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رفــــــــــع الـــــمـــــجـــــلـــــس األعـــــلـــــى 
لــــلــــشــــؤون اإلســـــالمـــــيـــــة خـــالـــص 
الــشــكــر والــتــقــديــر والــعــرفــان إلــى 
مـــقـــام حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى على تفضل 
جاللته باستقبال رئيس وأعضاء 

المجلس. 
وأعـــــــرب الـــرئـــيـــس وأصـــحـــاب 
اعتزازهم  عن  األعضاء  الفضيلة 
الــكــبــيــر بـــهـــذا الـــلـــقـــاء الـــمـــبـــارك، 
وبــمــا أبـــــداه جــاللــتــه مـــن اعــتــزاز 
وعلماء  المجلس  لـــدور  وتــقــديــر 
ديننا  خدمة  في  األفاضل  الدين 
اإلســــــالمــــــي الـــحـــنـــيـــف وإظـــــهـــــار 
ســمــاحــتــه ورســــالــــتــــه اإلنــســانــيــة 
القضايا  عــن  والــدفــاع  الجامعة، 
اإلســالمــيــة، والــدعــوة إلــى الخير 
والـــــتـــــراحـــــم والـــــتـــــعـــــاون وتـــعـــزيـــز 
وتقوية  والتكافل،  المحبة  أواصر 
المجتمع،  أفـــــراد  بــيــن  الــتــرابــط 
الداعية  السامية  القيم  وتعزيز 
إلــــــــى االعــــــــتــــــــدال والــــوســــطــــيــــة، 
األديـــان  مختلف  بين  والتقريب 
والـــثـــقـــافـــات، بـــاإلضـــافـــة إلــــى دور 
الــمــجــلــس فـــي تــنــظــيــم ومـــراعـــاة 
والوقائية  االحترازية  اإلجــراءات 
في دور العبادة من خالل مجلسي 

األوقاف. 
ـــن الــمــجــلــس عــالــًيــا في  وثـــمَّ
انعقدت  التي  االعتيادية  جلسته 
صباح امس الثالثاء عن ُبعد عبر 
الشيخ  برئاسة  المرئي  االتــصــال 
راشد  بن  محمد  بن  عبدالرحمن 
ده  آل خليفة رئيس المجلس ما أكَّ
المفدى  الملك  الجاللة  صاحب 
بعون  البحرين  مملكة  مضي  من 
اهللا تعالى في السير على نهجها 
مبادئ  وترسيخ  نشر  فــي  القويم 
الــــديــــن اإلســـــالمـــــي الــــتــــي تــقــوم 
والمحبة  والسالم  التسامح  على 
والـــتـــعـــايـــش اإلنــــســــانــــي، مــــؤكــــًدا 
جاللته  مــع  اللقاء  أن  المجلس 

بالتوجيهات  لالستضاءة  فرصٌة 
الحكيمة  واإلرشــــــادات  الــســديــدة 
مــــــن الـــــعـــــاهـــــل الـــــمـــــفـــــدى حــــول 
المتعلقة  والقضايا  الموضوعات 
بــالــشــؤون اإلســالمــيــة والــشــرعــيــة 
في إطار النهج الرشيد واألصيل 
الــــذي ُعـــرفـــت بـــه الــبــحــريــن منذ 
القدم والذي يقوم على التواصل 
ــــر بـــيـــن الـــقـــيـــادة  ــــاء والــــخــــيِّ الــــبــــنَّ
والـــمـــســـؤولـــيـــن وعـــلـــمـــاء الـــديـــن 

والناس. 
وبمناسبة  آخــــر،  ســيــاق  وفـــي 
رمضان  شهر  من  األواخــر  العشر 
صاحب  المجلس  أ  هنَّ الــمــبــارك، 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى،  البالد  عاهل  خليفة  آل 
األمير  الملكي  السمو  وصــاحــب 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
وحكومة وشعب مملكة البحرين، 
واألمــتــيــن الــعــربــيــة واإلســالمــيــة، 
أن  الجليل  الــمــولــى  إلـــى  ضــارًعــا 
وأمـــن  وبـــركـــة  خــيــر  أيــــام  يجعلها 
المسلمين  جــمــيــع  عــلــى  وإيـــمـــان 
والـــعـــالـــم، ويــعــيــدهــا عــلــى بــالدنــا 

وأّمتنا باليمن والبركات. 
ترحيبه  المجلس  أبــدى  كما 
الكبير بالنتائج الطيبة للتوجيه 
المساجد  بفتح  السامي  الملكي 
والــــجــــوامــــع لــجــمــيــع الــــفــــروض 
وصــالة  الجمعة  وصـــالة  اليومية 

الـــــتـــــراويـــــح مـــــع بـــــدايـــــة الـــشـــهـــر 
الـــفـــضـــيـــل، مـــمـــا نـــشـــر الـــفـــرحـــة 
والـــبـــهـــجـــة والـــــســـــرور فــــي نــفــوس 
نفوسهم  تهفو  كانت  ممن  الناس 
إلـــى إحـــيـــاء هـــذا الــشــهــر الــكــريــم 
داعًيا  والــعــبــادة،  والــذكــر  بالصالة 
الليالي  هذه  اغتنام  إلى  الجميع 
إلى  التقرب  في  الجليلة  واأليــام 
والــــدعــــاء  بـــالـــعـــبـــادة  تـــعـــالـــى  اهللا 
والـــبـــر واإلحــــســــان، ونــشــر األلــفــة 
والمحبة، وإشاعة الخير والسالم 
أن  تعالى  اهللا  ســائــًال  والــمــعــروف، 
يكشف بها ما تعانيه البشرية من 
فاتحًة  ويجعلها  والــوبــاء،  الــبــالء 
خــيــر عــلــى الـــبـــالد والـــعـــبـــاد، إنــه 

سميع مجيب. 
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، رحـــب 
الـــمـــجـــلـــس بــــافــــتــــتــــاح عـــــــدد مــن 
الــــجــــوامــــع الــــتــــي تــــم تــشــيــيــدهــا 
بـــــــإشـــــــراف الــــمــــجــــلــــس األعــــلــــى 
مع  بالتعاون  اإلسالمية  للشؤون 
اإلسالمية  والشؤون  العدل  وزارة 
واألوقــــــــــــــاف وإدارتــــــــــــــي األوقـــــــــاف 
ــا  الـــســـنـــيـــة والــــجــــعــــفــــريــــة، مــهــنــًئ
قبلة  لتكون  بافتتاحها  األهــالــي 
في  مشيًدا  والذاكرين،  للمصلين 
مملكة  تــولــيــه  بــمــا  الـــصـــدد  هــــذا 
البحرين بقيادة صاحب الجاللة 
الــــمــــلــــك الــــمــــفــــدى مـــــن حــــرص 
واهتمام لخدمة بيوت اهللا تعالى 
د  وإعمارها ورعايتها ودعمها وتعهُّ

شؤونها.. مثمًنا في الوقت نفسه 
وأصــحــاب  المحسنين  إســهــامــات 
األيادي البيضاء في هذا المجال 
أن  تــعــالــى  اهللا  ســـائـــًال  الـــمـــبـــارك، 
يجعله في ميزان حسناتهم. بعد 
ذلك بحث المجلس الموضوعات 
الــمــدرجــة عــلــى جـــدول األعــمــال، 
واســتــهــلــهــا بـــاالطـــالع والــمــوافــقــة 
عـــلـــى تـــقـــريـــر لــجــنــة الــجــمــعــيــات 
والمؤسسات اإلسالمية وتوصياته 
بشأن طلب وزارة العمل والتنمية 
في  الــمــجــلــس  رأي  االجــتــمــاعــيــة 
إلحدى  األساسي  النظام  تعديل 

الجمعيات اإلسالمية. 
كـــمـــا اطـــلـــع الــمــجــلــس عــلــى 
تـــقـــريـــر لـــجـــنـــة مـــتـــابـــعـــة إنـــشـــاء 
طلب  بشأن  وملحقاتها  الجوامع 
صيانة  إجــــراء  المحسنين  أحـــد 
الصديق  بكر  أبي  لجامع  شاملة 
رضي اهللا عنه الكائن في منطقة 
المحسنين  أحــد  وطلب  الــحــورة، 
إعادة تصنيف المسجد الذي يتم 
إسكان  منطقة  في  حاليًا  إنشاؤه 
عــــراد مـــن الــمــحــرق إلــــى جــامــع. 
وقــــرر الــمــجــلــس الــمــوافــقــة على 
الشأن.   هذا  في  اللجنة  توصيات 
واخـــــتـــــتـــــم الــــمــــجــــلــــس جــلــســتــه 
والطلبات  الــرســائــل  بــاســتــعــراض 
من  يستجد  مــا  وبــحــث  الــــــواردة، 

أعمال، واتخذ بشأنها ما يلزم. 
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جديدة  إلكترونية  خدمة  الصحة  وزارة  دشنت 
لــإلبــالغ عــن األعـــــراض الــجــانــبــيــة الــتــي قــد تحدث 
وذلك  كورونا،  لفيروس  المضاد  التطعيم  أخذ  بعد 
www.healthalert.gov. عبر الموقع اإللكتروني
مملكة  في  الصحية  للمستجدات  المخصص   bh

البحرين لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
وأشارت الــوزارة إلى أن هذه الخدمة تتيح لمن 
تــلــقــى الــتــطــعــيــم اإلبـــــالغ عـــن أيـــة أعـــــراض جانبية 
قـــد تـــطـــرأ عــلــيــه بــعــد أخــــذ الــتــطــعــيــم، مـــن خــالل 

https://healthalert.gov.bh/ الرابط اإللكتروني
category/reporting-vaccines، والذي يتطلب 
التعريفية،  والــمــعــلــومــات  الشخصي  الــرقــم  إدخـــال 
التطعيم،  ونـــوع  وقــت  مثل  الــحــالــة  عــن  ومــعــلــومــات 
أو  «الحمى  مثل  طــرأت  التي  األعـــراض  جانب  إلــى 
الــحــســاســيــة ومـــا شــابــه ذلـــك مـــن أعـــــراض أخــــرى»، 
واألدويــــــــة الـــتـــي قـــد اســتــخــدمــت بــعــد ظـــهـــور هــذه 
الالزمة  المعلومات  هذه  إدخال  أن  حيث  األعــراض، 

ضروري الستكمال الطلب.
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رفـــع الــســيــد ســلــمــان بـــن عــيــســى بـــن هــنــدي 
مــحــافــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق باسمه  الــمــنــاعــي 
بكافة  المحرق  محافظة  أهــالــي  جميع  وبــاســم 
االمتنان  وعظيم  الشكر  خالص  وقراها  مدنها 
صاحب  لحضرة  السامي  المقام  إلــى  والتقدير 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى على تفضل جاللته بلقاء أهالي 
محافظة المحرق عن بعد وعبر تقنية االتصال 
تشريفا  يعتبر  الــلــقــاء  هــذا  أن  مــؤكــدا  الــمــرئــي، 
الشهر  هــذا  ليالي  خــالل  كافة  المحرق  ألهالي 
أهل  لمكانة  وترسيخا  تأكيدا  ويــأتــي  الفضيل، 

البحرين لدى القيادة الحكيمة. 
مجتمعنا  يــمــيــز  مـــا  أن  الــمــحــافــظ  وأكـــــد 
بين  والــدائــم  المباشر  الــتــواصــل  هــو  البحريني 
القيادة والمواطنين، وهو ما يعكس ويؤكد مدى 
هذا  تــوارث  الذي  والشعب  القيادة  بين  التالحم 
الحب والوالء ابا عن جد، وما تشهده البحرين 
من تطور بفضل رؤية القيادة الحكيمة الثاقبة، 
وثوابت المشروع اإلصالحي الكبير الذي نشهد 

االزدهار  من  المزيد  على  مقبلة  منجزاته، وهي 
تأمر  التي  والمشاريع  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
مملكتنا  أن  تؤكد  بها  وتوجه  الحكيمة  القيادة 
الــعــزيــزة تــضــع الــمــواطــنــيــن الـــكـــرام فــي الــمــقــام 
الجاللة  صاحب  وان  التنمية،  مجال  في  األول 
عاهل البالد المفدى دائما ما يؤكد على أولوية 
الخدمات  جميع  على  الــحــصــول  فــي  الــمــواطــن 
والــتــســهــيــالت فـــي شــتــى الـــمـــجـــاالت، ســــواء من 
خالل توفير المسكن المالئم، والحياة الكريمة، 
في  البحرين  مملكة  وتنمية  والصحة  والتعليم 
لصاحب  الشكر  مقدمين  الــمــجــاالت،  مختلف 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
جهود  عــلــى  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي 
الــمــجــاالت  كــافــة  فــي  والحثيثة  الــدائــمــة  ســمــوه 

وخاصة في ظل جائحة كوفيد ١٩. 
مشاعر  بنقل  تصريحه  المحافظ  واختتم 
الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــكـــافـــة مـــــدن وقــــــرى الــمــحــافــظــة 
الــذيــن أكــــدوا أن قــلــوب أهــالــي الــمــحــرق تحمل 
الملك  لجاللة  الــعــارم  والــحــب  األبــديــة  البيعة 

الــمــفــدى وصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي العهد 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء والــمــحــرق لــن تــكــون إال 
كما عاهدت القيادة الحكيمة، أسرة واحدة وقلبا 
واحدا محبة للوطن ووالءها لمليكها وقيادتها. 
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خليفة  آل  عبداهللا  بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  افتتح 
الطبي  الوطني  الفريق  رئيس  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
لعالج  متكاملة  وحــدة  الــيــوم  صباح  كــورونــا  لفيروس  للتصدي 
الـــحـــاالت الــقــائــمــة لــفــيــروس كـــورونـــا (كـــوفـــيـــد-١٩) فــي مجمع 
السلمانية الطبي، تدار من قبل إدارة المستشفيات الحكومية، 
وذلك بحضور عدد من أعضاء الفريق الوطني الطبي للتصدي 

لفيروس كورونا والمسؤولين في القطاع الصحي.
المتواصل  الدعم  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  وثمن 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  حــضــرة  لــدن  مــن 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهللا ورعاه، وصاحب السمو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
مجلس الوزراء في توفير كل الموارد واإلمكانات لمواجهة هذه 

الجائحة.
جولته  خــالل  خليفة  آل  عــبــداهللا  بــن  محمد  الشيخ  وأكـــد 
سياق  فــي  يــأتــي  المتكاملة  الــوحــدة  هــذه  افتتاح  أّن  التفقدية 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب  أمــر  تنفيذ 
الــــــوزراء بـــضـــرورة الــحــفــاظ عــلــى الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة للعزل 
والعالج التي تؤمن الخدمات المطلوبة للجميع في كل مراحل 
التي  الوطنية  الجهود  إطــار  فــي  وذلــك  الفيروس  مــع  التعامل 
والمتمثلة  كورونا  لفيروس  للتصدي  اهللا  حفظه  سموه  يقودها 

في التخطيط المسبق لمراحل التعامل مع الفيروس ومواصلة 
حيث  مستمر،  بشكل  االستيعابية  الطاقة  تأمين  على  العمل 
تبلغ حاليا نسبة اإلشغال ٥٩٪ وهي نسبة مطمئنة بأننا لدينا 
والــعــالج،  الفحص  حيث  مــن  الفيروس  مــع  التعامل  متطلبات 
كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي  الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  أن  مــؤكــدا 
تماشًيا  متكاملة  وخطة  واضحة  بمنهجية  يعمل  (كوفيد-١٩) 
للتعامل  وذلك  كورونا،  لفيروس  للتصدي  الوطنية  الجهود  مع 
مرحلة  كل  وفــق  المستجدات  كل  مع  عاليتين  ومــرونــة  بكفاءة 
الطاقة  زيــــادة  تــعــزيــز  فيها  بــمــا  الــفــيــروس  انــتــشــار  مــراحــل  مــن 

االستيعابية عند الحاجة.
وشدد الشيخ محمد بن عبداهللا آل خليفة على أّن مملكة 
البحرين ستواصل جهودها الحثيثة على جميع المستويات من 
خالل توفير كل اإلمكانيات والموارد البشرية المؤهلة وتشييد 
المنشآت الطبية الالزمة لتحقيق الهدف المنشود الذي نتطلع 
إلــيــه جميعًا وهـــو الــحــد مــن انــتــشــار هـــذا الــفــيــروس بــعــون اهللا 

سبحانه وتكاتف جهود الجميع.
الطبي  السلمانية  مجمع  في  الكائنة  الــوحــدة  هــذه  وتأتي 
ضمن  والمساندة  والطبية  البشرية  التجهيزات  بكل  والمجهزة 
ومراكز  االحترازي  الصحي  الحجر  مراكز  من  متكاملة  سلسة 
تقوم  الـــذي  المكثف  الفحص  مــع  وبــالــتــوازي  والــعــالج،  الــعــزل 

الحملة  وكذلك  المملكة  مناطق  مختلف  في  الصحة  وزارة  به 
مستوى  على  ممتازة  مؤشرات  حققت  التي  للتطعيم  الوطنية 

االستجابة.
هــذه  انــضــمــام  إّن  للصحة  األعــلــى  الــمــجــلــس  رئــيــس  وقـــال 
يأتي  القائمة،  للحاالت  المخصصة  الــرعــايــة  لشبكة  الــوحــدة 
من  الحد  فــي  البحرين  لمملكة  المتواصلة  الجهود  إطــار  فــي 
انتشاره، حيث يعمل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
الصحة  لتعزيز  متكاملة  ومنظومة  مدروسة  أسس  وفق  كورونا 
التقييم  وبحسب  المملكة،  فــي  والمقيم  للمواطن  والــســالمــة 
الوقت  في  منوها  مرحلة،  كل  ومتطلبات  ومستجدات  المستمر 
العزل  مراكز  جميع  في  والمساندة  الطبية  الفرق  بجهود  ذاتــه 
جميعا  بها  نفتخر  وطنية  نجاح  قصة  تسجل  والــتــي  والــعــالج 

للحفاظ على الصحة العامة في المملكة.
عبدالعزيز  بــن  هــشــام  الشيخ  الــوحــدة  افــتــتــاح  فــي  وشـــارك 
آل خــلــيــفــة رئـــيـــس مــجــلــس أمـــنـــاء الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
األعلى  للمجلس  العام  األمين  النواخذة  علي  إبراهيم  والسيد 
التنفيذي  الرئيس  األنــصــاري  محمد  أحمد  والدكتور  للصحة 
للمستشفيات الحكومية والدكتورة جليلة السيد جواد الرئيس 
التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية وعدد من المسؤولين 

والقائمين على الوحدة.
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الحاجي  أحــمــد  فـــؤاد  أعـــرب 
عميق  عن  الشورى  مجلس  عضو 
الشكر واالمتنان للمقام السامي 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  بــــــن  حــــمــــد 
بمناسبة  الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل 
رعايته وتوجيهاته السامية بفتح 
الـــجـــوامـــع والــمــســاجــد والــمــآتــم، 
وحــــرصــــه عـــلـــى إقــــامــــة الــشــعــائــر 
وإحـــــيـــــاء الـــمـــنـــاســـبـــات الــديــنــيــة 
ووفــقــًا  بــهــا،  يليق  الـــذي  بالشكل 
لــالشــتــراطــات الــمــعــلــن عــنــهــا في 
التي  االستثنائية  الــظــروف  ظــل 
بسبب  أجـــمـــع  الـــعـــالـــم  يــشــهــدهــا 

جائحة كوفيد ١٩.
وثــــّمــــن الـــحـــاجـــي الــمــشــاعــر 
الـــنـــبـــيـــلـــة الــــتــــي أبـــــداهـــــا جـــاللـــة 
الـــمـــلـــك الـــمـــفـــدى ألبــــنــــاء شــعــبــه 
بالتوجيه  وتفضله  المخلصين، 
إلقــــــــامــــــــة الـــــشـــــعـــــائـــــر وإحـــــــيـــــــاء 

سيما  وال  الــديــنــيــة  الــمــنــاســبــات 
خـــــالل شـــهـــر رمــــضــــان الــفــضــيــل، 
من  العالي  المستوى  يعكس  مــا 
تحظى  التي  والــرعــايــة  االهتمام 
بها الشعائر والمناسبات الدينية، 
فـــي إطــــار كــفــالــة جــاللــتــه لــوطــن 
يـــحـــظـــى فـــيـــه الـــجـــمـــيـــع بــحــريــة 
الــمــعــتــقــد ومـــمـــارســـة الــشــعــائــر، 
ومتآلف  متحاب  مجتمع  وســط 
ومتجانس، بكل طوائفه ومذاهبه 

وأديانه.
الملكية  التوجيهات  أن  وأكد 
لوال  لتتحقق  كانت  مــا  السامية 
االســتــجــابــة الــرفــيــعــة الــمــســتــوى، 
الـــتـــي أبـــدتـــهـــا الــحــكــومــة بــقــيــادة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
وتــــوجــــيــــهــــات ســـــمـــــوه لــمــخــتــلــف 
الـــــــــــــوزارات والــــهــــيــــئــــات بــتــســهــيــل 

وتــــســــخــــيــــر كـــــافـــــة اإلمــــكــــانــــيــــات 
الفـــتـــتـــاح الـــجـــوامـــع والــمــســاجــد 
والـــمـــآتـــم، مـــع تــطــبــيــق الــتــدابــيــر 
واالشــــــتــــــراطــــــات الــــوقــــائــــيــــة مــن 
فـــيـــروس كــــورونــــا، مــــقــــدرًا عــالــيــًا 
حـــرص ســمــوه عــلــى فــتــح قــنــوات 
الــــتــــواصــــل والـــعـــمـــل الــمــشــتــرك 

األجــهــزة  مختلف  مــع  الــمــبــاشــر 
الحثيثة  ومتابعته  الــحــكــومــيــة، 
لــــضــــمــــان إحــــــيــــــاء الـــمـــنـــاســـبـــات 
وإقـــامـــة الــشــعــائــر بــالــشــكــل الــذي 
والمتوارث  يعكس النهج األصيل 

لمملكة البحرين.
ونوه الحاجي بجهود الفريق 
آل  عبداهللا  بن  راشــد  الشيخ  أول 
والشيخ  الداخلية،  وزيــر  خليفة 
هـــــشـــــام بــــــن عــــبــــدالــــرحــــمــــن آل 
في  الــعــاصــمــة،  مــحــافــظ  خليفة 
التنسيق إلقامة الشعائر وإحياء 
الـــمـــنـــاســـبـــات الـــديـــنـــيـــة، مــثــمــنــًا 
المسؤولية الكبيرة التي تتوالها 
الــســلــطــات األمــنــيــة مـــن ضــبــاط 
وأفـــــــــــــراد شـــــرطـــــة فــــــي مــخــتــلــف 
الحضاري  وتعاملهم  المناطق، 

والراقي، لضمان توافر األمن.
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المديلوي  راشــد  بن  عبداهللا  السيد  أشــاد 
البحرين  مملكة  لـــدى  ُعــمــان  سلطنة  ســفــيــر 
المبذولة  بالجهود  الدبلوماسي  السلك  عميد 
مــركــز  فـــي  مــمــثــلــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  قــبــل  مـــن 
اإلصالح والتأهيل في جو في تقديم الخدمات 

والرعاية للنزالء في المركز.
جاء ذلك لدى زيارة سعادته برفقة عدد من 
السفراء إلى مركز اإلصالح والتأهيل في جو، 
بناًء على دعوة من وزارة الداخلية، حيث اطلع 
عبدالرحمن  بــن  نــاصــر  الشيخ  مــن  والــســفــراء 
من  وعــــدد  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــيــل  خــلــيــفــة  آل 
المسؤولين في المركز على أليات سير العمل 
بــالــمــركــز والـــواجـــبـــات الــمــنــاطــة الــتــي يــؤديــهــا 
والتأهيل  اإلصالح  مؤسسة  قانون  وفق  المركز 
وكــذلــك الــخــدمــات والــبــرامــج واألنــشــطــة التي 
الحرص  منطلق  من  للنزالء  المركز  يقدمها 

على تأهيل وإصالح النزالء.
وأضــــــاف الــســفــيــر أنــــه فـــي ظـــل الـــظـــروف 
كورونا  جائحة  انتشار  من  للحد  االستثنائية 

أبـــدى الــقــائــمــون عــلــى الــمــركــز مـــدى مــا يــولــوه 
الصحية  الرعاية  خدمات  بتقديم  اهتمام  من 
البروتوكول  بتطبيق  وذلك  للنزالء  والعالجية 
بالتنسيق  الجائحة  لمواجهة  الالزم  العالجي 
مع وزارة الصحة. كما تم زيارة عدد من المباني 
على  االطــالع  وتم  الطبية  العيادة  ضمنها  من 
عدد من المرافق المخصصة لخدمة النزالء، 
والجهود  الداخلية  وزارة  دعــوة  السفير  مثمنا 
بالخدمات  لالرتقاء  الــوزارة  قبل  من  المبذولة 
المشروع  مع  تماشيا  وذلــك  للنزالء  والرعاية 
الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  لحضرة  اإلصــالحــي 
الـــبـــالد  خــلــيــفــة مـــلـــك  حـــمـــد بــــن عـــيـــســـى آل 
الــمــفــدى. ومـــن نــاحــيــة أخـــرى أصــــدرت ســفــارة 
فيه:  قالت  بيانا  األمريكية  المتحدة  الواليات 
«رحبت سفارة الواليات المتحدة في البحرين 
بزيارة سجن جو أمس. لدى الواليات المتحدة 
الـــتـــزام طـــويـــل األمـــــد بـــدعـــم حـــقـــوق اإلنـــســـان 
حكومة  مع  العمل  وسنواصل  القانون  وسيادة 

|  سفير سلطنة ُعمان خالل زيارة مراكز اإلصالح .البحرين بشأن هذه القضايا».
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يتم  أن  المؤسسة  تتمناه  مــا  أن  وأضــافــت 
التعامل مع نتائج هذه الزيارة إيجابيا لمواجهة 
التحديات التي تواجه أي مركز إصالح وتأهيل 
وليس في زمن اإلجراءات االحترازية لمواجهة 

كورونا فقط بل بصفة عامة.
بمجلس  اإلنـــســـان  حـــقـــوق  لــجــنــة  وأكــــــدت 
الـــشـــورى، بــرئــاســة أحــمــد مــهــدي الـــحـــداد، أن 
الشفافية  مــبــدأ  تــعــزز  الــداخــلــيــة  وزارة  مــبــادرة 
واالنــفــتــاح الــــذي تــلــتــزم بــه الــــــوزارة فــي إنــفــاذ 
الـــقـــانـــون، وتــطــبــيــق مــعــايــيــر حـــقـــوق اإلنـــســـان 
المعتمدة، وتقديم الرعاية واالهتمام الكبيرين 
للنزالء في مركز اإلصالح والتأهيل، إلى جانب 
توفير الحماية لهم، والمحافظة على صحتهم 
وسالمتهم ضمن اإلجراءات الوطنية للتصدي 

لفيروس كورونا (كوفيد ١٩).
وفــــي بـــيـــان لـــهـــا، أوضـــحـــت لــجــنــة حــقــوق 
اإلنـــســـان أنَّ الــــزيــــارة الــتــي قــــام بــهــا الــســفــراء 
تعكس اإلنجازات الكبيرة التي تحققها مملكة 
حقوق  وتــعــزيــز  تــطــور  منظومة  فــي  الــبــحــريــن 
اإلنسان، وتوضح مستوى الخدمات المتقدمة 
للنزالء  تقدم  التي  والتأهيل  اإلصالح  وبرامج 
متطورة،  ودولية  داخلية  ومعايير  أنظمة  وفق 
األولــى من  أنَّ هــذه الــزيــارة ليست  مشيرة إلــى 
المؤسسات  من  العديد  هناك  إن  حيث  نوعها، 

الحقوقية المستقلة التي تحرص على مراقبة 
والتنسيق  بالتعاون  والتأهيل  اإلصــالح  مراكز 
وذلك  بالنزالء،  وتلتقي  المعنية،  الجهات  مع 
وتــوافــر  حقوقهم،  على  حصولهم  مــن  للتأكد 

احتياجاتهم األساسية وفق القانون.
وأشــــــــــادت الـــلـــجـــنـــة بــــالــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
اإلدارة  تــوفــرهــا  الــتــي  الــعــالجــيــة  والـــخـــدمـــات 
الــنــزالء،  لجميع  والــتــأهــيــل  لــإلصــالح  الــعــامــة 
نفذتها  التي  الــرائــدة  الخطوة  اللجنة  مثمنة 
كورونا  فــيــروس  ضــد  التطعيم  بإعطاء  اإلدارة 
رغبتهم  وأبــدوا  سجلوا  الذين  النزالء  لجميع 

في أخذ التطعيم.
الذي  الــدؤوب  العمل  أنَّ  اللجنة  وأضافت 
االلـــتـــزام  يــجــســد  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة  بـــه  تـــقـــوم 
بــــالــــواجــــب الــــوطــــنــــي والــــعــــمــــل بـــمـــا جــــــاء فــي 
المعنية  الـــدولـــيـــة  والـــمـــعـــاهـــدات  االتــفــاقــيــات 

بحقوق اإلنسان.
بالجهود  اللجنة  نّوهت  ذاته،  السياق  وفي 
الفريق  برئاسة  الداخلية،  وزارة  بها  تقوم  التي 
أول ركن الشيخ راشد بن عبداهللا آل خليفة وزير 
الداخلية، للتوسع في تطبيق قانون العقوبات 
المحكومين  أعــداد  وزيــادة  البديلة،  والتدابير 
الــمــســتــفــيــديــن مــن الــقــانــون، كــمــا أعــربــت عن 
التي  الحثيثة  بــالــمــســاعــي  واالعـــتـــزاز  الــفــخــر 

تـــبـــذلـــهـــا الـــــــــــوزارة لــتــطــبــيــق نــــظــــام الـــســـجـــون 
في  الــبــحــريــن  مملكة  يجعل  بــمــا  الــمــفــتــوحــة، 

ريادة الدول العربية المطبقة لهذا النظام.
وقــــال الــمــســتــشــار الــمــحــامــي فــريــد غـــازي 
رئـــيـــس جــمــعــيــة مـــبـــادئ لــحــقــوق اإلنــــســــان إن 
زيارة السفراء المعتمدين في البحرين لمركز 
وزارة  وكيل  بمعية  جو  في  والتأهيل  اإلصــالح 
الــداخــلــيــة الــشــيــخ نــاصــر بــن عــبــدالــرحــمــن آل 
شفافية  عــلــى  تـــدل  نــوعــيــة  إضــافــة  هــو  خليفة 
في  البحرين  مملكة  تتخذها  التي  اإلجــراءات 
الــحــفــاظ عــلــى صــحــة الـــنـــزالء فـــي الــســجــون، 
دأبــت  حقوقية  مــؤســســات  هــنــاك  أن  إلــى  الفــتــا 
من  للتأكد  اإلصالحية  المؤسسات  زيــارة  على 
إصابة  تفادي  في  المتخذة  اإلجـــراءات  صحة 
الفيروسات  من  وغيرها   «١٩ «كوفيد  بـ  النزالء 
المحكومين  بين  تنتشر  قــد  التي  واألمــــراض 
مــراكــز  أو  الـــنـــســـاء  أو  الــــرجــــال  ســـجـــون  ســـــواء 

التوقيف.
فــتــحــت  الـــبـــحـــريـــن  مـــمـــلـــكـــة  أن  وأضـــــــــاف 
الـــمـــؤســـســـات اإلصــــالحــــيــــة أمــــــام الــمــنــظــمــات 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  كالمؤسسة  الوطنية 
حقوق  ومفوضية  للتظلمات  العامة  واألمــانــة 
السجناء والمحتجزين والجمعيات الحقوقية 
الــراغــبــة فــي الــتــأكــد مــن صحة إجــــراءات إدارة 
سالمة  عــلــى  للمحافظة  والــتــأهــيــل  اإلصــــالح 

النزالء.
المملكة  قيام  إن  قائال  غــازي  فريد  وتابع 
المعتمدين  السفراء  من  الكوكبة  هذه  بدعوة 
كبيرة  خطوة  هو  المختلفة،  الــدول  من  لديها 
تاريخية  زيــارة  وأعتبرها  الشفافية  مجال  في 
شفافية  مـــدى  تــؤكــد  للبحرين،  تسجل  ســـوف 
الوقائية  إجــراءاتــهــا  اســتــعــراض  فــي  المملكة 
للمحافظة على النزالء في اإلصالح والتأهيل، 
وهي خطوة ال تتكرر في دول متقدمة، حيث ال 
المسؤولين،  من  المستوى  هذا  سجونها  يــزور 
بالمعايير  التزامها  إلى  نظرا  البحرين  ولكن 
إجــراءاتــهــا  عــن  للكشف  والــشــفــافــيــة  الــدولــيــة 
السليمة فتحت السجون للسفراء المعتمدين.
وأشــــــــار رئــــيــــس جــمــعــيــة مــــبــــادئ لــحــقــوق 
اإلنسان إلى أن البحرين بقيادة جاللة الملك 

ولي  الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة  المفدى 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، وجـــهـــود وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــفـــريـــق الـــركـــن الــشــيــخ راشـــــد بن 
مراكز  فتح  خطوة  اتــخــذوا  خليفة  آل  عبداهللا 
اإلصــــالح والــتــأهــيــل لــكــي يـــرى الــجــمــيــع كيف 
تتعامل البحرين في سجونها في الوقت الذي 
تــعــانــي بــعــض الــســجــون الــغــربــيــة مــن مشكالت 

مستعصية من انتشار األمراض والتفتيش.
والــهــجــمــة  الـــتـــســـيـــيـــس  هــــــذا  أن  وأوضــــــــح 
الـــشـــرســـة الــــــذي تـــتـــعـــرض لـــهـــا الــمــمــلــكــة مــن 
تــشــويــه لــســمــعــة مــؤســســاتــهــا اإلصـــالحـــيـــة هي 
محليا  ومــعــروفــة  ومــكــشــوفــة  ممنهجة  حــمــلــة 
بقصد  دوليا  مغرضة  جهات  من  وتأتي  ودوليا، 
أن  يعلمون  ألنهم  البحرين،  بمملكة  التشهير 
الــمــمــلــكــة مـــن أكــثــر الـــــدول تــقــدمــا فـــي مــجــال 
تطبيق إجراءات مكافحة كوفيد ١٩ بتوجيهات 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطني  الفريق  من 
والذي أشرف منذ بداية الجائحة على تطبيق 
المواطنين  لــحــمــايــة  االحــتــرازيــة  اإلجــــــراءات 
والمقيمين بما فيها مواقع السجون ومؤسسات 
إنفاذ القانون. وأكد أن هذه الحمالت المغرضة 
الهجمات  من  العديد  فشلت  كما  تــزول  ســوف 
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الــتــي 
مكافحة  نحو  ومسيرتها  خطواتها  فــي  تسير 
بها  الــمــعــمــول  اإلجــــــراءات  وتطبيق  الــجــائــحــة 
عــالــمــيــا فــي ظــل مــتــابــعــة مــن الــنــيــابــة الــعــامــة 
بن  عــلــي  المستشار  الــعــام  الــنــائــب  فــي  ممثلة 
فضل البوعينين الذي ال يألو جهدا في طرح 
المبادرات المتتابعة من بينها مبادرة السجون 
مراكز  نزالء  على  بالنفع  يعود  بما  المفتوحة 
جاللة  لتوجيهات  تفعيال  والتأهيل  اإلصـــالح 
الــمــلــك الـــمـــفـــدى بــتــطــبــيــق مــعــايــيــر الــرحــمــة 
والعدالة في هذا المجال ما يسهم في تقليل 

