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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المجتمع الطالبي وفعالياته.
وجـــــــــــــاءت هـــــــــذه الـــجـــلـــســـة 

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

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

وخاصية الدفع االلكتروني. 

كــــمــــا أعــــــربــــــت الــــطــــالــــبــــات 
عـــن بــالــغ تــقــديــرهــن لــلــتــجــاوب 
الـــســـريـــع مــــن الـــجـــامـــعـــة أثـــنـــاء 
«كوفيد- كورونا  فيروس  جائحة 

الــتــدريــس  جـــــودة  وضـــمـــان   ،«١٩
واالنتقال السلس إلى المنصات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(إنا � وإنا إليه راجعون)اإلرهابية اآلثمة. 
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 الرحمن الرحيم
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ثـــــّمـــــن عـــــــدد مــــــن الـــشـــوريـــيـــن 
صاحب  عن  الصادر  األمــر  والــنــواب 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولي  خليفة،  آل  حمد 
الخدمات  بتقديم  الــوزراء،  مجلس 
عــلــى مــــدار ٢٤ ســاعــة فــي ٩ مــراكــز 
صــــحــــيــــة بـــمـــخـــتـــلـــف مـــحـــافـــظـــات 
الــمــمــلــكــة، بــمــا يــســهــم فـــي تــطــويــر 
واستدامة خدمات القطاع الصحي 
لألهداف  تحقيًقا  كفاءته  وتعزيز 

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

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

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

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

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

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

ســـمـــوه الحـــتـــيـــاجـــات الــمــواطــنــيــن 
ومتابعة مالحظاتهم ومطالبهم.

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

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

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

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

األسرة  تطلعات  يلبي  بما  والنشر، 
اإلعالمية.

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

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

السلمي بين الدول والشعوب.

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

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

الوطنية للتصدي للجائحة.
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