحا مع إيران

سمو محافظ الجنوبية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين ويتسلم إصدارها )وبالوالدين إحسانا(



المنامة - بنا

الصديقـــة  الهنـــد  جمهوريـــة  ـــت  م د ق
شـــكرها لمـــا قدمتـــه مملكـــة البحرين 
مـــن تضامـــن ودعم لهـــا فـــي مواجهة 
مـــا تمر به من ظـــروف صحية نتيجة 
ا جائحـــة  ـ ـ ـي فرضتهـ ـ ـات التـ ـ التحديـ

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وفـــي بيـــان للحكومـــة الهنديـــة نقلته 
ســـفارتها في المنامة، أعربت فيه عن 
تقديرها لقرار مجلس الوزراء بإرسال 
ـد  ـ ـ للهن ـجين  ـ ـة وأوكسـ ـ ـدات طبيـ ـ معـ
لمســـاندتها في التعامل مـــع تداعيات 
الجائحـــة، معبرة عـــن االمتنان لعاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة على 

الوقوف مع الهند في هذه المبادرة.
وأشـــار البيـــان إلـــى التعاون المســـتمر 
ـل  ـ لتعامـ ل ن  ـ ـ ـ ـن الصديقي ـ ـ بلدي ل ا ن  ـ ـ ـ بي
ــات  ــار العالقـ ــة فـــي إطـ ــع الجائحـ مـ
التاريخيـــة الوطيـــدة بينهمـــا، مؤكـــدا 
التـــزام الهند بمواصلـــة تعزيز التعاون 
الثنائـــي مع مملكة البحرين في جميع 

المجاالت.

الهند تشكر البحرين 
على التضامن

تحديد العمر التشغيلي للشاحنات 20 عاما من السعودية لمتطلبات السالمة
“الجمارك” لـ “^”: الشقيقة حّدثت لوائحها... وتمرير المعلومات للجهات المعنية بالبحرين

ــؤون الجمـــارك علـــى مـــا  عقبـــت شـ
ــالد” فـــي العـــدد 1442  ــرته “البـ نشـ
ــن “مناشـــدة  ــل عـ 24 أبريـ ــخ  بتاريـ
الجمـــارك إعادة النظر فـــي قرار منع 

عبور الشاحنات القديمة” باآلتي:
إن شـــؤون الجمـــارك تعمـــل جاهـــدة 
على مر السنوات الماضية وما زالت 
نحو الوقوف على متطلبات عمالئها 
وتوفير كافة الســـبل التي من شأنها 

المساهمة في دعم الحركة التجارية 
عبر المنافذ الجمركية، وفيما يخص 

قرار الهيئة العامة للنقل في المملكة 
العربيـــة الســـعودية والتـــي قامـــت 
بتحديـــث لوائحهـــا التنظيميـــة فـــي 
مجال نقل البضائع بالشاحنات ونقل 
الركاب بالحافالت ومركبات األجرة 
علـــى الطـــرق البريـــة والتـــي حددت 
العمر التشـــغيلي للشاحنات 20 عاما 
من ســـنة الصنع، وذلك اســـتنادا إلى 
متطلبـــات معايير الســـالمة الالزمة، 
الـــذي تـــم البـــدء فـــي تطبيقـــه مـــن 
قبل الســـلطات في المملكـــة العربية 

ون  ـ ـ ـ ل ق ا ن ل ا م  ـ ـ ـ ه في ا  ـ ـ ـ م ب ة  عودي ـ ـ سـ ل ا
السعوديون والذي تم إفادتنا به من 
خالل مصلحـــة الجمارك الســـعودية 
كجهـــة تنفيذ في المنافذ الحدودية. 
فـــإن شـــؤون الجمـــارك توضـــح أنها 
ــا  ليســـت جهـــة اختصـــاص، وإن مـ
قامـــت بـــه مـــن تمريـــر للمعلومـــات 
للجهـــات المعنيـــة بمملكـــة البحريـــن 
يأتـــي مـــن بـــاب التنســـيق والحرص 
لتفـــادي حـــدوث أي إشـــكاالت بهـــذا 

الشأن.

المنامة - وزارة الداخلية

“الثقافة” تهيئ جامع المهزع للمرحلة الثانية من التنقيب
اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفـــة فـــي مقـــر هيئـــة 
الثقافـــة أمـــس وفـــًدا مـــن المجلس 
ة  ي م ال ـ ـ ـ س إل ا ن  و ؤ ـ ـ ـ ش ل ل ى  ـ ـ ـ ل ع أل ا
ـس  ـ ـ للمجل ام  ـ ـ عـ ل ا ن  ـ ـ ـ ه األمي ـ ـ ترأسـ
ه  ـ ـ ـ في ـت  ـ ـ تم إذ  وملي،  ـ ـ لشـ ا د  ـ ـ ـ ل خا
مناقشـــة عدد من القضايا المتعلقة 
بالمســـاجد األثريـــة والتراثيـــة فـــي 
المـــدن التاريخية لمملكـــة البحرين 
ادة  ـ ـ ا وإعـ ـ ـ اظ عليهـ ـ ـ بل الحفـ ـ ـ وسـ
إحيائها واستعادة دورها الوظيفي 

والجمالي.
علـــى  الضـــوء  جتمـــاع  ال ا ى  ـ ـ ـ ق ل أ و
ــجد وقبـــر الشـــيخ  ـروعي مسـ ـ مشـ
أحمـــد الفاتـــح وجامـــع المهـــزع، إذ 
ينفرد الموقعـــان بقيم وخصوصية 
ثقافيـــة وتاريخية بالنســـبة لمملكة 
البحريـــن، حيـــث تـــم التأكيـــد مـــن 
ـيق  ـ ـة التنسـ ـ ــى أهميـ ـن علـ ـ الطرفيـ
ت  ا ـ ـ ـ ه ي ج و ت ل ا ذ  ـ ـ ـ ي ف ن ت ل ن  و ا ـ ـ ـ ع ت ل ا و
الملكية السامية والتكليف الوزاري 
بالحفاظ على مســـجد وقبر الشيخ 
م  ـ ـ ـ دة تصمي ا ـ ـ ـ ع إ ب ح  ـ ـ ـ ت ا ف ل ا د  ـ ـ ـ أحم

المســـجد وتشـــجير المقبرة بجانبه 
واالرتقاء بمالمح قبر الشيخ أحمد 
الفاتح وقبر الشـــيخ راشد بن حمد 

آل خليفة. 
ويشّكل مسجد أحمد الفاتح وقبره 
بالمنامـــة  القضيبيـــة  ة  ـ ـ ـ ـي منطق ـ ـ ف
ذاكـــرة أصيلـــة توّثـــق لســـيرة هـــذه 
ــة،  ــة التاريخيـ الشـــخصية الوطنيـ
حيـــث دفـــن فيهـــا المغفور لـــه بإذن 

هللا العام 1795.
وقالـــت الشـــيخة مـــي بنـــت محمد 
آل خليفـــة إن جهـــود إعـــادة إحياء 
وترميم المساجد والجوامع األثرية 
تحظـــى برعاية ومســـاندة ســـامية 
دائمـــة مـــن قبـــل القيـــادة الرشـــيدة 

لمملكة البحرين.

