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  اطلعت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان على بيان 
التي  اإلجـــراءات  بشأن  والتأهيل  لإلصالح  العامة  اإلدارة 
على  به  قاموا  لما  النزالء  من  محدود  عدد  اتخذتها بحق 
دخول  ورفضهم  الممرات  إغالق  من  الماضية  األيــام  مدار 
ومن  المقدمة  للخدمات  تعطيلهم  إلــى  أدى  مــا  العنابر، 

بينها االتصاالت والرعاية الصحية لنزالء آخرين.
للمؤسسة،  والــرقــابــي  الحقوقي  الـــدور  مــن  وانــطــالقــا 
ضمن صالحياتها الواسعة التي أكد عليها قانون إنشائها، 
مركز  إلــى  معلنة  ميدانية  بــزيــارة  المؤسسة  مــن  وفــد  قــام 
الوضع  على  لالطمئنان  والتأهيل بمنطقة «جو»  اإلصالح 
شهدت  التي  المباني  وتفقد  للنزالء  والصحي  الحقوقي 
هـــذه اإلجــــــراءات، وااللــتــقــاء بــعــدد مــن مــســؤولــي الــمــركــز، 

واالطالع فعليا على التسجيل المرئي للواقعة.
التابعة  والعنابر  المعنية  المباني  دخــول  خــالل  ومــن 
لــهــا، وااللـــتـــقـــاء بــعــدد مـــن الـــنـــزالء الـــذيـــن تـــم اخــتــيــارهــم 
المركز  بطبيب  االلــتــقــاء  عــن  فــضــال  عــشــوائــيــة،  بــطــريــقــة 
تؤكد  لــلــنــزالء،  عــام  بشكل  الصحي  الــوضــع  عــن  للتحدث 
بشكل  للنزالء  والصحي  الحقوقي  الــوضــع  أن  المؤسسة 

ونقلهم  للضرب  تعرضهم  حول  يثار  ما  وأن  مطمئن،  عام 
إلى مكان مجهول غير صحيح، موضحة أن جميع النزالء 
موجودون بالمباني، وهو ما تم االطالع عليه خالل الزيارة 

الفعلية.
وتبدي المؤسسة قلقها الشديد من االدعاءات الهادفة 
النزالء،  أهالي  لــدى  االطمئنان  عــدم  من  حالة  إثــارة  إلــى 
مـــؤكـــدة أن الــتــعــامــل مـــع الـــنـــزالء يــتــم بــمــوجــب الــقــانــون 

والسلوك الحضاري وبدرجة عالية من ضبط النفس.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، تــحــث الــمــؤســســة وبــشــدة الــنــزالء 

تتعلق  مشروعة  طلبات  أي  وجود  حال  معها  التعاون  على 
خــالل  تــصــرفــات  مــن  بــه  قــامــوا  مــا  أن  وخــاصــة  بحقوقهم 
حقهم  النزالء  بقية  سلب  قد  الماضية  الثالثة  األسابيع 
في التمتع بالرعاية الصحية والتواصل مع ذويهم، بحسب 
أنظمة المركز، كما قد يعرض البعض منهم للخطر جراء 

هذه التصرفات.
الشفافية  التزامها  على  بناء  المؤسسة،  ستقوم  كما 
اإلنسان،  حقوق  وتعزيز  وحماية  والمصداقية  والمسؤولية 
بتفقد اإلجــراءات واألوضــاع أوال بــأول، ونقل حالة حقوق 
اإلنــســان فــي البحرين داخــل أمــاكــن االحــتــجــاز، مــن خالل 

إصدار تقرير خاص حول الواقعة، ورفعه للجهة المعنية.
وتؤكد المؤسسة مجددا ضمان استمرار تمتع النزالء 
وفقا  معاملة  لــســوء  تعرضهم  وعـــدم  الــمــقــررة  بحقوقهم 
لمعاملة  الــدنــيــا  الــنــمــوذجــيــة  الــمــتــحــدة  األمـــــم  لــقــواعــد 
الــســجــنــاء، داعـــيـــة الـــنـــزالء فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلـــى االلـــتـــزام 
اإلصالح  مؤسسة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  في  ورد  بما 
وحرية  حــقــوق  على  الــتــجــاوز  أو  اإلضـــرار  وعـــدم  والتأهيل 

زمالئهم من النزالء.

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تزور مركز «جو» وتؤكد:
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وزارة  الكبرى  اإلدارية  المحكمة  ألزمت 
لتسجيل  لبحريني  موافقة  منح  اإلســكــان 
العقاري،  التسجيل  جهاز  في  عقار  ملكية 
بــعــد أن اشـــتـــره مـــن آخــــر ولــــم يــتــمــكــن من 
في  التصرف  يمنع  شــرط  بسبب  تسجيله 
الــدولــة  مــن  المدعومة  السكنية  الــوحــدات 
إال بعد مرور سبع سنوات وهو ما تحقق في 

العقار الذي اشتراه المدعي.
طالب  مدنية  دعوى  رفع  المدعي  وكان 
إثبات  العقاري  والتسجيل  المساحة  جهاز 
بــإلــزام  الــمــحــكــمــة  وقــضــت  لــلــعــقــار  ملكيته 
العقار  بتسجيل  العقاري  التسجيل  جهاز 
نهائيا  الحكم  هــذا  أصبح  أن  وبعد  باسمه، 
وبــــصــــدد تـــنـــفـــيـــذه راجـــــــع الــــمــــدعــــي جــهــاز 
لتسجيل  الــعــقــاري  والــتــســجــيــل  الــمــســاحــة 
العقار إال أن الجهاز  امتنع عن ذلك حيث 
اســتــلــزم الــحــصــول عــلــى إذن مـــن الــمــدعــى 
العقار  وثيقة  كون  االسكان-  -وزارة  عليها  
قد تضمنت شرط مانع من التصرف للغير 

وقد  الحكومة،  من  إذن  على  الحصول  قبل 
طلب الــمــدعــي مــن الــــوزارة الــحــصــول على 
تــلــك الــمــوافــقــة حــتــى يــتــســنــى لـــه تسجيل 
إللزام  دعــواه  فرفع  جــدوى،  دون  من  العقار 

الوزارة بمنحه الموافقة.
وقــــالــــت الــمــحــكــمــة إنـــــه عــــن مـــوضـــوع 
الـــــدعـــــوى، فـــإنـــه مــــن الـــمـــقـــرر وفـــقـــا لــنــص 
على  الــمــدنــي  الــقــانــون  مـــن   (٧٧٤) الـــمـــادة 
شرطا  القانوني  التصرف  تضمن  (إذا  أنــه 
يــمــنــع الــمــتــصــرف إلـــيـــه مـــن الــتــصــرف في 
المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك 
فيه،  التصرف  في  حقه  يقيد  أو  التصرف، 
فــال يــصــح الــشــرط مــا لــم يــكــن مبنيا على 

باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة).
شرط  تحريم  هــو  األصـــل  أن  وأضــافــت 
المنع من التصرف باعتبار أن حق المالك 
عناصر  أخــص  مــن  ملكه  فــي  التصرف  فــي 
هذا  مــن  استثناء  الــمــشــرع  أن  إال  الملكية 
األصـــل أبـــاح الــشــرط الــمــانــع مــن التصرف 

الـــــوارد فــي الــعــقــد أو الــوصــيــة بــوصــفــه من 
القيود االتفاقية التي ترد على حق الملكية 
مــتــى كـــان الــمــقــصــود بـــه تــحــقــيــق مصلحة 
مــشــروعــه لــلــمــتــصــرف أو الــمــتــصــرف إلــيــه 
معقولة  لمدة  مؤقتا  المنع  وكــان  الغير  أو 
الــتــي  الــحــاجــة  أو  مــنــه  الـــغـــرض  تـــجـــاوز  ال 
فإن  الشرطان  هذان  توافر  فإذا   ، إليه  دعت 
الشرط المانع من التصرف يكون صحيحا 
به  االلـــتـــزام  إلــيــه  الــمــتــصــرف  عــلــى  ويتعين 
المحددة  المدة  في  مخالفته  على  ويترتب 

لسريانه بطالن التصرف المخالف.
والقرارات  اإلسكان  قانون  أن  وأوضحت 
الــوحــدات  استعمال  حظر  قــد  لــه  الــصــادرة 
الــســكــنــيــة الــمــدعــمــة مـــن الـــدولـــة فـــي غير 
التنازل  أو  بيعها  وحــظــر  السكنى  أغـــراض 
الــوحــدات  هــذه  أن  إلــى  بالنظر  وذلــك  عنها 
أقــامــتــهــا لــحــل مــشــكــلــة اإلســــكــــان وتــوفــيــر 
فئة  وخــاصــة  للمواطنين  الــمــالئــم  الــســكــن 
محدودي الدخل، ولما كانت الغاية من هذا 

الشرط حماية المصلحة العامة المتمثلة 
التي  الـــوحـــدات  بتلك  الــمــضــاربــة  مــنــع  فــي 
بشروط  الدخل  لمحدودي  الدولة  توفرها 
مـــيـــســـرة. وأشـــــــارت إلــــى أن وثــيــقــة الــعــقــار 
مانعا  شرطا  تضمنت  قد  الدعوى  موضوع 
من التصرف للغير قبل الحصول على إذن 
سنوات،  سبع  مضي  وبشرط  الحكومة  من 
وهي الفترة التي ارتأت معها الجهة المانحة 
في تقييد حق المتصرف إليه في التصرف 
فـــي الــعــقــار مـــدة كــافــيــة لــتــحــقــيــق الــغــرض 
الــتــي تــصــبــو إلـــيـــه، وكـــانـــت تــلــك الـــمـــدة قد 
انتهت بالنسبة إلى الوثيقة محل الدعوى، 
ومـــن ثــم يــســتــرد الــمــتــصــرف إلــيــه حــقــه في 
األسباب   فلهذه  العقار،  في  التصرف  حرية 
حــكــمــت الــمــحــكــمــة بـــإلـــزام الــمــدعــى عليها 
تصريحا  الــمــدعــي  بمنح  اإلســكــان)  (وزارة 
الوثيقة  محل  العقار  بتسجيل  بالموافقة 
وقدره  ومبلغ  المصروفات  وألزمتها  باسمه، 

عشرون دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

ملرور سبع سنوات على الشرط املانع للتصرف..
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بعد عالقة استمرت أكثر من ٧ سنوات 
صديقته  أربعيني  قتل  طــفــل،  عنها  نتج 
اآلسيوية -زوجة صديقه في نفس الوقت- 
بــعــد أن وجـــه إلــيــهــا عـــدة لــكــمــات بــأنــحــاء 
الحياة،  فارقت  أن  إلــى  بجسدها  متفرقة 
حــيــث بـــرر الــواقــعــة أنـــه شــك فــي سلوكها 
فقرر االنتقام منها بضربها إال أنها ماتت.
يفيد  بالغا  المعنية  الجهات  وتلقت 
بوجود المجني عليها بمنزل المتهم وهي 
أن  التحقيقات  كشفت  حيث  وفــاة،  بحالة 
عليها  بالمجني  عالقة  على  كــان  المتهم 
مــنــذ عـــدة ســنــوات وأثـــمـــرت تــلــك العالقة 
وأن  ســنــوات،   ٧ العمر  مــن  يبلغ  طفل  عــن 
الضحية  على  التعدي  دائــم  كــان  المتهم 
طبقا  وذلـــك  بــالــضــرب  عليها  واالعـــتـــداء 
المتهم  مــن  الــمــقــربــيــن  الــشــهــود  لــشــهــادة 
المجني  رؤيــة  اعتادوا  أنهم  أشــاروا  الذين 
عليها مصابة بكدمات وكان المتهم دائما 

يدعي أنها سقطت على األرض.
المتهم  صــديــق  تلقى  الــواقــعــة  ويـــوم 
مــكــالــمــة مـــن األخـــيـــر يــطــلــبــه لــلــحــضــور، 
المجني  لــه أنــه قــام بــضــرب  حيث أوضـــح 

عليه ويــعــتــقــد أنــهــا مــاتــت وذلـــك بــعــد أن 
تلتقي  عليها  المجني  أن  علمه  إلــى  نما 
وعلى  منه  المقربين  أســرتــه  أفـــراد  بعض 
توجه  حــيــث  عــلــمــه،  دون  مــن  بــهــم  عــالقــة 
منه  وتسلم  الــمــنــزل  إلــى  المتهم  صــديــق 
المتهم  منه  طلب  مــخــدرة  مــادة  بــه  كيسا 
أن  التحريات  كشفت  كما  بــه.  االحتفاظ 

صديقة  كونها  رغم  أيضا  عليها  المجني 
الــمــتــهــم إال أنــهــا فــي نــفــس الــوقــت كانت 
الواقعة  يوم  وحضر  له  آخر  صديق  زوجة 
المجني  وشــاهــد  الــنــوم  غرفة  إلــى  وصعد 
الشرطة  فــأبــلــغ  مــغــطــاة،  «زوجـــتـــه»  عليها 
بأن زوجته تعاني من وعكة صحية بمنزل 
الــمــتــهــم حــيــث حــضــرت ســـيـــارة اإلســعــاف 

ورجال الشرطة الذين بادرهم الشك كون 
المتهم هو من قتلها خاصة لعدم اكتراثه 
بالواقعة ويوجد به عدة إصابات في يده.

حيث أسندت النيابة إلى المتهم األول 
أمن  بدائرة   ٢٠٢١ فبراير   ١٣ و   ١٢ في  أنه 
المحافظة الجنوبية قتل المجني عليها 
بـــأن وجـــه إلــيــهــا عـــدة لــكــمــات عــلــى رأســهــا 
اإلصابات  بها  فأحدث  روحها  إزهــاق  بنية 
أودت  والتي  الطبي  بالتقرير  الموصوفة 
بجنحة  الجريمة  اقترنت  وقــد  بحياتها، 
حـــيـــازة وإحـــــراز الـــمـــواد الــمــخــدرة بقصد 
بها  المصرح  األحـــوال  غير  فــي  التعاطي 
الثاني  المتهم  إلــى  أســنــدت  كما  قــانــونــا، 
بقصد  وأحـــرز  حــاز  أنــه  المتهم)  (صــديــق 
الـــتـــعـــاطـــي مـــــــادة الـــحـــشـــيـــش الـــمـــخـــدرة 
والميتافيتامين في غير األحوال المصرح 
بــهــا قــانــونــا، وإلــــى الــمــتــهــم الــثــالــث (زوج 
مادة  حــاز  أنــه  المتهم)  وصديق  الضحية 
الــمــعــلــومــات،  تقنية  نــظــام  داخـــل  إبــاحــيــة 
إلى  القضية  حجز  المحكمة  قررت  حيث 

جلسة ٢٩ أبريل للحكم.
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محاكمة  الــجــنــائــيــة  الــكــبــرى  المحكمة  بــــدأت 
آســيــوي ضـــرب آخـــر بــواســطــة عــمــود حــديــدي على 
شبه  تكون  تكاد  مستديمة  عاهة  له  سبب  ما  رأســه 
كاملة، بعد أن نشب خالف بينهما بمنطقة المنامة 
انتهى إلى سحب المتهم عمودا حديديا يستخدم 
في مواقف السيارات وضرب به المجني عليه على 

رأسه مرة واحدة أسقطه أرضا غارقا في دمائه.
الــواقــعــة تــوجــه إلــى  واعــتــرف المتهم أنـــه يـــوم 
مضيفا  األشخاص  أحد  النتظار  المنامة  منطقة 
خالف  على  وعاتبه  إلــيــه  حضر  عليه  المجني  أن 
يعرف  أن  دون  من  بضربه  سيقوم  أنه  وهــدده  سابق 
إنه  وقــال  ضــده،  بــالغ  تقديم  يستطع  حتى  أو  أحــد 
له  لكمات  عــدة  بتوجيه  عليه  المجني  قــام  بعدها 
إلى  نظرا  عليه  المجني  مقاومة  يستطع  لم  وأنــه 
ضخامة جسده إال أنه بعد سقوطه أرضا استشاط 
في  يستخدم  حــديــدي  عــمــود  بسحب  وقـــام  غيظا 
رأسه  على  عليه  المجني  وضرب  السيارات  مواقف 
ضــربــة واحـــدة أسقطته أرضـــا غــارقــا فــي دمــائــه لم 

يتحرك بها.

حاول المتهم بعد ذلك أن تبدو الواقعة وكأنها 
تــعــٍد العــتــداء هــو اآلخـــر حــيــث تــوجــه إلـــى سيارته 
وأخرج أداة حديدة قام بضرب نفسه بها عدة مرات 
هو  وسقط  رأســه  من  الــدم  انفجر  حتى  رأســه  على 
حضرت  حيث  ضحيته،  بجوار  عليه  مغشيا  اآلخــر 
حيث  المستشفى،  إلــى  ونقلتهما  اإلســعــاف  سيارة 
استيقظ المتهم وأقر بالواقعة، فيما ظل المجني 
عليه طريح الفراش بعد أن تعرض إلصابات أفقدته 
بعد  اآلخرين  مع  والتجاوب  التواصل  على  القدرة 
الكلية  العاهة  نسبة  قــدرت  حيث  بالشلل،  إصابته 

له بنحو ١٠٠٪.
وأسندت النيابة إلى المتهم الثالثيني أنه في 
العاصمة  محافظة  أمــن  بدائرة   ٢٠٢٠ ديسمبر   ١٢
فأحدث  عليه  المجني  جسم  سالمة  على  اعــتــدى 
الشرعي  الطبيب  بتقرير  الموصوفة  اإلصابات  به 
مستديمة  عاهة  تخلف  إلــى  االعــتــداء  أفضى  وقــد 
المبين  الــنــحــو  عــلــى  إحــداثــهــا  يقصد  أن  دون  مــن 
الجلسة  تــأجــيــل  المحكمة  قـــررت  فيما  بــــــاألوراق، 

القادمة إلى جلسة غد إلعالن محامي المتهم. 
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كتب محمد القصاص: 
الجنوبية  ثالثة  أهالي  شكا 
فــــي الــــرفــــاع مــــن تــــزايــــد أعـــــداد 
الـــــكـــــالب الــــضــــالــــة خــــاصــــة فــي 
ووادي  الـــصـــنـــاعـــيـــة  الــمــنــطــقــة 
المنطقة  ممثل  وقـــال  البحير، 
عبد اهللا عبد اللطيف إنه تلقى 
الـــعـــديـــد مـــن االتــــصــــاالت حــول 
زيــــــادة عــــدد الـــكـــالب الــمــزعــجــة 
بعض  على  وتعديها  بــأصــواتــهــا 
بعض  وإحــداث  األهالي  سيارات 

التلفيات فيها.
تــكــاثــرا  هـــنـــاك  أن  وأضــــــاف 
مــــلــــحــــوظــــا لــــلــــكــــالب الــــضــــالــــة 
وخصوصا بالقرب من المصانع 
والـــعـــمـــارات الــســكــنــيــة والـــوديـــان 
ومجمعات  الــبــحــيــر  وادي  مــثــل 
إلـــى  مـــشـــيـــرا  و٩٤١  و٩٣٧   ٩٣٥
تتفاقم  باتت  المشكلة  هــذه  أن 
وهناك ظاهرة جديدة تكمن في 
هــجــوم هـــذه الــكــالب عــلــى شكل 
على  خطرا  وتشكل  مجموعات 
المارة والدراجين منهم أصحاب 
الـــــدراجـــــات الـــهـــوائـــيـــة والـــنـــاريـــة 
الطلبات  توصيل  عمال  وخاصة 
الـــمـــنـــزلـــيـــة فــــضــــًال عـــــن ســـــواق 
الـــمـــركـــبـــات الـــذيـــن لـــم يــســلــمــوا 
المركبة  مـــرور  فعند  أذاهـــم  مــن 
بمالحقة  الــكــالب  تــقــوم  عليهم 

المركبة مسافة في الشارع.
تسببت  الــكــالب  أن  وأوضـــح 
المركبة  جسم  على  خــدوش  في 
وتسببت في تلفيات للمواطنين، 

مـــطـــالـــبـــا الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة 
بــتــخــلــيــص الــــنــــاس مــــن شـــرهـــا، 
منوها بأهمية إبعادها في ملجأ 

إلى  هروبها  من  بدال  بها  خاص 
مناطق أخرى يتضرر منها بقية 

المواطنين.
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كتب عبداألمير السالطنة:
تــــــضــــــررت ثــــــــالث ســـــيـــــارات 
بتلفيات كبيرة بسبب حادث وقع 
صباح  مــن  األولـــى  الساعات  فــي 
أمس (األحد) على شارع الشيخ 
زايـــــــد نــتــيــجــة تــــجــــاوز اإلشـــــــارة 

الحمراء.
وتــشــيــر الــتــفــاصــيــل األولــيــة 
بحرينيا  شــابــا  أن  إلــى  لــلــحــادث 
كــــان يـــقـــود ســـيـــارتـــه عــلــى شـــارع 
الشيخ زايد في الساعة الواحدة 
والـــــنـــــصـــــف مــــــن مـــــســـــاء أمــــس 
وأثـــــنـــــاء وصــــولــــه إلــــــى اإلشـــــــارة 
الضوئية تقاطع مجمع الرملي 
عن  نتج  بسيارتين،  اصــطــدمــت 
ذلــــك تـــضـــرر الـــســـيـــارات الــثــالث 
وقـــوع  دون  مـــن  كــبــيــرة  بــتــلــفــيــات 
بسبب  الـــحـــادث  جــــاء  إصــــابــــات، 
اإلشـــارة  السائقين  أحـــد  تــجــاوز 

الحمراء.
وقد حضر فور وقوع الحادث 
شـــرطـــة الـــنـــجـــدة وقـــــام أفـــرادهـــا 
لحين  الــســيــارات  سير  بتسهيل 
وصـــول شــرطــة الــمــرور والــدفــاع 

المدني وتم إزاحة المركبات من 
الجهات  فتحت  وبعدها  الشارع، 
الـــرســـمـــيـــة الــتــحــقــيــق لــمــعــرفــة 
الــســائــق الـــــذي تـــجـــاوز اإلشـــــارة 

الحمراء. 
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عملية  إجراء  من  الطبي  السلمانية  مجمع  في  واألعصاب  المخ  جراحة  طاقم  تمكن 
جراحية ناجحة تم من خاللها، بفضل من اهللا تعالى، إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر٤٠ 

عامًا بعد إدخاله المستشفى إثر تعرضه إلصابة بليغة في الرأس.
من  مــغــادرًا  كــان  عندما  الــرأس  على  خشبية  بــأداة  العتداء  تعرض  المريض  أن  ُيذكر 
المستشفى  إلى  المريض  إدخال  تم  وقد  الدماغ.  في  البليغة  إصابته  إلى  أدى  ما  سيارته، 
وإخضاعه لفحوصات األشعة المقطعية للرأس بقسم الطوارئ ليتم تحديد حجم وموقع 
فتح الجمجمة الستخراج الجسم الغريب. وكشفت األشعة المقطعية أن الجسم الغريب 
قد اخترق دماغ المريض بعمق حوالي ٥ سم واستقر بالداخل، ما أدى إلى نزيف وتمزق في 
الدماغ. وبعد إجراء كل الفحوصات والمعاينة تم إدخال المريض فورًا إلى غرفة العمليات 
التخصصات  متعدد  طبي  فريق  بإجرائها  قام  ساعات.   ٤ حوالي  العملية  استغرقت  حيث 
جواد  محمد  الدكتور  من  كل  وبمساعدة  رافيندران  جوزيف  الدكتور  االستشاري  برئاسة 

والدكتور مينا ميخائيل. 
بنقب  الغريب  الخشبي  الجسم  إزالة  تمت  «إنه  رافيندران:  الدكتور  االستشاري  وقال 
الجمجمة عن طريق حفر ثقب صغير، ال يزيد على ٤-٣ سم، األمر الذي سهل إمكانية 

الوصول إلى الجسم الذي يتوسط عمق الدماغ وإزالته من غير أي مضاعفات وضرر».
األنصاري  محمد  أحمد  الدكتور  الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس  وأثنى 

السلمانية  مجمع  إدارة  «ان  مؤكدًا  المؤهلة،  الطبية  الــكــوادر  تبذلها  التي  الجهود  على 
مستمرة في توفير أحدث المعدات الجراحية مع السعي لتطوير الكادر الطبي الجراحي، 
بــحــســب مـــا هـــو مــتــاح لــنــا مـــن إمــكــانــيــات». وبــفــضــل مـــن اهللا تــعــالــى والــفــريــق الــمــتــعــدد 
استقرار  من  التأكد  تم  أن  بعد  المريض  خــرج  الطبي  السلمانية  بمجمع  التخصصات 
حالته من دون وجود أي مضاعفات مع المتابعة واستمرار برنامج إعادة التأهيل العصبي.



