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أكـــد الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشـــد 
مــمــلــكــة  أن  ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزيــــــــر  ــــي  ــانـ ــ ــزيـ ــ الـ
الرئيس  فخامة  حكمة  فــي  تثق  البحرين 
ــذه الــمــرحــلــة  ــــدرة تــونــس عــلــى تـــجـــاوز هـ وقـ
البحرين  مملكة  احــتــرام  مــؤكــدا  الدقيقة، 
لــلــشــأن الــداخــلــي الــتــونــســي بــاعــتــبــاره أمــرا 
فيه، معربا  التدخل  سياديا ال يحق ألحد 
الشعب  مــع  البحرين  مملكة  تضامن  عــن 
الشقيقة  الــدول  ودعــوة  الشقيق،  التونسي 
تقديم  إلى  الدولي  والمجتمع  والصديقة 
كـــل الـــدعـــم لــلــقــيــادة الــتــونــســيــة فـــي هــذه 
الظروف الطارئة، معبرا عن تمنيات مملكة 
وشعبها  التونسية  للجمهورية  الــبــحــريــن 

الشقيق االستقرار والنماء.
جــــاء ذلــــك خــــال اســتــقــبــال الــرئــيــس 
قيس سعيد في القصر الرئاسي بالعاصمة 
بن  عبداللطيف  الــدكــتــور  أمــس  التونسية 
الخارجية  وزيــر  نقل  الــزيــانــي، حيث  راشــد 
تــحــيــات وتــقــديــر حــضــرة صــاحــب الجالة 

ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
الملكي  السمو  وصاحب  البحرين،  مملكة 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
فخامة  إلــى  الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
لفخامة  وتمنياتهما  الشقيقة،  التونسية 

ــة،  ــيــ ــافــ ــعــ ــة والــ ــحــ ــصــ ــور الــ ــ ــوفــ ــ ــــس مــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
األمن  الشقيق  وشعبها  تونس  ولجمهورية 

واالستقرار واالزدهار.
راشــد  بــن  الــدكــتــور عبداللطيف  ونــقــل 
الـــزيـــانـــي إلــــى فــخــامــة الــرئــيــس الــتــونــســي 
تأكيد جالة الملك المفدى بوقوف مملكة 

البحرين مع الشقيقة تونس ودعم جهودها 
واالقتصادية  السياسية  الــظــروف  لتجاوز 
والصحية التي تمر بها تونس، وصوال إلى 
تحقيق األمن واالستقرار واالزدهار للشعب 

التونسي الشقيق.
وكلف الرئيس التونسي وزير الخارجية 
الملك  جــالــة  إلـــى  تحياته  خــالــص  بنقل 
الـــمـــفـــدى، وتــمــنــيــاتــه لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مــعــربــا  واالزدهـــــــــار،  الــرفــعــة  دوام  وشــعــبــهــا 
المشرف  بــالــمــوقــف  اعـــتـــزازه  عــن  فخامته 
مساندة  بتأكيد  الــمــفــدى  الــمــلــك  لــجــالــة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــتــونــس فـــي الـــظـــروف 

الصعبة التي تمر بها.
ــــك  وذلـ ــارج،  ــ ــخـ ــ ــالـ ــ بـ ــن  ــيـ ــيـ ــسـ ــونـ ــتـ والـ رة 
بها  يقوم  التي  الرسمية  الــزيــارة  بمناسبة 

للجمهورية التونسية الشقيقة.

بــن عبداهلل  راشـــد  الشيخ  أول  الــفــريــق  أشـــاد 
مجال  في  تحقق  بما  الداخلية  وزيــر  خليفة  آل 
إسناد  قــرار  تطبيق  بداية  مع  المرورية  السامة 
الحوادث المرورية البسيطة إلى شركات التأمين 
واستخدام خدمة اإلباغ اإللكتروني عبر تطبيق 
eTraffic، مؤكدا أن وعي وتعاون المجتمع وتفهم 
ــداف ومــتــطــلــبــات الــمــشــروع، يــعــد أهــم  ــراده أهــ ــ أفـ
أسباب نجاحه، مثمنا ما يبديه سائقو المركبات 
اإلجــراءات  واتباعهم  الشأن  هذا  في  تجاوب  من 

المطلوبة.
ــر تــلــقــي الــــوزيــــر تـــقـــريـــرا مــن  ــ ــــك إثـ ــاء ذلـ ــ جـ
المرحلة  بشأن  للمرور  العامة  اإلدارة  عام  مدير 
الخدمة  وإطــاق هذه  القرار  األولــى من تطبيق 
اإللكترونية وانعكاساتها اإليجابية على تحقيق 
نسبة  أن  الــتــقــريــر  بــيــن  إذ  الـــمـــروريـــة،  الــســيــولــة 
التعامل عبر هذه الخدمة اإللكترونية الجديدة 
بــلــغــت أكـــثـــر مـــن 40% مـــن الــــحــــوادث الـــمـــروريـــة 
الــبــســيــطــة، األمـــر الـــذي يعكس مــســتــوى الــوعــي 
عــنــه من  عــبــروا  ومـــا  الــطــريــق  لـــدى مستخدمي 
انطباعات إيجابية تعكس أهمية المشروع ودوره 
االزدحــام  وتقليل  المرورية  السامة  تحقيق  في 

وتوفير الوقت والجهد الازمين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز عملية التوعية 
ــراءات الــجــديــدة  لـــدى ســائــقــي الــمــركــبــات بــــاإلجــ

ــوع الـــحـــوادث الــمــروريــة  ــــازم اتــبــاعــهــا عــنــد وقــ الـ
البسيطة والوصول إلى كل شرائح المجتمع من 
مواطنين ومقيمين لتحقيق األهداف المنشودة 
فيه  لما  المرورية  السامة  وتعزيز  المشروع  من 

صالح الجميع.
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إنجازاتها  تحقيق  البحرين  واصلت 
ــا  فـــي مـــجـــال الـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس كـــورونـ
الــمــمــلــكــة فــي  إذ جــــــاءت  ــد-19«؛  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ »كـ
المرتبة الثانية عالميا بعد دولة اإلمارات 
بالنسبة  التطعيم  في  المتحدة  العربية 

إلى عدد السكان.
واحــتــلــت اإلمــــــارات الــعــربــيــة صـــدارة 
سكانها  مــن   %72.1 تطعيم  مــع  الترتيب 
حــتــى أمـــــس، فــيــمــا كـــانـــت الــبــحــريــن في 
 ،%62.6 تــطــعــيــم  مـــع  الـــثـــانـــيـــة،  الــمــرتــبــة 

بحسب موقع ourworldindata العالمي.
أن حصول  البداية  العلماء في  وقدر 
لقاحات  على  السكان  مــن   %70 إلــى   %60
ســيــكــون الــنــســبــة الــضــروريــة لــلــوصــل إلــى 
مناعة القطيع ضد فيروس كورونا، وهي 
النسبة التي تمت مراجعتها صعودا منذ 
بداية العام؛ وتم رفعها إلى 80% إلى %85 

مؤخرا.
ونظرا إلى أن متغير دلتا من فيروس 
كـــورونـــا يــولــد قــلــقــا جـــديـــدا، فــقــد أصــبــح 
ــامـــل أكــثــر  ــكـ ــاق نـــحـــو الــتــطــعــيــم الـ ــبـ الـــسـ
ــتـــان عــربــيــتــان في  إلــحــاحــا، إذ بــاتــت دولـ

طليعة السباق.
ــا بــعــض  ــرغــــم مــــن تـــصـــدرهـ وعـــلـــى الــ
الثالثة  المرتبة  إسرائيل  احتلت  الوقت، 
فيما  كـــامـــل،  بــشــكــل   %62.4 تــطــعــيــم  بــعــد 
كـــانـــت الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة فـــي الــمــرتــبــة 

بقليل   %58 من  أكثر  تطعيم  مع  الرابعة 
ــن انـــطـــاقـــتـــهـــا الــمــبــكــرة  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
وقت  في  الطارئ  بالتطعيم  إذنا  ومنحها 

أبكر من باقي الدول.
في  المتحدة  الــواليــات  فشلت  فيما 
البالغة  التطعيم  مــن  أهــدافــهــا  تحقيق 
أنها  كــمــا  أغــســطــس،  بــدايــة  بــحــلــول   %70
من   %49.8 تطعيم  فــي  ســـوى  تــنــجــح  لــم 
عليها  تفوقت  كما  كــامــل،  بشكل  السكان 
كبيرة  متأخرة بصورة  بــدأت  أوروبــيــة  دول 

مثل ألمانيا.
ــانـــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن قـــد بـــدأت  وكـ
ديسمبر  فــي  للتطعيم  الوطنية  الحملة 
الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  أن  كــمــا   ،2020
قلص فترة الحصول على الجرعة الثالثة 
لفيروس  المضاد  اللقاح  مــن  )الــمــعــززة( 
إلــى شهر واحــد بــدال من 3 أشهر،  كورونا 
للحصول  التسجيل  إلـــى  الــســكــان  ــا  ودعــ

على اللقاح.
عليهم  تنطبق  مــن  كــل  الفريق  ودعــا 
الثالثة  الــجــرعــة  الــحــصــول عــلــى  شـــروط 
اإللكتروني  التطبيق  عبر  التسجيل  إلى 

أو موقع وزارة الصحة.
اللون  الباد على  الفريق وضع  وقرر 
تحصين  من  االنتهاء  حين  إلــى  األصفر 
80% مــن فــئــة 40 عــامــا فــمــا فــــوق، وذلــك 

تحسبا النتشار سالة دلتا المتحورة.

الوطنية  الناقلة   - الخليج  طيران  أعــادت 
لمملكة البحرين - رحاتها المزدوجة اليومية 
لــنــدن هــيــثــرو تماشيًا  إلـــى مــطــار  لــلــمــســافــريــن 
مـــع الـــقـــرار األخـــيـــر الــــذي اتــخــذتــه الــســلــطــات 
البريطانية بإضافة مملكة البحرين إلى قائمة 
الــلــون الــبــرتــقــالــي )الــكــهــرمــانــي( الــخــاصــة بهم 

اعتباًرا من 8 أغسطس.
التنفيذي  الــرئــيــس  بــأعــمــال  الــقــائــم  ــال  وقـ
عبدالحميد  ولــيــد  القبطان  الخليج  لــطــيــران 
العلوي إنه بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها 
كورونا  فيروس  لمكافحة  الوطني  العمل  فريق 
الحمراء  القائمة  من  البحرين  مملكة  انتقلت 

إلى قائمة اللون البرتقالي للمملكة المتحدة. 
هذا القرار يعني أن المواطنين والمقيمين 
فــي الــبــحــريــن ســيــكــونــون قــادريــن عــلــى الحجر 
الصحي في مكان إقامتهم الذي يختارونه مدة 
المؤسسي  الصحي  الحجر  مــن  بـــداًل  أيـــام   10
وأشار  للدول.  الحمراء  القائمة  من  للقادمين 
إلى  للشركة  التنفيذي  الرئيس  بأعمال  القائم 
تــعــد إحـــدى وجــهــات طــيــران الخليج  لــنــدن  أن 
الــرئــيــســيــة فـــي غــــرب أوروبــــــــا، وتـــربـــط طــيــران 

الخليج بين المملكتين منذ عام 1970.

ــعــــت شـــركـــة الـــبـــحـــريـــن لــاســتــثــمــار  ــ وّق
العقارية لصندوق  الذراع  )إدامة(،  العقاري 
»شركة  البحرين  لمملكة  الــســيــادي  الــثــروة 
مــمــتــلــكــات الــبــحــريــن الـــقـــابـــضـــة«، اتــفــاقــيــة 
شراكة مع فنادق ماينور، المالك والمشغل 
الــفــنــادق،  قــطــاع  فــي  الــعــالــمــي  والمستثمر 
لتطوير فندقين فاخرين في باج الجزائر، 
ومـــن الــمــقــرر افــتــتــاح فــنــدق أفــانــي وفــنــدق 
أول  وســيــشــّكــان   ،2024 ــام  عــ فـــي  تــيــفــولــي 
مرافق للضيافة في المنطقة التي تخضع 

حاليا لعملية تجديد شامل. 
إدامة  إدارة شركة  ورئيس مجلس  وقال 
ــة تـــرحـــب بــهــذه  ــ ــ ــالـــد الـــرمـــيـــحـــي إن إدامـ خـ
لتشييد  الرائدة  ماينور  فنادق  مع  الشراكة 
مرحلة  تمثل  والتي  الجديدين،  الفندقين 
مهمة ضمن مسيرة تحقيق األهداف الكلّية 

الــطــمــوحــة لــتــطــويــر الــمــخــطــط الــرئــيــســي 
لباج الجزائر. 

وأضــــــــــــاف أنــــــــه ســــيــــكــــون لـــلـــفـــنـــدقـــيـــن 
السياحة  جــذب  فــي  حيوي  دور  الجديدين 
ـــى مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الــجــنــوبــي الــغــربــي  إلـ
من  فريدة  تجربة  سيقدمان  كما  للمملكة، 
والــزوار  المحلي  المجتمع  من  لكل  نوعها 
ــــواء. مـــن جــانــبــه قـــال مــؤســس  عــلــى حـــٍد سـ
شركة ماينور الدولّية ورئيس مجلس إدارتها 
إلى  ماينور  فنادق  دخــول  إن  هاينكي  وليام 
رئــيــســيــة من  أهــمــيــة  يــعــتــبــر ذا  الــبــحــريــن 
للمجموعة،مشيرا  االستراتيجية  الناحية 
بـــبـــنـــى تــحــتــيــة  تــتــمــتــع  الــمــمــلــكــة  إلـــــى أن 

وخدمات فائقة الجودة.
ص3 أخبار البحرين

ص3 أخبار البحرين

ص3 أخبار البحرين

وزير الداخلية ي�شيد بوعي المجتمع وتعاون الأفراد

التاأمني �شركات  اإىل  الب�شيطة  احلوادث  اإ�شناد  فـي  زيادة   %40

} وزير الداخلية.

} عقب توقيع االتفاقية.

} جالة الملك.

} الرئيس التونسي خال استقباله وزير الخارجية.

المل��ك يتب��ادل الت�ه��ان�ي م�ع رئي���س 

الغريفي وال�شيد  الإ�شامية«  »ال�شوؤون 

عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  تلقى 
الشيخ  مــن  تهنئة  برقيتي  المفدى  الــبــاد  عاهل  خليفة  آل 
عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس 
األعــلــى لــلــشــؤون اإلســامــيــة ومـــن ســمــاحــة الــســيــد عــبــداهلل 

الغريفي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
المفدى  الملك  لجالة  السامي  المقام  إلــى  رفعا  وقــد 
المباركة،  المناسبة  بــهــذه  واألمــنــيــات  التهاني  آيـــات  أســمــى 
معبرْين عن خالص الفخر واالعتزاز بمسيرة الخير والتقدم 
والــنــمــاء الــتــي يــقــودهــا جــالــة الــمــلــك الــمــفــدى بــكــل حكمة 
شعب  وتطلعات  ألمــانــي  تحقيقا  العزيز  بلدنا  فــي  واقــتــدار 

البحرين الوفي.
ــد بــعــث حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك الــمــفــدى  وقــ
برقيتي شكر جوابيتين إلى رئيس المجلس األعلى للشؤون 
اإلسامية وسماحة السيد عبداهلل الغريفي، أعرب فيهما عن 
بمناسبة  الطيبة  وتمنياتهما  تهانيهما  على  وتقديره  شكره 

السنة الهجرية الجديدة.

ص2 أخبار البحرين

ص3 أخبار البحرين

البحرين الثانية عالميا في التطعيم
62.6% مـن �شـكـــان البحـريـن مــــوقــع عـالـمـــي ي�شجـــل حت�شـيــن 



ــه يـــوســـف  ــ ــن مـــحـــمـــد طــ ــ ـ ــمَّ ــ ثـ
رئيس مأتم الزهراء جهود الفريق 
الوطني الطبي لمكافحة فيروس 
ــتــــزام  ــدًا ضــــــــرورة الــ ــ ــؤكـ ــ ــا، مـ ــ ــرونـ ــ كـ
الـــجـــمـــيـــع بـــالـــقـــوانـــيـــن الــــصــــادرة 
لتنظيم موسم عاشوراء، والتقيد 
الفريق  عن  الصادرة  بالتعليمات 
الــطــبــي مـــن أجـــل ضــمــان ســامــة 
المواطنين، داعيا المواطنين إلى 
أجـــل سامتهم  مـــن  بــهــا  الــتــقــيــد 

وسامة المجتمع.
 وقد أكد سلمان راشد العرادي 
رئيس مأتم الحاج راشد العرادي 
بالقوانين  الجميع  التزام  أهمية 
ــة الـــصـــحـــيـــة الــــصــــادرة  ــمــ ــظــ واألنــ
ــنــــي الــطــبــي  ــريــــق الــــوطــ ــفــ ــن الــ ــ عـ
إلى  مشيرا  الجعفرية،  واألوقــاف 
سيضمن  بالتعليمات  االلتزام  أن 
صحة اإلنسان وسامته، فالهدف 
هـــو الـــوصـــول إلــــى إحـــيـــاء مــوســم 
في  صحيا  آمـــن  بشكل  عـــاشـــوراء 

ظل تحديات فيروس كوفيد-19.
فيما أكد رئيس مجلس إدارة 
عيسى  د.  الـــهـــادي  ــام  ــ اإلمــ مـــأتـــم 
مكي أهمية بذل الجهود لتطبيق 
توجيهات الفريق الوطني الطبي، 
الـــهـــادي  مــبــيــنــًا أن مـــأتـــم اإلمــــــام 
ــلـــى تــطــبــيــق  ــيـــكـــون حـــريـــصـــا عـ سـ
جــمــيــع اإلجــــــــراءات الـــتـــي تــهــدف 
إلى الحفاظ على صحة وسامة 
ضــرورة  على  مشددًا  المواطنين، 
االلـــــتـــــزام بـــهـــا مــــن أجـــــل تــجــنــب 
وال  كوفيد-19،  بفيروس  اإلصابة 
بد  وال  الــفــيــروس خطر  أن  سيما 
وااللتزام  باإلجراءات  التقيد  من 
لضمان  الــكــمــام  ولــبــس  بالتباعد 

السامة.
وقال أحمد عبدالرضا رئيس 
إن  الــديــر  الــغــربــي بمنطقة  مــأتــم 
مــوســم عــاشــوراء هــذا الــعــام يأتي 
ــاع صــحــيــة تتطلب  ــ فـــي ظـــل أوضـ
االحترازية  بــاإلجــراءات  االلــتــزام 
في  الــوطــنــيــة  للجهود  اســتــكــمــاال 
ــيــــد-19،  ــــروس كــــوفــ ــيـ ــ مــــواجــــهــــة فـ
الحسينية  المآتم  أن  إلى  مشيرًا 
محرم  مــن  يــوم  أول  منذ  ستعمل 
حتى انتهاء الموسم على تنظيم 
وتسهيل وخدمة المعزين وضمان 

سامتهم.
 فــيــمــا اعــتــبــر الــســيــد هـــادي 
رئــيــس مأتم  أســعــد  هــاشــم  السيد 
عــلــى  الـــحـــفـــاظ  أن  الــــــــدار  ــيـــن  عـ
ــة هــــو واجــــب  ــســــامــ الـــصـــحـــة والــ
ــدًا أهــمــيــة  ــؤكــ ــي، مــ ــنــ شـــرعـــي ووطــ
ــتــــزام بـــاالحـــتـــرازات الــطــبــيــة،  االلــ
الصحية  بــاالشــتــراطــات  والتقيد 
في  الشعائر  إقــامــة  تضمن  الــتــي 
أجــــــــواء آمــــنــــة، وهـــــي دلـــيـــل عــلــى 
حرص وحكمة الجهات المسئولة 
التي تضع مصلحة المواطن في 

المرتبة األولى دائما.
ــر  ــاهــ ــه أشـــــــــــاد مــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ
ــأتـــم  ــــس مـ ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ الــــعــــريــــض نـ
ــريــــض بـــالـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة  ــعــ الــ
بقيادة  الوطني  البحرين  لفريق 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
لـــتـــأمـــيـــن الـــحـــمـــايـــة لــلــمــجــتــمــع، 
الــطــبــي  ــادر  ــكــ الــ ــهـــود  ــيـــن أن جـ وبـ
تستحق  مخلصة  جـــهـــودًا  تعتبر 
ــنـــي  ــــب الـــديـ ــواجـ ــ ــالـ ــ ــر، فـ ــديــ ــقــ ــتــ الــ
مؤكدا  الــفــرد،  بمسؤولية  مرتبط 
مجتمع  البحريني  المجتمع  أن 
الجهود  جميع  تكاتفت  وقــد  واٍع، 
واللجنة  الجعفرية  األوقـــاف  فــي 
الوطنية والمآتم من أجل تأمين 

السامة خال موسم عاشوراء.
العضو  الــســراج  وأشــار عباس 
السابق بإدارة األوقاف الجعفرية 
ــراءات  ــ ــاإلجــ ــ بــ ــزام  ــ ــتــ ــ االلــ أن  ــى  ــ إلــ
ــًا  ـــبــ ــاره واجـ ــبــ ــتــ ــاعــ االحـــــتـــــرازيـــــة بــ
أرقام  انخفاض  في  يسهم  وطنيًا 
اإلصـــــابـــــات بـــالـــفـــيـــروس، مــنــوهــا 
بــوعــي الــشــعــب والــتــزامــه وهـــو ما 
نصبو إليه جميعا، مؤكدا حرص 
اتخاذ كل اإلجراءات  المأتم على 
الــكــفــيــلــة بـــعـــدم تــعــريــض ســامــة 
المواطنين والمقيمين ألي خطر 

وذلك من خال تعاون الجميع.
رئيس  الكليتي  وأعرب صاح 
مأتم الكليتي عن تمنياته ودعواته 
القدير  الــعــلــي  الــمــولــى  يبعد  أن 
البحرين  مملكة  عــن  مــكــروه  كــل 
وشــعــبــهــا الـــوفـــي. وأكـــد اتــخــاذ كل 
ــــي تـــتـــمـــاشـــى  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ االحـ
والوطنية  االحــتــرازيــة  والــقــرارات 
فــي هـــذا الــشــأن، حــيــث تــم إعـــداد 
بــرنــامــج مــتــكــامــل وتــجــهــيــز فريق 
عمل في المأتم لمتابعة استقبال 
كل  تنفيذ  مــن  والــتــأكــد  المعزين 
اإلجــــــراءات الــوقــائــيــة، حــتــى يتم 
االحتفاء بمناسبة ذكرى عاشوراء 

بدون ما يعكر صفوها.
كــــمــــا أثـــــنـــــى مـــحـــمـــد حــســن 
الـــعـــســـبـــول رئـــيـــس مـــأتـــم إســـكـــان 
ــى قـــــــرارات  ــلـ ــي عـ ــالـ ــمـ ــشـ ــرة الـ ــتــ ســ
ــأن اعــتــمــاد  ــشـ الـــفـــريـــق الـــطـــبـــي بـ
لتطبيق  الضوئية  اإلشـــارة  نظام 
لموسم  ــتـــرازيـــة  االحـ اإلجـــــــراءات 
ــددًا عــلــى أهــمــيــة  ــشــ ــوراء، مــ ــ ــاشـ ــ عـ
ــات  ــ ــراطــ ــ ــتــ ــ االلــــــــتــــــــزام بــــكــــل االشــ
المعلنة  التنظيمية  والــمــعــايــيــر 
يتسنى  عــــاشــــوراء حــتــى  لــمــوســم 
بمظهر  الشعائر  إقــامــة  للجميع 
حضاري يليق بمجتمع البحرين 

الواعي.
رئيس  المنصور  وأشاد خليل 
مـــأتـــم مـــــدن بــمــنــطــقــة الــمــنــامــة 
ــرارات الــتــنــظــيــمــيــة فـــي ظل  ــقـ ــالـ بـ

ــق الــــوطــــنــــي  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ تــــوجــــيــــهــــات الـ
الطبي للتصدي لفيروس كورونا، 
ــداد  ـــادة أعــ ــ ــدم زيـ الـــتـــي تــضــمــن عــ
اإلصـــابـــات، والــتــي كــان لها الــدور 
والحد  األزمــة  احتواء  في  الكبير 
مــن آثــارهــا بــنــجــاح كــبــيــر، مشيرًا 
الــمــأتــم خال  الــتــزام  أهمية  إلــى 
ــم عــــــاشــــــوراء بــــــاإلجــــــراءات  ــوســ مــ
والــصــادرة  المطلوبة  االحــتــرازيــة 

عن الجهات المعنية.
الــحــاج مرتضى  ثــّمــن  بــــدوره 
الــحــلــواجــي رئــيــس مــأتــم بـــن زبــر 
للتصدي  الوطني  الفريق  جهود 
بقرارات  مشيدا  كورونا،  لفيروس 
مــتــوازنــة بين  كــانــت  الــتــي  الفريق 
والحفاظ  عاشوراء  موسم  إحياء 
ــة، حـــيـــث الـــســـمـــاح  عـــلـــى الــــصــــحــ
لــلــمــســتــمــعــيــن بــــدخــــول الـــمـــأتـــم 
المأتم  العزاء في محيط  وإقامة 
وبالنسبة  المأتم  بحسب مساحة 
إلــــــــى الــــمــــنــــاســــبــــة، مــــــع اتــــخــــاذ 
المتعارف  الصحية  االحـــتـــرازات 
ــي  ــنـ ــوطـ ــلـــيـــهـــا مـــــن الــــفــــريــــق الـ عـ

لمكافحة كورونا.
كـــــمـــــا قـــــــــال جــــعــــفــــر مـــــيـــــرزا 
بوعقلين  مــأتــم  رئــيــس  الــنــظــيــف 
بتنفيذ  ملتزمة  المأتم  إدارة  إن 
الطبي  الوطني  الفريق  توصيات 
التي  كــورونــا،  لفيروس  للتصدي 
الفيروس  انتقال  إلى عدم  تهدف 
بين المواطنين، وذلك من خال 
الوقائية  الــتــدابــيــر  بكل  االلــتــزام 

الوجه  كمامات  لبس  تشمل  التي 
والــســمــاح  المعقمات  واســتــخــدام 
فقط  والمتعافين  للمتطعمين 
بالدخول، وفق العدد المسموح به 

مع تحقيق التباعد االجتماعي.
عمران  عبدالنبي  أشــاد  فيما 
رئيس مأتم الحورة بوعي وثقافة 
التزامه  ومدى  البحريني  الشعب 
بكل اإلجــراءات الوقائية التي تم 
الصحة  عــلــى  لــلــحــفــاظ  وضــعــهــا 
ــا نــصــبــو إلــيــه  ــو مـ والـــســـامـــة، وهــ
ــًا، مـــــؤكـــــدًا حــــــرص مــأتــم  ــعـ ــيـ ــمـ جـ
الحورة على اتخاذ كل اإلجراءات 
الــكــفــيــلــة بـــعـــدم تــعــريــض ســامــة 
ــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن ألي  ــنـ الـــمـــواطـ
خـــطـــر، وذلـــــك مـــن خــــال تــعــاون 

الجميع.
وأكـــــــد عـــلـــي مـــحـــفـــوظ شــبــر 

ــرقـــي  ــلــــي الـــشـ رئــــيــــس مــــأتــــم تــــوبــ
ــة  وســــامــ الــــعــــامــــة  ــة  الــــصــــحــ أن 
رئيسية  أولوية  تمثل  المواطنين 
عــنــهــا مهما  الــتــغــاضــي  يــمــكــن  ال 
المسؤولية  وتقع  الظروف،  كانت 
أهمية  إلى  مشيرًا  الجميع،  على 
يقرها  الــتــي  بــالــضــوابــط  التقيد 
والجهات  الطبي  الوطني  الفريق 
عــاشــوراء  مــوســم  خـــال  المعنية 
الموسم وتفادي اإلصابة  إلنجاح 

فيروس كورونا.
عــــاشــــوراء  مــــوســــم  إن  وقـــــــال 
يتطلب منا جميعًا أن نكون على 
قدر من المسؤولية الوطنية، من 
ــة الــمــجــتــمــع، األمــــر  ــل ســـامـ ــ أجـ
اتباع كل اإلجراءات  يلزمنا  الذي 
ــة والــتــعــلــيــمــات الــتــي  ــرازيــ ــتــ االحــ
ــة، مـــــشـــــددًا عــلــى  ــ ــدولــ ــ أقــــرتــــهــــا الــ

ــرورة االلـــتـــزام وعــــدم الــتــهــاون  ــ ضـ
والــتــراخــي فــي تنفيذ اإلجـــراءات 
االحــــتــــرازيــــة والـــوقـــائـــيـــة، وذلــــك 
ــلـــى مــــا تــــم تــحــقــيــقــه  حـــفـــاظـــًا عـ
الصحية  ــاع  ــ األوضـ اســتــقــرار  مــن 

وانخفاض نسبة الوفيات.
وأعــــــــــــــرب مــــحــــمــــد مـــنـــصـــور 
ــيـــس جــمــعــيــة ســتــرة  إضــــرابــــوه رئـ
الـــحـــســـيـــنـــيـــة عــــــن بـــــالـــــغ شـــكـــره 
وتقديره لحضرة صاحب الجالة 
لتوجيهات  المفدى  الباد  عاهل 
جالته التي من خالها أصبحت 
أوائل الدول  مملكة البحرين من 
ــا عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع  ــهـ فــــي قـــدرتـ
الــمــخــاطــر ومــواجــهــة الــتــحــديــات 
والتصدي لجائحة كورونا بفضل 
الــبــرامــج والــخــطــط االســتــبــاقــيــة 

لمثل هذه الظروف.

وأثــنــى محمد اضــرابــوه على 
برئاسة  للحكومة  البارزة  الجهود 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
الــوزراء من اهتمام باتخاذ  رئيس 
إلى  الهادفة  االحترازية  التدابير 
كورونا  فيروس  انتشار  من  الحد 
كل  لــدى  العامة  السامة  وتعزيز 
المواطنين والمقيمين، ومتابعته 
المعمول  لــإجــراءات  المستمرة 
بــهــا بــمــا أســهــم فــي مــواجــهــة هــذه 
األزمة والسيطرة عليها بإذن اهلل.
فيما أكد علي درويــش رئيس 
الــصــحــة  أن  رســـــــون  خــــــدا  ــم  ــأتــ مــ
العامة وسامة المواطنين تمثل 
أولوية رئيسية ال يمكن التغاضي 
وتقع  الظروف،  كانت  مهما  عنها 
مشيرًا  الجميع،  على  المسؤولية 
إلــــى أهــمــيــة الــتــقــيــد بــالــضــوابــط 

ــق الــوطــنــي  ــريـ ــفـ الـــتـــي يـــقـــرهـــا الـ
خال  المعنية  والــجــهــات  الطبي 
الموسم  إلنجاح  عــاشــوراء  موسم 

وتفادي اإلصابة فيروس كورونا.
وقال علي حمزة نائب رئيس 
مــأتــم الـــحـــرز إن مــوســم عــاشــوراء 
يتطلب منا جميعًا أن نكون على 
من  الوطنية  المسؤولية  من  قدر 
ــة الــمــجــتــمــع، األمــــر  ــل ســـامـ ــ أجـ
اتباع كل اإلجراءات  يلزمنا  الذي 
ــة والــتــعــلــيــمــات الــتــي  ــرازيــ ــتــ االحــ
ــة، مـــــشـــــددًا عــلــى  ــ ــدولــ ــ أقــــرتــــهــــا الــ
ــرورة االلـــتـــزام وعــــدم الــتــهــاون  ــ ضـ
والــتــراخــي فــي تنفيذ اإلجـــراءات 
االحــــتــــرازيــــة والـــوقـــائـــيـــة، وذلــــك 
ــلـــى مــــا تــــم تــحــقــيــقــه  حـــفـــاظـــًا عـ
الصحية  ــاع  ــ األوضـ اســتــقــرار  مــن 

وانخفاض نسبة الوفيات.  
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استقبل رئيس األوقاف الجعفرية يوسف بن 
صــالــح الــصــالــح فــي مقر اإلدارة عـــددا مــن رؤســاء 
مآتم منطقة المنامة في إطار التنسيق المستمر 
مع المآتم والحسينيات استعدادا لموسم عاشوراء.
يــوســف بن  الجعفرية  األوقــــاف  رئــيــس  وثــمــن 
صـــالـــح الـــصـــالـــح الــتــوجــيــهــات الـــدائـــمـــة لــحــضــرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى، وصــاحــب الــســمــو الملكي 
العهد  ــي  ولـ آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر 
الــوزراء، باالهتمام برعاية الشعائر  رئيس مجلس 
دليل  وخــيــر  عــاشــوراء،  مــوســم  سيما  وال  الدينية، 
مـــا تــقــدمــه أجـــهـــزة الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا األمــنــيــة 
إلحياء  محدود  ال  دعم  من  والخدمية  والصحية 

هذه المناسبة العزيزة.
ونوه رئيس األوقاف الجعفرية بجهود الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-
من  تحقق  ومــا  كــورونــا،  جائحة  مواجهة  فــي   )19
ــذا الــصــعــيــد، مــنــوهــًا إلــى  ــازات كــبــيــرة عــلــى هـ إنـــجـ
ضرورة االلتزام بكل اإلجراءات االحترازية الازمة 

إلحياء موسم عاشوراء.

ــع رؤســــــاء مـــآتـــم الــمــنــامــة  وبـــحـــث الـــصـــالـــح مـ
ــوراء فــيــمــا يتعلق  ــاشــ ــاء مـــوســـم عــ ــيـ إجـــــــراءات إحـ
وتطبيق  الــعــزاء  ومــواكــب  الحسينية  بالمجالس 
الضوابط االحترازية، منوهًا بالتنسيق المتواصل 
بــيــن اإلدارة والــمــآتــم والــجــهــات  الــجــهــود  وتــكــاتــف 
إلقامة  األجـــواء  يهيئ  مــا  الــعــاقــة،  ذات  الرسمية 

الشعائر الحسينية على النحو األفضل.
من جانبهم أعرب رؤساء المآتم والحسينيات 
بكل  والــتــزامــهــم  ثقتهم  عــن  المنامة  منطقة  فــي 
الوطني  الفريق  قررها  التي  الصحية  اإلجـــراءات 
الطبي والجهات المختصة إلحياء موسم عاشوراء 
بــصــحــة وأمــــــــان، حـــيـــث تـــهـــدف هـــــذه اإلجــــــــراءات 
والــــضــــوابــــط إلـــــى تــحــقــيــق الـــمـــقـــاصـــد الــديــنــيــة 
والوطنية في حفظ وسامة الجميع. وأكد رؤساء 
الــذي  بــالــدور الكبير  الــمــآتــم االعـــتـــزاز والــتــقــديــر 
تنهض به الكوادر الطبية وكل الجهات المختصة 
األمر  الجميع،  وسامة  صحة  على  الحفاظ  في 
الذي يتطلب المواصلة في الحفاظ على السامة 
ــــك بــاتــبــاع كـــل الــتــعــلــيــمــات  والــصــحــة الــعــامــة وذلـ

واإلرشادات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي. 

م�آت���م ر�ؤ�س����ء  م���ن  ي�س�ت�ق����بل ع����ددا  الج��ع��ف����رية  الأ�ق����ف  رئي�����س 

منطق���ة المن�م���ة �ين���وه بتك�ت���ف الجه���ود الر�س���مية �الأهلي���ة لإحي����ء المو�س���م
ر�ؤ�شاء ماآتم المنامة: تطبيق كل االإجراءات االحترازية ال�شادرة عن الفريق الوطني خالل اإحياء مو�شم عا�شوراء

ــرب مــجــلــس الـــشـــورى  ــ أعـ
عـــــــــن خــــــــالــــــــص الـــــتـــــهـــــانـــــي 
السامي  للمقام  والتبريكات 
لـــحـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
ــد بـــــن عــيــســى  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــ
ــبـــاد  الـ ــاهــــل  عــ خـــلـــيـــفـــة،  آل 
ــاحـــب الــســمــو  الـــمـــفـــدى، وصـ
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
رئيس مجلس الوزراء، وشعب 
واألمتين  الــعــزيــز،  البحرين 

العربية واإلسامية بمناسبة 
حــــــلــــــول الـــــــعـــــــام الــــهــــجــــري 
الــجــديــد، داعــًيــا الــمــولــى عّز 
يــكــون عــاًمــا هجرًيا  وجــل أن 
ــــا بـــالـــســـام  ــًئ ــلــــيــ ــًدا مــ ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
والـــــــوئـــــــام والــــتــــعــــايــــش بــيــن 
واألديــان،  المذاهب  مختلف 
وتمضي فيه مملكة البحرين 
النماء  من  المزيد  لتحقيق 
واالزدهــــــــار فـــي ظـــل الــقــيــادة 
الــحــكــيــمــة لـــجـــالـــة الــمــلــك 

المفدى.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أشـــاد 
مــجــلــس الــــشــــورى بــالــجــهــود 
التي  المخلصة  والــعــطــاءات 
تـــبـــذلـــهـــا الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
لفيروس كورونا )كوفيد 19(، 
وما يقوم به الفريق الوطني 
للجائحة  للتصدي  الــطــبــي 
من عمل متواصل ودؤوب من 
أجـــل صــحــة وســامــة جميع 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن، 

داعًيا المجلس الجميع إلى 
االلتزام بتعليمات وتوجيهات 
الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الـــطـــبـــي، 
المسؤولية  بــــروح  والــتــحــلــي 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وخـــصـــوًصـــا 
خـــــال إحــــيــــاء الــمــنــاســبــات 
الدينية في شهر محرم، وبما 
يؤكد أن المجتمع البحريني 
التقيد  لــضــرورة  ومـــدرٍك  واٍع 
بــالــتــدابــيــر االحـــتـــرازيـــة في 

التصدي للجائحة.

مجل�س ال�سورى يهنئ القي�دة الحكيمة ��سعب البحرين ب�لع�م الهجري

�يثمن توجيه�ت الفريق الوطني الطبي لإحي�ء المن��سب�ت الدينية

} رئي�س م�آتم الزهراء.

} ن�ئب رئي�س م�آتم العري�س.

} رئي�س جمعية �سترة الح�سينية.

} رئي�س م�آتم بن زبر.} رئي�س م�آتم الح�ج را�سد العرادي.

} ع�سو �سابق لالوقاف الجعفرية.

} رئي�س ماآتم الإمام الهادي.} رئي�س م�آتم ا�سك�ن �سترة ال�سم�لي.

} رئي�س ماآتم بوعقلين.} رئي�س ماآتم الحورة.

} ن�ئب رئي�س م�آتم الحرز.

} رئي�س ماآتم الكليتي. } رئي�س م�آتم مدن.

} رئي�س ماآتم توبلي.

} رئي�س م�آتم الغربي.

} رئي�س ماآتم عين الدار.

} تطبيق الإجراءات الحترازية في الماآتم - ت�سوير عبدالأمير: ال�سالطنة.

ر�ؤ�س�ء الم�آتم يوؤكد�ن الموا�سلة في تنفيذ الإجراءات الحترازية خالل ع��سوراء

} رئي�س ماآتم خدا ر�سون.
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أشاد النائب غازي فيصل آل رحمة، عضو مجلس 
للتنمية  البحرين  معهد  أمناء  النواب عضو مجلس 
السياسية، بما يوليه حضرة صاحب الجاللة الملك 
المفدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد 
من رعاية خاصة للشباب في مسيرة البناء والتنمية 
المعتمدة  التنموية  الدولة  وتمكينهم، ضمن سياسة 

ألبناء الوطن في مختلف القطاعات.
إلـــى مــا ورد فــي خطاب  الــنــائــب آل رحــمــة  ونــــّوه 
جاللة الملك، خالل افتتاح دور االنعقاد الثالث من 
جاللته  فيه  أكــد  الــذي  الخامس،  التشريعي  الفصل 
إلــى جانب  وطــنــيــة،  كــأولــويــة  الــشــبــاب  تمكين  أهمية 
طاقات  يدعم  صــنــدوق  بإنشاء  السامية  التوجيهات 
وطــمــوحــات وابـــتـــكـــارات الــشــبــاب الــبــحــريــنــي إلنــشــاء 

وتملك األعمال والشركات.
جاء ذلك في ختام المرحلة الثانية من برنامج 
»رهـــــان الــمــســتــقــبــل«، الــــذي نــظــمــه مــعــهــد الــبــحــريــن 
العمرية  الــفــئــة  ضــمــن  للشباب  السياسية  للتنمية 
مــن 18-29 عــاًمــا، يـــوم األحـــد 8 أغــســطــس الــجــاري، 
والذي تضمن مجموعة من الحوارات التفاعلية بين 
المسؤولين وصناع القرار والشباب المشاركين، بهدف 
تعزيز روح االنتماء والوالء وتعزيز قيم المواطنة بين 

الشباب.
استعرض  البرنامج،  مــن  األخــيــر  اللقاء  وخــالل 
ــواب وآلــيــات  ــنـ الــنــائــب آل رحــمــة وظـــائـــف مــجــلــس الـ
آليات  ضمن  والرقابة  التشريع  في  المتمثلة  عمله، 
ـــم الــمــســيــرة  ــي دعـ ــة ومــــحــــددة تــســهــم فـ ــحـ عــمــل واضـ
في  الــبــحــريــن،  مملكة  تعيشها  الــتــي  الــديــمــقــراطــيــة 
إطار التعاون والتنسيق التام مع السلطة التنفيذية، 
وبدعم من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ــــرص مــجــلــس الــــنــــواب عــلــى  ــة حـ ــمـ ــد آل رحـ ــ وأكــ

تــعــزيــز الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات الــمــعــززة والــداعــمــة 
الشباب  لقطاع الشباب، من خالل ما تقوم به لجنة 
والرياضة في المجلس، وأهمها قانون تحويل األندية 
ــا يــنــفــذه الــمــجــلــس من  ــى جـــانـــب مـ ــى شـــركـــات، إلــ إلــ
تعزيز  في  تسهم  تثقيفية  وبرامج  وفعاليات  أنشطة 
الشباب،  وبرلمان  المحاكاة  جلسة  مثل  الشباب،  دور 

ــارك فــيــهــا ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل  الــتــي شــ
خــلــيــفــة مــمــثــل جــاللــة الــمــلــك لــأعــمــال اإلنــســانــيــة 
وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الــمــلــكــي، بكلمة حــمــاســيــة وبــمــشــاركــة مــجــمــوعــة من 

طلبة الجامعات والمدارس. 
وأوضــــح الــنــائــب غــــازي آل رحــمــة إلـــى مــا يوليه 

مجلس النواب من عناية لقطاع الشباب في المجال 
التشريعي، حيث قدم 38 مقترحا و20 سؤاال برلمانيا 
من بداية الفصل التشريعي الخامس إلى يومنا، إلى 
واالستيضاحات  االستفسارات  مــن  مجموعة  جانب 

التي تهتم بشؤون الشباب بشكل عام.
ــدور الـــذي  ــ واخــتــتــم آل رحــمــة كــلــمــتــه بــتــأكــيــد الـ
الديمقراطية في مملكة  المسيرة  الشباب في  يلعبه 
الكتلة  من  الكبرى  النسبة  يشكلون  حيث  البحرين، 
من   %18 كــون  جانب  إلــى  المملكة،  فــي  االنتخابية 
ــن فــئــة الـــشـــبـــاب، الــذيــن  ــنــــواب مـ ــاء مــجــلــس الــ أعـــضـ
ــبـــات قـــدراتـــهـــم وكــفــاءتــهــم فـــي الــعــمــل  اســتــطــاعــوا إثـ

البرلماني وإحداث فرق واضح في عمل المجلس.
بـــعـــد ذلـــــك تــــم فـــتـــح بـــــاب الـــمـــنـــاقـــشـــة لــلــشــبــاب 
الــمــشــاركــيــن، الـــذيـــن قـــدمـــوا مــجــمــوعــة مـــن األســئــلــة 
واالستفسارات واالقتراحات المتعلقة بتعزيز مشاركة 
الشاب  تمكين  جانب  إلــى  الــعــام،  العمل  فــي  الشباب 
العمل  ســوق  فــي  مكانته  ليأخذ  وتأهيله  البحريني 
ضــمــن ظــــروف وشــــروط تــســهــم فــي تــعــزيــز االقــتــصــاد 

الوطني وتبرز كفاءة وقدرة الشباب.
برنامج  مــن  الثانية  المرحلة  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
والعشرين  الخامس  في  انطلقت  المستقبل«  »رهــان 
من يوليو الماضي، وتضمنت لقاءات نقاشية وجلسات 
حوارية مع كبار المسؤولين في الدولة للحديث حول 

بعض المواضيع التي تخص فئة الشباب.
من  واألخــيــرة  الثالثة  المرحلة  ستتضمن  فيما 
البرنامج في الفترة القادمة، المقترحات والمبادرات 
عدة  على  المشاركين  توزيع  سيتم  حيث  اإلبــداعــيــة، 
ــادرات  ــبـ مــجــمــوعــات مـــن أجـــل تــقــديــم مــقــتــرحــات ومـ
ورفــع  المجتمعية  الوطنية  القيم  لتعزيز  إبــداعــيــة 
السياسي بما يتناسب مع ما تم تقديمه من  الوعي 

محاضرات وورش عمل ولقاءات.