األعداد المتبقية في مراكز اإلصالح والتأهيل 
وخروجهم إلى مجتمعهم وهم أصحاء نفسيا 
وبــدنــيــا واجــتــمــاعــيــا، وســـجـــون الــبــحــريــن هي 

إصالح وتأهيل لنزالئها.
بدوره أشاد المستشار عيسى العربي رئيس 
االتحاد العربي لحقوق اإلنسان رئيس جمعية 
الداخلية  وزارة  بدعوة  اإلنسان،  لحقوق  «معًا» 
لــعــدٍد مــن ســفــراء الــــدول الــعــربــيــة واألجــنــبــيــة 
الــمــعــتــمــديــن لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، لــزيــارة 
أن  مــؤكــدا  «جـــو»،  فــي  والتأهيل  اإلصـــالح  مركز 
الــوزارة  حرص  على  تأكيدا  تأتي  المبادرة  هذه 
على أداء مهامها ومسؤولياتها بكفاءة ومهنية 
عــالــيــة، وبــشــكــل يــتــوافــق مــع الــقــيــم والــمــبــادئ 
اإلنسانية السامية التي دعت إليها التشريعات 
الــدولــيــة الــمــعــنــيــة بــحــقــوق اإلنـــســـان، كــمــا أن 
هــــذه الــــزيــــارة تــضــيــف إلــــى اآللـــيـــات الــوطــنــيــة 
على  الــرقــابــة  إطــــار  فــي  الـــدولـــة  فعلتها  الــتــي 
المؤسسات اإلصالحية وضمان عدم تعرض أي 
من النزالء ألي مخالفة للقوانين والتشريعات 
الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة، الفــتــا إلـــى أن الــبــحــريــن 
تفخر بأن لديها أكبر عدد من اآلليات الوطنية 
وغير  المعلنة  الزيارات  صالحيات  تملك  التي 
المعلنة لمراكز اإلصالح والتأهيل كالمؤسسة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان ومــفــوضــيــة حقوق 

السجناء والمحتجزين.
وشـــــدد عــلــى أن اطـــــالع الـــســـفـــراء الــعــرب 
على  الــدولــيــة  المنظمات  وممثلي  واألجــانــب 
يعد  والتأهيل  اإلصــالح  مراكز  داخــل  األوضــاع 
نقلة نوعية تعكس نهج الشفافية الذي تتبناه 
البحرين  مملكة  في  القانون  إنفاذ  مؤسسات 
التي  الحمالت  على  والــرد  الحقائق  كشف  في 
إلى  تسعى  معادية  ومنظمات  قــنــوات  تقودها 
وهــي  واالفــــتــــراءات،  األكـــاذيـــب  ونــشــر  التضليل 

وإنــجــازات  جهود  مــن  تنال  لــن  التي  الحمالت 
تــحــظــى  وال  والــــمــــشــــهــــودة  الــــــبــــــارزة  الــــــــــــوزارة 

بالمصداقية والثبات.
إدارة  إن  الــعــربــي  عيسى  المستشار  وقـــال 
بالمهنية  اتــســمــت  والــتــأهــيــل  اإلصــــالح  مــركــز 
واالحــتــرافــيــة لــتــأمــيــن الــحــمــايــة لــلــنــزالء من 
تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 
الـــحـــرص عــلــى تــوفــيــر  ١٩»، وذلــــك مـــن خــــالل 
الفحوصات مجانا للنزالء كما وفرت اللقاحات 
والتطعيمات بشكل اختياري لمن يرغب منهم، 
وهـــو مــا أســهــم بشكل فــعــال فــي الــقــضــاء على 
تــفــشــي هــــذا الـــفـــيـــروس بــيــن بــعــض الـــنـــزالء، 
عــبــر تــنــفــيــذ صـــــارم لـــلـــبـــروتـــوكـــوالت الــصــحــيــة 
سالمة  وتأمين  دوليا  بها  المعمول  والعالجية 
االحترازية  اإلجـــراءات  بتنفيذ  النزالء  جميع 
والوقائية بشراكة ومرجعية فاعلة مع مختلف 
الــمــؤســســات الــصــحــيــة بــالــمــمــلــكــة، فـــي الــوقــت 
وذويهم  النزالء  بين  االتــصــاالت  أتاحت  نفسه 
بصورة دورية من أجل االطمئنان على حاالتهم 
الذي  الشفافية  بنهج  العربي  ونــوه  الصحية. 
بمصداقية  الحقائق  إبراز  في  الوزارة  به  تلتزم 
وأمـــانـــة عــالــيــة، وحــرصــهــا عــلــى اطــــالع الـــرأي 
الــوقــائــع  بمختلف  والــعــالــمــي  الــمــحــلــي  الــعــام 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا فــي إطـــار قيامها 
المستمر  وترحيبها  ومــســؤولــيــاتــهــا،  بمهامها 
المنظمات  مختلف  مــع  اإليجابي  بالتواصل 
ما  هو  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  الدولية 
والمستمر  الدائم  الــوزارة  والتزام  حرص  يؤكد 
بــحــمــايــة واحــــتــــرام وتـــعـــزيـــز حـــقـــوق اإلنـــســـان 
كمنهجية رئيسية في العمل الشرطي واألمني 
الذي تقوم به الوزارة بالمملكة، وبما يتفق مع 
العمل  وترشد  تؤطر  التي  األممية  التوجيهات 

الشرطي على المستوى الدولي.
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حظيت مبادرة وزارة الداخلية بتوجيه دعوة إلى عدٍد من سفراء الدول العربية واألجنبية 
المعتمدين لدى مملكة البحرين، لزيارة مركز اإلصالح والتأهيل في «جو» بإشادة واسعة من 
عدد من الفعاليات الحقوقية، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس مبدأ الشفافية التي تتبعها 
الحكومة البحرينية في التعاطي مع ملفات حقوق اإلنسان، وتبرز الجهود الكبيرة المبذولة 

لحماية النزالء من انتشار فيروس كورونا بصورة تفوق بعض البلدان الكبرى.
تلتقي  المؤسسة  إن  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيسة  خــوري  مــاريــا  وقــالــت 
باستمرار مع السفراء المعتمدين في المملكة لتعزيز التعاون واستمرار مد جسور التواصل 
من مبدأ المصلحة العامة وخاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات أو بهدف اطالعهم 
تنقله  ما  أيضا  لتعكس  تأتي  الزيارة  هذه  فإن  لذا  الحقوقية  واإلنجازات  المستجدات  على 
حقوق  أوضاع  على  شخصيا   اطالعهم  إن  إذ  مصداقية  من  المعتمدين  للسفراء  المؤسسة 
اإلنسان والرعاية والحقوق األساسية والتي تقدم للنزالء تأتي من الواقع الذي رأوه من قرب 

وما يتم تقديمه من دعم ورعاية لهم.

أقـــــامـــــت جـــمـــعـــيـــة الـــصـــداقـــة 
الــســنــوي  احــتــفــالــهــا  للمكفوفين 
باألمسية الرمضانية #القرقاعون 
عبر  الــثــانــيــة  للسنة  كــانــت  والــتــي 
االفتراضية  االجتماعات  تطبيق 
(ZOOM) برعاية العضو الفخري 

آمال يوسف المؤيد.
الملكي  بالسالم  الحفل  بــدأ 
ثم  الحكيم  الــذكــر  مــن  آيــات  تلته 
كـــلـــمـــة حـــســـيـــن حــــيــــدر الــحــلــيــبــي 
رئيس   husain.alhulaibi@
بالحضور  رحـــب  الـــذي  الجمعية 
باعتزاز  واستذكر  وأعضاء  ضيوفا 
جزًءا من تاريخ الجمعية بعقودها 
األربــــــعــــــة وبــــــدايــــــة احـــتـــفـــاالتـــهـــا 
الـــرمـــضـــانـــيـــة الـــمـــتـــواضـــعـــة الــتــي 
رغم  المؤسسة  النخبة  استهلتها 
اإلمــكــانــات الـــمـــحـــدودة، وأكــــد أنــه 

بنتاج  تطويرها  تــم  الــزمــن  بــمــرور 
فكر األعضاء وعزيمتهم باستمرار 
االحـــتـــفـــال بــهــذه الــمــنــاســبــة رغــم 
بالشكر  خــتــم  ثـــم  الـــوبـــاء،  جــنــون 
لـــلـــقـــيـــادة الــــرشــــيــــدة واالمــــتــــنــــان 
لــلــجــهــات الـــمـــســـانـــدة لــلــجــمــعــيــة، 
وهــــي: الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة، 
والــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــلــخــدمــات 
والتنمية  العمل  ووزارة  اإلنسانية، 

االجتماعية، ووسائل اإلعالم.
وبـــــعـــــد ذلــــــــك جــــــــــاءت فـــقـــرة 
 msalshawai@ محمود الشواي
اخــتــصــاصــي الــصــحــة والــتــغــذيــة 
#تعال-أضعفك  برنامج  ومؤسس 
تـــحـــدث فــيــهــا عـــن مــجــمــوعــة من 
النصائح والعادات المتعلقة بشهر 
رمـــضـــان -ومـــنـــاســـبـــة الــقــرقــاعــون 
ومثالية.  صحية  لتغذية  خاصًة- 

ثـــم أطــلــت راعــــي الــحــفــل الــعــضــو 
بكلمتها  الــمــؤيــد  آمــــال  الــفــخــري 
الـــتـــي أوضــــحــــت مــــن خـــاللـــهـــا مــا 
تــقــدمــه جــمــعــيــة يــوســف وعــائــشــة 
الـــمـــؤيـــد لـــألعـــمـــال الـــخـــيـــريـــة @

ykacharity من دعم للمكفوفين 
فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم والــتــطــويــر، 
الدعم  باستمرار  الــوعــود  مــجــددًة 
لــهــذه الــفــئــة وزيـــــادة الــتــعــاون مع 
جــمــعــيــة الـــصـــداقـــة لــلــمــكــفــوفــيــن 
الراعية لإلعاقة البصرية بمملكة 

البحرين.
بــمــوقــف  الــحــفــل  ازدان  وقــــد 
تمثيلي من إعداد وإخراج فضيلة 
المالي  األمــيــن  الــســمــاك  منصور 
نصيف،  غدير  وتمثيل  بالجمعية 
راشــــد  حــــمــــدة  الــــفــــرســــانــــي،  والء 
عضوات الجمعية. وتخلل الحفل 

وليد  إعداد  من  ثقافية  مسابقات 
 waleed٥basheer@حسن بشير
رئيس اللجنة الثقافية ومشاركات 
ومـــداخـــالت بــالــتــبــاريــك مـــن قبل 
الـــحـــضـــور صــاحــبــتــهــا األهــــازيــــج 
والــــمــــوســــيــــقــــى الــــخــــاصــــة بــلــيــلــة 

القرقاعون.
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دشــــــنــــــت مــــــــدرســــــــة الـــــمـــــيـــــثـــــاق الــــوطــــنــــي 
التعلم  مصادر  مركز  مشروع  اإلعدادية للبنين 
االفـــتـــراضـــي الــمــتــمــثــل فـــي الــمــكــتــبــة الــرقــمــيــة 
ومكتبة الدروس االفتراضية، وذلك أخذا بمبدأ 
في  بعد  عن  التعلم  في  الطالب  ودعــم  مساندة 
ظل جائحة كورونا، وتوفير الدروس مسجلة لهم 
في مكان واحد، وتشجيعهم على االستمرار في 

القراءة، لزيادة المكتسبات المعرفية.
سلمان  علي  التعلم  مصادر  أخصائي  وقال 
عـــبـــدالـــوهـــاب: «نــبــعــت فـــكـــرة مـــشـــروع الــمــكــتــبــة 
الــرقــمــيــة ومــكــتــبــة الـــــــدروس االفـــتـــراضـــيـــة من 
منطلق رغبة مركز مصادر التعلم بالمدرسة في 
استمرار تقديم خدماته في ظل جائحة كورونا، 
والتحديثات  والــمــواد  األجهزة  من  ولالستفادة 

والــتــي  والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة  وزارة  تــوفــرهــا  الــتــي 
ساهمت بشكل مباشر في تقديم المشروع بكل 
الوزارة  توجيهات  إطار  في  وأيضًا  وسهولة،  يسر 
لــمــواكــبــة الــمــســتــجــدات الــرقــمــيــة، ويــأتــي إعـــداد 
والشعور  المواطنة  لقيم  تعزيزًا  المكتبة  هــذه 
والمعرفية  اللغوية  للثروة  وتنميًة  باالنتماء، 

والفكرية لديهم».
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دعـــــت غـــرفـــة تــــجــــارة وصــنــاعــة 
معلومات  لــديــه  مــن  كــل  الــبــحــريــن 
«رجــــــاالت  تــــاريــــخ  حـــــول  وثــــائــــق  أو 
الـــبـــحـــريـــن ووجــــــودهــــــم فـــــي مـــدن 
من  الزمنية  الفترة  خــالل  الهند» 
بـــدايـــة الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر إلــى 
بها  التقدم  العشرين،  القرن  نهاية 
إلــــى فـــريـــق عــمــل تـــدويـــن الـــوجـــود 
الــبــحــريــنــي فـــي مــــدن الــهــنــد، عبر 
الــــتــــواصــــل بـــالـــبـــريـــد اإللـــكـــتـــرونـــي 
bahrainrecords@ الــــــتــــــالــــــي: 
بهدف  وذلك   ،bahrainchamber.bh
تــوثــيــق هــــذه الــحــقــبــة الــتــاريــخــيــة 
وتعزيز  تنمية  في  ودورهــا  المهمة 
مملكة  بــيــن  الــتــجــاريــة  الــعــالقــات 
الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة الــهــنــد في 
العديد من المجاالت االقتصادية 

والتجارية والسياحية.
وكشفت الغرفة أن أهمية إعداد 
كتاب حول «الوجود البحريني في 
يوثق  كــونــه  فــي  تــأتــي  الهند»  مــدن 
لــتــاريــخ الــعــالقــات الــتــجــاريــة بين 
النخب  ودور  ونــيــودلــهــي،  المنامة 
الـــتـــجـــاريـــة مـــن كـــال الــبــلــديــن في 
توثيق الصالت التجارية بين شبه 
الخليج  ومـــوانـــئ  الــهــنــديــة  الـــقـــارة 
الــعــربــي ومـــا كـــان لــذلــك مـــن آثـــار 
عــظــيــمــة عــلــى الــحــيــاة الــحــضــريــة 
والــمــدنــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
مرجعا  سيكون  الكتاب  أن  منوهًة 
تــــاريــــخــــيــــًا مـــهـــمـــا فـــــي عـــمـــر هـــذه 
جمعت  الــتــي  الــتــاريــخــيــة  الحقبة 
مختلف  على  الصديقين  البلدين 

المستويات واألصعدة.
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كتب: عبداألمير السالطنة

تــــضــــررت مـــركـــبـــة بــتــلــفــيــات إثـــــر حــــادث 
مـــــروري ظــهــر أمـــس (الـــثـــالثـــاء) عــلــى شـــارع 
آسيوي  ســيــارة  قــائــد  اصــطــدم  عندما  عــمــان 

بإشارة ضوئية.
إلى  للحادث  األولــيــة  التفاصيل  وتشير 
ان آسيويا كان يقود سيارته على شارع عمان 
ظهر  مــن  الــواحــدة  الساعة  فــي  بالسلمانية 
أمــس وأثــنــاء وصــولــه الــى اإلشـــارة الضوئية 
الــقــريــبــة مــن مــركــز األمــيــرة الــجــوهــرة فقد 
الــســيــطــرة عــلــى عــجــلــة الـــقـــيـــادة واصـــطـــدم 
بـــــاإلشـــــارة، نــتــج عـــن ذلــــك تـــضـــرر الــمــركــبــة 
وقـــوع  دون  مـــن  كــبــيــرة  بــتــلــفــيــات  واإلشــــــــارة 

إصابات..

وقــد حــضــرت فــور وقـــوع الــحــادث شرطة 
الجهات  وفتحت  السيارة،  إزاحة  وتم  المرور 

الرسمية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

كتبت - زينب إسماعيل 

شــكــت شـــابـــة بــحــريــنــيــة من 
انتظار تقرير هيئة تنظيم المهن 
بخطأ  يتعلق  «نـــهـــرا»  الــصــحــيــة 
طــبــي تــعــرضــت لـــه خـــالل الــعــام 
طبيعية  والدة  عملية  بعد   ٢٠١٩
في مستشفى السلمانية الطبي، 
للحصول  للهيئة  طلبا  رفعت  إذ 
على التقرير الطبي الذي يفيد 
يصدر  لم  أنــه  إال  الخطأ  بوقوع 

بعد مرور عام كامل.
أنها  إلــى  المريضة  ولفتت 
أحــســت بــعــدم الـــراحـــة وبــنــزيــف 
دموي غزير بعد شهر من الوالدة 
السلمانية-  من  الــخــروج  بعد   -

مــــمــــا دفــــعــــهــــا لــــــزيــــــارة الـــمـــركـــز 
الــطــبــي الــــخــــاص، والــــــذي أعـــاد 
عــمــل الــفــحــوصــات الـــتـــي أكـــدت 
المشيمة  مــن  كبير  جــزء  وجـــود 

وحاجتها الى عملية تنظيف.
أثرها  على  أدخلت  وتابعت: 
عملية  إلجـــراء  الــيــوم  نفس  فــي 
تــنــظــيــف طـــــارئ لــلــتــخــلــص من 
اآلالم الشديدة بعد العملية لكن 
من  وأخبرت  النزول  واصل  الدم 
اعتيادي  أمر  بأنه  الطبيبة  قبل 
بعد العملية وأرجعت السبب في 
حال االستمرار بعد ١٠ أيام إلى 
تكون ألياف داخل الرحم. بعدها 
طبيبتين  –المريضة-  راجــعــت 
أنسجة  بقايا  وجــود  تأكد  حيث 

أسبوعين  مـــرور  رغـــم  المشيمة 
من العملية الثانية.

تنظيم  هيئة  ذكرت  بدورها، 
الــمــهــن الــصــحــيــة فـــي ردهـــــا أن 
الـــشـــكـــوى تـــقـــدم بـــهـــا فــــي الـــعـــام 
وتـــم  شــخــصــيــة  كـــشـــكـــوى   ٢٠١٩
ضــمــهــا ضــمــن قــائــمــة الــشــكــاوى 
لــلــتــحــقــيــق فـــيـــهـــا، وفــــــي الـــعـــام 
كقضية  عنها  اإلبــــالغ  تــم   ٢٠٢٠
مــحــولــة مـــن الــمــحــكــمــة، وجــريــا 
القضية  عرض  يتم  العادة  على 
مختصة  ولجنة  فني  رأي  على 
في  وهي  الفنية،  بآرائها  لألخذ 
طور عرضها على اللجنة، وبعد 
إخطار  سيتم  قــرار  إلى  التوصل 

المحكمة والمريضة.
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أيــــــدت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
حكما برفض دعوى رفعها صاحب 
ضد  حــكــم  عــلــى  تنظيفات  شــركــة 
شريكه يتهمه فيها باختالس أكثر 
من مليون دينار من أموال الشركة، 
تـــعـــامـــالت  وجـــــــود  تـــبـــيـــن  أن  بـــعـــد 
مما  األوراق  وخلو  الطرفين  بين 
وهو  الشركة،  صاحب  ادعــاء  يثبت 

المكلف بإثبات دعواه.
وقـــــــــــال الـــــمـــــحـــــامـــــي مـــحـــمـــد 
إن  عليه  الــمــدعــى  وكــيــل  الــمــهــدي 
مــوكــلــه شـــريـــك مـــع الـــمـــدعـــي في 
بينهما  وحـــدث  تنظيفات،  شــركــة 
بالئحة  الــمــدعــي  فــتــقــدم  خـــالف، 
أمــــــام الــمــحــكــمــة ادعــــــى فــيــهــا أن 
شــريــكــه هـــو مـــوظـــف فـــي الــشــركــة 
مبالغ  على  بــاالســتــيــالء  قــام  وقــد 
دون وجه حق لمصلحته بتحويل 

مــبــالــغ لــشــركــة أخـــــرى يــمــتــلــكــهــا، 
وقـــال الــمــدعــي أنــه كــان قــد سلمه 
منه  موقعة  بياض»  على  «شيكات 
أنـــه  إال  الـــشـــركـــة،  أمــــــور  لــتــســيــيــر 
تــفــاجــأ بـــمـــلء بـــيـــانـــات الــشــيــكــات 
مبلغ  عــلــى  واســتــولــى  كمستفيد 
ديـــنـــارا،  و٩٥٥  ألــفــا  و١٢١  مــلــيــون 
وقـــــدم تــقــريــرا مــحــاســبــيــا بــذلــك، 
وطالب بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 

٥٠٠١ دينار.
وقـــــــدم الـــمـــحـــامـــي الـــمـــهـــدي 
مذكرة أفاد فيها بأن موكله شريك 
منذ  محاصة  بشركة  المدعي  مع 
نشاط  تــوســيــع  وبــغــيــة   ،٢٠٠٥ عـــام 
بفتح  الـــطـــرفـــان  قــــام  الــمــؤســســة 
مـــؤســـســـة أخــــــــرى ســـجـــلـــت بـــاســـم 
وأن   ،٢٠١٠ عام  في  عليه  المدعى 
بالتوقيع،  الــمــخــول  هــو  الــمــدعــي 

لكن حدثت خالفات بينهما.
وقــــــــــررت الـــمـــحـــكـــمـــة إحــــالــــة 
الدعوى للتحقيق إلثبات الواقعة 
عليه  المدعى  وقـــدم  عدمها،  مــن 
شـــــهـــــودا أكـــــــــدوا أنــــــه شــــريــــك فــي 
مع   ،٢٠٠٥ عــــام  مــنــذ  الــمــؤســســة 
المدعي، بينما قدم األخير شهودا 
مــن الــمــوظــفــيــن قـــال أحــدهــم إنــه 
 ،٢٠١٧ عام  منذ  الشركة  في  يعمل 
مــديــرا  يعمل  عليه  الــمــدعــى  وأن 
بــراتــب ٥٠٠ ديــنــار، وذكـــر آخـــر أنــه 
وأن   ٢٠١٣ منذ  الشركة  في  يعمل 
المدعى عليه يعمل مديرا براتب 
ندب  المحكمة  فقررت  دينار،   ٤٠٠
خــبــيــر مــحــاســبــي والـــــــذي خــلــص 
الــمــؤســســة  أن  إلـــــى  تـــقـــريـــره  فــــي 
ال يــــوجــــد لـــهـــا نــــظــــام مــحــاســبــي 
المقبوضات  بــه  ومسجل  منتظم 

الـــتـــقـــريـــر  وأن  والــــــمــــــدفــــــوعــــــات، 
للمحكمة  الـــمـــقـــدم  الــمــحــاســبــي 
وجود  عن  مالحظات  يتضمن  لم 

قصور في مبالغ المدفوعات.
وتــــبــــيــــن لـــلـــمـــحـــكـــمـــة وجــــــود 
خلت  وقد  الطرفين  بين  تعامالت 
صاحب  ادعـــاء  يثبت  مما  األوراق 
الـــشـــركـــة، وهـــــو الــمــكــلــف بــإثــبــات 
الــدعــوى،  بــرفــض  وحكمت  دعـــواه، 
فطعن مرة أخرى صاحب الشركة 
وطعن  الحكم،  على  باالستئناف 
بـــالـــتـــزويـــر عـــلـــى الـــشـــيـــكـــات الــتــي 
يـــدعـــي أنـــــه وقـــعـــهـــا عـــلـــى بـــيـــاض، 
وطــلــب نـــدب خــبــيــر لــكــن محكمة 
وغرمته  طعنه  رفضت  االستئناف 

٢٥٠ دينارا.

ألــــزمــــت الــمــحــكــمــة الـــشـــرعـــيـــة زوجــــــا أن 
نفقات  شــهــريــا  ديـــنـــارا   ٨٣٠ لمطلقته  يــدفــع 
أســريــة وكــســوة ومــنــهــا أيــضــا ٣٠ ديـــنـــارا تحت 
وذلك  ألوالدهــمــا،  شهرية  حضانة»  «أجــرة  بند 
البحرينية  التمييز  محكمة  لحكم  تطبيقا 
بأن أجر الحضانة هو المقابل الذي تستحقه 
وخدمته  بحضانته  قيامها  نظير  الحاضنة 

ورعايته.
وقـــالـــت الــمــحــامــيــة خــلــود مــظــلــوم وكــيــلــة 
وتزوجت  الجنسية  عربية  موكلتها  إن  الزوجة 
 ،٢٠٠٦ عام  عربية  دولــة  في  عليه  المدعى  من 
الطالق  وحـــدث  وبــنــات،  أبــنــاء   ٤ منه  وأنــجــبــت 
عن  الــــــزوج  وامـــتـــنـــع   ،٢٠٢٠ عــــام  فـــي  بــيــنــهــمــا 
اإلنفاق رغم أنه ملزم بتلبية طلبات المدعية 
واألوالد استنادا لنصوص الشرع الحنيف، ثم 

لمواد القانون كونه ميسور الحال.
وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بأن 
يدفع لصالح أوالده األربعة بدل سكن حضانة 
بواقع ٣٠٠ دينار، ونفقة للمأكل والمشرب ١٥٠ 

ومثلهم  دينار،   ٦٠٠ بإجمالي  طفل  لكل  دينارا 
يدفع  وأن  للعيدين،  كسوة  السنة  فــي  مرتين 
باإلضافة  حضانة،  أجرة  دينار   ١٠٠ للحاضنة 
إلـــى ٨٠ ديـــنـــارا شــهــريــا لــرســوم مــدرســة االبــن 

األكبر الخاصة.
وحكما  شرعا  المقرر  أن  المحكمة  وأكدت 
لم  ما  بالحضانة  واألحــق  األولــى  هي  األم  أن 
يــكــن هــنــاك مــانــع شــرعــي يــصــرف هـــذا الحق 
عــنــهــا، ونـــوهـــت لــنــص الـــمـــادة ١٢٣ مـــن قــانــون 
حفظ  «الحضانة  بأن  الموحد،  األســرة  أحكام 
الــولــد وتــربــيــتــه ورعــايــتــه بــمــا ال يــتــعــارض مع 
حــق الــولــي فــي الــواليــة على الــنــفــس»، وقالت 
نفقة  بدفع  عليه  المدعى  إلــزام  طلبات  بشأن 
المقرر  أن  العيدين  وكسوة  والمشرب  المأكل 
على  واجبة  لــألوالد  الحاضنة  نفقة  أن  شرعا 

والد المحضون.
ونـــــوهـــــت الـــمـــحـــكـــمـــة بـــمـــا اســـتـــقـــر عــلــيــه 
البحرينية  الــشــرعــيــة  التمييز  محكمة  عــمــل 
بـــأن الــمــقــرر أن أجـــر الــحــضــانــة هـــو الــمــقــابــل 

نظير  للمحضون  الــحــاضــنــة  تستحقه  الـــذي 
قيامها بحضانته وخدمته ورعايته خالل مدة 
به  الملتزم  حالة  حسب  ويقدر  لــه،  حضانتها 
باألداء  إال  يسقط  وال  عسرا،  أو  يسرا  المالية 
بعمل  تــقــوم  الــحــاضــنــة  إن  وقــالــت  اإلبـــــراء،  أو 
لحساب والد الصغير أو وليه، وقد أقر المدعى 
مما  لـــألوالد،  حاضنة  هي  المدعية  بــأن  عليه 
يسوغ للمحكمة إلزام المدعى عليه بأن يدفع 
 ٣٠ بــواقــع  المحكمة  وتــقــدرهــا  حــاضــنــة  أجـــرة 

دينارا شهريا.
األوالد  حــضــانــة  بــضــم  المحكمة  وقــضــت 
األربعة لوالدتهم رسميا، وإلزام المدعى عليه 
ديـــنـــارا  والـــمـــشـــرب ١٢٠  لــلــمــأكــل  بـــدفـــع نــفــقــة 
مقسمة بينهم بالتساوي، ومثلها مرتين كسوة 
العيدين، ورسوم قرطاسية ٦٠ دينارا بالتساوي 
بين األوالد، و٣٠٠ دينار أجرة المسكن التي أقر 
الخاصة  المدرسة  ورســوم  عليه،  المدعى  بها 
بواقع ٨٠ دينارا شهريا، و٣٠ دينارا شهريا أجرة 

حاضنة.

تــــــنــــــفــــــيــــــذا ألمــــــــــــر صـــــاحـــــب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
بتقديم  الــــــوزراء  مــجــلــس  رئــيــس 
الـــخـــدمـــات عــلــى مــــدار ٢٤ ســاعــة 
بمختلف  صــحــيــة  مـــراكـــز   ٩ فـــي 
يسهم  بما  المملكة،  محافظات 
فـــي تــطــويــر واســـتـــدامـــة خــدمــات 
الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي، قــــــام فـــريـــق 
بزيارة  األولــيــة  الصحية  الرعاية 
تــفــقــديــة لــمــركــز ســـتـــرة الــصــحــي 
وذلــــــك لــــالطــــالع عـــلـــى الـــمـــرافـــق 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 
للمرضى والمراجعين المترددين 

عــلــى الــمــركــز والــجــاهــزيــة، وذلــك 
بــــحــــضــــور الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــلــــرعــــايــــة الــــصــــحــــيــــة األولـــــيـــــة 
الـــدكـــتـــورة جــلــيــلــة الــســيــد جـــواد 

وعدد من المسؤولين.
وثمن فريق الرعاية الصحية 
األولـــــيـــــة الـــتـــوجـــيـــهـــات الــمــلــكــيــة 
الـــــســـــامـــــيـــــة لـــــحـــــضـــــرة صــــاحــــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  وأوامــــــر 
األمـــــيـــــر ســــلــــمــــان بـــــن حــــمــــد آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة 
كفاءة  بتطوير  المستمرة  الــوزراء 

جميع  فـــي  الــصــحــيــة  الـــخـــدمـــات 
الصحية  والمنشآت  المؤسسات 
فــــي الــمــمــلــكــة تـــجـــســـيـــدًا لـــرؤيـــة 

الــمــمــلــكــة فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
الــــمــــســــتــــدامــــة وضـــــمـــــان تـــطـــويـــر 

واستدامة القطاع الصحي.

وتــــأتــــي هـــــذه الـــــزيـــــارة ضــمــن 
األولية  الصحية  الرعاية  حــرص 
التنفيذية  اإلجـــــراءات  لــمــبــاشــرة 
الفـــتـــتـــاح الـــمـــركـــز الــصــحــي على 
من  إنــــه  حــيــث  ســـاعـــة،   ٢٤ مـــــدار 
الــــمــــراكــــز الـــمـــشـــمـــولـــة فـــــي أمـــر 
صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وتم 
خالل الزيارة الوقوف على جميع 
لتنفيذ  الـــجـــاريـــة  االســـتـــعـــدادات 
ولي  الملكي  السمو  صاحب  أمــر 
من  الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
مــخــتــلــف الـــنـــواحـــي الــتــنــظــيــمــيــة 

والفنية والطبية.

محميد احملميد

التصريحات  كــثــرة  الــعــام  الـــرأي  تــابــع  لطالما 
بشأن  الرسمية،  الجهات  من  اإلعالمية  والبيانات 
الــعــديــد مـــن الــمــشــاريــع والـــبـــرامـــج والـــمـــبـــادرات.. 
ولطالما رصد الشارع المحلي أن العديد من تلك 
أرض  عــلــى  تحقيقها  يــتــم  ال  واألحـــاديـــث  األخــبــار 
الواقع، حيث تكون حاضرة وبارزة عند وقوع مشكلة 
بعض  يلبث  مــا  ثــم  عليا،  توجيهات  صـــدور  أو  مــا، 

منها إلى الزوال والتراجع والتراخي.
وتأخر  األخطاء،  بعض  تكرار  يكشفه  أمر  هذا 
بــعــض الــمــشــاريــع، ووقــــوع بــعــض الـــتـــجـــاوزات، ومــا 
يكشفه تقرير الرقابة السنوي، وما يفسره مشروع 
مــيــزانــيــة الـــدولـــة كــل عــامــيــن، فــي وجــــود مــشــاريــع 
وبــــرامــــج لـــم تــنــفــذ، وأمـــــــوال لـــم يــتــم اســتــثــمــارهــا 
لبعض  الــمــيــزانــيــة  فـــي  وفـــائـــض  واســـتـــخـــدامـــهـــا، 
الجهات، وما نالحظه جميعا في اتخاذ اإلجراءات 
إلى  نظرا  الــعــام،  الــمــال  على  للحفاظ  القانونية 
استخدام  وإســاءة  وضعف  التجاوزات،  بعض  وجود 

بعض الصالحيات والمسؤوليات.
في  إيجابيا،  غير  مؤشرا  يعطي  كــان  ذلــك  كل 
أن األقوال أكبر من األعمال، وأن التصريحات أكثر 
اللقاءات  أخبار  على  التركيز  وأن  اإلنــجــازات،  من 
واالستقباالت، واألنشطة الروتينية األساسية، باتت 
أعلى اهتماما عند بعض المسؤولين من األفعال، 
وبعيدة عن تحقيق التطلعات، وتلبية االحتياجات، 
وما  والمواطنين،  الوطن  لــدى  األولــويــات  وتنفيذ 

ينشده الجميع للمستقبل الزاهر.
مع  البحريني  العام  الرأي  اهتمام  كان  لذلك، 
توجيهات صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد 
حفظه اهللا، كبيرا واستثنائيا، وأسرع انتشارا، وأعلى 
في  وابتهاجا،  ارتياحا  وأكثر  تفاعال،  وأوقع  تداوال، 
أن منهجية سموه في التقييم للعمل الحكومي مع 

أداء المسؤولين ستكون لإلنجاز وليس لألقوال.