كمـــا تـــم التطرق إلى آخـــر تطورات 
العمـــل في مشـــروع جامـــع المهزع، 
إذ تواصـــل الهيئـــة عملهـــا مـــن أجل 
استعادة هوية ومالمح الجامع في 

سوق المنامة القديم. 
ـــل  م ع ل ا ة  ـ ـ ـ ط خ ض  ا ر ع ت ـ ـ ـ س ا م  ـ ـ ـ ت و
التفصيليـــة فـــي االجتمـــاع، إذ تـــم 
اســـتكمال أعمال التوثيق المعماري 
لكتلـــة الجامع ومحيطـــه، باإلضافة 
ى  ـ ـ ـ ل و أل ا ب  ـ ـ ـ ي ق ن ت ل ا ة  ـ ـ ـ ل ح ر م ى  ـ ـ ـ ل إ
للمشـــروع. ومن المخطط أن ُتباشر 
هيئة الثقافة بالتنسيق مع المجلس 
األعلى للشـــؤون اإلســـالمية أعمال 
تدعيـــم المحـــالت التجارية ومنارة 
ع  ـ ـ ـ لموق ا ة  ـ ـ ـ ئ تهي ل زع؛  ـ ـ ـ مه ل ا ع  ـ ـ مـ جا

للمرحلة الثانية من التنقيب.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

ـــاث ـــور واإلن ـــان للذك ـــم مختص ـــا تحكي ـــد: لجنت ـــت محم ـــاء بن لمي

انطلقــت تصفيــات جائــزة صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة القرآنية يــوم الجمعة الماضي بمشــاركة 566 
مشاركا ومشاركة في 4 فروع للجائزة، برعاية كريمة من سمو الشيخة لولوة بنت خليفة بن سلمان آل خليفة وبتنظيم من جمعية 

النور للبر.

الجمعيـــة  ـــة  س ي ئ ر ت  ـ ـ ـ ح ض و أ و
رئيســـة اللجنـــة الدائمـــة للجائزة 
الشـــيخة لميـــاء بنـــت محمـــد بن 
خليفـــة آل خليفـــة أن تصفيـــات 
ا  ـ ـ ا راقيـ ـ ـ ـهد تنافسـ ـ ـزة تشـ ـ الجائـ
ن  ي ق ب ا ـ ـ ـ س ت م ل ا ن  ـ ـ ـ ي ب ا  ز ـ ـ ـ ي م م و
والمتسابقات الذين قدموا نماذج 
مشـــرفة من حفظ القرآن الكريم 
ات  ـ ـ دأ منافسـ ـ ـ ـ ب ت إذ  ه،  ـ ـ ـ وتالوت
الجائـــزة من بعد صـــالة التراويح 
بواقـــع 61 متســـابق يومًيـــا عبـــر 

تقنيـــة االتصـــال المرئـــي؛ نظـــًرا 
ن  ـ ـ مـ ة  ـ ـ ـ زي راءات االحترا ـ ـ لإلجـ

فيروس كورونا.
بنـــت  لميـــاء  ة  خ ي ـ ـ ـ ش ل ا ت  ـ ـ ـ ن ي ب و
ة آل خليفـــة  ـ ـ ـن خليفـ ـ ـ ب د  ـ ـ محمـ
أن لجـــان التحكيـــم تضـــم نخبـــة 
مـــن المتخصصيـــن فـــي القـــرآن 
الكريـــم وتجويـــده، يـــرأس أفرع 
ل  ك ر  و ـ ـ ـ ك ذ ل ل م  ـ ـ ـ ي ك ح ت ل ا ة  ـ ـ ـ ن ج ل
مـــن المشـــايخ جعفـــر العباســـي 
ووليد جناحـــي ومحمد الصنوي 

وماجـــد البلوشـــي وعضويـــة كل 
مـــن المشـــايخ عبدالرحيم محمد 
ب  ـ ـ ـ ع ص م و ف  ي ر ـ ـ ـ ش ب  ـ ـ ـ ع ص م و
البوعركي وعيسى المحميد، أما 
لجنـــة التحكيم لإلنـــاث فتترأس 
أفـــرع التحكيـــم كل مـــن مريـــم 
زينـــل وســـهيلة عبـــدهللا وبتـــول 
حمدان، وعضويـــة كل من مريم 
التميمي وأيمان الياســـي ووفاء 

المضحي.
لميـــاء  الشـــيخة  ت  ـ ـ ـ م ت ت خ ا و

بنـــت محمـــد تصريحهـــا بفخرهـــا 
واعتزازها باحتضان جمعية النور 
للبـــر لهـــذه الجائـــزة العظيمة في 
أهدافهـــا وراعيتها للقرآن الكريم، 
والعزيزة لحملها اســـم المغفور له 
بـــإذن هللا تعالـــى صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة )رحمه هللا(، داعيًة هللا 
العلـــي القديـــر أن يوفـــق الجميع 
لخدمـــة القـــرآن الكريـــم وخدمـــة 

مملكتنا الغالية.

محرر الشؤون المحلية

شواغل أهل المحرق في لقاء “^” بمجلس شويطر الليلة
يبث 9:30 مسـاء على 5 منصات... ويناقش موضوعات عن أم المدن

يلتئــم مجلــس “البــاد” الرمضانــي الخامــس بضيافــة مجلس حســين محمد شــويطر في الســاعة 9:30 مســاء يوم 
األربعــاء الموافــق 28 أبريل 2021 بمشــاركة شــخصيات حكوميــة وبرلمانية ورياضية وثقافيــة وإعامية وبلدية 

وغيرها.

الرئيـــس  المضيـــف  ن  و ك ي ـ ـ ـ س و
محمـــد  ؤاد حســـين  ـ ـ ـ ف ـس  ـ ـ مجل ل ا ب
ــر العـــام لحلويـــات  ــويطر المديـ شـ
حســـين محمد شـــويطر ومؤسســـة 

فؤاد حسين شويطر العقارية.
وسيتركز النقاش عن موضوعات 
وان  ـ ـ ـ وعن رق،  ـ ـ محـ ل ا ل  ـ ـ هـ أ م  ـ ـ ـ ه ت
الفعالية: “شـــواغل أهـــل المحرق.. 

الهوية والفرجان والتمدد”.
س  ـ ـ ـ ل ج م ل ا ت  ا ـ ـ ـ ش ق ا ن م ث  ب ت ـ ـ ـ س و
ــة،  ــالد” الرقميـ ــات “البـ ــر منصـ عبـ

وأبرزهـــا: “زووم”، و “اليوتيـــوب”، 
و “اإلنســـتغرام اليف”، و “التويتر”، 

والموقع اإللكتروني.

إدارة المجلس

فريـــق  مـــن  ـــس  مجل ل ا ر  يدي ـ ـ وسـ
“البـــالد” رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
س  ـ ـ ـ ي ئ ر و ة  ل ع ـ ـ ـ ش ل ا ي  ـ ـ ـ ب ن ل ا د ب ع
ـى  ـ ـ ـردي إل ـ ــس المـ ـر مؤنـ ـ التحريـ
جانب اإلعالمي إبراهيم التميمي 
وبمشـــاركة رئيس قســـم الشؤون 

المحليـــة والمحتـــوى اإللكترونـــي 
بصحيفـــة “البـــالد” الزميـــل راشـــد 

الغائب.

االستفسارات

بزيـــارة  الراغبيـــن  لجميـــع  ن  ـ ـ ـ ك م ي و
“البـــالد”  لمجلـــس  ة  ـ ـ ـ ي ض ا ر ت ف ا
الرمضاني ومتابعة مناقشاته وطلب 
وصلـــة “زووم” عبر “الواتســـاب” كما 
يمكن توجيه االستفسارات عبر هذا 

الرقم: 38400407.

