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أصدر حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، جريا على عادته السنوية، أمره السامي بصرف 
لدى  المسجلين  واأليتام  األرامل  لجميع  المبارك  الفطر  عيد  كسوة 
بأن  المؤسسة  جاللته  وكلف  اإلنسانية،  لألعمال  الملكية  المؤسسة 
لجميع  المكرمة  هــذه  ومتابعة  صــرف  على  اإلشــــراف  مهمة  تتولى 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  أشاد  المناسبة  المستفيدين.  وبهذه 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
هذا  بمواصلة  اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة  أمناء  مجلس 
الملكية،  ألسر  جاللته  يوليه  الــذي  الكبير  األبــوي  واالهتمام  الدعم 
جاللته  وتوجيهات  األعــيــاد،  فرحة  مشاركتهم  على  جاللته  وحــرص 
بما  لــألســر  المتميزة  والــرعــايــات  الــخــدمــات  كــل  توفير  على  بالعمل 

يضمن للجميع حياة كريمة ومستقرة.
(التفاصيل ص٢)
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للمساهمين  عائد  ربح  صافي  تحقيق  الوطني  البحرين  بنك  أعلن 
بقيمة ١٥٫٦ مليون دينار بحريني خالل الربع األول من عام ٢٠٢١، وهو 
  .٢٠٢٠ عام  في  دينار  مليون  بـــ١٥٫٤  مقارنة   ٪١٫٣ بنسبة  زيــادة  يعادل  ما 
خليل  يوسف  فـــاروق  الوطني  البحرين  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  وأكــد 
من  بالرغم  إيجابيا  نموا  تظهر  األول  للربع  المالية  النتائج  أن  المؤيد 
الميزانية  ومازالت  العالمية.  االقتصادية  البيئة  على  الجائحة  تأثيرات 
العمومية للمجموعة تشهد نموا قويا منذ شهر ديسمبر الماضي.  من 
كريستوف  جان  الوطني  البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئيس  قال  جانبه 
دوراند إنه على الرغم من ظروف السوق غير المستقرة فإن األداء المالي 

للبنك خالل الربع األول من العام كان إيجابيا.
(التفاصيل على الصفحات االقتصادية)
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خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  أصــدر 
تتبع  للرياضة،  العامة  الهيئة  بإنشاء  مرسوما  المفدى  البالد  عاهل 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، وتتولى الهيئة الموافقة على إنشاء 
اتــحــادات  وتسجيل  وقيدها،  وتسجيلها  الرياضية،  والهيئات  األنــديــة، 
اللعبات الرياضية، واقتراح وتنفيذ خطط ومشروعات وبرامج وخدمات 
الرياضة، واإلشراف على األنشطة وتنظيم العمل في األندية والهيئات 
الــعــامــلــة فــي مــيــدان  الــريــاضــيــة، وتــقــديــم اإلعـــانـــات للهيئات الــخــاصــة 
الرياضية،  والهيئات  األندية  على  والمالية  اإلداريــة  والرقابة  الرياضة، 
اإلعانات  حــدود  في  الرياضية  اللعبات  اتحادات  على  المالية  والرقابة 

الحكومية الممنوحة لها، واعتماد طلب إجازات التفرغ الرياضي.
عــدد  يــزيــد  ال  إدارة  مجلس  للهيئة  يــكــون  بـــأن  الــمــرســوم  ويــقــضــي 

بشؤون  المعني  والوزير  ونائبه  الرئيس  بينهم  من  تسعة  على  أعضائه 
رئيس  ترشيح  على  بــنــاًء  المجلس  بتشكيل  مــرســوم  ويــصــدر  الــريــاضــة، 
سنوات  أربع  العضوية  مدة  وتكون  والرياضة،  للشباب  األعلى  المجلس 

قابلة للتجديد مددا مماثلة.
وُيعتبر المجلس السلطة العليا التي تتولى رسم السياسة العامة 
للشباب  األعلى  المجلس  إشراف  تحت  وذلك  الهيئة  عليها  تسير  التي 
وإجــراءات  قــرارات  من  مناسبا  يــراه  ما  يتخذ  أن  وللمجلس  والرياضة، 

لتحقيق أهدافها وفقا ألحكام هذا المرسوم وقوانينه المنظمة.
ترشيح  على  بــنــاء  بــمــرســوم،  ُيعين  تنفيذي  رئــيــس  للهيئة  ويــكــون 

المجلس وعرض رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة.
(التفاصيل ص٢) .∂∏ªdG ádÓL | 

| جان كريستوف. | فاروق المؤيد.
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أخذوا  شخص  مليون  نصف  أن  الصحة  وزارة  كشفت 
جــرعــتــي الــتــطــعــيــم الـــمـــضـــاد لـــفـــيـــروس كــــورونــــا وأكــمــلــوا 
من   ٪٤٤ يشكل  مــا  الثانية،  الجرعة  بعد  أسبوعين  فترة 
من  الــعــدد  هــذا  أن  مــؤكــدًة  للتطعيم،  المؤهلين  الــســكــان 
الــمــتــطــعــمــيــن يــعــكــس حــجــم الـــوعـــي والــمــســؤولــيــة لــدى 
دعم  في  ودوره  التطعيم  بأهمية  والمقيمين  المواطنين 
الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، كما أنه يؤكد 
الوطنية  الــحــمــلــة  مــع  اإليــجــابــي  والــتــفــاعــل  االســتــجــابــة 
للتطعيم وأهدافها في تحصين المجتمع وحفظ سالمة 

الجميع.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن الخطة الوطنية للتطعيم 
للتطعيم  المؤهلين  مــن  شريحة  أكبر  تطعيم  تستهدف 
لدى  الفيروس  لمواجهة  المناعية  االستجابة  رفع  بهدف 

أفراد المجتمع لحماية صحة وسالمة أفراده.

الـــــــوكـــــــاالت:   – بـــــروكـــــســـــل 
دبلوماسي  على  الحكم  أصبح 
عـــامـــا   ٢٠ بـــالـــســـجـــن  إيــــــرانــــــي 
بــتــهــمــة الــتــخــطــيــط العـــتـــداء 
بــالــمــتــفــجــرات فـــي فــرنــســا عــام 
بعد  بلجيكا  فــي  نهائيا   ٢٠١٨
رفـــضـــه إعـــــــادة مــحــاكــمــتــه، فــي 
قـــضـــيـــة وصـــفـــتـــهـــا الـــمـــعـــارضـــة 

اإليرانية بأنها «تاريخية». 
الفدرالية  النيابة  وأعلنت 
الــبــلــجــيــكــيــة الــــمــــســــؤولــــة عــن 
قضايا االرهاب أن الدبلوماسي 
عـــامـــا)   ٤٩) أســــــدي  اهللا  أســـــد 
عبر  االستئناف»  طلبه  «سحب 
محاميه خالل جلسة أمس في 

أنتويرب بشمال بلجيكا. 
ديميتري  المحامي  وقـــال 
برس:  فرانس  لوكالة  بيكو  دي 
أســـدي  أن  الـــيـــوم  أكـــــدت  «لـــقـــد 
االســــتــــئــــنــــاف»،  فـــــي  يــــرغــــب  ال 
موكله  أن  جــديــدة  مـــرة  مــؤكــدا 
يطعن منذ البداية في شرعية 

المحاكم البلجيكية. 
يــتــم  أن  كـــــان  والـــمـــخـــطـــط 
اســــتــــهــــداف بــالــقــنــبــلــة فــــي ٣٠ 
قــرب  فيلبنت  فــي   ٢٠١٨ يــونــيــو 
بــــــاريــــــس، الـــتـــجـــمـــع الـــســـنـــوي 
الــكــبــيــر لـــ«الــمــجــلــس الــوطــنــي 

للمقاومة اإليرانية».
فــــي الــــيــــوم نــفــســه أوقـــفـــت 

زوجين  بروكسل  قــرب  الشرطة 
يقيمان  بلجيكيين-إيرانيين 
 ٥٠٠ أنـــفـــيـــر، وبـــحـــوزتـــهـــمـــا  فــــي 
جرام من المتفجرات وصاعقا 

في السيارة. 
المكلف  الــقــضــاء  وتــدخــل 
بـــمـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــــــاب ووصـــــل 
المحققون بسرعة إلى المدبر 
أســــدي.  اهللا  أســــد  الــمــفــتــرض 
وهذا الدبلوماسي كان معتمدا 
آنذاك في سفارة إيران في فيينا 
وأوقف في األول من يوليو في 
ألمانيا إذ لم يعد يستفيد من 

حصانته الدبلوماسية.
(التفاصيل ص١٠)

6:13 اإلفطار

3:33 اإلمساك



عبداللطيف  الدكتور  استقبل 
الخارجية،  وزيــر  الــزيــانــي  راشــد  بــن 
السفير  بـــالـــوزارة،  مكتبه  فــي  امــس 
مندوبية  رئــيــس  سيمونيه  بــاتــريــك 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي الــمــعــيــن لـــدى 
بالرياض،  المقيم  البحرين  مملكة 
بحضور د. الشيخ عبداهللا بن أحمد 
آل خــلــيــفــة وكــيــل الـــــــوزارة لــلــشــؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة، والـــســـفـــيـــر الـــدكـــتـــورة 
مملكة  سفير  الــجــشــي  جـــواد  بهية 
الـــبـــحـــريـــن لــــــدى مــمــلــكــة بــلــجــيــكــا 
لوكسمبورغ  دوقية  لدى  والمعتمدة 
الـــــكـــــبـــــرى ومــــمــــلــــكــــة الـــــدنـــــمـــــارك 
األوروبــــي  االتـــحـــاد  لـــدى  وممثلتها 
والسفير  األطــلــســي،  شــمــال  وحــلــف 

كي بوكمان سفير جمهورية ألمانيا 
االتــحــاديــة لـــدى الــمــمــلــكــة، وأحــمــد 
إبــراهــيــم الــقــريــنــيــس رئــيــس قــطــاع 

الشؤون األوروبية.
وخـــــــالل الــــلــــقــــاء، رحــــــب وزيـــــر 
الخارجية برئيس مندوبية االتحاد 
التعاون  بمستوى  مشيًدا  األوروبــي، 
الــــقــــائــــم بــــيــــن مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
واالتحاد األوروبي، معرًبا عن حرص 
مملكة البحرين، بتوجيهات سامية 
مـــن جـــاللـــة الــمــلــك الــمــفــدى على 
تطوير عالقات التعاون القائمة بين 
األوروبي  واالتحاد  البحرين  مملكة 
فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت الــتــي من 

شأنها خدمة المصالح المشتركة.

وأعـــــــرب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة عــن 
ســـعـــادتـــه بــــالــــزيــــارة الـــتـــي قـــــام بــهــا 
مــؤخــًرا لــبــروكــســل والــلــقــاءات التي 
أجـــراهـــا مـــع كــبــار الــمــســؤولــيــن في 
من  مثلته  ومـــا  األوروبــــــي،  االتـــحـــاد 

فرصة لتبادل الرأي والتشاور حول 
على  المشترك  التعاون  تعزيز  سبل 
آلية  على  والتوقيع  األصعدة،  كافة 
وهيئة  الخارجية  وزارة  بين  التعاون 
األوروبي  باالتحاد  الخارجي  العمل 

ما سيسهم في توسيع آفاق التعاون 
والتنسيق المشترك بين الجانبين، 
ــا عـــن تــطــلــعــه إلـــى مــزيــد من  مــعــرًب
كبار  بين  الزيارات  وتبادل  التواصل 

المسؤولين في الجانبين. 
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محميد احملميد

 أول السطر:
بعد الموافقة على تسيير حمالت للعمرة وزيارة 
المدينة المنورة، فإن أصحاب حمالت الحج والعمرة 
موسم  بشأن  الرسمية  البعثة  من  تعليمات  ينتظرون 
الحج، خاصة بعد ورود أنباء غير مؤكدة بأن حج هذا 
احترازا  الماضي،  العام  إلجــراءات  وفقا  سيكون  العام 
من الفيروس المتحور الجديد.. فهل من توضيح..؟؟

 للعلم فقط:
نــســأل اهللا الــرحــمــة والــســالمــة مــن كـــورونـــا، ومــن 
في  األرض  على  سقوطه  المتوقع  الصيني  الصاروخ 
األيام القادمة.. علما بأن تقارير علمية تؤكد أن هناك 
ضمنها  من  الــصــاروخ،  سقوط  مجال  عن  بعيدة  دوال 

دول الخليج العربي.
 قضية عقارية جديدة.. تبحث عن حل:

المشاريع  في  العقارات  مالك  مشكالت  أن  يبدو 
الـــحـــديـــثـــة، مـــــازالـــــوا يـــعـــانـــون الــكــثــيــر مــــن الــصــعــاب 
والحل  التدخل  ســرعــة  تستوجب  الــتــي  والــتــحــديــات، 
العقاري  الــســوق  لسمعة  ودعــمــا  حــرصــا  والمعالجة، 

والمشاريع االستثمارية، وحقوق الناس.
باألمس تسلمت خطابا من رئيس لجنة تأسيس 
اتــحــاد مـــالك ألحـــد الــمــشــاريــع الــعــقــاريــة، يــشــرح فيه 
عقاري،  مشروع  في  لشقق  مالكا   ٦٠ من  أكثر  قضية 
ومــواطــنــون  وخليجية  أوروبـــيـــة  دول  مــن  مـــالك  وهـــم 
كذلك، استثمروا مبالغ طائلة في هذه الشقق، ولكن 
له  ما  وتأخير  وتعطيل،  مشكالت  في  أنفسهم  وجــدوا 
العقود  أغلب  توقيع  تــم  أنــه  الخطاب  فــي  جــاء  آخــر. 
مع المطور في عام ٢٠١٤ على الخريطة لشراء شقق 
وتــم   ،٢٠١٦ عـــام  فــي  الــتــســلــيــم  يــتــم  أن  عــلــى  ســكــنــيــة، 
رسوم  مع  المشترين  معظم  من  كاملة  األقساط  دفع 
أن  حصل  ثم  سنوات،  ثالث  لمدة  والتشغيل  الصيانة 

تعثر المطور في التسليم، مما أدى إلى أن يرفع عليه 
المستحقات  لتسديد  المحكمة  في  قضايا  الدائنون 

ليقوم بدوره بطلب إعالن إفالسه من المحكمة. 
على  المالك  حصول  عــدم  ذلــك  على  ترتب  وقــد 
سندات الملكية للشقق، وعدم تشغيل المبنى من قبل 
المطور وصيانته وتسليم الشقق كاملة كما هو مثبت 
بالعقد، مما أدى إلى صعوبة السكن في هذه الشقق، 
ما  الــمــيــاه،  مضخات  وتــوقــف  الكهرباء  قطع  بجانب 
يقوم  والتي  الشقق  هــذه  في  العيش  استحالة  يعني 
لكل  والكهرباء  الــمــاء  استهالكات  بتسديد  مالكوها 
من  لعدد  بخطابات  تقدموا  المالك  بأن  علما  شقة.. 
الجهات المسؤولة والمختصة، ولكن من دون أي حل.
وبـــنـــاء عــلــيــه فــــإن مــــالك الــشــقــق فـــي الــمــشــروع 
العقاري يناشدون وزارة الماء والكهرباء إلعادة التيار 
العقاري  التنظيم  مؤسسة  يناشدون  كما  الكهربائي، 
(ونحتفظ  الــمــالك.  اتــحــاد  لتأسيس  األمـــر  إلصـــدار 

باسم المشروع العقاري).
 مالحظة واجبة:

جهود مشكورة تقوم بها البلديات في إزالة سيارات 
السكراب من المناطق.. نأمل أن يخصص ريع بيعها 
أو  واإلنساني،  الخيري  العمل  مجال  في  وتصريفها 
والروبيان  االسماك  شأن  شأنها  صرفها،  مجال  بيان 

المصادر. 
 آخر السطر: 

تــحــيــة لــلــجــمــعــيــات والــمــؤســســات والــشــخــصــيــات 
العمل  نشر  فــي  ساهمت  الــتــي  والتطوعية  الخيرية 
الــخــيــري فـــي شــهــر رمـــضـــان، وزيـــــارة الــمــرضــى وكــبــار 
في  (القرقاعون)  احتفالية  األطفال  وشاركت  السن، 
فكل  الــعــيــد..  فــي  بــزيــارتــهــم  وســتــقــوم  المستشفيات، 

الشكر والتقدير.

malmahmeed7@gmail.com

..IójóL ájQÉ≤Y á«°†b
πM øY åëÑJ 

الفلكية  الجمعية  رئيس  أكــد 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة أســــــتــــــاذ الـــفـــيـــزيـــاء 
وهيب  الدكتور  األستاذ  التطبيقية 
شــــوال  هـــــالل  أن  الـــنـــاصـــر  عــيــســى 
 ١١ الثالثاء  يــوم  في  يولد  ١٤٤٢هــــ 
 ١٠:٠٢ الــســاعــة  فــي  م   ٢٠٢١ مــايــو 
أي  المكرمة،  مكة  بتوقيت  مــســاء 
لذا  الــيــوم،  هــذا  شمس  غــروب  بعد 
هذا  في  استهالل  هناك  يكون  فال 
بــعــد  حـــدثـــت  الــــــــوالدة  ألن  الــــيــــوم 
غــروب الشمس. وقــال أمــا فــي يوم 

األربعاء الموافق ١٢ مايو ٢٠٢١ م، 
فإن الهالل يغرب في الساعة ٦:٥٣ 
مساء، وغروب الشمس في الساعة 
الـــهـــالل  يــمــكــث  أي  مــــســــاء؛   ٦:١٤
فــي األفـــق مـــدة ٣٩ دقــيــقــة، وتــكــون 
رؤيـــتـــه مــمــكــنــة بــالــعــيــن الــمــجــردة 
لـــلـــمـــتـــمـــرســـيـــن ووفـــــــــق الـــتـــقـــويـــم 
يحاكي  (الــذي  الموحد  اإلسالمي 
الــعــيــن الــفــلــكــيــة) فـــإن غـــرة شـــوال  
يــوم  هـــو  الـــفـــطـــر)  هــــ (عـــيـــد   ١٤٤٢

الخميس ١٣ مايو ٢٠٢١م.
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أكـــــــــــد ســــــلــــــمــــــان نــــاصــــر 
حقوقيون  مــجــمــوعــة  رئــيــس 
التي  المبادرة  أن  مستقلون 
الــداخــلــيــة،  وزارة  بــهــا  قــامــت 
بـــتـــوجـــيـــه دعــــــــوة إلـــــــى عـــــدٍد 
مـــن ســـفـــراء الـــــدول الــعــربــيــة 
لدى  المعتمدين  واألجنبية 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، لـــزيـــارة 
في  والتأهيل  اإلصالح  مركز 
«جو»، تؤكد شفافية القواعد 
الــمــتــعــلــقــة بـــــــاإلدارة الــعــامــة 
وهو  الــجــزائــيــة،  للمؤسسات 
يــنــطــبــق عــلــى جــمــيــع فــئــات 
الـــمـــســـجـــونـــيـــن، ســـــــواء كـــان 
ســـبـــب حــبــســهــم جـــنـــائـــيـــا أو 
مدنيا، وسواء كانوا متهمين 
ذلـــك  فــــي  بـــمـــا  مـــدانـــيـــن،  أو 
بحقهم  تطبق  الذين  أولئك 
تــدابــيــر  أو  أمـــنـــيـــة»  «تـــدابـــيـــر 
القاضي،  بها  أمــر  إصالحية 
القواعد  عليها  نصت  والتي 

الـــــنـــــمـــــوذجـــــيـــــة لـــمـــعـــامـــلـــة 
الـــســـجـــنـــاء الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا 
في  متمثلة  الداخلية،  وزارة 
مـــركـــز اإلصــــــالح والــتــأهــيــل، 
ومــــــن جــــانــــب آخــــــر تــطــبــيــق 
مـــعـــايـــيـــر حــــقــــوق اإلنــــســــان، 
الــظــروف  ظــل  فــي  سيما  وال 
(جائحة  الــقــائــمــة  الصحية 

فيروس كورونا١٩).

بالتدابير  سلمان  وأشــاد 
واإلجــــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا 
مـــركـــز اإلصـــــــالح والــتــأهــيــل 
فـــــــي ظـــــــل هـــــــــذه الــــــظــــــروف 
االســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة (جــــائــــحــــة 
كـــــورونـــــا). كـــمـــا نـــــوه ســلــمــان 
بـــالـــجـــهـــود الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
بــرئــاســة  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة 
راشـــد  الــشــيــخ  أول  الـــفـــريـــق 
وزيــر  خليفة  آل  عــبــداهللا  بــن 
الداخلية، والتي تؤكد التزام 
بالمعايير  البحرين  مملكة 
التي  واألخــالقــيــة  اإلنسانية 
أســـاســـهـــا الـــديـــن اإلســـالمـــي 
الــحــنــيــف ومـــــا نـــصـــت عــلــيــه 
مـــــــواد الــــدســــتــــور الــبــحــريــن 
التي  الوطنية  والتشريعات 
تــتــوافــق والــمــعــايــيــر الــدولــيــة 
المتحدة  األمـــم  واتــفــاقــيــات 

المعنية بهذا الخصوص .
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 | سلمان ناصر.

أكد القائم بأعمال عميد كلية اآلداب 
التطبيقية  الــعــلــوم  جــامــعــة  فــي  والــعــلــوم 
األســـــتـــــاذ الــــدكــــتــــور أيــــمــــن الـــضـــمـــور أن 
وتطوير  مــراجــعــة  عــلــى  حــريــصــة  الــكــلــيــة 
برامجها األكاديمية باستمرار، بما يسهم 
والــمــهــارات  بالمعرفة  الطلبة  تــزويــد  فــي 
الالزمة لكل برنامج، وذلك لمواكبة رؤية 
مستوى  ذوي  طلبة  تخريج  في  الجامعة 
الغايات  وتحقيق  متميز  وعملي  علمي 

الالزمة في مخرجات التعليم.
وأشار األستاذ الدكتور أيمن الضمور 
إلى أن الكلية تعمل على مواكبة التطور 
الــحــاصــل عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، بما 
يتناسب مع متطلبات سوق العمل لتكون 
إحدى دعامات البنية التحتية في مجال 
عــلــم الـــحـــاســـوب والــتــصــمــيــم الــداخــلــي 
خالل  من  وذلك  الجرافيكي،  والتصميم 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــقـــديـــم تــعــلــيــم مــتــمــيــز، 
وتـــبـــّنـــي الـــطـــرق الــحــديــثــة فـــي الــتــعــلــيــم 

البحث  تحفيز  على  تعمل  التي  والتعلم 
واإلبداع الفكري لدى الطلبة، وتسهم في 
إحداث التكامل بين األفراد وتنمية رأس 
واالنفتاح  الجامعة،  فــي  البشري  الــمــال 
العالي  التعليم  مؤسسات  مع  والتواصل 

داخل مملكة البحرين وخارجها.
وصـــــــرح الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال الــعــمــيــد 
المعلومات  ربــط  على  تــركــز  الكلية  بــأن 
العملي  بالتطبيق  النظرية  والمفاهيم 
عــبــر تــنــفــيــذ خــطــة لـــإلرشـــاد األكــاديــمــي 
والــتــربــوي مــن خـــالل نخبة مــن أعــضــاء 
والكفاءة  الخبرة  ذوي  التدريسية  الهيئة 
توفر  الكلية  أن  إلــى  مــشــيــرًا  العاليتين، 
مــخــتــبــرات حـــاســـوب مـــتـــطـــورة مــرتــبــطــة 
التعلم  خــدمــات  تــؤمــن  شبكة  شكل  على 
والــدراســات،  البحوث  وإجـــراء  والتطبيق 
وتوفر أيضًا مختبرات التصميم الداخلي 
أحــــدث  ذات  الـــجـــرافـــيـــكـــي  والـــتـــصـــمـــيـــم 

المواصفات العالمية.
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حـــصـــلـــت الـــكـــلـــيـــة الــمــلــكــيــة 
للجراحين في أيرلندا بريطانيا 
الــطــبــيــة  الـــبـــحـــريـــن  جـــامـــعـــة   -
مــوافــقــة  عــلــى   (RCSI Bahrain)
مـــــن الـــمـــجـــلـــس الــــطــــبــــي الــــعــــام 
General Medical Council-)

الــمــتــحــدة  الــمــمــلــكــة  فـــي   (GMC
الطب  لــخــريــجــي كــلــيــة  لــلــســمــاح 
بــالــتــقــدم لــلــتــســجــيــل لــمــمــارســة 
المتحدة  الــمــمــلــكــة  فــي  الــمــهــنــة 
التقديم  إلـــى  الــحــاجــة  دون  مــن 
المتحانات المعادلة البريطانية 

 Professional and Linguistic)
 (Assessments Board -PLAB
والتي يقوم بها المجلس للتأكد 
من كفاءة األطباء الذين حصلوا 
عـــلـــى مــــؤهــــالت مــــن الــــخــــارج أن 
لـــديـــهـــم الــــمــــهــــارات الــمــطــلــوبــة 
لــمــمــارســة الـــطـــب فـــي الــمــمــلــكــة 

المتحدة.
وســـــيـــــســـــهـــــل هــــــــــذا الــــــقــــــرار 
الــــتــــقــــديــــم لـــــفـــــرص الــــتــــدريــــب 
والـــــــــدراســـــــــات الـــعـــلـــيـــا لــجــمــيــع 
جامعة  من  الطب  كلية  خريجي 

المملكة  فــي  الــطــبــيــة  الــبــحــريــن 
الـــمـــتـــحـــدة، بــــغــــّض الـــنـــظـــر عــن 
على  فقط  وسيتعين  جنسيتهم. 
التقدم   (RCSI Bahrain) خريجي 
الطبي  المجلس  فــي  للتسجيل 
المؤهالت  مسار  خالل  من  العام 
 Relevant European) األوروبـــيـــة 
ويــوجــد   .(Qualification-REQ
بينهم  (مــن  خــريــًجــا   ١٢٩ حاليا 
ويتدربون  يعملون  بحرينًيا)   ٣٠
في المملكة المتحدة ما يجعلها 
الوجهة المثالية لخريجي الطب 

في جامعة البحرين الطبية.
قـــــــال الــــبــــروفــــيــــســــور ســمــيــر 
الملكية  الــكــلــيــة  رئــيــس  الــعــتــوم 
للجراحين في أيرلندا - جامعة 
الـــبـــحـــريـــن الـــطـــبـــيـــة: «تــمــكــيــن 
خــــريــــجــــي جــــامــــعــــة الـــبـــحـــريـــن 
الــطــبــيــة مــــن الـــعـــمـــل والــــتــــدرب 
بــــشــــكــــل أســــــــــرع فــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة 
التزامنا  من  جــزء  هو  المتحدة 
بتوفير فرص للتعليم والتدريب 
وفًقا  متميزين  خريجين  إلنتاج 

