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} الراحلة د. هيفاء محمود.

هيفاء رسالة حياة.. عاشت لتحقق رسالتها في الدنيا بجد 
ثاقبة،  استراتيجية  نظرتها  واضحة،  وأهدافها  رؤيتها  واجتهاد، 
ثابتة على مبادئها وأهدافها، مؤمنة باإلتقان والجودة في األداء، 
تكره التسويف، رحيمة القلب، تساعد المحتاج، تخفي الصدقة 

وتعمل الخير بصمت.
هيفاء يا ملكة القلوب.. تحسن التعامل مع المرضى على 
اختالفهم، لديها قدرة عجيبة على كسب القلوب حتى بلغ حبُّ 
الناس لها مبلغًا عظيمًا لم يتوقعه أحد، فقد ضجت الحناجر 
دموعًا  عالجتها  التي  األعين  وفاضت  عليها  والترحم  بالدعاء 
وبكاًء عليها، وتلبدت سماء البحرين سحابات حزن على فقدها، 

بل دمعت أعين سمعت عنها ولم ترها.
والــــذي هــو أحــد  الــنــاس عــنــك  أمَّ أحــمــد رضـــى  لــك  فهنيئًا 

عالمات فوزك برضى اهلل سبحانه.
رحيلها  بقرب  علمت  عندما  المحتسبة..  الصبورة  هيفاء.. 
بسبب استفحال المرض، عملت على تهيئة األبناء على تحمل 
على  مرضها  فــي  وهــي  اجــتــهــدت  رحيلها.  بعد  لما  المسؤولية 
العيون،  طــب  فــي  متخصصين  مــهــرة  خــبــراء  أطــبــاء  استقطاب 
أفضلهم،  واختارت  المرض،  فــراش  على  وهي  بالهاتف  قابلتهم 
قريبًا.  سيصلون  واآلخـــرون  بيومين،  وفاتها  بعد  أحدهم  وصــل 
جــهــزت مــيــزانــيــة لــدراســة أبــنــائــهــا مــنــذ ســنــوات، ســيــرجــع بكرها 
لــيــكــون اســتــشــاريــًا متخصصًا من  بــعــد عــامــيــن  الــدكــتــور أحــمــد 
للتخصص  الطريق  في  إثــره  على  وأخته  كندا،  إحــدى جامعات 
الترتيبات  تلك  كــل  عامين.  بعد  الطب  مــن  سيتخرج  وثالثهم 

كانت بتخطيط منها رحمها اهلل تعالى.
قلبي  سيبقى  ــُرك..  ِذكــ وطــاب   - ابنائي  أمَّ   - حبيبتي  ِطــبــِت 
بكل  سأعمل  عيوني،  في  أبناؤك  علّي..  عهدًا  حييُت..  ما  معك 
قوة معهم كي يبقى »مستشفى الدكتورة هيفاء للعيون« صرحًا 
الروح  على  وتوفيقه  اهلل  بحول  سنحافظ  تريدين،  كما  شامخًا 
َنَفِسِك  من  بَنَفٍس  أبناؤك  وسيستمر  أرجائه،  في  أوجدِتها  التي 

على ذاِت المنهج الذي أرسيِت قواعده.
يــزاُل مرضاِك يبكونك كلَّ يوم في عيادتك  شطَر قلبي.. ال 
عندما يتلقون العالج من قبل أبنائك أحمد وأريج، ويدعون لك 

في المكان الذي كنت تعالجينهم طيلة السنوات الماضية.
كــالِمــِك في  آِخـــُر  كــان  لــِك عندما  الــحــنــان.. هنيئًا  يــا ينبوَع 
رافــعــًة  ــراٍت  ــ مـ ثــــالَث  ــول اهلل«  ــه إال اهلل مــحــمــد رســ إلـ الــدنــيــا »ال 
الجميُل  الوجُه  لِك  هنيئًا  المرض..  وشقاء  آالم  مع  السبابتين 
علٌم  لــِك  هنيئًا  تغسيلك..  بعد  العريضُة  واالبتسامُة  الــوّضــاُء 
التي  الــجــاريــُة  الــصــدقــُة  لــك  خــلــفــك، هنيئًا  لــمــن  تركتيه  نــافــٌع 
من  الجاريُة  الصدقُة  لك  وهنيئًا  أموالك  من  أبناؤك  خصصها 
األجهزة التي تبرعِت بها في جيبوتي في حياتك، هنيئًا لِك أبناء 

صالحون يدعون لك ليَل نهار.
وآالم  الفراق  أوجاع  بين  قلبي وحيدًا  تركِت  عروَس عمري.. 
أعماق  وفي  لعيني ضياًء  الباسم  لكن سيبقى وجهك  الفقدان، 
فؤادي روحًا تنبض، وسيبقى أثرك الجميل شمعَة شوٍق وحنيٍن 
القتيلة.  الــصــبــح  ــَة  وإشـــراقـ الثقيل  الــلــيــل  وحــشــَة  عــنــي  تخفف 
أنـــت هــنــا فــي كــل لــحــظــة.. وفـــي كــل نــاحــيــة.. فــي كــل زاويــــة من 
وإبداعاتك  وتركِت لمساتك  قلياًل،  الذي سكنتيه  الجديد  بيتنا 
الجميلة في كل جوانبه، تركت رفيق دربك ورحلت عن أبناء لم 
الرقيقة  كلماتك  حنان  ومــن  الناعمة،  ابتسامتك  مــن  يشبعوا 

ونسمات أنفاسك العطرة. 
من  عنا:  ترحلي  أن  إال  أبــت  تعالى  ومشيئته  اهلل  إرادة  لكن 
ضيق الدنيا إلى رحاب واسعة عليا.. وأرجو أن تشفعي لي عند 

اهلل تعالى وتكوني عروستي في الجنة..
وداعًا من الدنيا وشقائها، وإلى اللقاء عند الرحمن الرحيم. 
ــاَر  الــلــهــم صــّبــرنــا عــلــى فــقــدهــا وهــــّون علينا جــمــَر األلــــم ونـ
الشوق والحنين، وامسح على قلوبنا بالسكينة والرضى بقدرك 

والتسليم لقضائك.
وهلل ما أخذ وله ما أعطى وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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الدكتور  الــعــام  النائب  صــرح 
عــلــي بـــن فــضــل الــبــوعــيــنــيــن بــأن 
الــنــيــابــة الــعــامــة قـــد عــمــلــت منذ 
صدور قانون العدالة اإلصالحية 
لــأطــفــال وحــمــايــتــهــم مـــن ســوء 
الــمــعــامــلــة فـــي فــبــرايــر الــمــاضــي 
عــلــى تــوفــيــر الــمــقــومــات الــالزمــة 
تضمنته  ــا  ومــ أحــكــامــه  ــال  ــمـ إلعـ
في  وأنــه  إجرائية،  متطلبات  من 
إطار استعدادات النيابة لتطبيق 
القانون والذي من المقرر سريان 
أحكامه اعتبارًا من 18 أغسطس 
الــجــاري، فقد أصـــدر الــقــرار رقم 
مكتب  بـــإنـــشـــاء   2021 لــســنــة   39
ــة الـــالحـــقـــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذ والـ
ليختص  والطفل  األســرة  بنيابة 
األحكام  تنفيذ  ومتابعة  بتنفيذ 
عـــن محكمة  الـــصـــادرة  واألوامــــــر 
ــة والــلــجــنــة  ــيـ ــة اإلصـــالحـ ــدالـ ــعـ الـ
الــقــضــائــيــة لــلــطــفــولــة الــمــنــشــأة 
فضاًل  الجديد،  القانون  بموجب 
عن دعم وتعزيز منظومة الرعاية 
مع  بالتنسيق  للطفل  الــالحــقــة 
يكفل  وبــمــا  الصلة  ذات  الــجــهــات 
كما  للطفل.  الفضلى  المصالح 

ــرار عــلــى إنـــشـــاء نــظــام  ــقــ نـــص الــ
الـــكـــتـــرونـــي لــلــمــكــتــب ُتـــقـــيـــد فــيــه 
األحــكــام واألوامـــر والــقــرارات وما 
لتنفيذها،  إجـــــراءات  مــن  يتخذ 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى إنـــشـــاء الــمــكــتــب 
وقعت  طفل  لكل  الكتروني  ملف 
فيه  ُيـــدرج  تدبير  أو  عقوبة  عليه 
متعلقة  ــراءات  ــ إجـ مــن  يتخذ  مــا 

بالتنفيذ.
ــرى أصــــدر  ــ ــ ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـ
ــرار رقـــــم 40  ــ ــقـ ــ ــام الـ ــعــ الـــنـــائـــب الــ
لسنة 2021 بتعديل اختصاصات 
فــي ضوء  والــطــفــل  األســـرة  نيابة 
أحكام قانون العدالة اإلصالحية 
لــأطــفــال وحــمــايــتــهــم مـــن ســوء 
ــد تــضــمــن الـــقـــرار  الــمــعــامــلــة، وقــ
اإلجـــــــــراءات الــمــتــعــيــن اتــخــاذهــا 
لــدى معاملتهم  األطــفــال  حــيــال 
جنائيًا وعند تعرضهم للخطر أو 
المعاملة،  حالة من حــاالت سوء 
في  والتصرف  التحقيق  وكيفية 
ورد  لما  وفــقــًا  الجنائية  الــدعــوى 
بالقانون، وكذلك ما يجب اتباعه 
بالتدابير،  العقوبات  إبــدال  نحو 
ُيــرى فيها تعديل  واألحــوال التي 

ــاء الـــتـــدابـــيـــر، وغـــيـــر ذلــك  ــهـ أو إنـ
التي نــص عليها  ــراءات  مــن اإلجــ
ــي شــــــأن الـــمـــعـــامـــلـــة  ــ الــــقــــانــــون فـ
من  وحمايته  للطفل  الجنائية 

سوء المعاملة.
للمصالح  تحقيقًا  أنـــه  كــمــا 
الـــفـــضـــلـــى لـــلـــطـــفـــل الــــتــــي نــص 
الــقــانــون عــلــى وجــــوب مــراعــاتــهــا 
في جميع اإلجراءات، فقد أصدر 
الدكتور علي بن فضل البوعينين 

تـــوجـــيـــهـــاتـــه الـــكـــتـــابـــيـــة ألعـــضـــاء 
ــة كــــافــــة وذلـــــك  ــامــ ــعــ الــــنــــيــــابــــة الــ
رقــــم 8 لسنة  الــتــعــمــيــم  بــمــوجــب 
وافيًا  بيانًا  تضمن  والــذي   ،2021
اتباعه حيال  يجب  لما  ومفصاًل 
أو  جنائيًا  معاملته  عند  الطفل 
لحالة  أو  للخطر  تــعــرضــه  عــنــد 
من حاالت سوء المعاملة، وأوجه 
الــمــصــالــح الــمــتــعــيــن مــراعــاتــهــا 
االجتماعية  الــنــاحــيــة  مــن  ــواء  سـ
وكــيــفــيــة  ــة  ــيـ ــمـ وأهـ الـــصـــحـــيـــة،  أو 
التنسيق مع مركز حماية الطفل 
بوزارة شئون التنمية االجتماعية 
والتنبيه على  الــشــؤون،  هــذه  فــي 
ــتـــصـــرف فــــي الــقــضــايــا  ــة الـ ــرعـ سـ
ــل وإصــــــــــدار  ــفــ ــطــ ــالــ الـــــخـــــاصـــــة بــ
ــيــــســــرة لــتــنــفــيــذ  الــــــــقــــــــرارات الــــمــ
اإلجراءات العاجلة التي يتخذها 
حــاالت  فــي  الطفل  حماية  مركز 
ــه، فـــضـــاًل  ــ ــ ــدق بـ ــحــ ــمــ الــــخــــطــــر الــ
ــن تـــوجـــيـــه نـــيـــابـــة االســتــئــنــاف  عــ
لــلــمــراجــعــة الـــدقـــيـــقـــة لــأحــكــام 
ُيتهم  التي  القضايا  في  الصادرة 
تجاه  جريمة  بارتكاب  بالغ  فيها 
أصوله  أحــد  ارتكبها  إذا  أو  طفل 

مـــالحـــظـــتـــه  عـــــن  ــئــــول  ــســ ــمــ الــ أو 
له سلطة عليه،  أو ممن  وتربيته 
وذلك بهدف التيقن من مناسبة 
العقوبة المقضي بها مع خطورة 
الجريمة ولضمان الحماية التي 
الــقــانــون تــوفــيــرهــا للطفل  قــصــد 

في أقصى درجاتها.
فــيــمــا أكــــد الــنــائــب الـــعـــام أن 
تمامًا  تأهبت  قد  العامة  النيابة 
من جميع النواحي وبكل طاقاتها 
تطبيق  فـــي  لــلــبــدء  ومــقــومــاتــهــا 
الــقــانــون وإعـــمـــال أحــكــامــه بـــأدق 
لتحقيق  يــلــزم  وبــمــا  تــفــاصــيــلــهــا 
ــه، مــشــيــرًا إلــــى أن قــانــون  أهــــدافــ
العدالة اإلصالحية لأطفال هو 
تــوج جهود  فــكــري متحضر  نــتــاج 
والمؤسسية  التشريعية  المملكة 
في رعاية الطفل ومراعاة حقوقه 
مكون  في  من خصوصية  له  لما 
الــمــجــتــمــع حـــاضـــرًا ومــســتــقــبــاًل، 
هذا  خــالل  مــن  باالنتقال  وذلـــك 
ــى مــنــهــج مــتــطــور في  الــقــانــون إلـ
وإلى  للطفل  الجنائية  المعاملة 
حمايته  في  وأوســع  أشمل  نطاق 
يتفق والمعايير الدولية المقررة 

في هذا الشأن، ومن ذلك رفع سن 
جنائيًا  معاملته  بــصــدد  الطفل 
ــنـــة عــــشــــرة، وإلــــحــــاق  ــامـ ــثـ إلـــــى الـ
وتربوية  تأهيلية  ببرامج  الطفل 
وطــنــيــة وإخــضــاعــه لــتــدابــيــر من 
أسرته  في  اندماجه  شأنه ضمان 
وكذلك  قويم،  بسلوك  ومجتمعه 
لأطفال  خاصة  معاملة  تقريره 
ــاوزون  ــجــ ــتــ الـــجـــانـــحـــيـــن مــــمــــن يــ
الــخــامــســة عـــشـــرة إلــــى الــثــامــنــة 
عشرة، مع ضمان حق الطفل في 
إليه  الخصوصية، وفي االستماع 
وتفهم مطالبه، وفي حصوله على 
والقضائية  القانونية  المساعدة 
والـــتـــمـــثـــيـــل الـــقـــانـــونـــي، وكـــذلـــك 
حصوله على المساعدة الصحية 
تنظيم  عن  فضاًل  واالجتماعية. 
القانون ألوجه التعاون والتنسيق 
المعنية  والجهات  السلطات  بين 
إلــى دراســـات الخبراء  واالســتــنــاد 
االختصاصيين كي ُتبنى األحكام 
الــطــفــل  إزاء  ــادرة  الــــصــ واألوامـــــــر 
ــة  ــ ــحـ ــ ــة وواضـ ــلــ ــامــ ــلــــى رؤيـــــــــة شــ عــ
والصحية  االجــتــمــاعــيــة  لحالته 

والنفسية. 
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ــال الــــديــــن بــالــجــهــود  ــ ــوه رجــ ــ ونــ
الــوطــنــيــة لــفــريــق الــبــحــريــن بــقــيــادة 
ــر  ــيـ ــو الـــمـــلـــكـــي األمـ ــمـ ــسـ ــاحــــب الـ صــ
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
التي  الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد 
القائمة  الــحــاالت  انخفاض  أثمرت 
إلى  مشيرين  كبير،  بشكل  اليومية 
التي  الــجــهــود واإلجــــــراءات  أن هـــذه 
استحساًنا  القت  المملكة  اتخذتها 
وإشــــــــادة عــالــمــيــة كـــبـــيـــرة، مــؤكــديــن 
الـــنـــاس  عـــلـــى صـــحـــة  الـــحـــفـــاظ  أن 
وســالمــتــهــم هـــو أمـــانـــة ومــســؤولــيــة 
ــع تــحــمــلــهــا  ــيــ ــمــ ــجــ يــــجــــب عــــلــــى الــ

بإخالص وتفاٍن.
فمن جهته، أكد فضيلة الشيخ 
ــه عــنــد إحــيــاء  مــجــيــد الــعــصــفــور أنــ
يجب  الدينية  والمناسبات  الشعائر 
الحفاظ على صحة المشاركين من 
بــالــنــفــس واآلخـــريـــن،  دون اإلضـــــرار 
أهمية  على  الصدد  هذا  في  مشددًا 
الفريق  بتعليمات  االلتزام  وضــرورة 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 
كــــــورونــــــا )كــــــوفــــــيــــــد-19( والـــتـــقـــيـــد 
على  الحفاظ  أجل  من  باإلجراءات 

صحة وسالمة الجميع.
ــد فــضــيــلــة الــســيــد شبر  كــمــا أكــ
بتعليمات  االلــتــزام  أهمية  الــعــلــوي 
ــي الـــطـــبـــي وبـــكـــل  ــنــ ــوطــ ــق الــ ــريــ ــفــ الــ
ــى الــتــصــدي  اإلجــــــراءات الــهــادفــة إلـ
لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا )كـــــوفـــــيـــــد-19( 
عــنــد إحــيــاء الــشــعــائــر والــمــنــاســبــات 
االلـــتـــزام بهذه  أن  مـــؤكـــدًا  الــديــنــيــة، 
فيه سالمة  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات 
ان هــنــاك  إلـــــى  مـــنـــوهـــًا  لــلــجــمــيــع، 
ــــن حـــضـــرة  ــيــــهــــات مـ مـــتـــابـــعـــة وتــــوجــ
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
ــبـــالد  الـ عــــاهــــل  آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى 
ومستمرة  حثيثة  ومتابعة  المفدى، 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  مــن 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
ومن  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس  العهد 
ــي لــلــحــفــاظ عــلــى  ــنـ ــوطـ ــق الـ ــريـ ــفـ الـ
ــيــــاء  ــيــــن فـــــي إحــ ــاركــ ســــالمــــة الــــمــــشــ

مناسبة عاشوراء.
وأضــــــاف الــســيــد شــبــر الــعــلــوي 
تـــقـــع عـــلـــى جــمــيــع  الـــمـــســـؤولـــيـــة  أن 
والمشاركين  المآتم  على  القائمين 
ويجب  عاشوراء،  مناسبة  إحياء  في 
ــلـــى الـــجـــمـــيـــع تـــقـــبـــل اإلجـــــــــراءات  عـ
حفاظًا على سالمة وصحة الجميع.

نــادر  مــن جــانــبــه، شـــدد فضيلة 
الــبــردســتــانــي عــلــى أهــمــيــة االلـــتـــزام 
الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  بتعليمات 
وبـــكـــل االحـــــتـــــرازات الــصــحــيــة عند 
مطالبًا  عـــاشـــوراء،  مــنــاســبــة  إحــيــاء 
ــم بــأهــمــيــة  ــآتـ ــمـ ــاب الـ ــحــ جــمــيــع أصــ
الــــحــــرص والـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســالمــة 
وصحة وأرواح الناس، مؤكدًا أنه من 
االلــتــزام  والــوطــنــي  الديني  الــواجــب 
بــمــا يــقــولــه الــعــلــمــاء والــمــخــتــصــون، 
أو  تــهــاون  يــكــون هــنــاك  أن  وال يجب 

مجازفات.
واســـــتـــــذكـــــر الــــبــــردســــتــــانــــي مــا 
»فقدنا  قائال:  الماضي  العام  حــدث 
أشــخــاص عــزيــزيــن عــلــيــنــا«، ولـــذا ال 
إحياء مناسبة  االلتزام عند  بد من 
عاشوراء بكل اإلجراءات االحترازية 
وأرواح  ــة  ــ ــالمـ ــ سـ ــى  ــلــ عــ ــلــــحــــفــــاظ  لــ

المشاركين في إحياء هذه المناسبة 
الدينية.

وأكد فضيلة الشيخ محمد مال 
األعــلــى  المجلس  عــضــو  الــتــوبــالنــي 
للشؤون اإلسالمية أهمية االستمرار 
والــتــدابــيــر  ــراءات  بـــاإلجـ التقيد  فــي 
ــهـــادفـــة  ــيــــة الـ ــائــ ــة والــــوقــ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ
ــى مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا ومــن  إلـ
من  المجتمع  افـــراد  كــل  ثــم حماية 
مخاطر هذا الوباء الذي تعاني منه 
العديد  حصد  وقــد  العالم  دول  كــل 
أصحاب  بتعاون  منوها  االرواح،  من 
الــفــضــيــلــة رجـــــــال الــــديــــن ورؤســـــــاء 
والمآتم الحسينية وذلك  المساجد 
في  السالمة  متطلبات  كــل  بتنفيذ 

هذا الشأن.
ونوه فضيلة الشيخ محمد مال 
األعــلــى  المجلس  عــضــو  الــتــوبــالنــي 
بـــالـــدور المهم  لــلــشــؤون اإلســالمــيــة 
توعية  فــي  الــخــطــبــاء  ودور  للمنابر 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن بــأهــمــيــة 
االلـــــتـــــزام بــــــاإلجــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، 
الحثيثة  بالمتابعة  كــذلــك  مشيدا 
مــن جــانــب فـــرق الــعــمــل فــي المآتم 
مخالفات  أي  لــرصــد  والحسينيات 
وتــطــبــيــق االشـــتـــراطـــات االحــتــرازيــة 
ــي الــــــذي يــجــســد  ــ ــواعـ ــ وااللــــــتــــــزام الـ
لخصوصية  الفئات  مختلف  تفهم 

اإلحياء هذا العام.
 وأوضح فيصل بن رجب رئيس 
تــكــون  بــــن رجـــــب أهـــمـــيـــة ان  مــــأتــــم 
الفعاليات والمناسبات، منها موسم 
عاشوراء، وفق اإلجراءات االحترازية 
الــتــي يــقــرهــا الــفــريــق الــطــبــي، بما 
ــعـــزيـــز الـــســـالمـــة الـــعـــامـــة  يـــضـــمـــن تـ
ومكافحة انتشار العدوى، منوها في 
هذا الصدد إلى أهمية االلتزام بمنع 
التباعد  مبدأ  وتحقيق  التجمعات 

االجتماعي. 
ــأتـــم بـــن رجــب  ــيـــس مـ وشـــــدد رئـ
عــلــى ضــــــرورة االلــــتــــزام بــتــعــلــيــمــات 
الــفــريــق الــطــبــي الــمــتــخــصــص، في 
وتحقيق  التجمعات  منع  مقدمتها 
الــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي، مــعــربــا عن 
للجميع  والسالمة  الصحة  تمنياته 
ويحمي  الــبــحــريــن  اهلل  يحفظ  وأن 

أبناءها من كل شر.
مــــن جـــانـــبـــه أكـــــد مــحــمــد عــبــد 
الــرضــا رئــيــس مــأتــم الــحــالــة أهمية 
ــوراء  ــاشــ االلـــــتـــــزام خـــــالل مـــوســـم عــ
االحترازية  اإلجـــراءات  كل  بتطبيق 
ــي أقـــــــرهـــــــا الـــــفـــــريـــــق الـــطـــبـــي  ــ ــتــ ــ الــ
ــة جـــائـــحـــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــمـ ــ الــــمــــخــــتــــص لـ
المجلس  توصيات  وكــذلــك  كــورونــا، 
األعلى  والمجلس  للصحة  األعــلــى 
لـــلـــشـــؤون اإلســــالمــــيــــة، مـــنـــوهـــا فــي 
التعليمات  اتـــبـــاع  ــى  إلـ ــه  ذاتــ الـــوقـــت 
ــوراء، بــمــا  ــ ــاشــ ــ ــة بـــمـــوســـم عــ ــاصـ الـــخـ
يــســهــم فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى ســالمــة 
بجهود  مشيدا  المواطنين،  وصحة 
المملكة في سبيل مواجهة جائحة 
تم  التي  االيجابية  والنتائج  كورونا 

تحقيقها على أرض الواقع.
كـــل هــــذه الــجــهــود  وأضــــــاف أن 
ــة الـــجـــمـــيـــع  ــحــ ــلــ ــصــ تـــــصـــــب فـــــــي مــ
والحفاظ على سالمتهم وصحتهم، 
مكان  بين  يفرق  ال  الفيروس  فهذا 
وآخـــــر أو بــيــن كــبــيــر وصـــغـــيـــر، وقــد 

تـــخـــطـــت اصــــابــــاتــــه الـــمـــاليـــيـــن فــي 
الحنيف  ديننا  وأمــرنــا  العالم،  دول 
باعتبار ذلك واجبا  النفس  بحماية 
أن  ــل  ــ وجــ عــــز  اهلل  داعــــيــــا  ــيــــا،  شــــرعــ
هــذه  ــزول  تـ وأن  المسلمين  يحفظ 
الجائحة وتعود الحياة الى مجراها 

الطبيعي.
ــرادي  ــعـ ــال مــحــمــد حــســن الـ ــ وقـ
عباس  الحاج  حسينية  رئيس  نائب 
العرادي: لقد تابعنا خالل العامين 
الــمــاضــيــيــن الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي 
قــــام بــهــا الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي بــقــيــادة 
ــر  ــيـ ــو الـــمـــلـــكـــي األمـ ــمـ ــسـ ــاحــــب الـ صــ
رئيس  العهد  ولــي  حمد  بــن  سلمان 
كــورونــا،  جــائــحــة  لمكافحة  الـــــوزراء 
الــتــي وضــعــت الــبــحــريــن عــلــى رأس 
الدول المتميزة بإجراءاتها الوقائية 
اتخذتها  التي  الطبية  واالحــتــرازات 
نسبة  تطعيم  فــي  نجاحها  وخــاصــة 
ــاوزت الــمــلــيــون مــواطــن  عــالــيــة تــــجــ

ومقيم باللقاحات الالزمة.
وأضاف: كما تابعنا بفخر بالغ 
والتزام تام التوجيهات الصادرة من 
وزارة  رأسها  على  الرسمية  الجهات 
لــاللــتــزام  الــداخــلــيــة  ووزارة  الــصــحــة 
بالتعليمات الرسمية للحفاظ على 

صحة السكان في البحرين.
ــه بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا فــي  ــ ــد أنـ ــ وأكــ
حــســيــنــيــة الـــحـــاج عـــبـــاس الـــعـــرادي 
دائمًا على  في مدينة عراد حرصنا 

االلتزام الدائم بهذه التوجيهات.
وأشـــــار الــشــيــخ مــيــثــم الــدغــاس 
ــرعـــي بــــــــوزارة الـــعـــدل  الــــواعــــظ الـــشـ
والــشــؤون اإلســالمــيــة واالوقــــاف إلى 
الــصــحــيــة  ــراءات  ــ ــاإلجـ ــ بـ الــتــقــيــد  أن 
مــطــلــوب فـــي جــمــيــع األوقــــــات، ومــن 
ــًا  ــ ــاديـ ــ ــفـ ــ مـــنـــطـــلـــق الــــمــــســــؤولــــيــــة وتـ
لــزيــادة األعـــداد يــجــُب على كــلِّ فــرٍد 
ــزءًا من  ــ مـــن األفـــــراد أن يــتــحــمــَل جـ
الــمــســؤولــيــة الــمــشــتــركــة، وقــــد أكــد 
ــرارًا ونـــؤكـــد أن  ــكــ الــعــلــمــاء مــــــرارًا وتــ
واجب  الصحية  بــاإلجــراءات  األخــذ 
شرعي، ونحُن على عاتقنا مسؤولية 
بَد لنا أن نكوَن حذرين  عظيمة وال 
ــدًا بــيــد  ــ ــكــــون يــ ــدر الــمــســتــطــاع ونــ ــ قـ

للتصدي لهذا الوباء. 
ــذا  ــهــ لــ ــدي  ــ ــصــ ــ ــتــ ــ الــ ان  وقــــــــــــال 
الـــفـــيـــروس يــتــطــلــُب مــنــا امــــــورًا من 
األمــور  مــن  وغيرها  التباعد  أهمها 

األمــر ليس بجديد  وهــذا  الصحية، 
ــمـــا نــــؤكــــدُه لـــلـــذكـــرى وإن  الـــذكـــر وإنـ
ننسى  وال  المؤمنين،  تنفع  الذكرى 
قوله تعالى: »َواَل ُتْلُقوا ِبأَْيِديُكْم ِإَلى 
اآلية  هذه  أّن  من  بالّرغم  ْهُلَكِة«،  التَّ
الجهاد  فــي  اإلنــفــاق  تــرك  فــي  واردة 
اإلســـالمـــي، ولـــكـــّن مــفــهــومــهــا واســـع 
أّن  كثيرة، منها  أخــرى  مــوارد  يشمل 
اإلنــســان ليس لــه الــحــّق فــي اّتــخــاذ 
الــطــرق الــخــطــرة لــه ولــآخــريــن من 
االحتياطات  لنفسه  يّتخذ  أن  دون 
الاّلزمة لذلك، ومن اهم هذه األمور 
الصحة، فإن الصحة ال تقدر بثمن، 
قال  كما  النعم  أفضل  من  والصحة 
أمير المؤمنين عليٌّ ابن أبي طالب 
َعِم،  النِّ ُة أفَضُل  حَّ عليه السالم: الصِّ
ألن كثيرًا من النعم األخرى ترتبط 
بها، لذا ترى كثيرا من األصحاء قد 
ال يشعروا بهذه النعمة العظيمة إال 

عندما يفقدونها.
ــة الـــســـيـــد  ــاحــ ــمــ فـــيـــمـــا أكــــــــد ســ
المجلس  عــضــو  محمد  بــن  جميل 
ــلــــشــــؤون االســــالمــــيــــة أن  ــى لــ ــ ــلـ ــ األعـ
ــزام بــتــعــلــيــمــات وتـــوجـــيـــهـــات  ــ ــتــ ــ االلــ
فيروس  لمكافحة  الوطني  الفريق 
ــا والـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي  كــــورونــ
الحصانة  هــو  األمــــر  بــهــذا  الــمــعــنــي 
الـــوحـــيـــدة لــمــواجــهــة ومـــنـــع انــتــشــار 
مشيرا  المملكة،  في  كورونا  جائحة 
اإلسالمية  الشريعة  قــواعــد  أن  الــى 
ــهــــم، وأن  الــــمــ ــى  ــلـ ــدمــــت األهـــــــم عـ قــ
الــظــروف  الــنــفــس يسبق كــل  حــفــظ 
التجمعات  كانت  فــإذا  والمناسبات، 

إلى  تـــؤدي  الدينية  المناسبات  فــي 
اإلصـــابـــة وانــتــشــار جــائــحــة كـــورونـــا، 
فمن األولــى تأجيلها إلى أن ينتهي 
ــذا الــــظــــرف االســـتـــثـــنـــائـــي وتـــعـــود  ــ هـ

األمور إلى طبيعتها.
 ونـــــوه جــمــيــل بـــن مــحــمــد إلــى 
الــمــحــور  ــو  الــــذاتــــي هــ ــزام  ــ ــتـ ــ أن االلـ
األســـــــــاســـــــــي فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة هـــــذا 
االلتزام  وذلــك من خــالل  الفيروس 
تضمن  الــتــي  الصحية  بالتعليمات 
الحد من اإلصابة، وتسهم في دعم 
جهود مملكة البحرين التي واجهت 
هذه الجائحة منذ اكتشافها وعملت 
االحترازية  التدابير  كل  اتخاذ  على 

والوقائية.
عــبــاس بلجيك  ــاد مــحــمــد  ــ وأشـ
وأعضاء  الكبير  العجم  مأتم  رئيس 
لدن  من  السخي  بالدعم  المجلس 
ــة الــمــلــك  حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـ
عاهل  خليفة  آل  عــيــســى  بــن  حــمــد 
الـــبـــالد الــمــفــدى لــــدور الــعــبــادة من 
مملكة  في  ومآتم  ومساجد  جوامع 
البحرين، معربا في الوقت ذاته عن 
والعدل  الداخلية،  لــوزارات:  تقديره 
ــيــــة واألوقـــــــــاف،  والـــــشـــــؤون اإلســــالمــ
والـــصـــحـــة، ومـــحـــافـــظـــة الــعــاصــمــة، 
نظير  الــجــعــفــريــة،  األوقـــــاف  وإدارة 
ــقـــديـــم الـــخـــدمـــات  جـــهـــودهـــم فــــي تـ
في  والمقيمين  للمواطنين  الالزمة 

البحرين، بلد الحرية والتسامح.
ذاتــه  الــوقــت  فــي  وأكــــد بلجيك 
ــزام بـــهـــذه اإلجــــــراءات  ــتــ أهــمــيــة االلــ
الطبي  الفريق  بتعليمات  والتقيد 

بـــمـــا يـــضـــمـــن مـــوســـمـــا خـــالـــيـــا مــن 
أن  إلى  الصحية، مشيرا  المشكالت 
تحقيق  فــي  سيسهم  ــتـــزام  االلـ هـــذا 
مــوســم آمــــن، وســيــعــمــل كــذلــك على 
لمكافحة  الــوطــنــيــة  الــجــهــود  ــم  دعــ
استطاعت  والــتــي  ــا،  ــورونـ كـ جــائــحــة 
ــة حظيت  ــعـ واسـ نـــجـــاحـــات  تــحــقــيــق 
مدير  عنه  عبر  كبير  دولـــي  بتقدير 
عام منظمة الصحة العالمية خالل 
بكل  للبحرين، مهيبا  زيارته مؤخرا 
مملكة  في  والمقيمين  المواطنين 
ــراءات  ــ ــاإلجــ ــ ــزام بــ ــ ــتــ ــ ــبـــحـــريـــن االلــ الـ
باعتبار  بــهــا،  المعمول  االحــتــرازيــة 
هذه  لـــزوال  الرئيسي  السبيل  ذلــك 
الغمة والعودة الى الحياة الطبيعية.

ــلــــي درويــــــــــش رئـــيـــس  وأشــــــــــار عــ
مـــأتـــم خـــــدارســـــون أنـــــه مـــنـــذ بـــدايـــة 
ازمــــة جــائــحــة كـــورونـــا نـــرى الــجــهــود 
بها  يــقــوم  الــتــي  والعظيمة  الــجــبــارة 
الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي مـــن اجــل 
الحفاظ عل صحة الجميع بمملكة 
البحرين، فنحن نؤكد أهمية تطبيق 
على  للمحافظة  وذلـــك  ــراءات  ــ االجـ
ســـالمـــة الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، 
المملكة  شــهــدت  فــقــد  الــحــمــد  وهلل 
انخفاضا واضحا في عدد اإلصابات 
بفيروس كورونا وسوف نعمل جميعا 
وذلــك  كليا  عليه  القضاء  أجــل  مــن 
بتعاوننا واالهتمام بتنفيذ توصيات 
الــجــهــات الــمــخــتــصــة فـــي الــمــمــلــكــة 

حتى ننعم بالصحة والعافية.

روؤ�����ض����اء �ل���م���اآت���م �ل��ح�����ض��ي��ن��ي��ة ي����وؤي����دون �لإج��������ر�ء�ت 

�إل����ى �لل���ت���ز�م بها ل��ف��ري��ق �ل��ب��ح��ري��ن وي���دع���ون  �ل��وق��ائ��ي��ة 

} علي دروي�ش. } في�سل بن رجب.} نادر البرد�ستاني. } ال�سيد �سبر العلوي.

} ال�سيخ مجيد الع�سفور. } ال�سيخ محمد التوبالني.

} محمد العرادي.

} محمد عبدالر�سا.

} ال�سيد جميل الم�سلي.

} ال�سيخ ميثم الدغا�ش.

} محمد بلجيك.

الــديــن ورؤســــاء مــآتــم حسينية أهمية  أكـــد عـــدد مــن رجـــال 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  بتعليمات  االلــتــزام 
منوهين  )كــوفــيــد-19(،  كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد  كورونا 
بضرورة االبتعاد عن كل أنواع التجمعات واتباع جميع اإلجراءات 
وااللــتــزام  الــعــامــة،  والــســالمــة  الصحة  على  االحــتــرازيــة حفاًظا 
الشعائر  كل  إحياء  عند  ــراءات  واإلجــ التعليمات  بهذه  والتقيد 

والمناسبات الدينية وذلك حفظًا لسالمة وأرواح المواطنين.