أجندة المجلس

- 9:30 مساء: افتتاح المجلس.
- مداخالت ومناقشات.

- 11 مساء: ختام المجلس.

فؤاد حسين محمد شويطر

الرفاع - جمعية النور للبر

انطالق تصفيات جائزة خليفة بن سلمان القرآنية بـ 566 متسابقا
10 خطوات نحو “الجنة” السياسية

Û  يقــول المــؤرخ األميركــي ألفــرد ويتنــي جريســوولد “إن الذيــن ال يعتبــرون مــن أخطــاء
الماضــي مكتــوب عليهم تكرارها مرة أخرى”. ويقول أيضا “متى ســتتوقف البشــرية عن 
ارتــكاب أخطــاء ســابقيها؟ اجعلــوا التاريخ مستشــاركم الحكيــم”. ولكــي ال ينطبق علينا 
قول الفيلسوف هيجل )تعلمنا من التاريخ أن ال أحد يتعلم من التاريخ(، يجب أن نسعى 
لصناعة مناخ وطني سياسي جديد يقوم على ترطيب األجواء، ونثر بذور التفاؤل عبر 
خطــوات مهمــة منهــا: 1. دعم مواقف جاللة الملك لمواقفه اإلنســانية في خدمة الوطن، 
2. تعميــق الثقــة مــع الُحكم، 3. تجاهل عنتريات الخــارج، 4. إيقاف الخطابات المتورمة، 
5. تحكيم العقل والوســطية، 6. كســر األسطوانات المشروخة ذات العزف العنتري، التي 
تخلو من الواقعية السياسية، فهي ال تقود إال إلى مقبرة أو سجن أو منفى، 7. المشاركة 
اإليجابيــة فــي بنــاء الوطــن بالمشــاركة البرلمانيــة، وعــدم مقاطعتهــا، ودعــم المشــروع 
اإلصالحي وإبداء النقد البناء عبر األطر الدستورية وفي البرلمان والصحافة والنقابات 
ومؤسســات المجتمع المدني دون الدخول في مغامرات سياســية ذات بعد أيديولوجي، 
مــع العمــل علــى ترســيخ العدالــة االجتماعيــة وتحقيــق حقوق النــاس بمنطــق وطني، ال 

يدخل في إطار كسر هيبة الدولة. 
Û  السياســي الحكيــم هــو الذي يمتلــك خطابا علميا عمليا بحيث بإمكانــه يعمل على تقوية

الثقــة والــوالء بين الدولة والمجتمع بشــكر إنجــازات الدولة والنقــد العلمي إلخفاقات أو 
أي خلــل أو ثغــرات أو فســاد فــي أي وزارة أو هيئــة، وفــي الوقت ذاته يزيد من مكاســب 

المجتمع وحقوقه بطرق تقوم على العقل، والتوازن ومد جسور التواصل. 
Û  مشــكلة من في الخارج أنهم ال يقرأون علم السياســة، وال هم دارســون للفلســفة كمنهج

نقــدي. فالفلســفة النقديــة هــي “البلــدوزر” القــادر علــى تفتيــت األســمنت الفكــري لعقــل 
اإلنسان لتقوده للمراجعة، وإعادة تقييم األداء، والخروج من الغيبوبة السياسية، وعدم 
الوقوع في ذات الحفر التاريخية، وتكرار ذات األخطاء. يقول نزار قباني “إنهم يريدون 
أن يفتحــوا العالــم وهــم عاجــزون عــن فتــح كتــاب،  ويريــدون أن يخوضــوا البحــر وهم 
يتزحلقــون بقطــرة مــاء، ويبشــرون بثورة ثقافية تحــرق األخضر واليابــس، وثقافتهم ال 
تتجاوز باب المقهى الذي يجلسون فيه، وعناوين الكتب المترجمة التي سمعوا عنها”.إن 
مشكلة من في الخارج أمور عدة: 1. لم يدرسوا علم السياسة، وال العلوم األنثربولوجية 
)اإلنســانية(، وغيــر متابعيــن للثقافــة المتنوعــة، وإذا درســها البعــض فال يســتخدمها في 
تفتيــت “الصنــم السياســي القديــم” الــذي بنــاه وعــاش عليه من صنــم حزبــي أو ديني أو 
سياسي. فأيمن الظواهري مثال، دكتور في الطب، لكن عقله السياسي ال يتعدى المسافة 
مــا بيــن عقــل طفــل رضيع ومراهق، فالشــهادة العلمية شــيء والثقافة شــيء آخــر، 2. ال 
يمتلكون عقال نقديا أو جرأة نقد الخطأ، 3. ضرورة الخروج من ســجن التاريخ، 4. عدم 

استقاللية قرارهم السياسي، 5. انصهار الموقف للقرار الديني المسيس.
Û  وقناعتي، يجب عدم خلط السياســة بالدين لحفظ الدين. قد يســألني البعض لماذا؟ ألن

السياســي الذي يزج بالدين في السياســة، ولو كانت نيته صادقة تختلط عليه السياســة 
بالغيبيات وباألمور الرومانسية مع البساطة في فهم الواقع مع صعوبة التحرر من إغراء 

لذة عشق مغازلة الجمهور، فيدخل في مواقف كارثية، فيورط الناس. 
Û  السياســة معقــدة، وهــي شــبيهة بالخلطــة النوويــة. فليــس مــن العقــل، التعاطــي معهــا

بخطابات حالمة، وبالصراخ أو دســومة البيانات المتشــحمة، فتســبب جلطات لمســتقبل 
الناس. 

Û  ،السياســة علــم دقيــق، تقــوم على الدراســة الدقيقــة في السياســة واألرقــام االقتصادية
ودقة في معرفة التوازنات اإلقليمية والعالمية، ومعرفة للنفس البشــرية، وســيكولوجية 
الجماهيــر، والتركيــب الواقعــي للجغرافيــا والتحالفــات والمكــر العالمــي ودهــاء الــدول 
اإلقليمية والعالمية، وما هدف دول عالمية، وماذا تريد من الوطن وكيف أحيانا تشــعل 

الفتن باسم حقوق اإلنسان في وطنك والهدف اقتصادي بحت تحت مظلة حقوقية؟ 
Û  مــا فعلــه الرئيــس أوبامــا بمشــروع دعــم اإلســالم السياســي كان الهــدف منــه مصالــح

أميركية بحتة، ســببت كل هذا الخراب في الشــرق األوســط. إن السياســة تحتاج لعقول 
إستراتيجية ال تبسيطية.

Û  إننــا بحاجــة إلــى مراجعة األخطاء لنربي أجياال جديدة من أبنائنا، نقودهم إلى الشــهادة
الجامعية بدال من شهادة الوفاة، ومن ثقافة التعاسة إلى ثقافة السعادة، ومن الكفن إلى 

الوطن، ومن المنفى إلى المرفأ ومن رطوبة الزنزانة إلى البحر.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

local@albiladpress.com
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مجلـــس  رئيســـة  رفعـــت   ^
النـــواب فوزيـــة بنت عبـــدهللا زينل 
إلـــى  واالمتنـــان  العرفـــان  خالـــص 
مقـــام جاللـــة الملـــك علـــى رعايتـــه 
وتوجيهاتـــه الســـامية، لدعـــم عمـــل 
بيـــن  التعـــاون  وتعزيـــز  المجلـــس، 
والســـلطة  التشـــريعية  الســـلطة 

التنفيذية.
والتقديـــر  الشـــكر  عـــن  وأعربـــت   
لجهود الحكومة برئاســـة سمو ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء في 

دعم كل مسارات التعاون والتكامل 
مع مجلس النواب.