للمعايير الدولية.
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بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  شدد 
األعلى  المجلس  رئيس  خليفة  آل  عبداهللا 
الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  رئــيــس  لــلــصــحــة 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا عــلــى ضــــرورة 
تطبيق  فـــي  الـــتـــهـــاون  أو  االســتــهــتــار  عــــدم 
اإلجراءات االحترازية والتعليمات الصادرة 
من الجهات الرسمية المختصة للحد من 
االرتفاع  لمواجهة  وذلك  الفيروس؛  انتشار 
الــمــســتــمــر فـــي أعــــــداد الــــحــــاالت الــقــائــمــة 
العناية  تحت  القائمة  والحاالت  والوفيات 

خالل اآلونة األخيرة.
وأكـــــّد أن هـــذه الـــزيـــادة تــســتــوجــب من 
الــجــمــيــع مــضــاعــفــة الــجــهــود والــمــواصــلــة 
الحالية،  المرحلة  خــالل  وااللــتــزام  بحذر 
قد  الـــتـــهـــاون  فـــي  الــبــعــض  اســـتـــمـــرار  إّن  إذ 
صحة  على  محمودة  غير  نتائج  إلى  يؤدي 

المجتمع.
وأوضــــــــــح رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى 
للصحة أّن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
كل  مواكبة  على  يــحــرص  كــورونــا  لفيروس 
إن  إذ  والـــدولـــيـــة،  الــمــحــلــيــة  الــمــســتــجــدات 
التعامل  بشأن  المتخذة  الــقــرارات  جميع 
مع مراحل الفيروس تتم مراجعتها بشكل 
دوري بحسب المستجدات، ويتم بناًء عليها 
مصلحة  فـــي  يــصــب  الـــــذي  اتـــخـــاذ الـــقـــرار 
في  نتردد  ولن  والمقيم،  والمواطن  الوطن 

اإلجــراءات  وكــل  المناسبة  الــقــرارات  اتخاذ 
الــكــفــيــلــة بــحــمــايــة صــحــة الــمــجــتــمــع الــتــي 

تمثل أولوية قصوى.
وأشــــار الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــداهللا آل 
خــلــيــفــة إلــــى أهــمــيــة الـــوعـــي الــمــجــتــمــعــي 
بــــمــــواصــــلــــة االلـــــــتـــــــزام بــــكــــل اإلجــــــــــــراءات 
االحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة وتــكــاتــف 
الفيروس،  على  القضاء  أجل  من  الجميع 
على  التجمعات  اختصار  استمرار  وضرورة 
األســـــرة الـــواحـــدة فـــي الــمــنــزل والــمــحــيــط 
االجتماعي في النطاق المعتاد والمحدود، 
واألمـــــاكـــــن الـــخـــارجـــيـــة الـــمـــفـــتـــوحـــة بـــدل 

المغلقة.
ودعـــــا الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهللا آل 
والــرعــايــة  االهــتــمــام  مضاعفة  إلــى  خليفة 
األطفال  فئة  سيما  وال  األســـرة  أفـــراد  بكل 
والناشئة دون سن الـ١٨، إذ شوهد في اآلونة 
األخيرة ارتفاع كبير في أعداد اإلصابات في 
هذه الفئة العمرية التي ال تتلقى التطعيم 
أفــــراد  كـــل  واجـــــب  مـــن  إنــــه  إذ  اآلن،  حــتــى 
لحماية  الــالزمــة  اإلجـــراءات  اتخاذ  األســرة 

هذه الفئة وإبعادها عن المخاطر.
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  وأكــد 
قامت  التي  والمساندة  الطبية  الــكــوادر  أّن 
بـــجـــهـــود وطـــنـــيـــة جــــبــــارة عـــلـــى مـــــــدار عـــام 
كـــامـــل تــســتــحــق مـــن الــجــمــيــع أن يـــقـــدروا 

يقومون  التي  والتضحيات  الجهود  حجم 
الكبير  الــضــغــط  تخفيف  عــبــر  وذلــــك  بــهــا 
خالل  من  الطبية  الطواقم  على  الحاصل 
الــــحــــرص الــمــجــتــمــعــي عـــلـــى تــطــبــيــق كــل 

اإلجراءات الوقائية الموصى بها.
أطلقت  الــبــحــريــن  مملكة  أن  وأوضــــح 
ألخذ  وذلـــك  للتطعيم،  الوطنية  الحملة 

ضمن  كــورونــا  لفيروس  المضاد  التطعيم 
التي  المملكة  فــي  المعتمدة  التطعيمات 
تم التأكد من مأمونيتها وفعاليتها، مشيرًا 
إلـــى أن الــحــمــلــة مــســتــمــرة وتــشــهــد إقــبــاًال 
واســـعـــًا، داعـــيـــًا الــجــمــيــع إلـــى الــمــبــادرة في 
االنتظار  وعــدم  التطعيم  ألخــذ  التسجيل 
تقتضي  الوطنية  المصلحة  إن  إذ  والتردد، 
للمساهمة  التطعيم  بأخذ  المبادرة  سرعة 
المنشودة  المجتمعية  المناعة  تشكيل  في 
طبيعتها  إلى  العامة  الحياة  عودة  وتسريع 

وهو الهدف المنشود من الجميع.
ونـــــــــوه إلـــــــى أنـــــــه يــــجــــب عــــلــــى جــمــيــع 
الحاصلين على التطعيم المواصلة بحذر 
في االلتزام باإلجراءات االحترازية حمايًة 
المجتمعي،  والمحيط  وأسرهم  ألنفسهم 
واالســتــمــرار  المجتمع،  فــي  فــرد  كــل  وعــلــى 
من  الــصــادرة  التعليمات  بكل  االلــتــزام  فــي 
فترة  خـــالل  وخــصــوصــا  المعنية  الــجــهــات 
العشر األواخر وعيد الفطر السعيد؛ وذلك 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الـــمـــعـــدالت اآلمـــنـــة بما 
يؤدي إلى محاصرة هذه الجائحة، مشددا 
عــلــى ضـــــرورة االلــــتــــزام بــمــعــايــيــر الــتــبــاعــد 
جميع  فــي  الكمامات  وارتــــداء  االجتماعي 
األوقات بما في ذلك داخل المنزل الواحد 
مع  التعامل  فــي  الــضــرورة  تقتضي  عندما 

كبار السن أو المرضى في نطاق األسرة.
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بــــمــــنــــاســــبــــة لـــــقـــــاء حـــضـــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الـــمـــفـــدى بـــأهـــالـــي الــمــحــافــظــة 
المرئي  االتصال  عبر  الجنوبية، 
عن بعد، رفع سمو الشيخ خليفة 
خليفة  آل  خــلــيــفــة  بـــن  عــلــي  بـــن 
الجنوبية  المحافظة  مــحــافــظ 
أســـمـــى آيـــــات الــشــكــر والــتــقــديــر 
إلــــى جــاللــتــه نــيــابــة عـــن أهــالــي 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، مــعــربــا 
ســمــوه عــن بــالــغ فــخــره واعــتــزازه 
بلقاء جاللته الميمون نظير ما 
مشاعر  مـــن  الــلــقــاء  هـــذا  حــمــلــه 
بمعاني  الجميع  غمرت  صــادقــة 
الـــفـــخـــر واالعـــــــتـــــــزاز، بــمــنــاســبــة 
شهر  مــن  األواخـــر  العشر  دخـــول 
رمـــضـــان الــمــبــارك وقــــرب حــلــول 
عــيــد الــفــطــر الـــمـــبـــارك، مــشــيــدا 
سموه بمضامين الكلمة السامية 

عاهل  الجاللة  صاحب  لحضرة 
تضمنت  الــتــي  الــمــفــدى،  الــبــالد 
أبــــلــــغ مــــعــــانــــي قــــيــــم الــــتــــواصــــل 
الــمــســتــمــر كـــعـــادة مــتــأصــلــة بين 
وشعبه  الوطن  هذا  مسيرة  قائد 
مضامين  ســمــوه  واصــفــا  الــوفــي، 
اللقاء بأنها وسام فخر نعتز به.

وبــهــذه الــمــنــاســبــة أكـــد سمو 
الجنوبية  المحافظة  مــحــافــظ 
الجنوبية  المحافظة  أهــالــي  أن 
يدينون  ومناطقها  مدنها  بكل 
بــــــــاإلخــــــــالص والـــــــــــــــوالء الـــــتـــــام 
كل  فــي  اعــتــادوا  حيث  لجاللته، 
عــــام وتـــحـــديـــدًا فـــي هــــذا الــشــهــر 
شـــــرف  يـــــنـــــالـــــوا  أن  الــــفــــضــــيــــل 
لــقــاء جــاللــتــه، كــمــا أعــــرب سمو 
المحافظ عن أن هذا اللقاء يعد 
البيعة  لتجديد  مــبــاركــة  فــرصــة 
لعاهل  السامي  للمقام  والطاعة 

البالد المفدى.

وأكـــــــــــــــــد ســـــــمـــــــو مـــــحـــــافـــــظ 
تفضل  أن  الجنوبية  المحافظة 
المحافظة  أبــنــاء  بلقاء  جاللته 
سنويا خالل الشهر الكريم عادة 
الترابط  لسمة  متوارثة  حميدة 
جاللته  تجمع  الــتــي  والــتــالحــم 

بأفراد شعبه. 
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  نظم المجلس األعلى للمرأة 
في  البحرينية  «الـــمـــرأة  حـــول  نـــدوة 
مــــجــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــالـــيـــة» 
الشيخة  سمو  من  كل  فيها  تحدثت 
خــلــيــفــة  آل  خـــلـــيـــفـــة  بــــنــــت  حــــصــــة 
عـــضـــو الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــمـــرأة 
رئــيــســة لــجــنــة «الــــمــــرأة فـــي مــجــال 
التكنولوجيا المالية»، والسيدة منى 
علي الهاشمي عضو اللجنة، وأدارها 
وذلك  التميمي،  إبراهيم  اإلعالمي 
عبر حساب المجلس األعلى للمرأة 
على انستغرام، وذلك ضمن سلسلة 
األعــلــى  الــمــجــلــس  ينظمها  نـــــدوات 
لـــلـــمـــرأة ضــمــن فــعــالــيــة «الــمــجــلــس 
الــــرمــــضــــانــــي» فـــــي إطــــــــار بـــرنـــامـــج 

«البحرين بخير بعزمكم».
حصة  الشيخة  سمو  وأوضحت 
لجنة  أن  خــلــيــفــة  آل  خــلــيــفــة  بــنــت 

الـــمـــرأة فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة 
السمو  صــاحــبــة  بــتــوجــيــهــات  تــعــمــل 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
المفدى  الــعــاهــل  قــريــنــة  خليفة  آل 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة، وفي 
إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة 
الــبــحــريــنــيــة، والــــمــــبــــادرة الــوطــنــيــة 
لـــلـــتـــوازن بــيــن الــجــنــســيــن فـــي عــلــوم 
مع  يتماشى  بما  وذلــك  المستقبل، 
االقتصادية  البحرين  رؤية  توجهات 

٢٠٣٠ ومسيرة التحول الرقمي التي 
تشهدها مملكة البحرين.

أن  الندوة  خالل  سموها  وأكدت 
تعمل  والتكنولوجيا  الــمــرأة  لجنة 
دمج  على  كبيرين  وطموح  بحماسة 
المجال،  هذا  في  البحرينية  المرأة 
جدارتها  أثبتت  الــمــرأة  أن  وخــاصــة 
علوم  مــجــاالت  مختلف  دخـــول  فــي 
الـــمـــســـتـــقـــبـــل عـــــن كـــــفـــــاءة وجــــــــدارة 

واستحقاق.

وقالت سموها إن اللجنة تسعى 
لـــدعـــم الــجــهــود الــوطــنــيــة لــتــطــويــر 
التكنولوجيا  مــجــال  فــي  الــخــدمــات 
المالية ودعم مشروعاتها من خالل 
االحـــتـــضـــان وتــشــجــيــع االســتــثــمــار، 
إضــــافــــة إلــــــى اإلرشـــــــــاد والــتــثــقــيــف 
التكنولوجيا  لمفهوم  الترويج  عبر 

المالية، وأخيرا إدارة المعرفة.
مـــــجـــــال  أن  إلـــــــــــى  وأشـــــــــــــــــــارت 
للمرأة  يــوفــر  المالية  التكنولوجيا 
للتقدم  نــوعــيــة  فــرصــا  الــبــحــريــنــيــة 
لفرص  اقتناصها  خــالل  مــن  ســـواء 
المجال  هـــذا  يــوفــرهــا  الــتــي  الــعــمــل 
تطبيقها  خــــالل  مـــن  أو  الـــحـــيـــوي، 
واالستفادة منها في مشاريع رائدات 
وســــيــــدات األعــــمــــال الــبــحــريــنــيــات، 
على  البحرينية  المرأة  قدرة  مؤكدة 
دخــــول هـــذا الــمــجــال واإلبــــــداع فيه 

بناء على ما تحققه من إنجازات في 
مختلف مجاالت علوم المستقبل.

لجنة  عضو  أكـــدت  جانبها  مــن 
الـــــمـــــرأة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــمــالــيــة 
الــســيــدة مــنــى الــهــاشــمــي أن مــصــادر 
الــمــعــرفــة الــمــفــتــوحــة تــوفــر لــلــمــرأة 
الــبــحــريــنــيــة فـــرصـــة دخــــــول مــجــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة، خــاصــة أن 
هـــــذا الـــمـــجـــال يـــتـــطـــور بـــاســـتـــمـــرار 
مشيرة  دائــمــة،  متابعة  إلــى  ويحتاج 
على  للحصول  متعددة  وسائل  إلــى 
المعارف والمهارات في هذا المجال 
مــثــل اإلنـــتـــرنـــت ومــتــابــعــة الـــنـــدوات 
والمؤتمرات ذات الصلة، إضافة إلى 
أن جامعة البحرين ومعهد البحرين 
لــــلــــدراســــات الـــمـــالـــيـــة والــمــصــرفــيــة 
ودورات  أكــاديــمــيــة  شـــهـــادات  يـــوفـــران 

تدريبية في هذا المجال.

á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG »a ÉgQƒ°†M äRõY á«æjôëÑdG ICGôªdG :áØ«∏N âæH á°üM áî«°ûdG

 | رئيس المجلس األعلى للصحة.



العدد (١٥٧٤٩) - السنة السادسة واألربعون - الخميس ٢٤ رمضان ١٤٤٢هـ - ٦ مايو ٢٠٢١م6

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

في  وهــو  أمــس  بــه  ظهر  الــذي  جسمه  ضآلة  عــن  رغما 
عاما   ٢٣ الـ  صاحب  اآلسيوي  العامل  أن  إال  االتهام  قفص 
أن  بعد  العمل  فــي  لــه  زمــيــل  على  الــتــعــدي  بتهمة  يحاكم 
صــفــعــه بــالــقــلــم عــلــى وجــهــه مــتــســبــبــا فـــي إصــابــتــه بعاهة 
عليه  المحكمة  تلت  حيث   ،٪١٠٠ نسبتها  قدرت  مستديمة 
بصفع  قـــام  إنـــه  قـــال  ان  إال  رده  كـــان  فــمــا  االتـــهـــام  الئــحــة 

المجني عليه على وجهه مرة واحدة فقط.
الصناعية  الشركات  بإحدى  عامل  وهــو  المتهم  وقــال 
أنه أثناء ما كان على واجب عمله يقوم بجمع الحشائش 
واألوســـــاخ الــتــرابــيــة الــمــتــراكــمــة فــي بــعــض مــنــاطــق العمل 
التابعة للشركة حضر له المجني عليه رفقة آخرين وطلب 

منه المجني عليه العمل بالسرعة وبدأ في توجيه األوامر 
ليس  عليه  المجني  كون  األمــر  يعجبه  لم  انه  مضيفا  له، 
عليه  المجني  بينما  شاق  بدني  بجهد  يقوم  وأنــه  مسؤوال 
في  اســتــمــر  عليه  المجني  أن  وأضــــاف  اســتــفــزازه،  يــحــاول 
طريقته معه حيث استفزه فقام بصفع المجني عليه بيده 
على وجهه بعدها تقدم المجني عليه عدة خطوات لألمام 

وسقط أرضا وبدأ ينزف من أذنه.
حــاد  بــنــزيــف  إصــابــتــه  وتــبــيــن  عليه  المجني  نــقــل  وتـــم 
وجه  على  جراحية  عمليات  عــدة  لــه  وأجــريــت  الــدمــاغ  فــي 
الهوائية،  القصبة  في  تنفسية  فتحة  عملية  منها  السرعة 
فيما انتهى تقرير الطبيب الشرعي إال أن اإلصابة قد تكون 

ما  إذا  بــاألرض  رأسه  وارتطام  األرض  على  سقوطه  نتيجة 
كانت من دون خوذة وانتهى التقرير الطبي إلى أن المجني 

عليه تخلفت لديه عاهة مستديمة قدرت بنسبة ١٠٠٪.
بدائرة   ٢٠٢٠ أكتوبر   ٦ في  أنه  للمتهم  النيابة  أسندت 
أمــــن الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة اعـــتـــدى عــلــى ســـالمـــة جسم 
بالتقرير  الموصوفة  اإلصــابــات  به  وأحــدث  عليه  المجني 
بـ  تقدر  مستديمة  بعاهة  إصابته  إلى  أفضت  والتي  الطبي 
١٠٠٪ دون أن يقصد إحداثها على النحو المبين باألوراق، 
حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى ١٩ مايو 

لندب محام للمتهم.

أيـــــــدت مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف 
من  شهير  طبي  مركز  مدير  بــراءة 
فعل  ارتــكــاب  فــي  االشـــتـــراك  تهمة 
بدون  البشري  الطب  مهنة  مزاولة 
الحصول على ترخيص من الجهة 
المختصة وقد تمت الجريمة بناء 
على ذلك االتفاق وتلك المساعدة 
مــــع عـــــدم غـــلـــق الـــمـــركـــز الــطــبــي، 
بحبس  حكم  تأييد  إلى  باإلضافة 
وإبــعــادهــا  أشــهــر   ٦ آســيــويــة  طبيبة 
تنفيذها  عقب  الــبــالد  عــن  نهائيا 

العقوبة.
وقـــال الــمــحــامــي إســـالم غنيم 
وكـــيـــل مـــديـــر الـــمـــركـــز الـــطـــبـــي أن 
مع  اشــتــركــت  أنــهــا  اتهمت  موكلته 
االتفاق  بطريقي  األولــى  المتهمة 
اآلسيوية  المتهمة  مع  والمساعدة 
مــهــنــة  األخـــــيـــــرة  تــــــــزاول  أن  عـــلـــى 
على  حصولها  دون  البشري  الطب 
المختصة،  الــجــهــة  مــن  تــرخــيــص 
بحبس  درجــة  أول  محكمة  وقضت 
أشهر   ٦ لــمــدة  اآلســيــويــة  المتهمة 
وتــغــريــمــهــا ألـــف ديـــنـــار عــمــا اســنــد 
الــيــهــا مــن اتــهــام وأمــــرت بــإبــعــادهــا 
بعد  الــبــحــريــن  مملكة  مــن  نــهــائــيــًا 
تــنــفــيــذ الــعــقــوبــة وبـــــــراءة مــوكــلــتــه 
البراءة  حكم  على  النيابة  وطعنت 
وطــالــبــت بــإدانــتــهــا وغــلــق الــمــركــز 

الطبي.
ودفــــــــع غـــنـــيـــم بـــــــأن الـــمـــشـــرع 
الوجوبي  الغلق  عقوبة  على  نــص 
التي  الطبية  للعيادة  والــمــصــادرة 

ورد  حيث  الجريمة،  فيها  ارتكبت 
عـــلـــى لـــســـان الـــمـــشـــرع الــبــحــريــنــي 
لإلغالق  كمحل  ((العيادة))  لفظ 
دون غيره من المؤسسات الصحية 
الـــمـــشـــرع  ان  بـــمـــعـــنـــى  الــــخــــاصــــة 
البحريني قد أوجب الغلق للعيادة 
وحدها دون المستشفى أو المركز 
ذلك  وفــي  العيادة  بــه  توجد  الــذي 
حــكــمــة أرادهـــــــا الـــمـــشـــرع لــصــيــانــة 
ســواًء  الصحية  المؤسسة  حــقــوق 
كانت مركزا أو مستشفى دون سائر 
العيادات المتواجدة بها،  حين أن 
الترخيص الممنوح للمركز الطبي 
تخصصي  طــبــي  كــمــركــز  لـــه  صـــدر 
مؤسسة  انــه  حيث  كــعــيــادة،  ولــيــس 
صحية تحتوي على عيادتين على 
األقـــــل ســـــواء فـــي تــخــصــص واحـــد 
حــســب  مــخــتــلــفــة،  تــخــصــصــات  أو 
إدارة  بـــادرت  وقــد  المركز،  تصنيف 

محل  العيادة  تلك  بإغالق  المركز 
األولــى  المتهمة  وإيــقــاف  الــواقــعــة 
عن العمل فور علمها بالمخالفة.

كما أشار إلى خلو الواقعة مما 
يفيد وجود ثمة اتفاق أو مساعدة 
ذلك  األولى،  للمتهمة  موكلته  من 
أنها قد حصلت على ترخيص من 
مهنة  لــمــزاولــة  المختصة  الجهة 
الـــطـــب بــشــكــل مــــشــــروع ونــظــامــي  
انــــتــــهــــى صـــالحـــيـــتـــه وبـــــعـــــد ذلــــك 
بصفتها  ضدها  المستأنف  بــادرت 
تعمل  التي  للمركز  الطبي  المدير 
بــــه الــمــتــهــمــة األولـــــــى بــمــخــاطــبــة 
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة 
والــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة لــتــجــديــد 
والتي  األولــــى،  المتهمة  ترخيص 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة   -
– طــلــبــت  الــصــحــيــة  والــــخــــدمــــات 
مـــــن الــــمــــركــــز األلــــمــــانــــي ضــــــرورة 
قـــيـــام الــمــتــهــمــة األولــــــى بــمــعــادلــة 
تبادر  لــم  والــتــي  العلمية  شهادتها 
حــتــى تـــاريـــخـــه بــمــعــادلــتــهــا وعــلــى 
الوطنية  الهيئة  تقم  لم  ذلــك  اثــر 
لـــتـــنـــظـــيـــم الــــمــــهــــن والـــــخـــــدمـــــات 
الصحة بمخاطبة موكلته بإيقاف 
حتى  العمل،  عن  األولــى  المتهمة 
القضائي  الضبط  مأموري  حضر 
المهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة 
والخدمات الصحية وتبين أنها ال 
المهنة  لــمــزاولــة  ترخيصا  تحمل 
وهـــــــو مــــــا يـــنـــتـــفـــي مــــعــــه الـــقـــصـــد 

الجنائي لدى موكلته.

صـــرح الــقــائــم بــأعــمــال الــمــحــامــي الــعــام 
رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة 
الجاري  العام  من  األول  الثلث  خالل  تلقت 
بين  مــا  فيها  االدعـــــاءات  تــنــوعــت  شــكــوى   ٣٠
القوة  واستخدام  المعاملة  وإساءة  التعذيب 
المفرطة من قبل أعضاء قوات األمن العام، 
التحقيقية  إجــراءاتــهــا  الــوحــدة  باشرت  وقــد 

في جميع تلك الشكاوى.
خالل  الوحدة  أعمال  إحصائية  وبشأن 
الفترة المذكورة، فقد استمعت الوحدة إلى 
استجوبت  فيما  شهود،  و١٠  شاكيا   ٨٥ أقوال 
١٩ مــتــهــمــًا ومــشــتــبــهــًا بــه مــن أعــضــاء قــوات 
على  الشاكين  من   ٤٩ وعرضت  العام،  األمن 

شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خالل 
ذات الفترة فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها 
في واقعة اتهام عدد من أعضاء قوات األمن 
الــعــام بــاالعــتــداء عــلــى ســالمــة جــســم الغير 
وإتالف أموال منقولة أثناء وبسبب تأديتهم 
ألعـــمـــال وظــيــفــتــهــم، بـــأن اســتــمــعــت ألقـــوال 
الــمــجــنــي عــلــيــهــم وشـــهـــود الـــواقـــعـــة، وأمــــرت 

الخاصة  واألشــعــات  الطبية  التقارير  بضم 
شعبة  على  وعرضته  عليهم  المجني  بأحد 
تصوير  محتوى  فرغت  كما  الشرعي،  الطب 
بمكان  المراقبة  كاميرات  من  مستمد  مرئي 
بمعرفة  تسجيله  تــم  وآخـــر  الــواقــعــة  حـــدوث 
أحـــد الــشــهــود؛ والـــلـــذان أثــبــتــا ارتـــكـــاب عــدد 
مـــن الــمــتــهــمــيــن لــجــريــمــة إســـــاءة الــمــعــامــلــة 
البدنية، وبتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٥ أمرت الوحدة 
العام  األمن  قوات  أعضاء  من  ثالثة  بإحالة 
نسب  عما  لمعاقبتهم  الجنائية  للمحاكمة 
إلــيــهــم مـــن اتـــهـــامـــات؛ عــقــب انــتــفــاء الــحــق 
مع  البدنية  الــقــوة  استعمال  فــي  الــقــانــونــي 
بقانون  حــاالتــه  والــمــحــدد  عليهم  المجني 
قوات األمن العام وقرار وزير الداخلية بشأن 
القوة  الستخدام  األساسية  المبادئ  إصــدار 
 ٢٠٢١/٠٤/١٥ وبــتــاريــخ  الــنــاريــة،  واألســلــحــة 
قضت المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبة 
بين  مــا  تــراوحــت  بأحكام  المتهمين  جميع 

الحبس والغرامة ألحدهم.
وأضــــاف رئــيــس الـــوحـــدة أنـــه وفـــي إطــار 
تــفــعــيــل الـــشـــراكـــات الـــتـــي أقــامــتــهــا الـــوحـــدة 

مــــع عـــــدة جـــهـــات دولـــــيـــــة، بـــهـــدف الـــتـــعـــاون 
على  واالطــــالع  الــخــبــرات  وتــبــادل  والتطوير 
فيما  الدولية  والممارسات  التجارب  أفضل 
لبرنامج  واستكماًال  عملها،  بمجال  يتعلق 
فقد  ٢٠٢١؛  عـــام  خـــالل  الــتــدريــبــي  الـــوحـــدة 
العامة  األمانة  مع  بالتعاون  الوحدة  نظمت 
للتظلمات وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
وسفارة المملكة المتحدة بمملكة البحرين 
ورشة عمل افتراضية حول مبادئ التحقيق 
المستقل، انعقدت فعالياتها على مدار يومي 
بمشاركة  المنصرم،  مــارس  شهر  مــن  و١٠   ٩
المستقل  الــمــكــتــب  مـــن  قــانــونــيــيــن  خـــبـــراء 
من  وأعضاء  بريطانيا،  في  الشرطة  لسلوك 
العامة  واألمــانــة  الــخــاصــة  التحقيق  وحـــدة 
لــلــتــظــلــمــات ومـــفـــوضـــيـــة حـــقـــوق الــســجــنــاء 
الجهات  منتسبي  من  وعــدد  والمحتجزين، 
بمنظومة  اإلنسان  حقوق  بحماية  المعنية 

العدالة الجنائية في مملكة البحرين.
ومــــــن جــــانــــب آخــــــــر، ونــــتــــاجــــًا لـــتـــعـــاون 
مـــشـــتـــرك بـــيـــن وحــــــدة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة 
وهــيــئــة الــتــشــريــع والـــــــرأي الـــقـــانـــونـــي؛ فقد 

ألـــقـــى الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الـــمـــحـــامـــي الـــعـــام 
محاضرة  الــخــاصــة  التحقيق  وحـــدة  رئــيــس 
تــعــريــفــيــة ضــمــن بــرنــامــج إضـــــاءات قــانــونــيــة 
الكوادر  وتثقيف  لتدريب  الهيئة  بدأته  الذي 
عن  خاللها  تــحــدث  المختلفة،  البحرينية 
وحــــــدة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة وتــطــبــيــقــاتــهــا 
لتقصي  اســطــنــبــول  لـــبـــروتـــوكـــول  الـــدولـــيـــة 
مباشرتها  وكيفية  التعذيب،  حاالت  وتوثيق 
للتقصي  الــدولــيــة  للمبادئ  وفــقــًا  ألعمالها 
والتوثيق الفعالين للتعذيب، وحرصها على 
المقررة  اإلجــرائــيــة  الضمانات  كــافــة  توفير 
باالستعانة  والمحتجزين،  الــنــزالء  لصالح 
شئون  شعبة  وخــاصــة  المتخصصة  بشعبها 
استحدثت  الــتــي  والــشــهــود  عليهم  المجني 
التحقيق  لــوحــدة  الــداخــلــي  الــهــيــكــل  ضــمــن 
التشريعية  التعديالت  ضــوء  فــي  الــخــاصــة؛ 
التي أدخلت على قانون اإلجراءات الجنائية 
والــخــاصــة بــتــعــزيــز إجـــــراءات وســبــل حماية 
من  وكــل  والــشــهــود  وذويــهــم  عليهم  المجني 
ضرر  أي  من  القضايا  في  بمعلومات  يدلي 

قد يقع عليهم.