تأكيد وحرص سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الــحــكــومــي  الــعــمــل  أن  عــلــى  اهللا،  حــفــظــه  الـــــــوزراء 
يمضي قــدمــا بـــروح فــريــق الــبــحــريــن الـــواحـــد، بما 
بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة  أهــداف  يحقق 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهللا ورعاه، 
والمواطنين  للمسؤولين  ومعلنة،  واضحة  رسالة 

معا.
فــمــن يــنــجــز ويـــخـــدم الـــوطـــن والــمــواطــنــيــن، 
ويــحــقــق الــتــطــلــعــات الـــســـامـــيـــة، وفــــق الــمــنــهــجــيــة 
سيكون  أدائــــه  تقييم  فـــإن  الــمــتــطــورة،  الــحــكــومــيــة 
مسؤولية  مــن  أن  كــمــا  صــحــيــح..  والــعــكــس  عــالــيــا، 
فريق  ضمن  وواجبهم  دورهــم  ممارسة  المواطنين 
التصريحات  ومراقبة  اإلنجازات،  لدعم  البحرين، 

التي ال تتجاوز حد األقوال والبيانات فقط.
لم  الجهة  تلك  أن  من  الناس  اشتكى  لطالما 
تنفذ وعودها، وأن ذلك المسؤول لم يكن دقيقا في 
موضوعية  تكن  لم  المؤسسة  تلك  وأن  تصريحه، 
في ردها وتوضيحها، األمر الذي تسبب في زعزعة 
جــــزء مــهــم مـــن ثــقــة الـــمـــواطـــن فـــي تــلــك الــجــهــة 
الرسمية، والمؤسسة الحكومية.. ونثق تمام الثقة 
الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  سمو  رسالة  أن 
في  المواطن  ثقة  تعزيز  على  ستعمل  اهللا،  حفظه 
من  ستضاعف  كما  تماما  الحكومية،  المؤسسة 
عمل وإنجاز المسؤولين، سواء في تقييمهم، أو في 

أداء المسؤولية التي تم تكليفهم بها.
وبقيادة  الحكومي  العمل  أن  الجميع  يشهد 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهللا، 
المبني على القواعد الراسخة، والخبرات العريقة، 
وضخ الدماء الجديدة، يواصل تحقيق النجاحات 
التركيز  سيواصل  لمن  فيه  مكان  وال  واإلنــجــازات، 

على األقوال والتصريحات، وأخبار االستقباالت.

malmahmeed7@gmail.com
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سنة   ١٦ مــرور  من  الرغم  على 
على بيع بحريني لفيال في منطقة 
الــحــد إال انـــه تــفــاجــأ بـــأن فــواتــيــر 
الــكــهــربــاء والـــمـــاء ال زالــــت تــصــدر 
بــاســمــه لــيــكــتــشــف أن مـــن اشــتــرى 
الــفــيــال لـــم يــقــم بــتــحــويــل حــســاب 
الملكية في هيئة الكهرباء باسمه، 
فلجأ إلى المحكمة اإلدارية بطلب 
إلزام هيئة الكهرباء تحويل ملكية 
وتعويض  المشتري  إلــى  الحساب 
عـــن تــحــمــلــه الـــفـــواتـــيـــر الــســابــقــة، 
لــتــجــيــب الــمــحــكــمــة طــلــبــه وتــلــزم 
الــهــيــئــة بــتــحــويــل مــلــكــيــة حــســاب 
الــكــهــربــاء والـــمـــاء إلـــى الــمــشــتــري 
وترفض طلب تعويضه عن الفترة 
إثبات  فــي  فشل  أن  بعد  الماضية 
تلك  طـــوال  الــفــواتــيــر  لتلك  دفــعــه 

المدة.
لــدعــواه  شــرحــا  المدعي  وقـــال 
عقد  بــمــوجــب  بـــاع    ٢٠٠٥ فــي  أنـــه 
عليهم  الــمــدعــى  على  مــوثــق   بيع 
مــــن األولـــــــى حـــتـــى الـــثـــالـــثـــة فــيــال 
وتــــم تــســجــيــل هــــذا الــبــيــع بــجــهــاز 
اال  العقاري،  والتسجيل  المساحة 
يحرك  لــم  البيع  تــاريــخ  ومــنــذ  انــه 

لتحويل  ســاكــنــا  عــلــيــهــم  الــمــدعــى 
مــلــكــيــة عــــــداد الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــاء 
اسمه  تحت  الــعــداد  وظــل  باسمهم 
قيمة  بــســداد  المخاطب  هــو  وظــل 
ولم  المدة  تلك  طيلة  االستهالك 
يــنــتــبــه الـــمـــدعـــي إلــــى ذلــــك نــظــرا 
لــطــبــيــعــة أعــمــالــه وتـــعـــدد عــــدادات 
الــــكــــهــــربــــاء الـــمـــســـجـــلـــة بـــاســـمـــه، 
وقــــد تــفــاجــأ الـــمـــدعـــي بــاســتــمــرار 
مــحــاســبــتــه عــلــى قــيــمــة اســتــهــالك 
الكهرباء للعقار المبيع ما حدا به 
بــضــرورة  عليهم  الــمــدعــى  ألخــطــار 
بأسمائهم   الكهرباء  عــداد  تحويل 

اال انهم لم يحركوا ساكنا.
الفصل  قبل  دعــواه  في  فطلب 
الكهرباء  هيئة  إلزام  الموضوع  في 

بتقديم
شــــهــــادة مــــن واقــــــع ســجــالتــهــا 
عـــن اســـتـــهـــالك الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــاء 
الـــخـــاصـــيـــن بـــالـــعـــقـــار (فــــيــــال) مــن 
تـــاريـــخ بــيــع الــعــقــار الــحــاصــل في 
الـــمـــدعـــى  وإلــــــــــزام   ،٢٠٠٥/٤/٢٠
الثالثة  وحــتــى  األولـــى  مــن  عليهم 
دينار   ١٠٠٠ مبلغ  بأداء  بالتضامن 
سبيل  على  بحريني)  ديــنــار  (ألــف 

الــتــعــويــض الــمــؤقــت مــع احــتــفــاظ 
الــمــدعــي بــحــقــه فــي تــعــديــل قيمة 
الــمــطــالــبــة حــســب مـــا تــســفــر عنه 
المقدمة  والــمــســتــنــدات  الــبــيــانــات 
وإلزام  الرابعة،  عليها  المدعى  من 
«الــــكــــهــــربــــاء» نـــقـــل مـــلـــكـــيـــة عـــــداد 
بالعقار  الخاص  والــمــاء  الكهرباء 
األولــى  مــن  عليهم  المدعى  باسم 

وحتى الثالثة.
وقـــالـــت الــمــحــكــمــة عـــن طلب 
تحويل عداد الكهرباء والماء باسم 
وحتى  األولــى  من  عليهم  المدعى 
الــمــقــررة  اإلجـــــــراءات  أن  الــثــالــثــة، 
لــــــدى هـــيـــئـــة الـــكـــهـــربـــاء أنــــــه عــنــد 
ســواًء  جديد،  عنوان  إلــى  االنتقال 
يتوجب  كمستأجر  أو  لــه  كــمــالــك 
عــلــى الــمــســتــهــلــك تــحــويــل خــدمــة 
الكهرباء والماء باسمه حتى تصدر 
ويكون  باسمه  الشهرية  الــفــواتــيــر 
ذلـــــك بـــمـــلء االســــتــــمــــارة الــطــلــب 
(اتفاقية الكهرباء والماء والرسوم 
الـــبـــلـــديـــة وطــــلــــب خــــدمــــة عـــامـــة) 
إلى  باإلضافة  الشأن  لهذا  المعدة 
ملكية  ووثــيــقــة  الــثــبــوتــيــة  األوراق 

العقار للمالك الجدد.

أوراق  من  الثابت  أن  وأضافت 
الدعوى وعلى األخص عقد البيع 
الموثق بين طرفي الدعوى انتقال 
إلــى  الــتــداعــي  عــيــن  الــعــقــار  ملكية 
وحتى  األولــى  من  عليهم  المدعى 
الثالثة، ولما كانت المدعى عليها 
قد   - والــــمــــاء  الـــكـــهـــربـــاء  هــيــئــة   -
ولم  المحكمة  لقناعة  األمر  تركت 
اعــتــراضــات  أي  تــبــدي  أو  تتحفظ 
إلــى  الـــمـــدعـــي  إجـــابـــة  دون  تـــحـــول 
تقضي  الـــــذي  األمـــــر  هـــــذا،  طــلــبــه 
معه المحكمة بإجابة المدعي إلى 
طلبه هذا والقضاء بإلزام المدعى 
عــداد  ملكية  بنقل  الــرابــعــة  عليها 
بالعقار،  الخاص  والماء  الكهرباء 
من اسم المدعي إلى اسم المدعى 

عليهم من األولى وحتى الثالثة.
وعــــــن طـــلـــب إلــــــــزام الـــمـــدعـــى 
الثالثة  وحــتــى  األولـــى  مــن  عليهم 
دينار   ١٠٠٠ مبلغ  بأداء  بالتضامن 
سبيل  على  بحريني)  ديــنــار  (ألــف 
التعويض المؤقت  نظير ما أثروا 
وجه  دون  المدعي  حساب  على  به 
حـــق نــتــيــجــة لــمــا ســـــدده الــمــدعــي  
فترة  طيلة  الــكــهــربــاء  فــواتــيــر  مــن 

الــمــطــالــبــة، فــإنــه مـــن الــمــقــرر في 
قضاء محكمة التمييز أن المدعي 
هــــو الـــمـــكـــلـــف ســــــواء كـــــان مــدعــيــا 
ما  بــإثــبــات  عليه  مــدعــى  او  اصليا 
يدعيه ولما كانت األوراق قد خلت 
لفواتير  المدعي  ســداد  يفيد  مما 
الـــكـــهـــربـــاء عــــن الــــعــــقــــار مـــوضـــوع 
الـــتـــداعـــي خــــالل فـــتـــرة الــمــطــالــبــة 
نسخة  مـــن  الــثــابــت  وان  ســيــمــا  ال 
الفاتورة المقدمة من قبل المدعي 
عن  والـــمـــاء  الــكــهــربــاء  حــســاب  ان 
العقار موضوع التداعي والمؤرخة 
في سبتمبر ٢٠١٣ بان هناك مبالغ 
على  سابقة  مسددة  وغير  متأخرة 
تاريخ تلك الفاتورة مقدارها ١٨٤٧ 
دينارا، وهو ما تأخذ منه المحكمة 
قــريــنــة عــلــى  عـــدم ســـداد المدعي 
الـــمـــبـــالـــغ الـــمـــطـــالـــب بـــهـــا، فــلــهــذه 
بإلزام  المحكمة  حكمت  األســبــاب 
عداد  ملكية  بنقل  الكهرباء  هيئة 
بالعقار،  الخاص  والماء  الكهرباء 
من اسم المدعي الى اسم المدعى 
عليهم من األولى وحتى الثالثة، .
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يــنــاقــش مــجــلــس الـــشـــورى في 
جلسته االستثنائية األولى المقرر 
ُبعد  عن  (األربــعــاء)،  اليوم  عقدها 
اإللكترونية  األنــظــمــة  بــاســتــخــدام 
تقرير  الــمــجــلــس،  فـــي  الــمــعــتــمــدة 
والدفاع  الخارجية  الــشــؤون  لجنة 
واألمــــــــــــــن الــــــوطــــــنــــــي بـــخـــصـــوص 
لسنة   (٢٩) رقــم  بقانون  الــمــرســوم 
أحـــكـــام  بـــعـــض  بـــتـــعـــديـــل  ٢٠٢٠م 
لسنة   (٤) رقـــم  بــقــانــون  الــمــرســوم 
٢٠٠١م بشأن حظر ومكافحة غسل 
األمــــوال وتــمــويــل اإلرهــــاب، والــذي 
يـــهـــدف إلــــى الـــتـــوســـع فـــي تــجــريــم 
غـــســـل األمــــــــوال الــمــتــحــصــلــة مــن 
نشاط  أي  تشمل  بحيث  الجرائم، 
العقوبات  قانون  في  وارد  إجرامي 
األخـــرى  الــقــوانــيــن  أو  الــبــحــريــنــي 

تكون  التي  الدولية  االتفاقيات  أو 
مملكة البحرين قد صادقت عليها 

وأصبحت طرًفا فيها.
وبــيــنــت الــلــجــنــة فـــي تــقــريــرهــا 
الــمــتــضــمــن تــوصــيــتــهــا بــالــمــوافــقــة 
مشروع  أن  بقانون  الــمــرســوم  على 
القانون يهدف إلى إضافة عقوبات 
تــكــمــيــلــيــة لـــلـــعـــقـــوبـــات األصـــلـــيـــة، 
وتـــغـــلـــيـــظ الــــعــــقــــوبــــات الــــمــــقــــررة 
والــقــرارات  اللوائح  مخالفة  جــراء 
الجهات  ومنح  للقانون،  المنظمة 
المختصة صالحية فرض غرامات 
المخالفة  المؤسسات  على  إداريــة 
ألحكام اللوائح أو القرارات الصادرة 
بــمــوجــب هــــذا الـــقـــانـــون، وتــوســيــع 
على  المفروضة  االلتزامات  دائــرة 
المؤسسات لمكافحة جرائم حظر 

وتمويل  األمــــوال  غــســل  ومــكــافــحــة 
اإلرهـــــــاب والـــنـــقـــل غــيــر الــمــشــروع 

لألموال عبر الحدود.
كما ينظر المجلس في جلسته 
الشؤون  لجنة  تقرير  االستثنائية 
بخصوص  واالقــتــصــاديــة  الــمــالــيــة 
لسنة   (٢٨) رقــم  بقانون  الــمــرســوم 
أحـــكـــام  بـــعـــض  بـــتـــعـــديـــل  ٢٠٢٠م 
الصادر  التجارية  الشركات  قانون 
لسنة   (٢١) رقم  بقانون  بالمرسوم 
٢٠٠١م، والمتضمن توصية اللجنة 
بقانون،  المرسوم  على  بالموافقة 
الــــــذي يـــهـــدف إلـــــى تـــطـــويـــر عــمــل 
أشكالها  بكافة  التجارية  الشركات 
وتــــعــــزيــــز الــــمــــنــــاخ االســــتــــثــــمــــاري 
في  وخــصــوًصــا  الــبــحــريــن  بمملكة 
الصعبة  االقتصادية  الظروف  ظل 

من  المزيد  بمنح  وذلــك  الحالية، 
دخل  وزيـــادة  لالستثمار  الخيارات 
الشركة، وتسهيل اإلجراءات وإزالة 
الــصــعــوبــات فـــي الـــواقـــع الــعــمــلــي، 
وتــــعــــزيــــز حــــقــــوق الــمــســتــثــمــريــن 
األقـــــلـــــيـــــة لــــمــــواكــــبــــة الـــــتـــــطـــــورات 
الـــعـــالـــمـــيـــةويـــنـــظـــر الـــمـــجـــلـــس فــي 
الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون 
بخصوص  واالقــتــصــاديــة  المالية 
الــــحــــســــاب الــــخــــتــــامــــي الـــمـــوحـــد 
المنتهية  المالية  للسنة  للدولة 
وتــقــريــر  ٢٠١٦م،  ديــســمــبــر   ٣١ فـــي 
الــعــامــة  الـــمـــيـــزانـــيـــة  تــنــفــيــذ  أداء 
٢٠١٦م،  الــمــالــيــة  لــلــســنــة  لــلــدولــة 
وكــــشــــف الـــمـــنـــاقـــالت مــــن حــســاب 
تقديرات أخرى للوزارات والجهات 
٢٠١٦م،  المالية  للسنة  الحكومية 

الــمــالــيــة،  وزارة  قــبــل  مـــن  والــمــعــد 
بخصوص  اللجنة  تقرير  وكذلك 
الـــحـــســـاب الــخــتــامــي الحــتــيــاطــي 
المالية  للسنة  الــقــادمــة  األجــيــال 
٢٠١٦م،  ديسمبر   ٣١ في  المنتهية 
بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة 

المالية واإلدارية.
يناقش المجلس أيضًا تقرير 
لجنة الخدمات بخصوص مشروع 
قـــــانـــــون بـــتـــعـــديـــل بــــعــــض أحــــكــــام 
٢٠٠٩م  لــســنــة   (٨) رقــــم  الـــقـــانـــون 
والتبغ  الــتــدخــيــن  مكافحة  بــشــأن 
بــأنــواعــه، الــمــرافــق لــلــمــرســوم رقــم 
والمتضمن  ٢٠١٧م،  لــســنــة   (٧٤)
تــوصــيــة الــلــجــنــة بــالــمــوافــقــة من 
حيث المبدأ على مشروع القانون.
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حفظه  �ضموه،  لقاء  لدى  ذلك  جاء   

اهلل، عن ُبعد عددا من امل�ضوؤولني الذين مت 

بالثقة  �ضموه  هناأهم  اإذ  موؤخرا،  تعيينهم 

منا�ضبهم  يف  بتعيينهم  ال�ضامية  امللكية 

اجلديدة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح يف 

عملهم خدمة للوطن واملواطن، موؤكدا �ضموه 

اأن الإجناز هو معيار الكفاءة، لفتا �ضموه 

وطموحهم  البحرين  اأبناء  يف  الثقة  اإىل 

العايل يف الإبداع والتميز يف تنفيذ اخلطط 

املوجهة  احلكومية  وامل�ضاريع  والربامج 

�ضموه  موؤكدا  واملواطن،  الوطن  ل�ضالح 

اأن امل�ضرية الوطنية التي خطتها ال�ضواعد 

الإبداع  وحب  البذل  بروح  الوطنية 

م�ضتمرة، مبا يعزز مكانة مملكتنا الغالية 

يف خمتلف املجالت.

عن  املعّينون  امل�ضوؤولون  اأعرب  وقد   

اعتزازهم بالثقة امللكية ال�ضامية، و�ضكرهم 

ويل  امللكي  ال�ضمو  ل�ضاحب  وتقديرهم 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء؛ على اهتمام 

الدائم  وحر�ضه  الوطنية  بالكوادر  �ضموه 

على تطوير اجلهاز احلكومي.

لدى لقائه عدًدا من امل�سوؤولني املعّينني.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء:

ال حدود لتمّيز اأبناء البحرين وال حد لطموحاتهم و�سغفهم للإجناز

م��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل ب�����روح ال���ف���ري���ق ال����واح����د ل���دع���م خ��ط��ط ال���ن���م���اء اال���س��رات��ي��ج��ي��ة

�أن تطوير  �لوزر�ء،  �لعهد رئي�س جمل�س  �آل خليفة ويل  �لأمري �سلمان بن حمد  �مللكي  �ل�سمو  �أكد �ساحب 

�جلهاز �حلكومي عملية م�ستمرة؛ تعزيز� للتطلع �لد�ئم باأن يحظى �ملو�طن باأف�سل �خلدمات، و�أن يكون �لهدف 

�لأ�سمى لكل جهد وركيزة عمل كل م�سوؤول باحلكومة، لفتا �سموه �إىل �أنه ل حدود لتميز �أبناء �لبحرين ول 

�لفريق  بروح  �لعمل  باأهمية مو��سلة  منوها  و�لتحديات،  �لظروف  للإجناز يف كل  لطموحاتهم و�سغفهم  حد 

�لو�حد مبا يدعم �خلطط �ل�سرت�تيجية �حلكومية ويحقق �أهد�ف م�سرية �لنماء و�لتطور يف �لعهد �لز�هر حل�سرة 

�ساحب �جلللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبلد �ملفدى.

االإدارة العامة للمرور ت�سارك يف 

اأ�سبوع املرور العربي بحملت توعوية

�ضاركت الإدارة العامة للمرور الدول العربية باحتفال 

�ضعار  حتت  والثالثني،  الثامن  العربي  املرور  اأ�ضبوع 

»احلوادث لي�ضت مب�ضري بل اإهمال وتق�ضري«، وذلك بالقيام 

من  ُتبث  فيديو  مقاطع  ون�ضر  ميدانية  توعوية  بحمالت 

خالل موقع التوا�ضل الجتماعي »اإن�ضتغرام« عرب ح�ضابها 

.)TRAFFICBH@(

التي  املرورية  ال�ضلوكيات  اأهم  على  احلملة  وتركز 

ت�ضغل ال�ضائقني عن الطريق وتت�ضبب يف حوادث مرورية 

اأثناء  يف  الهاتف  ا�ضتخدام  ومنها  النتباه،  عدم  ب�ضبب 

القيادة، وعدم اللتزام بال�ضرعة املقررة لل�ضارع، وجتاوز 

دون  العبور  اأثناء  يف  امل�ضاة  واأخطاء  احلمراء،  الإ�ضارة 

انتباه واإرباك احلركة املرورية والت�ضبب باحلوادث.

املروري  العمل  اأهمية  للمرور  العامة  الإدارة  واأكدت 

وطريقة  الدول  جتارب  من  وال�ضتفادة  امل�ضرتك  العربي 

طرق  اأحدث  ومواكبة  املرورية،  املتغريات  مع  تعاملها 

ومواقع  احلديثة  التكنولوجيا  وا�ضتخدامات  التوعية 

من  املجتمعية  لل�ضراكة  وتفعيلها  الجتماعي،  التوا�ضل 

خالل احلمالت النوعية التي تقدمها الدول ملواطنيها.

تنفيًذا الأمر �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

رئي�س املجل�س االأعلى لل�سحة يفتتح وحدة لعلج احلاالت القائمة بال�سلمانية

حممد  ال�ضيخ  طبيب  الفريق  افتتح 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

الوطني  الفريق  رئي�س  لل�ضحة  الأعلى 

كورونا،  لفريو�س  للت�ضدي  الطبي 

لعالج  متكاملة  وحدة  اأم�س،  �ضباح 

كورونا  لفريو�س  القائمة  احلالت 

ال�ضلمانية  جممع  يف  )كوفيد-19( 

الطبي، تدار من قبل اإدارة امل�ضت�ضفيات 

من  عدد  بح�ضور  وذلك  احلكومية، 

اأع�ضاء الفريق الوطني الطبي للت�ضدي 

يف  وامل�ضوؤولني  كورونا  لفريو�س 

القطاع ال�ضحي.

وثمن رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضحة 

الدعم املتوا�ضل من لدن ح�ضرة �ضاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

�ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

توفري  يف  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س 

هذه  ملواجهة  والإمكانات  املوارد  كافة 

اجلائحة.

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�ضيخ  واأكد 

خليفة خالل جولته التفقدية اأن افتتاح 

�ضياق  يف  ياأتي  املتكاملة  الوحدة  هذه 

ويل  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأمر  تنفيذ 

ب�ضرورة  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد 

احلفاظ على الطاقة ال�ضتيعابية للعزل 

املطلوبة  اخلدمات  توؤمن  التي  والعالج 

مع  التعامل  مراحل  كافة  يف  للجميع 

اجلهود  اإطار  يف  وذلك  الفريو�س 

اهلل  �ضموه حفظه  يقودها  التي  الوطنية 

للت�ضدي لفريو�س كورونا واملتمثلة يف 

مع  التعامل  ملراحل  امل�ضبق  التخطيط 

تاأمني  على  العمل  وموا�ضلة  الفريو�س 

الطاقة ال�ضتيعابية ب�ضكل م�ضتمر، حيث 

وهي   %59 الإ�ضغال  ن�ضبة  حاليا  تبلغ 

متطلبات  لدينا  باأننا  مطمئنة  ن�ضبة 

التعامل مع الفريو�س من حيث الفح�س 

الوطني  الفريق  باأن  موؤكداً  والعالج، 

كورونا  لفريو�س  للت�ضدي  الطبي 

وا�ضحة  مبنهجية  يعمل  )كوفيد-19( 

اجلهود  مع  متا�ضًيا  متكاملة  وخطة 

كورونا،  لفريو�س  للت�ضدي  الوطنية 

عاليتني  ومرونة  بكفاءة  للتعامل  وذلك 

مع كافة امل�ضتجدات وفق كل مرحلة من 

مراحل انت�ضار الفريو�س مبا فيها تعزيز 

زيادة الطاقة ال�ضتيعابية عند احلاجة.

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�ضيخ  و�ضدد 

خليفة على اأّن مملكة البحرين �ضتوا�ضل 

امل�ضتويات  كافة  على  احلثيثة  جهودها 

الإمكانيات  كافة  توفري  خالل  من 

وت�ضييد  املوؤهلة  الب�ضرية  واملوارد 

املن�ضاآت الطبية الالزمة لتحقيق الهدف 

وهو  جميعاً  اإليه  نتطلع  الذي  املن�ضود 

احلد من انت�ضار هذا الفريو�س بعون اهلل 

�ضبحانه وتكاتف جهود اجلميع.

يف  الكائنة  الوحدة  هذه  وتاأتي 

جممع ال�ضلمانية الطبي واملجهزة بكافة 

التجهيزات الب�ضرية والطبية وامل�ضاندة 

�ضمن �ضل�ضة متكاملة من مراكز احلجر 

العزل  ومراكز  الحرتازي  ال�ضحي 

الفح�س  مع  وبالتوازي  والعالج، 

املكثف الذي تقوم به وزارة ال�ضحة يف 

احلملة  وكذلك  اململكة  مناطق  خمتلف 

الوطنية للتطعيم التي حققت موؤ�ضرات 

ممتازة على م�ضتوى ال�ضتجابة.

وقال رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضحة 

ل�ضبكة  الوحدة  هذه  ان�ضمام  »اإّن 

القائمة،  للحالت  املخ�ض�ضة  الرعاية 

ياأتي يف اإطار اجلهود املتوا�ضلة ململكة 

حيث  انت�ضار،  من  احلد  يف  البحرين 

للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق  يعمل 

مدرو�ضة  اأ�ض�س  لفريو�س كورونا وفق 

ال�ضحة  لتعزيز  متكاملة  ومنظومة 

اململكة،  يف  واملقيم  للمواطن  وال�ضالمة 

وم�ضتجدات  امل�ضتمر  التقييم  وبح�ضب 

ومتطلبات كل مرحلة، منوهاً يف الوقت 

وامل�ضاندة  الطبية  الفرق  بجهود  ذاته 

والتي  والعالج  العزل  مراكز  كافة  يف 

بها  نفتخر  وطنية  جناح  ق�ضة  ت�ضجل 

جميعاً للحفاظ على ال�ضحة العامة يف 

اململكة.

ال�ضيخ  الوحدة  افتتاح  يف  و�ضارك 

رئي�س  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�ضام 

احلكومية  امل�ضت�ضفيات  اأمناء  جمل�س 

العام  الأمني  النواخذة  علي  واإبراهيم 

للمجل�س الأعلى لل�ضحة والدكتور اأحمد 

التنفيذي  الرئي�س  الأن�ضاري  حممد 

والدكتورة  احلكومية  للم�ضت�ضفيات 

التنفيذي  الرئي�س  جواد  ال�ضيد  جليلة 

وعدد  الأولية  ال�ضحية  الرعاية  ملراكز 

من امل�ضوؤولني والقائمني على الوحدة.

انعقاد اجلل�سة ال�ساد�سة من برنامج

»جمل����س ال�سف��راء« مب�سارك����ة ال�سفي����ر امل�س���ري

اجلل�ضة  الثالثاء  اأم�س  يوم  ُعقدت 

ال�ضاد�ضة من برنامج »جمل�س ال�ضفراء«، 

املرئي،  الإلكرتوين  البث  تقنية  عرب 

والذي تنظمه اأكادميية حممد بن مبارك 

الدبلوما�ضية،  للدرا�ضات  خليفة  اآل 

مب�ضاركة �ضفري جمهورية م�ضر العربية 

ال�ضقيقة لدى مملكة البحرين يا�ضر حممد 

البحرين  مملكة  و�ضفري  �ضعبان،  اأحمد 

املندوب  العربية  م�ضر  جمهورية  لدى 

الدائم لدى جامعة الدول العربية ه�ضام 

بن حممد اجلودر، وباإدارة من الدكتورة 

حمد  بن  خليفة  بنت  منرية  ال�ضيخة 

لأكادميية  التنفيذي  املدير  خليفة  اآل 

للدرا�ضات  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد 

روؤ�ضاء  وبح�ضور  الدبلوما�ضية، 

بوزارة  الإدارات  ومديري  القطاعات 

اخلارجية ومنت�ضبيها.

وقد تطرق يا�ضر حممد اأحمد �ضعبان 

خالل اجلل�ضة اإىل اأهم املهارات التي يجب 

كالت�ضال،  الدبلوما�ضي  بها  يتحلى  اأن 

املعلومات،  وا�ضتيعاب  واللغة، 

اأبرز  اإىل  م�ضرًيا  والتحليل،  وال�ضياغة، 

بها  تقوم  التي  الدبلوما�ضية  املهام 

العالقات  رعاية  ت�ضمل  والتي  ال�ضفارة، 

الثنائية وتطويرها وتعزيزها، وحتديد 

القيمة  حتقق  اأن  ميكن  التي  العنا�ضر 

املواطنني  ورعاية  للجانبني،  امل�ضافة 

حتدث  كما  القن�ضلية.  اخلدمات  وتقدمي 

ال�ضفري عن جتربته الدبلوما�ضية يف عدد 

من الدول، منوًها باأهمية بناء العالقات 

البتعاث،  دولة  يف  اجلهات  جميع  مع 

وال�ضعي  املحلي،  املجتمع  والندماج يف 

متطرًقا  التحديات،  من  امل�ضتمر  للتعلم 

كذلك اإىل اأزمة ملء وت�ضغيل �ضد النه�ضة.

بن  ه�ضام  ال�ضفري  رحب  جهته،  من 

م�ضر  جمهورية  ب�ضفري  اجلودر  حممد 

البحرين  مملكة  لدى  ال�ضقيقة  العربية 

معرًبا  ال�ضفراء،  ومب�ضاركته يف جمل�س 

لأكادميية  التنفيذي  للمدير  امتنانه  عن 

للدرا�ضات  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد 

الدبلوما�ضية على هـذه املبادرة الطيبة، 

امل�ضتمر  والتعاون  التكامل  اإىل  م�ضرًيا 

البحرين  مملكة  �ضفارة  بني  والبناء 

م�ضر  جمهورية  و�ضفارة  القاهرة  يف 

العربية يف املنامة.

�ضفري  توجه  اجلل�ضة،  ختام  ويف 

لدى  ال�ضقيقة  العربية  م�ضر  جمهورية 

والتقدير  ال�ضكر  بوافر  البحرين  مملكة 

الزياين  را�ضد  بن  عبداللطيف  للدكتور 

ال�ضيخة  وللدكتورة  اخلارجية،  وزير 

خليفة  اآل  حمد  بن  خليفة  بنت  منرية 

بن  حممد  لأكادميية  التنفيذي  املدير 

مبارك اآل خليفة للدرا�ضات الدبلوما�ضية؛ 

وال�ضت�ضافة،  التنظيم  ح�ضن  علـــى 

للقاءات  الإعداد  يف  الكبري  اجلهد  مقدًرا 

جمل�س ال�ضفراء.

عبدالوهاب:خّطة تدريجية 

الفتتاح املراكز ال�سحية 24 �ساعة

ال�ضحية  الرعاية  اأمناء مراكز  رفع رئي�س جمل�س 

اأ�ضمى  عبدالوهاب  حممد  عبدالوهاب  الدكتور  الأولية 

ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  والعرفان  والتقدير  ال�ضكر  اآيات 

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

جمل�س الوزراء؛ لتف�ضله باإ�ضدار اأمره بتقدمي خدمات 

 9 �ضاعة يف   24 مدار  على  الأولية  ال�ضحية  الرعاية 

مراكز �ضحية، موزعة على حمافظات مملكة البحرين.

اأن  عبدالوهاب  حممد  عبدالوهاب  الدكتور  واأكد 

كوادر الرعاية الأولية من الأطباء واملمر�ضني والفنيني 

الأمامية  اخلطوط  يف  يزالون  ول  كانوا  وامل�ضاعدين 

)كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  مكافحة  جهود  لرفد 

�ضمن ال�ضرتاتيجية الوطنية ال�ضاملة، والتي ارتكزت 

ال�ضحي  القطاع  ا�ضتدامة  �ضمان  على  قدراتها  بكامل 

تطوير  على  واملحافظة  واملقيمني،  املواطنني  و�ضالمة 

املوكلة  باملهام  والقيام  وجودتها  ال�ضحية  املنظومة 

مكافحة  الرئي�س يف  دورهم  مع  بالتوازي  وذلك  لهم، 

اجلائحة.

مالمح  و�ضع  من  النتهاء  مت  اأنه  اإىل  اأ�ضار  كما 

امل�ضمولة  ال�ضحية  املراكز  لفتتاح  التدريجية  اخلطة 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأمر  �ضمن 

الفرتة  يف  تنفيذها  �ضيتم  والتي  الوزراء،  جمل�س 

القريبة املقبلة، م�ضيًفا اأن هذه املراكز ال�ضحية �ضتقدم 

خدماتها وفق مفهوم الرعاية الأولية ال�ضاملة وبنف�س 

اجلودة وامل�ضتوى. واأو�ضح اأن احلالت الطارئة �ضيتم 

حتويلها للم�ضت�ضفيات لتلقي الرعاية الثانوية؛ �ضماًنا 

للح�ضول على اخلدمات ال�ضحية املتقدمة وفق التقييم 

ال�ضحي لكل حالة، ومتا�ضًيا مع ا�ضرتاتيجية الت�ضيري 

الذاتي للم�ضت�ضفيات احلكومية وال�ضحة الأولية.

والتقدير  بالفخر  عبدالوهاب  الدكتور  وا�ضتذكر 

للدور الوطني الكبري الذي قامت به الكوادر ال�ضحية 

جلائحة  الت�ضدي  يف  الولية  الرعاية  منت�ضبي  من 

فريو�س كورونا )كوفيد-19(.
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ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  ا�ضتقبل 

رئي�س  ال�ضباب  و�ضوؤون  الإن�ضانية  للأعمال  امللك  جللة 

جمل�س اإدارة ال�ضركة القاب�ضة للنفط والغاز، ال�ضيخ حممد 

الرئي�س  مطر  ومازن  النفط،  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن 

التنفيذي لل�ضركة العربية لبناء واإ�ضلح ال�ضفن »اأ�ضري«.

عن  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  واأعرب 

تقديره للجهود البارزة التي تبذلها �ضركة اأ�ضري يف حتقيق 

الرتقاء با�ضتثمارات قطاعي النفط والغاز، والذي يتوافق 

امللك  اجلللة  ال�ضامية حل�ضرة �ضاحب  امللكية  الروؤية  مع 

اهلل  حفظه  املفدى  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وتطلعات  ورعاه، 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

اأهمية  اآل خليفة  نا�ضر بن حمد  ال�ضيخ  �ضمو  واأو�ضح 

تفعيل دور قطاعي النفط والغاز يف دعم القت�ضاد الوطني 

متا�ضًيا مع روؤية اململكة القت�ضادية »2030«، مبيًنا �ضموه 

اأن جهود �ضركة اأ�ضري �ضوف حتقق املزيد من املكا�ضب التي 

ت�ضب يف �ضالح هذين القطاعني احليويني.

مع  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  وبحث 

القت�ضادية  املوا�ضيع  خمتلف  مطر  ومازن  النفط  وزير 

وال�ضتثمارية ذات العلقة بقطاع النفط والغاز، كما ا�ضتمع 

اأ�ضري  �ضركة  عليها  ت�ضري  التي  والربامج  للخطط  �ضموه 

والهادفة اإىل موا�ضلة الرتقاء بهذين القطاعني.

من جانبه، اأعرب مازن مطر عن �ضكره وتقديره ل�ضمو 

ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة على جهود �ضموه املبذولة 

يف هذا املجــال، اإذ اإن وجــود �ضموه يف قطاع النفط والغاز 

�ضوف يرثي احلركة القت�ضادية فــي هــذا املجــال، متمنًيا 

ل�ضموه كل التوفيق والنجاح.

��صتقبل وزير �لنفط و�لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة »�أ�صري«.. نا�صر بن حمد: 

�أهمية تفعيل دور قطاعي �لنفط و�لغاز يف دعم �القت�صاد �لوطني

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

»�ل�صّحة« تد�صن خدمة �إلكرتونية

 لالإبالغ عن �الأعر��س �جلانبية لتطعيم كورونا

اإلكرتونية  خدمة  ال�ضحة  وزارة  د�ضنت 

التي  اجلانبية  الأعرا�س  عن  للإبلغ  جديدة 

امل�ضاد لفريو�س  التطعيم  اأخذ  قد حتدث بعد 

الإلكرتوين  املوقع  عرب  وذلك  كورونا، 

املخ�ض�س   www.healthalert.gov.bh
البحرين  مملكة  يف  ال�ضحية  للم�ضتجدات 

جلائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

يف  م�ضتمرة  اأنها  ال�ضحة  وزارة  واأكدت 

جودة  لتح�ضني  الإلكرتونية  خدماتها  تطوير 

املبذولة  اجلهود  �ضمن  املقدمة  اخلدمات 

للت�ضدي للجائحة مبا يحفظ �ضحة و�ضلمة 

اخلدمة  اأنه من خلل هذه  اجلميع، مو�ضحة 

املعلومات وحتليلها  جمع  �ضيتم  الإلكرتونية 

يف  منها  لل�ضتفادة  وتقييمها  ودرا�ضتها 

البحوث والدرا�ضات الطبية.