زينل: عرفان وامتنان لجاللة الملك

^ وافـــق مجلس النـــواب على تمرير 
اقتـــراح برغبـــة بصفـــة مســـتعجلة بتعليق 
جميع الرحـــالت الجوية من الهند، وكذلك 
إجـــراءات  إطـــار  فـــي  الترانزيـــت،  ركاب 
واســـتثناء  كورونـــا،  فيـــروس  مكافحـــة 
المواطنين العائديـــن، والمقدم من النواب 
ســـلمان،  عبدالنبـــي  هاشـــم،  فـــالح  ســـيد 
يوســـف زينل، محمـــود البحراني، ممدوح 
الصالح. وقال النائب عبدالنبي ســـلمان إن 
تقديـــم المقتـــرح جاء بناء علـــى ما يجري 
في جمهوريـــة الهند الصديقة من انتشـــار 

غير مسبوق لجائحة كورونا على مستوى 
العالـــم، وبســـبب الفيـــروس المتحور الذي 
يجتاح هـــذه المنطقـــة من العالم، ونســـبة 

الوفيات الكبيرة الحاصلة هنالك.

علقوا رحالت الهند

local@albiladpress.com
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جدل نيابي حكومي بشأن قانون المحاماة يؤدي لسحبه مؤقتا

لتوفير شرطة عند المساجد بسبب عدم االلتزام باإلجراءات

^ وافق مجلس النواب على تمرير االقتراح برغبة بصفة االستعجال 
بشــأن توفير شــرطة المجتمع عند المســاجد لصالتي الجمعة والتراويح 
بالتنســيق مــا بيــن وزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف ووزارة 
الداخليــة. وقــال النائــب عمــار قمبــر إن المقتــرح جــاء بنــاء علــى الوضع 
الراهــن حيــث يتحمــل المســؤولية فــي المســجد أو الجامــع هــو اإلمــام 
والمــؤذن واللذيــن يفتــرض أن يتفرغــا للعبــادة، وحدوث حــاالت فوضى 
تسببت بإغالق عدد من المساجد لعدم االلتزام باإلجراءات االحترازية.

56 مليونا

وفـــي موضـــوع آخـــر، تســـاءلت 
النائب سوسن كمال في تعقيبها 
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  علـــى 
ماجد النعيمي عن “إمكان توفير 
األجهزِة اللوحية لجميع الطلبة، 
وهل هي فكـــرة ممكنة التطبيق 
إذا ما استبدلنا صرف المليونين 
ونصـــف المليون دينـــار الخاصة 
بالكتـــب الورقيـــة بالصرف على 

األجهزة اللوحية؟”.
مـــن جهتـــه، قـــال وزيـــر التربية 
“هنـــاك 56 مليون زيـــارة للبوابة 
التعليمية، تشـــمل طالبا وأولياء 
أمور ومعلمين، حيث تضم أكثر 
مـــن 402 كتـــاب رقمـــي، ومـــواد 
إثرائيـــة تعد بـــاآلالف، باإلضافة 

لبنك معلومات من األسئلة”.

الجامعة الجديدة

قال النائب عبدهللا الذوادي في 
سياق النقاش عن سؤاله الموجه 
لوزير التربية عن االستثمار في 
التعليـــم العالـــي والبحث العلمي 
التعليـــم  مخرجـــات  ومواءمـــة 
مع ســـوق العمـــل، إن “االقتصاد 
المعرفـــي والرقمـــي هـــو دعـــوة 
ســـيدي جاللة الملك في افتتاح 
دور االنعقـــاد الثانـــي من الفصل 

التشريعي الخامس”.
مـــن جهتـــه، قـــال وزيـــر التربية 

مشـــروع  فـــي  اآلن  “نســـير 
جامعـــة عيســـى الكبيـــر )الهداية 
الخليفية(، والتي تختلف عن أي 
مؤسســـة تعليمية في البحرين، 
ولقد قمنا بمســـح على مســـتوى 
دول الخليج، كما استعنا بجهات 

أجنبية كبيرة مشهود لها”.

تأجيل المحاماة

علـــى  النـــواب  مجلـــس  وافـــق 

ســـحب تقريـــر مشـــروع قانون 
أســـابيع،   3 لمـــدة  المحامـــاة 
العـــدل  وزيـــر  مـــع  لالجتمـــاع 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

والتباحث معه.
وكان التقريـــر قد أحـــدث جدالً 
نيابيا حكوميا، بشـــرارة أطلقها 
النائـــب األول عبدالنبي ســـلمان 
عـــدة  “هنـــاك  بـــأن  ذكـــر  حيـــث 
طلبات من أعضاء اللجنة لوزير 

العدل دون أي رد من قبله”.
“لـــم تتـــم  العـــدل  وعلـــق وزيـــر 
دعوتنا إلـــى اللجنة، ونحن نرى 
أنه وفـــي هذه المرحلـــة بالذات 
أن التقريـــر بـــه نواقـــص ليـــس 

وإنمـــا  الـــوزارة،  تعـــاون  لعـــدم 
إليهـــا،  الدعـــوة  توجيـــه  لعـــدم 
وعدم إشـــراكها في النقاش، مع 
تقديري للجهود الذي بذلت في 

المشروع”.
اللجنـــة  رئيـــس  علـــق  بـــدوره، 
النائب فاضل الســـواد بأنه”قمنا 
العـــدل  وزارة  بمخاطبـــة 
ألربـــع مـــرات متتاليـــة، وطلبنـــا 
“نظـــام  عبـــر  المرئيـــات مرتيـــن 
زاجـــل” لمرتيـــن، ونظرا ألن هذا 
البرنامـــج ال يقبـــل الطلـــب لمره 
ثالثـــة، فلقد تقدمنا بطلب ثالث 
وبنفـــس  آخـــر  بمســـمى  ورابـــع 

المضمون، ولم يأتنا أي رد”.

وزير العدل

 فاضل السواد

وزير التربية:  
أكثر من 402 

كتاب رقمي

إبراهيم النهام

جامعة عيسى 
الكبير تختلف 

عن أي مؤسسة 
تعليمية 

سوسن: لتوفير 
األجهزِة اللوحية 

لجميع الطلبة

عبدالنبي سلمان 

رئيسة مجلس النواب

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 31 مارس 2021
)غير مدقق(    )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

31 ديسمبر 312020 مارس 2021
الموجودات 

الموجودات غير المتداولة 
ممتلكات وآالت ومعدات
حق استخدام الموجودات

34.445.180
43.046

34.895.937
63.055

34.488.22634.958.992

الموجودات المتداولة

المخزون
ذمم تجارية مدينة وأخرى
النقد وأرصدة لدى البنوك

40.325
299.380
130.238

46.182
501.301

84.350

469.943631.833

34.958.16935.590.825مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

رأس المال واالحتياطيات

رأس المال
أسهم ممتازة

اإلحتياطي العام
الخسائر المتراكمة

3.662.099
14.833.615

34.313
)3.819.745(

3.662.099
14.833.615

34.313
)3.088.840(

14.710.28215.441.187مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة

الجزء غير المتداول من قرض ألجل
الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