األول  الــعــام  المحامي  محمود  يــوســف  نــايــف  المستشار  انتخب 
مجددا لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية وذلك بأغلبية األعضاء، 
الجوائز  اختيار  لجنة  في  عضوًا  ليكون  أيضًا  اختياره  إعــادة  تم  كما 
للمتميزين عالميًا من أعضاء النيابة العامة، وذلك في إطار اجتماعات 
على  تعقد  التي  العموم  للنواب  الدولية  للجمعية  التنفيذية  اللجنة 

مدى يومين عن ُبعد هذه األيام بمدينة الهاي بهولندا.
دولــي  كيان  أهــم   IAP العموم  للنواب  الدولية  الجمعية  وتعتبر 
الــتــعــاون  مــجــاالت  فــي  عــديــدة  بــمــهــام  وتــضــطــلــع  الــعــامــيــن،  للمدعين 
ورعاية  الــعــام،  واالدعـــاء  العامة  النيابة  أجهزة  قــدرات  وتنمية  الــدولــي 
حقوق اإلنسان فيما يتصل بالدعوى الجنائية، وقد جاء إعادة انتخاب 
المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام األول تقديرًا لجهوده 

الملموسة والمؤثرة في تلك المجاالت كافة.
| المستشار نايف محمود .

| المحامي إسالم غنيم .
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التي  تلك  العشرين  الــقــرن  خــالل  بشرية  مــجــزرة  أبشع  كانت 
قرابة  ضحيتها  فـــراح  الــقــرن،  ذلــك  تسعينات  فــي  روانــــدا  شهدتها 
مليون شخص في غضون أشهر معدودة، وحدث ما حدث ألنه خالل 
حكم بلجيكا لتلك الدولة، كانت تخشى من القوة العددية لقبيلة 
بتدليل  فقامت  الــبــالد،  ســكــان  مــن   ٪٨٠ نحو  تشكل  الــتــي  الــهــوتــو 
قبيلة التوتسي قليلة العدد، ووفرت للمنتمين إليها فرص التعليم 
السلطة  أمـــور  زمـــام  التوتسي  تسلم  االســتــقــالل  وعــنــد  والــتــجــارة، 
فكانت  األقلية،  على  الغالبية  تثور  ان  المحتم  من  فكان  والــثــروة، 
«السادة»  إبــادة  عن  تسفر  أن  كــادت  التي  الهوجاء  الهمجية  الثورة 

التوتسي إبادة كاملة.
ثم أنظر إلى أمريكا الالتينية التي خضع معظمها لالستعمار 
اإلســبــانــي والــبــرتــغــالــي، ورغـــم أن ســكــان الــقــارة األصــلــيــيــن الــذيــن 
تعرضوا إلبادة جماعية هم من نسميهم اليوم «الهنود» ورغم أنهم 
غالبية  يمثلون  كعبيد،  أفريقيا  من  استجالبهم  تم  الذين  والسود 
سكان القارة باستثناء االرجنتين وتشيلي، إال أن الثروات ودواوين 
الحكم ظلت خاضعة للمنحدرين من أصول إسبانية وبرتغالية، بل 
(فوخيمورو،   ٪١٠٠ األصــل  ياباني  رجل  حكمها  بيرو  مثل  دولــة  إن 
وطــلــع حــرامــي وهــــرب)، وتــولــى الــرئــاســة فــي اإلكـــــوادور رجـــالن من 
بالرئاسة  فــاز  ولــمــا  كـــرم،  بــو  يــدعــى  كــان  لبنانية (احــدهــمــا  أصـــول 
اكتشف أن الوعود سهلة بينما تنفيذها صعب ولما تدنت شعبيته 
البرلمان  فقضى  العامة،  الحدائق  في  ويغني  الجيتار  صار يحمل 
كارلوس  السوري  اللبناني/  أن  كما  الحكم)  من  وعزله  معتوه  بأنه 

منعم تولى الحكم في األرجنتين لواليتين.
وأحد أغنى أغنياء العالم، هو المكسيكي كارلوس سليم، الذي 
 – المكسيك  في  االقتصادي  النشاط  مناحي  جميع  على  يسيطر 
أكثر  يكرهونه  فالمكسيكيون  – وبالتالي  المخدرات  تجارة  عدا  ما 
من كرهي الذي ال أجد له تفسيرا للممثل المصري الراحل فاروق 

الفيشاوي (رحمه اهللا وسامحني).
وألنه البد من فجر مهما طال الليل، فقد انتبهت األقليات في 
بعض دول أمريكا الالتينية إلى عدم جواز احتكار مهاجرين شؤون 
الحكم  الى  شافيز  هوغو  الفنزويليون  فأوصل  واالقتصاد،  الحكم 
وفعل  البلد»،  «أهل  من  للفقراء  السلطة  تسليم  شعارات  رفعه  بعد 

نفس الشيء إيفو موراليس في بوليفيا وفاز بالرئاسة.
للحكم  إما  لقرون  خضعت  أفريقيا  غرب  دول  جميع  أن  ورغم 
وال  العمى  تشوف  البالد  تلك  شعوب  فإن  البريطاني،  أو  الفرنسي 
تشوف اللبنانيين، واللبناني ورث عن أجداده الفينيقيين الشطارة 
أوائل  عشر،  التاسع  القرن  أواخــر  في  بعضهم  ووصــل  التجارة،  في 
ممارسة  فــي  وبــــدأوا  أفــريــقــيــا،  غــرب  الــى  العشرين  الــقــرن  وأوســـط 
 – مثال   – األفريقي  من  الدجاجة  يشترون  الصفر:  من  التجارة 
تم  أن  ومــا  الشلن،  ونصف  بشلن  ريشها  له  ويبيعون  واحــد،  بشلن 
اكتشاف معادن ثمينة مثل الذهب والماس في غرب أفريقيا، حتى 
تمكن بضعة لبنانيين من وضع أيديهم على تلك المعادن، فأثروا 
شعوب  يخالطون  ال  محصنة،  قالع  في  منعمين  مرفهين  وعاشوا 
المنطقة، بل بلغ النفوذ ببعضهم أنهم صاروا رؤساء، أو لهم كلمة 
على  يجلس  بينما  وهــنــاك،  هنا  الحكم  شــؤون  تصريف  في  نافذة 
بنصيب  الفوز  في  الفقراء  فكر  ولما  سود،  طراطير  الحكم  كرسي 
والــبــنــادق  والسكاكين  الــفــؤوس  حملوا  بلدانهم  ثـــروات  كعكة  مــن 
واستهدفوا اللبنانيين، ولما هجر اللبنانيون بلدانهم انقلبوا على 
إلى  تــوازي  مجازر  فكانت  وليبيريا  سيراليون  في  البعض  بعضهم 
إعــدام  تــم  كيف  وانــظــر  يوتيوب  روانـــدا (افــتــح  شهدته  مــا  كبير  حــد 
األنف  قطع  المريح:  بالتقسيط  داو  صمويل  الليبيري  الديكتاتور 

ثم اللسان ثم الشفتين ثم... اهللا يكون في عون أعصابك).
وقد توصل علماء السياسة واالجتماع والنفس الى حقيقة ان 
الحسد قد يكون غريزة جماعية، فتجد مجتمعا معينا يكن كراهية 
شديدة لفئة هي جزء منه من الناحية العرقية أو السياسية، فقط 
ألن تلك الفئة تتمتع بامتيازات، والمثال الكالسيكي لهذه الحالة 
العربية  والــدول  األفــراد  من  العديد  من  تأييد  من  شهدناه  ما  هو 
للغزو العراقي للكويت، وياما سمعنا كالما مبتذال بأن ثروة الكويت 
ينبغي أن تكون حقا مشاعا لجميع العرب، (وعندما كانت الكويت 
فقيرة في عصر ما قبل النفط لم يطالب عربي بأن يكون فقرها 
«مشاعا») وما زلت تسمع في كثير من الدول العربية كالما يستكثر 
على أهل الخليج ما هم عليه من ثراء، وعبارات من شاكلة «كريم 
أعطى غشيم»، وهناك اعتقاد سائد في كثير من األوساط العربية 
على  مجتمعة  سكانها  تعداد  يزيد  ال  التي  الخليجية  الــدول  بــأن 
(وال  تنفقها  كيف  تعرف  وال  ثرواتها،  تستأهل  ال  مليونا   ٣٠ نحو 
ثرواتها  لنهب  تتعرض  الفقيرة  دولهم  ان  عن  كثيرا  هــؤالء  يتكلم 

القليلة من قبل أقلية فاسدة في نفسها مفسدة لغيرها).

تأشيرات  منح  بتسهيل  أمس  من  اعتبارًا  البريطانية  الحكومة  بدأت 
العمل للعلماء والفنانين والموسيقيين الحائزين جوائز، عمًال بسياسة 
من  خروجها  بعد  لندن  اعتمدتها  المهارات،  على  قائمة  للهجرة  جديدة 

االتحاد األوروبي. 
وجولدن  واألوسكار  وجرامي  نوبل  مثل  بجوائز  الفائزون  وسيتمكن 
جلوب، وجائزة تورينج لعلماء الكمبيوتر من العيش والعمل بسهولة أكبر 

في بريطانيا وفقًا لهذه اإلصالحات التي اعتمدتها وزارة الداخلية. 
وتعني القواعد الجديدة أيضًا الفائزين بجوائز معينة في مجاالت 

الرقص واألزياء والعمارة والعلوم االجتماعية. 
هؤالء  حصول  إجـــراءات  تبسيط  إلــى  البريطانية  السلطات  وبـــادرت 
هــذه  أن  الــداخــلــيــة  وزارة  وأوضــحــت  تسريعها.  وإلـــى  عــمــل  تــأشــيــرة  عــلــى 
اإلجراءات متوافقة مع نظام الهجرة الجديد القائم على «النقاط» الذي 
وضعته الحكومة بعد البريكست والذي يهدف إلى جذب «أفضل المواهب 
أساس  على  «ال  بها،  يتمتعون  التي  المهارات»  أســاس  على  بريطانيا  إلى 

جنسيتهم»، كما هي الحال راهنًا. 
«الفائزين  إن  قولها  باتيل  بريتي  الداخلية  وزيــرة  عن  البيان  ونقل 
ليقدموه  الكثير  ولديهم  المهنية  حياتهم  ذروة  إلى  وصلوا  الجوائز  بهذه 
لبريطانيا». وأضافت «ستتيح لهم هذه التغييرات المهمة حرية المجيء 
إلـــى بــريــطــانــيــا لــلــعــمــل فـــي قــطــاعــاتــنــا الــفــنــيــة والــعــلــمــيــة والــمــوســيــقــيــة 

والسينمائية المتميزة». 
وشــّكــل ضــبــط الــهــجــرة وخــصــوصــًا مــن الــــدول الــفــقــيــرة فــي االتــحــاد 
البريكست  على  االستفتاء  لحملة  الرئيسية  المواضيع  أحــد  األوروبـــي، 

عام ٢٠١٦. 
ومنذ األول من يناير الفائت، لم يعد مواطنو دول االتحاد األوروبي 
بل  البالد،  في  الكاملة  الحركة  بحرية  يتمتعون  بريطانيا  في  العاملون 

أصبحوا يعاَملون كالوافدين غير األوروبيين. 
العالية  المهارات  ألصحاب  األولوية  الجديد  النقاط  نظام  ويعطي 
على حساب ذوي المهارات المنخفضة. وتشّكل المهارات واإللمام باللغة 
اإلنكليزية والموارد المالية عناصر تؤخذ في االعتبار في منح التأشيرات 

لطالبيها. 

تم ترحيل امرأة روسية من جزيرة بالي اإلندونيسية أمس النتهاكها 
الكبرى  المحال  أحــد  دخلت  أن  بعد  وذلــك  كــورونــا،  وبــاء  مكافحة  قواعد 
(ســوبــر مـــاركـــت) وهـــي تــرســم عــلــى وجــهــهــا كــمــامــة لــتــبــدو وكــأنــهــا تــرتــدي 
اليوتيوب  نجم  وصديقها  عاما)   ٢٦) سي  ليا  وأثــارت  حقيقية.    كمامة 
على  فيديو  مقطع  نشرا  أن  بعد  الماضي  الشهر  ضجة  لين  بالير  جوش 
اإلندونيسية  السياحية  الــجــزيــرة  فــي  تتسوق  وهــي  يظهرها  إنستجرام 
اتخاذ  «تم  كوستر:  وايان  بالي،  حاكم  وقال  باأللوان.   مرسوم  وجه  بقناع 
أن  يجب  إندونيسيا  يزور  شخص  أي  أن  مفاده  درسا  ليكون  اإلجــراء  هذا 
يلتزم بقواعدها»، في إشارة إلى طرد المرأة.   وفي الفيديو، حاولت سي 
ولــيــن دخـــول الــســوبــر مــاركــت لكن حـــراس األمـــن أوقــفــوهــا ألنــهــا لــم تكن 
ترتدي كمامة.  ولجأ لين، وهو مغرم بالخدع لديه ٣,٤ ماليين مشترك 
لهما  وسمح  صديقته  وجــه  على  كمامة  لرسم  يوتيوب،  على  قناته  على 
بالدخول.  وقال رئيس شؤون الهجرة في بالي جامار مانيهوروك إنه لم 
يتم ترحيل لين على الرغم من ضلوعه في هذا االنتهاك.  واعتذر لين 
وسي عن انتهاك قواعد الكمامة في إندونيسيا في مقطع فيديو ُنشر على 
حسابه على انستجرام.  وذكر لين: «لم تكن نية صنع هذا الفيديو على 

اإلطالق عدم احترام أو دعوة الجميع إلى عدم ارتداء كمامة». 

قـــــــــدم الــــمــــمــــثــــل والــــمــــنــــتــــج 
األمــــــريــــــكــــــي ســـتـــيـــفـــن ســـيـــجـــال 
الرئيس  مــع  بــعــالقــاتــه  الــمــعــروف 
الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــيــن سيف 
ســــامــــوراي لــلــرئــيــس الــفــنــزويــلــي 
نيكوالس مادورو الثالثاء، بحسب 

صور بثها التلفزيون الحكومي. 
المتخصص  الممثل  وســّلــم 
القتالية سيف كاتانا  األلعاب  في 
إلـــى الــرئــيــس مــــــادورو الــــذي كــان 
سيجال  كـــان  فــيــمــا  كــمــامــة  يــضــع 
مالبس  ويــرتــدي  الــوجــه  مكشوف 

سوداء. 
وبـــــــــادر مــــــــــادورو إلــــــى اتـــخـــاذ 
وضـــــعـــــيـــــات قــــتــــالــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة 

بالسيف. 
وأعـــيـــد انــتــخــاب مـــــادورو عــام 
رئــاســيــة  انـــتـــخـــابـــات  بـــعـــد   ٢٠١٨

المعارضة.  وقاطعتها  انتقدتها 
المتحدة  الـــواليـــات  تــعــتــرف  ولـــم 
والـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــــدول األوروبــــيــــة 
بالنتائج.  الالتينية  واألمــريــكــيــة 
وفــــــرضــــــت واشـــــنـــــطـــــن عــــقــــوبــــات 

اقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى فــــنــــزويــــال فــي 
الذي  بــمــادورو  لإلطاحة  محاولة 
ورث السلطة عن الرئيس السابق 

هوجو تشافيز (١٩٩٩-٢٠١٣). 
معاٍد  إنه  علنًا  مــادورو  ويقول 

لإلمبريالية وينتقد «الغرينغوس» 
(األمريكيين). 

وتـــعـــمـــد الـــســـلـــطـــة فــــي عــهــد 
تفعل  كانت  ما  غرار  على  مــادورو، 
في عهد تشافيز، إلى إبراز زيارات 
بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات وتـــتـــفـــاخـــر 

بدعمها «للثورة البوليفارية». 
ومــــــن بـــيـــن الــــنــــجــــوم الـــذيـــن 
الــقــدم  كـــرة  العـــب  كـــاراكـــاس  زاروا 
شون  والممثالن  مــارادونــا  دييغو 
بن وداني جلوفر والمخرج أوليفر 
ســـتـــون وعــــارضــــة األزيـــــــاء نــاومــي 

كامبل. 
هوليوود  أفــالم  نجم  وحصل 
ستيفن  األيكيدو  وخبير  السابق 
الروسية  الجنسية  على  سيجال 
فالديمير  الـــروســـي  الــرئــيــس  مــن 

بوتين في نوفمبر ٢٠١٦.

قــــال الـــبـــاحـــث الــفــلــكــي علي 
الحجري ان سيناريو شهر رمضان 
الـــمـــبـــارك ســــوف يــكــمــل عـــدتـــه لـ 
الــفــلــكــي  مـــعـــيـــاري  إلــــى  يـــومـــا   ٣٠
شهر  غــرة  يكون  وبذلك  والعيني، 
شوال المبارك لمعتمدي المعيار 
الجاري،  مايو   ١٣ بتاريخ  الفلكي 
بينما سيكون غرة الشهر المبارك 
بتاريخ  العينية  الرؤية  لمعتمدي 
ذكـــر  بــيــنــمــا  الـــــجـــــاري،  مـــايـــو   ١٤
ســـيـــنـــاريـــو  هــــنــــاك  أن  الــــحــــجــــري 
ضعيف لمعتمدي الرؤية العينية 
لــمــن يــعــتــمــدون اتـــحـــاد األفــــق أو 
بجزء  واشــتــراك  المطالع  اتــحــاد 
مـــــن الـــلـــيـــل والـــــــــذي يـــمـــتـــد إلـــى 
قارة  من  الغربي  الشمال  منطقة 
أمريكا الجنوبية اذا تحقق شرط 
االطمئنان من شهادة الشهود من 
المؤمنين في تلك المنطقة كون 
الـــرؤيـــة الــعــيــنــيــة مــمــكــنــة بــشــرط 
المنطقة،  تلك  فــي  الــجــو  صــفــاء 
المبارك  شـــوال  شهر  غــرة  ليكون 

بتاريخ ١٣ مايو الجاري.
وخــــــاض الــفــلــكــي الــحــجــري 
لشهر  االســـتـــهـــالل  تــفــاصــيــل  فـــي 
القمر  اقتران  بأن  المبارك  شوال 
بالشمس سيكون بتاريخ ١١ مايو 
 (١٠:٤٤) الــســاعــة  تــمــام  فــي   ٢٠٢١
مساء وفقا للحسابات السطحية 
رؤيــة  ويستحيل  الــبــحــريــن،  ألفــق 
القمر في مساء هذا اليوم ألفول 
 ١٤ بـــ  الشمس  غـــروب  قبل  القمر 

دقيقة.
وأشـــــــــــار الــــحــــجــــري إلـــــــى أن 
ظــــــروف االســـتـــهـــالل بـــتـــاريـــخ ١٢ 
مــــايــــو الـــــجـــــاري مـــقـــتـــصـــرة عــلــى 

الــــرصــــد بـــواســـطـــة الــتــلــســكــوبــات 
الفلكية   CCDوكاميرا الموجهة 
الرؤية  دون  الــجــو،  صفاء  بشرط 
بسبب  وذلــك  الــمــجــردة!،  العينية 
ليكون  للقمر،  الفلكية  الــظــروف 
السطحي  االقــتــرانــي  القمر  عمر 
عـــنـــد غــــــروب الـــشـــمـــس فــــي تــمــام 
الساعة (٠٦:١٦) مساء لـ١٩ ساعة 
القمر  مــكــث  وفـــتـــرة  دقــيــقــة،  و٣٢ 
لــــ٣٨ دقــيــقــة فــقــط، وعــلــى ارتــفــاع 
وبـــإضـــاءة  دقــيــقــة،  و٥١  درجـــــات   ٦
(٠٫٥٣٪)، وبسمك للقمر ويساوي 

٩ ثـــــوان قـــوســـيـــة، وبـــشـــدة إضــــاءة 
وبــزاويــة   ،(Mag  -٤٫٨) وتــســاوي 
استطالة ما بين القمر والشمس 

٨ درجات و٢٠ دقيقة.
ودعا الفلكي الحجري علماء 
القرار  صناع  من  األفاضل  الدين 
الــشــرعــي بــعــدم االســتــهــالل واخــذ 
في  واستقبالهم  الــشــهــود  شــهــادة 
 ١١ والموافق  الثالثاء  يــوم  مساء 
مايو القادم، بالرغم من أنها ليلة 
الــمــبــارك  رمـــضـــان  شــهــر  مـــن   ٣٠
لـــمـــعـــتـــمـــدي الــــمــــعــــيــــار الـــفـــلـــكـــي 

لسببين رئيسين وهما بأن سيكون 
قبل  الــيــوم  ذلــك  فــي  القمر  أفـــول 
بــاإلضــافــة  أوال،  الــشــمــس  غــــروب 
إلى أن القمر شهر شوال المبارك 
بالمصطلح  بالشمس  يقترن  لم 
مــن  يـــتـــحـــقـــق  لــــــم  أو  الــــفــــلــــكــــي 
الــمــبــارك  شــــوال  شــهــر  قــمــر  والدة 
بــالــمــصــطــلــح اإلعــــالمــــي، لــيــؤخــذ 
بـــذلـــك بــــالــــرأي الــفــلــكــي إلثــبــات 
الشرطين  هــذيــن  لتحقق  النفي 
في  الشرعية  للقاعدة  المنافيين 

البدء في عملية االستهالل. 
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أشعر  فــأنــا  الــطــب،  مهنة  هــي  مهنة  أعــظــم  أن  دائــمــا  أعــتــبــر 
خطوط  ثالثة  (وأضـــع  الوحيد  اإلنــســان  هــو  الطبيب  بــأن  دائــمــا 
حمراء تحت كلمة إنسان)، الذي لديه حل لكل المشاكل البدنية 
ومخفف لآلالم الجسدية، لذلك مرتبته أعلى من كل البشر ألنه 

يجمع بين صفتين مهمتين (اإلنسانية والمعالج لآلالم).
ال ينفع أبدا أن يتخلى الطبيب عن إنسانيته في التعامل مع 
المريض، فنصف عالج المريض نفسي والنصف اآلخر جسدي، 
والمعروف أن األلم يحطم الجانب النفسي من المريض، وكلما 
من  أحيانا  أكثر  والرعاية  الحنان  إلى  المريض  يحتاج  األلم  زاد 
األطــبــاء فــي عصرنا  معظم  مــع األســف  الــــدواء، وهــذا مــا ينساه 
في  أمــهــر  أصــبــحــوا  كلما  األطــبــاء  بعض  أن  والمصيبة  الــحــالــي، 
اعــرف  ال  إنسانيتهم  مــن  الكثير  فــقــدوا  صيتهم  وزاد  مجالهم 
البشر  معاناة  رؤيــة  على  التعود  أو  مثال؟  الــغــرور  هو  هل  السبب 
في  ويــركــز  النفسية  المعاناة  بحجم  يشعر  ال  الطبيب  فيصبح 

معالجة األلم الجسدي فقط؟ 
أن  أحاول  ولم  شهور  منذ  يدي  كف  في  شديد  ألم  من  أعاني 
إصبعي  استخدام  أستطيع  ال  أصبحت  حتى  الطبيب  إلى  أذهب 
(اإلبهام)؛ ألنني بصراحة شديدة معقدة نفسيا من دكاترة العظام 
بسبب تجربتي مع دكتور عظام مشهور، ولكنه (روبوت) ال يحمل 

من اإلنسانية إال القليل جدا. 
األفضل  إنه  يقال  دكتور  إلى  وتوجهت  الشيطان  من  تعوذت 
وقال  مشاعر،  أي  بال  دمية  وكأنني  وعاملني  بــرود  بكل  فكلمني 
إن اليد ليست من اختصاصه وإنه سيعالج ألم كتفي الذي كنت 
معاناتي  عن  له  أشــرح  أن  حاولت  وكلما  سنوات،  منذ  منه  أعاني 
عن  ويتكلم  بــاردة  بطريقة  الموضوع  يغير  إصبعي  مع  الحالية 
جلسات عالج الكتف وكلفتها! فشعرت بصراحة أنني سأصرخ في 
أتحسب  وأنا  عيادته  من  خرجت  البكاء.  حافة  على  وأنني  وجهه 
عليه ال شعوريا وأردد ما قالته ابنتي الغالية منذ سنوات طويلة 

بعد أن حطمها دكتور عظام آخر بعدم إنسانيته. 
توجهت منذ سنوات مع ابنتي عندما كانت في سن المراهقة 
وتشعر  تؤلهما  كانت  عظمة  وبرود  قدمها  في  خلقي  عيب  بسبب 
ما  والعظيم  المشهور  الجراح  الطبيب  ولكن  شكلها،  من  بإحراج 
دون  ومن  وتكبر  بــرود  بكل  لها  قال  حتى  رجلها  عظمة  شاهد  إن 
أي ابتسامة حنونة لطفلة دخلت للتو مرحلة جديدة من حياتها 
في  الزائدة  العظمة  مشكلة  يحل  حنون  إنسان  أو  أب  إلى  تحتاج 
رجلها أكثر من احتياجها إلى دكتور عظام ال يشعر بمعاناة فتاة 
مع  تتعايشي  أن  يجب  تنفع  ال  العملية  عــالج)  في  (مــا  مراهقة 
العظمة وتلبسي أحذية مريحة وتنسي األحذية الجميلة شكرا. 