واأ�ضارت الوزارة اإىل اأن هذه اخلدمة تتيح 

ملن تلقى التطعيم الإبلغ عن اأي اأعرا�س جانبية 

خلل  من  التطعيم،  اأخذ  بعد  عليه  تطراأ  قد 

healthalert. / /:https الإلكرتوين  الرابط 

r e p o r t i n g -  /c a t e g o r y  /g o v . b h
الرقم  اإدخال  يتطلب  والذي   ،vaccines
ال�ضخ�ضي واملعلومات التعريفية، ومعلومات 

اإىل  التطعيم،  ونوع  وقت  مثل  احلالة  عن 

اأو  »احلمى  مثل  طراأت  التي  الأعرا�س  جانب 

احل�ضا�ضية وما �ضابه ذلك من اأعرا�س اأخرى«، 

هذه  بعد ظهور  ا�ضتخدمت  قد  التي  والأدوية 

الأعرا�س، اإذ اإن اإدخال هذه املعلومات اللزمة 

�ضرورية ل�ضتكمال الطلب.

�لبحرين تعزي �ملك�صيك يف �صحايا 

�نهيار ج�صر بالعا�صمة مك�صيكو

خال�س  عن  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  اأعربت 

املك�ضيكية  الوليات  و�ضعب  حلكومة  وموا�ضاتها  تعازيها 

قطار  مرور  عند  ج�ضر  انهيار  �ضحايا  يف  ال�ضديقة  املتحدة 

واإ�ضابة  مقتل  اإىل  اأدى  والذي  مك�ضيكو،  بالعا�ضمة  اأنفاق 

الع�ضرات من الأ�ضخا�س.

واأكدت وزارة اخلارجية ت�ضامن مملكة البحرين التام مع 

احلكومة وال�ضعب املك�ضيكي ال�ضديق يف هذا امل�ضاب الأليم، 

متمنية للم�ضابني ال�ضفاء العاجل ولذويهم ال�ضرب وال�ضلوان.
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ت�صمل زراعة 2750 من الأ�صجار ال�صديقة للبيئة.. مدير بلدية املحرق: 

بدء املرحلة الثانية مل�صروع تاأهيل �صارع املحرق الدائري وزراعته

بداأت بلدية املحرق بتنفيذ اأعمال املرحلة الثانية 

)املحرق   65 �ضارع  وجتميل  تاأهيل  م�ضروع  من 

الدائري(، وذلك �ضمن خطط وبرامج البلدية لزيادة 

احل�ضارية  الواجهة  وحت�ضني  اخل�ضراء  الرقعة 

للمنطقة. 

اإبراهيم يو�ضف  املحرق  بلدية  مدير عام  وقال 

يف  والت�ضجري  التجميل  م�ضاريع  اإن  اجلودر 

على  اأولوية  ذات  هي  املحرق  حمافظة  مناطق 

دعم  يف  اأهمية  من  لها  ملا  البلدية  م�ضاريع  اأجندة 

ال�ضرتاتيجية الوطنية الزراعية يف مملكة البحرين، 

اإذ يتم تنفيذها وفق �ضوابط ومعايري معينة خا�ضة 

وزير  من  توجيهات  على  بناء  الوزارة  مبعطيات 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون  الأ�ضغال 

ع�ضام بن عبداهلل خلف، ومبتابعة من وكيل الوزارة 

ل�ضوؤون البلديات ال�ضيخ حممد بن اأحمد اآل خليفة، 

عرب الجتاه نحو زراعة الأنواع النباتية امل�ضتدامة، 

اأثر فاعل ي�ضهم يف احلفاظ على املوارد  والتي لها 

املائية واملالية والبيئية، حيث حر�ضت البلدية على 

مراعاة تلك املعايري خالل اأعمال التطوير، مبا ي�ضهم 

البيئة  البيئي وحت�ضني  التوازن  املحافظة على  يف 

املحلية.

وعن تفا�ضيل اأعمال املرحلة الثانية، ذكر اجلودر 

اأنها ت�ضمل زراعة 2750 من النباتات املزروعة يف 

»الوا�ضنطونيا«  اأ�ضجار  منها  املحرق،  بلدية  م�ضتل 

و»الأوليندر«،  تليا�ضو�س«  »الهب�ضك�س  و�ضجريات 

وجميعها اأ�ضجار كثرية اخل�ضرة والأوراق ومقاومة 

لالأجواء احلارة وقليلة ال�ضتهالك للمياه و�ضديقة 

مت  ري  �ضبكة  تركيب  الأعمال  �ضملت  كما  للبيئة، 

تو�ضيلها مع غرفة امل�ضخات باملوقع، بالإ�ضافة اإىل 

تو�ضيل مياه الري ملم�ضى الدير و�ضماهيج وزراعته 

باأ�ضجار الظل يف اجلهة املحاذية لل�ضارع. 

واأو�ضح اجلودر اأن جهود البلدية يف العناية 

بامل�ضطحات اخل�ضراء تتمثل يف ال�ضيانة الدورية 

امل�ضتمرة  املتابعة  على  والعمل  الري،  لأنظمة 

ومعاجلتها  اجلفاف  من  تعاين  التي  للمواقع 

الزراعة  لأ�ضاليب  واملواكبة  املتطورة  بالو�ضائل 

احلديثة. 

اأن  املحرق  بلدية  عام  مدير  اأكد  اخلتام،  ويف 

التطويرية  براجمها  تنفيذ  يف  م�ضتمرة  البلدية 

املتعلقة باأعمال الزراعة والتجميل وعمارة البيئة، 

م�ضتوى  وكفاءة  جودة  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي 

خدماتها املقدمة للمواطنني واملقيمني، ومن �ضمنها 

على  للحفاظ  العامة  ال�ضوارع  بت�ضجري  العناية 

يف  اأولوياتها  من  كجزء  والبيئي  اجلمايل  املنظر 

حتقيق التنمية امل�ضتدامة يف مملكة البحرين.

رفع �صكره للملك املفدى على ا�صتقباله رئي�س واأع�صاء املجل�س

»الأعلى لل�صوؤون الإ�صالمية« يرّحب بنتائج عودة جميع ال�صلوات

الإ�ضالمية  لل�ضوؤون  الأعلى  املجل�س  رفع 

مقام  اإىل  والعرفان  والتقدير  ال�ضكر  خال�س 

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

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

رئي�س  با�ضتقبال  تف�ضل جاللته  على  ورعاه؛ 

واأع�ضاء املجل�س. 

الف�ضيلة  واأ�ضحاب  الرئي�س  ــرب  واأع

اللقاء  بهذا  الكبري  اعتزازهم  عن  الأع�ضاء 

املبارك، ومبا اأبداه جاللته اأيده اهلل من اعتزاز 

الأفا�ضل  الدين  املجل�س وعلماء  لدور  وتقدير 

واإظهار  احلنيف  الإ�ضالمي  ديننا  خدمة  يف 

اجلامعة،  الإن�ضانية  ور�ضالته  �ضماحته 

والدفاع عن الق�ضايا الإ�ضالمية، والدعوة اإىل 

اأوا�ضر  وتعزيز  والتعاون  والرتاحم  اخلري 

اأفراد  بني  الرتابط  وتقوية  والتكافل،  املحبة 

الداعية  ال�ضامية  القيم  وتعزيز  املجتمع، 

خمتلف  بني  والتقريب  والو�ضطية،  لالعتدال 

الأديان والثقافات، بالإ�ضافة اإىل دور املجل�س 

الحرتازية  ــراءات  الإج ومراعاة  تنظيم  يف 

والوقائية يف دور العبادة من خالل جمل�ضي 

الأوقاف. 

وثمَّن املجل�س عالًيا يف جل�ضته العتيادية 

عن  الثالثاء،  ام�س  �ضباح  انعقدت  التي 

ال�ضيخ  برئا�ضة  املرئي،  الت�ضال  عرب  ُبعد 

خليفة  اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  عبدالرحمن 

رئي�س املجل�س، ما اأكده �ضاحب اجلاللة امللك 

اهلل  بعون  البحرين  مملكة  م�ضي  من  املفدى 

ن�ضر  القومي يف  نهجها  على  ال�ضري  يف  تعاىل 

تقوم  التي  الإ�ضالمي  الدين  مبادئ  وتر�ضيخ 

والتعاي�س  واملحبة  وال�ضالم  الت�ضامح  على 

مع  اللقاء  اأن  املجل�س  مــوؤكــًدا  الإن�ضاين، 

بالتوجيهات  لال�ضت�ضاءة  فر�ضة  لهو  جاللته 

العاهل  من  احلكيمة  والإر�ضادات  ال�ضديدة 

والق�ضايا  املو�ضوعات  حول  اهلل  رعاه  املفدى 

يف  وال�ضرعية،  الإ�ضالمية  بال�ضوؤون  املتعلقة 

به  ُعرفت  الذي  الر�ضيد والأ�ضيل  النهج  اإطار 

البحرين منذ القدم والذي يقوم على التوا�ضل 

البنَّاء واخلريرِّ بني القيادة وامل�ضوؤولني وعلماء 

الدين والنا�س. 

الع�ضر  ومبنا�ضبة  ــر،  اآخ �ضياق  ويف 

هنَّاأ  املــبــارك،  رم�ضان  �ضهر  من  الأواخـــر 

املجل�س �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

و�ضاحب  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة 

وحكومة  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

العربية  والأمتني  البحرين،  مملكة  و�ضعب 

اأن  اجلليل  املوىل  اإىل  �ضارًعا  والإ�ضالمية، 

على  واإميان  واأمن  وبركة  خري  اأيام  يجعلها 

جميع امل�ضلمني والعامل، ويعيدها على بالدنا 

واأمتنا باليمن والربكات. 

كما اأبدى املجل�س ترحيبه الكبري بالنتائج 

الطيبة للتوجيه امللكي ال�ضامي بفتح امل�ضاجد 

و�ضالة  اليومية  الفرو�س  جلميع  واجلوامع 

ال�ضهر  بداية  مع  الرتاويح  و�ضالة  اجلمعة 

الف�ضيل، مما ن�ضر الفرحة والبهجة وال�ضرور 

نفو�ضهم  تهفو  كانت  ممن  النا�س  نفو�س  يف 

والذكر  بال�ضالة  الكرمي  ال�ضهر  هذا  لإحياء 

هذه  اغتنام  اإىل  اجلميع  داعًيا  والعبادة، 

اهلل  اإىل  التقرب  يف  اجلليلة  والأيــام  الليايل 

والإح�ضان،  والرب  والدعاء  بالعبادة  تعاىل 

ون�ضر الألفة واملحبة، واإ�ضاعة اخلري وال�ضالم 

واملعروف، �ضائالً اهلل تعاىل اأن يك�ضف بها ما 

تعانيه الب�ضرية من البالء والوباء، ويجعلها 

�ضميع  اإنه  والعباد،  البالد  على  خري  فاحتًة 

جميب. 

املجل�س  رحـــب  مت�ضل،  �ــضــيــاق  يف 

ت�ضييدها  مت  التي  اجلوامع  من  عدد  بافتتاح 

الإ�ضالمية  لل�ضوؤون  الأعلى  املجل�س  باإ�ضراف 

وال�ضوؤون  العدل  وزارة  مع  بالتعاون 

ــاف  الأوق ـــي  واإدارت ـــاف  والأوق الإ�ضالمية 

بافتتاحها  الأهايل  مهنًئا  واجلعفرية،  ال�ضنية 

م�ضيًدا  والذاكرين،  للم�ضلني  قبلة  لتكون 

البحرين  مملكة  توليه  مبا  ال�ضدد  هذا  يف 

اهلل  اأيده  املفدى  امللك  اجلاللة  �ضاحب  بقيادة 

تعاىل  اهلل  بيوت  بخدمة  واهتمام  حر�س  من 

�ضئونها.  د  وتعهُّ ودعمها  ورعايتها  واإعمارها 

املح�ضنني  اإ�ضهامات  نف�ضه  الوقت  يف  مثمًنا 

املجال  هذا  يف  البي�ضاء  الأيــادي  واأ�ضحاب 

املبارك، �ضائاًل اهلل تعاىل اأن يجعله يف ميزان 

ح�ضناتهم.

املو�ضوعات  املجل�س  بحث  ذلــك  بعد 

وا�ضتهلها  الأعــمــال،  جــدول  على  املدرجة 

بالطالع واملوافقة على تقرير جلنة اجلمعيات 

ب�ضاأن  وتو�ضياته  الإ�ضالمية  واملوؤ�ض�ضات 

راأي  العمل والتنمية الجتماعية  طلب وزارة 

لإحدى  الأ�ضا�ضي  النظام  تعديل  يف  املجل�س 

الإ�ضالمية.   اجلمعيات 

جلنة  تقرير  على  املجل�س  اطلع  كما 

متابعة اإن�ضاء اجلوامع وملحقاتها ب�ضاأن طلب 

جلامع  �ضاملة  �ضيانة  اإجراء  املح�ضنني  اأحد 

يف  الكائن  عنه  اهلل  ر�ضي  ال�ضديق  بكر  اأبي 

اإعادة  املح�ضنني  اأحد  وطلب  احلورة،  منطقة 

يف  حالًيا  اإن�ضاوؤه  يتم  الذي  امل�ضجد  ت�ضنيف 

جامع.  اإىل  املحرق  من  عراد  اإ�ضكان  منطقة 

اللجنة  تو�ضيات  على  املوافقة  املجل�س  وقرر 

يف هذا ال�ضاأن. 

با�ضتعرا�س  جل�ضته  املجل�س  واختتم 

الر�ضائل والطلبات الواردة، وبحث ما ي�ضتجد 

من اأعمال، واتخذ ب�ضاأنها ما يلزم.

متهيًدا ملبا�صرة تنفيذ اأمر ويل العهد رئي�س الوزراء

فريق الرعاية ال�صحية يزورمركز �صرتة ال�صحي

تنفيذا لأمر �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، بتقدمي اخلدمات 

�ضحية  مراكز   9 يف  �ضاعة   24 مدار  على 

يف  ي�ضهم  مبا  اململكة،  حمافظات  مبختلف 

القطاع ال�ضحي،  تطوير وا�ضتدامة خدمات 

قام فريق الرعاية ال�ضحية الأولية بزيارة 

تفقدية ملركز �ضرتة ال�ضحي، وذلك لالطالع 

املقدمة  ال�ضحية  واخلدمات  املرافق  على 

للمر�ضى واملراجعني املرتددين على املركز 

التنفيذي  الرئي�س  بح�ضور  واجلاهزية، 

جليلة  الدكتورة  الأولية  ال�ضحية  للرعاية 

ال�ضيد جواد وعدد من امل�ضوؤولني.

الأولية  ال�ضحية  الرعاية  فريق  وثّمن 

حل�ضرة  ال�ضامية  امللكية  التوجيهات 

اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب 

خليفة عاهل البالد املفدى، واأوامر �ضاحب 

اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

امل�ضتمرة بتطوير كفاءة اخلدمات ال�ضحية 

يف جميع املوؤ�ض�ضات واملن�ضاآت ال�ضحية يف 

حتقيق  يف  اململكة  لروؤية  جت�ضيدا  اململكة؛ 

التنمية امل�ضتدامة و�ضمان تطوير وا�ضتدامة 

القطاع ال�ضحي.

حر�س  �ضمن  الزيارة  هذه  وتاأتي 

الرعاية ال�ضحية الأولية ملبا�ضرة الإجراءات 

التنفيذية لفتتاح املركز ال�ضحي على مدار 

امل�ضمولة يف  املراكز  اإنه من  اإذ  �ضاعة،   24

اأمر �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، ومت خالل الزيارة الوقوف 

لتنفيذ  اجلارية  ال�ضتعدادات  جميع  على 

اأمر �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س 

النواحي  خمتلف  من  الوزراء،  جمل�س 

التنظيمية والفنية والطبية.

طلبة جامعة البحرين يتاأهلون

للمرحلـــة الثانيـــة مــن م�صابقة اإجنـــاز

طلبة »العمارة« بجامعة البحرين ي�صّممون خمترب مع�صبة لكلية العلوم

جامعة  طلبة  من  فرق  اأربع  تاأهلت 

امل�ضابقة  يف  الثانية  للمرحلة  البحرين 

تنظمه  الذي  »ال�ضركة«  لربنامج  الوطنية 

لفئة اجلامعات  البحرين«  »اإجناز  موؤ�ض�ضة 

لعامي 2020/ 2021. 

الأعمال  واأو�ضحت مدير مركز حا�ضنة 

بجامعة البحرين الدكتورة اإ�ضراء اأحمد ويل 

اأن اجلامعة �ضاركت بعدة فرق يف م�ضابقة 

»ال�ضركة« يف ن�ضختها الثالثة ع�ضرة، تاأهلت 

منها اأربع فرق للمرحلة الثانية، التي �ضارك 

يف  اجلامعات  من  عدد  من  فريًقا   11 فيها 

اململكة.

اأكرب  من  »ال�ضركة«  برنامج  وُيعد 

اإجناز  موؤ�ض�ضة  عليها  تقوم  التي  الربامج 

اإن�ضاء  للم�ضاركني  تتيح  اإذ  البحرين، 

جتربة  خو�س  عرب  اخلا�ضة،  �ضركاتهم 

القت�ضادية منذ  ال�ضركات  اإن�ضاء  فعلية يف 

التاأ�ضي�ضية الأوىل بدءاً من اختيار  مراحلها 

بت�ضميم  مروراً  التجاري،  للم�ضروع  فكرة 

الهوية التجارية، وانتهاًء باملراحل النهائية 

من امل�ضروع، كالت�ضويق والرتويج لل�ضركة. 

وتقام امل�ضابقة ب�ضكل �ضنوي على م�ضتويني: 

الأول على م�ضتوى طلبة املدار�س الثانوية، 

يف  اجلامعات  طلبة  م�ضتوى  على  والثاين 

اململكة.

للمرحلة  واملتاأهلة  الفائزة  الفرق  ومن 

مدير  من  املوؤلف  »دواء«  فريق  الثانية، 

الفريق الطالب اأحمد حممد ح�ضن، وكل من 

ح�ضني  علي  )املالية(،  طارق  عمار  الطلبة 

حممد )تقنية املعلومات والتطوير(، ورهف 

معن يو�ضف )الت�ضويق والعالقات العامة(، 

)املبيعات(،  علي  وخليل  وليد،  اهلل  ومنة 

و�ضريين عبداحلميد )املوارد الب�ضرية(.

وتقوم فكرة م�ضروع »دواء« على اإن�ضاء 

تطبيق للهواتف الذكية، كمن�ضة اإلكرتونية 

وال�ضيدليات يف  بال�ضيادلة  املر�ضى  يربط 

الفكرة  لتطوير  الفريق  وي�ضعى  اململكة. 

لتمكنهم من مالحظة حالة اخلدمات الدوائية 

ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  �ضيدليات  يف  املقدمة 

�ضبل  لدرا�ضة  واخلا�ضة،  منها  احلكومية 

بالأدوية  اململكة  املر�ضى يف  تزويد  ت�ضهيل 

من  ال�ضرعة،  وجه  على  يحتاجونها  التي 

م�ضتخدم  اأو  املري�س  ملوقع  �ضيدلية  اأقرب 

التطبيق.

اإ�ضافة  اإىل  »دواء«  فريق  ي�ضعى  كما 

اأو  الدوائي،  امل�ضتح�ضر  ت�ضوير  ميزة 

الو�ضفة الطبية، اأو املكمل الغذائي اأو اجلهاز 

الطبي لتوفريه للمر�ضى. على اأن يتم تطوير 

التطبيق لإ�ضافة ميزة الدفع وتو�ضيل الدواء 

مل�ضتخدم التطبيق.

التطبيق  اإ�ضهام  »دواء«  فريق  واأكد 

خالل  من  املر�ضى،  م�ضاكل  بع�س  حل  يف 

على  احل�ضول  يف  واجلهد  الوقت  توفري 

امل�ضتح�ضر الدوائي اأو اجلهاز الطبي، وعلى 

وجه اخل�ضو�س للمر�ضى من ذوي الهمم، 

ا  اأهميته، خ�ضو�ضً وكبار ال�ضن. ناهيك عن 

يف الو�ضع الراهن يف مواجهة تف�ضي جائحة 

كورونا عرب حتقيق التباعد الجتماعي. 

غري  موؤ�ض�ضة  البحرين«  و»اإجناز 

منذ  املجتمع  خدمة  يف  بداأت  ربحية، 

العاملية  املوؤ�ض�ضة  من  كجزء   2005 عام 

اإىل  وتهدف   ،)Junior Achievement(
اإلهام ال�ضباب البحريني واإعدادهم مل�ضتقبل 

اقت�ضادي وجتاري ناجح.

�ضمم طلبة ق�ضم العمارة والت�ضميم الداخلي يف كلية الهند�ضة بجامعة 

املبادرة  بدعم  حظيت  م�ضابقة  يف  العلوم،  بكلية  مع�ضبة  خمترب  البحرين 

الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. 

عرب  احتفالية  يف  موؤخرا  الفائزين  للم�ضابقة  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 

تقنية الت�ضال املرئي، بح�ضور الأمني العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع 

البحرين  جامعة  ورئي�س  خليفة،  اآل  عي�ضى  بنت  مرام  ال�ضيخة  الزراعي 

والطلبة  التدري�س،  هيئة  واأع�ضاء  حمزة،  يو�ضف  ريا�س  الدكتور  الأ�ضتاذ 

امل�ضاركني. وقال رئي�س اجلامعة يف كلمة خالل الحتفالية: »يف هذا اليوم 

نحتفل معكم ومع طالبنا الأعزاء بامل�ضاريع الفائزة يف م�ضابقة ت�ضميم خمترب 

مع�ضبة ق�ضم علوم احلياة التابع لكلية العلوم«، م�ضريا اإىل اأن »هذه امل�ضابقة 

-التي حظيت برعاية كرمية من املبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي- 

تاأتي كثمرة تعاون بني طلبة ق�ضم العمارة والت�ضميم الداخلي وق�ضم علوم 

احلياة لتقدمي روؤية جديدة يف ت�ضميم داخلي مميز ملخترب املع�ضبة«. واأعرب 

عن �ضروره بالتعاون مع »املبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي يف هذا 

امل�ضروع املميز وتطلعه للتعاون يف م�ضاريع اأخرى م�ضتقبلية لتوفري فر�س 

تعليمية وعملية لطلبة جامعة البحرين وال�ضتفادة من اخلربات املتوافرة 

لدى اجلانبني«. 

الداخلي  والت�ضميم  العمارة  ق�ضم  برامج  طلبة  اإ�ضراك  اأن  على  و�ضدد 

وعمارة البيئة يف هذه امل�ضابقة الت�ضميمية ي�ضهم يف عملية تطوير البتكار 

والعمل الإبداعي للطلبة، ويهيئهم لدخول بيئة العمل التي تعتمد بالأ�ضا�س 

على روح الفريق التكاملي، اإذ يكمل كل تخ�ض�س التخ�ض�س الآخر للو�ضول 

اإىل حلول مبتكرة وعملية. 

من ناحيتها، اأ�ضادت رئي�س ق�ضم العمارة والت�ضميم الداخلي الدكتورة 

هيــفاء بنت اإبراهيم اآل خليفة باجلهود التي بذلتها اللجنة املنظمة للح�ضول 

طلبة  من  كبرية  اأعدادا  ا�ضتقطبت  التي  للم�ضابقة  مميزة  خمرجات  علـــى 

الق�ضم وخريجيه. 

د. اإ�سراء ويل
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»النّواب« يرفع 35 مقرتًحا ملعاجلة امللف الإ�سكاين بعد نقا�ش ا�ستمر لـ7 �ساعات.. الوزير احلمر:

�سخ 4 مليارات مل�ساريع الإ�سكان و40 األف عامل.. و13 األف مواطن مر�سحون لـ»مزايا«
غالب اأحمد:

على  ا�ضتمرت  ومداخالت  مناق�ضات  بعد 

مدى 7 �ضاعات، وافق جمل�س النواب بالإجماع 

على مقرتحات جلنة التحقيق الربملانية ب�ضاأن 

الإ�ضكانية  للطلبات  التوزيع  معايري  عدالة 

ورفع  الإ�ضكانية،  الوحدات  بناء  وتكلفة 

بينما كان  اإىل احلكومة،  املجل�س 35 مقرتحا 

النواب،  املقرتح الأخري يخت�س بعمل جمل�س 

جلنة  تقرير  على  هجوما  اجلل�ضة  و�ضهدت 

التحقيق من قبل بع�س الأع�ضاء.

واأ�ضار اىل اأن م�ضروع مدينة �ضرق احلد مت 

توزيع 68% منه على اأهايل حمافظة املحرق، 

و18% لأهايل احلد، و14% من امل�ضروع على 

طلبات من عموم مناطق البحرين، موؤكدا التزام 

الوزارة بتطوير احللول الإ�ضكانية املبتكرة.

على  تعمل  الوزارة  اإن  احلمر  وقال 

والأجيال  املالية  ال�ضتدامة  هما  عن�ضرين، 

لديها  الإ�ضكان  وزارة  اأن  موؤكدا  القادمة، 

ا�ضرتاتيجية وا�ضحة، منها بناء املدن اخلم�س، 

اخلا�س،  القطاع  مع  العمل  يف  والتو�ضع 

وو�ضع احللول املبتكرة.

الهيكلي  املخطط  اأن  اىل  احلمر  واأ�ضار 

املخطط  على حتديث  الوزارة  وتعمل  معتمد، 

املخطط  هذا  خالل  ومن  �ضنوات،   10 لكل 

املخطط،  هذا  وفق  تعمل  وزارة  كل  الهيكلي 

لفتا اإىل اأن حوايل 40 األف عامل يعملون يف 

ال�ضرف  م�ضتوى  وان  الإ�ضكانية،  امل�ضاريع 

بكل  تعمل  الوزارة  اإن  اإذ   ،%95 اىل  و�ضل 

طاقتها ملزيد من الإجناز.

وقال احلمر اإن احلكومة �ضخت 4 مليارات 

دينار يف م�ضاريع الإ�ضكان، بالإ�ضافة اىل الدعم 

اخلليجي، اإذ مت اإن�ضاء 5 مدن اإ�ضكانية جديدة 

ما  اأن  موؤكدا  املا�ضية،  الع�ضر  ال�ضنوات  خالل 

ومرجعية  قانوين  �ضند  له  ر�ضوم  من  ُيفر�س 

على  احلا�ضلني  عدد  اأن  اىل  م�ضريا  قانونية، 

للح�ضول  ومر�ضحني  الإ�ضكان  موافقات 

مواطن،  الف   13 اأىل  ي�ضل  مزايا  خدمة  على 

 7800 اىل  عددهم  ي�ضل  فعليا  ح�ضلوا  ومن 

م�ضتفيد.

امل�ضاواة بني  اأن مبداأ  الإ�ضكان  واأكد وزير 

لدى  ا�ضا�ضية  ركيزة  القانون  يف  املواطنني 

وفق  تعمل  الوزارة  وان  الإ�ضكان،  وزارة 

اىل  و�ضول  �ضدرت  التي  والقرارات  اللوائح 

القرار 909 لعام 2015، اإذ جاء القرار لتقيد 

ان  موؤكدا  الإ�ضكان،  لوزير  التقديرية  ال�ضلطة 

والأ�ضا�ضي،  الوحيد  املعيار  هو  الأقدمية  مبداأ 

وهناك معايري واأ�ض�س ن�ضرت�ضد بها.

وقال احلمر اإن اأ�ضحاب الطلبات القدمية 

لهم الأولوية يف التوزيع، م�ضريا اىل ان �ضريط 

مبختلف  ق�ضوى  باأهمية  يحظى  العمارات 

و�ضقق  ب�ضريط حديث  با�ضتبدالها  املحافظات 

حديثة يف املواقع نف�ضها، وانه يتم العمل مع 

اجلهات احلكومية الأخرى لو�ضول اخلدمات 

للمجمعات ال�ضكنية.

واأ�ضار اإىل اأن »مو�ضوع �ضريط العمارات 

نعمل  نزال  ول  املعوقات،  من  العديد  فيه 

تكون  بحيث  املواقع  هذه  ا�ضتثمار  يف  بجد 

اخلدمات.  بكل  ومزّودة  ع�ضرية  وحدات 

بع�س الطلبات القدمية لها اعتبارات وظروف 

الت�ضعينات،  بطلبات  يتعلق  وفيما  خا�ضة«. 

حمل  الت�ضعينات  فرتة  »طلبات  احلمر:  قال 

تقدير ومتابعة، 97% من هذه الطلبات ما بني 

1998 اىل 2000 وهي يف اإطار التخ�ضي�س 

الوحدات«.  ت�ضليمهم  انتظار  ويف  حاليا 

�ضيتم  البحري  م�ضروع  ان  احلمر  واأو�ضح 

املحافظة،  ولطلبات  النظام  ح�ضب  ت�ضليمه 

اأن برنامج مزايا له طبيعة خا�ضة،  مو�ضحا 

ونحن ملتزمون بتقدمي حلول مبتكرة لتقلي�س 

قوائم النتظار.

اجلل�شة العادية احلادية والثالثني يف دور االنعقاد ال�شنوي العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س وزير االإ�شكان

املالكي: طلبات مدينة حمد من الت�سعينات 

قال النائب با�ضم املالكي ان بع�س طلبات اأهايل مدينة 

اإذ  الت�ضعينات،  ومن  �ضنة  ع�ضرين  من  لأكرث  تعود  حمد 

اأ�ضبحت البيوت يف مدينة حمد مركبة وي�ضكن فيها الأب 

ارتفاع  منها  عديدة  م�ضاكل  خلق  ما  والأحفاد،  والأبناء 

الكهرباء  �ضبكات  على  وال�ضغط  واملاء  الكهرباء  فواتري 

وال�ضرف ال�ضحي، وقلة مواقف ال�ضيارات.

اأي  لهم  اأهايل مدينة حمد لي�س  اأن  اىل  املالكي  واأ�ضار 

امتداد، وهم اليوم ينتظرون ن�ضيبهم يف املدن وامل�ضاريع 

امل�ضاريع  يف  ان�ضافهم  وينتظرون  اجلديدة  الإ�ضكانية 

والإ�ضهام  اخلا�س  القطاع  م�ضاركة  اىل  داعيا  الإ�ضكانية، 

اإن  اإذ  مع الدولة يف توفري الوحدات ال�ضكنية للمواطنني، 

ال�ضركات  لهذه  اخلدمات  جميع  لتوفري  تق�ضر  مل  الدولة 

الكبرية.

الأن�ساري: يجب مراعاة اأهايل 

املناطق القريبة يف امل�ساريع الإ�سكانية 

الأن�ضاري  اأحمد  النائب  اخلدمات  جلنة  رئي�س  قال 

اإن الإ�ضكان األغت 750 طلبا اإ�ضكانيا ب�ضبب ارتفاع راتب 

�ضاحب الطلب عن احلد امل�ضموح به، موؤكدا اأهمية اعتماد ان 

يكون ال�ضرط هو اعتماد الراتب عند تقدمي الطلب الإ�ضكاين 

املواطن  انتظار  بعد  خ�ضو�ضا  التخ�ضي�س،  وقت  ولي�س 

اجتهاده،  بعد  راتبه جاءت  زيادة  اإن  اإذ  ل�ضنوات طويلة، 

وان التاخري يف احل�ضول على الوحدة لي�س ذنبه.

الوحدة  منح  �ضروط  من  اأن  الأن�ضاري  واأ�ضاف 

الإ�ضكانية هو الأقدمية، ولكن يجب مراعاة التوزيعات يف 

ان م�ضروع  للمنطقة، لفتا اىل  العام  اأي م�ضروع للو�ضع 

البحري الإ�ضكاين يجب اأن ُتراعى فيه طلبات اأهايل املنطقة 

من البحري والرفاع ومدينة عي�ضى.

الدو�سري: برنامج مزايا ل يحقق العدالة وي�ستنثي بع�ش املواطنني

جلنة  اإليه  خل�ضت  ما  اأن  الدو�ضري  بدر  النائب  اأكد 

يف  الإ�ضكانية  اخلدمات  ب�ضاأن  الربملانية  التحقيق 

القدمية  الإ�ضكانية  الطلبات  عدد  اأن  يو�ضح  مالحظاتها، 

يف  خ�ضو�ضا  كبري،  تزايد  يف  النتظار  قيد  تزل  مل  التي 

هناك  اأن  يو�ضح  وهذا  والعا�ضمة،  ال�ضمالية  املحافظة 

باملعايري  اللتزام  يف  الإ�ضكان  وزارة  عمل  يف  ا�ضكالية 

التي اأكد عليها د�ضتور مملكة البحرين، وهو ان املواطنني 

جميعهم �ضوا�ضية يف احلقوق والواجبات، م�ضريا اىل ان 

اإذ  التوزيع،  العدالة يف  يحقق  ل  الإ�ضكاين  مزايا  برنامج 

رواتب  واأ�ضحاب  عاما  الـ35  �ضن  فوق  هم  من  ي�ضتثني 

الـ1200 دينار.

احلكومة  يف  خا�ضة  جلنة  اإن�ضاء  الدو�ضري  واقرتح 

تهدف ملتابعة الطلبات الإ�ضكانية القدمية حللحلتها ب�ضكل 

عاجل.

الع�سومي: مواطنون ح�سلوا 

على �سهادات ا�ستحقاق ومت اإلغاء طلباتهم

اأكد النائب عادل الع�ضومي ان تطبيق معيار املناطقية 

الأهواء  العامة ولي�س  امل�ضلحة  بناء على  ان يكون  يجب 

مت  طلبات  هناك  يكون  ان  املعقول  غري  فمن  واملزاجية، 

ا�ضتيفاوؤها وطلبات اىل الآن تنتظر والفرق بينها �ضنوات 

على  ح�ضلوا  املواطنني  بع�س  ان  اىل  م�ضريا  كبرية، 

وحداتهم ال�ضكنية وهم يف عمر ال�ضتني.

واأ�ضاف الع�ضومي: »املناطقية يف امل�ضاريع ال�ضغرية 

واخرى  منطقة  بني  التفاوت  يكون  ل  حتى  والب�ضيطة 

بع�ضر �ضنوات، وهذا ما يجعل هناك متييزا. اإلغاء الطلبات 

فئات  ت�ضرر  اىل  اأدى  دينار   1200 رواتبهم  و�ضلت  ملن 

الطلبات ح�ضلت  بع�س  طويلة.  ل�ضنوات  انتظرت  كبرية 

ان  بعد  طلباتهم  اإلغاء  مت  وبعدها  ا�ضتحقاق  �ضهادة  على 

مت ت�ضويرهم«.

اآل رحمة: يجب عودة 

ال�ستثناءات خلدمة ال�سكن الجتماعي 

قال النائب غازي اآل رحمة اإن الإ�ضكان اأوقفت موؤخرا 

ال�ضتثناء الذي كان معمول به ب�ضاأن من يزيد عمره على 

35 �ضنة، موؤكدا ان ال�ضتثناء يجب ان يتم ال�ضتمرار فيه.