منافع نهاية الخدمة للموظفين

 13.114.281
1.048

92.712

13.701.519
2.099

99.567

13.208.04113.803.185
المطلوبات المتداولة

الجزء المتداول من قرض ألجل
الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

الجزء المتداول من المبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة
ذمم تجارية دائنة ؤاخرى

 حسابات السحب على المكشوف

2.555.531
44.285

2.828.666
1.527.140

84.224

2.364.654
60.926

2.313.371
1.600.445

7.057

7.039.8466.346.453

34.958.16935.590.825مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الثالثة ٔاشهر المنتهية في 31 مارس 2021
)غير مدقق(   )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

فترة الثالثة ٔاشهر المنتهية 
في 31 مارس 2021

فترة الثالثة ٔاشهر المنتهية في 
31 مارس 2020

األنشطة التشغيلية
)834.392()730.905(صافي الخسارة للفترة

التسويــات :

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات    
تكاليف التمويل    

إطفاء حق استخدام الموجودات    
                    مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
المخزون    

ذمم تجارية مدينة وأخرى    
ذمم تجارية دائنة وأخرى    

منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

458.296
178.066

20.009
1.326

5.857
218.747
)91.457(

)6.855(

471.036
320.578

33.082
-

5.678
107.389
)31.763(

8.395

)82.683(53.084صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
ٕاضافات في حق استخدام الموجودات

شراء ممتلكات وٓاالت ومعدات
-

)7.539(
)1.008(
)8.368(

)9.376()7.539(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
المبلغ المسدد من ٔاصل التزامات عقود اإليجار

العائدات من قرض ألجل
المبلغ المسدد من قرض ألجل

صافي التغير في المبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة
تكاليف التمويل المدفوعة

)17.692(
-

)396.361(
515.295

)178.066(

)31.739(
7.447.152
)406.756(

)6.800.000(
)320.578(

)114.601()76.824(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)41.294()31.279(صافي النقص في النقد وما في حكمه

77.293189.559النقد وما في حكمه في بداية الفترة

46.014148.265النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

النقد وأرصدة لدى البنوك متمثلة فـي: 
حسابات السحب على المكشوف  

130.238
)84.224(

201.767
)53.502(

46.014148.265

بيان الربح ٔاو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز لفترة الثالثة ٔاشهر المنتهية في 31 مارس 2021
)غير مدقق(   )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

فترة الثالثة ٔاشهر المنتهية في 
31 مارس 2021

فترة الثالثة ٔاشهر المنتهية في 
31 مارس 2020

إيرادات التشغيل
تكاليف التشغيل

318.842
)162.915(

589.334
)264.373(

ربح التشغيل للفترة
إيرادات أخرى

155.927
-

324.961
11.163

155.927336.124

مصروفات غير تشغيلية
مصروفات عمومية وإدارية 

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
تكاليف التمويل

)250.470(
)458.296(
)178.066(

)378.902(
)471.036(
)320.578(

)886.832()1.170.516(

)834.392()730.905(صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

)0.004()0.020(الخسارة األساسية للسهم

)0.004()0.003(الخسارة المخفضة للسهم

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة الثالثة ٔاشهر المنتهية في 31 مارس 2021
)غير مدقق(    )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

 أسهم ممتازةرأس المال
حساب التعديل 
في رأس المال

اإلحتياطي
القانوني

اإلحتياطي
العـام

الخسائر
المجموعالمتراكمة

3.662.099)17.198.318(65.681279.236)2.434.650(-22.950.150في 31 ديسمبر 2019

14.833.615----14.833.615-ٕاصدار ٔاسهم ممتازة

-17.198.318)279.236()65.681(2.434.650-)19.288.051(تخفيض رٔاس المال

)834.392()834.392(-----صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

17.661.322)834.392(---3.662.09914.833.615في 31 مارس 2020

15.441.187)3.088.840(34.313--3.662.09914.833.615في 31 ديسمبر 2020

)730.905()730.905(-----صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

14.710.282)3.819.745(34.313--3.662.09914.833.615في 31 مارس 2021

البيانات المالية المرحلية الموجزة
للثالثة أشهر المنتهيــة فــي 31 مـارس 2021م

لقد تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 27 ابريل 2021
بــي دي أو

جهاد يوسف عبدهللا أمين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدهللا حسن عبدهللا بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة



محمد كومان

صندوق تضامن أمني عربي لتغطية النفقات الطبية والنفسية لرجال الشرطة المصابين
أميـــن مجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب: مزيـــد مـــن اإلجـــراءات والمعالجـــات لخدمـــة ضحايـــا األعمـــال اإلرهابيـــة

تحتفي األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، باليوم العربي للتوعية بآالم 
ومآســي ضحايا اإلرهاب، والذي ُيصادف الثاني والعشــرين من شــهر أبريل من كل 
عام، وهو نفس التاريخ الذي اعُتمدت فيه االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب من 
قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك العام 1998.

وزراء  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  واعتبـــر 
الداخلية العرب محمـــد كومان في كلمة 
لـــه أن هـــذا اليوم، يشـــكل مناســـبة مهمة 
لـــه هـــؤالء  بـــكل مـــا يتعـــرض  للتوعيـــة 
الضحايـــا من آالم ومـــآس، بفعل األعمال 
الجماعـــات  ترتكبهـــا  التـــي  اإلجراميـــة 
تتســـبب  ومـــا  اإلرهابيـــة،  والتنظيمـــات 
فيه من أذى نفســـي وأســـري واجتماعي 
واقتصادي لألفراد واألســـر والمجتمعات 
آالف  ويطـــال  طويلـــة،  لفتـــرة  يســـتمر 
الضحايـــا من الرجال والنســـاء واألطفال 

ويمتد إلى المساكن والممتلكات.

اليـــوم يمثـــل فرصـــة  هـــذا  أن  وأضـــاف 
لتضافـــر الجهـــود مـــن أجـــل مزيـــد مـــن 
االهتمام بهؤالء الضحايا، ومد يد العون 
لهـــم وألســـرهم للتخفيـــف مـــن معاناتهم 
الكبيـــرة وجبر األضرار التـــي تلحق بهم، 
موضحـــا أن إحيـــاء هـــذه المناســـبة هذا 
العـــام، يأتـــي فـــي ظـــل ظـــروف خاصـــة 
فرضتهـــا جائحـــة كورونـــا، ومـــا صاحبها 
من اســـتغالل الجماعـــات اإلرهابية لهذه 
ووســـائل  أدوات  خلـــق  فـــي  الظـــروف 
جديدة لممارسة أعمالها اإلجرامية بحق 
الـــدول والمجتمعـــات، األمـــر الذي فرض 

تحديـــات ومهـــام أكبر علـــى عاتق رجال 
الشـــرطة واألمـــن العـــرب، الذيـــن يقفون 
دائمـــا فـــي الصفـــوف األماميـــة لمجابهة 
تلـــك األعمـــال اإلرهابيـــة والتصـــدي لها، 
ذلـــك أن أكثـــر الذيـــن يروحـــون ضحايـــا 
لهـــا هـــم رجـــال الشـــرطة واألمـــن، الذين 

يقدمون أرواحهم الزكية قربانا للمواطن 
والوطـــن، في ســـبيل رســـالتهم الوطنية 

النبيلة.
وتابـــع: لهذا يتوجـــب علينا النظـــر إليهم 
والتعاطـــي  والتقديـــر،  اإلكبـــار  بعيـــن 
معهـــم باهتمـــام ورعايـــة بالغـــة تقديـــرا 
لهـــذه التضحيات، وتخفيفا من المآســـي 
واآلالم التي تتســـبب بها تلك الجماعات 
اإلرهابيـــة الغـــادرة، الســـيما فـــي ظـــل ما 
تشـــهده بلداننـــا العربية اليـــوم من تفش 
لجائحة كورونا وتداعياتها التي تسببت 
في زيادة المعانـــاة وتغيير أنماط الحياة 
الـــدول  علـــى  وفرضـــت  المجتمعيـــة، 
تصريـــف جهودهـــا وإمكاناتهـــا لمكافحة 

هذه الجائحة.