بأمن  الـــدولـــي  لــالهــتــمــام  المتتبع  لــعــل 
تلت  التي  العقود  مــر  على  العربي  الخليج 
استقالل الدول الخليجية يدرك حقيقتين، 
الــعــربــي  الــخــلــيــج  دول  عـــالقـــات  أن  األولــــــى: 
مـــع الـــــدول الــكــبــرى تـــؤســـس عــلــى شـــراكـــات 
اســتــراتــيــجــيــة تــتــضــمــن مـــصـــالـــح مــتــبــادلــة 
يحرص الطرفان على تطويرها بغض النظر 
عــن وجــــود تــبــايــنــات تــجــاه بــعــض الــقــضــايــا، 
والــثــانــيــة: هـــي أنـــه مـــن الــتــبــســيــط الــشــديــد 
في  العربي  الخليج  منطقة  أهمية  اختزال 
لالقتصاد  أهميته  استمرار  -بــرغــم  النفط 
العالمي- فحسب، بل احتوائها على ممرات 

بــحــريــة اســتــراتــيــجــيــة ال تــــزال تــعــد شــرايــيــن 
التجارة العالمية.

جاء  الحقيقتين  هاتين  على  وتــأســيــًســا 
الــحــادي  فــي  الفرنسية  الــدفــاع  وزارة  إعـــالن 

المجموعة  قــيــادة  انــتــقــال  عــن   ٢٠٢١ مـــارس  مــن  والــثــالثــيــن 
لفرنسا،  داعش  لمحاربة  الدولي  للتحالف  التابعة  البحرية 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا لــيــســت الـــمـــرة األولـــــى الــتــي تتولى 
فإن   ٢٠١٥ عــام  تولتها  أن  سبق  إذ  المهمة  تلك  فرنسا  فيها 
فعلى  مهمة،  دالالت  عدة  يعكسان  وتوقيتها  المهمة  طبيعة 
اإلعــالم  وســائــل  تناقلته  لما  ووفــًقــا  المهمة  طبيعة  صعيد 
فـــإن تــلــك الــمــهــمــة لـــن تــكــون لــمــواجــهــة داعــــش فــحــســب بل 
لــضــمــان أمـــن الــمــالحــة الــبــحــريــة عــمــوًمــا وخــاصــة أن مركز 
قيادة تلك العمليات سوف يكون على متن حاملة الطائرات 
الفرنسية شارل ديجول والتي كانت تقوم بمهمة بحرية في 
منطقة شرق البحر األبيض المتوسط منذ شهر فبراير من 
العام الحالي قبل انتقالها إلى المحيط الهندي بما يعني 
في  العمل  فــي  الصلة  ذات  الــخــبــرات  مــن  الــمــزيــد  اكتسابها 
بيئات بحرية مختلفة، وتضم مجموعة من السفن متعددة 
األغراض، األمر الذي سوف يدعم عملها لمواجهة أي أزمات 

بحرية غير متوقعة.
ثالث  تعكس  أنها  تصوري  ففي  الـــدالالت،  صعيد  وعلى 
للدور  تعزيًزا  تأتي  الجهود  تلك  أن  األولـــى:  مهمة،  دالالت 
الفرنسي المتنامي لحماية أمن المالحة في الخليج العربي 
والذي اتخذ شكًال مؤسسًيا مع إعالن فرنسا تأسيس البعثة 
في  هرمز  مضيق  في  البحرية  المالحة  لمراقبة  األوروبــيــة 
يــنــايــر ٢٠٢٠ والــتــي تتخذ مــن أبــوظــبــي مــقــًرا لــهــا وتــقــودهــا 
الجيوش  وزارة  لبيان  ووفًقا  أوروبية،  دول   ٨ وتدعمها  فرنسا 
الفرنسية حول قيادة فرنسا المهمة البحرية لمحاربة داعش 
االستقرار  مــن  جـــزًءا  أن  يعني  الخليج  منطقة  فــي  «العمل 
اإلقليمي وأمن القارة األوروبية على المحك، ويتيح حضور 
فرنسا لها الحفاظ على قدرة تقييم وتقدير الوضع ذاتيا». 

فرنسا  وسعي  يتسق  الفرنسي  الـــدور  ذلــك  أن  والثانية: 
إبــرام  ومنها  العربي  الخليج  لــدول  البحرية  الــقــدرات  لدعم 
زورًقــــا   ٣٩ لتصنيع  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  مــع  عــقــد 
تسلمت المملكة اثنان منهما في عام ٢٠١٩ ويتضمن العقد 
بسرعة  الـــزوارق  تلك  وتتسم  المملكة  فــي  منها   ١٨ تصنيع 
مسبوقة تم تصميمها بشكل خاص لحماية الشواطئ،  غير 
باإلضافة إلى إعالن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
العام ذاته نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للمملكة 
النفطية  الــمــنــشــآت  تــعــرض  أعـــقـــاب  فـــي  دفــاعــاتــهــا  لــتــعــزيــز 
التابعة لشركة أرامكو العتداءات، والثالثة: أن تلك الجهود 
للغرض  الغربية  الــدول  جهود  مع  تنافًسا  ال  تكامًال  تجيء 
المالحة  لحماية  البحري  العسكري  التحالف  ســواء  ذاتــه 
أو   ٢٠١٩ عام  المتحدة  الواليات  بقيادة  العربي  الخليج  في 
تنامي دور حلف الناتو في العراق من خالل زيادة أفراد بعثته 
هناك من ٥٠٠ إلى ٤٠٠٠ فرد -والتي تعد فرنسا أحد أعضائه 
الــكــبــار- والــــذي جـــاء بــعــد قـــرار الــرئــيــس األمــريــكــي السابق 
إلى  الــعــراق  في  األمريكية  الــقــوات  تخفيض  ترامب  دونــالــد 
جهود  تنسيق  إمكانية  من  ذلك  يعنيه  بما  فقط،  فرد   ٢٥٠٠
البحري  األمن  تهديدات  ضد  الردع  لتحقيق  األطراف  تلك 

في منطقة الخليج العربي.
حــمــايــة  عـــلـــى  الـــفـــرنـــســـي  الــــحــــرص  إن 
تــوازن  على  والحفاظ  العربي  الخليج  أمــن 
القوى ليس وليد اليوم بل يمتد عبر عقود 
العراقية-اإليرانية  بالحرب  ابــتــداًء  مضت 
الــتــي تــطــلــبــت تــأســيــس مـــا عـــرف «بــتــحــالــف 
الراغبين» من الدول الغربية لحماية ناقالت 
اإليرانية  االعتداءات  من  الخليجية  النفط 
كبيًرا  دوًرا  الفرنسية  الــطــائــرات  لعبت  وقــد 
فرنسا  بمشاركة  ومــــروًرا  المهمة،  تلك  فــي 
فــي حـــرب تــحــريــر دولـــة الــكــويــت عـــام ١٩٩١، 
وانـــتـــهـــاء بـــإبـــرامـــهـــا عـــــددا مـــن االتــفــاقــيــات 
الدفاعية ما بعد تحرير الكويت مع عدد من 
الدول الخليجية تشمل مجاالت متعددة من 
الحفاظ  تستهدف  التي  والترتيبات  التدابير 

على أمن منطقة الخليج العربي.
وفي تقديري أن ذلك الحضور الفرنسي -الذي ال يقتصر 
على منطقة الخليج العربي فحسب- يعكس طموًحا فرنسًيا 
خــروج  ظــل  فــي  ســواء  العالمي  األمــن  معادلة  فــي  أكبر  لــدور 
بــريــطــانــيــا مــن مــنــظــومــة االتـــحـــاد األوروبـــــي ووجــــود تنافس 
داخل تلك المنظومة، أو سعي فرنسا لتأسيس هوية أمنية 
أوروبية تعمل بشكل مستقل عن المظلة التقليدية المتمثلة 
ذاته  الوقت  في  أنــه  إال  «الــنــاتــو»،  األطلسي  شمال  حلف  في 
يعكس عدًدا من الرسائل ذات االنعكاسات اإلقليمية وأولها: 
ما  وهو  العربي  الخليج  دول  بأمن  فرنسا  التزام  أهمية  مع 
األمــن  فـــإن  المنطقة  شهدتها  الــتــي  األزمــــات  كــافــة  عكسته 
البحري قد أضحى ذا أولوية ضمن االستراتيجية الدفاعية 
ذلك  أن  وثانيها:  العربي،  الخليج  منطقة  تجاه  الفرنسية 
هو  العربي  الخليج  منطقة  في  البحري  الفرنسي  الحضور 
بمثابة رسالة ردع ألي تهديدات ألمن الخليج العربي عموًما 
وفي بؤرته أمن المالحة البحرية التي أضحت أولوية لكافة 
مهما  أنه  من  ذلك  يعنيه  بما  والدولية،  اإلقليمية  األطراف 
تباينت رؤى ومصالح األطراف الدولية فإنها تلتقي عند ما 
يتم  لــن  والــتــي  الــحــمــراء»  «الــخــطــوط  عليه  يطلق  أن  يمكن 
المالحة  أمــن  مقدمتها  وفــي  بتجاوزها  طــرف  ألي  السماح 
القوات  تلك  جاهزية  وثالثها:  العربي،  الخليج  في  البحرية 
للتعامل مع أي حوادث طارئة والتي ال تقتصر على تهديدات 
قد  والــتــي  عــديــدة-  وهــي  بحرية -  كـــوارث  ربــمــا  بــل  تقليدية 
ظل  فــي  وخــاصــة  لمواجهتها  دولــًيــا  وتــعــاوًنــا  جــهــوًدا  تتطلب 
الفرنسية  البحرية  القوات  تشهده  الذي  المستمر  التطوير 
أكتوبر  في  الفرنسي  الجيش  عن  صــادرا  بيانا  آخرها  وكــان 
٢٠٢٠ مفاده التنفيذ الناجح إلطالق صاروخ كروز من غواصة 
النادي  إلى  بذلك  فرنسا  لتنضم  األولى  للمرة  وذلك  نووية 
المغلق للدول التي تمتلك صواريخ كروز بحرية، وهو األمر 
بأنه  الفرنسية  الجيوش  وزيرة  بارلي  فلورنس  وصفته  الذي 
ويضعها  البحرية  لقواتنا  جديدة  استراتيجية  قــدرة  «منح 
الغواصات  لقوات  «يمكن  وأضافت  العالم».  في  األفضل  بين 
الفرنسية اليوم ضرب الغواصات والسفن على السطح وبات 
مسافة  من  األرضــيــة  التحتية  البنية  تدمير  اآلن  بإمكانها 
على  الفرنسية  البحرية  الــقــوات  حــرص  عن  فضًال  بعيدة»، 
المشاركة في مناورات مشتركة مع دول الخليج العربي وذلك 

للتدريب على العمل في ظروف وبيئات مختلفة.
جــزًءا  وســيــظــل-  -كـــان  الــعــربــي  الخليج  منطقة  أمــن  إن 
ربما  الكبرى،  الــدول  مع  الخليج  دول  شراكات  من  يتجزأ  ال 
لن  ذلك  أن  إال  التعاون  مجاالت  لبعض  أولوية  هناك  تكون 
االستراتيجي  االحتياج  مفادها  معادلة  حساب  على  يكون 
من  الــقــوى  بــتــوازن  ذلــك  الرتــبــاط  الطرفين  بين  الــمــتــبــادل 
ناحية، ووجود تنافس دولي تجاه المنطقة من ناحية ثانية، 
يبدأ  العالم  أمن  أن  هو  فيها  جدال  ال  التي  الحقيقة  أن  إال 

من منطقة الخليج العربي.
| خبير في قضايا األمن اإلقليمي الخليجي
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{ كــــان ذلــــك فـــي مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات أو 
جريدة  تحرير  مــديــر  كلمني  حين  بقليل،  بعدها 
عبدالغني»  «أحمد  األستاذ  آنذاك  الخليج»  «أخبار 
لــلــقــاء مــع األســـتـــاذ «مــكــرم مــحــمــد أحــمــد مــكــرم»، 
من صحيفة األهرام، ورئيسي تحرير الصحيفتين 
صحيفتا  هــمــا  األهـــــرام،  مــع  األشــهــر  المصريتين 
بتشريفهم  اللقاء  لينتهي  والجمهورية،  األخــبــار 
جميعا لي في البيت، وكانت جلسة فكرية بامتياز، 
تبادلنا فيها الكثير من اآلراء حول الهموم العربية 
العامة، ومن خاللها وبعدها ربطتني صلة حميمة 
مكرم»  محمد  «مكرم  المعروف  الصحفي  بالكاتب 
الذي رحل عن دنيانا في األيام الماضية، ألستعيد 
في  ســـواء  ذلـــك،  بعد  معه  لــقــاءاتــي  كــل  رحيله  مــع 
في  مكتبه  فــي  أو  مــصــر،  فــي  الــعــامــة  الــمــؤتــمــرات 
مؤسسة دار الهالل، وهو رئيس مجلس إدارتها، وقد 
شرفني بطباعة روايتي «القلق السري» في طبعتها 

األولى ضمن منشورات دار الهالل آنذاك.
في  تقريبًا،  أعــوام   ٣ قبل  التقيته  مــرة  آخــر   }
الــطــائــف،  مــديــنــة  فــي  الــعــرب  لإلعالميين  ملتقى 
ورغم ما بدا عليه من تعب فإنه كان حريصًا مثلي 
عــلــى لــقــاء ودي ســـأل فــيــه عــن أحـــوالـــي، وأكــرمــنــي 
لــدي  وكــــان  الــتــقــيــتــه،  كــلــمــا  الــمــعــتــادة  بحميميته 
فيها،  سأراه  التي  األخيرة  المرة  بأنها  خفي  شعور 
وهــكــذا كــــان! فــقــد هــب عــلــى الــعــالــم وبــــاء كــورونــا، 
لتشيع  درجــــة،   ١٨٠ كــلــهــا  الــعــالــم  أحــــوال  وتــغــيــرت 
مؤلمة  وداعية  وكأنها  وبغيره،  به  الراحلين  أخبار 
وحيث  واألحـــبـــة،  واألصـــدقـــاء  الــوجــوه  مــن  للكثير 
كل يوم يودعنا أحدهم بصمت مؤلم بدوره، ولكأن 
األيــام  ذاكــرة  من  جــزءًا  معه  يأخذ  منهم  واحــد  كل 
الجميلة التي كنا فيها نختزل العالم الى ساحات 
األرواح  ولقاء  الحميمة  الصداقات  ظل  في  فكرية 

والعقول المتألفة.
الوجوه  أشهر  أنه  ورغم  مكرم،  محمد  مكرم   }
الصحفية الرائدة في مصر والشرق األوسط، ورغم 

إداراتها  أو  رئاستها  تولى  التي  العديدة  المناصب 
فــي رحــلــتــه مــع الــكــتــابــة الــتــي اســتــمــرت مــا يــقــارب 
االنــســان  كـــان  إلـــي  بالنسبة  فــإنــه  عــقــود)،  الـــ(ســتــة 
مفكرين  مثل  مثله  خــاصــة  أبــويــة  بنكهة  الحميم 
آخرين، مثل «عبدالوهاب المسيري» و«عبدالعظيم 
أنــيــس» و«مــحــمــود أمــيــن الــعــالــم» الــــذي ألـــح علي 
جمع  على  به  ولقائي  البحرين  حضوره  أثناء  مرة 
ود.  الكتب،  مــن  إصـــدارات  فــي  الصحفية  مقاالتي 
رواد  مــن  وغــيــرهــم  زيـــد»  أبــو  «ونــصــر  حنفي،  حسن 
ورحــم  منهم،  رحــل  مــن  اهللا  رحــم  والــكــتــابــة،  الفكر 
أرواحــهــم  أريــج  القلب  فــي  تــركــوا  فقد  الجميع  اهللا 
وعطر الكلمة، وهموم هذا الوطن العربي الممتد، 
تـــركـــوا أثـــرهـــم لــيــس فــقــط بــمــا خــلــفــوه مـــن إرث 
الــروح  شــذى  من  تركوه  بما  وإنما  والكتابة،  الفكر 
واألفكار  الملهمة  والصداقة  الحميمة  واإلنسانية 

العميقة.
األخــرى  األســمــاء  مثل  مكرم  محمد  مكرم   }
الرفيعة، تعلمت منهم شغف الكتابة، واالبحار في 
كان  السامقة  الفكرية  وبقامتهم  الفكر،  تالفيف 
كلما  األرواح  أن  على  شاهدا  اإلنساني،  تواضعهم 
عمرها  سنوات  من  أعطت  وكلما  تواضعت،  ارتقت 
وروحــيــًا  إنسانيًا  تألقت  الكتابة  جمر  تقلبات  فــي 

وفكريا.
كان «مكرم محمد مكرم» وقد فاز بمقعد نقيب 
الصحافة  فــي  مــدرســة  دورات  خمس  الصحفيين 
وفـــي مــراجــعــة األفــكــار والــمــواقــف، عــربــيــًا بامتياز 
وعاشقًا لبلده مصر، ومدافعًا يدرك ما للكمة من 
في  والفكرية  اإلنسانية  المواقف  تبيان  في  قيمة 

األوقات الصعبة.
ومـــــا إن ألـــتـــقـــيـــه حـــتـــى ألـــمـــس ذلـــــك الــحــنــو 
اإلنــســانــي واألبـــــوي الـــذي يــالمــس شــغــاف القلب، 
والفكر  الصحافة  رواد  من  كغيره  وأبقاه  اهللا  رحمه 
الكتابة  رحلة  في  ثرية  وذاكـــرة  قلوبنا،  في  شاهقًا 
التي أسماها رحلة المتاعب رغم شغفه الكبير بها، 

وال تزال الذاكرة تدق ناقوسها!

الجهاِت  ِقبِل  من  سابًقا  المعلنُة  األرقـــاُم  أثبتت 
المعركِة  وتــطــورات  مستجداِت  بمتابعة  الصلِة  ذاِت 
ِة  الطبيَّ مؤسساِته  بواسطِة  المجتمُع  يخوُضها  التي 
مواجهِة  في  ِة،  األمنيَّ وكذلك  ِة  واإلعالميَّ ِة  والصحيَّ
انتشاِر فيروس «كورونا»، أن طريقَة إحياِء واالحتفاِل 
تأثيٌر  لها  كــان  والــديــنــيــة  االجتماعية  بالمناسباِت 
ســلــبــيٌّ أســـهـــَم فـــي ارتــــفــــاِع أعــــــداد اإلصــــابــــات بــهــذا 
المناسباِت  هذه  إلى  يعوُد  ال  هنا  والسبب  الفيروس، 
وال إلى طبيعتها، فهي مناسباٌت متأصلة لدى جميِع 
ولم  السنين  مئات  منذ  البحريني  المجتمع  فــئــاِت 
المناسبات  هذه  استقبال  طريقُة  أو  االحتفاُل  يكن 
سبًبا في أي ضرِر مجتمعي، ولكن الظروف الحالية 
نظرا  طبيعية،  ظروًفا  ليست  وهي  خصوصيتها  لها 
دوِل  مختلف  في  الفيروس  هذا  وتفشي  انتشاِر  إلى 
العالِم وإلحاق أضرار بشرية واقتصادية جسيمة في 

مجتمعات هذه الدول.
مــجــتــمــُعــنــا اآلن كــبــاقــي شـــعـــوِب الـــــدول الــعــربــيــة 
واإلسالمية يستقبُل شهَر رمضان، وهذا الشهُر عالوٌة 
الدينية  المناسبات  من  ويعدُّ  دينيا  فرًضا  كونه  على 
الشعوب  جميع  لـــدى  خــاصــة  بــمــكــانــة  تحظى  الــتــي 
اإلسالمية، فإن لهذا الشهر أيضا طابَعه االجتماعي، 
والزيارات  المجالس  وتنتشر  التجمعات  تكثر  حيث 
وتوزع الوجبات، وهي عادة قديمة موروثة عن األجداد 
التراث  من  جــزءا  أصبحت  طويل،  زمــن  منذ  واآلبــاء 
لها  واإلســالمــيــة  العربية  الــشــعــوب  لجميع  الــوطــنــي 
على  األجــيــال  تــتــوارثــهــا  محفوظة  وبــقــت  تقاليدها 

مدى مئات السنين.
لكن هذه المناسبة الدينية ذات المكانة الخاصة، 
تأتي هذا العام، كما حلت العام الماضي في ظروف 
اســتــثــنــائــيــة ال يــمــكــن مــعــهــا مــواصــلــة إحــيــائــهــا على 

وحافظت  األجيال  توارثتها  التي  المعتادة  الطريقة 
عــلــيــهــا، والــســبــب أن إحــيــاءهــا، اجــتــمــاعــيــا، كــمــا هي 
األفــراد  على  خطرا  يشكل  أن  ذلــك  شــأن  من  الــعــادة، 
والمجتمع بشكل عام حيث خطر فيروس «كورونا»ال 
بها  توصي  التي  االحترازية  واإلجــراءات  قائما  يزال 
الجهات ذات الصلة بالتصدي لهذا الفيروس مازالت 

قائمة ومستمرة، بل ومطلوبة.
الــفــريــق الــوطــنــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس «كـــورونـــا» 
وجميع الجهات ذات الصلة بالحملة الوطنية تطلب 
بــالــعــادات  الــقــيــام  عــن  مــؤقــتــا،  التخلي،  الجميع  مــن 
الرمضانية المألوفة ألن من شأن ذلك أن يسهم في 
انتشار الفيروس ويضاعف من أعداد اإلصابات، وهي 
السابقة  المناسبات  تجارب  أثبتتها  التي  الحقيقة 
الــتــي صـــادف إحــيــاؤهــا فــي ظـــروف ظــهــور الــفــيــروس 
وانتشاره، حيث الحظت الجهات ذات الصلة ارتفاعا 
مثل  المناسبات،  من  العديد  بفترة  مرتبطا  مميزا 
األعـــيـــاد أو الــمــنــاســبــات الــديــنــيــة وإحـــيـــاء األعــــراس 
التجمعات  مــن  وغــيــرهــا  العائلية  الـــزيـــارات  وتــبــادل 
اإلجـــراءات  تخالف  أو  والتعليمات  تتماشى  ال  التي 