مـــازلـــت أتـــذكـــر شــكــل ابــنــتــي ونــحــن نــخــرج مـــن بـــاب الــعــيــادة 
الــدكــتــور  عــلــى  اهللا  حــســبــي  تـــقـــول:  وهـــي  عينيها  تــمــأل  والـــدمـــوع 

حطمني، كم كرهته وشعرت بأنه سبب مأساتي.
إلى  عبوركم  جــواز  فهي  بإنسانية  عاملونا  أرجوكم  دكاترة  يا 

قلوب الناس وجيوبهم أيضا.

»MÉæL AÉah waffajanahi@gmail.com



عن  البريطانية  ميل»  «ديلي  صحيفة  كشفت 
الثقافات  مــن  اعــتــبــارهــا  يمكــن  غريبة  تفاصيل 
الشعب  لــدى  المتــوارثة  األســاطــيــر  أو  القــديمة 
الـــــــــــبـــريـــطـــانـــي، الــــتــــي تــتــعــلــق بـــاســـتـــقـــرار الـــتـــاج 

البريطاني الملكي. 
المميزة  بــســاعــتــه  الــشــهــيــر  لــنــدن  بـــرج  شــهــد 
البريطاني،  للتاريخ  بالنسبة  وعــراقــتــه  وموقعه 
لهما  غــــراب  فــرخــي  والدة  بــمــنــاســبــة  احـــتـــفـــاالت 
الــتــاج  بــاســتــقــرار  تتعلق  جـــدا  كــبــيــرة  خــصــوصــيــة 

الملكي، بحسب المصدر.
فإن  البريطاني،  والــتــراث  الفلكلور  وبحسب 
وجـــود هـــذه الــطــيــور أمـــر حــيــوي لــبــقــاء المملكة 
حال  فــي  إنــه  األســطــورة  وتــقــول  سقوطها،  وعـــدم 
عن  الــبــرج  فــي  المقيمة  الــســتــة  الــغــربــان  تخلت 

موقعها، فسوف تسقط المملكة والتاج والبرج.
كانت  التي  الغربان  أن  إلى  المصادر  وأشــارت 
تــعــيــش فـــي الـــبـــرج، والـــتـــي كـــان عـــددهـــا ٤ فــقــط، 
أدخل  الــذي  األمــر  صغيرين،  فرخين  أنجبت  قد 

البهجة والسرور لدى بعض الناس.
تــقــول أســطــورة عــمــرهــا ٣٥٠ عــاًمــا أنـــه يجب 
مرسوم  بموجب  البرج،  في  غربان  ستة  تبقى  أن 

ملكي، لضمان سالمة المملكة.
فــي وقــت سابق مــن هــذا الــعــام، ُفــقــدت غــراب 

«الملكة» التي كانت تعيش في برج لندن ويخشى 
العاملون من وفاتها.

واختفت «ميرلينا»، الغراب «ذو الروح الحرة» 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ١٤ عــاًمــا والــتــي وصــلــت إلــى 
لغزا،  اخــتــفــاؤهــا  يـــزال  وال   ،٢٠٠٧ عــام  فــي  الــبــرج 

األمــــر الــــذي أثــــار الــكــثــيــر مـــن الــمــخــاوف بسبب 
األسطورة القديمة.

أصر  مــن  أول  كــان  الثاني  تشارلز  أن  ُيعتقد 
على حماية الغربان في البرج بعد أن تم تحذيره 
من أن التاج والبرج نفسه سيسقطان إذا غادرت.
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النبهان  حــصــة  الــكــويــتــيــة  الــفــنــانــة  ردت 
عــلــى مــنــتــقــدي مــشــهــد احــتــضــانــهــا والــدهــا 
الــفــنــان جــاســم الــنــبــهــان فــي أحـــد المشاهد 
إن  «رغـــم  معلقة:  «الــنــامــوس»،  مسلسل  فــي 
ولكن  الحقيقة،  فــي  أبـــوي  إنـــه  يـــدري  الــكــل 
يصير  شي  كل  حق  أزمة  صار  تويتر  لألسف 
فــي الـــدرامـــا». وأضــافــت حصة الــنــبــهــان، في 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، أن الــمــشــهــد عــبــارة 
«كيف  متسائلة:  والدها،  احتضنت  فتاة  عن 
لمشهد مثل هذا أن يسقط تاريخ فنان بقدر 
والدي جاسم النبهان، كما ادعى البعض؟». 
للجميع  توضيحها  من  بالرغم  أنها  وأكــدت 
بأنه والدها، إال أن البعض قال إن هذه بدعة 
البيوت،  في  يحدث  ال  هــذا  ألن  المنتج  من 
مــوضــحــة أنـــه لــألســف هــنــاك مــن يــحــاولــون 

تشويه صورتك في الفن وتصيد األخطاء.

 AÉ``̀ Ñ``̀ WC’ ¢``̀ ü``̀ bQ á``̀∏``̀ °``̀Uh
 AGô```̀ LEG AÉ``̀ æ``̀ KCG ø`̀«`̀«`̀°`̀ù`̀fƒ`̀J
á```̀ «```̀ MGô```̀ L á```̀ «```̀ ∏```̀ ª```̀ Y

بعملية  يقوم  تونسي  طبي  فريق  فيه  يظهر  فيديو  مقطع  أثــار 
جراحية على أنغام إحدى األغنيات جدال واسعا ومطالب بمحاكمة 

األطباء، بتهمة عدم احترام حرمة المريض. 
جراحية  عملية  بــإجــراء  يقوم  طبي  فريق  المقطع  في  ويظهر 
الــمــرضــى، فيما تــقــوم إحـــدى الــفــتــيــات مــن الــفــريــق بتصوير  ألحـــد 
من  كل  من  غريب  رقص  وسط  األغنيات  إحــدى  أنغام  على  العملية 
نشطاء  استنكار  الواقعة  تلك  وأثــارت  العمليات.  غرفة  داخل  تواجد 
واســع،  بشكل  المقطع  نــشــروا  الــذيــن  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 

ووجهوا نقدا الذعا لألطباء.
وقـــالـــت اإلعـــالمـــيـــة شــيــمــاء بـــوهـــالل فـــي تــدويــنــة نــشــرتــهــا على 
أو  طبيب  يدي  بين  يوما  وضعتنا  إن  «إلهي  فيسبوك:  في  صفحتها 
طبيبة دون وعي منا، فاجعله طبيبا ممال غير تقدمي أو منفتح على 
الطب في فرنسا وأمريكا، ولن يصور أمعاءنا ودماءنا تنزف ويضعها 
على وسائل التواصل االجتماعي، تيك توك كانت أو حتى انستغرام». 
الصحفي  قال  فيسبوك،  في  صفحته  على  نشرها  تدوينة  وفي 
فـــــؤاد االحــــــول: «ونـــحـــن نــتــســاءل كــيــف يــنــســون الــمــقــص فـــي بطن 
القفازات  وأحيانا  الــجــراح..  ضــمــادات  ينسون  وأحيانا  الــمــريــض؟.. 
والموت  الحياة  وبين  مفتوح  بطنه  المريض  بالعمليات..  الخاصة 

وهم يتراقصون فوقه».
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فرنسا،  مــع  للحدود  متاخمة  أرضــا  يملك  بلجيكي  عــّدل 
أخـــيـــرا مــوضــع كــتــلــة صــخــريــة كــانــت مــوضــوعــة تــحــديــدا عند 
النقطة الفاصلة بين البلدين، ما أدى عمليا إلى إزاحة حدود 
وفي   .١٨٢٠ لعام  عــائــدة  دولــيــة  معاهدة  وفــق  المرسمة  الــبــالد 
اتــصــال مــع وكــالــة فــرانــس بــرس، أكــد دافــيــد الفــو رئيس بلدية 
منطقة إركلين التي يسكنها مالك األرض، المعلومات الواردة 
في وسائل إعالم محلية في شمال فرنسا. وأراد هذا البلجيكي 
بوزينيي  غابة  حــدود  على  عــدة  هــكــتــارات  أخــيــرا  امتلك  الــذي 
لتوسيع  الــمــكــان  ســكــان  مــن  يــبــدو  مــا  على  اإلفــــادة  الفرنسية، 
موضع  «إبعاد  الفو  دافيد  وقــال  البلدية.  رئيس  بحسب  أرضــه، 
أرضــه  مساحة  يكّبر  سنتيمترا  و٢٠  مترين  الصخرية  الكتلة 
بال شك». وأضاف «ما لم يكن يتوقعه هو أن هذه الكتلة كانت 
السهل  من  كــان  لــذا   ،٢٠١٩ سنة  كبيرة  بدقة  جغرافيا  محددة 
إثـــبـــات تــحــريــكــهــا مـــن مــكــانــهــا». وحــصــل هـــذا االكــتــشــاف قبل 
التاريخية  بالمعالم  مولعين  فرنسيين  جانب  من  تقريبا  شهر 
المرتبطة بالعالقة بين فرنسا وبلجيكا والحدود بين البلدين. 

عبداملنعم إبراهيم
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حسنا فعلت وزارة الداخلية حين وجهت الدعوة إلى السفارات األجنبية 
والــعــربــيــة لــزيــارة مــركــز الــتــأهــيــل واإلصــــالح فــي منطقة جـــو، وبــالــفــعــل قــام 
العديد من السفراء بتلبية الدعوة، وقاموا بالزيارة في وفد كبير شارك فيه 
سفراء الصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، والقائم بأعمال سفارة 
روسيا،  بسفارة  القنصلية  الشؤون  ومسؤول  األمريكية،  المتحدة  الــواليــات 
منظمة  بعثة  ورئيس  بالرياض،  المقيم  األوروبــي  االتحاد  مندوبية  ورئيس 
وعدد  المتحدة،  األمم  ألنشطة  باإلنابة  المقيم  والمنسق  الدولية،  الهجرة 
الدبلوماسي  الوفد  اطلع  وقد  واألجانب..  والعرب  الخليجيين  السفراء  من 
للنزالء،  والتأهيل  اإلصالح  مركز  يقدمها  التي  والخدمات  اإلجــراءات  على 
في مقدمتها الرعاية الصحية المتكاملة التي تتم على مدار الساعة، وفي 
ظل تطبيق دقيق لإلجراءات االحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وزار الوفد 
الزيارات،  ومنطقة  والمباني  الطبية  العيادة  منها  المراكز،  مرافق  من  عددا 
وآلية قيام النزالء باالتصال بأهاليهم، وغيرها من الخدمات المقدمة.. وقد 
قامت وزارة الداخلية بتوفير لقاح فيروس «كورونا» مجانًا، وبشكل اختياري 

للنزالء، وقد تم تطعيم ١٠٠ بالمائة ممن قاموا بتسجيل أسمائهم.
التأهيل  مــركــز  زار  الــــذي  الــدبــلــومــاســي  الــوفــد  هـــذا  أعــضــاء  كــل  طــبــعــًا 
واإلصالح سيكتبون تقاريرهم الى وزارة الخارجية التابعة لدولهم، ويقولون 
أحرار  وهم  الــزيــارة..  أثناء  الدقيقة  بتفاصيله  وعلموا  شاهدوه  فيما  رأيهم 
فــيــمــا يــكــتــبــونــه، ســــواء بـــاإلشـــادة بــــاإلجــــراءات الــبــحــريــنــيــة أو نــقــدهــا.. هــذه 
كل  ان  لنفترض  لكن  البحرين..  في  سفارة  بكل  خاصة  دبلوماسية  شــؤون 
بشكل  تقاريرهم  كتبوا  جــو  فــي  التأهيل  مركز  زاروا  الــذيــن  الدبلوماسيين 
إيجابي لصالح مملكة البحرين وإجراءات وزارة الداخلية، فهل هذا يعني ان 
بالبحرين  المتربصين  األعداء  «نيران»  مصادر  عن  بعيدة  ستكون  البحرين 
اإلســاءة  بقصد  الحقائق  ويشوهون  شــيء  كل  يسيسون  الذين  الــخــارج،  في 

لسمعة البحرين عالميًا؟
طبعًا ال.. فهناك منظمات تدعي انها حقوقية، ولكنها في الحقيقة هي 
مجرد قفازات مصطنعة تخدم دوال أجنبية أو حتى عربية أو خليجية معادية 
و«الــحــرس  اللبناني  اهللا»  و«حـــزب  القطرية،  الــجــزيــرة  قــنــاة  مثل  للبحرين، 

الثوري» اإليراني.. كما أن هناك (نظرة مسبقة) 
برفض  وأمريكية  أوروبية  حكومات  لدى  سلبية 
في  يصدر  وصـــادق  ومــشــرف  إيجابي  تقرير  أي 

حق مملكة البحرين، حتى وإن كان من سفرائهم في البحرين!
واالبــتــزاز  الضغوط  تمارس  كماشة»  «فكي  أمــام  البحرين  في  نحن  إذن 
تخدم  الخارج  في  ومسيسة  وهمية  حقوقية  ومنظمات  جمعيات  السياسي.. 
أجندات دول واستخبارات أجنبية وإيرانية، كل همها تشويه سمعة البحرين 
وأمريكية  أوروبــيــة  دول  (كماشة)  أخــرى  جهة  ومــن  الــدولــيــة..  المحافل  فــي 
تستعين بتقارير هذه المنظمات المسيسة والحزبية المعادية للبحرين في 
النهر  إعداد تقارير وزارات الخارجية في كل هذه الــدول!.. وبالتالي إذا كان 

ملوثًا فإن المصب النهائي سيكون ملوثًا أيضًا.
لقد بّح صوت الكتاب والصحفيين العاملين في البحرين وأيضًا بّح صوت 
وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، وهي تقول للدول األوروبية واألمريكية: ال 
تخدم  مشبوهة  مصادر  من  البحرين  عن  تقاريركم  في  معلوماتكم  تستقوا 
منظمات إرهابية.. تعالوا بأنفسكم لزيارة البحرين.. وتفقدوا الحقائق على 
أرض الواقع.. وستجدون تعاونًا كبيرًا من حكومة البحرين ووزاراتها إلنجاح 
الصحيحة  باألخبار  تقاريركم  وتـــزودون  للحقائق،  االستقصائية  مهمتكم 
فيها  نختلف  قد  التي  الجوانب  في  حتى  الحقيقية..  والمعلومات  باألرقام 

مع تقاريركم.
بقصد  الــصــادقــة  الــدعــوة  هــذه  بصدى  كثيرًا  متفائلين  نكون  ال  وحتى 
نعرف  فإننا  البحرين..  في  والصحية  واألمنية  السياسية  الحقائق  تقصي 
إزاء  وصــادقــة  إيــجــابــيــة  مــواقــف  تسجل  ســـوف  الــصــديــقــة  الــــدول  أن  مسبقًا 
البحرين، أما الدول المعادية أو تلك التي تتصيد في المياه العكرة، فإنها لن 
تغير أي موقف سلبي من قبلها ضد مملكة البحرين، وسوف ينظرون إلينا 

بريبة وضبابية حتى وإن ارتدوا نظارات طبية فائقة الجودة!
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تدعى  أمريكية  امـــرأة  تــحــدت 
لتصبح  عــمــرهــا،  مـــــاري»  «الـــجـــدة 
بطلة دولــيــة فــي رفــع األثــقــال في 
السبعين من عمرها. وبدأت ماري 
التمارين  ممارسة  عاًما،   ٧١ دافي، 
بعد  وزنها  زاد  أن  بعد   ٥٩ سن  في 
وفاة والدتها في عام ٢٠٠٧. وتقول 
مدمنة  أصبحت  إنها  ماري  الجدة 
عــلــى رفــــع األثـــقـــال وتــقــضــي اآلن 
في  األســبــوع  في  ساعة   ٢٠ حوالي 
رياضية  جلسات  في  الحديد  رفــع 
أكثر  ولــديــهــا  ســاعــات،  ســت  مدتها 
إلى  وأشــارت  قياسًيا.  رقًما   ٣٠ من 
بأنها  أخبروها  بمن  تهتم  لم  أنها 
«كبيرة في السن» لتصل إلى صالة 

األلعاب الرياضية.
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أنجبت امرأة من مالي تسعة أطفال يوم الثالثاء، وهو عدد 
أكبر بمولودين مما رصده االطباء داخل رحمها المزدحم لتنضم 

إلى مجموعة نادرة من النساء وضعن تسعة توائم. 
وفجر حمل حليمة سيسيه (٢٥ عاما) حالة من الذهول في 

الدولة الواقعة بغرب إفريقيا وجذب انتباه زعمائها.
وعندما قال االطباء في مارس ان سيسيه بحاجة إلى رعاية 
وضعت  حــيــث  الــمــغــرب  إلـــى  جـــوا  الــســلــطــات  نقلتها  متخصصة 
بيان  في  سيبي  فانتا  مالي  في  الصحة  وزيــرة  وقالت  مواليدها. 

«المواليد الجدد -خمس اناث وأربعة ذكور-واألم بخير». 
وكان من المتوقع أن تلد سيسيه سبعة أطفال وفقا للفحص 
والذي  ومالي  المغرب  في  أجري  الذي  الصوتية  فوق  بالموجات 
لم يرصد اثنين من االجنة. ووضعت سيسيه كل مواليدها خالل 
اذ  الــنــدرة  غاية  في  أمــر  مواليد  تسعة  وانــجــاب  قيصرية.  عملية 
تعني المضاعفات الطبية لوضع أكثر من مولود بهذا الشكل أن 

بعض االجنة ال تكمل فترة الحمل. 
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على  حريص  المفدى  البالد  عاهل  جاللة 
القيم المتوارثة والعادات األصيلة لمجتمعنا، 
عليها  حريص  وهو  التواصل،  قيم  أهمها  ومن 
الحريص  شعبه  وكذلك  الظروف،  كانت  مهما 
عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع جــاللــتــه وأبــــنــــاء الــشــعــب 

جميعا بعضهم ببعض.
وقـــــد قـــــام الــــعــــديــــدون مــــن أبــــنــــاء الــشــعــب 
عبر  جاللته  إلــى  والتبريكات  التهاني  بإرسال 
مختلف الوسائل الممكنة، وخاصة أننا نعيش 
مــع جــائــحــة كــورونــا الــتــي ال بــد لــنــا معها من 

الحذر حرصا على سالمة البالد.
لــكــن جــاللــة الــمــلــك كـــان ال بــد لــه أن يــرد 
شهر  حــلــول  بمناسبة  شعبه  ويــحــيــي  الــتــحــيــة 
منه،  األواخــر  العشر  وحلول  المبارك  رمضان 
لذلك دعا المحافظين إلى لقاء معه حملهم 
فيه تحياته إلى شعب البحرين الكريم ودعاهم 
الى مزيد من التواصل مع أهالي المحافظات 
وقــد  إلــيــه..  ونقلها  حــاجــاتــهــم  عــلــى  والــتــعــرف 
باحتياجات  بتعريفه  بالفعل  المحافظون  قام 
اهتمامه  جــزيــل  عــلــى  وشـــكـــروه  الــمــحــافــظــات، 
الصيادين  لفائدة  سواء  البيضاء  أياديه  وعلى 
وتــقــام  أقــيــمــت  الــتــي  المختلفة  الــمــشــاريــع  أو 
صحية  مشاريع  من  المحافظات،  مختلف  في 
وغيرها،  تعليمية  ومشاريع  إسكانية  ومشاريع 
والتي تهدف الى توفير حياة كريمة للمواطنين، 
وكذلك على حرصه على المقيمين أيضا عبر 
توفير العالج والفحوصات والتطعيمات.. وكل 
يبادله  الكريم  شعبه  أن  وحدثوه  مجانا،  ذلك 
حبا بحب، وأنه حريص على استمرار المشروع 
إخــالص  بكل  بــه  يتمسكون  الـــذي  اإلصــالحــي 

ووالء.

وسائل  على  جــدال  اليابان  بغرب  ساحلية  بلدة  أثــارت 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــعــد أن أنــفــقــت جــــزءا مـــن أمـــوال 
من  التخفيف  بهدف  الحكومة  من  تسلمتها  التي  االغاثة 
اثار جائحة فيروس كورونا على بناء تمثال عمالق لحبار 
البالد.  في  السياحة  خارطة  على  وضعها  تعزيز  أمل  على 
وذكرت وسائل اعالم محلية أن بلدة نوتو الواقعة في إقليم 
ايشيكاوا الغربي تلقت ٨٠٠ مليون ين (٣١ر٧ ماليين دوالر) 
برنامج  اطـــار  فــي  الــمــركــزيــة  الحكومة  مــن  منح  شكل  فــي 
في  المحلية  االقــتــصــادات  تــعــزيــز  إلـــى  يــهــدف  مــســاعــدات 
خضم الجائحة. وذكرت وسائل االعالم أن نوتو استخدمت 
بناء  كلفة  مــن  جــزء  لدفع  يــن  مليون   ٢٥ المبلغ  هــذا  مــن 
تسعة  وعــرضــه  أمــتــار  أربــعــة  ارتــفــاعــه  يبلغ  الـــذي  التمثال 
أمتار، مشيرة إلى أن اجمالي تكاليف انشاء التمثال بلغت 
للعديد  رئيسيا  مكونا  الحبار  ويعد  ين.  مليون   ٣٠ حوالي 
عن  االعالم  وسائل  ونقلت  نوتو  في  المحلية  االطباق  من 
مسؤول محلي قوله ان بناء التمثال جزء من «استراتيجية 
طويلة االجل» للتعريف بصناعة الصيد في البلدة وتعزيز 

قطاع السياحة. 

أظــــــــهــــــــر مـــــقـــــطـــــع فــــيــــديــــو 
الــفــاشــيــنــيــســتــا ســــارة الــودعــانــي، 
وهـــــــــي تـــــتـــــحـــــدث عـــــــن طـــريـــقـــة 
اكـــــتـــــشـــــافـــــهـــــا جـــــنـــــس مــــوالــــيــــد 
صــديــقــاتــهــا بــطــريــقــة طــريــفــة. 
وقالت سارة الودعاني إنها حلمت 
بــصــديــقــة لـــهـــا كـــانـــت «حــــامــــًال»، 
تــحــديــد  اســتــطــاعــت  أنـــهـــا  ورأت 
جــنــس الــمــولــود، هــل هــو ذكـــر أم 
صديقتها  أنجبت  وعندما  أنثى، 
الحلم.  في  نبوءتها  صــدق  ظهر 
وأشــــارت ســـارة الــودعــانــي إلـــى أن 
صديقتها تلك ليست األولى، بل 
موضحة  الرابعة،  أو  الثالثة  هي 
تــنــبــأت  لـــهـــا  صـــديـــقـــة  هـــنـــاك  أن 
الحلم  فــي  الــمــولــود  بجنس  لها 

حــتــى قــبــل أن تــحــمــل. وأضــافــت 
ســــــــارة الـــــودعـــــانـــــي: «طــــيــــب شــو 
تبغي  واحــدة  إذا  خــالص  الحل.. 

في  تجيني  بنت  وال  ولــد  تــعــرف 
الحلم»، معلقة بطريقة طريفة: 

«أحالمي تخرع صايرة».



�شدد الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة رئي�س 

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

والتهاون  ال�شتهتار  عدم  على �شرورة  كورونا 

والتعليمات  الحرتازية  الإجراءات  تطبيق  يف 

للحد  املخت�شة  الر�شمية  اجلهات  من  ال�شادرة 

الرتفاع  ملواجهة  وذلك  الفريو�س،  انت�شار  من 

والوفيات  القائمة  احلالت  اأعداد  يف  امل�شتمر 

الآونة  خالل  العناية  حتت  القائمة  واحلالت 

الأخرية.

ت�شتوجب من اجلميع  الزيادة  اأن هذه  واأكد 

واللتزام  بحذر  واملوا�شلة  اجلهود  م�شاعفة 

خالل املرحلة احلالية، اإذ اإن ا�شتمرار البع�س يف 

اإىل نتائج غري حممودة على  قد يوؤدي  التهاون 

�شحة املجتمع.

واأو�شح اأن الفريق الوطني الطبي للت�شدي 

مواكبة  على  يحر�س  كورونا  لفريو�س 

اإن  حيث  كافة،  والدولية  املحلية  امل�شتجدات 

مراحل  مع  التعامل  ب�شاأن  املتخذة  القرارات  كل 

ح�شب  دوري  ب�شكل  مراجعتها  تتم  الفريو�س 

الذي  القرار  اتخاذ  بناًء عليها  امل�شتجدات، ويتم 

واملقيم،  واملواطن  الوطن  م�شلحة  يف  ي�شب 

املنا�شبة وجميع  القرارات  اتخاذ  ولن نرتدد يف 

التي  املجتمع  �شحة  بحماية  الكفيلة  الإجراءات 

متثل اأولوية ق�شوى.

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  واأ�شار 

اللتزام  مبوا�شلة  املجتمعي  الوعي  اأهمية  اإىل 

الوقائية  والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  بكل 

وتكاتف اجلميع من اأجل الق�شاء على الفريو�س، 

على  التجمعات  اخت�شار  ا�شتمرار  و�شرورة 

الجتماعي  واملحيط  املنزل  يف  الواحدة  الأ�شرة 

يف النطاق املعتاد واملحدود، والأماكن اخلارجية 

املفتوحة بدل املغلقة.