الرحلة الغام�سة لل�سيد كورونا!

فوزية رشيد
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نمر  التي  الزمنية  الفترة  كانت  أًيــا 
الزمنية  الفترة  تلك  كانت  ســواء  فيها، 
ــكــــوارث  ــئــــة واألزمــــــــات والــ ــي زمــــن األوبــ فـ
األزمــــان  بــعــض  فـــي  أو  اآلن،  نــحــن  كــمــا 
الــطــبــيــعــيــة، نــجــد أنــفــســنــا كــبــشــر نبحث 
عن السعادة، عن ذلك النور الذي يمكن 
الوصول إليه في نهاية الكهف المظلم.

لــلــســعــادة  ويــخــطــئ مـــن يــعــتــقــد أن 
ــي الــكــثــيــر من  تــعــريــفــا، فــهــي شـــعـــور وفــ
األحـــيـــان هـــذا الــشــعــور ال يــمــكــن وصفه 
أو تــأطــيــره، فــهــي تــدخــل فــي نــفــوس كل 
أحــد من  وهــي ليست حكًرا على  الناس 
البشر من دون اآلخر، فال تدخل نفوس 
الرجال  وال  الفقراء،  دون  من  األغنياء 
من  الــمــتــعــلــمــيــن  وال  الـــنـــســـاء،  دون  مـــن 
دون غيرهم، فالبشر سواء أمام السعادة، 
ولكن على الرغم من أننا ال نعرف كيف 
المطلوب  فإنها  السعادة،  مفهوم  نحدد 
الـــوحـــيـــد الــــــذي يــبــحــث عـــنـــه اإلنـــســـان 
حتى  الصبا  منذ  حياته  مــراحــل  خــالل 
واألخــيــر  األول  والـــســـؤال  الــشــيــخــوخــة، 
البشر طــوال  أذهـــان  يــطــارد  الـــذي يظل 
أنا سعيد؟ وكيف  الفترات هو: هل  تلك 

أكون سعيًدا؟
لقد حاول الكثير من العلماء وضع 
الــســعــادة، وكــالــعــادة فإن  خــارطــة لطريق 
الفكرة  على  تتغلب  كانت  التخصصات 
الـــجـــوهـــريـــة نــفــســهــا، فـــرجـــل االقــتــصــاد 
يــنــظــر بــمــنــظــار مــخــتــلــف لــلــســعــادة من 
الطبيب،  ومــن  المهندس  ومــن  المدرس 
النهاية  وفــي  نظر،  وجهات  إنسان  فلكل 
أن هناك  وال نحسب  ويــقــول،  قــال  الكل 
خطأ أو أخطاء فهي وجهات نظر وزوايا 
مختلفة للنظر، وهذا هو المقصود من 
كــل ذلــك، ولكن دعــونــا نــحــاول أن نأخذ 
كــبــاقــة  كـــل حــديــقــة وردة ونــقــدمــهــا  مـــن 
كخارطة  منها  االســتــفــادة  يمكن  ملونة 
لطريق السعادة، والتي نجد أنها مكونة 

من التالي:
أو  والــداك  الوالدين؛ إن كان  1-  بر 
أحد والديك حيا فال تهملهما حتى وإن 
كنت ال تسكن معهما في المنزل نفسه، 
وتحادث  معهما،  وأجلس  يــوم  كل  أذهــب 
جور  مــن  تشتكي  وال  وأضــحــك،  معهما، 
األيـــــام أمــامــهــمــا، وأشـــعـــرهـــم بــالــســعــادة 
وأنــــك ســعــيــد، ربــمــا فــي بــعــض األحــيــان 
تشتري لهما حاجة صغيرة وخاصة في 
رمضان  شهر  مــن  السعيدة  المناسبات 
وأبــًدا  دائــًمــا  ذلــك،  مــا شابه  أو  العيد  أو 
أدخل السرور إلى قلبيهما مهما بلغا من 
وبحياتك  بــك  يصغر  فعمرهما  العمر، 
الوالدين  بر  أن  دائًما  وتذكر  وسعادتك. 
بها  نشبع  رغبة  مجرد  وليس  إلهي  أمــر 
أنفسنا وإنما ببرهما تنال السعادة، ألن 

ببرهما تنال رضا اهلل.
ابدأ حياتك  الصغيرة؛  2-  عائلتك 
فهذا  الــمــنــاســب،  الشخص  مــن  بــالــزواج 
الـــقـــرار ســيــحــدد 90% مــن ســعــادتــك أو 
بؤسك، فاالختيار قرار يجب أن نحسنه، 

سواء  االختيار،  نحسن  أن  يجب  لذلك 
كــنــت رجـــــاًل أم امـــــــرأة، فـــالـــشـــرع أعــطــى 
لــلــمــرأة حــريــة اتــخــاذ الــقــرار كما أعطى 
ــواء، فــالــرجــل يختار  بـــسـ لــلــرجــل ســــواء 
والمرأة أيًضا تختار، فإن لم تكن المرأة 
تــرفــضــه.  أن  يمكنها  الــرجــل  فــي  تــرغــب 
ذلك  كــان  الدين  ذات  من  اقتربنا  وكلما 
أفضل، وهذه وصية رسول اهلل صلى اهلل 
تــأتــي تربية  بــعــد ذلـــك  ثــم  عليه وســلــم. 
الحياة  ومشاركتهم  وتعليمهم  األبــنــاء 
واالستمتاع بها، فاألوالد جزء أساسي من 
االهتمام  يجب  لذلك  واألســـرة،  العائلة 
بــهــم مــهــمــا كــانــت مــعــانــاتــك ومــشــاكــلــك، 
فال تهملهم بحجة أنهم مزعجون وأنك 
والحياة  العمل  ترتاح من عناء  أن  تريد 
أو تريد أن تستمع بأصحابك وأن تسهر 

طوال الليل بعيًدا عنهم.
3-  أقــاربــك وأصــدقــاؤك وأحــبــاؤك؛ 
تــقــوم  الـــســـعـــادة ال  أن  لــنــفــهــم جــمــيــعــنــا 
أو  ــوة  ــقــ الــ أو  الــمــمــتــلــكــات  عـــلـــى حـــجـــم 
من  واحـــدة  وإنــمــا  المجتمعية،  المكانة 
على  تقوم  التي  تلك  هي  السعادة  صــور 
الـــعـــالقـــات اإلنـــســـانـــيـــة مــــع األشـــخـــاص 
الــــذيــــن نــحــبــهــم ونـــحـــتـــرمـــهـــم، وخـــاصـــة 
األقارب مثل األعمام والخالن وأبنائهم، 
واألقـــرب فــاألقــرب، وهــذه صلة األرحـــام، 
الكريمة  الــنــبــويــة  الــتــوجــيــهــات  وتــعــددت 
رحمه.  قطيعة  من  المسلم  تحذر  التي 
ــة الـــذيـــن  ــن ثــــم األصـــــدقـــــاء، وخــــاصــ ــ ومـ
والحياة،  والــروح  التفكير  في  يشبهونك 
فــهــؤالء ال يــجــب الــتــفــريــط فــيــهــم، فهم 
جـــزء مـــن روحــــك وحــيــاتــك، اعـــتـــِن بهم 

وبمن تحب.
الكثير  ربما  والــهــوايــات؛  العمل    -4
ــذا الـــعـــصـــر ُيــجــبــر  ــ مـــنـــا وخــــاصــــة فــــي هـ
يتناسب  ال  قد  وعمل  وظيفة  أداء  على 
أنــهــا لقمة  مـــع مــؤهــالتــه ورغـــبـــاتـــه، إال 
االكتئاب  إلــى  يــؤدي  ربما  العيش، وهــذا 
وما  والعصبية  االنــزعــاج  األقــل  على  أو 
إلـــى ذلـــك، فـــإن كــنــت مــن هـــؤالء البشر 
الذين ابتالهم اهلل سبحانه وتعالى بهذا 
الــنــوع مــن الــوظــائــف فــاعــتــبــرهــا ابــتــالء 
من اهلل واستعن به على هذه الوظيفة، 
وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك ال تــهــمــل وال تــســوف 
وحــاول  تقدمه،  أن  يمكن  ما  قــدم  وإنما 
أن تشعر أنــه مــن الــســعــادة أنــك وجــدت 
عمال تقتات منه، لذلك حاول أن تنجز 
ــال الـــتـــي تـــنـــاط بـــك وأيـــًضـــا  ــمــ كـــل األعــ
لم  إن  ولــكــن  اســتــطــعــت،  إن  بــاســتــمــتــاع 
حاول  السعادة  من  المرحلة  هــذه  تبلغ 
خــارج  وتمتعك  تسليك  هــوايــة  تجد  أن 
ومن  وقتك  مــن  واستفد  العمل،  حــدود 
حــيــاتــك، فاعمل فــي هــوايــات واألشــيــاء 
ــي تــســتــمــتــع بـــهـــا وتــســتــحــق وقــتــك  ــتـ الـ

وموهبتك.
تـــوفـــر من  أن  يــمــكــنــك  ــا  مـ ــر  وفــ   -5
الــمــال وتـــّصـــدق بــمــا تــجــود بــه نفسك؛ 
فـــال تــســرف حــتــى وإن كــنــت تــمــلــك من 
أولويات  في  فكر  الكثير،  الشيء  الثروة 

ــع لـــك مــنــهــاًجــا  الـــحـــيـــاة والــــصــــرف وضــ
وطـــرقـــا لــتــوفــيــر جــــزء مـــن هــــذا الــمــال، 
ينفع   – يقال  كما   – األبيض  فالقرش 
ــود، فــربــمــا الــيــوم أنـــت ثــري  ــ لــلــيــوم األسـ
ولكن ال تعرف كيف تجري األقــدار من 
تتعامل  أن  فـــحـــاول  الـــغـــد،  فـــي  حــولــك 
مـــع الـــمـــال بــعــقــالنــيــة وذكـــــاء وأن تــديــر 
ثروتك إدارة علمية منهجية، وفكر ذكي، 
إال  لديك  ليس  موظًفا  كنت  إن  وحتى 
راتبك الشهري فحاول أن تفتح حسابا 
خاصا في البنك الذي تتعامل معه وأن 
أن  مــا يمكنك  الــحــســاب  هــذا  فــي  تضع 
تضعه، ربما أقل القليل أو أكثر من ذلك 
ال  الحساب  هذا  أن  على  دنانير،  ببضع 
يفتح وال يسحب منه شيء إال للضرورة 
القصوى، وال تنس أثناء تعاملك بالمال 
أن تتصدق على الفقراء وأن تؤدي زكاة 
الــمــال، فـــإن الــتــصــدق والـــزكـــاة يشعران 
بالرضا على نفسه ألنه أرضى  اإلنسان 

اهلل سبحانه وتعالى.
6-  كن إيجابًيا ومرًحا كلما استطعت 
قد  حــولــك  مــن  فالحياة  لــذلــك سبيال؛ 
فليس  طبيعي،  أمــر  وهــذا  قاسية  تكون 
كل منا ينال الحياة الهانئة والبسيطة، 
فالكثيرون منا يعانون األمرين من أجل 
والسكن  الــعــيــش  لقمة  وتــوفــيــر  الــحــيــاة 
وتوفير أساسيات الحياة، ولكن يجب أال 
كبيرة  كانت  – مهما  األمــور  هــذه  نترك 
على أنفسنا – أن تتحكم فينا وأن تنال 
من  مساحة  نوفر  أن  يجب  لذلك  منا، 
أنــفــســنــا ومــــن حــيــاتــنــا حــتــى وإن كــانــت 
صغيرة، نافذة جميلة في طرف حياتنا 
وندع  الشمس،  نور  منها  لتشع  نفتحها 
نــــور الــشــمــس تــطــهــر حــيــاتــنــا وأفــكــارهــا 
لم  وإن  واإليجابية،  السكينة  وتمنحنا 
نــســتــطــع فــعــلــى األقـــــل أن نــعــيــش هــذه 
اإليجابية والمرح أمام أطفالنا وأسرنا، 
إليهم  ننقل  أن  المستحسن  من  فليس 

السلبية والروح االنهزامية.
7-  المثابرة، فالحياة ليست سهلة، 
وهي ليست الجنة التي نحن موعودون 
بــهــا، وإنــمــا خلق اإلنــســان فــي كبد وفي 
مشقة وفي تعب وصراع من أجل البقاء 

نعيش  حتى  نحتاج  لذلك  واالستمرار، 
أن نثابر على الحياة. 

8-  توقف عن لوم اآلخرين، وتحمل 
في  نفشل  مــا  كثيًرا  حياتك؛  مسؤولية 
طبيعي،  أمــر  وهــذا  حياتنا  مهمات  أداء 
نــجــد شــمــاعــة نعلق  أن  نـــحـــاول  لــذلــك 
عــلــيــهــا هــــذا الـــفـــشـــل، فــنــلــوم الـــظـــروف 
والحظ والبيئة والحياة واألفراد، ولكن 
أمــر طبيعي  فالفشل  ينفع،  هــذا ال  كــل 
والــنــجــاح جـــزء مــن الــفــشــل، فــال يمكن 
أن ننجح باستمرار وال يمكن أن نفشل 
بــاســتــمــرار، ولــكــن شيئا مــن هــذا وشيئا 
من ذلك، فلنحاول أن نفهم وأن نتوافق 
مع هذا المفهوم، فلنستفد من الفشل 
ونــلــمــلــم أنــفــســنــا ونـــقـــف عــلــى أقــدامــنــا 
تكاسل  وأن نسير مــن غير  ومـــرات،  مــرة 

وهزيمة.
9-  عــامــل كــل شــخــص تــقــابــلــه كما 
تعامل؛ فنحن نغضب ونشمئز  أن  تريد 
في  فكر  ولكن  اآلخــريــن،  نحتقر  وربــمــا 
يكون شعورك عندما  ذلــك، كيف  عكس 
الطريقة؟  بمثل هذه  اآلخرون  يعاملك 
فــاحــتــرام الــنــاس أمــر مــهــم، حتى أقــرب 
وأوالدك،  حياتك  شريك  لك  األقربين 
ربما تقول أنا أحبهم وهذا أمر ال خالف 

عليه، ولكن االحترام أمر آخر.
واالرتقاء  بالجودة  ألزم نفسك   -10
بــالــنــفــس؛ نــحــن نـــؤمـــن أن الـــكـــمـــال هلل 
نرتقي  أن  يــمــنــع  هـــذا ال  ولــكــن  ــدة،  ــ وحـ
وأعمالنا،  وفكرنا  وأخالقياتنا  بحياتنا 
فرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يرشدنا 
إلى اإلتقان والجودة فهو القائل »إن اهلل 

يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه«.
سبحانه  اهلل  رضــا  إلــى  السعي   -11
األمر  هــذا  إن  قائل  يقول  وقــد  وتعالى؛ 
يجب أن يكون أول نقطة يمكن التحدث 
نختلف  ال  نــحــن  الحقيقة  وفـــي  فــيــهــا، 
مـــع هــــذا الــــــرأي، إال أنــنــا وضــعــنــا هــذه 
النقطة كنقطة أخيرة من أجل أن نقول 
بمنهجية  تغلف  لم  إن  كلها  أعمالنا  إن 
السعي إلى رضا اهلل سبحانه فلن نجد 
السعادة في شيء مهما كان هذا األمر، 
فمن غير البحث والسعي عن رضا اهلل، 
فإن حياتنا تكون فارغة من كل مضمون، 
فــيــكــون الــســعــي لــلــمــال مــن أجـــل الــمــال 
ــرة مــن أجــل  فــقــط، ويــكــون تــكــويــن األســ
إشــبــاع الــغــريــزة وهـــكـــذا، ولــكــن أن تمت 
كــل األمـــور الحياتية مــن أجــل رضــا اهلل 
طعم  لها  سيكون  األمـــور  فــإن  سبحانه 
نبحث  التي  السعادة  نجد  آخــر، عندئذ 
عنها، فمن غير ذلك فإن حياتنا ستبقى 

جوفاء.
ــور الــتــي يــمــكــن أن  ــ ــذه بــعــض األمـ هـ
تــجــعــلــنــا ســـعـــداء، ولـــكـــن أجـــمـــل مـــا في 
السعادة أن نجعل من يحيط بنا سعيًدا 
السعادة،  دائــرة  تكتمل  ذلك  عند  أيًضا، 
ــن يــســعــد نــفــســه وُيــســعــد  فــالــســعــيــد مــ
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أو  األيام,  يــوم من  هل تصورنا في 
أشــجــار  أن  الــلــحــظــات  مــن  فــي لحظة 
الخمس  القارات  في  الكثيفة  الغابات 
وتحولت  أقالم,  إلــى  تحولت  الست  أو 
المحيطات والبحار واألنهار إلى مداد 

لهذه األقالم؟!
هــل تــصــور أحــدنــا ذلــــك؟! ال أظــن 
ذلك, بل إنه تصور يبلغ درجة المحال, 
ويستحيل أن يتصوره البشر حتى ولو 
ما  أقصى  وأن  لهم ظهيرا,  الجن  كــان 
هو  القضية  هــذه  فــي  البشر  يــتــصــوره 
أن تكون األشجار أو بعضها مادة لهذه 
ال  الــبــحــار  بــعــض  تــكــون  وأن  األقالم, 
الحكيم,  العليم  لكن  لها,  مــداًدا  كلها 
والقدير سبحانه قد أنبأنا بذلك وهو 
إنفاذه, للداللة على طالقة  قادر على 
قدرته, وسعة علمه, وجالل قدره, وأنه 
للعبودية  المستحق  وحـــده  سبحانه 
ونهيه,  أمـــره  فــي  وللطاعة  سواه,  دون 
تــعــالــى:  ــول  ــقـ يـ عليهما,  مــعــقــب  وال 
أقالم  شجر  من  األرض  في  أنما  }ولو 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما 
نفدت كلمات اهلل إن اهلل عزيز حكيم{ 

)لقمان:27(.
العلم الذي  نحن نعلم عن طريق 
تـــوصـــل إلـــيـــه أهـــــل االخـــتـــصـــاص مــن 
أربـــاع  ثــالثــة  الــمــاء يمثل  أن  الــعــلــمــاء 
إلــى  الــمــاء  هـــذا  تــحــول  ولـــو  اليابسة, 
الذي  الشجر  بعدد  أقــالًمــا  يمد  مــداد 
الــذي هو قوام  يحمل لإلنسان غــذاءه 
اإلنــســان  حــيــاة  تستقيم  فــهــل  حياته, 

على هذه األرض؟
وألن  كالم,  الــكــريــم  ــرآن  ــقـ الـ وألن 
ــات الـــخـــالـــق  ــفــ ــــن صــ ــة مـ ــفـ ــــالم صـ ــكـ ــ الـ
أســمــائــه  مـــن  ــو  وهــ وتعالى,  ســبــحــانــه 
عطاؤها,  يــنــفــد  ال  الـــتـــي  الـــحـــســـنـــى 
من  دلــيــل  ــذا  وهــ معينها,  يــنــضــب  وال 

ــذا الــكــتــاب مــعــجــزة خــالــدة  ــة أن هـ أدلــ
وتعالى  سبحانه  الــحــق  مــعــجــزات  مــن 
الصحيحة,  ــيـــدة  ــقـ ــعـ الـ الــمــتــضــمــنــة 
سبل  وفـــيـــه  المستوعبة,  والـــشـــريـــعـــة 
مثمر,  أعــــــــاله  ــاب  ــتــ كــ وهــــــو  السالم, 
وإن  لحالوة,  لــه  وإن  مغدق,  وأســفــلــه 
عليه لطالوة, وأنه يعلو على كل كالم 
وال يعلى عليه, كذلك وصفه واحد من 
قريش  منه  العرب عندما طلبت  دهاة 
عليه  اهلل  اهلل صلى  رســـول  يــجــادل  أن 
الناس  ينفر  كالًما  فيه  ويقول  وسلم, 

من اإلسالم, ويصرفهم عنه.
الـــبـــيـــان  ــهــــذا  بــ ــد  ــريــ يــ ــالـــى  ــعـ تـ اهلل 
كــلــمــاتــه  أن  عـــلـــى  يـــدلـــل  أن  الــمــعــجــز 
ــو كــانــت  ال يــنــضــب عـــطـــاؤهـــا حــتــى ولــ
وتكتب  الكلمات,  لــهــذه  مـــداًدا  البحار 
بأقالم صنعت من أشجار الغابات على 

اتساعها وعظمتها.
الـــشـــجـــر جــمــيــع الـــشـــجـــر أقــــــالم.. 
والـــبـــحـــار تــمــد هــــذه األقـــــالم بــالــمــداد 
نفدت  ما  ذلــك  كل  ورغــم  أبحر,  سبعة 
منتهاها,  بلغت  وال  تعالى  اهلل  كلمات 

القرآن,  عــن  تكتب  الــبــشــريــة  هــي  وهـــا 
وتــتــنــاولــه مــن جميع جــوانــبــه وهـــي ال 
في  تــدخــل  وَلــــم  شواطئه,  عــنــد  تــــزال 
وهــنــاك  تــقــتــرب منها,  أو حــتــى  عــبــابــه 
ولــضــخــامــة  الخلود,  لــعــظــمــة  مــعــانــي 
العطاء واستمراره, ومن هذه المعاني 
يعطي  حــيــث  ألفاظه,  فـــي  الـــتـــجـــدد 
دون  نبعه  ويفيض  توقف,  بال  الكتاب 
أن ينضب حتى ولو تضافرت األشجار 
كمداد  جميعها  والبحار  كأقالم,  كلها 
لهذه األقالم, ومن معاني الخلود أيًضا 
وتشعر  ومرات  الكلمة مرات  تقرأ  أنك 
في كل مرة أنك تقرأها ألول مرة حيث 
تدركها  لــم  جــديــدة  معاني  فيها  تجد 
في المرة السابقة, فهو كتاب ال يخلق 
الــعــجــائــب  فـــاق  الرد, وهـــو  كــثــرة  عــلــى 
السبع ألنه اعجوبة العجائب, ألنه إذا 
كانت العجائب السبع باختيار البشر, 
فإن القرآن العظيم اعجوبة العجائب 

باختيار رب البشر سبحانه.
كــتــاب: مــن حكم  والــقــرآن العظيم 
به أجر, ومن قال  به عدل, ومن عمل 
عليه,  الـــنـــاس  إقـــبـــال  وســـر  صدق,  بـــه 
ومـــداومـــتـــهـــم عـــلـــى تــــالوتــــه وحــفــظــه 
هــذا  ونــجــد  ذاتية,  قـــوة جـــذب  فــيــه  أن 
واضًحا في القساوسة الذين توجههم 
فيه  والــبــحــث  فيه,  للطعن  الــكــنــائــس 
عن أخطاء ومثالب, فيؤول أمرهم إلى 

اإليمان به واعتناق اإلسالم.
وبعد, فإن هذا الكتاب, هو الكتاب 
أو تبديل  الباقي دون تحريف  الوحيد 
أنزلت  التي  السماوية  الكتب  بين  من 
)عليهم  الكرام  ورسله  اهلل  أنبياء  على 
الحق  له  وفر  ولقد  والسالم(،  الصالة 
ــالـــى كـــافـــة الــضــمــانــات  ــعـ ســبــحــانــه وتـ
فقال  ثانًيا,  ولتحصينه  أواًل,  لحفظه 
}إنا نحن نزلنا  سبحانه عن الحفظ: 

الذكر وإنا له لحافظون{ )الحجر: 9(, 
}..وإنه  التحصين:  عن  سبحانه  وقال 
من  الباطل  يأتيه  عــزيــز)41(ال  لكتاب 
بــيــن يــديــه وال مـــن خــلــفــه تــنــزيــل من 

حكيم حميد)42({ )فصلت(.
هــــذه اآليـــــات وغــيــرهــا كــثــيــر تفيد 
ألنها  واستمرارها  المعجزة  هذه  دوام 
الناس,  ــتـــداولـــه  يـ كـــتـــاب  فـــي  مــعــجــزة 
ويــحــفــظــه  مساء,  ــاح  ــبــ صــ ويـــتـــلـــونـــه 
قبل  الصغار على صــدورهــم  األطــفــال 
سبحانه  الــحــق  تــحــدى  ولــقــد  الكبار, 
وتعالى اإلنس والجن بأن يأتوا بمثله 
أو  )مفتريات( من مثله  بعشر سور  أو 
بسورة واحدة من مثله فما استطاعوا 
وأصحاب  والبيان,  البالغة  أرباب  وهم 
طــالــبــهــم  ولـــقـــد  السبع,  الـــمـــعـــلـــقـــات 
بالدليل  وألزمهم  وسوره,  آياته  بتدبر 
من  الــخــصــم  يــطــلــب  وال  والبرهان, 
دعاويهم  صدق  على  الدليل  خصومه 
لو لم يكن واثًقا ومتأكًدا من أن الحق 

معه دون سواه.
ذاتية,  بـــقـــوة  يــتــمــتــع  اإلســــــالم  إن 
وشــدة جــذب ليست موجودة في غيره 
وهذا ما يفسر سرعة انتشار اإلسالم, 
ما  وهــذا  اعتناقه,  إلى  الناس  وتداعي 
التوبة  ســـورة  مــن  اآليـــتـــان  إلــيــه  تشير 
يطفئوا  أن  }يريدون  تعالى:  قوله  في 
أن  إال  اهلل  ويــأبــى  بــأفــواهــهــم  اهلل  ــور  نـ
الــكــافــرون )32( هو  نـــوره ولــو كــره  يتم 
ــهـــدى وديــــن  ــالـ ــه بـ ــولــ الــــــذي أرســــــل رســ
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون )33({, وصدق اهلل العظيم: 
}..ومن أوفى بعهده من اهلل…{ )التوبة: 
أصــدق  }..ومن  تــعــالــى:  وقــولــه   ,)111
وقوله   ,)87 )النساء:  حديثا{  اهلل  من 
سبحانه: }..ومن أصدق من اهلل قيال{ 

)النساء : 122(.

الأَب��������ُح��������ْر.. ِم���������داٌد واإِم����������داد!

بقلم: 
عبدالرحمن علي البنفالح

ك����ن ����س���ع���ي���دا.. واأ�����س����ع����د م����ن ح��ول��ك

بقلم:
 د. زكريا خنجي

} أوشــكــنــا عــلــى نــهــايــة عــامــيــن مــنــذ أن بــدأ 
بدءا  العالم  في  الغامضة  رحلته  »كــورونــا«  السيد 
ليتجول بقفزات ضوئية  الصين،  »ووهــان« في  من 
مجرم  كضيف  ويتغلغل  األخــــرى،  الــــدول  كــل  إلـــى 
وليتنفس  العامة،  واألمــاكــن  والــشــوارع  البيوت  في 
أحقاده في المستشفيات وخاصة في غرف العناية 
بــأمــراضــهــا  المنهكة  الــنــفــوس  فيخطف  الــمــركــزة 
وتوغله في أجسادها، وما إن أطلت علينا الشركات 
كــورونــا..  »الــســيــد  اخــتــار  بلقاحاتها حتى  الــكــبــرى 
لــعــبــة الــتــحــور«! وكــأنــه يــعــلــن أال فــكــاك مــنــه ومــن 
تحوراته بل سيزداد فتكا بالدول والشعوب ولكأننا 

في فيلم كابوسي ال يريد أن ينتهي!
} حـــاول الــنــاس االخــتــبــاء مــن زيــــارات السيد 
فاستبدلوا  وأجــســادهــم  لبيوتهم  الغامضة  كــورونــا 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة وأنــشــطــتــهــا بــحــيــاة افــتــراضــيــة 
ونــــــــدوات ومــــؤتــــمــــرات »لـــكـــتـــرونـــيـــة، حـــتـــى ال يــجــد 
التجمعات  اقتناص  تفترض  ولعبته  بينهم،  مكانا 
والزحام واألماكن المغلقة، ولكنها لعبة مملة بال 

نهاية ال تسمح بوضوح الحدود القاطعة لها!
ضد  التطعيم  فــعــالــيــة  حـــول  علمية  مــقــاالت 
ــا، ومــــقــــاالت أخــــرى  ــ ــورونـ ــ اإلصــــابــــة بـــمـــتـــحـــورات كـ
»الجرعة  حــول  تصريحات  فعاليتها!  بــعــدم  تــنــوه 
المنشطة« تتضارب في السياق ذاته، بعضها يؤكد 
تناقض  ذلـــك!  يــؤكــد  ال  اآلخـــر  والــبــعــض  أهميتها 
آخــــر فــيــمــا تــطــرحــه دراســـــــات مــخــتــلــفــة.. تــتــدرج 
الجرعتين  ثــم  الـــواحـــدة  بــالــجــرعــة  االكــتــفــاء  مــن 
ثـــم الــثــالــثــة الــمــنــشــطــة، ثـــم الــلــقــاح الــســنــوي ثم 
إن اإلصــابــة ال  الــقــول  ثــم  بــاإلصــابــة(  )التحصين 

تكفي وال بد من اللقاح!
ــنـــاك وكــلــهــا تــحــت بند  ــبـــار مـــن هــنــا وهـ } أخـ
العلمية حول اآلثار الجانبية لنوع اللقاح وإصابات 
أخذ  رغم  ووفيات  أخــرى،  ودول  وأوروبــا  أمريكا  في 
الجرعات كاملة بما فيها المنشطة، ودراسات تقول 
بأهمية الخلط بين أنواع اللقاحات ودراسات أخرى 
وكأنه  كــورونــا  السيد  أصــبــح  حتى  ذلـــك!  تجيز  ال 
وحكاياته ينافس قصص وخياالت ألف ليلة وليلة! 
تناقضت  واألطــفــال  والــمــرضــعــات  الــحــوامــل  حتى 
هذه  تستثني  دراســـات  فمرة  حولهم،  التصريحات 

تؤكد  أخــرى  دراســات  وبعدها بشهور تخرج  الفئات 
فعالية وسالمة الجرعات لهم!

وبين شهر وآخر تتأرجح التأكيدات حتى حول 
الفترات الفاصلة بين الجرعات! والسيد كورونا لم 
فدراسات  المتعافين!  حتى  إخبارياته  في  يستثن 
تقول بانتظارهم 6 شهور وأخرى شهرا وأخرى بعد 

التعافي مباشرة!
)لباس  بـــذات  كــورونــا  السيد  يتجول  هــكــذا   {
الفئات  كل  وبين  البلدان  كل  في  الطارئ(  الخطر 
وفي كل الفصول! في الشتاء ال تقل خطورته وال في 
الصيف، وال الخريف يسقطه من روزنامة الحياة، 

وال الربيع يعيد للناس بهجتهم وطمأنينتهم!
ــات لـــقـــبـــول صــالحــيــة  ــاحـ ــقـ وفـــيـــمـــا كــــانــــت الـــلـ
اســتــخــدامــهــا تــســتــغــرق ســـنـــوات طــويــلــة تــصــل إلــى 
كـــورونـــا بمعجزته  الــســيــد  الــعــشــر، جـــاء  الــســنــوات 
الـــطـــارئـــة لــيــقــلــب الـــمـــعـــادلـــة! فــيــتــم الــتــرخــيــص 
في  تجواله  من  فقط  قليلة  بعد شهور  لمواجهته 
العالم، والترخيص لتلك اللقاحات بصورة طارئة!

ومـــا إن يــقــول بــلــد مــا )الــحــمــد هلل انــفــرجــت( 
ــن اإلشـــــــــارة الـــضـــوئـــيـــة الــــحــــمــــراء إلـــى  فـــيـــخـــرج مــ
يرفع  حتى  الــخــضــراء،  أو  الصفراء  أو  البرتقالية 
الــســيــد كـــورونـــا بــمــتــحــوراتــه الــعــصــا فــي وجـــه ذلــك 
وكأنه  واإلغـــالق،  القيود  دوائــر  إلــى  فيعيده  البلد، 
متحوراتي  الطبيعية!  الحياة  إلى  عودة  )ال  يهدد: 

أكثر فتكا(!
ــم وتـــعـــيـــش الــبــشــريــة  ــالـ ــعـ } هـــكـــذا يــعــيــش الـ

ــا وأعــــوانــــه الــســريــيــن!  ــورونـ تــحــت ســطــوة الــســيــد كـ
ــتـــرك مــكــانــا  ــتـــي لــــم تـ وتـــحـــت ضــبــابــيــة الــلــعــبــة الـ
معايير  فاختلطت  للبلدان!  وال  للبشر  ال  للراحة 
الصحة  ومعايير  للبشر،  النفسية  السيكولوجيا 
واالجتماع  والتعليم  االقتصاد  بمعايير  الجسدية 
والسياسة وكل األنشطة وتنافس الشركات ومراكز 
الدراسات والبحث! فلم يعد المرء يعرف أين هي 
أثـــاره  الـــذي  الــصــدق، فــالــغــبــار  الحقيقة وأيـــن هــو 
ذرات  بحجم  كثيف  الــرعــب«  »ســيــد  خلفه  ويــثــيــره 
متى  يتساءل  والكل  بلد!  كل  في  والــرمــال  الــتــراب 
وهل  تــحــوراتــه؟!  ولعبة  السيد  هــذا  لعبة  ستنتهي 

من نهاية تضع حدا له؟!