عن الت�سول والحاويات.. 

والحقائب المفقودة

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
حــــاالت الــتــســول ســــواء مـــن بــعــض عــمــال الــنــظــافــة األجــانــب 
غير  بعض سيدات  أو من خــالل  وغيرها،  المرورية  اإلشـــارات  عند 
وعند  األســواق  في  ويتجولن  والنقاب،  العباية  يلبسن  بحرينيات 
مواقف السيارات أمام المحالت، بحاجة إلى متابعة مشددة، ورقابة 
لــلــقــانــون، وإعـــالن حـــاالت القبض واألحــكــام  أوســـع  أكــثــر، وتطبيق 
امتهن  مــن  يــرتــدع  الــخــارج، حتى  الــى  التسفير  لــدرجــة  القضائية 

التسول، وتجاوز القانون، وأساء للمجتمع. 
للعلم فقط:

كــثــر الــحــديــث عـــن خـــطـــورة صــيــد األســـمـــاك الــصــغــيــرة، وكــثــر 
بيعها وطرحها في األسواق، والكل يشاهد ويشتري، والكل ينتقد 
الالزمة  ــراءات  اإلجـ باتخاذ  المعنية  الجهات  ويطالب  ويتحلطم، 
لحماية الثروة البحرية.. وإن لزم األمر إصدار تشريع وقانون في 

هذا الشأن.      
حقائب السفر املفقودة يف املطار:

إلى  الــطــيــران  شــركــة  خــطــوط  على  ســافــرت  بحرينية  مواطنة 
تركيا، وحينما وصلت هناك لم تعثر على حقيبتها، التي تحوي كل 
مستلزماتها، ما اضطرتها الحاجة الماسة إلى شراء حقيبة أخرى، 
وما حوته من مستلزمات من أسواق تركيا، ومكثت 17 يوما هناك 
البحرين،  إلــى  رجوعها  بعد  إال  حقيبتها  على  الحصول  دون  من 
المطار،  فــي  هنا  حقيبتك  إن  لها  قيل  رجوعها  مــن  أســبــوع  وبعد 
ولِك أن تتسلميها، معللين الضياع بسبب أن أحد المسافرين أخذ 

حقيبتها خطأ ولم يعدها إال اآلن.
الطيران ستقدم تعويضا قدره  بأن شركة  المواطنة  إبالغ  وتم 
 500 عــلــى  يــربــو  مــا  أنــفــقــت  هــي  بينما  الــتــأخــيــر،  نظير  دوالرا   50
دينار، لشراء بدل فاقد لتسيير أمورها في تركيا، وكم من المعاناة 
المالبس  المناسب من  بين األســواق إليجاد  تــراوح  واجهتها وهي 

والمستلزمات الخاصة بها.
إدارة المطار من هو ذاك الذي أخذ  وحينما سألت المواطنة 
حقيبتي بالخطأ؟ قيل لها: ال نعرفه..!! فهل هذا يعد ردا مقنعا؟ 
وهل مبلغ التعويض 50 دوالرا منصفا؟ حتى وإن كان إجراء معموال 
به في كل المطارات، فإن الحياة والغالء والظروف تغيرت وتطورت 

وارتفعت، فلماذا يبقى مبلغ التعويض على ما هو عليه..؟؟
كما يبدو أن األمر بحاجة إلى مزيد من اإلجراءات والكاميرات 
أداء  وتطوير  المسافرين وحقائبهم،  التي تحفظ حقوق  والرقابة 
المطار، والحفاظ على سمعته وتميزه.. مع بالغ التقدير لجهود 

المخلصين.
مالحظة واجبة:

نتمنى أن توفق جهود فريق البحرين وإدارة األوقاف الجعفرية 
والجهات المختصة في تحقيق التعاون المنشود في إقامة موسم 
عـــاشـــوراء بــكــل ســالمــة وأمــــان، والـــتـــزام بـــاإلجـــراءات واإلرشــــــادات.. 

وخاصة المآتم المرخصة، المخصصة للنساء. 
آخر السطر:     

مــواطــن يــشــكــو مــن عــشــوائــيــة وضـــع حـــاويـــات جــمــع الــمــالبــس 
بالبسيتين،  الــســايــة  إســكــان  فــي  وخــاصــة  لــلــتــبــرعــات،  المستعملة 
الحاويات غير  بإزالة  تقوم مشكورة  المختصة  الجهات  أن  بجانب 
التابع  التحفيظ  لمركز  تابعة  حــاويــات  ضمنها  ومــن  المرخصة، 
أنــهــا تــوفــر لمركز  الــرغــم مــن  أبــو مــاهــر، على  للمسجد فــي حــالــة 
التحفيظ نسبة من الحاويات.. ونتمنى أن يتم تصحيح األوضاع 

بالشكل القانوني، بجانب دعم جهود مراكز التحفيظ.

بدر  النائب  أشــاد  البداية  في 
الــــدوســــري عــضــو لــجــنــة الــشــئــون 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــــدفـــــــاع واألمـــــــن 
ــام  ــمـ ــتـ ــة واالهـ ــايـ ــرعـ ــالـ ــي بـ ــنـ ــوطـ الـ
الـــمـــلـــكـــي الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يــولــيــه 
والــذي  الصحي  للقطاع  جاللته 
تـــم تـــعـــزيـــزه بـــمـــرســـوم مــلــكــي من 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حمد 
وذلـــــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن 
سلمان  األمــيــر  وســام  باستحداث 
بـــن حــمــد لــالســتــحــقــاق الــطــبــي، 
لأطباء  الوسام  هذا  يمنح  حيث 
الطبية،  والــطــواقــم  والممرضين 
وكـــــــذلـــــــك الـــــــذيـــــــن اســــتــــشــــهــــدوا 
الطبية،  واجــبــاتــهــم  تــأديــة  أثــنــاء 
باإلضافة لأشخاص الذين كانت 
لهم إسهامات وخدمات جلية في 
للكوادر  والمعنوي  المادي  الدعم 

الطبية.
وتابع الدوسري مؤكدًا أن هذا 
الوسام يدفع إلى تحفيز وتكثيف 
التي  الُمخلصة  الوطنية  الجهود 
لمجابهة جائحة  نهار  ليل  تعمل 
كورونا حيث يؤكد هذا االستحقاق 
الطبي على ما تتميز به الرعاية 
الــطــبــيــة مـــن اهــتــمــام عــلــى أعــلــى 
الــمــســتــويــات فـــي الــمــمــلــكــة مما 
ــوأ أعـــلـــى  ــبــ ــتــ ــريــــن تــ ــبــــحــ ــعــــل الــ جــ
الـــمـــراكـــز الــعــالــمــيــة فـــي الــرعــايــة 
واالهتمام الصحي والتأكيد على 

المكانة الرائدة لمملكة البحرين 
الصحية  الـــخـــدمـــات  تــقــديــم  فـــي 
والعالجية وضمان حصول جميع 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن عــلــى 
أفضل الرعاية الصحية، مما أبرز 
لمملكة  الكبير  الحضاري  الـــدور 
الــبــحــريــن فـــي الــقــطــاع الــصــحــي 
ــلـــه مـــحـــل تـــقـــديـــر واعــــتــــزاز  وجـــعـ
مـــن مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــدولــيــة 
وهــــو مـــا أشــــاد بـــه مــديــر منظمة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة خـــالل زيــارتــه 
خــــالل زيـــارتـــه األخـــيـــرة وافــتــتــاح 
مكتب لمنظمة الصحة العالمية 

بالبحرين.
وأشـــــــــاد الــــــدوســــــري بـــحـــرص 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
ـــوادر  ـــكـ ــم عـــلـــى تــشــجــيــع الـ ــ ــدائـ ــ الـ
العاملة في القطاع الطبي, حيث 
ــرا لــجــهــودهــم  ــديـ ــقـ يـــأتـــي ذلـــــك تـ
المخلصة في االرتقاء بالخدمات 
الــطــبــيــة الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن 
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــيـــن والـ ــمـ ــيـ ــقـ ــمـ والـ
وصلت  الــذي  المتميز  المستوى 
بتوجيهات من جاللة  وذلك  إليه 

الملك المفدى عاهل البالد.
ــب زيــــنــــب  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــت الـ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ وثــ
ــة الــمــلــكــيــة  ــايــ ــرعــ عـــبـــداألمـــيـــر الــ
السامية من لدن حضرة صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
منوهة  الصحي،  للقطاع  خليفة، 
في هذا الصدد بالمرسوم الملكي 
األمير  وسام  الستحداث  السامي 
ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد لــالســتــحــقــاق 
ــي، وبـــمـــنـــح هــــــذا الــــوســــام  ــبــ ــطــ الــ
والطواقم  والممرضين  لأطباء 
الطبية، وكذلك الذين استشهدوا 
الطبية،  واجــبــاتــهــم  تــأديــة  أثــنــاء 
باإلضافة لأشخاص الذين كانت 
لهم إسهامات وخدمات جليلة في 
للكوادر  والمعنوي  المادي  الدعم 

الطبية.
ــــب  ــنـ ــ ولــــــفــــــتــــــت الـــــــنـــــــائـــــــب زيـ
عبداألمير إلى أن مملكة البحرين 
مع  التعامل  نــمــاذج  أرقــى  عكست 
كـــورونـــا بفضل  ــيـــروس  فـ جــائــحــة 
ــا جــاللــة  ــهـ ــاغـ ــتــــي صـ الـــخـــطـــى الــ
على  وترجمها  الــمــفــدى،  الملك 
واقــتــدار  حنكة  بكل  الــواقــع  أرض 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
آل خــلــيــفــة،  حـــمـــد  ــــن  بـ ســـلـــمـــان 
منوهًة بأن وسام األمير سلمان بن 
يمثل  الطبي  لالستحقاق  حمد 
الوطنية  للجهود  تكريما مرموقا 
جعل  إلى  تسعى  التي  المخلصة 

مملكة البحرين نموذًجا يحتذى 
به في القطاع الصحي واإلنساني، 
الطبية  للفرق  ودعًما ال محدودا 
ــلـــف مـــــواقـــــع الـــعـــمـــل،  ــتـ فـــــي مـــخـ
التي  الكبيرة  للجهود  وانعكاسا 
بــذلــهــا صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
لمكافحة  الــوطــنــيــة  الــحــمــلــة  فــي 

فيروس كورونا.
ــــب  ــنـ ــ وقـــــــــالـــــــــت الـــــــنـــــــائـــــــب زيـ
الدعم  عالًيا  »نثمن  عبداألمير: 
لدن عاهل  والمستمر من  الدائم 
منتسبي  لجميع  المفدى  البالد 
ــي مــمــلــكــة  ــ ــاع الـــصـــحـــي فـ ــطــ ــقــ الــ
الحافز  ُيمثل   والـــذي  البحرين، 
األكبر لمواصلة الجهود الوطنية 
الــُمــخــلــصــة الــتــي تــعــمــل بـــال كلل 
ــيـــروس  ــة فـ ــحـ ــائـ ــر جـ ــل لــــدحــ ــلــ ومــ
استحداث  »إن  ُمضيفًة:  كــورونــا«. 
وســـــام يــحــمــل اســـمـــا غــالــيــا على 
ــيـــن،  ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ قـــــلـــــوب جـــمـــيـــع الـ
الــذي  جاللته  على  بغريب  ليس 
الــمــبــادرات  عــودنــا على مثل هــذه 
الـــكـــريـــمـــة الــــتــــي تــــؤكــــد الــمــكــانــة 
الــــرائــــدة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن في 

ــيـــل االرتـــــــقـــــــاء بـــالـــمـــنـــظـــومـــة  ــبـ سـ
وضمان حصول جميع  الصحية، 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن عــلــى 
مما  الصحية،  الــخــدمــات  أفــضــل 
جعل تجربة البحرين في القطاع 
الصحي بشكل عام، وفي محاربة 
ــــروس كـــــورونـــــا بـــشـــكـــل خـــاص  ــيـ ــ فـ
تقدير  الصحية محل  وإنجازاتها 
واعــــتــــزاز مـــن مــخــتــلــف الــجــهــات 

الدولية«.   
في الوقت ذاته، ثمنت النائب 
صاحب  حــرص  عبداألمير  زينب 
ــر ســلــمــان  ــيـ الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
على  الــدائــم  آل خليفة  بــن حمد 
هذا  في  العاملة  الــكــوادر  تشجيع 
الــقــطــاع الــمــهــم والـــحـــيـــوي على 
والعطاء  الجهد  من  المزيد  بذل 
ــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى جــــودة  ــ مــــن أجـ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــي 
مشيدة  ســواء،  على حد  المملكة 
ــذي يــولــيــه  ــ بــالــعــمــل الــحــثــيــث الــ
سموه في سبيل االرتقاء بالمجال 

الطبي والصحي بالمملكة.
بــــــــدوره أشــــــاد الـــنـــائـــب حــمــد 
الــــكــــوهــــجــــي بـــــصـــــدور الــــمــــرســــوم 

األمير  »وسام  باستحداث  الملكي 
ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد لــالســتــحــقــاق 
الـــرعـــايـــة  أن  مـــــؤكـــــدًا  الــــطــــبــــي«، 
الــمــلــكــيــة لــلــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع 
ــًا لــتــقــديــم  ــ ــعـ ــ الـــطـــبـــي تـــشـــكـــل دافـ
من  المتميز  العمل  مــن  الــمــزيــد 
ــات الــصــحــيــة  الـــرعـــايـــة والــــخــــدمــ

للمواطنين والمقيمين.
وقــــال الــنــائــب الــكــوهــجــي إن 
في  للعاملين  الــســامــيــة  الــرعــايــة 
الــرؤيــة  عــن  تعبر  الطبي  القطاع 
باإلنسان  االهــتــمــام  فــي  الملكية 
ــاره الــــثــــروة  ــبــ ــتــ ــاعــ الـــبـــحـــريـــنـــي بــ
البناء  مسيرة  وأســاس  الحقيقية 
ــدًا ان  ــؤكــ والــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة، مــ
الرعاية السامية أثمرت عن تميز 
الــقــطــاع الــصــحــي فـــي الــبــحــريــن 

والذي بات محل إشادة عالمية.
فــريــق  أن  ــكـــوهـــجـــي  الـ وأكـــــــد 
ــبـــت كـــفـــاءة  الـــبـــحـــريـــن الـــطـــبـــي أثـ
واحـــتـــرافـــيـــة عــالــيــة فـــي مــواجــهــة 
جــائــحــة فــيــروس »كـــورونـــا«، حيث 
قدم العاملون في القطاع الطبي 
أبــهــى صـــور اإلخــــالص والــتــفــانــي 
ــن خــــــالل تــقــديــم  ــ ــي الـــعـــمـــل مـ ــ فـ
ــة مــــن فـــحـــوصـــات وعــــالج  ــايـ ــرعـ الـ
وتــقــديــم الــتــطــعــيــمــات، مــوضــحــًا 
إلى  أدت  الكبيرة  الجهود  هذه  أن 
اليومية  اإلصابات  وتراجع  تدني 

بالفيروس.
ونوه النائب الكوهجي بكفاءة 
والــتــي  الــوطــنــيــة  الطبية  الـــكـــوادر 
ــًا أســـاســـيـــًا فـــي فــريــق  ــبـ تــمــثــل العـ
األمير  وســام  أن  مؤكدًا  البحرين، 
ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد لــالســتــحــقــاق 
الطبي سيكون له األثر الكبير في 
تحقيق مزيد من التميز واإلنجاز 

من أجل الوطن واإلنسانية. 

نواب ي�سيدون ب�سدور المر�سوم الملكي باإن�ساء و�سام الأمير �سلمان لال�ستحقاق الطبي

اإل��ى تحفي��ز وتكثي��ف الجه��ود الوطني��ة لمجابه��ة جائح��ة كورون��ا المر�س��وم يدف��ع 

أشاد عدد من النواب بصدور المرسوم الملكي باستحداث وسام 
األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي مؤكدين أن هذا الوسام 
يعكس تقدير القيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب الجاللة 
لجهود  المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
الطبي  الوطني  الفريق  ضمن  األمــامــيــة  الصفوف  فــي  العاملين 
وتحقيق  العطاء  لمواصلة  لهم  حافزا  ويشكل  كــورونــا،  لمكافحة 

المنجزات لصالح المملكة.

} حمد الكوهجي.} بدر الدوسري.} زينب عبداألمير.

في ختام المرحلة الثانية من »رهان الم�ستقبل«

النائب اآل رحمة: توجيهات ملكية لتمكين ودعم ال�سباب في م�سيرة البناء والتنمية في المملكة

} جانب من جلسات برنامج »رهان المستقبل«.

أكــــد ســلــمــان بـــن عــيــســى بـــن هــنــدي 
الــمــنــاعــي مــحــافــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق 
عــلــى أهــمــيــة تــطــبــيــق كـــافـــة اإلجــــــراءات 
الوطني  الفريق  اقرها  التي  االحترازية 
والمقيمين،  للمواطنين  حماية  الطبي 
ــعـــامـــة كــبــرك  ــة فــــي الـــمـــرافـــق الـ وخــــاصــ
ــي والـــمـــنـــتـــزهـــات،  ــاشـ ــمـ ــمـ الـــســـبـــاحـــة والـ
مقدما الشكر لمديرية شرطة محافظة 
المحرق واإلدارة العامة للدفاع المدني 
العامة  واإلدارة  للمرور  العامة  واإلدارة 
ــة عــلــى  ــيـ ــائـ ــنـ ــجـ لـــلـــمـــبـــاحـــث واألدلـــــــــــة الـ
جهودهم في خدمة الوطن والمواطنين.
اللجنة  اجــتــمــاع  ذلــــك خــــالل  ــاء  جــ
محافظة  محافظ  ترأسه  الذي  األمنية 
الــمــحــرق بــحــضــور الــعــمــيــد عــبــداهلل بن 
خـــلـــيـــفـــة الــــجــــيــــران نــــائــــب الـــمـــحـــافـــظ 
والعميد صالح بن راشد الدوسري مدير 
المحرق  محافظة  شرطة  مديرية  عــام 
ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  ــاط  ـــبــ ضـ ــن  ــ مـ وعــــــــدد 

كممثلين لإلدارات واألقسام المعنية.
التعاون  إلــى  المحافظ  نــائــب  ونـــوه 
لــمــتــابــعــة تطبيق  الـــمـــحـــرق  بــلــديــة  ــع  مـ
ــل الــســايــة  ــاحـ ــعـــام عـــلـــى سـ ــربــــات الـــطـ عــ
لــإلجــراءات االحــتــرازيــة، بــاإلضــافــة إلى 
من  بالقرب  المهملة  الــســيــارات  تــكــدس 
ورش التصليح بجانب األحياء السكنية.
واطــــلــــع الـــمـــحـــافـــظ عـــلـــى الــتــقــريــر 
ــنــــي الـــمـــقـــدم مــــن مـــديـــريـــة شــرطــة  األمــ

ــرق بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــحــ ــمــ ــة الــ ــافـــظـ مـــحـ
الطعام  عــربــات  بــعــدد  شاملة  إحصائية 
الــمــتــنــقــلــة الــمــتــواجــدة بــمــخــتــلــف مــدن 
العميد  أكــــد  الــمــحــافــظــة، حــيــث  وقــــرى 
صالح بــن راشــد الــدوســري أن الــزيــارات 
التفتيشية مستمرة على برك السباحة 
اإلجـــراءات  لكافة  تطبيقها  مــن  للتأكد 
ــيـــة تـــفـــاديـــا لــلــحــوادث  ــنـ الــصــحــيــة واألمـ

وضمان حماية وسالمة مرتاديها.
وأشــــــاد الــعــقــيــد عــيــســى الــســلــيــطــي 
رئــيــس مــركــز شــرطــة ســمــاهــيــج بــتــعــاون 
وخاصة  الــقــوانــيــن  تطبيق  فــي  األهــالــي 
ــي أقــرهــا  ــتـ اإلجـــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة والـ

الفريق الوطني الطبي.
الجابري  يــوســف  النقيب  قــدم  كما 
تــقــريــرا  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  مــمــثــل 

في  المرورية  الحركة  سير  حــول  شامال 
الــتــقــاطــعــات وداخــــل األســــواق واألحــيــاء 
المرورية  الدوريات  تعمل  كما  السكنية، 
على التصدي لظاهرة استخدام أرصفة 

المشاة في ركن المركبات والشاحنات.
كما أوضح المالزم أول محمد بحر 
الــمــدنــي  لــلــدفــاع  الــعــامــة  اإلدارة  مــمــثــل 
عــمــلــيــات  فــــي  اإلدارة  مــنــتــســبــي  ــود  ــهـ جـ

الــتــثــقــيــف وزيـــــادة الـــوعـــي بــالــنــســبــة إلــى 
ــيـــة بـــالـــمـــنـــازل  ــائـ الــــتــــوصــــيــــالت الـــكـــهـــربـ
وخاصة  التجارية،  والمحال  والمصانع 
ــيـــف الـــــــذي تـــكـــثـــر فــيــه  ــل الـــصـ فــــي فـــصـ
األحـــمـــال الــكــهــربــائــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الزيارات الميدانية للمصانع للتأكد من 

تطبيقها لكافة إجراءات السالمة. 

اللجن��ة الأمني��ة بالمح��رق تناق���ش تطبي��ق الإج��راءات الحترازي��ة والجوان��ب الأمني��ة

} محافظ المحرق يترأس اجتماع اللجنة األمنية بالمحافظة.

بن  جميل  السيد  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزيــر  التقى 
محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، الرئيس التنفيذي لشركة 
أحمد،  خليل  محمد  المهندس  )بـــاس(  البحرين  مــطــار  خــدمــات 

يرافقه الرئيس السابق للشركة السيد سلمان صالح المحميد.
ــراض خـــطـــط الـــشـــركـــة فــــي مــجــال  ــعـ ــتـ ــــالل الـــلـــقـــاء اسـ ــــم خـ وتـ
الكوادر  وتطوير  تدريب  وبرامج  الوطنية،  العاملة  القوى  توظيف 
الوطنية العاملة بالشركة، بما يسهم في تعزيز إنتاجيتها وقدرتها 
للتوظيف  الوطني  البرنامج  على  االطــالع  عن  فضاًل  التنافسية، 
في نسخته الثانية ودور الشركات والمؤسسات الوطنية في إنجاح 
مثل هذه المبادرات الهادفة إلى إدماج المواطنين في سوق العمل.

الوطنية  البشرية  الــثــروة  أن  أكــد حميدان  الــســيــاق،  هــذا  وفــي 
البحريني  بــه  يتمتع  لما  وذلـــك  للتنمية،  األمــثــل  االستثمار  هــي 
من انضباط وظيفي وحرصه على المشاركة في تحقيق منجزات 
في  باس  شركة  بخطط  مشيدًا  بها،  يعمل  التي  للمنشأة  متتالية 
توظيف المزيد من المواطنين في مختلف إدارات واقسام الشركة، 
تطوير  في  للشركة  السابق  الرئيس  بها  قام  التي  بالجهود  منوهًا 
أدائها، متمنيًا في الوقت ذاته النجاح للرئيس التنفيذي الجديد 

للشركة لمواصلة مسيرتها العريقة في خدمة االقتصاد الوطني.
محمد  السيد  للشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  ثمن  جــانــبــه،  مــن 
خليل أحمد ثقة الوزير بالشركة، مؤكدًا أن سياسة توظيف العمالة 
التي  التدريب  ببرامج  السياق  هذا  في  مشيدًا  مستمرة،  الوطنية 
مع صندوق  بالتنسيق  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تقدمها 
قيادة  القادرة على  بالعناصر  العمل  لتزويد سوق  )تمكين(  العمل 

دفة اإلنتاج في مختلف القطاعات االقتصادية. 

} وزير العمل خالل استقباله الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين.

وزي�ر ال�عم��ل ي�ط�ل��ع ع�ل��ى ال�خ�ط��ط 

التوظيفي�ة والتدريبي�ة ل�س�ركة )با��ش(

ــة  ــيـ ــارجـ خـ وزارة  أدانــــــــــت 
ــبـــحـــريـــن الـــهـــجـــوم  مــمــلــكــة الـ
اإلرهــــــابــــــي الـــــــذي اســـتـــهـــدف 
ــارة لــلــشــرطــة فـــي مــديــنــة  ــيـ سـ
كــويــتــا بــجــمــهــوريــة بــاكــســتــان 
إلــى  والــــذي أدى  اإلســالمــيــة، 
مقتل وإصابة عدد من رجال 
األمن والمدنيين، معربة عن 
خــالــص الــتــعــازي والــمــواســاة 
الـــضـــحـــايـــا،  وذوي  ألهـــــالـــــي 
ولــحــكــومــة وشــعــب جــمــهــوريــة 
الشقيق،  اإلسالمية  باكستان 

وتــمــنــيــاتــهــا بــســرعــة الــشــفــاء 
لجميع المصابين جراء هذا 

العمل اإلرهابي اآلثم.
الــخــارجــيــة  وزارة  ــدت  ــ وأكـ
مع  البحرين  مملكة  تضامن 
جمهورية باكستان اإلسالمية 
ــد اإلرهـــــــــاب،  ــ ــي حـــربـــهـــا ضـ ــ فـ
مــوقــف مملكة  عــلــى  مـــشـــددة 
المناهض  الــثــابــت  الــبــحــريــن 
واإلرهــــاب  والــتــطــرف  للعنف 
وأشــكــالــه ومهما  بــكــل صــــوره 

كانت دوافعه.

ال�ذي  الإرهاب�ي  الهج�وم  تدي�ن  البحري�ن 

باك�ستان بجمهورية  لل�سرطة  �سيارة  ا�ستهدف 



اأبناء النار!

فوزية رشيد

فــي خــطــابــه أمــــام مــجــمــع الــهــيــئــات الــمــرتــبــطــة بمكتب 
المرشد في وسط طهران، حيث كانت تقام مراسم تنصيبه 
رئيًسا جديًدا إليران، شدد »إبراهيم رئيسي«، على أن تحسين 
الظروف االقتصادية لبالده لن يرتبط بإرادة األجانب، وعلى 

حد قوله: »لن نربط ظروف حياة األمة بإرادة األجانب«.
السياسة  بــاكــورة تصريحاته حــول  فــي  أخــرى  مــن جهة 
الخارجية، وجه خطاًبا ليًنا إلى المملكة العربية السعودية 
الخليج  دول  ومــع  الــحــوار معها  فــي  رغبته  عــن  فيه  يفصح 
تجاهها  ــران  إيـ سياسات  تختلف  ال  الــتــي  األخـــرى  العربية 
أن  يريد  بذلك  وكأنه  المملكة،  تجاه  سياساتها  عن  كثيًرا 
ــران اإلقــلــيــمــي، وهــي  يــحــدث انــفــراجــة فــي قضية ســلــوك إيــ
عودة  بشأن  فيينا«،  »محادثات  في  الكبرى  القضايا  إحــدى 
االتفاق النووي. هذا الخطاب اللين كان على خالف خطابه 
أن  هــذا  يعني  فهل  المتحدة،  لــلــواليــات  الموجه  المتشدد 
بما يسمح  اإلقليمي،  رغبة في تعديل سلوكها  إيــران لديها 
الجوار  دول  مــع  التعاون  يكون  وأن  عزلتها،  مــن  بخروجها 
في  الــمــتــرديــة  االقــتــصــاديــة  األوضـــــاع  لمعالجتها  مــقــدمــة 
البالد، ومن ثم التقليل من تأثير العقوبات األمريكية التي 

يرتبط رفعها بعودة واشنطن إلى االتفاق النووي.
يقابل هذا تساؤل وهو: هل يمكن لدول الجوار اإليراني 
أال تطبق العقوبات األمريكية أو أن تأخذ استثناًء منها؟ وإن 
لها  يكون  وال  تفقد مصداقيتها  العقوبات  هذه  فإن  فعلت، 
تأثير كبير كما هو قائم حالًيا. ولهذا، يمكن القول بداية إن 
خطاب الرئيس اإليراني الجديد هو لتلطيف األجواء غداة 
توليه الرئاسة وسط اضطرابات محلية ومظاهرات وشعارات 
داعية إلسقاط النظام. وإذا كانت المصاعب االقتصادية هي 
منطلق هذه االضطرابات، وإذا كان أحد األسباب الرئيسية 
لهذه المصاعب الكلفة العالية لسلوك إيران اإلقليمي، فإن 
الظروف  بتحسين  خطابه  في  يعد  حين  الجديد  الرئيس 
أن يجد  العقوبات، فإن عليه  انتظار لرفع  االقتصادية دون 

موارد أو يخفض تكلفة سلوك إيران اإلقليمي. 
ومـــن الــمــعــلــوم، أن الــعــقــوبــات األمــريــكــيــة أثــــرت بشكل 
النصف  تــطــورات  وبينت  إيـــران.  مــوارد  تقليص  مباشر على 
اإليــرانــيــة  اإلمــــــدادات  تقليص  الــمــنــصــرم  الــعــام  مــن  األول 
للمليشيات الموالية لها في بلدان المنطقة، وأكدت مصادر 
ميدانية من قادة المليشيات الموالية لطهران لوكاالت أنباء 
بداية  منذ  تقليًصا  قد شهدت  المساعدات  أن هذه  عالمية 
2020. وزادت أزمة كورونا، وتفاقم األزمة االقتصادية، وإغالق 
وبالطبع  التقليصات،  هذه  من  العراقية  اإليرانية  الحدود 
فإن انخفاض موارد هذه المليشيات يدفعها إلى البحث عن 
أو  عملها،  وتيرة  تتراجع  كما  الدعم،  منه  تأخذ  آخــر  بديل 
تنخرط في عمليات سالم بتنسيق أو بدون تنسيق مع إيران.
وبحسب وكالة »بلومبرج«، األمريكية، فإن طهران تنفق 
بعض  وفي  داخــل سوريا،  دوالر سنوًيا  مليارات  حوالي ستة 
دوالر  مليار   15 نحو  إلــى  الــمــســاعــدات  هــذه  األحــيــان تصل 
النظام  فــإن   ،2019 في  األمريكية  للخارجية  ووفًقا  سنوًيا، 
اهلل  إلى حزب  دوالر سنوًيا  يدفع نحو 700 مليون  اإليراني 
في لبنان، وأشار أمين عام حزب اهلل، »حسن نصر اهلل«، إلى 
المقدم  اإليــرانــي  الــدعــم  تخفيض  فــي  العقوبات  هــذه  أثــر 

لتنظيمه.
وكــشــفــت تــصــريــحــات قــائــد فــيــلــق الــقــدس فــي الــحــرس 
الثوري اإليراني، »إسماعيل قائني« عن الدعم الكبير الذي 
تقدمه إيران للحوثيين، وتحديًدا ما يتصل بالهجمات التي 
يقومون بها ضد األهداف السعودية، وعزز هذا التصريح ما 
كينج«  »تيم الندر  باليمن  الخاص  األمريكي  المبعوث  قاله 
الحوثي  لمليشيات  إيــران  دعــم  أن  من  الماضي،  إبريل  في 
في اليمن كبير جًدا وفتاك. وفي نفس الشهر، صرح مساعد 
قائد فيلق القدس للشؤون االقتصادية، »رستم قاسمي« في 
مقابلة تليفزيونية في 21 إبريل الماضي، بأن كل ما يملكه 
الحوثيون من أسلحة ومعدات عسكرية هو بفضل مساعدات 

إيران، وأن الحرس الثوري قدم تدريبات عسكرية للمليشيات 
الحوثية.

وفي العراق تحظى كتائب حزب اهلل العراقي، وعصائب 
أهل الحق، وسرايا الخراساني، ومنظمة بدر، وغيرها بدعم 
التهريب  عمليات  فــي  لها  ــا  أذرعـ ومثلت  إيـــران.  مــن  ضخم 
وإفـــشـــال الـــدولـــة الــعــراقــيــة، وإبـــقـــاء الـــعـــراق ســاحــة خالصة 
للنفوذ اإليراني. وفيما تتعرض القوات األمريكية الموجودة 
الــحــالــي-  الــعــام  نــهــايــة  بــالــعــراق -والــتــي تنسحب منها مــع 
قبل  من  المسيرة  والطائرات  بالصواريخ  متكررة  لهجمات 
النهائي  انــســحــابــهــا  فـــإن  ــران،  ــ إيـ مــن  الــمــمــولــة  المليشيات 
ارتهان  العراقية سيادتها يعزز  الدولة  المقترن بفرض  غير 

الساحة العراقية بالنفوذ اإليراني.
وعليه، فإن النظام اإليراني -الذي يعتبر »رئيسي« أحد 
لمشروعه  كبير  إنجاز  إقليمًيا  حققه  ما  أن  يــرى  أعمدته- 
االستراتيجي، سواء في نشر التشيع أو تصدير الثورة، ومن 
ثم فإنه لن يحيد عن سلوكه اإلقليمي القائم على التوسع 
تحت ضغط التكلفة، إذ يرى في هذه التكلفة استثمارا يعود 
على إيران نفسها بالفائدة. ويقوم على صناعة هذا التواجد 
خارج إيران فيلق الحرس الثوري، الذي هو انعكاس لعسكرة 

النظام السياسي، وإضفاء الطابع األمني عليه. 
ــي عـــلـــى مــفــاصــل  ــ ــرانـ ــ ويــســيــطــر الــــحــــرس الــــثــــوري اإليـ
ولكن  فقط،  هذا  ليس  والسري،  العلني  اإليراني  االقتصاد 
أروقة عمل الحكومة ومؤسساتها المختلفة، كما أن المنهج 
األمني للنظام يجعله ينظر إلى جميع أشكال المظاهرات 
فورية  استجابة  يقتضي  القومي،  لألمن  تهديد  أنها  على 
بــاســتــخــدام أقــصــى طــاقــة أو قـــوة، ويـــرد على دعـــاوى ارتــفــاع 
نفوذ  مناطق  بــأن  اإلقليمي  لسلوكه  االقــتــصــاديــة  التكلفة 
ــران الـــخـــارجـــيـــة أعـــانـــتـــهـــا فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــعــقــوبــات  ــ ــ إيـ
بوابات  وسوريا  ولبنان  العراق  أصبح  إذ  عليها،  المفروضة 

لصادرات البالد. 
ومع استمرار العقوبات األمريكية بالضغط على النفط 
ويبلغ  النفط.  لهذا  مستورد  أكبر  سوريا  أصبحت  اإليراني 
مايو  منذ  برميل  ألــف   84 منه  اليومية  وارداتـــهـــا  متوسط 
الــواردات  إيــران 25% من إجمالي  2019، كما تمثل صــادرات 
العراقية بقيمة 10 مليارات دوالر. وفوق ذلك تتطلع إيران 
إلى استرداد األموال التي أنفقتها في سوريا مثاًل من خالل 
استثمارات اقتصادية طويلة األجل بعد استقرار األمور في 
الخارجية  اإليراني مغامراته  النظام  البلد، كما يصور  هذا 

على أنها ضرورة لحماية أمنه.
وفي المقابل، صرح »رئيسي« في 24 يوليو، بأن الحوار 
مع الجيران أولوية دبلوماسية للحكومة القادمة، وأشار إلى 
اليد«،  متناول  »فــي  ُعــمــان  سلطنة  مــع  العالقات  تطوير  أن 
ووصف عالقات بالده مع مسقط بأنها »متنامية باستمرار«، 
وأنه يجب إعداد خطة شاملة لتوسيع العالقات االقتصادية 
بين البلدين في أقرب فرصة بإشراف خبراء من الجانبين 

وتنفيذ يتابعه قادة البلدين.
عالوة على ذلك، قد يجد الطرفان؛ الخليجي واإليراني 
الــدبــلــومــاســي مــخــرًجــا يحقق لكل منهما  الــحــوار  فــي هــذا 
تحقيق  أن  عــلــى  اتــفــقــت  مــا  إذا  خــاصــة  فــإيــران  مصلحته. 
وال  المصلحة  هــذه  الخليج يحقق  مياه  في  اآلمــن  الــمــرور 
يضرها، وأنه لم يعد يجدي بالنسبة لها تهديد هذا األمن 
كورقة ضغط على الواليات المتحدة، ألن األخيرة قد صارت 
اتفق  إذا  أيــًضــا  وخــاصــة  الخليج،  نفط  على  اعــتــمــاًدا  أقــل 
الجانبان على تسوية األزمة اليمنية، وينهي الحرب الدائرة 

هناك من 2015.

ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر، أن »رئــيــســي«، قــد ربـــط إمكانية 
دول  مع  الحوار  بنجاح  لبالده  االقتصادية  األزمــة  معالجة 
الخليج،  فــي  الــمــالحــة  بــأمــن  إيـــران  تعهد  ويصبح  الــجــوار. 
الـــحـــوار، تبدأ  لــنــجــاح هـــذا  اليمنية مــقــدمــات  ــة  وحـــل األزمــ
اإليرانية  الــعــالقــات  فــي  المفقودة  الثقة  دعــائــم  ــاء  إرسـ فــي 
الخليجية، ويفتح الباب لتطوير هذا الحوار ليشمل مجمل 
العالقات اإليرانية العربية بما في ذلك مسألة المليشيات 
والــتــنــظــيــمــات الــتــي تــمــولــهــا وتــســتــخــدمــهــا لــبــســط نــفــوذهــا 
محادثات  جــدول  بباقي  يرتبط  معقد  جزء  وهو  اإلقليمي، 
الباليستية  للصواريخ  برامجها  أيًضا  يشمل  الــذي  فيينا، 

ونشاطها النووي، األمر الذي قد يستغرق وقًتا طوياًل.
ويــصــبــح الـــســـؤال إذن.. هــل يــتــرتــب عــلــى هـــذا الــنــجــاح 
الــجــزئــي فـــي الـــحـــوار إذا مـــا تــحــقــق مــســاعــدة رئــيــســي في 
حــل مشكلة بـــالده االقــتــصــاديــة؟.. مــن جــهــة، فــإنــه يخفض 
الحوثية،  للمليشيات  اإليراني  الدعم  التي يمثلها  التكلفة 
النفطية  غير  التجارة  لعودة  الباب  يفتح  أخــرى  ومن جهة 
المتحدة  الــواليــات  تعتبر  ولكي  الخليج.  ودول  إيـــران  بين 
ــران أن تــقــدم  ــ ــذا رفـــعـــا جــزئــيــا لــلــعــقــوبــات يــجــب عــلــى إيــ هــ
مــا يــقــابــلــه مــن تـــنـــازالت فــيــمــا يتعلق بــبــرنــامــج الــصــواريــخ 
التي  الــضــغــوط  ضــوء  وفــي  الــنــووي.  ونشاطها  الباليستية 
االتفاق  إلى  تعود  واشنطن حتى ال  إسرائيل على  تمارسها 
األخيرة  اإلسرائيلية  السفينة  واستخدامها حادثة  النووي، 
للتنديد بالتصرفات اإليرانية، ودعوة العالم التخاذ موقف 
حيالها، وفي ظل المعاناة الشديدة لالقتصاد اإليراني من 
وطأة العقوبات األمريكية؛ فإن الخطاب المتشدد للرئيس 
لــتــنــازالت، خاصة مع  قــد يكون مقدمة  الــجــديــد،  اإليــرانــي 

تذكر المكاسب التي حققتها في سنوات االتفاق النووي.
ومــن نـــواٍح عــديــدة، يتطلع »رئــيــســي« إلــى تنفيذ وعــوده 
االنتخابي  خطابه  في  للناخبين  أعلنها  التي  االقتصادية 
قــروض مخفضة  منح  فــي  وتتمثل  الــمــاضــي.  مايو   27 يــوم 
للرعاية  الحكومي  الــدعــم  وزيـــادة  الفقيرة،  لألسر  الفائدة 
فرصة  ماليين   4 وخــلــق  مــنــزل،  ماليين   4 وبــنــاء  الصحية، 
المنخفضة  الـــدخـــول  لــــذوي  ــة  ــويــ األولــ إعـــطـــاء  مـــع  عــمــل، 
إلى%50،   30 مــن  اإليــجــارات  وخفض  الجامعات،  وخريجي 
الوعود  الميزانية، هذه  التضخم، ومعالجة عجز  ومكافحة 
التي خاطب بها معاناة اإليرانيين االقتصادية تتطلب موارد 
لن تتوافر له مع استمرار العقوبات بحالتها الراهنة، ولهذا 

تطلع إلى انفراجة من خالل الحوار اإلقليمي.
الرئيس الجديد ليس هو وحده  أن  العموم، يبدو  على 
الـــقـــرار فـــي طـــهـــران، ويـــبـــدو أن تــصــرفــات مؤسسة  صــاحــب 
أنه خالل  االتجاه، خاصة  في عكس  تسير  الثوري  الحرس 
المنطقة  في  الهجمات  وتيرة  تصاعدت  األخيرة  األسابيع 
على أهداف أمريكية وسفن في الخليج وبحر العرب، طبًقا 
لما ذكرته مجلة »فورين أفيرز«. وحاولت مجموعة مسلحة 
في  بنما  علم  تــرفــع  سفينة  اختطاف  إيـــران  لصالح  تعمل 
وتعرض  اإلســرائــيــلــيــة،  السفينة  حــادثــة  بعد  ُعــمــان،  خليج 
دبــلــومــاســيــون وأهـــــداف أمــريــكــيــة لــالســتــهــداف فـــي الــعــراق 
وسوريا بصواريخ. كل هذه عوامل تجعل العودة إلى االتفاق 
النووي أكثر صعوبة، ناهيك عن أنه لم يعد بإمكان مفتشي 
األمم المتحدة رؤية ما تفعله إيران داخل منشآتها النووية. 
إيــران قد صارت على مدى  وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن 
90 يــوًمــا مــن امــتــالك قنبلة نــوويــة، وتــبــدو واثــقــة أن الوقت 
المتحدة  الــواليــات  تقدم  أن  تطمح  فهي  ولهذا  لصالحها، 

تنازالت أكبر.
المدى  فــي  األقــل  المتوقع على  مــن  هــذا فليس   وإلــى 
للعقوبات،  الجزئي  الرفع  بهذا  واشنطن  تسمح  أن  القريب 
أو أن يتمكن »رئيسي« من تنفيذ وعوده االقتصادية. ويصبح 
الشيء الوحيد المتفق عليه، هو زيادة عزلة إيران، وتوحد 

العالم في مواجهتها. 