االحترازية التي يشدد عليها الفريق الوطني.
اعتباره  يمكن  أيــام  عــدة  قبل  حــل  الــذي  رمــضــان 
هذا العام بمثابة شهر اختبار بالنسبة إلى الجميع، 
مــواطــنــيــن ومــقــيــمــيــن، لــمــدى الـــقـــدرة عــلــى االلــتــزام 
باإلجراءات وما يملكه الجميع من إرادة ومصداقية 
الطبيعية  غير  االستثنائية  الــظــروف  مــع  للتعامل 
شعوب  جميع  عــلــى  «كـــورونـــا»  فــيــروس  فــرضــهــا  الــتــي 
تشدد  التي  االحترازية  باإلجراءات  فالتقيد  العالم، 
الفيروس،  لهذا  بالتصدي  المعنية  الجهات  عليها 
من  الدينية  المناسبة  هذه  تحتله  ما  على  يؤثر  لن 
بالطريقة  إحيائها  فعدم  الجميع،  قلوب  في  مكانة 

كل  في  عليها  اعــتــادوا  التي  التقليدية  االجتماعية 
عام، لن يزحزحها عن مكانها االجتماعي لدى أبناء 
البحرين، وإنما هذا التغيير مرتبط بظروف خارجة 
عن إرادة الجميع، بل هي ظروف اضطرارية ال يمكن 

القفز عليها أو تجاهل التأثير السلبي لها.
فانتشار الفيروس وما سببه من أضرار اقتصادية 
وبـــشـــريـــة لــجــمــيــع شـــعـــوب الـــعـــالـــم، لـــم يــتــســبــب في 
الدينية  بالمناسبات  واالحتفال  إحياء  طريق  تغيير 
طرق  تغيير  إلــى  امــتــد  بــل  وغــيــرهــا،  االجتماعية  أو 
من  ذلك  وغير  أيضا  والتطبيب  بل  والعمل  التعليم 
ظهور  قــبــل  مــا  المجتمعية  واألنــشــطــة  الــمــمــارســات 
الفيروس وانتشاره في جميع أرجاء المعمورة، ولشدة 
هـــذا الــتــأثــيــر يــتــنــبــأ الــبــعــض بـــــزوال بــعــض الـــعـــادات 
االجــتــمــاعــيــة بــعــد انــقــشــاع الــجــائــحــة، لــكــن بعضها 
يبقى متأصال وجزءا حيويا من العادات االجتماعية 
بعد  حتى  زوالها  الصعب  ومن  الشعوب  من  للعديد 

انتهاء خطر فيروس «كورونا».
مناسبة  تــكــون  أال  هـــو  األولـــــى  بــالــدرجــة  يــهــمــنــا 
رمــضــان هـــذا الــعــام ســبــًبــا جــديــًدا فــي ارتـــفـــاِع أعـــداِد 
اإلصاباِت بالفيروس، كما كان الحاُل مع المناسباِت 
مسبوق  غــيــر  ارتــفــاًعــا  هــنــاك  أن  وخــاصــة  الــســابــقــة، 
الماضية  الــقــلــيــلــة  الــفــتــرِة  اإلصـــابـــات فــي  عــــدِد  فــي 
وااللــتــزام  وأهــمــهــا عـــدم التقيد  لــعــدة أســبــاب أولــهــا 
بــــاإلجــــراءات االحـــتـــرازيـــة الــتــي يــوصــي بــهــا الــفــريــق 
الوطني ومن األسباب أيضا، والتي حذر منها الفريق 
تمتاز  الفيروس  من  الجديدة  الساللة  أن  هو  أيضا، 
أسباب  كلها  وهي  أيضا،  والخطورة  االنتشار  بسرعة 
التكاتف  نحو  الجميع  لــدفــع  كافية  تــكــون  أن  يجب 
والــتــعــاضــد وتــحــمــل الــمــســؤولــيــة فــي هـــذه الــظــروف 

االستثنائية. 

الــمــســجــد مـــــأرز االيــــمــــان ومــنــبــع الــنــور 
والــتــقــى ومـــنـــارة االمــــن والـــســـالم والـــهـــدى، 
االجتماعي  االمـــن  لتحقيق  كــبــرى  وركــيــزة 
االمة  وتغذية  الفرقة  ونبذ  الوحدة  وتعميق 
بالتوجيه الروحي والفكري. ولئن كانت تلكم 
المعاني واضحة لمن تأمل رسالة المسجد 
كان  حينما  االســـالم،  فجر  منذ  دوره  وتــابــع 
امــــــام وخـــطـــيـــب الـــمـــســـجـــد قــــــدوة ومــعــلــمــا 
في  فاعل  اثر  ذات  تكون  لن  انها  اال  وقائدا، 
عصرنا الراهن ان لم يكن االمام والخطيب 
إلبراز  وساع  به  للقيام  ومؤهال  لدوره  مدركا 
لدور  السامية  القيم  واظهار  المعاني  تلك 
المسجد المؤثر في حياة الفرد والمجتمع، 
فما هو الدور المطلوب من االمام والخطيب 
هذا  للمسجد؟  االمنية  الــوظــائــف  لتفعيل 
الــدكــتــور  االســتــاذ  فضيلة  عليه  يجيبنا  مــا 

الشريعة  بكلية  االستاذ  العمري  صنيتان  بن  عبدالكريم 
كتابه  من  الثاني  الفصل  في  سابقا  االسالمية  بالجامعة 
من  المجتمع»  أمــن  تحقيق  فــي  المسجد  «دور  الــمــوســوم 
خالل تمهيد وسبعة مباحث، اوضح في التمهيد ان حديث 
جل  اهللا  بكالم  والموثق  المستند  وخطيبه  المسجد  امام 
وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمد  اهللا  رســول  وحديث  عاله  في 
المقترن بفهم والمام ومواكبة متواصلة لمعطيات البيئة 
نفوس  فــي  وقــعــا  واكــثــر  فاعلية  اشــد  والعالمية  المحلية 
يمكن  غيرها  او  اعالمية  اخــرى  وسيلة  اية  من  المؤمنين 
الخطيب  يــنــجــح  ان  يــمــكــن  وال  الــمــجــتــمــع،  فـــي  تــؤثــر  ان 
من  يتمكن  لــم  ان  المطلوب  الــوجــه  على  مهمته  اداء  فــي 
االخذ بلباب سامعيه، واستدراجه اللبق إلفهامهم وايصال 
رسالته اليهم باألسلوب البليغ والكلمة الساحرة والحجة 
الظاهرة واالثارة والتشويق وتحريك المشاعر والوجدان. 
الجمعة  خــطــبــة  الســيــمــا  خــطــبــه  تــهــدف  ان  فينبغي  لـــذا 
الـــى تحقيق عـــدة اغــــراض مــنــهــا: الــوعــظ والــتــذكــيــر بــاهللا 
المسلمين  وتفقيه  االخـــرة،  فــي  وجــزائــه  وبحسابه  تعالى 
وتصحيح  والــســنــة،  الكتاب  مــن  دينهم  حقائق  وتعليمهم 
واألباطيل  الشبهات  ورد  االسالم  عن  المغلوطة  المفاهيم 
ومــواجــهــة األفـــكـــار الــهــدامــة والــمــضــلــلــة بــتــقــديــم االســـالم 
الصحيح وابراز خصائصه من السماحة والشمول والتوازن 
المجتمع  بــأحــداث  الخطبة  وربـــط  واإليــجــابــيــة،  والــعــمــق 
البناء  الــى  والــدعــوة  اإليجابيات  وابــراز  المعاش  وبالواقع 
تهويل  ودون  االســــالم  بـــروح  الــمــشــكــالت  ومــعــالــجــة  عليها 
المسلمين،  نفوس  فــي  والــريــبــة  الشكوك  واثـــارة  وتفجيع 
ومقاومة  والمجتمع  اهللا  في  األخوة  معاني  على  والتركيز 
النزعات والعصبيات واإلقليمية والمذهبية المفرقة لألمة 
والمثيرة لألحقاد والبغضاء، والدعوة الى االلتفاف حول 
ذلك  في  لما  بالمجتمع  للنهوض  ومؤازرتها  البالد  قيادة 
ولي  طاعة  في  اهللا  ألمــر  وانفاذ  والعباد  للبالد  صــالح  من 
الفصل  مــن  االول  الــمــبــحــث  فــي  الــبــاحــث  وتـــنـــاول  االمــــر. 
يسعى  ان  اهمية  الديني  الـــوازع  بتقوية  الموسوم  الثاني 
ونفوس  عــقــول  فــي  االيــمــان  تعزيز  الــى  والخطيب  االمـــام 
كفيل  ذلــك  وان  وفضيلة  خير  لكل  اصــل  فهو  مستمعيه، 
بــخــلــق وازع داخـــلـــي قـــوي يــهــديــه الـــى الــفــضــائــل ويــبــعــده 
من  ويمنعه  الــتــردي  عــن  بإنسانيته  ويسمو  الــرذائــل  عــن 
الثاني  المبحث  وجـــاء  االخـــريـــن.  حــقــوق  عــلــى  االعـــتـــداء 
بعنوان االلتفاف حول والة االمر ليؤكد ما اشرنا اليه في 
الرشيدة  االمنية  الضمانات  ابــرز  مــن  ان  بقوله  التمهيد 
امنه  بترسيخ  الكفيلة  الوسائل  واهــم  المسلم  للمجتمع 
والمحافظة عليه طاعة والة االمر فهي اصل مهم وقاعدة 
واستقرار  االجتماعي  االمــن  لتحقيق  قوي  واســاس  كبرى 
واحترام  االمر  ولي  طاعة  ان  اذ  الرعية.  واطمئنان  البالد 
مــقــامــه وشــخــصــه وتنفيذ اوامــــره وتــوجــيــهــاتــه، هــو واجــب 
وتتحقق  الــبــالد  تستقر  ان  يمكن  ال  دونــهــا  الــرعــيــة،  على 

تــنــتــشــر  وانــــمــــا  اهللا،  بـــيـــوت  وتـــعـــمـــر  الــتــنــمــيــة 
الفوضى وتفقد االمة عزتها ووحدتها وامنها 
سبيل  االمر  والة  بطاعة  االلتزام  ان  وامانها. 
لنصرة الحق واقامة العدل ورفع الظلم وردع 
الظالم وحفظ نفوس افراد المجتمع وصيانة 
فقد  الثالث  المبحث  اما  واعراضهم  اموالهم 
اوضح  وتماسكه،  المجتمع  وحدة  بعنوان  كان 
فيه الباحث ان تعاليم االسالم تحث على بناء 
على  افـــراده  عالقات  تقوم  متماسك  مجتمع 
المودة واالنسجام وتنحسر فيه دواعي الفرقة 
والـــشـــتـــات. وقــــد اكـــــدت الـــنـــصـــوص الــشــرعــيــة 
االيمانية  الروابط  بمضامين  االلتزام  اهمية 
وحذرت من االنقسام والتنازع فاإلسالم يجمع 
وال يــفــرق يــوحــد وال يــجــزئ، فــاالجــتــمــاع قــوة 
ومنعة للمسلمين وألوطانهم، وقد قال تعالى 
ُقــوا  ــَفــرَّ َت َوَال  َجــِمــيــًعــا  اهللا  ِبــَحــْبــِل  «َواعــَتــِصــُمــوا 
َواْذُكُروا ِنْعَمَت اهللا َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم أَْعَداًء َفأَّلَف َبْيَن ُقُلوِبُكْم 
اِر  َن النَّ َفأَْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُكنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ
َتْهَتُدوَن»  ُكْم  َلَعلَّ آَياِتِه  َلُكْم   ُ اهللاَّ ُن  ُيَبيِّ َكذِلَك  ْنَها  مِّ َفأَنَقَذُكم 
(آل عمران:١٠٣). لذا فأن من واجبات االمام والخطيب ان 
المسلمين  بين  واالنسجام  والوحدة  االلفة  دواعــي  يرسخ 
وحمل  المجتمع.  امــن  ترسيخ  دعائم  اقــوى  من  ذلــك  وان 
اوضــح  فقد  والوسطية  االعــتــدال  عــنــوان  الــرابــع  المبحث 
االســالمــي  التشريع  خصائص  مــن  االعــتــدال  ان  الباحث 
نزوال  فيه  غلو  وال  جفاء  فال  مــزايــاه،  ابــرز  من  والوسطية 
عند قــولــه تعالى ((َفــاْســَتــِقــْم َكــَمــا ُأِمــــْرَت َوَمـــن َتـــاَب َمــَعــَك 
قال  كما   ،(١١٢ (هود:  َبِصيٌر))  َتْعَمُلوَن  ِبَما  ُه  ِإنَّ َتْطَغْوا  َوَال 
َعَلى  ُشَهَداَء  َتُكوُنوا  لِّ َوَسطا  ة  ُأمَّ َجَعْلَناُكْم  «وَكَذِلَك  تعالى 
اما  (البقرة:١٤٣).  َشِهيًدا»  َعَلْيُكْم  ُســوُل  الــرَّ َوَيــُكــوَن  اِس  النَّ
المبحث الخامس فقد كان بعنوان الحماية من االنحراف 
حبلى  المعاصرة  والجريمة اوضح فيه الباحث ان الحياة 
وتقوي  االنحراف  على  تساعد  التي  العناصر  من  بالكثير 
فعلى  لــذا  االجتماعي،  بــاألمــن  تخل  التي  اإلجـــرام  نـــوازع 
االمــــام والــخــطــيــب مــســئــولــيــة اخــالقــيــة كــبــرى فــي توجيه 
الشباب المسلم وتحصينه منهما عبر تقوية الوازع الديني 
وايقاظ الضمير وتزكية النفس وبيان محاسن االستقامة 
الشرعية  الــنــصــوص  عــلــى  والــتــأكــيــد  االنـــحـــراف  ومـــســـاوئ 
المحذرة من ارتكابها. وركز الباحث في المبحث السادس 
التكافل  مكانة  بيان  على  االجتماعي  بالتكافل  المعنون 
االجتماعي في االسالم بأبعاده المعنوية والمادية إليجاد 
مجتمع فاضل متعاون ومزدهر يشعر افراده بمسئولياتهم 
االجــتــمــاعــيــة وبــمــا يــمــنــع افـــــراده مـــن االنـــــزالق فـــي وحــل 
الحرمان.  او  العوز  او  الحاجة  بسبب  الضياع  او  الجريمة 
«العالقة  المعنون  السابع  المبحث  فــي  الباحث  واوضـــح 
الوحدة  تقوية  على  االســـالم  حــرص  المسلمين»  غير  مــع 
بين  المجتمعي  التماسك  واهمية  واالجتماعية  الوطنية 
حساسيات  اثارة  دون  االديــان  مختلف  من  الوطن  مكونات 
او افتعال خالفات، فقد وفر االسالم العيش االمن للجميع 
بينها،  والمودة  التسامح  ونشر  ورعايتها،  الحقوق  وتوفير 
المجتمعي  االمن  ولتحقيق  واالضطهاد.  الفرقة  وتجنب 
بــأفــضــل صـــــورة فــقــد خــتــم الـــبـــاحـــث كــتــابــه بــحــزمــة من 
اإلمــام  بــإعــداد  العناية  اهمية  على  تؤكد  التي  التوصيات 
والخطيب ليكون قدوة حسنة ومثاال يحتذي به االخرون 
وان  الحسنة.  والموعظة  والــرشــد  والحكمة  الوطنية  فــي 
احداث  من  حوله  يــدور  لما  واعيا  والخطيب  االمــام  يكون 
اجمع،  والعالم  لمجتمعه  المعاصرة  باالنشغاالت  وملما 
وان يكون بليغا في حجته واضحا في مقصده، غيورا على 
بكل  مهمته  اداء  على  وحريصا  شعبه،  وابناء  ووطنه  دينه 

امانة واقتدار. 
| أكاديمي وخبير اقتصادي
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البحرين مي�����ّس  ال��ك��رى  ال�شقيقة  مي�����ّس  م��ا  ال�����وزراء:  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ويل 

ال�شي�شي ياأمر بالتحقيق العاجل

مقتل 16 راكًبا يف حادث قطار مب�شر

بداأت النيابة امل�ضرية التحقيقات يف 

مقتل 16 راكًبا، واإ�ضابة 109 اآخرين 

جراء خروج قطار عن الق�ضبان، اأم�س، 

القاهرة،  �ضمال  القليوبية  مبحافظة 

كامل  امل�ضري،  النقل  وزير  توّجه  كما 

اأعلن  فيما  احلادث،  مكان  اإىل  الوزير، 

رئي�س ال�ضكك احلديدية عن ا�ضتقالته.

عبدالفتاح  امل�ضري  الرئي�س  وكلف 

ال�ضي�ضي رئي�س الوزراء بت�ضكيل جلنة 

للوقوف على اأ�ضباب حادث القطار.

»طريان اخلليج« تعلن ت�شيري 

رحالت اإىل اإ�شرائيل يونيو القادم

املوقع  اأظــهــر 

ــــــكــــــروين  الإل

التابع  للحجوزات 

اخلليج  لــطــران 

الوطنية  الناقلة 

مبا�ضرة  رحالت  ت�ضير  عن  البحرين  ململكة 

من  ابتداًء  اأبيب  تل  ال�ضرائيلية  العا�ضمة  اإىل 

القادم. يونيو  �ضهر  من  الثالث 

على  اخلليج  يف  اإ�ضرائيل  ح�ضاب  وذكر 

ال�ضالم،  اتفاقية  توقيع  »بعد  توير،  من�ضة 

�ضتبداأ طران اخلليج ت�ضير رحالت اإىل مطار 

الدويل«. بن غوريون 

جاللته وويل العهد رئي�س الوزراء ي�شتقبالن وزير الداخلية ال�شعودي.. امللك:

دور ريادي لل�شعودية يف تر�شيخ الأم�ن وال�شالم يف املنطقة

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

الأخوية  بالعالقات  اعتزازه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

واململكة  البحرين  مملكة  جتمع  التي  الرا�ضخة  التاريخية 

العربية ال�ضعودية وقيادتيهما و�ضعبيهما.

ق�ضر  يف  املفدى  امللك  جاللة  ا�ضتقبال  خالل  ذلك  جاء 

الأمر عبدالعزيز بن  امللكي  ال�ضمو  اأم�س �ضاحب  ال�ضخر، 

الداخلية  وزير  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �ضعود 

باململكة العربية ال�ضعودية مبنا�ضبة زيارته للبالد.

تر�ضيخ  يف  لل�ضعودية  الريادي  بالدور  جاللته  واأ�ضاد 

دعائم الأمن وال�ضتقرار وال�ضالم يف املنطقة واحلفاظ على 

م�ضالح ومقّدرات دولها و�ضعوبها.

بن  �ضلمان  الأمر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأكد  من جهته، 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء لدى لقائه 

وزير الداخلية ال�ضعودي اأن ما مي�س ال�ضقيقة الكربى مي�س 

البحرين.

»ال�شورى«: ل اإلزام لوزير 

املالية بتقدمي امليزانية قبل نهاية اأغ�شط�س

 »�شوق العمل«: ت�شريع 

ت�شوية املنازعات العمالية املرتبطة بالأجور

اأمريكا لن ترفع العقوبات 

ال��ن��ووي ب��الت��ف��اق  تلتزم  مل  اإذا  اإي����ران  ع��ن 

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com
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ي�شعدنا التوقف يف البحرين اجلوهرة اخلليجية.. قائد احلاملة الفرن�شية:

»داع�س« يعيد بناء قدراته ومهمتنا مكافحته

متام اأبو�ضايف:

اجلوية   - البحرية  املجموعة  قائد  اأكد 

»�ضارل  الفرن�ضية  الطائرات  حلاملة 

مهام  اأن  اأو�ضيدا  مارك  الأدمرال  ديغول« 

عملية  �ضمن  لها  املرافقة  وال�ضفن  احلاملة 

»كليمن�ضو 21« تركز على مكافحة تنظيم 

»داع�س« الإرهابي، الذي يعيد بناء قدراته 

على الرغم من �ضقوطه.

مع  حديث  اأو�ضيدا يف  الأدمرال  وثّمن 

»الأيام« ترحيب البحرين بحاملة الطائرات 

يف املنامة، اإذ يحظى هذا الدعم القيم بتقدير 

باأخذ  للطاقم  ال�ضماح  عرب  ل�ضيما  خا�س 

البحر.  يف  �ضاقة  ت�ضغيل  فرة  بعد  راحة 

وقال »ي�ضعدنا اأن نتوقف يف هذه اجلوهرة 

اخلليجية، التي تعود تقاليدها يف ال�ضيافة 

هذه  اأغتنم  ال�ضنني.  اآلف  اإىل  والرحاب 

الفر�ضة لأ�ضكر القيادة واجلهات البحرينية 

املعنية على دعمها«.

اإن جميع طاقم  لـ»الأيام«  اأو�ضيدا  وقال 

اإىل 1200  عددهم  ي�ضل  والذي   - احلاملة 

تفر�س  فيما  للتطعيم،  قد خ�ضعوا  بحار - 

م�ضددة  �ضحية  اإجراءات  ال�ضخمة  احلاملة 

ملكافحة انت�ضار العدوى بني البحارة.
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ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء م�ستقبالً وزير الداخلية ال�سعوديجاللة امللك م�ستقبالً وزير الداخلية ال�سعودي

القطار املتجه للقاهرة بعد تعر�سه للحادث 
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احلملة الوطنية للتطعيم �شوف ت�شهم يف تقليل انت�شار الفريو�س

د. جليلة ال�شيد تدعو لتجنب التجّمعات العائلية خلف�س الإ�شابات

التنفيذي  الرئي�س  اأكدت 

الأولية  ال�ضحية  الرعاية  ملراكز 

جواد  ال�ضيد  جليلة  الدكتورة 

الإجراءات  بجميع  اللتزام  اأهمية 

رم�ضان  �ضهر  خالل  الحرتازية 

�ضحة  حلماية  وذلك  الف�ضيل؛ 

و�ضالمة املجتمع واحلد من انت�ضار 

فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

وثّمنت د. جواد الدعم الكبري 

الكوادر  اإىل  املوّجه  واملتوا�ضل 

والعاملني  وال�ضحية  الطبية 

قبل  من  الأمامية  بال�ضفوف 

ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد 

البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�ضى 

لفريق  الوطنية  واجلهود  املفدى، 

ال�ضمو  �ضاحب  بقيادة  البحرين 

اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

ح�ضدت  جهود  وهي  الوزراء، 

اإ�ضادة دولية على �ضعيد م�ضتوى 

تعامل مملكة البحرين مع الظروف 

ال�ضتثنائية جلائحة كورونا، وما 

يف  ا�ضرتاتيجياتها  يف  به  متيزت 

مواجهة اجلائحة من م�ضتوى عاٍل 

والفاعلية  واملهنية  الكفاءة  من 

الإجراءات  خمتلف  تطبيق  يف 

وت�ضخري  املتخذة،  والقرارات 

واجلاهزية  الإمكانات  خمتلف 

ال�ضحية  الرعاية  اأف�ضل  لتقدمي 

والعالجية للمواطنني واملقيمني. 

اأهمية  اإىل  جواد  د.  واأ�ضارت 

الإجراءات  بتطبيق  اللتزام 

الفريق  عن  ال�ضادرة  والقرارات 

الوطني الطبي للت�ضدي لفريو�س 

جتنب  �ضرورة  مع  كورونا، 

التجمعات العائلية الكبرية خالل 

على  تقت�ضر  اأن  واأهمية  الإفطار، 

القاطنني  الواحدة  الأ�ضرة  اأفراد 

اأهمية  موؤكدًة  نف�ضه،  املنزل  يف 

البحريني  املجتمع  وعي  تعزيز 

التجمعات  هذه  مثل  بخطورة 

الكبرية واإ�ضهامها يف ارتفاع اأعداد 

انتقال  القائمة وخطورة  احلالت 

للمر�ضى  وبالأخ�س  العدوى، 

املزمنة  بالأمرا�س  امل�ضابني 

والكامنة.