ودعا ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة اإىل 

الأ�شرة كافة  باأفراد  م�شاعفة الهتمام والرعاية 

ل �شيما فئة الأطفال والنا�شئة دون �شن الـ 18 

الرتفاع  الأخرية  الآونة  يف  �شوهد  حيث  عاًما، 

الكبري يف اأعداد الإ�شابات يف هذه الفئة العمرية 

والتي ل تتلقى التطعيم حتى الآن، حيث اإنه من 

واجب كل اأفراد الأ�شرة اتخاذ الإجراءات الالزمة 

حلماية هذه الفئة واإبعادها عن املخاطر.

اأن  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  واأكد 

بجهود  قامت  التي  وامل�شاندة  الطبية  الكوادر 

وطنية جبارة على مدار عام كامل ت�شتحق من 

اجلميع اأن يقدر حجم اجلهود والت�شحيات التي 

يقومون بها، وذلك عرب تخفيف ال�شغط الكبري 

احلا�شل على الطواقم الطبية من خالل احلر�س 

الوقائية  الإجراءات  كل  تطبيق  على  املجتمعي 

املو�شي بها.

احلملة  اأطلقت  البحرين  مملكة  اأن  واأو�شح 

امل�شاد  التطعيم  لأخذ  وذلك  للتطعيم،  الوطنية 

لفريو�س كورونا �شمن التطعيمات املعتمدة يف 

اململكة والتي مت التاأكد من ماأمونيتها وفعاليتها، 

اإقبالً  وت�شهد  م�شتمرة  احلملة  اأن  اإىل  م�شرًيا 

الت�شجيل  املبادرة يف  اإىل  داعًيا اجلميع  وا�شًعا، 

لأخذ التطعيم وعدم النتظار والرتدد، حيث اإن 

باأخذ  املبادرة  �شرعة  تقت�شي  الوطنية  امل�شلحة 

التطعيم للم�شاهمة يف ت�شكيل املناعة املجتمعية 

اإىل  العامة  احلياة  عودة  وت�شريع  املن�شودة 

طبيعتها وهو الهدف املن�شود من اجلميع.

احلا�شلني  جميع  على  يجب  باأنه  ونوه 

اللتزام  يف  بحذر  املوا�شلة  التطعيم  على 

بالإجراءات الحرتازية حمايًة لأنف�شهم واأ�شرهم 

واملحيط املجتمعي، وعلى كل فرد، يف املجتمع، 

وال�شتمرار يف اللتزام بكل التعليمات ال�شادرة 

ا خالل فرتة الع�شر  من اجلهات املعنية خ�شو�شً

للمحافظة  وذلك  ال�شعيد،  الفطر  وعيد  الأواخر 

على املعدلت الآمنة مبا يوؤدي اإىل حما�شرة هذه 

اجلائحة، م�شدًدا على �شرورة اللتزام مبعايري 

جميع  يف  الكمامات  وارتداء  الجتماعي  التباعد 

الواحد عندما  املنزل  داخل  ذلك  الأوقات مبا يف 

تقت�شي ال�شرورة يف التعامل مع كبار ال�شن اأو 

املر�شى يف نطاق الأ�شرة.

تلقى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، برقية 

رئي�س  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  من  وعرفان  �شكر 

النعقاد  دور  ف�س  وذلك مبنا�شبة  النواب،  جمل�س 

الت�شريعي  الف�شل  من  الثالث  العادي  ال�شنوي 

اخلام�س.

ورفعت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�س جمل�س 

اأ�شمى  النواب،  جمل�س  واأع�شاء  با�شمها  النواب، 

من  مل�شوه  ما  على  والتقدير  والعرفان  ال�شكر  اآيات 

دعم �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء، والذي اأ�شهم يف حتقيق تعاون مثمر وبّناء 

بني ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية لالرتقاء مبملكة 

البحرين والنهو�س بها يف املجالت كافة، مبا ي�شب 

يف �شالح اأبناء هذا الوطن املعطاء.

اأن  برقيتها  يف  النواب  جمل�س  رئي�س  واأكدت 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  مواقف 

�شموه،  اهتمام  عك�شت  وتوجيهاته  الوزراء  جمل�س 

وما حتقق من اإجنازات مت حتقيقها من خالل اإقرار 

�شموه  حر�س  توؤكد  القوانني  م�شاريع  من  العديد 

لتحقيق اأهداف امل�شروع الإ�شالحي حل�شرة �شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى، �شائلة املوىل عز وجل اأن يحفظ �شموه ويدمي 

واأن  العمر،  وال�شعادة وطول  ال�شحة  موفور  عليه 

ي�شدد على طريق اخلري خطاه.

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  وتلقى �شاحب 

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

رئي�س  ال�شالح  �شالح  بن  علي  من  تهنئة  برقية 

جمل�س ال�شورى، وذلك مبنا�شبة �شدور الأمر امللكي 

ال�شامي بف�س دور النعقاد ال�شنوي العادي الثالث 

من الف�شل الت�شريعي اخلام�س.

وقد رفع رئي�س جمل�س ال�شورى، با�شمه ونيابة 

والتقدير  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  املجل�س،  اأع�شاء  عن 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب 

الوزراء؛ ملا مل�شه املجل�س من �شموه من تعاون مثمر 

وبناء بني ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية، عك�س 

الغايل  بالوطن  لالرتقاء  املخل�شة  �شموه  توجهات 

والنهو�س به يف املجالت كافة، مبا يلبي طموحات 

�شعب هذا الوطن املعطاء، ويرتجم الروؤى احلكيمة 

والنهج الدميقراطي الكبري حل�شرة �شاحب اجلاللة 

املفدى  البالد  عاهل  اآل خليفة  بن عي�شى  امللك حمد 

ال�شالح  �شالح  بن  علي  واأ�شاد  ورعاه.  اهلل  حفظه 

مبواقف �شموه، وتعاون احلكومة الدائم مع جمل�س 

مملكة  ت�شهدها  التي  الإجنازات  لتعزيز  ال�شورى، 

م�شاريع  من  العديد  اإقرار  خالل  من  البحرين، 

القوانني، التي توؤكد حر�س واهتمام �شموه لتحقيق 

جاللة  حل�شرة  الإ�شالحي  النهج  واأهداف  روؤية 

العاهل املفدى.
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امللك ي�صادق على اتفاقية 

اخلدمات اجلوية بني البحرين اإيطاليا

�شادق ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

اتفاقية  بالت�شديق على  القانون رقم )10( ل�شنة 2021  حفظه اهلل ورعاه، واأ�شدر 

اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية الإيطالية، جاء فيه:

املادة الأوىل:

وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  اجلوية  اخلدمات  اتفاقية  على  ودق  �شُ

اجلمهورية الإيطالية املوقعة يف روما بتاريخ 4 فرباير 2020، واملرافقة لهذا القانون.

املادة الثانية:

ُيلغى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2001 بالت�شديق على اتفاقية النقل اجلوي 

بني حكومة دولة البحرين وحكومة اجلمهورية الإيطالية.

املادة الثالثة:

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء -كل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القانون، 

وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

مر�صوم ملكي باإلغاء البند )5( من الفقرة »رابًعا« من 

املادة الأوىل من مر�صوم اإعادة تنظيم ال�صباب والريا�صة

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  عن  �شدر 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، مر�شوم 

البند  باإلغاء   2021 ل�شنة   )63( رقم 

)5( من الفقرة )رابًعا( من املادة الأوىل 

 2019 ل�شنة   )17( رقم  املر�شوم  من 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  تنظيم  باإعادة 

والريا�شة، جاء فيه:

املادة الأوىل:

ُيلغى البند )5( من الفقرة )رابًعا( 

من املادة الأوىل من املر�شوم رقم )17( 

وزارة  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة 

�شوؤون ال�شباب والريا�شة.

املادة الثانية:

ال�شباب  �شوؤون  وزير  على 

والريا�شة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به 

من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

مر�صوم ملكي بتنظيم الهيئة العامة للريا�صة

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  عن  �شدر 

العامة  الهيئة  بتنظيم   ،2021 ل�شنة   )62( رقم  مر�شوم  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

للريا�شة جاء فيه:

املادة الأوىل:

ُتنظم الهيئة العامة للريا�شة، وذلك على النحو الآتي:

الرئي�س التنفيذي، وتتبعه:

1- اإدارة ال�شوؤون القانونية والرتاخي�س.

2- اإدارة الرقابة والتدقيق.

املادة الثانية:

على رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

قرينة امللك تهنئ رنا بنت عي�صى بتعيينها اأميًنا ملجل�س التعليم العايل

الأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  بعثت 

عاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  املفدى  البالد 

بنت  رنا  ال�شيخة  الدكتورة  اإىل  تهنئة  برقية 

املجل�س  ع�شو  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى 

امللكي  الأمر  �شدور  مبنا�شبة  للمراأة،  الأعلى 

التعليم  ملجل�س  عاًما  اأميًنا  بتعيينها  ال�شامي 

العايل.

الرفيع  التكليف  هذا  اإن  �شموها  وقالت 

والباعث على الفخر والعتزاز يوؤكد ما توليه 

وتقدير  وتكرمي  اهتمام  من  ال�شامية  الإرادة 

الكرام  البحرين  ن�شاء  وم�شاهمات  لكفاءات 

اأمامنا  يف نه�شة بالدهن، وهو اأمر نراه ماثالً 

التنمية  اأ�شعدة  كافة  على  امل�شّرفة  ب�شواهده 

معربة  الوطني.  العمل  ميادين  يف  والتطوير 

جلهود  التقدير  بالغ  عن  اخل�شو�س  هذا  يف 

وم�شاعيها  احلثيثة  رنا  ال�شيخة  الدكتورة 

والعلمية،  العملية  م�شريتها  طوال  املخل�شة 

تاأدية  على  يعينها  اأن  القدير  العلي  داعية 

مب�شوؤولياته  والقيام  اجلديد،  تكليفها  مهام 

اأف�شل وجه ممكن، ومبا ي�شهم يف املزيد  على 

من اخلري والرفعة لوطننا الغايل.

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة

�صفرينا يف رو�صيا ي�صارك يف اجتماع

 وزير اخلارجية الفل�صطيني مع ال�صفراء

�شارك اأحمد عبدالرحمن ال�شاعاتي �شفري مملكة البحرين لدى رو�شيا الحتادية يف 

الجتماع الذي عقده الدكتور ريا�س املالكي، وزير اخلارجية واملغرتبني الفل�شطيني، مع 

بها  يقوم  التي  الر�شمية  الزيارة  مو�شكو، وذلك مبنا�شبة  املعتمدين يف  العرب  ال�شفراء 

اإىل العا�شمة الرو�شية. وقد اأحاط الدكتور ريا�س املالكي ال�شفراء العرب املعتمدين يف 

مو�شكو بتطورات امللف الفل�شطيني، خا�شة ما يتعلق بقرار الرئي�س حممود عبا�س رئي�س 

ال�شلطات  موقف  ب�شبب  الت�شريعية  النتخابات  اإجراء  تاأجيل  ال�شقيقة  فل�شطني  دولة 

الفل�شطينية على  ال�شلطة  ال�شرقية، وكذلك جهود  القد�س  اإجرائها يف  ال�شرائيلية مبنع 

ال�شعيد الدويل لإعادة و�شع الق�شية الفل�شطينية على �شلم الأولويات.

ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى برقيتي �صكر من رئي�صي »النواب« و»ال�صورى«
ف�ّس دور النعقاد الثالث ملجل�صي 

ال�صورى والنواب يف 11 مايو

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  عن ح�شرة  �شدر 

املفدى، حفظه اهلل ورعاه، اأمر ملكي رقم )21( ل�شنة 2021 بف�س دور النعقاد الثالث 

من الف�شل الت�شريعي اخلام�س ملجل�شي ال�شورى والنواب، جاء فيه:

املادة الأوىل:

ال�شورى  ملجل�شي  اخلام�س  الت�شريعي  الف�شل  من  الثالث  النعقاد  دور  ُيف�س 

والنواب اعتباًرا من يوم  الثالثاء 29 رم�شان 1442هـ املوافق 11 مايو 2021م.

املادة الثانية:

ُين�شر هذا الأمر يف اجلريدة الر�شمية.

ن�صف مليون اأخذوا جرعتي التطعيم واأكملوا فرتة اأ�صبوعني

»ال�صّحة«: 44% من ال�صكان املوؤهلني للتطعيم اأخذوا اللقاح

ك�شفت وزارة ال�شحة اأن ن�شف مليون �شخ�س اأخذوا جرعتي التطعيم 

الثانية،  اجلرعة  بعد  اأ�شبوعني  فرتة  واأكملوا  كورونا  لفريو�س  امل�شاد 

من  العدد  هذا  اأن  موؤكدة  للتطعيم،  املوؤهلني  ال�شكان  من   %44 ي�شّكل  ما 

املتطعمني يعك�س حجم الوعي وامل�شوؤولية لدى املواطنني واملقيمني باأهمية 

كورونا،  لفريو�س  للت�شدي  الوطنية  اجلهود  دعم  يف  ودوره  التطعيم 

كما اأنه يوؤكد ال�شتجابة والتفاعل الإيجابي مع احلملة الوطنية للتطعيم 

واأهدافها يف حت�شني املجتمع وحفظ �شالمة اجلميع.

ت�شتهدف  للتطعيم  الوطنية  اخلطة  اأن  اإىل  ال�شحة  وزارة  واأ�شارت 

تطعيم اأكرب �شريحة من املوؤهلني للتطعيم؛ بهدف رفع ال�شتجابة املناعية 

ملواجهة الفريو�س لدى اأفراد املجتمع حلماية �شحة و�شالمة اأفراده.

اململكة  يف  املتوافرة  التطعيمات  فاعلية  ال�شحة  وزارة  اأكدت  وقد 

باأنواعها املختلفة، موؤكدة اأن عملية التح�شني يف غاية الأهمية؛ كون املناعة 

املجتمعية املكت�شبة ت�شهم يف تقليل ن�شب انتقال العدوى، وبالتايل الق�شاء 

على الفريو�س.

تخفيف  التطعيمات كبرية يف  فاعلية  ن�شبة  اأن  اإىل  الوزارة  واأ�شارت 

الأعرا�س عند الإ�شابة بالفريو�س، وتقليل ن�شبة نقل الفريو�س لالآخرين 

مقارنة بغري املتطعمني.

احلملة  مع  امل�شوؤول  والتفاعل  بال�شتجابة  ال�شحة  وزارة  واأ�شادت 

بني  اجلائحة  انت�شار  من  للحد  الهادفة  اجلهود  لدعم  للتطعيم،  الوطنية 

اجلماعية  املناعة  اإىل  والو�شول  البحرين  مملكة  يف  واملقيمني  املواطنني 

املراكز  عرب  للتطعيم  الوطنية  احلملة  ا�شتمرار  مبينة  �شالمتهم،  لتاأمني 

التي مت توفريها يف خمتلف حمافظات مملكة البحرين، داعية اإىل املبادرة 

لوزارة  التابع  الإلكرتوين  املوقع  خالل  من  التطعيم،  لأخذ  بالت�شجيل 

ال�شحة )healthalert.gov.bh( اأو من خالل تطبيق »جمتمع واعي«.

املن�صور: حر�س متبادل على

 الرتقاء بالعالقات البحرينية التايلندية

لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  املن�شور  اأحمد  توفيق  ال�شفري  ا�شتقبل 

تايلند لدى مملكة  نا �شونخال �شفري مملكة  تانيت  اأم�س،  القن�شلية والإدارية، 

البحرين.

اللقاء، رّحب وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون القن�شلية والإدارية  وخالل 

مملكة  بني  جتمع  التي  الوطيدة  العالقات  عمق  موؤكًدا  تايلند،  مملكة  ب�شفري 

البحرين ومملكة تايلند ال�شديقة وما متتاز به من متانة وقوة، م�شيًدا بامل�شتوى 

املتميز من التعاون القائم بني البلدين ال�شديقني، يف ظل احلر�س املتبادل على 

اأو�شع مبا يلبي التطلعات امل�شرتكة،  اإىل م�شتويات  الرتقاء بعالقات ال�شداقة 

متمنًيا لل�شفري دوام التوفيق وال�شداد.

من جانبه، اأعرب تانيت نا �شونخال عن اعتزازه بعالقات ال�شداقة الوثيقة 

تنمية  على  بالده  حر�س  موؤكًدا  ال�شديقني،  وال�شعبني  البلدين  جتمع  التي 

العالقات الثنائية مبا يعود باخلري واملنفعة على اجلميع.

يف ظل الرتفاع امللحوظ لأعداد احلالت القائمة خالل الفرتة الأخرية.. ال�صيخ حممد بن عبداهلل:

 التهاون قد يوؤدي اإىل نتائج غري حممودة على �صحة املجتمع

ال�سيخ حممد بن عبداهلل



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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متقّدمة  خطوات  البحرينية  الريا�ضة  تخطو 

والقانونية  الت�ضريعية  كافة؛  الأ�ضعدة  يف  ونوعية 

والإدراية والفنية، مبا يب�ّضر مب�ضتقبل واعد تتحّقق 

فيه املزيد من الإجنازات الذهبية.

اخلطاب الطائفي العن�ضري يف #البحرين دخيل و�ضاذ 

ولي�س له اأر�ضية حا�ضنة.. ولكنه يف ال�ضنوات املا�ضية وبفعل 

ظروف طارئة وجد له مناًخا مواتيًا.. بهذا القانون الذي وّجه 

الق�ضاء على هذه اخلطابات املخّربة  اأن يتم  ناأمل  امللك  له جاللة 

لن�ضيجنا الجتماعي وتنّوعنا اجلميل.
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1889 - افتتاح برج اإيفل للجمه�ر.

العثمانية  الدولة  ق�ات  جالء  بداية   -  1913

ملك  حكم  حتت  الهف�ف  مدينة  ودخ�ل  الأح�شاء،  من 

ال�شع�دية عبدالعزيز اآل �شع�د.

الأملاين »هيندينبريغ« ينفجر يف  املنطاد   - 1937

اجل� قَبيل هب�طه يف ني�ي�رك.

اأول مفاعل ن�وي يف  اأعمال  النتهاء من   - 1957

ت�كامي�را يف اليابان.

اإمارات دولة  امل�شلحة يف  الق�ات  1976 - ت�حيد 

الإمارات العربية املتحدة بق�ة واحدة، وذلك حتت ا�شم 

الق�ات امل�شلحة لدولة الإمارات العربية املتحدة.

يربط  الذي  املائي  املان�ص  نفق  تد�شني   -  1994

اململكة املتحدة بفرن�شا.

بالنتخابات  يف�ز  �شارك�زي  نيك�ل   -  2007

رويال،  �شيغ�لني  مناف�شته  على  الفرن�شية  الرئا�شية 

اجلمه�رية  رئا�شة  يف  �شرياك  جاك  بذلك  ويخلف 

الفرن�شية.

لفرن�شا  رئي�ًشا  اأولند  فران�ش�ا  انتخاب   -  2012

بعد تغلبه على مناف�شه الرئي�ص املنتهية وليته نيك�ل 

�شارك�زي باجل�لة الثانية من النتخابات الرئا�شية.

2015 - الت�ن�شي �شكري املبخ�ت يف�ز باجلائزة 

العاملية للرواية العربية عن روايته »الطلياين«.

طالق بقيمة 73 مليار دوالر!

عندما ت�شتحيل الع�شرة وا�شتمرار العالقة الزوجية 

الذي  بالرتا�شي  النف�شال  الثنائي  يقّرر  طرفني،  بني 

ل املراأة على حق�قها ال�شرعية، تلك  يعتمد على اأن حت�شّ

التي تختلف من زيجة لأخرى، وح�شل بع�ص م�شاهري 

الن�شاء ح�ل العامل من اأزواجهن على مليارات الدولرات 

ا�شتعرا�شنا  عند  اإليه  نتعّرف  ما  وهذا  النف�شال،  عند 

لأغلى حالت الطالق بني امل�شاهري، وفًقا ملا ذكره م�قع 

.»insider«

يف  رجل  اأغنى  رابع  ُيعد  الذي  جيت�ص  بيل  واأعلن 

األني،  ب�ل  مع  مايكرو�ش�فت  �شركة  وم�ؤ�ش�ص  العامل 

من  عاًما   27 بعد  جيت�ص،  ميليندا  زوجته  من  طالقه 

مليار  اإىل 73  بينهما  الطالق  ت�ش�ية  الزواج، وو�شلت 

العقارية  ممتلكاتهما  تق�شيم  الزوجان  وطلب  دولر. 

وممتلكاتهما ال�شخ�شية ودي�نهما وفًقا لعقد النف�شال، 

النفقة  على  احل�ش�ل  جيت�ص  ميليندا  تطلب  ومل 

الزوجية، ولكن املبلغ الذي �شتح�شل عليه من الأ�ش�ل 

الأخرى كبري.

مز�رع يغيرّ حدود دولتني يف �أوروبا

كانت  �شخرية  كتلة  م��شع  فرن�شا،  مع  للحدود  متاخمة  ا  اأر�شً ميلك  بلجيكي  عّدل 

اإزاحة حدود البالد  اإىل  اأدى عملًيا  م��ش�عة حتديًدا عند النقطة الفا�شلة بني البلدين، ما 

املر�شمة وفق معاهدة دولية عائدة للعام 1820.

املعل�مات  الأر�ص،  مالك  ي�شكنها  التي  اإركلني  منطقة  بلدية  رئي�ص  لف�،  دافيد  واأكد 

ال�اردة يف و�شائل اإعالم حملية يف �شمال فرن�شا. واأراد البلجيكي الذي امتلك اأخرًيا هكتارات 

عدة على حدود غابة ب�زينيي الفرن�شية، ال�شتفادة على ما يبدو من �شك�ن املكان لت��شيع 

اأر�شه، بح�شب رئي�ص البلدية. وقال دافيد لف�: »اإبعاد م��شع الكتلة ال�شخرية مرتين و20 

الكتلة  اأن هذه  اأر�شه بال �شك«. واأ�شاف: »ما مل يكن يت�قعه ه�  �شنتيمرًتا يكّب م�شاحة 

كانت حمددة جغرافيا بدقة كبرية، لذا كان من ال�شهل اإثبات حتريكها من مكانها«، ح�شبما 

نقلت »فران�ص بر�ص«. وح�شل هذا الكت�شاف قبل �شهر تقريًبا من جانب فرن�شيني م�لعني 

باملعامل التاريخية املرتبطة بالعالقة بني فرن�شا وبلجيكا واحلدود بني البلدين.

اإن�شائها، مع  اإىل �شنة  الذي يرمز  ال�شخرية رقم »1819«  الكتلة  ُحفر على هذه  وقد 

اإ�شارة اإىل مملكة فرن�شا على جانب، و»اإن« »نيدرلند« يف اجلانب الآخر  حرف »اإف« يف 

للدللة على ه�لندا.

م ت�شفيف �ل�شعر و�لتجميل الأجل زوجته �لكفيفة»بــــدل 7«.. ماليــــــة تلــــد 9 تو�ئــــــم! ثمانيني كندي يتعلرّ

وه�  الثالثاء،  اأطفال  ت�شعة  مايل  من  امراأة  اأجنبت 

رحمها  داخل  الأطباء  ر�شده  مما  مب�ل�دين  اأكب  عدد 

املزدحم، لتن�شم اإىل جمم�عة نادرة من الن�شاء و�شعن 

عاًما(   25( �شي�شيه  حليمة  حمل  وفّجر  ت�شعة.  ت�ائم 

اأفريقيا،  بغرب  ال�اقعة  الدولة  يف  الذه�ل  من  حالة 

وجذب انتباه زعمائها. وعندما قال الأطباء يف مار�ص اإن 

�شة، نقلتها ال�شلطات  �شي�شيه بحاجة اإىل رعاية متخ�شّ

جً�ا اإىل املغرب، حيث و�شعت م�اليدها.

يف  �شيبي  فانتا  مايل  يف  ال�شحة  وزيرة  وقالت 

بيان: »امل�اليد اجلدد )خم�ص اإناث واأربعة ذك�ر( والأم 

بخري«.

وكان من املت�قع اأن تلد �شي�شيه �شبعة اأطفال، وفًقا 

للفح�ص بامل�جات ف�ق ال�ش�تية الذي اأجري يف املغرب 

وو�شعت  الأجنة.  من  اثنني  ير�شد  مل  والذي  ومايل، 

�شي�شيه كل م�اليدها خالل عملية قي�شرية.

بكندا،  األبتا  لل�شعر والتجميل يف  كلية  ثمانيني  ق�شد رجل 

يف  درو�ص  على  احل�ش�ل  يف  رغبته  عن  ملديرتها  معرًبا  اأخرًيا، 

كيفية ا�شتخدام جهاز جتعيد ال�شعر واملاكياج، من اأجل م�شاعدة 

زوجته التي مل تعد قادرة على القيام بذلك مفردها. ووفًقا مل�قع 

يف  وت�شتمر  ب�شرها  تفقد  زوجته  بداأت  الكندي،  ني�ز«  »غ�ود 

ت�شبيب حروق لنف�شها يف كل مرة ت�شتخدم جهاز التجعيد، ولذلك 

درو�ًشا  اإعطاوؤه  مت  مل�شاعدتها.  الن�شائح  بع�ص  عن  يبحث  كان 

كلية  يف  ال�شعر،  جتعيد  جهاز  ت�شغيل  كيفية  يف  عار�شة  على 

ا ن�شائح يف كيفية تطبيق  دملار لل�شعر والتجميل، وقد طلب اأي�شً

مدر�شة  مدير  وقالت  »اجلميلتني«.  زوجته  عيني  على  امل�شكارا 

التجميل هانا كاري: »لقد تاأثر طاقمي وطالبي برغبته ال�شادقة 

ال�ش�ر  لقد �شحب  التي جتاوزت 50 عاًما،  يف م�شاعدة زوجته 

من حمفظته بحب، واأظهر للجميع �ش�رها، وتفاخر مبدى جمالها 

وم�هبتها، م��شًحا لنا: طاملا كان مظهرها م�شدر فخر لها، ولأنه 

مهم جًدا بالن�شبة لها، فه� مهم جًدا بالن�شبة يل«.

ك�ضفت الإعالمية امل�ضرية ريهام �ضعيد اأن اإعالن مر�ضها مل يكن ا�ضتعطاًفا للجمهور بعد تعّر�ضها لالإيقاف، مو�ضحة اأن الإيقاف 

جاء بعد مر�ضها ب�ضتة اأ�ضهر. واأ�ضافت �ضعيد، اأم�س الأربعاء، يف مقابلة مع برنامج »�ضيخ احلارة واجلريئة« املذاع عرب ف�ضائية 

»القاهرة والنا�س«: »ده مكان�س مر�س مميت، وُقلت ممكن مرجع�س، �ضيلت مناخريي 3 مرات يف �ضهر«.

واأ�ضارت اإىل اأنها مل تكن يف مر�س عادي، ولكنها كانت يف »حالة موت«، اإذ اأزالت اأنفها كامالً مبا يف ذلك »العظام والغ�ضاريف«.