الرئي�س الإيراني الجديد و�ســـلوك اإيـــران الإقليـــمي

مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية

شـــركـــات الــتــبــغ والــســجــائــر الــعــمــالقــة 
ــُن عــلــى البشر  تـــــمُّ الــمــتــعــددة الــجــنــســيــات 
ــوف تــتــخــلــى عـــن بــيــع الــســجــائــر  بــأنــهــا ســ
التقليدية المبنية على حرق التبغ، وتبرر 
لــحــمــايــة صحة  بــأنــهــا تسعى  الـــقـــرار  هـــذا 
الخطرة  الملوثات  مــن  ووقــايــتــه  اإلنــســان 
منها،  تنبعث  التي  والمسرطنة  والسامة 
ولـــذلـــك ومــــن أجــــل تــحــقــيــق هــــذا الــهــدف 
البشرية  خدمة  فيه  بما  والنبيل  السامي 
المبكر  والــمــوت  ــراض  األمـ مــن  وصيانتها 
ــل عــــن الــســجــائــر  ــدائــ ــبــ ــو الــ ســتــتــجــه نـــحـ

التقليدية غير الضارة باإلنسان.
فــهــنــاك شــركــة عــالــمــيــة مــعــروفــة ُتــعــد 
ــدة مــن أكــبــر شــركــات إنــتــاج السجائر،  واحـ
أعلنت في 25 يوليو من العام الحالي على 
سياساتها  عــن  الــتــنــفــيــذي  رئيسها  لــســان 
المستقبلية  واســتــراتــيــجــيــاتــهــا  الــجــديــدة 
والتوقف  التدخين  منع  في  تتمثل  والتي 
غضون  فــي  التقليدية  السجائر  بيع  عــن 
المتحدة، حيث  المملكة  أعــوام في  عشرة 
قال: »ُنريد أن َنَرى العالم من غير سجائر، 
وكلما حــدث هــذا مــبــكــرًا، كــان هــذا أفضل 
الشركة  مهمة  بــأن  أضــاف  كما  للجميع«، 
فــأصــبــحــت  اآلن،  تـــغـــيـــرت  قــــد  ــا  ــهــ وأهــــدافــ
مهمتها الرئيسة هي الوصول بحلول عام 

2025 إلى »َعالْم بدون دخان«.
وبعد أيام من تصريحات تلك الشركة، 
ــي 28 يــولــيــو،  ــوت فــ الــــصــ ســـمـــعـــُت صـــــدى 
ولــكــن مـــن أكــبــر شــركــة لــلــســجــائــر والــتــبــغ 
من  التحول  حول  المتحدة،  المملكة  في 
سجائر التبغ التقليدية إلى بدائل أخرى 
به  صــرحــت  الـــذي  البديل  ولــكــن  متنوعة، 
البريطانية في تقديري أسوأ من  الشركة 
السجائر التقليدية المعروفة، وأشد وطأة 
الــفــرد والــمــجــتــمــع، وهــو  وتــنــكــيــاًل بصحة 
القنب،  نبات  أو  الماريجوانا  أو  الحشيش 
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة  حــيــث قــ
»عندما  إذاعــيــة:  مقابلة  فــي  البريطانية 
ُنــفــكــر فـــي اســتــثــمــاراتــنــا فـــي الــمــســتــقــبــل، 
ــع مــــرحــــلــــة مــــــا بــــعــــد مـــنـــتـــجـــات  ــبــ ــالــــطــ بــ
الحشيش  بـــأن  أعــتــقــد  الــنــيــكــوتــيــن...فــأنــا 
جــزءًا  سيكون   )CBD vaping( اإللــكــتــرونــي 
من المستقبل«. كما أضاف قائاًل: »أعتقد 
بأن سجائر الحشيش اإللكترونية ستكون 
عــنــصــرًا مــهــمــًا فـــي تــطــور وتـــحـــول الــتــبــغ، 

خفض  في  سيكون  حاليًا  التحدي  ولكن 
أضرار المنتجات البديلة«.

وهـــــذه الــســيــاســة الـــفـــاســـدة والــمــهــلــكــة 
للنسل تمت ترجمتها إلى الواقع الميداني، 
فـــقـــد قـــامـــت الـــشـــركـــة بـــاالســـتـــحـــواذ عــلــى 
الــشــركــات الــصــغــيــرة الــتــي تــنــتــج الــســجــائــر 
حصة  تشتري  أو  والحشيش،  اإللكترونية 
كبيرة من األسهم فيها. فعلى سبيل المثال، 
في مارس 2021 اشترت حصة كبيرة من شركة 
شركة  وهــي  الطبي،  الحشيش  تنتج  كندية 
ُأْورَجنيجرام )Organigram(، إذ بلغت النسبة 
19.9%، كذلك اشترت في عام 2020 إحدى 
اإللكترونية  للسجائر  المصنعة  الشركات 
 Nicoventures Holdings( نيكوفينشرز  وهي 
جول  شركة  أسهم  مــن   %11 وتمتلك   ،)Ltd

اإللكترونية  للسجائر  بتصنيعها  المعروفة 
األنــيــقــة والــجــمــيــلــة الــشــكــل مــنــذ نــوفــمــبــر 
تقوم  الشركة  فإن  ذلك  وعــالوة على   .2018
مــنــتــجــات الحشيش  أبـــحـــاث عــلــى  بـــإجـــراء 
زيــوت  على  التركيز  مــع  بالشباب  الخاصة 
الـــ ســي بــي دي الــمــوجــودة فــي الحشيش أو 
ومنها   ،»cannabidiol )CBD( القنب  في نبات 

الحشيش اإللكتروني. 
والمستقبلي  الــحــالــي  الــتــوجــه  وهـــذا 
ُتعد  والتي  الحشيش،  نحو  الشركة  لهذه 
ربــمــا مــن أكــبــر شــركــات الــتــبــغ والــســجــائــر 
ــي الــــعــــالــــم، يـــؤكـــد بـــــأن هـــــذه الـــشـــركـــات  فــ

ــات الـــعـــمـــالقـــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ومـــثـــيـــالتـــهـــا مـــــن الـ
صحة  فــي  ترقب  ال  الجنسيات  المتعددة 
البشرية إال وال ذمة، مهما صرحت وقالت، 
اإلنــســان،  لصحة  حمايتها  ادعـــت  ومــهــمــا 
فــهــي شـــركـــات قــائــمــة عــلــى الـــربـــح الــوفــيــر 
عيب  أي  هناك  وليس  والــســريــع،  والكبير 
فــي الــربــح والــمــال الــحــالل، ولــكــن العيب 
الــربــح على حــســاب كل  يــكــون هــذا  عندما 
واالجتماعية،  البيئية،  األخــرى،  الجوانب 
ــيـــم، وال  ــة، والـــصـــحـــيـــة، فــــال قـ ــيــ واألخــــالقــ

مبادئ، وال رحمة لإلنسان. 
ــتـــي ال  ــات الـ ــركـ ــشـ وبــالــنــســبــة لـــهـــذه الـ
يــهــمــهــا ســــوى جــنــي الـــمـــال، فــــإن االتــجــار 
ــواء  ــي الـــمـــخـــدرات، مــثــل الــحــشــيــش، سـ فـ
الحشيش  أو  الــحــشــيــش،  ســيــجــارة  أكــانــت 
فــرصــة ذهبية ال يمكن  ُيــعــد  اإللــكــتــرونــي، 
تــعــويــضــهــا، فــأربــاحــهــا مــضــمــونــة وأكـــيـــدة، 
ــتـــدريـــجـــي مــن  ــتـــحـــول الـ ــة بـــعـــد الـ ــاصــ وخــ
المنتجات  إلــى  التقليدية  التبغ  سجائر 

األخرى البديلة. 
ــاب الــتــي  ــبــ وهــــنــــاك الــكــثــيــر مــــن األســ
تجعل هذه التجارة رائجة ولن تبور. فأما 
السبب األول فهو أن واحــدة من أكبر دول 
العالم، وهي الواليات المتحدة األمريكية 
تنتقل يومًا بعد يوم إلى تحليل استخدام 
الــــحــــشــــيــــش، إمــــــــا ألغــــــــــــراض شــخــصــيــة 
وترويحية، أو ألغراض طبية على مستوى 
الواليات أواًل، ثم على المستوى االتحادي 
ثانيًا. أما على مستوى الواليات المتحدة، 
فهناك حتى اآلن 19 والية أمريكية إضافة 
إلى العاصمة واشنطن، مقاطعة كولومبيا، 
باستخدام  سمحت  قــد  جـــوام،  ومقاطعة 
والــتــرويــح  ألغــــراض شخصية  الــحــشــيــش 
عــن الــنــفــس، كــمــا أن هــنــاك 37 واليـــة قد 
حــلــلــت االســـتـــخـــدام الــطــبــي لــلــحــشــيــش. 
تــزايــد مستمر وسريع  فــي  ــداد  األعــ وهـــذه 
مع الزمن. وأما على المستوى االتحادي 
حاليًا،  استخدامه  محرم  الحشيش  فــإن 
ويصنف ضمن المواد المحظورة والتي ال 
تسعى  هناك محاوالت  ولكن  منها،  فائدة 
جـــاهـــدة، وبــشــكــٍل تــدريــجــي لــلــوصــول إلــى 
فعلى  الــواليــات.  كل  تحليله على مستوى 
سبيل المثال، وافق مجلس النواب في 19 
أبريل من العام الجاري على قانون ال يجرم 
البنوك والمؤسسات المالية األخرى عند 

بالحشيش،  الــخــاصــة  الــمــعــامــالت  ــراء  إجــ
ويعرف هذا بقانون التعامل البنكي اآلمن 
)The Safe Banking Act(. كذلك طرح بعض 

أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ فـــي 14 يــولــيــو 
مــن الــعــام الــحــالــي مــســودة قــانــون يحلل 
الحشيش على المستوى االتحادي، أي أن 
األمريكي الذي يدخن الحشيش شخصيًا 
ــذا الـــقـــانـــون  ــ ــــن يـــعـــاقـــب، وهــ لــــن يـــجـــرم ولـ
»قانون  تم تقديمه تحت عنوان:  المقترح 
 Cannabis( الــحــشــيــش«  وإدارة  الـــفـــرص 
 ،))Administration and Opportunity Act

وافــق  الــنــواب  فــإن مجلس  بالذكر  وجــديــر 
الحشيش  تحليل  على   2020 ديسمبر  في 
على المستوى االتحادي، واآلن في انتظار 

موافقة مجلس الشيوخ.
ــي فـــهـــو الــتــوجــه  ــانـ ــثـ وأمــــــا الـــســـبـــب الـ
سنوات  منذ  والمستمر  المتزايد  الشعبي 
نــحــو الــســمــاح لــلــحــشــيــش، وهــــذا الــعــامــل 
مهم جدًا ألن المشرع األمريكي يأخذ في 
المقام األول آراء الناس ومواقفهم من كل 
االنتخابات.  مــواســم  فــي  وخــاصــة  قضية، 
أكتوبر  الــرأي في  أفــادت استطالعات  فقد 
يــؤيــدون  األمــريــكــيــيــن  مــن  بـــأن %66   2019
تحليل الحشيش، علمًا بأن 12% فقط من 
يوافقون   1969 عــام  في  كانوا  األمريكيين 
ــى الــــســــمــــاح بـــاســـتـــخـــدام الــحــشــيــش،  ــلـ عـ
 ،2000 عــام  في   %31 إلــى  النسبة  وارتفعت 
فــي 2013 فبلغت  كــبــيــرة  قــفــزة  قــفــزت  ثــم 
ــاء في  ــر اســتــطــالع فــقــد جـ ــا آخـ 50%. وأمــ
المقال المنشور في النيوزويك في الرابع 
من   %91 أن  أكـــد  حــيــث   ،2021 أبــريــل  مــن 
الحشيش  تحليل  يــدعــمــون  األمــريــكــيــيــن 
بشكٍل عام، سواء لالستخدام الشخصي أو 

الطبي والعالجي.
ألوم هذه الشركات،  وختامًا، فإنني ال 
ــائـــل  فـــهـــدفـــهـــا الــــربــــح فـــقـــط وبــــكــــل الـــوسـ
والطرق، ِبقدر ما ُألقي اللوم الكامل على 
ــدول والــحــكــومــات الــتــي بــيــدهــا الــقــرار  ــ الـ
المنتجات  هـــذه  بمثل  فتسمح  الــنــهــائــي، 
والــنــفــس من  والــمــهــلــكــة للجسد  الــســامــة 
األطفال  وتعريض  األســواق،  إلى  الدخول 
ــوع فـــي شــبــاكــهــا  ــوقــ والـــشـــبـــاب  فـــي شـــر الــ

واإلصابة باألمراض المستعصية.
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ــا اأكثـــر اإ�ســـرارا بال�سحـــة! بدائـــل اأخـــرى.. لكنهـ

بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني

الـــحـــرائـــق  ــرا  ــ ــؤخـ ــ الـــتـــهـــمـــت مـ } حـــيـــن 
وأمريكا،  أوروبــا  غابات  العديد من  الضارية 
في  أمــاكــن مختلفة  الــفــيــضــانــات  وابــتــلــعــت 
الــقــرى والــمــدن، كــان الفــتــًا فــي أخــبــار تلك 
الدور  هنا  يكن  فلم  تركيا!  الحرائق حرائق 
المتحور  والــمــنــاخ  الــطــقــس،  لتغّير  الكبير 
نحو درجات الحرارة العالية، وإنما في تركيا 
افتعال  في  مسؤوليتهم  النار-  -أبناء  أعلن 
الـــحـــرائـــق فــيــهــا، بــحــســب صــحــيــفــة »شــفــق« 
التركية!« وقولهم إن تركيا ال تفهم إال هذه 
اللغة! أبناء النار التابعون لحزب »البي بي 
التركية  للسلطة  المناهض  الــكــردي  كــيــه« 
ــدة بــافــتــعــال الـــحـــرائـــق كما  لــهــم ســـوابـــق عــ
مختلفة  واليــات  المرة  هــذه  لتصبح  يقال! 
العشرات!  وإصابة  العديد  وبمقتل  منكوبة، 
وبــغــض الــنــظــر هــنــا عــن مــوقــفــنــا الــيــوم من 
»تــركــيــا األردوغـــانـــيـــة«، وســيــاســاتــهــا فــي دعــم 
من  العديد  فــي  االســتــقــرار  وعـــدم  الفوضى 
الــعــربــيــة، مــا يستوجب رفــضــًا كــامــاًل  دولــنــا 
لتلك السياسة، إال أن الموقف من اإلرهاب 
رفضا  ورفضه  مبدئي،  موقف  هو  كان  أيضا 
»صحيفة  نقلته  مــا  صــح  إذا  أيــضــًا  مبدئيا 

شفق« التركية!
النهاية نموذج  فــي  هــم  الــنــار«  »أبــنــاء   {
أشكال  بمختلف  بلدانهم  يحرقون  للذين 
الــــنــــيــــران! ويـــتـــســـبـــبـــون فــــي مــقــتــل الـــنـــاس 
االقتصادية،  أوضاعهم  وتــدهــور  وإصابتهم 
والمليشيات  اإلخواني(  )التطرف  فعل  كما 
الــمــنــشــقــة عـــن فــكــره فـــي الــعــديــد مـــن دول 
أشعلتها  الــتــي  الــنــيــران  ولـــكـــأن  الــمــنــطــقــة، 
تركيا في دول عربية مختلفة تأخذ مجازها 
في  النيران  أشعلوا  الذين  النار«  »أبناء  في 
الغابات والواليات التركية، ليرتد الفعل إلى 
نيران  وبحرائق  مجازي  بشكل  وإن  صاحبه 

حقيقية!
} هذا ينقلنا إلى خلفية أخرى لمشهد 
»أبناء النار«، فكم من دول عربية وإسالمية 
ــن يــتــم اعـــتـــبـــارهـــم أنـــهـــم أبــنــاؤهــا  تــســّبــب مـ
فــي تــدمــيــر أوطــانــهــم لــحــســاب الــتــطــرف أو 

الـــوالء  أو  السلطة  فــي  الــطــمــع  أو  ــزاق  ــ االرتـ
للخارج ولغير أوطانهم! كم منهم من أشعل 
نيرانًا سياسية واجتماعية وعقدية، ضربت 
وكــم منهم  والــســلــم األهــلــي،  البلد  اقــتــصــاد 
أو  وقــاد  المتطرف،  الفكر  نــيــران  أشعل  مــن 
نفذ أعمااًل إرهابية لصالح أجندات خارجية 

بدعوى البحث عن الحقوق وغيرها!
ــنــــاء  هـــــــؤالء يــنــطــبــق عــلــيــهــم صـــفـــة »أبــ
اضرام  غير  لهم  شاغل  ال شغل  ألنه  النار«، 
)الحرائق الفعلية والمجازية( في بلدانهم، 
والتسبب في تدهور أوضاع شعوبهم، ولسنا 
ــار«  ــنـ هـــنـــا نـــتـــحـــدث بــالــطــبــع عــــن »أبــــنــــاء الـ
التابعين للحزب المعروف في تركيا، وإنما 
والمرتزقة  المتطرفين  هــؤالء  عن  نتحدث 
واإلرهابيين واألحزاب السياسية المتطرفة 
سواء من أبناء البلد نفسه، أو من المرتزقة 
على  الخارج  من  يتوافدون  الذين  اآلخرين 

بعض البلدان العربية!
} »أبناء النار« من العرب، هم اآلفة التي 
تأكل الجدار العربي اليوم من الداخل، وهم 
العديد  الستقرار  األكبر  الداخلي  التحدي 
من الدول العربية واإلسالمية، ألنه ال منطق 
وراء  تنساق  التي  المتطرفة  العقول  يحكم 
تطرفها، لتحرق أوطانها إما باعتقاد خاطئ 
ارتـــزاقـــيـــة، حــتــى أصــبــحــت سمة  بــهــوّيــة  أو 
العقود الماضية مع صعود »التيار اإلخواني 
والطائفي« هي سمة اإلرهاب والخراب، وهي 
العربية  التنمية  كثيرًا  أعاقت  التي  السمة 
الطبيعي،  السياسي  التطور  وأعاقت  أيضًا، 
ــرار واألمــــــن في  ــقــ ــتــ ــت الــســلــم واالســ ــاقــ وأعــ
اإلعاقات  لتلك  وربما  العربية،  مجتمعاتنا 
وجــــدت الــدعــم الــخــارجــي! وبــهــا تــم تنفيذ 
هؤالء  واألجندات!  المخططات  من  الكثير 
ليسوا أبناء وطن، وإنما هم أبناء النار »التي 
تأكلهم وتأكل ما حولهم، وعلى أيديهم يطل 
الرماد الذي تخلفه نيرانهم، ويطل الضباب 
الذي يغطي المجتمعات، لتتوه في داخله! 
إنهم أبناء النار في الدنيا ونحسبهم كذلك 

في اآلخرة!

ــي  ــتــ مـــــنـــــذ األحـــــــــــــــــداث الــ
ــام  ــ ــن عـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ شــــهــــدتــــهــــا الـ
مــن  ــا  ــهـ ــنـ عـ نــــتــــج  ــا  ــ ــ ومـ  2011
ــيــــات ســـيـــاســـيـــة وأمــنــيــة  تــــداعــ
عـــددا من  أن  تبين  وإعــالمــيــة 
إلى  أنفسهم  ينسبون  الــذيــن 
الــمــعــارضــة والـــذيـــن اســتــقــروا 
ــدد مــــن الـــعـــواصـــم فــي  ــ فــــي عـ
ــنـــدن أو  ــواء فــــي لـ ــ ــارج ســ ــخــ الــ
فــي بــيــروت والـــعـــراق وطــهــران 
وغــيــرهــا قـــد أفــلــســوا إفــالســا 

مبينا؛ وذلك لسببين: 
مــعــارضــتــهــم  أن  األول: 

البحرين  لمملكة  وإســاءتــهــم 
وشعبها وقيادتها ال تقوم على 
أســــاس مــوضــوعــي وإنـــمـــا على 
الكذب  وعلى  الشتيمة  منطق 

والتلفيق والتنكر للحقائق على األرض وذلك 
في الوقت الذي تحقق فيه البحرين بفضل 
قيادتها الحكيمة يحفظها اهلل ويرعاها نتائج 
باهرة على كل المستويات ومواجهة التحديات 
االقتصادية واالجتماعية والصحية، وتحقق 
اختراقات مهمة في كل هذه الملفات بفضل 
على  انــعــكــس  بــمــا  واألداء  التخطيط  حــســن 
البحرين  فــي  والمقيمين  المواطنين  حــيــاة 
في هذا الوقت بالذات، فإن عمليات التلفيق 
البحرين  ضد  المسعورة  والحمالت  والكذب 
ال تجد لها آذانا صاغية في الداخل والخارج 
فاإلنجازات  عليه؛  يعلى  وال  يعلو  الحق  ألن 
مــلــمــوس  اإلدارة  وحـــســـن  لــلــعــيــان  ــة  واضــــحــ
الصحية  األزمــة  إدارة  في  البحريني  والذكاء 
البحرين  أصبحت  أن  درجـــة  إلــى  بــاهــرا  كــان 
ــدول  ــراء، كــمــا أن الــ ضــمــن الــقــائــمــة الـــخـــضـ
في  لما يحدث  متابعتها  األخــرى من خــالل 
الــبــحــريــن مــن خـــالل ســفــاراتــهــا تتلقى هــذه 
فيها  تؤثر  ال  ولــذلــك  مؤكد  بشكل  الحقائق 
تلك التقارير الصفراء التي ال قيمة لها وال 
أبـــدا، ومــن هنا جــاء اإلفـــالس الــذي  صدقية 
بـــدأنـــا والــحــمــد هلل نــلــمــســه فـــي الــعــديــد من 
المؤشرات والكتابات وبعض المراجعات التي 
تعترف بالخطأ وتعترف أيضا بأنها فعلت ما 
فعلت في إطار أجندة خارجية وليس في إطار 

أجندة وطنية.
الثاني: أن هذه الجماعات منذ انتقالها 
في  والدولية  اإلقليمية  العواصم  تلك  إلــى 
بــرعــايــة واضــحــة  انــتــقــالــهــا  كـــان  عـــام 2011 
ومعلنة من الخارج وليست مخفية على أحد 
التي ترعى هذه  إيران تحديدا  وخاصة من 
الجماعات وتمولها وتوفر لها السكن وسبل 
العيش في تلك العواصم ونذكر تحديدا في 
على  يصعب  حيث  خــاص  بــوجــه  بريطانيا 
لــنــدن أســبــوعــا واحـــدا  الــفــرد أن يعيش فــي 
ــواء لــلــســيــاحــة أو لــلــعــمــل وذلــــك الرتــفــاع  ســ
تكاليف الحياة الباهظة في مدينة الضباب، 
هذه  في  يعيشوا  أن  هــؤالء  يستطيع  فكيف 
عشر  مــدة  ــم  وأوالدهــ عوائلهم  مــع  المدينة 

سنوات وما يتطلب ذلك من 
يقوى  ال  هائلة  مالية  مـــوارد 
كــان  ولــذلــك  األفـــــراد،  عليها 
تمويال  يتلقون  أنهم  واضحا 
ــارج وخـــــاصـــــة مــن  ــ ــخــ ــ مـــــن الــ
ــران  ــ إيـــــران كــمــا أســلــفــنــا، وإيـ
كــمــا هـــو مــعــلــوم لــلــجــمــيــع ال 
ــدا هلل وفــي  ــ تــدفــع فــلــســا واحـ
إنها  بل  بالمجان،  اهلل  سبيل 
تــطــلــب مــقــابــل كـــل فــلــس أن 
ل خـــادمـــا لها  ــوَّ ــمـ ــمـ يـــكـــون الـ
ــا  ــهـ ــنـــدتـ ــي أجـ ــ ــا فــ ــرطــ ــنــــخــ ومــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـ
مـــســـتـــخـــدمـــيـــن شـــــعـــــارات مــن 
ــوع حـــلـــف الـــمـــقـــاومـــة ودعــــم  ــ نـ
المقاومة وذلك للتغطية على 

العمالة والتبعية.
من الواضح اليوم أن هؤالء قد أضاعوا 
وقتهم وعشر سنوات من أعمارهم في قضية 
خاسرة وبال جدوى وأنهم قد وجدوا أنفسهم 
في خدمة إيران التي تتالعب بهم وتوظفهم 
فــيــمــا تــريــد وفــيــمــا يــحــقــق أهــدافــهــا ولــيــس 

أهدافهم.
أدركـــوا حقيقة هذا  قــد  هـــؤالء  كــان  وإذا 
فنرجو  مــؤخــرا  بعضهم  أعــلــن  مثلما  األمـــر 
وصادقة  موضوعية  مراجعة  ذلــك  يتبع  أن 
لــألخــطــاء الــتــي ارتــكــبــوهــا فــي حــق وطنهم 
ــة من  ــاصـ ــق أنــفــســهــم وخـ ــي حـ وشــعــبــهــم وفــ
خالل اإلساءات التي وجهوها إلى البحرين 
واألمني  والحقوقي  السياسي  ملفها  وإلــى 
هنالك  ولكن  واألكاذيب،  القصص  بافتعال 
لآلسف من ال يزالون متمسكا باألطروحات 
الخاطئة وبالمواقف القديمة ولم يستفيدوا 
مطلقا من تجربة السنوات العشر الماضية، 
يختلقون  اليوم  الجماعات  بعض  كــان  فــإذا 
والرجوع  العودة  أجل  األعــذار ألنفسهم من 
عـــن بــعــض أفـــكـــارهـــم الــخــاطــئــة وســلــوكــهــم 
األكثر خطأ فإن الجماعات الوالئية ال تزال 
عــلــى غــرورهــا وعــلــى إصـــرارهـــا عــلــى ارتــكــاب 

المزيد من األخطاء.
صــحــيــح أن بــعــض مـــا صــــدر عـــن بعض 
ــارج  ــخـ ــوا فــــي الـ ــاشــ الـــمـــعـــارضـــيـــن الــــذيــــن عــ
منفيين  أو  مبعدين  يكونوا  ولم  باختيارهم 
ــاء مــتــأخــرا عــشــر ســـنـــوات، ومـــع ذلــك  قــد جـ
يحاولون  الذين  بعض  أن  نستبعد  ال  فإننا 
يكونون يفعلون  التوبة قد  العودة مع صك 
ذلك من خالل خطة وسيناريو جديد ليس 
من المستغرب أن يكون ضمن تكتيك ربما 
تدعمه إيران أيضا، ولذلك وجب الحذر كل 
الــحــذر وذلــك ألن الــكــالم مهما كــان جميال 
ومــنــمــقــا يــبــقــى مـــجـــرد كــــالم ال دلـــيـــل على 
الوطنية  الــمــمــارســة  خـــالل  مــن  إال  صحته 
الحقيقية على األرض، ومن هنا وجب الحذر 
أو المقاالت الصحفية أو  من مجرد الكالم 
الــبــيــانــات ألننا  أو  الــتــصــريــحــات اإلعــالمــيــة 

نريد أفعاال وليس أقوال.

اأقــــــــوال ل  ــال  ــ ــ ــع ــ ــ اأف نــــريــــد 

بقلم:
د. نبيل العسومي
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الجنائية  المحكمة  قــررت 
سيدة  محاكمة  تأجيل  الكبرى 
ــلـــت صـــديـــقـــهـــا  ــتـ ــة قـ ــيـ ــنـ ــريـ عـــشـ
تــشــاجــرت  أن  بــعــد  الــبــحــريــنــي 
ــام  ــعـ مــــعــــه وألــــــقــــــت صــــحــــن طـ
تجاهه إلى جلسة 17 أغسطس 
انــتــهــت  أن  بـــعـــد  لـــلـــمـــرافـــعـــة، 
المحكمة من االستماع لشهود 
تقرير  واالطـــاع على  الــواقــعــة 
الطب الشرعي الذي بين سبب 

وفاة المجني عليه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 
باغا  المعنية  الــجــهــات  تلقي 
مـــن مــركــز شــرطــة الــســلــمــانــيــة 
ــأن الـــمـــتـــهـــمـــة جــلــبــت  ــ يـــفـــيـــد بــ
الــمــجــنــي عــلــيــه لــلــمــســتــشــفــى 
فاقدا الوعي ويوجد به انتفاخ 
أنــه  ــررت  الــيــمــنــى، وقــ فــي عينه 
أن  إال  ــزل،  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ فـــــي  ســــقــــط 
صــديــق الــمــجــنــي عــلــيــه حضر 
وقرر بأن المتهمة تسكن برفقه 
صديقه وأنه التقى صديقه في 
 ،2020 أكــتــوبــر   28 يـــوم  مــنــزلــه 
ــة إصـــــابـــــات،  ــ ــ ــم تــــكــــن بـــــه أيـ ــ ــ ولـ
ــل  ــواصـ ــالــــي تـ ــتــ ــوم الــ ــ ــيـ ــ وفــــــي الـ
ــبـــره  مــعــه الــمــجــنــي عــلــيــه وأخـ
الــحــمــام، لكنه  بــأنــه سقط فــي 
 ،2020/10/31 فــي  لــه  اعــتــرف 
بــــأن صــديــقــتــه هـــي مـــن قــامــت 
ــطـــة  ــواسـ ــيـــه بـ بـــــاالعـــــتـــــداء عـــلـ
ألقته باتجاهه، وأصاب  صحن 
في  باإلحراج  لكنه شعر  وجهه 
منه  وطــلــب  بــذلــك،  يعترف  أن 
وفي  بالواقعة،  أحد  إبــاغ  عدم 
برفقته  خرج   ،2020/11/3 يوم 
وكــــــان بـــحـــالـــة طــبــيــعــيــة وكــــان 
أنفه  عــلــى  يــضــع الصــقــا طبيا 
فقط، وأضاف الشاهد قائا إن 
المتهمة  بــأن  أبلغته  الخادمة 

كانت تعتدي عليه بالضرب.
ــرر شقيق  قــ ــي شـــهـــادتـــه  وفــ
المتهمة  بــــأن  عــلــيــه  الــمــجــنــي 
صديقة شقيقه وأن لها سوابق 
ــتـــداء عــلــيــه بــالــضــرب،  فــي االعـ
وفــــــي يــــــوم الــــواقــــعــــة أخـــبـــرتـــه 

ــت بـــنـــقـــل شــقــيــقــه  ــامــ بـــأنـــهـــا قــ
في  أن سقط  بعد  للمستشفى 
من  يتمكن  ولـــم  الــمــيــاه،  دورة 
كان  ألنــه  شقيقه  مــع  الحديث 

فاقدا للوعي.
ــي الــتــحــقــيــقــات أنــكــرت  وفــ
حضرت  إنــهــا  وقــالــت  المتهمة 
إلـــى الــبــحــريــن مــنــذ 3 ســنــوات 
فندق،  فــي  استقبال  كموظفة 
ــر للعمل  آخـ لــفــنــدق  وانــتــقــلــت 
ـــى أن  ــرة إلـــ ــيـ ــشـ كـــمـــحـــاســـبـــة، مـ
ــو كــفــيــلــهــا،  الـــمـــجـــنـــي عــلــيــه هــ
للسكن  االنــتــقــال  منها  وطــلــب 
ادعــى  الــذي  وأن صديقه  معه، 
معها  خـــاف  عــلــى  قتلته  أنــهــا 
ألنها رفضت أن تكون صديقته، 
مــن جــانــب آخـــر أفــــادت خــادمــة 
آسيوية تعمل في بيت المجني 
عــلــيــه بــأنــهــا شـــهـــدت خــافــات 
والمجني  المتهمة  بين  كثيرة 
نطاق  فــي  كــانــت  لكنها  عــلــيــه، 
اعــتــداءات منها  ودون  الــصــراخ 
تــقــريــر الــطــب  أو مـــنـــه. وجـــــاء 
الشرعي ليفسر سبب الوفاة بأن 
المجني عليه تعرض لإلصابة 

تقريبا  األولــى  مرتين،  بالوجه 
طبقا   ،2020/10/28 بــتــاريــخ 
لرواية الشهود، والثانية بتاريخ 
اإلصابتين  وكــا   ،2020/11/6
تــتــســبــب فــي  الــمــمــكــن أن  مــــن 
ومن  للجسم  البكتيريا  دخــول 
االلتهاب  بــمــرض  ثــم اإلصــابــة 
ــي، كــمــا  ــائــ ــحــ ــســ ــري الــ ــيـ ــتـ ــكـ ــبـ الـ
التقرير اإلصــابــة األولــى  رجــح 
كــســبــب لـــإلصـــابـــة الــبــكــتــيــريــة، 
هــو  الــــــوفــــــاة  ــبــــب  ســ إن  وقـــــــــال 
التهاب بكتيري سحائي وتخثر 
جلطة  مــع  الكهفية  بالجيوب 
ــان الـــمـــخـــي األوســـــط  ــريـ ــالـــشـ بـ
وارتفاع  السكري  وداء  األيمن، 
ضغط الدم وارتفاع الحموضة 
المركبات  زيـــادة  نتيجة  بــالــدم 
ــدم بــســبــب داء  ــالـ الــكــيــتــونــيــة بـ
الــــســــكــــري، فـــأســـنـــدت الــنــيــابــة 
اعــتــدت  أنــهــا  للمتهمة  الــعــامــة 
عـــلـــى ســـامـــة جـــســـم الــمــجــنــي 
عليه بأن قامت برميه بصحن 
طـــعـــام عــلــى أنـــفـــه فـــأحـــدث به 
بالتقرير  الموصوفة  اإلصابات 
الطبي والتي أفضت إلى موته. 
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أكد عدد أعضاء مجلس الشورى ضرورة تعزيز 
السيبراني،  األمــن  مجال  في  الوطنية  التشريعات 
الــمــعــنــيــة فـــي تــطــبــيــق معايير  الــجــهــات  ومــســانــدة 
وأنظمة الحماية للمعلومات المرتبطة باستخدام 
ــعـــزز مــرتــبــة  ــل الــتــقــنــيــة الـــحـــديـــثـــة، بـــمـــا يـ ــائـ ــوسـ الـ
السيبراني  األمـــن  مــؤشــر  ضــمــن  الــبــحــريــن  مملكة 
المؤسسي  أن خلق اإلدراك  إلى  العالمي، مشيرين 
والــمــجــتــمــعــي بــمــخــاطــر الــتــهــديــدات الــســيــبــرانــيــة 
يتطلب استمرارية التدريب والتوعية لمخلف فئات 

وشرائح المجتمع.
جاء ذلك خال الحلقة النقاشية التي نظمتها 
بــالــتــعــاون مع  الـــشـــورى،  الــعــامــة لمجلس  األمـــانـــة 
المركز الوطني لألمن السيبراني بوزارة الداخلية، 
مجلس  ألعــضــاء  البرلماني  الــدعــم  برنامج  ضمن 
السيبراني  األمن  »أهمية  بعنوان:  الشورى، وجاءت 
مثنى  يوسف محمد  قدمها  البحرين«،  في مملكة 

رئيس المراقبة األمنية بالمركز.
الحلقة  في  المشاركون  المجلس  أعضاء  ونوه 
الوطني  المركز  بــه  يقوم  الــذي  بــالــدور  النقاشية، 
الــســيــبــرانــي فــي تطبيق مــعــايــيــر وضــوابــط  لــألمــن 
أمن المعلومات، وممارسة الرقابة السيبرانية على 
األنظمة التقنية في القطاعات الحيوية، مؤكدين 

سبيل  فــي  مهمة  خــطــوة  يعتبر  الــمــركــز  إنــشــاء  أن 
تهديدات  ألي  للتصدي  الوطنية  الجاهزية  تعزيز 
وهجمات إلكترونية التي تستهدف قواعد البيانات 

واألنظمة.
وتــنــاولــت الــحــلــقــة الــنــقــاشــيــة أبــــرز الــمــخــاطــر 
السيبرانية التي تتعرض لها أنظمة المعلومات في 
المؤسسات، ومنها عدم تطبيق المعايير والضوابط 
األمنية، وعدم وجود أنظمة مراقبة وكشف وحماية 

عن الثغرات األمنية، وقلة الوعي والتدريب. 
األمن  أهمية  إلــى  النقاشية  الحلقة  وتطرقت 
ومستوى  واللوائح،  القوانين  حيث  من  السيبراني 
إلى  معها،  التعامل  وسبل  للتهديدات  االستجابة 
القطاعين  بين  والتعاون  والتوعية  التدريب  جانب 

العام والخاص.
واســتــعــرضــت الــحــلــقــة الــنــقــاشــيــة أمــثــلــة على 
االختراقات السيبرانية من خال استغال الثغرات 
األمنية في األنظمة المستخدمة، والتي تستهدف 
بالدرجة األولى تسريب المعلومات من المؤسسات 
أهمية  ونــاقــشــت  ــا،  ــتـــزازهـ وابـ أنــظــمــتــهــا  تــعــطــيــل  أو 
استخدام  وتــفــادي  الحماية،  معايير  مستوى  رفــع 
دون  مــن  لــاخــتــراق  والــقــابــلــة  الــضــارة  البرمجيات 

أنظمة الرقابة الفاعلة. 

في حلقة نقا�سية نظمتها »اأمانة ال�سورى« بالتعاون مع »مركز الأمن ال�سيبراني«
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} الم�شاركون في الحلقة النقا�شية.

تــحــت رعـــايـــة الــعــمــيــد فـــواز 
ــســــى الــــحــــســــن آمــــر  ــيــ حــــســــن عــ
األكــاديــمــيــة الــمــلــكــيــة لــلــشــرطــة، 
األمــنــي  الملحق  نــائــب  بــحــضــور 
الــقــائــم بــأعــمــال ضــابــط األمـــن 
ــات  ــ ــواليـ ــ ــارة الـ ــفــ ــســ اإلقـــلـــيـــمـــي بــ
بمملكة  األمـــريـــكـــيـــة  الــمــتــحــدة 
الــبــحــريــن، أقـــيـــم حــفــل تــخــريــج 
الـــحـــوادث  فـــي  »الــتــحــقــيــق  دورة 
ــة« الــتــي عــقــدت خــال  ــيـ ــابـ اإلرهـ
الـــفـــتـــرة مـــن 25 يــولــيــو حــتــى 5 

أغـــســـطـــس الـــــجـــــاري، بــمــشــاركــة 
إدارات  مختلف  مــن  ضــابــطــًا   22
بتنظيم  وذلـــك  الــداخــلــيــة،  وزارة 
والـــمـــركـــز  ــدريــــب،  ــتــ الــ إدارة  مــــن 
الــمــشــتــرك لــمــكــافــحــة اإلرهـــــاب، 
وســـــفـــــارة الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

األمريكية بمملكة البحرين.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أكـــد آمــر 
أن  للشرطة  الملكية  األكاديمية 
يــأتــي ضمن  الـــدورة  تنظيم هــذه 
استراتيجية التطوير والتحديث 

الــتــي يــتــبــنــاهــا وزيــــر الــداخــلــيــة، 
وتلقى متابعة مستمرة من رئيس 
األمن العام بهدف االرتقاء بأداء 
أهمية  مــؤكــدًا  الــــوزارة،  منتسبي 
لما  ــدورات  ــ الــ هـــذه  مــثــل  تنظيم 
إيجابية  أهــداف وغايات  لها من 
تسهم في أداء المهام والواجبات 
القائم  بالتعاون  مشيدًا  بكفاءة، 
مـــع ســـفـــارة الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
البحرين  مملكة  فــي  األمريكية 
ودورها في تعزيز الروابط، األمر 

ــروف لــتــبــادل  ــظــ الـــــذي ُيــهــيــئ الــ
إلى  مشيرا  والمعرفة،  الخبرات 
إلــــى تــطــويــر  تـــهـــدف  الـــــــدورة  أن 
ــادل الـــخـــبـــرات  ــ ــبــ ــ ــارات وتــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
ــة، ســـعـــيـــًا لـــلـــوصـــول إلـــى  ــيـ ــنـ األمـ
أعلى مستويات الجودة والكفاءة 
معربا  البشرية،  الكوادر  لتطوير 
عن شكره وتقديره لممثلي سفارة 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، 
والــقــائــمــيــن عــلــى تــنــظــيــم هــذه 
وسعيهم  اهتمامهم  الــدورة على 

لتطوير القدرات ورفع الكفاءات 
األداء  فــاعــلــيــة  فـــي  يــســهــم  بــمــا 
لــمــنــتــســبــي األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة، 
ــت الـــــــــــــــــدورة بـــــرامـــــج  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــضـ وتـ
ــــن شـــأنـــهـــا صــقــل  ومــــواضــــيــــع مـ
ــارات الـــضـــبـــاط وإكـــســـابـــهـــم  ــ ــهـ ــ مـ
لخوض  تؤهلهم  جديدة  قــدرات 

تجارب واقع العمل.