جليلة  الدكتورة  ودعت 

اإىل موا�ضلة  ال�ضيد جواد اجلميع 

والتدابري  بالإجراءات  الإلتزام 

وتكثيف  بها،  املو�ضى  الوقائية 

�ضبل الوقاية املمكنة من الفريو�س 

من حيث اتباع جميع ال�ضرتاطات 

ال�ضحية والتعليمات ال�ضرورية، 

الكمامات وتطبيق معايري  كلب�س 

والتعقيم  الجتماعي  التباعد 

وغ�ضل اليدين، وعدم اخلروج من 

املنزل اإل لل�ضرورة.

الت�ضدي  اأن  على  و�ضددت 

التزاًما  يتطلّب  كورونا  لفريو�س 

حقيقًيا يف موا�ضلة هذا احلر�س 

امل�ضوؤولية  وتعزيز  والتعاون 

اأفراد  بني  امل�ضرتكة  املجتمعية 

املجتمع البحريني كافة.

اأ�ضادت  الإطار،  هذا  ويف 

جواد  ال�ضيد  جليلة  الدكتورة 

على  الكبري  الإقبال  مب�ضتوى 

ما  للتطعيم،  الوطنية  احلملة 

النت�ضار  تقليل  يف  �ضي�ضهم 

التعامل  خالل  النجاح  وموا�ضلة 

كما  اجلائحة،  هذه  تداعيات  مع 

البحرين بف�ضل تعاون  اأن مملكة 

الوطنية  املبادرات  مع  اجلميع 

متقدمة  مراكز  تبواأت  املقدمة 

للمواطنني  التطعيم  �ضرعة  يف 

يف  م�ضتمرة  وهي  واملقيمني، 

لأهميتها  الوطنية  احلملة  هذه 

بالحرتازات  اللتزام  جانب  اإىل 

داعية  املجتمع،  حت�ضني  يف 

لأخذ  الت�ضجيل  اإىل  املبادرة  اإىل 

الوطنية  اجلهود  ودعم  التطعيم 

يف الإ�ضراع بالو�ضول اىل التعايف 

التام.

البحرين تعزي الرئي�س 

امل�شري ب�شحايا حادث القطار

امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  بعث 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

تعزية  برقية  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

الرئي�س  فخامة  اأخيه  اإىل  وموا�ضاة 

جمهورية  رئي�س  ال�ضي�ضي  عبدالفتاح 

حادث  ب�ضحايا  ال�ضقيقة،  العربية  م�ضر 

مبحافظة  اأم�س  وقع  الذي  القطار 

يف  املفدى  امللك  جاللة  القليوبية.واأعرب 

و�ضادق  تعازيه  خال�س  عن  الربقية 

واأ�ضر  م�ضر  و�ضعب  لفخامته  موا�ضاته 

اأن  القدير  العلي  املوىل  �ضائالً  ال�ضحايا، 

يتغمد ال�ضحايا بوا�ضع رحمته ومغفرته 

على  مين  واأن  جناته،  ف�ضيح  وي�ضكنهم 

واأن  والعافية،  ال�ضفاء  ب�ضرعة  امل�ضابني 

كل  من  ال�ضقيق  و�ضعبها  م�ضر  يحفظ 

�ضوء ومكروه.

كما بعث �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

وموا�ضاة  تعزية  برقية  الوزراء  جمل�س 

عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  اأخيه  اإىل 

ال�ضي�ضي رئي�س جمهورية م�ضر العربية 

الذي  القطار  حادث  ب�ضحايا  ال�ضقيقة 

وقع اأم�س مبحافظة القليوبية.

واأعرب �ضموه يف الربقية عن خال�س 

لفخامته  موا�ضاته  و�ضادق  تعازيه 

اهلل  داعًيا  ال�ضحايا،  واأ�ضر  م�ضر  و�ضعب 

ال�ضحايا بوا�ضع  اأن يتغمد  القدير  العلي 

رحمته ومغفرته وي�ضكنهم ف�ضيح جناته، 

ال�ضفاء  ب�ضرعة  امل�ضابني  على  مّين  واأن 

و�ضعبها  م�ضر  يحفظ  واأن  والعافية، 

ال�ضقيق من كل �ضوء ومكروه.

ويل  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بعث  كما 

برقية  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

تعزية مماثلة اإىل اأخيه الدكتور م�ضطفى 

مدبويل رئي�س جمل�س الوزراء بجمهورية 

م�ضر العربية ال�ضقيقة.

ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى برقية 

�شكر جوابية من رئي�س وزراء دولة الكويت

تلقى �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

احلمد  خالد  �ضباح  ال�ضيخ  �ضمو  اأخيه  من  جوابية  �ضكر  برقية  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

ال�ضباح رئي�س جمل�س الوزراء بدولة الكويت ال�ضقيقة، وذلك رًدا على برقية التعزية 

املبارك  اجلابر  الأحمد  نورية  ال�ضيخة  وفاة  يف  اإليه  �ضموه  بها  بعث  التي  واملوا�ضاة 

ال�ضباح رحمها اهلل.

م�شيًدا بدور ال�شعودية املحوري يف حفظ ا�شتقرار املنطقة.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء: 

تر�شيخ العالقات املتجذرة وحتقيق التطلعات امل�شرتكة مع ال�شقيقة الكربى

�ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأكد 

رئي�س جمل�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

يف  م�ضتمرة  البحرين  مملكة  اأن  الوزراء 

العالقات  اأطر  تر�ضيخ  نحو  الثابتة  خطاها 

اململكة  مع  املتجذرة  التاريخية  الأخوية 

يعزز  مبا  ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية 

املنجزات  من  مزيًدا  ويحقق  املتقدم  التن�ضيق 

وفق الروؤى والتطلعات امل�ضرتكة التي حتظى 

برعاية واهتمام ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  حمد بن عي�ضى 

�ضلمان  امللك  ال�ضريفني  واأخيه خادم احلرمني 

العربية  اململكة  اآل �ضعود ملك  بن عبدالعزيز 

ال�ضعودية ال�ضقيقة.

ق�ضر  يف  �ضموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

امللكي  ال�ضمو  اأم�س، �ضاحب  م�ضاء  ال�ضافرية 

بن  نايف  بن  �ضعود  بن  عبدالعزيز  الأمري 

باململكة  الداخلية  وزير  �ضعود  اآل  عبدالعزيز 

�ضمو  بح�ضور  ال�ضقيقة،  ال�ضعودية  العربية 

خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  بن  عي�ضى  ال�ضيخ 

للفرو�ضية  را�ضد  لنادي  العليا  الهيئة  رئي�س 

ال�ضيخ  ركن  اأول  والفريق  اخليل،  و�ضباق 

الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�ضد 

وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �ضلمان  وال�ضيخ 

ال�ضمو  و�ضاحب  الوطني،  والقت�ضاد  املالية 

بن عبدالعزيز  اأحمد  بن  �ضلطان  الأمري  امللكي 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضفري  �ضعود  اآل 

بزيارة  �ضموه  رّحب  حيث  البحرين،  لدى 

بن  عبدالعزيز  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

اإىل  اآل �ضعود  �ضعود بن نايف بن عبدالعزيز 

البحرين، كما نقل �ضاحب  الثاين مملكة  بلده 

ال�ضمو امللكي وزير الداخلية باململكة العربية 

خادم  وتقدير  حتيات  �ضموه  اإىل  ال�ضعودية 

امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب  ال�ضريفني  احلرمني 

اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  بن  حممد  الأمري 

�ضعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الدفاع باململكة العربية ال�ضعودية، فيما 

حّمله �ضموه حتياته خلادم احلرمني ال�ضريفني 

وويل عهده.

الق�ضايا  من  عدٍد  بحث  مت  اللقاء  وخالل 

امل�ضتجدات  ومناق�ضة  امل�ضرتك  الهتمام  ذات 

حيث  والدولية،  الإقليمية  ال�ضاحتني  على 

اأ�ضاد �ضموه بالدور املحوري للمملكة العربية 

العربية  الأمتني  ق�ضايا  خدمة  يف  ال�ضعودية 

والإ�ضالمية وما متثله من مرتكٍز لالأمن العربي 

والإقليمي، موؤكًدا �ضموه اأن ما مي�س ال�ضقيقة 

اأن اململكة  اإىل  الكربى مي�س البحرين، م�ضرًيا 

ال�ضرتاتيجي  العمق  هي  ال�ضعودية  العربية 

املنطقة  يف  لال�ضتقرار  هام  اأ�ضا�ضي  وعامل 

والقت�ضاد العاملي.

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأعرب  جانبه،  من 

بن  نايف  بن  �ضعود  بن  عبدالعزيز  الأمري 

باململكة  الداخلية  وزير  �ضعود  اآل  عبدالعزيز 

�ضكره  عن  ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية 

العهد  ويل  امللكي  ال�ضمو  ل�ضاحب  وتقديره 

من  لقيه  ما  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

والتي  ال�ضيافة  وح�ضن  ال�ضتقبال  حفاوة 

البلدين  بني  الثنائية  العالقات  متانة  عك�ضت 

البحرين  ململكة  متمنًيا  ال�ضقيقني،  وال�ضعبني 

دوام الزدهار والنماء.

واأقام �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان 

رئي�س جمل�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

ال�ضمو  ل�ضاحب  تكرمًيا  اإفطار  ماأدبة  الوزراء 

امللكي الأمري عبدالعزيز بن �ضعود بن نايف بن 

باململكة  الداخلية  وزير  �ضعود  اآل  عبدالعزيز 

العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة والوفد املرافق.
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االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.
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بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  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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لفح�ص  جديدة  �آليات  البتكار  �لوقت  يحن  �أمل 

�ملركبات تقلل من �لزحام �ل�شديد يف منطقة �لفح�ص 

مببنى �ملرور يف مدينة عي�شى، مثل زيادة عدد مر�كز 

�لفح�ص �خلا�شة؟

يف الي�م العاملي للم�اقع والآثار نحتفي بهذا الي�م 

ثراء  من  البحرين  متلك  مبا  ونعتز  الدويل  املجتمع  مع 

يف م�اقعنا الأثرية، فهي تتمتع بكثافة يف امل�اقع والآثار 

ومتكنت من ت�شجيل ثالثة م�اقع على قائمة الرتاث العاملي مبا 

ي�شري اإىل قيمتها العاملية ال�شتثنائية.
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بائع متجول يعبئ �لب�شائع لعميل يف ك�شكه يف �شوق �حلوت يف مدينة بنغازي �شرق ليبيا خالل �شهر رم�شان �ملبارك. )�أ. ف.ب(.

�ال�شتقالل  حرب  �ندالع   -  1775
قيام  �إىل  بالنهاية  �أدت  �لتي  �الأمريكية 

�لواليات �ملتحدة.

1961 - �جتماع يف ق�شر �ل�شيف يف 
�لكويت بني �أمري �لكويت �ل�شيخ عبد�هلل 

�ل�شيا�شي  و�ملقيم  �ل�شباح  �ل�شامل 

لو�ص  ويليام  �خلليج  يف  �لربيطاين 

جون  �لكويت  يف  �ل�شيا�شي  و�لوكيل 

ريت�شموند، وذلك للتفاو�ص بني �لبلدين 

�لكويت  بني   1899 �تفاقية  �إلغاء  على 

و�ململكة �ملتحدة.

يف  �لكرد  جمعية  تاأ�شي�ص   -  1963
لبنان.

�لريا�شية  �ل�شيارة  بيع  بدء   -  1964
فورد مو�شتانغ الأول مرة.

1974 - �مل�شبار �لف�شائي بيونري 11 
ينجح يف �ملرور عرب حز�م �لكويكبات.

1980 - �ملغرب ي�شارك يف يوروفيجن.
�ملو�رنة  �ملطارنة  جمل�ص   -  1986
ينتخب �ملطر�ن ن�شر �هلل �شفري بطريركا 

للبطريرك  خلفا  �ملارونية  للكني�شة 

�مل�شتقيل �أنطون بطر�ص خري�ص.

م�شرية  جنايات  حمكمة   -  2015
�أحد�ث  يف  متهًما   11 باإعد�م  تق�شي 

عام  وقعت  �لتي  بور�شعيد  ��شتاد 

2012م.
كانيل  دياز  ميغيل  �نتخاب   -  2018
رئي�ًشا لكوبا، بعد خلفه ر�وؤول كا�شرتو، 

كا�شرتو  عائلة  حكم  �نتهى  وبانتخابه 

لكوبا و�لذي ��شتمر حو�يل 60 عاًما.

قطارات اإيطاليا عالية ال�سرعة »خالية من كورونا«

اأمريكي تلّقى جرعتني من لقاح 

»مودرنا« وجرعة واحدة من لقاح »فايزر«

تتحدث و�شائل الإعالم املحلية يف ال�ليات املتحدة، 

عن اأمريكي من مدينة Lebanon يف ولية ني�هام�شري، 

ا�شمه Craig Richards وعمره 53 �شنة، باأن �شيًئا مل 

اأم�ص، برغم تلّقيه لقاحني خمتلفني عن  يحدث له حتى 

طريق اخلطاأ.

مت تطعيمه بلقاح »م�درنا« يف 16 مار�ص املا�شي، 

املكان  الثانية يف  اأ�شابيع لتلقي اجلرعة  ثم عاد بعد 4 

بلقاح  اجلاري  اأبريل   13 ي�م  حقن�ه  اأنهم  اإل  نف�شه، 

قناة  نقلت  ما  بح�شب  اخلطاأ،  طريق  عن  »فايزر« 

يف  ن�شمعه  الذي  الرجل  عن  التلفزي�نية   9  WMUR
فيدي� ويروي فيه ما حدث، قائاًل اإن من حقنه باخلطاأ 

»خرج م�شرًعا من غرفة التطعيم« حني اأدرك اأن احلقنة 

الثانية مل تكن م�درنا، بل فايزر.

ومعه  بالتطعيم  اأخطاأ  من  عاد  قليلة  دقائق  بعد 

اأ�شدرت  باأنه �شيك�ن بخري. كما  املْحُق�ن  طبيب طماأَن 

بيانا  ال�لية،  يف  الإن�شانية  واخلدمات  ال�شحة  وزارة 

اأكدت فيه الأربعاء املا�شي، اأن كريغ ريت�شاردز »�شيك�ن 

اأن  على ما يرام، ول يحتاج اإىل جرعة ثالثة«، م�شيفة 

»اجلرعات املختلطة اآمنة«، وفق تعبريها.

حممد رم�سان يحتفل

 بـ2 مليار و500 مليون م�ساهدة

حممد  النجم  ا�شم  ها�شتاج  تخطي 

على  ملي�ن  و500  مليار  الـ2  رم�شان 

تطبيق تيك ت�ك، حيث اإن رم�شان مهتم 

وحتميل  التطبيق  مبتابعة  ال�قت  ط�ال 

وبالتايل  به،  اخلا�شة  الفيدي�هات 

ي�شتخدم حمّب� رم�شان تلك الفيدي�هات 

يتم  هنا  ومن  عليها  �ش�تهم  وي�شع�ن 

حتت  اأو�شع  ب�شكل  الفيدي�هات  تداول 

جعل  ما  وه�  رم�شان  حممد  ها�شتاج 

ها�شتاج ا�شمه يتخطي الـ2 مليار و500 

ملي�ن.

على  فيدي�  رم�شان  حممد  ون�شر   

على  متابعيه  فيه  لي�شكر  ت�ك  التيك 

اأثناء ت�ش�يره  و�ش�له لهذا الرقم، وهذا 

يف  قال  حيث  م��شى،  م�شل�شله  م�شاهد 

»جمه�ري  ال�شعيدية:  باللكنة  الفيدي� 

ت�ش�ير  ك�الي�ص  من  الغايل  الأ�شيل 

احلرارة  ي�م 6 رم�شان.. درجة  م��شى 

بّره.. ب�شكركم على تخطي ها�شتاج   40

و500  مليار  الـ2  رم�شان  حممد 

ومل  ت�ك«.  تيك  على  م�شاهدة  ملي�ن 

على  الرقم  بهذا  الحتفال  رم�شان  يفّ�ت 

ان�شتغرام، حيث ن�شر �ش�ر تربز تخّطيه 

علي  وعلق  ملي�ن  و500  مليار  الـ2 

كل  �شكًرا  ثم  اأولً  هلل  بـ»احلمد  ال�ش�رة 

جمه�ري الأ�شيل الغايل.. ها�شتاج ا�شمي 

حممد رم�شان يتخطى الـ2 مليار و500 

ملي�ن على تطبيق تيك ت�ك«.

التي  الإيطالية،  احلديدية  ال�شكك  بداأت 

عالية  قطارات  ت�شغيل  يف  الدولة،  تديرها 

روما  بني  ك�رونا«  من  »خالية  ال�شرعة 

اإلزامية القيام بالختبار ال�شلبي  وميالن�، مع 

باعتباره �شرًطا اأ�شا�شًيا لل�شع�د.

يف  ازدحاما  الأكرث  الطريق  و�شي�شهد 

اإيطاليا، بني العا�شمة روما، وثاين اأكرب مدينة، 

ميالن�، عمل قطارين بدون ت�قف يف كل اجتاه 

من   %50 القطارات  �شعة  و�شتبلغ  الي�م.  يف 

قدرتها ال�شتيعابية العادية للم�شافرين.

اإظهار  وامل�ظفني  الركاب  على  ويتعنّي 

قبل  ك�رونا،  لفريو�ص  �شلبية  اختبار  نتيجة 

ال�شع�د اإىل منت القطار.

عن  نقالً  اإيطالية،  اإعالم  و�شائل  وقالت 

الختبار  اإن  »ترينيتاليا«،  القطارات  م�شغل 

م�عد  قبل  �شاعة   48 يتجاوز  ل  اأن  يجب 

اإجراء  ا  اأي�شً للم�شافرين  وميكن  الرحلة. 

مناطق  يف  املغادرة  قبل  مبا�شرة  الختبار 

الفح�ص يف املحطتني.

تقدمي  تطعيمهم  مت  الذين  على  ويجب 

�شهادة اأو اإجراء اختبار لل�شماح لهم بال�شع�د. 

واأولئك الذين جاءت نتيجة اختبارهم اإيجابية 

دفع�ه  الذي  املبلغ  كامل  على  �شيح�شل�ن 

مقدًما ك�شعر لتذكرة رحلتهم، وفًقا للم�شّغل.

العبات يحا�سرن حكًما وي�سبعونه �سرًبا

للفتيات،  ال�شلة  بكرة  مباراة  حكم  تعّر�ص 

لعنف جماعي خرج منه م�شاًبا بلكماٍت وركالت 

ولعبة  متفّرج  مع  �شجار  يف  دخل  عندما 

 Pacers Athletic Center مركز  يف  مًعا 

ب�لية   Westfield مدينة  يف  وه�  الريا�شي، 

الأمريكية، حيث ظهر احلكم وه� يتلّقى  انديانا 

ال�شربات يف فيدي� انت�شر منذ ي�مني واكتظت به 

املباراة تقرتب  الت�ا�شل والإعالم. كانت  و�شائل 

من نهاية ربعها الأول عندما و�شفت احلكم خًطاأ 

ال�شلة،  لكرة  املحلي  »بايل�ر«  فريق  على  فنًيا 

معها،  تال�شًنا  وبداأت  الفريق،  مدربة  فاغتاظت 

تاله �شجار، ثم ح�شار كامل للحكم »الذي تلقى 

الركل واللكم مل يكن يت�ش�ره« وفًقا  حجًما من 

 The Indianapolis Star �شحيفة  ذكرت  ملا 

»العربية.نت« مب�قعها،  اطلعت عليه  تقرير  يف 

اإىل ذروتها عندما  الأم�ر و�شلت  اأن  وفيه روت 

ت�ش�ير  يف  وبداأ  امللعب  اإىل  طريقه  متفرج  �شق 

قال  اأنه  املحم�ل، ويبدو  بهاتفه  بالفيدي�  احلكم 

بداأ  معدودات  وبث�اٍن  للحكم،  م�شيئة  عبارة 

العتداء اجلماعي على احلكم.

»ال�سحة«: ت�سجيل 997 اإ�سابة 

جديدة بـ »كورونا« وتعايف 1075
بلغ  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

اأظهرت   ،2021 اأبريل   18 ي�م  يف   16033 عددها 

حالة   361 منها  جديدة  قائمة  حالة   997 ت�شجيل 

لعمالة وافدة، و 581 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 

55 حالة قادمة من اخلارج، كما تعافت 1075 حالة 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.152361

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 92 حالة، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

149 حالة يف حني اأن 11063 حالة و�شعها م�شتقر 

من العدد الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 11155 

حالة قائمة.
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مديرة المراسم بالخارجية 
السودانية تستقبل القائم 

باألعمال باإلنابة لسفارة البحرين

اس��تقبلت المديرة العامة إلدارة المراس��م ب��وزارة الخارجية 
الس��ودانية الس��فيرة الدكت��ورة مه��ا خض��ر محمد س��عيد، 
بمكتبه��ا بمبنى ال��وزارة، القائم باألعمال باإلنابة لس��فارة 
البحرين في الخرطوم المستشار عبداهلل ربيعة سعيد ربيعة.

وتم خ��الل اللق��اء اس��تعراض العالق��ات األخوي��ة الوطيدة 
القائم��ة بين البحري��ن والس��ودان، وما تمتاز ب��ه من نماء 
مط��رد، والتأكيد على حرص البلدين على المضي قدما بهذه 
العالقات نحو آفاق أرحب، إضافة إلى بحث أوجه تعزيز وتطوير 
عالقات الصداقة والتعاون والتنس��يق الثنائي المشترك بين 

البلدين.

 البلوشي يبحث التعاون 
 مع نائب رئيس لجنة الخارجية

 بـ»النواب اإليطالي«

اجتم��ع س��فير البحرين ل��دى إيطالي��ا الدكت��ور ناصر محمد 
البلوش��ي بمقر مجلس النواب، مع نائب رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس النواب اإليطالي النائب باولو فورمينتيني.
وت��م خالل االجتماع مناقش��ة س��بل تعزيز التع��اون الثنائي 
المش��ترك وس��بل تطويره، والتأكيد على أهمية إشراك دول 
مجلس التعاون في المناقش��ات اإلقليمية الداعمة لمكافحة 

اإلرهاب والتطرف وأمن واستقرار شعوب ودول المنطقة.  
 كما أكد الس��فير البلوش��ي أن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، ملك البالد المف��دى، اتخذ قراره 
الش��جاع بحكمت��ه المعه��ودة م��ن أج��ل إحالل الس��الم في 
المنطق��ة، من خ��الل المضي في توقيع إعالن تأييد الس��الم 
بين البحرين وإسرائيل، مش��يًرا إلى أن رؤية جاللته الحكيمة 
في هذا اإلطار تنطلق من إيمان راس��خ بالتعايش والتس��امح 
بين األمم والش��عوب، وأن يعم السالم واألمن واالستقرار في 

منطقة الشرق األوسط.