ــلـــي أن  مــــن الـــــواضـــــح الـــجـ
على  تعمل  األمــريــكــيــة  اإلدارة 
تــطــبــيــق الـــبـــرنـــامـــج الــســيــاســي 
للحزب الديمقراطي األمريكي 
ــن ضــمــنــه  ــ ــاه الـــــعـــــالـــــم، مــ ــ ــجـ ــ تـ
مــنــطــقــتــنــا الــخــلــيــجــيــة، وفـــي 
مــقــدمــة هـــذا الــبــرنــامــج إعـــادة 
التفاوض مع السلطة اإليرانية 
الحاكمة وتطبيع العالقات مع 
بدأ  وقد  اليمن،  في  الحوثيين 
ــذا الـــبـــرنـــامـــج فــــي الــتــنــفــيــذ  ــ هـ
بشكل سريع بعد تولي الرئيس 
ما  مباشرة،  الحكم  بايدن  جو 
يـــؤكـــد أنــــه مـــن أولــــويــــات عمل 

شاهدنا  الديمقراطية.  اإلدارة 
تصنيف  إلــغــاء  تــم  عندما  ذلــك 
الــحــوثــيــيــن مــجــمــوعــة إرهــابــيــة، 
المنطقة  لــدول  رسالة  ما حمل 

ولــلــتــحــالــف الـــــذي تـــقـــوده الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الطائفي  االنــقــالب  ضــد  الشقيقة  الــســعــوديــة 
الحوثي، كما أعلنت إدارة الرئيس بايدن صراحة 
عن عودة التفاوض مع إيران وااللتزام باالتفاق 
ومن  سهولة  بكل  هكذا   1+5 المعروف  الــنــووي 
دون أي تردد، وهذا وال شك مؤشر خطير يجعل 
إيــــران تــــزداد قـــوة عــلــى الــعــبــث بــأمــن المنطقة 
من  واألخطر  لها،  رادع  أي  دون  من  والتصرف 
ذلك أن كل ما هو مطلوب من إيران حاليا من 
باشتراطات  وااللــتــزام  الــعــودة  هــو  بــايــدن  إدارة 
وهـــذا يطرح  عــام 2018،  قبل  الــســابــق  االتــفــاق 
تساؤالت جدية حول آفاق العالقات األمريكية 
إلى  والعودة  االنقالب  هذا  ظل  في  الخليجية 
الــســيــاســات الــقــديــمــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
األمريكي حيث بينت تصريحات الرئيس بايدن 
ووزير خارجيته هذا التحول من حيث أولويات 
في  الـــتـــي  الــمــنــطــقــة،  فـــي  األمـــريـــكـــيـــة  اإلدارة 
مقدمتها العودة إلى البرنامج النووي اإليراني 
والضغط  المنطقة  واستقرار  أمن  يهدد  الــذي 
مجددا على دول المنطقة الستيعاب الحركات 
بالحديث  وذلــــك   2011 عـــام  فــي  الــتــي حــدثــت 
تعزيز  األمــريــكــيــة  اإلدارة  تسميه  عما  مــجــددا 
وضــع حقوق اإلنــســان. وفــي ضــوء هــذه النظرة 
أهمية عن  األكثر  الــســؤال  األذهـــان  إلــى  يتبادر 
التي  الخليجية  األمريكية  العالقات  مستقبل 
يعتقد أنها استمرار لسياسات الرئيس األسبق 
بــــاراك أوبـــامـــا الــخــطــيــرة عــلــى أمـــن واســتــقــرار 
دولـــنـــا حــيــث ســيــكــون هــنــالــك ضــغــط مستمر 
ــي اتــجــاه  ــا حــتــى فـ ــمـ عــلــى دول الــمــنــطــقــة وربـ
التقليدية  الطلبات  لتمرير  عدوانية  سياسات 
في  الــديــمــقــراطــيــة  اإلدارة  عليها  درجـــت  الــتــي 
السابق، ومن المرجح أنه سيكون هنالك تأكيد 
السياسي  العمل  وحرية  اإلنسان  لحقوق  أكبر 
الحكومات  على  والضغط  المدني  والمجتمع 
الحالي  بالوضع  القبول  اتجاه  في  الخليجية 
الذي يتسم بالعدوان اإليراني والعبث الحوثي 

الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة كلها.
التحركات  الواضح من خالل متابعة  ومن 
والتصريحات واالجتماعات أن هناك 3 خطوات 

سوف تقوم بها اإلدارة األمريكية: 
ــع إيـــــران  ــعــــادة الــــعــــالقــــات مــ ــتــ األولـــــــــى: اســ
وتطبيعها تدريجيا وذلك لألهمية من الجانب 
المتحدة  الواليات  إلى  بالنسبة  الجيوسياسي 
مواجهة  في  المستقبلية  وخططها  األمريكية 
القريب  المديين  على  والصين  روسيا  من  كل 
والمتوسط، ، وهذا أمر يجب أن تعيه دولنا وأن 

تعيد ترتيب عالقاتها ومواقفها 
ــع مـــصـــالـــحـــهـــا  ــ ــا يـــتـــســـم مــ ــمــ بــ
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــة والــــســ ــ ــاديــ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ االقــ
عن  تــتــوقــف  وأن  والــعــســكــريــة، 
ــي ســلــة  ــ وضــــــع بـــيـــضـــهـــا كـــلـــه فـ
عــلــى خط  تــدخــل  وأن  واحـــــدة 
الــمــفــاوضــات مــع إيــــران بحيث 
ــع مــصــالــحــهــا ضــمــن  ــ يـــتـــم وضـ
الحكومة  مع  جديد  اتفاق  أي 
في  ما حدث  اإليرانية بخالف 
االتفاق السابق الذي كانت دول 
غير محسوبة  التعاون  مجلس 
مـــن حــيــث الــمــصــالــح فـــي هــذا 
بــالــرغــم مــن كونها هي  االتــفــاق 
الــمــتــضــرر بــالــدرجــة األولــــى من 
ــووي اإليـــــرانـــــي  ــ ــنــ ــ الــــمــــشــــروع الــ
فــقــد تــخــتــلــف قــلــيــال الــســيــاســة 
العمل  إيران من حيث أسلوب  األمريكية تجاه 
الذي  اإلطــار  مجملها  في  تكون  ســوف  ولكنها 
دون  واإليرانية من  األمريكية  المصالح  يخدم 

المصالح العربية.
ـــاف مـــبـــيـــعـــات الــــســــالح إلـــى  ــقـ ــة: إيــ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
الـــقـــرارات  بــعــد  الــحــد مــنــهــا  أو  الــمــنــطــقــة  دول 
بإنهاء  الديمقراطي  الحزب  عن  صــدرت  التي 
ــدول الــشــرق  ــ مــبــيــعــات الـــســـالح أو تــعــطــيــلــهــا لـ
األوسط، وهذا بطبيعة الحال سيضر المصالح 
وخاصة  المنطقة  لـــدول  والعسكرية  األمــنــيــة 
أغلب  أن  وبــاألخــص  الــدفــاعــي  المستوى  على 
األسلحة المستخدمة في دول مجلس التعاون 
أي  على  سلبا  سيؤثر  ما  أمريكية،  أسلحة  هي 

قرار بإيقاف تصدير السالح.
القوى  ودعــم  تحريك  إلــى  الــعــودة  الثالثة: 
عام  في  شكلت  التي  المنطقة  في  الراديكالية 
منطقتنا  واســـتـــقـــرار  أمــــن  عــلــى  خــطــرا   2011
بــأكــمــلــهــا تــحــت عـــنـــوان قــديــم جــديــد هـــو دعــم 
الديمقراطية ودعم القوى المعادية للسلطات 
الــتــعــاون وال فــرق  فـــي دول مــجــلــس  الــشــرعــيــة 
والدرجة  المدى  في  إال  وأخــرى  دولــة  بين  هنا 
نـــوع من  الــتــعــاون فــي  كــانــت دول مجلس  فــقــد 
ــول الــرئــيــس بــايــدن  االســـتـــقـــرار ولــكــن مـــع وصــ
إلـــى الــســلــطــة فـــإن الــمــلــفــات الــقــديــمــة قـــد تم 
فمن  ولذلك  الطاولة  على  جديد  من  وضعها 
ــد مــن  ــديـ ــعـ الـ تــشــهــد الــمــنــطــقــة  ــرجـــح أن  ــمـ الـ
تــــؤدي فــي النهاية  الــتــي  الــمــقــلــقــة  الــتــحــركــات 
الخليجية  العالقة  في  االختالل  من  نــوع  إلــى 
األمريكية وإلى اإلضرار تدريجيا بمصالح دول 
مجلس التعاون حيث إنه كما هو واضح أن دول 
مجلس التعاون لم تعد تحظى كما في السابق 
في  األمريكية  السياسة  فإن  ولذلك  باألولوية 
على  تـــركـــز  ســــوف  الــديــمــقــراطــيــيــن  إدارة  ظـــل 
استعادة  على  والعمل  والصين  روسيا  موضوع 
إيـــــران كـــجـــزء مـــن االســتــراتــيــجــيــة األمــريــكــيــة 
ــات الــمــتــحــدة  لــتــطــبــيــع الـــعـــالقـــات بــيــن الــــواليــ
األمــريــكــيــة وإيــــران عــلــى حــســاب الــعــالقــات مع 
دول مــجــلــس الــتــعــاون وخــاصــة بــعــد الــتــحــرك 
لدول خليجية  السالح  السريع لحظر تصدير 
معينة وعدم تأييد تصنيف الحوثيين منظمة 
الحركات  وإحــيــاء  دعــم  على  والتركيز  إرهابية 
واألحزاب والجماعات المناوئة لدول المنطقة 
ما سوف يؤثر بال شك على هذه الدول ويرسم 
سياسة قديمة جديدة ال يمكن وصفها بكونها 

ودية على األقل.

الأمريكي�ة  الخليجي�ة  العالق�ات  اآف�اق 

بقلم:
د. نبيل العسومي
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كتب: عبداألمير السالطنة
تــدهــورت  عندما  متفرقة  إلصــابــات  بحرينيان  شــابــان  تــعــرض 
)الــســبــت( على شــارع  أمــس  سيارتهما فــي ســاعــة مبكرة مــن صــبــاح 
ســيــارتــه على  يــقــود  كــان شــاب بحريني  ســلــمــان.  بــن  الشيخ عيسى 
شارع الشيخ عيسى بن سلمان وذلك في الساعة الرابعة فجر أمس 
القيادة  عجلة  على  السيطرة  فقد  وفجأة  آخــران  شابان  وبرفقته 

ذلك  عــن  نتجت  الــســيــارة،  وانقلبت  الــحــديــدي  بالسياج  واصــطــدم 
اإلسعاف  بواسطة  نقلهما  وتم  متفرقة  بإصابات  شخصين  إصابة 
بتلفيات  السيارة  وتضررت  الطبي،  السلمانية  مجمع  إلى  الوطني 
وقام  النجدة  الحادث سيارة شرطة  وقــوع  فــور  وقــد حضرت  كبيرة. 
أفرادها بتسهيل سير السيارات القادمة في االتجاه نفسه الى حين 
وصول الرافعة وتم إعادة السيارة إلى وضعها الطبيعي وإزاحتها من 
الشارع، وفتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

Vacancies Available
SECURITY SOLUTIONS CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD , 

suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  sbarboza@securitysolutions.me

KAZABLO CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact

 33335451  or  alahmed.bh@gmail.com

LAST TOUCH BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HENNA MAKER , 

suitably qualified applicants can contact

 33889930  or  almadeh99@gmail.com

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) , 

suitably qualified applicants can contact

 33448080  or  heoffice@batelco.com.bh

BEST TIME TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact

 30000206  or  abosook31@hotmail.com

DANWAY ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERING L.L.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com

RAGAB AFANDEM SWEETS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT , 

suitably qualified applicants can contact

 39806922  or  hagag.hamam@yahoo.com

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER , 

suitably qualified applicants can contact

 77890025  or  samaha@vidahotels.com

EDGE STONE FOR MARBLE & GRANITE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR , 

suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com

BAB ALAMAL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact

 39757271  or  bab.alamal00@gmail.com

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  vijesh.nair@hajihassan.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER , 

suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  a_1999_a@hotmail.com

CLEAN AND GREEN SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact

 77111125  or  cleangreenbh@gmail.com

DANAT AWAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact

 17300257  or  hussain@gpa-bh.com

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  SERVER , 

suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  rasha.ghoul@ritzcarlton.com

SECURE ME W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD , 

suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com

CLEAN AND GREEN SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact

 77111125  or  cleangreenbh@gmail.com

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  hr@alsaadoon.com

DHA ELECTRONICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN , 

suitably qualified applicants can contact

 34567895  or  abeerrajput1@gmail.com

HUSAIN JAAFAR ALI SHARAF ( RAHAQ / 9218 ) 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN , 

suitably qualified applicants can contact

 33800108  or  shussainjaafar@hotmail.com

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  hamed_996@hotmail.com

FOCUS PLUS MEDIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) , 

suitably qualified applicants can contact

 39466771  or  hmk.albouri@hotmail.com

SILVER MOTOR CYCLES CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(METAL CASTING) , 

suitably qualified applicants can contact

 17784460  or  sliver@batelco.com.bh

DELMENA CITY CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) , 

suitably qualified applicants can contact

 17382343  or  delmenahr@gmail.com

MAQLOBA RESTUARANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER , 

suitably qualified applicants can contact

 39197311  or  jalalh303@gmail.com

ليلة ت�أديب »حزب اإيران« 

في لبن�ن

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

مكوناته  بــكــل  الــشــقــيــق،  اللبناني  الــشــعــب  يــواصــل  أن  نتمنى 
وأطيافه وتنوعاته، الموقف المشرف والضروري ضد »حزب إيران« 
إرهــابــي، ثبت  لــبــنــان، ومــا يطلق عليه »حـــزب اهلل« وهــو حــزب  فــي 
اللبناني ومصالحه، وضد دول وشعوب  دوره البغيض ضد الشعب 

ومستقبل المنطقة.
من  للبنان  خــالص  موقفه  فــي  اللبناني  الشعب  استمرار  فــي 
»حزب إيران«، وخالص المنطقة من معقل مهم لإلرهاب، وبالطبع 
سيأتي الدور تباعا على المعاقل األخرى لحزب إيران في العديد 

من الدول.
لحزب  التصدي  فــي  اللبناني  الشعب  موقف  تابعنا  بــاألمــس 
األبرياء  اللبنانيين  منازل  بين  وضع صواريخه  من  ومنعه  إيــران، 
الوهمية  حربه  في  بشرية  كــدروع  يستخدمهم  الذين  المسالمين، 
إيران، وتهديد مستقبل لبنان، الذي يعاني منذ أمد  بالوكالة عن 
من ظروف صعبة ومعقدة.. مع مالحظة أن حزب إيران في لبنان 
لبنان  داخــل  منها   3 قذيفة صاروخية، سقطت   19 باألمس  أطلق 
ولم تجتاز الحدود، وتم اعتراض 10 قذائف، وسقطت 6 منها في 

مناطق مفتوحة من دون وقوع إصابات أو أضرار..!!
حزب إيران في لبنان أمام الموقف الشعبي الرافض لممارساته 
اإلرهابية قام بشن حملة انتقام وتهديد بالتصفية ووصف بالعمالة 
الـــذي صــور راجــمــة الــصــواريــخ اإلرهــابــيــة،  ضــد »الــشــاب اللبناني« 
وفضح ممارسات الحزب، وشارك في التصدي للمجموعة اإلرهابية 
التابعة لحزب إيران في لبنان.. وهذا هو شأن هذا الحزب ومنهجية 

وعقلية أتباعه في كل مكان.
لبنان جاء  فــي  إيـــران  حــزب  بــه  يقوم  الــذي  الحالي  التصعيد 
بأوامر من طهران، في تكتيك وخطط معروفة ومستمرة، من أجل 
إيــران  تقوم  الــذي  الــوقــت  فــي  المنطقة،  وإشــعــال  الشعوب،  إشــغــال 
بتهديد المالحة البحرية الدولية في المنطقة، واستهداف السفن، 
وتهديد االقتصاد العالمي، من أجل تخفيف الضغط واالنتباه عن 
جرائمها، وإشغال العالم بأحداث جانبية، وكسب تعاطف الشعوب 
إيران  تجد  مرة  كل  في  ومتواصلة  مكررة  وهي حيلة  المخدوعة.. 
حرائق  بإشعال  فتقوم  دولــيــا،  جرائمها  بكشف  محاصرة  نفسها 
لتنفيذ  استعداد  المنطقة.. وطبعا هناك من هم على  في  أخرى 
أحزاب  قيام  ولن نستبعد  لبنان،  إيــران في  وأولهم حزب  أجندتها، 

إيران في دول أخرى بأعمال إرهابية في هذه الفترة.
إعــالن  فــي  الــدولــي  والمجتمع  المنطقة  دول  فعلت  وحــســنــا 
أن مــســاعــدة الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مــرهــونــة بــالــخــالص مــن حــزب 
لبنان  لمشاكل  الرئيسي  السبب  فهو  لبنان،  على  المهيمن  إيــران 
واللبنانيين، في الوقت الذي لم تقدم إيران أي مبادرة وال مساعدة 
لما يعانيه لبنان من ظروف اقتصادية ونقص في األدوية وغيرها، 
يهمها فقط  ولكن  الشقيق،  وال شعبها  لبنان  يهمها  إيــران ال  ألن 
دعم  فــي  فعلت  كما  اللبناني،  الشعب  وتجويع  مؤامراتها،  تنفيذ 
حزب إيران في اليمن وغيره، فإيران تدعم بالسالح واإلرهاب، وال 

يهمها وال يشغلها اإلنسان وتنمية البلدان.
ليلة تأديب »حزب إيران« في لبنان.. رسالة واضحة للجميع.. 
وعــلــى مــن ال يـــزال يــؤمــن بــاألحــالم اإليــرانــيــة الــصــفــويــة، الكارهة 
األوان،  فـــوات  قبل  يستيقظ  أن  واإلنــســانــيــة،  والمسلمين  للعرب 
فالناس تنشد السالم والتعايش، والتنمية واالستقرار، والمستقبل 
ــنـــاس تـــريـــد األمـــــان والـــخـــبـــز، وال تـــريـــد الــبــنــدقــيــة  واالزدهــــــــــار.. الـ

والصواريخ، والعنف واإلرهاب اإليراني. 

اإ�س�بة بحرينيين بعد تدهور �سي�رة على �س�رع ال�سيخ عي�سى بن �سلم�ن

 أطـــلـــقـــت هــيــئــة الــتــخــطــيــط 
ــرانـــي حــمــلــتــهــا  ــمـ ــعـ ــر الـ ــويـ ــطـ ــتـ والـ
الـــتـــوعـــويـــة بـــعـــنـــوان )عـــّمـــر صــح( 
والهادفة لتوعية الجميع بضرورة 
االطــــالع واالســتــعــالم عــن طبيعة 
تــصــنــيــف الـــعـــقـــارات قــبــل الــشــروع 
ولــمــعــرفــة  بـــنـــائـــهـــا،  أو  بـــشـــرائـــهـــا 
الــتــقــســيــم  أو  الـــبـــنـــاء  ــات  ــراطـ ــتـ اشـ
ولتجنب  ألراضــيــهــم،  الصحيحة 
مخالفات  أو  تــجــاوزات  أي  ارتكاب 
بيئة  تحقيق  أجـــل  مــن  قــانــونــيــة، 

عمرانية سليمة ومستدامة.
أنها رصدت  الهيئة  وأوضحت 
خـــــالل الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة عــــددا 
كــبــيــرا مـــن الــمــمــارســات الــتــي تم 
التأكد  عـــدم  بسبب  فيها  الــوقــوع 
ــدم  ــن الــتــصــنــيــف الــصــحــيــح وعـ مـ
ــــى االشــــــتــــــراطــــــات  ــلـ ــ اإلطـــــــــــــالع عـ
الــتــنــظــيــمــيــة لــلــتــعــمــيــر والـــلـــوائـــح 
المملكة  فــي  المتبعة  والــقــوانــيــن 
المرتبطة بهذه التصنيفات والتي 
ــــى تــعــثــر الــمــشــاريــع  ــؤدي إلـ ــ قــــد تــ
المختلفة وتأخرها، وأضافت بأنه 
من الضروري أن يتبع المواطنون 
والمطورون اإلجراءات الصحيحة 
ــول عــــــلــــــى تــــفــــاصــــيــــل  ــ ــصــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ لــ
ــتـــراطـــات  ومـــعـــلـــومـــات بـــشـــأن االشـ
الـــمـــعـــتـــمـــدة لــتــصــنــيــف وتــقــســيــم 
وبـــنـــاء األراضــــــي، لــحــمــايــتــهــم من 
التعرض للتمويه أو التضليل من 
قد  الــذيــن  المختصين  غير  قبل 
يقومون بتزويدهم بمعلومات غير 

صحيحة.

ــرورة  ــؤكـــد الــهــيــئــة عــلــى ضــ وتـ
ــلــــومــــات  ــعــ الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــمــ
الــصــحــيــحــة مـــن مــصــدرهــا ســـواء 
مــن هــيــئــة الــتــخــطــيــط والــتــطــويــر 
الجهات  مــن  غيرها  أو  العمراني 
عملية  في  الــشــروع  قبل  المعنية، 
تـــجـــنـــبـــًا  الـــتـــعـــمـــيـــر،  أو  الــــــشــــــراء 
لــتــعــطــيــل مــصــالــحــهــم والــمــســاس 

باستثماراتهم.
عملية  بــــأن  الــهــيــئــة  وأفـــــــادت 
تـــحـــديـــث وتـــطـــويـــر االشـــتـــراطـــات 
عــمــلــيــة مــســتــمــرة وتــتــمــاشــى مع 
حـــركـــة الـــتـــطـــور الـــعـــمـــرانـــي الــتــي 
هــذا  الــبــحــريــن.  مملكة  تــشــهــدهــا 
من  االستفادة  إلى  الهيئة  وتدعو 
موقعها  عبر  المتوفرة  خدماتها 
WWW.UPDA. االلـــكـــتـــرونـــي 
ضـــمـــنـــهـــا  ويـــــــأتـــــــي   GOV.BH
تصنيف  عـــن  ــتـــعـــالم  االسـ خـــدمـــة 
ــات  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ ــارات، وعــــــــن اشـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ

تعرض  والــتــي  ــي،  ــ األراضــ تقسيم 
أحـــــدث الــمــعــايــيــر والــتــصــنــيــفــات 
الـــمـــعـــتـــمـــدة، إلـــــى جـــانـــب خــدمــة 
أرض،  ــيـــة  ــعـ وضـ عــــن  ــعــــالم  ــتــ االســ
بالمطورين  المتعلقة  والخدمات 
الــعــقــاريــيــن وتــشــمــل خــدمــة طلب 
عقد اجتماع استيضاحي، وخدمة 
طــلــب اجــتــمــاع مــراجــعــة اكــتــمــال 
المتطلبات، وغيرها من خدمات.

الكريم  للجمهور  يمكن  كما 
الحملة  أخبار  آخــر  االطــالع على 
المعلومات  كــافــة  تتضمن  والــتــي 
جانب  إلــى  التوعوية  واإلرشــــادات 
تغطيات لألخبار والمقابالت عبر 
من  اإلعالمية،  القنوات  مختلف 
ــارة حــســابــهــا فـــي مــوقــع  ــ خــــالل زيــ
التواصل االجتماعي )االنستغرام( 

.@bahrainupda

»التخطيط والتطوير العمراني« تطلق حملة )عّمر �سح( 

للتوعية ب�ل�ستراط�ت التنظيمية لتعمير وتق�سيم الأرا�سي

} السيارة المتضررة في الحادث.

بتعيين  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  رحبت 
المتحدة  لــألمــم  خــاصــا  مبعوثا  غــرونــدبــرغ  هــانــس 
ــــى الـــيـــمـــن، مــتــمــنــيــة لــــه الـــتـــوفـــيـــق والـــنـــجـــاح فــي  إلـ
إلى  التوصل  إلى  الرامية  األممية  الجهود  مواصلة 
الشقيق  اليمني  الشعب  معاناة  ينهي  سياسي  حــل 

ويــحــقــق طــمــوحــاتــه وآمـــالـــه فــي األمــــن واالســتــقــرار 
ودعمها  البحرين  مملكة  وقـــوف  مــؤكــدة  ــار،  ــ واالزدهـ
جهودها  في  الشقيقة  اليمنية  للجمهورية  الكامل 
الستعادة الشرعية وتحقيق سالم شامل ودائم على 

األراضي اليمنية. 

الخ�رجية ترحب بتعيين مبعوث للأمم المتحدة اإلى اليمن

القب�ض على 74 �سخ�س� من العم�لة المخ�لفة لنظم الإق�مة والعمل
ــة  ــامــ ــعــ الــ اإلدارة  ــنــــت  ــكــ تــــمــ
لــلــمــبــاحــث واألدلـــــــــة الــجــنــائــيــة، 
ــاون مــــع مـــديـــريـــة شــرطــة  ــعـ ــتـ ــالـ بـ
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة وهــيــئــة 
القبض  من  العمل،  ســوق  تنظيم 
الــعــمــالــة  ــن  مــ عـــلـــى 74 شــخــصــا 
ــة لــــنــــظــــم اإلقــــــامــــــة  ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ

الحملة  إطــار  في  وذلــك  والعمل، 
ــتـــي تـــم تــنــفــيــذهــا  الــتــفــتــيــشــيــة الـ
لــمــكــافــحــة ظـــاهـــرة الــعــمــالــة غير 
النظامية ورصد الباعة الجائلين 
والقوانين  لألنظمة  المخالفين 

والقبض عليهم.
ــيـــن  بـ مــــــــن  أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 

الحملة  خــالل  عليهم  المقبوض 
المطلوبين  من  عــدد  التفتيشية 

أمنيا في قضايا مختلفة.
الــــعــــامــــة  اإلدارة  وأشـــــــــــــارت 
للمباحث واألدلة الجنائية إلى أنه 
القانونية  اتــخــاذ اإلجــــراءات  جــار 
المقررة حيال المقبوض عليهم.

ــنــــة الـــــمـــــرأة  أكــــــــد عــــضــــو لــــجــ
النائب  الــنــواب  بمجلس  والطفل 
العدالة  قــانــون  أن  المالكي  باسم 
مملكة  نهج  عن  يعبر  اإلصالحية 
المنظومة  تــطــويــر  فــي  الــبــحــريــن 
جانب  إلــى  واإلصــالحــيــة  العدلية 
المجتمع  استقرار  على  الحفاظ 
إلــى  والــنــظــر  البحرينية  واألســــرة 

مستقبل الطفل بدرجة أولى.
وقال النائب باسم المالكي إن 
قــانــون الــعــدالــة اإلصــالحــيــة يؤكد 
في  التشريعية  المنظومة  تــطــور 
مملكة البحرين من خالل تطوير 
المصلحة  تــضــع  الــتــي  الــقــوانــيــن 
ــيــــة فـــــوق كــل  ــانــ ــنـــيـــة واإلنــــســ الـــوطـ
اعتبار، الفتا إلى أن القانون وضع 
يمثل  بــاعــتــبــاره  الــطــفــل  مصلحة 

المستقبل للبحرين.
جـــــاء  الـــــــقـــــــانـــــــون  أن  وأكــــــــــــد 
لــــيــــتــــنــــاســــب مــــــــع االتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
ــي  ــتـ والـــــمـــــعـــــاهـــــدات الـــــدولـــــيـــــة الـ
البحرين  مملكة  عليها  صــادقــت 
تعزيز  إلى  إضافة  إليها،  وانضمت 

في  لألطفال  اإلصالحية  العدالة 
الجنائية  الــدعــوى  مراحل  جميع 
والــتــحــقــيــق والــمــحــاكــمــة وأثـــنـــاء 

تنفيذ الحكم.
القانون  أن  المالكي  ــح  وأوضـ
الـــعـــصـــري يــــوفــــر أقــــصــــى درجـــــات 
الــحــمــايــة لـــألطـــفـــال والــــذيــــن قد 

يــقــعــون ضــحــايــا لــالســتــغــالل بكل 
الدعم  توفير  عناصره، عن طريق 
تأهيلهم  ــادة  ــ إلعـ لــهــم  والــحــمــايــة 
وإدمـــاجـــهـــم فـــي الــمــجــتــمــع، وهــو 
الدولية  المعايير  عليه  أكــدت  مــا 

لحقوق اإلنسان.
الــطــفــل  مـــصـــلـــحـــة  أن  وأكــــــــد 
الفضلى ورعايته واستقرار األسرة 

البحرينية تقع على رأس أولويات 
ــّرع الـــبـــحـــريـــنـــي ومــــوضــــع  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ

اهتمامه.
المالكي  بــاســم  الــنــائــب  ــوه  ونــ
ــة بــتــطــبــيــق  ــامـ ــعـ بــــــدور الـــنـــيـــابـــة الـ
مقاصد قانون العدالة اإلصالحية 
هـــذا  لــتــنــفــيــذ  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ ووزارة 

القانون.
ــه أشـــــــــاد الـــنـــائـــب  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
البرلمان  عــضــو  الــصــالــح  مــمــدوح 
الــعــربــي بــخــطــوة الــنــيــابــة الــعــامــة 
إتمام  بإعالنها  البحرين  بمملكة 
االستعداد لتطبيق قانون العدالة 
أنه  مــؤكــدًا  لألطفال،  اإلصالحية 
تــتــويــج لــمــا بــذلــتــه الــمــمــلــكــة من 
ــة الــطــفــل  ــايـ ــي رعـ جـــهـــود كــبــيــرة فـ
وحقوقه ونجاح يعزز واقع المملكة 

لحماية الطفولة ورعايتها .
وأكد »الصالح« في تصريحات 
الـــــذي سعت  ــقــــرار  الــ هــــذا  »أن  ــه  لـ
بشكل  لتطبيقه  البحرين  مملكة 
األطفال  رعاية  إلى  يهدف  حثيث 
وحــمــايــتــهــم مـــن ســــوء الــمــعــامــلــة 

فــي كــل األحــــوال مــراعــيــا المشرع 
البحريني كافة الجوانب النفسية 
فــيــه  روعــــــــي  ــا  كــــمــ والشخصية, 
الــمــصــالــح األســـاســـيـــة والــفــضــلــى 
ــى أن هـــذا  ــ إلـ ــيـــرًا  لـــألطـــفـــال، مـــشـ
ــون الـــــــذي تـــفـــضـــل حــضــرة  ــانــ ــقــ الــ
ــة الـــمـــلـــك حــمــد  صـــاحـــب الـــجـــاللـ
بالمصادقة  خليفة  آل  عيسى  بن 
عــلــيــه بـــعـــد إقــــــــراره مــــن مــجــلــســي 
ــدار قــانــون  ــ الـــشـــورى والـــنـــواب وإصـ
يعكس حرص   ،2021 لــعــام   4 رقــم 
ــال  ــفـ ــايــــة األطـ الــمــمــلــكــة عـــلـــى رعــ
الـــتـــي كــفــلــهــا الـــدســـتـــور وســيــشــكــل 
عــالمــة فــارقــة فــي رعــايــة األطــفــال 
ــى درجــــــاتــــــهــــــا«. ولـــفـــت  ــ ــــصـ فـــــي أقـ
إلى  الــعــربــي«،  بالبرلمان  »الــنــائــب 
فـــي رعــايــة  الــبــحــريــن  تــجــربــة  أن 
رائـــدة مــن خالل  األطــفــال تجربة 
دأبها على تحديث قوانينها ودعم 
مؤسساتها لتقديم أفضل الرعاية 
ــال ولـــإليـــفـــاء  ــفـ ــة لـــألطـ ــايـ ــمـ والـــحـ

بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم. 

نواب: ق�نون العدالة الإ�سلحية يعّبر عن تطور المنظومة العدلية في البحرين

} ممدوح الصالح. } باسم المالكي.

تسلمت وزارة الصحة شحنة 
مـــن الــلــقــاحــات الــروتــيــنــيــة الــتــي 
تعطى لمختلف الفئات العمرية 
اللقاح  من األطفال والمتضمنة 
الـــســـداســـي الـــــذي يــحــتــوي على 
ــيـــري الـــثـــالثـــي  ــتـ ــكـ ــبـ )الــــلــــقــــاح الـ
للخناق والكزاز والشاهوق ولقاح 
الــمــســتــدمــيــة الــنــزلــيــة فــئــة )ب( 
ولقاح التهاب الكبد الوبائي )ب( 
المعطل(  األطــفــال  شلل  ولــقــاح 
وأيضًا اللقاح الفيروسي الثالثي 
ــاف والــحــصــبــة  ــكـ ــنـ لــلــحــصــبــة والـ
الجديري  لقاح  وأيضًا  األلمانية 
ــامــــت  الــــمــــائــــي )الــــــُخــــــنــــــاق(. وقــ
الصحية،  المراكز  بتوزيعها على 

الفئات  لدعوة  بالتنسيق  وبــدأت 
ــر الــمــســتــكــمــلــيــن لــهــذه  ــيـ مــــن غـ
ــمــــن لـــــم يــتــلــقــوا  الــــلــــقــــاحــــات مــ
الــجــرعــة الــمــطــلــوبــة، بــالــحــضــور 
إلـــى الــمــركــز الــصــحــي الــتــابــع له 

لتلقي جرعته.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق كــشــفــت 
الوكيل  الهاجري  مريم  الدكتورة 
ــامــــة  ــعــ الــــمــــســــاعــــد لـــلـــصـــحـــة الــ
بـــأنـــه تـــم تـــوزيـــع الــشــحــنــات بعد 
استيفائها  من  والتأكد  وصولها 
بسلسلة  الــخــاصــة  االشــتــراطــات 
الــتــبــريــد عــلــى جــمــيــع الــمــراكــز 
ــات  ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــمــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــصـ ــ الـ
الحكومية ليتم إعطاؤها للفئات 

التنسيق  تــم  حيث  المستهدفة، 
للفئات  المواعيد  إلعــادة جدولة 
الـــتـــي لـــم تــتــلــق الـــلـــقـــاح لــلــتــأكــد 
اللقاحات  لهذه  استكمالهم  من 

بحسب الفئة العمرية.
وأشـــــــارت الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد 
لــلــصــحــة الــــعــــامــــة إلــــــى أنــــــه قــد 
يحدث في بعض األحيان نقص 
فــي الــلــقــاحــات بــســبــب تــأخــر في 
من  المطلوبة  الشحنات  تــوريــد 
يــؤدي  مــمــا  المصنعة،  الــشــركــات 
إلـــى حــــدوث تــأخــيــر فــي مــواعــيــد 
الــتــطــعــيــمــات لــألطــفــال فـــي هــذا 
العمر، لكنه ال يؤثر على مناعة 
أو صــحــة األطـــفـــال، مـــؤكـــدة أنــه 

ــه إلــــــــى الـــمـــركـــز  ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ يــــجــــب الـ
الــصــحــي الـــتـــابـــع لـــهـــذه الــفــئــات 
المطلوبة  الــجــرعــات  الستكمال 

بجدول اللقاحات.
تــضــم  ــلـــقـــاحـــات  الـ أن  يـــذكـــر 
يحتوي  الــذي  السداسي  اللقاح 
الثالثي  البكتيري  )اللقاح  على 
للخناق والكزاز والشاهوق ولقاح 
الــمــســتــدمــيــة الــنــزلــيــة فــئــة )ب( 
ولقاح التهاب الكبد الوبائي )ب( 
المعطل(  األطــفــال  شلل  ولــقــاح 
عمر  فــي  لألطفال  يعطى  الـــذي 
شــهــريــن وعــمــر 4 أشـــهـــر، وأيــضــًا 
ــثـــالثـــي  ــي الـ ــروســ ــيــ ــفــ الــــلــــقــــاح الــ
ــاف والــحــصــبــة  ــكـ ــنـ لــلــحــصــبــة والـ

لألطفال  يعطى  الذي  األلمانية 
في عمر 12 شهرًا وعمر 18 شهرًا 
المائي  الــجــديــري  لــقــاح  وأيـــضـــًا 
)الُخناق( الذي يعطى لألطفال 
في عمر 12 شهرًا وعمر 3 سنوات.

والتن�س���يق  ال�سحي���ة  المراك���ز  جمي���ع  عل���ى  اللق�ح����ت  توزي���ع 

م��راك��زه��م ف���ي  ال���ج���رع����ت  لأخ�����ذ  ال��ف��ئ���ت  ذوي  ل���دع���وة 

} د. مريم الهاجري.
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�سماًنا ل�سالمة اجلميع �جتنًبا لتزايد الإ�سابات �الوفّيات.. نّواب �ر�ؤ�ساء ماآمت:

 اللتزام بالتوجيهات ال�سحية خالل مو�سم عا�سوراء �اجب دينّي ��طني

فاطمة �سلمان: 

على  ح�سينية  ماآمت  على  والقائمني  النواب  من  عدد  اأكد 

املاآمت بتوجيهات فريق  التزام جميع املعزين ورواد  �سرورة 

ل�سال�سة  �سمانا  وذلك  ال�سحة  ووزارة  الوطني  البحرين 

والطبية  ال�سحية  الحرتازات  وفق  عا�سوراء  مو�سم  احياء 

التي �سوف يعلن عنها وذلك ل�سالمة و�سحة اجلميع.

واأكد عدد من رجال الدين على اأهمية اللتزام بتعليمات 

من  للحد  كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق 

ب�سرورة  منوهني   ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�سار 

الإجراءات  واتباع جميع  التجمعات  اأنواع  كافة  البتعاد عن 

واللتزام  العامة،  وال�سالمة  ال�سحة  على  الحرتازية حفاًظا 

والتقيد بهذه التعليمات والإجراءات عند اإحياء كافة ال�سعائر 

واملنا�سبات الدينية وذلك حفظاً ل�سالمة واأرواح املواطنني.

البحرين  لفريق  الوطنية  باجلهود  الدين  رجال  ونوه 

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

اأثمرت  التي  اهلل،  حفظه  الــوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

عن انخفا�س احلالت القائمة اليومية ب�سكل كبري، م�سريين 

لقت  اململكة  اتخذتها  التي  والإجــراءات  اجلهود  هذه  اأن  اإىل 

اأن احلفاظ  ا�ستح�ساًنا واإ�سادة عاملية كبرية، وموؤكدين على 

على �سحة النا�س و�سالمتهم هي اأمانة وم�سوؤولية يجب على 

اجلميع حتملها باإخال�س وتفاٍن.

اجلميع  التزام  اىل  الدم�ستاين  اأحمد  النائب  دعا  حيث 

بالجراءات والتعليمات التي �ست�سدر ب�ساأن مو�سم عا�سوراء 

وما يقّيده ال�سرع وال�سريعة عرب اأخذ احليطة واحلذر �سمانا 

اأو -ل �سمح اهلل-  الإ�سابات  ملرور مو�سم عا�سوراء خال من 

توجيه  واحل�سينيات  املاآمت  على  القائمني  داعيا  لالأحبة،  فقد 

رّوادهم اىل اتباع التعليمات والخذ بالحتياطات ال�سحية اىل 

جانب التوعية والر�ساد قدر امل�ستطاع.