التفاصيل على الموقع اإللكتروني

المنامة - وزارة الداخلية

البحرين قدمت إنجازات إصالحية عالمية... و “الجزيرة” تمتهن التضليل
خبـــراء ومحللـــون سياســـيون: قانـــون العقوبـــات البديلـــة مـــن صميـــم حقـــوق اإلنســـان

أكـــد خبـــراء ومحللـــون سياســـيون أن 
النجاح دائما ما يثبت نفسه، وأن مملكة 
البحريـــن قدمـــت إنجـــازات إصالحيـــة 
عالمية سواء على مسار حقوق اإلنسان 
أو على مســـار جائحة “كورونا” أو مسار 
مراكـــز اإلصـــالح التأهيـــل، منوهين إلى 
أن قانون العقوبـــات البديلة، من صميم 

حقوق اإلنسان.
تلفزيـــون  بثـــه  برنامـــج  فـــي  وأشـــاروا 
البحريـــن، إلى أن قناة الجزيرة القطرية 
وطمـــس  التضليـــل  صناعـــة  تمتهـــن 
الحقائق، وتقدم صورة براقة لألكاذيب، 

وازدواجية في المعايير.
مـــن جهته، قـــال عضو مجلس الشـــورى 
علـــي العـــرادي “إن أقـــل مـــا توصـــف به 
الجزيـــرة  لقنـــاة  األخيـــرة  المحـــاوالت 
أنهـــا  المتعمـــدة،  باإلســـاءات  القطريـــة 
أكاذيب متكررة ذات منهجية مكشوفة 
عن طريـــق بث معلومـــات مضللة حول 
حقوق اإلنســـان فـــي مملكـــة البحرين”، 
مضيفـــا أن هذه المحـــاوالت تأتي ضمن 
حاولـــت  التـــي  القطريـــة  السياســـات 
األمـــن  زعزعـــة  طويلـــة،  ســـنوات  عبـــر 

واالستقرار في مملكة البحرين.
وأكـــد أن الـــكل يشـــهد أن هنـــاك العديد 
مـــن اآلليـــات الوطنيـــة المســـتقلة فـــي 
مملكة البحرين مثل المؤسسة الوطنية 
حقـــوق  ومفوضيـــة  اإلنســـان  لحقـــوق 
للتظلمـــات  العامـــة  واألمانـــة  الســـجناء 
وغيرها، تقوم بممارســـة دورها الرقابي 

على إجراءات المراكز اإلصالحية.
لمـــا  اســـتنكاره  عـــن  العـــرادي  وأعـــرب 
تقـــوم به قناة الجزيـــرة وأي جهة أخرى 
الجهـــات  هـــذه  أن  مؤكـــدا  مأجـــورة، 
أصبحـــت بشـــكل قاطـــع خـــارج التاريخ 
وهذه المحاوالت في استهداف الوحدة 
الوطنيـــة ومحـــاوالت تحريـــض أهالـــي 
النـــزالء عبـــر المعلومـــات المغلوطـــة لن 
تنطلي على أحد، فالبحرينيون داعمون 
لمـــا تحقـــق مـــن إنجـــازات كبيـــرة فـــي 

المؤسسات اإلصالحية.
مـــن جهته، أكـــد نائب رئيس المؤسســـة 

الســـابق  اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 
عبـــدهللا الدرازي أنه كونه من المتابعين 
لشـــؤون حقـــوق اإلنســـان والتطـــورات 
المتعلقـــة بها، يرى أن الـــدور الذي تقوم 
بـــه قناة الجزيرة القطريـــة ليس بجديد 
وأن تشـــويه الحقائق هو ما تسعى إليه، 
خصوصا فيما تبثه عن مملكة البحرين، 
مضيفـــا أن مـــا حـــدث مؤخرا فـــي مركز 
اإلصالح والتأهيل، كان له دعم خارجي 
ســـواء إعالمـــي مـــن قنـــاة الجزيـــرة أو 
قنـــوات أخـــرى، وتســـبب بالتأثيـــر على 

نزالء آخرين من ناحية الخدمات.
وأوضـــح أن قانـــون العقوبـــات البديلـــة، 
مهـــم جدا ألنـــه يؤكد على مســـألة مهمة 
وهي احترام حقوق اإلنســـان، فالقانون 
مـــن صميـــم حقوق اإلنســـان ألنـــه يؤكد 
علـــى مســـألة الحرية الشـــخصية والتي 
هي مكفولة في دستور مملكة البحرين 
العمـــل  ميثـــاق  وفـــي   37 المـــادة  فـــي 
الوطنـــي وفـــي العهد الدولـــي الحقوقي 

المدني والسياسي.
وأشاد الدرازي بمبادرة وتوجيه صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، حفظـــه هللا، بشـــأن الســـجون 
بحقـــوق  متعلـــق  وهـــذا  المفتوحـــة، 
اإلنســـان ألن الســـجون المفتوحة تدعو 
لها القواعد الدنيـــا لألمم المتحدة وهي 
القاعدة رقم 89 بتطبيق هذه الســـجون 
المفتوحة وهي عبارة عن فترة يقضيها 
الســـجين بســـجن بـــدون جـــدران وفيه 

حرية التحرك بشكل كبير وهي مرتبطة 
بقانون العقوبات البديلة الذي يشـــترط 

حسن السيرة والسلوك.
مـــن جهتـــه، أكد رئيـــس اللجـــان الطبية 
بـــوزارة الداخلية عبدالرحمـــن بوجيري 
أن العيـــادات الطبية في مراكز اإلصالح 
والتأهيـــل تعمل على توفيـــر كادر طبي 
متخصـــص يعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة 
لتوفيـــر الرعاية الصحية الكاملة للنزالء 
توفيـــر  إلـــى  مشـــيًرا  والمحبوســـين، 
جميـــع األدويـــة والمســـتلزمات الطبيـــة 
واإلشـــراف على الوجبات الصحية التي 
تقـــدم للنـــزالء والمحبوســـين باإلضافة 
إلى توفير وجبات خاصة للنزالء الذين 
يشـــتكون من أمراض صحية مزمنة مع 

اإلشراف على صحة مكوناتها.
وأضـــاف أنـــه متـــى مـــا احتاجـــت حالة 
النزيل تحويله للمستشفيات الخارجية 
لتلقـــي الرعاية، يتم التنســـيق مع جميع 
المستشفيات الحكومية لتوفير الرعاية 
بحســـب الحالة واالختصاص المطلوب، 
ولله الحمد شهدت الرعاية الصحية في 
مركـــز اإلصالح والتأهيـــل خالل جائحة 
كورونـــا، نجاحـــات مســـتمرة فـــي نشـــر 
الوعـــي الصحـــي لمـــدى أهميـــة الوقاية 
مـــن المـــرض ونشـــر التثقيـــف الصحـــي 
وأســـهمت توجيهـــات المســـؤولين فـــي 
وزارة الداخليـــة في اتخـــاذ اإلجراءات 
الوقائيـــة واالحترازيـــة فـــي عدم وجود 