وزير الخارجية يبحث مع وزير 
الشباب تطوير التعاون المشترك

اس��تقبل وزي��ر الخارجية الدكت��ور عبداللطيف بن راش��د الزياني 
أمس، بمقر وزارة الخارجية، وزير ش��ؤون الشباب والرياضة أيمن 

بن توفيق المؤيد.
واطل��ع وزي��ر الخارجية من وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة على 
المب��ادرات واألنش��طة الت��ي تق��وم بها وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة إلبراز طاقات الش��باب البحريني ف��ي مختلف الميادين 
الرياضية والش��بابية بم��ا يعزز من مكان��ة البحرين في مختلف 

المحافل والمسابقات الرياضية اإلقليمية والدولية.
وتم خ��الل اللقاء بح��ث أوجه تعزي��ز وتطوير التع��اون الثنائي 
والتنس��يق المش��ترك بين وزارة الخارجية ووزارة شؤون الشباب 
والرياضة واالرتقاء به نحو أفاق أشمل بما يحقق أهداف المسيرة 

التنموية الشاملة للمملكة.
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه الكبير بما تشهده البحرين من 
نهضة رياضية ملموس��ة ونجاحات بارزة بفضل الرعاية والدعم 
الذي تلقاه الحركة الرياضية والشبابية من حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، ومتابعة 
حثيث��ة من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص واهتمام س��مو 
الش��يخ ناص��ر بن حمد آل خليف��ة، ممثل جالل��ة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب، رئي��س المجلس األعلى للش��باب 
والرياض��ة، منوه��ا بالدور الحي��وي الذي تقوم به وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة في تنظيم ودعم األنش��طة الرياضية وإقامة 
المنش��آت الرياض��ة، ووض��ع الخطط الالزم��ة لتطوي��ر الحركة 

الرياضية ودعم الشباب البحريني في مختلف المجاالت.

شبيب: »البلدية« عطلت تنفيذ 
تحويل الحدائق إلى مواقف بهورة عالي

أحمد خالد «

أكد ممثل الدائرة الرابعة بمجلس 
بل��دي الش��مالية فيصل ش��بيب أن 
تأخر تنفيذ مش��روع تحويل أراضي 
الحدائق إلى مواقف للسيارات بهورة 
عالي بمجمع 714 بس��بب البلدية، 
مش��يرًا إلى تك��دس الس��يارات في 

المنطقة واكتظاظ المواقف.
وق��ال: »كانت حج��ة البلدي��ة أنها 
ل��م تس��تلم وثائ��ق األراض��ي من 
اإلس��كان، مواقف العمارات أصبحت 
مكتظة، فف��ي كل عمارة هناك 23 
ش��قة، ولكل ش��قة على أقل تقدير 
3 س��يارات، جميعه��م ليس لديهم 
مواق��ف، الوض��ع س��يصبح فوضويًا 
وعشوائيًا في حال لم يتم إيجاد حل. 

حاليًا السكان هناك يعانون«.
يذك��ر أن أه��داف ه��ذا المش��روع 
تتمثل ف��ي توفير مواقف س��يارات 

تس��توعب أهال��ي المنطق��ة، إل��ى 
جان��ب حمايته��م م��ن المش��اكل 

عل��ى  الخاط��ئ  الوق��وف  بس��بب 
األرصفة والطرقات.

فيصل شبيب

الدوسري يدعو إلعفاء األم األجنبية المطلقة 
والحاضنة ألبناء بحرينيين من رسوم اإلقامة

قال العضو البلدي عن الدائ��رة الثالثة بالمجلس 
البلدي الشمالي محمد الدوسري إنه تقدم بمقترح 
إعفاء األم المطلقة غير البحرينية والحاضنة ألبناء 
بحرينيين من رسوم اإلقامة من خالل منحها إقامة 
دائمة، مش��يرًا إلى أنه ينبغ��ي معاملة هذه الفئة 
معاملة المرأة البحرينية المطلقة في كافة األمور، 
وأن تك��ون م��دة أقامتها بالبحري��ن إقامة دائمة 
وليس��ت مش��روطة بعامي��ن يتم تجديده��ا، وأن 
تكون مدة اإلقامة طول فت��رة حضانتها ألبنائها 
وبدون شرط تواجد الكفيل، بل من خالل حضانتها 

ألبنائها، حتى ال تقع تحت رحمة مطلقها.

وأض��اف أن ال��دول الش��قيقة تعامل ه��ذه الفئة 
كالمواطن��ات المطلقات، ففي المملك��ة العربية 
الس��عودية يتم الس��ماح لها بالعم��ل في القطاع 
الخاص، موضحًا أن مقترحه درسته اللجنة المالية 
والقانونية بالمجلس البلدي ورأت أن يرفع لمجلس 
النواب لتبنيه، لكونها جهة التش��ريع القادرة على 

معالجة هذا الموضوع.
وأبدى الدوس��ري أمله بأن يقوم مجلس النواب في 
تعديل قواني��ن اإلقامة بما يحف��ظ حقوق األبناء 
والبنات البحرينيين المولودين من المرأة األجنبية 

في االستقرار والعيش الكريم. محمد الدوسري

 »بلدي الشمالية« يقترح 
اشتراط التطعيم لمراجعة مبانيها

أكد رئيس المجلس البلدي الشمالي، أحمد الكوهجي، أن 
الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية تقدم بمقترح 
إضافة شرط جديد عند دخول المراجعين لمباني البلدية 
بإب��راز ش��هادة التطعيم ض��د فيروس كورون��ا، وأنه تم 
التحفظ عليه لحين صدور قرار من فريق البحرين الوطني 

الطبي وديوان الخدمة المدنية.
وأوض��ح أن الجه��از التنفي��ذي ب��رر المقترح بأن��ه يأتي 
للمحافظة على صحة وس��المة الموظفي��ن والمراجعين 
أثن��اء وقت ال��دوام الرس��مي، خصوصًا وأن االش��تراطات 
الحالي��ة والمعم��ول بها ضم��ن بروتوك��والت التصدي 
لجائح��ة كورونا مث��ل قياس الح��رارة واس��تخدام معقم 

اليدين ال تكفي لمنع االنتشار الواسع للعدوى.
ولف��ت إل��ى أن المقترح يه��دف لتجنب ح��دوث إصابات 
ت��ؤدي لتعطيل س��ير العمل في مبان��ي خدمات العمالء 

باإلضافة إلى تحفيز وتش��جيع المراجعي��ن على المبادرة 
بأخذ اللقاحات المضادة للفيروس حس��ب توصيات فريق 

البحرين الوطني الطبي.
وق��ال الكوهج��ي إن »اللجن��ة العامة الدائم��ة للمجلس 
البلدي الش��مالي ناقش��ت المقترح ف��ي اجتماعها ال�15 
المنعق��د الثالثاء الماضي، أب��دت تحفظها على المقترح 
في الوقت الحالي وطلبت التريث فيه لحين صدور قرار من 
فريق البحرين الوطني الطبي وجهاز الخدمة المدنية، ألن 
تطبيق القرار من دون الرجوع للجهتين المذكورتين سوف 

تكون له إشكاالت قانونية ومشاكل مع المراجعين«.
وأض��اف، أن اللجنة ت��رى أنه من األول��ى أن يكون الجهد 
منص��ب خالل هذه الفترة على حث جميع موظفي البلدية 
والمجل��س على أخذ التطعيم ودعم جهود فريق البحرين 

أحمد الكوهجيالوطني الطبي.

 ميرزا: طرح أول برنامج تدريبي مزدوج
 لتأهيل المقاولين واالستشاريين مايو المقبل

كش��ف رئيس هيئة الطاقة المس��تدامة عبدالحس��ين ميرزا عن توجهات 
هيئة الطاقة المس��تدامة لمواصل��ة تقديم البرام��ج التدريبية المهنية 
والتي م��ن ضمنها البرنامج ال��دوري الذي تطرحه الهيئ��ة بالتعاون مع 
هيئة الكهرباء والماء وبدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتأهيل 
المقاولين واالستش��اريين لتركيب أنظمة الطاقة الشمس��ية، في نسخة 
افتراضي��ة وأخ��رى ازدواجية بي��ن االفتراضي��ة والحضوري��ة وذلك عماًل 
باإلجراءات والقوانين الموضوعة من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لجائحة فيروس كورونا، وذلك من خالل برامج إلكترونية س��تقوم الهيئة 
باإلعالن عنها خالل األس��ابيع القليلة القادمة ليكون أول برنامج تدريبي 

مزدوج يطرح لتأهيل المقاولين واالستشاريين في مايو المقبل.
جاء ذلك خالل ترؤسه االجتماع الثاني والعشرون للجنة الوطنية لمتابعة 
وتنفي��ذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي تم 
عقده عن بعد باستخدام نظام التواصل المرئي، وبمشاركة أعضاء اللجنة 
المكونة من كبار المس��ؤولين من عدد من الوزارات والجهات الحكومية، 

وبحضور الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البحرين.
وفي بداي��ة االجتماع ش��كر ميرزا القيادة الرش��يدة لدعمه��ا الالمحدود 
لهيئة الطاقة المس��تدامة واس��تعرض مع األعضاء آخر المستجدات منذ 
انعقاد آخر اجتماع للجنة ف��ي فبراير الماضي، كان من أبرزها المخرجات 
اإليجابية للملتقى الدولي الثاني للطاقة المس��تدامة iSEE2021 والذي 
انطل��ق ف��ي نس��خته االفتراضي في م��ارس الماضي بتنظي��م من هيئة 
الطاقة المس��تدامة وجمعية المهندس��ين البحرينيي��ن، وانتهز الفرصة 

لتقدي��م الش��كر والتقدير للجنة المنظمة للملتقى عل��ى ما الجهود التي 
تم بذلها وأس��فرت ع��ن إقبال ف��اق التوقعات بمش��اركة أكثر من 960 
مشاركًا في الملتقى من 40 دولة حول العالم و30 متحدثًا من 12 دولة، 
وش��ارك اللجنة بأهم المبادرات ضمن جهود الهيئة لتقديم الدعم الفني 
للجه��ات الحكومية والتي من ضمنها التعاون م��ع قطاع الزراعة والثروة 
الس��مكية لدى وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمراني 
والمب��ادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، لتمكين الجهتين من تفعيل 
مفاهيم االس��تدامة في القطاع واالس��تفادة من حل��ول وتقنيات الطاقة 
المتجددة، باإلضافة الى جهود دعم خطط واس��تراتيجيات حلبة البحرين 
الدولي��ة لخفض البصمة الكربونية للحلبة ودمج حلول الطاقة المتجددة 
لتك��ون بذلك مواكبة للتح��ركات الوطنية والعالمية في االس��تفادة من 
موارد الطاقة المتجددة لدعم رياضات السيارات وتقليل أثرها وبصمتها 

الكربونية. 

 شبيب: حاجة لشراء مكائن جديدة 
لمكافحة البعوض في »الشمالية«

أحمد خالد «

أكد ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي الشمالية 
فيصل ش��بيب أن هناك حاجة لشراء مكائن جديدة 
ل��رش ومكافحة البع��وض، وأرجع ذل��ك لتعطلها 

الدائم أثناء الرش.
وطالب ش��بيب م��ن األهالي التخلص م��ن المياه 
الراك��دة في بيوته��م، مبينا أن هذه المياه س��بب 
النتش��ار البع��وض في مناط��ق إش��بيلية والقدم 

والمناطق المجاورة.

وقال: »نالحظ في كل سنة من هذه الفترة انتشار 
البعوض في أرجاء مناطق إش��بيلية والقدم، وذلك 
بس��بب المس��تنقعات الموج��ودة هناك وبس��بب 
بي��وت بع��ض المواطنين التي تتواف��ر بها البرك 
والناف��ورات والمج��اري، فهؤالء ال يقوم��ون بإزالة 
المي��اه الراك��دة م��ن بيوته��م ولذل��ك يس��تغل 
البع��وض ذل��ك ويقوم��ون بالتكاث��ر والتبي��ض، 
فبيض البعوض يفقس بعد 10 أيام، وينتشر على 

أنحاء المنطقة«. 
وأضاف ش��بيب: »يأتي فريق بيئ��ة الصحة العامة 

للرش، ولكنهم يقومون بالرش س��اعتين وتتوقف 
المكائن عليهم لمدة س��اعة، فمكائنهم قديمة، 
فه��ل من المعق��ول أال يوجد لديهم قدرة لش��راء 
مكائن جديدة ب� 5 آالف دينار تقوم بمهمة الرش، 
فه��ذه المكائن القديمة تقوم برش 4 محافظات، 
فكلما نطل��ب أن نرش المنطق��ة نتفاجأ بتعطل 
المكائ��ن وآالت ال��رش، فأطال��ب م��ن الجه��ات 

المعنية بشراء مكائن جديدة لهذا الغرض«. 
وتابع قائاًل: »أنص��ح األهالي بالتخلص من المياه 

الراكدة في بيوتهم لمنع انتشار البعوض«.



عاتب »الشورى« لعدم إعطائه الفرصة للتعقيب على القانون 

البوعينين: تقليص رخص الصيد للمصلحة 
والتعويض سابقة تجر تعويضات أخرى

مريم بوجيري «

أثير الج��دل بنهاية جلس��ة مجلس 
الش��ورى، على إحدى مواد مش��روع 
قان��ون يهدف إل��ى حماي��ة الثروة 
البحرية والعاملين في قطاع الصيد، 
أصح��اب  الصيادي��ن  وتعوي��ض 
الرخ��ص في حالة تقلي��ص عددها، 
وحماي��ة الث��روة البحرية بتش��ديد 
بع��ض  عل��ى  المق��ررة  العقوب��ة 
المخالفات، وحظر استيراد أو تداول 
األجه��زة والمع��دات، حيث اعترض 
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب 
غان��م البوعينين عل��ى عدم إعطائه 
وتوضي��ح  التداخ��ل  ف��ي  الفرص��ة 
وجه��ة نظره، فيم��ا يتعلق بتداخل 
النص��وص في مواد القانون بش��أن 
جان��ب  إل��ى  الصيادي��ن  تعوي��ض 

تقليص الرخص و »توريثها«.
إل��ى ذلك، عق��ب الوزير عل��ى إحدى 
م��واد القان��ون معاتب��ًا المجل��س 
بعدم فتح المايكروفون، وقال: »مع 
األسف إذا كنتم ترون انتهاء اإلجراء 

بالتصوي��ت على المادة، لن أتداخل 
ولك��ن إذا أردت��م س��ماع رأيي كان 
يجب على األخوة في الكونترول فتح 
المايكروفون ولن أستخدمه إال حين 
وجود مداخل��ة«، ليعتذر منه رئيس 
المجل��س عل��ي الصال��ح ويؤكد أنه 
يمك��ن له المداخلة أثن��اء المداولة 
الثانية لمشروع القانون خالل جلسة 
قادم��ة، لي��رد بذلك أن��ه لن يطلب 
أي مداولة فاألم��ر واضح في قضية 

التعوي��ض ضمن القان��ون المدني 
ال��ذي نص علي��ه وهو يك��ون تبعًا 
للمس��ؤولية العقدية أو التقصيرية 
أو خط��أ اإلدارة، حي��ث ت��م تقليص 
وليس  العام��ة  للمصلحة  الرخ��ص 
خط��أ إداري��ًا أو تقصي��رًا، وال يوجد 
ف��ي العقد بين المس��تفيد واإلدارة 
ماينص على التعوي��ض من ناحية 

مبدأ التعويض.
واعتب��ر أن��ه إذا تم إق��راره في هذا 

القانون سيتطلب إقراره في قوانين 
أخ��رى، وكل مهنة يت��م فيها تقليل 
الرخ��ص أو تعديل النظام يس��تلزم 
به��ذه الس��ابقة التعويض عن هذا 
األمر. وبين الوزير تداخل النصوص 
فيم��ا يتعل��ق ب��أن ينق��ل ترخيص 
الصيد للزوجة والبن��اء القصر، حيث 
إن هناك نص صريح في الشروط أن 
يكون طالب الترخيص ال يقل عمره 

عن 18 عامًا.
وأك��د أن األمر تنظيم��ي وال يتعلق 
حالي��ًا بالح��االت اإلنس��انية وهناك 
إش��كالية في ه��ذا الموضوع ويجب 
إع��ادة النظر ف��ي األمر، ول��ن تمنع 
عل��ى  األم��ور  تس��هيل  الحكوم��ة 
المواطني��ن ولك��ن وج��ب التنبي��ه 
ح��د  عل��ى  القانوني��ة  بالمحاذي��ر 
تعبيره. وبذلك أقر المجلس مشروع 
القانون مع انتظار المداولة الثانية 
في جلس��ة قادمة بعد إعادة المادة 
19 للجن��ة المراف��ق العامة والبيئة 
لمزيد من الدراس��ة ومن ث��م إقرار 

مشروع القانون.

»االنتقائية« لم تكن عبثية وحّدت من استهالكها

 »الصحة«: ال حاجة الستحداث قانون 
يحد من استهالك مشروبات الطاقة

مريم بوجيري «

للصحة  المس��اعد  الوكيل  كشفت 
د.مريم  الصح��ة  ب��وزارة  العام��ة 
الهاج��ري، أن��ه ال داع��ي لوج��ود 
قان��ون خ��اص يتعل��ق بالحد من 
استهالك مش��روبات الطاقة حيث 
إن قان��ون الصح��ة العامة الحالي 
يؤدي ذلك الغ��رض بالتزامن مع 
الحم��الت التوعوي��ة الت��ي تقوم 
بها الوزارة وبالتعاون مع الجهات 

المساندة بالدولة ذات العالقة.
جاء ذلك، ف��ي ردها على مداخالت 
اثن��اء  الش��ورى  مجل��س  أعض��اء 
مناقشة مش��روع قانون للحد من 
استهالك مشروبات الطاقة، حيث 
أكدت أن مش��روع القانون متحقق 
عل��ى أرض الواق��ع في ظ��ل وجود 
قان��ون الصح��ة العام��ة واللوائح 
ف��إن  وبالتال��ي  ل��ه،  التنفيذي��ة 
تع��دد القواني��ن في ه��ذه الحالة 

لن يك��ون مفيدًا كما أش��ارت إلى 
وجود مواصفات ومقاييس وطنية 
ولوائح خليجية تغطي جميع البنود 
الت��ي ج��اءت ف��ي القان��ون محل 

البحث.
وبين��ت أن ال��وزارة، عمل��ت عل��ى 
توعي��ة المجتم��ع وهن��اك تعاون 
مشترك مع المؤسسات الحكومية 
والخاصة وتم وضع كافة اإلجراءات 

التي تضمن سالمة المجتمع من 
ناحية استهالك مشروبات الطاقة 
بالتع��اون مع ال��وزارات المختلفة 
منه��ا وزارة التربية والتعليم فيما 
يخص بتوعي��ة النشء وتوير تلك 
وغيرها  المقاصف  في  المشروبات 
من األمور التي قامت بها الوزارة.

فيم��ا بين��ت ممثل��ة وزارة الصحة 
د.بثينة عجالن، أنه على مس��توى 

دول الخلي��ج والش��رق األوس��ط ال 
يوجد قانون يضبط اس��تهالك أي 
مادة غذائية أو مشروبات الطاقة.

 2010 الع��ام  »من��ذ  وقال��ت: 
الخلي��ج ت��م  عل��ى مس��توى دول 
ط��رح مواصف��ة خليجي��ة موحدة 
لمش��روبات الطاق��ة وعل��ى ه��ذا 
األس��اس تم دراس��ة المتوفر من 
اللوائح والقوانين والضوابط على 
مس��توى دول الخلي��ج وكان يجب 
عل��ى كل دولة اتخاذ إجراءات للحد 
من اس��تهالك مش��روبات الطاقة 

بما يتناسب معها«.
وبين��ت أن الضريب��ة االنتقائي��ة 
لم تك��ن عبثية وإنم��ا نتاج عمل 
خليجي للحد من استهالكها وعلى 
أساس��ها ت��م الخ��روج بضوابط، 
ويفضل االكتفاء باللوائح بداًل من 
إقرار مشروع القانون حيث إن ذلك 
أسهل في التطبيق ويحقق الغاية 

المرجوة.

»الداخلية«: جهاز التعرف هام للسالمة البحرية وحماية الحدود اإلقليمية

 »الشورى« يقر مرسوم 
تسجيل وسالمة السفن الصغيرة

مريم بوجيري «

أق��ر مجلس الش��ورى، مرس��ومًا بقان��ون يهدف 
لمعالجة الفراغ التش��ريعي حيال تحديد الجهات 
المختصة بقواعد التس��جيل والس��المة للس��فن 
الصغيرة م��ن ناحية وقواعد التفتيش والمراقبة 
من ناحي��ة أخرى، نظ��رًا للحاجة ماس��ة لتنظيم 
القواع��د القانونية المتعلقة بالس��فن الصغيرة 
بما يراع��ي الجوانب األمنية من خ��الل منح خفر 
الس��واحل الس��لطات الالزم��ة لتفتيش الس��فن 
ومراقبتها في ظل الدور األمني الهام الذي تّطلع 
به خفر الس��واحل ف��ي حماية ش��واطئ البحرين 
وس��فنها البحري��ة في ظ��ل األوض��اع اإلقليمية 

الحالي��ة وم��ا تش��هده المنطق��ة م��ن توترات 
وتهديدات.

كم��ا يه��دف المرس��وم بقانون المع��روض إلى 
تحديد اختصاصات ومهام كل من شؤون الموانئ 
والمالحة البحرية بوزارة المواصالت واالتصاالت 
وخفر السواحل بوزارة الداخلية بما يمنع التداخل 
ف��ي االختصاصات بينهما، ولمس��ايرة النصوص 
القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة للتطورات 
الحديثة بما يس��هم في جذب االستثمار وتعزيز 
أس��س التنافس��ية من خ��الل وضوح اإلج��راءات 

واالشتراطات الالزمة لتسجيل تلك السفن.
وأكد رئيس ف��رع االتصال والمتابعة بمجلس��ي 
الش��ورى والنواب ممث��ل وزارة الداخلي��ة النقيب 

فيص��ل النجار، ف��ي جوابه على تس��اؤالت أعضاء 
المجلس بش��أن نظ��ام وجه��از التع��رف ضمن 
المرس��وم، أنه نظ��ام أو جهاز يرس��ل حزمة من 
المعلومات لمرك��ز العمليات يبي��ن فيها مواقع 
وس��ائل النقل البحري ومنها خاصية االس��تغاثة 
التي يس��تفيد منها مرتادو البحر خصوصًا عندما 
يكون ق��ارب خارج مناطق التغطي��ة، ويعد مهم 
جدًا للس��المة البحرية وحماية الحدود اإلقليمية 

للمملكة.
كم��ا أنه جه��از معتم��د أمنيًا وه��و األفضل من 
الناحية العملية من خالل تجربة الفترة السابقة 
التي بينت كفاءته من خالل العديد من األنظمة 

واألجهزة األخرى بعد تجربة بعض الصيادين.