امل�ضاركة  ي�ضتطيعون  ل  �ضبابنا  من  »الكثري  وتابع: 

يف برنامج مزايا يف بداية حياتهم الزوجية، حيث تكون 

عليهم قرو�س كبرية ب�ضبب الزواج اأو بناء �ضقة �ضغرية 

يف بيت الأب، ول يتخل�ضون من هذه الديون اإل عند �ضن 

الربنامج،  هذا  من  نحرمهم  فلماذا  اأكرث،  اأو  �ضنة  الـ35 

ال�ضنوات  الكبري يف  اأثبت جناحه  الربنامج  اأن  خ�ضو�ضا 

املا�ضية، ول توجد اأي م�ضاكل اأو عراقيل ملن �ضاركوا فيه 

واأعمارهم تزيد على 35 �ضنة، وهذه نقطة مهمة جديرة 

بالهتمام والدرا�ضة«.

الكوهجي: اختالف الفوائد ل يحقق العدالة

التي  الدارية  الر�ضوم  ان  الكوهجي  حمد  النائب  اأكد 

تفر�س على املواطنني ت�ضل اىل 20 األف دينار، م�ضريا اىل 

ان الر�ضوم التي تفر�ضها الإ�ضكان حتت بند ر�ضوم اإدارية، 

وان اختالف الفوائد بني املواطنني يف اخلدمات الإ�ضكانية 

ل يحقق العدالة.

اإن هناك فراغا ت�ضريعيا فيما يخ�س  الكوهجي  وقال 

فيما  ت�ضريعية  معاجلة  يحتاج  ما  وهذا  احلالت،  بع�س 

يخ�س حتويل الطلبات اىل البن او البنت يف حالة وفاة 

اىل  ت�ضل  رواتبهم  من  طلبات  اإلغاء  اىل  اإ�ضافة  الزوج، 

الإ�ضكان متثل  عقود  بع�س  ان  اىل  م�ضريا  دينار،   1200

عقود اذعان.

واأ�ضاف الكوهجي ان امللف الإ�ضكاين يحظى بدعم من 

جاللة امللك املفدى، ومتابعة مبا�ضرة من �ضمو ويل العهد 

رئي�س الوزراء.

زينب: تقرير اللجنة �سعيف.. وبوعنق يهاجم عمل اللجنة

اإ�سحاقي: بوعنق يحقق مكا�سب على ح�ساب

 زمالئه النّواب وزينب مل حت�سر الجتماعات والزيارات!

وزير العمل: توظيف 8 اآلف من بداية العام احلايل

ال�سلوم: العمل ملزيد من المتيازات

 للقطاع اخلا�ش للم�ساركة بعملية التوظيف

ال�ضابق  الرئي�س  عبدالأمري،  زينب  النائب  هاجمت 

املحكمة  بحكم  املبطلة  ال�ضكان  يف  التحقيق  للجنة 

باأنه  اإياه  وا�ضفة  احلايل  اللجنة  تقرير  الد�ضتورية، 

وغالبيته  خمتطف،  التحقيق  جلنة  عمل  واأن  �ضعيف 

اإ�ضادات بعد كل زيارة ميدانية قامت بها اللجنة. وقالت 

اإن تقرير اللجنة ال�ضابقة رف�ضه اأع�ضاء اللجنة احلاليون، 

وا�ضتبدلوه بتقرير �ضعيف وم�ضوه وبعيد كل البعد عن 

مطالب واحتياجات املواطنني، م�ضرية اىل ان التقرير جاء 

لتغطية الو�ضع ل ك�ضفه.

التحقيق  جلنة  بوعنق  خالد  النائب  اتهم  كذلك، 

بالوقوف اىل جانب وزارة ال�ضكان �ضد املواطنني، م�ضريا 

اىل اأن اللجنة زارت بيوت املدينة ال�ضمالية التي ات�ضح 

اأن العديد منها به م�ضاكل، بها مثل عدم وجود مواقف، 

ومل تذكر اللجنة ذلك يف تقريرها.

بدوره، رد رئي�س اللجنة النائب علي اإ�ضحاقي، وقال 

ان النائب زينب عبدالأمري مل حت�ضر اجتماعات اللجنة 

ومل ت�ضارك يف الزيارات امليدانية، وقد ح�ضرت اجتماع 

اللجنة  عليها  وافقت  والتي  املقرتحات  لإعداد  اللجنة 

بالإجماع.

يريد  بوعنق  النائب  اإن  ا�ضحاقي  علي  النائب  وقال 

وانه  النواب،  زمالئه  ح�ضاب  على  مكا�ضب  يحقق  اأن 

اىل  اللجنة  بها  تقوم  التي  امليدانية  الزيارات  كان �ضمن 

اىل  املقرتحات  جميع  �ضم  مت  اإذ  الإ�ضكانية،  امل�ضاريع 

تقرير اللجنة.

رد  اأن  ال�ضلوم  اأحمد  النائب  اأكد 

خالل  من  اإيجابًيا  جاء  العمل  وزير 

متو�ضط  رفع  على  امل�ضتمر  العمل 

�ضهد  والذي  البحرينيني،  اأجور 

 ،2016 العام  منذ  ملحوًظا  ارتفاًعا 

اإذ بلغ متو�ضط الأجور 690 ديناًرا، 

مبتو�ضط   2020 للعام  و�ضل  حتى 

760 ديناًرا.

اجلهود  »اإن  ال�ضلوم:  وقال 

احلكومية توؤكد اأهمية العمل امل�ضرتك 

القطاع  اإيالء  خالل  من  وامل�ضتمر، 

ليكون  الكربى  الأهمية  اخلا�س 

احلكومي،  للقطاع  وداعًما  م�ضارًكا 

ال�ضابة  الكفاءات  ا�ضتقطاب  من خالل 

كافة،  املهارات  واإك�ضابها  وتوظيفها 

�ضقف  رفع  على  التاأكيد  جانب  اإىل 

اجلهود  مع  يتما�ضى  مبا  الرواتب 

املبذولة«.

اخلا�س  القطاع  اأن  اإىل  واأ�ضار 

�ضريك اأ�ضا�ضي يف دعم عجلة التنمية 

يتطلبه  وما  اململكة،  يف  والقت�ضاد 

من �ضروره دعمه ورفده بالعديد من 

العزوف  ظل  ويف  العاملة،  الكوادر 

العمل للقطاع  العاطلني عن  وتف�ضيل 

احلكومي نظًرا للعديد من المتيازات 

عدد  زيادة  بينها  ومن  املوجودة 

العام،  بالقطاع  مقارنة  ال�ضاعات 

فيجب العمل �ضوًيا على و�ضع العديد 

يف  المتيازات  وتقدمي  احللول  من 

القطاع اخلا�س، مبا يحقق التطلعات 

وازدهار مملكتنا  بناء  نحو  املن�ضودة 

الغالية.

العمل  وزير  وزير  اأكد  بدوره، 

حميدان  جميل  الجتماعية  والتنمية 

العام  بداية  من   8322 توظيف 

اأن  موؤكًدا  اليوم،  وحتى  احلايل 

قوة  يوؤكد  التوظيف  عملية  ا�ضتمرار 

الأعمال  اأ�ضحاب  قدرة  واأن  القت�ضاد 

معدلتها  اإىل  عادت  التوظيف  على 

الطبيعية.

�ضوؤال  على  رًدا  حميدان  وقال 

اإن العمل حالًيا  ال�ضلوم  اأحمد  للنائب 

املطلوبة  الن�ضب  اإىل  العودة  هو 

الوطني  الربنامج  يف  التوظيف  يف 

عن  الإعالن  اأن  اإىل  لفًتا  للتوظيف، 

اأ�ضابيع،   3 ملدة  ال�ضاغرة  الوظائف 

اأكرب للقوى  اأتاحت فر�س توظيف  اإذ 

الوطنية. العاملة 

خالد بوعنقعلي اإ�شحاقيزينب عبداالأمري

اأحمد ال�شلوم وزير العمل

مقرتحات م�ستعجلة اإىل احلكومة

1- قيام احلكومة املوقرة بتكثيف احلمالت التفتي�ضية وزيادة 

الرقابة على امل�ضالخ، ملنع امل�ضالخ الع�ضوائية غري املرخ�ضة واتخاذ 

ا على �ضالمة امل�ضتهلكني يف ظل  الإجراءات القانونية بحقها؛ حر�ضً

جائحة فريو�س كورونا.

2- تبني وزارة �ضوؤون ال�ضباب والريا�ضة مبادرة اأو اآلية ل�ضداد 

ديون الأندية امل�ضتحقة لل�ضركات واملوؤ�ض�ضات.

حمد الكوهجي بدر الدو�شرياأحمد االأن�شاري غازي ال رحمةعادل الع�شومي با�شم املالكي



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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منها-  الكبرية  ا  -خ�صو�صً واجلوامع  امل�صاجد  بع�ض 

حتتاج اإىل ت�صكيل جلان اأهلية تعمل على تنظيم عملية الدخول 

االحرتازية  االإجراءات  كافة  تنفيذ  على  واالإ�صراف  واخلروج 

اأعداد  وزيادة  االأواخر  الع�صر  مع  ا  كورونا خ�صو�صً ملكافحة 

مرتادي امل�صاجد.

لدواعي  الطرف  غا�صة  للمرور  العامة  االإدارة  اأن  كون 

اإن�صانية ت�صتوجبها اجلائحة فهذا ال يعني اأن ي�صتهرت البع�ض 

بحياة االآخرين بتحويل الطرقات العامة اإىل حلبات �صباق!

 �صارع عذاري و�صوال اإىل مدينة حمد يف كل يوم ي�صهد 

اأ�صكال �صارخة من االإ�صتهتار بالقوانني املرورية!!

#املرور #االإدارة_العامة_للمرور.
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اأوروبا  يف  حديد  �شكة  خط  اأول  افتتاح   -  1835

القارية ي�شل بني مي�شلني وبروك�شل يف بلجيكا.

1871 - مقتل املجاهد اجلزائري حممد املقراين يف 

�شاحة القتال بالقرب من مدينة الب�يرة.

املالية،  لالأوراق  ني�ي�رك  �ش�ق  انهيار   -  1893

مما �شبب ك�شاًدا اقت�شادًيا كبرًيا.

امل�شلمني  العلماء  جمعية  تاأ�شي�ص   -  1931

اجلزائريني.

1936 - الق�ات الإيطالية حتتل اأدي�ص اأبابا.

1941 - الإعالن عن ا�شتقالل اإثي�بيا، وذلك بع�دة 

الإمرباط�ر هيال �شيال�شي.

1943 - تن�شيب الأمني باي بن حممد احلبيب ملًكا 

على ت�ن�ص.

وجمه�رية  وفرن�شا  والدمنارك  بلجيكا   -  1949

والرنويج  وه�لندا  ول�ك�شمب�رغ  واإيطاليا  اإيرلندا 

وال�ش�يد واململكة املتحدة ي�قع�ن معاهدة لندن والتي 

اأ�ش�شت جمل�ص اأوروبا، وقد اختريت مدينة �شرتا�شب�رغ 

مقًرا للمجل�ص.

مــراآب �صيـــارات دبي يفـــوز بجائـــزة ت�صميـــم »غريــن غـــوود ديزايــن«
اأفردت ن�شرة علمية اإلكرتونية متخ�ش�شة يف تتبع البتكارات احلديثة، 

منطقة  يف  ال�شم�شية  الطاقة  على  يعمل  الذي  ال�شيارات  ملراآب  م��ش�عاً 

للبيئة  �شديق  ال�شيارات  لركن  مبنى  اأول  اأنه  اإىل  م�شرية  بدبي،  القره�د 

ومبنى با�شتهالك �شفر للطاقة يف الإمارة.

دبي  بلدية  �شيدته  الذي  ال�شيارات  اأن م�قف  وايز«  »�شربينغ  واأفادت 

حاز على اعرتاف عاملي بدوره يف حماية البيئة، عن طريق الف�ز بجائزة 

املعمارية  للهند�شية  الأوروبي  »املركز  من  ديزاين«  غ�ود  »غرين  ت�شميم 

والت�شميم  العمارة  ومتحف  احل�شرية«،  والدرا�شات  الفني  والت�شميم 

اأن  اأفادت  م�ا�شفاته،  وعن  ايلين�ي.  ومقره يف  اثينم«  »�شيكاغ�  اخلا�ص 

درجة  ارتفاع  مع  �شرورية  )وهذه  لل�شيارات  مغطاة  م�اقف  ي�فر  املراآب 

احلرارة يف ال�شيف( مع األ�اح �شم�شية على ال�شطح، واأن تلك الأل�اح البالغ 

عددها 1530 م��ش�لة ب�شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، وتغطي م�شاحة 

2494 مرًتا مربًعا، مع قدرة ت�ليد 500 كيل�واط من الطاقة.

اإ�صابة 8 اأ�صود يف حديقة حيوان هندية بكورونا ا�صطياد �صمكة يزيد عمرها على 100 عام

ام�ص  الهندية،  احلك�مة  اأعلنت 

الثالثاء، اإ�شابة ثمانية اأ�ش�د اآ�شي�ية 

حدائق  اإحدى  يف  ك�رونا  بفريو�ص 

ت�جد  ل  اإنه  وقالت  احلي�انات، 

ميكنها  احلي�انات  اأن  على  دلئل 

وكانت  الب�شر.  اإىل  العدوى  تنقل  اأن 

حيدر  ولية  يف  احلديقة  �شلطات 

تبادلت عينات مع  قد  اأباد اجلن�بية 

من   24 يف  حك�مي  اأبحاث  معمل 

مار�ص، بعد اأن ظهرت اأعرا�ص �شيق 

يف التنف�ص على تلك الأ�ش�د، ما اأدى 

لإغالق احلديقة يف ال�قت احلايل.

يف  هذه  الفح��ص  نتائج  وتاأتي 

هائالً  ارتفاًعا  الهند  فيه  ت�شهد  وقت 

يف اأعداد الإ�شابات بفريو�ص ك�رونا 

البيئة  وزارة  وقالت  الب�شر.  بني 

الهندية:  املناخي  والتغري  والغابات 

حي�انات  مع  جتربتنا  اإىل  »ا�شتناًدا 

اإ�شابتها مبر�ص  ثبتت العام املا�شي 

)�شار�ص-ك�ف2( يف حدائق حي�ان 

ت�جد  ل  العامل،  من  اأخرى  باأماكن 

دلئل حقيقية ت�شري اإىل اأن احلي�انات 

ميكنها نقل املر�ص اإىل الب�شر اأكرث من 

ذلك«.

الربية  واحلياة  الأ�شماك  هيئة  من  طاقم  متكن 

وزنها  يبلغ  حف�شية  �شمكة  ا�شطياد  من  الأمريكية 

اإىل ما يزيد  108.8 كيل�غرامات وقد ي�شل عمرها 

على 100 عام، يف نهر ديرتويت الأ�شب�ع املا�شي.

اإن  »في�شب�ك«  على  من�ش�ر  يف  الهيئة  قالت 

»وح�ص النهر احلقيقي« يزيد ط�له على مرتين.

حميطها  على  »بناء  اأنه  الهيئة  واأ�شافت 

جت�ب  كانت  واأنها  اأنثى  اأنها  يفرت�ص  وحجمها، 

مياهنا منذ اأكرث من 100 عام. ومت اإطالق �شراحها 

ب�شرعة مرة اأخرى يف النهر« بعد وزنها وقيا�شها.

من  ال�شاللة  هذه  لذك�ر  النم�ذجي  العمر  يبلغ 

الأ�شماك 55 عاما، ولالإناث من 70 اإىل 100 عام، 

وفقا لإدارة امل�ارد الطبيعية يف مي�شيغان.

البحرية  يف  احلف�شي  ال�شمك  اأن  اإىل  ي�شار 

يف  بالنقرا�ص  املهددة  الأن�اع  من  باعتباره  مدرج 

مي�شيغان.

يف م�صادفة فريدة من نوعها، قام ال�صيخ علي بن عبدالرحمن احلذيفي وابنه اأحمد باإمامة امل�صلني، االثنني، يف �صالة التهجد باحلرم النبوي. واأعلنت االإدارة العامة ل�صوؤون االأئمة واملوؤذنني 

بامل�صجد النبوي، عرب »تويرت«، جدول �صالة التهجد اليومي، لليلة 22 رم�صان، اإذ يوؤم امل�صلني ال�صيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن احلذيفي )الت�صليمة االأوىل(، وال�صيخ الدكتور خالد بن �صليمان 

املهنا )الت�صليمة الثانية والثالثة(، وال�صيخ الدكتور اأحمد بن علي احلذيفي )الت�صليمتان االأخريتان والوتر(.

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

 1418 ت�شجيل  اأظهرت  اأم�ص،  ي�م   ،16235 عددها 

وافدة،  لعمالة  حالة   526 منها  جديدة؛  قائمة  حالة 

و870 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و22 حالة قادمة 

لي�شل  اإ�شافية  حالة   987 تعافت  كما  اخلارج،  من 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 169852.

 101 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلّب  التي  واحلالت  حالة، 

العالج 187 حالة، يف حني اأن 11265 حالة و�شعها 

بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  من  م�شتقر 

11366 حالة قائمة.

»ال�صحة« ت�صّجل اأعلى ح�صيلة 

بفريو�س كورونا بـ1418 اإ�صابة
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ع����ل����وت ت����واض����ع����ًا ف���س���م���وت ق����درا
ول�����م ن����ر ف���ي���ك رغ�����م ال���م���ج���د ك��ب��را

وت���ه���ن���ا ف���ي���ك ي����ا ن���ج���ل ال��م��ع��ال��ي
ع���ل���ى ك�����ل ال�����دن�����ا ش�����رف�����ًا وف���خ���را

ف����م����ج����دك خ����ال����د ف�����ي ك�����ل ع���ص���ٍر
ش��ب��را األرض  ف����ي  ي�����دع  ل����م  وع������زك 

ف����ي����ا ن����ب����ع ال����س����خ����اء ب���غ���ي���ر م��ن
وي������ا ج���������ودًا أح�������اط ال�����ن�����اس ط���را

ل�����ق�����اؤك ع����ي����دن����ا ف�����ي ك�����ل وق����ت
ف����أن����ى ُل����ح����ت ك������ان ض���ح���ى وف���ط���را

وأن����������ى ك����ن����ت ك��������ان ل����ن����ا م����اذ
وف�����ي�����ض ي���غ���م���ر األرج������������اء غ���م���را

وأن�������ى ك���ن���ت ك������ان ال���ن���ج���م ي���زه���و
وك�������ان األف�������ق ي����أم����ل م���ن���ك ف���ج���را

ف����أن����ت رب���ي���ع���ن���ا ف�����ي ك�����ل ف���ص���ٍل
ت����ه����ب ن����س����ائ����م����ًا وت�����ه�����ل ع���ط���را

أت�������ى زي�������ن األه������ل������ة ف��ان��ث��ن��ي��ن��ا
ن��ه��ن��ي م����ن ب�����دا ف����ي ال���ش���ه���ر ب����درا

ج���م���ع���ًا اهلل  ب����ش����ه����ر  ن���ه���ن���ئ���ه 
ن�����ج�����دد ب����ي����ع����ة ون����ع����ي����د ش���ك���را

أواٍل ع����ل����ى  ال�����ه�����ال  ه�����ل  ف����م����ذ 
وأف�����������واج ال�����م�����ك�����ارم م����ن����ك ت���ت���را

رأي��������ت ال���ب���ح���ر ش�����ح ع���ل���ى أن������اٍس
وع��������اد ال���خ���ي���ر ب���ع���د ال����م����د ج�����زرا

م������ددت ي���دي���ك الب�����ن ال���ب���ح���ر ع���ون���ًا
ف���ك���ن���ت ل�����ه م�����ن ال����خ����ي����رات ب���ح���را

ي���ب���دو ال���س���ع���د  وج�������دت  أن  ول����م����ا 
ل��ب��ع��ض ال����ن����اس ف����ي األف��������راح ن����زرا

ش��م��ا أن  األب�����������وة  ف����ي����ك  أب��������ت 
ت�����ب�����دد ي����م����ن����ًة ق�����س�����رًا وي����س����رى

ف����أدخ����ل����ت ال������س������رور ع���ل���ى ب���ي���وت
ل��ت��ح��ظ��ى م���ن���ك ب���ع���د ال���ع���س���ر ي��س��را

ف���ك���م م����ن أس�������رة ب���ال���س���ع���د ب��ات��ت
وك�������م ط����ف����ل ب����أم����ر ال����ع����ف����و س����را

أت����ي����ن����ا ي����اب����ن ب���ج���دت���ه���ا ل��ن��ع��ل��ي
ل���ك���م ف�����ي م���س���م���ع اآلف���������اق ذك�����را

ون����ع����ل����ن أن�����ن�����ا ف������ي ك������ل ح������اٍل
رج�����ال�����ك ل�����م ن������زل س��������رًا وج���ه���را

وه������ذا ال���ش���ع���ر م���ن���ك إل���ي���ك ي��س��ع��ى
ول��������وال أن������ت م�����ا أب�����دع�����ت ش���ط���را

ال���ق���واف���ي ظ���ام���ئ���ة  ورد  ف�����ج�����ودك 
درا ال������غ������واص  ي���م���ن���ح  وب�����ح�����رك 

وح���س���ب ال���ش���ع���ر ف����خ����رًا ح���ي���ن ي��ه��دى
ه���م���ام���ًا م����ن ك�������رام ال����ع����رب ح����رًا

ب����ك ات���خ���ذ ال���م���ل���وك ال���ع���ف���و دي���ن���ًا
ي��������دان ب�����ه وق����ل����ب����ك ك�������ان ف���خ���را

وأن��������ت ت��������راه م����ك����رم����ًة وع����رف����ًا
وخ����ل����ق����ًا ج������اء ف�����ي اإلس���������ام أم�����را

ف���ي���ا ح����ام����ي ال���ش���ري���ع���ة ف�����ي ب���اد
ب���ن���ت ل���ل���دي���ن ص�����رح�����ًا م��ش��م��رخ��ا

وأرس���������ت واض�������ح األع����������راف ن��ه��ج��ًا
وب��������األخ��������اق ح����ك����م����ا م���س���ت���ق���رًا

ه���وان���ا ن���خ���ش���ى  ال  ن���ح���ن  ب���ع���ه���دك 
ب����ذرا األرواح  ف����ي  ب�������ذرت  ف����أن����ت 

وأوض������ح������ت ال����ط����ري����ق ل���ك���ل س�����اٍع
خ���ي���را ال����خ����ي����ر  ب�������اد  ف�����ي  وراٍج 

ت��ع��ط��ي س�����وف  ح���ت���م���ًا  األرض  ب�����أن 
ل���م���ن ي���ع���ط���ي ل���ه���ا ك����رم����ًا وش���ك���را

ق��ح��ط اش����ت����د  م���ه���م���ا  أوال  ف���ن���خ���ل 
ت��ب��را ال����ع����ذق  أل����ق����ى  ه������َز  م����ا  إذا 

ف���س���ر ب����اس����م اإلل�������ه س���ل���ي���ل ع��ي��س��ى
وح����ل����ق ف����ي س����م����اء ال���م���ج���د ص��ق��را

دارًا وال����م����ج����د  ال����ع����ا  ات����خ����ذ  ق�����د 
وف��������وق م���ج���اه���ل ال������ج������وزاء وك�����را

ن���ه���ل���ت م����ف����اخ����ر األج������������داد ح��ت��ى
ك�����أن�����ك ص�������رت ل����ل����ت����اري����خ س���ف���را

وص����ن����ت ع���ظ���ي���م م�����ا أرس���������وه ف��ي��ن��ا
ف���ك���ن���ت ل���ه���م ب���ب���س���ط ال���ع���ف���و ب���را

ف����ج����ز م�����ا ج�������از ب������اإلس������ام ق�����وُم
ت���خ���ط���و ق���ي���ص���رًا م����ن ب���ع���د ك��س��رى

ال��م��ع��ال��ي إل�����ى  ت�����دل  أن  وح����اش����ى 
أدرى ال�����ن�����اس  ي���ه���م  ب���م���ا  ف����أن����ت 

خ�����ب�����رت ت����ق����ل����ب األي������������ام ح��ت��ى
ع����رك����ت ص����روف����ه����ا ع�����زم�����ًا وص���ب���را

وت���اب���ع���ت ال�����ح�����وادث وه�����ي ت��ج��ري
وق�������د ق���ل���ب���ت���ه���ا ب����ط����ن����ًا وظ����ه����را

وع����اي����ن����ت ال������زم������ان ب����م����ا أت������اه
ع����ل����ى أب�����ن�����ائ�����ه ح������ل������وًا وم������را

ي��خ��ب��ى م����ا  ت���ع���ل���م  ص������رت  أن  إل������ى 
وت����س����ب����ر ق���������ادم األي�����������ام س���ب���را

ف�����ا ت����������زداد ب�������األح�������داث ع���ل���م���ًا
خ���ب���را ب�����األخ�����ب�����ار  ت������������زداد  وال 

ب���س���ل���م���ان م���ن���ح���ت ال���ح���ك���م روح������ًا
ت�����ش�����ب ف�������ت�������وًة وت������ش������ع ف����ك����را

ون�����اص�����ر ل�����م ي�������زل ف�����ي ك�����ل أم����ر
أزرا ال�����ف�����رس�����ان  ب����ع����زم����ه  ي����ش����د 

ب�����اد ف�������ي  ع���������زك  اهلل  أدام 
ب���ع���ه���دك ل����م ت������زل ت��������زدان ده����را

راٍع ك������ف  ف������ي  أن�����ه�����ا  وت����ف����خ����ر 
ل������ه ك������ف ت����ص����ب ال����خ����ي����ر ن���ه���را

ي���ق���ود ال����ن����اس ف����ي ال���ج���ل���ى ب���ع���زٍم
وي����رج����و م����ن إل������ه ال����ع����رش ن��ص��را

ع��دم��ن��ا ال  األواخ�����������ر  ع���ش���ر  ب������دت 
س���ح���اب���ك ف����ي رب�����ى ال���ب���ح���ري���ن ق��ط��را

ون�����ح�����ن ب���ل���ي���ل���ه���ا ن���ع���ل���ي دع�������اًء
ووت������را ش���ف���ع���ًا  ال���س���م���ا  رب  إل������ى 

ب�����أن ي��ب��ق��ى ع���ل���ى ال���ب���ح���ري���ن م��ل��ك��ًا
وش���ي���خ���ًا ب���ال���ن���دى وال�����ج�����ود أح����رى

ف������إن ك������ان ال���ق���ص���ي���د ق���ص���ي���ر ب����اٍع
س����أب����ل����غ ب�����ال�����دع�����اء إل����ي����ك ع�����ذرا

الشاعر : حسين علي خلف

علوت تواضعًا

 بن هندي: لقاء الملك أهالي المحرق 
يؤكد مكانة أهل البحرين لدى القيادة

أكد محافظ المحرق سلمان بن هندي أن تفضل 
حض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��اد المف��دى بلق��اء أهالي 
محافظ��ة المحرق عن بعد وعب��ر تقنية االتصال 
المرئ��ي، تأكيد وترس��يخ لمكانة أه��ل البحرين 
لدى القيادة الحكيمة. ورفع باسمه وباسم جميع 
أهال��ي محافظة المح��رق بكافة مدنه��ا وقراها 
الشكر والتقدير إلى المقام السامي لعاهل الباد 
المف��دى، مؤكدًا في الوقت نفس��ه أن هذا اللقاء 
يعتبر تش��ريفًا ألهالي المحرق كافة خال ليالي 

هذا الشهر الفضيل.   
وأك��د المحاف��ظ أن ما يميز مجتمعن��ا البحريني 
ه��و التواص��ل المباش��ر والدائ��م بي��ن القيادة 

والمواطنين، وهو ما يعكس ويؤكد مدى التاحم 
بي��ن القيادة والش��عب ال��ذي توارث ه��ذا الحب 
والوالء أبًا عن جد، وما تشهده البحرين من تطور 
بفضل رؤي��ة القيادة الحكيم��ة الثاقبة، وثوابت 
المشروع اإلصاحي الكبير الذي نشهد منجزاته، 
وهي مقبل��ة على مزيد من االزده��ار في مختلف 
المجاالت، والمشاريع التي تأمر القيادة الحكيمة 
وتوج��ه بها تؤكد أن البحري��ن تضع المواطنين 

الكرام في المقام األول في مجال التنمية.
وأوض��ح بن هندي أن صاحب الجالة عاهل الباد 
المف��دى، دائمًا م��ا يؤكد أولوي��ة المواطن في 
الحصول عل��ى جميع الخدمات والتس��هيات في 
ش��تى المجاالت، س��واء من خال توفير المسكن 

المائ��م، والحي��اة الكريمة، والتعلي��م والصحة 
وتنمية البحرين ف��ي مختلف المجاالت، مقدمين 
الش��كر لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 
عل��ى جهود س��موه الدائمة والحثيث��ة في كافة 

المجاالت وخاصة في ظل جائحة كورونا.
ونق��ل مش��اعر المواطني��ن بكاف��ة م��دن وقرى 
المحافظة الذين أكدوا بأن قلوب أهالي المحرق 
تحمل البيعة األبدية والحب العارم لجالة الملك 
المف��دى وصاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئيس مجلس ال��وزراء، وأن المحرق لن تكون إال 
كما عاهدت القيادة الحكيمة، أس��رة واحدة وقلبًا 

واحدًا محبة للوطن ووالئها لمليكها وقيادتها.

سيدي حضرة صاحب الجالة،،
ونحن نعيش هذه األيام المباركة والزاهرة في 
ظل قيادتكم الحكيمة، ال يس��عنا إال أن نش��يد 
بتوجيه��ات جالتكم الحكيم��ة التي ترجمتها 
حكومتك��م الرش��يدة بقي��ادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء إلى واقع ملموس، 
مس��تحضرين ف��ي ه��ذه اللحظ��ات التاريخية 
كيفية تص��دي البحرين لجائحة كورونا )كوفيد 
19( بشكل استباقي حاز إشادة منظمة الصحة 
العالمي��ة وغيرها م��ن المنظم��ات العالمية، 
حيث كانت مملكة البحرين سباقة إلى إجراءات 
الكش��ف والع��اج المجاني للجمي��ع والتخفيف 
م��ن أض��رار وتداعي��ات الجائحة م��ن النواحي 
االقتصادية واالجتماعي��ة بطرح الحزم المالية 
التي بلغ��ت في مجمله��ا 4.5 ملي��ارات دينار، 
والنظرة اإلنس��انية ف��ي التعامل م��ع كل من 
يعيش على هذه األرض الطيبة بتوزيع السال 
الغذائية على المحتاجين عبر حملة »فينا خير« 
التي أطلقها س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليفة ممثل جالة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب، وتوفير اللقاحات المجانية 
بمختلف أنواعها للمواطني��ن والمقيمين على 
حد س��واء، ما أشعر الجميع بالثقة والطمأنينة، 
لتجس��د هذه الجهود الصورة التي عرفت عنها 
البحرين من تعايش وتآخ بين مختلف األعراق 

واألديان واألجناس.
سيدي حضرة صاحب الجالة،،

إن أهال��ي العاصم��ة ليج��دون في ه��ذا اللقاء 
الميم��ون فرص��ة للتعبير عن ال��والء وتجديد 
البيع��ة، مؤكدين لجالتك��م أنهم على العهد 
يبادلونك��م الحب والوالء واإلخ��اص والطاعة، 
مجددين التأييد الكامل والدعم األكيد لمشروع 
جالتكم اإلصاحي الذي جسد معاني الترابط 
واللحمة والتآخي، ورس��خ معنى المشاركة في 

القرار ودمج الجميع في عملية التنمية.
وفي الختام،،

ونحن في العش��ر األواخر المباركة من الش��هر 
الفضي��ل نس��أل المول��ى ع��ز وج��ل أن يدي��م 
عل��ى جالتك��م حفظك��م اهلل ورعاك��م موفور 
الصحة والس��عادة وطول العمر، وأن يحفظكم 
لمواصل��ة مس��يرة الخي��ر والنم��اء واإلص��اح 
صيامك��م  يتقب��ل  وأن  العزي��زة،  لمملكتن��ا 
وطاعتك��م ودعاءك��م، مبتهلي��ن إل��ى اهلل أن 
يحف��ظ البحرين وأن يزيل عنه��ا وعن األمتين 
العربية واإلسامية والعالم أجمع هذا الوباء.  

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
ث��م ألقى س��عادة الس��يد عل��ي عبدالحس��ين 

العصفور محافظ المحافظة الشمالية كلمة:
س��يدي حضرة صاحب الجال��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى 

حفظه اهلل ورعاه

أصحاب الس��مو والمعالي والسعادة.. الحضور 
الكريم

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
اس��محوا لي بداية باألصالة عن نفسي ونيابة 
عن أهال��ي المحافظ��ة الش��مالية أن أرفع إلى 
مقام جالتكم حفظكم اهلل، تحية إجال وإكبار 
ووالء مقرونة بالتهاني والتبريكات بمناس��بة 
العشر األواخر من ش��هر رمضان الكريم )شهر 
رمض��ان ال��ذي أنزل في��ه القرآن ه��دى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان( موصولة بالدعاء 
بأن يدفع عنا وعن البش��رية جمعاء هذا الوباء 
برحمته الواسعة، سائلين اهلل العلي القدير أن 
يوفق الجميع لصيامه وقيامه، ويجعلنا فيه من 

عتقائه.
وكم��ا عودتمونا يا صاح��ب الجالة مع إطالة 
كل شهر رمضان من كل عام، أن نحظى بشرف 
لقائكم الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات القائد 
بكافة أطياف ش��عبه لتعزيز التواصل من أجل 
الصال��ح العام وتوطي��د عاق��ة األب بأبنائه، 
ويعكس ما تتحلون به من أخاق رفيعة وسيرة 
عط��رة توارثتموه��ا ع��ن آبائك��م وأجدادكم 
الكرام تجسد مدى أصالة عادات وتقاليد حكام 

آل خليفة في هذا الوطن العزيز.
سيدي حفظكم اهلل

بتوجيه��ات  البحري��ن  مملك��ة  أضح��ت  لق��د 
جالتكم وحكومتكم الرش��يدة برئاسة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل 
ورعاه، مثااًل يحتذى عالميًا في العدالة الصحية 
والمس��اواة في حقوق اإلنس��ان ف��ي إدارة هذه 
األزم��ة إلحكام الس��يطرة على ه��ذه الجائحة، 
وذل��ك بفضل المنظومة الصحية والسياس��ات 
فيه��ا  والت��ي جس��دتم  لجالتك��م  الحكيم��ة 
مظهرًا بارزًا لإلنس��انية والرحمة بين ش��عوب 
األرض قاطب��ة، ومثااًل عالميًا ف��ي تبني القيم 
الرفيعة وتحمل المس��ؤولية القيادية لضمان 
س��امة وصحة البش��ر أيًا كانوا من دون تمييز 
بين المواطني��ن والمقيمين؛ إع��اًء للتعايش 
والمحبة والس��ام على أرض مملك��ة البحرين 

الحبيبة.
سيدي حفظكم اهلل

إن المحافظة الشمالية لم تأُل جهدًا بتوجيهات 
 معال��ي الفريق أول الش��يخ راش��د ب��ن عبداهلل
آل خليف��ة وزير الداخلية الموقر، الذي أصبح لنا 
نبراس��ًا في العمل الوطن��ي إلدارة األزمة بكل 
مهنية واقتدار في تحويل التحديات إلى فرص، 
لترس��يخ قيم االنتماء وال��والء وتقوية الجبهة 
الداخلية، والمحافظة الشمالية داعمة لبرنامج 
العم��ل الحكوم��ي للمحافظة على مكتس��بات 
الوطن لتعزيز األمن واالستقرار ليظل المواطن 
هو الث��روة الحقيقية ومح��ور التنمية وغايتها 

األساسية.