أي إصابات حاليا بفيروس كورونا.
وحـــول دور األمانـــة العامـــة للتظلمـــات 

وصالحياتهـــا بشـــأن الشـــكاوى وزيـــارة 
مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل، أكـــد مديـــر 
إدارة مراقبة مراكز اإلصالح والتوقيف 
فـــي األمانة العامـــة للتظلمات حمد تقي 
أن المرســـوم رقـــم 27 لســـنة 2012 فـــي 
األمانـــة  دور  حـــدد  والـــذي  تعديالتـــه، 
العامـــة للتظلمـــات وصالحياتهـــا بشـــأن 
والمحبوســـين  النـــزالء  تعـــرض  عـــدم 
للتعذيب والمعاملة الغير إنسانية، جعل 

من األمانة العامة جهازا مستقاًل.
وأوضـــح أن األمانـــة العامـــة للتظلمات، 
تتعامـــل مع كل حالة علـــى حدة، وهناك 
تعـــاون مســـتمر مـــع مفوضيـــة حقـــوق 
الســـجناء والمحتجزيـــن التـــي بدورهـــا 
تقـــوم بتقييـــم الوضع العام فـــي اإلدارة 
العامة لإلصالح والتأهيل وهناك تقارير 
منشـــورة يمكن االطالع عليهـــا تتضمن 
تطـــورات إيجابيـــة فـــي هـــذه المراكـــز، 
مشـــيرا إلـــى تعـــاون كبيـــر بيـــن األمانـــة 
القائمـــة  والجهـــات  للتظلمـــات  العامـــة 
علـــى مراكز اإلصـــالح والتأهيل فمملكة 
البحريـــن بالعهد اإلصالحي الذي يقوده 
جاللـــة الملـــك، بمتابعـــة صاحب الســـمو 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء، خطـــت خطوات كبيرة بشـــأن 

حقوق اإلنسان.
من جهتها، أشارت مدير مكتب صحيفة 
هبـــة  واشـــنطن  فـــي  األوســـط  الشـــرق 
القدســـي إلى أن قنـــاة الجزيرة القطرية 
وطمـــس  التضليـــل  صناعـــة  تمتهـــن 
الحقائق، وتقدم صورة براقة لألكاذيب، 
ولديهـــا  للجميـــع  معـــروف  فتوجههـــا 
ازدواجية في المعايير، مضيفة أنه البد 
من االعتـــراف أنه ال توجد دولة بما في 
ذلك الواليات المتحدة األمريكية خالية 
مـــن النقد فـــي مجـــال حقوق اإلنســـان، 
ولكن بالنسبة لمملكة البحرين فقد أعلن 
ملـــك البحريـــن صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة منـــذ 2001 
مشـــروعا إصالحيـــا تضمـــن إصالحـــات 
ممنهجـــة وبشـــكل جيـــد للغايـــة ووجـــد 

إشادة كبيرة.
التفاصيل على الموقع اإللكتروني

المنامة - بنا

التقيد باإلجراءات االحترازية واجب شرعي
أكــد عــدد من المشــايخ وعلمــاء الدين مســؤولية المواطنيــن والمقيمين تجاه 
أنفســهم ومجتمعهــم ووطنهــم، وأهمية االلتــزام باإلجــراءات االحترازية في 
شــهر رمضــان المبارك، واالبتعــاد عن كل أنواع التجمعــات حفاًظا على صحة 

وسالمة المجتمع.

وقالـــوا في تصريحـــات خاصة لوكالة 
أنبـــاء البحريـــن )بنا(، إن أشـــكال عمل 
الخير تعددت وتغيرت حسب الحاجة 
المجتمعيـــة، معتبرين أن أبواب الخير 
اإللكترونية واآلمنة أصبحت مفتوحة 
ومتوافـــرة بكثـــرة، مؤكديـــن أن شـــهر 
رمضـــان يأتي للمـــرة الثانيـــة في ظل 
الظـــروف الراهنـــة لجائحـــة فيـــروس 
كورونا، إذ استطاعت مملكة البحرين 
خاللهـــا مـــن تقديـــم أنمـــوذج متحضر 
ومتقدم لكيفيـــة التعامل مع الجائحة 
بما يتماشـــى مـــع التوجيهـــات الملكية 

الســـامية لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشاد علماء الدين والمشايخ بالجهود 
الوطنيـــة لفريق البحريـــن بقيادة ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، للتصـــدي لجائحـــة كورونا 
بما يحفظ صحة وســـالمة المواطنين 
أهميـــة  إلـــى  الفتيـــن  والمقيميـــن، 
اختصار تجمعات اإلفطار على األسرة 
الواحـــدة المقيمـــة فـــي نفـــس المنزل، 
االجتماعـــي  التباعـــد  أن  موضحيـــن 

يعتبـــر طوق النجاة للحـــد من تصاعد 
أعداد الحاالت القائمة.

وأكـــد الشـــيخ ســـلمان المشـــعل إمـــام 
وخطيـــب جامع الرفـــاع فيـــوز أهمية 
التعاون مـــع الجهود الوطنية للتصدي 
لجائحة فيروس كورونا، إذ إن مملكة 
البحريـــن قامـــت بخطوات اســـتباقية 
بـــدء  منـــذ  احترازيـــة  وإجـــراءات 
الجائحـــة والتـــي كانـــت محل إشـــادة 
دوليـــة واســـعة، وأوضـــح أن تطبيـــق 

وااللتـــزام  الصحيـــة  االشـــتراطات 
بإيجابيـــة  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
ـــا مـــن المســـؤولية  يعتبـــر جـــزًءا مهمًّ
االجتماعية في شهر رمضان المبارك.

الجميـــع  المشـــعل  الشـــيخ  وأوصـــى 
بالمســـاعدة واإلســـهام فـــي الحـــد من 
انتشـــار الجائحة، موضًحـــا أن العودة 
للحياة الطبيعيـــة أمر يتطلب التعاون 
مـــن أجل تحقيـــق الخير، ومنع الشـــر، 

)فال ضرر وال ضرار(.
وبين الشـــيخ المشـــعل أهمية االلتزام 
الفريـــق  عـــن  الصـــادرة  بالقـــرارات 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا، مؤكـــدا وجـــود بدائـــل آمنـــة 
تقنيـــة وإلكترونيـــة للكثيـــر من األمور 
الحياتية، ابتداًء من وسائل التواصل 
عـــن بعـــد وصـــوال إلـــى أعمـــال الخير، 
طريـــق  هـــو  التكاتـــف  أن  موضحـــا 

انتهاء الجائحـــة والرجوع إلى الحياة 
الطبيعية بإذن هللا.