 »شبابية النواب« تناقش تعديالت 
قانون الجمعيات واألندية الرياضية

الدائم��ة  النوعي��ة  اللجن��ة  ناقش��ت 
للش��باب والرياض��ة بمجل��س النواب 
خ��الل اجتماعه��ا ع��ن ُبع��د أم��س، 
برئاس��ة أحمد العامر وحضور األمين 
الع��ام للجن��ة األولمبي��ة البحريني��ة، 
بع��ض  بتعدي��ل  قان��ون  مش��روع 
أح��كام قان��ون الجمعي��ات واألندي��ة 
والهيئ��ات  والثقافي��ة  االجتماعي��ة 
الخاص��ة العاملة في ميدان الش��باب 
الخاص��ة  والمؤسس��ات  والرياض��ة 
رق��م  بقان��ون  بالمرس��وم  الص��ادر 
)21( لس��نة 1989. وق��ال العام��ر إن 
اللجنة اس��تعرضت جدول آراء الجهات 
القان��ون،  المعني��ة بش��أن مش��روع 
وتمثلت في الجهات التالية: رأي لجنة 
ورأي  والقانونية،  التشريعية  الشؤون 
ودراس��ة قسم  القانوني،  المستش��ار 
المجل��س  ورد  والدراس��ات،  البح��وث 

األعلى للش��باب والرياض��ة، ورد وزارة 
الصناعة والتجارة والس��ياحة، والردان 
)األول والثاني( لوزارة ش��ؤون الشباب 
األولمبي��ة  اللجن��ة  ورد  والرياض��ة، 
البارالمبي��ة  اللجن��ة  ورد  البحريني��ة، 

البحري��ن  مص��رف  ورد  البحريني��ة، 
المركزي، ورد االتح��اد البحريني لكرة 
الطائ��رة، ورد االتح��اد البحريني لكرة 
الق��دم، ورد االتح��اد البحريني أللعاب 
الس��لة، ورد االتح��اد البحريني أللعاب 

الق��وى، ورد غرف��ة تج��ارة وصناع��ة 
البحرين، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة 
رفع المش��روع بقانون بع��د االنتهاء 
منه إلى مكتب المجلس إلدراجه على 

جدول أعمال الجلسات المقبلة.

 وزير المواصالت: 
»الِجت-سكي« مشمول بقانون 

تسجيل السفن الصغيرة

مريم بوجيري «

أك��د وزير المواص��الت واالتصاالت كمال أحم��د، أن الدراجات 
المائية »الِجت-سكي« مش��مولة بالمرسوم بقانون المتعلق 
بتس��جيل الس��فن الصغي��رة والذي يه��دف لمعالج��ة الفراغ 
التش��ريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التس��جيل 
والس��المة للس��فن الصغي��رة من ناحي��ة وقواع��د التفتيش 

والمراقبة من ناحية أخرى.
وأوضح أثناء رده على استفسارات أعضاء مجلس الشورى خالل 
مناقش��ة المرسوم بقانون، أن هناك س��فنًا حكومية مملوكة 
للدول��ة ال تق��دم خدمات عام��ة وإنما تقدم خدم��ات تجارية 
وبالتالي هي مستهدفة بالمرس��وم بقانون المذكور لتحديد 

االستثناء من ضمنه.
كم��ا أن الدراجات المائية مش��مولة بالقانون كونها تنضوي 
تحت مس��مى الس��فن الصغيرة، مش��يرًا إلى أنه لم يسبق أن 
وضعت الحكومة رس��ومًا غي��ر واقعية في القوانين بالش��كل 
ال��ذي يؤثر عل��ى العمل التج��اري في البحرين وإنما الرس��وم 
ضمن القانون أخ��ذت بعين االعتبار التكلفة الحقيقية للدولة 

ولم تتغير الرسوم السابقة المتواجدة منذ سنوات طويلة.
وفيما يخص س��رعة الس��فينة، أوض��ح أن هناك ج��داول فنية 
خاص��ة تح��دد قوة آل��ة الس��رعة المس��تخدمة على الس��فن 
الصغي��رة والعملي��ة مقننه ومنظم��ة، معتبرًا أن المرس��وم 
تنظيمي لتس��جيل الس��فن س��واء كبييرة أو صغيرة للتنسيق 
للمواطني��ن والمقيمين ممن يملكون الس��فن المذكورة إلى 
جان��ب تعزيز كفاءة العمل الحكومي وهناك تنس��يق دائم مع 

خفر السواحل فيما يتعلق بالجانب األمني.

تغريدات الجلسة

المل��ك  جالل��ة  بدع��م  أش��يد 
المفدى للصيادي��ن وحرصه على 
مس��اعدتهم تجاه ما واجهوه من 
تصرف��ات وأض��رار م��ن قطر كما 
نأمل من صن��دوق العمل تمكين 

تقديم العون للصيادين
أحمد الحداد

م��ن  للح��د  قان��ون  اس��تحداث 
استهالك مش��روبات الطاقة ينتج 

عنه تزايد تشريعي ال داعي له

د.جهاد الفاضل

على الحكومة ع��دم التعقيد فيما 
الصيادي��ن  بتراخي��ص  يتعل��ق 
وإن كان��ت هن��اك حاج��ة لتعديل 
الصياغ��ة فه��ي ممكن��ة ولكن ال 
يمكن منع زوجة المتوفى أو أسرته 
من االستفادة من ترخيص الصيد
جمال فخرو

عل��ى  ضرائ��ب  ف��رض  يج��ب 
المش��روبات الغازية ومش��روبات 
وزيادة  المجتمع  لحماي��ة  الطاقة 
إيرادات الدولة كونها سببًا رئيسًا 

في التأثير على صحة اإلنسان

درويش المناعي

أخذت  الصي��د  ترخي��ص  توري��ث 
الكثير م��ن الج��دل وتنظيم إدارة 
رخصة الصي��د للمتوفى يكون مع 

إدارة أموال القاصرين

فؤاد الحاجي

معظ��م الوفي��ات المفاجئة التي 
ت��م التعامل معها خالل س��نوات 
عمل��ي ف��ي الحقل الطب��ي تكون 
خصوصًا لفئة الشباب التي كانت 
تتعاطى مثل هذه المواد المنبهة 

كمشروبات الطاقة
د.أحمد العريض

بي��ن ض��رر  الش��به  رغ��م وج��ود 
مش��روبات الطاقة و المش��روبات 
الغازي��ة إال أن��ه م��ن غي��ر العدل 
وضعه��م في نف��س الميزان وهو 
الش��يء المطب��ق ف��ي الضرائ��ب 

االنتقائية

ياسر حميدان
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المطبخ

رمضان حول العالم

صحتك في رمضان

معكرونة الدجاج 
بكريمة السبانخ

المعكرون��ة له��ا وصفات كثي��رة بس م��و كل وصفة تكون 
لذيذة.. لكن نوعدكم أن هذه الوصفة راح تعجبكم.

بنحتاج لمعكرونة مس��لوقة أي نوع تفضلونه، س��بانخ مثلج 
أو طازج بحس��ب المتوفر عندكم، صدور دجاج، علبة »قيمر«، 
جبن س��ائل، مكعب مرقة دجاج، بصل وثوم مفروم، وشوية 

بهار وفلفل أسود ومشروم.
أول شي نبدأ نحمس الثوم والبصل ونضيف عليهم المشروم 
ومكعب مرقة الدجاج ونخلطهم بعدها نضيف عليهم الدجاج 

والس��بانخ، نقدر نضيف الدجاج مس��لوق عل��ى الخلطة وممكن 
ينطبخ��ون مع بع��ض، لحد ما تس��توي الخلط��ة نضيف فوقهم 
البهارات والقشطة وملعقتين جبن سائل وعند التقديم مباشرًة 

نضيف المعكرونة المسلوقة على الخلطة ونقدمها عشان 
تكون لذيذه أكثر. وبالعافية عليكم.

حسن: ال أشعر بالغربة 
في رمضان البحرين 

لتقاربه مع اليمن

أحمد خالد  «

أك��د المقي��م اليمني 
البحرين نس��يم  ف��ي 
حس��ن أنه ال يش��عر 
البحرين  في  بالغربة 
ف��ي ش��هر رمض��ان، 
إل��ى  ذل��ك  وأرج��ع 
تق��ارب األج��واء م��ع 
إلى  مش��يرًا  اليم��ن، 
أن الهري��س والثريد 
والغوزي هي من أبرز 

األكالت التي يحبها.
وق��ال حس��ن إن من 

أب��رز عاداتهم في اليم��ن تركيب اإلضاءات، وخروج المس��حر 
لمناداة الناس للس��حور، واألسواق تزدهر بالليل، الفتًا إلى أن 
أبرز األكالت اليمنية التي يحبها في رمضان هي »المعصوب، 

والمعصوب الملكي، والفتوت«.
وعن غربته في البحرين قال: »ال أش��عر بالغربة في البحرين 
فال فرق بين رمضان في البحرين ورمضان في اليمن فاألجواء 

متقاربة«.
وفيم��ا يتعل��ق ب��األكالت البحريني��ة المفضلة ف��ي رمضان 
قال: »أحب الهريس، والثريد، والغ��وزي والمندي والمجبوس 
والروبيان، والحلويات كأم علي وكريم كارميل، والسمبوسة«.

وختم حس��ن بأن رمض��ان تغير عليه في زم��ن كورونا، حيث 
اختفت الغبق��ات والتجمع��ات، متمنيًا أن تع��ود الحياة كما 

كانت قبل كورونا.

نسيم حسن

12l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t شهر الرحمة

 الوجبات الغذائية المتكاملة 
ضرورية لكبار السن في رمضان

وليد صبري «

أكدت الممرضة وعضو جمعية أصدقاء الصحة 
أم��ل البس��تكي »ض��رورة تن��اول كبار الس��ن 
الوجب��ات الغذائي��ة المتكاملة ف��ي رمضان«، 
داعي��ة ف��ي الوق��ت ذاته، إل��ى تجن��ب تناول 
المش��روبات الغني��ة بالكافيي��ن ألنه��ا مدرة 

للبول«.
وأضاف��ت ف��ي تصريح��ات ل��� »الوط��ن«، أن 
»التغذي��ة الس��ليمة هي عامل ض��روري لنمو 
االنسان واستمرار حياته والحفاظ على صحته، 
ب��ل وحمايته م��ن األم��راض المختلفة، حيث 
تزداد أهمية التغذية أكثر بالنس��بة للمسنين 
وكبار الس��ن، بش��كل خاص، ولذا فإن الهدف 
اليوم هو ليس أن نكبر في عدد السنين فقط، 
بل أن تكون الس��نين ذات جودة عالية، وبدون 
شك، فإن اإلنسان يستطيع، من خالل التغذية 
الس��ليمة، أن يتحك��م بش��كل كبي��ر بوضعه 
الصح��ي وأن يمنع إصابته بأم��راض معينة أو 
يق��اوم أنواع��ًا أخرى من األم��راض. فالتغذية 

تعتب��ر اليوم وقاي��ة وعالجًا لألم��راض. وهنا 
تكمن أهميتها البالغة«.

وقدمت مجموعة من النصائح الصحية لصيام 
كبار الس��ن أبرزها »اتباع نظ��ام غذائي صحي 
متكام��ل ومتنوع خالل ش��هر رمضان لضمان 
تلبية احتياجات الجس��م من العناصر الغذائية 
وتجن��ب س��وء التغذي��ة، لذل��ك م��ن المهم 
الحرص على تن��اول وجبات غذائي��ة متكاملة 
تحت��وي عل��ى جمي��ع المجموع��ات الغذائية، 
من الكربوهيدرات المعق��دة »منتجات القمح 
الكامل من خبز أسمر، شوفان، أرز، معكرونة«، 
وبروتين��ات قليل��ة الدس��م، وده��ون، وخضار 

وفاكهة«.
ودعت إلى »تجنب الجفاف، والحرص على شرب 
ق��در كافي من الماء ما بين اإلفطار والس��حور 
لتعوي��ض الس��وائل المفق��ودة خ��الل فترة 
الصيام وخاصة مع إرتفاع درجات الحرارة خالل 
النهار، ولتلبية إحتياج الجس��م من الس��وائل، 
حيث إن نقص الس��وائل يع��رض الصائم إلى 
اإلصابة بالصداع واإلعياء خالل فترة الصيام«.

ونوهت إلى ضرورة »تجنب المشروبات الغنية 
بالكافيي��ن، حيث إنها تعتبر مدرات للبول مما 
يزيد م��ن احتمالي��ة اإلصابة بالجف��اف لذلك 
ينصح بتجنب شرب الشاي والقهوة في ساعات 
المس��اء المتأخ��رة، كما أن اإلكثار من ش��رب 
المنبهات قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم«.

وش��ددت على ض��رورة »الحرص عل��ى تنظيم 
الوجبات بحي��ث يتم توزيع احتياجات الجس��م 
من الطاق��ة على 3 وجبات عل��ى األقل ما بين 
اإلفط��ار والس��حور، ب��داًل م��ن تن��اول كميات 
طعام كبي��رة في وجبة أو وجبتين مما يعرض 
الصائم إلى احتمالية اإلصابة بعس��ر الهضم، 

أو اضطراب في معدالت السكر«.
وقالت إنه »قد يعاني كبار الس��ن من صعوبة 
ف��ي المضغ أو البل��ع، لذلك م��ن المهم إعداد 
الطع��ام بالقوام المناس��ب لضمان س��هولة 
المض��غ والبل��ع، وق��د يتطل��ب ذل��ك تقطيع 
الطع��ام إلى قطع صغيرة، وطهيه جيدًا إلى أن 
يصبح لينًا ويمكن هرسه بالشوكة أو طحنه مع 

األخذ بعين االعتبار درجة تقبل المسن«.

رزنامة 07 
رمضان

افتتاح الجامع األزهر للعبادة والعـلـم في عـام 
361 هـ وُأقيمت الصالة ألول مرة فيه بالقاهرة.

المال: نفتقد الفعاليات الجماعية القديمة
سيد فاضل محمد «

أك��د فيصل المال )34 عامًا(، أنه يفتقد األلعاب الجماعية 
الش��عبية في ش��هر رمضان، مؤكدًا حنينه »للس��كونه« 
و»الدوام��ة« و»التيل��ة« و»الصب��ة«، حي��ث أصب��ح أغلب 
الن��اس منعزلين ومش��غولين بالتلف��از ومواقع التواصل 

االجتماعي.
وأش��ار الم��ال والذي يم��ارس األعمال الح��رة، ل�»الوطن« 
إلى غياب الحس االجتماعي ع��ن أغلب الناس في مختلف 
األنشطة حاليًا بعكس السابق حيث كان اإلفطار والسحور 

والعب��ادات والمس��ابقات الثقافي��ة والن��دوات الفكري��ة 
والمحاضرات الدينية واألنش��طة الرياضية، تقام بش��كل 
جماعي مكثف مما يس��اهم في التق��ارب والتجانس بين 

الناس.
وأض��اف أنه ما زال يس��تذكر كي��ف أنه أفطر س��هوًا قبل 
موعد اإلفطار وهو يش��ارك بإحدى المس��ابقات الثقافية، 
متطرق��ًا إل��ى الج��و العائلي ال��ذي كان يس��ود في هذه 
الفعاليات االجتماعية التي انحس��رت كثيرًا حاليًا. ونصح 
المال، الشباب بالعودة إلى الطبيعة االجتماعية القديمة 

للشعب البحريني والحفاظ على العادات األصيلة.

من كالمنا

التمبه: تعني الكورة

جواب العدد السابق

سؤال هذا العدد

شنو تعني »القايلة«
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فقد أعز الناس والبقاء في اإلنعاش ليس أمرًا هينًا 

مواطنون يحذرون من التساهل في تدابير »كورونا« خالل رمضان
أيمن شكل «

ح��ذر مواطنون م��ن خطورة التس��اهل مع 
اإلج��راءات والتدابي��ر االحترازي��ة الخاصة 
بمكافح��ة في��روس كورونا )كوفي��د 19(، 
وخاص��ة في ش��هر رمضان الكري��م، حيث 
تكث��ر اللق��اءات والمجال��س، مؤكدين أن 
اإلصاب��ة بالفيروس ليس��ت باألمر الهين، 
خاص��ة عند فق��د أح��د من األهل بس��بب 

اإلصابة.
وقال عبدالرحمن الش��مري إن العديد من 
الش��باب ربم��ا ال ي��درك خط��ورة فيروس 
كورون��ا إال عند اإلصابة به، مش��يرًا إلى أن 
أح��د أصدقائه ق��د أصيب بكورون��ا مؤخرًا 
وتعاف��ى من��ه والحم��د هلل، لكن��ه ع��اش 
لحظات عصيبة خالل األيام األولى لإلصابة 
بالفيروس، فق��د كان خائفا م��ن توابعه 
والت��زم بكافة التدابي��ر خوفا على عائلته، 
حي��ث أغلق على نفس��ه غرفت��ه ولم يخرج 

منها طوال فترة الحجر.
وأض��اف الش��مري قائ��ال: »إن صديقه مر 
بأع��راض الم��رض والت��ي وصفه��ا بأنها 
ليست باليس��يرة كما يظن كثيرون، بل إن 
الجس��م يتعرض لهجوم فيروس��ي ويحدث 

آالمًا في كاف��ة أعضائه، حتى أن المريض 
يش��عر بعظامه تؤلم��ه، إال أنه لم يعاني 

كثيرًا من صعوبة التنفس«.
وأش��ار عبدالرحم��ن إل��ى أن فت��رة الحجر 
والبقاء وحيدًا ف��ي غرفة لمدة 10 أيام هي 
في حد ذاتها، اختبار صعب على أي ش��اب 
تع��ود على الخ��روج والحري��ة، ولذلك من 
يدخل ه��ذه التجربة يعل��م تماما خطورة 

الفيروس وآثاره السلبية ليس على الصحة 
فق��ط، ولك��ن أيض��ًا عل��ى حياة اإلنس��ان 
الطبيعية، وخاصة في ش��هر رمضان الذي 
يتس��م باللق��اءات الش��بابية في المس��اء، 
وحذر الش��مري م��ن خط��ورة التهاون ألن 

عاقبتها سيئة.
وقال وليد غ » إنه تعرض إلصابة بفيروس 
كورونا قبل ش��هر رمض��ان، وكانت األمور 

تسير طبيعية حيث شعر بأعراض بسيطة 
مماثلة لإلصابة باألنفلونزا في بداية األيام 
الثالثة، وعندها حاول أن يمارس عمله عبر 
اإلنترن��ت وكان ذلك العم��ل يتطلب منه 
إجراء اتص��االت وحض��ور اجتماعات وبذل 
مجه��ود عقل��ي وكالمي كبير، وفي مس��اء 
اليوم الثالث ش��عر بصعوبة في التنفس، 
فق��ام باالتصال برقم الط��وارئ 444 حيث 
أرسلوا له سيارة إس��عاف ونقلوه إلى قسم 

العناية المركزة«.
وبقي وليد في غرفة مشتركة بالمستشفى 
م��ع مصابين آخري��ن في أعم��ار متفاوتة 
ولك��ن أكثره��م من كب��ار الس��ن، ووصف 
التجرب��ة بأنها من أس��وأ ما م��ر عليه في 
الحياة، حيث كانت تمر عليه ساعات المساء 
وكأنها سنوات، فال يستطيع أن يتحدث إلى 
أح��د وال يمكن أن يخرج م��ن الغرفة وكان 

يسمع آهات بعض المرضى التي أرعبته.
ونصح ولي��د الجمي��ع بااللت��زام بالتدابير 
االحترازي��ة خاصة في ش��هر رمضان حيث 
تتضاعف عند الش��باب رغباتهم في السهر 
واللقاءات والتجمعات، وقال: »ربما سيعتبر 
الجميع نصائح��ي بأنها عادي��ة ومتكررة، 

لكن التجربة خي��ر دليل على أهمية الحذر، 
وال أتمنى ألحد أن يرى ما رأيته في س��بعة 
أيام داخ��ل غرفة العناي��ة، فعندما خرجت 
منها ش��عرت بأنني عدت إل��ى الحياة بعد 
الموت، وقررت أن أكون أكثر إنسان ملتزم 

في العالم وليس البحرين فقط«.  
وكانت فاجعة فارس في وفاة والده متأثرًا 
بإصابت��ه بفي��روس كورونا، حي��ث قال إن 
العائلة لم تتخيل أن يصل األمر ألن يفقدوا 
أعز من لديهم بس��بب هذا الفيروس، رغم 
أنهم كانوا ملتزمين بالتدابير االحترازية، 
إال أن اإلصاب��ة ج��اءت إلى الوال��د عبر أحد 

أفراد العائلة.
وح��ذر فارس المواطنين من التس��اهل مع 
الفي��روس مؤكدا أن خطورت��ه تكمن في 
النتائج المترتبة على إصابة ش��خص عزيز 
على أحد أو إصابة ش��خصية، داعيا الشباب 
والكب��ار وكل الن��اس ف��ي ش��هر رمض��ان 
لمواصل��ة االلت��زام بالتعليم��ات الصحية 
التي تبث كل ي��وم ويعرفها الجميع، الفتًا 
إلى أن بعض األش��خاص قد نسوها بسبب 
التك��رار وط��ول فت��رة تواج��د كورونا في 

العالم، لكنه اليوم أكثر حرصًا مما سبق.
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حبر أبيض

علينا التعايش مع إيران!
»حين ال نس��تطيع التغيي��ر علينا التعايش«، ه��ذه العبارة قد 
تكون مثاًل ولكنها قاعدة سياسية ال يفهما الكثيرون، فما نمر 
به حقيقة يج��ب أن نتعايش معها، أم��ور فرضت علينا ويجب 
التعامل والتعاطي معها بما نحمله من مقومات قد حبانا بها 

اهلل عز وجل من ثروات طبيعية.
ه��ذا الحدي��ث يقودنا لتس��ليط الضوء عل��ى المل��ف اإليراني 
والتحركات األمريكية في العودة لالتفاق النووي الذي يستميت 
الرئي��س جو بايدن لتوقيعه مع طهران ليحقق جزءًا من وعوده 
االنتخابي��ة، وهذا المح��ور الذي يرفض��ه الكونجرس األمريكي 
والحلف��اء في الخليج وإس��رائيل، وق��د يكون األم��ر أكثر غرابة 
وه��ي أن إيران تتح��رك بصورة مضحكة بأنه��ا الطرف األقوى 
ف��ي الموضوع وه��ي في أضع��ف حالتها حتى أنه��ا غير قادرة 
عل��ى حماية مفاعالتها النووية من التخريب وخير دليل حادثة 

مفاعل نطنز.
ولك��ن المل��ف الن��ووي اإليراني يحم��ل بطياته الكثي��ر، فدول 
الخليج العربي طالبت أكثر من مرة أن يكون لها تواجد في هذا 
الملف لكونها ركن أساس فرضته الظروف الجيوسياسية، وفي 
المقاب��ل فإن إدارة واش��نطن واالتحاد األوروب��ي يتهربون من 
هذه الدعوات وكأن هناك اتفاقيات خفية وأجندة تس��عى إليها 
تلك الدول لتكون منفردة مع إيران، وسط ترقب دول المنطقة 
بتخفي��ف عقوب��ات أمري��كا على إي��ران مما يفتح له��ا المجال 
لزيادة ضخ تل��ك األموال وإحياء أذرعها في المنطقة لتس��تمر 
في تهديداتها بش��كل أعمق للمملكة العربية السعودية عن 
طري��ق الحوثيين وزي��ادة الفوضى في العراق وس��وريا ولبنان، 

وهذا ما سيفرض على المنطقة، لذلك علينا التعايش.
إن عملي��ة التغيير في إيجاد صيغ توافقي��ة مع النظام اإليراني 
فهذا الموضوع أصبح ش��به مس��تحيل، فالعالقات الخليجية مع 
طه��ران في ح��ال توقيع اتفاق نووي م��ن دون تحقيق مطالب 

الخليج وإس��رائيل س��يوقد المنطقة وس��يرجعنا لمربع اإلدارة 
األمريكية الس��ابقة لباراك أوباما، وهذا ما نتحاش��اه في األيام 
الماضية، فتحالفات دول الخليج العربي تس��عى إليجاد مس��ار 
لحف��ظ أمنها واس��تقرارها، وليس الخوض في ح��رب ال نهاية 
لها، ولكن إدارة بايدن وهي باألس��اس إدارة أوباما تأخذ مسار 
التصعي��د، فمث��اًل امتناع أمري��كا عن بيع األس��لحة الهجومية 
للرياض في وق��ت تواجه جماعات إرهابية كالحوثيين ليس له 
معنى غير أن إدارة بايدن راضية كل الرضا على استمرار الوضع 
ف��ي اليمن، وراضية كذلك على التهدي��دات التي تتعرض لها 

السعودية.
ولكن المملكة العربية الس��عودية وحلفاءها لهم القدرة على 
الصب��ر لقرارات إدارة بايدن، ليس لش��يء لعلمهم الكامل بأن 
تلك اإلدارة لن يكون لها الطريق األمثل لكي تعيش في الشرق 
األوس��ط وأن يكون لها حضور ونفوذ س��وى من خالل دولتين، 
هما الس��عودية ومصر، وأن عدو البيت األبيض ليس إيران بل 
روس��يا والصين، واللتان عمال ف��ي فترة تخبط إدارة بايدن في 
توثيق عالقاتهما بالمنطقة حتى أصبحا على اس��تعداد لطرح 
احتياج��ات دول الخليج من المعدات العس��كرية المتطورة من 
دون ش��روط، وهذا ما س��يجعل إدارة بايدن في مرحلة للملمة 

الفوضى التي خلفتها.
وبالتالي، أن دول الخليج العربي ال تس��تطيع أن تغير منهجية 
النظ��ام اإليراني للتعامل معها، ولك��ن هي تتعايش وتتكيف 
حتى ال تدخ��ل في مواجهات قد تفقد الكثير من مكتس��باتها 
الت��ي حققته��ا في الس��نوات الماضي��ة وما تطم��ح إليه، وقد 
يكون هذا التعايش أفضل من التغيير الذي قد يولد مش��كالت 
أكثر تعقيدًا وصعوبة ف��ي التعامل معها، فالحكمة هو النظر 
للمس��تقبل الذي رس��مه قادة دول الخلي��ج والمتمثل في خلق 

السالم مقابل التنمية ورخاء شعوبها.