يعك�س  دائما  الوطني  الفريق  عن  ي�سدر  ما  ان  واأو�سح 

هذه  احتواء  يف  وامل�سوؤولني  للقيادة  الوا�سحة  احلنكة 

والوفيات،  ال�سابات  من  عدد  باأقل  منها  اجلائحه واخلروج 

منوها على وعي املواطنني يف ذلك والذي اأثبت مرات عديدة 

تراجع  بدليل  وجمتمعه  نف�سه  على  وخوفه  التزامه  مدى 

ال�سابات واحلالت القادمة وهذا ما نعول عليه خالل مو�سم 

عا�سوراء اي�سا.

رئي�س  نائب  الــعــرادي  ح�سن  حممد  اأكــد  جانبه  من 

التي  الكبرية  اجلهود  على  العرادي  عبا�س  احلاج  ح�سينية 

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  بقيادة  الوطني  الفريق  بها  قام 

راأ�س  على  البحرين  والتي و�سعت  كورونا  ملكافحة جائحة 

الدول املتميزة باجراءاتها الوقائية والحرتازات الطبية التي 

جتاوزت  عالية  ن�سبة  تطعيم  يف  جناحها  وخا�سة  اتخذتها 

املليون مواطن ومقيم باللقاحات الالزمة.

التوجيهات  تام  والتزام  بالغ  بفخر  تابعنا  كما  واأ�ساف: 

ال�سحة  وزارة  راأ�سها  وعلى  الر�سمية  اجلهات  من  ال�سادرة 

للحفاظ  الر�سمية  بالتعليمات  لاللتزام  الداخلية  ووزارة 

على �سحة ال�سكان يف البحرين، وما تبع ذلك من توجيهات 

املحرق،  وحمافظة  اجلعفرية  الوقــاف  دائــرة  من  �سادرة 

باأهمية تطبيق الإر�سادات والحرتازات اأثناء مو�سم عا�سوراء 

املاآمت  حتت�سنها  التي  والجتماعية  املو�سمية  والفعاليات 

واحل�سينيات.

العرادي  لنا يف ح�سينية احلاج عبا�س  بالن�سبة  موؤكدا: 

بهذه  الدائم  اللتزام  على  دائماً  حر�سنا  عراد  مدينة  يف 

التوجيهات ووفرنا كافة الأدوات والو�سائل الالزمة للوقاية 

احلرارة  عن  الك�سف  اأجهزة  ذلك  يف  مبا  اجلائحة،  هذه  من 

اأقرته  ما  ح�سب  الجتماعي  والتباعد  بالكمامات  واللتزام 

اجلهات املعنية.

اهتمام  على  موؤ�سراً  يعد  ذلك  ان  قال  مت�سل  �سياق  ويف 

الدولة وكافة اأجهزتها بنا، ونحن عازمون على موا�سلة هذا 

جهود  ومقدرين  �ساكرين   1443 حمرم  مو�سم  يف  اللتزام 

جميع العاملني يف الفريق الوطني واملتطوعني يف ال�سفوف 

الذين  والعمال  والإداريــن  واملمر�سني  الأطباء  من  المامية 

الوباء  هذا  من  الب�سر  من  الآلف  اأرواح  اإنقاذ  يف  �ساهموا 

اخلطري.

وختم حديثه موجها اجلميع اللتزام بالحرتازات وتلبية 

اجلهات  حتا�سبة  اأن  قبل  النف�س  وحما�سبة  الواجب  نداء 

املعنية داعيا اجلميع اىل مزيد من الوعي والحرتاز واللتزام 

بتوجيهات الفريق الوطني الذي جنح يف المتحان واأو�سل 

بالدنا اإىل بر الأمن والأمان.

على  كرزكان  ماأمت  رئي�س  املهدي  جا�سم  اأكد  وباملثل 

بالإجراءات  احل�سور  وجميع  املاآمت  رواد  التزام  �سرورة 

الوطني  البحرين  فريق  ميليه  ما  وفق  الطبية  والحرتازات 

والتعقيم  الكمامات  ولب�س  امل�ستطاع  قدر  التباعد  والتزام 

الدائم وعدم جعل التوزيعات واملاكولت يف متناول اجلميع 

خا�سة واأن �سالمة الإن�سان ل تقدر بثمن.

�سواء عرب  بذلك  التوعية  ن�سر  املاأمت يف  دور  اىل  واأ�سار 

و�سائل التوا�سل املختلفة والن�سرات التوعوية واخلطب التي 

تعزز من هذا املفهوم ال�سحي الذي يلزم اجلميع ملا فيه من 

دون  من  عا�سوراء  مو�سم  وجناح  واملواطن  الوطن  م�سلحة 

وليكن  الب�سرية  الأرواح  يف  خ�سارة  او  ال�سابات  يف  تفاقم 

�سعار اجلميع اإحياء عا�سوراء يف ظل الحرتازات ال�سحية.

اللتزام  ماأمت احلالة، على  واأكد حممد عبدالر�سا رئي�س 

الحرتازية  الإجراءات  كافة  بتطبيق  عا�سوراء  مو�سم  خالل 

الفريق الطبي املخت�س ملواجهة جائحة كورونا،  اأقرها  التي 

الأعلى  واملجل�س  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  تو�سيات  وكذلك 

لل�سئون الإ�سالمية،، منوها يف الوقت ذاته اإىل اتباع التعليمات 

اخلا�سة مبو�سم عا�سوراء، مبا ي�سهم يف احلفاظ على �سالمة 

مواجهة  �سبيل  يف  اململكة  بجهود  م�سيدا  املواطنني،  و�سحة 

على  حتقيقها  مت  التي  اليجابية  والنتائج  كورونا  جائحة 

اأر�س الواقع.

م�سلحة  يف  ت�سب  اجلهود  هذه  كل  اأن  قائال:  واأ�ساف 

الفريو�س  فهذا  و�سحتهم،  �سالمتهم  على  واحلفاظ  اجلميع 

تخطت  وقد  �سغري  اأو  كبري  وبني  واآخر  مكان  بني  يفرق  ل 

ا�ساباته املاليني يف دول العامل، واأمرنا ديننا احلنيف بحماية 

اأن  وجل  عز  اهلل  داعيا  �سرعي،  واجب  ذلك  باعتبار  النف�س 

اىل  احلياة  وتعود  اجلائحة  هذه  تزول  واأن  امل�سلمني  يحفظ 

جمراها الطبيعي.

من جانبه اأكد النائب حممود البحراين على التعاون بني 

والجراءات  بالتعاليم  اللتزام  ب�ساأن  واملعزين  املاآمت  روؤ�ساء 

معا،  دينيا  و�سرعيا  وطنيا  واجبا  باعتبارها  الحرتازية 

منوها باأهمية التوعية والإر�ساد وتكاتف كافة اجلهات املعنية 

مل�سلحة اجلميع يف هذا املو�سم الهام.

كما �سّدد على دور روؤ�ساء املاآمت والقائمني عليها باملحافظة 

على تلك التعليمات والتاأكد من التزام اجلميع بها لتجنب اأي 

اإ�سابات اأو جتاوزات قد تخل بهذا املو�سم  اأو ت�سّر مب�سلحة 

واإمنا  فراغ  من  تاأتي  ل  التعليمات  تلك  واأّن  خا�سة  املواطن 

ت�سب يف �سالمة و�سحة اجلميع.

اأنه  الع�سفور  جميد  ال�سيخ  ف�سيلة  اأكد  جهته،  فمن 

على  احلفاظ  يجب  الدينية  واملنا�سبات  ال�سعائر  اإحياء  عند 

�سحة امل�ساركني دون الإ�سرار بالنف�س والآخرين، م�سدداً يف 

الفريق  بتعليمات  اللتزام  و�سرورة  اأهمية  على  ال�سدد  هذا 

)كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني 

و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ  اأجل  من  بالإجراءات  والتقيد 

اجلميع.

اأهمية  على  العلوي  �سرب  ال�سيد  ال�سيخ  ف�سيلة  اأكد  كما 

الإجراءات  وبكافة  الطبي  الوطني  الفريق  بتعليمات  اللتزام 

عند  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الهادفة 

بهذه  اللتزام  اأن  موؤكداً  الدينية،  واملنا�سبات  ال�سعائر  اإحياء 

بان هناك  الإجراءات الحرتازية فيه �سالمة للجميع، منوهاً 

متابعة وتوجيهات من ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

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

حثيثة وم�ستمرة من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

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

ومن الفريق الوطني للحفاظ على �سالمة امل�ساركني يف اإحياء 

منا�سبة عا�سوراء.

على  تقع  امل�سئولية  باأن  العلوي  �سرب  ال�سيد  واأ�ساف 

اجلميع من القائمني على املاآمت وامل�ساركني يف اإحياء منا�سبة 

على  حفاظاً  الإجراءات  تقبل  اجلميع  على  ويجب  عا�سوراء، 

�سالمة و�سحة اجلميع.

اللتزام  اأهمية  على  الربد�ستاين  نادر  �سدد  جانبه،  من 

بتعليمات الفريق الوطني الطبي وبكافة الحرتازات ال�سحية 

املاآمت  اأ�سحاب  جميع  مطالباً  عا�سوراء،  منا�سبة  اإحياء  عند 

واأرواح  و�سحة  �سالمة  على  واحلفاظ  احلر�س  باأهمية 

اللتزام مبا  الديني والوطني  الواجب  اأنه من  النا�س، موؤكداً 

تهاون  هناك  يكون  اأن  يجب  ول  واملخت�سني،  العلماء  يقوله 

اأو جمازفات.

وا�ستذكر الربد�ستاين ما حدث العام املا�سي قائالً »فقدنا 

اإحياء  عند  اللتزام  من  لبد  ولذا  علينا«،  عزيزين  اأ�سخا�س 

للحفاظ على  الحرتازية  الإجراءات  بكافة  منا�سبة عا�سوراء 

�سالمة واأرواح امل�ساركني يف اإحياء هذه املنا�سبة الدينية.

املجل�س  ع�سو  التوبالين  مال  ال�سيخ حممد  ف�سيلة  واأكد 

التقيد  يف  ال�ستمرار  اأهمية  على  الإ�سالمية  لل�سوؤون  الأعلى 

اىل  الهادفة  والوقائية  الحرتازية  والتدابري  بالإجراءات 

افراد املجتمع  مواجهة جائحة كورونا وبالتايل حماية كافة 

وقد  العامل  دول  كل  منه  تعاين  الذي  الوباء  هذا  من خماطر 

الف�سيلة  اأ�سحاب  بتعاون  الرواح، منوها  العديد من  ح�سد 

رجال الدين وروؤ�ساء امل�ساجد واملاآمت احل�سينية وذلك بتنفيذ 

الإ�سالمي  فالدين  ال�ساأن  هذا  يف  ال�سالمة  متطلبات  كافة 

اأمرنا باحلفاظ على  احلنيف هو دين ي�سر ولي�س ع�سر وقد 

متابعة  ومع  احلمد  وهلل  والمرا�س،  املخاطر  من  النف�س 

الالزمة  وال�سرتاطات  التعليمات  واإ�سدار  املوقرة  احلكومة 

وا�ستغاللها  احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  ومع  جتمعات  لأية 

انخفا�س  ن�سبة  لحظنا  الدينية  باملنا�سبات  الحتفاء  يف 

الإ�سابات بفريو�س كورونا. مو�سًحا اأن كل ما مت حتى الآن 

يوؤكد ارتفاع م�ستوى الوعي واإدراك الدور امل�سوؤول من جانب 

ل�سمان  واحًدا  �سًفا  للوقوف  والأفراد  احل�سينية  املوؤ�س�سات 

عدم انت�سار الفريو�س.

ال�سيخ حممد مال التوبالين ع�سو املجل�س  ونوه ف�سيلة 

الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية بالدور الهام للمنابر ودور اخلطباء 

بالإجراءات  اللتزام  باأهمية  واملقيمني  املواطنني  توعية  يف 

فرق  جانب  من  احلثيثة  باملتابعة  كذلك  م�سيدا  الوقائية، 

وتطبيق  خمالفات  اأية  لر�سد  واحل�سينيات  املاآمت  يف  العمل 

تفهم  يج�سد  الذي  الواعي  واللتزام  الحرتازية  ال�سرتاطات 

خمتلف الفئات خل�سو�سية الإحياء هذا العام. 

 اأو�سح في�سل بن رجب رئي�س ماأمت بن رجب اأهمية ان 

وفق  عا�سوراء،  مو�سم  ومنها  واملنا�سبات  الفعاليات  تكون 

الإجراءات الحرتازية، التي يقرها الفريق الطبي، مبا ي�سمن 

تعزيز ال�سالمة العامة ومكافحة انت�سار العدوى، منوها يف 

هذا ال�سدد اإىل اأهمية اللتزام مبنع التجمعات وحتقيق مبداأ 

التباعد الجتماعي. 

وال�سالمة  ال�سحة  اأن  رجب  بن  ماأمت  رئي�س  واأ�ساف   

العامة، يجب اأن تظل يف بوؤرة الأولويات، والتقيد مبا تتطلبه 

اأغلى من حياة  تدابري واإجراءات احرتازية، فلي�س هناك  من 

بروؤية  اللتزام  ال�سروري  من  وبالتايل  و�سحته،  الإن�سان 

يف  عملهم  خالل  تعززت  خربات،  من  لديهم  وما  الأطباء 

ال�سفوف الأمامية ملواجهة اجلائحة.

الوقائية  التدابري  بكافة  ملتزم  بن رجب،  ماأمت  اإن   وقال 

التي �سيتم اإقرارها، وحري�س على تنفيذ كافة التعليمات ذات 

انت�سار  مكافحة  اإىل  الهادفة  الوطنية  اجلهود  �سمن  ال�سلة، 

العدوى، م�سيفا اأن التجمعات لي�ست �سرطا اأ�سا�سيا ملمار�سة 

�سعائر عا�سوراء، والتي يتم الحتفاء بها يف اإطار تعزيز القيم 

الإ�سالمية النبيلة.

اللتزام  �سرورة  على  رجب،  بن  ماأمت  رئي�س  و�سدد   

منع  مقدمتها  ويف  املتخ�س�س،  الطبي  الفريق  بتعليمات 

متنياته  عن  معربا  الجتماعي،  التباعد  وحتقيق  التجمعات 

بال�سحة وال�سالمة للجميع واأن يحفظ اهلل البحرين ويحمي 

اأبناءها من كل �سر.

بوزارة  ال�سرعي  الواعظ  الدغا�س  ميثم  ال�سيخ  واأ�سار 

بالإجراءات  التقيد  بان  الإ�سالمية والوقاف  العدل وال�سئون 

ال�سحية مطلوب يف جميع الأوقات، ومن منطلق امل�سوؤولية 

وتفادياً لزيادة الأعداد يجُب على كلِّ فرٍد من الأفراد اأن يتحمَل 

جزءاً من امل�سوؤولية امل�سرتكة، وقد اأكد العلماء الإعالم مراراً 

وتكراراً ونوؤكد اأن الأخذ بالإجراءات ال�سحية واجب �سرعي، 

نكوَن  اأن  لنا  بَد  ول  عظيمة  م�سوؤولية  عاتقنا  على  ونحُن 

حذرين قدر امل�ستطاع ونكون ويداً بيد للت�سدي لهذا الوباء. 

 ونوه بالإجراءات التي تتخذها احلكومة املوقرة برئا�سة 

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

العهد رئي�س جمل�س الوزراء وفريق البحرين لتعزيز ال�سحة 

تلك  اأ�سهمت  حيث  كورونا  مر�س  تف�سي  من  واحلد  العامة 

اجلهود برتاجع املر�س يف البحرين، كما اأ�سيد بوعي املجتمع 

البحريني بالتقيد بالحرتازات ال�سحية الوقائية.

من  اموراً  منا  يتطلُب  الفريو�س  لهذا  الت�سدي  ان  وقال 

الأمر لي�س  الأمور ال�سحية، وهذا  التباعد وغريها من  اأهمها 

بجديد الذكر واإمنا نوؤكدُه للذكرى واإن الذكرى تنفع املوؤمنني، 

التَّْهلَُكِة.  اإِىَل  ِباأَْيِديُكْم  ُتلُْقوا  َوَل  تعاىل:  قوله  نن�سى  ول 

اجلهاد  يف  الإنفاق  ترك  يف  واردة  الآية  هذه  اأّن  من  بالّرغم 

اُخرى كثرية،  الإ�سالمي، ولكّن مفهومها وا�سع ي�سمل موارد 

منها اأّن الإن�سان لي�س له احلّق يف اّتخاذ الطرق اخلطرية له 

لذلك،  الالّزمة  الحتياطات  لنف�سه  يّتخذ  اأن  دون  ولالأخرين 

بثمن،  تقدر  ل  ال�سحة  فان  ال�سحة،  الأمور  هذه  اهم  ومن 

وال�سحة من اأف�سل النعم كما قال اأمري املوؤمنني عليٌّ ابن اأبي 

ُل النَِّعِم، لأن كثرياً من النعم  ُة اأف�سَ حَّ طالب عليه ال�سالم: ال�سِّ

الأخرى ترتبط بها، لذا ترى كثري من الأ�سحاء قد ل ي�سعرون 

بهذه النعمة العظيمة اإل عندما يفقدونها.

واأ�ساف، ما ال�سري اأن نقي اأنف�سنا من هذا الفريو�س وكما 

اأخذ  الوقاية خري من العالج فالأمر يتطلب منا جميعاً  يقال 

املخت�سني  من  ال�سادرة  التعليمات  واتباع  واحلذر  احليطة 

التهاون  ميكن  ل  الفريو�س  هذا  اأن  ونكرر  ال�ساأن،  هذا  يف 

حلظة  اآخر  اإىل  جمعياً  نتكاتف  ان  وعلينا  به،  والت�ساهل 

ال�سابق، يف  كما يف  لنح�ساره وتعوُد احلياة على طبيعتها 

اخلتام اأدعو اهلل يل ولكم بالتوفيق واأن يحفظكم جميعاً من كل 

�سٍر ومكروه ويحفظ اهلل بالدنا وبالد امل�سلمني.

املجل�س  ع�سو  حممد  بن  جميل  ال�سيد  �سماحة  اأكد  فيما 

وتوجيهات  بتعليمات  اللتزام  اأن  ال�سالمية  لل�سئون  الأعلى 

الوطني  والفريق  كورونا  فريو�س  ملكافحة  الوطني  الفريق 

ملواجهة  الوحيدة  احل�سانة  هو  الأمر  بهذا  املعني  الطبي 

ومنع انت�سار جائحة كورونا يف اململكة، م�سريا اىل اأن قواعد 

ال�سريعة الإ�سالمية قدمت الأهم على املهم واأن حفظ النف�س 

يف  التجمعات  كانت  فاإذا  واملنا�سبات،  الظروف  كافة  ت�سبق 

املنا�سبات الدينية توؤدي اإىل الإ�سابة وانت�سار جائحة كورونا، 

ال�ستثنائي  الظرف  هذا  ينتهي  اأن  اإىل  تاأجيلها  الأوىل  فمن 

وتعود الأمور اإىل طبيعتها.

  ونوه ال�سيد جميل بن حممد، اأن اللتزام الذاتي هو املحور 

الأ�سا�سي يف مواجهة هذا الفريو�س وذلك من خالل اللتزام 

بالتعليمات ال�سحية التي ت�سمن احلد من الإ�سابة، وت�سهم 

اجلائحة  هذه  واجهت  التي  البحرين  مملكة  جهود  دعم  يف 

الحرتازية  التدابري  كافة  اتخاذ  على  وعملت  اكت�سافها  منذ 

والوقائية، فيجب مراعاة م�سلحة املجتمع والوطن و�سالمة 

اأبنائه فنحن جميعا يف مركب واحد، م�سريا اإىل وجود البدائل 

حتقيق  يف  ودورها  الدينية  باملنا�سبات  لالحتفاء  احلديثة 

الهدف واملبتغى.

الكبري  العجم  ماأمت  رئي�س  بلجيك  عبا�س  حممد  واأ�ساد 

�ساحب  ح�سرة  لدن  من  ال�سخي  بالدعم  املجل�س  واأع�ساء 

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

حفظه اهلل ورعاه لدور العبادة من جوامع وم�ساجد وماآمت يف 

لوزارات  تقديره  عن  ذاته  الوقت  معربا يف  البحرين،  مملكة 

ال�سحة،  والأوقاف،  الإ�سالمية  وال�سئون  العدل  الداخلية، 

نظري  اجلعفرية،  الأوقاف  واإدارة  العا�سمة،  وحمافظة 

جهودهم يف تقدمي اخلدمات الالزمة للمواطنني واملقيمني يف 

البحرين، بلد احلرية والت�سامح.

فريق  اأقرها  التي  واملعايري  ال�سرتاطات  بلجيك  وثمن 

البحرين الطبي ملكافحة جائحة كورونا والهادفة اإىل تعزيز 

الجراءات الحرتازية باملاآمت بح�سب نظام الإ�سارة ال�سوئية، 

وذلك خالل مو�سم عا�سوراء لهذا العام.

بهذه  اللتزام  اأهمية  ذاته على  الوقت  بلجيك، يف  واكد   

ي�سمن  مبا  الطبي  الفريق  بتعليمات  والتقيد  الإجراءات 

مو�سما خاليا من امل�سكالت ال�سحية. م�سريا اأن هذا اللتزام 

دعم  على  كذلك  و�سيعمل  اآمن،  مو�سم  حتقيق  يف  �سي�سهم 

ا�ستطاعت  الوطنية ملكافحة جائحة كورونا، والتي  اجلهود 

حتقيق جناحات وا�سعة حظيت بتقدير دويل كبري عرب عنه 

اإىل  موؤخرا  زيارته  العاملية خالل  ال�سحة  منظمة  عام  مدير 

واملقيمني يف مملكة  املواطنني  كافة  بالتزام  مهيبا  البحرين. 

ذلك  باعتبار  بها،  املعمول  الحرتازية  بالجراءات  البحرين 

احلياة  اىل  والعودة  الغمة  هذه  لزوال  الرئي�سي  ال�سبيل 

الطبيعية.

ومنذ  اأنه  خدار�سون  ماأمت  رئي�س  دروي�س  علي  واأ�سار 

ازمة جائحة كورونا نرى اجلهود اجلبارة والعظيمة  بداية 

عل  احلفاظ  اجل  من  الطبي  الوطني  الفريق  بها  يقوم  التي 

اأهمية  على  نوؤكد  فنحن  البحرين،  مبملكة  اجلميع  �سحة 

املواطنني  �سالمة  على  للمحافظة  وذلك  الجراءات  تطبيق 

واملقيمني، وهلل احلمد فقد �سهدت اململكة انخفا�س وا�سح يف 

عدد الإ�سابات بفريو�س كورونا و�سوف نعمل جميعا من اأجل 

الق�ساء عليه كليا وذلك بتعاوننا والهتمام بتنفيذ تو�سيات 

اجلهات املخت�سة يف اململكة حتى ننعم بال�سحة والعافية.

اإن كال ح�سب موقعة هو م�سئول يف املحافظة   واأ�ساف 

العبادة  دور  هي  وامل�ساجد  فاملاآمت  وال�سالمة،  ال�سحة  على 

واملحتفني  امل�سلني  �سالمة  على  احلفاظ  منا  ويتطلب 

باملنا�سبات الدينية وذلك بتحقيق التباعد الجتماعي ولب�س 

من  للوقاية  وذلك  الالزمة  التطعيمات  واخذ  الوجه  كمامات 

هذا املر�س املعدي، متمنيا ال�سالمة للجميع.

حممد بلجيكاأحمد الدم�ستاين

العلوي نادر الربد�ستاين �سرب  ال�سيد  الع�سفور جميد  ال�سيخ 

دروي�ش علي  ال�سيد  حممود البحراين

ال�سيخ حممد التوبالين

جا�سم مهدي

في�سل بن رجب

حممد عبدالر�سا

ال�سيخ ميثم الدغا�ش

حممد العرادي

�سيد جميل امل�سلي

بها  الل��ت��زام  اإىل  �ي��دع��ون  البحرين  لفريق  الوقائية  الإج����راءات  ي��وؤي��د�ن  احل�سينية  امل���اآمت  ر�ؤ����س��اء 
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

الأ�ستاذ اجلليل عبداهلل بن عبدالعزيز الذوادي من 

املتابعني للعمود الذي اأكتبه اأ�سبوعيًا، من ال�سخ�سيات 

من  فكونه  البحرين،  مملكة  يف  والتعليمية  الرتبوية 

الرتبوية  بالكوادر  التامة  املعرفة  لديه  املنامة  مدينة 

ما  دائًما  اإذ  معه،  در�سوا  اأو  عملوا  الذين  والتعليمية 

يقرتح علي اأن اأكتب عن عدد من ال�سخ�سيات الذين 

اأ�سهموا م�ساهمة فاعلة يف مئوية التعليم، وخا�سة تلك 

املعارف يف خم�سينيات  التي عملت يف  ال�سخ�سيات 

يف  طالبًا  كنُت  عندما  اأي  املا�سي  القرن  و�ستينيات 

املرحلة البتدائية، فبع�سهم قد حلقُت بهم عندما كنُت 

اخت�سا�سيًا تربوًيا يف اإدارة املناهج، اإذ غالبًا ما كنا 

الرتبوية  اللقاءات  اأو من خالل  املدار�س  نزورهم يف 

ال�سخ�سيات  هذه  ومن  املناهج،  اإدارة  تقدمها  التي 

الأ�ستاذ �سعيد م�سطفى العلوي وغريه من ال�سخ�سيات 

التي ذكرين بها الأ�ستاذ املربي عبداهلل الذوادي، علًما 

باأنني على معرفة بالأ�ستاذ �سعيد العلوي عندما قمُت 

ال�سخ�سية  نعم  فكان  املدار�س،  اإحدى  يف  بزيارته 

لزواره،  احرتامه  يفر�س  الذي  املتوا�سعة  الرتبوية 

اإذ كان حمرتًما  اإننا ن�سغره يف ال�سن واخلربة،  علًما 

املدر�سة  يف  زواره  مع  تعامله  يف  احلدود  لأق�سى 

الذين  الرتبويني  اأحد  من  ال�سهادة  ومع طالبه وهذه 

اأمثال الأ�ستاذ عي�سى الن�سيط وغريهم من  عا�سروه 

الخت�سا�سيني الذين يذكرونه باخلري دون التقليل من 

الأ�ساتذة الآخرين يف مدار�س مملكة البحرين.

ولد الأ�ستاذ �سعيد العلوي يف املنامة عام 1940م، 

حيث ن�ساأ فيها وت�سرب من عاداتها وتقاليدها، فكانت 

حمطته الدرا�سية الأوىل اإحدى الفا�سالت معلمة القراآن 

الكرمي يف احلي الذي كان يعي�س فيه، كما در�س يف 

وعبدالر�سول  التاجر  علي  )حممد  التاجر  مدر�سة 

التاجر(.

العلوي  �سعيد  الأ�ستاذ  التحق  1950م  عام  ويف 

بالتعليم النظامي، فدر�س يف املدر�سة اجلعفرية التي 

اأ�سبحت فيما بعد املدر�سة الغربية التي حتول ا�سمها 

اإىل مدر�سة اأبوبكر ال�سديق.

عام  باملعارف  العلوي  �سعيد  الأ�ستاذ  التحق 

)مدر�سة  الو�سطى  املدر�سة  يف  ُعنينّ  حيث  1959م، 
الإمام علي �سابًقا( والتي تقع بالقرب من امل�ست�سفى 

التكميلية  بالثانوية  التحق  الأثناء  هذه  الأمريكي، يف 

عام 1962م وحلقها باإجازة التدري�س يف العام نف�سه، 

حيث درنّ�س جميع املواد مبا فيهن الرتبية الريا�سية.

العلوي  �سعيد  الأ�ستاذ  انتقل  1969م  عام  ويف 

اإىل مدر�سة جدحف�س ليُعنينَّ م�سرًفا ومعلًما يف هذه 

اإىل  ُنِقَل  العام نف�سه  1976م، يف  املدر�سة حتى عام 

م�ساعد  كمدير  للبنني  البتدائية  كرزكان  مدر�سة 

املدر�سة  اهلل مدير  عبدالوهاب ر�سي رحمه  لالأ�ستاذ 

�سعيد  الأ�ستاذ  التحق  الأثناء  هذه  ويف  �سنتان،  ملدة 

العلوي بالتاأهيل الرتبوية يف اأثناء خدمته عام 1979م، 

بعدها ُعنينّ مدير مبدر�سة عايل البتدائية للبنني وبقي 

فيها حتى عام 1980م، بعدها ُنِقَل اإىل مدر�سة مدينة 

عي�سى البتدائية للبنني وبقي فيها حتى عام 1997م، 

يف اأثناء خدمته يف هذه املدر�سة ح�سل على �سهادة 

تطوير الإدارة املدر�سية، ثم حلقها ب�سهادة يف الإدارة 

اجلامعة  بالتعاون مع  البحرين  املدر�سية من جامعة 

الأ�ستاذ  ُنِقَل  بعدها  1987م،  عام  ببريوت  الأمريكية 

�سعيد العلوي اإىل مدر�سة اخلمي�س عام 1998م وبقي 

فيها حتى العام الدرا�سي 2001/ 2002م.

له  العلوي  �سعيد  الأ�ستاذ  اأن  بالذكر  واجلدير 

م�ساركات يف العديد من املوؤمترات الرتبوية الداخلية 

وامل�ساغل  والتعليم  الرتبية  وزارة  نظمتها  التي 

يف  اأخرى  م�ساركات  له  كما  واملوؤمترات،  الرتبوية 

العمل الجتماعي، اإذ دائًما ما ُيعهد اإليه اإلقاء كلمات 

حمرم  �سهر  يف  ترحيبية  كلمة  األقى  حيث  ترحيبية، 

العا�سمة  مبحافظ  ترحيبًا  مرتني  الق�ساب  مبوؤمتر 

يف العام 2017/ 2018م، بالإ�سافة اإىل تقدميه عدد 

من الأبحاث من مثل بحث تناول الق�سايا ال�سلوكية 

)م�ساكل التدخني( عام 1986م.

َح الأ�ستاذ �سعيد  نّ اأما عن اجلانب الوطني، فقد ُر�سِ

العلوي لإلقاء كلمة يف ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه يف �سهر 

عن  نيابة  ال�سخري  بق�سر  2017م  عام  رم�سان 

اأهايل املنامة، بالإ�سافة اإىل تراأ�سه جلنة اخلمي�س يف 

الت�سويت على ميثاق العمل الوطني عام 2001م، كما 

األقى الأ�ستاذ �سعيد العلوي كلمة قدامى العاملني يف 

الرتبية يف اإحدى منا�سبات عيد العلم، حيث ُكِرنَّم يف 

هذه املنا�سبة �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان 

اآل خليفة طيب اهلل ثراه.

العمل  العلوي عن  الأ�ستاذ �سعيد  هذا وقد تقاعد 

يف العام الدرا�سي 2001/ 2002م تارًكا اإرًثا تربوًيا 

ُي�سجل يف تاريخ مئوية التعليم يف مملكة البحرين.

ت�سجيل االأطفال لدى والدتهم من قبل �سلطة مدنية بن�سبة 100 %

3 �سحايا للقتل العمد و39 �سحية اجتار بالب�سر يف 2020

�سارة جنيب: 

عمًدا  القتل  �سحايا  عدد  اأن  ر�سمي  تقرير  ك�سف 

املا�سي  العام  خالل  حالت   3 بلغ  البحرين  مملكة  يف 

.2020

وبح�سب التقرير املتعلق بتحقيق الهدف 16 للتنمية 

�سمن  القوية«،  واملوؤ�س�سات  والعدل  »ال�سالم  امل�ستدامة 

اأ�سكال  جميع  من  كبرية  بدرجة  باحلد  املتعلق  املق�سد 

العنف وما يت�سل به من معدلت الوفيات يف كل مكان، 

ال�سنوات  خالل  عمًدا  للقتل  معدل  اأكرث  ت�سجيل  مت  فقد 

ذكور،   9 تعر�ض  اإذ   ،2016 العام  يف  املا�سية  الع�سر 

و3 اإناث للقتل، ويبلغ متو�سط عدد �سحايا القتل عمًدا 

لكل مئة األف ن�سبة 0.40% خال الفرتة 2020-2010.

وفيما يتعلق باملق�سد املتعلق باإنهاء اإ�ساءة املعاملة 

وال�ستغالل والجتار بالب�سر وجميع اأ�سكال العنف �سد 

الأطفال وتعذيبهم، اأ�سار التقرير اإىل زيادة اأعداد �سحايا 

�سحية،   39 ال�سحايا  عدد  بلغ  وقد  بالب�سر،  الجتار 

جميعهن اإناث يبلغن 18 �سنة اأو اأكرث، م�سنفات �سمن 

موؤ�سر »�سحايا الجتار من اأجل ال�ستغالل اجلن�سي«.

ال�ستغالل  اأجل  من  الجتار  �سحايا  عدد  وبلغ 

 17 التقرير  يف  الواردة  البيانات  بح�سب  اجلن�سي 

�سحية خالل العام 2019، 5 �سحايا يف العام 2018، 

حالت  ت�سجيل  يتم  ومل   ،2017 العام  يف  حالة  و15 

اجتار من اأجل العمل الق�سري والعبودية والرق، اأو من 

اأجل اإزالة الأع�ساء.

�سن  دون  الأطفال  ن�سبة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 

مدنية  �سلطة  لدى  ولدتهم  ت�سجيل  مت  الذين  اخلام�سة 

هوية  بتوفري  املتعلق  املق�سد  �سمن  وذلك   ،%100 بلغ 

للجميع. قانونية 

ووفًقا للتقرير، فاإن املوؤ�سر املتعلق بالوفيات املت�سل 

بالنزاع ل ينطبق على مملكة البحرين.

م�ساملة  جمتمعات  اإقامة  على   )16( الهدف  ويوؤكد 

امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق  اأجل  من  اأحد  فيها  يهم�ض  ل 

وبناء  العدالة،  اإىل  اجلميع  و�سول  اإمكانية  واإتاحة 

للجميع  و�ساملة  للم�ساءلة  وخا�سعة  فعالة  موؤ�س�سات 

على جميع امل�ستويات.

جدول �سحايا القتل 

37 األف �سخ�ص تلقوا »املن�سطة« يف 6 اأيام

زيادة طفيفة يف االإ�سابات اجلديدة.. واأ�سبوع بال وفيات

حمرر ال�سوؤون املحلية:

الأ�سبوعني  خالل  كورونا  اإ�سابات  �سهدت 

مقابل  الإ�سابات،  عدد  يف  طفيفة  زيادة  املن�سرمني 

ت�سفري الوفيات خالل اأكرث من اأ�سبوع، حيث مل ي�سّجل 

م�ساعفات  ب�سبب  وفاة  حالة  اأي  املا�سي  الأ�سبوع 

»كوفيد-19«. كورونا 

 %3 بن�سبة  املا�سي  الأ�سبوع  الإ�سابات  وارتفعت 

الأ�سبوع  �سجل  حيث  �سبقه،  الذي  بالأ�سبوع  مقارنة 

املا�سي 768 حالة اإ�سابة جديدة، مقابل 742 اإ�سابة 

الأ�سبوع  يف  حالة  و611  �سبقه،  الذي  الأ�سبوع  يف 

�سبقهما. الذي 

منذ  بالنخفا�ض  فا�ستمرت  الوفاة،  حالت  اأما 

م�ستويات  اأدنى  لت�سجل  املا�سي،  يونيو  �سهر  نهاية 

ت�سفري  اإىل  و�سولً  املا�سية،  الثالثة  الأ�سابيع  يف  لها 

اأم�ض. الوفيات منذ تاريخ 30 يوليو املا�سي وحتى 

املن�سطة«  »اجلرعة  تطعيمات  حملة  �سعيد  وعلى 

ال�سهر  مطلع  منذ  الطبي  الوطني  الفريق  د�سنها  والتي 

منذ  كبرًيا  اإقبالً  احلملة  �سهدت  كبري،  بزخم  اجلاري 

امل�ستوى  اإىل  اململكة  فيه  انتقلت  والذي  املا�سي  الأحد 

»املن�سطة«  على   37،312 ح�سل  حيث  »الأ�سفر«، 

�سخ�ض   6200 مقداره  مبتو�سط  فقط،  اأيام   6 خالل 

لكل يوم.