ظروف صحية صعبة

الشـــيخ فاضل فتيـــل الجمري الواعظ 
الشـــرعي فـــي وزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقاف أوضح أن شـــهر 
رمضـــان يأتـــي رغـــم الجائحـــة بالخير 
واليمـــن والبـــركات على بلدنـــا العزيز، 
المناســـبة  هـــذه  يعيـــد  أن  داعيـــا هللا 
الكريمـــة علـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة أعواًمـــا 
مديـــدة بالخيـــر والســـعادة والصحـــة 
والعافية، وبين أهمية أن نتقبل الشهر 
نجعلـــه  وأن  ظروفـــه  بكافـــة  الكريـــم 

فرصًة مميزة للرجـــوع إلى هللا تعالى 
وأوصـــى  المغفـــرة،  وطلـــب  والتوبـــة 
بعـــدم خســـارة فرص الثـــواب الجزيل 

في هذا الشهر الفضيل.
وقال الشيخ الجمري إن شهر رمضان 
يمـــر هذه الســـنة في حالٍة اســـتثنائية 
لـــم نعهدهـــا ســـابًقا، ولـــم نعتـــد علـــى 
ظروفهـــا علـــى الرغـــم مـــن أن هذا هو 
ثاني شـــهر رمضان يمر علينا في هذه 
الجائحة، وأكـــد أهمية التحلي بالصبر 
واألمـــل وعـــدم اليأس مـــن رحمة هللا 
فإن هللا ســـيجعل بعد عســـٍر يسرا فال 
يذهبـــنَّ بحلمهم الشـــيطان وال يفســـد 
عليهم ثوابهم في هذا الشـــهر الفضيل 
ع إلى  بإبعادهـــم عن الدعـــاء والتَضـــرُّ

هللا تعالى.

التفاصيل على الموقع اإللكتروني

المنامة - بنا

علماء دين: أبواب الخير 
اإللكترونية واآلمنة 

مفتوحة ويجب االبتعاد 
عن التجمعات
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تعقيًبا على الندوة الرمضانية في جريدة ^
العائلة يوسف بن أحمد كانو

وّجــه لــي الســيد عبدالنبــي عبــدهللا الشــعلة رئيــس مجلــس إدارة صحيفــة البــالد 
الدعوة للمشــاركة في الندوة الرمضانية ولكنني اعتذرت الرتباط مســبق وشكرته 

على الدعوة الكريمة.
تابعــت كمــا تابع الكثيرون هذه الندوة عبر وســائل التواصل االجتماعي عن عائلة 
يوســف بــن أحمــد كانــو بــكل عنايــة واهتمــام كمــا تابعــت مداخــالت المشــاركين 

األفاضل عن هذه العائلة.
بــادئ ذي بــدء، أود أن أشــيد بمســاهمات هذه العائلة الكريمة في شــتى المجاالت 
ومــد يــد العــون والمســاعدة وبنــاء المســاجد وملحقاتهــا فــي شــتى مــدن وقــرى 

البحرين وكذلك مشاريع خيرية أخرى كثيرة سواء كانت جماعية أم فردية.
وبعد ذلك أريد أن أركز على نقطتين أساســيتين لم أجد لدى الســادة المشــاركين 

التركيز عليهما:

النقطة األولى

إن عائلــة يوســف بــن أحمــد كانــو قد مارســت العمــل التجــاري على قاعــدة متينة 
وراســخة كونهــا مؤسســة عائلية أنشــئت منــذ 130 عاًما وترعرعــت ونمت إلى أن 
أصبحت مؤسسة كبيرة هامة، تعمل وفق أصول قانونية راسخة ألنها قائمة على 
صيانــة حقــوق وواجبات المؤسســين واألجيال القادمة منهم وفقــا لهذه القوانين 

التي تبين عمل كل فرد فيها وحقوق كل فرد فيها أيضا.
من هنا استمرت وإن شاء هللا سوف تستمر وتنمو جيال بعد جيل.

ا يضرب به األمثال في الرسوخ والبقاء  لذا إن هذه المؤسسة أصبحت نموذًجا حيًّ
ا فقط بل تعدى إلى أنه نموذج  واالســتمرار، بل إن هذا النموذج لم يصبح بحرينيًّ
خليجــي وليــس مبالغــة إذا مــا قلــت نمــوذج عربــي بصفــة عامــة لمؤسســة عائلية 

تستمر وتنمو جيال بعد جيل.

النقطة الثانية 

 كما ذكرت آنفا إن مؤسسة يوسف بن أحمد كانو خير مثال لمساهمتها في تلبية 
االحتياجــات ومــد يــد  العــون والخيــر والمســاعدة للمجتمــع البحرينــي مــن البناء 
وتقديم الدعم والمســاعدة على المســتوى الفردي لجميع فئات الشــعب البحريني 

باإلضافة إلى مشاريع عامة أخرى.
وســبق أيضــا أن ذكــرت أن بناءهــا المســاجد وملحقاتها وغيرها من مســتوصفات 
ومدارس في المجتمع البحريني مثال حي وبرهان قوي على وفاء هذه المؤسسة 

في دعم احتياجات البالد على كافة األصعدة.
هنــا لــدي فكــرة إن أخــذت بعيــن االعتبــار كان بهــا، أو إنهــا ال تتناســب وأهــداف 

وتطلعات هذه المؤسسة،
قوبلــت  الســابقة  المســاهمات  بــأن  أريــد طرحــه  ومــا  والمعــذرة  الســماح  نرجــو 

باالستحسان والشكر من قبل الجميع وجزاكم هللا ألف خير
إنما نتيجة للتقدم والتطور الحاصل في البالد فإن قيام مؤسسة يوسف بن أحمد 
كانــو يعمــل معاهد تدريــب نموذجية تخدم األيدي العاملة البحرينية في مجاالت 
عديدة وكثيرة وتكون هذه األيدي العاملة مقبولة في السوق ولدى قطاع التجار 

واألعمال ونذكر منها:
1 - معهد نموذجي للنجارة.
2 - معهد نموذجي للصباغة
3 - معهد نموذجي للحدادة

4 - معهد نموذجي لتسليك األسالك الكهربائية
وهكــذا وغيرهــا الكثيــر مــن هــذه المعاهــد، إن هذه المعاهــد المختلفة ال تنشــأ في 

مرة واحدة وإنما
تنشــأ الواحــدة ثم بعد فترة تنشــأ الثانيــة وهكذا، ألن هذه المعاهــد تقدم خدمات 

كبيرة لتلبية احتياجات
السوق وتدرب أبناء الوطن.

وكمــا يقــول المثــل الصينــي )ال تعلمنــي كيف آكل الســمك بل علمنــي كيف أصطاد 
السمك(.

إن هــذه المعاهــد ســوف تتطــور مع الزمن وتتماشــى مع النمــو االقتصادي وتكون 
دعامة قوية للتنمية المستدامة. 

وبالتالــي ال ينســى المجتمــع هذه المســاهمة الكبيرة وهذا الدعــم لألجيال القادمة 
وهذا بطبيعة الحال مساهمة كبيرة لتفادي المزيد من البطالة بالنسبة للبحرينيين.
إن طــرح هــذه الفكــرة مجــرد رأي أجــد فيه مصلحــة الجميع خاصة وأن مؤسســة 
يوســف بن أحمد كانو ســباقة كما نعرفها جميعا لكل أعمال الخير والمنفعة العامة 
وتلبية حاجيات البالد من حيث التدريب والتأهيل واالستفادة في سبيل تشغيل 

األيدي العاملة البحرينية. 
أملــي أن تــرى هــذه الفكــرة النــور وأن تكــون مقبولــة لــدى القائمين على مؤسســة 

يوسف بن أحمد
کانو.

وهللا من وراء هذا القصد..

حسن محمد زين العابدين
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