اإلفتاء في »اللقاحات« غير جائز
مش��كلتنا، كما ه��ي معظم مش��اكل المجتمع��ات األخرى في 
الوط��ن العربي، هي توهمنا جميعًا أن بإمكاننا اإلفتاء في كل 
العل��وم والمعارف. فيحق لإلنس��ان األمي مث��اًل أن يتحدث في 
مجاالت الهندس��ة، كما يحق لغي��ر المتعلم أن يفتي في علوم 
الطب، وهكذا. هذه الممارس��ات البدائية ال يمكن أن تستقيم 
الي��وم، ونحن نعيش في عصر الفتوحات العلمية الكبرى؛ ألننا 
نؤم��ن بأهمية التخصصات، وأن يك��ون المتحدث عن أي علم 

من العلوم أهاًل لذلك.
إن من أخطر ما يتم الحديث عنه خالل هذه المرحلة تحديدًا، هو 
ما يقوم به البعض م��ن الخوض في تفاصيل وأنواع اللقاحات 
المتاحة ل�)كوفيد19(، فالبعض من العوام يتحدث عن أهمية 
أخذ اللقاح األمريكي، وآخرون ينصحون الناس باستخدام اللقاح 
الصيني، وبعضهم يحذر من الروسي وهكذا. ولو رأينا أو سمعنا 
أو عرفن��ا من هو الذي ُيفتي اليوم في عل��م اللقاحات وأمراض 
ال��دم الوراثية وفي علوم البكتيريا والجراثيم، لوجدناهم مجرد 
أناس عاديين جدًا، لكنهم مع كل األسف، يملكون الثقة الزائدة 

بالنفس، والتي هي مصدر من مصادر الجهل!
ه��ذه اإلرهاصات التي يروج لها البعض، والتي ال تقوم على أي 

مستندات علمية أو طبية تخصصية، هي التي تشكل نوعًا من 
الذع��ر بين أفراد المجتمع في عدم اإلس��راع بأخذ اللقاح. فبين 
مصدق لهم ومش��كك، يتحي��ر الناس في الذه��اب ألخذ اللقاح 
الخاص ب�)كوفيد19(، من عدم��ه، إذ إن هذه اإلفتاءات الطبية 
التي يتناوله��ا عوام الناس عبر ش��بكات التواصل االجتماعي، 
وعلى وجه الخصوص »واتس��اب«، جعلت الناس في هرج ومرج 
وفي »حيص بيص«، فساهم هذا األمر الغريب بشكل كبير في 

تردد الناس في أخذ اللقاح.
نع��م، من ح��ق كل إنس��ان أن يناقش ويقرأ ويتعم��ق أو حتى 
يمتن��ع عن أخ��ذ اللقاح، لكن ش��ريطة أن يك��ون ذلك عن علم 
ومعرف��ة ومصلحة، وليس عبر رس��ائل »واتس��ابية« مجهولة 
المصدر، فأي ف��رد ال يقبل باللقاح فعليه أن يثبت لنا ذلك عن 
ية دليله، لكن أن يرفض أخذ اللقاح  دراية وعلم وقناعة عبر ُحجِّ
دون سبب علمي مقنع، ومن ثمَّ يذهب بعد ذلك إلقناع أسرته 
ومحيطه بشكل اعتباطي بعدم أخذ اللقاحات باعتبارها مضرة 
وقاتلة، أو كونها مجرد مؤامرة-بحس��ب تصوراته الشخصية- 
فهذا األمر ال يمكن قبوله أو الترويج له بأي شكل من األشكال، 

ألنه يتنافى والمنهج العلمي.

كذب الهاربون
يسعى الهاربون من العدالة الذين اتخذوا من عواصم الخارج مقرًا لبث 
سمومهم -والذين يطلقون على أنفسهم كذبًا نشطاء رأي أو مدافعين 
عن حقوق اإلنسان- إلى العودة إلى المسلسل الرديء الذي شهدناه في 
سنوات ما قبل وبعد 2011. حيث نشهد هذه األيام نفس األسلوب من 
التصعي��د واالدعاءات الكاذبة التي تطال مرك��ز اإلصالح والتأهيل في 
البحرين في محاولة خبيثة ومكش��وفة للطعن ف��ي المكان والقائمين 

عليه والجهود المبذولة في تقديم الرعاية للموجودين فيه.
وال يخف��ى على أحد أن ه��ؤالء ومن معهم من متعاوني��ن في الداخل 
يمول��ون من قب��ل إي��ران ويراهنون عل��ى التغيي��ر الذي ط��ال اإلدارة 
األمريكي��ة وتواج��د كتل متعاطف��ة معهم تقود العديد مما يس��مى 
بمنظمات حقوق اإلنسان والتي تس��تهدف استقرار دول الخليج بشكل 
عام والبحرين بش��كل خاص من خالل إثارة قضايا حقوقية غير واقعية 
عمدًا. لكن أعتقد أن رهانهم خس��ران، فالمنطقة تغيرت ولم تعد كما 

كانت عليه قبل بضعة أعوام.
أواًل، اتفاقي��ات الس��الم التي وقعها الع��رب مع إس��رائيل تزيد األمور 
تعقي��دًا على كل من يراه��ن على العودة إلى المرب��ع رقم صفر. حيث 
أصبح العرب وإس��رائيل ف��ي مركب واحد ف��ي مواجهة الم��د اإليراني 
وتدخالت��ه وذيوله ف��ي المنطقة. وه��ذا يجع��ل اإلدارة األمريكية في 
وضع ليس بالس��هل، فمن الصعب عليها أن تخسر حلفاءها المتفقين 
والمتصالحي��ن من أج��ل التقارب مع إي��ران. حيث البد له��ا أن ترضي 
حلفاءه��ا كي تبقيهم إلى جانبها حتى لو أرادت المضي قدمًا في إعادة 

تفعيل االتفاق النووي مع إيران.
ثانيًا، س��لوك النظام اإليراني تج��اه تخصيب اليوراني��وم والتعمد في 
زيادته يزعج الجميع وعلى رأس��هم واش��نطن وعواصم أوروبية عديدة. 
فحت��ى ل��و أرادت اإلدارة األمريكي��ة الوص��ول إلى اتف��اق جديد مكمل 
لالتفاق الس��ابق، إال أن التصرفات اإليرانية ال تس��مح بذلك حتى اآلن 
بل تزيد المخاوف والقلق وتحرج واشنطن كثيرًا إذا فكرت في التقارب.

ثالث��ًا، اتفاقية التعاون االس��تراتيجي التي وقعت ف��ي 27 مارس هذا 
الع��ام بين إي��ران والصين والتي قدم��ت خاللها إيران نفطها بس��عر 
بخ��س للصين في مقاب��ل اس��تثمارات صينية تقدر بأرب��ع مائة مليار 
دوالر، تش��مل تعاونًا عس��كريًا كذلك. وهذا األمر يضيف عاماًل لم يكن 
في الحس��بان لجميع الالعبين ف��ي المنطقة. فالصين أصبحت بس��بب 
ه��ذه االتفاقية موجودة على ضفاف الخليج ووجودها س��يضغط حتمًا 
على تح��ركات بايدن -التي يتأملها ذيول إي��ران- تجاه حلفائه خاصة 
في ملف حقوق اإلنس��ان مثاًل. فمن غير المعقول أن تزعج إدارة بايدن 
حلفاءها بملفات مثل هذه وأحد أشرس منافسيها »الصين« يتحالف مع 

خصم الحلفاء »إيران«.
وأي نظرية الحتواء إيران -التي طالما رددها الساس��ة األمريكيون ومن 
ضمنه��م وزي��ر الخارجية األس��بق والمفكر هنري كيس��نجر- تصبح غير 
قابل��ة للتطبيق في ظل االتفاقية بين إي��ران والصين ألنها تحٍد واضح 

لواشنطن على وجه الخصوص.
إذًا، الع��ودة إلى أيام س��ابقة، أمر صع��ب جدًا، والنتائ��ج المرجوة من 
تح��ركات ذيول إيران األخي��رة تجاه البحرين - والخلي��ج - لن تنجح في 
لفت انتباه واش��نطن. وأقصى ما يمكن توقعه هو أن يبقى الحال على 
م��ا هو عليه. أي ص��راخ وزعيق في اإلعالم من قب��ل الهاربين الموالين 
إليران وحيل إعالمية مكشوفة وتباكي هنا وهناك دون تأثير يذكر على 

الوضع العام في البحرين أو الخليج.

اإلصرار على عدم التقيد بالنظام!
باألم��س أثناء تقليب��ي للقن��وات الفضائية توقف��ت للحظات 
عند قن��اة القرآن الكري��م التابعة للتلفزيون الس��عودي، على 
مشهد طواف المعتمرين في شهر رمضان المبارك، لتعود بي 
الذكريات لس��نوات قبل الجائحة حيث كنت أتواجد مع مجموعة 
عزي��زة األصحاب بداية كل رمض��ان في مكة ألداء العمرة. أيام 

نسأل اهلل تعالى أن يعودها علينا وعلى الجميع.
رغم أن األمر ليس باليس��ير وال بالسهل إال أن المملكة العربية 
الس��عودية قدم��ت أروع األمثلة في فرض النظ��ام وإبقاء هذه 
الش��عيرة والعبادة س��ارية، مع ضمان س��المة القادمين وأهل 

المنطقة.
القادمون لفريضة العمرة خاصة في رمضان إشكاليتهم أنهم 
أشخاص من جنسيات وثقافات وعقليات مختلفة، وهو أمر يزيد 
من تعقيد إيصال مفه��وم أن النظام هو لمصلحة الجميع وأن 

على الجميع اإللتزام.
وه��ذا ما الحظته أثناء نقل الطواف على الهواء مباش��رة، حيث 
التنظيم واضح في وضع عالمات ومس��ارات خاصة بالمعتمرين 
وانتشار رجال التنظيم في مختلف أرجاء الحرم المكي، ومع ذلك 
هناك م��ن المعتمرين من يش��ذ عن البقية ويخال��ف النظام، 
لي��س بس��بب الجهل وال ع��دم فهم، بل هو اإلص��رار على عدم 

التقيد بالنظام وفرض عقلية »أنا أعلم ما أفعل«!

وهي الحقيقة التي تتواجد ليس فقط في المجتمعات البعيدة 
عن��ا ب��ل حتى ف��ي مجتمعنا، هناك من البش��ر أصناف وأش��به 
بالمرضى النفس��يين، لديهم االنتظام قي��د، والقوانين إهانة، 
وس��لب للحرية. فتجدهم يفكرون بمنطق أنهم على حق في أي 

تصرف يتصرفونه، وأن من يخالفهم عدو.
فق��د ال تجدهم في المجمعات وال الس��واحل وال األس��واق، في 
أغلب األيام، إال أنهم يتواجدون بإصرار وعناد فقط حيث يصدر 
توجي��ه أو قانون يقول »يمنع التواجد في هذه المنطقة«. هذه 
التصرف��ات تنم عن خلل ف��ي النفس، وجه��ل عميق لمفهوم 

المصلحة العامة.
فه��ؤالء ال ينف��ع معهم اللي��ن والصبر، فتصرفاته��م ال تعود 
بالض��رر عليه��م فق��ط بل تصي��ب ش��ريحة ال ذن��ب لها في 
المجتم��ع، ولهذا يجب على الدولة أن تكون أكثر صرامة وأكثر 
حزمًا في مجابه��ة هذه التصرفات، فقياس حجم الجرم هنا هو 
أن الض��رر ال يكون على الفرد بل يصي��ب المجتمع وعليه البد 

من التشديد.
فتزاي��د عدد حاالت اإلصابة في الفترة األخيرة ليس��ت بس��بب 
تراخ��ي ق��رارات الدول��ة كما يحل��و للبعض أن يتع��ذر به، بل 
بسبب بعض التصرفات التي هي أقرب للتخاذل والتهاون من 

الالمباالة.

 اللبنانيون.. 
يأكلون الُمر ويتحلون بالصبر!!

ليس بكش��ف للمس��تور وال كتابة بغرض الفصوح وإنما أدّون من قلب 
منكس��ر مجروح على بلد بالعز اس��مه دومًا مقرون وبالحضيض زعماؤه 

لألسف خلوه. 
 ف��ي يومنا ما عاد »الس��ر مكتوم«، وم��ا يدور في لبناِن��َي الحبيب حتمًا 
»مع��روف« وغي��ر مقبول واألم��ور تجري »بمس��ار المجهول« والس��بب 
بوضوح يعود إلى ُس��لطة غير واضحة الوج��وه ولكن جلّي على الكثيرين 

أن زمام أمورها بات »فتوش«. 
»طبق الَس��َلطة« اليوم أصبح حلم الشعب اللبناني »المقهور«، فالخس 
والطماط��م والخي��ار والنعن��اع والبقدون��س والبص��ل والليم��ون هذه 
المكون��ات أصبحت توازي نصف راتب ش��هري، وال ننس��ى زيت الزيتون 

شراؤه يعادل النصف اآلخر من راتب موظف.
 طبعًا نتحدث عن إنسان خارج المنظومة السلطوية، ألن أصحاب السلطة 
وأبناءهم وحاشيتهم وعشيرتهم مع داء المطبلين والمزمرين وأذنابهم 
يعيشون في نعيم، بينما الشعب التعيس عليه أن ينظر ويتحسر، يموت 

ويترحم ليجد نفسه أنه، »يأكل المر.. ويتحلى بالعلقم«. 
س��نة ونصف على انتفاضة الش��عب والوضع من س��يء إلى أسوأ. هجرة 
أدمغة، ارتفاع س��عر صرف ال��دوالر، انفجار مرفأ بي��روت وقتل وتدمير 
وتش��ريد وتهجير وج��رح اآلالف.. انتش��ار كورونا والن��اس باتت تموت 
عل��ى أرصفة المستش��فيات.. ومستش��فيات م��ن غير طواق��م طبية أو 
معدات.. مدارس عن ُبعد شغالة.. وتالميذ من دون إنترنت أو كهرباء.. 
انقط��اع األدوية من الصيدلي��ات.. وتوقيف الدع��م الحكومي عن الخبز 
والمحروقات.. ودعم الدول الشقيقة والصديقة يوزع بين أصحاب ُسلطة 
فاس��دة منتهي��ة الصالحية تورد س��مومًا ال أكثر وعش��وائية ال ُتحصى 
تس��مح لتدخالت خارجية هادمة أن تقود البالد إل��ى الهاوية والقائمة 

الُمّرة تطول إلى غير حدود.
وما يحدث في لبنان هو الذي يحدث لألس��ف في س��وريا والعراق واليمن 
والعامل المشترك بين هذه الدول تدخل الدولة الصفوية التي ال تدخل 

بلدًا إال ودمرته.
نصيح��ة على بالي ل��كل متذم��ر ملول..»لنحمد اهلل عل��ى نعمة األمن 
واألم��ان التي نعيش بهما ف��ي البحرين في ظل قي��ادة تراعي مصالح 
ش��عبها وتهتم به وتوفر له العيش الكري��م والرعاية الصحية وقد برز 
ذلك جليًا منذ تفش��ي فيروس كورونا واإلجراءات المتميزة التي اتخذت 

للتصدي له«.
وبالختام أذكر نفس��ي وأذكركم »بلد ال تحمي��ه، ال تحبه، ال تحترمه، ال 

تقدره، ال ُتثمنه، فإنك حقيقة وبكل بساطة ال تستحق العيش فيه«.

14o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e t الـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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المتطوعون في مكة يخدمون قاصدي المسجد الحرام في شهر رمضان »واس«

الفلبين تصادر »أصدافًا« بـ25 مليون دوالر
يعشق الكثيرون جمع األصداف من على شواطئ البحار، 
واس��تعمالها في صناعة حلي يدوية بس��يطة لتزيين 
مكان م��ا، لكن هل يدرك أحد أن قيم��ة هذه األصداف 

تصل إلى الماليين؟
فف��ي الفلبي��ن، صادرت الس��لطات نح��و 200 طن من 
أص��داف عمالقة يطل��ق عليها اس��م »البطلينوس« تم 
جمعها بش��كل غير قانون��ي، تبلغ قيمته��ا حوالى 25 
ملي��ون دوالر، وذل��ك ف��ي واحدة م��ن أكب��ر العمليات 

األمنية في البلد اآلسيوي.
وأع��رب دع��اة الحف��اظ عل��ى البيئ��ة عن قلقه��م إزاء 
تزاي��د التجارة غير المش��روعة في الكائن��ات المهددة 
باالنقراض، التي تس��تخدم كبديل للع��اج، بعد حملة 

عالمية على تجارة أنياب األفيال.
وتعد الفلبين موطنًا لمعظم أنواع أصداف البطلينوس 
االستوائي العمالق في العالم، ونفذت السلطات حملة 

أمنية، الجمعة، في مقاطعة باالوان غربي البالد، التي 
تعتبر مرتعًا للصيد الجائر.

وقال خفر الس��واحل إن 4 من المش��تبه به��م اعتقلوا 
في جزيرة غرين آيالند النائية في بحر سولو، حيث عثر 
عل��ى أكبر صدفة على اإلطالق من قبل س��لطات األمن 

في المنطقة.

 جامعي ينقل أكياس
 اإلسمنت وشهادته على صدره

بس��ام فيصل بات حديث السوشيال ميديا العراقية، وشغلها الشاغل هذه 
األيام، وهو شاب عراقي من محافظة كركوك بقضاء الحويجة، وذلك عقب 
انتش��ار صوره كالنار في الهش��يم، في مختلف منصات وصفحات التواصل 
االجتماع��ي في البالد. حي��ث يظهر في تلك الصور، وهو معلق ش��هادته 
الجامعي��ة فوق ص��دره، أثناء عمله في حم��ل أكياس اإلس��منت الثقيلة، 
إلعانة أهله في تدبر أمورهم المعاش��ية، وس��ط تفشي الغالء والبطالة، 
وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية األساسية. وبعد أن أصابه القنوط 

من الحصول على وظيفة حكومية كانت، أو لدى القطاع الخاص.
وأدى تراب��ط وتفاقم األزمتين االقتصادية والصحي��ة في البالد، على أثر 
تفشي وباء كورونا المستجد، إلى تسريح العديد من الشركات والمؤسسات 
ألع��داد كبيرة من موظفيه��ا وتقليصهم، ما أثر س��لبًا بالتالي على توفر 

فرص العمل، خاصة لحملة الشهادات الجامعية وذوي االختصاص.

حلقة عن مليون إعالن
حلق��ة تلفزيونية واحدة على قناة اإلم بي س��ي ع��ن التحول الرقمي في 
المملكة العربية السعودية لفتت أنظار المشاهدين من العالم العربي 
للتطور الحاصل في الس��عودية في الس��نوات األخيرة، وأغنت عن مليون 
إع��الن وملي��ون مقابلة مباش��رة مع المس��ؤول الحكومي ع��ن التحول 

الرقمي.
حلقة واحدة جعلت التعليقات تتالى من مواطنين عرب تحث الحكومات 
العربية على االقتداء بالنظام الس��عودي الذي يعمل على سعادة شعبه 
ورفاهيت��ه، لبنانيون يخبرون مواطنيهم أليس��ت هذه الس��عودية التي 
تقول��ون عنها بدو وخيام؟ )بدنا مليون س��نه تحت��ى نوصل للي وصلوا 
له؟( من مصر من سوريا من العراق من السودان من عمان ومن غيرها، 
رأوا من خالل حلقة واحدة كيف تمكن الس��عودي والمقيم في السعودية 
من إنهاء المعامالت كلها عن طريق الهاتف، شراء وبيع وتقاضي وعالج 

وتبيلغ عن خلل وووو العديد من الخدمات من خالل ضغطات زر. 
الحلق��ة م��ن إع��داد و تقديم أحم��د الش��قيري وتنتجها ش��ركة منفذة 
خاصة، قال الشقيري في مقدمة اإلعالن عن البرنامج »لما نمشي بهذه 
المسيرة نعرف أن الكل الزم يشارك فيها، والتحسين ال يحدث في ضغط 

زر والصورة ال تتحدث عن كل ما وصلت إليه السعودية”. 
البرنام��ج يه��دف وبوضوح إل��ى الترويج ع��ن الس��عودية الجديدة، عن 
المش��اريع االقتصادية الجدي��دة، عن الفرص القادمة عن المس��تقبل، 
وردود الفعل التي قرأتموها مؤشر لقياس مدى انتشار البرنامج والمدى 
الذي وصلت له الرسالة، تذكروا أن رمضان مازال في أوله، فهناك حلقات 

عن الصناعة واالستزراع السمكي والمعادن واآلثار والسياحة ووووو.
حتى البرنامج المستفز جدًا »رامز جالل« تم استغالله وتوظيفه ومصنوع 
بالكامل للترويج عن المشاريع الترفيهية الجديدة في المملكة العربية 
الس��عودية إذ يصور ف��ي إحدى المدن الترفيهي��ة الجديدة في الرياض، 
ويعرض على قناة اإلم بي سي، وتخيلوا حجم »اإلعالنات الترويجية« غير 
المباش��رة التي قام بها هذان البرنامجان فقط عن التحوالت التي جرت 
في الس��عودية مؤخرًا وبش��كل غيرمباش��ر، تخيلوا حجم انتشار الرسالة 
التي بإم��كان المنصات اإلعالمية ومنها القن��وات التلفزيونية أن تقوم 
به��ا؟ وحجم تأثيرها على الرأي العام الخارجي للترويج ال عن المش��اريع 
الس��ياحية أو عن الفرص االس��تثمارية فحس��ب، بل حتى عن اإلنجازات 
التي قامت بها الحكومة السعودية من تطور و نمو للرد على االتهامات 

والهجمات التي تتلقاها السعودية من كل مكان.
م��ن الواض��ح إذًا أن الحكومة الس��عودية تتحصن وتدافع عن نفس��ها 
من خ��الل توظيف قواها الناعمة لمخاطبة الخ��ارج وليس الداخل فقط، 
باس��تخدام كل م��ا هو مت��اح من منص��ات إعالمية ومنص��ات التواصل 
االجتماعي، وضربت بذلك أكثر من عصفور بحجر واحد، إنها تغذي تلك 
المنصات بالمحتوى وبالرس��الة الت��ي تخدمها، فال تتركه��ا عبثًا دون 
رسالة، إنها تحرك ش��ركات اإلنتاج المحلي وتمنحهم فرصة لالستفادة 
مادي��ًا، إنها تح��رك العاملين ف��ي القطاع اإلعالمي م��ن مقدمي برامج 
و معدي��ن وفنيي��ن، وف��ي النهاية تحق��ق الهدف األس��اس وهو خدمة 
الس��عودية بالترويج لها خارج حدودها بطريقة غير مباش��رة وبطريقة 

ذكية )عطوا الخباز خبزه(.
جمي��ع تلك البرام��ج باإلمكان ترجمته��ا وبأكثر من لغ��ة والعمل على 
نشرها بذكاء على وسائل التواصل االجتماعي أرأيتم كم عصفورًا ضربت 

السعودية بحجر واحد؟!
للعل��م فقط إن كن��ا نتحدث ع��ن التحول الرقم��ي في البحري��ن، فإننا 
-كالعادة- سبقنا الجميع وبنيتنا اإللكترونية التحتية من أقوى البنى في 
ه��ذا القطاع، وجميع تلك الخدمات التي ورد ذكرها في حلقة الش��قيري 
بل وأكثر منها نملكه��ا في البحرين ويتمتع بها البحريني والمقيم، من 
ع��الج وم��ن تعليم ومن تقاٍض ومن بيع وش��راء ومن دف��ع فواتير ومن 
تجدي��د وثائق وغيرها وغيرها يس��تطيع أي مقيم أو مواطن في البحرين 

أن ينهيها وهو مضطجع على أريكته في الصالة.
التحول الرقمي واحدة من عش��رات بل مئات قصص النجاح التي س��بقنا 
فيه��ا غيرنا وتصلح أن ت��روج لصورة البحرين وإنج��ازات حكومتها لكننا 
-كالع��ادة- لن نحس��ن بعد توظيف ما نخصصه م��ن ميزانيات لإلعالم 

الخارجي، وال نعطي القوى الناعمة حقها الذي تستحقه.