الفئة  من  »املن�سطة«  على  احلا�سلني  عدد  وارتفع 

العمرية 40 عاًما فما فوق واأ�سحاب الأمرا�ض املزمنة 

اإىل  املا�سي،  الأ�سبوع  احلملة  اإطالق  قبل   %42 من 

على  احلا�سلني  اإجمايل  بلغ  حيث  اأم�ض،   %57 حوايل 

�سخ�ض،  األف   144 من  اأكرث  الفئة  هذه  من  التطعيم 

اإىل تطعيم  الو�سول  الوطني  الفريق  يف حني ي�ستهدف 

80% من هذه ال�سريحة البالغ عددها 254،870 األف 

�سخ�ض.

من  الأوىل  اجلرعة  على  احلا�سلني  عدد  وجتاوز 

حتى  »كوفيد-19«  كورونا  لفريو�ض  امل�ساد  التطعيم 

الثانية  واجلرعة  �سخ�ض،  األف  و115  املليون  اأم�ض 

اأكرث من مليون و62 األف �سخ�ض.

اإىل العناية  وا�ستقرت حالت الإ�سابة التي حتتاج 

فقط،  4 حالت  اإىل   3 بني  ما  املا�سي  الأ�سبوع  املركزة 

اآلف   267،406 اإىل  املتعافني  عدد  ارتفع  حني  يف 

حالة.

طلبة طب رو�سيا ينا�سدون اإنهاء �سنة التدريب يف البحرين
خديجة العرادي:

من  والأ�سنان  العام  الطب  طلبة  من  جمموعة  نا�سد 

مو�سكو  جامعة  الحتادية،  رو�سيا  جمهورية  خريجي 

الأوىل احلكومية الطبية )جامعة �سيت�سينوف(، �ساحب 

ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�ض الوزراء بال�سماح لهم يف 

اإنهاء �سنة التدريب يف مملكة البحرين.

الطب،  درا�سة  من  موؤخًرا  انتهينا  »لقد  الطلبة:  وقال 

ومل يتبقَّ لنا من م�سوارنا الدرا�سي اإل �سنة المتياز، وهي 

عبارة عن �سنة تدريب ملدة 12 �سهًرا متتالًيا، وُتعد متطلًبا 

رئي�ًسا للح�سول على رخ�سة مزاولة الطب«.

وتابعوا لـ»الأيام« بالقول: »نظًرا اإىل الأو�ساع الراهنة 

باأكمله،  العامل  انت�سار جائحة فريو�ض كورونا يف  جراء 

ي�سعب علينا اإمتام �سنة المتياز خارج مملكة البحرين؛ 

وذلك ل�سعوبة الإجراءات واختالف القوانني والحرتازات 

اإذ يف مثل هذا املوقف ال�سعب  املتبعة من دولة لأخرى، 

لي�ض لنا اإل وطننا الغايل )ما لنا اإل ديرتنا(«.

ال�سمو  �ساحب  »الأيام«،  منرب  عرب  الطلبة،  ونا�سد 

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

ال�سامية  اأوامره  باإ�سدار  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء، 

ال�سحة  امل�سوؤولينبوزارة  من  ال�ساأن  اأ�سحاب  وتوجيه 

اإنهاء �سنة المتياز يف مملكتنا احلبيبة يف  ليتمكنوا من 

ظل رعايته الأبوية الكرمية لأبنائه الطلبة يف هذا الوقت 

الراهن.

اأن  �سبق  »اإذ  العهد،  ويل  يف  ثقة  كلهم  اأن  واأكدوا 

ال�سماح  ب�ساأن  الكرمية  اأوامركم  املا�سي  العام  اأ�سدرمت 

�سنة  باجتياز  اخلارج  يف  الدار�سني  الطب  خلريجي 

اأو  الطبي  ال�سلمانية  المتياز( يف جممع  )�سنة  التدريب 

املوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية الأخرى، كما كان معمولً 

به يف ال�سابق«، مبّينني اأن غاية اآمالهم وما ي�سبون اإليه 

كل  وتكري�ض  الغايل  وطننا  خدمة  يف  رغبتهم  يف  يكمن 

موؤكدين  غريها،  دون  البحرين  يف  وجهودهم  طاقاتهم 

»نحن واثقون وعلى اأمت اليقني بجنابكم الكرمي، باأنكم لن 

تتوانوا عن اإعطاء اأبنائكم مثل هذه الفر�سة، كما عهدناكم 

البي�ساء  اأياديكم  من  مل�سناه  وما  وذخًرا،  �سنًدا  دائًما 

املعطاءة«.

 �سعيد العلوي

�سمن خطة تطويرية �ساملة.. وزير الرتبية:

اإدراج الذكاء اال�سطناعي يف مناهج ال�سف الثاين والثالث االبتدائي
الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  ك�سف 

والتعليم اأنه �سمن توجه الوزارة امل�ستمر لتطوير وحتديث 

املناهج الدرا�سية، ملواكبة اآخر التطورات املحلية والإقليمية 

والعاملية، تعزيًزا جلودة خمرجات جميع املراحل الدرا�سية، 
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عن  مو�سوعات  اإدراج  �ساملة،  تطويرية  خطة  و�سمن 

لل�سفني  والتقانة  الت�سميم  منهج  يف  ال�سطناعي  الذكاء 

الثاين والثالث البتدائي، واإ�سافة مو�سوعات عن القت�ساد 

الرقمي يف مناهج العلوم التجارية باملرحلة الثانوية.

الت�سميم والتقانة، وهي  اأن تطوير كتب  الوزير  واأكد 

من املواد التطبيقية، �سي�سمل حتويلها اإىل كتب اإلكرتونية، 

وتوؤهل  الع�سر،  متطلبات  تواكب  متطورة  مادة  واإعداد 

والتدريب  احلديثة،  التحديات  مع  للتعاطي  الطالب 

التدريجي لطالب املرحلة الأ�سا�سية على مهارات الت�سميم 

اأكرث  التقنية؛ لتهيئته ملناهج  والإنتاج با�ستعمال الربامج 

تطوًرا يف احللقة الثالثة »ت�سميم الروبوتات«.

واأ�ساف الوزير اأنه �سيتم تطوير كتب تقنية املعلومات 

اإىل  اإ�سافًة  البتدائية،  املرحلة  �سفوف  بجميع  والت�سال 

الرقمية،  الثقافة  توظيف  بهدف  الإعدادي،  الأول  ال�سف 

وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت؛ بغية اإك�ساب املتعلمني 

التي  والجتاهات  والقيم  واخلربات  واملهارات  املعارف 

على  وت�ساعدهم  و�سقلها،  �سخ�سيتهم  ت�سكيل  يف  ت�سهم 

مواكبة التطورات امل�ستقبلية، وتوؤ�س�سهم ليكونوا متعلمني 

متميزين ومبدعني ومنتجني يف مناحي احلياة املتنوعة.

التجارية  العلوم  مواد  يف  اأنه  اإىل  الوزير  واأ�سار 

والريا�سة  التجارية،  الثقافة  وهي  الثانوية،  باملرحلة 

املالية، ومبادئ القت�ساد، ف�سيتم حتديث املو�سوعات مبا 

يتوافق مع متطلبات �سوق العمل وروؤية مملكة البحرين 

اإدارة  جمال  يف  ال�سريعة  التغيريات  ومواكبة   ،2030

وتدريبات  اأن�سطة  واإ�سافة  الأعمال،  وريادة  الأعمال، 

مهارات  مع  يتنا�سب  ومهاراته مبا  الطالب  فهم  من  تعزز 

دور  عن  مو�سوعات  وت�سمني  والع�سرين،  الواحد  القرن 

احلكومات يف القت�ساد والقت�ساد الرقمي.

تطوير  �سيتم  الإن�سانية،  والعلوم  اللغات  ويف جمال 

وذلك  الثانوية،  للمرحلة  العربي  اخلليج  كتاب جغرافية 

وتر�سيخ  البحرينية،  الوطنية  الهوية  تعزيز  بهدف 

على  والتاأكيد  اخلليجي،  اجلغرايف  للمجال  النتماء 

اخلليج  لدول  امل�سرتك  وامل�سري  اخلليجية  الوحدة 

العربية، وتر�سيخ الهوية اخلليجية يف اأبعادها اجلغرافية 

والجتماعية والقت�سادية والثقافية، والتعمق يف املعرفة 

من  العربي  اخلليج  بدول  يتعلق  ما  كل  يف  اجلغرافية 

اجلغرافيا  كتاب  يف  اأما  والب�سرية،  الطبيعية  الناحية 

مفاهيم  تعزيز  ف�سيتم  الثانوية،  للمرحلة  ال�سكانية 

اجلغرافيا ال�سكانية، واأثر النمو ال�سكاين على التنمية؛ مبا 

التنمية،  يف  املوؤثرة  املختلفة  للعوامل  الطالب  فهم  يعمق 

العامل،  دول  يف  ال�سكاين  للنمو  املختلفة  الأمناط  وفهم 

لدى  العليا  التفكري  مهارات  بتعزيز  الكتاب  اعتنى  كما 

املتعلمني؛ كالتحليل، ومهارات حل امل�سكالت لإنتاج حلول 

متنوعة تعزز التنمية ب�سورة م�ستدامة.

اأما يف كتاب تاريخ العامل احلديث واملعا�سر للمرحلة 

العاملية  لالأحداث  املتعلم  فهم  تعميق  ف�سيتم  الثانوية، 

والق�سايا العربية وتطور الأحداث عاملًيا، وتعزيز مهارات 

التفكري العليا لديه مبا يقدره على ربط الأحداث بالتغريات 

العاملية، وفهم احلقبة التاريخية وحتولتها.



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
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اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.
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املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.
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التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.
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بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.
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ملاذا ي�صمح با�صطياد �صغار �صمك ال�صايف وبيعها 

يف ال�ص�ق.. اأال ي�ؤثر هذا ال�صيد »اجلائر« على احلياة 

البحرية ملخزون هذا الن�ع من االأ�صماك التي ت�صتهر 

بها البحرين؟

�صروط  هناك  بلده  وطنيًا يف  رمًزا  املرء  ليك�َن 

م��ص�عية ومعايري من اأهمها اأن يك�ن اأجنز:

منها  ا�صتفادت  العلمية  البح�ث  من  عدًدا   .1
الب�صرية.

2. امل�صاهمة يف اإنقاذ وجتنيب وطنه و�صعبه من الك�ارث املحققة يف 
زمن ال�صلم اأو احلرب.
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من اأكادميية �ساندهري�ست الع�سكرية امللكية

�سمو ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى ي�سهد تخرج جنله حممد بن عبداهلل
�شهدت اأكادميية �شاندهري�شت امللكية الع�شكرية يف 

اململكة املتحدة، تخرج �شم� ال�شيخ حممد بن عبداهلل بن 

عي�شى بن �شلمان اآل خليفة، بح�ش�ر والده �شم� ال�شيخ 

عبداهلل بن عي�شى بن �شلمان اآل خليفة الرئي�ص الفخري 

لنادي را�شد للفرو�شية، و�شقيقه �شم� ال�شيخ عي�شى بن 

الحتاد  رئي�ص  خليفة  اآل  �شلمان  بن  عي�شى  بن  عبداهلل 

امللكي للفرو�شية و�شباقات القدرة. كما �شهد حفل التخرج 

ح�ش�ر رئي�ص ال�زراء الربيطاين ب�ري�ص ج�ن�ش�ن.

خليفة  اآل  عي�شى  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شم�  وتلقى 

الرئي�ص الفخري لنادي را�شد للفرو�شية و�شباقات اخليل 

رئي�ص  خليفة  اآل  �شلمان  بن  دعيج  ال�شيخ  من  تهنئة 

جمل�ص اإدارة هيئة رعاية �ش�ؤون اخليل؛ مبنا�شبة تخرج 

جنل �شم�ه، �شم� ال�شيخ حممد بن عبداهلل بن عي�شى اآل 

خليفة، من اأكادميية �شاندهري�شت امللكية الع�شكرية يف 

اململكة املتحدة.

واأعرب ال�شيخ دعيج بن �شلمان اآل خليفة عن خال�ص 

ت�ؤكد  التي  العزيزة  املنا�شبة  بهذه  والتربيكات  التهاين 

حر�ص �شم� ال�شيخ عبداهلل بن عي�شى اآل خليفة على دعم 

وت�شجيع جنله �شم� ال�شيخ حممد بن عبداهلل بن عي�شى 

اآل خليفة يف مرحلة �شم�ه التعليمية يف اململكة املتحدة، 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شم�  ح�ش�ر  واأن 

امل�شتمرة  التخرج يعترب من�ذًجا للدعم واملتابعة  حلفل 

كل  خليفة  اآل  �شلمان  بن  دعيج  ال�شيخ  ومتنى  لنجله. 

بن  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  ل�شم�  والنجاح  الت�فيق 

عي�شى اآل خليفة، متمنًيا له مزيًدا من الت�فيق والنجاح 

وت�شخري حت�شيله العلمي يف خدمة وطننا العزيز.

كما هناأ �شم� ال�شيخ عي�شى بن عبداهلل بن عي�شى اآل 

خليفة رئي�ص الحتاد امللكي للفرو�شية و�شباقات القدرة؛ 

مبنا�شبة تخرج �شقيقه �شم� ال�شيخ حممد بن عبداهلل بن 

عي�شى اآل خليفة.

1786 - و�ش�ل الرحالة »جان باملا« اإىل قمة جبال 

الألب.

جزيرة  على  تغري  الرتكية  الطائرات   -  1964

قرب�ص التي ت�شم اأقلية م�شلمة من اأ�شل تركي.

من  اجلزائر  يف  املناجم  قطاع  تاأميم   -  1966

ال�شركات الأجنبية وذلك بعد 4 �شن�ات من ال�شتقالل.

على  النار  اإطالق  وقف  اتفاق  تنفيذ  بدء   -  1970

ملدة 90  ي�شتمر  والذي  الإ�شرائيلية    / امل�شرية  اجلبهة 

ي�ًما ح�شب م�شم�ن مبادرة روجرز.

1974 - الرئي�ص الأمريكي ريت�شارد نيك�ش�ن يعلن 

عن ا�شتقالته من من�شبه يف اأعقاب ف�شيحة ووترغيت.

اأن�شار  معتقل  من  معتقاًل   30 فرار   -  1983

ال�شرائيلي جن�ب لبنان املحتل.

تطور جديد يف كويكب قيمته 10 اآالف كوادريليون دوالر
باملعادن  غني  ك�يكب  عن  الأوىل  للمرة  تعر�ص  تفا�شيل  علمية جديدة  درا�شة  ك�شفت 

الثمينة، يف خط�ة �شت�شاعد يف معرفة الأ�شكال التي تتخذها املعادن يف ذلك اجلرم ال�شماوي.

وكانت وكالة الف�شاء الأمريكية »نا�شا« قد ك�شفت يف عام 2017 عن ك�يكب بني املريخ 

ملي�ن   370 ح�ايل  الأر�ص  عن  الك�يكب  ويبعد  الك�يكبات،  حزام  منطقة  يف  وامل�شرتي 

كيل�مرت.

خمتلفة  معادن  من  ويتك�ن   ،Psyche »�شايكي«  ا�شم  الك�يكب  على  »نا�شا«  واأطلقت 

والبالتني  الذهب  ذلك  يف  مبا  الأخرى،  النادرة  املعادن  من  وعدد  والنيكل  احلديد  اأبرزها 

والنحا�ص.

اآلف   10 بح�ايل  الك�يكب  منها  يت�شكل  التي  النفي�شة  املعادن  قيمة  ال�كالة  وقدرت 

ك�ادريلي�ن دولر )ك�ادريلي�ن: عدد ي�شاوي ملي�ن مليار تقريبا(.

وتن�ي ال�كالة الأمريكية اإطالق م�شبار نح� هذا الك�يكب العام املقبل )2022(، على 

اأن ي�شل اإليه يف عام 2026.

وفاة الفنانة امل�سرية دالل 

عبدالعزيز متاأثرة بـ»كورونا«

غيب امل�ت الفنانة امل�شرية دلل عبدالعزيز 

بعد  عاًما،   61 عمر  عن  ال�شبت،  اأم�ص  �شباح 

ب�شبب  اأ�شهر  ثالثة  من  لأكرث  ا�شتمرت  معاناة 

العائلة  اأعلنت  بفريو�ص ك�رونا، حيث  اإ�شابتها 

عن الأمر عرب �شبكات الت�ا�شل الجتماعي.

دنيا  زوج  ر�ش�ان  رامي  الإعالمي  ون�شر 

�شمري غامن اخلرب عرب ح�شابه على م�قع ت�يرت، 

م�ؤكًدا اأن »دلل عبدالعزيز يبدو اأنها مل ترغب يف 

اأن  وقررت  وحده،  غامن  �شمري  حبيبها  ترتك  اأن 

تذهب اإليه يف اجلنة«.

قبل  اأ�شيبت  الراحلة  النجمة  اأن  اإىل  ي�شار 

ثالثة اأ�شهر بفريو�ص ك�رونا امل�شتجد، وتده�رت 

اأن  قبل  العزل،  م�شت�شفى  اإىل  ودخلت  حالتها 

من  عانت  اأنها  اإل  �شلبية،  اإىل  نتيجتها  تتح�ل 

حالة  يف  ال�شديد  التده�ر  ب�شبب  امل�شاعفات 

الرئة، وكانت حتتاج اإىل الأك�شجني بن�شب كبرية 

الأجهزة طيلة  ا�شتدعى و�شعها على  ما  للغاية، 

الأ�شهر املا�شية، قبل اأن ترحل يف النهاية.

االأردن يعلن اكت�ساف م�ساكن النبي لوط يف منطقة االأغوار اجلنوبية

اأردني�ن،  خرباء  اأعلن 

اكتمال  عن  اجلمعة، 

ل�ط  النبي  ديار  اكت�شاف 

يف منطقة الأغ�ار اجلن�بية 

وفق  الأردن،  جن�ب  يف 

»برتا«  وكالة  ذكرت  ما 

الر�شمية.

جمعية  رئي�ص  واأكد 

الأردنية«  ال�شياح  »اأدلء 

اأهمية  حماد،  حممد 

الكت�شافات  عن  الإعالن 

اكت�شاف  وخا�شة  العلمية 

بالأغ�ار  ل�ط  النبي  ديار 

اجلن�بية، والذي يعترب من 

اأبرز الكت�شافات يف املئ�ية 

الثانية للدولة الأردنية.

جمعية  ع�ش�  وقال 

غ�شان  ال�شياح«  »اأدلء 

»اأ�شبحنا  ع�ي�ص: 

�شياحية  وجهة  منتلك 

الأغ�ار  يف  جديدة  عاملية 

اإىل  ت�شتند  اجلن�بية، 

متينة  علمية  اإثباتات 

الأوان  واآن  وق�ية، 

�شتى  يف  منها  لال�شتفادة 

املجالت«.

وهيب  حممد  وقدم 

الها�شمية،  اجلامعة  من 

بـ»الأدلة  و�شفه  ما 

العلمية  والرباهني 

اكت�شاف  على  املادية 

الأدلة  ومنها  ل�ط،  ديار 

واجلي�ل�جية،  الفلكية، 

ونتائج  واجلغرافية، 

الأثرية،  التنقيبات 

وامل�ش�حات امليدانية.

ال�سّحة: 101 اإ�سابة جديدة 

بكورونا وتعايف 120 حالة

التي  اأن الفح��صات  اأعلنت وزارة ال�صحة 

بلغ عددها 13682، ي�م اأم�س، اأظهرت ت�صجيل 

101 حالة قائمة جديدة؛ منها 18 حالة لعمالة 
قائمة،  حلاالت  ملخالطني  حالة  و64  وافدة، 

و19 حالة قادمة من اخلارج، كما تعافت 120 

للحاالت  االإجمايل  العدد  لي�صل  اإ�صافية  حالة 

املتعافية اإىل 267526.

وبلغ عدد احلاالت القائمة حتت العناية 5 

حاالت، واحلاالت التي يتطلب و�صعها ال�صحي 

تلقي العالج 4 حاالت، يف حني اأن 1034 حالة 

للحاالت  االإجمايل  العدد  من  م�صتقر  و�صعها 

القائمة الذي بلغ 1039 حالة قائمة.
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إضافة موضوعات عن االقتصاد الرقمي في العلوم التجارية بالثانوية

 النعيمي: إدراج الذكاء االصطناعي بمنهج 
الثاني والثالث االبتدائي العام المقبل 

والتعلي��م  التربي��ة  وزي��ر  كش��ف 
الدكت��ور ماج��د النعيمي ع��ن أنه 
المس��تمر  ال��وزارة  ضم��ن توج��ه 
لتطوير وتحديث المناهج الدراسية، 
لمواكب��ة آخ��ر التط��ورات المحلية 
تعزي��زًا  والعالمي��ة،  واإلقليمي��ة 
المراحل  لج��ودة مخرج��ات جمي��ع 
الدراس��ية، فإنه س��يتم ف��ي العام 
 ،2021/2022 المقب��ل  الدراس��ي 
ال��ذكاء  ع��ن  موضوع��ات  إدراج 
االصطناع��ي ف��ي منه��ج التصميم 
والتقان��ة للصفين الثان��ي والثالث 
االبتدائ��ي، وإضافة موضوعات عن 
االقتصاد الرقمي في مناهج العلوم 

التجارية بالمرحلة الثانوية.
وأك��د أن تطوي��ر كت��ب التصميم 
الم��واد  م��ن  وه��ي  والتقان��ة، 
تحويله��ا  سيش��مل  التطبيقي��ة، 
وإع��داد  إلكترونّي��ة،  كت��ب  إل��ى 
م��ادة متط��ورة تواك��ب متطلبات 
العصر، وتؤه��ل الطالب للتعاطي 
م��ع التحديات الحديث��ة، والتدريب 
المرحل��ة  لطال��ب  التدريج��ي 
األساس��ّية على مه��ارات التصميم 
البرام��ج  باس��تعمال  واإلنت��اج 
التقنّي��ة؛ لتهيئت��ه لمناه��ج أكث��ر 
تط��ّورًا في الحلقة الثالثة »تصميم 

الروبوتات«.
وأض��اف أن��ه س��يتم تطوي��ر كتب 
واالتص��ال  المعلوم��ات  تقني��ة 
االبتدائّية،  المرحلة  بجميع صفوف 
إضاف��ًة إلى الص��ّف األّول اإلعدادّي، 
الرقمّية،  الثقاف��ة  توظي��ف  بهدف 
المعلوم��ات  وتكنولوجي��ا 
إكس��اب  بغي��ة  واالّتص��االت؛ 
والمهارات  المع��ارف  المتعّلمي��ن 
والخبرات والقي��م واالّتجاهات التي 
تس��هم في تش��كيل ش��خصّيتهم 
وصقلها، وتس��اعدهم على مواكبة 
التطّورات المستقبلّية، وتؤّسسهم 
متمّيزي��ن  متعّلمي��ن  ليكون��وا 
ومبدعي��ن ومنتجي��ن ف��ي مناح��ي 

الحياة المتنّوعة.
وأش��ار الوزي��ر إل��ى أن��ه ف��ي مواد 
العلوم التجارية بالمرحلة الثانوية، 
وهي: الثقاف��ة التجارية، والرياضة 
االقتصاد، س��يتم  المالية، ومبادئ 
تحدي��ث الموضوعات بم��ا يتوافق 
مع متطلبات س��وق العم��ل ورؤية 
مملكة البحري��ن 2030م، ومواكبة 
التغييرات السريعة في مجال إدارة 
وإضافة  األعم��ال،  وريادة  األعمال، 
أنش��طة وتدريبات تع��زز من فهم 
الطالب ومهاراته بما يتناس��ب مع 
مه��ارات القرن الواحد والعش��رين، 
دور  ع��ن  موضوع��ات  وتضمي��ن 
الحكومات في االقتصاد واالقتصاد 

الرقمي.
والعل��وم  اللغ��ات  مج��ال  وف��ي 
اإلنس��انّية، س��يتم تطوي��ر كت��اب 
جغرافّي��ة الخليج العرب��ّي للمرحلة 
الثانوّي��ة، به��دف تعزي��ز الهوي��ة 
وترس��يخ  البحريني��ة،  الوطني��ة 
االنتماء للمجال الجغرافي الخليجي، 
وتأكيد الوح��دة الخليجية والمصير 
المش��ترك ل��دول الخلي��ج العربية، 
ف��ي  الخليجي��ة  الهوي��ة  وترس��يخ 
واالجتماعية  الجغرافي��ة  أبعاده��ا 
واالقتصادي��ة والثقافية، والتعّمق 
في المعرف��ة الجغرافية في كّل ما 

يتعّل��ق ب��دول الخلي��ج العربي من 
الناحيتين الطبيعية والبشرية.

أما ف��ي كتاب الجغرافيا الس��كانّية 
للمرحل��ة الثانوّية، فس��يتم تعزيز 
الس��كانية،  الجغرافي��ا  مفاهي��م 
وأثر النمو الس��كانّي على التنمية؛ 
بم��ا يعّمق فهم الطال��ب للعوامل 
المختلف��ة المؤّث��رة ف��ي التنمية، 
وفه��م األنم��اط المختلف��ة للنمو 
الس��كاني ف��ي دول العال��م، كم��ا 
اعتن��ى الكت��اب بتعزي��ز مه��ارات 
التفكي��ر العلي��ا ل��دى المتعّلمين: 
المشكالت  كالتحليل، ومهارات حّل 
إلنتاج حل��ول متنّوعة تعزز التنمية 

بصورة مستدامة.
وفي كت��اب تاريخ العال��م الحديث 
والمعاصر للمرحلة الثانوية، سيتم 
تعمي��ق فه��م المتعّل��م لألحداث 
وتطور  العربية  والقضايا  العالّمية 
عالمّيًا، وتعزي��ز مهارات  األح��داث 
التفكير العليا لديه بما ُيْقِدُره على 
ربط األح��داث بالتغّيرات العالمّية، 
وفهم الحقبة التاريخّية وتحوالتها.

ولف��ت الوزي��ر إل��ى أن��ه ف��ي إطار 
تطوي��ر تدريس اللغ��ة اإلنجليزية، 
س��يتم تطوير كت��اب الصف الثاني 
سلس��لة  ضم��ن  وه��و  اإلع��دادي، 
Impact، به��دف تعزي��ز مه��ارات 
القرن الحادي والعشرين، ومهارات 
التفكي��ر العلي��ا، وتعزي��ز القي��م، 
مبّكرة  بص��ورة  الطال��ب  وتهيئ��ة 
للحي��اة وس��وق العم��ل في س��ياق 
التنمي��ة  أه��داف  يحق��ق  مش��ّوق 
المس��تدامة من خ��الل تعلم اللغة 

اإلنجليزية.
أما عل��ى صعيد مناه��ج اللغة األم 
فسيتم تطوير كتاب براعم العربية 
للص��ّف الثان��ي االبتدائ��ي، ويمّثل 
المرحلة الثاني��ة من تطوير المواّد 
التعليمي��ة للحلق��ة األول��ى، حيث 
رة على  تعتم��د السلس��لة المط��وَّ
األدب مدخاًل لتعلم اللغة العربية، 

والتمّك��ن من المه��ارات القرائّية، 
كما يصاحب كت��اب براعم العربّية 
مجموعٌة قصصية تعّزز تعّلم اللغة 
)االس��تماع،  األربع  ف��ي مهاراته��ا 
والكتاب��ة(،  والتح��ّدث،  والق��راءة، 
وتع��ّزز مع بقية الم��واّد التعليمية 
القي��َم الوطنية والعربي��ة، وتعّمق 

مفاهيم الفخر بالوطن ومنجزاته.
وفيما يتعلق بمناهج العلوم، سيتم 
تطوي��ر كراس��ة الطال��ب لصفوف 
المرحلة اإلعدادّي��ة، ودليل المعّلم 
للم��واد اآلتية بالمرحل��ة الثانوية: 
حي��ا101،  في��ز101،  كي��م101، 
المس��تجدات  مواكبة  بهدف  وذلك 
التنمي��ة  وأه��داف  العالمي��ة، 
المستدامة، ومهارات القرن الحادي 
والعش��رين، ومتطلب��ات امتحانات 
TIMSS، وتعزيز مه��ارات التفكير 
اإلبداع��ّي، وحل  الناق��د والتفكي��ر 
المعلومات  وتطوي��ر  المش��كالت، 
والمع��ارف بم��ا يحّق��ق مؤّش��رات 

متقّدمة في االختبارات الدولّية.
وأك��د الوزير أن االهتم��ام بتطوير 
المناهج الدراسّية يعد عاماًل أساسيًّا 
المأمول��ة  المكان��ة  تحقي��ق  ف��ي 
والغايات التنموية المرجوة لنواتج 
التربية والتعليم بمملكة البحرين، 
مقارن��ة بالمس��تويات التعليمّي��ة 
في الدول المتقّدمة، بما يستجيب 
والعالمّية  الوطنّي��ة  للمس��تجّدات 
في المج��االت المعرفّي��ة، ويواكب 
لبل��وغ  التكنولوجّي��ة،  التط��ّورات 
األهداف المنش��ودة عل��ى الصعيد 
المحّل��ي، والت��ي تّتض��ح بجالء في 
الرؤية االقتصادّية لمملكة البحرين 
2030، وص��واًل إلى تحقيق األهداف 
المرس��ومة على الصعي��د العالمّي 
ألفق 2030، وال سّيما الهدف الرابع 
م��ن أه��داف التنمية المس��تدامة 
وغايات��ه التي تراه��ن على تقديم 
التعلي��م الجّيد والمنص��ف للجميع، 

وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة.

وزير التربية والتعليم

 »التخطيط العمراني« تطلق حملة 
»عّمر صح« للتوعية باشتراطات التعمير

أطلقت هيئة التخطيط والتطوير العمراني حملتها 
التوعوي��ة بعنوان »عّم��ر صح« والهادف��ة لتوعية 
الجمي��ع بضرورة االط��الع واالس��تعالم عن طبيعة 
تصنيف العقارات قبل الش��روع بش��رائها أو بنائها، 
ولمعرف��ة اش��تراطات البناء أو التقس��يم الصحيحة 
ألراضيهم، ولتجنب ارتكاب أي تجاوزات أو مخالفات 
قانوني��ة، م��ن أجل تحقي��ق بيئة عمرانية س��ليمة 
ومس��تدامة، وذلك حرصًا منها على رفع الوعي لدى 
جميع المعنيين بالقط��اع العمراني والعقاري، من 
مواطني��ن ومطوري��ن ومس��تثمرين وم��اّلك أراٍض 

وعقارات.
وأوضحت الهيئة، أنها رصدت خالل الفترة الماضية 
عددًا كبيرًا من الممارس��ات التي ت��م الوقوع فيها 
بس��بب عدم التأكد م��ن التصني��ف الصحيح وعدم 
االط��الع عل��ى االش��تراطات التنظيمي��ة للتعمي��ر 
واللوائح والقوانين المتبعة في المملكة المرتبطة 

به��ذه التصنيف��ات والت��ي ق��د ت��ؤدي إل��ى تعثر 
المشاريع المختلفة وتأخرها.

وأضاف��ت بأنه من الض��روري أن يتب��ع المواطنون 
والمط��ورون اإلج��راءات الصحيح��ة للحص��ول على 
تفاصيل ومعلومات بش��أن االشتراطات المعتمدة 
لحمايته��م  األراض��ي،  وبن��اء  وتقس��يم  لتصني��ف 
م��ن التع��رض للتموي��ه أو التضلي��ل م��ن قب��ل 
غي��ر المختصي��ن الذي��ن ق��د يقوم��ون بتزويدهم 

بمعلومات غير صحيحة.
وأكدت الهيئة على ضرورة الحصول على المعلومات 
الصحيحة من مصدرها س��واء م��ن هيئة التخطيط 
والتطوي��ر العمراني أو غيرها من الجهات المعنية، 
قبل الش��روع في عملية الش��راء أو التعمي��ر، تجنبًا 

لتعطيل مصالحهم والمساس باستثماراتهم.
 وأف��ادت أن عملي��ة تحديث وتطوير االش��تراطات 
عملي��ة مس��تمرة وتتماش��ى م��ع حرك��ة التط��ور 

العمران��ي الت��ي تش��هدها البحري��ن، داعي��ة إلى 
االس��تفادة من خدماته��ا المتوفرة عب��ر موقعها 
ويأت��ي   WWW.UPDA.GOV.BH اإللكترون��ي 
ضمنه��ا خدمة االس��تعالم عن تصني��ف العقارات، 
وعن اش��تراطات تقس��يم األراض��ي، والتي تعرض 
أحدث المعايي��ر والتصنيفات المعتمدة، إلى جانب 
خدم��ة االس��تعالم ع��ن وضعي��ة أرض، والخدمات 
المتعلق��ة بالمطوري��ن العقاريين وتش��مل خدمة 
طلب عقد اجتماع استيضاحي، وخدمة طلب اجتماع 

مراجعة اكتمال المتطلبات، وغيرها من خدمات.
ويمك��ن للجمه��ور االطالع عل��ى آخر أخب��ار الحملة 
والت��ي تتضم��ن كاف��ة المعلوم��ات واإلرش��ادات 
التوعوية إلى جانب تغطيات لألخبار والمقابالت عبر 
مختلف القنوات اإلعالمية، من خالل زيارة حس��ابها 
ف��ي موق��ع التواص��ل االجتماع��ي »االنس��تغرام« 

.@bahrainupda

توزيع اللقاحات على جميع المراكز الصحية 

 »الصحة« تستلم شحنات 
من تطعيمات األطفال الروتينية

تس��لمت وزارة الصح��ة ش��حنة من 
اللقاح��ات الروتيني��ة الت��ي تعطى 
م��ن  العمري��ة  الفئ��ات  لمختل��ف 
اللق��اح  والمتضمن��ة  األطف��ال 
السداس��ي الذي يحتوي على )اللقاح 
البكتي��ري الثالث��ي للخن��اق والكزاز 
المس��تدمية  ولق��اح  والش��اهوق 
النزلية فئ��ة ب ولقاح التهاب الكبد 
الوبائ��ي ب ولق��اح ش��لل األطفال 
الفيروس��ي  اللقاح  المعطل( وأيضًا 
الثالث��ي للحصبة والنكاف والحصبة 
األلماني��ة وأيض��ًا لق��اح الجدي��ري 
قام��ت  حي��ث  )الُخن��اق(،  المائ��ي 
بتوزيعه��ا عل��ى المراك��ز الصحية، 
وبدأت بالتنسيق لدعوة الفئات من 
غير المس��تكملين له��ذه اللقاحات 
ممن لم يتلق��وا الجرعة المطلوبة، 
بالحضور للمرك��ز الصحي التابع له 

لتلقي جرعته.
وكش��فت الوكيل المس��اعد للصحة 
العامة الدكتورة مريم الهاجري أنه 
تم توزيع الش��حنات بع��د وصولها 
والتأكد من استيفائها لالشتراطات 
الخاصة بسلسلة التبريد على جميع 
المراك��ز الصحي��ة والمستش��فيات 
الحكومي��ة ليتم إعطاؤه��ا للفئات 
المس��تهدفة حي��ث ت��م التنس��يق 

إلع��ادة جدول��ة المواعي��د للفئات 
الت��ي لم تتل��َق اللق��اح للتأكد من 
استكمالهم لهذه اللقاحات بحسب 
الفئة العمرية، مش��يرة إلى أنه قد 
يحدث في بعض األحيان نقص في 
اللقاح��ات بس��بب تأخر ف��ي توريد 
الش��حنات المطلوبة من الش��ركات 
المصنع��ة، مما يؤدي إل��ى حدوث 
تأخي��ر ف��ي مواعي��د التطعيم��ات 
لألطف��ال في ه��ذا العم��ر، لكنه ال 
يؤثر عل��ى مناعة أو صحة األطفال، 
مؤك��دة عل��ى أن��ه يج��ب التوج��ه 
للمركز الصحي التابع لهذه الفئات 

المطلوب��ة  الجرع��ات  الس��تكمال 
بجدول اللقاحات.