اإدارة التدريب تقيم حفل تخريج دورة »التحقيق في الحوادث الإرهابية«

كتب: محمد القصاص 
قال ممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي 
اإلنشائية  األعــمــال  إن  الــعــود  فــاضــل  المحرق 
انتهت  قد  الدير  بقرية  الحساوي(  لـ)حديقة 
ــاح الـــحـــديـــقـــة أغــســطــس  ــتـ ــتـ ــؤمـــل افـ ــمـ ومـــــن الـ

الجاري.
استغرق  الحديقة  فــي  العمل  أن  وأضـــاف 
حتى  الحفر  بداية  منذ  أشهر  ثمانية  حوالي 

تركيب القطع األخيرة في محتواها. 
الـــحـــديـــقـــة  مـــســـاحـــة  أن  ــود  ــ ــعـ ــ الـ وأوضـــــــــح 
الــنــمــوذجــيــة ومـــرافـــقـــهـــا الــتــرفــيــهــيــة ســتــخــدم 
ــرى  الــمــنــاطــق األخـ الــديــر فــضــا عــن  منطقة 
الـــمـــجـــاورة، مــشــيــدا بــجــهــود بــلــديــة الــمــحــرق 
وشــــؤون  ــال  ــغـ األشـ ووزارة  الــبــلــدي  والــمــجــلــس 
الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي فـــي ســرعــة 

تنفيذ مشروع الحديقة.
اهتمامه  على  الــخــاص  القطاع  شكر  كما 

وشــراكــتــه الــمــتــمــيــزة فـــي تــمــويــل الــمــشــروعــات 
الخدمية.

يشار أن الحديقة البالغة مساحتها 1108 
أمتار مربعة منها 366 مترا مربعا للمسطحات 
الخضراء تشتمل على ممشى طوله 100 متر 
أهالي  تــخــدم  لأللعاب  منطقة  إلــى  بــاإلضــافــة 
نسبة  الــحــســاوي  بحديقة  وسميت  المنطقة. 
ــى إحــــدى الــعــوائــل الــحــســاويــة الــتــي سكنت  إلـ
بالمنطقة الواقعة في مجمع 231 بقرية الدير.

توق�ع افتت�اح »حديق�ة الح�س�اوي« بالدي�ر في اأغ�سط��س الجاري

} فاضل العود.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

} خالل حفل التخرج.

بــاإلدارة  المخدرات  مكافحة  شرطة  تمكنت 
القبض  من  الجنائية  واألدلــة  المباحث  العامة 
يحملون  مختلفة  قضايا  فــي  متهمين   7 على 
و36   29( بين  أعمارهم  تــتــراوح  عربية  جنسيات 
عـــامـــا( بــحــوزتــهــم كــمــيــات مــتــنــوعــة مـــن الـــمـــواد 
المخدرة، باإلضافة إلى مبالغ مالية ُيعتقد أنها 

حصيلة البيع.

وأوضحت اإلدارة أنه بعد ورود معلومات بهذا 
الشأن تم مباشرة عمليات البحث والتحري التي 
والقبض  المتهمين  هــويــة  تحديد  عــن  أســفــرت 
اإلدارة  وأشــارت  المخدرة،  المواد  عليهم وضبط 
تم  أنــه  إلــى  الجنائية  واألدلـــة  للمباحث  العامة 
تحريز المضبوطات تمهيدا إلحالة القضية إلى 

النيابة العامة.

القب�س على 7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة

قـــضـــت الـــمـــحـــكـــمـــة الـــكـــبـــرى 
اإلدارية بإلزام بحريني دفع 100 
ديـــنـــار إلــــى مـــحـــام نــظــيــر أتــعــابــه 
وترافعه عن قضايا أمام المحاكم 
فــيــمــا رفـــضـــت الــمــحــكــمــة طــلــب 
إلــــزام الــمــدعــى عليه  الــمــحــامــي 
دفـــع 700 ديـــنـــار قــيــمــة األتـــعـــاب، 
اتــــفــــاق  أن  الـــمـــحـــكـــمـــة  وأكــــــــــدت 
أتعابه  المحامي مع موكله على 
ــوع  ــوضـ ــمـ الـ مـــحـــكـــمـــة  يـــســـلـــب  ال 
سلطتها في تقديرها سواء أنهى 
أو  إليه  الموكل  العمل  المحامي 
تم عزله قبل إنهائه، وأضافت أنه 
في  تستهدي  أن  حــق  للمحكمة 
تقريرها لألتعاب أهمية الدعوى 
المحامي  من  المبذول  والجهد 
وصـــواًل  حققها  الــتــي  والنتيجة 
زاد  ســواء  المناسب  التقدير  إلى 
عـــن الــتــقــديــر الــمــتــفــق عــلــيــه أو 

نقص عنه.
وكــــــــان الـــمـــحـــامـــي قـــــد رفـــع 
ــزام  ــإلــ ــم بــ ــكـ ــحـ ــلــــب الـ دعـــــــــواه وطــ
إلــيــه  يــــــؤدي  أن  الـــمـــدعـــى عــلــيــه 
وذكــــر  ــار،  ــنــ ديــ ــدره 700  ــ قــ مــبــلــغــا 
إليه  أســنــد  االتــفــاق  أنــه بموجب 
أمام  المدعى عليه  مهمة تمثيل 
المحاكم  أمــام  والترافع  القضاء 

ــا ودرجـــاتـــهـــا  ــهــ ــواعــ بـــاخـــتـــاف أنــ
منها  تسلم  المبلغ  نظير  وذلــك 
دينارا   270 قــدره  مبلغا  المدعي 
فقط، وتبقى له في ذمة المدعى 
ديــنــارا،   430 قـــدره  مبلغا  عليهم 
تنفيذ  فــي  الــمــدعــي  استمر  وقــد 
الــمــتــفــق عليها،  الــوكــالــة  أعــمــال 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن قــيــامــه بــبــذل 
ــازم فــي كــل الــدعــاوى  الــجــهــد الــ
ــاق فــــــإن الـــمـــدعـــى  ــ ــفــ ــ مـــحـــل االتــ
عليهم تخلفوا عن الوفاء بسداد 
المبلغ المتفق عليه نظير أتعاب 
الــمــدعــي وذلـــك عــلــى الــرغــم من 
ــمــــحــــاوالت الــــوديــــة الــمــتــكــررة  الــ

لحثهم على السداد.
وقالت المحكمة في حيثيات 
وفـــقـــا لنص  الــمــقــرر  إن  الــحــكــم 
المادة )33( من قانون المحاماة 
انـــه تــخــتــص الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
لم  إذا  األتــعــاب  بتقدير  المدنية 
تــعــيــن األتـــعـــاب بــاتــفــاق مــكــتــوب 
كــانــت  أو  بــاطــا  ــان االتـــفـــاق  كـ أو 
األتـــعـــاب مــبــالــغــا فــيــهــا أو كــانــت 
األتــــعــــاب الــمــخــتــلــف عــلــيــهــا عن 
يــعــرض عــلــى محكمة.  لــم  عــمــل 
وال يجوز إنقاص األتعاب إذا كان 
االتفاق عليها قد تم بعد تنفيذ 

على  بناء  التقدير  ويتم  الوكالة 
طلب المحامي أو الموكل.

المحامي  اتــفــاق  أن  ــدت  وأكــ
يسلب  ال  أتعابه  على  موكله  مع 
في  سلطتها  الــمــوضــوع  محكمة 
المحامي  أنــهــى  ســـواء  تــقــديــرهــا 
عزله  تــم  أو  إلــيــه  الموكل  العمل 
قبل إنهائه، ولها أن تستهدي في 
تقريرها لألتعاب أهمية الدعوى 
المحامي  من  المبذول  والجهد 
وصـــواًل  حققها  الــتــي  والنتيجة 

زاد  ســواء  المناسب  التقدير  إلى 
عـــن الــتــقــديــر الــمــتــفــق عــلــيــه أو 
وأن االســتــثــنــاء هو  عــنــه،  نــقــص 
حصول االتفاق على األتعاب بعد 
الموكل  العمل  المحامي  تنفيذ 

إليه.
الــثــابــت مــن أوراق  وحــيــث إن 
ترافعت  المدعية قد  أن  الدعوى 
الــدعــاوى  فــي  عليه  المدعى  عــن 
ــابـــت مــن  ــثـ الـــشـــرعـــيـــة بــحــســب الـ
 33 المادة  وكانت  الدعوى،  أوراق 

من القانون قد منحت المحكمة 
ــبـــرى ســلــطــة تـــقـــديـــر أتـــعـــاب  ــكـ الـ
عـــدم  أو  الــمــخــتــلــف  الـــمـــحـــامـــاة 
الــمــتــفــق عــلــيــهــا وفــقــا لــضــوابــط 
ترك المشرع للمحكمة مراعاتها 
ــلـــى  ــا عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ مــــــــن خـــــــــــال اطـ
الدفاع وحضور جلسات  مذكرات 
بذله  الـــذي  والــجــهــد  المحاكمة 
ــاع والــنــتــيــجــة  ــدفـ ــالـ الــمــحــامــي بـ
التي أفضى إليها الدفاع ومن ثم 
قضائها  فــي  تنتهي  فالمحكمة 
أحقية  إلــى  تقدم  ما  ومــن جماع 
المدعية في دعواها استنادًا إلى 
ما قدمته من جهد وترافعها عن 
المدعى عليه بالدعوى السالفة 
الــذكــر، ولــمــا كــان الــمــدعــي عليه 
ــوى  ــ ــدعـ ــ ــع الـ ــدفــ ــيــ ــم يـــحـــضـــر لــ ــ لــ
بــثــمــة دفــــع ولــــم يـــقـــدم مـــا يفيد 
أتعاب المحاماة، ومن ثم  سداده 
فــالــمــحــكــمــة تــنــتــهــي إلــــى تــقــديــر 
األتعاب المستحقة للمدعية في 
الــمــبــذول ونتيجة  الــجــهــد  ضـــوء 
ديــنــار،   100 مبلغ  بــواقــع  الــدفــاع 
ولهـذه األسبـاب حكمت المحكمة 
بـــإلـــزام الــمــدعــى عــلــيــه أن يــؤدي 
ديــنــار  الــمــدعــي مــبــلــغ 100  ــى  إلــ

بحريني، وألزمته المصاريف.

المحكمة تف�سل بين محام وزبون وتقدر الأتعاب ب�100 دينار

الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  حــجــزت 
على  للحكم  أغسطس   12 جلسة  الرابعة 
الـــخـــاص   PCRالـ فـــحـــص  زورا  شـــابـــيـــن 
المملكة  إلـــى  لــلــدخــول  كـــورونـــا  بــفــيــروس 
الــســعــوديــة عــبــر الــجــســر إال أن  الــعــربــيــة 
بمكتب  أمرهما  كشفت  الــمــزورة  أوراقهما 
ــر بـــالـــجـــانـــب  ــالـــجـــسـ الـــفـــحـــص الـــطـــبـــي بـ
البحريني  الجانب  أبــلــغ  الـــذي  الــســعــودي 
حيث  المتهمين،  لجلب  دوريـــة  وتــوجــهــت 
أقــر  بــيــنــمــا  الـــواقـــعـــة  الــمــتــهــم األول  أنــكــر 

المتهم الثاني بارتكاب الواقعة.

اعتياد  إلـــى  الــواقــعــة  تفاصيل  وتــعــود 
المتهم التوجه إلى السعودية لبيع الحلوى 
بداخل بعض المناطق هناك من قبل، إال 
التوجه  أراد  مؤخرا  الجسر  فتح  بعد  أنــه 
عــبــر الــجــســر ولــكــنــه لـــم يــكــن قـــد أجـــرى 
الفحص المقرر إجراؤه قبل الدخول بـ72 
ساعة، فلجأ إلى فحص سابق أجراه كانت 
نتيجته سالبة وقام بتغيير تاريخ الفحص 
عبر وضع ورقة بيضاء كتب عليها تاريخا 
جديدا وقام بتصوير ورقة نتيجة الفصل 
رفقة  ذلك  وكــان  الجديد،  بالتاريخ  كاملة 

صديقه الذي اعتاد توصيل الراغبين في 
عبور الجسر بسيارته بمقابل مادي.

الجسر  إلى  المتهمان  توجه  وبالفعل 
بالجسر  الصحة  مكتب  إلــى  وصــا  حتى 
أمرهما  كشف  الــذي  السعودية  بالناحية 
طريق  عــن  الفحص  تــزويــر  تبين  أن  بعد 
الفحص  نتيجة  الـQR، حيث ظهرت  كود 
سالبة ولكن ببيانات بتواريخ سابقة لتاريخ 
عبورهم الجسر، وقد اعترفوا بالواقعة وتم 
دوريــة  وتوجهت  البحريني  الجانب  إبــاغ 
النيابة  إبلى  وإحالتهما  المتهمين  لجلب 

العامة.
فأسندت النيابة إلى المتهمين أنهما 
الملك  أمــن جسر  بــدائــرة   2021 مايو  فــي 
فــهــد ارتــكــبــا تــزويــرا فــي مــحــرر رســمــي هو 
كورونا  بفيروس  الخاصة  الفحص  نتيجة 
الــصــحــة  وزارة  إلــــى  ــا  صــــدورهــ الــمــنــســوب 
اصطنعاها  بــأن  قــانــونــا  المبينة  بــالــطــرق 
كما  الحقيقة،  ــّرف  وحــ المبينة  بــالــطــرق 
ــرر الــــمــــزور بـــــأن قـــدمـــاه  ــمـــحـ اســتــعــمــا الـ
للعيادة الطبية بجسر الملك مع علمهما 

بتزويره.

حج�ز ق�سي�ة تزوي�ر فح��س ال��PCR لعب�ور ج�س�ر المل�ك فه�د للحك�م 
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ــرور أكــثــر مــن عـــام عــلــى تلقي  حــتــى اآلن وبــعــد مـ
اللقاح وثبات فعاليته والحمد هلل أمام فيروس كورونا 
بعض  من  شائعات  هناك  تــزال  ال  المتحور،  الشرس 
إثـــارة  منها  الــغــرض  هـــدف،  بــا  يبثونها  المشككين 
البلبلة وال تكون مرفقة بأدلة أو دراسة وكل ما تفعله 

زيادة الحمل على كاهل الطاقم الطبي والمجتمع.
ــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــا أثـــيـــر وتــــــــداول عـــلـــى مــ ــر مــ ــ آخـ
االجـــتـــمـــاعـــي عـــاقـــة الـــلـــقـــاح بــالــتــخــديــر لــلــعــمــلــيــات 
الجراحية وهي إشاعة سخيفة وخطيرة تلعب بحياة 
مــريــض يــحــتــاج الـــى عــمــل جـــراحـــة فــأصــبــح مـــا بين 
تأجيل  وإمــا  الجراحية  العملية  تأجيل  إمــا  خيارين 
ــان له  ــ أخـــذ الــلــقــاح وهـــو بــمــثــابــة درع الــحــمــايــة واألمـ

ولعائلته وطوق النجاة الوحيد من الفيروس.
وعلى الفور تم تكذيب اإلشاعة من قبل األطباء 
والــمــتــخــصــصــيــن فــهــي تــمــس حـــيـــاة مــرضــاهــم فــلــزم 

التوضيح السريع.
بايدن  األمــريــكــي  الرئيس  حــذر  قليلة  فــتــرة  منذ 
نشر  خــال  من  كورونا  عن  المضللة  المعلومات  من 
باعتبارها  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  أكــاذيــب 
حقائق مطلقة وتم بالفعل اتخاذ اإلجراءات الازمة 

ضد بعض هذه المواقع.
لقاح  وحتى  القدم  منذ  اللقاحات  وللعلم جميع 
المشكلة  لنفس  تــعــرض  قــد  الــمــوســمــيــة  اإلنــفــلــونــزا 
ومحاولة إثارة الشكوك من حوله ومع الوقت خمدت 
تــلــك االدعـــــاءات حــتــى دون تــكــذيــب، ولــكــنــي اعــلــم ان 
األمر مختلف اآلن، فالفريق الوطني البحريني يقظ 
الــتــســاؤالت فا  عــن جميع  لــإجــابــة  دائــمــا  ومستعد 
توجد أي فرصة إلطاق الشائعات أو حجة لتصديق 
الرجوع  يمكننا  موثوق  لدينا مصدر  ونحن  األقاويل 

إليه فا يدع أي مجال للشك ولو بنسبة بسيطة.
ــتــــردد فــي  ــالــ بــ الـــمـــرتـــبـــطـــة  الـــمـــشـــاكـــل  ان احــــــدى 
ــذ الــلــقــاح هــي مشكلة الــتــواصــل وعــلــى الــخــبــراء  أخـ
بالمعلومات  وإمدادنا  الدراسات  والمتخصصين نشر 

الصحيحة لمنع تداول األكاذيب الجاهلة.
وبتلقي  االنتشار  وســريــع  وشــرس  قــوي  الفيروس 
اللقاح أو استكمال اللقاح للمطعمين سنتغلب عليه 

لحماية أنفسنا ومن نحب.
كن واعيا وحافظ على نفسك واحم وطنك.

اأكاذيب حول اللقاح 

العدد )15845( - السنة السادسة واألربعون - الثاثاء 2 محرم 1443هـ - 10 أغسطس 2021م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

14

إطـــبـــاق األســـنـــان هـــو مـــا يــقــصــد به 
تراكب الفك العلوي على الفك السفلي 
مــع تــقــدم الــفــك الــعــلــوي قــلــيــا، علما 

والفك  بمعدل  ينمو  العلوي  الفك  ان 
السفلي ينمو بمعدل مختلف عنه.

عــــــــدم تــــطــــابــــق األســـــــنـــــــان يــســبــب 
نــتــعــرف عليها وعــن  مــشــكــات مــتــعــددة 
ــا فــــي لـــقـــائـــنـــا مــع  ــهـ ــرق عـــاجـ ــ ــم طــ ــ أهــ
استشاري جراحة  الدكتور عيسى مطر 
بمركز  األسنان  وزراعــة  والفكين  الوجه 

وجوه التخصصي لألسنان.
ما هي أبرز عيوب إطباق الفكين؟

مـــن أهـــم الــعــيــوب هـــو تــقــدم الــفــك 
الفك  تراجع  العلوي،  وتراجع  السفلي 
الــســفــلــي، الــعــضــة الــمــفــتــوحــة، ومــيــان 

الفك السفلي، واالبتسامة اللثوية.
ما هي مشاكل سوء إطباق الفكين؟
هــنــاك عـــدة مــشــاكــل مــنــهــا صعوبة 

األكل وصعوبة الكام، ضيق التنفس
في  عــيــوب  الشفتين،  انــطــبــاق  عــدم 

شكل الوجه
واضطرابات في مفصل الفكين.

مــــا هــــي طـــــرق الــــعــــاج لــتــصــحــيــح 
إطباق الفكين؟

ــريـــق  ــن طـ ــ ــون عــ ــ ــكـ ــ ــــاج يـ ــعــ ــ الــ
التقويم الجراحي والذي يستلزم 
ــان  ــنـ ــعـــاج تـــقـــويـــم األسـ ــبــــدء بـ الــ
جراحية  عملية  إجــراء  ثم  أوال، 
لتصحيح اإلطباق، ويتم بعدها 
استكمال عاج تقويم األسنان.

ما هو السن األنسب للبدء 
في عاج سوء إطباق الفكين؟

فــي أغــلــب الـــحـــاالت يكون 
بعد  الفكين  نمو  اكتمال  بعد 

الـ 18 سنة.
ــاب اخــتــال  ــبـ ــي أسـ ــا هـ مـ

تطابق الفكين؟ وكيف يكون العاج؟
أثــنــاء  خلقي  الخــتــال  نتيجة  هــي 
فـــتـــرة تـــكـــون الــفــكــيــن فـــتـــرة الــحــمــل أو 
بسبب  طارئة  أو  وراثــيــة  لعوامل  نتيجة 
بــعــض الــــعــــادات الــســلــبــيــة والـــتـــي تـــؤدي 
مع  السفلي  الفك  فــي عاقة  الخــتــال 
مــعــانــاة في  عنها  وينتج  الــعــلــوي  الــفــك 
في  وصعوبات  واألكــل  اإلطــبــاق  وظائف 
شكل  في  مقبولة  غير  وعيوب  التحدث 

الوجه.
ومــــن أبـــــرز تــلــك الـــعـــيـــوب تـــقـــدم أو 
تراجع احد الفكين أو انحراف في نمو 
تماثل  عـــدم  فــي  يتسبب  والــــذي  الــفــك 
ــه، نــمــو مـــفـــرط فـــي الــفــك  ــوجــ شــكــل الــ
اإلبتسامة  بـــ  يــعــرف  لما  يـــؤدي  العلوي 

اللثوية.
وقــد يصاحب ذلــك اضــطــرابــات في 
وظيفة مفصل الفكين نتيجة الختال 

إطباق األسنان.
بالنسبة للعاج فهناك عدة خيارات 
ــيـــر جـــراحـــيـــة وبـــالـــتـــطـــورات  ــغـ مـــنـــهـــا الـ
ــيــــات الـــحـــديـــثـــة  ــنــ ــتــــقــ الــــمــــتــــســــارعــــة والــ
شملت  المجاالت  شتى  في  المتاحقة 
ــم لـــألســـنـــان  ــويـ ــقـ ــتـ ــال عــــاجــــات الـ مــــجــ
ــاق لــلــفــكــيــن  ــ ــبـ ــ ــيــــوب اإلطـ وتـــصـــحـــيـــح عــ
وساهمت في توفير خيارات غير جراحية 
وغير تقليدية تستخدم لتصحيح بعض 
العيوب دون الحاجة للتدخل الجراحي.
تمكن  الــتــي  التقنيات  ذلــك  ومــثــال 
من توسعة الفك في فترة أقصر وبآالم  
لخلع  الــحــاجــة  ودون  مــحــدودة  بسيطة 
بعض األسنان، كما أن العاجات  تائم 

جميع األعمار.

ــد مـــن الــخــضــوع لــلــفــحــوصــات  ــ والبـ
حالة  لكل  الدقيق  للتشخيص  الازمة 
المستخدم  العاج  من مائمة  والتأكد 

لها.
ــحـــك لـــــآبـــــاء عــنــد  ــائـ مـــــا هـــــي نـــصـ
عند  الفك  شكل  في  اختاف  ماحظة 

األبناء؟
ضــــــروري جــــدا تــنــبــه اآلبــــــاء مــبــكــرا 
فــــي وظــــائــــف أو شــكــل  لــــوجــــود عــــيــــوب 
الفكين والمبادرة لعرضها على الطبيب 
المختص - ذو الخبرة الكافية في هذا 
خطة  ووضــــع  لتشخيصها   - الــمــجــال 

واضحة لتصحيحها. 
وقد تستلزم بعض الحاالت التريث 
ــارات  ــتـــشـ ــعـــي لــلــحــصــول عـــلـــى اسـ والـــسـ

إضافية قبل بدء العاج.
الصبر والجدية في االلتزام بخطة 
الـــعـــاج ومــــا يــصــاحــبــهــا مـــن تــعــلــيــمــات 
ــد تـــحـــتـــاج لــمــدة  ــتــــي قــ ــهـــات والــ ــيـ وتـــوجـ

تتجاوز السنتين أحيانا.
الــوالــديــن واألقــربــاء للمصاب  دعــم 
بهذه المشكلة ومساعدته على استكمال 
ــــاج وتـــــجـــــاوز جـــمـــيـــع الـــصـــعـــوبـــات  ــعـ ــ الـ

والعقبات.
المجتمع  يتفهم  أن  البــد  وأخــيــرًا، 
والــمــربــون لــمــا تــعــانــيــه هـــذه الــفــئــة من 
صعوبات  تشمل  نفسية،  ومــتــاعــب  آالم 
في النطق وعيوب في شكل الوجه ينشأ 
عنها شعور بالنقص وعدم الثقة والميل 
لإنطواء لتجنب التعليقات أو النظرات 
القاسية وخصوصا في المراحل األولى 
ــر حـــتـــى إلـــى  ــمـ ــتـ ــسـ ــة بـــــل وتـ ــمــــدرســ ــالــ بــ

المرحلة الجامعية.

الدكتور أحمد الصائغ: 

عالج جرثومة 

المعدة �سهل.. 

وطرق الوقاية 

متعددة وعلينا 

االلتزام بها 

الــفــم واألســنــان  الهندي طبيبة  أمــانــي  الــدكــتــورة  حـــذرت 
بمدينة البحرين الطبية من تأثير التدخين االلكتروني على 

صحة الفم قائلة:
المدى  طويلة  بالتأثيرات  المتعلقة  البيانات  تـــزال  ال 
محدودة،  الفم  صحة  على   vaping أو  االلكترونية  للسجائر 
القصير  الــمــدى  على  والــتــأثــيــرات  المختبرية  النتائج  لكن 
الفموي  الميكروبيوم  تقييم  تــم  حديثة  دراســـة  فــي  مقلقة، 
بــاســتــخــدام عــيــنــات مــن األغــشــيــة الــحــيــويــة تــحــت الــلــثــة من 
أن  وجد  وقد  الطبيعية  اللثة  ذوو  السجائر  مستخدمي هذه 
األغشية  بنية  على  أّثــر  قد  االلكترونية  السجائر  استخدام 
الحيوية وزاد من مستوى السيتوكينات المحفزة لالتهابات 

ويقلل من مستويات السيتوكينات المضادة لالتهابات.

وتشير األبحاث أيضًا إلى أن التعرض للرذاذ الناتج عن 
االستجابة  زيــادة  إلى  يــؤدي  أن  يمكن  السجائر  تدخين هذه 

.DNA االلتهابية وتلف الحمض النووي
االلكترونية  للسجائر  المدى  الطويل  التأثير  ُيعرف  ال 
على صحة اللثة، في دراسة في المختبر in vitro، ُوجد زيادة 
 Candida albicans في القدرة اإلمراضية للمبيضات البيضاء
الخطر لإصابة  وزيادة  السجائر  لرذاذ هذه  التعرض  بسبب 

بالعدوى الفطرية لمستخدمي التدخين االلكتروني.
ــاء األســـنـــان  ــبــ ويـــبـــقـــى مــــن الــمــفــيــد جــــــدًا أن يـــقـــوم أطــ
ــان بــتــثــقــيــف الــشــبــاب  ــ ــنـ ــ ــم واألسـ ــفـ واخـــتـــصـــاصـــيـــي صـــحـــة الـ
المحتملة  والمخاطر  الموجودة  المعلومات  والبالغين حول 

للتدخين االلكتروني.

نصيحة األسبوع من مدينة البحرين الطبية 

الدكتور عيسى مطر في حوار خاص لـ »الخليج الطبي« 

التقنيات الحديثة للعالج �ساهمت في توفير 

خيارات غير جراحية وغير تقليدية 

ــي نــــوع شـــائـــع من  جـــرثـــومـــة الـــمـــعـــدة هـ
البكتيريا ينمو في الجهاز الهضمي ويميل 
تصيب  حيث  الــمــعــدة،  بطانة  مهاجمة  إلــى 
البالغين في  السكان  معدة حوالي 60% من 
العالم. وقد حاور »الخليج الطبي« الدكتور 
أحمد الصائغ استشاري األمراض الباطنية 
ــاز الـــهـــضـــمـــي والـــكـــبـــد والــمــنــاظــيــر  ــهــ والــــجــ
على  أكثر  نتعرف  لكي  الكندي  بمستشفى 

طرق الوقاية والعاج. 
ــعــــدة؟ ومـــــا هــي  ــمــ مــــا هــــي جـــرثـــومـــة الــ

أسبابها؟
تعيش  الــشــكــل،  حــلــزونــيــة  بكتيريا  هــي 
وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، وهي 
المعدة  في  األمــراض  من  للعديد  المسبب 
اإلنسان  إلى  وتنتقل  القرحة،  ذلك  في  بما 
عـــن طــريــق األطـــعـــمـــة، أو الــمــيــاه واألوانـــــي 
الشخص  بلعاب  االتصال  أو  النظيفة،  غير 
المصاب أو مشاركة األواني معه. كما يبقى 
الــشــخــص مــصــابــا بــالــعــدوى مــا لــم يخضع 

للعاج.
ماذا عن األعراض؟ 

وانتفاخ  ألــم  بها هــي  أعـــراض اإلصــابــة 
أو قيء  البطن، وفقدان الشهية وغثيان  في 
المعدة، ومن أهم مضاعفاتها  والحرقة في 
الداخلي  والــنــزيــف  الــمــعــدة،  بطانة  التهاب 

وسرطان المعدة. 

كيف يمكن تشخيص اإلصابة بجرثومة 
المعدة؟

يمكن تشخيص الجرثومة بعدة طرق؛ 
تناول  التنفس بعد  منها عن طريق اختبار 
مـــادة الــيــوريــا، وذلـــك عــن طــريــق الــنــفــخ في 
المخبرية  التحاليل  طريق  عن  أو  البالون 
أو عــن طــريــق المنظار  الــبــراز  مــثــل فــحــص 

وأخذ عينة من جدار المعدة. 
وال تفيد تحاليل الدم في عملية العاج 

وال القرار الطبي للطبيب.
إذن ما العاج؟

عـــاج جــرثــومــة الــمــعــدة ســهــل وبسيط 
ومثبطات  الحيوية  الــمــضــادات  بــاســتــخــدام 
العاج  بروتوكول  وغالبا  البروتون،  مضخة 

يكون مدة عشر أيام إلى أسبوعين.
ويــســمــى الــعــاج الــربــاعــي وتــبــلــغ نسبة 
نجاح العاج فوق التسعين بالمائة، ويجب 
إجراء التحاليل بعد العاج للتأكد من خلو 

المعدة من الجرثومة 
ماذا عن طرق الوقاية؟

الــوقــايــة تجنب مشاركة  ســبــل  أهـــم  مــن 
األوانــــــي والـــحـــرص عــلــى نــظــافــة األطــعــمــة 
والــــمــــيــــاه، وغـــســـل الـــيـــديـــن بـــعـــد اســـتـــخـــدام 
ــبــــل إعــــــــداد وتـــــنـــــاول الـــطـــعـــام  ــام، وقــ ــمــ ــحــ الــ
والفواكه  الخضراوات  غسل  على  والحرص 

جيًدا.

ــــف الـــقـــلـــب  ــوقـ ــ ــبــــحــــت حـــــــــاالت تـ أصــ
عند  شــائــعــة  مــتــازمــة  اآلن  الــمــفــاجــئــة 
عرض  أي  رؤيــة  يمكن  فهل  الرياضيين، 
قبل حاالت توقف القلب، وهل مع تعدد 
األسباب أصبح على الرياضيين الحذر؟ 
ــاور »الــخــلــيــج الــطــبــي« الــدكــتــورة  ــ حـ
شــيــمــاء عــبــد الــمــعــبــود الــســيــد أخــصــائــي 
أمــراض القلب  أمــراض القلب ودكــتــوراه 
والـــبـــورد األوروبــــــي لــلــمــوجــات الــصــوتــيــة 

للقلب بمركز شفاء الجزيرة.
* هل هناك فرق بين قلب الرياضيين 

وقلب اإلنسان العادي؟
نــعــم، الن الــتــدريــب الــريــاضــي يــؤدي 
على  مــتــعــددة  فسيولوجية  تــغــيــرات  إلــى 
أعـــضـــاء الــجــســم الــمــخــتــلــفــة وكــلــمــا كــان 
الـــتـــدريـــب جـــيـــدًا ومــخــطــطــًا لـــه ومــعــدا 
في  ايجابيا  كــان  العلمية  الــشــروط  وفــق 
أهــم هذه  كــل أجــهــزة الجسم ومــن  تقدم 

المتغيرات:
الحيوية  الكيمياء  فــي  تغييرات   -1

للجسم:
وهذا النوع من التغيرات يحدث في 
خــايــا األنــســجــة وتــشــمــل الــتــغــيــرات في 
ألهوائي(  )هوائي،  الطاقة  إنتاج  طريقة 
ــاف الــعــضــلــيــة  ــيــ وكــــذلــــك فــــي كــمــيــة األلــ
ــة وأيـــــضـــــا تــشــمــل  ــئـ ــيـ ــطـ ــبـ الـــســـريـــعـــة والـ
مــن جــراء  للعضلة  الــهــوائــيــة  الــتــغــيــرات 
الـــتـــدريـــب زيـــــادة الــمــايــكــلــوبــيــن وأكـــســـدة 
الكايكوجين وعدد وحجم الميتوكندريا 
انزيمات  فعالية  وزيـــادة  الطاقة(  )بيوت 
وزيـــادة  كريبس  ودورة  الــغــذائــي  التمثيل 
وزيـــادة  بالعضلة  الكايكوجين  مــخــزون 
العضلة  قــدرة  يعزز  مما  الدهون،  أكسدة 

على استخدام الدهون كوقود للطاقة.
2- تغيير في الجهاز الدوري للجسم:
ــريـــاضـــي في  الـ ــتـــدريـــب  الـ تــأثــيــر  إن 
الــجــهــاز الــــــدوري مـــن خــــال زيـــــادة نقل 
تــظــهــر  اذ  األوكــــســــجــــيــــن  واســـــتـــــهـــــاك 
فــي تجويف  كبير  عــلــى شــكــل  الــتــغــيــرات 

الــقــلــب بــالــنــســبــة لــفــعــالــيــات الــتــحــمــل، 
بالنسبة لألنشطة  القلب  وسمك عضلة 
ــدم الـــذي  األخـــــرى، وزيـــــادة فـــي حــجــم الــ
يضخه القلب في الضربة الواحدة وزيادة 
العضات  في  الدموية  الشعيرات  كثافة 

الهيكلية.
ــرى حــجــم قــلــب الــريــاضــي  لـــذلـــك نــ
يساوي ضعف حجم قلب غير الرياضي، 
فإذا كان قلب اإلنسان االعتيادي )500-
600ســــــــم3( فــــان حــجــم قــلــب الــريــاضــي 
يساوي ثاثة أضعاف كمية الدم المدفوع 
ــإذا كــانــت  ــ ــيــــادي فــ ــتــ ــــدى اإلنــــســــان االعــ لـ
عند  )70ســم3(  تساوي  الواحدة  النبضة 
ــم3(  غــيــر الــمــتــدرب فــهــي تــســاوي )200ســ
لــألشــخــاص الــمــتــدربــيــن، لــذلــك نــرى أن 
المطلوبة  الـــدم  كمية  يــوصــل  الــريــاضــي 
إلــــى الــجــســم بـــأقـــل عــــدد مـــن الــضــربــات 
كل  فــي  الــمــدفــوع  الـــدم  كمية  كبر  بسبب 
ضــربــة بينما نـــرى غــيــر الــريــاضــي تـــزداد 
عدد نبضات قلبه كي يستطيع ضخ الدم 

المطلوب إلى أنحاء الجسم.
في  التي تحدث  التغيرات  أهــم  ما   *

القلب نتيجة النشاط الرياضي؟
الظاهري  الشكل  فــي  تــغــيــرات  أوال. 

كتضخم سمك عضلة القلب.
مثل  الفسيولوجية  التغيرات  ثانيا. 
انــخــفــاض عـــدد ضــربــات الــقــلــب، وزيــــادة 

فترة الراحة للقلب.
ــنـــد  ــب عـ ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ســـــــرعـــــــة ضــــــــربــــــــات الــ
الرياضيين أثناء المجهود أقل منها عند 
تساوي  في حالة  وذلك  الرياضيين  غير 

المجهود المبذول.
إلى  الــريــاضــي  القلب  عـــودة  وأخــيــرا 
حــالــتــه الــطــبــيــعــيــة بــمــعــدل أســـــرع عند 

الرياضيين من غير الرياضيين.
المفاجئ  القلب  توقف  أسباب  ما   *

للرياضيين؟
تتنوع أسباب الوفاة المفاجئة بأزمة 
ما  وغالبًا  الرياضي  الشباب  لدى  قلبية 

طبيعي  غير  وضع  نتيجة  الوفاة  تحدث 
في القلب منها.. 

* اعتال عضلة القلب التضخمي
الوراثية  الحالة  *: في هذه   )HCM(
ــدران عضلة  تــزيــد سماكة جـ الــعــادة،  فــي 
القلب، ويمكن أن تعيق العضلة السميكة 
إلى  يــؤدي  ما  للقلب،  الكهربائي  النظام 
منتظمة  غــيــر  أو  ســريــعــة  قــلــب  نــبــضــات 
)اضـــطـــراب الــنــظــم(، وهـــو مـــا يــمــكــن أن 
يؤدي إلى الوفاة المفاجئة بأزمة قلبية.

وعلى الرغم من أن هذا السبب ليس 
األكثر  السبب  أنــه  إال  الــعــادة،  فــي  قــاتــًا 
شـــيـــوعـــًا لـــلـــوفـــاة الــمــفــاجــئــة الــمــرتــبــطــة 
بالقلب بين األشــخــاص األقــل مــن عمر 
ما  وغالبًا  الرياضيين،  ولــدى  عــامــًا،   30
يمر اعتال عضلة القلب التضخمي من 

دون ماحظة.
ــيـــة غــيــر  ــتـــاجـ ــلـــب الـ * شـــرايـــيـــن الـــقـ

الطبيعية:
أحيانًا بشرايين قلب  الناس  يولد   *
غير  بشكل  التاجية( متصلة  )الشرايين 
طــبــيــعــي، ويــمــكــن أن تــصــبــح الــشــرايــيــن 
مضغوطة أثناء التمرين وال تؤمن الدم 

المائم للقلب.
* متازمة »كيو تي« الطويلة:

نظم  اضــطــراب  يتسبب  أن  يمكن   *
سريعة  قلب  نبضات  في  الــوراثــي  القلب 
ــؤدي فـــي األغـــلـــب إلــى  ومــضــطــربــة، مـــا يــ
بمتازمة  الــمــصــابــون  الــصــغــار  اإلعـــيـــاء، 
»كيو تي« الطويلة معرضون لخطر أكبر 

من الوفاة المفاجئة.
* البنية غير الطبيعية للقلب:

ــلــــب الــــــــذي لــم  ــقــ ــثــــل مـــــــرض الــ * مــ
ــكــتــشــف، وكـــــان مــــوجــــودًا مــنــذ الـــــوالدة  ُي

)خلقي( واختاالت عضلة القلب.
كما أن هناك أسبابا أخرى:

يمكن  الـــذي  الــقــلــب  الــتــهــاب عضلة 
أخــرى،  وأمـــراض  فيروسات  عــن  ينتج  أن 
األخــرى  االخــتــاالت  تتسبب  أن  ويمكن 

في نظام القلب الكهربائي مثل »متازمة 
بروجادا«.

ارتجاج القلب سبب نادر آخر للوفاة 
تحدث  أن  يمكن  قلبية  بأزمة  المفاجئة 
ألي شــخــص. ويــحــدث االرتــجــاج نتيجة 
ــل الـــتـــعـــرض  ــثـ ــدر مـ ــلـــصـ ــة لـ ــويــ ــة قــ ــربــ ضــ
ــدام  ــطــ أو االصــ هـــوكـــي  بــعــصــا  لـــلـــضـــرب 
بــاعــب آخــــر، ويــمــكــن أن تــــؤدي الــضــربــة 
أتت  إذا  بطيني  رجفان  إلى  الصدر  على 
الدورة  الضربة في وقت خطأ تمامًا في 

الكهربائية للقلب.
* هل هناك عامات تحذيرية؟ 

الــوفــيــات فــي كثير من  تــحــدث هـــذه 
أن  إال  إنــــــذار،  ســـابـــق  دون  مـــن  األحـــيـــان 
المؤشرات التي يمكن ماحظتها تشمل 

ما يلي: 
 اإلغـــمـــاء غــيــر الــمــبــرر )الــغــشــيــان(: 
النشاط  مــمــارســة  أثــنــاء  ذلـــك  إن حـــدث 
البدني، فقد يكون عامة على أن هناك 

مشكلة في القلب.

ــاريـــخ عــائــلــي مـــن الـــوفـــاة الــقــلــبــيــة  تـ
المفاجئة.

ضيق التنفس أو ألم الصدر 
* ما هي نصائحك للرياضيين؟

خـــطـــورة  ــرات  ــ ــؤشـ ــ مـ هـــنـــاك  كـــــان  إذا 
بــــأن تتجنب  ــًا  ــمــ دائــ الــطــبــيــب  فــيــقــتــرح 
الرياضات التنافسية، وبناًء على الحالة 
يكون  ربــمــا  لــديــك،  األســاســيــة  المرضية 
مـــن الــمــائــم االســتــعــانــة بــطــرق الــعــاج 
نبضات  جهاز  مثل  التداخلي  أو  الطبي 
الــقــلــب. أو الــجــراحــي لــلــحــد مـــن خطر 

الوفاة المفاجئة. 
* هـــل هـــنـــاك طــــرق لــلــوقــايــة لــعــدم 

تعرض الرياضيين للموت المفاجئ؟
مـــن الـــضـــروريـــات الــفــحــص الــــدوري 
لــلــريــاضــيــيــن مــن خـــال عــمــل تخطيط 
على  صوتية  ومــوجــات  بالمجهود،  قلب 
الــقــلــب وأشـــعـــة مــقــطــعــيــة عــلــى شــرايــيــن 
الفحص  يتم  وأحــيــانــا  بالصبغة  القلب 

بالرنين المغناطيسي إذا لزم األمر.

الدكتورة شيماء عبد المعبود: تحذر من الموت القلبي المفاجئ لدى الرياضيين 

حجم القلب الريا�سي �سعف حجم قلب ال�سخ�ص غير الريا�سي 

الفحص الدوري للرياضيين من أهم طرق الوقاية
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زيادة ن�سبة التعامل عرب اخلدمة اجلديدة لأكرث من 40 %.. وزير الداخلية:

وعي املجتمع اأجنح م�سروع اإ�سناد احلوادث ل�سركات التاأمني

عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  اأ�شاد 

جمال  يف  حتقق  مبا  الداخلية  وزير  خليفة  اآل 

اإ�شناد  قرار  تطبيق  بداية  مع  املرورية  ال�شالمة 

احلوادث املرورية الب�شيطة اإىل �شركات التاأمني 

وا�شتخدام خدمة الإبالغ الإلكرتوين عرب تطبيق 

املجتمع  وتعاون  وعي  اأن  موؤكًدا   ،eTraffic
ُيعد  امل�شروع،  ومتطلبات  لأهداف  اأفراده  وتفهم 

لل�شراكة  جت�شيًدا  ياأتي  اإذ  جناحه،  اأ�شباب  اأهم 

ال�شالمة  تعزيز  يف  ودورها  البناءة  املجتمعية 

يبديه  ما  مثمًنا  كافة،  امل�شتويات  على  العامة 

ال�شاأن  هذا  يف  جتاوب  من  املركبات  �شائقو 

واتباعهم الإجراءات املطلوبة.

من  تقريًرا  الوزير،  تلقي  اإثر  ذلك  جاء 

املرحلة  ب�شاأن  للمرور  العامة  الإدارة  عام  مدير 

اخلدمة  هذه  واإطالق  القرار  تطبيق  من  الأوىل 

على  الإيجابية  وانعكا�شاتها  اللكرتونية 

حتقيق ال�شيولة املرورية، لفًتا اإىل اأن امل�شروع 

وتبني  اخلدمات  تقدمي  يف  متقدمة  خطوة  ُيعد 

امل�شاريع واملبادرات التي ت�شهم يف احلفاظ على 

اأمن و�شالمة م�شتخدمي الطريق.