سيدي حفظكم اهلل
جعلت المحافظة الش��مالية من ش��عارها »يدًا 
بيد لنهزم جائحة كورون��ا« مظلة جامعة لكل 
برامجه��ا ومش��اريعها ضمن فري��ق البحرين، 
باعتم��اد عال��ي مدينة صحية وتوزيع الس��ال 
عل��ى األس��ر المتعفف��ة ضم��ن حمل��ة »فينا 
خي��ر« والحد من اكتظاظ العمالة في الس��كن 
الجماعي المشترك ومس��اندة الحملة الوطنية 
للتطعي��م لتحقي��ق المأموني��ة وص��واًل إل��ى 

المناعة الجماعية بإذن اهلل.
وم��ن هن��ا، نس��جل تحي��ة فخ��ر واعت��زاز لكل 
الذي��ن  األمامي��ة،  الصف��وف  ف��ي  العاملي��ن 
يضح��ون بحياتهم وبالغالي والنفيس من أجل 
البحري��ن في ظ��ل عهدكم الزاه��ر وفي الختام 
نعاه��د جالتكم بأننا للعه��د حافظون، وعلى 
نهج جالتكم اإلصاحي س��ائرون، وبتوجيهات 
جالتكم راعون، وعلى قس��م اإلخاص للوطن 
واهلل  ثابت��ون،  القان��ون  وإنف��اذ  ولجالتك��م 
يحفظك��م ويرعاك��م وعلى طريق الحق يس��دد 
خطاكم إنُه نعم المولى ونعم النصير، والسام 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وف��ي الخت��ام كل��ف جال��ة المل��ك المف��دى 
المحافظين بنق��ل تحيات��ه للمواطنين الكرام 
طالب��ًا أن ينقلوا إل��ى صغيره��م وكبيرهم في 
جميع المحافظات محب��ة وتقدير جالة الملك 
على كل م��ا يقومون به من إخاص ألس��رهم 
ووطنه��م وأمتهم، معربًا جالت��ه عن أمله أن 
تكون هناك لقاءات قادمة كالعادة قريبًا بإذن 

اهلل، شكرًا وكل عام وأنتم بخير.
م��ن جانبهم، رف��ع أهالي المحافظ��ات خالص 
التهنئة والتبري��ك وأطيب األمنيات إلى حضرة 
صاحب الجالة عاهل الباد المفدى بمناس��بة 
العش��ر األواخ��ر من ش��هر رمض��ان الفضيل، 
ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يعيد هذه 
األيام الكريمة والليال��ي المباركة على جالته 
ب��دوام الصحة والس��عادة وط��ول العمر، وأن 
يوفقه لمواصلة قيادة مس��يرة النماء والتطور 
لتعزي��ز نهضة الوط��ن ومكتس��باته وتحقيق 
تطلعات أبنائه إلى مزيد من التقدم واالزدهار.

معربين ع��ن س��عادتهم بلقاء جال��ة الملك 
المفدى وعميق ش��كرهم وامتنانهم لما يوليه 
جالته م��ن اهتمام ورعاي��ة بمصالح وقضايا 
المواطني��ن وتأمين الحي��اة الكريمة لهم على  
المس��تويات كاف��ة، وم��ا تش��هده محافظات 
المملك��ة م��ن مش��روعات تنموية وإس��كانية 
وتطويري��ة كبيرة بفض��ل توجيه��ات جالته 

السامية الكريمة.
وقد بادله��م جالة العاهل المف��دى التهنئة 
بهذه المناسبة الجليلة، شاكرًا لهم مشاعرهم 
النبيل��ة وتمنياتهم الطيبة، س��ائًا اهلل تبارك 
وتعال��ى أن يعيد هذا الش��هر الكريم على أهل 

البحرين جميعًا بالخير واألمن واألمان.

العاهل: استمرار التواصل سمة من سمات 
مجتمعنا المعروف بشيم المودة الصادقة

 »الصحة« تدشن خدمة إلكترونية جديدة 
لإلبالغ عن األعراض الجانبية للتطعيم

دش��نت وزارة الصحة، خدمة إلكتروني��ة جديدة لإلباغ عن األعراض 
الجانبي��ة الت��ي قد تح��دث بعد أخ��ذ التطعي��م المض��اد لفيروس 
 www.healthalert.gov.bh اإللكترون��ي  الموق��ع  عب��ر  كورون��ا، 
المخصص للمستجدات الصحية في البحرين لجائحة فيروس كورونا 

)كوفيد-19(.
وأك��دت ال��وزارة أنها مس��تمرة في تطوي��ر خدماته��ا اإللكترونية 
لتحس��ين جودة الخدمات المقدمة ضمن الجهود المبذولة للتصدي 
للجائحة بما يحفظ صحة وس��امة الجميع، موضحة أنه س��يتم جمع 
المعلوم��ات وتحليله��ا ودراس��تها وتقييمها لاس��تفادة منها في 
البحوث والدراسات الطبية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تتيح 
لمن تلقى التطعيم اإلباغ عن أي أعراض جانبية قد تطرأ عليه بعد 

https://healthalert. أخ��ذ التطعيم، من خال الرابط اإللكترون��ي
gov.bh/category/reporting-vaccines، وال��ذي يتطل��ب إدخال 
الرق��م الش��خصي والمعلومات التعريفي��ة، ومعلومات ع��ن الحالة 
مث��ل وقت ون��وع التطعي��م، إلى جان��ب األعراض التي ط��رأت مثل 
الحمى أو الحساس��ية وما شابه ذلك من أعراض أخرى، واألدوية التي 
استخدمت بعد ظهور هذه األعراض، حيث إن إدخال هذه المعلومات 
الازمة ضروري الس��تكمال الطل��ب. وحثت ال��وزارة جميع من تلقى 
التطعيم وظهرت عليه أي أعراض جانبية زيارة الصفحة اإللكترونية، 
وتس��جيل المعلومات الش��خصية وطرح تس��اؤالتهم وماحظاتهم 
حول هذه الخدمة بما يسهم في تطويرها ويحقق الرضا للمواطنين 

والمقيمين.



 »األعلى للشؤون اإلسالمية« يهنئ بالعشر 
األواخر ويرحب بنتائج عودة جميع الصلوات

رفللع المجلس األعلى للشللؤون اإلسللامية 
خالص الشللكر والتقدير والعرفان إلى مقام 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهللل الباد المفدى على تفضل 
جالته باستقبال رئيس وأعضاء المجلس. 

وأعرب الرئيللس وأصحاب الفضيلة األعضاء 
عن اعتزازهللم الكبير بهذا اللقللاء المبارك، 
وبمللا أبداه جالته من اعتللزاز وتقدير لدور 
المجلس وعلماء الديللن األفاضل في خدمة 
ديننللا اإلسللامي الحنيف وإظهار سللماحته 
ورسللالته اإلنسللانية الجامعة، والدفاع عن 
القضايللا اإلسللامية، والدعللوة إلللى الخير 
والتراحللم والتعاون وتعزيللز أواصر المحبة 
والتكافللل، وتقويللة الترابللط بيللن أفللراد 
المجتمللع، وتعزيز القيم السللامية الداعية 
بيللن  والتقريللب  والوسللطية،  لاعتللدال 
مختلف األديللان والثقافللات، باإلضافة إلى 
دور المجلس فللي تنظيم ومراعاة اإلجراءات 
االحترازيللة والوقائية فللي دور العبادة من 

خال مجلسي األوقاف. 
ن المجلس عاليًا في جلسته االعتيادية  وثمَّ
التللي انعقللدت أمس الثاثاء عللن ُبعد عبر 
االتصللال المرئي برئاسللة رئيس المجلس 
الشلليخ عبدالرحمللن بللن محمد بن راشللد 
للده صاحب الجالللة الملك  آل خليفللة ما أكَّ
المفللدى مللن مضللي البحرين بعللون اهلل 
تعالللى في السللير على نهجهللا القويم في 

نشللر وترسلليخ مبادئ الدين اإلسامي التي 
تقللوم علللى التسللامح والسللام والمحبللة 
والتعايش اإلنسللاني، مؤكللدًا أن اللقاء مع 
جالته لهو فرصٌة لاستضاءة بالتوجيهات 
السديدة واإلرشللادات الحكيمة من العاهل 
والقضايللا  الموضوعللات  حللول  المفللدى 
المتعلقة بالشللؤون اإلسللامية والشرعية 
فللي إطللار النهللج الرشلليد واألصيللل الذي 

ُعرفللت به البحرين منذ القللدم والذي يقوم 
علللى التواصللل البنَّللاء والخيِّر بيللن القيادة 

والمسؤولين وعلماء الدين والناس. 
وفي سللياق آخر، وبمناسللبة العشللر األواخر 
من شللهر رمضللان المبارك، هنَّللأ المجلس 
صاحللب الجالللة الملللك حمللد بن عيسللى 
آل خليفللة عاهللل الباد المفللدى، وصاحب 
السللمو الملكي األمير سلللمان بن حمد آل 

خليفللة ولي العهللد رئيس مجلللس الوزراء، 
وحكومة وشعب البحرين، واألمتين العربية 
واإلسللامية، ضارعًا إلى المولللى الجليل أن 
يجعلها أيام خير وبركللة وأمن وإيمان على 
جميللع المسلللمين والعالللم، ويعيدها على 

بادنا وأمتنا باليمن والبركات. 
كما أبدى المجلللس ترحيبه الكبير بالنتائج 
الطيبللة للتوجيلله الملكللي السللامي بفتح 
المساجد والجوامع لجميع الفروض اليومية 
وصللاة الجمعة وصاة التراويللح مع بداية 
الشللهر الفضيل، مما نشر الفرحة والبهجة 
والسرور في نفوس الناس ممن كانت تهفو 
نفوسهم إلحياء هذا الشهر الكريم بالصاة 
والذكللر والعبادة، داعيللًا الجميع إلى اغتنام 
هللذه الليالي واأليام الجليلة في التقرب إلى 
اهلل تعالى بالعبادة والدعاء والبر واإلحسان، 
ونشر األلفة والمحبة، وإشاعة الخير والسام 
والمعللروف، سللائًا اهلل تعالللى أن يكشللف 
بها ما تعانيه البشللرية مللن الباء والوباء، 
ويجعلها فاتحة خير على الباد والعباد، إنه 

سميع مجيب. 
ورحللب المجلس بافتتاح عللدد من الجوامع 
المجلللس  بإشللراف  تشللييدها  تللم  التللي 
األعلى للشللؤون اإلسللامية بالتعللاون مع 
وزارة العدل والشللؤون اإلسامية واألوقاف 
وإدارتي األوقاف السللنية والجعفرية، مهنئًا 
األهالللي بافتتاحها لتكللون قبلة للمصلين 

والذاكريللن، مشلليدًا بمللا توليلله البحرين 
بقيللادة صاحللب الجالللة الملللك المفللدى 
مللن حللرص واهتمللام بخدمللة بيللوت اهلل 
د  تعالى وإعمارهللا ورعايتها ودعمها وتعهُّ
شؤونها، مثمنًا في الوقت نفسه إسهامات 
المحسنين وأصحاب األيادي البيضاء في هذا 
المجال المبارك، سائًا اهلل تعالى أن يجعله 

في ميزان حسناتهم.
بعللد ذلللك بحللث المجلللس الموضوعللات 
المدرجللة على جللدول األعمال، واسللتهلها 
باالطللاع والموافقللة علللى تقريللر لجنللة 
اإلسللامية  والمؤسسللات  الجمعيللات 
وتوصياته بشأن طلب وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية رأي المجلس في تعديل النظام 

األساسي إلحدى الجمعيات اإلسامية.  
كما اطلع المجلس على تقرير لجنة متابعة 
إنشللاء الجوامع وملحقاتها بشأن طلب أحد 
المحسللنين إجراء صيانة شللاملة لجامع أبي 
بكللر الصديللق رضللي اهلل عنلله الكائن في 
منطقة الحورة، وطلب أحد المحسنين إعادة 
تصنيف المسجد الذي يتم إنشاؤه حاليًا في 
منطقة إسللكان عراد من المحرق إلى جامع. 
وقللرر المجلللس الموافقللة علللى توصيات 

اللجنة في هذا الشأن. 
باسللتعراض  جلسللته  المجلللس  واختتللم 
الرسائل والطلبات الواردة، وبحث ما يستجد 

من أعمال، واتخذ بشأنها ما يلزم.

لدى لقائه عن ُبعد عددا من المسؤولين المعينين

 ولي العهد رئيس الوزراء: 
تطوير الجهاز الحكومي عملية مستمرة

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمللد آل خليفللة ولي العهللد رئيس مجلس 
الللوزراء، أن تطوير الجهللاز الحكومي عملية 
مسللتمرة، تعزيزًا للتطلع الدائم بأن يحظى 
المواطن بأفضل الخدمات وأن يكون الهدف 
األسمى لكل جهد، وركيزة عمل كل مسؤول 
بالحكومة، الفتا سموه إلى أنه ال حدود لتميز 
أبناء البحرين وال حد لطموحاتهم وشغفهم 
لإلنجاز في كل الظللروف والتحديات، منوها 
بأهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد 
بما يدعم الخطط االسللتراتيجية الحكومية 
ويحقق أهداف مسلليرة النمللاء والتطور في 
العهللد الزاهر لحضرة صاحب الجالة الملك 
حمللد بللن عيسللى آل خليفللة عاهللل الباد 

المفدى.
جاء ذلللك لدى لقاء سللموه عن ُبعللد، عددًا 
من المسؤولين الذين تم تعيينهم مؤخرًا، 
حيث هنأهم سموه بالثقة الملكية السامية 
بتعيينهللم في مناصبهم الجديللدة، متمنيًا 

لهللم التوفيق والنجللاح في عملهللم خدمة 
للوطن والمواطن، مؤكدًا سللموه أن اإلنجاز 
هو معيار الكفللاءة، الفتًا سللموه إلى الثقة 
في أبنللاء البحريللن وطموحهللم العالي في 
اإلبداع والتميز فللي تنفيذ الخطط والبرامج 
الموجهللة لصالللح  الحكوميللة  والمشللاريع 
الوطن والمواطن، مؤكدًا سموه أن المسيرة 
الوطنية التي خطتها السواعد الوطنية بروح 

البذل وحب اإلبداع مستمرة بما يعزز مكانة 
مملكتنا الغالية في مختلف المجاالت.

 وأعرب المسؤولون المعينون عن اعتزازهم 
وشللكرهم  السللامية،  الملكيللة  بالثقللة 
وتقديرهللم لصاحللب السللمو الملكللي ولي 
العهد رئيللس مجلس الللوزراء على اهتمام 
سموه بالكوادر الوطنية وحرصه الدائم على 

تطوير الجهاز الحكومي.

 مواصلة العمل بروح الفريق الواحد 
لدعم الخطط اإلستراتيجية الحكومية

 ال حدود لتميز أبناء البحرين 
وال حد لطموحاتهم وشغفهم باإلنجاز

 المسيرة الوطنية مستمرة بما 
يعزز مكانة البحرين في مختلف المجاالت

البحرين تعزي الواليات 
المكسيكية المتحدة 
في ضحايا انهيار جسر

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها 
ومواسللاتها لحكومللة وشللعب الواليللات 
فللي  الصديقللة  المتحللدة  المكسلليكية 
ضحايا انهيار جسللر عند مرور قطار أنفاق 
بالعاصمة مكسيكو، والذي أدى إلى مقتل 

وإصابة عشرات األشخاص.
مملكللة  تضامللن  »الخارجيللة«  وأكللدت 
البحريللن التللام مللع الحكومة والشللعب 
المكسلليكي الصديللق في هللذا المصاب 
األليم، متمنيًة للمصابين الشفاء العاجل 

ولذويهم الصبر والسلوان.

تنفيذًا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء

 فريق الرعاية الصحية األولية يتفقد 
مركز سترة الصحي لمباشرة إجراءات افتتاحه

أجرى فريق الرعاية الصحية األولية زيارة تفقدية لمركز 
سللترة الصحي وذلللك لاطاع على المرافللق والخدمات 
الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين المترددين على 
المركللز والجاهزية، بحضور الرئيللس التنفيذي للرعاية 
الصحيللة األولية جليلة السلليد وعدد من المسللؤولين، 
وذلك تنفيذًا ألمر صاحب السللمو الملكي األمير سلمان 
بللن حمللد آل خليفة ولللي العهد رئيس مجلللس الوزراء 
بتقديم الخدمات على مدار 24 ساعة في 9 مراكز صحية 
بمختلللف محافظللات المملكة، بما يسللهم فللي تطوير 

واستدامة خدمات القطاع الصحي.
وثمن فريق الرعاية الصحية األولية التوجيهات الملكية 
السللامية لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفللة عاهل البللاد المفدى وأوامر صاحب السللمو 

الملكي األمير سلللمان بللن حمد آل خليفللة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء المستمرة بتطوير كفاءة الخدمات 
الصحية في جميع المؤسسللات والمنشللآت الصحية في 
المملكللة تجسلليدًا لرؤية المملكة فللي تحقيق التنمية 

المستدامة وضمان تطوير واستدامة القطاع الصحي.
وتأتي هذه الزيارة ضمن حرص الرعاية الصحية األولية 
لمباشللرة اإلجراءات التنفيذية الفتتللاح المركز الصحي 
علللى مدار 24 سللاعة، حيث إنه من المراكز المشللمولة 
فللي أمللر صاحللب السللمو الملكي ولللي العهللد رئيس 
مجلللس الللوزراء، وتم خللال الزيارة الوقللوف على جميع 
االسللتعدادات الجارية لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي 
ولللي العهد رئيللس مجلس الوزراء مللن مختلف النواحي 

التنظيمية والفنية والطبية.
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 الحاجي: البحرين ستظل منارة لتعدد
 المذاهب واألديان ومضرب مثل في التعايش والتآلف

أعللرب عضو مجلس الشللورى فللؤاد أحمد 
الحاجي عن عميق الشكر واالمتنان للمقام 
السللامي لحضللرة صاحب الجالللة الملك 
حمللد بن عيسللى آل خليفة، عاهللل الباد 
المفللدى، بمناسللبة رعايتلله وتوجيهاته 
والمسللاجد  الجوامللع  بفتللح  السللامية 
والمآتللم، وحرصه علللى إقامة الشللعائر 
وإحياء المناسللبات الدينية بالشللكل الذي 
يليق بهللا، ووفقللًا لاشللتراطات المعلن 
عنها في ظللل الظروف االسللتثنائية التي 
يشللهدها العالللم أجمع بسللبب الجائحة.
وثّمللن الحاجللي المشللاعر النبيلللة التللي 
أبداها جالة الملك المفدى ألبناء شللعبه 
المخلصيللن، وتفضللله بالتوجيلله إلقامة 
الشعائر وإحياء المناسبات الدينية السيما 

خال رمضان، ما يعكس المستوى العالي 
من االهتمللام والرعاية التللي تحظى بها 
الشللعائر والمناسللبات الدينيللة، في إطار 
كفالللة جالته لوطن يحظللى فيه الجميع 
الشللعائر،  وممارسللة  المعتقللد  بحريللة 
وسط مجتمع متحاب ومتآلف ومتجانس، 
بكل طوائفلله ومذاهبلله وأديانه.وأكد أن 
التوجيهات السامية ما كانت لتتحقق لوال 
االستجابة الرفيعة المستوى، التي أبدتها 
الحكومللة بقيللادة صاحب السللمو الملكي 
األميللر سلللمان بن حمللد آل خليفللة، ولي 
العهللد رئيس مجلس الللوزراء، وتوجيهات 
سموه لمختلف الوزارات والهيئات لتسهيل 
وتسللخير كافة اإلمكانيات الفتتاح الجوامع 
والمسللاجد والمآتم، مع تطبيللق التدابير 

واالشتراطات الوقائية من فيروس كورونا، 
مقدرًا عاليًا حرص سللموه على فتح قنوات 
التواصل والعمل المشللترك المباشللر مع 
مختلللف األجهللزة الحكوميللة، ومتابعتلله 
الحثيثة لضمان إحياء المناسللبات وإقامة 
الشللعائر بالشللكل الللذي يعكللس النهج 
األصيل والمتللوارث للمملكة. ونوه بجهود 
وزيللر الداخليللة الفريق أول الشلليخ راشللد 
بن عبداهلل آل خليفللة، ومحافظ العاصمة 
الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، في 
التنسيق إلقامة الشعائر وإحياء المناسبات 
الدينية. وأكد الحاجي أن البحرين سللتظل 
منارة لتعدد المذاهللب واألديان ومضرب 
مثللل فللي التعايللش والتآلللف والمحبللة 

والمودة بين جميع مكونات الشعب.  فؤاد الحاجي



 ناصر بن حمد: »أسري« ارتقت 
باستثمارات النفط والغاز بما يتوافق ورؤية الملك

أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
رئي��س مجل��س إدارة الش��ركة القابضة للنفط 
والغاز، ع��ن تقديره للجهود البارزة التي تبذلها 
الش��ركة العربية لبناء وإصالح الس��فن »أسري« 
في تحقيق االرتقاء باس��تثمارات قطاعي النفط 
والغاز والذي يتوافق مع الرؤية الملكية السامية 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المف��دى، وتطلعات صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ج��اء ذلك، لدى اس��تقباله أمس، الش��يخ محمد 
ب��ن خليف��ة آل خليفة وزير النف��ط و مازن مطر 
الرئيس التنفيذي للشركة العربية لبناء وإصالح 

السفن »أسري«.
وأك��د س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حم��د آل خليفة 
أهمي��ة تفعيل دور قطاع النفط والغاز في دعم 

االقتص��اد الوطني تماش��يًا مع رؤي��ة المملكة 
االقتصادي��ة »2030«، مبين��ًا س��موه أن جهود 
ش��ركة أسري س��وف تحقق مزيدًا من المكاسب 

التي تصب في صالح هذيا القطاع الحيوي.
وبحث س��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليفة 
مع وزير النفط و م��ازن مطر، مختلف المواضيع 
االقتصادية واالس��تثمارية ذات العالقة بقطاع 
النفط والغاز، كما اس��تمع س��موه إلى الخطط 
والبرامج التي تسير عليها شركة أسري والهادفة 

إلى مواصلة االرتقاء بهذين القطاعين.
من جانبه، أعرب مازن مطر، عن شكره وتقديره 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على جهود 
س��موه المبذولة في هذا المجال، حيث إن وجود 
س��موه في قطاع النفط والغاز س��يثري الحركة 
االقتصادية في هذا المجال، متمنيًا لسموه كل 

التوفيق والنجاح.

سفير مصر يستعرض مهارات الدبلوماسي بـ»مجلس السفراء«
السادسة  الجلسة  أمس  عقدت 
السفراء«،  »مجلس  برنامج  من 
اإللكتروني  البث  تقنية  عبر 
تنظمه  وال�����ذي  ال���م���رئ���ي، 
آل  مبارك  بن  محمد  أكاديمية 
الدبلوماسية،  للدراسات  خليفة 
بمشاركة سفير جمهورية مصر 
مملكة  لدى  الشقيقة  العربية 
وسفير  شعبان،  ياسر  البحرين 
جمهورية  لدى  البحرين  مملكة 
الدائم  المندوب  العربية  مصر 
العربية  ال���دول  جامعة  ل��دى 

هشام الجودر.
التنفيذي  المدير  الجلسة  وأدار 
منيرة  الشيخة  د.  لألكاديمية 
آل خليفة،  بنت خليفة بن حمد 
ب��ح��ض��ور رؤس����اء ال��ق��ط��اع��ات 
ومديري اإلدارات بوزارة الخارجية 

ومنتسبيها.
وت���ط���رق ش��ع��ب��ان إل���ى أه��م 
يتحلى  أن  يجب  التي  المهارات 
كاالتصال،  الدبلوماسي  بها 
المعلومات،  واستيعاب  واللغة، 
مشيرًا  والتحليل،  والصياغة، 
الدبلوماسية  المهام  أبرز  إلى 
والتي  السفارة،  بها  تقوم  التي 
الثنائية  العالقات  رعاية  تشمل 
وتحديد  وتعزيزها،  وتطويرها 
تحقق  أن  يمكن  التي  العناصر 
للجانبين،  المضافة  القيمة 
وتقديم  المواطنين  ورع��اي��ة 

الخدمات القنصلية. 
تجربته  عن  السفير  وتحدث 
من  ع��دد  ف��ي  الدبلوماسية 
بناء  أهمية  إلى  منوهًا  ال��دول، 
في  الجهات  كافة  مع  العالقات 
في  واالندماج  االبتعاث،  دولة 
والسعي  المحلي،  المجتمع 
للتعلم المستمر من التحديات، 
ملء  أزم��ة  إلى  كذلك  متطرقًا 

وتشغيل سد النهضة.

بسفير  ال��ج��ودر  رح���ب  فيما 
ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة 
البحرين  مملكة  لدى  الشقيقة 
وبمشاركته في مجلس السفراء، 
للمدير  امتنانه  ع��ن  معربًا 
التنفيذي لألكاديمية على ه�ذه 
إلى  مشيرًا  الطيبة،  المبادرة 
المستمر  والتعاون  التكامل 
مملكة  س��ف��ارة  بين  وال��ب��ن��اء 
وسفارة  القاهرة  في  البحرين 

في  العربية  مصر  جمهورية 
المنامة.

مصر  جمهورية  سفير  ووج��ه 
الشكر  الشقيقة،  ال��ع��رب��ي��ة 
د.  الخارجية  وزير  إلى  والتقدير 
والمدير  الزياني،  عبداللطيف 
التنفيذي لألكاديمية على حسن 
مقدرًا  واالستضافة،  التنظيم 
الجهد الكبير في اإلعداد للقاءات 

مجلس السفراء.

البحرين تشارك في أسبوع المرور العربي بحمالت توعوية

تش�����ارك اإلدارة العام���ة للم���رور ال����دول العربي�����ة باحتف�����ال 
أس��بوع المرور العربي ال�38 تحت ش��عار »الحوادث ليست بمصير بل 
إهمال وتقصي��ر« بالقيام بحم��الت توع�وية ميدانية ونش��ر مقاطع 
فيدي���و ُتبث م��ن خ��الل موقع التواص��ل االجتماع���ي »إنس��تغرام« 

.TRAFFICBH@ عبر حسابها

وتركز الحملة على أهم الس��لوكات المرورية التي تش��غل السائقين 
عن الطريق، وتتس��بب في حوادث مرورية بسبب عدم االنتباه، ومنها 
اس��تخدام الهاتف في أثناء القيادة، وعدم االلتزام بالس��رعة المقررة 
للش��ارع، وتجاوز اإلشارة الحمراء، وأخطاء المشاة في أثناء العبور دون 

انتباه وإرباك الحركة المرورية والتسبب في الحوادث.

وأكدت اإلدارة العامة للمرور أهمية العمل المروري العربي المشترك 
واالس��تفادة م��ن تج��ارب ال��دول وطريق��ة تعاملها م��ع المتغيرات 
المروري��ة، ومواكبة أحدث ط��رق التوعية واس��تخدامات التكنولوجيا 
الحديثة ومواقع التواصل االجتماعي، وتفعيلها للشراكة المجتمعية 

من خالل الحمالت النوعية التي تقدمها الدول لمواطنيها.

 سفارة أمريكا في البحرين 
ترحب بالدعوة لزيارة سجن جو

قال��ت الس��فارة األمريكية في 
بي��ان تعليقًا على زيارة القائم 
الوالي��ات  س��فارة  بأعم��ال 
ل��دى  األمريكي��ة  المتح��دة 
مع  ناردي،  مارغري��ت  البحرين 
عدد من الس��فراء المعتمدين 
لدى مملكة البحرين إلى مركز 
في »جو«،  والتأهي��ل  اإلصالح 
بن��اء  االثني��ن،  األول،  أم��س 
على دعوة م��ن وزارة الداخلية 
الوالي��ات  س��فارة  »رحب��ت 

المتحدة في البحرين بزيارة سجن جو أمس. لدى الواليات المتحدة 
التزام طويل األمد بدعم حقوق اإلنسان وسيادة القانون وسنواصل 

العمل مع حكومة البحرين بشأن هذه القضايا«.

مارغريت ناردي

أبرزت جهود »الداخلية« في رعاية النزالء وحمايتهم

 »حقوقية الشورى«: زيارة السفراء 
لمركز »اإلصالح والتأهيل« تعزز مبدأ الشفافية

أكدت لجنة حقوق اإلنس��ان بمجلس الشورى، 
برئاس��ة أحم��د الح��داد، أن المب��ادرة الت��ي 
قامت بها وزارة الداخلية -مشكورًة- بتوجيه 
دع��وة لع��دٍد م��ن س��فراء ال��دول العربي��ة 
واألجنبية المعتمدين ل��دى المملكة، لزيارة 
مرك��ز اإلص��الح والتأهي��ل في »ج��و«، تعزز 
مب��دأ الش��فافية واالنفت��اح ال��ذي تلتزم به 
الوزارة في إنف��اذ القان��ون، وتطبيق معايير 
حقوق اإلنس��ان المعتم��دة، وتقديم الرعاية 
واالهتمام الكبيرين للنزالء في مركز اإلصالح 
والتأهي��ل، إلى جان��ب توفي��ر الحماية لهم، 
والمحافظة على صحتهم وس��المتهم ضمن 
اإلجراءات الوطني��ة للتصدي لفيروس كورونا 

)كوفيد 19(.
وفي بيان لها، أوضحت لجنة حقوق اإلنس��ان 
أنَّ الزي��ارة الت��ي ق��ام بها الس��فراء تعكس 

اإلنج��ازات الكبي��رة الت��ي تحققه��ا البحرين 
في منظوم��ة تطور وتعزيز حقوق اإلنس��ان، 
وتوضح مس��توى الخدمات المتقدمة وبرامج 
اإلص��الح والتأهي��ل التي تقدم للن��زالء وفق 
أنظم��ة ومعايير داخلي��ة ودولي��ة متطورة، 
مش��يرة إلى أنَّ هذه الزيارة ليست األولى من 
نوعها، حيث إن هناك العديد من المؤسسات 
الحقوقية المستقلة التي تحرص على مراقبة 
مراكز اإلصالح والتأهيل بالتعاون والتنسيق 
مع الجهات المعني��ة، وتلتقي بالنزالء، وذلك 
للتأكد من حصولهم عل��ى حقوقهم، وتوافر 

احتياجاتهم األساسية وفق القانون.
وأش��ادت اللجنة بالرعاية الصحية والخدمات 
العالجية التي توفرها اإلدارة العامة لإلصالح 
والتأهي��ل، لجمي��ع الن��زالء، مثمن��ة اللجن��ة 
الخطوة الرائدة الت��ي نفذتها اإلدارة بإعطاء 

التطعيم ض��د فيروس كورون��ا لجميع النزالء 
الذين سجلوا وأبدوا رغبتهم في أخذ التعطيم.
وأضاف��ت أنَّ العم��ل الدؤوب ال��ذي تقوم به 
بالواج��ب  االلت��زام  الداخلي��ة، يجس��د  وزارة 
الوطن��ي والعم��ل بما ج��اء ف��ي االتفاقيات 
بحق��وق  المعني��ة  الدولي��ة  والمعاه��دات 
اإلنس��ان، منوه��ة بالجهود الت��ي تقوم بها 
الداخلي��ة  وزي��ر  برئاس��ة  الداخلي��ة،  وزارة 
الفريق أول ركن الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل 
خليفة، للتوس��ع في تطبيق قانون العقوبات 
والتدابير البديلة، وزي��ادة أعداد المحكومين 
المس��تفيدين من القانون، معربة عن الفخر 
واالعت��زاز بالمس��اعي الحثيثة الت��ي تبذلها 
ال��وزارة لتطبي��ق نظام الس��جون المفتوحة، 
بما يجعل البحرين في ري��ادة الدول العربية 

المطبقة لهذا النظام.

 سفير ُعمان: »اإلصالح« 
يطبق البروتوكول العالجي 

الالزم لمواجهة »كورونا«

أك��د س��فير س��لطنة ُعم��ان ل��دى مملك��ة البحرين عميد الس��لك 
الدبلوماس��ي عب��داهلل المديلوي أنه في ظل الظروف االس��تثنائية 
للحد من انتش��ار جائحة كورونا أبدى القائمون على مركز اإلصالح 
والتأهي��ل في ج��و، مدى ما يولون��ه من اهتم��ام بتقديم خدمات 
الرعاي��ة الصحية والعالجية للنزالء، بتطبي��ق البروتوكول العالجي 

الالزم لمواجهة الجائحة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
ج��اء ذلك ل��دى زيارت��ه، برفقة عدد من الس��فراء لمرك��ز اإلصالح 
والتأهي��ل، بناًء على دعوة من وزارة الداخلية، حيث اطلع والس��فراء 
من وكي��ل وزارة الداخلية الش��يخ ناصر بن عبدالرحم��ن آل خليفة 
وعدد من المس��ؤولين في المركز، على آليات سير العمل بالمركز 
والواجب��ات المنوط��ة التي يؤديه��ا المركز وفق قانون مؤسس��ة 
اإلصالح والتأهيل وكذلك الخدمات والبرامج واألنشطة التي يقدمها 
المركز للنزالء من منطلق الحرص على تأهيل وإصالح النزالء. وأشاد 
المديل��وي بالجهود المبذول��ة من قب��ل وزارة الداخلية ممثلة في 
مركز اإلصالح والتأهيل في جو في تقديم الخدمات والرعاية للنزالء 
في المركز. كما تمت زي��ارة عدد من المباني، من ضمنها العيادة 
الطبي��ة، وت��م االطالع على عدد م��ن المراف��ق المخصصة لخدمة 
النزالء، حيث ثمن الس��فير دع��وة وزارة الداخلية والجهود المبذولة 
من قبل ال��وزارة لالرتق��اء بالخدمات والرعاية للنزالء، تماش��يًا مع 
المش��روع اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة ملك البالد المفدى.
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حميدان: توظيف 8322 حتى أبريل الماضي
سماهر سيف اليزل  «

كش��ف وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، أن إجمالي عدد من تم 
توظيفهم في 2021 حت��ى اليوم وصل إلى 8322 حيث تم توظيف 1765 خالل 
ش��هر يناير، الثلث منهم كان من قبل الوزارة، الفتًا إلى أن هذا المعدل نما في 
فبراير إلى 1937 وظيف��ة، بينما وصل في مارس إلى 2375، معتبرًا أنها أعداد 
مبش��رة، ومش��يرًا إلى انه في أبري��ل أغلقت الوزارة ب��اب التوظيف بعدد 2245 
عملي��ة توظيف موثقة، مما يعني أن حركة قوة االقتصاد وقدرة أصحاب العمل 

أضبحت تعود إلى معدالتها الطبيعية.
وأكد الوزير في رده على السؤال البرلماني للنائب أحمد السلوم أن الوزارة تسير 
في االتجاه الصحيح وتس��تهدف نوعية الوظائف، مشيرًا إلى التقدم النوعي في 
طبيعة الوظائف وإقبال الش��باب إلى وظائف البيع بالتجزئة، وأن برامج التدريب 
مدعومة بالكامل ويتم تخصيص مبالغ كبيرة لدعم 93 معهدًا في البحرين مع 

تطوير برامجهم لتواكب تطورات السوق واحتياجاته. 
وذكر أن البحرين نجحت في االحتفاظ بالقوى العاملة في سوق العمل واستقراره 
وخفض نس��ب التس��ريح في قوى العمل المواطنة واإلبقاء على قوة العمل في 
الس��وق، مبينًا أن الهدف الحالي هو العودة لنس��ب التوظيف المس��تهدفة في 

البرنامج الوطني للتوظيف، منوهًا إلى أن اقتصاد البحرين يش��هد نموًا والكثير 
من القطعات تعمل بشكل جيد وبها توليد لفرص عمل جديدة. 