ووجه��ت الهاج��ري عظيم ش��كرها 
وامتنانه��ا ل��إدارة العلي��ا ب��وزارة 
الصح��ة والمجلس األعل��ى للصحة، 
عل��ى دعمهم الال مح��دود من أجل 
تس��هيل العقب��ات الت��ي تحول في 
الش��حنات  الحص��ول عل��ى  س��رعة 
وتذليلها، وأوضح��ت بأن قد قامت 
إدارة الصح��ة العامة م��ع الخدمات 
المس��اندة بوزارة الصحة المتابعة 
وتأمي��ن  توفي��ر  حثي��ث  بش��كٍل 
اللقاح��ات الروتيني��ة من الش��ركة 
الم��وردة له��ا، وذل��ك بع��د تأخ��ر 
المصنعة  الش��ركة  اس��تالمها من 
للقاح بس��بب تأخر التوريدات نظرًا 
للظ��روف الحالية التي تمر بها دول 

العالم.
يذك��ر أن اللقاح��ات تض��م اللق��اح 
السداس��ي الذي يحتوي على )اللقاح 
البكتي��ري الثالث��ي للخن��اق والكزاز 
المس��تدمية  ولق��اح  والش��اهوق 
النزلية فئ��ة ب ولقاح التهاب الكبد 
الوبائ��ي ب ولق��اح ش��لل األطفال 
المعطل( الذي يعطى لألطفال في 
عمر ش��هرين وعمر 4 أشهر، وأيضًا 
الثالثي للحصبة  الفيروس��ي  اللقاح 

والن��كاف والحصب��ة األلمانية الذي 
 12 عم��ر  ف��ي  لألطف��ال  يعط��ى 
ش��هرًا وعمر 18 ش��هرًا وأيضًا لقاح 
الجدي��ري المائ��ي )الُخن��اق( ال��ذي 
يعطى لألطفال في عمر 12 ش��هرًا 

وعمر 3 سنوات.
كم��ا أن البحري��ن متمثلة في وزارة 
الصح��ة تعن��ى بتوفي��ر اللقاح��ات 
ذات الج��ودة والمأموني��ة العالي��ة 
بكميات كافية للفئات المستهدفة 
به��ا. حي��ث إن اللقاح��ات هي مواد 
بيولوجية حساس��ة يت��م تصنيعها 
ف��ي ش��ركات عالمية ويحت��اج ذلك 
إلى فت��رة زمنية مح��ددة قد تصل 
إلى عدة أش��هر فقد يؤثر ذلك على 
مخزونها في بع��ض األحيان. إال أن 
وزارة الصحة متمثلة بإدارة الصحة 
العامة وتفاديًا لحدوث أي نقص من 
اللقاح��ات تحرص عل��ى توفير هذه 
اللقاح��ات من خالل طل��ب الكميات 
المطلوبة من الش��ركات المصنعة 
الكمي��ات  ه��ذه  تغط��ي  بحي��ث 
باإلضاف��ة  الروتين��ي  االس��تخدام 
لتوفير مخ��زون آمن منها، ومن ثم 
يت��م تخزينه��ا طبقًا لالش��تراطات 
العالمية لحف��ظ وتخزين اللقاحات 

في المخازن المركزية.

البحرين ترحب بتعيين مبعوث 
خاص لألمم المتحدة لليمن

رحبت وزارة الخارجية بتعيين هانس غروندبرغ، مبعوثًا خاصًا 
لألمم المتح��دة إلى اليمن، متمنية ل��ه التوفيق والنجاح في 
مواصلة الجهود األممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي 
ينه��ي معاناة الش��عب اليمني الش��قيق ويحق��ق طموحاته 
وآماله في األمن واالستقرار واالزدهار، مؤكدة وقوف البحرين 
ودعمها الكام��ل للجمهورية اليمنية الش��قيقة في جهودها 
الس��تعادة الشرعية وتحقيق سالم شامل ودائم على األراضي 

اليمنية.

»البحرين للتدريب«: حظر التمييز 
في األجور إنجاز بحريني كبير

أكدت عض��و مجلس إدارة 
جمعي��ة البحرين للتدريب 
وتنمي��ة الموارد البش��رية 
س��ارة  اإلعالمي  والمدي��ر 
المرس��وم  أن  عابدي��ن، 
التميي��ز  بحظ��ر  الملك��ي 
ف��ي األج��ور بي��ن العمال 
القط��اع  ف��ي  والعام��الت 
إنج��ازًا  يع��د  األهل��ي، 
جدي��دًا يضاف إل��ى قائمة 
اإلنج��ازات الكبي��رة الت��ي 
تحقق��ت ضمن المش��روع 
اإلصالح��ي لحضرة صاحب 

الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، فضاًل عن ح��رص جاللته على ترس��يخ مبدأ 
المس��اواة بي��ن العمال وحف��ظ حقوقهم دون تميي��ز وهو نهج 
كان��ت وما زالت تتبعه البحرين، مم��ا يدعم مبدأ تكافؤ الفرص 

بين الجنسين ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأش��ادت بالمرس��وم بقانون رقم )16( لس��نة 2021 الصادر عن 
جاللت��ه بتعديل بعض أحكام قانون العم��ل في القطاع األهلي 
رقم )36( لس��نة 2012، بإضافة فقرة ثانية إلى المادة رقم )39( 
والتي تنص على »حظر التمييز في األجور بين العمال والعامالت 
في العمل ذي القيمة المتساوية«، مهنّئًة المرأة البحرينية بهذا 

االستحقاق المكتسب.
وأكدت أن هذا التعديل جاء تأصياًل لجهود البحرين في احترامها 
الدائم لحقوق اإلنسان وما نص عليه دستورها، بما يتماشى مع 
إتفاقي��ات العمل الدولية بحظر التمييز في العمل، كما س��يعزز 
المرس��وم دور الم��رأة البحرينية ويكرس حقوق الم��رأة العاملة 

بمختلف القطاعات المنتجة.

سارة عابدين

 حميدان يبحث والنائب 
 الصالح التعاون بين 

»التنفيذية والتشريعية«

التقى وزي��ر العمل والتنمي��ة االجتماعية، رئي��س مجلس إدارة 
هيئة تنظيم س��وق العمل، جميل حميدان، عضو مجلس النواب، 
مم��دوح الصال��ح، حي��ث تم بح��ث عدد م��ن القضاي��ا العمالية 
واالجتماعي��ة، التي من ش��أنها تعزيز التعاون والتنس��يق بين 
السلطتين التش��ريعية والتنفيذية.وثمن حميدان دور المجلس 
في دعم التش��ريعات ذات الصلة بعمل الوزارة، داعيًا إلى تكثيف 
الجهود التي تساهم في االرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، 
وخصوص��ًا في مجال تعزي��ز الرعاية االجتماعي��ة وتأهيل ودمج 

المواطنين الباحثين عن عمل بمنشآت القطاع الخاص. 

 وزير العمل: تعزيز التعاون 
مع »الوطنية لحقوق اإلنسان«

أكد وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة 
تنظيم س��وق العمل جميل حميدان حرص الوزارة على اس��تمرار 
الدعم والتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في الشأن 

العمالي والتنموي لتحقيق التطلعات واألهداف المشتركة.
جاء ذلك، لدى لقائه رئيس المؤسس��ة عل��ي الدرازي، وعدد من 
أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة،وتم خالل اللقاء بحث سبل 
تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والمؤسسة، بما 
يس��هم في تعزيز جهود ص��ون حقوق المواطني��ن والمقيمين، 
ترس��يخًا للنهج التنموي الش��امل لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، 
مثمنين في هذا الس��ياق المرسوم بقانون رقم )16( الصادر عن 
عاهل البالد المف��دى، حفظه اهلل ورع��اه، بتعديل بعض أحكام 
قانون العمل في القطاع األهلي وإضافة مادة في القانون تنص 
عل��ى »حظر التمييز في األجور بين الُعمال والَعامالت في العمل 
ذي القيمة المتس��اوية«، األمر الذي يعكس مدى حرص جاللته 
عل��ى الدفع بجهود مملكة البحرين نح��و تأكيد احترامها لحقوق 
اإلنس��ان وعدم التمييز.فيما ثمن رئيس وأعضاء المؤسس��ة ما 
تقدم��ه الوزارة من خدم��ات ومبادرات عمالي��ة وتنموية لصالح 
كافة الفئات المجتمعية، مؤكدين ضرورة تعزيز أواصر التعاون 
بي��ن الجانبي��ن لما في��ه الصالح الع��ام ويلبي الس��عي الوطني 
المشترك نحو تأمين الحقوق اإلنسانية، فضاًل على الحفاظ على 
المكانة الرفيعة التي تحظى بها البحرين بمجال حقوق اإلنسان. د.مريم الهاجري
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 النائب العام: قانون العدالة اإلصالحية 
تتويج لجهود المملكة في رعاية الطفل وحفظ حقوقه

أك��د النائ��ب الع��ام الدكت��ور عل��ي 
ق��د  العام��ة  النياب��ة  أن  البوعيني��ن 
تأهبت تمامًا من جميع النواحي وبكل 
طاقاتها ومقوماتها للبدء في تطبيق 
قان��ون العدالة اإلصالحي��ة لألطفال 
وحمايتهم من سوء المعاملة وإعمال 
أحكامه ب��أدق تفاصيله��ا وبما يلزم 
لتحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن قانون 
العدالة اإلصالحي��ة لألطفال هو نتاج 
فكري متحض��ر توج جه��ود المملكة 
التش��ريعية والمؤسس��ية ف��ي رعاية 
الطف��ل ومراع��اة حقوقه لم��ا له من 
خصوصية في مكون المجتمع حاضرًا 
م��ن  باالنتق��ال  وذل��ك  ومس��تقباًل، 
خ��الل هذا القانون إل��ى منهج متطور 
ف��ي المعاملة الجنائي��ة للطفل وإلى 
نطاق أشمل وأوسع في حمايته يتفق 
والمعايي��ر الدولية المق��ررة في هذا 
الش��أن، ومن ذل��ك رفع س��ن الطفل 
بصدد معاملت��ه جنائيًا إل��ى الثامنة 
عشرة، وإلحاق الطفل ببرامج تأهيلية 

وتربوي��ة وطني��ة وإخضاع��ه لتدابير 
من ش��أنها ضمان دمجه في أس��رته 
ومجتمع��ه بس��لوك قوي��م، وكذل��ك 
لألطف��ال  خاص��ة  معامل��ة  تقري��ره 
الجانحي��ن ممن يتجاوزون الخامس��ة 
عشرة إلى الثامنة عش��رة، مع ضمان 
ح��ق الطف��ل ف��ي الخصوصي��ة، وفي 
االس��تماع إليه وتفهم مطالبه، وفي 
حصول��ه عل��ى المس��اعدة القانونية 
القانون��ي،  والتمثي��ل  والقضائي��ة 
المس��اعدة  عل��ى  حصول��ه  وكذل��ك 
الصحي��ة واالجتماعي��ة. فض��اًل عل��ى 
التع��اون  ألوج��ه  القان��ون  تنظي��م 
والتنس��يق بي��ن الس��لطات والجهات 
المعنية واالستناد إلى دراسات الخبراء 
االختصاصيي��ن ك��ي ُتبن��ى األح��كام 
واألوامر الصادرة إزاء الطفل على رؤية 
ش��املة وواضحة لحالت��ه االجتماعية 

والصحية والنفسية.
وق��ال البوعيني��ن إن النياب��ة العامة 
عملت منذ ص��دور القانون في فبراير 

المقوم��ات  توفي��ر  عل��ى  الماض��ي 
الالزمة إلعم��ال أحكامه وما تضمنته 
م��ن متطلب��ات إجرائي��ة، وف��ي إطار 
اس��تعدادات النيابة لتطبيق القانون، 
والمق��رر س��ريان أحكامه ابت��داًء من 
الثام��ن عش��ر من أغس��طس الجاري، 
فقد أصدر النائب العام القرار رقم 39 

لس��نة 2021 بإنش��اء مكتب التنفيذ 
األس��رة  بنياب��ة  الالحق��ة  والرعاي��ة 
والطف��ل ليخت��ص بتنفي��ذ ومتابعة 
تنفي��ذ األحكام واألوام��ر الصادرة عن 
محكم��ة العدالة اإلصالحي��ة واللجنة 
القضائية للطفولة المنش��أة بموجب 
القان��ون الجدي��د، فض��اًل عل��ى دعم 
وتعزي��ز منظوم��ة الرعاي��ة الالحق��ة 
للطف��ل بالتنس��يق مع الجه��ات ذات 
الصلة، بما يكف��ل المصالح الفضلى 
للطفل. كم��ا نص القرار على إنش��اء 
نظ��ام إلكترون��ي للمكت��ب ُتقيد فيه 
األحكام واألوامر والق��رارات وما يتخذ 
م��ن إج��راءات لتنفيذه��ا، إضافة إلى 
إنش��اء المكت��ب مل��ف إلكتروني لكل 
طف��ل وقعت علي��ه عقوب��ة أو تدبير 
ُي��درج في��ه م��ا يتخذ م��ن إج��راءات 
متعلق��ة بالتنفيذ.وم��ن ناحية أخرى 
أص��در النائب الع��ام الق��رار رقم 40 
لس��نة 2021 بتعدي��ل اختصاص��ات 
نيابة األس��رة والطفل في ضوء أحكام 

قان��ون العدالة اإلصالحي��ة لألطفال 
المعامل��ة،  س��وء  م��ن  وحمايته��م 
المتعين  اإلج��راءات  الق��رار  وتضمن 
اتخاذها حيال األطفال لدى معاملتهم 
جنائيًا وعند تعرضهم للخطر أو حالة 
م��ن حاالت س��وء المعامل��ة، وكيفية 
الدع��وى  ف��ي  والتص��رف  التحقي��ق 
الجنائي��ة وفق��ًا لم��ا ورد بالقان��ون، 
كذل��ك ما يج��ب اتباع��ه نح��و إبدال 
العقوبات بالتدابير واألحوال التي ُيرى 
فيه��ا تعديل أو إنه��اء التدابير، وغير 
ذلك م��ن اإلجراءات الت��ي نص عليها 
القانون في ش��أن المعاملة الجنائية 
للطفل وحمايته من س��وء المعاملة.
كم��ا أنه تحقيق��ًا للمصال��ح الفضلى 
للطفل التي نص القانون على وجوب 
مراعاتها ف��ي جميع اإلج��راءات؛ فقد 
أصدر البوعيني��ن توجيهاته الكتابية 
ألعضاء النيابة العامة كافة لما يجب 
اتباع��ه حي��ال الطفل عن��د معاملته 
جنائيًا أو عند تعرضه للخطر أو لحالة 

م��ن ح��االت س��وء المعامل��ة، وأوجه 
المصال��ح المتعي��ن مراعاتها س��واء 
م��ن الناحية االجتماعي��ة أو الصحية، 
وأهمي��ة وكيفي��ة التنس��يق مع مركز 
حماية الطفل بوزارة ش��ؤون التنمية 
االجتماعية في هذا الش��أن، والتنبيه 
عل��ى س��رعة التص��رف ف��ي القضايا 
الق��رارات  بالطف��ل وإصدار  الخاص��ة 
الميس��رة لتنفيذ اإلج��راءات العاجلة 
الت��ي يتخذها مركز حماية الطفل في 
حاالت الخط��ر المحدق به، فضاًل على 
توجي��ه نياب��ة االس��تئناف للمراجعة 
الدقيقة لألحكام الصادرة في القضايا 
التي ُيتهم فيها بالغ بارتكاب جريمة 
تجاه طف��ل أو إذا ارتكبها أحد أصوله 
أو المس��ؤول عن مالحظت��ه وتربيته 
أو ممن له س��لطة عليه، وذلك بهدف 
التيقن من مناسبة العقوبة المقضي 
بها م��ع خط��ورة الجريم��ة ولضمان 
الحماية التي قص��د القانون توفيرها 

للطفل في أقصى درجاتها.

د.علي البوعينين

رؤساء المآتم يؤيدون إجراءات فريق البحرين ويدعون إلى االلتزام بها
أك��د عدد م��ن رج��ال الدين ورؤس��اء 
المآتم الحس��ينية على أهمية االلتزام 
بتعليم��ات الفري��ق الوطن��ي الطب��ي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا للحد من 
منوهي��ن  كورون��ا،  في��روس  انتش��ار 
بض��رورة االبتع��اد ع��ن كاف��ة أنواع 
اإلج��راءات  واتب��اع جميع  التجمع��ات 
الصح��ة  عل��ى  حفاظ��ًا  االحترازي��ة 
والس��المة العامة، وااللت��زام والتقيد 
به��ذه التعليم��ات واإلج��راءات عن��د 
الش��عائر والمناس��بات  إحي��اء كاف��ة 
الدينية وذل��ك حفظًا لس��المة وأرواح 

المواطنين.
ونوه رج��ال الدين بالجه��ود الوطنية 
لفريق البحرين بقيادة صاحب الس��مو 
ب��ن حم��د  األمي��ر س��لمان   الملك��ي 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، الت��ي أثم��رت ع��ن انخفاض 
بش��كل  اليومي��ة  القائم��ة  الح��االت 
كبي��ر، مش��يرين إلى أن ه��ذه الجهود 
واإلج��راءات الت��ي اتخذته��ا المملكة 
عالمي��ة  وإش��ادة  استحس��انًا  الق��ت 
كبيرة، ومؤكدين على أن الحفاظ على 
صح��ة الناس وس��المتهم ه��ي أمانة 
ومس��ؤولية يجب على الجميع تحملها 

بإخالص وتفاٍن.
وقال الش��يخ مجيد العصف��ور إنه عند 
إحي��اء الش��عائر والمناس��بات الدينية 
يج��ب الحفاظ على صحة المش��اركين 
واآلخري��ن،  بالنف��س  اإلض��رار  دون 
مش��ددًا على أهمية وض��رورة االلتزام 
بتعليم��ات الفري��ق الوطن��ي الطب��ي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا والتقيد 
باإلجراءات من أجل الحفاظ على صحة 

وسالمة الجميع.
م��ن جانبه، أكد الش��يخ ش��بر العلوي 
على أهمية االلتزام بتعليمات الفريق 
الوطن��ي الطب��ي وبكاف��ة اإلج��راءات 
الهادفة للتصدي لفيروس كورونا عند 
إحياء الش��عائر والمناس��بات الدينية، 
الفت��ًا إلى أن االلت��زام بهذه اإلجراءات 
االحترازية فيه س��المة للجميع، منوهًا 
بأن هن��اك متابع��ة وتوجيه��ات من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، ومتابع��ة حثيثة 
ومس��تمرة من صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء 
حفظ��ه اهلل، وم��ن الفري��ق الوطن��ي 
المش��اركين  عل��ى س��المة  للحف��اظ 
ف��ي إحياء مناس��بة عاش��وراء، مضيفًا 
أن المس��ؤولية تقع عل��ى الجميع من 
القائمين عل��ى المآتم والمش��اركين 
ف��ي إحي��اء مناس��بة عاش��وراء، ويجب 
عل��ى الجمي��ع تقبل اإلج��راءات حفاظًا 
على س��المة وصحة الجميع.فيما شدد 
الش��يخ نادر البردس��تاني على أهمية 
االلت��زام بتعليم��ات الفري��ق الوطني 
الطب��ي وبكاف��ة االحت��رازات الصحية 
عن��د إحياء مناس��بة عاش��وراء، مطالبًا 
جميع أصحاب المآتم بأهمية الحرص 
والحفاظ على س��المة وصح��ة وأرواح 
الن��اس، مؤكدًا أنه من الواجب الديني 
والوطن��ي االلتزام بم��ا يقوله العلماء 
والمختصون، وال يجب أن يكون هناك 
تهاون أو مجازفات.واس��تذكر ما حدث 
العام الماضي قائاًل »فقدنا أش��خاصًا 
عزيزين علين��ا«، ولذا البد من االلتزام 
عن��د إحي��اء مناس��بة عاش��وراء بكافة 
للحف��اظ على  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
س��المة وأرواح المش��اركين في إحياء 

هذه المناسبة الدينية.
من جهته أكد عض��و المجلس األعلى 
للش��ؤون اإلس��المية الش��يخ محم��د 
التوبالن��ي على أهمية االس��تمرار في 

التقيد باإلجراءات والتدابير االحترازية 
والوقائية الهادفة إلى مواجهة جائحة 
كورون��ا وبالتال��ي حماية كاف��ة أفراد 
المجتمع من مخاطر ه��ذا الوباء الذي 
تعان��ي منه كل دول العالم وقد حصد 
العدي��د م��ن األرواح، منوه��ًا بتعاون 
رجال الدين ورؤساء المساجد والمآتم 
الحسينية وذلك بتنفيذ كافة متطلبات 

السالمة في هذا الشأن.
وأض��اف: »الدي��ن اإلس��المي الحني��ف 
ه��و دي��ن يس��ر ولي��س عس��رًا وق��د 
أمرن��ا بالحف��اظ عل��ى األنف��س من 
المخاط��ر واألم��راض، وهلل الحمد ومع 
التعليمات  الحكومة وإص��دار  متابعة 
واالش��تراطات الالزمة ألي��ة تجمعات 
الحديث��ة  التقني��ات  اس��تخدام  وم��ع 
واس��تغاللها في االحتفاء بالمناسبات 
انخف��اض  نس��بة  الحظن��ا  الديني��ة 
اإلصابات بفي��روس كورونا«، موضحا 
أن كل م��ا تم حت��ى اآلن يؤكد ارتفاع 
مستوى الوعي وإدراك الدور المسؤول 
الحس��ينية  المؤسس��ات  م��ن جان��ب 
واألف��راد للوقوف صف��ًا واحدًا لضمان 
التوبالني  عدم انتشار الفيروس.ونوه 
بالدور الهام للمنابر ودور الخطباء في 
توعية المواطنين والمقيمين بأهمية 
االلت��زام باإلجراءات الوقائية، مش��يدًا 
كذل��ك بالمتابع��ة الحثيثة من جانب 
فرق العم��ل في المآتم والحس��ينيات 
وتطبي��ق  مخالف��ات  أي��ة  لرص��د 
وااللت��زام  االحترازي��ة  االش��تراطات 
الواع��ي ال��ذي يجس��د تفه��م مختلف 

الفئات لخصوصية اإلحياء هذا العام.
بينم��ا أوضح رئي��س مأتم ب��ن رجب  
فيص��ل ب��ن رج��ب أهمي��ة أن تك��ون 
الفعاليات والمناس��بات ومنها موسم 
عاش��وراء، وفق اإلج��راءات االحترازية، 
التي يقرها الفريق الطبي، بما يضمن 
تعزي��ز الس��المة العام��ة ومكافح��ة 
انتشار العدوى، منوهًا في هذا الصدد 
إلى أهمي��ة االلتزام بمن��ع التجمعات 

وتحقيق مبدأ التباعد االجتماعي.
وأضاف أن الصحة والس��المة العامة، 
يج��ب أن تظل ف��ي ب��ؤرة األولويات، 
والتقي��د بم��ا تتطلب��ه م��ن تدابي��ر 
وإج��راءات احترازية، فليس هناك أغلى 
من حياة اإلنس��ان وصحت��ه، وبالتالي 
من الض��روري االلت��زام برؤية األطباء 
تع��ززت  خب��رات،  م��ن  لديه��م  وم��ا 
خالل عمله��م في الصف��وف األمامية 

لمواجهة الجائحة.
وق��ال إن مأتم بن رجب، ملتزم بكافة 
التدابير الوقائية التي س��يتم إقرارها، 
وحريص على تنفي��ذ كافة التعليمات 
ذات الصل��ة، ضمن الجه��ود الوطنية 
الهادفة إلى مكافحة انتش��ار العدوى، 
مضيف��ًا أن التجمعات ليس��ت ش��رطًا 
أساس��يًا لممارس��ة ش��عائر عاشوراء، 
والتي يتم االحتفاء بها في إطار تعزيز 
القيم اإلس��المية النبيلة، مشددًا على 
ض��رورة االلت��زام بتعليم��ات الفريق 
مقدمتها  وف��ي  المتخصص،  الطب��ي 
التباع��د  وتحقي��ق  التجمع��ات  من��ع 
تمنيات��ه  ع��ن  معرب��ًا  االجتماع��ي، 

بالصحة والسالمة للجميع وأن يحفظ 
أبناءها.م��ن  ويحم��ي  البحري��ن  اهلل 
جانبه، أك��د رئيس مأتم الحاله محمد 
عبدالرض��ا، على االلتزام خالل موس��م 
عاش��وراء بتطبي��ق كاف��ة اإلج��راءات  
االحترازية التي أقره��ا الفريق الطبي 
لمواجهة جائح��ة كورونا،  المخت��ص 
وكذل��ك توصي��ات المجل��س األعل��ى 
للش��ئون  األعلى  والمجل��س  للصح��ة 
اإلس��المية، منوه��ًا في الوق��ت ذاته 
إلى إتباع التعليمات الخاصة بموس��م 
عاش��وراء، بما يسهم في الحفاظ على 
المواطنين، مش��يدًا  س��المة وصح��ة 
بجه��ود المملكة في س��بيل مواجهة 
جائحة كورونا والنتائج االيجابية التي 

تم تحقيقها على أرض الواقع.
وأض��اف أن كل ه��ذه الجه��ود تصب 
في مصلح��ة الجمي��ع والحف��اظ على 
س��المتهم وصحتهم، فهذا الفيروس 
ال يفرق بين م��كان وآخر وبين كبير أو 
صغي��ر، و أمرنا دينن��ا الحنيف بحماية 

النفس باعتبار ذلك واجب شرعي.
أما نائب رئيس حس��ينية الحاج عباس 
العرادي، محمد الع��رادي فقال: »لقد 
الماضيي��ن  العامي��ن  خ��الل  تابعن��ا 
الجهود الكبيرة الت��ي قام بها الفريق 
الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حمد ول��ي العهد 
رئيس الوزراء لمكافحة جائحة كورونا 
والت��ي وضع��ت البحري��ن عل��ى رأس 
الوقائية  بإجراءاتها  المتمي��زة  الدول 
واالحت��رازات الطبي��ة الت��ي اتخذتها 
وخاص��ة نجاحه��ا في تطعيم نس��بة 
عالية تجاوزت المليون مواطن ومقيم 
باللقاحات الالزمة.وتابع:»تابعنا بفخر 
بالغ والتزام ت��ام التوجيهات الصادرة 
م��ن الجهات الرس��مية وعلى رأس��ها 
وزارة الصح��ة ووزارة الداخلية لاللتزام  
بالتعليم��ات الرس��مية للحف��اظ على 
صح��ة المجتم��ع، وم��ا تب��ع ذلك من 
توجيه��ات صادرة من دائ��رة األوقاف 
المحرق، بأهمية  الجعفرية ومحافظة 
تطبيق اإلرش��ادات واالحت��رازات أثناء 
موسم عاشوراء والفعاليات الموسمية 
واالجتماعي��ة الت��ي تحتضنها المآتم 
والحس��ينيات. بالنسبة لنا في حسينية 
الحاج عباس الع��رادي في مدينة عراد 
حرصن��ا دائم��ًا عل��ى االلت��زام الدائم 
بهذه التوجيهات ووفرنا كافة األدوات 
والوس��ائل الالزمة للوقاي��ة من هذه 
الجائحة، بما في ذلك أجهزة الكش��ف 
بالكمام��ات  الح��رارة وااللت��زام  ع��ن 
والتباع��د االجتماعي حس��ب ما أقرته 

المعنية.وواصل: »لقد وجدنا  الجهات 
في ذلك مؤش��رًا عل��ى اهتمام الدولة 
وكافة أجهزتها بنا، ونحن عازمون على 
مواصلة هذا االلتزام في موسم محرم 
1443ه��� ش��اكرين ومقدري��ن جهود 
جمي��ع العاملين في الفري��ق الوطني 
والمتطوعي��ن في الصف��وف االمامية 
الذين س��اهموا في إنقاذ أرواح اآلالف 
م��ن البش��ر من ه��ذا الوب��اء الخطير. 
فكل التحية واالحت��رام لكل من التزم 
باالحترازات ولبى نداء الواجب وحاسب 
الجه��ات  تحاس��بة  أن  قب��ل  نفس��ه 
المعنية داعين الجمي��ع الى مزيد من 
الوعي واالحتراز وااللت��زام بتوجيهات 
الفريق الوطني الذي نجح في االمتحان 
وأوصل بالدنا إلى بر األمن واألمان مع 

خالص الشكر واالمتنان«.
من جهته، أشار الواعظ الشرعي بوزارة 
العدل والشؤون اإلس��المية واالوقاف 
الش��يخ ميث��م الدغاس إل��ى أن التقيد 
باإلج��راءات الصحية مطلوب في جميع 
المس��ؤولية  األوق��ات، وم��ن منطلق 
وتفادي��ًا لزي��ادة األع��داد يج��ُب على 
كلِّ ف��رٍد م��ن األفراد أن يتحم��َل جزءًا 
من المس��ؤولية المش��تركة، وقد أكد 
العلماء اإلع��الم مرارًا وتك��رارًا وناكد 
أن األخ��ذ باإلج��راءات الصحي��ة واجب 
ش��رعي، ونحُن على عاتقنا مس��ؤولية 
عظيمة وال بَد لنا أن نكوَن حذرين قدر 
المس��تطاع ونكون ويدًا بيد للتصدي 
لهذا الوب��اء، منوهًا باإلج��راءات التي 
تتخذه��ا الحكوم��ة الموقرة برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء وفريق البحرين لتعزيز 
الصحة العامة والحد من تفشي مرض 
كورون��ا حيث أس��همت تل��ك الجهود 
بتراجع المرض في البحرين، كما أشيد  
بوع��ي المجتم��ع البحرين��ي بالتقي��د 

باالحترازات الصحية الوقائية.
وق��ال ان التص��دي له��ذا الفي��روس 
يتطل��ُب منا امورًا م��ن أهمها التباعد 
وغيره��ا م��ن األم��ور الصحي��ة، وهذا 
األمر لي��س بجديد الذكر وإنما نؤكدُه 
للذكرى وإن الذك��رى تنفع المؤمنين، 
وال ننس��ى قول��ه تعال��ى: )َواَل ُتْلُق��وا 
ْهُلَكِة(. بالّرغم من أّن  ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّ
هذه اآلية واردة في ت��رك اإلنفاق في 
الجه��اد اإلس��المي، ولك��ّن مفهومها 
واسع يش��مل موارد ُاخرى كثيرة، منها 
أّن اإلنس��ان ليس له الح��ّق في اّتخاذ 
الط��رق الخطي��رة ل��ه ولألخرين دون 
أن يّتخذ لنفس��ه االحتياط��ات الاّلزمة 

لذل��ك، ومن اهم ه��ذه األمور الصحة، 
فان الصحة ال تقدر بثمن،والصحة من 
أفضل النعم كما ق��ال أمير المؤمنين 
عل��يٌّ اب��ن أبي طال��ب عليه الس��الم: 
ُة أفَض��لُ النَِّع��ِم، ألن كثيرًا من  حَّ الصِّ
النع��م األخ��رى ترتبط بها، ل��ذا ترى 
كثير من األصحاء قد ال يشعرون بهذه 
النعمة العظيمة إال عندما يفقدونها.

وأضاف: »ما الضير أن نقي أنفسنا من 
هذا الفي��روس وكما يقال الوقاية خير 
من العالج فاألم��ر يتطلب منا جميعًا 
أخذ الحيط��ة والحذر واتباع التعليمات 
الص��ادرة م��ن المختصي��ن ف��ي هذا 
الش��أن، ونك��رر أن ه��ذا الفي��روس ال 
به،وعلينا  والتس��اهل  التهاون  يمكن 
ان نتكات��ف جمعي��ًا إل��ى أخ��ر لحظة 
النحساره وتعوُد الحياة على طبيعتها 
كم��ا في الس��ابق، ف��ي الخت��ام أدعوا 
اهلل لي ولك��م بالتوفيق وأن يحفظكم 
جميعًا من كل شٍر ومكروه ويحفظ اهلل 

بالدنا وبالد المسلمين«.
فيم��ا أك��د عض��و المجل��س األعل��ى 
الس��يد جمي��ل  االس��المية  للش��ؤون 
ب��ن محم��د أن االلت��زام بتعليم��ات 
وتوجيهات الفري��ق الوطني لمكافحة 
الوطن��ي  والفري��ق  كورون��ا  في��روس 
الطبي المعني بهذا األمر هو الحصانة 
الوحيدة لمواجهة ومنع إنتشار جائحة 
كورون��ا ف��ي المملكة، مش��يرا الى أن 
قواع��د الش��ريعة اإلس��المية قدم��ت 
األه��م على المه��م وأن حفظ النفس 
تس��بق كافة الظ��روف والمناس��بات، 
فإذا كانت التجمعات في المناس��بات 
الدينية ت��ؤدي إلى اإلصابة وانتش��ار 
جائح��ة كورونا، فم��ن األولى تأجيلها 
إلى أن ينتهي هذا الظرف االس��تثنائي 
وتعود األمور إلى طبيعتها. ونوه بأن 
االلتزام الذاتي هو المحور األساسي في 
مواجهة هذا الفيروس وذلك من خالل 
االلت��زام بالتعليم��ات الصحي��ة التي 
تضم��ن الحد م��ن اإلصابة، وتس��هم 
في دعم جهود مملك��ة البحرين التي 
واجهت هذه الجائحة منذ اكتش��افها 
وعمل��ت عل��ى اتخ��اذ كاف��ة التدابير 
االحترازي��ة والوقائي��ة، فيجب مراعاة 
مصلح��ة المجتم��ع والوطن وس��المة 
أبنائه فنحن جميع��ًا في مركب واحد، 
مش��يرًا إل��ى وج��ود البدائ��ل الحديثة 

لالحتفاء بالمناسبات الدينية.
وأش��اد رئي��س مأت��م العج��م الكبير 
محمد بلجي��ك وأعضاء المأتم بالدعم 
السخي من لدن حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه لدور 
العبادة م��ن جوامع ومس��اجد ومآتم 
ف��ي مملك��ة البحري��ن، معربي��ن عن 
تقديره��م ل��وزارات الداخلي��ة، العدل 
واألوق��اف،  اإلس��المية  والش��ؤون 
والصحة، ومحافظ��ة العاصمة، وإدارة 
لجهودهم.وثمن  الجعفري��ة،  األوقاف 
التي  بلجي��ك االش��تراطات والمعايير 
أقرها فري��ق البحرين الطبي لمكافحة 
جائح��ة كورون��ا والهادفة إل��ى تعزيز 
اإلجراءات االحترازية بالمآتم بحس��ب 
نظام اإلش��ارة الضوئي��ة، وذلك خالل 
موس��م عاش��وراء لهذا الع��ام، مؤكدًا 
على أهمي��ة االلتزام به��ذه اإلجراءات 
والتقي��د بتعليمات الفريق الطبي بما 
يضمن موس��ما خاليا من المش��كالت 
الصحية، مش��يرًا إلى أن ه��ذا االلتزام 
سيس��هم ف��ي تحقي��ق موس��م آمن، 
وس��يعمل كذل��ك على دع��م الجهود 
الوطني��ة لمكافح��ة جائح��ة كورون��ا، 
والت��ي اس��تطاعت تحقي��ق نجاح��ات 
واس��عة حظي��ت بتقدير دول��ي كبير، 
المواطني��ن  كاف��ة  بالت��زام  مهيب��ًا 
البحري��ن باإلجراءات  والمقيمين ف��ي 
الس��بيل  ذل��ك  باعتب��ار  االحترازي��ة، 
الرئيس ل��زوال هذه الغم��ة والعودة 
إل��ى الحياة الطبيعية.م��ن جهته قال 
رئيس مأتم خدارس��ون علي درويش: 
»إنه ومن��ذ بداية أزم��ة الجائحة نرى 
الجهود الجب��ارة والعظيمة التي يقوم 
بها الفري��ق الوطني الطب��ي من أجل 
الحف��اظ عل صح��ة الجمي��ع بمملكة 
البحري��ن، فنح��ن نؤك��د عل��ى أهمية 
تطبي��ق االج��راءات وذل��ك للمحافظة 
على س��المة المواطني��ن والمقيمين، 
وهلل الحم��د فق��د ش��هدت المملك��ة 
انخف��اض واضح ف��ي ع��دد اإلصابات 
بفيروس كورونا وس��وف نعمل جميعا 
من أج��ل القض��اء علي��ه كلي��ا وذلك 
بتعاوننا واالهتم��ام بتنفيذ توصيات 
الجهات المختصة ف��ي المملكة حتى 

ننعم بالصحة والعافية«.
وأض��اف إن كال حس��ب موقع��ة ه��و 
مس��ؤول في المحافظة عل��ى الصحة 
والس��المة، فالمآت��م والمس��اجد هي 
دور العب��ادة ويتطل��ب من��ا الحف��اظ 
عل��ى س��المة المصلي��ن والمحتفين 
بتحقيق  وذل��ك  الدينية  بالمناس��بات 
التباع��د االجتماع��ي ولب��س كمامات 
الوجه واخذ التطعيمات الالزمة وذلك 
للوقاي��ة من ه��ذا الم��رض المعدي، 

متمنيًا السالمة للجميع.