لال�شتجابة  وتقديره  �شكره  عن  واأعرب 

و�شركات  للمرور  العامة  لالإدارة  ال�شريعة 

التاأمني وهيئة املعلومات واحلكومة اللكرتونية 

يف  ي�شهم  مبا  ال�شلة،  ذات  الأمنية  والإدارات 

اإجناح امل�شروع وحتقيق اأهدافه املرجوة.

اخلدمة  هذه  عرب  التعامل  ن�شبة  اأن  واأكد 

من   %40 من  اأكرث  بلغت  اجلديدة  اللكرتونية 

احلوادث املرورية الب�شيطة، الأمر الذي يعك�س 

وما  الطريق  م�شتخدمي  لدى  الوعي  م�شتوى 

وا عنه من انطباعات اإيجابية تعك�س اأهمية  عربرّ

املرورية،  ال�شالمة  حتقيق  يف  ودوره  امل�شروع 

وتقليل الزدحام وتوفري الوقت واجلهد الالزمني.

واأ�شار الوزير، يف ختام ت�شريحه، اإىل اأهمية 

املركبات  �شائقي  لدى  التوعية  عملية  تعزيز 

وقوع  عند  اتباعها  الالزم  اجلديدة  بالإجراءات 

اإىل  والو�شول  الب�شيطة،  املرورية  احلوادث 

ومقيمني  مواطنني  من  املجتمع  �شرائح  جميع 

لتحقيق الأهداف املن�شودة من امل�شروع وتعزيز 

ال�شالمة املرورية، ملا فيه �شالح اجلميع.

وزير الداخلية

كّلف وزير اخلارجية بنقل حتياته جلاللة امللك.. الرئي�س التون�سي:

 نعتز مبواقف البحرين امل�سّرفة وامل�ساندة لتون�س

نقل وزير اخلارجية، حتيات وتقدير ح�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، 

ملك مملكة البحرين، حفظه اهلل ورعاه، و�شاحب 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

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

فخامة الرئي�س قي�س �شعيد، رئي�س اجلمهورية 

التون�شية ال�شقيقة، ومتنياتهما لفخامة الرئي�س 

تون�س  وجلمهورية  والعافية،  ال�شحة  مبوفور 

و�شعبها ال�شقيق بالأمن وال�شتقرار والزدهار.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال الرئي�س قي�س �شعيد 

ام�س  التون�شية  بالعا�شمة  الرئا�شي  الق�شر  يف 

الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين، حيث كلف 

وزير اخلارجية بنقل خال�س حتياته اإىل جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل، ومتنياته ململكة البحرين 

و�شعبها بدوام الرفعة والزدهار، معرًبا فخامته 

عن اعتزازه باملوقف امل�شررّف جلاللة امللك املفدى 

يف  لتون�س  البحرين  مملكة  م�شاندة  بتاأكيد 

الظروف ال�شعبة التي متر بها. 

تقديره  عن  التون�شي  الرئي�س  واأعرب 

التي تعي�شها مملكة  ال�شاملة  التنموية  للم�شرية 

البحرين يف ظل قيادة جاللة امللك املفدى، منوًها 

بنود  من  البحرين  مملكة  د�شتور  يت�شمنه  مبا 

الكرامة  ال�شالم واحلفاظ على  اأهمية  توؤكد على 

الإن�شاين  البعد  على  يدل  ما  وهو  الإن�شانية 

للد�شتور البحريني الذي يعترب جتربة د�شتورية 

الثقايف  بالتميز  م�شيًدا  جًدا،  ومتطورة  ثرية 

اجلغرايف  موقعها  من  النابع  البحرين  ململكة 

وح�شارتها العريقة.

بن  عبداللطيف  الدكتور  نقل  جانبه،  من 

را�شد الزياين اإىل فخامة الرئي�س التون�شي تاأكيد 

مع  البحرين  مملكة  بوقوف  املفدى  امللك  جاللة 

ال�شقيقة تون�س ودعم جهودها لتجاوز الظروف 

متر  التي  وال�شحية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 

وال�شتقرار  الأمن  لتحقيق  و�شولً  تون�س،  بها 

والزدهار لل�شعب التون�شي ال�شقيق. 

البحرين  مملكة  اأن  اخلارجية  وزير  واأكد 

تثق يف حكمة فخامة الرئي�س وقدرة تون�س على 

جتاوز هذه املرحلة الدقيقة، موؤكًدا احرتام مملكة 

البحرين لل�شاأن الداخلي التون�شي باعتباره اأمًرا 

عن  معرًبا  فيه،  التدخل  لأحد  يحق  ل  �شيادًيا 

التون�شي  ال�شعب  مع  البحرين  مملكة  ت�شامن 

وال�شديقة  ال�شقيقة  الدول  ودعوة  ال�شقيق، 

للقيادة  الدعم  كافة  تقدمي  اإىل  الدويل  واملجتمع 

الطارئة، معرًبا عن  الظروف  التون�شية يف هذه 

التون�شية  للجمهورية  البحرين  مملكة  متنيات 

و�شعبها ال�شقيق بال�شتقرار والنماء.

وزير اخلارجية يبحث عالقات التعاون مع نظريه التون�سي

عبداللطيف  اخلارجية  وزير  اجتمع 

مع  اأم�س  تون�س  يف  الزياين،  را�شد  بن 

ال�شوؤون اخلارجية  عثمان اجلرندي وزير 

وذلك  باخلارج،  والتون�شيني  والهجرة 

بها  يقوم  التي  الر�شمية  الزيارة  مبنا�شبة 

للجمهورية التون�شية ال�شقيقة.

عالقات  بحث  الجتماع،  خالل  ومت 

تربط بني  التي  الوطيدة  والتعاون  الأخوة 

البلدين وال�شعبني ال�شقيقني، واجلهود التي 

تبذل لتنميتها وتطويرها يف �شتى املجالت، 

وتعزيز التن�شيق الثنائي امل�شرتك مبا يلبي 

بالإ�شافة  امل�شرتكة،  وامل�شالح  الطموحات 

اإىل تطورات الأو�شاع الإقليمية والتحديات 

ذات  والق�شايا  املنطقة  دول  تواجه  التي 

الهتمام امل�شرتك.

الجتماع  خالل  اجلانبان  اأكد  وقد 

امل�شرتك،  التعاون  تطوير  موا�شلة  اأهمية 

والتح�شري لعقد اجتماع اللجنة البحرينية 

العالقات  م�شار  لدفع  امل�شرتكة  التون�شية 

يلبي  مبا  اأ�شمل،  جمالت  اإىل  الثنائية 

وال�شعبني  للبلدين  امل�شرتكة  امل�شالح 

ال�شقيقني.

ح�شر الجتماع ال�شفري اإبراهيم حممود 

لدى  البحرين  مملكة  �شفري  عبداهلل  اأحمد 

املرافق  والوفد  التون�شية،  اجلمهورية 

لوزير اخلارجية.

تراأ�س اجتماع اللجنة الأمنية.. حمافظ املحرق: 

تطبيق الإجراءات الحرتازية التي اأقّرها الفريق الوطني

�شلمان  املحرق  حمافظة  حمافظ  اأكد 

بن عي�شى بن هندي املناعي اأهمية تطبيق 

اقرها  التي  الإجراءات الحرتازية  جميع 

الفريق الوطني الطبي حماية للمواطنني 

واملقيمني، خا�شة يف املرافق العامة كربك 

مقدًما  واملتنزهات،  واملما�شي  ال�شباحة 

املحرق  حمافظة  �شرطة  ملديرية  ال�شكر 

والإدارة  املدين  للدفاع  العامة  والإدارة 

العامة للمرور والإدارة العامة للمباحث 

يف  جهودهم  على  اجلنائية؛  والأدلة 

خدمة الوطن واملواطنني. 

اللجنة  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

حمافظة  حمافظ  تراأ�شه  الذي  الأمنية 

املحرق، بح�شور العميد عبداهلل بن خليفة 

�شالح  والعميد  املحافظ،  نائب  اجلريان 

مديرية  عام  مدير  الدو�شري  را�شد  بن 

�شرطة حمافظة املحرق، وعدد من �شباط 

وزارة الداخلية ممثلي الإدارات والأق�شام 

املعنية. 

التعاون  اىل  املحافظ  نائب  واأ�شار 

مع بلدية املحرق ملتابعة تطبيق عربات 

لالإجراءات  ال�شاية  �شاحل  على  الطعام 

تكد�س  اىل  بالإ�شافة  الحرتازية، 

ور�س  من  بالقرب  املهملة  ال�شيارات 

الت�شليح بجانب الأحياء ال�شكنية.

الأمني  التقرير  على  املحافظ  واطلع 

حمافظة  �شرطة  مديرية  من  املقدم 

�شاملة  اإح�شائية  اىل  بالإ�شافة  املحرق، 

املوجودة  املتنقلة  الطعام  عربات  بعدد 

اأكد  اإذ  املحافظة،  وقرى  مدن  مبختلف 

اأن  الدو�شري  را�شد  بن  �شالح  العميد 

برك  على  م�شتمرة  التفتي�شية  الزيارات 

جلميع  تطبيقها  من  للتاأكد  ال�شباحة 

تفادًيا  والأمنية؛  ال�شحية  الإجراءات 

و�شالمة  حماية  ول�شمان  للحوادث 

مرتاديها.

ال�شليطي  عي�شى  العقيد  واأ�شاد 

بتعاون  �شماهيج  �شرطة  مركز  رئي�س 

خا�شة  القوانني،  تطبيق  يف  الأهايل 

الإجراءات الحرتازية التي اأقررّها الفريق 

الوطني الطبي.

بدوره، قدم النقيب يو�شف اجلابري 

تقريًرا  للمرور  العامة  الإدارة  ممثل 

يف  املرورية  احلركة  �شري  حول  �شامالً 

والأحياء  الأ�شواق  وداخل  التقاطعات 

املرورية  الدوريات  تعمل  كما  ال�شكنية، 

اأر�شفة  ا�شتخدام  لظاهرة  الت�شدي  على 

امل�شاة يف ركن املركبات وال�شاحنات.

بحر  حممد  اأول  املالزم  اأو�شح  كما 

ممثل الإدارة العامة للدفاع املدين جهود 

التثقيف  عمليات  يف  الإدارة  منت�شبي 

للتو�شيالت  بالن�شبة  الوعي  وزيادة 

واملحال  وامل�شانع  باملنازل  الكهربائية 

ال�شيف  ف�شل  يف  خا�شة  التجارية، 

الكهربائية،  الأحمال  معها  تكرث  التي 

على  امليدانية  الزيارات  اإىل  بالإ�شافة 

جلميع  تطبيقها  من  للتاأكد  امل�شانع 

اإجراءات ال�شالمة.

القب�س على 7 متهمني

بحوزتهم مواد خمدرة متنوعة

متكنت �شرطة مكافحة املخدرات بالإدارة العامة املباحث والأدلة اجلنائية 

عربية  جن�شيات  يحملون  خمتلفة،  ق�شايا  يف  متهمني   7 على  القب�س  من 

اأعمارهم بني )29 و36 عاًما(، بحوزتهم كميات متنوعة من املواد  وترتاوح 

املخدرة، بالإ�شافة اإىل مبالغ مالية ُيعتقد باأنها ح�شيلة البيع.

اأنه بعد ورود معلومات بهذا ال�شاأن، بو�شرت عمليات  واأو�شحت الإدارة 

عليهم  والقب�س  املتهمني  هوية  حتديد  عن  اأ�شفرت  التي  والتحري  البحث 

و�شبط املواد املخدرة.

حتريز  مت  اأنه  اإىل  اجلنائية  والأدلة  للمباحث  العامة  الإدارة  واأ�شارت 

امل�شبوطات؛ متهيًدا لإحالة الق�شية للنيابة العامة.

يف ختام املرحلة الثانية من »رهان امل�ستقبل«.. النائب اآل رحمة: 

تعزيز القوانني والت�سريعات الداعمة لقطاع ال�سباب

ع�شو  رحمة،  اآل  في�شل  غازي  النائب  اأ�شاد 

جمل�س النواب ع�شو جمل�س اأمناء معهد البحرين 

للتنمية ال�شيا�شية، على ما ُيوليه ح�شرة �شاحب 

عاهل  خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، من رعاية خا�شة 

ومتكينهم،  والتنمية  البناء  م�شرية  يف  لل�شباب 

لأبناء  املعتمدة  التنموية  الدولة  �شيا�شة  �شمن 

الوطن يف خمتلف القطاعات.

ه النائب اآل رحمة اإىل ما ورد يف خطاب  ونورّ

دور  افتتاح  خالل  اهلل،  حفظه  امللك،  جاللة 

النعقاد الثالث من الف�شل الت�شريعي اخلام�س، 

والذي اأكد فيه جاللته على اأهمية متكني ال�شباب 

كاأولوية وطنية، اإىل جانب التوجيهات ال�شامية 

وطموحات  طاقات  يدعم  �شندوق  باإن�شاء 

ومتلك  لإن�شاء  البحريني  ال�شباب  وابتكارات 

الأعمال وال�شركات.

جاء ذلك يف ختام املرحلة الثانية من برنامج 

البحرين  معهد  نظمه  والذي  امل�شتقبل«،  »رهان 

للتنمية ال�شيا�شية لل�شباب �شمن الفئة العمرية 

اأغ�شط�س   8 الأحد  اليوم  عاًما،   29-18 من 

احلوارات  من  جمموعة  ت�شمن  والذي  اجلاري، 

التفاعلية بني امل�شوؤولني و�شناع القرار وال�شباب 

والولء  النتماء  روح  تعزيز  بهدف  امل�شاركني، 

وتعزيز قيم املواطنة بني ال�شباب.

وخالل اللقاء الأخري من الربنامج، ا�شتعر�س 

النائب اآل رحمة وظائف جمل�س النواب واآليات 

�شمن  والرقابة  الت�شريع  يف  واملتمثلة  عمله، 

دعم  يف  ت�شاهم  وحمددة  وا�شحة  عمل  اآليات 

مملكة  تعي�شها  التي  الدميقراطية  امل�شرية 

اإطار التعاون والتن�شيق التام مع  البحرين، يف 

ال�شمو  �شاحب  من  وبدعم  التنفيذية،  ال�شلطة 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

النواب  جمل�س  حر�س  على  رحمة  اآل  واأكد 

املعززة  والت�شريعات  القوانني  تعزيز  على 

به  تقوم  ما  ال�شباب، من خالل  لقطاع  والداعمة 

واأهمها  املجل�س،  يف  والريا�شة  ال�شباب  جلنة 

جانب  اإىل  �شركات،  اإىل  الأندية  حتويل  قانون 

ما ينفذه املجل�س من اأن�شطة وفعاليات وبرامج 

مثل  ال�شباب،  دور  تعزيز  يف  ت�شهم  تثقيفية 

�شارك  والتي  ال�شباب،  وبرملان  املحاكاة  جل�شة 

فيها �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل 

جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب 

امللكي،  احلر�س  قائد  الوطني  الأمن  م�شت�شار 

طلبة  من  جمموعة  ومب�شاركة  حما�شية  بكلمة 

اجلامعات واملدار�س. 

غازي اآل رحمة

حتت �سعار »التدوير.. قيمة اإ�سالمية«

البلدية ال�سمالية تد�ّسن »عا�سوراء نرتقي 12« 

املنطقة  بلدية  عام  مدير  نت  د�شرّ

ال�شمالية املهند�شة ملياء الف�شالة املبادرة 

ن�شخته  يف  نرتقي(  )عا�شوراء  البيئية 

الإلكرتوين،  الف�شاء  الثانية ع�شرة، عرب 

والأوقاف  البلدي  املجل�س  مع  بالتعاون 

قيمة  )التدوير  �شعار  حتت  اجلعفرية، 

اإ�شالمية(.

وح�شر التد�شني عرب الت�شال املرئي 

ال�شمالية  للمنطقة  املجل�س  رئي�س  نائب 

اإدارة  جمل�س  وع�شو  زينل،  يا�شني 

ال�شيخ  عبداملجيد  اجلعفرية  الأوقاف 

من�شور ال�شرتي، واأع�شاء جمل�س بلدي 

املاآمت  اإدارات  وروؤ�شاء  ال�شمالية  املنطقة 

الرجالية والن�شائية.

واأعلنت البلدية الفائزين يف م�شابقة 

)عا�شوراء نرتقي 11(، اإذ ح�شدت اإدارة 

اأف�شل  الأول  املركز  ال�شادق  الإمام  ماأمت 

وماأمت  البيئية،  للممار�شات  ماأمت  اإدارة 

الإمام احل�شن يف دم�شتان املركز الثاين، 

املركز  الباقر  الإمام  ماأمت  ح�شد  فيما 

ماأمت كرزكان  اإدارة  الثالث، كما ح�شلت 

للن�شاء على املركز الأول ملاآمت الن�شاء.

املنطقة  بلدية  عام  مدير  وقالت 

اإن  الف�شالة  ملياء  املهند�شة  ال�شمالية 

مو�شم عا�شوراء هو اأحد املوا�شم الدينية 

التي متتلك ُبعًدا ثقافًيا وح�شارًيا، يعك�س 

يف  والتعددية  والتالحم  الت�شامح  قيم 

والذي  البحريني  الجتماعي  الن�شيج 

مملكة  يف  ال�شيا�شية  القيادة  ترعاه 

البحرين حتت ظل �شاحب اجلاللة امللك 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

املفدى، و�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء الأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة.

توجيهات  اإىل  الف�شالة   واأ�شارت 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزير 

والتخطيط العمراين املهند�س ع�شام بن 

اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  اإىل  خلف  عبداهلل 

البلدية للمواطنني واملقيمني، ومن اأهمها 

كما  املجتمع،  وتوعية  النظافة  خدمات 

لفتت اىل اهتمام وتوجيه وكيل الوزارة 

بن  حممد  ال�شيخ  البلديات  ل�شوؤون 

فاعلة مع  �شراكة  اآل خليفة بخلق  اأحمد 

املجتمع.
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دعا روؤ�شاء عدد من ماآمت البحرين املواطنني اإىل �شرورة التقيّد بالإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية التي اأعلنها فريق البحرين الطبي والأوقاف اجلعفرية للحد من تف�شي فريو�س 

»كورونا«، وذلك انطالًقا من الواجب ال�شرعي والقانوين جتاه حماية الوطن واملواطن وحماية الأرواح، واملحافظة على اأمن و�شالمة و�شحة اجلميع.

واعترب روؤ�شاء املاآمت اأن احلفاظ على ال�شحة وال�شالمة هو واجب �شرعي ووطني، موؤكدين حر�س املاآمت على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بعدم تعري�س �شالمة املواطنني واملقيمني لأي 

خطر، وذلك من خالل تعاون اجلميع.

من جهته، اعترب هادي ال�شيد ها�شم اأ�شعد رئي�س ماأمت عني الدار اأن احلفاظ على ال�شحة وال�شالمة هو واجب �شرعي ووطني، موؤكًدا اأهمية اللتزام بالحرتازات الطبية والتقيّد بال�شرتاطات 

ال�شحية التي ت�شمن اإقامة ال�شعائر يف اأجواء اآمنة، وهي دليل على حر�س وحكمة اجلهات امل�شوؤولة التي ت�شع م�شلحة املواطن يف املرتبة الأوىل دائًما.

وبنّي ال�شيد ها�شم اأهمية تكاتف اجلهود للحفاظ على تديّن ن�شبة الإ�شابات وعدم حدوث وفيات ب�شبب فريو�س كورونا، معتربًا اأن جهود الأوقاف اجلعفرية ووزارة الداخلية واملاآمت 

واحل�شينيات تاأتي من اأجل �شمان �شالمة النف�س والغري، وهذا ما نتاأمله من ال�شارع البحريني لكي يج�شد معنى �شعار »جمتمع واعي«، وهو على قدر امل�شوؤولية باإذن اهلل.

املاآمت م�ستعدة لتطبيق جميع تعليمات واإجراءات الفريق الوطني

روؤ�ساء املاآمت: احلفاظ على ال�سحة وال�سالمة واجب �سرعي ووطني

واأ�شاد ماهر العري�س نائب رئي�س ماأمت 

العري�س باجلهود الوطنية لفريق البحرين 

الأمري  امللكي  ال�شمو  بقيادة �شاحب  الوطني 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س  �شلمان بن حمد 

للمجتمع،  احلماية  لتاأمني  الوزراء  جمل�س 

جهوًدا  ُتعد  الطبي  الكادر  جهود  اأن  وبنينّ 

الديني  فالواجب  التقدير،  ت�شتحق  خمل�شة 

املجتمع  اأن  موؤكًدا  الفرد،  مرتبط مب�شوؤولية 

جميع  تكاتفت  وقد  واٍع،  جمتمع  البحريني 

واللجنة  اجلعفرية  الأوقاف  يف  اجلهود 

الوطنية واملاآمت من اأجل تاأمني ال�شالمة خالل 

مو�شم عا�شوراء.

اأن موقف ال�شرع داعم لكل ما   واأو�شح 

من �شاأنه �شمان �شحة النا�س، موؤكًدا اأهمية 

منطلق  من  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام 

اإىل  م�شرًيا  الجتماعية،  وامل�شوؤولية  الوعي 

الأهلية  املوؤ�ش�شات  بني  اجلهود  تنظيم  اأن 

اللتزام  و�شمان  اجلعفرية،  والأوقاف 

وتطبيقها  الطبي  الوطني  الفريق  بتعليمات 

على اأر�س الواقع، من �شاأنها حماية املجتمع 

والوطن واملواطن.

الع�شو  ال�شراج  عبا�س  اأ�شار  ذلك،  اإىل 

اأن  اإىل  اجلعفرية  الأوقاف  باإدارة  ال�شابق 

باعتباره  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام 

اأرقام  انخفا�س  يف  ي�شهم  وطنًيا  واجًبا 

ال�شعب  بوعي  منوًها  بالفريو�س،  الإ�شابات 

والتزامه وهو ما ن�شبو اإليه جميًعا.

جميع  اتخاذ  على  املاأمت  حر�س  واأكد   

�شالمة  تعري�س  بعدم  الكفيلة  الإجراءات 

املواطنني واملقيمني لأي خطر، وذلك من خالل 

تعاون اجلميع، باإقامة �شعائر عا�شوراء وفق 

الإجراءات ال�شحية ال�شحيحة حتى نحافظ 

انخفا�س  من  موؤخًرا  حتقيقه  مت  ما  على 

وكذلك  كورونا،  بفريو�س  اإ�شابات  م�شتوى 

انخفا�س ن�شبة الوفيات.

ماأمت  رئي�س  الكليتي  �شالح  واأعرب 

الكليتي عن متنياته ودعواته اأن يبعد املوىل 

العلي القدير كل مكروه عن مملكة البحرين 

و�شعبها الويف.

التي  الحتياطات  جميع  اتخاذ  واأكد   

والوطنية  الحرتازية  والقرارات  تتما�شى 

متكامل  برنامج  اإعداد  مت  اإذ  ال�شاأن،  هذا  يف 

وجتهيز فريق عمل يف املاأمت ملتابعة ا�شتقبال 

الإجراءات  تنفيذ  من  والتاأكد  املعزين، 

مبنا�شبة  الحتفاء  يتم  حتى  كافة،  الوقائية 

ذكرى عا�شوراء دون ما يعكر �شفوها.

ح�شن  حممد  اأثنى  اأثنى  جانبه  من 

الع�شبول رئي�س ماأمت اإ�شكان �شرتة ال�شمايل 

نظام  اعتماد  ب�شاأن  الطبي  الفريق  بقرارات 

الإجراءات  لتطبيق  ال�شوئية  الإ�شارة 

على  م�شدًدا  عا�شوراء،  ملو�شم  الحرتازية 

اأهمية اللتزام بجميع ال�شرتاطات واملعايري 

عا�شوراء؛  ملو�شم  عنها  املعلن  التنظيمية 

اإقامة ال�شعائر مبظهر  حتى يت�شنى للجميع 

ح�شاري يليق مبجتمع البحرين الواعي.

البحرين  مملكة  اإن  الع�شبول  وقال 

يف  الرائدة  الدولة  تكون  اأن  ا�شتطاعت 

كورونا  فريو�س  انت�شار  على  التغلب 

وا�شتقرار الأو�شاع ال�شحية، وهذا ما اأثبتته 

اأهمية  موؤكًدا  العاملية،  ال�شحة  مدير  زيارة 

ال�شحية  بالإجراءات  باللتزام  ال�شتمرار 

اجلميع  �شالمة  اأجل  من  التطعيمات  واأخذ 

وجناح مو�شم عا�شوراء.

املاآمت  ا�شتعداد  اإىل  الع�شبول  واأ�شار 

لتطبيق جميعة التعليمات والإجراءات التي 

الوطني، ما يعك�س وعي  الفريق  اأعلن عنها 

وتعاون روؤ�شاء املاآمت وحر�شهم على �شالمة 

املعزين وجناح مو�شم عا�شوراء، وال�شتمرار 

الإ�شابة  ن�شبة  انخفا�س  على  احلفاظ  يف 

بالفريو�س. 

املنامة  مبنطقة  مدن  ماأمت  رئي�س  واأ�شاد 

التنظيمية يف ظل  بالقرارات  املن�شور  خليل 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  توجيهات 

زيادة  ت�شمن عدم  والتي  لفريو�س كورونا، 

اأعداد الإ�شابات والتي كان لها الدور الكبري 

بنجاح  اآثارها  من  واحلد  الأزمة  احتواء  يف 

كبري.

م�شرًيا اإىل اأهمية التزام املاأمت خالل مو�شم 

املطلوبة  الحرتازية  بالإجراءات  عا�شوراء 

وال�شادرة من اجلهات املعنية.

واأو�شح املن�شور اأن القرارات التنظيمية 

اجلعفرية،  الأوقاف  اإدارة  عن  ال�شادرة 

الطبي  البحرين  فريق  توجيهات  ظل  ويف 

للت�شدي جلائحة كورونا، ت�شمن عدم زيادة 

اأعداد الإ�شابات، ل �شيما اأن مو�شم عا�شوراء 

اجلماعية  وامل�شاركة  التجمعات  على  يعتمد 

التي ل ُتعد �شحية يف ظل الأو�شاع الراهنة 

اللتزام  تتطلب  والتي  اليوم،  نعي�شها  التي 

بالتباعد.

احللواجي  مرت�شى  احلاج  ثمنّن  كما 

الوطني  الفريق  جهود  زبر  بن  ماأمت  رئي�س 

بقرارات  م�شيًدا  كورونا،  لفريو�س  للت�شدي 

الفريق والتي كانت متوازنة بني اإحياء مو�شم 

عا�شوراء واحلفاظ على ال�شحة، اإذ ال�شماح 

يف  العزاء  واإقامة  املاأمت  بدخول  للم�شتمعني 

املاأمت وبالن�شبة  املاأمت ح�شب م�شاحة  حميط 

ال�شحية  الحرتازات  اتخاذ  مع  املنا�شبة، 

الفريق الوطني ملكافحة  املتعارفة عليها من 

كورونا.

م�شيدا بقرار مكربات ال�شوت اخلارجية 

للماأمت  اخلارجية  امل�شاحات  وا�شتغالل 

ل�شتيعاب امل�شتمعني مع اللتزام بالإجراءات 

الحرتازية.

نحر�س  »بدورنا  مرت�شى:  احلاج  وقال 

على تنفيذ كل ال�شروط ال�شحية؛ لأن احلفاظ 

وواجب  �شرعي  واجب  النا�س  �شحة  على 

اأ�شماء  بت�شجيل  يقوم  كادر  ولدينا  وطني، 

امل�شتمعني والتاأكد من ح�شولهم على الدرع 

والتاأكد  بقيا�س احلرارة  الأخ�شر، كما نقوم 

من لب�س الكمامات وحتقيق التباعد دائًما«.

رئي�س  النظيف  مريزا  جعفر  وقال 

بتنفيذ  ملتزمة  املاأمت  اإدارة  اإن  بوعقلني  ماأمت 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  تو�شيات 

عدم  اإىل  تهدف  والتي  كورونا،  لفريو�س 

من  وذلك  املواطنني،  بني  الفريو�س  انتقال 

الوقائية  التدابري  بجميع  اللتزام  خالل 

الوجه وا�شتخدام  لب�س كمامات  ت�شمل  التي 

واملتعافني  للمتطعمني  وال�شماح  املعقمات 

مع  به  امل�شموح  العدد  وفق  بالدخول،  فقط 

حتقيق التباعد الجتماعي. 

والتن�شيق  بالتعاون  النظيف  ه  ونونّ

وال�شوؤون  العدل  ووزارة  املاأمت  بني  امل�شتمر 

اإقامة  الإ�شالمية والأوقاف لت�شهيل اإجراءات 

اجلميع  حر�س  موؤكًدا  الدينية،  املنا�شبات 

على عدم التعرنّ�س خلطر الإ�شابة بفريو�س 

كورونا وغريها من الأمرا�س، وهو ما نهدف 

اإليه جميًعا.

رئي�س  عمران  عبدالنبي  اأ�شاد  ذلك  اإىل 

ماأمت احلورة بوعي وثقافة ال�شعب البحريني 

الوقائية  الإجراءات  بجميع  التزامه  ومدى 

ال�شحة  على  للحفاظ  و�شعها  مت  التي 

وال�شالمة، وهو ما ن�شبو اإليه جميًعا.

اتخاذ  على  احلورة  ماأمت  حر�س  موؤكًدا 

كل الإجراءات الكفيلة بعدم تعري�س �شالمة 

املواطنني واملقيمني لأي خطر، وذلك من خالل 

تعاون اجلميع. 

الفرتة  يف  اللتزام  اأن  عمران  واأو�شح 

الإ�شابات  اأعداد  انخفا�س  اأ�شهم يف  املا�شية 

هذا  يف  ال�شتمرار  يتطلب  ما  بالفريو�س، 

اللتزام  ل�شمان  اجلميع  وتعاون  النهج 

وتطبيقها  الطبي  الوطني  الفريق  بتعليمات 

على اأر�س الواقع.

وقال اأحمد عبدالر�شا رئي�س ماأمت الغربي 

اإن مو�شم عا�شوراء هذا العام  مبنطقة الدير 

ياأتي يف ظل اأو�شاع �شحية تتطلب اللتزام 

للجهود  ا�شتكمال  الحرتازية  بالإجراءات 

الوطنية يف مواجهة فريو�س »كوفيد-19«، 

منذ  �شتعمل  احل�شينية  املاآمت  اأن  اإىل  م�شرًيا 

اأول يوم من حمرم حتى انتهاء املو�شم على 

و�شمان  املعزين  وخدمة  وت�شهيل  تنظيم 

�شالمتهم.

دعم  اأهمية  على  عبدالر�شا  اأحمد  و�شدنّد 

جهود فريق البحرين الطبي ملواجهة فريو�س 

»كوفيد-19«، موؤكًدا اأن دخول املاآمت �شيكون 

ولالأ�شخا�س  به،  امل�شموح  العدد  ح�شب 

املتطعمني والذين اأدوا الفح�س الطبي الالزم 

اأن  مو�شًحا  اجلميع،  �شالمة  على  حفاظا 

ديني  واجب  هو  الإن�شان  ب�شحة  الهتمام 

ووطني يتحمله كل فرد.

 من جهته، دعا علي حمزة نائب رئي�س 

التقيد  �شرورة  اإىل  الأهايل،  احلرز  ماأمت 

الوقائية  والتدابري  الحرتازية  بالإجراءات 

للحد من تف�شي الفريو�س، التي اأعلنها فريق 

البحرين الطبي والأوقاف اجلعفرية، انطالًقا 

من الواجب ال�شرعي والقانوين جتاه حماية 

الوطن واملواطن وحماية الأرواح، واملحافظة 

على اأمن و�شالمة و�شحة اجلميع.

 واأكد �شرورة اللتزام مب�شوؤولية حتى 

نتمكن من عبور هذه اجلائحة ب�شالم وعودة 

ما  العتبار  اآخذين يف  طبيعتها،  اإىل  احلياة 

التي  الأوروبية  الدول  من  الكثري  يف  حدث 

الذي  الأمر  التف�شي،  حالة  تقييم  اأعادت 

اأعادها اإىل العودة للمربع الأول يف التعامل 

ون�شب  اأعداد  لرتفاع  نتيجة  اجلائحة  مع 

الإ�شابة.

ماأمت  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأكد  ذلك،  اىل 

الإمام الهادي، د. عي�شى مكي علي اأهمية بذل 

الوطني  الفريق  توجيهات  لتطبيق  اجلهود 

الطبي، مبيًنا اأن ماأمت الإمام الهادي �شيكون 

التي  الإجراءات  تطبيق جميع  على  حري�شا 

و�شالمة  �شحة  على  احلفاظ  اإىل  تهدف 

املواطنني، م�شدًدا على �شرورة اللتزام بها من 

اأجل جتنب الإ�شابة بفايرو�س »كوفيد-19«، 

ل�شيما واأن الفايرو�س خطري ولبد من التقينّد 

بالإجراءات واللتزام بالتباعد ولب�س الكمام 

ل�شمان ال�شالمة. 

واأو�شح عي�شى وجود وعي كبري، يعترب 

اإىل  اأدى  جمتمعي،  توعوي  حلراك  نتيجة 

 3000 حوايل  من  ال�شابة  معدلت  تقليل 

حوايل  اإىل  وجيزة،  فرتة  قبل  يومًيا  اإ�شابة 

على جتاوب  دليل  وهو  يومًيا،  حالة   100

ال�شالمة،  حتقيق  على  وحر�شهم  النا�س 

اإحياء مو�شم عا�شوراء �شيتم�شمن  اأن  مبيًنا 

الواجب،  منطلق  من  النا�س  �شحة  مراعاة 

توجيهات  تطبيق  على  اجلميع  و�شيحر�س 

الفريق الوطني الطبي.

كما اأكد رئي�س ماأمت احلاج را�شد العرادي، 

اجلميع  التزام  اأهمية  العرادي  را�شد  �شلمان 

عن  ال�شادرة  ال�شحية  والأنظمة  بالقوانني 

الفريق الوطني الطبي والأوقاف اجلعفرية، 

�شي�شمن  بالتعليمات  اللتزام  اأن  اإىل  م�شرًيا 

هو  فالهدف  و�شالمته،  الإن�شان  �شحة 

ب�شكل  عا�شوراء  مو�شم  لإحياء  الو�شول 

فريو�س  حتديات  ظل  يف  �شحًيا  اآمن 

»كوفيد-19«.

بالقوانني  اللتزام  اأن  العرادي  واأو�شح 

على  موؤكًدا  الوقاية،  طريق  يعترب  ال�شحية 

اأهمية اللتزام بتعليمات املخت�شني و�شرورة 

اأخذ املعلومات من م�شادرها ال�شحيحة.

وعربنّ العرادي عن تقديره جلهود مملكة 

للت�شدي جلائحة كورونا  املتميزة  البحرين 

التي اأظهرت البحرين يف �شورة م�شرفة اأمام 

باقي الدول، معرًبا عن اأمله يف الو�شول اإىل 

وعودة  العاجل  القريب  يف  للجائحة  نهاية 

احلياة لطبيعتها.

من جانبه، ثمنّن حممد طه يو�شف رئي�س 

الطبي  الوطني  الفريق  جهود  الزهراء  ماأمت 

�شرورة  موؤكًدا  كرونا،  فريو�س  ملكافحة 

لتنظيم  ال�شادرة  بالقوانني  اجلميع  التزام 

بالتعليمات  والتقينّد  عا�شوراء،  مو�شم 

اأجل �شمان  من  الطبي  الفريق  من  ال�شادرة 

التقيد  اإىل  املواطنني  داعًيا  املواطنني،  �شالمة 

بها من اأجل �شالمتهم و�شالمة املجتمع.

جهود  اأن  الزهراء  ماأمت  رئي�س  وبنينّ 

والأوقاف  الداخلية  ووزارة  الوطني  الفريق 

النا�س،  �شالمة  �شمان  اإىل  تهدف  اجلعفرية 

ب�شكل  عا�شوراء  مو�شم  اإقامة  اإىل  متطلًعا 

الجتماعي  بالتباعد  اللتزام  ظل  يف  منظم 

والتوزيع ال�شحيح وترك امل�شافات والتعقيم 

امل�شتمر.

ماأمت  اأن  يو�شف  طه  حممد  واأو�شح 

الزهراء �شيقوم بتوزيع الكمامات قبل الدخول 

اإىل املاأمت وقيا�س درجات احلرارة، موؤكًدا اأن 

املجتمع اليوم ميتلك الوعي واملعرفة الالزمة 

بوعي  اجلائحة  مع  للتعامل  توؤهله  التي 

واإدراك اأكرب من ال�شنوات ال�شابقة.

�شرب  حمفوظ  علي  ال�شيد  اأكد  ذلك  اإىل 

رئي�س ماأمت توبلي ال�شرقي اأن ال�شحة العامة 

ل  رئي�شية  اأولوية  متثل  املواطنني  و�شالمة 

الظروف  كانت  مهما  عنها  التغا�شي  ميكن 

اإىل  م�شرًيا  اجلميع،  على  امل�شوؤولية  وتقع 

الفريق  يقرنّها  التي  بال�شوابط  التقينّد  اأهمية 

الوطني الطبي واجلهات املعنية خالل مو�شم 

الإ�شابة  وتفادي  املو�شم  لإجناح  عا�شوراء 

فريو�س كورونا.

منا  يتطلب  عا�شوراء  مو�شم  اإن  وقال 

امل�شوؤولية  من  قدر  على  نكون  اأن  جميًعا 

الوطنية، من اأجل �شالمة املجتمع، الأمر الذي 

الحرتازية  الإجراءات  كافة  باإتباع  يلزمنا 

والتعليمات التي اأقرنّتها الدولة، م�شدًدا على 

والرتاخي  التهاون  وعدم  اللتزام  �شرورة 

والوقائية،  الحرتازية  الإجراءات  تنفيذ  يف 

وذلك حفاًظا على ما مت حتقيقه من ا�شتقرار 

ن�شبة  وانخفا�س  ال�شحية  الأو�شاع 

الوفيات.

خليل املن�شورعبا�س ال�شراج

جعفر مريزا النظيف

حممد طه يو�شف

مرت�شى احللواجي

الكليتي �شالح 

عبدالنبي عمران

ماهر العري�س

�شلمان العراديهادي ال�شيد ها�شم اأ�شعد

رئي�س الأوقاف اجلعفرية ينّوه بتكاتف اجلهود الر�سمية والأهلية لإحياء املو�سم.. 

روؤ�ساء ماآمت املنامة يوؤكدون التزامهم بالإجراءات الحرتازية خالل عا�سوراء
مقر  يف  ال�شالح  �شالح  بن  يو�شف  اجلعفرية  الأوقاف  رئي�س  ا�شتقبل 

الإدارة عدًدا من روؤ�شاء ماآمت منطقة املنامة يف اإطار التن�شيق امل�شتمر مع املاآمت 

واحل�شينيات ا�شتعداًدا ملو�شم عا�شوراء.

التوجيهات  ال�شالح  �شالح  بن  يو�شف  اجلعفرية  الأوقاف  رئي�س  وثمنّن 

البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  الدائمة 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد، رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، بالهتمام برعاية ال�شعائر الدينية، 

ل �شيما مو�شم عا�شوراء، وخري دليل ما تقدنّمه اأجهزة الدولة وموؤ�ش�شاتها الأمنية 

وال�شحية واخلدمية من دعم ل حمدود لإحياء هذه املنا�شبة العزيزة.

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  بجهود  اجلعفرية  الأوقاف  رئي�س  ه  ونونّ

من  حتقق  وما  كورونا،  جائحة  مواجهة  يف  »كوفيد-19«  كورونا  لفريو�س 

الإجراءات  بكافة  اللتزام  ب�شرورة  منوًها  ال�شعيد،  هذا  على  كبرية  اإجنازات 

الحرتازية الالزمة لإحياء مو�شم عا�شوراء.

وبحث ال�شالح مع روؤ�شاء ماآمت املنامة اإجراءات اإحياء مو�شم عا�شوراء فيما 

الحرتازية،  ال�شوابط  وتطبيق  العزاء  ومواكب  احل�شينية  باملجال�س  يتعلق 

واجلهات  واملاآمت  الإدارة  بني  اجلهود  وتكاتف  املتوا�شل  بالتن�شيق  منوًها 

الر�شمية ذات العالقة مما يهيئ الأجواء لإقامة ال�شعائر احل�شينية على النحو 

الأف�شل.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.
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يتلّقاها  التي  القليلة  الرعاية  جهود  جانب  اإىل 

الأفراد التوّحديني من اجلهات امل�سوؤولة.. تواجه هذه 

مع  تتنا�سب  اإيجاد وظائف  اأكرب يف  الفئة �سعوبات 

موؤهالتهم العلمية و�سعوبة توا�سلهم الجتماعي!!

الذي  ال�سخ�ص  من  ي�ستغربون  الذين  من  كنُت 

ي�ستخدم لقبه ويذكر من�سبه و�سهاداته يف كل مكان، 

 ، األومه  اأين �سرت ل  ليخدم ويحرتم كاإن�سان، موؤ�سف 

النا�ص لديهم نف�ص الدرجة من الأخالق والقيم  فلي�ص كل 

املظاهر، موؤ�سفة  بهذه  تقابله  تعامله متاًما عندما  يتغّي  فالبع�ص  والأدب، 

الأخالق املوؤقتة!
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العا�سمة  يف  اللوفر  متحف  افتتاح   -  1793
الثورة  اقتحام  من  عام  بعد  باري�ص  الفرن�سية 

الفرن�سية له وكان يعرف قبل ذلك بق�سر »اإلتوي 

لري« وكان مقًرا لإقامة ملوك فرن�سا قبل الثورة 

الفرن�سية.

الإذاع��ة  خ��الل  من  تعلن  اليابان   -  1945
ا�ست�سالمها يف احلرب العاملية الثانية.

�سفينة  يطلق  ال�سوفيتي  الحت��اد   -  1973
الف�ساء الرابعة اإىل املريخ با�سم »مار�ص 7«.

رئي�ًسا  باول  كولن  اجلرنال  تعيني   -  1989
اأول  وهو  الأمريكية،  امل�سرتكة  الأرك��ان  لهيئة 

زجني يتوىل هذا املن�سب يف الوليات املتحدة.

الثامن  العربية  القمة  موؤمتر  انعقاد   -  1990
ع�سر والطارئ يف القاهرة ملناق�سة الغزو العراقي 

للكويت.

1998 - �سلطان بروناي ح�سن البلقيه ي�سدر 
البلقيه  باهلل  املهتدي  جنله  بتعيني  �سلطانيًا  اأمًرا 

وليًا للعهد.

تغيي  قانون  ت�سدر  تركمان�ستان   -  2002
اأ�سماء الأ�سهر واأيام الأ�سبوع.

العاملية  ال�سحة  منظمة  م��دي��ر   -  2010
اإنفلونزا  وب��اء  انتهاء  تعلن  ت�سان  مارغريت 

اخلنازير.