»�ل�شحة«: 1450 �إ�شابة جديدة

 بـ »كورونا« وتعايف 1034 حالة

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

عددها 16324 ي�م اأم�ص اأظهرت ت�شجيل 1450 

حالة قائمة جديدة، منها 528 حالة لعمالة وافدة، 

و19  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالت  و903 

حالة قادمة من اخلارج، كما تعافت 1034 حالة 

املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية، 

حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ   .170886 اإىل 

العناية 101 حالة، واحلالت التي يتطلب و�شعها 

اأن  حني  يف  حالت،   204 العالج  تلقي  ال�شحي 

11679 حالة و�شعها م�شتقر من العدد الإجمايل 

للحالت القائمة الذي بلغ 11780 حالة قائمة.
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ميناء الزبارة تحّول لمركز مؤثر في المنطقة بفضل التسهيالت الكبيرة 

 شوريون: استراتيجية الشيخ محمد بن خليفة الكبير 
مكنت الزبارة من السيطرة على التجارة العابرة بالخليج

محرر الشؤون المحلية  «

أك��د ش��وريون أن الزب��ارة تحولت 
إل��ى مركز إقليمي تج��اري بارز إبان 
حكم الدولة الخليفية لها، وأرجعوا 
الفضل ف��ي ذلك إلى رؤية الش��يخ 
محمد بن خليفة الكبير التطويرية؛ 
حيث حول الزب��ارة إلى مركز تجاري 
هام، بفتحها أم��ام العمل التجاري 
بجمي��ع أنواع��ه م��ن دون ف��رض 
أي رس��وم عل��ى التج��ارة الداخلية 

والخارجية.
وقال��وا »إن تحول أي ميناء ناش��ئ 
إلى ميناء مؤثر في المنطقة يحتاج 
إلى عق��ود من الزمن وتس��هيالت 
كبيرة لجذب الحركة التجارية إليه، 
إال أن الشيخ محمد بن خليفة الكبير 
تمكن من تحقي��ق هذا الهدف في 
فت��رة وجيزة من خ��الل توفير بنية 

تحتية متينة«.
من جهته، قال عضو اللجنة المالية 
بمجل��س  االقتصادي��ة  والش��ؤون 
»إن  المناع��ي:  دروي��ش  الش��ورى 
تطوير التنافسية هدف إستراتيجي 
الحكوم��ات  جمي��ع  إلي��ه  تس��عى 
لتحقي��ق اقتصاد قوي، وهذه كانت 
رؤية الشيخ محمد بن خليفة الكبير 
مؤس��س الزب��ارة، رؤي��ة تطويرية 
لمستقبل مشرق، حيث حول الزبارة 
إلى مركز تجاري هام وذلك بفتحها 
أم��ام العمل التجاري بجميع أنواعه 
م��ن دون ف��رض أي رس��وم عل��ى 

التجارة الداخلية والخارجية«.  
وأضاف: »قدمت الدولة الخليفية في 
مجموعة من التسهيالت المختلفة 
لتجار الخليج وغيرهم، وكان الهدف 
منها اس��تقطاب المزيد من التجار 

والمس��تثمرين؛ حي��ث تعرف هذه 
السياسة االقتصادية اآلن بالتجارة 
الح��رة، وبالفع��ل تمكن��ت الزبارة 
من االس��تحواذ على قسم كبير من 
التجارة البينية بي��ن موانئ الخليج 
لعقود طويلة وذلك نتيجة سياسة 
التجارة الحرة التى ش��ملت مختلف 
موانئ ش��به جزيرة قطر مع الحكم 

الخليفي لها«.
وتط��رق المناعي إلى العوامل التي 
أدت إل��ى ازدهار الزب��ارة اقتصاديًا 
وثقافيًا ومنه��ا موقعها الجغرافي؛ 
حيث تق��ع ف��ي مواجه��ة البحرين 
الت��ي تعد م��ن أغنى بق��اع الخليج 
في مغاص��ات اللؤلؤ باإلضافة إلى 

األهمية السياسية.
بينم��ا قال رئي��س لجنة الش��ؤون 
الخارجي��ة والدف��اع واألمن الوطني 
بمجل��س الش��ورى يوس��ف الغتم: 
»إن الزبارة في عهد الش��يخ محمد 
بن خليفة الكبير ازدهرت وأصبحت 

مركزًا تجاريًا مميزًا بالمنطقة«.
وأض��اف: »بفض��ل جه��ود الش��يخ 
محمد بن خليف��ة الكبير في تحرير 
التج��ارة وع��دم ف��رض الضرائ��ب 
والرس��وم، ت��م اس��تقطاب العديد 
من التجار م��ن دول الخليج وغيرها 
وس��اهم ذلك في زيادة االس��تيراد 
ال��ذي كان له دور كبير في انتعاش 
االقتصاد، مما دفع الدولة إلى فتح 
مسار جديد إلعادة تصدير الفائض 
من الس��لع والبضائع إلى األس��واق 

المجاورة«. 
واستشهد الغتم بما قاله مانستي 
وجون��ز في تقريرهم��ا الصادر عام 
1790م عن التجارة في بالد العرب، 
حيث أك��دا أن »ازدهار ميناء الزبارة 

وانتعاش التجارة فيه كان بس��بب 
اتب��اع آل خليف��ة سياس��ة التجارة 
الح��رة«، وق��ال: »إن ه��ذا التقرير 
يثب��ت أن تطبيق سياس��ة التجارة 
الح��رة جعل من الزبارة أول منطقة 

تجارية حرة في الخليج العربي«.
وأشار إلى أن رؤية الشيخ محمد بن 
خليفة الكبير للمستقبل االقتصادي 
للزبارة كانت نظرة ذات أفق واس��ع 
س��اهمت بش��كل كبير في االنفتاح 
الزبارة،  الذي ش��هدته  االقتصادي 
كما س��اهمت في تطوير االقتصاد 
وربط��ه باقتص��اد المنطق��ة، مما 
جع��ل الزب��ارة مقص��د التج��ار من 

شتى البقاع.
وأوض��ح الغت��م أن م��ا تحق��ق من 
السياس��ات االقتصادي��ة الحصيفة 
أسهم  األموال  رؤوس  واس��تقطاب 
ف��ي ازده��ار المس��توى االجتماعي 

والحياة العامة بالزبارة.
من جانبه قال عضو الش��ورى حمد 
النعيمي: »إن فكرة مؤسس الزبارة 
الش��يخ محم��د ب��ن خليف��ة الكبير 

بتحوي��ل مين��اء الزبارة إل��ى ميناء 
إقليمي بإلغاء الضرائب والرس��وم 
أمر س��بق ب��ه زمان��ه، وه��ي ذات 
الفك��رة التي تقوم عليه��ا التجارة 
العالمية التي نتحدث عنها اليوم«.
وتاب��ع: »ف��ي تل��ك الفت��رة كانت 
التج��ارة بين الهن��د والبصرة وبين 
األخي��رة  بريطاني��ا بحك��م وج��ود 
في المنطق��ة، وكان��ت الزبارة في 
المنتصف بينهم، وساعد ذلك على 

انتعاش التجارة بالمنطقة«.
إلغ��اء  ق��رار  أن  النعيم��ي  وبي��ن 
الضرائب ساهم في تحويل الزبارة 
إل��ى مرك��ز تج��اري هام وغن��ي، إذ 
فتح المج��ال أمام العم��ل التجاري 
بش��تى أنواع��ه وه��و م��ا انعكس 
على الحي��اة االجتماعي��ة، مبينًا أن 
االحتالل الفارس��ي للبصرة أدى إلى 
هج��رة رؤوس األموال إل��ى الزبارة 
لم��ا تتمتع ب��ه من عوام��ل جذب 

مختلفة.  
وق��ال: »قدم��ت الدول��ة الخليفية 
مجموعة من التسهيالت المختلفة 

لتج��ار الخليج وغيره��م، مما جعل 
ف��ي  اقتصادي��ة  أهمي��ة  للزب��ارة 
المنطق��ة وصنع س��معة لمينائها 
الذي غ��دا مقصدًا للحركة المالحية 
في المنقطة، حيث يؤكد المؤرخون 
أن الزب��ارة كان��ت في ذل��ك الوقت 
قاع��دة أكب��ر م��ن القطي��ف وأكثر 
كان  1790م  ع��ام  وف��ي  أهمي��ة، 
التجار األجانب يلقون فيها الحماية 
الكاملة، ولم تكن بها أيضًا عوائد 

جمركية«.
وقال الخبير المحاسبي د. عبدالحكيم 
س��الم العاثم »إن الشيخ محمد بن 
خليفة الكبير اتصف بفكر اقتصادي 
راٍق لم يكن ألحد في ذاك العصر أن 
ينتهجه، خاصة مع بناء دولة حديثة 
تح��اول أن تجعل له��ا موقعًا على 
خارطة التج��ارة العالمية، وتنافس 
أحد أهم الموانئ في المنطقة وهو 
ميناء البصرة بقوته المستمدة من 
حضارة عريقة وسوق قوية ارتكزت 
عليها التجارة البينية لعقود، وعرف 
مين��اُء البصرة بأن��ه محطة تجارية 

بين ش��رق ش��به الجزي��رة العربية 
والهند«.

وأوضح العاث��م أن أي ميناء أو دولة 
ناش��ئة س��تحاول إيجاد موطئ قدم 
له��ا ف��ي الس��وق العالم��ي، لك��ن 
ذلك األمر قد يحت��اج إلى عقود من 
اإلجراءات والقرارات التي تسهم في 
تعزي��ز مكانتها بي��ن موانئ ومدن 
لها باع طويل في التجارة التحويلية، 
خاص��ة وأن الزب��ارة والبحرين كانتا 
العابرة  للس��فن  لوجس��تيًا  مرك��زًا 
من ش��رق آس��يا إلى مين��اء البصرة، 
وكان��ت تف��رض الرس��وم على تلك 
االستراحة والعبور على أي سفن في 
كاف��ة الموانئ، لكن الش��يخ محمد 
ب��ن خليفة الكبير، وف��ر عدة عوامل 
لكي يح��ول الزبارة م��ن ميناء عبور 
واس��تراحة إلى ميناء اس��تيراد، مما 
ش��جع التجار على أن تك��ون الزبارة 
محطته��م األفض��ل، حي��ث تحولت 
التجارة اإلقليمية في الخليج العربي 
من الموان��ئ المختلفة على ضفتي 

الخليج العربي إلى الزبارة.

يوسف الغتم درويش المناعي د.عبدالحكيم العاثمحمد النعيمي

»أمانة العاصمة«: 2.4 مليون دينار 
لمشروع تنمية المدن والقرى

ياسمينا صالح «

قال رئي��س لجنة الخدم��ات والمرافق العام��ة محمد الهندي 
في مجلس أمانة العاصمة األس��بوعي عبر منصة »زووم« إنه 
منذ ص��دور توجيهات جالل��ة الملك المفدى حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة حول مش��روع تنمية المدن والق��رى وترميم عوازل 
األمط��ار، أولى مجل��س أمان��ة العاصمة والمجال��س البلدية 
أهمي��ة كبيرة بمش��روع تنمية الم��دن والقرى وال��ذي يعتبر 
مش��روعًا وطنيًا يستهدف مساعدة المواطنين من ذوي الدخل 
المحدود لتحس��ين وضعية مساكنهم المتالك مقومات الحياة 
الكريمة وتوفير الس��كن المالئم للعيش. وأش��ار إلى أن وزارة 
األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي رصدت 
ميزاني��ة تبلغ 2.4 مليون دينار لمش��روع تنمية المدن والقرى 
موزعة عل��ى المجالس البلدية في محافظ��ات المملكة، حيث 
تكون حصيلة كل مجلس بل��دي ما يقارب 600 ألف دينار، وأن 
الميزانية المرصودة لكل مجل��س تغطي لترميم ما يقارب�60 
منزاًل في العام الواحد على أال تتجاوز الكلفة اإلجمالية للخدمة 

المقدمة لترميم المنزل الواحد مبلغ 10.00 دينار.
وأوض��ح أن قائمة الترميم في عام 2020 بلغ مجموع الطلبات 
فيه��ا 163 طلبًا، وأولوي��ات المجلس بلغ��ت 51 طلبًا، وكانت 
الطلب��ات المنجزة من القائم��ة 49 طلبًا، والطلب��ات المرحلة 
م��ن قائمة عام 2020 إلى قائمة 2021 طلبًا واحدًا، والطلبات 
التي تم إلغاؤها طل��ب واحد، ومجموع الطلبات المتبقية بعد 
إنج��از قائم��ة 2020 114 طلبًا، وقائمة ع��وازل األمطار لعام 
2020 68 طلبًا، والطلبات التي تم تنفيذها 39، والطلبات قيد 
التدقي��ق 26، والطلب��ات التي ال تنطبق عليها االش��تراطات 3 

طلبات فقط.

 251.4 مليون دينار قيمة 
العمليات عبر نقاط البيع بمارس

ارتفعت قيم��ة عمليات نقاط البيع من خ��الل بطاقات االئتمان 
وبطاق��ات الخصم خالل مارس الماضي إل��ى 251.4 مليون دينار 
بزيادة 34.8% مقارنة بذات الفترة من 2020، حيث سجلت حينها 
186.5 مليون دينار، فيما ش��كلت علميات الدفع الالتالمس��ية ما 

نسبته 37.2% من إجمالي عمليات نقاط البيع.
ووفق��ًا لبيانات رس��مية صادرة ع��ن مصرف البحري��ن المركزي، 
بلغ ع��دد عمليات البيع خالل مارس الماض��ي 9.6 ماليين عملية 
مقارنة مع 6 ماليين عملية في مارس 2020، أي بزيادة نس��بتها 
60.3%، فيما شكلت عمليات الدفع الالتالمسية ما نسبته %61.7 
م��ن إجمالي عدد العمليات. وجاء قط��اع الخدمات الحكومية في 
المرتب��ة األولى من حيث قيمة العمليات المس��جلة خالل مارس 
الماض��ي، حيث بلغ��ت 96.9 مليون دينار بنمو بل��غ 12.1% على 
أس��اس ش��هري، في حين جاء قطاع الس��وبرماركت ثانيًا ب�25.9 

مليون دينار وبزيادة 21.4% مقارنة مع فبراير الماضي.
وحل قطاع الخدمات الصحية ف��ي المركز الثالث، من حيث قيمة 
العمليات المس��جلة حي��ث بلغت 14.9 مليون دين��ار، تاله قطاع 
المطاعم ب�14.3 مليون دينار، وأخيرا محالت المجوهرات ب�13.6 
ملي��ون دين��ار. م��ن جانب آخر، ش��كل ع��دد التحوي��الت المالية 
اإللكترونية عبر فوري + ما نس��بته 87% من إجمالي التحويالت، 
فيما ش��كلت التحويالت عبر خدمة »فوري« ما نسبته 7%، وأخيرًا 

خدمة فواتير التي استحوذت على ما نسبته %6.

يشكلون 44٪ من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح

نصف مليون شخص أخذوا جرعتي التطعيم ضد 
»كورونا« وأكملوا أسبوعين بعد الثانية

كش��فت وزارة الصح��ة أن نصف مليون ش��خص 
أخ��ذوا جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
)كوفيد�19( وأكملوا فترة أس��بوعين بعد الجرعة 
الثانية، ما يش��كل 44% من الس��كان المؤهلين 
للتطعيم. وأكدت أن هذا العدد من المتطعمين 
يعكس حجم الوعي والمسؤولية لدى المواطنين 
والمقيمي��ن بأهمي��ة التطعي��م ودوره في دعم 
الجه��ود الوطني��ة للتص��دي لفي��روس كورون��ا 
)كوفيد�19(، كما أنه يؤكد االس��تجابة والتفاعل 
اإليجاب��ي مع الحملة الوطنية للتطعيم وأهدافها 

في تحصين المجتمع وحفظ سالمة الجميع.
وأش��ارت وزارة الصح��ة إل��ى أن الخط��ة الوطنية 

للتطعي��م تس��تهدف تطعيم أكبر ش��ريحة من 
المؤهلي��ن للتطعي��م به��دف رف��ع االس��تجابة 
المناعية لمواجهة الفيروس لدى أفراد المجتمع 

لحماية صحة وسالمة أفراده.
وأكدت الوزارة على فاعلية التطعيمات المتوفرة 
ف��ي المملك��ة بأنواعه��ا المختلف��ة، مؤكدة أن 
عملي��ة التحصين في غاية األهمية كون المناعة 
المجتمعية المكتس��بة تس��هم في تقليل نسب 
انتقال الع��دوى وبالتالي القضاء على الفيروس، 
مش��يرة إلى أن نس��بة فاعلية التطعيمات كبيرة 
ف��ي تخفيف األع��راض عند اإلصاب��ة بالفيروس، 
وتقليل نس��بة نق��ل الفيروس لآلخري��ن مقارنة 

بغير المتطعمين.
وأش��ادت وزارة الصح��ة باالس��تجابة والتفاع��ل 
المس��ؤول مع الحملة الوطني��ة للتطعيم، لدعم 
الجه��ود الهادفة للحد من انتش��ار الجائحة بين 
المواطني��ن والمقيمي��ن ف��ي مملك��ة البحرين 
لتأمي��ن  الجماعي��ة  المناع��ة  إل��ى  والوص��ول 
س��المتهم. وأك��دت اس��تمرار الحمل��ة الوطنية 
للتطعي��م عب��ر المراكز الت��ي ت��م توفيرها في 
مختل��ف محافظات البحرين، داعي��ة إلى المبادرة 
بالتس��جيل ألخ��ذ التطعي��م، من خ��الل الموقع 
healthalert. اإللكترون��ي التابع لوزارة الصح��ة

gov.bh أو من خالل تطبيق »مجتمع واعي«.

 محمد بن عبداهلل: ارتفاع إصابات 
»كورونا« بشكل كبير لمن دون 18 عامًا

األعل��ى  المجل��س  رئي��س  أك��د 
للصح��ة رئي��س الفري��ق الوطني 
الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
طبي��ب  الفري��ق  )كوفي��د�19( 
آل  عب��داهلل  ب��ن  محم��د  الش��يخ 
خليف��ة، ارتف��اع إصاب��ات كورونا 
)كوفيد�19( بش��كل كبير لدى فئة 
األطفال والناشئة دون سن ال� 18 
عامًا ف��ي اآلونة األخي��رة والتي ال 
تتلقى التطعيم حت��ى اآلن، داعيًا 
إلى مضاعفة االهتم��ام والرعاية 
بكافة أفراد األس��رة، حيث إنه من 
واج��ب كافة أف��راد األس��رة اتخاذ 
اإلج��راءات الالزم��ة لحماي��ة هذه 

الفئة وإبعادها عن المخاطر.
وشدد على ضرورة عدم االستهتار 
والتهاون ف��ي تطبي��ق اإلجراءات 
االحترازي��ة والتعليم��ات الصادرة 
م��ن الجهات الرس��مية المختصة 
الفي��روس،  انتش��ار  م��ن  للح��د 
لمواجه��ة االرتفاع المس��تمر في 
والوفيات  القائم��ة  الحاالت  أعداد 
والح��االت القائمة تح��ت العناية 

خالل اآلونة األخيرة.
وأكد أن ه��ذه الزيادة تس��توجب 
م��ن الجمي��ع مضاعف��ة الجه��ود 
والمواصل��ة بح��ذر وااللتزام خالل 
المرحلة الحالية، حيث أّن استمرار 
البعض في التهاون قد يؤدي إلى 

نتائ��ج غي��ر محمودة عل��ى صحة 
المجتمع.

وأوض��ح رئي��س المجل��س األعلى 
الوطن��ي  الفري��ق  أّن  للصح��ة 
الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
)كوفيد�19( يح��رص على مواكبة 
المحلي��ة  المس��تجدات  كاف��ة 
والدولي��ة، إذ إن كاف��ة الق��رارات 
م��ع  التعام��ل  بش��أن  المتخ��ذة 
مراجعتها  تت��م  الفيروس  مراحل 
بشكل دوري حس��ب المستجدات، 
ويت��م بن��اًء عليه��ا اتخ��اذ القرار 
ال��ذي يص��ب في مصلح��ة الوطن 
والمواط��ن والمقيم، ول��ن نتردد 
المناس��بة  الق��رارات  اتخ��اذ  ف��ي 
وكافة اإلج��راءات الكفيلة بحماية 
صحة المجتمع التي تمثل أولوية 

قصوى.
وأش��ار الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
الوع��ي  أهمي��ة  إل��ى  خليف��ة  آل 
االلت��زام  بمواصل��ة  المجتمع��ي 
االحترازي��ة  اإلج��راءات  بكاف��ة 
والتدابير الوقائية وتكاتف الجميع 
من أج��ل القضاء عل��ى الفيروس، 
اختص��ار  اس��تمرار  وض��رورة 
الواحدة  التجمع��ات على األس��رة 
االجتماعي  والمحي��ط  المنزل  في 
المعت��اد والمحدود،  النط��اق  في 
واألماكن الخارجية المفتوحة بدل 

المغلقة.
األعل��ى  المجل��س  رئي��س  وأك��د 
الطبي��ة  الك��وادر  أّن  للصح��ة، 
والمس��اندة الت��ي قام��ت بجهود 
وطنية جب��ارة على مدار عام كامل 
تس��تحق من الجميع أن يقدر حجم 
الجهود والتضحيات التي يقومون 
به��ا، عبر تخفي��ف الضغط الكبير 
الحاصل على الطواقم الطبية من 
خ��الل الح��رص المجتمع��ي على 
تطبي��ق كافة اإلج��راءات الوقائية 

الموصى بها.
أطلق��ت  البحري��ن  أن  وأوض��ح 
الحمل��ة الوطني��ة للتطعيم، ألخذ 
التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
التطعيمات  ضم��ن  )كوفي��د�19( 
المعتم��دة في المملكة والتي تم 
التأكد من مأمونيتها وفعاليتها.

ولف��ت إل��ى أن الحملة مس��تمرة 
وتشهد إقبااًل واسعًا، داعيًا الجميع 
إلى المب��ادرة في التس��جيل ألخذ 
التطعي��م وعدم االنتظار والتردد، 
الوطني��ة  المصلح��ة  إن  حي��ث 
تقتض��ي س��رعة المب��ادرة بأخذ 
التطعيم للمس��اهمة في تشكيل 
المنش��ودة  المجتمعية  المناع��ة 
وتس��ريع عودة الحياة العامة إلى 
المنش��ود  الهدف  طبيعتها وه��و 

من الجميع.

عل��ى جمي��ع  يج��ب  بأن��ه  ون��وه 
التطعي��م  عل��ى  الحاصلي��ن 
االلت��زام  ف��ي  بح��ذر  المواصل��ة 
حماي��ًة  االحترازي��ة  باإلج��راءات 
والمحي��ط  وأس��رهم  ألنفس��هم 
المجتمع��ي، وعل��ى كل ف��رد، في 
المجتمع، واالس��تمرار في االلتزام 
بكاف��ة التعليم��ات الص��ادرة من 
الجه��ات المعني��ة خصوصًا خالل 
فترة العش��ر األواخ��ر وعيد الفطر 
السعيد، للمحافظة على المعدالت 
اآلمنة بما يؤدي إلى محاصرة هذه 

الجائحة.
االلت��زام  أهمي��ة،  عل��ى  وش��دد 
االجتماع��ي  التباع��د  بمعايي��ر 
جمي��ع  ف��ي  الكمام��ات  وارت��داء 
األوقات بما في ذلك داخل المنزل 
الواح��د عندما تقتض��ي الضرورة 
ف��ي التعام��ل م��ع كبار الس��ن أو 

المرضى في نطاق األسرة.

 الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

استمرار البعض في التهاون قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة على الصحة

لن نتردد في اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بحماية صحة المجتمع
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همسات

من مستشفى »الرحمة«.. الدواء يصلك إلى البيت
كانوا يجلس��ون متباعدين أم��ام نافذة اس��تالم األدوية بعيادة 
أمراض القلب، بالمستش��فى العس��كري، ولكن لم تمِض عش��ر 

دقائق حتى استلم الجميع أدويتهم بهدوء وسرعة ولطف.
الموظف��ة من وراء الناف��ذة كانت تدقق ف��ي الوصفات واألدوية 
واح��دًا واحدًا، وبلطف ش��ديد تق��ول:« بإمكانك��م الحصول على 
األدوي��ة وأنت��م ف��ي بيوتكم، من دون تجش��م متاع��ب المجيء 

واالنتظار، يكفي إرسال البيانات على الواتساب فقط«..
لخصت تلك الكلمات رؤية في التنظيم، وحسن التصرف، واحترام 
المري��ض ووقت��ه. ولم يكن ذل��ك بغريب عن هذا المستش��فى 
»مفخ��رة البحرين الصحية«. ففي كل مرة أجدني في هذا الفضاء 
العامر بالكفاءات العالية، وباإلدارة الرفيعة، وبحس��ن المعاملة، 
أكتش��ف مس��توًى متقدمًا م��ن التعامل الحض��اري الذي يلخص 
بع��ض أهم فضائل البحرين وأهله��ا. إذ ال يمكن أن يتوافر مثل 
هذا المستوى من التنظيم، وهذه الدرجة من اللطف، إال في سياق 
حض��اري تقوده نظ��رة إنس��انية للخلق، بغض النظ��ر عن اللون 
والجنس��ية، فالجميع سواء داخل فضاء الرحمة الذي ال يشقى فيه 
المري��ض وال يحزن. بما ينقله من القلق الذي ينتاب الناس عادة 
عند زيارة المستشفيات، إلى الطمأنينة والراحة، في سياق ثقافة 
ه��ذا المعلم الحضاري وقيادته الرفيعة، ولذلك ال أجد أفضل من 

أن نطلق عليه مسمى: »مستشفى الرحمة«.
لقد جرى تس��خير كل ه��ذا الجهد واإلمكانيات لخدمة اإلنس��ان، 
كأفض��ل ما تكون الخدمة، وكأفضل ما تكون الرعاية، من أناس 
يجاهدون ويجتهدون لياًل نهارًا في خدمة المريض وتوفير أقصى 
درج��ات الرعاية وأفض��ل أنواع العالج، ولذلك يح��ق لكل مواطن 
أن يفخ��ر به، ضم��ن المفاخ��ر العديدة األخرى. وتأتي اإلش��ادة 
هن��ا في موضعها، ووجوب الش��كر على وج��ه الحقيقة والصدق، 

خاصة عند مقارنة المس��تويات المتراجعة من الخدمات الصحية 
الممول��ة من الدولة ف��ي العديد من الدول المتقدمة نفس��ها، 
ف��ي حين تلتزم المملكة بج��ودة الخدمات الصحية التي تقدمها 
للمواط��ن والمقيم، وه��ي بالرغم من كاف��ة التحديات تظل من 
أفضل الخدمات التي يمكن أن يقدمها المرفق الصحي الحكومي، 
انس��جامًا مع التوجهات والبرامج الحكومية المتتالية، وتجس��يدًا 
للح��ق في الحصول على الرعاية الصحية للجميع بإنصاف، وفرض 
رقاب��ة على حقوق المرضى، وضمان المس��اواة ف��ي تقديم هذه 
الخدمات، وخاصة للفئات األكثر احتياجًا لها، مثل األطفال وكبار 
السن وذوي االحتياجات الخاصة. فكل  الشكر والتقدير واالمتنان 

للقائمين على هذا المرفق الصحي المتميز. 