وأوض��ح أن المب��ادرة األخيرة بتمدي��د فترة اإلعالن عن الوظائف الش��اغرة إلى 
ثالثة أسابيع سمحت للمتقدمين وأصحاب العمل بالحصول على األيدي العاملة 

الوطنية وأتاحت فرص توظيف أكبر للقوى العاملة الوطنية.

13 ألف مواطن مرشحون للحصول على وحدة ضمن »مزايا«.. الحمر:

نموذج جديد للوحدات السكنية 
قيد التنفيذ يراعي مالحظات »النواب«

مريم بوجيري «

كشف وزير اإلسكان باسم الحمر عن 
أن إجمالي عدد الخدمات اإلسكانية 
التي تم تقديمها من قبل الحكومة 
حت��ى اآلن بلغت 150 أل��ف خدمة، 
في حين يق��در إجمالي المبالغ التي 
ضخت في تلك المشاريع 4 مليارات 
دينار مع األخذ باالعتب��ار الميزانية 
المح��ددة ضم��ن مش��روع التنمية 

الخليجي.
وأك��د أن الحاصلي��ن عل��ى موافقة 
ال��وزارة والمرش��حين للحصول على 
وحدة س��كنية تابعة لمشروع مزايا 
اإلس��كاني بلغ��وا 13 أل��ف مواطن، 
منهم 2% من المتقدمين فقط من 
وصل لسقف الراتب المقدر بشروط 
التق��دم للبرنامج البالغ 1200 دينار 

من الحاصلين على الخدمة.
ج��اء ذل��ك ف��ي رده عل��ى مداخالت 
أعض��اء مجلس الن��واب، ف��ي أثناء 
التحقي��ق  لجن��ة  تقري��ر  مناقش��ة 
البرلماني��ة بش��أن اإلس��كان، حيث 
أكد أن الوزارة طورت نموذجًا جديدًا 
للوحدات السكنية قيد التنفيذ بأحد 
المش��اريع، بن��اًء عل��ى المالحظات 
التي تقدم بها النواب بش��أن حجم 
الوحدات الس��كنية، داعيًا إياهم إلى 
االطالع عل��ى النموذج المذكور عند 

جهوزيته.
ون��وه الوزي��ر إل��ى أن كثي��رًا م��ن 
اعتبارات  له��ا  القديم��ة  الطلب��ات 
إعطاؤه��ا  وت��م  خاص��ة،  وظ��روف 
األولوي��ة للح��د من الطلب��ات على 
لتحقي��ق هدف  واالتج��اه  القوائ��م 

إعادة الوضع إلى طبيعته.

وأوض��ح أن الوزارة س��لمت وحدات 
سكنية إلى أصحاب الطلبات ما بين 
1998 و2000 م��ا يقارب 97% منها 
وتبقى 7% ف��ي إجراءات التخصيص 
واس��تالم الوحدات، مبينًا أنه ليس 
هناك »أوامر من فوق« حول مشروع 
البحير اإلسكاني الذي سيتم توزيعه 

بحسب المحافظة ووفقًا للنظام.
ولف��ت إل��ى أن ال��وزارة حرصت في 
ردودها عل��ى لجن��ة التحقيق، على 
التوضي��ح ب��كل ش��فافية تفاصيل 
كيفي��ة توزيع الخدمات اإلس��كانية 
وتحديدًا في المدن، مش��يرًا إلى أن 
ضاحية الرملي تن��درج تحت المدن 
اإلس��كانية وت��م تطبي��ق المعايير 
الت��ي  التوزي��ع  ف��ي  والمقايي��س 
تنطبق على المدن، أما بالنسبة إلى 
مدينة شرق الحد فخصصت لألهالي 
بنس��بة 14% و68% ألهالي المحرق 

و18% ألهالي العاصمة.
إل��ى  عملن��ا  ف��ي  »ننظ��ر  وق��ال: 
المالية  عنصرين األول االس��تدامة 
واألجيال المقبل��ة، كما يتم أخذهم 

بعي��ن االعتبار في ط��رح المبادرات 
والحل��ول«، مبين��ًا أن ال��وزارة له��ا 
إس��تراتيجية واضح��ة من��ذ انطالق 
بناء الم��دن الجديدة والتوس��ع في 
العمل مع القطاع الخاص من خالل 
حصيلتهم��ا  تج��اوزت  مش��روعين 
7900 وحدة س��كنية، استفاد منها 
7800 مواط��ن حت��ى اآلن ضم��ن 

برنامج مزايا اإلسكاني.
واعتب��ر الحم��ر أن البحرين صاحبة 
قصة نجاح في الملف اإلسكاني منذ 
عام 1964، حيث وصلت الوزارة وفق 
برنامج عم��ل الحكوم��ة األخير إلى 
نحو 49% حتى اآلن، مبينًا أنه خالل 
ال�8 سنوات القادمة ستتجاوز نسبة 

الصرف للوزارة %95.
وع��ن اإلس��تراتيجية المس��تقبلية 
للوزارة أكد أنها س��تكون محصورة 
في توفير الس��كن بش��كل متسارع 
للمواطنين والعمل على تطوير حزم 
من الخدم��ات مع ضم��ان جودتها 
واس��تدامتها، وتعمل ال��وزارة على 
تحديث المخط��ط الهيكلي كل 10 

سنوات.
لجن��ة  أن توصي��ات  الحم��ر  وأك��د 
التحقي��ق البرلمانية س��تكون محل 
اهتم��ام م��ن قب��ل ال��وزارة، إل��ى 
جان��ب تأكي��د مبدأ المس��اواة بين 
المواطني��ن أمام القان��ون كركيزة 
أساسية في تعامل الوزارة، موضحًا 
أن م��ا تقوم ب��ه ال��وزارة من خالل 
معايير متفاوتة ال يعد إخالاًل بذلك 
المبدأ، فمعي��ار األقدمية هو معيار 

أساسي لطبيعة العمل.
وفيم��ا يتعل��ق بمش��روع ش��ريط 
العمارات الس��كنية ف��ي محافظات 
المملك��ة ال��ذي ت��م اإلع��الن عنه 
مؤخ��رًا، أك��د أن��ه يحظ��ى بأهمية 
قصوى لل��وزارة ويت��م العمل جديًا 
األولي��ة  المخطط��ات  خ��الل  م��ن 
الس��تبدالها بش��ريط حديث شامل 
منها ش��ريط الشقق الس��كنية في 
مدينة عيس��ى، وجمي��ع مواقع تلك 
الش��قق تمت��از باألهمي��ة، ويت��م 
العمل مع الجهات المعنية لتنسيق 
وصول الخدمات الحديثة وارتباطها 

بالمجمع السكني.
وقال:»لدينا معوقات حتى اآلن في 
هذه المس��ألة وخصوصًا أن الفكرة 
تعود ل�7 أع��وام، وهناك صعوبات 
تكم��ن في إص��رار بع��ض األهالي 
عل��ى ع��دم االنتق��ال م��ن منطقة 
سكنهم إلى منطقة أخرى لإلسكان 
توفرها ما أدى إلى تأخير المش��روع 
بدرجة كبيرة ويتم العمل بجد حاليًا 
لالس��تثمار في هذه المواقع لتكون 
متاحة بش��كل عصري وبمواصفات 
عالية وتحتوي على جميع الخدمات 

الالزمة«.

ضمن مشروع محال من الحكومة إلى »النواب«

األفضلية للبحريني في »الخاص«
وتغريم المخالفين 20 ألف دينار

ياسمينا صالح «

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون ينص على أن »يضاف 
إلى قانون العمل ف��ي القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم 36 مادتان 

جديدتان برقم 9 مكررًا و183 مكررًا«.
وبين��ت الحكومة أن المادة 9 تنص عل��ى: »مراعاة أحكام هذا القانون، 
ويجب عل��ى كل صاحب عم��ل الرجوع إل��ى الوزارة ومراجعة الكش��وف 
الخاص��ة بالباحثين عن العمل، وعليه أن يراع��ي عند توظيف أي عامل 
وج��وب منح األفضلي��ة للبحريني أواًل مت��ى ما وج��د وكان صالحًا ألداء 
العمل الخاص الذي يس��تخدم فيه، وتنص الم��ادة 183 مكررًا على أن 

يعاق��ب بالغرام��ة التي ال تقل ع��ن 5 آالف دينار وال تزي��د عن 20 ألف 
دين��ار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف حكم المادة 9 مكررًا من هذا 

القانون«.
ورأت الحكومة عدم دستورية مشروع القانون فيما تضمنه من معاقبة 
صاح��ب العم��ل جنائي��ًا، ح��ال مخالفته نص الم��ادة 9 مك��ررًا وحرية 
التعاقد من قبيل الحريات الشخصية التي كفلها الدستور بحكم المادة 
31، وتش��ير إلى أن عقد العمل من العقود الرضائية التي تتجلى فيها 
حرية التعاقد بين صاح��ب العمل والعامل، ويتعهد العامل بمقتضاه 
بأن يؤدي عماًل معينًا لصاحب العمل تحت إدارته أو إش��رافه لقاء أجر، 
ويعتبر العقد محدد المدة إذا أبرم لمدة محددة أو إلنجاز عمل معين«.

 مشروع قانون لتحقيق 
التكافؤ والتوازن بين الجنسين

ياسمينا صالح «

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مش��روع قانون ينص على 
اس��تبدال الفق��رة »ب« من الم��ادة 6 من المرس��وم بقانون 
رقم 39 بش��أن الميزانية العامة، ب��أن يكون نظام التخطيط 
المالي وتحليل البرامج الرئيس��ة والمشاريع مبنيًا على تحديد 
احتياج��ات مختلف الفئات العمرية المجتمعية، وتحقيق مبدأ 
تكاف��ؤ الفرص والتوازن بين الجنس��ين، بينم��ا جاءت المادة 

الثانية تنفيذية.
وذكرت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى ضرورة العمل 
على تطوير سياسات ومعايير تخطيط الميزانية العامة للدولة 
بم��ا يراعي ويأخذ في عين االعتبار متطلبات النوع االجتماعي 
»الرج��ل، والمرأة«، إل��ى جانب الفئ��ات االجتماعي��ة األخرى 
»الش��باب، واألطفال، والمس��نين، وذوي اإلعاق��ة«، بما يلبي 
احتياجاتهم طيلة عمر دورة الميزانية، فضاًل على أن التعديل 
المقت��رح يع��د جزءًا م��ن المحور التش��ريعي لإلس��تراتيجية 
الوطني��ة للنه��وض بالم��رأة البحرينية في مرحلته��ا الثالثة 
2019-2022 الت��ي تهدف لتطوير التش��ريعات الوطنية بما 
يضمن س��د الفجوات التش��ريعية في القضاي��ا ذات األولوية 

للمرأة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين.

 الرئاسة: ال تتكلمي قبل 
أن آذن لِك.. وعبداألمير ترد: 
أسلوبك معي غير مقبول

مريم بوجيري «

ارتفعت نقاط النظام قبل االنتهاء من مناقشة مجلس النواب 
تقري��ر لجنة التحقي��ق البرلمانية حول اإلس��كان، حيث منحت 
الرئاسة الكلمة للنائب يوسف زينل بعد أن تعارض اسمه مع 
النائب زينب عبداألمير التي طلبت نقطة النظام حينها وبدأت 
المداخلة، لتتدخل رئيس��ة المجلس فوزية زينل وتطلب منها 
احترام اللوائ��ح وعدم البدء بالحديث قب��ل أن تأذن لها وفقًا 

للقانون.
بعدها ردت عبداالمير بقوله��ا: »أتمنى أن تحترميني كنائب 
ممثل للش��عب مث��ل احترامي لك كرئيس��ة للمجلس، وأنا ال 
أتحمل أخطاء تقنية المعلومات الذين أعطوني نقطة النظام 
قب��ل أن تس��محي بها ولم آخذه��ا عنوة، ولذلك ف��إن احترام 
اللوائ��ح يوج��ه إلى من أعطان��ي الكلمة وأس��لوبك معي غير 

مقبول«.

بعد رفع 36 توصية إلى الحكومة.. »النواب«:

 األقدمية شرط لتوزيع الوحدات السكنية
رف��ع مجل��س الن��واب إل��ى الحكوم��ة 35 توصي��ة 
بع��د االنته��اء من مناقش��ة تقرير لجن��ة التحقيق 
البرلمانية حول اإلس��كان، في حي��ن وافق المجلس 
عل��ى رف��ع توصي��ة إضافية بع��د أن ص��وت عليها 

المجلس تتعل��ق بالطلب م��ن الحكومة تخصيص 
مزيد من األراضي للمشاريع اإلسكانية بعد عرضها 
على المجلس وإضافتها خالل الجلسة. وكان غالبية 
الن��واب اتفقوا عل��ى أهمية األخذ باالعتب��ار معيار 

األقدمية في توزيع الوحدات الس��كنية بالمش��اريع 
اإلس��كانية، إلى جانب توفير حلول إسكانية جديدة 
تس��هم ف��ي تقلي��ص فت��رة االنتظ��ار والنظر في 

االشتراطات الخاصة ببرنامج مزايا اإلسكاني.

اقتراحات مستعجلة

تكثيف الحمالت التفتيشية على المسالخ العشوائية

تبني وزارة شؤون الشباب والرياضة سداد ديون أندية الشركات والمؤسسات

 مجلس أعلى للدراسات الطبية
 لالرتقاء بالخدمات الصحية

ياسمينا صالح «

أحال��ت الحكومة إلى النواب مش��روع قانون إلنش��اء المجلس 
األعلى للدراس��ات الطبية، الذي يهدف إلى تحس��ين الخدمات 
الطبية ف��ي المملكة عن طريق توفير اإلعداد الفني والعملي 
والعلم��ي لخريج��ي الطب الذي��ن يعانون من ش��ح الوظائف 

الطبية.
وتن��ص المادة )2( على »ُينش��أ في المملكة مجلس يس��مى 
المجلس األعلى للدراسات الطبية ويكون مقره مدينة المنامة، 
ويتمتع بالش��خصية القانونية االعتبارية المستقلة استقالاًل 
ماليًا وإداري��ًا ويمارس مهام��ه بحرية وحيادية واس��تقاللية 

تامة، ويخضع لرقابة الوزير«.
ويه��دف المجل��س إل��ى رف��ع المس��توى العلم��ي والعمل��ي 
لألطب��اء في مختلف الفروع الطبية بالتعاون مع المؤسس��ات 
التعليمي��ة المعنية بجميع الوس��ائل المناس��بة بما في ذلك 
وض��ع مواصفات التدريب المعترف به في أثناء إعداد الطبيب 
العام أو االختصاصي أو االستش��اري ف��ي مختلف فروع الطب 
وط��ب األس��نان داخل المملك��ة وخارجها، ومراجعته��ا دوريًا 
لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي ومراقبة االحتفاظ 

بمستوى التدريب المقرر.
ويك��ون للمجلس أمانة عامة تتألف م��ن األمين العام وجهاز 
تنفيذي يعي��ن العاملون فيه بقرار من رئي��س المجلس بناًء 
على اقتراح األمين العام، ويتولى األمين العام اإلش��راف على 
تس��يير أعمال المجلس اإلداري��ة والمالية ويكون أمينًا لس��ر 

المجلس.

الحكومة تحيل إلى »النواب« 
مشروعًا لتحقيق التوازن بين 

العامل وصاحب العمل
ياسمينا صالح «

أحال��ت الحكوم��ة إلى مجلس النواب مش��روع قان��ون تضمنت 
المادة األولى من��ه، إضافة فقرة ثانية إلى البند »أ« من المادة 
99 من قانون العمل في القطاع األهلي، للمساهمة في تقديم 
الخدم��ات للمواطنين بانتظ��ام، والحيلول��ة دون عرقلة بعض 
قطاع��ات األعم��ال التي يصع��ب فيه��ا توفير العام��ل البديل 
المؤه��ل بمجرد انته��اء عقد العم��ل بناًء على طل��ب العامل، 
وتحقيق الت��وازن في العالقة بين العام��ل وصاحب العمل من 
خالل من��ح صاحب العم��ل باالتفاق م��ع العامل مدة مناس��بة 
لغاي��ات توفي��ر بدي��ل إذا ما عب��ر العامل عن رغبت��ه في إنهاء 
عق��د العمل، باإلضافة إلى الحفاظ على االس��تثمار في مختلف 

القطاعات االقتصادية.
وعل��ى الرغم من أن الحكوم��ة دعت مجلس الش��ورى إلى إعادة 
النظر في مش��روع القانون فإنها بينت أنه »يجوز لكل من طرفي 
العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف اآلخر قبل اإلنهاء ب�30 يومًا على 
األق��ل، ويظل العمل قائم��ًا خالل مهلة اإلخط��ار ويلتزم طرفاه 
بتنفيذ جميع االلتزامات الناش��ئة عنه، وإذا كان إنهاء العقد من 
قب��ل صاحب العمل جاز االتفاق عل��ى أن تزيد مهلة اإلخطار عن 

30 يومًا، ما يحقق التوازن بين العمل وصاحب العمل.
في حين أجازت الفقرة الثانية من ذات البند ألصحاب العمل، إذا 
أنهى العقد، أن يتفق مع العامل على أن تزيد مهلة اإلخطار عن 
30 يومًا، وهو ما يحقق إلى حد ما المقصود والهدف من مشروع 

القانون الماثل.
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ضمن برنامج الوعي السياسي 3 الذي ينظمه »التنمية السياسية«

العبداهلل: البحث العلمي يحظى بمكانٍة ُمتقدمٍة في البحرين
البحري��ن  لمرك��ز  التنفي��ذي  المدي��ر  أك��د 
للدراس��ات االس��تراتيجية والدولية والطاقة 
»دراسات« الدكتور حمد إبراهيم العبداهلل أن 
اإلنجازات التي حققها المركز ينس��ب الفضل 
فيه��ا إل��ى الُمناخ الفك��ري الُحر الذي أرس��ى 
دعائم��ه حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل البالد المفدى، 
مسنودًا بصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، بضرورة تعزيز المعرفة القائمة على 

أسٍس ومناهج علميٍة وعملية.
وجاء ذلك خالل محاضرة له بعنوان: »البحوث 
والدراسات أس��اس التنمية الشاملة«، ضمن 
فعاليات النس��خة الثالثة م��ن برنامج الوعي 
السياس��ي ال��ذي ينظم��ه معه��د البحري��ن 
للتنمية السياس��ية عن طري��ق االتصال عن 

ُبعد مساء االثنين 3مايو 2021م.   
وق��ال الدكتور العب��داهلل إن مرك��ز البحرين 
للدراس��ات االس��تراتيجية والدولية والطاقة 
»دراس��ات« ُيع��ُد أح��د ثم��ار رعاي��ة حضرة 
صاحب الجالل��ة عاهل الب��الد المفدى، حيث 
أطلق جاللته إش��ارة الب��دِء، وأعطى ُمباركتُه 

السامية، لتأس��يس المركز في عام 2009م، 
كي ُيس��هَم في دعم صناعِة القرار، وتعميق 
الُمكتسبات الوطنية، ويكون لبنًة إضافيًة في 
بناِء صرِح بحرين الُمس��تقبل، كتعبيٍر واضٍح 
لم��ا يحظى به البح��ُث العلم��ُي واألكاديمي 
في مملك��ِة البحرين م��ن مكان��ٍة ُمتقدمة، 
واهتم��اٍم وعناي��ٍة فائق��ٍة من ل��دن حضرة 

صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى.
منج��زات  العب��داهلل  الدكت��ور  واس��تعرض 
مركز »دراس��ات« التي ش��ملت إصدار الكتب 
الدوري��ة، والتقارير  والدراس��ات واإلصدارات 
البحثي��ة الرصين��ة بم��ا يوائ��م التط��ورات 
المحلي��ة واإلقليمي��ة وم��ا يخ��دم المصالح 
العلي��ا لمملك��ة البحري��ن، وهو م��ا عزز من 

مكانِة وُسمعِة مركز »دراسات« عالميًا وفقًا 
للتصني��ف الس��نوي العالمي لمراك��ز الفكر 
والدراس��ات العالمي��ة الص��ادر ع��ن جامعة 
بنسلفانيا األمريكية، وتبوء مركز »دراسات« 
المرتب��ة )23( ع��ام 2020م، ُمح��رزًا تقدمًا 
مق��داره )19( مرتب��ًة خ��الل عامي��ن، وذلك 
ضمن التنافس مع أكثر من 500 مركز بحثي 
وفك��ري على الُمس��توى اإلقليمي، كما تقدم 
المركز على ُمس��توى منطقِة الخليج العربي 
م��ن المرتبة )11( ع��ام 2018م إلى المرتبة 

)7( عام 2020م. 
وأض��اف الدكت��ور  العب��داهلل إن دول العالم 
أولت اهتمامًا كبيرًا بمراكز الدراسات، خاصًة 
إب��ان العق��ود األخي��رة ليس فق��ط لكونها 
»خزانات للفكر«، التي يزيد عددها اليوم عن 
7 آالف مرك��ز في ُمختل��ِف دوِل العالم، وإنما 
بس��بب دورها الحيوي في دع��م صانع القرار 
بالرأي والمشورِة والتحليِل الرصين للتحديات 
وكيفي��ة مواجهته��ا، بل أن بعض��ًا من تلك 
المراك��ز قد َخطت خطواٍت أكثَر تقدمًا عندما 
أول��ت اهتمام��ًا بالدراس��ات االس��تراتيجية 
وجوهره��ا الرب��ط بين األحداث م��ن منظوٍر 

عمي��ٍق به��دف تحدي��د اآلث��ار الت��ي ُيمكُن 
أن ُترتبه��ا التح��والت اإلقليمي��ة والعالمية 
على أم��ن ومصالح الدول وكذلك الدراس��ات 
وتتضم��ن  االستش��رافية،  أو  الُمس��تقبلية 
وضع سيناريوهات ُمستقبليٍة لتحوالٍت ُكبرى 

ُمتوقعٍة وكيفيِة التعامِل معها.
وأوض��ح المدير التنفيذي لمركز »دراس��ات« 
أن البحري��ن ُتقدُم نموذج��ًا فريدًا ُيحتذى به 
في التس��امِح والتعايِش بي��ن األديان، وهي 
تجربٌة تس��تحُق الترويج له��ا، وتعريف كافة 
دول العال��م به��ا وهي ُمهم��ٌة تضطلع بها 
مراكز الدراسات والمؤسس��ات الُمماثلِة لها 

بشكٍل علمٍي ومنهجي.
جدير بالذكر أن المحاضرة الثالثة من برنامج 
الوع��ي السياس��ي س��تقام بتاري��خ 18 مايو 
المقب��ل بمحاضرة ح��ول »دور االقتصاد في 
دع��م العملية التنموي��ة«، ويقدمها الوكيل 
المساعد للشؤون االقتصادية بوزارة المالية 
واالقتص��اد الوطني نور علي الخليف، حيث إن 
باب المش��اركة ال يزال متاح��ًا للجمهور عبر 
التس��جيل على الموق��ع اإللكتروني للمعهد 

.)bipd.org(

 جامعة البحرين تتأهل للمرحلة الثانية 
من مسابقة إنجاز البحرين بأربعة فرق

تأهل��ت أربعة فرق م��ن طلبة جامعة 
البحرين للمرحلة الثانية في المسابقة 
الوطني��ة لبرنام��ج »الش��ركة« ال��ذي 
تنظم��ه مؤسس��ة »إنج��از البحرين« 
لفئة الجامعات لعامي 2021/2020. 
وأوضحت مديرة مركز حاضنة األعمال 
بجامعة البحرين الدكتورة إسراء أحمد 
ولي، أن الجامعة ش��اركت بعدة فرق 
في مس��ابقة »الش��ركة« في نسختها 
الثالثة عش��رة، وتأهل��ت منها أربعة 
فرق للمرحلة الثانية، التي شارك فيها 
11 فريقًا من ع��دد من الجامعات في 

المملكة.
ويعتب��ر برنامج »الش��ركة« من أكبر 
البرام��ج الت��ي تقوم عليها مؤسس��ة 
إنج��از البحرين، إذ تتيح للمش��اركين 
إنشاء ش��ركاتهم الخاصة، عبر خوض 
تجرب��ة فعلي��ة في إنش��اء الش��ركات 
االقتصادية منذ مراحلها التأسيس��ية 
األولى بدءًا من اختيار فكرة للمشروع 

الهوي��ة  م��رورًا بتصمي��م  التج��اري، 
التجارية، وانته��اًء بالمراحل النهائية 
والترويج  المش��روع، كالتس��ويق  من 
للش��ركة. وتق��ام المس��ابقة بش��كل 
س��نوي عل��ى مس��تويين: األول عل��ى 
الثانوية،  الم��دارس  مس��توى طلب��ة 
والثاني على مس��توى طلبة الجامعات 

في المملكة.
والمتأهل��ة  الفائ��زة  الف��رق  وم��ن 
للمرحلة الثانية، فريق »دواء« المؤلف 
م��ن: مدي��ر الفري��ق الطال��ب أحم��د 
محمد حس��ن، وكل م��ن الطلبة عمار 
ط��ارق )المالي��ة(، علي حس��ين محمد 
)تقني��ة المعلومات والتطوير(، ورهف 
مع��ن يوس��ف )التس��ويق والعالقات 
العام��ة(، ومنة اهلل ولي��د، وخليل علي 
عبدالحمي��د  وش��يرين  )المبيع��ات(، 

)الموارد البشرية(.
وتقوم فكرة مشروع »دواء« على إنشاء 
الذكي��ة، كمنصة  للهوات��ف  تطبي��ق 
إلكتروني��ة يربط المرضى بالصيادلة 
المملكة. ويس��عى  والصيدلي��ات في 
الفري��ق لتطوي��ر الفك��رة لتمكنه��م 
من مالحظة حال��ة الخدمات الدوائية 
المقدم��ة في صيدليات المؤسس��ات 
الصحي��ة الحكومي��ة منه��ا والخاصة، 
لدراسة س��بل تسهيل تزويد المرضى 

في المملكة باألدوية التي يحتاجونها 
على وجه الس��رعة، من أقرب صيدلية 
لموقع المريض أو مستخدم التطبيق.

كما يس��عى فري��ق »دواء« إلى إضافة 
ميزة تصوير المس��تحضر الدوائي، أو 
الوصفة الطبي��ة، أو المكمل الغذائي 
أو الجه��از الطبي لتوفي��ره للمرضى. 
على أن يتم تطوي��ر التطبيق إلضافة 
ميزة الدفع وتوصيل الدواء لمستخدم 

التطبيق.
وأكد فريق »دواء« مساهمة التطبيق 
ف��ي ح��ل بع��ض مش��اكل المرضى، 
م��ن خالل توفي��ر الوق��ت والجهد في 
الحصول على المس��تحضر الدوائي أو 
الجهاز الطبي، وعل��ى وجه الخصوص 
للمرض��ى م��ن ذوي الهم��م، وكب��ار 
الس��ن. ناهيك عن أهميته وخصوصًا 
في الوضع الراهن في مواجهة تفشي 
جائحة كورونا )كوفيد�19( عبر تحقيق 

التباعد االجتماعي. 

د. إسراء ولي

 تدشين مركز مصادر تعلم 
افتراضي لطالب إعدادية الميثاق

دش��نت مدرس��ة الميثاق الوطن��ي اإلعدادية للبنين مش��روع مركز 
مصادر التعل��م االفتراضي والمتمثل في المكتبة الرقمية ومكتبة 
ال��دروس االفتراضي��ة، وذلك أخذًا بمب��دأ مس��اندة ودعم الطالب 
ف��ي التعلم عن ُبعد في ظل جائحة كورون��ا، وتوفير الدروس لهم 
مس��جلة في مكان واحد، وتش��جيعهم على االس��تمرار في القراءة، 

لزيادة المكتسبات المعرفية.  
وق��ال أخصائ��ي مصادر التعلم علي س��لمان عبدالوه��اب: »نبعت 
فكرة مش��روع المكتبة الرقمية ومكتبة ال��دروس االفتراضية من 
منطلق رغبة مركز مصادر التعلم بالمدرس��ة في اس��تمرار تقديم 
خدمات��ه في ظل جائحة كورونا، ولالس��تفادة من األجهزة والمواد 
والتحديث��ات التي توفرها وزارة التربية والتعليم، والتي س��اهمت 
بش��كل مباشر في تقديم المشروع بكل يس��ر وسهولة، وأيضًا في 
إطار توجيهات الوزارة لمواكبة المس��تجدات الرقمية، ويأتي إعداد 
هذه المكتبة تعزي��زًا لقيم المواطنة والش��عور باالنتماء، وتنميًة 

للثروة اللغوية والمعرفية والفكرية لديهم«. 
وتتكون المكتبة من عدد من األقس��ام وهي: الدروس االفتراضية 
الت��ي يقدمه��ا المعلمون، أما القس��م اآلخر فيضم ال��دروس التي 

يبثها المعلمون مسجلة بالفيديو.

59٪ معدل اإلشغال والتعامل بكفاءة ومرونة عاليتين مع المستجدات

 تنفيذًا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء.. 
افتتاح وحدة لعالج »كورونا« بـ»السلمانية«

افتتح رئي��س المجلس األعلى للصحة رئيس 
الفري��ق الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د بن 
عبداهلل آل خليفة أمس، وحدة متكاملة لعالج 
الحاالت القائمة لفيروس كورونا )كوفيد19( 
في مجمع الس��لمانية الطبي، ت��دار من قبل 
إدارة المستش��فيات الحكومية، بحضور عدد 
م��ن أعضاء الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفي��روس كورونا والمس��ؤولين ف��ي القطاع 

الصحي.
وثمن رئي��س المجلس األعلى للصحة الدعم 
المتواصل م��ن لدن حضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
الب��الد المف��دى، وصاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء في توفير كافة الموارد 

واإلمكانات لمواجهة هذه الجائحة.
وأكد الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة 
خ��الل جولت��ه التفقدي��ة أّن افتت��اح هذه 
الوح��دة المتكاملة يأتي في س��ياق تنفيذ 
أم��ر صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على 
الطاقة االس��تيعابية للع��زل والعالج التي 
تؤمن الخدمات المطلوبة للجميع في كافة 
مراح��ل التعامل مع الفي��روس، وذلك في 
إطار الجهود الوطنية التي يقودها س��موه 

للتص��دي لفيروس كورون��ا والمتمثلة في 
التخطي��ط المس��بق لمراح��ل التعامل مع 
الفي��روس ومواصل��ة العمل عل��ى تأمين 

الطاقة االستيعابية بشكل مستمر.
وقال: »تبلغ حاليًا نس��بة اإلشغال 59% وهي 
نسبة مطمئنة بأننا لدينا متطلبات التعامل 
مع الفي��روس من حيث الفح��ص والعالج«، 
مؤك��دًا أن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا يعمل بمنهجي��ة واضحة 

وخطة متكاملة تماشيًا مع الجهود الوطنية 
للتصدي للفيروس، للتعامل بكفاءة ومرونة 
عاليتي��ن م��ع كاف��ة المس��تجدات وفق كل 
مرحل��ة م��ن مراحل انتش��ار الفي��روس بما 
فيها تعزيز زيادة الطاقة االس��تيعابية عند 

الحاجة.
وش��دد الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة 
على أّن البحرين س��تواصل جهودها الحثيثة 
عل��ى كاف��ة المس��تويات م��ن خ��الل توفير 

كافة اإلمكانات والموارد البش��رية المؤهلة 
وتش��ييد المنش��آت الطبية الالزم��ة لتحقيق 
الهدف المنشود الذي نتطلع إليه جميعًا وهو 
الحد من انتش��ار ه��ذا الفي��روس بعون اهلل 

سبحانه وتكاتف جهود الجميع.
بكاف��ة  المجه��زة  الوح��دة  ه��ذه  وتأت��ي 
والمس��اندة  والطبية  البش��رية  التجهي��زات 
ضم��ن سلس��لة متكامل��ة من مراك��ز الحجر 
الصح��ي االحت��رازي ومراكز الع��زل والعالج، 

وبالتوازي م��ع الفحص المكث��ف الذي تقوم 
به وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، 
وكذلك الحملة الوطنية للتطعيم التي حققت 

مؤشرات ممتازة على مستوى االستجابة.
للصح��ة:  األعل��ى  المجل��س  رئي��س  وق��ال 
»إّن انضم��ام ه��ذه الوحدة لش��بكة الرعاية 
المخصصة للحاالت القائم��ة، يأتي في إطار 
الجه��ود المتواصل��ة للبحرين ف��ي الحد من 
انتشار الفيروس، حيث يعمل الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق أس��س 
مدروس��ة ومنظومة متكاملة لتعزيز الصحة 
والس��المة للمواطن والمقيم ف��ي المملكة، 
ومس��تجدات  المس��تمر  التقيي��م  وبحس��ب 

ومتطلبات كل مرحلة«.
ونوه بجه��ود الفرق الطبية والمس��اندة في 
كافة مراكز العزل والعالج والتي تسجل قصة 
نجاح وطني��ة نفتخر بها جميعًا للحفاظ على 

الصحة العامة في المملكة.
وشارك في افتتاح الوحدة رئيس مجلس أمناء 
المستش��فيات الحكومية الش��يخ هش��ام بن 
عبدالعزيز آل خليفة، واألمين العام للمجلس 
األعل��ى للصحة إبراهي��م النواخذة، والرئيس 
التنفيذي للمستش��فيات الحكومية د. أحمد 
األنصاري، والرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية 
الصحي��ة األولية د. جليلة الس��يد، وعدد من 

المسؤولين والقائمين على الوحدة.
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^قالــت وكيــل وزارة الصناعــة والتجارة والســياحة إيمان الدوســري إن المخزون 
اإلستراتيجي الغذائي هو موضوع مهم جدا في ملف األمن الغذائي، الذي صدر بشأنه 
أمر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكليف الوزارة للعمل مع القطاع الخاص 
لتأمين مخزون غذائي إستراتيجي ال يقل عن 6 أشهر؛ نظرا للظروف االستثنائية بفعل 

انتشار جائحة “كوفيد 19”.