2015 - �سركة جوجل تعلن تاأ�سي�ص �سركة 
األفابت لت�سبح �سركة قاب�سة لها، وتعيني �ساندر 

بيت�ساي مديًرا تنفيذًيا جديًدا جلوجل.

اإ�صدار طابع وبطاقة تذكارية يوّثقان 

اإجناز فريق احلر�س امللكي يف اإيفر�صت

امللكي  ــر  ــالأم ل تــنــفــيــًذا 

حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

بــاإبــراز الإجنــاز  ــاه  اهلل ورع

احلر�ص  لفريق  التاريخي 

اإيفري�شت،  قمة  ببل�غه  امللكي 

ب�زارة  البحرين  بريد  اأ�شدر 

امل�ا�شالت والت�شالت طابعاً 

ي�ثقان  تذكارية  وبطاقة 

الإجناز املهم للفريق بت�شميم 

م�شّ�ر حلظة ال��ش�ل للقمة.

يف  الإ�شدار  هذا  وياأتي 

يبذلها  التي  اجله�د  ــار  اإط

ـــ�زارة  ــُد الــبــحــريــن ب ــري ب

يف  والت�شالت  امل�ا�شالت 

الإجنـــازات  وت�ثيق  اإبـــراز 

ل�شجاعة  وتقديًرا  ال�طنية، 

امللكي  احلر�ص  فريق  اأع�شاء 

وعزميتهم الق�ية التي حققت 

ويطرح  الالفت.  الإجناز  هذا 

الفروع  جميع  يف  الإ�ــشــدار 

ال�رقة  ُتباع  حيث  الربيدية، 

الكاملة ذات 12 طابًعا ب�شعر 

6 دنانري، والبطاقة التذكارية 

بدينار واحد.

فوهة الرباكني تنتج اأفخر اأنواع العنب يف العامل
ال�اقعة �شرق  ال�ادعة،  الإ�شبانية، اجلزيرة  بداأ م��شم قطف العنب يف جزيرة لنزاروت 

جزر الكناري يف املحيط الأطل�شي، والتي �شهدت بني عامي 1730 و1736 ث�رات بركانية 

بة ونظاًما بيئًيا �شّكال حا�شنة لأن�اٍع  نحتت حممها مناظر طبيعية خالّبة واأوجدت تربة خ�شّ

كثرية من النباتات والأ�شجار واملزروعات، ويف مقّدمها كروم العنب التي تزّين فّ�هات الرباكني 

اخلامدة، وتنتُج واحًدا من اأفخر اأن�اع العنب يف العامل.

م��شًحا:  دياز،  فيكت�ر  الزراعي،  لالإنتاج  لنزاروت«  دي  »فين��ص  م�ؤ�ش�شة  مدير  يق�ل 

»عمل اأ�شالفنا هنا يف هذه الرتبة اخل�شبة، وزرع�ا الكروم« يف هذه اجلزيرة التي يت�ّقع لها 

هذا العام اأن يبلغ حجم اإنتاجها من العنب »الربكاين« األف وخم�شمائة طن.

ولعلَّ ما ميّيز كروم اجلزيرة، اإ�شافة اإىل ت�شاري�ص الفعل الربكاين، ه� حيثيات زراعتها 

والعناية بها وقطف عناقيدها، يق�ل �شاحب اإحدى مزارع الكروم يف لنزاروت، فران�شي�شك� 

�شرًيا على  ذلك  كل  اإىل ح�اّفها،  ت�شعد  ثم  قعر احلفرة،  اإىل  تهبط  اأن  »عليك  ريي�ص:  غار�شيا 

الأقدام، نعمل بدون اآلت من اأي ن�ع، اإنه عمل �شاق و�شعب للغاية«، على حد تعبريه.

كفيف ي�صبح العّداء الأ�صرع يف العامل؟!
كيف ميكن لكفيف اأن يرك�ص م�شافة 100 مرت من دون القدرة على روؤية خط البداية وامل�شار 

وانحناءاته؟ هذا ما يجيب عنه فيلم وثائقي جديد، عن�انه »غري مقّيد«، عن م�شرية العداء الكفيف، 

ديفيد براون. 

مبر�ص  اأ�شيب  حينما  �شغرًيا  طفالً  كان  براون  اأن  الكندي  ني�ز«  »غ�ود  م�قع  ويذكر 

للريا�شة يف  اأفاده حبه  وقد  ع�شرة.  الثالثة  �شن  الب�شر يف  نعمة  منه  �شرق  الذي  »كاوا�شاكي«، 

البحث عن دليل يت�شارك معه يف الرك�ص، اإذ �شاعده هذا الأخري على اأن ي�شبح بطالً يف »الألعاب 

الذي رك�ص  ال�حيد  الكفيف  العاملي يف عام 2014، ب��شفه  القيا�شي  الرقم  الباراملبية«، وحامل 

م�شافة 100 مرت يف اأقل من 11 ثانية على الإطالق. 

ويف ق�شة ملهمة عن الرفقة والثقة تتجاوز عامل الريا�شة، ي�ش�ر الفيلم الذي تبلغ مدته 30 

دقيقة، م�شاعر الأخ�ة الفريدة التي ن�شجها براون مع دليله، جريوم اأفريي، بينما كانا مقيَّدين يف 

التدريب مدة 15 عاًما. 

ففي ال�شباق الذي حقق لرباون الرقم القيا�شي العاملي قبل �شبع �شن�ات، كان هناك �شلك بط�ل 

ثماين ب��شات يربط بينه وبني دليله، وهذا ال�شلك تقل�ص اإىل الن�شف يف الفيلم الذي مت ت�ش�يره 

اأخرًيا، يف الفرتة التي �شبقت دورة الألعاب الباراملبية يف ط�كي�، ما يظهر تط�ر �شراكتهما.

ولكن براون �شينف�شل للمرة الأوىل عن رفيقه اأفريي يف الأول من �شبتمرب يف ط�كي�، حيث 

�شيك�ن العداء النجم »غري مقّيد« فعالً بدليله.

ال�صحة ت�صجل 101 اإ�صابة 

جديدة بكورونا وتعايف 129 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 اأغ�شط�ص   9 ي�م  14496 يف 

101 حالة قائمة جديدة منها 27 حالة لعمالة وافدة، 

و 56 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 18 حالة قادمة 

من اخلارج، كما تعافت 129 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 267772.

العناية 5 حالت،  القائمة حتت  وبلغ عدد احلالت 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

من  م�شتقر  اأن 1000 حالة و�شعها  3 حالت يف حني 

العدد الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 1005 حالت 

»كورونا« قتل 3 برتغاليني من قائمة.

عائلة كانت ترف�س تناول اللقاح

وعائلته  بريطانيا،  يف  يقيم  برتغايل  حتدث 

الربيطانية  »التاميز«  بالربتغال، وقال مل�قع �شحيفة 

ووالدته  �شنة،   73 البالغ  والده  اإن  الثنني،  ام�ص 

�شاوول،  و�شقيقه  كما  اأع�ام،  بثمانية  �شنا  الأ�شغر 

كان�ا  الذي  للفريو�ص  �شحايا  واحد  باأ�شب�ع  ق�ش�ا 

ي�شكك�ن  كان�ا  لأنهم  لقاح،  باأي  مكافحته  يرف�ش�ن 

يف  حدث  اأن  اإىل  التطعيم،  عن  املتداولة  باملعل�مات 

هجمة  يف  اإليهم  يت�شلل  جعله  ما  املا�شي  ي�لي�   8

واحدة.

يف  نف�شه  الع�شاء  الثالثة  تناول  الي�م  ذلك  يف 

باأيام  »وبعدها  �شديقته  مع  فيها  املقيم  �شاوول،  �شقة 

بعد  واحدا  منهم،  كل  على  تظهر  اأعرا�شه  بداأت  قليلة 

يف  اأي�شا  »العربية.نت«  عليه  اطلعت  ما  وه�  الآخر« 

البن  �شرح  وفيه  الربتغايل،  الإخباري   Plu7 م�قع 

م�شت�شفى يف  اإىل  ي�لي�   6 ذهب يف  قد  كان  والده  اأن 

ورمبا  كليته،  يف  ح�شى  ب�شبب  ل�شب�نة،  العا�شمة 

الع�شاء  اأثناء  نقله  الذي  بالفريو�ص  منها م�شابا  خرج 

�شنة.  40 البالغ  وابنهما  زوجته  مع 

اأخيه ات�شلت  اإن �شديقة  تابع البن روايته، وقال 

ما،  خطاأ  هناك  وباأن  بتعب،  ي�شعر  اأنه  واأخربته  به، 

الختبار  اإجراء  بعد  »فاكت�شف  بال�زن  مليء  كاأنه 

اأما والدي، فبث يل ر�شالة ن�شية  اإ�شابته بالفريو�ص. 

دخل  اأنه  ي�لي�   12 ي�م  فيها  اأخربين  الهاتف،  عرب 

اإىل  نقل�ه  ي�مني  وبعد  امل�شت�شفى،  اإىل  ووالدتي 

الأ�شرة  اأفراد  من  فرد  كل  بداأ  ثم  املركزة«  العناية 

البن  على  �شعبا  كان  وقت  يف  �شحيا،  يتده�ر 

»الك�رونية«  الإجراءات  ب�شبب  الربتغال،  اإىل  ال�شفر 

املفرو�شة.
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قيس سعيد يستقبل الزياني: موقف مشرف للملك لمساندتنا في الظروف الصعبة

 وزير الخارجية: البحرين تثق في حكمة 
الرئيس التونسي على تجاوز المرحلة الدقيقة

أكد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني أن مملكة 
البحرين تثق في حكمة الرئيس التونس��ي قيس س��عيد 
وق��درة جمهوري��ة تون��س الش��قيقة على تج��اوز هذه 
المرحلة الدقيقة، مؤكدًا احترام مملكة البحرين للش��أن 
الداخل��ي التونس��ي باعتباره أم��رًا س��ياديًا ال يحق ألحد 

التدخل فيه.
جاء ذلك، خالل اس��تقبال الرئيس قيس سعيد في القصر 
الرئاسي بالعاصمة التونسية أمس وزير الخارجية، حيث 
كل��ف وزير الخارجي��ة بنقل خال��ص تحيات��ه إلى حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خلفة عاهل 
البالد المف��دى حفظه اهلل، وتمنيات��ه لمملكة البحرين 
وش��عبها ب��دوام الرفعة واالزده��ار، معربًا ع��ن اعتزازه 
بالموقف المشرف لجاللة الملك المفدى بتأكيد مساندة 
مملك��ة البحرين لتونس في الظ��روف الصعبة التي تمر 
بها. ونقل وزي��ر الخارجية، تحيات وتقدير حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، ملك مملكة 
البحرين، حفظه اهلل ورعاه، وصاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، حفظه اهلل، إلى الرئيس قيس سعيد، وتمنياتهما 
للرئي��س بموفور الصحة والعافي��ة، ولجمهورية تونس 

وشعبها الشقيق باألمن واالستقرار واالزدهار.
وأعرب الرئيس التونسي عن تقديره للمسيرة التنموية 
الش��املة التي تعيش��ها مملكة البحرين ف��ي ظل قيادة 
جاللة الملك المفدى، منوهًا بما يتضمنه دستور مملكة 
البحري��ن من بنود تؤك��د على أهمية الس��الم والحفاظ 
على الكرامة اإلنس��انية وهو ما يدل على البعد اإلنساني 
للدس��تور البحريني ال��ذي يعتبر تجربة دس��تورية ثرية 
ومتطورة جدًا، مش��يدًا بالتميز الثقافي لمملكة البحرين 

النابع من موقعها الجغرافي وحضارتها العريقة.
من جانب��ه، نقل الزيان��ي إلى الرئيس التونس��ي تأكيد 
جالل��ة المل��ك المف��دى، بوق��وف مملك��ة البحري��ن مع 

الشقيقة تونس ودعم جهودها لتجاوز الظروف السياسية 
واالقتصادي��ة والصحية الت��ي تمر بها تون��س، وصواًل 
لتحقيق األمن واالس��تقرار واالزدهار للش��عب التونس��ي 

الشقيق. 

ودعا الدول الش��قيقة والصديق��ة والمجتمع الدولي إلى 
تقدي��م كافة الدعم للقيادة التونس��ية في هذه الظروف 
الطارئ��ة، معبرا عن تمنيات مملكة البحرين للجمهورية 

التونسية وشعبها الشقيق باالستقرار والنماء.

وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين 
بالخارج عثمان الجرندي، وس��فير مملك��ة البحرين لدى 
الجمهورية التونس��ية إبراهيم عب��داهلل والوفد المرافق 

لوزير الخارجية.

الرئيس التونسي: دستور البحرين تجربة ثرية ومتطورة جدًا

الزياني: العاهل يؤكد وقوف المملكة مع تونس وصواًل إلى تحقيق األمن واالستقرار

 وزير الخارجية ونظيره التونسي تطورات 
األوضاع اإلقليمية والتحديات بالمنطقة

الدكت��ور  الخارجي��ة  وزي��ر  اجتم��ع 
عبداللطي��ف الزيان��ي، ف��ي تونس 
أم��س مع وزي��ر الش��ؤون الخارجية 
بالخ��ارج  والتونس��يين  والهج��رة 
عثم��ان الجرندي، وذلك بمناس��بة 
الزي��ارة الرس��مية التي يق��وم بها 

للجمهورية التونسية الشقيقة.
وت��م خالل االجتم��اع، بحث عالقات 
التي  الوطي��دة  والتع��اون  األخ��وة 
ترب��ط بي��ن البلدي��ن والش��عبين 
الش��قيقين، والجه��ود الت��ي تبذل 
لتنميته��ا وتطويره��ا ف��ي ش��تى 
الثنائي  التنسيق  المجاالت، وتعزيز 
المش��ترك بم��ا يلب��ي الطموح��ات 
والمصال��ح المش��تركة، باإلضاف��ة 
إل��ى تط��ورات األوض��اع اإلقليمية 
دول  تواج��ه  الت��ي  والتحدي��ات 
المنطق��ة والقضاي��ا ذات االهتمام 

المشترك.
وأك��د الجانب��ان، أهمي��ة مواصل��ة 
المش��ترك،  التع��اون  تطوي��ر 
اللجنة  والتحضي��ر لعق��د اجتم��اع 

المش��تركة  التونس��ية  البحريني��ة 
لدفع مس��ار العالق��ات الثنائية إلى 
مجاالت أش��مل، بما يلبي المصالح 

والش��عبين  للبلدي��ن  المش��تركة 
الشقيقين.

وحض��ر االجتم��اع س��فير مملك��ة 

التونسية  الجمهورية  لدى  البحرين 
إبراهيم عب��داهلل، والوف��د المرافق 

لوزير الخارجية.

 محافظ المحرق:
تطبيق كافة اإلجراءات 
االحترازية ببرك السباحة

أك��د محافظ المح��رق س��لمان بن هن��دي على أهمي��ة تطبيق 
كاف��ة اإلج��راءات االحترازية الت��ي أقرها الفري��ق الوطني الطبي 
حماي��ة للمواطنين والمقيمين، خاصة في المرافق العامة كبرك 
الس��باحة والمماشي والمتنزهات، معبرًا عن التطلع إلى استيفاء 

برك السباحة كافة االشتراطات.
وقدم الشكر إلى مديرية شرطة محافظة المحرق واإلدارة العامة 
للدفاع المدني واإلدارة العام��ة للمرور واإلدارة العامة للمباحث 

واألدلة الجنائية على جهودهم في خدمة الوطن والمواطنين. 
جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة األمنية الذي ترأسه محافظ المحرق، 
بحض��ور نائب المحاف��ظ العميد عب��داهلل الجي��ران، ومدير عام 
مديرية ش��رطة محافظة المحرق العميد صالح الدوس��ري وعدد 

من ضباط وزارة الداخلية كممثلي لإلدارات واألقسام المعنية. 
ون��وه نائب المحافظ إل��ى التعاون مع بلدي��ة المحرق لمتابعة 
تطبيق عربات الطعام على س��احل الساية لإلجراءات االحترازية، 
باإلضاف��ة إل��ى تك��دس الس��يارات المهملة بالق��رب من ورش 

التصليح بجانب األحياء السكنية. 
واطلع المحافظ على التقرير األمني المقدم من مديرية ش��رطة 
محافظة المح��رق، باإلضافة إلى إحصائية ش��املة بعدد عربات 
الطعام المتنقلة الموجودة بمختلف مدن وقرى المحافظة، حيث 
أكد الدوسري أن الزيارات التفتيشية مستمرة على برك السباحة 
للتأكد م��ن تطبيقها لكافة اإلجراءات الصحي��ة واألمنية تفاديا 

للحوادث وضمان حماية وسالمة مرتاديها. 
وأش��اد رئيس مركز شرطة س��ماهيج العقيد عيس��ى السليطي، 
بتعاون األهالي في تطبيق القوانين وخاصة اإلجراءات االحترازية 

والتي أقرها الفريق الوطني الطبي. 
كما قدم النقيب يوس��ف الجاب��ري ممث��ل اإلدارة العامة للمرور 
تقريرا شامال حول س��ير الحركة المرورية في التقاطعات وداخل 
األس��واق واألحياء الس��كنية، كما تعمل الدوريات المرورية على 
التصدي لظاهرة اس��تخدام أرصفة المش��اة ف��ي ركن المركبات 
والش��احنات. كم��ا أوضح الم��الزم أول محمد بحر ممث��ل اإلدارة 
العام��ة للدف��اع المدن��ي جه��ود منتس��بي اإلدارة ف��ي عمليات 
التثقيف وزيادة الوعي بالنسبة للتوصيالت الكهربائية بالمنازل 
والمصان��ع والمحال التجارية، خاصة في فصل الصيف التي تكثر 
معها األحمال الكهربائية، باإلضافة إلى الزيارات الميدانية على 

المصانع للتأكد من تطبيقها لكافة إجراءات السالمة.

»طيران الخليج« تسّير رحالت يومية مزدوجة للندن
أعادت طي��ران الخليج - الناقل الوطني للبحرين - رحالتها المزدوجة اليومية للمس��افرين 
إلى مطار لندن هيثرو تماش��يًا مع القرار األخير الذي اتخذته السلطات البريطانية بإضافة 

البحرين إلى قائمة اللون البرتقالي »الكهرماني« الخاصة بهم اعتباًرا من 8 أغسطس.
وس��يكون المواطن��ون والمقيم��ون في البحري��ن، قادرين عل��ى الحجر الصح��ي في مكان 
إقامته��م الذي يختارونه لم��دة 10 أيام بداًل من الحجر الصحي المؤسس��ي للقادمين من 
القائمة الحمراء للدول. وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج وليد العلوي: 
»تعد لندن إحدى وجهاتنا الرئيس��ة في غرب أوروبا، وتربط طيران الخليج بين المملكتين 
منذ عام 1970. وكانت أيضًا من الوجهات التي اس��تمرت رحالتنا المجْدولة لها طوال عام 
2020«. وأض��اف أنه بفضل الجه��ود الكبيرة التي يبذلها فريق العم��ل الوطني لمكافحة 
في��روس كورون��ا )كوفيد19(، انتقل��ت البحرين م��ن القائم��ة الحمراء إل��ى قائمة اللون 
البرتقال��ي للمملكة المتحدة، مبينًا أن طيران الخليج معروفة برحالتها الصباحية والليلية 

من لندن وإليها.
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رؤساء مآتم: مواصلة تنفيذ اإلجراءات االحترازية خالل عاشوراء

أك��د رؤس��اء مآت��م حس��ينية، أهمية 
مواصل��ة تنفي��ذ اإلج��راءات الوقائية 
واالحترازي��ة خالل موس��م عاش��وراء، 
داعين المواطنين إلى التقيد بها من 

أجل سالمتهم وسالمة المجتمع.
وثمن رئيس مأتم الزهراء محمد طه 
يوس��ف، جهود الفريق الوطني الطبي 
لمكافح��ة في��روس كورون��ا، مؤك��دًا 
بالقواني��ن  الجمي��ع  الت��زام  ض��رورة 
لتنظيم موس��م عاش��وراء،  الص��ادرة 
والتقي��د بالتعليم��ات الص��ادرة من 
الفريق الطبي من أجل ضمان سالمة 
المواطني��ن، داعي��ًا المواطني��ن إل��ى 
التقيد بها من أجل سالمتهم وسالمة 
المجتمع. فيما أكد رئيس مأتم الحاج 
راشد العرادي، سلمان العرادي أهمية 
واألنظمة  بالقواني��ن  الجمي��ع  التزام 
الصحية الص��ادرة عن الفريق الوطني 
الطب��ي واألوق��اف الجعفرية، مش��يرًا 
إلى أن االلتزام بالتعليمات س��يضمن 
صحة اإلنس��ان وسالمته، فالهدف هو 
الوصول إلحياء موسم عاشوراء بشكل 
آم��ن صحيا في ظ��ل تحديات فيروس 
)كوفيد 19(. رئيس مجلس إدارة مأتم 
اإلم��ام الهادي، الدكتور عيس��ى مكي 
علي، أكد أهمية بذل الجهود لتطبيق 
توجيه��ات الفري��ق الوطن��ي الطبي، 
مبينًا أن مأتم اإلمام الهادي س��يكون 
حريص��ًا على تطبيق جمي��ع اإلجراءات 
التي ته��دف إلى الحف��اظ على صحة 

وسالمة المواطنين.
وش��دد على ضرورة االلت��زام بها من 
أجل تجن��ب اإلصابة بفيروس كورونا، 
السيما وأن الفيروس خطير والبد من 
التقيد باإلج��راءات وااللتزام بالتباعد 

ولبس الكمام لضمان السالمة.
وأكد رئي��س مأتم الغرب��ي بمنطقة 
الدي��ر أحم��د عبدالرض��ا، أن موس��م 
عاشوراء هذا العام يأتي في ظل أوضاع 
صحي��ة تتطل��ب االلت��زام باإلجراءات 
الوطنية  للجهود  استكمااًل  االحترازية 
في مواجهة الفيروس، مش��يرًا إلى أن 
المآت��م الحس��ينية س��تعمل منذ أول 
ي��وم من محرم حتى انتهاء الموس��م 
على تنظيم وتسهيل وخدمة المعزين 

وضمان سالمتهم.

فيم��ا اعتبر رئي��س مأتم عي��ن الدار 
الحف��اظ  أن  أس��عد  ه��ادي  الس��يد 
عل��ى الصح��ة والس��المة ه��و واجب 
أهمي��ة  مؤك��دًا  ووطن��ي،  ش��رعي 
االلتزام باالحت��رازات الطبية، والتقيد 
باالش��تراطات الصحي��ة التي تضمن 
إقامة الش��عائر في أج��واء آمنة، وهي 
دلي��ل عل��ى ح��رص وحكم��ة الجهات 
مصلح��ة  تض��ع  الت��ي  المس��ؤولة 

المواطن في المرتبة األولى دائمًا.
م��ن جانبه أش��اد نائ��ب رئيس مأتم 
العري��ض ماه��ر العري��ض، بالجهود 
الوطني��ة لفري��ق البحري��ن الوطن��ي 
بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء حفظ��ه اهلل، 

لتأمين الحماية للمجتمع.
وبي��ن أن جهود ال��كادر الطبي تعتبر 
جه��ودًا مخلص��ة تس��تحق التقدي��ر، 
بمس��ؤولية  الديني مرتبط  فالواجب 
الف��رد، مؤك��دًا أن المجتمع البحريني 
واٍع، وق��د تكاتفت جمي��ع الجهود في 
األوق��اف الجعفرية واللجن��ة الوطنية 
والمآتم من أجل تأمين السالمة خالل 

موسم عاشوراء.

وأشار العضو الس��ابق بإدارة األوقاف 
الجعفرية الس��يد عباس الس��راج، إلى 
االحترازي��ة  باإلج��راءات  االلت��زام  أن 
باعتب��اره واجب��ًا وطني��ًا يس��اهم في 

انخفاض أرقام اإلصابات بالفيروس.
ون��وه بوع��ي الش��عب والتزامه وهو 
ما نصب��و إليه جميع��ًا، مؤكدا حرص 
المأت��م ف��ي اتخ��اذ كافة اإلج��راءات 
س��المة  تعري��ض  بع��دم  الكفيل��ة 
المواطنين والمقيمين ألي خطر وذلك 

من خالل تعاون الجميع، 
وأع��رب رئي��س مأت��م الكليتي صالح 
ودعوات��ه  تمنيات��ه  ع��ن  الكليت��ي، 
أن يبع��د المول��ى العل��ي القدير كل 
مكروه عن مملكة البحرين وش��عبها 
الوفي، مؤكدًا اتخاذ كافة االحتياطات 
التي تتماش��ى والق��رارات االحترازية 
والوطني��ة في ه��ذا الش��أن حيث تم 
إعداد برنامج متكام��ل وتجهيز فريق 
عمل ف��ي المأتم لمتابعة اس��تقبال 
المعزي��ن والتأك��د من تنفي��ذ كافة 
اإلجراءات الوقائية، حتى يتم االحتفاء 
بمناسبة ذكرى عاشوراء دون ما يعكر 

صفوها.
رئيس مأتم إس��كان س��ترة الشمالي 

محم��د حس��ن العس��بول، أثن��ى على 
ق��رارات الفريق الطبي بش��أن اعتماد 
لتطبي��ق  الضوئي��ة  اإلش��ارة  نظ��ام 
اإلجراءات االحترازية لموسم عاشوراء، 
مش��ددًا عل��ى أهمية االلت��زام بكافة 
االش��تراطات والمعايي��ر التنظيمي��ة 
المعلن عنها لموس��م عاش��وراء حتى 
يتسنى للجميع إقامة الشعائر بمظهر 
حضاري يليق بمجتمع البحرين الواعي. 
وأش��اد رئي��س مأتم م��دن بمنطقة 
المنص��ور، بالقرارات  المنامة، خلي��ل 
التنظيمية في ظ��ل توجيهات الفريق 
لفيروس  للتص��دي  الطب��ي  الوطن��ي 
كورون��ا، والت��ي تضمن ع��دم زيادة 
أعداد اإلصاب��ات والتي كان لها الدور 
الكبي��ر في احت��واء األزم��ة والحد من 
آثارها بنجاح كبير، مش��يرًا إلى أهمية 
التزام المأتم خالل موس��م عاش��وراء 
المطلوب��ة  االحترازي��ة  باإلج��راءات 

والصادرة من الجهات المعنية.
بدوره ثمن رئيس مأتم بن زبر، الحاج 
مرتض��ى الحلواج��ي جه��ود الفري��ق 
الوطن��ي للتص��دي لفي��روس كورونا، 
مش��يدًا بقرارات الفري��ق والتي كانت 
متوازن��ة بين إحياء موس��م عاش��وراء 

والحف��اظ عل��ى الصح��ة، حي��ث ت��م 
السماح للمس��تمعين بدخول المأتم 
وإقامة العزاء في محيط المأتم حسب 
المناسبة،  وبالنس��بة  المأتم  مساحة 
الصحي��ة  االحت��رازات  اتخ��اذ  م��ع 
المتعارف��ة عليها من الفريق الوطني 

لمكافحة كورونا.
إلى ذلك، قال رئي��س مأتم بوعقلين 
الس��يد جعفر ميرزا النظي��ف، أن إدارة 
المأت��م ملتزم��ة بتنفي��ذ توصي��ات 
للتص��دي  الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق 
ته��دف  والت��ي  كورون��ا،  لفي��روس 
إل��ى ع��دم انتق��ال الفي��روس بي��ن 
المواطنين، من خ��الل االلتزام بكافة 
التدابي��ر الوقائية التي تش��مل لبس 
المعقمات  واستخدام  الوجه  كمامات 
والس��ماح للمتطعمي��ن والمتعافين 
فقط بالدخول، وفق العدد المسموح 

به مع تحقيق التباعد االجتماعي.
الح��ورة  مأت��م  رئي��س  أش��اد  فيم��ا 
وثقاف��ة  بوع��ي  عم��ران،  عبدالنب��ي 
الشعب البحريني ومدى التزامه بكافة 
اإلج��راءات الوقائي��ة التي تم وضعها 
والس��المة،  الصح��ة  عل��ى  للحف��اظ 
وهو م��ا نصبو إلي��ه جميع��ًا، مؤكدًا 
حرص مأتم الحورة عل��ى اتخاذ كافة 
اإلج��راءات الكفيل��ة بع��دم تعريض 
س��المة المواطني��ن والمقيمي��ن ألي 
خط��ر، وذلك من خالل تعاون الجميع. 
وأك��د رئي��س مأت��م توبلي الش��رقي 
علي محفوظ ش��بر، أن الصحة العامة 
وس��المة المواطني��ن تمث��ل أولوي��ة 
رئيسة ال يمكن التغاضي عنها مهما 
كانت الظروف وتقع المس��ؤولية على 
الجمي��ع، مش��يرًا إل��ى أهمي��ة التقيد 
الفري��ق  يقره��ا  الت��ي  بالضواب��ط 
الوطن��ي الطب��ي والجه��ات المعني��ة 
خالل موسم عاش��وراء إلنجاح الموسم 

وتفادي اإلصابة فيروس كورونا.
ولفت إلى أن موس��م عاشوراء يتطلب 
من��ا جميع��ًا أن نك��ون على ق��در من 
المس��ؤولية الوطنية، من أجل سالمة 
المجتمع، األمر الذي يلزمنا اتباع كافة 
اإلجراءات االحترازية والتعليمات التي 
أقرته��ا الدولة، مش��ددًا على ضرورة 
االلتزام وعدم الته��اون والتراخي في 

تنفيذ اإلجراءات االحترازية والوقائية، 
حفاظ��ًا عل��ى م��ا ت��م تحقيق��ه من 
الصحية وانخفاض  اس��تقرار األوضاع 

نسبة الوفيات.
بينم��ا أع��رب رئي��س جمعية س��ترة 
الحس��ينية، عن ش��كره وتقدي��ره إلى 
حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 
المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه لتوجيهات 
جاللت��ه والتي م��ن خالله��ا أصبحت 
البحرين من أوائ��ل الدول في قدرتها 
على التعامل م��ع المخاطر ومواجهة 
التحدي��ات والتص��دي لجائحة كورونا 
االس��تباقية  والخطط  البرامج  بفضل 

لمثل هذه الظروف.
وأثنى اضراب��وه على الجه��ود البارزة 
للحكوم��ة برئاس��ة صاح��ب الس��مو 
الملكي ول��ي العهد رئيس الوزراء من 
اهتمام ف��ي اتخاذ التدابير االحترازية 
الهادفة إلى الحد من انتش��ار كورونا 
وتعزي��ز الس��المة العامة ل��دى كافة 
ومتابعته  والمقيمي��ن،  المواطني��ن 
المس��تمرة لإلج��راءات المعمول بها 
بما أس��هم في مواجهة ه��ذه األزمة 
والس��يطرة عليه��ا. فيما أك��د رئيس 
مأت��م خدا رس��ون، عل��ي درويش، أن 
الصح��ة العامة وس��المة المواطنين 
يمك��ن  ال  رئيس��ة  أولوي��ة  تمث��ل 
التغاضي عنها مهم��ا كانت الظروف 
وتقع المس��ؤولية على الجميع، مشيرًا 
إل��ى أهمي��ة التقي��د بالضوابط التي 
يقرها الفريق الوطني الطبي والجهات 
المعنية خالل موس��م عاشوراء إلنجاح 
الموس��م وتف��ادي اإلصاب��ة فيروس 
كورون��ا. وق��ال نائ��ب رئي��س مأتم 
الحرز علي حمزة: إن »موس��م عاشوراء 
يتطلب من��ا جميعًا أن نكون على قدر 
م��ن المس��ؤولية الوطني��ة، من أجل 
س��المة المجتمع، األمر ال��ذي يلزمنا 
بإتب��اع كاف��ة اإلج��راءات االحترازي��ة 
والتعليم��ات الت��ي أقرته��ا الدولة«، 
مش��ددًا على ض��رورة االلت��زام وعدم 
التهاون والتراخي في تنفيذ اإلجراءات 
االحترازي��ة والوقائي��ة، حفاظ��ًا على 
م��ا تم تحقيقه من اس��تقرار األوضاع 

الصحية وانخفاض نسبة الوفيات.

خليل المنصور ماهر العريض صالح الكليتي

جعفر النظيف عباس السراج

د. عيسى علي علي حمزة محمد العسبول

علي درويش

سلمان العرادي

محمد يوسفهادي أسعد علي محفوظ أحمد عبدالرضا

عبدالنبي عمران 

محمد اضرابوهمرتضى الحلواجي

 »الملكية للشرطة« تخرج 
دورة »التحقيق في الحوادث اإلرهابية«

أقيم حفل تخري��ج دورة »التحقيق 
والتي  اإلرهابي��ة«  الح��وادث  ف��ي 
عقدت خالل الفت��رة من 25 يوليو 
حتى 5 أغسطس الجاري، بمشاركة 
إدارات  م��ن مختل��ف  22 ضابط��ًا 
وزارة الداخلي��ة، وذلك تحت رعاية 
آم��ر األكاديمية الملكية للش��رطة  
العميد فواز الحسن وبحضور نائب 
بأعمال  القائ��م  األمن��ي  الملح��ق 
ضاب��ط األم��ن اإلقليمي بس��فارة 
األمريكي��ة  المتح��دة  الوالي��ات 
بمملك��ة البحري��ن، وبتنظيم من 
إدارة التدريب، والمركز المش��ترك 
وس��فارة  اإلره��اب،  لمكافح��ة 
الوالي��ات المتح��دة األمريكية في 

البحرين.
وأك��د آم��ر االكاديمي��ة الملكي��ة 
للش��رطة، أن تنظيم ال��دورة يأتي 
التطوي��ر  اس��تراتيجية  ضم��ن 
وزي��ر  يتبناه��ا  الت��ي  والتحدي��ث 
الداخلية، وتلقى متابعة مستمرة 
م��ن رئي��س األم��ن الع��ام بهدف 

االرتقاء بأداء منتسبي الوزارة.
وأك��د أهمي��ة تنظي��م مث��ل هذه 
الدورات لما لها من أهداف وغايات 
إيجابي��ة تس��هم ف��ي أداء المهام 
والواجبات بكفاءة، مشيدًا بالتعاون 
القائم مع سفارة الواليات المتحدة 
األمريكية في البحرين ودورها في 
تعزيز الروابط، األم��ر الذي ُيهيئ 
الظروف لتبادل الخبرات والمعرفة.
وأش��ار إل��ى أن الدورة ته��دف إلى 
تطوير المه��ارات وتبادل الخبرات 
األمني��ة، س��عيًا للوص��ول ألعل��ى 
مستويات الجودة والكفاءة لتطوير 
الكوادر البشرية، معربًا عن شكره 
وتقديره لممثلي س��فارة الواليات 

والقائمين  األمريكي��ة،  المتح��دة 
عل��ى تنظي��م ه��ذه ال��دورة عل��ى 
لتطوي��ر  وس��عيهم  اهتمامه��م 
القدرات ورفع الكفاءات بما يسهم 
في فاعلية األداء لمنسوبي األجهزة 

األمنية.
وتضمنت ال��دورة برامج ومواضيع 
من ش��أنها صقل مهارات الضباط 
وإكسابهم قدرات جديدة تؤهلهم 

لخوض تجارب واقع العمل.



ياسمينا صالح «

التشريع  بهيئة  المستش��ار  أكد 
والرأي القانوني عبداهلل عيس��ى 
الته��رب  جريم��ة  أن  اهلل  م��ال 
عل��ى  أش��د  الضريب��ي ضرره��ا 
المجتم��ع نظ��را لكونه��ا تضر 
ولي��س  المجتم��ع  بمصلح��ة 
بمصلح��ة ف��رد بعين��ه، وق��ال 
خالل محاض��رة نظمته��ا هيئة 
القانون��ي  وال��رأي  التش��ريع 
بعن��وان »الته��رب الضريب��ي.. 
الس��بل القانوني��ة للوقاية منه 
ومكافحته«: »إن نش��اط الجاني 
فيه��ا هو اإلخ��الل بواج��ب أداء 
الضريب��ة والض��رر بالمصلح��ة 

العامة.
وع��رف م��ال اهلل الضريبة بأنها 
تقتضيه��ا  مالي��ة  فريض��ة 
الدولة جب��رًا من المكلفين بها، 
إس��هامًا من جهتهم في األعباء 
والتكاليف العام��ة، وتدفع دون 
الحصول على نفع خاص من وراء 
التحمل به��ا، فال تقابلها خدمة 
محددة بذاتها وفرضها مرتبط 

بالمقدرة التكليفية.
وأش��ار إل��ى أن جريم��ة التهرب 
الضريب��ي تع��د م��ن الجرائ��م 
العمدية ألن نش��اط الجاني يقع 
بتعمد الفعل اإليجابي باإلخالل 
بالتزامه بأداء الضريبة ويتطلب 
القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة 
الجان��ي إل��ى ارت��كاب الواقع��ة 

اإلجرامية مع علمه بعناصرها.
الضريب��ي  الته��رب  أن  وبي��ن 
القانون��ي  المم��ول  قي��ام  ه��و 
أو  إيجاب��ي  بس��لوك  للضريب��ة 
س��لبي مس��تعماًل إحدى الطرق 

أو األس��اليب بقص��د ع��دم أداء 
أو  كلي��ًا  المس��تحقة  الضريب��ة 
جزئي��ًا للدول��ة، وذلك ف��ي أية 
مرحل��ة س��واء عن��د الحص��ر أو 

التحصيل أو غيرها.
نوع��ان:  الضرائ��ب  أن  وبي��ن 
مباش��رة وه��ي ضريب��ة تفرض 
ومدخالته��م  األش��خاص  عل��ى 
يمتكلون��ه  م��ا  أو  المباش��رة 
مباش��رة،  للدول��ة  وتس��دد 
ويتحمله��ا المكل��ف بالضريبة، 
وتكون على الملكية الش��خصية 
أو االكتس��اب الشخصي كالدخل 
التجاري��ة  واألرب��اح  الش��خصي 
والضرائب  الصناعي��ة  واألرب��اح 
المنقوالت وغيره��ا، وثانيًا  على 
وه��ي  مباش��رة  غي��ر  ضريب��ة 
الضريب��ة الت��ي تف��رض عل��ى 
االستهالك واإلنفاق في المعيار 

اإلداري ومعيار راجعية الضريبة، 
ومعي��ار ثبات واس��تقرار المادة 

الخاضعة للضريبة.
وأوض��ح أن الته��رب الضريب��ي 
ظاهرة خطيرة يحاول بواسطتها 
المكلف بتأدية الضريبة وتجنب 
دفعه��ا كله��ا أو بعضه��ا بأية 
التعري��ف  ه��ذا  ويع��د  وس��يلة 
خلط��ًا بي��ن مفاهي��م مختلفة، 
وهي التهرب الضريبي والتجنب 
الضريبي  فالتجن��ب  الضريب��ي، 
ه��و قي��ام المكل��ف بالضريب��ة 
أس��اليب مش��روعة  باس��تخدام 
م��ن خ��الل اس��تغالل الثغ��رات 
التش��ريعات  ف��ي  الموج��ودة 
الضريبي��ة من أجل عدم س��داد 
الضريب��ة أو تخفضيه��ا، ونق��ل 
العبء الضريبي يتمثل في قيام 
المكلف بتأدي��ة الضريبة ونقل 

عبئه��ا إل��ى ش��خص أخر س��واء 
بشكل كلي أو جزئي.

ون��وه إلى أن األس��باب المؤدية 
تتمث��ل  الضريب��ي  للته��رب 
في س��ببين: إما س��بب نفس��ي 
وثقاف��ي حي��ث يعتب��ر تغلي��ب 
بعض األفراد للمصلحة الملكية 
الخاص��ة أمرًا متفوق��ًا في أغلب 
األحي��ان على المصلح��ة العامة 
والسبب  الضريبة.  المتأتية من 
الظروف  فتعتبر  اقتصادي  اآلخر 
االقتصادي��ة العام��ة ف��ي حالة 
الكس��اد عامل سلبي رئيس على 
للضريب��ة فعندما تقل  الممول 
حركة البيع والشراء والتعامل مع 
األنش��طة التجاري��ة والصناعية 
ف��إن ذل��ك ي��ؤدي لنق��ص في 
الممولي��ن  ل��دى  الس��يولة 

فيدفعهم للتهرب الضريبي.

وبي��ن أنه »يعد ارت��كاب أي من 
األفع��ال اآلتية تهرب��ًا ضريبيًا، 
مث��ل ع��دم التق��دم للتس��جيل 
خالل 60 يوما من تاريخ انقضاء 
الم��دة المق��ررة ف��ي القان��ون، 
وع��دم تقدي��م اإلقرار أو س��داد 
عل��ى  المس��تحقة  الضريب��ة 
توري��دات أو اس��تيراد الس��لع أو 
الخدمة الخاضعة للضريبة خالل 
الم��دة المقررة، أو خصم ضريبة 
مدخالت وإعادة تسوية الضريبة 

األس��اس  هذا  على  المس��تحقة 
وبالمخالف��ة  ح��ق  وج��ه  دون 
ألحكام هذا القانون، واس��ترداد 
الضريبة كليًا أو جزئيا دون وجه 

حق مع العلم بذلك.
وأض��اف »كما تتضم��ن تقديم 
مس��تندات أو س��جالت أو فواتير 
بقص��د  مصطنع��ة  أو  م��زورة 
التخلص من سداد الضريبة كليًا 
أو جزئي��ًا، وعدم إص��دار ضريبة 
التوريد  م��ن عملي��ات  للفواتير 
أو االس��تيراد للسلع أو الخدمات، 
وإصدار فواتي��ر ضريبية محملة 
بتوري��دات  تتعل��ق  بالضريب��ة 
غي��ر خاضع��ة للصريب��ة، وعدم 
منتظم��ة  بطريق��ة  االحتف��اظ 
الضريبية  والفواتير  بالجس��الت 
المتعلقة  المحاس��بية  والدفاتر 
بعمليات استيراد أو توريد السلع 

أو الخدمات«.
وذكر أن الرقابة هي الس��لطات 
الضريبي��ة  ل��إدارة  الممنوح��ة 
والس��جالت  الدفات��ر  بمراقب��ة 
المس��تندات  م��ن  وغيره��ا 
فاله��دف من  المتعلق��ة به��ا، 
الرقابة هو ليس فرض الجزاءات 
على المكلفي��ن بالضريبة بقدر 
ما هو عمل إداري يهدف للتحقق 
م��ن صح��ة األداء وتقويمه في 

حالة انحرافه.
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إعـداد: أيـمــن شـكــل

3 9 6 9 6 0 7 1

محاكم وقضايا

 المستشار مال اهلل: ضرر التهرب
 الضريبي كبير لوقوعه على المجتمع

 6 أشهر لطبيبة تسببت بخطئها 
في فقدان بحرينية لجنينها 

أدانت المحكمة الصغرى الجنائية 
الثامنة طبيبة آس��يوية تس��ببت 
بخطئها في وفاة جنين داخل رحم 
أم��ه، وقضت بحبس��ها 6 أش��هر 
عما أس��ند إليها وبإحالة الدعوى 
المدنية إل��ى المحكمة المختصة 
ب��ال مصاريف، وق��درت كفالة ألف 

دينار لوقف تنفيذ الحكم.
القضي��ة قال  وح��ول تفاصي��ل 
المحام��ي يوس��ف غني��م وكي��ل 
األم البحريني��ة: »إنه��ا توجهت 
ي��وم  ف���ي  المستش��فى  إل��ى 
22/4/2020م وتم تحويلها إلى 
قسم طوارئ الحوامل بمستشفى 
السلمانية الطبي، ومنذ دخولها 
إلى قس��م طوارئ الحوامل حتى 
الرابع��ة عصرًا ل��م يتم عمل أي 
فحوص��ات له��ا ولم يس��تقبلها 
أحد، وبعد عرضها على الطبيبة 

قام��ت األخيرة بص��رف دواء لها 
وطلب��ت منه��ا االنص��راف م��ن 
المستش��فى، وأخبرته��ا أنها ال 
تعاني من ش��يء وأن ما تعاني 

منه عبارة عن إرهاق وتعب.