* همس:

كلَّ صباٍح أعود طفاًل،
يحمل كراريس النشيد،

يقِطف شقائَق النعمان عند الغدير،
يركض بين السنابل الذهبية،
ُيوِقُظ الحلَم في خيال الغربة.

كل يوم تولد في عينيه العصافير،
لتحط على نوافِذ المدينة العتيقة،

تغني قصائدها وترسل الذكرى،
في ماء المساء.

وبائع الورد يغني:
ال خوف من المنفى

مادام الوطن في القلب.

 قراءة في الرسالة الملكية.. 
دعوة بحرينية لمواجهة خطابات الكراهية

ش��كلت رس��ائل وخطابات جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
عل��ى الدوام، خارط��ة طريق واضحة تض��ع النقاط عل��ى الحروف؛ 
تس��تذكر الماضي وتقرأ الواقع وتستشرف المستقبل، دون إغفال 
لتأكي��د رس��الة البحرين اإلنس��انية المرتكزة عل��ى ثوابت وطنية 

راسخة الهوية والجذور.
وف��ي رس��الة جاللته لمناس��بة الي��وم العالمي لحري��ة الصحافة، 
أعاد جاللته التأكي��د على الفخر الكبير بتاري��خ الصحافة الوطنية 
الح��رة المس��تقلة واإلعالم الوطني المس��ؤول، وم��ا تميز به من 
مهنية وموضوعية ومساهمته في مسيرة البناء ارتكازًا على الوالء 

والوطنية ومصلحة الوطن والمواطن أواًل وأخيرًا..   
الرس��الة الملكية الثانية تتمثل في تأكي��د جاللة الملك المفدى 
على الضمانات الدس��تورية والقانونية لحماية حقوق الصحافيين 
واإلعالميين في التعبير عن آرائهم بأمان واس��تقاللية، مع مراعاة 
احترام حقوق اآلخرين وسمعتهم،  وحماية األمن القومي والصحة 

واآلداب العامة وبما يتوافق مع العهود الدولية.  
أما اإلش��ادة الملكية الس��امية بالدور الذي تقوم به وزارة اإلعالم 
وجميع منس��وبيها وعلى كافة منصاتها، التقليدية واإللكترونية، 
فه��ي تأكيد على أهمي��ة اإلعالم الوطن��ي وما يقوم ب��ه من دور 
حيوي في التعريف بالمنج��زات الوطنية والدفاع عن قيم المجتمع 
ومصالحه وأمن وس��المة أفراده، إلى جان��ب تعزيز قيم التعايش 

االجتماعي بين جميع مكوناته. 
وكعادته جاللته دائمًا؛ حيث تلمس احتياجات المجتمع والحرص 
عل��ى تعزي��ز بناء منظومة تش��ريعية قوية مس��تندة إل��ى ميثاق 
العم��ل الوطني والدس��تور؛ جاءت الرس��الة الملكية للس��لطتين 
التنفيذية والتش��ريعية واضحة المعال��م بالخروج بقانون عصري 
ومتط��ور للصحافة يلبي تطلعات األس��رة اإلعالمية ويس��اهم في 

تعزيز الحريات ويحقق المصلحة الوطنية في مجتمع تس��وده قيم 
العدالة والمس��اواة وتكافؤ الفرص بين جميع مكوناته، ويواكب 

اإلنجازات الوطنية في التحول الرقمي.
وألن رس��الة البحرين رس��الة إنس��انية؛ فقد جاء التوجيه الملكي 
الس��امي إلعداد مش��روع قانون جدي��د وش��امل لمكافحة خطاب 
الكراهية والتطرف وازدراء األديان، مس��اهمة بحرينية جديدة في 
نش��ر قيم االعتدال والتس��امح وثقافة الس��الم والحوار بين جميع 
األدي��ان والثقاف��ات والحض��ارات، والتص��دي لألفكار المتش��ددة 
المغذي��ة للفتن والعنف واإلرهاب، لتك��ون بذلك مملكة البحرين 
في الري��ادة، كعادته��ا، ومتكئة عل��ى أرث طويل م��ن التعايش 

اإلنساني الفريد بين جميع مكونات المجتمع.
وأخي��رًا.. فق��د كان لدعوة جاللة الملك المف��دى للمجتمع الدولي 
إلق��رار اتفاقي��ة تجريم خطاب��ات الكراهي��ة الديني��ة والطائفية 
والعنصري��ة، تأكي��د آخ��ر لحرص جاللت��ه على أهمي��ة التعايش 
الس��لمي العالمي وإعالء رسالة اإلنسانية جمعاء، وبما يتوافق مع 
مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس��ان وتعاليم اإلس��الم والقيم 

اإلنسانية.   
* إضاءة..

»س��تبقى مملكة البحرين منارة لإلب��داع والمعرفة، ومثااًل عالميًا 
في التس��امح والتعايش اإلنس��اني والحضاري بفضل منظومتها 
الدس��تورية والقانونية المتطورة، وإسهامات روادها األوائل )...(، 
وتواصل إبداعات ش��بابها، وعطاءات نس��ائها إلى جانب رجاالتها 
في مجاالت العمل الصحافي واإلعالمي وش��تى الميادين التنموية 
والتطوعية«. »من رسالة جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه«.

 صحافتنا في عيون
جاللة الملك المفدى

رس��الة حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، بمناس��بة اليوم 
العالمي لحري��ة الصحافة والتي أكد جاللت��ه من خاللها على 
»الحرص على توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية 
حق��وق الصحفيين واإلعالميين ف��ي التعبير عن آرائهم بأمان 
واستقاللية، وحرياتهم في التماس مختلف ضروب المعلومات 
واألفكار وتلقيها ونقلها بال حدود، باعتبارها من أهم الحقوق 
المصونة في مجتمعن��ا الديمقراطي« وفر جاللته من خاللها 
أيضًا مث��ااًل للتفريق بين الحرية المس��ؤولة والفوضى، حيث 
ش��رح حفظ��ه اهلل ورعاه أن كل ه��ذا يتم »مع مراع��اة احترام 
حق��وق اآلخرين وس��معتهم، وحماية األم��ن القومي والصحة 
واآلداب العامة، بالتوافق مع العهود الدولية«، وهذا يعني أن 
على الصحفي أن يس��تفيد من حقه في الوصول إلى المعلومة 
والتعبي��ر عن آرائه ومواقفه ب��كل حرية وبكل جرأة ولكن من 
دون تج��اوز القان��ون واألعراف والع��ادات والتقاليد ومن دون 
االعت��داء على حريات اآلخرين وجرحه��م، وأن يضع في اعتباره 
دائم��ًا المصلحة العليا للوطن وللمجتمع. أي أن على الصحفي 
أن يوازن بين األمور؛ فال يقيد نفسه ويوهمها بأنه ال يستطيع 
أن يكتب ما يريد، وال يبس��طها كل البس��ط فيتسبب في أذى 

اآلخرين وأذى المجتمع والوطن.
بتعبي��ر آخر يريد حض��رة صاحب الجاللة المل��ك المفدى من 
الصحفي أن يعمل بجد واجتهاد في خدمة الوطن والمواطنين 
وأن يس��عى إلى الحصول عل��ى المعلومة وقول كلمته بصدق 
والدفاع عن الحق والعدل وكل القيم وأن ينتقد ولكن أن يكون 
في كل ذلك موضوعيًا فال يصير أداة هدم في وقت يسعى فيه 

إلى المشاركة في البناء.
ه��ي إذن الحرية المس��ؤولة التي يوصي به��ا حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه أبن��اءه وبنات��ه 
الصحفيين واإلعالميين، وهي الموضوعية التي يتمنى جاللته 
عل��ى كل المنتمي��ن إل��ى الجس��م الصحفي أن يتصف��وا بها، 
فيس��هموا بذلك ف��ي االرتقاء بالمجتمع ويكون��وا عينه وأذنه 

والمدافعين عنه في كل حين.

مشاعل التنوير..
كان��ت حقيقًة الكلم��ة التي تفضل بها حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه بمناس��بة اليوم العالمي لحرية الصحافة وسامًا ُيعلق 
على صدر كل إعالمي وصحف��ي حين بدأ جاللته بوصف أصحاب 
الكلم��ة المس��ؤولة بأنهم »مش��اعل التنوير والوع��ي واإلبداع 
الفكري«، ه��ذه الكلمات تؤكد مكانة رج��ال الصحافة واإلعالم 
لدى جاللت��ه وما يقدمونه بكل أمانة ومهني��ة للرأي العام من 
رسالة وطنية تضع مصلحة البحرين فوق أي اعتبار بعيدًا عن أية 
مصالح ش��خصية، والمواقف الوطنية تسجل للصحافة البحرينية 
المش��هود لها في الوق��وف وقفة جادة ضد كل م��ا يمس أمنه 

واستقراره وحماية األمن القومي.     
وتأت��ي هذه الرس��الة والكلمة من لدن جالل��ة الملك للصحافة 
ف��ي يومه��ا العالمي في ظ��ل التع��اون البّناء بين الس��لطتين 
التنفيذية والتش��ريعية في مناقش��ة تعدي��الت قانون تنظيم 
الصحافة للخ��روج بقانون عصري متطور يلبي تطلعات الجميع، 
ه��ذا التقدير الكبي��ر من جاللته يحّمل كل إعالمي المس��ؤولية 
الذاتية في وضع الوط��ن نصب عينيه مهما كانت الظروف، وما 
حدث في جائحة كورونا يؤكد بما ال يدع مجااًل للشك على الدور 
اإلعالم��ي باعتباره كما ق��ال جاللة الملك ش��ريكًا فاعاًل ضمن 
فريق البحرين الذي يقوده صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الذي يولي 
الصحاف��ة ورجال اإلعالم المكانة م��ن التقدير لدورهم وما لقاء 

سموه برؤساء تحرير الصحف المحلية إال خير دليل على ذلك.
كم��ا أن جاللة الملك حفظه اهلل ورعاه وانطالقًا من دور وأهمية 
الكلم��ة في تحقيق المنفعة العامة وترس��يخ األمن المجتمعي 
فق��د وج��ه إلى إعداد مش��روع قان��ون جديد وش��امل لمكافحة 
خط��اب الكراهية والتط��رف وازدراء األديان في وس��ائل التعبير 
ع��ن الرأي بجميع صورها وأش��كالها، فهذا المش��روع إذا ما رأى 
الن��ور س��يكون كفياًل بتعزيز ونش��ر قيم التس��امح والوس��طية 
واالعتدال وعدم التطرف في األفكار التي تثير الطائفية والفتنة 
بين األديان والثقافات، كما أنه س��يكون رادعًا لكل من يستغل 
وس��ائل الرأي العام في بث خطابات الكراهية من خالل وسائل 
التواص��ل االجتماعي وبث روح العنف واإلره��اب، وهذا ما عانت 
منه البحرين وال تزال م��ن بعض منحرفي الفكر الذين يتبعون 

جهات خارجية ال تريد الخير لهذا الوطن.

* همسة:
ف��ي يوم الصحافة العالمي واالحتف��اء بالصحفيين واإلعالميين 
الذي��ن قدرهم جاللة الملك حفظه اهلل ورع��اه في كلمته بهذه 
المناس��بة، نرى عيس��ى قاس��م يصدر بيانًا يهدد ويتوعد كتاب 
البحري��ن الوطنيين الذي كانوا والزالوا يدافعون عن هذا الوطن 
بالكلم��ة الصادقة النابعة من الخوف على ترابه ومنجزاته التي 
تحقق��ت في ظل العهد الزاهر لجالل��ة الملك المفدى الذي قال 
في كلمته »س��تبقى مملكة البحرين من��ارة لإلبداع والمعرفة، 

ومثااًل عالميًا في التسامح والتعايش اإلنساني والحضاري«.

دع الخلق للخالق
ف��ي عالم تدنت فيه األخالقيات إلى أس��فل درك، تج��د كثيرًا من 
الناس حولك تبني عالقاتها وفق ش��روط وغايات، أولها المصلحة 
وآخرها المصلحة أيضًا، بغض النظر أيًا كان ش��كلها أو مستواها، 
وهذا ما يقود الناس أحيانا لمعايشة حاالت من الصدمة والذهول، 
وخاصة من دخل أط��وارًا عميقة في عالقات ظنها ذات تكافؤ في 

مستوى النزاهة والصدق واإلخالص. 
نعم، كثير من البشر ُيصدمون بسبب تكشف »هشاشة« العالقات 
بمن حولهم، بعضهم يظنها صادقة إلى درجة ال ُتكسر، فينتهي 
ب��ه المطاف إلى عيش معاناة ذهنية تجعله يفكر بش��أن حقيقة 
كثير من البش��ر، ولماذا هكذا س��لوكات تصدر عن أشخاص بنينا 

عالقتنا معهم على أساس الثقة والمحبة وتمني الخير لهم. 
ه��ذا حال الدنيا؛ ففيها الس��ائر بنوايا صادقة دون اس��تيعاب أن 
وس��ط الحدائ��ق مس��تنقعات، وتحت الزه��ور وحل وطي��ن، وأن 
النفس إمارة بالسوء، وأن العرب حين قالت إن »الخل الوفي« من 
المستحيالت، فإن الصدمة كبيرة والوجع أكبر، فما أشد إيالمًا من 

الصدمة في شخص ظننته يومًا أقرب من أخ. 

عمومًا هذه األمور كلها تؤثر على حياة اإلنسان، وتحرف مساراته 
إل��ى اتجاه��ات مزعجة ذهني��ًا ونفس��يًا، وتحصره ف��ي زاوية من 
الضيق، في حين أن لهذه الحاالت عالجات س��هلة وبسيطة تجعل 
اإلنس��ان يمضي في الحياة س��عيدًا دون أن يرهق ذهنه وباله أو 

يسمح بالماضي أن يمسك بتالبيبه. 
ل��و أدركتم أن جميع األمور صغائر، وأن كثيرًا من صراعات البش��ر 
مبعثها توافه، وأن تتبع ش��ؤون وأمور البش��ر م��رض، والتدقيق 
ف��ي كل الدقائق ه��وس، وأن ترك كل ذلك ه��و ما يحقق للنفس 
صفاءها ولألذهان نقاءها لم��ا همكم أفعال فالن وال أقوال عالن 

وال تصرفات ذاك اإلنسان. 
من المقوالت الجميلة في ش��أن الس��عادة، وفي شأن البحث عن 
الرض��ا الداخل��ي لدى اإلنس��ان مقولة ه��ذا نصه��ا: »إن أردت أن 
تسعد، فال تقف عند كل محطة، ال تجعل من كل موقف معركة، ال 
تدقق على من حولك، ال تفتح ما ُأقفل، ال تداهم النوايا، ال تحرص 
على معرفة كل التفاصي��ل، خذ من الناس ما ظهر لك منهم من 

خير، ال تبحث عن عيب، دع الخلق للخالق ودع الحياة تسير«.
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صدر عن عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة مرســـوم رقـــم )61( 
الهيئـــة  بإنشـــاء   2021 لســـنة 
تتولـــى  للرياضـــة،  العامـــة 
الهيئـــة مباشـــرة الموافقة على 
والهيئـــات  األنديـــة،  إنشـــاء 
الرياضية، وتســـجيلها وقيدها، 
اللعبـــات  اتحـــادات  وتســـجيل 
وتنفيـــذ  واقتـــراح  الرياضيـــة، 
خطـــط ومشـــروعات وبرامـــج 
وخدمـــات الرياضة ، اإلشـــراف 
وتنظيـــم  األنشـــطة  علـــى 
العمـــل فـــي األنديـــة والهيئـــات 
الرياضيـــة، و تقديـــم اإلعانات 
للهيئـــات الخاصـــة العاملـــة في 

الرقابـــة  و  الرياضـــة،  ميـــدان 
اإلدارية والماليـــة على األندية 
والهيئات الرياضيـــة، و الرقابة 
المالية على اتحـــادات اللعبات 
الرياضية في حـــدود اإلعانات 
لهـــا،  الممنوحـــة  الحكوميـــة 
واعتماد طلـــب إجازات التفرغ 

الرياضي.
كمـــا صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد، 
مرســـوم رقم )60( لسنة 2021، 
لمجلـــس  عـــام  أميـــن  بتعييـــن 
التعليـــم العالي، جاء فيه:ُتعَين 
بنـــت  رنـــا  الشـــيخة  الدكتـــورة 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة 
ـــا لمجلـــس التعليـــم  أميًنـــا عامًّ

العالي.

إنشاء الهيئة العامة للرياضة وتحديد اختصاصاتها
ا لـ “التعليم العالي” بمرسوم ملكي... رنا بنت عيسى أميًنا عامًّ

صاحـــب المنامة - بنا البـــالد  عاهـــل  أصـــدر 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة جريًا على عادته الســـنوية 
أمره الســـامي بصرف كســـوة عيد 
الفطـــر المبـــارك، لجميـــع األرامـــل 
واأليتام المسجلين لدى المؤسسة 
اإلنســـانية،  لألعمـــال  الملكيـــة 
وكلـــف جاللته المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية برئاســـة ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــئون الشـــباب رئيـــس مجلس 
أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، أن تتولى مهمة 
اإلشـــراف علـــى صـــرف ومتابعـــة 
هذه المكرمة لجميع المستفيدين.
ســـمو  توجـــه  المناســـبة  وبهـــذه   

الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
بخالص التهانـــي والتبريكات إلى 
جاللة الملك بمناســـبة عيد الفطر 
المبـــارك، داعيـــًا المولـــى عز وجل 
أن يحفـــظ جاللتـــه وينعـــم عليـــه 
وأن  والعافيـــة  الصحـــة  بموفـــور 
يحفـــظ البحريـــن وأهلهـــا من كل 

شر ومكروه.
الدعـــم  وأشـــاد ســـموه بمواصلـــة 
الـــذي  واالهتمـــام األبـــوي الكبيـــر 
الملكيـــة  ألســـر  جاللتـــه  يوليـــه 
وحـــرص جاللته على مشـــاركتهم 
فرحة األعياد، وتوجيهات جاللته 
بالعمل على توفير كافة الخدمات 
والرعايـــات المتميـــزة لألســـر بمـــا 
كريمـــة  حيـــاة  للجميـــع  يضمـــن 

ومستقرة.

جاللة الملك يأمر بصرف كسوة 
عيد الفطر لألرامل واأليتام

ضاحية السيف- المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

16 صفحة - 210 فلوس

المنامة -بنا

كشفت وزارة الصحة أن نصف 
مليون شخص أخذوا جرعتي 
لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم 
كورونا وأكملوا فترة أسبوعين 
بعد الجرعة الثانية، ما يشـــكل 
%44 مـــن الســـكان المؤهليـــن 
هـــذا  بـــأن  مؤكـــدًة  للتطعيـــم، 
العـــدد مـــن المتطعمين يعكس 
والمســـؤولية  الوعـــي  حجـــم 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  لـــدى 
ودوره  التطعيـــم  بأهميـــة 
الوطنيـــة  الجهـــود  دعـــم  فـــي 
كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي 
االســـتجابة  يؤكـــد  أنـــه  كمـــا 
والتفاعل اإليجابي مع الحملة 
وأهدافهـــا  للتطعيـــم  الوطنيـــة 
في تحصيـــن المجتمع وحفظ 
سالمة الجميع.وأشارت وزارة 
الصحة إلى أن الخطة الوطنية 
للتطعيم تستهدف تطعيم أكبر 
شريحة من المؤهلين للتطعيم 

بهدف رفع االستجابة المناعية 
لـــدى  الفيـــروس  لمواجهـــة 
أفـــراد المجتمـــع لحماية صحة 

وسالمة أفراده.

نصف مليون شخص أخذوا جرعتي 
التطعيم المضاد لـ “كورونا”

المنامة - البحرين الوطني

أعلـــن بنك البحرين الوطنـــي عن زيادة 
بنســـبة 1.3 % في صافـــي الربح العائد 
للمســـاهمين، أّي ما ُيعادل 15.6 مليون 
الثالثـــة  األشـــهر  لفتـــرة  وذلـــك  دينـــار، 
المنتهية في 31 مـــارس 2021، مقارنة 

بـ 15.4 مليون دينار في العام 2020.
وُيعـــزى ارتفـــاع صافـــي الربـــح – فـــي 
مســـتويات  انخفـــاض  إلـــى   – معظمـــه 
 ،2021 العـــام  فـــي  المخصصـــات 
حيـــث تضمـــن العـــام 2020 متطلبـــات 
المخصصات االحتياطية؛ نظًرا لتفشي 
جائحة كوفيد19- في العالم أجمع. كما 
تؤكد نتائج العـــام 2021 أن المجموعة 
تتمتع بأســـاس قوي مكنها مـــن التأقلم 
مع تغيرات الســـوق والتـــي ظهرت بعد 

الربع األول من العام الماضي.

15.6 مليون دينار 
أرباح “البحرين 

الوطني” للربع األول
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صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة أمــر ملكــي رقــم )21( لســنة 2021 بفــض دور االنعقــاد الثالث 
من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، جاء فيه:

المادة األولى:
ُيفـــض دور االنعقـــاد الثالـــث من الفصل التشـــريعي الخامس لمجلســـي 
الشورى والنواب اعتبارا من يوم  الثالثاء 29 رمضان 1442هـ الموافق 

11 مايو 2021م.
المادة الثانية: 

ينشر هذا األمر في الجريدة الرسمية.

أمر ملكي بفض دور االنعقاد

)02(

جان كريستوف دوراند فاروق المؤيد

)14(

جاللة الملك )٠٢(

سيطرة على عدد من الجبهاتفتح “الجسر” ينعش السياحةمبادرة استثمارية لمجمع اللؤلؤ
كشف  ممثل من شركة إدامة  «

وليد علي عن مبادرة استثمار 
بمجمع اللؤلؤ إلنشاء وتنظيم 

مجمع متكامل ذي إيرادات، وقال 
إن نسبة اإلشغال تشكل نحو 85 

% في المجمع.

أكد النائب األول لرئيس غرفة  «
تجارة وصناعة البحرين،  خالد 

نجيبي، على االنعكاسات اإليجابية 
االقتصادية الكبيرة المترتبة على 
قرار المملكة العربية السعودية 

بفتح المنافذ.

أعلن الجيش اليمني، أمس  «
األربعاء تحقيق السيطرة 

النارية على عدد من الجبهات 
في مأرب، مؤكدا أن القبائل 

تشارك بشكل كبير إلى جانب 
قوات الشرعية اليمنية.

061412
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عندما كان الرئيس ترامب بالحكم استخدم العصا الغليظة ضد طهران 
بخصوص اتفاق أوباما النووي، وانسحب من هذا االتفاق وقام بفرض 
عقوبات على طهران، لكن ذلك تغير مئة وثمانين درجة حينما تســـلم 
الديمقراطيـــون الحكم بقيادة بايدن، لكـــن لماذا انتهج الديمقراطيون 
والروس والصينيون واألوروبيون سياسة الدبلوماسية؟ ولماذا أيضا 

ترغب إيران بالتوصل التفاق نووي بشكل دبلوماسي؟
نســـتطيع أن نحـــدد ســـببين رئيســـيين لهذه السياســـة، الســـبب األول 
إيرانـــي بحـــت، حيـــث إن طهران تريـــد أوال رفـــع العقوبـــات عنها بعد 
االتفـــاق النووي المرضي للجميع، لكي تحقق هدفين هما: العمل على 
بـــث الطائفيـــة واســـتمرار القالقل، كما حـــدث باليمن والعـــراق ولبنان 
وســـوريا، لكن وإن تقهقرت إيران قليال وانتكســـت بعهد ترامب، فإن 
هذا االتفاق النووي الدبلوماســـي إن حدث، ستســـتغله طهران للعودة 

للمشهد مرة أخرى، ونعني استمرار تدخلها بالشأن العربي.