محمد بلجيك الشيخ جميل محمد الشيخ شبر العلوي محمد العرادي الشيخ مجيد العصفور

محمد عبدالرضا الشيخ نادر البردستاني الشيخ محمد التوبالني الشيخ ميثم الدغاس

علي درويش

فيصل بن رجب
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72 مليون دينار مشتريات في شهر!
ليللس المثير في األمر الرقم الضخم أعللاه، والذي يمثل قيمة 
للمشللتريات في البحرين للمدة بيللن 25 يونيو و31 يوليو هذا 
العللام وذلك من خال مليونين و272 ألف و443 عملية شللراء، 
بل المثير أن كل هذه العمليات تمت بشللكل »إلكتروني« من 
خال المنصات المتاحة عبر الشللبكة اإللكترونية والتطبيقات 

الخاصة بخدمات البيع المختلفة.
العالم من حولنا يتغير بشللكل متسارع، والتحول للرقمنة حلم 
بللدأ تطبيقلله منذ عقود وبدأ بشللكل متأن من خللال منصات 
عالميللة محدودة وتعد على أصابع اليد، وتطور محليًا في عديد 
من الدول عبللر محاولة تحويل بعض الخدمللات العامة وحتى 
التجاريللة الخاصة إلى خدمللات متاحة إلكترونيللًا، بحيث تمنح 
العميل سللهولة الحصللول على الخدمللات والمنتجات وهو في 

مكانه. 
هذا التحول الرقمي وصل إلى مسللتوى متقدم جدًا؛ فكثير من 
الدول تحولت لفلسفة »الحكومات اإللكترونية«، في حين كان 
اإلبداع والتنافس الشللرس بين الشركات التجارية التي فتحت 
فضللاء التسللوق با حدود وأمكن ألي شللخص فللي أدنى بقعة 
على هذا الكوكب الشللراء من أقصى بقعة منه دون أن يتحرك 

خطوة، وأن تصله مشترياته إلى مكانه بالضبط.
على صعيدنللا المحلي ال يمكن إنللكار النقلللة النوعية الكبيرة 
التي خلقتها عملية تطبيق فلسللفة الحكومة اإللكترونية وكم 
الخدمات المتاحة إلكترونيًا بما وفر على الناس الوقت والجهد 
وسهل لهم كثيرًا من األمور، وباتت اليوم هذه العملية جزءًا ال 
ُيسللتغنى عنه في حياتنا، ويمكن القللول إننا وصلنا كأفراد إلى 
مرحلة ننجز فيها معاماتنا ونقوم فيها بمشترياتنا المختلفة 

بنسبة 90% من خال المنصات اإللكترونية. 
جائحللة فيروس كورونا كان لها أثر كبير في »تسللارع« السللير 
باتجاه شللبه الكامل بشللأن التحللول الرقمي، وإن كنا شللهدنا 
خللال هذه الفترة االتجاه لتطويع كثير من الممارسللات بحيث 
تتحول للمنصات اإللكترونية مثل عملية التعليم واالجتماعات 
وتقنين األعمال لتتحول إلى عمليات »عن بعد« دون احتكارها 
علللى التواجللد الفيزيائي فللي المكاتب، فإن عمليللات تقديم 
الخدمات والتسويق والبيع بلغت مستويات قياسية باعتمادها 

على »الرقمنة«.
الرقللم الذي أوردنللاه أعاه وهللو 72 مليون دينللار كان نتيجة 
لعمليات شللراء مختلفة في البحرين عبر المنصات اإللكترونية 
تركزت غالبيتها في الخدمات الحكومية المتاحة مرورًا بخدمات 
الشراء من المطاعم والمحات التجارية وأسواق السوبرماركت، 
وتدخللل في السللياق خدمات عديللدة بدأت توفرها الشللركات 

االستهاكية لوصول العماء إليها إلكترونيًا. 
هذا الرقم يأتي بواقع زيادة يقدر بل21 مليون دينار خال شللهر 
فقط، إذ سللبقه خال 6 أيام فقط في الفترة ما بين 18 يوليو 
و24 من ذات الشللهر تحقيق مبلغ بيع بلللغ 49 مليون دينار، ما 
يعني أن التوجه نحو تفضيل خيار الشراء اإللكتروني بدأ يتحول 

إلى أسلوب حياة لدى الغالبية في البحرين.
اليللوم التنافسللية التجاريللة تركز على هللذا العامللل المهم، 
وتفضيل الناس هذا األسلوب بات ركيزة أساسية للتحول الكلي 
للمجتمعللات باتجاه الرقمنللة، في ظل اسللتمرار وجود بعض 
الممارسللات البشللرية التي قد تحسللنها الرقمنة، لكنها تظل 

مرتكزة على الشكل الكاسيكي الذي ال بد منه.

عودة لميس ضيف
توصللل البعض إلى النقطة التي يتبين فيها حقيقة أنه شللارك فللي ارتكاب خطأ في 
حق هذا الوطن واإلعان عن نهاية »الرومانسللية« التي عاشها منذ فبراير 2011 أمر 
طيب وإن كان متأخرًا، فأن تصل متأخرًا خير من أال تصل. والمأمول أن يشاركه أيضًا 
كثيللرون من البعض اآلخر الذي ال يزال منغمسللًا في حالة الرومانسللية تلك ومتعلقًا 
باألحللام التللي ال تتحقق أيًا كان حجم النظريات التي يسللتند إليهللا، وأيًا كانت قدرة 
مللن ظل معتقللدًا أنه العون والسللند، والمأمول أيضًا أن يتقبللل الجميع -بمن فيهم 
المتضررون من ذلللك- كل الذين يتوصلون إلى هذه الحقيقة ويتخذون قرار مواجهة 

أنفسهم ومواجهة من تسبب في توريطهم. 
ورغللم أن األمور كانللت واضحة من البداية، ورغم أن نهاية ذلللك التحرك الخطأ كانت 
واضحللة مللن البداية أيضًا فإن االنخراط في حالة توجيه اللللوم والعتب لهذا البعض 
ال فائللدة منه اآلن حتى لو كان الضرر الذي تسللبب فيه كبيللرًا، لكنه بالتأكيد مطالب 
بتوفيللر المثال تلو المثال على تبينه الحقيقة وعلللى عزمه عدم العودة إلى ما تورط 
فيلله كي يجللد القبول من اآلخرين وليعللود جزءًا من الكل؛ فالوطن يسللتوعب الجميع 

ويرحب بكل من يصل إلى تلك النقطة. 
المتابللع ألحوال الذين ال يزالون تحت تأثير من »زهللزه« لهم وخصوصًا أولئك الذين 
اختللاروا العيش فللي إيران ال بد أنه الحظ كيللف وصلوا إلى النهايللة المتوقعة، وهي 
االنقسللام ومحاربللة بعضهم بعضًا؛ فالذيللن ال يزالون تحت تأثير مرتضى السللندي 
مسللتمرون فللي االعتقاد أن نهجه هللو النهج الصحيللح وأن الجلوس إلللى جانبه عند 
التقللاط الصور هو السللبيل إلى الجنة، أمللا الذين توصلوا إلى أنهللم كانوا مخدوعين 
وتبّين لهم أنه يعمل لصالح نفسه ولخدمة أهداف خفية وقرروا التعبير عن موقفهم 
الجديد فنالوا منه ما نالوا، بل إن بعضهم تعرض العتداء جسدي في الشارع العام. 

لميس ليست األولى ولن تكون األخيرة.. فالحق أبلج.

األمن المجتمعي واجب الجميع
أحمللد اهلل جل جاله على نعمة األمن الذي نعيشلله في وطننا 
الغالي البحرين، هذا األمن الذي يشللكل لنا القاعدة الرئيسللة 
للنماء والتطور، فا تطور مطلقًا في وسللط القاقل واالنفات 
األمنللي، وال أبالغ مطلقًا إذا ما قلت أن اسللتتباب األمن هو من 
أهم النعم التي يجب أن نساهم جميعنا في حفظها كمواطنين 
ومقيمين صالحين نلوذ ونحتمي في أحضان هذا الوطن اآلمن 

والمستقر.
وحفللظ األمللن له أوجلله كثيرة أبسللطها هو العيللن المراقبة 
والفاحصة من المواطن لكل ما من شأنه أن يساهم في وقوع أي 
نوع من الجرائم مهما صغرت أو عظمت، فالمواطن هو شريك 
في حفظ األمن عن طريق الرصللد لبعض التصرفات التي من 
الممكن أن تتسبب في وقوع مخالفات أو جرائم. واألمثلة على 
ذلك كثيرة، كوقف اسللتخدام العمالة األجنبيللة غير النظامية، 
أو وقف الشللراء من الباعة الجائلين المخالفين لاشتراطات، أو 
عدم التعامل مع هؤالء الذين يقومون بالصيد البحري في وقت 
الحظللر، باإلضافة إلى وقف تدفق الشللائعات التي من شللأنها 
أن تسللاهم في شللق الصفوف والتأثير على اللحمللة الوطنية، 
والتعامل معها بسمات أهل البحرين ونهجهم الوطني القويم، 
القائللم على التعايش والتسللامح والعطاء واإليثللار وأخاقهم 

العالية التي يمتازون بها.
أمور كثيرة من شللأنها أن تجعلنا شللركاء حقيقيون في تحمل 
مسللؤولية األمللن، وتجعللل مجتمعنللا البحرينللي مجتمع آمن 
ومستقر، وهذا دور يجب أن يلعبه كل مواطن على هذا األرض، 
والشللك بللأن التقييللد بالتوجيهللات والقوانين هي يللد أخرى 

تساعدنا أيضًا للوصول إلى تحقيق األمن المجتمعي.
كل التقدير والشكر لجميع العاملين في الحقل األمني، فكم من 
موقف إنساني أراه مؤخرًا بأم عيني يجعلني أؤمن بأن العاملين 
في المجال األمني هم موجودين في وسطنا من أجل المساعدة، 
فها نحن نراهم يساعدون بعض سواق المركبات التي تعطلت 
مركباتهللم على الطرق، ويقفون في هذا الجو الحار لمسللاعدة 
هؤالء السللواق في تصليح مركباتهم، كمللا أرى بعضهم وهم 
يسللاعدون المواطنين فللي اتباع التعليمات بطريقة إنسللانية 
بعيللدة عن المخالفات. فوجود منتسللبي األمن وسللط أحياؤنا 
السكنية يجلب الكثير من الطمأنينة، ويرد من تسول له نفس 
من ارتللكاب أي جرم. وكللم أتمنى أن تتعاظم فللرق الدوريات 

األمنية في األحياء السكنية فوجودها مبعث لألمن.

رأيي المتواضع:
هناك بعض المؤسسللات مازالت توزع المنشورات والمطويات 
اإلعانيللة على مقابللض السلليارات ومقابض أبللواب المنازل، 
على الرغم من خطورتها على الناحية الصحية مع تفشللي وباء 
»كوفيللد 19«، إال أن هللذه الحركللة قد تفضي لوقللوع جرائم 
سللرقات للمنازل، حيث من الممكللن أن يراقب اللصوص وجود 
أهللل البيت من عدملله من خال هذه المنشللورات والمطويات 
اإلعانية، حيث إن وجودها لمدة طويلة على مقبض الباب دون 
إزالللة، دليل على خلو البيت من أهله. ومنا إلى الجهات المعنية 
في منع اسللتخدام هذه الوسيلة من اإلعانات ال سيما مع وجود 
فضاء إلكتروني يسهل التعرف على اإلعانات بطريقة صحية.

حرب البحار... بلطجة إيرانية وصمت دولي!
ل المشللهد في منطقتنا، بات له حيز رئيسللي في نشللرات األخبللار، ألن هناك َمن  تأمُّ
يريللد أن تبقى هللذه المنطقة متوترة على الللدوام ألجل أجندته الخاصللة، ولذا تجد 
كل خللراب يحللدث فيها له عاقة ما بإيللران أو أذرعها، ومع ذلك ومما يؤسللف له، أن 
حالللة التنمر اإليرانيللة المتصاعدة ال يقابلها إال ردود فعللل أمريكية وأوروبية ناعمة 
ومتراخية. من الواضح أن إيران ترى في البحار والممرات المائية الدولية مكانًا مغريًا 
ومناسللبًا لمزاولة أنشطتها التخريبية وإيصال رسائلها السياسية عبر األلغام البحرية 
والطائرات المسللّيرة. هذه ليسللت مبالغة ولكنها حقيقة باتت تترسللخ جذورها يومًا 
تلو آخر وتصريحات المسؤولين األمريكيين والبريطانيين األخيرة بالتنسيق للرد على 
االعتللداءات اإليرانيللة فيما يتعلق بالماحللة البحرية، نأمل أنها ليسللت فقط فقاعة 
صابون ومحاولة المتصاص حالة الغضب والقلق واالنزعاج من تداعيات ما حدث، ألن 

إيران ال يردعها وال تفهم سوى لغة القوة.
فللي تقديللري ال توجللد دولة فللي العصر الحديللث المعاصر مارسللت بلطجللة علنية 
وممارسللات وانتهللاكات منافيللة للقانون الدولي كمللا تفعله إيللران ونظامها والية 
الفقيلله. دولللة مارقة تضرب عرض الحائط بللكل القوانين واألعللراف والمواثيق، وال 
تكترث بردة الفعل، وتقوم عبر جهاز »الحرس الثوري« باستفزاز دول وتمارس أفعال 
قرصنة مجّرمة وتزرع ألغامًا وتخطللف ناقات وتعّطل الماحة الدولية في مكان ُيعد 
شللريانًا لاقتصاد العالمللي، ومع ذلك ال يحرك المجتمع الدولي سللاكنًا وفي مقدمته 

المؤسسة الدولية المسؤولة قانونًا عن حمايته وأمنه.
نشللهد اليوم استمرار أسلوب الغطرسللة والعبثية اإليرانية مع غياب للصوت والفعل 
الدولي إزاء ما يجري. اسللتخدام األلغام البحرية والطائرات المسّيرة هو سلوك عدواني 
وإجرامي يضاف لقاموسللها التخريبي، كما فعلوا في خليج عمان مع الناقلة »ميرسللر 
سللتريت« أو حتللى الناقلة »اسللفلت برينسلليس« التللي اختطفها »الحللرس الثوري« 
وسللرعان ما انتهت عملية االختطاف من دون خسللائر بهروب الخاطفين، ولذا هناك 
توقعللات بتكرار تلللك األحداث والتصعيد فللي البحار وغيرها فللي المناطق والجبهات 
المحسللوبة على إيران السللتخدامها كأوراق ضغط لتقوية موقف إيران التفاوضي في 

فيينا، وتزامنًا مع تولي الرئيس اإليراني الجديد سلطاته.
حالة التخبط التي تعانيها األمم المتحدة لم تعد خافية على أحد، ورغم أن المواثيق 
الدوليللة ومبادئ القانون الدولي واضحة ويتعيللن تطبيقها على األرض، فإن تعاطي 
المنظمة العجوز مع أزمات المنطقة، خصوصًا مع ممارسات إيران وعبثها ما زال يمثل 

عامة استفهام.
الفيلسللوف إيمانويللل كانط، منذ قرنين، اقترح إنشللاء منظومللة فيدرالية تضم دول 
العالللم يكون لدولها األعضاء الحللق في معاقبة أي دولة تعتدي على دولة أخرى، فما 
بالللك بالظرف ودقللة المرحلة التي يمر بها العالم اليوم، التللي أعطت زخمًا للدعوات 
المنادية بإصاح جذري للمنظمات الدولية ليمكنها من القيام بدورها في تعزيز األمن 
والسللام في العالم. ما يحدث في الخليج العربي من ممارسات وانتهاكات إيرانية هو 
مساس بأمن الماحة والتجارة، فضًا عن األضرار المادية والخسائر في األرواح، ناهيك 
عللن زيادة أقسللاط التأمين والتكاليف األمنية وارتفاع أسللعار النفط وزيادة التكاليف 
على المستهلكين والمنتجين وإلحاق الضرر بالبيئة البحرية. وهنا تثور تساؤالت حول 
دور المنظمة البحرية الدولية وضرورة تفعيل قواعد قانون اتفاقية البحار عام 1982 
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والدور المنوط بمجلس األمن الذي لم يستشعر خطورة 

الوضع ولم يقم بدوره المنوط به.
اللعللب بالنار هو ما تفعله طهران في الخليللج، وحتى نكون واقعيين لن تقبل أمريكا 
وروسلليا وأوروبا باسللتمرار مسلسللل المسللاس بحرية الماحللة والممللرات التجارية 
واإلمدادات النفطية، فالمسللألة ليسللت من أجل عيون الخليجيين بقدر ما أن المسألة 
تمللس حياتهم واقتصادهم ومعيشللتهم والتكلفة باهظة با أي شللك، وال يمكن - 
عقًا - أن يتساهلوا مع إيران في أن تستمر بممارساتها االستفزازية والمثيرة للقلق. 
هنللاك أصللوات تطالب بتضمين االتفاق النللووي عنصرًا مهمًا باإلضافة إلى مسللألة 
الصواريخ الباليستية وتدخاتها في شؤون الدول، وهو أهمية سامة الماحة البحرية 

في الخليج وبحر ُعمان، ألن الضرر يمّس االقتصاد العالمي برمته.
ثمللة حاجة إلى إعادة النظر في هيكلية األمم المتحدة ودور مجلس األمن وآلية اتخاذ 
القللرار فيه، فالخلل في راهن المنظمة الدوليللة موجود، وهو بحاجة لعمليات جراحية 
وليس إلى مسكنات، بدليل صمت المنظمة المطبق حيال ما يحدث في الخليج العربي 
مللن تصرفللات عبثية لطهران التي يجب أن تصل إليها رسللالة تمثللل العالم بأنه ال 
يمكن قبول أفعالها الهمجية، وأنها سُتحاسب على انتهاكها للقانون الدولي.مشكلة 
إيللران أنها تنطلق في تعاملهللا مع دول الجوار من رؤيللة طائفية وليس من مفهوم 
الدولللة. تزرع حركات وأحزابللًا وخايا في دول الجوار من أجل خلللق نفوذ لها في تلك 
المناطق. إثارة القاقل وزعزعة األمن وإثارة الفتن وامتهان التدخل في شللؤون الغير 
من خال دعمها السياسللي والمادي والعسللكري لحلفائها ومناصريها في تلك الدول 

لينفذوا أجندتها، ولذا تستخدمهم في عملياتها اإلرهابية متى أرادت.
ردع إيللران وحمايللة الماحللة الدولية واإلمللدادات النفطية ضرورة حتميللة تقع على 
المجتمع الدولي، فالمسللألة لم تعد في الخيار األفضل أو األسوأ بقدر ما أن المهم أن 
العالم يتحد على نحو يواجه من خاله مخاطر ممارسات الدول المارقة كنظام طهران 

الخارج عن حيز األعراف والقوانين والمواثيق الدولية. 

 * نقاًل عن جريدة الشرق األوسط 

يدًا بيد..سنخرج من عنق زجاجة »كورونا«
دجاجللة واحدة مقابل كل جرعة لقللاح!.. الخبر ليس خيااًل أو عبارة 
عللن نكتة حديثة، بللل هو حقيقة تم رصدهللا وإعانها حتى من 
خال وسائل اإلعام الرسمية في إحدى الدول، كحل أمثل لمحاربة 
الفقر وللحث على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسللاالته 

المتحورة.
الخبر الذي انتشللر بسللرعة، أثار سللخرية الكثير على ما يبدو من 
مجتمعاتنللا واسللتهوان البعللض بثقافللة المجتمعللات األخرى 
والتي تتسللم بقلة التحضر وقلة التعليم والصحة، باإلضافة إلى 
اعتبارها من الدول الفقيرة جدًا مقابل كثافة تعدادها السللكاني 
العالي وخاصة دول شرق آسيا على اعتبار أن منهجهم في محاربة 
أزمة كوفيد يثير االسللتغراب، وهو أمر ال أتفق معهم على الرغم 

من وصولنا إلى صفر% من نسبة عديمي التعليم.
وألنني باألسللاس سلليدة أرقام واقتصاد، فإن منتسللبي الجهل ال 
يعنوني مطلقًا، خصوصًا بعد تجاربي الشخصية بأخذ التطعيمات 
3 مللرات ألسللباب خاصة وقناعتي الشللخصية مللع إدراكي لضحل 
معلوماتي الطبية بسللبب أنني لست من أهل االختصاص الطبي 
مطلقللًا وأتللرك هذا األمر لفريقنللا الطبي الوطني مع كل الشللكر 
والتقديللر على ما يقدمونه من توضيح بما يتناسللب مع قناعات 

المجتمع.
لكن وجب التنويه على مدى الخسللارة التي لحقت بالبحرين أيضاًَ 
جراء أزمة كورونا، والتي تعد جزءًا من خسارتنا االقتصادية جميعًا 
بسبب هذه الثقافة، حيث لم يخُل بيت كريم لمواطن أو مقيم في 
مملكللة البحرين الغالية، إال وأصابته خسللارة مادية أو اجتماعية 

أو فقدان حبيب وغللاٍل أو معيل جراء هذه األزمة الصحية العابرة، 
وهو أمر ليس سهًا عاجه على مدى سنين على أقل تقدير!.

حسابيًا، وبمراجعة سريعة للتذكير، كنا بصدد احتواء أزمة الدين 
العام خال 5 سللنوات منذ العام 2019 خال خطة الخماسية كما 
كتبت مسبقًا بمقدار 12 مليار دينار من خال تخفيض المصاريف 
ورفللع اشللتراكات القطاع الخللاص واالسللتثماري واعتمللاد نهج 
اقتصللادي بديل عن النفللط، واآلن نحن في خطة طوارىء قصوى 
وحالة اسللتنفار بسللبب الوضع االقتصادي والصحي بضخ سيولة 
إلنقاذ ما تبقى من شكل المؤسسات والشركات بمبالغ تفوق 4,5 
مليللار دينار وهي الحزمة الماليللة واالقتصادية التي أقرت بهدف 
اإلنعللاش االقتصادي، علمللًا بأني أكاد أجزم أنه اليوجد شللخص 
يسللتطيع إقناعي بأنه يعيش حالة ربحية ممتازة حتى المطاعم 

النشطة.
اآلن ونحن على وشللك الخروج من عنق زجاجة »كورونا« من خال 
تدني الحاالت بشكل كبير صرفت خالها الدولة مشكورة ميزانية 
ضخمة ومفتوحة مللن فحوصات وعاج وأطبللاء وتوفير اللقاحات 
بشللتى أنواعها إلنقللاذ الباد مللن األزمة الصحية االسللتثنائية، 
ونتفاجأ بخروج المشللككين فللي الفريق الوطني الطبي، بشللتى 
أنواع فرضياتهم وهو أمر غير مقبول على اإلطاق، فهم نفسللهم 
مللن ال يختلفون عن من يجب إقناعللم بدجاجة مقابل اللقاح على 

ما يبدو.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
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البحرين ترحب بتعيين 
مبعوث خاص لليمن

هانس  بتعيين  الخارجية  وزارة  رحبت 
غروندبرغ، مبعوًثا خاًصا لألمم المتحدة 
والنجاح  التوفيق  له  متمنية  اليمن،  إلى 
فــي مــواصــلــة الــجــهــود األمــمــيــة الرامية 
إلـــى الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي ينهي 
ويحقق  الشقيق  اليمني  الشعب  معاناة 
األمن واالستقرار  طموحاته وآماله في 
ــدة وقــــــوف مــمــلــكــة  ــؤكــ واالزدهـــــــــــار، مــ
للجمهورية  الــكــامــل  ودعــمــهــا  الــبــحــريــن 
اليمنية الشقيقة في جهودها الستعادة 
ودائــم  شامل  ســام  وتحقيق  الشرعية 

على األراضي اليمنية.

تطوير العلوم التجارية لمواكبة سوق العمل واالقتصاد الرقمي

النعيمي: الذكاء االصطناعي بالثاني والثالث االبتدائي

أفــاد وزيــر التربيــة والتعليم ماجــد النعيمي بأنــه ضمن توجه الوزارة المســتمر 
المحليــة  التطــورات  آخــر  لمواكبــة  الدراســية  المناهــج  وتحديــث  لتطويــر 
الدراســية،  المراحــل  لجــودة مخرجــات جميــع  واإلقليميــة والعالميــة تعزيــًزا 
فإنــه ســيتم فــي العام الدراســي المقبــل 2021 -  2022، وضمن خطــة تطويرية 
شاملة، إدراج موضوعات عن الذكاء االصطناعي في منهج التصميم والتقانة 
للصفيــن الثانــي والثالث االبتدائي، وإضافة موضوعات عــن االقتصاد الرقمي 

في مناهج العلوم التجارية بالمرحلة الثانوية.

وأكد الوزيـــر أن تطوير كتب التصميم 
والتقانـــة، وهي من المـــواد التطبيقية، 
سيشمل تحويلها إلى كتب إلكترونية، 
تواكـــب  متطـــورة  مـــادة  وإعـــداد 
الطالـــب  وتؤهـــل  العصـــر،  متطلبـــات 

الحديثـــة،  التحديـــات  مـــع  للتعاطـــي 
والتدريـــب التدريجـــي لطالب المرحلة 
التصميـــم  مهـــارات  علـــى  األساســـية 
واإلنتـــاج باســـتعمال البرامـــج التقنية؛ 
لتهيئته لمناهج أكثر تطوًرا في الحلقة 

الثالثة )تصميم الروبوتات(.
وأضاف الوزير أنه ســـيتم تطوير كتب 

تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــال بجميـــع 
صفـــوف المرحلـــة االبتدائيـــة، إضافـــًة 
إلـــى الصـــف األول اإلعـــدادي، بهـــدف 
توظيـــف الثقافة الرقمية، وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت؛ بغية إكســـاب 
والمهـــارات  المعـــارف  المتعلميـــن 
واالتجاهـــات  والقيـــم  والخبـــرات 
التي تســـهم في تشـــكيل شـــخصيتهم 
مواكبـــة  علـــى  وتســـاعدهم  وصقلهـــا، 
وتؤسســـهم  المســـتقبلية،  التطـــورات 
ليكونـــوا متعلميـــن متميزين ومبدعين 
الحيـــاة  مناحـــي  فـــي  ومنتجيـــن 

المتنوعة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ماجد النعيمي

حظر التمييز
لــم يكــن ذلــك بالجديــد، لكنــه ملــك القلوب، ومــن خالل مرســوم بقانون 
يحمــل الرقــم 16 لســنة 2021 أصدر عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفة، إصالًحا تشــريعًيا فوق العــادة يمنع بموجبه 
التمييــز فــي األجــور بيــن العمــال والعامــالت بالقطــاع األهلــي، وذلــك 
فــي العمــل ذي القيمــة المتســاوية، وهذا المرســوم الســامي إن دل على 
شــيء إنما يدل على رغبة القيادة في تعظيم التمكين للمرأة، والقضاء 
علــى جميع أشــكال التمييــز ضدها، وتوفير مناخ عمــل مالئم إلمكاناتها 

وتطلعاتها.
كما يأتي هذا المرسوم ليرد الصاع صاعين لم يتشدق في الدول الكبرى 
بحقــوق اإلنســان، بحريــات المرأة من دون تشــريع حاســم حاكم يصون 

مستقبلها ويحمي أسرتها ويقيها شرور األيام الصعبة.
فــي الــدول الصناعية الكبرى يتم التمييز الفادح في األجور بين الرجال 
والنســاء، الرجــال يحصلــون أحياًنــا على أضعاف رواتب النســاء لمجرد 
أنهــم رجــااًل، حتــى القوانيــن الوضعية ال تحمي المرأة مــن بطش الزمان 
والمــكان وظــروف الحيــاة، لكنهــا تضــع نصــف المجتمــع وأمــه ومصــدر 
إلهامه وروعته في ســجن تشــريعي انفرادي ال يصون حقوقها وال يفي 

بمتطلباتها.
ربمــا يشــجعنا هــذا المرســوم لكــي نفتــح ملفــات أخــرى تخــص المــرأة 
البحرينيــة، ربمــا تدفعنا مكرمات جاللته إلى الطمع في حضانة قانونية 
لــأم البحرينيــة علــى أبنائهــا مــن آبــاء أجانــب مــن دون اللجــوء إلــى 
المحاكم، على أقل تقدير حق اإلقامة أو الجنسية ألطفالها، وعلى األقل 
لحفــظ وصيانــة األخالق الحميدة التي تربى عليها النشء في البحرين 
الغاليــة، وعلــى األقــل لكــي نســتكمل منظومــة التشــريعات التــي تمنــح 
للمــرأة مــا تمنحــه للرجل، ليــس فقط فيما يتعلق بالمســاواة في األجور، 
وليــس فقــط بإشــراك المرأة في القــرار الذي يخص مســتقبل وطنها من 
خــالل حــق الترشــح واالنتخــاب وليــس أيًضــا تجــاوًزا لإلنجــاز الكبيــر 
واالســتحقاقات الفياضة التي حصلــت عليها المرأة وتمكنت من خاللها 
أن تصبح وزيرة وقاضية وسفيرة ورئيسة لمجلس النواب وللجمعيات 
المهنيــة والمجتمعيــة المختلفة، إنما أيًضــا فيما يتعلق بحياتها الخاصة، 

بمستقبل أبنائها، بحريتها في اختيار شريك حياتها.
األربعــاء  الملــك  الجاللــة  أصــدره صاحــب  الــذي  بقانــون  المرســوم  إن 
البحريــن  الحبيبــة  فــي مملكتنــا  المجتمعــي  يعــزز االســتقرار  الماضــي 
ويضيف قيمة مضافة اســتباقية على مجتمعات أخرى تتشدق بحقوق 
المرأة وحرياتها، بوضع النساء في المجتمع، ووضعهن ضمن المنظومة 

األسرية العريضة.
لقــد جاء المشــروع اإلصالحي الكبير لصاحب الجاللــة الملك، منذ العام 
2001، ليكتب تاريًخا جديًدا للبحرين، ليضع مملكتنا الخالدة في مكانة 
بعيدة تماًما عن تلك التي أصبحت عليها العديد من الدول في المنطقة، 
بــل إن هــذا المشــروع وتشــريعاته المتتابعة ومن بينها منــع التمييز بين 
المــرأة والرجــل فــي األجــور بمؤسســات القطــاع األهلي إنما جــاء ليضع 
حجــر أســاس جديــد ضمــن بنيــان مرصــوص لتحقيــق العدالــة، ومنــح 
الحقوق، وسد الثغرات التي يمكن أن يتسلل من خاللها الخبثاء، حيث 
إن البحريــن ضمــن دســتورها وميثاقهــا الوطنــي ال تفرق بيــن الناس، ال 
علــى أســاس اللــون أو العــرق، أو الجنــس، أو الديــن، إنمــا هي سياســات 
متعاقبــة تبنــي علــى مــا فات، وتزيــد عليه “طوبــة طوبة”، حتــى يكتمل 
البنــاء المجتمعــي للبحريــن علــى أســاس متيــن راســخ، ذلــك أن المــرأة 
البحرينيــة تســتحق الكثيــر فتاريخهــا المشــرف فــي الكفــاح واالجتهاد، 
ووقوفهــا على مر الســنين منذ عصور الغوص إلــى جانب زوجها، ترعى 
بيتهــا، تربــي أبنائهــا، وتكــد وتكــدح مــن أجــل توفيــر متطلبــات الحيــاة 

الكريمة لهم.
ويأتي هذا المرســوم الســامي مــن لدن مليكنا الغالــي ليضع لبنة جديدة 
علــى طريــق تقــدم وازدهــار الوطــن، ويحقق أمــاًل بعيًدا للمــرأة والرجل 
بيــن االثنيــن دعــم لحيــاة األســرة  فــي األجــور  المســاواة  مًعــا، حيــث 
البحرينيــة وتقويــة ألواصــر المحبــة والوئــام بيــن أفرادهــا، شــكًرا لك يا 

صاحب الجاللة، ألف شكر.

د. عبداهلل الحواج

المنامة - وزارة الداخلية

تمكنـــت اإلدارة العامة للمباحث 
وبالتعـــاون  الجنائيـــة،  واألدلـــة 
مع مديريـــة شـــرطة المحافظة 
الجنوبيـــة وهيئة تنظيم ســـوق 
 74 علـــى  القبـــض  مـــن  العمـــل، 
شـــخصا مـــن العمالـــة المخالفـــة 
لنظم اإلقامة والعمل، وذلك في 
إطـــار الحملـــة التفتيشـــية التي 
تـــم تنفيذهـــا لمكافحـــة ظاهرة 
العمالـــة غيـــر النظاميـــة ورصـــد 
المخالفيـــن  الجائليـــن  الباعـــة 

والقبـــض  والقوانيـــن  لأنظمـــة 
عليهم.

وأوضحت أن من بين المقبوض 
عليهم خالل الحملة التفتيشية، 
عـــدد مـــن المطلوبيـــن أمنيا في 

قضايا مختلفة.
العامـــة  اإلدارة  وأشـــارت 
الجنائيـــة،  واألدلـــة  للمباحـــث 
إلـــى أنه جار اتخـــاذ اإلجراءات 
حيـــال  المقـــررة،  القانونيـــة 

المقبوض عليهم.

القبض على 74 من العمالة المخالفة

علي  البوعينين

 “العدالة اإلصالحية لألطفال” تتويج لجهود حماية حقوق الطفل
القانون لتطبيق  طاقاتها  بكل  متأهبة  العام  النيابة  العام:  النائب 

صــرح النائــب العــام علــي البوعينيــن بــأن النيابــة العامــة عملــت منــذ صــدور قانون 
العدالة اإلصاحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في فبراير الماضي؛ على 

توفير المقومات الازمة إلعمال أحكامه وما تضمنته من متطلبات إجرائية.