ورف��ض زوجها االنص��راف وعاد 
إل��ى الطبيب��ة وتح��دث معه��ا 
بأن��ه ل��م يت��م فح��ص زوجته 
فطلبت من��ه إبق��اء زوجته على 
الس��رير، وعند فحصها تبّين أن 
نس��بة األوكس��جين ف��ي دمه��ا 
إلى وجود  منخفضة، باإلضاف��ة 
ارتف��اع ف��ي حمض بدمه��ا، ما 
أح��دث له��ا تس��ممًا ف��ي الدم، 
الجني��ن  أن  الطبيب��ة  وأخبرت��ه 
قد توف��ي بداخل بط��ن زوجته 
ويجب إخراجه من بطنها، ثم تم 
نق��ل زوجته إلى وح��دة العناية 
نب��ض  حينه��ا  وكان  المرك��زة 
قلبها مرتفعًا، وتم إدخالها إلى 
غرف��ة العمليات وإج��راء عملية 
في كتفه��ا دون بتره، باإلضافة 
إلى إخ��راج الجنين م��ن بطنها، 
وف��ي اليوم التالي ت��م االتصال 

به من قبل المستشفى وأبلغوه 
أن االلته��اب وص�ل إلى س��اعد 
األيس��ر،  عليها  المجني  زوجت��ه 
وم��ن الض��روري إج��راء عملي��ة 

أخرى.
وقال��ت المحكم��ة: »إن الطبيبة 
المتهمة لم تقم بمتابعة حالة 
المالحظة  الجنين ووضعه تحت 
عالي��ة  الح��االت  م���ن  كون��ه 
الخط��ورة، وق��د خل��ص تقري��ر 
األخطاء  لتقري��ر  الفنية  اللجن��ة 
المهني��ة واألخالقي��ة لمزاول��ي 
مهنة الطب البش��ري إلى وجود 
خطأ طب��ي من المتهم��ة فيما 
يتعل��ق بالعناي��ة بالجني��ن من 
قبله���ا، وذل��ك بع��دم إخض��اع 
الحم��ل  ذات  عليه��ا  المجن��ي 
للمراقب��ة  الخط��ورة  الش��ديد 

الدقيقة«.

يوسف غنيم

استشارة قانونية

اإلنسان  س��ر  يتصل 
اتص��ااًل وثيق��ًا ف��ي 
الدس��اتير المختلفة  
الش��خصية  بالحرية 
لإنس��ان، إذ يمث��ل 
جانب��ًا م��ن جوان��ب 
الحرية الشخصية له، 
وبالتالي كفلت أغلب 
العالمية  الدس��اتير 
ح��ق كل ف��رد في أن 
بأس��راره  يحتف��ظ 
بمن��أى ع��ن الغي��ر، 

ومنها الدس��تور البحريني ف��ي المادة )26( حيث نصت 
عل��ى »حرية المراس��لة البريدية والبرقي��ة والهاتفية 
واإللكتروني��ة مصونة، وس��ريتها مكفول��ة، فال يجوز 
مراقبة المراسالت أو إفش��اء سريتها إال في الضرورات 
التي يبينه��ا القان��ون، ووفقا لإج��راءات والضمانات 

المنصوص عليها فيه«. 
ويقتض��ي الح��ق ف��ي الخصوصي��ة أال تكون ش��ؤون 
الف��رد الخاصة ومنها بياناته ومعلوماته الش��خصية، 
وحس��اباته المصرفي��ة، وودائعه النقدي��ة وغيره من 
أس��راره التجاري��ة، محال لإفص��اح عنها وإع��الم الغير 
بها، ما لم يس��مح القانون بذلك، بحيث يأتي االلتزام 
بالس��رية المصرفية من أهم االلتزامات التي تقع على 
عات��ق البنوك، ويعتبر اإلفص��اح عن معلومات العميل 
ومرك��زه المال��ي م��ن األم��ور الخاصة، التي يتس��بب 

اإلفصاح عنها للغير إضرارا بمصلحته.
وال يج��وز إفش��اء أس��رار العميل إال في ح��االت محددة 
بالقان��ون، فه��ذا المب��دأ لي��س مطلقا، بحي��ث يجوز 
اس��تبعاد هذا المبدأ في حاالت معينة، كأن يكون من 
ش��أن اإلفصاح عن التعامالت المالية البنكية للعميل 
التيسير على الس��لطات العامة في الكشف عن جريمة 
معينة، أو أن يقوم البنك بإفش��اء س��ر العميل تنفيذا 
لحكم قضائ��ي، أو تنفيذا لتعليم��ات مصرف البحرين 
المرك��زي أو تطبيقا ألحكام قانون خاص كما هو عليه 
الحال بالنسبة لقانون مكافحة غسل األموال أو تنفيذا 
التفاقي��ة دولية كما هو عليه الح��ال لقانون االمتثال 

الضريبي »فاتكا«.  
وتختل��ف التش��ريعات ف��ي األخ��ذ به��ذا المب��دأ من 
عدم��ه فهي ال تس��ير على وتيرة واحدة تجاه الس��رية 
المصرفية، فهناك تشريعات ترفض الخروج على مبدأ 
الس��رية المصرفية حتى في حال غسل األموال، وهناك 
تش��ريعات أخ��رى حديثة ب��دأت تحد من ه��ذا المبدأ 
في حالة غس��ل األم��وال وذلك به��دف المحافظة على 

المصلحة العامة. 
الس��رية المصرفي��ة تعتب��ر حق��ا من حق��وق العميل  
بالمحافظة على أسراره المصرفية ومصلحته الخاصة، 
ومن الناحي��ة الثانية تتعل��ق بالصالح الع��ام للدولة 

وحماية االئتمان العام.

المحامية فداء عبداهلل

هل لي الحق في حال قام البنك باإلفصاح عن معلومات 
حسابي المصرفي ألي جهة، أن أعترض على ذلك؟ 

 زوج يطلق زوجته ويطردها 
من شقة تدفع أقساطها ليتزوج بأخرى

الصغ��رى  المحكم��ة  أنصف��ت 
المدنية، بحرينية طردها زوجها 
وابنتيهم��ا م��ن ش��قة إس��كان 
وت��زوج بأخ��رى بينم��ا مازال��ت 
تدفع أقس��اط الشقة التي تقيم 
فيه��ا الزوجة الجدي��دة، وقضت 
المحكمة ببيع الشقة في المزاد 
وتوزي��ع ثمنها بين الش��ريكين 

بعد استيفاء حق بنك اإلسكان.
وح��ول تفاصيل الدع��وى، قالت 
المحامية فاطمة بومجيد وكيلة 
الزوج��ة، إن موكلته��ا تزوج��ت 
م��ن المدعى علي��ه وحصال على 
ش��قة إس��كانية كانا يش��اركان 
ف��ي أقس��اطها مع��ًا من��ذ عام 
وأنج��ب  األي��ام  وم��رت   ،2009
منها ابنتين، لكنها تفاجأت به 
وقد طلقها وطردها من الش��قة 
م��ع االبنتي��ن، ومازال��ت حت��ى 
اليوم تقوم بالمشاركة في دفع 
أقساط الشقة التي طردت منها 

لتسكنها امرأة أخرى.

وقام��ت الزوج��ة برف��ع دع��وى 
أمام المحكم��ة المدنية وطلبت 
المحامي��ة بومجي��د فيها بإلزام 
والتس��جيل  المس��احة  جه��از 
العقاري بإصدار وثيقتين للعقار 
التداعي مف��رزة بنصيب  مح��ل 
كل منهم��ا، وبي��ع العق��ار ف��ي 

المزاد العلني وتوزيع ثمنه بعد 
سداد مس��تحقات بنك اإلسكان 
وأش��ارت  المرته��ن،  الدائ��ن 
وكيلة الزوجة إل��ى أن موكلتها 
تملك م��ا يع��ادل 24 ألف دينار 
من العقار حيث التزمت بس��داد 
األقساط الشهرية المستقطعة 

من راتبها لصالح البنك.
وق��ررت المحكم��ة ن��دب هيئة 
الفرز خبيرًا ف��ي الدعوى، والتي 
خلصت إل��ى أن العق��ار مملوك 
المدعي��ة  بي��ن  بالتس��اوي 
والمدع��ى علي��ه، ويتع��ذر فرز 
المستحق للمدعية، وتم تثمين 
العق��ار بمبل��غ 42 أل��ف دين��ار، 
ويك��ون مس��تحقًا للمدعية منه 
21 أل��ف دين��ار لكونه��ا تمتلك 

النصف. 
وف��ي حيثي��ات الحك��م أش��ارت 
المحكم��ة لم��ا هو مق��رر بنص 
الم��ادة 790/1 م��ن المرس��وم 
بقانون رقم )19( لس��نة 2001 

بإص��دار القان��ون المدني بأنه 
»لكل شريك أن يطالب بقسمة 
ل��م يك��ن  الش��ائع م��ا  الم��ال 
مجب��رًا على البقاء ف�ي الش��يوع 
القانون  ف��ي  ن��ص  بمقتض��ى 
أو بمقتض��ى تص��رف قانوني« 
وكذلك ن��ص الم��ادة 793 من 
ذات القان��ون أن��ه »ترفع دعوى 
القسمة أمام المحكمة الصغرى 
المدني��ة وللمحكم��ة أن تندب 
خبيرًا أو أكث��ر إلفراز األنصبة إذا 
كان الم��ال يقبل القس��مة عينًا 

دون نقص كبير في قيمته«.
وقالت المحكم��ة إنها اطمأنت 
لم��ا ورد في تقري��ر هيئة الفرز 
قس��مة  تع��ذر  الثاب��ت  وكان 
العقار، ومن ثم بيعه في المزاد 
العلني وتوزيع الثمن المتحصل 
من البيع على المدعية والمدعى 
علي��ه كال بحس��ب نصيب��ه بعد 
اس��تيفاء بنك اإلسكان دينه من 

ثمن البيع.

فاطمة بومجيد
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 البحرين الثالثة عربيًا بمؤشر النظام 
البيئي العالمي للشركات الناشئة 2021

أحمد خالد «

حصدت البحري��ن المركز الثالث عربيًا والثاني 
خليجيًا والرابعة على الشرق األوسط في مؤشر 
النظ��ام البيئ��ي العالمي للش��ركات الناش��ئة 
2021 الذي تصدره »ستارت أب بلينك«، حيث 
بي��ن التقري��ر تق��دم البحرين لتس��عة مراكز 
عالمي��ة مقارن��ة بالعام الماض��ي، إذ حصلت 

على المركز 66 عالميًا.
وق��ال المؤش��ر إن البحري��ن تتمت��ع بمجتمع 
تعاون��ي وهي معفاة من الضرائب بالنس��بة 
لمعظم الشركات الخاصة، حيث تقدم أطرًا من 
األنظم��ة القانونية وأنظمة الدعم للش��ركات 
الناش��ئة ورواد األعمال، الفتًا إلى أنه في عام 
2020 جذب��ت البحري��ن 885 مليون دوالر من 

االستثمارات الداخلية.
وأوض��ح أن الش��ركات الناش��ئة الب��ارزة ف��ي 
البحرين ه��ي PayTabs لمعالجة المدفوعات 
لتزوي��د المش��ترين والبائعي��ن بتكنولوجي��ا 
الدف��ع المتقدم��ة ومنص��ة TM360 لحماية 
المخاط��ر ونظ��ام Skiplino لحج��ز المواعيد، 
مش��يرًا إل��ى أن مدين��ة المنامة قف��زت 103 
مراكز على مس��توى العالم وأصبحت بالمركز 

337 عالميًا.
وبحس��ب التصنيف، ج��اءت اإلم��ارات بالمركز 
األول عربي��ًا وال�25 عالميًا حي��ث ارتفعت 18 
مرك��زًا عن الع��ام الماض��ي، وج��اءت بعدها 
األردن بالمرك��ز الثاني عربيًا وال��� 64 عالميًا، 
ثم جاءت مصر بالمركز الرابع عربيًا والسبعين 

عالمي��ًا، حي��ث تقدم��ت 11 مرك��زًا، ثم جاءت 
بعدها المملكة العربية الس��عودية بالمركز 
71 عالميًا والخامس��ة عربيًا حيث تقدمت 17 

مركزًا مقارنة بالعام الماضي. 
ث��م جاءت لبن��ان بالمرك��ز الس��ادس وال� 74 
عالميًا وج��اءت تونس بالمركز الس��ابع عربيًا 
وال�82 عالميًا ثم قط��ر بالمركز الثامن عربيًا 
وال��� 84 عالميًا، بعدها جاءت الكويت بالمركز 
التس��عين عالميًا والتاس��ع عربيًا ثم المغرب 

بالمركز العاشر عربيًا وال 95 عالميًا.
وعالمي��ًا، حافظ��ت الوالي��ات المتح��دة عل��ى 

المركز األول عالميًا ثم جاءت بعدها المملكة 
المتح��دة بالمرك��ز الثان��ي عالمي��ًا، وبعدها 
ج��اءت إس��رائيل بالمرك��ز الثال��ث، ث��م كندا 
بالمرك��ز الراب��ع، وألمانيا بالمرك��ز الخامس، 
والس��ويد بالمركز السادس، والصين بالمركز 
السابع، ثم سويسرا بالمركز الثامن، واستراليا 
بالمركز التاس��ع، وبعدها س��نغفورة بالمركز 
العاش��ر. ويعتم��د المؤش��ر عل��ى خوارزمي��ة 
خاص��ة مكونة من بيان��ات موضوعية وقابلة 
للقياس الكمي، حيث يمكن قياسها نسبيًا عبر 

المناطق والبلدان والمدن.

 العبسي لـ                 : اقتراح تقاعد 
األجنبي بأدراج النواب منذ عام ونصف

أيمن شكل «

كش��ف الرئي��س التنفيذي الس��ابق 
لهيئة تنظيم س��وق العمل أس��امة 
العبس��ي، أن اقت��راح إلغ��اء مكافأة 
نهاي��ة الخدم��ة للعام��ل األجنب��ي 
واستبدالها باشتراك تقاعدي، ليس 
باألمر الجديد، حي��ث أحيل لمجلس 
النواب ضمن حزمة اقتراحات واطلع 

عليه النواب قبل سنة ونصف.
وبين أن االقتراح س��يمنع اس��تنزاف 
سيولة أصحاب األعمال في مكافآت، 
ويوفر سيولة للتأمينات االجتماعية 
عل��ى  العام��ل  حص��ول  ويضم��ن 
مس��تحقاته دون اللج��وء للتقاضي 
والبقاء مخالف ف��ي البحرين انتظارًا 

الستيفاء مستحقاته.
وأوضح في تصري��ح ل�»الوطن«، أن 
نس��بة كبيرة من أصح��اب العمل ال 
يتمكنون م��ن دفع مكاف��أة نهاية 
خدمة للعامل الذي استمر لسنوات 
طويل��ة في البحرين حيث تحتس��ب 
المكافأة بمقدار راتب نصف ش��هر 
عن كل سنه للس��نوات الثالث األول 
وراتب شهر كامل عن بقية السنوات 
من بعد ذلك على أس��اس آخر راتب 
ش��هري وصل إلي��ه العامل، بمعنى 
أن العام��ل ال��ذي عم��ل 20 س��نة 

ل��دى صاحب عم��ل يس��تحق 18.5 
راتب على أس��اس آخ��ر راتب وصل 
إليه، وه��و مبلغ صع��ب أن تدفعه 
المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة 
دفعة واحدة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة 
الحق��وق  ع��ن  والبح��ث  التقاض��ي 
وترتب التزامات على صاحب العمل 
يمك��ن أن تعط��ل كاف��ة أعمال��ه 
بس��بب الحج��ز على حس��اباته حتى 

سداد االلتزام.
لكن الحس��ابات تبين أن��ه في حال 
تم تطبيق اس��تقطاع مبلغ ش��هري 
بنس��بة عل��ى الراتب، س��يكون أقل 
بكثير مم��ا يدفعه صاح��ب العمل 

كم��ا  الخدم��ة  نهاي��ة  كمكاف��أة 
أن العام��ل س��يحرص عل��ى دف��ع 
االش��تراكات م��ن راتبه، وس��يكون 
لدى العام��ل األجنبي حافز أن يبقى 
في الب��الد بص��ورة قانونية، وعدم 
التس��رب إلى س��وق العمل الموازي 

والعمالة السائبة.
التأمين��ات  هيئ��ة  أن  وأض��اف، 
تحصي��ل  س��تتولى  االجتماعي��ة 
المبال��غ واس��تثمارها، ول��ن يكون 
صاح��ب العم��ل مطالبًا ف��ي نهاية 
الخدمة بدفع أي مكافأة، وستتمكن 
هيئة التأمينات من االس��تفادة من 
هذه االستقطاعات من خالل العائد 
االس��تثماري وتوفير سيولة هي في 
أمس الحاجة إليها، خاصة مع وجود 
نس��بة كبيرة من العمال��ة األجنبية 

في المملكة.
وأك��د العبس��ي، أن العامل األجنبي 
ل��ن يتقاع��د ف��ي البحري��ن، نافي��ًا 
ادع��اءات اجتزئت م��ن حديثه خالل 
ندوة، وق��ال إن »العامل س��يحصل 
على حقوقه في بلده«. وأضاف على 
س��بيل المثال فإن العامل البحريني 
الذي يعمل في دول مجلس التعاون 
الخليجي، يتم اس��تقطاع التأمينات 
م��ن راتبه ثم ترس��ل إل��ى البحرين 
ليتسلم حقوقه التقاعدية في نهاية 

خدمت��ه بالخ��ارج، وه��و م��ا يمكن 
تطبيقه مع دول له��ا عمالة أجنبية 
كبيرة في البحرين، وبذلك يستطيع 
العامل الحصول على راتب تقاعدي 
في بلده على س��نوات الخدمة التي 
قضاها في الخ��ارج، ووفق اتفاقيات 
تضم��ن انتقال األم��وال عبر قنوات 
رس��مية بعي��دًا عن ش��بهة غس��ل 
األموال، وحيث ال يتيس��ر ذلك يأخذ 
العام��ل المبل��غ دفعة واح��دة عند 

مغادرته البحرين. 
وكش��ف العبس��ي أن االقتراح تمت 
دراس��ته من قبل هيئ��ة التأمينات 
الحكوم��ة  وقدمت��ه  االجتماعي��ة، 
لمجل��س النواب منذ س��نة ونصف، 
ضم��ن 9 اقتراح��ات واطل��ع علي��ه 

النواب ورحبوا به.
وأشار إلى أن هذا النص كان موجودًا 
ف��ي قان��ون التأمين��ات األصلي في 
ع��ام 1976 لفت��رة وجي��زة ث��م تم 
تغيير م��واد القانون بس��بب رفض 
أصح��اب األعم��ال في ذل��ك الوقت، 
لكنهم اكتشفوا واقعيته بعد مرور 
عش��رات الس��نين، بعد أن تس��ببت 
االس��تحقاقات العمالية الكبيرة من 
اس��تنزاف الس��يولة لديه��م، وعدم 
قدرة نسبة كبيرة منهم على الوفاء 

بهذه االلتزامات.

أسامة العبسي

االقتراح يحفظ أموال المؤسسات والعامل ويوفر سيولة للتأمينات

بن هندي يتسلم كتاب »تاريخ 
نادي البديع« للباحث الدوسري

اس��تقبل صال��ح بن هن��دي، مستش��ار جاللة الملك لش��ؤون 
الش��باب والرياضة، الفنان والباحث إبراهيم الدوس��ري والذي 
أهداه نس��خة م��ن كتابه الجديد بعنوان »تاري��خ نادي البديع 

الرياضي والثقافي 1955- 2021«.
وأش��اد بن هندي بالجهود الكبيرة التي بذلها الدوس��ري من 
أج��ل توثيق تاريخ نادي البديع على مدار 65 عامًا، مش��يرًا إلى 
أن الكتاب يعد إثراء للمكتبة الرياضية الوطنية كونه يس��لط 
الضوء عل��ى تاريخ النش��اط الرياضي والثقاف��ي واالجتماعي 
لن��ادي البديع م��ن اإلنج��ازات الرياضية والثقافي��ة فضال عن 
وثائق أرش��يفية وصور ومخطوطات تحكي تاريخ النادي خالل 

العقود الماضية.
بينما أشاد الدوس��ري باهتمام مستشار جاللة الملك لشؤون 
الشباب والرياضة ودعمه للباحثين في مسيرتهم نحو توثيق 
الحركة الرياضية في البحرين مؤكدا أنه اتبع منهجية لتوثيق 
تاريخ النادي ضمنها العديد من الوثائق والصور والش��هادات 

الحية التي تحكي تاريخ النادي.

بدر الدوسري: وسام االستحقاق 
الطبي حافز لمزيد من الجهود 

في مواجهة »كورونا«
أك��د النائب بدر الدوس��ري أن اس��تحداث وس��ام األمير 
س��لمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي، يدف��ع إلى تحفيز 
وتكثيف الجهود الوطنية الُمخلصة التي تعمل ليل نهار 

لمجابهة جائحة كورونا )كوفيد�19(.
وأش��اد بالرعاية واالهتمام الملكي الكبي��ر الذي يوليه 
جاللت��ة بالقطاع الصح��ي والذي تم تعزيزه بمرس��وم 
ملك��ي من صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل وذلك باستحداث 
وس��ام األمير سلمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي، حيث 
يمن��ح ه��ذا الوس��ام لألطب��اء والممرضي��ن والطواقم 
الطبية، وكذلك الذين استشهدوا أثناء تأدية واجباتهم 
الطبية، باإلضافة لألشخاص الذين كانت لهم إسهامات 
وخدم��ات جلي��ة في الدعم الم��ادي والمعن��وي للكوادر 

الطبية.
وأك��د أن هذا االس��تحقاق الطبي، يؤكد عل��ى ما تتميز 
به الرعاي��ة الطبية من اهتمام على أعلى المس��تويات 
ف��ي المملكة مم��ا جعل البحري��ن تتبوأ أعل��ى المراكز 
العالمية في الرعاية واالهتم��ام الصحي والتأكيد على 
المكانة الرائدة للبحرين ف��ي تقديم الخدمات الصحية 
والعالجية وضمان حصول جميع المواطنين والمقيمين 
على أفض��ل الرعاية الصحية، مما أب��رز الدور الحضاري 
الكبير للمملك��ة في القطاع الصحي وجعله محل تقدير 
واعت��زاز من مختلف الجه��ات الدولية وهو ما أش��اد به 
مدي��ر منظم��ة الصحة العالمي��ة خالل زيارت��ه األخيرة 

وافتتاح مكتب لمنظمة الصحة العالمية بالبحرين.
وأشاد الدوس��ري بحرص صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء الدائم على تش��جيع الك��وادر العاملة في القطاع 
الطب��ي، حيث يأتي ذل��ك تقديرًا لجهوده��م المخلصة 
ف��ي االرتق��اء بالخدمات الطبي��ة المقدم��ة للمواطنين 
والمقيمي��ن والحف��اظ على المس��توى المتمي��ز الذي 
وصلت إليه وذل��ك بتوجيهات من جاللة الملك المفدى 

عاهل البالد حفظه اهلل.

تعرفوا على التجربة البرلمانية البحرينية

65 طالبًا يشاركون في زيارة افتراضية إلى »النواب«
نظ��م مجلس النواب بالتعاون م��ع وزارة التربية 
والتعلي��م زي��ارة افتراضية عبر تقني��ة االتصال 
المرئي »ZOOM« ل�65 من الطلبة المش��اركين 
في البرنامج الصيف��ي التابع للوزارة، من مختلف 
المراحل الدراس��ية، يمثلون مختلف المحافظات، 
ضمن جهود توعية الناش��ئة والشباب بالتجربة 
البرلماني��ة الوطنية، في ظل المس��يرة التنموية 
الش��املة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المف��دى حفظه 
اهلل ورع��اه، وذل��ك انطالق��ًا م��ن مبدأ الش��راكة 

المجتمعية.
وتضمنت الزيارة عرض فيلم تعريفي عن مجلس 
النواب وآلية االنتخاب وأعضاء المجلس والثقافة 
والحياة البرلمانية ف��ي المملكة، أعقبها تقديم 
ع��رض للباحث��ة القانونية بالمجلس األس��تاذة 
مروة ع��ارف عن أعم��ال ومهام المجلس وس��ير 
العمل فيه، واختتمت الزيارة بفتح المجال لتلقي 

استفسارات الطلبة واإلجابة عنها.
يشار إلى أن التعاون المشترك والتواصل الدائم 
بي��ن مجل��س الن��واب ووزارة التربي��ة والتعليم 

يس��تهدف تزويد الطلبة بالمعلومات والكفايات 
األساس��ية للحي��اة البرلماني��ة، بما ينس��جم مع 
أهداف الوزارة ومشروعاتها التطويرية، والسيما 
مش��روع المدرس��ة المع��ززة للمواطن��ة وحقوق 
اإلنس��ان، وبما ينس��جم م��ع التطوير المس��تمر 
ف��ي المناه��ج التعليمية عمومًا ومنه��ج التربية 
للمواطنة وحقوق اإلنس��ان على وجه الخصوص، 
للتحل��ي بقي��م ال��والء واالنتم��اء وزي��ادة إلمام 
الطالب بحقوق اإلنسان والمؤسسات الدستورية 

والسلطة التشريعية في المملكة.

 غادة خريجة ثانوي ُتصدر 
كتابًا باللغتين العربية واالنجليزية

من حص��ص اللغة العربية وحصص اإلبداع، ومن أنش��طة مركز 
اإلعالم بمدرس��ة غازي القصيبي الثانوية للبنات، انطلقت موهبة 
خريجة المدرس��ة غادة العرنوس، ) 19 عامًا( والتي تطورت شيئًا 
فش��يئًا، فم��ن المحاوالت البس��يطة المتفرقة إل��ى إصدار كتاب 
للخواطر بعنوان »لحظات صمت«، والذي يتميز بصياغة مضمونه 
باللغتين العربية واإلنجليزية، وجعل مس��احة فيه للقارئ، ليعبر 
فيها عم��ا يجول في خاطره بع��د قراءة خواط��ر الكاتبة. وتعتبر 
غادة رائدة مركز اإلعالم الطالبي بالمدرس��ة، والتي كانت تكتب 
لصحيفة المدرس��ة بش��كل مس��تمر الخواطر والقصص واألخبار.
ويأتي إنشاء هذا المركز المدرسي اتساقًا مع جهود وزارة التربية 
والتعليم في تبني مواهب الطلبة اإلعالمية منذ الصغر في مركز 
اإلع��الم الطالبي التاب��ع لل��وزارة، لتعليمهم أساس��يات المهنة 

اإلعالمي��ة. وقالت العرن��وس: »في المرحل��ة الثانوية كنا نتمتع 
بحصص اإلبداع »البدع''، وهي عبارة عن حصص يختارها الطالب 
من خالل قائمة تقدمها المدرس��ة، وعن نفس��ي كنت قد اخترت 
بكامل حبي وحماس��ي مركز اإلعالم الذي كان مركزًا لالس��تفادة 

والمرح مع المعلمة ''سعاد الفهد ''، فقد تعلمت منها الكثير.
 وقالت: »كانت مجرد خواطر اكتبها في الهاتف عندما أشعر بها، 
لم يكن في بالي أبدًا باني س��أصدر كتابًا، ولكن بعدما رأيت بأن 
الخواطر زادت يومًا عن يوم، فكرت بان أصدر كتابًا تحت مس��مى 
»لحظ��ات صامت��ة«، ومن هنا بدأ حماس��ي وإص��راري، الني كنت 
دائمًا أطمح الى ترك بصمة لي، واس��تطعت بعمر 19 س��نة بان 
أحقق أول رغبة لي وهي كتابة كتاب يالمس بكلماته القلب الذي 

بصفته المسؤول المشاعر«.

الكوهجي: وسام األمير سلمان 
بن حمد لالستحقاق الطبي 

دافع لمزيد من التميز
حم��د  النائ��ب  أش��اد 
الكوهجي بصدور المرسوم 
باس��تحداث  الملك��ي 
س��لمان  األمي��ر  وس��ام 
لالس��تحقاق  حم��د  ب��ن 
الرعاية  أن  الطبي، مؤكدًا 
ف��ي  للعاملي��ن  الملكي��ة 
تش��كل  الطب��ي  القط��اع 
المزي��د  لتقدي��م  دافع��ًا 
م��ن العم��ل المتميز من 
الرعاية والخدمات الصحية 

للمواطنين والمقيمين.
وق��ال »إن الرعاية الس��امية للعاملين ف��ي القطاع الطبي 
تعب��ر عن الرؤية الملكية في االهتمام باإلنس��ان البحريني 
باعتباره الثروة الحقيقية وأس��اس مس��يرة البناء والتنمية 
الشاملة، مؤكدًا أن الرعاية السامية أثمرت عن تميز القطاع 

الصحي في البحرين والذي بات محل إشادة عالمية«.
وأك��د الكوهج��ي أن فري��ق البحري��ن الطب��ي أثب��ت كفاءة 
واحترافي��ة عالية ف��ي مواجهة جائحة في��روس »كورونا«، 
حي��ث قدم العاملون في القطاع الطبي أبهى صور اإلخالص 
والتفاني في العمل من خالل تقديم الرعاية من فحوصات 
وعالج وتقديم التطعيمات، موضحًا أن هذه الجهود الكبيرة 

أدت إلى تدني وتراجع اإلصابات اليومية بالفيروس.
ون��وه بكف��اءة الكوادر الطبي��ة الوطنية والت��ي تمثل العبًا 
أساس��يًا في فريق البحرين، مؤكدًا أن وس��ام األمير سلمان 
ب��ن حمد لالس��تحقاق الطبي س��يكون له األث��ر الكبير في 
تحقيق مزيد من التميز واإلنجاز من أجل الوطن واإلنسانية.

حمد الكوهجي

10l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t الســنة 16  |   العــدد 5722   |  الثالثــاء 2 محرم 1443هـــ  |  Tue 10 Aug 2021أخبار الوطن



11 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 

alshaikh.faisal@gmail.com

@f_alshaikh

فيصل الشيخ

اتجاهات
fareedbinesa@gmail.com

@fareedbinesa

فريد أحمد حسن

قطرة وقت

Tue 10 Aug 2021  |  الســنة 16  |   العــدد 5722   |  الثالثــاء 2 محرم 1443هـــ

haifa.juma@gmail.com

ashaheen7661@gmail.com

@Haifadwan

@alshaheen7661

هيفاء عدوان

علي شاهين الجزاف
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صهيل

إيران ليس لها عالقة بالبحرين..!!!
ألكثر من ثالثة عقود استمات كارهو هذا الوطن إلبعاد إيران 
عن المشهد، وجاهدوا بكل ما أمكنهم لنفي االرتباط اإليراني 
بمحاوالت اختط��اف البحري��ن، وظنوا أنهم بمج��رد »الكالم« 
س��يقنعون العال��م بأن ما حص��ل في بالدنا ال عالق��ة له أبدا 

بأطماع إيران وإصرارها على اعتبار بالدنا والية تابعة لها.
ل��و يفني االنقالبي��ون حياتهم كله��ا وهم ينف��ون ارتباطهم 
بإي��ران، وه��م يدعون إخالصه��م ووالءه��م له��ذا البلد فلن 
يصدقهم عاقل ومنصف، إذ ال نحتاج إلى أن نتعب أنفس��نا في 
فضح ه��ذا االرتباط »الواض��ح« أصاًل، فمن »ُيع��ري« الطابور 

الخامس في البحرين هم اإليرانيون أنفسهم. 
طه��ران نفس��ها تكش��ف كل يوم عن م��دى وثاق��ة ارتباطها 
بمواليه��ا ف��ي البحري��ن وال��ذي وصل أف��راد منه��م للتضرع 
والتوس��ل وممارس��ة طقوس التقديس في حضرة الخامنائي 

نفسه.
مسكين من سيصدق بأال عالقة إليران بما يحصل في البحرين، 
فاالنقالبي��ون أنفس��هم يعرف��ون تمام��ًا كيف ه��و االرتباط، 
واس��ألوا من اعتاش عل��ى دعم إيران له ف��ي الثمانينيات من 
جيل س��ابق، واس��ألوا »جائب��ي« األرض أقصاه��ا وأدناها من 
الجي��ل الالحق، اس��ألوهم عن الدعم اإليراني الس��خي المقدم 

لهم بشرط إنجاز المهمة وسرقة البحرين.
إيران ه��ي الدولة الوحيدة ف��ي العالم التي تهت��م بالبحرين 
بشكل يومي، وتحديدًا تهتم بتأليب الحراك الطائفي عبر شق 
الصف��وف، وكل أمر آخ��ر يخدمها، وكأن ما يحص��ل في بالدنا 

شأن داخلي إيراني محض.
القنوات اإليراني��ة هي أكثر القنوات ف��ي العالم التي تطرقت 
للش��أن البحريني وقدمته بالطريق��ة التي تخدم أطماعها في 

بالدنا، بل عناص��ر المعارضة وداعمو االنق��الب والمحرضون 
عل��ى الدولة س��جلوا رقمًا قياس��يًا في ظهوره��م اليومي على 
القن��وات اإليرانية أمام ظهورهم في القن��وات األخرى، وطبعًا 
لتجن��ب زعل اإليرانيي��ن وصف »الخليج العرب��ي« ال يأتي على 

لسانهم، ويقولون بعدها نحن عروبيون والبحرين عربية!
ما يسمى بحركة »أحرار البحرين« الموجودة في لندن، يرأسها 
ش��خص كان رئيس��ًا لتحرير صحيفة إيرانية لم��دة تزيد على 
العق��د! ومكتبه ف��ي مبنى تابع لمؤسس��ة إيراني��ة مرتبطة 
بالنظام! وندواته ال تكاد تخل��و خلفياتها من العلم اإليراني! 
وم��وارده المالية والصرف الذي صرفه على رفقائه الس��ابقين 
منهم عناصر وفاقية ورفقائه الحاليين ال تحتاج لمحقق خطير 
حتى يكتشف منبعها. »أحرار البحرين« بالكالم، و»أتباع إيران« 

بالقول والفعل!
قيادي وفاقي يبلع لس��انه ويتصبب عرقًا في برنامج تلفزيوني 
فقط ألن المحاور سأله عن تبعيته للولي الفقيه اإليراني، لم 
يقدر على النفي، ولم يمتلك ش��جاعة اإلقرار، فقط صرخ وقال: 
وما دخل إيران؟! تعرفون تمامًا ماذا يدخل إيران في الموضوع 
من أساسه. وغيرها من شواهد تربط بجالء التابع بالمتبوع. 

أبدًا إيران ليس لها عالقة بالبحرين أبدًا، فقط مئات التصريحات 
من مسؤولين رس��ميين أو شخصيات بارزة إيرانية تتحدث عن 
البحرين، إما بأس��لوب دعم االنقالب أو ادعاء أن البحرين والية 
إيرانية، ناهيكم عن الدعم المادي وتهريب األسلحة والتدريب 

المسلح، وكل هذا وال عالقة إليران بما يحصل لدينا!
والي��وم تحاول إيران عبر مس��ؤوليها أن تصور للعالم بأنها ال 
تعرف ش��يئًا عن البحري��ن، وأال عالقة لها باس��تهدافنا طوال 

تلكم العقود.

 حظر التمييز في األجور.. 
حرص ملكي على تعزيز المساواة بين الجنسين

تؤكد التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية أن النساء حول العالم 
يكسبن 77 سنتًا مقابل كل دوالر يكسبه الرجال مقابل عمل متساوي 
القيمة، مع وج��ود فجوة في األجور أكبر للنس��اء ذوات األطفال، حيث 
تقدر فجوة األجور بين الجنس��ين بنس��بة 23 في المائة على مستوى 

العالم، وأن سد فجوة األجور بين الجنسين يستغرق 70 عامًا.
كما تش��ير التقارير إلى أن المس��اواة بين الجنس��ين وتمكين النساء 
والفتيات يتراجع بسبب اس��تمرار عالقات القوة التاريخية والهيكلية 
غير المتكافئة بين النس��اء والرجال، إضافة إلى الفقر وعدم المساواة 
والحرم��ان في الوص��ول إلى ال موارد والفرص الت��ي تحد من قدرات 

النساء والفتيات. 
مملك��ة البحرين أكدت في المادة 18 من الدس��تور على تحقيق مبدأ 
المس��اوة في الكرامة اإلنس��انية، وتس��اوي المواطنين أمام القانون 
في الواجبات العامة، وأنه ال تمييز بينهم في ذلك بس��بب الجنس أو 

األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
لذلك جاء المرسوم بقانون الصادر عن حضرة صاحب الجاللة، حفظه 
اهلل ورع��اه، بتعديل بعض أحكام قانون العم��ل في القطاع األهلي، 
والذي حظر التميي��ز في األجور بين العمال والعامالت في العمل ذي 
القيمة المتس��اوية، نقلة نوعية وتاريخية في تعزيز مبدأ المس��اواة 
والعدالة بين الجنس��ين في مجال األجور، وتأكيدًا على تعزيز القواعد 

الدستورية ذات العالقة.  
كما أكد المرس��وم الرعاية التي يوليها جاللة الملك المفدى لتمكين 

الم��رأة ف��ي مختل��ف القطاعات، والدع��م الملكي لتحقي��ق مزيد من 
اإلنجازات وصواًل لتحقيق المس��اواة التامة وإنهاء كل أشكال التمييز 

في العمل في القطاع األهلي.  
نقل��ة نوعية وخطوة كبيرة إلى األمام س��تفتح الب��اب على مصراعيه 
أمام مزيد من المساواة والتمكين للمرأة، وتؤكد على ريادة البحرين 
العالمية في تحقيق العدالة والمس��اوة بين الجنس��ين، وبما يتوافق 
مع الرؤية الملكية السامية والدعم الالمحدود من لدن صاحبة السمو 
الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليفة، قرين��ة عاهل البالد 

المفدى، حفظها اهلل.

إضاءة..
أجم��ل التهاني والتبري��كات إلى مقام حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
المفدى، حفظه اهلل، وإلى صاحب الس��مو ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، وإلى س��مو الش��يخ ناصر بن حمد، وإلى سمو الشيخ خالد بن 
حمد، وإل��ى أبناء البحري��ن جميعًا، باإلنج��از التاريخي ال��ذي حققته 
المملكة في أولمبياد طوكيو 2020، بحصولها على الميدالية الفضية 

في سباق 10 آالف متر عدو سيدات.
إنجاز وطني لم يكن له أن يتحقق لوال الدعم الكبير والرعاية الملكية 
السامية، والحرص على رفع اسم مملكة البحرين في مختلف المحافل 

الدولية..
ألف مبروك يا وطن..

مرحلة صعبة إليران
مع بدء ما يسمى بمراس��م تنصيب الرئيس اإليراني الجديد إبراهيم 
رئيس��ي، شهدت إيران إعدام ما ال يقل عن 15 مواطنًا إيرانيًا، وهو ما 
اس��تدعى تأكيد المعارضة اإليرانية عل��ى أن المرحلة المقبلة إليران 
ستش��هد إعدامات أكثر للشعب في ظل تولي رئيسي سدة الحكم في 
البالد، وهو من وصفته المعارضة بالديكتاتور وس��فاح مجزرة صيف 

1988 التي شهدت إعدام 30 ألف معارض إيراني.
ويبدو أن الشعب اإليراني مقبل فعاًل على أوقات أصعب من السابق، فهذا 
الرئيس الجديد الذي كان قاضيًا وتدرج في الس��لطة القضائية، اشُتهر 
بس��رعة إصدار أحكام اإلعدام في محكاماته الصورية التي ال تس��تغرق 
س��وى دقائق معدودة، بل إن منظمة »مجاهدي خلق« المعارضة قالت 
إن رئيس��ي عندما كان عضوا في »لجنة الموت« - وهي اللجنة المركزية 
التي اتخذت قرارات اإلعدام ل� 30 ألف معارض إيراني عام 1988 – كانت 

أحكام اإلعدام تصدرها هذه اللجنة في دقيقتين فقط.
 تلك السمعة السيئة إلبراهيم رئيسي دفعت منظمات وهيئات دولية 
معنية بحقوق اإلنسان مثل مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق 
اإلنسان، والمقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان في 
إيران، و7 مقررين خاصين لألم��م المتحدة، ومنظمة العفو الدولية،  
و152 خبي��رًا دولي��ًا في مج��ال حقوق اإلنس��ان، إل��ى المطالبة إجراء 

تحقيق دولي في مذبحة عام 1988 باعتبارها جريمة ضد اإلنسانية، 
فيم��ا انتقدت منظمة مجاهدي »خلق« المعارضة في الخارج، االتحاد 
األوروبي بش��دة إلرساله نائب رئيس السياس��ة الخارجية في االتحاد 
األوروبي »إنريكي مورا«، لحضور حفل تنصيب رئيسي، واعتبرت ذلك 
دعمًا من االتحاد لرئيس��ي رغم س��جله اإلجرام��ي، وفي نفس الوقت 

إهانة للشعب اإليراني.
إن النظام اإليراني سلط على شعبه من يشهد عليه تاريخه باإلجرام، 
ليصبح رئيس��ًا عيلهم، وذلك بعد فوزه في مس��رحية االنتخابات التي 
ل��م تنط��ِل فصولها على الش��عب، بدليل اس��تمرار ثورات��ه في عدة 
مناطق مثل طهران وشوش��تر وبهارستان وأراك ودهلران وهشتكرد 
ودزفول وقزوين، بعد انطالق شرارة الثورة الجديدة من إقليم األحواز 
العربي، وهذه الثورات رس��الة يوجهها الشعب اإليراني للعالم الذي 
احتفى بعضه بتنصيب رئيس��ي، وهرع إلى ذلك الحفل دول وهيئات 
دولية تصف نفس��ها بالداعمة للحقوق والحريات، وتس��تعرض تلك 
المصطلحات على دولنا فقط، وتش��يح بنظرها بعي��دًا عندما يتعلق 
األم��ر بإيران، بل وش��اركت ب��كل جرأة في حفل من ش��ارك في إبادة 
30 ألف من ش��عبه في ثالثة ش��هور فقط، وهذا هو الكيل بمكيالين 

والتناقض على أصوله.