وأشارت إلى أن الوزارة نفذت هذا التكليف 
والتنســـيق  بالتعـــاون  قياســـية  فتـــرة  فـــي 
مـــع القطاع الخـــاص، إذ صدر األمـــر بنهاية 
شـــهر مـــارس، وبعد أســـبوع اجتمـــع الوزير 
مع ممثلـــي القطاع الخـــاص وعرض عليهم 
متطلبـــات المشـــروع والبـــدء فـــي اســـتالم 
العروض المقدمة من قبلهم وتم تخصيص 
ميزانيـــة المشـــروع، إذ تـــم بنهايـــة الشـــهر 
توقيـــع عقـــود التوريد والتخزين لـ 6 أشـــهر 
مـــع شـــركات غذائيـــة عـــدة وبـــدأت عمليـــة 

التوريد.
ولفتـــت إلـــى أن نجـــاح تلـــك الخطـــة دفـــع 
قبـــل  مـــن  دائمـــة  كخطـــة  اعتمادهـــا  إلـــى 
اللجنة التنســـيقية؛ للحفـــاظ على المخزون 
اإلســـتراتيجي الغذائي في البحرين لمدة 6 

أشهر في جميع الظروف.
وذكـــرت أن الفريـــق المشـــرف علـــى تنفيـــذ 
التكليـــف بإعداد دراســـة تفصيلية تضمنت 
األساســـية  الغذائيـــة  األصنـــاف  تحديـــد 
المطلوبة التي تستوجب تأمينها في جميع 

حاالت الطوارئ وبحســـب برنامج األغذية 
العالمـــي التابع لمنظمة األمم المتحدة، وتم 
بذلـــك رصـــد المخـــزون المتوافـــر وكميـــات 
لحصـــر  غذائـــي؛  صنـــف  لـــكل  االســـتهالك 
الكميات المطلوب استيرادها لتغطية فترة 

ال تقل عن 6 أشهر.
وقالـــت إن الحكومـــة ممثلة بـــوزارة المالية 
مـــع وزارة  بالتعـــاون  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
الصناعـــة والتجـــارة قامـــت بإبـــرام عقـــود 
التوريد مع جميع الشـــركات المشـــاركة في 
باالعتمـــاد  فخـــورة  والبحريـــن  المشـــروع، 
على القطـــاع الخاص في توفيـــر المخزون 

الغذائي في وقت قياسي.
ولفتـــت إلى أنه لضمان ســـير عمليـــة توافر 
المخزون الغذائي بشـــكل مطلوب وتدويره 
الشـــركات  طلبـــات  بتتبـــع  الـــوزارة  تقـــوم 

شـــحناتها،  تواريـــخ وصـــول  مـــن  والتأكـــد 
وتنظيـــم زيارات تفقدية لالطالع عن كثب 
علـــى توافـــر الكميـــات المتفـــق عليهـــا فـــي 

المخازن المخصصة لها.
وبفضـــل  نجحـــت،  المملكـــة  أن  وذكـــرت 

تشـــهد  لـــم  الرشـــيدة  القيـــادة  توجيهـــات 
أســـواقها أي نقـــص فـــي المخـــزون الغذائي 
واإلستراتيجي ولو ليوم واحد، إذ إن جميع 
األســـواق كانت تتوافر بهـــا جميع األصناف 

الالزمة لتغطية حاجات المستهلكين.

^وجــه مديــر مجموعــة لولوهايبــر ماركــت جوزير روباواال الشــكر لصحيفــة “البالد” علــى تنظيمها المجلس الرمضانــي االفتراضي 
بضيافة مجلس الوجيه إبراهيم زينل.

وأكـــد أن “موضوع األمـــن الغذائي في 
الحاضر والمســـتقبل لـــه أهميته، ونجد 
أن القيادة الرشيدة في البحرين وعلى 
رأســـها جاللـــة الملـــك قـــد نجحـــت في 
اتخاذ القرارات المهمة، وأصبحت بلدا 
متميـــزا فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونا 
وتأمين قطـــاع الغذاء، ولنا تواصل مع 

وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
الزيانـــي؛  زايـــد  الوزيـــر  وعلـــى رأســـها 
بدقـــة.  الظـــروف  ودراســـة  لمعرفـــة 
وبالنســـبة لنـــا فـــي لولو هايبـــر ماركت، 
لوجســـتية  خطـــة  وفـــق  نســـير  فإننـــا 
على مســـتوى دول الخليـــج التي فيها 

فروعنا”.

وتابـــع “نـــرى الـــوزارة تحـــرص على أن 
للمســـتهلك،  مناســـبة  األســـعار  تكـــون 
والحكومـــة نجحـــت في إنجـــاز الوضع 
مطمئنـــة  المســـتقبلية  والتوجهـــات 
علـــى مســـتوى األمـــن الغذائـــي، وهناك 
مبـــادرات تمنحنا الفرصـــة للتحرك في 

االتجاه الصحيح”.

^قـــال رئيـــس تحرير صحيفـــة “البالد” 
مؤنس المـــردي إن “األمـــن الغذائي كان وما 
يزال يتصدر أولويـــات الدولة، وحاضرا في 
كل أزمـــة تمر بها المنطقة، ولذلك نجد كيف 
كان هنـــاك تخـــوف فـــي بدايـــة الجائحة من 
حدوث نقص في المواد الغذائية واالزدحام 
والقطـــاع  الحكومـــة  أن  إال  المتاجـــر،  علـــى 
ضمـــان  فـــي  كبيـــر  بجهـــد  قامـــوا  الخـــاص 

استمرار تدفق المواد الغذائية وتوافرها.
ووجه المردي سؤاال لوزير األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني عصام خلف 
بشـــأن أرض مملكـــة البحريـــن في الســـودان 
ومـــا إذا كان تـــم وضعهـــا في الحســـبان في 

مشروعات األمن الغذائي بالمملكة.
أرض  إن  خلـــف  الوزيـــر  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
اتخـــاذ  وتـــم  موجـــودة  مازالـــت  الســـودان 
اإلجراءات اإلدارية لتسجيلها، واآلن انتقلت 

مســـؤولية اإلشـــراف علـــى أرض الســـودان 
إلى شـــركة ممتلكات، لتـــدار من قبل القطاع 
الخاص، والشركة لديها خطة لالستفادة من 
هـــذه األرض، التي تتميز بمســـاحتها الكبيرة 

وتوافرها على كل مقومات الزراعة.
وقال في رده على سؤال آخر لرئيس مجلس 
إدارة صحيفة “البالد” عبدالنبي الشـــعلة عن 
الضمانـــات لالســـتفادة من هـــذه األرض في 
أوقـــات األزمات، إن اهتمام الوزارة هو على 

زيـــادة اإلنتاج المحلـــي، وتقليل الفجوة بين 
اإلنتاج واالستهالك.

ولفت إلى أن مبادرات االستثمار في الخارج 

دائما تكون من قبل القطاع الخاص، وهو ما 
قامت به الدول الشقيقة.

وأشـــار إلـــى أن تركيـــز الـــوزارة علـــى زيـــادة 

اإلنتاج المحلـــي، وأنه مع التقنيات الحديثة 
للزراعـــة لـــم نعـــد بحاجة لألراضـــي الخصبة 

والمياه وغيرها.

إيمان الدوسري

مدير مجموعة لولوهايبر ماركت

راشد الغائبمؤنس المردي

وكيل “التجارة”: األسواق لم تشهد نقصا... ولو ليوم واحد

مدير “اللولو”: نتواصل مع “التجارة” لدراسة الظروف بدقة

ــدوث نــقــص غــذائــي ــ ــن ح ــاوف م ــخ ــود حــكــومــيــة أزالــــت م ــه ــتــحــريــر: ج ــس ال ــي  رئ

إستراتيجيـة لتوفيـر مخـزون غذائـي كـاف لـ 6 أشهـر

البحرين متميزة في مواجهة كورونا وتأمين الغذاء

أرض البحــريــن بالســودان تحــت إدارة “ممتلكــات”

الشعلة: ما ضمانات 
االستثمار الخارجي؟ 

والوزير: مهمتنا زيادة 
اإلنتاج

^قال خبير التنظيم المؤسســـي اإلعالمي إبراهيـــم التميمي إن هناك 
تقاريـــر أثبتـــت بـــأن المنطقة العربيـــة وتركيا بحلـــول العـــام 2035 و2040 

ستعانيان نقصا في الموارد المياه.
وتابع “هللا وهبنا النفط الذي أصبح ســـببا رئيســـا في بنـــاء الحضارة بدول 
الخليـــج العربيـــة، وخالل العـــام 2013 من خالل اجتمـــاع مجلس التعاون 
فـــي الريـــاض تم إقرار بناء تحلية مياه على بحر العرب، وهذه من الحلول 

اإلستراتيجية”.
وأردف أن الكثير من التقارير بينت أن في مملكة البحرين وقطر والكويت 

كمية المخزون اإلستراتيجي من المياه قليلة جدا.
ولفت إلى أن موضوع المخزون اإلســـتراتيجي متزامن مع األمن الغذائي، 
متســـائال عن “أفضل الممارســـات العالميـــة لبناء تجربة خاصة لســـد نقص 

إبراهيم التميميالمياه، أو سنضطر لتطبيق تجربة سنغافورة المتمثلة باستيراد المياه”.

التميمــي يدق ناقــوس خطر تطبيــق تجربة ســنغافورة باســتيراد المياه
الدول العربية تواجه نقصا مائيا بحلول 2035
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مسالخ وديون
^وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى قيام 
الحكومـــة بتكثيـــف الحمـــات التفتيشـــية 
لمنـــع  المســـالخ  علـــى  الرقابـــة  وزيـــادة 
المســـالخ العشـــوائية. كما أقـــر تبني وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضة مبادرة أو آلية 
لســـداد ديون األندية المستحقة للشركات 

والمؤسسات.

الحمــر: األولويــة فــي التوزيــع ألصحــاب الطلبــات القديمة

نموذج جديد للبيوت قيد التنفيذ وسيعرض على النواب لتقييمه

^قال وزير اإلسكان باسم الحمر إن األولوية في التوزيع ألصحاب الطلبات القديمة، 
مطمئنا الجميع “إننا نعمل جادين الستبدالها بشريط العمارات اإلسكاني الحديث والشامل 
علـــى كل الخدمـــات، وهـــو ما يتـــم العمل عليه فـــي الشـــقق الحالية والشـــقق المخطط لها، 
فجميـــع الشـــقق تتميـــز بموقع مهم، ونعمل مـــع الجهات المعنية لتنســـيق وصول الخدمات 
الحديثـــة لها، وســـيكون هناك مواصات حديثة ترتبط بالســـكن”. وأوضح خال مناقشـــة 
مجلـــس النـــواب تقرير لجنة التحقيـــق البرلمانية أن “الـــوزارة تواجه صعوبـــات ومعوقات 
جراء رفض بعض األهالي االنتقال من مناطقهم إلى مناطق أخرى توفرها وزارة اإلسكان”. 
وبين أن “الوحدات الســـكنية المتاحة فـــي المواقع عصرية ذات مواصفات عالية وتحتوي 
علـــى جميـــع المواصفـــات والخدمـــات”. واختتم بأنه “يتـــم العمل حاليا علـــى نموذج جديد 
للوحـــدات اإلســـكانية وهـــو قيـــد التنفيذ في أحد المشـــروعات، وقد جـــاء نتيجة ماحظة 

وزير اإلسكاناللجنة والنواب، وسيعرض على النواب لتقييمه”.

النـــواب  برئاســـة رئيســـة مجلـــس 
فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل، عقد 
جلســـته  أمـــس  صبـــاح  المجلـــس 
تقنيـــة  عبـــر  والثاثيـــن  الحاديـــة 

االتصال المرئي.
رئيســـة  رفعـــت  الجلســـة،  وفـــي 
مجلس النواب أسمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلى مقام عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
يـــوم  بمناســـبة  خليفـــة؛  آل  حمـــد 
الصحافة البحرينية، مشيدة بدور 
بتاريخهـــا  البحرينيـــة،  الصحافـــة 
الرائـــدة،  وشـــخصياتها  العريـــق، 
الصحفيـــة  المؤسســـات  ودور 
ظـــل  فـــي  الوطنيـــة  واألقـــام 
المســـيرة التنموية الشاملة، وإبراز 
المنجزات الحضارية، والدفاع عن 
الوطن ومقدراته، وممارسة الدور 

الصحفي بـــكل مهنية، وحرية رأي 
وتعبير مسؤولة.

وأكـــدت الدعـــم النيابـــي للصحافة 
التعـــاون  واســـتمرار  البحرينيـــة، 
إلقـــرار  الحكومـــة  مـــع  الفاعـــل 
مشـــروع قانـــون تنظيـــم الصحافة 
كل  مهنئـــة  والنشـــر،  والطباعـــة 
العاملين فـــي الصحافة البحرينية 

بهذه المناسبة.

^قـــال النائب أحمد الســـلوم 
إن التوجيهـــات الملكية الســـامية 
وتطويـــر التشـــريعات ســـاهم في 
رفع متوسط الرواتب في القطاع 
الخـــاص فـــي الســـنوات الخمـــس 

األخيرة.
وأضـــاف: ارتفعـــت الرواتـــب مـــن 
690 دينـــارا إلـــى 760 دينارا وهو 
رقم مطمئـــن ويعزز مـــن توظيف 
العمالـــة البحرينيـــة فـــي القطـــاع 

الخاص.
إلى ذلك، قال وزير العمل والتنمية 
حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 

إنـــه فـــي يناير مـــن هذا العـــام تم 
توظيـــف 1765، وفـــي فبراير زاد 
المعـــدل إلـــى 1937، وفـــي مارس 
2375 وفـــي أبريـــل 2245 عمليـــة 
توظيـــف موثقـــة فـــي التأمينـــات 
المعلومـــات  وهيئـــة  االجتماعيـــة 

والحكومة اإللكترونية.
وأوضح أن تلك األرقام تعد دليا 
العمـــل  قـــدرة أصحـــاب  علـــى أن 
علـــى توليد فرص العمل أصبحت 
تعـــود إلى معدالتهـــا الطبيعية، إذ 
شـــهد العـــام 2021، 8322 عمليـــة 

توظيف.

زينـــب  النائـــب  ^وصفـــت 
عبداألميـــر تقريـــر لجنـــة “تحقيـــق 
وضعيـــف،  ركيـــك  بأنـــه  اإلســـكان” 
وفـــي المقابل اعتبـــرت تقرير لجنة 
تولـــت  التـــي  الســـابقة،  التحقيـــق 
رئاســـتها، بأنه تقرير مهني والمس 

المطالب الشعبية.
وقـــررت رئيســـة المجلـــس فوزيـــة 
زينـــل شـــطب نعوت زينـــب ألعمال 

زمائها النواب بلجنة التحقيق.
وقالت: أتمنـــى أال ننعت عمل لجنة 
عمـــل أعضاؤهـــا بكل جـــد واجتهاد 

بأنه عمل ركيك ودون المستوى.
ســـيصوت  مجلســـكم  وأضافـــت: 
علـــى المقترحات التي عمل أعضاء 

اللجنة جاهدين على بلورتها.
وطالـــب رئيس اللجنـــة النائب علي 

إسحاقي من الرئاسة تشكيل لجنة 
تحقيـــق في مزاعـــم زميلـــه النائب 
خالد بوعنق بشأن تغييرات بتقرير 
اللجنـــة، وامتثالـــه لمـــا ســـتنتهي له 
لجنـــة التحقيق مـــن قرارات ضد أو 

مع من أطلق االتهام.

تعاون نيابي حكومي إلقرار قانون الصحافة

760 دينارا راتب البحريني بـ “الخاص”

تقرير “اإلسكان” الركيك... مشطوب

رئيسة مجلس النواب

وزير العمل أحمد السلوم 

زينب عبداألمير

رئيس اللجنة إسحاقي والمقرر حطاب 

مطالبات نيابية بتعجيل وحدات المطلقات والحاالت اإلنسانية
للحكومة ــان”  ــكـ اإلسـ “تــحــقــيــق  لــجــنــة  ــات  ــي ــوص ت يــحــيــل  الــنــيــابــي 

أحال مجلس النواب في جلســته المنعقدة يوم أمس توصيات لجنة “تحقيق اإلســكان” إلى الحكومة. والمســمى الرســمي للجنة هو: لجنة التحقيق البرلمانية 
بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات اإلسكانية وتكلفة بناء الوحدات اإلسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات اإلسكانية إلى الحكومة.

وقبـــل التصويـــت، تحـــدث رئيـــس لجنة 
التحقيـــق علي إســـحاقي ومقـــرر اللجنة 
عبدالـــرزاق حطـــاب عن أن عمـــل اللجنة 
تضمـــن 5 محاور رئيســـة، وهـــي التأكيد 
علـــى عدالة التوزيع، وحســـاب التكاليف 
للوحـــدات، وســـبل التصاميـــم، وطريقة 
واألقســـاط  المقاوليـــن،  مـــع  التعاقـــد 

الشهرية من المستفيدين.
وأكد النائب ابراهيم النفيعي أن حلحلة 
مـــن  الملـــف اإلســـكاني تتطلـــب مزيـــدا 

التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
ودعا النائب ســـيد فاح هاشم لمراجعة 
بعض اإلجراءات والمشكات في توزيع 
الطلبات اإلسكانية لتقليص الفجوة بين 

مختلف المحافظات.
وطالـــب النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
النواب عبدالنبي ســـلمان بضرورة وضع 
إستراتيجية إســـكانية جديدة مع تزايد 
النمـــو الســـكاني وإيجـــاد حلـــول جـــادة 

وسريعة.
وطالـــب النائـــب أحمـــد العامـــر بإيجـــاد 
حلول إبداعية لتوفير خدمات إسكانية 

وتطوير الحلول الحالية المكلفة.
عـــن  الدوســـري  بـــدر  النائـــب  وتحـــدث 
وجـــود طلبـــات للحصـــول علـــى بيـــوت 
دائرتـــه  ألبنـــاء  التســـعينات  عقـــد  مـــن 
االنتخابيـــة )تاســـعة الجنوبيـــة(، وداعيا 
لتلبيـــة الطلبات بشـــكل عاجل، ومقترحا 
تشـــكيل لجنة حكوميـــة مختصة للعمل 
على إنهـــاء الطلبات اإلســـكانية القديمة 
وتســـريع حصول أصحاب هذه الطلبات 

على بيت العمر.
ولفتـــت النائب زينـــب عبداألمير إلى أن 
دائرتهـــا )ســـابعة العاصمـــة( تعانـــي مـــن 
تكدس الطلبـــات القديمة التي تعود إلى 
العـــام 2001، ومشـــيرة لوجـــود أكثر من 
1700 طلـــب عالـــق مـــن مناطـــق مدينـــة 
وقريـــة  وضواحيهـــا  القديمـــة  عيســـى 
الكـــورة وقريـــة جرداب وقريـــة جدعلي 

وقرية الناصفة.
ودعا النائب أحمد الدمستاني للنظر في 
أصحـــاب الطلبات من الحـــاالت الخاصة 

مثل ذوي الهمم أو المطلقات وغيرهم.
واقتـــرح النائب ممدوح الصالح إشـــراك 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
ووزارة الصحـــة فـــي تحديـــد المعاييـــر 
لتوزيع الوحدات السكنية، وداعيا للنظر 
بشكل إنساني لطلبات الحاالت من ذوي 

االحتياجات الخاصة.
وأكـــد النائب أحمد الســـلوم أن البحرين 
تحتضـــن مشـــروعات إســـكانية متنوعة 
وذات وجهـــات بحريـــة مبتكـــرة تنافس 
المشـــروعات االســـتثمارية في المساحة 
فـــي  الســـابق  عـــن  وتختلـــف  والموقـــع 
الخدمـــات المقدمـــة مـــن توفيـــر أماكـــن 
مخصصـــة لممارســـة الرياضـــة وتوفيـــر 

مواقف السيارات وغيرها.
وبين النائب عبـــدهللا الذوادي أن جهود 

مـــن  بالرغـــم  واضحـــة  اإلســـكان  وزارة 
التحديـــات، وداعيـــا لضـــرورة تحديـــث 
الحلول اإلسكانية نحو نماذج مدن ذكية 
تتناسب واحتياجات األسرة البحرينية.

ونبـــه النائـــب غـــازي آل رحمـــة لوجـــود 
ذوي  مـــن  المواطنيـــن  مـــن  الكثيـــر 
الدخـــل المحـــدود الذيـــن اســـتفادوا من 
المشروعات اإلسكانية األخيرة، ومذكرا 
باقتـــراح بقانـــون قدمـــه عـــن أحقية من 
لديـــه وحدة ســـكنية تقل مســـاحتها عن 
200 متر مربع في الحصول على خدمة 

إسكانية.
إنـــه  العشـــيري  هشـــام  النائـــب  وقـــال 
بالرغـــم مـــن الكثير مـــن الســـلبيات فمن 
المجحـــف إنـــكار اإلنجـــازات المتحققـــة 
المشـــروعات اإلســـكانية وتنوعهـــا  فـــي 
فـــي الحلـــول المبتكـــرة ومواجهتهـــا مع 

موضوع شح الموارد.
التحقيـــق  لجنـــة  رئيـــس  نائـــب  وبيـــن 
البرلمانيـــة عمـــار قمبـــر أن هنـــاك الكثيـــر 
من العقبات التي تواجه وزارة اإلســـكان 
ودور مجلـــس النواب زيـــادة الميزانيات 
اإلســـكانية،  للمشـــروعات  المخصصـــة 
الـــوزارة  دور  ننكـــر  أال  يجـــب  وقـــال: 

وإنجازاتها.
أن  إلـــى  زينـــل  يوســـف  النائـــب  ولفـــت 
الملـــف اإلســـكاني مـــن الملفات الشـــائكة 
والمعقـــدة، ومؤكـــدا أنه ال يمكـــن تغافل 
الجهود الكبيرة المبذولة من الوزارة في 

هذا الملف الهام.
وقال النائب باســـم المالكي إن السنوات 
الماضيـــة شـــهدت نهضـــة إســـكانية فـــي 
مختلـــف المحافظات، ومشـــيدا باعتماد 
شـــرط األقدميـــة فـــي توزيـــع الخدمات 

اإلسكانية.
ولفتـــت النائبـــة فاطمـــة القطـــري إلى أن 
الوزارة تســـتقبل ســـنويا حوالي 3 آالف 

إلى 3500 طلب تمليك سنوًيا.
ودعـــت النائبـــة سوســـن كمـــال لتســـريع 
اإلجـــراءات الخاصـــة باســـتعجاِل طلب 
أو  الخاصـــة  االحتياجـــات  أصحـــاب 
علـــى  تؤثـــر  التـــي  المزمنـــة  األمـــراض 
أجســـادهم ونوعية حياتهم، سواٌء كانوا 
هـــم المصابون بهـــا أو أبناؤهم، بحيث ال 
تتأخـــر الحالة لدى دراســـتها فـــي اللجنة 

المختصة.
بـــأن  الســـواد  فاضـــل  النائـــب  وطالـــب 
يخصـــص مشـــروع مدينة شـــرق ســـترة 
ألهالي ســـترة في المقام األول وألهالي 
المناطـــق المجـــاورة ومحافظة العاصمة 

في المقام الثاني.

غازي آل رحمةيوسف زينل

عمار قمبر

أحمد العامر علي إسحاقي
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التوزيع

قمبر: دعم نيابي 
لزيادة ميزانية 

المشروعات 
اإلسكانية

سيد فالح: 
لمراجعة بعض 
اإلجراءات وحل 

المشكالت

السلوم: البيوت 
بالمشروعات 

الحكومية تنافس 
االستثمارية
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الخدمات 
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المحدود استفادوا 

من المشروعات 
اإلسكانية



خدمة إلكترونية لإلبالغ عن األعراض الجانبية للقاح
دشنت وزارة الصحة خدمة إلكترونية جديدة لإلبالغ عن األعراض الجانبية التي قد تحدث بعد أخذ التطعيم المضاد 
لفيــروس كورونــا، وذلــك عبــر الموقــع اإللكترونــي )www.healthalert.gov.bh( المخصــص للمســتجدات الصحيــة في 

مملكة البحرين لجائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19(.

وأكدت وزارة الصحة أنها مستمرة 
في تطويـــر خدماتهـــا اإللكترونية 
لتحسين جودة الخدمات المقدمة 
ضمـــن الجهـــود المبذولـــة للتصدي 
صحـــة  يحفـــظ  بمـــا  للجائحـــة 
وســـامة الجميع، موضحة أنه من 
خـــال هـــذه الخدمـــة اإللكترونية 
ســـيتم جمع المعلومـــات وتحليلها 
لاســـتفادة  وتقييمهـــا  ودراســـتها 
والدراســـات  البحـــوث  فـــي  منهـــا 

الطبية.
هـــذه  أن  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
الخدمـــة تتيح لمـــن تلقى التطعيم 
اإلبـــاغ عـــن أيـــة أعـــراض جانبية 
قد تطـــرأ عليه بعد أخـــذ التطعيم، 
اإللكترونـــي  الرابـــط  خـــال  مـــن 
https://healthalert.gov.bh/(
category/report ing-vac-

إدخـــال  يتطلـــب  الـــذي   ،)cines
والمعلومـــات  الشـــخصي  الرقـــم 

التعريفية، ومعلومـــات عن الحالة 
مثـــل وقـــت ونـــوع التطعيـــم، إلى 
جانب األعـــراض التي طرأت مثل 
“الحمـــى أو الحساســـية وما شـــابه 
ذلـــك من أعراض أخرى”، واألدوية 
التـــي قـــد اســـتخدمت بعـــد ظهور 
هـــذه األعـــراض، حيـــث أن إدخال 
هذه المعلومـــات الازمة ضرورية 

الستكمال الطلب.
وحثـــت الـــوزارة جميـــع مـــن تلقى 

أيـــة  عليـــه  وظهـــرت  التطعيـــم 
أعـــراض جانبيـــة زيـــارة الصفحـــة 
المعلومات  اإللكترونية، وتسجيل 
تســـاؤالتهم  وطـــرح  الشـــخصية 
وماحظاتهـــم حول هـــذه الخدمة 
بما يســـهم فـــي تطويرهـــا ويحقق 

الرضا للمواطنين والمقيمين.

المنامة - بنا

“الصحة”: الحمى 
والحساسية أبرز 

الحاالت
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جهود بارزة لـ “الداخلية” في رعاية النزالء
ـــة ـــة والعالجي ـــة الصحي ـــات الرعاي ـــم خدم ـــام بتقدي ـــي: اهتم ـــفير العمان الس

أشــاد عميــد الســلك الدبلوماســي ســفير ســلطنة ُعمــان لــدى مملكــة البحريــن عبــدهللا 
المديلــوي بالجهــود المبذولــة من وزارة الداخليــة ممثلة في مركز اإلصــالح والتأهيل 

في جو في تقديم الخدمات والرعاية للنزالء في المركز.

فـــي  الدبلوماســـي  الســـلك  عميـــد  وقـــال 
تصريحـــات  لــــ “البـــاد” فـــي تعليقـــه على 
هامـــش زيارتـــه لمركز اإلصـــاح والتأهيل 
فـــي جو: لقـــد جـــاءت الزيارة التـــي كانت 
برفقة عدد من السفراء إلى مركز اإلصاح 
والتأهيـــل فـــي جـــو، بنـــاء على دعـــوة من 
وزارة الداخلية، حيث اطلعنا وكيل وزارة 
الداخلية الشـــيخ ناصر بن عبدالرحمن آل 
خليفة مع عدد من المســـؤولين في المركز 
على آليات سير العمل بالمركز والواجبات 
المناطة به وفق قانون مؤسســـة اإلصاح 

والتأهيـــل، وكذلـــك الخدمـــات والبرامـــج 
واألنشـــطة التي يقدمها المركز للنزالء من 
منطلق الحرص على تأهيلهم وإصاحهم.
لـــدى  عمـــان  ســـلطنة  ســـفير  وأوضـــح 
مملكـــة البحريـــن أنـــه وفي ظـــل الظروف 
انتشـــار جائحـــة  مـــن  للحـــد  االســـتثنائية 
كورونـــا أبـــدى القائمون علـــى المركز مدى 
مـــا يولونـــه مـــن اهتمـــام بتقديـــم خدمات 
للنـــزالء  والعاجيـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
الـــازم  العاجـــي  البروتوكـــول  بتطبيـــق 
لمواجهـــة الجائحـــة بالتنســـيق مـــع وزارة 

الصحة.
واختتـــم الســـفير المديلـــوي بالقـــول، قمنا 
بزيارة عدد من المباني من ضمنها العيادة 
مـــن  عـــدد  علـــى  االطـــاع  وتـــم  الطبيـــة، 
المرافـــق المخصصة لخدمة النزالء، مثمنا 

فـــي الوقت نفســـه دعـــوه وزارة الداخلية 
والجهـــود المبذولـــة من الـــوزارة  لارتقاء 
بالخدمـــات والرعايـــة للنزالء، تماشـــيًا مع 
المشروع اإلصاحي لعاهل الباد صاحب 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

الســـفارة  باســـم  المتحـــدث  أكـــد 
األميركية في تصريحـــات لـ “الباد” 
ترحيـــب ســـفارة الواليـــات المتحدة 
فـــي البحرين بزيـــارة مركز اإلصاح 

والتأهيل في جو أمس، 
وقال: ســـنواصل العمـــل مع حكومة 

البحرين. 
ســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  وكانـــت 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة لدى 
مملكـــة البحريـــن مارغريـــت نـــاردي 
وعـــدد من الســـفراء المعتمدين لدى 
مركـــز  زاروا  قـــد  البحريـــن  مملكـــة 
اإلصـــاح والتأهيـــل، رافقهـــم فيهـــا 
وكيل وزارة الداخلية الشـــيخ ناصر 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، حيـــث 
اطلعوا علـــى اإلجراءات والخدمات 
التـــي يقدمهـــا المركـــز للنـــزالء وفي 

مقدمتها الرعاية الصحية المتكاملة 
التـــي تتـــم على مـــدار الســـاعة وفي 
لإلجـــراءات  دقيـــق  تطبيـــق  ظـــل 
فيـــروس  لمكافحـــة  االحترازيـــة 

كورونا.
والدبلوماســـيين  الســـفراء  ومـــن 
الذين قاموا بالزيارة، ســـفير سلطنة 
عمـــان “عميد الســـلك الدبلوماســـي” 
وســـفراء كل مـــن الصيـــن الشـــعبية، 
ألمانيـــا االتحادية، المملكة المتحدة، 
فرنســـا، إيطاليا، ومســـؤول الشؤون 
القنصلية بســـفارة روسيا االتحادية 
ورئيس مندوبيـــة االتحاد األوروبي 
المعين لدى المملكة المقيم بالرياض 
ورئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية 
والمنســـق المقيـــم باإلنابـــة ألنشـــطة 

األمم المتحدة.

السفارة األميركية بعد زيارة “اإلصالح”: 
سنواصل العمل مع البحرين

المقادير:
 كيلو دقيق

3 أكواب وربع طحين جميع االستعماالت 
ملعقة شاي ملح

ملعقة طعام بيكينغ بودر
440 غ زبدة غير مملحة على درجة حرارة الغرفة

كوبان وربع من السكر
ملعقة شاي من الفانيا 

9 بيضات على حرارة الغرفة
ثاثة أرباع كوب روب أو كريمة حامضة

الطريقة:
سخني الفرن على درجة حرارة 170.
ادهني قالبين 9×5 بالزبدة والطحين.

في وعاء اخلطي الطحين والملح والبيكينغ بودر.
فـــي الخـــاط وعلـــى ســـرعة عاليـــة اخلطـــي الســـكر 
والزبدة؛ حتى تصبح بيضاء ومنفخوه لمدة 8 دقائق. 
قللي ســـرعة الخـــاط إلى متوســـطة وابدئي بإضافة 
الفانيـــا والبيـــض كل واحدة على حـــدة حتى تمتزج 

جيدا.
قللي السرعة لبطيئة وأضيفي الطحين على دفعتين 
مع خفق الروب أو الكريمة الحامضة ما بين الطحين.  
القوالـــب مـــع ترتيـــب الشـــكل  ضعـــي الخليـــط فـــي 

بالملعقة.
ضعـــي الخليط في الفرن لمدة 70 - 75 دقيقة أو عن 
طريـــق تجربة العـــود التقليديـــة “حتى يخـــرج العود 

الخشبي نظيفا”.

مع الشيف
 فجر المنصوري

كيكة الباوند

بدور المالكي

بدور المالكي

المنامة - بنا

افتتــح رئيــس المجلــس األعلى للصحــة رئيس الفريــق الوطني الطبي 
للتصــدي لفيــروس كورونــا الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفــة صبــاح أمس وحــدة متكاملة لعــالج الحاالت القائمــة لفيروس 
تــدار مــن إدارة  كورونــا )كوفيــد 19( فــي مجمــع الســلمانية الطبــي، 
المستشــفيات الحكوميــة، بحضــور عــدد مــن أعضــاء الفريــق الوطني 

الطبي للتصدي لفيروس كورونا والمسؤولين في القطاع الصحي.

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
مـــن  المتواصـــل  بالدعـــم  للصحـــة 
لـــدن عاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي 
توفيـــر جميع المـــوارد واإلمكانات 

لمواجهة هذه الجائحة.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة فـــي جولتـــه التفقديـــة 
أن افتتاح هـــذه الوحدة المتكاملة 
يأتي في سياق تنفيذ أمر صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 

مجلـــس الوزراء بضـــرورة الحفاظ 
علـــى الطاقـــة االســـتيعابية للعـــزل 
الخدمـــات  تؤمـــن  التـــي  والعـــاج 
جميـــع  فـــي  للجميـــع  المطلوبـــة 
مراحـــل التعامل مع الفيروس، في 
إطار الجهود الوطنية التي يقودها 
ســـموه للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
والمتمثلـــة في التخطيط المســـبق 
الفيـــروس  مـــع  التعامـــل  لمراحـــل 
تأميـــن  علـــى  العمـــل  ومواصلـــة 
الطاقة االستيعابية بشكل مستمر، 
إذ تبلـــغ حاليـــا نســـبة اإلشـــغال 59 
% وهي نســـبة مطمئنة بأننا لدينا 
متطلبـــات التعامـــل مـــع الفيروس 

من حيث الفحص والعاج، مؤكًدا 
أن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( يعمل 
بمنهجية واضحة وخطة متكاملة 

الوطنيـــة  الجهـــود  مـــع  تماشـــًيا 
للتصدي لفيروس كورونا؛ للتعامل 
بكفـــاءة ومرونـــة عاليتيـــن مع كل 
المســـتجدات وفـــق كل مرحلة من 

مراحل انتشـــار الفيروس بما فيها 
تعزيز زيـــادة الطاقة االســـتيعابية 

عند الحاجة.
وشـــدد الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا 

آل خليفـــة على أن مملكة البحرين 
ســـتواصل جهودهـــا الحثيثة على 
المســـتويات كافة من خال توفير 
كل اإلمكانـــات والمـــوارد البشـــرية 
المؤهلة وتشـــييد المنشآت الطبية 
الازمـــة لتحقيق الهدف المنشـــود 
الـــذي نتطلع إليه جميًعا وهو الحد 
من انتشار هذا الفيروس بعون هللا 

سبحانه وتكاتف جهود الجميع.
وتأتـــي الوحـــدة الكائنة في مجمع 
والمجهـــزة  الطبـــي  الســـلمانية 
البشـــرية  التجهيـــزات  بجميـــع 
والطبية والمســـاندة ضمن سلســـة 
متكاملة من مراكز الحجر الصحي 
االحترازي ومراكز العزل والعاج، 
وبالتـــوازي مـــع الفحـــص المكثـــف 
الـــذي تقـــوم بـــه وزارة الصحة في 
مختلـــف مناطـــق المملكـــة وكذلك 
الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم التـــي 
علـــى  ممتـــازة  مؤشـــرات  حققـــت 

مستوى االستجابة.

ــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء ــ ــيـ ــ ــد رئـ ــ ــه ــ ــع ــ ــو ولـــــــي ال ــ ــم ــ تـــنـــفـــيـــذا ألمـــــــر س

وحدة متكاملة لعالج الحاالت القائمة لـ “كورونا” في “السلمانية”

رئيس المجلس األعلى للصحة افتتح الوحدة
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