وفـــي إطار اســـتعدادات النيابـــة لتطبيق 
القانون، والمقرر ســـريان أحكامه اعتباًرا 
فقـــد  الجـــاري،  أغســـطس  مـــن   18 مـــن 
أصـــدر النائب العام القرار رقم 39 لســـنة 
2021 بإنشـــاء مكتـــب التنفيـــذ والرعاية 
الالحقـــة بنيابة األســـرة والطفل ليختص 
بتنفيذ ومتابعـــة تنفيذ األحكام واألوامر 
الصادرة عـــن محكمة العدالة اإلصالحية 
المنشـــأة  للطفولـــة  القضائيـــة  واللجنـــة 
بموجـــب القانون الجديد، فضاًل عن دعم 
وتعزيز منظومـــة الرعاية الالحقة للطفل 
بالتنســـيق مع الجهـــات ذات الصلة، وبما 

يكفل المصالح الفضلى للطفل. 
نظـــام  إنشـــاء  علـــى  القـــرار  نـــص  كمـــا 
إلكترونـــي للمكتـــب ُتقيـــد فيـــه األحـــكام 
مـــن  يتخـــذ  ومـــا  والقـــرارات  واألوامـــر 
إجـــراءات لتنفيذهـــا، إضافة إلى إنشـــاء 
المكتب ملفـــا إلكترونيا لكل طفل وقعت 
عليه عقوبة أو تدبير ُيدرج فيه ما يتخذ 

من إجراءات متعلقة بالتنفيذ.
مـــن ناحيـــة أخـــرى أصـــدر النائـــب العـــام 
بتعديـــل   2021 لســـنة   40 رقـــم  القـــرار 
اختصاصـــات نيابـــة األســـرة والطفل في 
ضوء أحـــكام قانون العدالـــة اإلصالحية 
لأطفـــال وحمايتهم من ســـوء المعاملة، 

المتعيـــن  اإلجـــراءات  القـــرار  وتضمـــن 
اتخاذهـــا حيـــال األطفال لـــدى معاملتهم 
جنائًيا وعند تعرضهم للخطر أو حالة من 
حاالت ســـوء المعاملة، وكيفية التحقيق 
والتصـــرف فـــي الدعـــوى الجنائيـــة وفًقا 
لمـــا ورد بالقانون، كذلـــك ما يجب إتباعه 
نحو إبدال العقوبات بالتدابير واألحوال 
التـــي ُيرى فيها تعديـــل أو إنهاء التدابير، 
وغيـــر ذلـــك مـــن اإلجـــراءات التـــي نـــص 
عليها القانون في شأن المعاملة الجنائية 

للطفل وحمايته من سوء المعاملة.
الفضلـــى  للمصالـــح  وتحقيًقـــا  أنـــه  كمـــا 
للطفـــل التـــي نـــص القانون علـــى وجوب 
مراعاتهـــا فـــي جميـــع اإلجـــراءات؛ فقـــد 
الكتابيـــة  توجيهاتـــه  البوعينيـــن  أصـــدر 
ألعضـــاء النيابـــة العامـــة كافـــة لما يجب 
اتباعه حيـــال الطفل عند معاملته جنائًيا 
أو عنـــد تعرضـــه للخطـــر أو لحالـــة مـــن 
حاالت ســـوء المعاملة، وأوجـــه المصالح 
المتعيـــن مراعاتهـــا ســـواء مـــن الناحيـــة 
االجتماعية أو الصحية، وأهمية وكيفية 
التنســـيق مع مركز حمايـــة الطفل بوزارة 
شـــؤون التنميـــة االجتماعيـــة فـــي هـــذه 
الشـــأن، والتنبيـــه علـــى ســـرعة التصرف 
فـــي القضايـــا الخاصـــة بالطفـــل وإصدار 

القـــرارات الميســـرة لتنفيـــذ اإلجـــراءات 
العاجلة التي يتخذها مركز حماية الطفل 
فـــي حـــاالت الخطـــر المحـــدق بـــه، فضاًل 
عـــن توجيه نيابـــة االســـتئناف للمراجعة 
الدقيقـــة لأحـــكام الصادرة فـــي القضايا 
التـــي ُيتهـــم فيهـــا بالـــغ بارتـــكاب جريمة 
تجاه طفـــل أو إذا ارتكبها أحد أصوله أو 
المسؤول عن مالحظته وتربيته أو ممن 
له سلطة عليه؛ بهدف التيقن من مناسبة 
العقوبة المقضي بها مع خطورة الجريمة 
ولضمـــان الحمايـــة التـــي قصـــد القانـــون 

توفيرها للطفل في أقصى درجاتها.
فيمـــا أكـــد النائب العـــام أن النيابة العامة 
تأهبـــت تماًمـــا من جميـــع النواحي وبكل 
طاقاتهـــا ومقوماتهـــا للبـــدء فـــي تطبيق 
القانون وإعمال أحكامـــه بأدق تفاصيلها 
وبما يلزم لتحقيق أهدافه، مشيًرا إلى أن 

قانـــون العدالـــة اإلصالحيـــة لأطفال هو 
نتاج فكري متحضـــر توج جهود المملكة 
التشريعية والمؤسسية في رعاية الطفل 
ومراعـــاة حقوقـــه لمـــا له مـــن خصوصية 
فـــي مكـــون المجتمع حاضًرا ومســـتقباًل، 
وذلـــك باالنتقال مـــن خالل هـــذا القانون 
إلى منهج متطور فـــي المعاملة الجنائية 
للطفـــل وإلـــى نطـــاق أشـــمل وأوســـع في 
حمايته يتفـــق والمعايير الدولية المقررة 
فـــي هـــذا الشـــأن، ومـــن ذلـــك رفـــع ســـن 
الطفل بصدد معاملته جنائًيا إلى الثامنة 
عشـــرة، وإلحـــاق الطفل ببرامـــج تأهيلية 
لتدابيـــر  وإخضاعـــه  وطنيـــة  وتربويـــة 
مـــن شـــأنها ضمـــان إدماجـــه فـــي أســـرته 
ومجتمعه بســـلوك قويم، وكذلك تقريره 
الجانحيـــن  لأطفـــال  خاصـــة  معاملـــة 
ممـــن يتجـــاوزون الخامســـة عشـــرة إلى 
الثامنة عشـــرة، مع ضمان حق الطفل في 
الخصوصية، وفي االســـتماع إليه وتفهم 
مطالبـــه، وفـــي حصولـــه على المســـاعدة 
القانونيـــة والقضائية والتمثيل القانوني، 
وكذلك حصوله على المســـاعدة الصحية 
واالجتماعيـــة، فضاًل عـــن تنظيم القانون 
ألوجه التعاون والتنســـيق بين السلطات 
والجهات المعنية واالستناد إلى دراسات 
الخبـــراء المختصيـــن كي ُتبنـــى األحكام 
واألوامـــر الصادرة إزاء الطفل على رؤية 
االجتماعيـــة  لحالتـــه  وواضحـــة  شـــاملة 

والصحية والنفسية.

المنامة - بنا

مريم الهاجري

“الصحة” تستلم شحنات من تطعيمات األطفال الروتينية
مـــن  شـــحنة  الصحـــة  وزارة  تســـلمت 
اللقاحـــات الروتينية التـــي تعطى لمختلف 
الفئـــات العمريـــة من األطفـــال والمتضمنة 
علـــى  يحتـــوي  الـــذي  السداســـي  اللقـــاح 
)اللقـــاح البكتيري الثالثـــي للخناق والكزاز 
والشـــاهوق ولقاح المســـتدمية النزلية فئة 
ب ولقـــاح التهاب الكبـــد الوبائي ب ولقاح 
اللقـــاح  وأيضـــًا  المعطـــل(  األطفـــال  شـــلل 
والنـــكاف  للحصبـــة  الثالثـــي  الفيروســـي 
والحصبـــة األلمانية وأيضـــًا لقاح الجديري 
المائـــي )الُخنـــاق(. وقامـــت بتوزيعهـــا على 
المراكز الصحية، وبدأت بالتنســـيق لدعوة 
الفئات من غير المستكملين لهذه اللقاحات 
ممن لم يتلقوا الجرعة المطلوبة، بالحضور 

للمركز الصحي التابع له لتلقي جرعته.

وفي هذا الســـياق كشفت الوكيل المساعد 
للصحـــة العامـــة مريـــم الهاجـــري أنـــه تـــم 
توزيع الشـــحنات بعد وصولها والتأكد من 
اســـتيفائها لالشـــتراطات الخاصة بسلسلة 
الصحيـــة  المراكـــز  جميـــع  علـــى  التبريـــد 
والمستشـــفيات الحكوميـــة ليتـــم إعطائها 
للفئـــات المســـتهدفة حيـــث تـــم التنســـيق 
إلعـــادة جدولـــة المواعيد للفئـــات التي لم 
تتلـــق اللقـــاح للتأكد مـــن اســـتكمالهم لهذه 

اللقاحات بحسب الفئة العمرية.
وأشـــارت الوكيل المســـاعد للصحة العامة 
إلـــى أنـــه قـــد يحـــدث فـــي بعـــض األحيان 
نقص في اللقاحات بسبب تأخر في توريد 
الشحنات المطلوبة من الشركات المصنعة، 
ممـــا يؤدي إلى حـــدوث تأخير في مواعيد 

التطعيمـــات لأطفال في هـــذا العمر، لكنه 
ال يؤثـــر علـــى مناعـــة أو صحـــة األطفـــال، 
مؤكـــدة علـــى أنـــه يجـــب التوجـــه للمركـــز 
الصحـــي التابـــع لهـــذه الفئـــات الســـتكمال 

الجرعات المطلوبة بجدول اللقاحات.
ووجهت الهاجري عظيم شكرها وامتنانها 
لـــإلدارة العليـــا بـــوزارة الصحـــة والمجلس 
األعلـــى للصحة، على دعمهـــم الال محدود 
من أجل تســـهيل العقبات التي تحول في 
سرعة الحصول على الشـــحنات وتذليلها، 
وأوضحـــت أن إدارة الصحـــة العامـــة قـــد 
بـــوزارة  المســـاندة  الخدمـــات  مـــع  قامـــت 
الصحـــة بالمتابعـــة بشـــكل حثيـــث لتوفير 
وتأميـــن اللقاحـــات الروتينية من الشـــركة 
المـــوردة لهـــا، وذلـــك بعـــد تأخر اســـتالمها 
مـــن الشـــركة المصنعـــة للقاح بســـبب تأخر 
التوريـــدات نظـــرا للظـــروف الحاليـــة التي 

تمر بها دول العالم.

المنامة - بنا

“التخطيط” تطلق “عمّر صح”
والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  أطلقـــت 
العمراني حملتهـــا التوعوية بعنوان “عمّر 
صح” والهادفة لتوعيـــة الجميع بضرورة 
االطالع واالســـتعالم عن طبيعة تصنيف 
أو  بشـــراؤها  الشـــروع  قبـــل  العقـــارات 
بناؤهـــا، ولمعرفـــة اشـــتراطات البنـــاء أو 
التقســـيم الصحيحة ألراضيهم، ولتجنب 
مخالفـــات  أو  تجـــاوزات  أي  ارتـــكاب 
قانونيـــة، من أجل تحقيـــق بيئة عمرانية 

سليمة ومستدامة.
جـــاء ذلـــك حرصـــا مـــن الهيئة علـــى رفع 
الوعـــي لـــدى جميـــع المعنييـــن بالقطـــاع 
مواطنيـــن  مـــن  والعقـــاري،  العمرانـــي 
ومطوريـــن ومســـتثمرين ومـــاّلك أراضي 
وعقـــارات. وأوضحت الهيئة أنها رصدت 
خـــالل الفتـــرة الماضيـــة عـــدد كبيـــر مـــن 

الممارســـات التي تم الوقوع فيها بسبب 
عدم التأكد من التصنيف الصحيح وعدم 
اإلطـــالع علـــى االشـــتراطات التنظيميـــة 
المتبعـــة  والقوانيـــن  واللوائـــح  للتعميـــر 
في المملكـــة المرتبطة بهـــذه التصنيفات 
والتـــي قـــد تـــؤدي إلـــى تعثـــر المشـــاريع 
المختلفـــة وتأخرهـــا، وأضافـــت بأنـــه من 
الضروري أن يتبع المواطنين والمطورين 
اإلجـــراءات الصحيحـــة للحصـــول علـــى 
تفاصيل ومعلومات بشـــأن االشـــتراطات 
وبنـــاء  وتقســـيم  لتصنيـــف  المعتمـــدة 
األراضي، لحمايتهم من التعرض للتمويه 
أو التضليـــل مـــن قبـــل غيـــر المختصيـــن 
الذين قد يقومـــون بتزويدهم بمعلومات 

غير صحيحة.
وتؤكـــد الهيئـــة ضـــرورة الحصـــول علـــى 

مصدرهـــا  مـــن  الصحيحـــة  المعلومـــات 
ســـواء مـــن هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر 
العمرانـــي أو غيرها مـــن الجهات المعنية، 
أو  الشـــراء  عمليـــة  فـــي  الشـــروع  قبـــل 
مصالحهـــم  لتعطيـــل  تجنبـــًا  التعميـــر، 

والمساس باستثماراتهم.

تحديـــث  عمليـــة  بـــأن  الهيئـــة  وأفـــادت 
وتطويـــر االشـــتراطات عمليـــة مســـتمرة 
وتتماشـــى مـــع حركـــة التطـــور العمراني 
هـــذا  البحريـــن.  مملكـــة  تشـــهدها  التـــي 
وتدعو الهيئة إلى االستفادة من خدماتها 
اإللكترونـــي  موقعهـــا  عبـــر  المتوفـــرة 
ويأتـــي   WWW.UPDA.GOV.BH
ضمنهـــا خدمـــة االســـتعالم عـــن تصنيف 
تقســـيم  اشـــتراطات  وعـــن  العقـــارات، 
األراضي، والتي تعـــرض أحدث المعايير 
والتصنيفات المعتمدة، إلى جانب خدمة 
االستعالم عن وضعية أرض، والخدمات 
المتعلقـــة بالمطورين العقاريين وتشـــمل 
خدمـــة طلب عقد اجتماع اســـتيضاحي، 
وخدمـــة طلـــب اجتماع مراجعـــة اكتمال 

المتطلبات، وغيرها من خدمات.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات



local@albiladpress.com

األحد 8 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 - العدد 4681
05

رؤساء المآتم الحسينية يؤيدون اإلجراءات الوقائية لفريق البحرين

أكــد عــدد مــن رجال الدين ورؤســاء مآتم حســينية أهمية االلتــزام بتعليمات 
الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا )كوفيــد 19( للحــد مــن 
انتشــاره، منوهيــن بضرورة االبتعاد عن كافة أنــواع التجمعات واتباع جميع 
اإلجــراءات االحترازيــة حفاًظــا علــى الصحــة والســامة العامــة، وااللتــزام 
والتقيــد بهــذه التعليمات واإلجراءات عند إحياء كافة الشــعائر والمناســبات 

الدينية وذلك حفظًا لسامة وأرواح المواطنين.

ونوه رجـــال الدين بالجهـــود الوطنية 
صاحـــب  بقيـــادة  البحريـــن  لفريـــق 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء حفظه هللا، التـــي أثمرت عن 
انخفـــاض الحـــاالت القائمـــة اليوميـــة 
بشـــكل كبيـــر، مشـــيرين إلـــى أن هـــذه 
الجهـــود واإلجـــراءات التـــي اتخذتها 
وإشـــادة  استحســـاًنا  القـــت  المملكـــة 
أن  علـــى  ومؤكديـــن  كبيـــرة،  عالميـــة 
الحفاظ على صحة الناس وسالمتهم 
هـــي أمانـــة ومســـؤولية يجـــب علـــى 

الجميع تحملها بإخالص وتفاٍن.
فمن جهته، أكد فضيلة الشـــيخ مجيد 
الشـــعائر  أنـــه عنـــد إحيـــاء  العصفـــور 
والمناســـبات الدينيـــة يجـــب الحفاظ 
علـــى صحة المشـــاركين دون اإلضرار 
بالنفـــس واآلخريـــن، مشـــددًا في هذا 
الصـــدد على أهمية وضـــرورة االلتزام 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  بتعليمـــات 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-( 
والتقيد باإلجراءات من أجل الحفاظ 

على صحة وسالمة الجميع.

الســـيد  الشـــيخ  فضيلـــة  أكـــد  كمـــا 
االلتـــزام  أهميـــة  علـــى  العلـــوي  شـــبر 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  بتعليمـــات 
وبكافـــة اإلجراءات الهادفـــة للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( عنـــد 
إحياء الشـــعائر والمناســـبات الدينية، 
مؤكـــدًا أن االلتـــزام بهـــذه اإلجراءات 
االحترازية فيه سالمة للجميع، منوهًا 
بـــان هنـــاك متابعـــة وتوجيهـــات مـــن 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، ومتابعـــة حثيثـــة 
ومســـتمرة من صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظه 
هللا، ومـــن الفريـــق الوطنـــي للحفـــاظ 
علـــى ســـالمة المشـــاركين فـــي إحياء 

مناسبة عاشوراء.

بـــأن  العلـــوي  شـــبر  الســـيد  وأضـــاف 
مـــن  الجميـــع  علـــى  تقـــع  المســـئولية 
القائمين على المآتم والمشـــاركين في 
إحياء مناسبة عاشوراء، ويجب على 
الجميع تقبـــل اإلجراءات حفاظًا على 

سالمة وصحة الجميع.

مـــن جانبه، شـــدد فضيلة الشـــيخ نادر 
االلتـــزام  أهميـــة  علـــى  البردســـتاني 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  بتعليمـــات 
عنـــد  الصحيـــة  االحتـــرازات  وبكافـــة 
مطالبـــًا  عاشـــوراء،  مناســـبة  إحيـــاء 
جميع أصحاب المآتم بأهمية الحرص 
والحفاظ على سالمة وصحة وأرواح 
الناس، مؤكدًا أنه من الواجب الديني 
والوطنـــي االلتـــزام بما يقولـــه العلماء 
يكـــون  أن  يجـــب  وال  والمختصيـــن، 

هناك تهاون أو مجازفات.

حـــدث  مـــا  البردســـتاني  واســـتذكر 
العـــام الماضي قائالً “فقدنا أشـــخاص 
عزيزين علينا”، ولـــذا البد من االلتزام 
عنـــد إحياء مناســـبة عاشـــوراء بكافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة للحفاظ على 
ســـالمة وأرواح المشاركين في إحياء 

هذه المناسبة الدينية.

مـــال  محمـــد  الشـــيخ  فضيلـــة  أكـــد 
األعلـــى  المجلـــس  عضـــو  التوبالنـــي 
أهميـــة  علـــى  اإلســـالمية  للشـــؤون 
باإلجـــراءات  التقيـــد  فـــي  االســـتمرار 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  والتدابيـــر 
الهادفـــة الى مواجهة جائحـــة كورونا 
وبالتالـــي حمايـــة كل أفـــراد المجتمـــع 
مـــن مخاطـــر هـــذا الوباء الـــذي تعاني 
منه كل دول العالم وقد حصد العديد 
مـــن األرواح، منوها بتعـــاون أصحاب 
ورؤســـاء  الديـــن  رجـــال  الفضيلـــة 
المســـاجد والمآتـــم الحســـينية وذلـــك 
الســـالمة  متطلبـــات  كافـــة  بتنفيـــذ 
فـــي هـــذا الشـــأن فالديـــن اإلســـالمي 

الحنيـــف هـــو دين يســـر وليس عســـر 
وقـــد أمرنا بالحفـــاظ على األنفس من 
المخاطـــر واألمراض، ولله الحمد ومع 
متابعـــة الحكومـــة الموقـــرة وإصـــدار 
التعليمات واالشتراطات الالزمة ألية 
تجمعـــات ومـــع اســـتخدام التقنيـــات 
الحديثـــة واســـتغاللها فـــي االحتفـــاء 
نســـبة  الدينيـــة الحظنـــا  بالمناســـبات 
انخفـــاض اإلصابات بفيروس كورونا. 
موضًحا أن كل ما تم حتى اآلن يؤكد 
ارتفاع مســـتوى الوعـــي وإدراك الدور 
المؤسســـات  جانـــب  مـــن  المســـؤول 
صًفـــا  للوقـــوف  واألفـــراد  الحســـينية 
واحًدا لضمان عدم انتشار الفيروس.

مـــال  محمـــد  الشـــيخ  فضيلـــة  ونـــوه 
األعلـــى  المجلـــس  عضـــو  التوبالنـــي 
الهـــام  بالـــدور  اإلســـالمية  للشـــؤون 
فـــي توعيـــة  الخطبـــاء  للمنابـــر ودور 
المواطنين والمقيمين بأهمية االلتزام 
باإلجـــراءات الوقائيـــة، مشـــيدا كذلك 
بالمتابعـــة الحثيثـــة مـــن جانـــب فـــرق 
العمل في المآتم والحســـينيات لرصد 
أية مخالفـــات وتطبيق االشـــتراطات 
الواعـــي  وااللتـــزام  االحترازيـــة 
الـــذي يجســـد تفهـــم مختلـــف الفئـــات 

لخصوصية اإلحياء هذا العام،.

أوضـــح فيصل بن رجـــب رئيس مأتم 
بـــن رجب أهميـــة أن تكـــون الفعاليات 
والمناســـبات ومنها موســـم عاشوراء، 
وفـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة، التـــي 
يضمـــن  بمـــا  الطبـــي،  الفريـــق  يقرهـــا 
ومكافحـــة  العامـــة  الســـالمة  تعزيـــز 
انتشار العدوى، منوها في هذا الصدد 
إلـــى أهميـــة االلتـــزام بمنـــع التجمعات 

وتحقيق مبدأ التباعد االجتماعي.

وأضـــاف رئيـــس مأتـــم بـــن رجـــب أن 
الصحـــة والســـالمة العامـــة، يجب أن 
تظـــل فـــي بـــؤرة األولويـــات، والتقيد 
بمـــا تتطلبـــه مـــن تدابيـــر وإجـــراءات 
احترازيـــة، فليـــس هنـــاك أغلـــى مـــن 
حياة اإلنســـان وصحتـــه، وبالتالي من 
األطبـــاء  برؤيـــة  االلتـــزام  الضـــروري 
تعـــززت  خبـــرات،  مـــن  لديهـــم  ومـــا 
خالل عملهـــم في الصفـــوف األمامية 

لمواجهة الجائحة.

وقـــال إن مأتـــم بن رجـــب، ملتزم بكل 
التدابير الوقائية التي سيتم إقرارها، 
وحريص على تنفيـــذ كافة التعليمات 
ذات الصلـــة، ضمـــن الجهـــود الوطنية 
الهادفة إلى مكافحة انتشـــار العدوى، 
مضيفـــا أن التجمعات ليســـت شـــرطا 
أساســـيا لممارســـة شـــعائر عاشـــوراء، 
والتـــي يتـــم االحتفـــاء بهـــا فـــي إطار 

تعزيز القيم اإلسالمية النبيلة.

وشـــدد رئيـــس مأتـــم بن رجـــب، على 
الفريـــق  ضـــرورة االلتـــزام بتعليمـــات 
الطبـــي المتخصـــص، وفـــي مقدمتهـــا 
التباعـــد  وتحقيـــق  التجمعـــات  منـــع 
تمنياتـــه  عـــن  معربـــا  االجتماعـــي، 
وأن  للجميـــع  والســـالمة  بالصحـــة 
يحفـــظ هللا البحريـــن ويحمي أبناءها 

من كل شر.
عبدالرضـــا  محمـــد  أكـــد  جانبـــه  مـــن 
رئيـــس مأتـــم الحالـــه، علـــى االلتـــزام 
خالل موسم عاشـــوراء بتطبيق كافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي أقرهـــا 
لمواجهـــة  المختـــص  الطبـــي  الفريـــق 
توصيـــات  وكذلـــك  كورونـــا،  جائحـــة 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة والمجلس 
األعلـــى للشـــئون اإلســـالمية،، منوهـــا 
في الوقت ذاته إلـــى إتباع التعليمات 
الخاصة بموســـم عاشوراء، بما يسهم 
فـــي الحفـــاظ علـــى ســـالمة وصحـــة 
المواطنيـــن، مشـــيدا بجهـــود المملكـــة 
فـــي ســـبيل مواجهـــة جائحـــة كورونا 
والنتائج اإليجابيـــة التي تم تحقيقها 

على أرض الواقع.
وأضـــاف الســـيد محمـــد عبـــد الرضـــا 
رئيس مأتم الحاله أن كل هذه الجهود 
تصب في مصلحـــة الجميع والحفاظ 

فهـــذا  وصحتهـــم،  ســـالمتهم  علـــى 
الفيـــروس ال يفـــرق بيـــن مـــكان وآخر 
وبيـــن كبيـــر أو صغيـــر وقـــد تخطـــت 
إصاباتـــه المالييـــن فـــي دول العالم، و 
أمرنـــا ديننـــا الحنيـــف بحمايـــة النفس 
باعتبار ذلك واجب شرعي، داعيا هللا 
عـــز وجـــل أن يحفـــظ المســـلمين وأن 
تزول هذه الجائحة وتعود الحياة إلى 

مجراها الطبيعي.

وقـــال الســـيد محمـــد حســـن العرادي 
نائـــب رئيس حســـينية الحـــاج عباس 
العـــرادي، لقـــد تابعنـــا خـــالل العاميـــن 
الماضيين الجهود الكبيرة التي قام بها 
الفريق الوطني بقيادة صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد ولي 
العهد رئيس الوزراء لمكافحة جائحة 
كورونـــا والتي وضعـــت البحرين على 
بإجراءاتهـــا  المتميـــزة  الـــدول  راس 
الوقائيـــة واالحتـــرازات الطبيـــة التي 
اتخذتها وخاصـــة نجاحها في تطعيم 
نسبة عالية تجاوزت المليون مواطن 

ومقيم باللقاحات الالزمة.

بالـــغ  بفخـــر  تابعنـــا  كمـــا  وأضـــاف، 
والتـــزام تام التوجيهـــات الصادرة من 
الجهات الرســـمية وعلى رأســـها وزارة 
لاللتـــزام  الداخليـــة  ووزارة  الصحـــة 
بالتعليمـــات الرســـمية للحفـــاظ علـــى 
البحريـــن، ومـــا  فـــي  الســـكان  صحـــة 
تبـــع ذلك مـــن توجيهـــات صـــادرة من 
دائـــرة األوقاف الجعفريـــة ومحافظة 
المحـــرق، بأهميـــة تطبيق اإلرشـــادات 
واالحترازات أثناء موســـم عاشـــوراء 
والفعاليـــات الموســـمية واالجتماعيـــة 

التي تحتضنها المآتم والحسينيات.

وأكـــد أنـــه بالنســـبة لنـــا في حســـينية 
الحاج عباس العرادي في مدينة عراد 
حرصنا دائمًا على االلتزام الدائم بهذه 
األدوات  كافـــة  ووفرنـــا  التوجيهـــات 
والوســـائل الالزمـــة للوقايـــة مـــن هذه 
الجائحة، بما في ذلك أجهزة الكشـــف 
بالكمامـــات  وااللتـــزام  الحـــرارة  عـــن 
والتباعد االجتماعي حســـب ما أقرته 

الجهات المعنية.

وتابـــع لقـــد وجدنـــا فـــي ذلك مؤشـــرًا 
علـــى اهتمام الدولـــة وكافـــة أجهزتها 
بنـــا، ونحـــن عازمـــون علـــى مواصلـــة 
محـــرم  موســـم  فـــي  االلتـــزام  هـــذا 
1443 هــــ شـــاكرين ومقدريـــن جهـــود 
جميـــع العامليـــن في الفريـــق الوطني 
والمتطوعيـــن في الصفـــوف األمامية 
من األطبـــاء والممرضيـــن واإلداريين 
والعمـــال الذيـــن ســـاهموا فـــي إنقـــاذ 
أرواح اآلالف من البشر من هذا الوباء 

الخطير..

فكل التحية واالحترام لكل من التزم 
الواجـــب  نـــداء  ولبـــى  باالحتـــرازات 
تحاســـبه  أن  قبـــل  نفســـه  وحاســـب 
الجهـــات المعنيـــة داعيـــن الجميع إلى 
مزيـــد من الوعي واالحتـــراز وااللتزام 
بتوجيهات الفريق الوطني الذي نجح 
فـــي االمتحـــان وأوصـــل بالدنـــا إلـــى 
بـــر األمـــن واألمان مـــع خالص الشـــكر 

واالمتنان.
وأشار الشـــيخ ميثم الدغاس الواعظ 
والشـــئون  العـــدل  بـــوزارة  الشـــرعي 
التقيـــد  بـــان  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
مطلـــوب  الصحيـــة  باإلجـــراءات 
فـــي جميـــع األوقـــات، ومـــن منطلـــق 
المســـؤولية وتفاديـــًا لزيـــادة األعـــداد 
األفـــراد  مـــن  فـــرٍد  كلِّ  علـــى  يجـــُب 
المســـؤولية  مـــن  جـــزءًا  يتحمـــَل  أن 
المشـــتركة، وقـــد أكد العلمـــاء اإلعالم 
األخـــذ  أن  وناكـــد  وتكـــرارًا  مـــرارًا 
باإلجراءات الصحية واجب شـــرعي، 
ونحـــُن على عاتقنا مســـؤولية عظيمة 
قـــدر  حذريـــن  نكـــوَن  أن  لنـــا  بـــَد  وال 
المســـتطاع ونكون ويـــدًا بيد للتصدي 

لهذا الوباء.
تتخذهـــا  التـــي  باإلجـــراءات  ونـــوه 
الحكومـــة الموقـــرة برئاســـة صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
لتعزيـــز  البحريـــن  وفريـــق  الـــوزراء 
مـــن تفشـــي  العامـــة والحـــد  الصحـــة 
مـــرض كورونـــا حيـــث أســـهمت تلـــك 
الجهود بتراجـــع المرض في البحرين، 
كما أشـــيد بوعـــي المجتمـــع البحريني 
الصحيـــة  باالحتـــرازات  بالتقيـــد 

الوقائية.
الفيـــروس  لهـــذا  التصـــدي  إن  وقـــال 
يتطلـــُب منـــا أمور مـــن أهمهـــا التباعد 
وغيرهـــا مـــن األمـــور الصحيـــة، وهذا 
األمر ليس بجديـــد الذكر وإنما نؤكدُه 
للذكـــرى وإن الذكرى تنفـــع المؤمنين، 
ُتْلُقـــوا  َواَل  تعالـــى:  قولـــه  ننســـى  وال 
ْهُلَكـــِة. بالّرغم من أّن  ِبأَْيِديُكـــْم ِإَلـــى التَّ
هـــذه اآليـــة واردة فـــي تـــرك اإلنفـــاق 
في الجهاد اإلســـالمي، ولكّن مفهومها 
واسع يشمل موارد أخرى كثيرة، منها 
أّن اإلنســـان ليس له الحـــّق في اّتخاذ 
الطـــرق الخطيـــرة لـــه ولآلخرين دون 
أن يّتخذ لنفســـه االحتياطات الالّزمة 
لذلـــك، ومن اهم هـــذه األمور الصحة، 
فان الصحة ال تقدر بثمن،والصحة من 
أفضل النعـــم كما قال أميـــر المؤمنين 
علـــيٌّ ابـــن أبـــي طالـــب عليه الســـالم: 
َعـــِم، ألن كثيرًا من  ـــُة أفَضـــُل النِّ حَّ الصِّ
النعم األخرى ترتبط بها، لذا ترى كثير 
مـــن األصحـــاء قـــد ال يشـــعرون بهـــذه 

النعمة العظيمة إال عندما يفقدونها.
وأضـــاف، مـــا الضيـــر أن نقـــي أنفســـنا 
من هذا الفيـــروس وكما يقال الوقاية 
خيـــر مـــن العـــالج فاألمر يتطلـــب منا 
جميعـــًا أخـــذ الحيطة والحـــذر واتباع 
التعليمـــات الصـــادرة مـــن المختصين 
هـــذا  أن  ونكـــرر  الشـــأن،  هـــذا  فـــي 
الفيروس ال يمكن التهاون والتســـاهل 

بـــه، وعلينا أن نتكاتف جمعيًا إلى أخر 
لحظة النحســـاره وتعـــوُد الحياة على 
طبيعتهـــا كما في الســـابق، في الختام 
أدعـــوا هللا لـــي ولكـــم بالتوفيـــق وأن 
يحفظكم جميعًا من كل شـــٍر ومكروه 

ويحفظ هللا بالدنا وبالد المسلمين.
فيمـــا أكـــد ســـماحة ســـيد جميـــل بـــن 
محمد عضو المجلس األعلى للشؤون 
بتعليمـــات  االلتـــزام  أن  اإلســـالمية 
وتوجيهـــات الفريق الوطني لمكافحة 
الوطنـــي  والفريـــق  فيـــروس كورونـــا 
الطبي المعني بهذا األمر هو الحصانة 
انتشـــار  ومنـــع  لمواجهـــة  الوحيـــدة 
جائحة كورونا في المملكة، مشيرا إلى 
أن قواعد الشـــريعة اإلسالمية قدمت 
األهـــم على المهـــم وأن حفـــظ النفس 
تســـبق كافـــة الظـــروف والمناســـبات، 
فـــإذا كانت التجمعات في المناســـبات 
الدينيـــة تـــؤدي إلى اإلصابة وانتشـــار 
جائحـــة كورونا، فمن األولـــى تأجيلها 
إلى أن ينتهي هذا الظرف االستثنائي 

وتعود األمور إلى طبيعتها.

أن  محمـــد،  بـــن  جميـــل  ســـيد  ونـــوه 
االلتزام الذاتي هو المحور األساســـي 
في مواجهـــة هذا الفيروس وذلك من 
خـــالل االلتـــزام بالتعليمـــات الصحية 
التي تضمن الحد من اإلصابة، وتسهم 
فـــي دعم جهود مملكـــة البحرين التي 
واجهـــت هذه الجائحة منذ اكتشـــافها 
وعملـــت علـــى اتخـــاذ كافـــة التدابيـــر 
االحترازية والوقائية، فيجب مراعاة 
مصلحـــة المجتمـــع والوطن وســـالمة 
أبنائـــه فنحن جميعا في مركب واحد، 
مشـــيرا إلـــى وجـــود البدائـــل الحديثة 
لالحتفاء بالمناسبات الدينية ودورها 

في تحقيق الهدف والمبتغى.
وأشـــاد الســـيد محمـــد عبـــاس بلجيك 
العجـــم  مأتـــم  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
بالدعـــم  المجلـــس  وأعضـــاء  الكبيـــر 
لـــدن حضـــرة صاحـــب  مـــن  الســـخي 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظه 
هللا ورعـــاه لـــدور العبادة مـــن جوامع 
ومســـاجد ومآتم في مملكة البحرين، 
معربـــا فـــي الوقت ذاتـــه عـــن تقديره 
لـــوزارات الداخليـــة، العدل والشـــئون 
الصحـــة،  واألوقـــاف،  اإلســـالمية 
ومحافظة العاصمـــة، وإدارة األوقاف 
فـــي  جهودهـــم  نظيـــر  الجعفريـــة، 
تقديـــم الخدمات الالزمـــة للمواطنين 
والمقيميـــن في البحريـــن، بلد الحرية 

والتسامح.
وثمن بلجيك االشـــتراطات والمعايير 
التـــي أقرهـــا فريـــق البحريـــن الطبـــي 

لمكافحة جائحة كورونا والهادفة إلى 
تعزيز االجـــراءات االحترازية بالمآتم 
بحسب نظام اإلشارة الضوئية، وذلك 

خالل موسم عاشوراء لهذا العام.
واكـــد بلجيك، فـــي الوقـــت ذاته على 
اإلجـــراءات  بهـــذه  االلتـــزام  أهميـــة 
والتقيـــد بتعليمات الفريـــق الطبي بما 
يضمـــن موســـما خاليا من المشـــكالت 
االلتـــزام  هـــذا  أن  الصحية.مشـــيرا 
سيســـهم فـــي تحقيـــق موســـم آمـــن، 
وســـيعمل كذلـــك علـــى دعـــم الجهـــود 
الوطنيـــة لمكافحـــة جائحـــة كورونـــا، 
والتـــي اســـتطاعت تحقيـــق نجاحات 
واسعة حظيت بتقدير دولي كبير عبر 
عنه مدير عام منظمة الصحة العالمية 
خـــالل زيارتـــه مؤخـــرا إلـــى البحرين.
المواطنيـــن  كافـــة  بالتـــزام  مهيبـــا 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن 
المعمـــول  االحترازيـــة  باالجـــراءات 
بهـــا، باعتبـــار ذلـــك الســـبيل الرئيســـي 
لزوال هـــذه الغمة والعودة الى الحياة 

الطبيعية.
وأشـــار علـــي درويـــش رئيـــس مأتـــم 
أزمـــة  بدايـــة  ومنـــذ  أنـــه  خدارســـون 
جائحة كورونـــا نرى الجهـــود الجبارة 
الفريـــق  بهـــا  يقـــوم  التـــي  والعظيمـــة 
الوطنـــي الطبي من اجـــل الحفاظ عل 
صحة الجميع بمملكة البحرين، فنحن 
نؤكـــد على أهمية تطبيـــق االجراءات 
ســـالمة  علـــى  للمحافظـــة  وذلـــك 
المواطنيـــن والمقيميـــن، وللـــه الحمـــد 
فقد شـــهدت المملكة انخفاض واضح 
في عـــدد اإلصابات بفيـــروس كورونا 
وسوف نعمل جميعا من أجل القضاء 
عليـــه كليا وذلـــك بتعاوننـــا واالهتمام 
بتنفيـــذ توصيـــات الجهـــات المختصة 
بالصحـــة  ننعـــم  حتـــى  المملكـــة  فـــي 

والعافية.
وأضـــاف أن كال حســـب موقعـــة هـــو 
مســـؤول في المحافظـــة على الصحة 
والســـالمة، فالمآتـــم والمســـاجد هـــي 
العبـــادة ويتطلـــب منـــا الحفـــاظ  دور 
المصليـــن والمحتفيـــن  علـــى ســـالمة 
بالمناســـبات الدينيـــة وذلـــك بتحقيق 
التباعـــد االجتماعـــي ولبـــس كمامـــات 
الالزمـــة  التطعيمـــات  وأخـــذ  الوجـــه 
وذلك للوقاية من هذا المرض المعدي، 

متمنيا السالمة للجميع.
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