تجليس حسين الديهي
بإجالس النظام اإليراني نائب أمين عام »الوفاق« المدعو 
حس��ين الديهي في يوم تنصيب إبراهيم رئيسي في الصف 
الثاني مباشرة خلفه وخلف زعيم »حماس« إسماعيل هنية 
ونائ��ب أمين ع��ام »حزب اهلل« نعيم عاش��ور يكون قد أكد 
أن كل ال��ذي س��معه العالم من الرئي��س اإليراني الجديد 
ف��ي خطاب��ه األول عن »مد ي��د الصداقة ل��دول المنطقة 
وخصوص��ا الجيران« ليس إال محاولة للضحك على الذقون، 
فم��ن يمد ي��د الصداقة ال يوصل مثل هذه الرس��ائل التي 
مفاده��ا: »إننا نصادقك��م لو أنكم خضعتم لن��ا فلدينا ما 

نهددكم به ونؤذيكم«.
إج��الس ذلك الش��خص ال��ذي يؤكد في كل ي��وم أنه ومن 
صار »قائدهم« ال يفقهون في السياس��ة شيئًا لغة تهديد 
ترفضها مملكة البحرين ومنظوم��ة دول مجلس التعاون 
ويرفضه��ا العال��م أجم��ع، ف��ال ه��ذا وال »حزب��ه« وال من 
»يتش��دد« لهم ويدعمهم يمكن أن يخيفونا، تمامًا مثلما 
أن��ه ال خوف من الش��عارات الت��ي ال يزال النظ��ام اإليراني 
متش��بثًا بها ومثالها: »احترام إيران للمقاومة والش��عوب 

المظلومة ودعمها«.
ولتوفير الوقت والجهد على المدافعين عن النظام اإليراني 
نق��ول إن إجالس ذلك الش��خص في ذل��ك المكان لم يكن 
صدف��ة وإنما لتوصيل رس��الة والتعبير ع��ن موقف، وذلك 
لس��ببين: األول هو أن تحديد أماكن المسؤولين والضيوف 
في االحتفاالت الرس��مية يخضع لبروتوك��ول محدد وملزم 
لديوان الرئاس��ة، والثاني هو أن الجمي��ع الحظ أن النظام 
ح��رص على إج��الس مندوب االتح��اد األوروب��ي وغيره في 

الصفوف الخلفية.  
ه��ذا يعن��ي أن البداية كانت خط��أ، فكيف س��يكون الحال 
بعدها وخالل السنوات األربع فترة رئاسة رئيسي وختامها؟ 
وهذا يعني أيضًا أن من الس��هل اس��تفزاز رئيس��ي ودفعه 
نحو التورط في مش��كالت عديدة ق��د توصل المنطقة إلى 
حرب جدي��دة، وخصوصًا بعد ح��وادث االعت��داء المتكررة 
على الس��فن والتي يتبين س��اعة إثر س��اعة أن »الماللي« 
متورط��ون فيها ويتبي��ن أن الواليات المتح��دة وبريطانيا 
وإسرائيل ودول أخرى لن تفّوت فرصة ردع وتأديب النظام 

اإليراني.. وأنها على وشك اتخاذ هذا القرار.

may.abdulaziz@hotmail.com

مي عبدالعزيز

على بالي

 أنقذوا المربع األصفر 
من المستهترين!

تتمي��ز مملكة البحرين بأنها دولة القانون والمؤسس��ات 
وه��ي رائ��دة التنظيم اإلداري ف��ي مختلف المج��االت على 
مس��توى المنطقة، وقد كان وال يزال نظام المرور المطبق 
وف��ق قانون عصري من أفضل األنظم��ة وهو مثاٌل يحتذى 
به في ال��دول المجاورة. ورجال المرور ف��ي البحرين عرفوا 
بانضباطتيهم وحرصهم على تنفيذ قانون المرور من أجل 
تنظي��م الحركة المرورية والحفاظ على األرواح في ش��وارع 

المملكة.
إال أنه ولألس��ف الش��ديد ف��ي اآلونة األخيرة بدأت تنتش��ر 
ظواهر س��لبية في الش��وارع تتطل��ب مواجهتها بحزم من 
خ��الل حمالت مرورية مكثف��ة كما عودتن��ا اإلدارة العامة 
للم��رور، حيث بدء االس��تهتار واضح��ًا بالمربع األصفر من 
خ��الل البعض. وخير مثال، ش��ارع الفات��ح المنعطف اتجاه 
ش��ارع المعارض وشارع الش��يخ دعيج، إذ أن المربع األصفر 
ال وج��ود ل��ه ل��دى المس��تهترين وخصوصًا خ��الل الفترة 
المس��ائية وال يعي��رون ل��ه أي انتباه، األمر الذي يتس��بب 
في عرقلة الحركة المرورية في ش��ارع الفاتح وكذلك شارع 
الش��يخ دعيج مع تقاطع ش��ارع المعارض، وهذا االستهتار 
يتس��بب كثيرًا ف��ي توقف الحركة المروري��ة للقادمين من 
جهة الش��مال في اتجاه الجنوب على ش��ارع الفاتح وغيرها 

من التقاطعات.
هذا بطبعه سيس��بب الكثي��ر من اللغط والمش��اكل بين 
الس��ائقين إضافة لبع��ض الحوادث المروري��ة، وال يمكننا 
التجاه��ل ف��ي أّن البع��ض ال يحت��رم الوقوف في المس��ار 
الصحي��ح على الش��ارع بل يتخط��ى طابور الس��يارات دون 

احترام لمشاعر اآلخرين الذي ينتظرون.
أدرك جي��دًا ب��أن اإلدارة العامة للم��رور ال يمكنها مراقبة 
كل صغيرة وكبيرة في الش��وارع ولكنه��ا قادرة بكل تأكيد 
عل��ى مراقبة بع��ض الش��وارع الرئيس��ة التي يك��ون في 
االس��تهتار بالمربع األصفر بش��كل يومي م��ن قبل أناس 
يعتق��دون بأنهم فوق القانون، والش��ك بأن ه��ذه الفئة 
من المس��تهترين ال تمثل طبيعة اإلنسان البحريني الذي 

يتميز باحترام القوانين واألنظمة والقرارات.
الجه��ود المتميزة التي تق��وم به��ا اإلدارة العامة للمرور 
ب��وزارة الداخلية ال يقلل من ش��أنها مثل ه��ذه التجاوزات 
ولكن الب��د وضع حد له��ا وتحديدًا على ش��ارع الفاتح من 
خ��الل وج��ود دورية مروري��ة ثابتة يك��ون وجوده��ا رادع 
للمستهترين، حيث أذكرهم بأن قيادة السيارات فن وذوق 

وأخالق.



قالــت الممثــل لمكتــب منظمــة الصحــة العالميــة بالبحرين تســنيم عطاطرة لصحيفة “البالد” إن المنظمة تعتبر النظام الصحي في المملكة نظاما متطورا قائما على أســاس البرامج النوعية واالســتراتيجيات 
الوطنية التي تترجم األهداف العالمية على أرض الواقع بما يتالءم واحتياجات وأولويات المجتمع. 

وأضافت في أول حوار مع صحيفة محلية بعد افتتاح المكتب بالمنامة: “وصلت نســبة التطعيم بالبحرين إلى مســتويات عالية، بل وُتعتبر من الِنســب األعلى في إقليم شــرق المتوســط مع االســتمرار في 
تطبيق اإلجراءات االحترازية من كمام وتباعد وســالمة في الحركة والتّنقل والعمل عن بعد، وكلها جهود ضخمة نثق أنها ستســتمر في إطار تأمين التغطية الصحية الشــاملة”. وفيما يأتي نص الحوار مع 

عطاطرة:

خطة المكتب 

ما خطة المكتب لتقديم المشورة التقنية وتبادل  «
المعارف والخبرات مع الجهات البحرينية؟

- يهدف مكتب منظمة الصحة العالمية في مملكة 
البحرين إلى التعرف عن قرب على استراتيجيات 
العمل الصحي في المملكة وتدشـــين شـــراكة أكثر 
قوة تبنـــي على المنجزات الصحيـــة التي تحققت 

في مملكة البحرين.
 وسيساعد مكتب المنظمة في العمل على الصعيد 
الميداني مع الســـلطات، وشـــركاء األمـــم المتحدة، 
والعديـــد مـــن الجهـــات والمؤسســـات المعنيـــة في 
جميـــع القطاعات لتوثيق ُعـــرى التعاون في مجال 
الصحة العامة علـــى األصعدة الوطنية واإلقليمية 

والدولية.
م مكتب المنظمة الُقطري إلى الحكومة   كما سُيقدِّ
ا ودعًما في مجالي وضع  ا وتقنيًّ دعًما اســـتراتيجيًّ
فـــي  السياســـات وتقديـــم الخدمـــات لمســـاعدتها 
عملهـــا الرامي إلى النهوض بالصحة والعافية على 

المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
ز المكتـــب قـــدرة المنظمـــة علـــى تقديـــم   وســـُيعزِّ
الدعم إلى الســـلطات الصحيـــة الوطنية من خالل 
إلـــى  الراميـــة  الميدانيـــة  البرنامجيـــة  التدخـــالت 
تعزيـــز توفيـــر الخدمـــات الصحية، وتبـــادل أفضل 
الممارســـات والدروس المســـتفادة علـــى األصعدة 
المحلية واإلقليمية والعالمية، والتعاون مع ســـائر 
وكاالت األمـــم المتحـــدة والوزارات والمؤسســـات 

الحكوميـــة؛ مـــن أجـــل مواصلـــة تحقيـــق أهـــداف 
التنميـــة  خطـــة  وتنفيـــذ  المســـتدامة  التنميـــة 

المستدامة للعام 2030.

نظام متطور

ما تقييمك للمنظومة الصحية بالبحرين؟ «

- ُتشـــيد منظمـــة الصحـــة العالميـــة بتوجـــه مملكة 
البحريـــن إلى إيجاد اســـتراتيجيات صحية نوعية 
متكاملـــة في مختلـــف المجـــاالت الصحية بما في 

ذلك االستجابة لجائحة كوفيد19-.
وتعتبـــر المنظمـــة النظـــام الصحـــي فـــي المملكـــة 
نظاما متطورا قائما على أســـاس البرامج النوعية 
واالســـتراتيجيات الوطنية التـــي تترجم األهداف 
العالمية على أرض الواقع بما يتالءم واحتياجات 

وأولويات المجتمع.
 كما ُتثمن المنظمة اهتمام صّناع القرار في مملكة 
البحريـــن بالصحة، من خـــالل التوجهات الجديدة 
للسياسات الصحية والتي شملت المتابعة العلمية 
والرصـــد، وإنشـــاء المختبـــرات المجهـــزة وتدريب 
وتطوير الطاقم الصحي، وإيجاد المباني الخاصة، 

والتواصل مع المجتمع المحلي والدولي.
وتؤكد المنظمة أن قدرة المملكة على االســـتجابة 
لألزمات والكوارث تعود إلى تأمين كافة إمكاناتها 
االقتصاديـــة والعلميـــة والتخصصيـــة؛ مـــن أجـــل 

التعامل مع الجائحة بالشكل األمثل.
حمـــالت  فـــي  المملكـــة  جهـــود  عاليـــًا  ُتثمـــن  كمـــا 

التحصيـــن ضد كوفيـــد19-، مؤكدًة جودة الخدمة 
والتمّيـــز  المســـتوى،  عالـــي  والتنظيـــم  المقدمـــة، 
بتحديث الخدمات وفق نظرة حالية ومســـتقبلية 
ُتحافـــظ علـــى المريض وســـالمته، حيـــث وصلت 
نســـبة التطعيـــم إلى مســـتويات عالية، بـــل وُتعتبر 
من الِنســـب األعلى في إقليم شـــرق المتوســـط مع 
االســـتمرار في تطبيق اإلجـــراءات االحترازية من 
كمام وتباعد وســـالمة في الحركة والتّنقل والعمل 
عن بعد، وكلها جهود ضخمة نثق أنها ستستمر في 

إطار تأمين التغطية الصحية الشاملة.

نظام الضمان

البحرين تستعد لتطبيق نظام الضمان الصحي  «
قريبا، ما نصائحك لضمان التطبيق الناجح والفعال 

من خالل التجارب الدولية لنظام الضمان؟

- تثمـــن منظمـــة الصحـــة العالمية جهـــود مملكة 
البحريـــن فـــي تطبيـــق نظـــام الضمـــان الصحي، 
والـــذي يأتي متوائًما مع جهود المنظمة لتحقيق 
التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة التـــي تهـــدف إلـــى 
أن يحصـــل جميـــع األفـــراد والمجتمعـــات علـــى 
الخدمـــات الصحية التـــي يحتاجـــون إليها دون 
التعـــرض لضائقة مالية جراء ذلك، وهي تشـــمل 
الصحيـــة  الخدمـــات  مـــن  الكاملـــة  المجموعـــة 
الضروريـــة والجيـــدة، ابتداًء مـــن تعزيز الصحة 
إلى الوقاية والعالج والتأهيل والرعاية الملطف.

 وُتشـــيد المنظمـــة بجهـــود بلـــدان كثيـــرة حـــول 
العالـــم التي أحـــرزت بالفعل تقدًمـــا نحو تحقيق 

التغطية الصحية الشاملة. 
ويمكـــن لجميعهـــا أن تتخـــذ إجـــراءات للتحـــرك 
لتســـريع وتيرة التقدم هـــذه، أو أن تحافظ على 

المكاسب التي حققتها من قبل.
 وتنصح المنظمـــة بالعمل الدؤوب لتعزيز النظم 
الصحيـــة وتوفير هيـــاكل متينـــة فعندما يضطر 
الناس إلى دفع معظم تكاليف الخدمات الصحية 
مـــن أموالهـــم الخاصـــة، فغالًبا ما يعجـــز الفقراء 
عـــن الحصـــول على العديـــد من الخدمـــات التي 
يحتاجـــون إليها، وحتـــى األغنياء قد يتعرضون 
لمصاعـــب ماليـــة فـــي حـــال المـــرض الوخيم أو 
الطويل األمـــد، ويمكن أن يؤدي تجميع األموال 
من مصـــادر التمويـــل اإلجباري مثل اشـــتراكات 
التأميـــن اإللزامـــي إلـــى توســـيع رقعـــة المخاطر 
الماليـــة الناجمـــة عن اإلصابة باألمراض لتشـــمل 

جميع السكان. 
الصحييـــن  العامليـــن  توافـــر  أهميـــة  أن  يشـــار 
وقدرتهـــم  مـــن خدماتهـــم  االســـتفادة  وإمـــكان 
علـــى تقديم رعاية متكاملـــة عالية الجودة تُركز 
علـــى النـــاس لتحقيق ضمان صحـــي فعال، ومن 
شأن االســـتثمارات في الرعاية الصحية األولية 
الجيـــدة أن تكـــون حجـــر الزاويـــة فـــي تحقيـــق 
التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة فـــي جميـــع أنحـــاء 

العالم.

المكتب القطري

أي الدول ُيغطي المكتب إلى جانب البحرين؟  «
وما أبرز اختصاصات المكتب؟

- يغطـــي مكتـــب منظمـــة الصحـــة العالميـــة مملكة 
البحريـــن فقـــط، وهـــو المكتـــب الُقطري العشـــرون 
للمنظمـــة فـــي إقليـــم شـــرق المتوســـط، والثانـــي 

والخمسون بعد المئة للمنظمة عالمًيا.
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  المكتـــب  وسيســـاعد   
فـــي العمل علـــى الصعيـــد الميداني مع الســـلطات، 
وشـــركاء األمـــم المتحـــدة، وطائفـــة مـــن الجهـــات 
المعنية في جميع القطاعات لتوثيق ُعرى التعاون 
فـــي مجال الصحة العامة علـــى األصعدة الوطنية 

واإلقليمية والدولية.
 كمـــا ســـيعزز المكتب قـــدرة المنظمة علـــى تقديم 
الدعم إلى الســـلطات الصحيـــة الوطنية من خالل 
إلـــى  الراميـــة  الميدانيـــة  البرنامجيـــة  التدخـــالت 
تعزيـــز توفيـــر الخدمـــات الصحية، وتبـــادل أفضل 
الممارســـات والدروس المســـتفادة علـــى األصعدة 
المحلية واإلقليمية والعالمية، والتعاون مع ســـائر 
وكاالت األمـــم المتحـــدة والوزارات والمؤسســـات 
الحكوميـــة؛ مـــن أجـــل مواصلـــة تحقيـــق أهـــداف 
التنميـــة  خطـــة  وتنفيـــذ  المســـتدامة  التنميـــة 
المســـتدامة للعام 2030، ســـيحرص مكتب منظمة 
الصحـــة العالميـــة علـــى تقديـــم المشـــورة التقنيـــة 
والتخصصيـــة فيمـــا يتعلـــق بالمجـــاالت الصحيـــة 

كافة.

التغطية الصحية

أيهما تؤيدين.. تقديم الخدمات الصحية بشكل  «
مجاني للمواطن والمقيم أو فرض رسوم للعالج 

تراعي كلفة الخدمة الطبية؟

- تهـــدف منظمة الصحة العالمية لتحقيق التغطية 
الصحيـــة الشـــاملة، والتي تعنـــي أن يحصل جميع 
األفراد والمجتمعات على الخدمات الصحية التي 
يحتاجـــون إليها دون التعرض لضائقة مالية جراء 
ذلك، وهي تشمل المجموعة الكاملة من الخدمات 
الصحيـــة الضروريـــة والجيـــدة، ابتداًء مـــن تعزيز 
الصحـــة إلى الوقايـــة والعالج والتأهيـــل والرعاية 

الملطفة. 
ويرجـــع الســـبب وراء ذلـــك إلدراك المنظمـــة بـــأن 
حمايـــة النـــاس مـــن العواقـــب الماليـــة للدفـــع مـــن 
جيوبهـــم لقاء الحصـــول على الخدمـــات الصحية 
يحـــّد مـــن مخاطـــر تعريضهـــم للوقوع فـــي براثن 
الفقر المدقع بسبب اإلصابة بأمراض غير متوقعة 
تقتضـــي منهـــم إنفـــاق مدخراتهم أو بيـــع أصولهم 
أو االقتـــراض، ممـــا يدمـــر مســـتقبلهم ومســـتقبل 

أوالدهم.
 وفـــي العـــام 2012، أقرت بلدان اإلقليـــم التغطية 
الصحيـــة الشـــاملة كأولويـــة عليـــا، والتـــزم المدير 
للنهـــوض  إقليمـــي  اإلقليمـــي بوضـــع إطـــار عمـــل 
 .2014 العـــام  فـــي  الشـــاملة  الصحيـــة  بالتغطيـــة 

اإلجـــراءات  مـــن  مجموعـــة  اإلطـــار  ويتضمـــن 
االستراتيجية المسندة بالبينات والفّعالة من حيث 
التكلفـــة والممكـــن تطبيقهـــا في البلـــدان؛ من أجل 
تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ويلقى جميعها 
دعًمـــا من اإلجـــراءات المقابلـــة لها والصـــادرة عن 
منظمة الصحة العالمية، وتشتمل على اإلجراءات 
لتعزيز الحماية من المخاطر المالية، والســـعي في 
نهاية المطاف إلى خفض حصة اإلنفاق الشخصي 
علـــى الصحة، ومـــن ثم خفـــض النفقـــات الصحية 

الكارثية والتي ُتسبب اإلفقار.

تحديات كثيرة

ما توقعك لنهاية جائحة كورونا.. هل ستنتهي  «
قريبا أم ليس هناك نور في نهاية النفق؟

ضـــد  والعالميـــة  اإلقليميـــة  االســـتجابة  تواجـــه   -
جائحـــة كوفيـــد19- تحديـــات كثيـــرة أهمهـــا ظهور 
تحورات جديدة للفيروس والتردد في تلقي اللقاح 
والتحديـــات التـــي تواجههـــا الحكومات فـــي تنفيذ 

ومواصلة تطبيق تدابير الصحة العامة.
 كما ساهم سأم المجتمع ومقاومته لتدابير الصحة 
العامـــة التي فرضت قيودا على الحياة االجتماعية 
واألنشـــطة االقتصادية وعدم كفاية استراتيجيات 
وأنشـــطة الكشـــف عـــن حـــاالت اإلصابـــة، وإجـــراء 
االختبارات وتتبع المخالطين، والتي تتطلب موارد 
ضخمة يصعب علـــى البلدان مواصلة توفيرها، في 

زيادة وتيرة هذه التحديات.
 وعلى النقيض نفسه، فإن التزام األشخاص والبلدان 
بتدابيـــر الصحـــة العامة والتدابيـــر االجتماعية وأن 
العالـــم األلبســـة الواقيـــة، واألوكســـجين،  يتقاســـم 
واالختبـــارات، والعالجـــات، واللقاحـــات علـــى نحو 
منصف ومتســـاٍو، سيساعد بشـــكل كبير على إنهاء 

هذه الجائحة.

تقييم االشارة

-ما رأيك في اعتماد البحرين نظام اإلشارة  «
الضوئية لتقييم مستوى انتشار الفيروس وتحديد 

الموقف من فتح القطاعات أو إغالقها؟

ُتقـــرر إجراءاتهـــا وفـــق نظـــرة  البحريـــن  - مملكـــة 
شـــمولية متعـــددة المؤشـــرات، وقـــد وفقـــت كثيـــًرا 
فـــي وضع خططهـــا واختيار إجراءاتهـــا التي أثرت 
على حركة النـــاس واالقتصاد. هناك متابعة حثيثة 
للبيانـــات والمعلومـــات العلميـــة القائمة على أســـس 
إلكترونية متقدمة، وبالتالي تحويل المعلومات إلى 
قرارات مبنية علـــى الدالئل، وعليه، فإن التحركات 

تتم وفق منهجية ورؤية واضحة.

... وفي جولة لالطالع على المرافق الصحية ... ومع المدير العام لمنظمة الصحة لدى زيارته للبحرين أخيًرا تسنيم عطاطرة مع وزيرة الصحة

نظام الضمان الصحي بالبحرين يتواءم مع جهود “الصحة العالمية”
“موفَّق” الضوئية  اإلشارة  نظام  اعتماد  محلية:  صحيفة  مع  المكتب  لممثلة  حوار  أول  في 
ــة   ــي ــوع ــن ــج ال ــرامـ ــبـ ــي مــتــطــور وقـــائـــم عــلــى الـ ــن ــري ــح ــب ــام الــصــحــي ال ــنـــظـ الـ
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اختصاصي صحة عامة. «  -

طبيب وزميل مختص في  «  -
السياسات الصحية.

قادت عدًدا من البرامج  «  -
الصحية على مدار العشرين عاًما 

الماضية.

عملت في 12 دولة بين  «  -
أوروبا والشرق األوسط وشمال 

إفريقيا.

القائم بأعمال ممثل  «  -
منظمة الصحة العالمية، رئيس 
المكتب، عشق أباد، تركمانستان 

.2021

عملت كمنسق لمحور آسيا  «  -
الوسطى.

-  مسؤول التأهب  «
القطري واللوائح الصحية الدولية 

)قيرغيزستان، كازاخستان، 
طاجيكستان، تركمانستان، 

أوزبكستان( منظمة الصحة العالمية، 
بيشكيك، قيرغيزستان 2021-2018.

شغلت منصب مسؤول  «  -
الصحة العامة، استجابة ليبيا، 

منظمة الصحة العالمية، تونس، في 
.2018

-  مسؤول الصحة العامة،  «

منظمة الصحة العالمية، غازي 
عنتاب، تركيا في 2016/ 2018.

مسؤول برامج الصحة  «  -
العامة وحقوق اإلنسان، منظمة 

الصحة العالمية، القدس، 2016-2010.

قادت عملية الطوارئ  «  -
واالستجابة اإلنسانية الصحية 

لفلسطين وسوريا ولبنان وليبيا.

-  وحشدت الموارد وقيادة  «
التدخالت لتعزيز الرفاهية الصحية 

في فلسطين واألردن وتركيا.

-  أشرفت على تطوير  «
االستراتيجيات الصحية الوطنية 

بما يتماشى مع أهداف التنمية 
المستدامة 2030 في تركيا 

وقيرغيزستان وتركمانستان 
وطاجيكستان.

أدارت المنصة اإلقليمية  «  -
الفرعية وإنشاء جسور التعاون في 

آسيا الوسطى.

عملت ممثاًل لمنظمة  «  -
الصحة العالمية في قيرغيزستان 

وطاجيكستان وتركمانستان.

قادت تصميم وتنفيذ  «  -
برنامج مبتكر لتحقيق التغطية 

الصحية الشاملة.

بروفايل تسنيم عطاطرة
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ثمــن محمــد طــه يوســف رئيس مأتــم الزهــراء جهود الفريــق الوطنــي الطبي 
لمكافحــة فيــروس كرونــا، مؤكدا ضــرورة التــزام الجميع بالقوانيــن الصادرة 
لتنظيــم موســم عاشــوراء، والتقيــد بالتعليمــات الصــادرة من الفريــق الطبي 
من أجل ضمان ســامة المواطنين، داعيا المواطنين إلى التقيد بها من أجل 
ســامتهم وســامة المجتمع. وأكد رئيس مأتم الحاج راشــد العرادي، سلمان 
راشــد العــرادي أهمية التــزام الجميــع بالقوانين واألنظمــة الصحية الصادرة 
عــن الفريــق الوطنــي الطبــي واألوقــاف الجعفريــة، مشــيرا إلــى أن االلتــزام 
بالتعليمات ســيضمن صحة اإلنســان وســامته، فالهدف هو الوصول إلحياء 

موسم عاشوراء بشكل آمن صحيا في ظل تحديات فيروس كوفيد 19.

مأتـــم  إدارة  رئيـــس مجلـــس  ـــد  ك أ ا  ـ ـ ـ فيم
اإلمـــام الهادي، عيســـى مكي علـــي أهمية 
بـــذل الجهود لتطبيـــق توجيهـــات الفريق 
الوطنـــي الطبـــي، مبينـــًا أن مأتـــم اإلمـــام 
الهادي سيكون حريصا على تطبيق جميع 
اإلجـــراءات التي تهدف إلى الحفاظ على 
صحة وســـامة المواطنين، مشـــددًا على 
ضـــرورة االلتـــزام بهـــا مـــن أجـــل تجنـــب 
اإلصابـــة بفيـــروس كوفيـــد 19، الســـيما 
وأن الفيـــروس خطيـــر والبـــد مـــن التقيد 
باإلجـــراءات وااللتـــزام بالتباعـــد ولبـــس 

الكمام لضمان السامة.
ا رئيـــس مأتـــم  ـ ـ ـد عبدالرضـ ـ ـال أحمـ ـ وقـ
الغربي بمنطقة الدير إن موسم عاشوراء 
هـــذا العـــام يأتي في ظـــل أوضاع صحية 
تتطلـــب االلتزام باإلجـــراءات االحترازية 
اســـتكماال للجهـــود الوطنية فـــي مواجهة 
ـى ان  ـ ـ ل ـيرا ا ـ 19، مشـ ـد  ـ ـروس كوفيـ ـ فيـ
المآتم الحســـينية ســـتعمل منـــذ أول يوم 
مـــن محـــرم حتـــى انتهـــاء الموســـم علـــى 
تنظيم وتسهيل وخدمة المعزين وضمان 

سامتهم.
سيدهاشـــم  ســـيدهادي  تبـــر  ع ا ا  ـ ـ ـ م ي ف
أن  الـــدار  عيـــن  مأتـــم  س  ـ ـ ـ ي ئ ر د  ع ـ ـ ـ س أ
ـة والســـامة هـــو  ـ ـى الصحـ ـ ـ ـاظ عل ـ الحفـ
واجـــب شـــرعي ووطنـــي، مؤكـــدًا أهميـــة 
االلتـــزام باالحتـــرازات الطبيـــة، والتقيـــد 
باالشتراطات الصحية التي تضمن إقامة 
الشـــعائر في أجواء آمنة، وهي دليل على 
حـــرص وحكمـــة الجهـــات المســـئولة التي 
تضع مصلحة المواطن في المرتبة األولى 

دائما.
مـــن جانبـــه أشـــاد ماهـــر العريـــض نائـــب 
رئيـــس مأتم العريـــض بالجهـــود الوطنية 
لفريـــق البحريـــن الوطني بقيـــادة صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا، لتأميـــن الحمايـــة للمجتمـــع، 
وبين أن جهود الكادر الطبي تعتبر جهودًا 
ـر، فالواجـــب  ـ ـتحق التقديـ ـ ـة تسـ ـ مخلصـ
الدينـــي مرتبـــط بمســـئولية الفـــرد، مؤكدا 
أن المجتمـــع البحرينـــي مجتمع واٍع، وقد 
تكاتفـــت جميـــع الجهـــود فـــي األوقـــاف 
ــم  ـة والمآتـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـة واللجنـ ـ الجعفريـ
مـــن أجـــل تأميـــن الســـامة خال موســـم 

عاشوراء.
وأشـــار عبـــاس الســـراج العضـــو الســـابق 
بـــإدارة األوقاف الجعفرية إلى أن االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة باعتبـــاره واجبًا 
أرقـــام  نخفـــاض  ا ي  ـ ـ ـ ف اهم  ـ ـ يسـ ًا  ـ ـ ـ ي وطن
ا بوعـــي  ـ ـ ـروس، منوهـ ـ ـات بالفيـ ـ ـ ب اإلصا
الشـــعب والتزامـــه وهـــو مـــا نصبـــو إليـــه 
جميعـــا. مؤكدا حـــرص المأتم فـــي اتخاذ 
كافـــة اإلجـــراءات الكفيلة بعـــدم تعريض 
ســـامة المواطنين والمقيميـــن ألي خطر 

وذلك من خال تعاون الجميع،

وأعـــرب صـــاح الكليتـــي رئيـــس مأتـــم 
الكليتـــي عـــن تمنياتـــه ودعواتـــه أن يبعد 
المولـــى العلـــي القديـــر كل مكـــروه عـــن 
مملكـــة البحريـــن وشـــعبها الوفي.وأكـــد 
اتخـــاذ كافـــة االحتياطات التي تتماشـــى 
والقـــرارات االحترازية والوطنية في هذا 
الشـــأن حيث تم إعـــداد برنامـــج متكامل 
وتجهيـــز فريـــق عمل فـــي المأتـــم لمتابعة 
اســـتقبال المعزين والتأكد من تنفيذ كافة 
اإلجراءات الوقائيـــة، حتى يتم االحتفاء 
بمناســـبة ذكـــرى عاشـــوراء دون مـــا يعكر 

صفوها.
كمـــا أثنى محمد حســـن العســـبول، رئيس 
مأتـــم إســـكان ســـترة الشـــمالي، بقـــرارات 
الفريق الطبي بشأن اعتماد نظام اإلشارة 
الضوئية لتطبيق اإلجـــراءات االحترازية 
لموســـم عاشـــوراء، مشـــددًا علـــى أهميـــة 
االلتـــزام بكافـــة االشـــتراطات والمعاييـــر 
التنظيمية المعلن عنها لموســـم عاشـــوراء 

حتـــى يتســـنى للجميـــع إقامـــة الشـــعائر 
بمظهـــر حضاري يليـــق بمجتمـــع البحرين 

الواعي.
وأشـــاد رئيس مأتم مدن بمنطقة المنامة، 
خليـــل المنصور، بالقرارات التنظيمية في 
ظـــل توجيهـــات الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا، والتي تضمن 
عدم زيـــادة أعـــداد اإلصابـــات والتي كان 
لها الدور الكبير في احتواء األزمة والحد 
من آثارها بنجاح كبير.مشـــيرًا إلى أهمية 
التـــزام المأتـــم خـــال موســـم عاشـــوراء 
ة  ـ ـ ـ ب و مطل ل ا ة  ـ ـ ـ ي ز ا ر االحت ءات  را ـ ـ اإلجـ ب

والصادرة من الجهات المعنية.
وبـــدوره ثمن الحاج مرتضـــى الحلواجي، 
ــق  ــود الفريـ ــر، جهـ ــن زبـ ــم بـ رئيـــس مأتـ
الوطني للتصدي لفيروس كورونا، مشيدًا 
بقـــرارات الفريـــق والتـــي كانـــت متوازنـــة 
بيـــن إحيـــاء موســـم عاشـــوراء والحفاظ 
على الصحة، حيث الســـماح للمســـتمعين 
بدخول المأتـــم وإقامة العزاء في محيط 

المأتـــم حســـب مســـاحة المأتم وبالنســـبة 
المناســـبة، مع اتخاذ االحترازات الصحية 
المتعارفـــة عليهـــا مـــن الفريـــق الوطنـــي 

لمكافحة كورونا.
كما قال جعفر ميرزا النظيف، رئيس مأتم 
بوعقليـــن، إن إدارة المأتم ملتزمة بتنفيذ 
توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي 
ـا، والتـــي تهـــدف إلـــى  ـ ــروس كورونـ لفيـ
عـــدم انتقـــال الفيـــروس بيـــن المواطنين، 
وذلـــك من خـــال االلتزام بكافـــة التدابير 
ـات  ـ ــس كمامـ ـمل لبـ ـ ـي تشـ ـ ـة التـ ـ الوقائيـ
الوجـــه واســـتخدام المعقمـــات والســـماح 
للمتطعميـــن والمتعافين فقـــط بالدخول، 
وفـــق العـــدد المســـموح بـــه مـــع تحقيـــق 

التباعد االجتماعي.
فيما أشـــاد عبدالنبي عمـــران، رئيس مأتم 
الحورة، بوعي وثقافة الشـــعب البحريني 
ومدى التزامه بكافة اإلجراءات الوقائية 
التـــي تـــم وضعهـــا للحفـــاظ علـــى الصحة 
والســـامة، وهـــو مـــا نصبـــو إليـــه جميعًا.

مؤكـــدًا حرص مأتـــم الحورة علـــى اتخاذ 
كافـــة اإلجـــراءات الكفيلة بعـــدم تعريض 
ســـامة المواطنيـــن والمقيمين ألي خطر، 

وذلك من خال تعاون الجميع.
وأكـــد علـــي محفـــوظ شـــبر رئيـــس مأتـــم 
توبلي الشرقي أن الصحة العامة وسامة 
المواطنين تمثل أولوية رئيســـية ال يمكن 
ــروف  ــت الظـ ـا كانـ ـ ـا مهمـ ـ ــي عنهـ التغاضـ
وتقـــع المســـؤولية علـــى الجميـــع، مشـــيرًا 
إلـــى أهمية التقيد بالضوابـــط التي يقرها 
الفريق الوطني الطبـــي والجهات المعنية 
خال موســـم عاشـــوراء إلنجاح الموســـم 

وتفادي اإلصابة فيروس كورونا.
وقـــال إن موســـم عاشـــوراء يتطلـــب منـــا 
جميعـــًا أن نكون على قدر من المســـئولية 
الوطنية، من أجل ســـامة المجتمع، األمر 
الـــذي يلزمنـــا بإتبـــاع كافـــة اإلجـــراءات 
ـا  ـ ــي أقرتهـ ــات التـ ــة والتعليمـ االحترازيـ
الدولـــة، مشـــدداً علـــى ضـــرورة االلتـــزام 
وعـــدم التهـــاون والتراخـــي فـــي تنفيـــذ 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائية، وذلك 
حفاظـــًا على مـــا تم تحقيقه من اســـتقرار 
بة  ـ ـ ـاض نسـ ـ ـة وانخفـ ـ اع الصحيـ ـ ـ األوضـ

الوفيات.
وأعـــرب محمـــد منصـــور اضرابـــوه رئيس 
جمعية ســـترة الحســـينية عن بالغ شـــكره 
وتقديـــره الـــى حضـــرة صاحـــب الجالـــة 
عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه 
لتوجيهـــات جالتـــه والتـــي مـــن خالهـــا 
ــل  ــن أوائـ ــن مـ ـة البحريـ ـ ــت مملكـ أصبحـ
الـــدول فـــي قدرتهـــا علـــى التعامـــل مـــع 
المخاطر ومواجهـــة التحديات والتصدي 

لجائحة كورونـــا بفضل البرامج والخطط 
االستباقية لمثل هذه الظروف.

وأثنـــى محمـــد اضرابـــوه علـــى الجهـــود 
البارزة للحكومة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء من 
اهتمـــام فـــي اتخـــاذ التدابيـــر االحترازية 
الهادفـــة إلـــى الحـــد مـــن انتشـــار فيروس 
كورونـــا وتعزيـــز الســـامة العامـــة لـــدى 
كافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن، ومتابعتـــه 
المســـتمرة لإلجـــراءات المعمـــول بهـــا بما 
أسهم في مواجهة هذه األزمة والسيطرة 

عليها باذن هللا
فيمـــا علـــي درويـــش رئيـــس مأتـــم خـــدا 
وســـامة  مـــة  ا ع ل ا ة  ـ ـ لصحـ ا ن  أ ن  و ـ ـ ـ رس
المواطنين تمثل أولوية رئيســـية ال يمكن 
ــت الظـــروف  ا كانـ ـ ـ ـا مهمـ ـ ــي عنهـ التغاضـ
وتقـــع المســـؤولية علـــى الجميـــع، مشـــيرًا 
إلـــى أهمية التقيد بالضوابـــط التي يقرها 
الفريق الوطني الطبـــي والجهات المعنية 
خال موســـم عاشـــوراء إلنجاح الموســـم 

وتفادي اإلصابة فيروس كورونا.
وقـــال علي حمزه نائب رئيس مأتم الحرز 
إن موسم عاشوراء يتطلب منا جميعًا أن 
نكون علـــى قدر من المســـئولية الوطنية، 
مـــن أجـــل ســـامة المجتمـــع، األمـــر الـــذي 
يلزمنا باتباع كافة اإلجراءات االحترازية 
والتعليمـــات التـــي أقرتها الدولة، مشـــددًا 
علـــى ضـــرورة االلتـــزام وعـــدم التهـــاون 
ت  ا ء ا ر ـ ـ ـ ج إل ا ذ  ـ ـ ـ ي ف ن ت ي  ـ ـ ـ ف ي  ـ ـ ـ خ ا ر ت ل ا و
االحترازيـــة والوقائية، وذلك حفاظًا على 
مـــا تـــم تحقيقـــه مـــن اســـتقرار األوضـــاع 

الصحية وانخفاض نسبة الوفيات.

تأكيد المواصلة في تنفيذ اإلجراءات الوقائية واالحترازية بـ “عاشوراء”
ـــن ـــامة المواطني ـــان س ـــي لضم ـــق الطب ـــات الفري ـــد بتعليم ـــينية: التقي ـــم الحس ـــاء المآت رؤس
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رئيس “الجعفرية” ينوه بتكاتف الجهود الرسمية واألهلية إلحياء “عاشوراء”

اســـتقبل رئيس األوقـــاف الجعفرية 
يوسف الصالح في مقر اإلدارة عدًدا 
من رؤســـاء مآتم منطقة المنامة في 
إطـــار التنســـيق المســـتمر مـــع المآتم 
لموســـم  اســـتعداًدا  ات  ي ن ي ـ ـ ـ س ح ل ا و

عاشوراء.
ــن رئيـــس األوقـــاف الجعفريـــة  وثمـ
التوجيهـــات الدائمـــة لعاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس 
ــي  ـمو الملكـ ـ ــب السـ ـوزراء صاحـ ـ ـ ال

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
باالهتمـــام برعايـــة الشـــعائر الدينية، 
السيما موسم عاشوراء، وخير دليل 
ما تقدمه أجهزة الدولة ومؤسساتها 
األمنيـــة والصحيـــة والخدميـــة مـــن 
دعم المحدود إلحياء هذه المناسبة 

العزيزة.
ـوه رئيـــس األوقـــاف الجعفريـــة  ـ ـ ون
الطبـــي  لوطنـــي  ا ق  ـ ـ ـ ي فر ل ا ود  ـ ـ ـ بجه
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19( فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونـــا، 

وما تحقق من إنجـــازات كبيرة على 
هذا الصعيد، منوًها بضرورة االلتزام 
بكافة اإلجراءات االحترازية الازمة 

إلحياء موسم عاشوراء.
وبحـــث الصالـــح مـــع رؤســـاء مآتـــم 
المنامـــة إجـــراءات إحيـــاء موســـم 
عاشـــوراء فيمـــا يتعلـــق بالمجالـــس 
الحســـينية ومواكب العزاء وتطبيق 
ا  ـ ـ ـ ًه و ن م  ، ة ـ ـ ـ ي ز ا ر ت ح ال ا ط  ـ ـ ـ ب ا و ض ل ا
ف  ـ ـ ـ ت ا ك ت و ل  ـ ـ ـ ص ا و ت م ل ا ق  ي ـ ـ ـ س ن ت ل ا ب
م  ـ ـ ـ ت آ م ل ا و ة  ر ا د إل ا ن  ـ ـ ـ ي ب د  و ـ ـ ـ ه ج ل ا

ــة  ــمية ذات العاقـ ــات الرسـ والجهـ
ممـــا يهيئ األجـــواء إلقامة الشـــعائر 

الحسينية على النحو األفضل.
مـــن جانبهـــم، أعـــرب رؤســـاء المآتم 
والحسينيات في منطقة المنامة عن 
ثقتهم والتزامهـــم بكافة اإلجراءات 
الصحية التي قررها الفريق الوطني 
الطبـــي والجهات المختصـــة إلحياء 
موســـم عاشـــوراء بصحـــة وأمـــان، 
راءات  ـ ـ ذه اإلجـ ـ ـ هـ ـدف  ـ ـ ته ـث  ـ ـ حي
والضوابـــط إلـــى تحقيـــق المقاصـــد 

الدينية والوطنية في حفظ وسامة 
الجميع.

االعتـــزاز  المآتـــم  ســـاء  ؤ ر د  ـ ـ ـ ك أ و
والتقدير بالـــدور الكبير الذي تنهض 
بـــه الكـــوادر الطبيـــة وكافـــة الجهات 
المختصـــة فـــي الحفـــاظ على صحة 
وســـامة الجميع، األمر الذي يتطلب 
المواصلة في الحفاظ على الســـامة 
والصحـــة العامة وذلـــك باتباع كافة 
التعليمات واإلرشـــادات الصادرة عن 

الفريق الوطني الطبي.

المنامة - األوقاف الجعفرية

رؤســـاء مآتـــم المنامـــة: تطبيـــق كل اإلجـــراءات االحترازيـــة الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطنـــي

محرر الشؤون المحلية
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رئيس مأتم توبليرئيس مأتم بوعقلين رئيس مأتم خدارسون رئيس مأتم عين الدار رئيس مأتم مدن

نائب رئيس مأتم الحرز عضو سابق لالوقاف الجعفرية نائب رئيس مأتم العريض
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