الســـبب الثاني النتهاج الديمقراطيين والروس واألوروبيين سياســـة 
الدبلوماســـية ومحاولة حل معضلة االتفاق النـــووي، هو الفوز بكعكة 
طهـــران بعد رفع العقوبـــات والتوصل التفاق نـــووي، فالديمقراطيون 
واألوروبيـــون يريـــدون انتـــزاع كعكـــة طهـــران مـــن حضـــن وتحالـــف 
القوتيـــن الكبيرتيـــن الصيـــن وروســـيا، أما روســـيا والصيـــن فتريدان 
اســـتمرار تحالفهمـــا مـــع إيران، وعـــدم الســـماح للغـــرب باالقتراب من 
كعكة طهران، ولهذا فإن من مصلحة الديمقراطيين العمل دبلوماسيا 
للوصـــول التفاق نووي يحقـــق مصلحتهم جميعا، فطهران ستســـتغل 
رفع العقوبات عنها لالستمرار بالتمدد بالعالم العربي، والديمقراطيون 
والـــروس واألوروبيون يريـــدون كعكة طهران بعد رفع العقوبات، لكن 
وبالسببين، فإنهم سيفشلون فشال ذريعا، بل وسينتفض المارد العربي 
بقـــوة، لكي يؤرخ التاريخ أن انطالقة العرب الحقيقية كانت في عهد 

محاولة تأهيل إيران.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

دبلوماسية االتفاق النووي

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

زيارة السفراء إلى مركز اإلصالح والتأهيل.. الحقيقة وال غيرها
إن زيـــارة عـــدد مـــن الســـفراء والدبلوماســـيين إلـــى مركـــز اإلصـــالح 
والتأهيـــل في “جو” بناء على دعوة من وزارة الداخلية لالطالع عن 
قرب على اإلجـــراءات والخدمات التي يقدمها المركز للنزالء، تأكيد 
على أن مملكة البحرين ال يوجد عندها شيء تخفيه مثل الكثير من 
الـــدول التي تدعـــي الديمقراطية وحقوق اإلنســـان وإذا طلبت منها 
المعلومـــات تقدمها محـــدودة ومحصورة وتتبعها تفســـيرات نظرية 

معقدة مع بعض التعديل والحذف.
لقـــد اطلع الســـفراء خـــالل الزيارة على مـــا يقدمه المركـــز من رعاية 
صحيـــة متكاملـــة إلـــى النـــزالء وفق رؤية وسياســـة حظيـــت بمكانة 
تتخـــذ كل  الموقـــرة  الدولـــي، فحكومتنـــا  المســـتوى  علـــى  خاصـــة 
اإلجـــراءات الالزمة بما يحفظ لإلنســـان في البحرين حقوقه، وليس 
هناك أبلغ من تصريح ســـفير جمهورية الصين الشعبية لدى البحرين 
خـــالل الزيـــارة حين قال “لقد شـــهدت بعيني األحـــوال الواقعية في 
مركز اإلصالح مثل نظام اإلدارة المهنية والمرافق المتميزة والمعاملة 
الدقيقـــة، مؤكـــدا أنه أقـــوى دليل على أن الحكومـــة البحرينية بذلت 

جهودا في تحســـين ظروف مراكز التوقيف وحماية حقوق اإلنسان 
للنزالء على المدى الطويل، مشـــددا علـــى أن مملكة البحرين حققت 

إنجازات كبيرة في هذا الصدد.
كما أن وكيل وزارة الداخلية الشـــيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة 
أكـــد للســـفراء خـــالل الزيـــارة أن تطعيـــم كورونا اختيـــاري ومجاني 
للنزالء، وقد تم تطعيم 100 % ممن قاموا بتســـجيل أســـمائهم، وأن 
المركز مفتوح أمام الجهات والمؤسسات العاملة في حقوق اإلنسان، 
وهـــي رســـالة واضحـــة إلـــى كل مـــن يريـــد الحقيقـــة ومعرفـــة صون 
وتعزيز حقوق اإلنسان في مملكة البحرين وأهمية هذه المسألة في 
فكر ووجدان قيادتنا، ويرى بنفسه إنجازات وفلسفة مركز اإلصالح 
والتأهيـــل في توفير أرقى ســـبل الرفاهية والراحـــة للنزالء، من غير 
االلتفـــات إلـــى المنظمـــات المشـــبوهة واألصـــوات الكاذبـــة الحاقدة، 
والتـــي مـــن المؤكـــد أن زيـــارة الســـفراء والدبلوماســـيين إلـــى مركـــز 
اإلصالح والتأهيل قد وضعتهم في خانة الخسائر والصمت المطبق 

والمحنة والمذلة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

من الخطأ أن يتصور البعض أن اســـتئناف بعض مظاهر النشاط االقتصادي 
والعودة إلى العمل، قد يعني التخفيف من اإلجراءات الوقائية واالحترازية 
المتبعـــة لمواجهـــة وبـــاء كوفيـــد 19، بالعكـــس فـــإن االلتـــزام اآلن بكامـــل 
اإلرشادات والتعليمات الخاصة أصبح مضاعفًا، حيث تقع المسؤولية األكبر 
علـــى عاتق أفـــراد المجتمع؛ ألن الدولة لم ُتقدم على هـــذه الخطوة، إال ألنها 
كثفـــت جهودهـــا منذ بداية ظهـــور هذا الوباء في توعيـــة الجميع وتعريفهم 
بســـبل الوقاية وكيفيـــة التعامل االحترازي، وأصبـــح اآلن الرهان على وعي 

المجتمع والتزامه في تجاوز هذه األزمة.
تشـــير خبـــرات العديد مـــن دول العالم إلـــى أن الوعـــي المجتمعي كان حجر 
األســـاس فـــي مواجهـــة كورونا واحتـــواء انتشـــاره، ألنه مهما كانـــت طبيعة 
اإلجـــراءات الوقائيـــة والخطـــوات االحترازيـــة فإنهـــا تظل بال جـــدوى دون 
االلتـــزام الكامـــل والطوعـــي بها مـــن جانب أفـــراد المجتمع، فالشـــعوب التي 
اســـتهانت بتنفيـــذ التعليمات واإلرشـــادات ال تـــزال تعاني حتـــى اآلن وتكاد 
منظومتهـــا الصحيـــة تكون عاجزة عـــن توفير الرعاية الصحية بشـــكل جيد 
للمصابيـــن، لهـــذا فـــإن الرهـــان علـــى وعـــي المجتمـــع والتزامه الكامـــل بكل 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائية يظل أســـاس التعايش مع وبـــاء كورونا، 

والقضاء عليه بشكل نهائي.
الوعـــي المجتمعـــي ال يكـــون فقـــط بااللتـــزام بـــكل اإلجـــراءات والتعليمات 
واإلرشـــادات، إنمـــا أيضـــًا في اإلحســـاس العميق بالمســـؤولية تجـــاه الوطن 
ودعـــم الجهـــود الحكوميـــة مـــن أجـــل عبور هـــذه األزمـــة، وذلك مـــن خالل 
االلتـــزام بالتباعد الجســـدي، وعدم االلتفات إلى أيـــة أخبار أو معلومات غير 
موثوقة، خصوصا تلك التي تنتشـــر على وسائل ومنصات وسائل التواصل 
االجتماعـــي، وتـــروج لمعلومـــات مغلوطـــة حول كورونا ســـواء فيمـــا يتعلق 
بانحســـاره عالميـــًا أو تراجـــع خطورته؛ ألن ذلك من شـــأنه أن يؤثر بالســـلب 

على الجهود الحكومية الكبيرة التي ُتبذل في مواجهة هذا الوباء.
إن استمرار االنتشار السريع لفيروس كورونا في العالم أجمع، وتزايد أعداد 
المصابيـــن وحاالت الوفيات على مدار الســـاعة ينبغي أن يكون حاضرًا في 
أذهـــان جميع أفراد المجتمع، ليس مـــن منطق التخويف أو إثارة الذعر، إنما 
مـــن ضرورة الوعـــي بخطورة هذا الوبـــاء وضرورة االلتزام بـــكل التعليمات 
واإلرشادات من جانب الجميع في هذه المرحلة، ألن أية استهانة من جانب 
قلة بســـيطة بالتعليمات قد تؤدي إلى دورة جديدة من انتشـــار الوباء، ومن 

ثم زيادة العبء على المنظومة الصحية في الدولة.

Yas.adc@gmail.com

يوسف الحداد

كورونا... والوعي المجتمعي

في مراكز التطعيم
توجهـــت بداية األســـبوع الحالي لمركز حمـــد كانو الصحي الكائن 
بمنطقـــة الرفـــاع لتلقـــي جرعتي األولى مـــن اللقاح، أعـــداد كبيرة 
جدًا ومن مختلف الجنســـيات واألعمار كانت تنتظر دورها لتلقي 
اللقاح، وقد أحسســـت في داخلي بشعور جميل، فما هذه األعداد 
الكبيـــرة المقبلـــة علـــى تلقي اللقـــاح إال دليل على وعـــي المجتمع 
البحرينـــي بكل أطيافـــه وتالوينه الذي اســـتجاب لدعوات فريق 
البحرين الذي بدوره اجتهد كثيرًا ووفق في إيصال رسالته التي 

عكف فيها على حث كل الشرائح على تلقي التطعيم.
وعلـــى الرغم من الضغط الكبير الـــذي كان يواجه الطاقم اإلداري 
والطبي في المركز بســـبب األعداد الكبيرة المتواجدة والمتدفقة 
لتلقـــي اللقاح، إال أن التنظيم والترتيب الســـمة الســـائدة والغالبة 
في المكان، فعملية التطعيم كانت تتم بكل يسر وسالسة، ذلك ما 

يعود بالتأكيد لالجتهاد والمثابرة والتعاون بين الموظفين.
منـــذ دخولـــي بوابـــة المركـــز وأخـــذ درجـــة حرارتي، مـــرورا بأخذ 
ملصـــق البيانات الشـــخصية والتوجـــه لطاولـــة التمريض، وحتى 
انتظاري في ممرات المركز وتلقي اللقاح، لم ألمح غير االبتسامة 
المرســـومة علـــى محيـــا جميـــع العامليـــن والتعامل الراقـــي منهم 

جميعًا دون استثناء.
لم أســـتطع تجاوز منظر إحدى الممرضـــات التي كانت حامال في 
شـــهورها المتقدمة وهـــي تخوض المركز ذهابـــًا وإيابًا، ففي كثير 
من المؤسسات تعطى المرأة الحامل خيار العمل من المنزل حتى 
تضـــع حملهـــا خوفا من إصابتها بالمرض، لكـــن تلك الممرضة على 
الرغم من أنها تعمل في أكثر األماكن التي من الممكن أن تتعرض 

فيها للمرض إال أنها كانت تعمل بكل تفان وإخالص.
غادرت المركز الصحي بالســـاعة السادســـة مســـاء أي قبل دقائق 
معدودة من موعد اإلفطار، وحتى تلك اللحظات كان المركز فيما 
يشـــبه خلية النحـــل، فالجميع رغم تعب وظمأ الصيام كان أشـــبه 
بالشـــعلة المتقـــدة عطاء، يعملون من أجل ســـالمتي وســـالمتكم 
دون أي كلـــل أو ملـــل بـــكل جـــد واجتهاد، غـــادرت عائـــدة للمنزل 
ألتنـــاول إفطاري وســـط أهلـــي وأحبتـــي فيما هم بقـــوا هناك في 

المركز الصحي يعملون ألجلي وأجلكم.. وأجل البحرين.

bedoor.articles @gmail.com

بدور عدنان

“خدعني وضوءه”!
كلمـــا تذكـــر بـــأن ابنـــه لم يســـأل عنه، ولـــم يره منـــذ ســـنوات طويلة، 
تســـاقطت الدموع الحارة من عينيه، ضاربًا كفًا بكف ندمًا على ثقته 
العمياء بفلذة كبده، وأخذ يقول: “خدعني وضوءه”، في إشـــارة إلى 
مـــدى تدينـــه والتزامه بأداء صلواتـــه في أوقاتها، لتكشـــف له األيام 
أنه ابن عاق ال يرفع سماعة هاتفه لالطمئنان عليه، ولم يكلف نفسه 
عناء رؤيته أو الســـؤال عن أحواله ألكثر من 8 ســـنين! بل ولم يكتف 
بالورث الذي وهبه إياه قبل أوانه، ليســـتولي على أموال ليســـت من 

حقه! تاركًا والده على قارعة الحاجة وهو في سنه المتقدمة.
ُكثـــر يجعلـــون مـــن الديـــن ســـتارًا، يتســـابقون علـــى المســـاجد ألداء 
الصلـــوات فـــي مواقيتهـــا، وال يكتفـــون بصـــوم شـــهر رمضـــان، بـــل 
يصومون في كل مناســـبة وفي كل اثنين وخميس من كل أســـبوع، 
ويحرصون على أداء مناسك الحج والعمرة سنويًا... وغيرها الكثير 
مـــن العبـــادات التي في ظاهرها للبشـــر أن الملتزم بها حجز له مقعدًا 
فـــي الجنة، لكن ومن وراء الســـتار وكما يعرفـــه المقربون منه أو كما 
يعترف هو في قرارة نفسه “ربما”، هو إنسان ال يملك من األخالق ما 
تشـــفع له حتى للمرور أمام أبواب الجنـــة! كأخينا عاق والده، أو ذاك 
الهاضـــم لحقـــوق زوجته، أو اآلكل للســـحت، أو المتطـــاول على مال 
اليتيم، أو القاســـط فـــي الميزان والكثير الكثير مـــن المعامالت التي 

تنسف كل ركعاته وسجداته نسفا.
ال يملـــك أحدنـــا صكـــوك الجنة والنـــار، لكن علينـــا أن ال ننخدع كذلك 
ونغتـــر بالمظاهر! فزمان الُحكم على الناس بأشـــكالهم الخارجية، أو 
هندامهـــم، أو الوقـــت الـــذي يمضيه أحدهم في صالته قـــد ولى، كما 
أن من الســـذاجة أننا ال نتعلم من تجارب غيرنا، ونقع في حفٍر ســـبق 
أن وقعـــوا فيها.. فعبـــارة “ال تغرنك المظاهر” لم يقلهـــا القدماء عبثًا، 
إنمـــا من تجارب مـــرة، أرادوا منا وتمنوا أن ال نتجـــرع مرارتها، لكننا 
لألسف مازلنا نغتر بكل بريق كاذب، فتمهل قبل أن تحكم من المظهر 

فتصدم وتندم.
ياسمينة: عالقة المرء بربه شأن خاص، والدين معاملة. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com
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عصابات متخصصة في بعض الدول بقصد التهرب الضريبي

اقرار تشريع يتوسع في تجريم غسل األموال

مـــرر مجلـــس الشـــورى مرســـوما بقانـــون بشـــأن 
حظر ومكافحة غســـل األمـــوال وتمويل اإلرهاب 
والقاضـــي بالتوســـع فـــي تجريـــم غســـل األمـــوال 

المتحصلة من هذه الجرائم.
وقالـــت الشـــورية جميلـــة ســـلمان إن التعديل هو 
التـــزام على البحريـــن بتنفيذ توصيـــات مجموعة 
العمل المالي، وهي ملزمة للدول المنضوية تحت 
مظلـــة هـــذه المنظمة، لكونها مســـاءلة عـــن تنفيذ 
التوصيـــات، والتي هي تحت رقابة البنك الدولي، 
حيـــث إن أي تجـــاوز أو ضعـــف فـــي التشـــريعات 

سيؤدي إلى انهيار النظام المالي لها.
وذكـــر الشـــوري محمـــد الخزاعي أن جرائم غســـل 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب مـــن الجرائم الســـائدة 
فـــي العصر وتســـبب قلقا لـــكل دول العالم، بحيث 
تقـــوم بـــه عصابات متخصصـــة في بعـــض الدول 
األمـــوال  أو تحويـــل  الضريبـــي،  التهـــرب  بقصـــد 
المجباة من ممارســـات مخالفـــة للقانون كاالتجار 
بالبشـــر أو تهريـــب المخدرات وغيرها، لحســـابات 
مصرفية في دول تســـمح بتحويـــل األموال دون 

رقابة فاعلة.
للمنظمـــات  األمـــوال  تحويـــل  أن  إلـــى  وأشـــارت 
اإلرهابيـــة لتمويلهـــا للقيـــام بزعزعـــة أمـــن الـــدول 
واســـتقرارها، هـــو الهدف األســـاس لجبي األموال 
عن طريق الوســـائل غير المشروعة من المنظمات 

اإلرهابية.
ورأى الشـــوري فـــؤاد الحاجـــي أن المرســـوم جاء 
الوطنيـــة  التشـــريعات  منظومـــة  إحـــكام  بهـــدف 
المتعلقة بالتصدي ومكافحة جرائم غسل األموال 
وتمويـــل اإلرهـــاب مـــا مـــن شـــأنه أن يعـــزز مركـــز 
مملكة البحرين في مصاف دول العالم التي تبني 
تقدمهـــا وازدهارهـــا ونموها االقتصـــادي، والوفاء 
بالتزاماتهـــا المعترف والمصـــادق عليها دوليا على 

مختلف المستويات.
وقـــال إن المرســـوم يأتـــي فـــي ظـــل اســـتحداث 
أســـاليب ملتوية لممارســـة هذا النوع من الجرائم 
التـــي تتســـبب فـــي حـــدوث آثـــار وخيمـــة علـــى 

استقرار األوطان.

تنخر المجتمعات

وذهـــب الشـــوري صبـــاح الدوســـري إلى أن غســـل 

األمـــوال آفة تنخر المجتمعات وتتســـبب بتفكيك 
الـــدول ودمـــار شـــعوبها، ولكـــن مملكـــة البحريـــن 
وبفضـــل الجهود الحثيثة من قبل وزارة الداخلية 
ومختلـــف الجهات المعنية قادوا ســـفينة البحرين 
إلـــى بـــر األمان واســـتطاعوا أن يحققـــوا األهداف 
المنشـــودة لمكافحة هذه اآلفة ومســـاندة الجهود 

الدولية في هذا المجال وتحقيق األمان للوطن.
وأشـــار إلـــى أن الوقـــت حـــان لحمايـــة المجتمـــع 
البحرينـــي من األعمـــال اإلرهابية وأفعـــال العنف 
والتهديـــد، عن طريق تشـــديد العقوبات ومعالجة 
أوجه القصور في أنظمة مكافحة غســـيل األموال 
وتمويـــل اإلرهـــاب؛ مـــن أجل بنـــاء نظـــام قانوني 

فعال ونافذ.
وقال الشـــوري بســـام البنمحمد إن البحرين مركز 
مالـــي مهم في المنطقة وهو ما يؤكد أهمية إقرار 
هذا المرسوم بقانون، إذ كان على البحرين تطوير 
تشريعاتها بما يواكب التطورات في هذا المجال.

ولفـــت إلى أن واقـــع البحرين يشـــهد أنها متقدمة 
واإلرهـــاب  األمـــوال  غســـل  مكافحـــة  فـــي  جـــدا 
والجرائـــم المرتبطـــة فيـــه، ونلمس بشـــكل واضح 
دورهـــا الفاعـــل في مكافحـــة هـــذه الجرائم حتى 

قبل هذه التحديثات.
وأكدت الشورية دالل الزايد أن التشريعات تعكس 
جهـــود البحريـــن فـــي مكافحـــة غســـيل األمـــوال 
واإلرهـــاب، وإصرارهـــا علـــى التوســـع فـــي نطـــاق 
وحـــدود األفعـــال التي ســـتطالها مســـألة التجريم 

وذلك حتى ال يفلت أحد من الفعل المؤثم.
وقالت الشـــورية ابتسام الدالل إن دخول األموال 
المشـــبوهة فـــي االســـتثمارات غالبا ما تـــؤدي إلى 
تراجـــع االقتصـــاد، خصوصـــا إذا مـــا جـــاءت هذه 
االســـتثمارات منافســـة لصناعـــات وطنيـــة تضـــخ 
أمواالً دون حســـاب، وتخلق منافسة غير شريفة، 
ممـــا يـــؤدي إلـــى تراجـــع كبيـــر فـــي االســـتثمارات 

الوطنية واالقتصاد الوطني.

جميلة سلمانإيمان الدوسري

صباح الدوسري

جمال فخرو

علي الصالح

بسام البنمحمد

يته الرازي أول من اكتشف الزئبق وُسمِّ
ــوات األســنــان ــشـ الــــــدالل: يــدخــل بــمــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل وحـ

^قالت الشـــورية ابتســـام الدالل 
إن الزئبق مادة كيميائية تثير انشغاال 
عالميـــا بســـبب انتقالهـــا بعيـــد المـــدى 
فـــي الجـــو، وثباتها في البيئـــة بمجرد 
المنشـــأ،  بشـــرية  بوســـائط  دخولهـــا 
وقدرتهـــا على التراكم بيئيا في النظم 
األيكولوجية، وبالتالي أثرها الســـلبي 

الكبير على صحة اإلنسان والبيئة.
ولفتت إلـــى أن الهـــدف الجوهري من 
االتفاقيـــة هـــو حماية صحة اإلنســـان 
والبيئـــة مـــن االنبعاثـــات واإلطالقات 

بشرية المنشأ للزئبق ومركباته.
وأشـــارت إلـــى أن الزئبـــق يدخـــل في 
العديد من الصناعـــات وبعضها أوقف 
الحراريـــة  الموازيـــن  صناعـــة  مثـــل: 

وأجهـــزة قيـــاس الضغـــط، وحشـــوات 
صناعـــة  لتبقـــى  الفضيـــة،  األســـنان 

اللمبـــات المشـــعة وهي غيـــر موجودة 
فـــي البحريـــن، وأدوية عـــالج أمراض 

الكلـــى، وكمـــادة حافظة فـــي قطرات 
العيـــن، وأيضـــا صناعة مســـتحضرات 
مجـــال  فـــي  خصوصـــا  التجميـــل 
تبييـــض البشـــرة، وصناعـــة الدهانات 
والمبيـــدات  واألحبـــار  والبطاريـــات 
الحشـــرية والفطرية والوشـــم وقطاع 

الذهب الحرفي.
وذكـــرت أن كل هـــذه االســـتخدامات 
تحتـــاج إلـــى إدارة بيئيـــة تتبـــع دورة 
حياة الزئبـــق في هذه المنتجات ومن 
هنا تأتي أهمية انضمام البحرين لهذه 

االتفاقية.
الزئبـــق  اكتشـــاف أضـــرار  وقالـــت إن 
وســـميته تعود إلى العالم المســـلم أبو 

بكر الرازي.

ابتسام الدالل

^ مــرر مجلــس الشــورى مرســوما بقانون بشــأن تعديل بعض 
أحكام قانون الشــركات التجارية والذي يقضي في أحد تعديالته 

بإلغاء نوع الشركة القابضة من أنواع الشركات.

الصناعـــة  وزارة  وكيـــل  وبينـــت 
إيمـــان  والســـياحة  والتجـــارة 
الدوســـري أن إلغاء نوع الشركة 
الشـــركات  أنـــواع  مـــن  القابضـــة 
يأتي بدافع أن الشـــركات إما أنها 
شـــركة ذات مســـؤولية محدودة 
أو شـــركة مســـاهمة وعليـــه فإن 

القابضة هو نشاط للشركة وليس 
نوعا لها. وقالت الشورية جميلة 
سلمان إن السياسة الحديثة في 
التشـــريع هو التوجه نحو تعزيز 
أن  حيـــن  فـــي  التصالـــح،  مبـــدأ 
التصالح في هذا المرســـوم جاء 

ناقصا.

^ وافـــق مجلـــس الشـــورى فـــي 
جلســـته أمس على الحساب الختامي 
الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية 
فـــي 31 ديســـمبر 2016، وتقريـــر أداء 
تنفيـــذ الميزانية العامة للدولة للســـنة 
الماليـــة 2016، وكشـــف المناقالت من 
للـــوزارات  أخـــرى  تقديـــرات  حســـاب 
والجهـــات الحكوميـــة للســـنة الماليـــة 
الماليـــة،  وزارة  مـــن  والمعـــد   ،2016
الحتياطـــي  الختامـــي  والحســـاب 
الماليـــة  للســـنة  القادمـــة  األجيـــال 

المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 2016، بعد 
تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية 

واإلدارية.

علـــى  الشـــورى  مجلـــس  ^وافـــق 
انضمـــام البحرين إلى اتفاقيـــة ميناماتا 

بشأن الزئبق.
وقـــال الشـــوري محمـــد علـــي حســـن إن 
اتفاقيـــة ميناماتا بشـــأن الزئبق مرتبطة 
بحادثة أليمة وقعـــت في اليابان أواخر 
ســـتينات القـــرن الماضـــي، وذلك نتيجة 
إهمال اإلنسان في تصريف مواد الزئبق 
ومركباتـــه بنهر بميناماتـــا بذلك الوقت، 
مما أدى إلى مـــوت مئات الناس، وإلزام 
عـــن  المســـؤولة  الشـــركات  الحكومـــة 

الحادثة بدفع تعويضات بالماليين.
وأضـــاف: إن هـــذا الحادث يعـــزز أهمية 

انضمام المملكة لهذه االتفاقية، وأهمية 
تعزيز الرصد والرقابة لكل ما من شـــأنه 
التسبب باإلضرار وتلويث البيئة، وذلك 
أن الزئبـــق مـــن العناصر الخطيـــرة على 

البيئة خصوصا البيئة البحرية.

قانون بإلغاء الشركات القابضة

الشورى يختم “حسابات” 2016

اتفاقية دولية لـ “ترويض الزئبق”

مصابيح “ليد”
ــوري نــــوار آل  ــال الـــشـ ^ قــ
األجــهــزة  أشــهــر  مــن  إن  محمود 
مصابح  هــي  الــزئــبــق  المتضمنة 
ــد(، وهــــو مـــا يـــؤكـــد أهــمــيــة  ــ ــي ــ )ل
ــة الـــمـــجـــتـــمـــع بـــخـــطـــورة  ــيـ ــوعـ تـ
المصابيح،  هذه  مثل  استخدام 
ــــواجــــب  ــوات ال ــطــ ــخــ ــ وبــــيــــان ال
صحة  على  للحفاظ  بها  القيام 
كيفية  وبـــيـــان  مــســتــخــدمــيــهــا، 
على  للمحافظة  منها  التخلص 

حياة اإلنسان والبيئة.

مستشار “العدل”: قرار لجمع األموال باألوقافين

^قـــال  مستشـــار وزيـــر العدل والشـــئون االســـالمية 
واالوقـــاف إســـماعيل أحمـــد العصفـــور بجلســـة مجلـــس 
الشـــورى: حيـــن صدور المرســـوم بشـــأن حظـــر ومكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب صدر على إثره قرار سمو 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنظيم قوائم اإلرهاب 

وتنفيذ قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، ومنع 
وقمـــع اإلرهـــاب وتمويلـــه، وتبعـــه قـــرارات لـــوزارة العدل 
بشـــأن بالمحاميـــن والموثقيـــن الخاصيـــن وجمـــع المـــال، 
وإن العمـــل جـــار على إصـــدار قرارات تتعلـــق بجمع المال 
لألوقافين، كمنظومة تتفق وتتناسب مع كافة التطورات 

التي تحدث على مثل هذه التشريعات.
وأشـــار إلـــى أن وضـــع الصياغـــة علـــى القوانيـــن هـــو مـــن 
اختصـــاص هيئـــة التشـــريع واإلفتـــاء القانونـــي، وليـــس 
للجهـــات الحكومية أن تضع صياغة دون أن تكون الهيئة 

موافقة عليها.

نوار آل محمود

إسماعيل أحمد العصفور  فؤاد الحاجي

وزير المجلسين

خالد المسقطي

رضا منفردي

عبدالرحمن جمشير

أحمد الحداد

علي العرادي

المستشار العصفور يتلو البيان

^ جلســـة مجلس الشورى يوم 
أمس كانت االســـتثنائية األولى و.. 

قبل األخيرة. 
وخـــالل انعقاد الجلســـة صدر األمر 
الملكي بفـــض دور االنعقاد اعتبارا 

من يوم الثالثاء المقبل.
وفـــي بدايـــة الجلســـة تـــال األميـــن 
العـــام للمجلس المستشـــار أســـامة 
أحمد العصفور، بيانا لمناســـبة يوم 

الصحافة البحرينية.
عـــن  الشـــورى  المجلـــس  وأعـــرب 
بالـــغ الفخر واالعتزاز باإلســـهامات 
البحرينيـــة،  للصحافـــة  الوطنيـــة 
ووقفاتهـــا المشـــرفة الحاضـــرة في 
الذاكـــرة الوطنيـــة، ودورها الفاعل 
والمســـاند في دفـــع عجلـــة التنمية 
واالزدهـــار الذين تشـــهدهما مملكة 

البحرين.

وقفات الصحافة مشرفة في الذاكرة الوطنية

محمد علي حسن

درويش المناعي

سيدعلي المحافظة
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