 المصريون أول من
 استخدم فانوس رمضان

ارتبط ش��هر رمض��ان المب��ارك في ال��دول العربي��ة بالزينة 
الرمضانية التي تمأل الشوارع والفوانيس التي تزين المباني 
والبيوت، والتي ارتبطت بشكل خاص بالمصريين، حيث يمثل 
الفان��وس أحد الطقوس الراس��خة في المجتم��ع المصري كل 

عام احتفااًل بحلول الشهر الكريم.
ويعتب��ر المصري��ون ه��م أول من قام��وا باس��تخدام فانوس 
رمضان منذ العهد الفاطمي، مع اختالف الروايات عن تاريخه 
وبداية اس��تخدامه، منها ارتباط اس��تخدام الفانوس بدخول 
المع��ز لدين اهلل الفاطمي مدينة القاهرة عام 358ه�، وخروج 
المصريي��ن في موك��ب كبير ض��م الرجال والنس��اء واألطفال 
للترحي��ب بالمعز ال��ذي وصل لياًل، وكانوا يحملون المش��اعل 
والفواني��س الملونة إلض��اءة الطريق إليه، واس��تمرت إضاءة 
الش��وارع بالفوانيس حتى نهاية ش��هر رمضان، حتى أصبحت 
عادة مصرية ترتبط بش��هر رمضان، وأح��د التقاليد الخاصة 

بشهر رمضان، ثم انتشرت في العالم العربي.

 »السلمانية« ينقذ حياة 
مريض تعرض إلصابة بليغة في الدماغ

تمكن طاق��م جراحة المخ واألعص��اب في مجمع 
السلمانية الطبي من إجراء عملية جراحية ناجحة 
تم من خاللها، إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 
40 عام��ًا بع��د إدخاله المستش��فى إثر تعرضه 

إلصابة بليغة في الرأس. 
ُيذكر أن المريض تعرض لالعتداء بأداة خش��بية 
على الرأس عندما كان مغادرًا من س��يارته، مما 
أدى إلى أصابته البليغة ف��ي الدماغ. وتم إدخال 
المري��ض للمستش��فى وإخضاع��ه لفحوص��ات 
األش��عة المقطعية للرأس بقس��م الطوارئ ليتم 
تحدي��د حج��م وموقع فت��ح الجمجمة الس��تخراج 

الجسم الغريب.
وكشفت األشعة المقطعية، بأن الجسم الغريب 
اخترق دماغ المريض بعمق حوالي 5 سم واستقر 
بالداخ��ل مما أدى إلى نزيف وتم��زق في الدماغ. 
وبعد إجراء كافة الفحوصات والمعاينة تم إدخال 
المري��ض فورًا لغرفة العمليات حيث اس��تغرقت 
العملي��ة حوالي 4 س��اعات. ق��ام بإجرائها فريق 
طب��ي متعدد التخصصات برئاس��ة االستش��اري 
د.جوزيف رافيندران وبمساعدة من د.محمد جواد 

ود.مينا ميخائيل. 

وقال رافيندران »تم إزالة الجسم الخشبي الغريب 
بثق��ب الجمجم��ة عن طري��ق حفر ثق��ب صغير، 
ال يزي��د عن 3-4 س��م األمر الذي س��هل إمكانية 
الوص��ول للجس��م الذي يتوس��ط عم��ق الدماغ 

وإزالته من غير أي مضاعفات وضرر«.
وأثنى الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية 
د.أحم��د األنص��اري على الجه��ود الت��ي تبذلها 

الك��وادر الطبية المؤهلة مؤك��دًا أن إدارة مجمع 
الس��لمانية مس��تمرة في توفير أحدث المعدات 
الجراحي��ة م��ع الس��عي لتطوي��ر ال��كادر الطبي 
الجراحي بحس��ب ما هو متاح لنا م��ن إمكانيات. 
وخرج المري��ض بعد أن تم التأكد من اس��تقرار 
حالت��ه دون وج��ود أي مضاعفات م��ع المتابعة 

واستمرار برنامج إعادة التأهيل العصبي.



النائب األول جمال فخرو

ديون محققة
مالحظاتاسم الشركةالمبلغ
تم تغيير الشكل القانوني او االلغاء او التصفيةالحمرا لمواد البناء614.750
تم تغيير الشكل القانوني او االلغاء او التصفيةالن للمقاوالت6,469.130
تم تغيير الشكل القانوني او االلغاء او التصفيةشركة الكيماويات الحديثة ذ.م.م5,669.300

تم تغيير الشكل القانوني او االلغاء او التصفيةشركة السريات للتجارة و االستيراد و التصدير1,986.350
تم تغيير الشكل القانوني او االلغاء او التصفيةشركة التوسع لمقاوالت  البناء ذ.م.م3,058.680
تم تغيير الشكل القانوني او االلغاء او التصفيةشركة لوك للمقاوالت ذ.م.م4,617.230
تم تغيير الشكل القانوني او االلغاء او التصفيةشركة المعاصر للشحن و التفريغ ش.ش2,524.000
المجموع24,939.440

اسم الشركةالمبلغ
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينهيئة تنظيم االتصاالت280.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمعهد البحرين للتدريب6,400.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينالهيئة العامة للتامين االجتماعي41,103.100
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينهيئة تنظيم سوق العمل11,102.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمجلس التدريب النوعي – تمكين61,084.680
تم ارسال التقرير بااليميل في انتظار الرد على التقرير الدائنينوزارة الصحة54,160.000
المجموع174,129.780

مالحظاتاسم الشركةالمبلغ
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة الخليج لالليات و التكنولوجيا ذ.م.م16,029.900
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمؤسسة كريستال للصيانة8,832.567
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة المملكة للخرسانة ذ.م.م1,781,114.750
(المحكمة الكبرى المدنية )5,114.5003
تم ارسال التقرير بااليميل في انتظار الرد على التقرير الدائنينمؤسسة علي عبد الجليل ترك1,077.500
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينفيرندا36,866.500
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة الدليم للسفر و السياحة5,556.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينزين2,374.570
تم ارسال التقرير بااليميل في انتظار الرد على التقرير الدائنينالشركة الوطنية للخرسانة ذ.م.م175,016.600
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة عبد علي عيسى ال نوح و اوالده ذ.م.م858,567.818
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةجواد احمد ابراهيم1,482.999
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةجميل عبد الغني عبد هللا1,556.499
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمحمد امين عبد الرحيم1,271.500
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينحسين عبد الرضا عبد هللا مطر3,604.958
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينكامل جواد سلمان ابراهيم2,771.949
 مصاريف الدعوى323.000
 اتعاب محاماة10.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمة جبريل عزيز572.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمة استيكار انور بينغ572.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمة عمران خان572.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمة زاهد شاه بكواو شاه572.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمة شاه ولي عبد الرؤوف572.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمة افتخار علي عبد المنان572.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمة سادوالد ليقات علي572.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمحمد يونس فضل572.000

المحكمة العمالية الثانية185.500
المجموع2,906,333.110
3,281,528.385

ديون متنازع فيها
مالحظاتاسم الشركةالمبلغ
منازعة قانونيةالمحامي خليل ابراهيم اديب48,701.000

منازعة قانونيةالمحامية الشيخة هيا راشد ال خليفة128,933.106
منازعة قانونية شركة جرانتي كوزا انسات سنايي في تيكاريت ايه اس استدانت2,324,188.819
منازعة قانونيةشركة بي أتش التجارية ذ.م.م150,000.000
منازعة قانونيةشركة بالتينيوم القابضة211,000.000
المجموع2,862,822.925
المجموع الكلي6,144,351.310

محكمة االستئناف العليا -  الثانية
باالشارة الي االستئناف رقم 03/2012/03050/09 المرفوع من شركة جارانتي كوزا كوزكوروفا بحرين كونستركشن ضد شركة المملكة للخرسانة و اخرون

قائمة  بالديون المحققة و الديون المتنازع فيها.
قائمة نهائية بالديون المحققة و الديون المتنازع عليها

امين التفليسة
خالد الشفيع 

ديون محققة
مالحظاتاسم الشركةالمبلغ
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةكابتان212.200
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةاكسا للطاقة728.020
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةشركة الزياني و اوالده ذ.م.م60.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةابراج دبي للمقاوالت365.300
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمؤسسة الشعلة للتوظيف94.890
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةشركة الكرار لتاجير معدات البناء ذ.م.م480.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمؤسسة جنة الحسين للتجارة7,341.360
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةالبحرين سيتي 21 أ5.400
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمؤسسة ابراهيم عيسى الدوسري563.120
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمركز المدينة للسالمة199.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةالعرب لتاجير معدات البناء1,271.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةالشركة العربية االسيوية للخدمات285.500
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةشركة محمد جالل و اوالده350.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةشركة المعاوده للمواد االنشائيه ش.ش.و65.470
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمحمد عبد هللا2,954.600
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةنومو لمكافحة الحشرات443.400
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمؤسسة الراجح للمعدات الكهربائية846.550
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةالمنارتين73.240
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةاطلس للتجهيزات الصناعية144.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةالمختبرات العالمية14.500
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةالديلشو1,017.820
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمحمد شبير463.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمصطفى بن عبد هللا630.000
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةكنان يلمان – ابداع3,975.740
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةفورشن للمقاوالت و العقارات481.820
ال يوجد عنوان و لم يتصل بنا احد تقرر في المبلغ عدالة المحكمةمؤسسة فوزي الرويعي للمقاوالت160.850
المجموع23,226.780

مالحظاتاسم الشركةالمبلغ
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة خدمات التوفيق للصيانة ذ.م.م8,823.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة شركة هلتي بحرين ذ.م.م1,638.260
تم ارسال التقرير بااليميل و لم نتلقى ردمؤسسة عتيبي للمقاوالت و التجارة231.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة دلمون لتزويد النفط ذ.م.م11,741.950
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمؤسسة الجسر للنقليات16,500.930
تم ارسال التقرير بااليميل و لم نتلقى ردجي دي كىه انترناشيونال ديفيلوبمنت ذ.م.م575.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينسيكا جلف1,630.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمصنع االندلس لتحلية المياه7,967.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينسنشري انترناشيونال ريستوران ذ.م.م11,652.600
تم ارسال التقرير بااليميل و لم نتلقى ردنسور الصحراء للشحن1,818.340
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينسافرة للسفريات1,488.000
تم ارسال التقرير بااليميل و لم نتلقى ردسفريات داداباي897.000
تم ارسال التقرير بااليميل و لم نتلقى ردشركة الحوطي لخدمات التحليل ذ.م.م1,828.300
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنيندلتا لبيع االجهزة الكهربائية ذ.م.م1,009.300
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمؤسسة دلتا للتجارية134.500
تم ارسال التقرير بااليميل و لم نتلقى ردشركة تجارة الصقر ذ.م.م500.000
تم ارسال التقرير بااليميل و لم نتلقى ردشركة المنامة الدارة العقارات ذ.م.م550.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينبحرين فورم1,300.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمقاوالت دليم37,990.880
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمؤسسة عصام قباني التجارية4,027.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينمصنع المحيط لتحلية المياه و انتاج الثلج8,569.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة نيوتل لالتصاالت ش.ش.و7,797.845

تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنيناوفرالند للتجارة ذ.م.م4,603.270
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينالشركة العربية لجرف الرمال ذ.م.م4,504.500
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينتوماس اند اسوسيتس3,506.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينقرطاسية عوالي ذ.م.م464.000
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنينشركة ماريالند للحفريات و البناء ش.ش.و5,590.050
تم تأكيد المبلغ الوارد بتقرير الدائنين المركز الفني التجاري5,561.550
المجموع152,899.275

عرض وطلب

+973 17111504+973 38344464+973 17580939

“الشورى” يرفض قانوًنا لتنظيم استهالك مشروبات الطاقة
ــفــه مـــن آثـــــار ضـــــارة عــلــى صــحــة األفـــــراد نـــظـــًرا لــمــا يــخــل

فـــي  الشـــورى  مجلـــس  ^رفـــض 
جلســـته أمـــس مشـــروع قانـــون بشـــأن 
الحـــد من اســـتهالك مشـــروبات الطاقة 
من حيـــث المبدأ الذي يهدف إلى وضع 
القواعد القانونية المنظمة التي تساهم 
في الحد من زيادة استهالك مشروبات 
الطاقـــة، نظًرا لمـــا تخلفه من آثار ضارة 

على صحة األفراد.
لجنـــة  رئيســـة  أفـــادت  جهتهـــا  مـــن 
الخدمـــات جهـــاد الفاضـــل انهـــا تتفـــق 
مـــع ضـــرورة وضـــع ضوابط الســـتهالك 
تنظيًمـــا  وليـــس  الطاقـــة  مشـــروبات 
بقانـــون بـــل بقـــرار وزاري، معتبـــرة أن 
ال  تشـــريعية  مزايـــدة  قانـــون  صـــدور 
تتناســـب والسياســـية التشـــريعية فـــي 

البحرين.
بـــدوره، أوضـــح العضـــو عبـــد الرحمـــن 

أصـــدرت  الصحـــة  وزارة  أن  جمشـــير 
الالئحـــة التنفيذية لقانـــون الصحة في 
مـــارس الماضـــي يمكن االســـتناد عليه، 
معتبـــًرا أن إصدار قوانيـــن كثيرة تربك 

العمل التشريعي. 
وأفاد العضو أحمـــد الحداد أن من أهم 

التوعيـــة  الخدمـــات  لجنـــة  توصيـــات 
الخطيـــر،  المشـــروب  هـــذا  بخطـــورة 
معتبًرا أن عالمـــات التحذير في أماكن 
البيع لن تطبق على أرض الواقع كما هو 
الحـــال في بيع الســـجائر والمشـــروبات 

الكحولية.

فيمـــا أّيـــد الشـــوري درويـــش المناعـــي 
تقييـــد اســـتهالك المشـــروبات الضـــارة 
والغازيـــة  الطاقـــة  مشـــروبات  ومنهـــا 

والسمرية عبر فرض ضريبة عليها.
كمـــا أوضـــح الشـــوري أحمـــد العريـــض 
أن معظـــم الوفيـــات المفاجئـــة ألعمـــار 
صغيرة كانت تتعاطى هذه المشروبات 
التـــي تحتـــوي علـــى منبهـــات وتســـبب 

رجفان البطين القلبي.
إلى ذلك، قال الشـــوري ياســـر حميدان، 
تأثيـــرات  تشـــابه  مـــن  الرغـــم  علـــى 
المشروبات السكرية والطاقية والغازية 
إال أنه ليس من العدل وضعها في نفس 
الميـــزان حيـــث إن الضريبـــة االنتقائية 
وضعت للحد من الســـلع المضرة إال أنها 
لم تعادل بين هذه المشـــروبات، مؤكًدا 

أنه ال ضير من وضع قانون خاص لها.

رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل 

local@albiladpress.com
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المسقطي: ال للتداخل في السلطات... والزايد: الدستور ال يلزم إقرارها بمواعيد

“ الشورى” يصطف مع الحكومة: ال ميزانية ُتقدم قبل أغسطس

بالتمســـك  الشـــورى  مجلـــس  صـــوت 
بقراره الســـابق برفض مشـــروع قانون 
تعديل المادة )24( من المرسوم بقانون 
رقم )39( لســـنة 2002 بشـــأن الميزانية 
العامة والذي يلزم وزير المالية بعرض 
مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة 
على مجلس الوزراء إلقراره قبل نهاية 
أغســـطس من الســـنة الماليـــة الجارية، 
وتقديمـــه لمجلســـي الشـــورى والنواب 
قبـــل انتهاء الســـنة المذكورة بشـــهرين 
علـــى األقـــل. مـــن جهتـــه، أشـــار رئيس 
لجنـــة الشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة 
خالـــد المســـقطي إلى أهمية مـــا تمر به 
مرحلـــة إعـــداد الميزانيـــة العامـــة قبل 
التشـــريعية،  الســـلطة  إلـــى  تصـــل  أن 
ومنهـــا أطـــر عامـــة للسياســـية الماليـــة 
واالقتصاديـــة للـــدورة المقبلـــة وإعداد 
تقديـــرات أوليـــة للميزانيـــة وموافقـــة 
مجلـــس الوزراء وغيرها مـــن المراحل 
األخـــرى. وأكد المســـقطي أن المراحل 
تحتـــاج الوقـــت والدقة في مناقشـــتها 
تمكـــن  ميزانيـــة  إعـــداد  يتـــم  حتـــى 
الحكومـــة مـــن تنفيذهـــا عبـــر برنامـــج 

الـــذي يقدم إلى مجلس النواب، مؤكدا 
ضـــرورة احتـــرام مبـــدأ عـــدم تداخـــل 
اختصاصات الســـلطات ومشـــددا على 

التعاون بين السلطات الثالث.
بـــأن  الزايـــد  دالل  العضـــو  وأفـــادت 
األحـــكام الدســـتورية المنظمـــة لعرض 
جـــاءت  العامـــة  الميزانيـــة  وإقـــرار 
بنصـــوص تنظيمـــه ولم تلـــزم بتحديد 
مواعيـــد ترمـــي إلـــى تضييـــق مســـالة 

المشـــرع  اســـتهدفها  التـــي  المرونـــة 
الدســـتوري مـــن منحهـــا للحكومـــة من 
العامـــة  الميزانيـــة  إقراراهـــا  ناحيـــة 
للدولـــة. في حالة مخالفـــة تجاوز تلك 
المواعيد لم يترتب عليه أي اثر بل إن 
النص الدســـتوري عالج لهذا الموضوع 
ووضع لها الحلول وهذه التنظيمات لها 
مقاصدها. وأفاد الشـــوري فؤاد حاجي 
تســـتوجب  التنظيميـــة  األمـــور  بـــأن 

أحيانا من الحكومة التأخير للمشاورة 
العامـــة،  الميزانيـــة  بشـــأن  والدراســـة 
الماليـــة  وزارة  قانـــون  أن  موضحـــا 
واالقتصاد الوطنـــي واإلجراءات التي 
تقـــوم بهـــا إذا تأخـــرت الميزانيـــة فهي 
مغطـــاة مـــن الميزانية الســـابقة.  وذكر 
أن الدســـتور شـــدد علـــى أن الســـلطات 
الثـــالث لهـــا اختصاصـــات ال يجـــب أن 

تتداخل ويجوز التعاون فيما بينها.

صور الجلسة السابعة والعشرين لمجلس الشورى 

السفن الصغيرة
علـــى  الشـــورى  مجلـــس  ^وافـــق 
المرســـوم بقانون رقم )32( لســـنة 2020 
والســـالمة  التســـجيل  قواعـــد  بشـــأن 
بالســـفن الصغيـــرة  والمراقبـــة الخاصـــة 
مـــن حيـــث المبـــدأ، والـــذي يهـــدف إلـــى 
معالجة الفراغ التشـــريعي حيال تحديد 
الجهـــات المختصـــة بقواعـــد التســـجيل 
والســـالمة للســـفن الصغيـــرة مـــن ناحية 
وقواعـــد التفتيـــش والمراقبة من ناحية 
أخـــرى، وتحديد اختصاصات ومهام كل 
مـــن شـــؤون الموانئ والمالحـــة البحرية 
بـــوزارة المواصالت واالتصـــاالت وخفر 
الســـواحل بـــوزارة الداخليـــة بمـــا يمنـــع 

التداخل في االختصاصات بينهما.

محرر الشؤون المحلية



ممثلو األديان يناقشون التسامح في مجلس “^” بضيافة عائلة البحارنة
يلتئــم مجلــس “البــاد” الرمضانــي الثاني بضيافة مجلــس عائلة البحارنة في الســاعة 
9:30 مســاء اليــوم االثنيــن الموافــق 19 أبريــل 2021 بمشــاركة شــخصيات برلمانيــة 
وحكوميــة وإعاميــة إلى جانــب ممثلي األديــان بمملكة البحرين وشــخصيات معنية 

بتاريخ العاصمة ومدى االستفادة من ثرائها من التعددية الثقافية والمذهبية.

ويعقـــد هـــذا المجلـــس بالتعاون مـــع مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.

وســـيكون الموضـــوع الرئيـــس بحـــوارات 
والتســـامح”،  “التعايـــش  عـــن  المجلـــس 

ومحاور المجلس ثالثة وهي: 
المنامة... مدينة المعتقدات والثقافات «

اضاءة على مبادرات مركز الملك حمد  «
العالمي للتعايش السلمي

األديان والتسامح... نهج مفتعل وطارئ أم  «
سلوك حضاري متأصل؟

إدارة المجلس

وسيدير المجلس من فريق “البالد” رئيس 
مجلـــس اإلدارة عبدالنبي الشـــعلة ورئيس 
جانـــب  إلـــى  المـــردي  مؤنـــس  التحريـــر 

اإلعالمي إبراهيم التميمي.

االستفسارات

ويمكن لجميـــع الراغبين بزيارة افتراضية 
ومتابعـــة  الرمضانـــي  “البـــالد”  لمجلـــس 
“زووم”  وصلـــة  وطلـــب  مناقشـــاته 
توجيـــه  يمكـــن  كمـــا  “الواتســـاب”  عبـــر 
االستفسارات عبر هذا الرقم: 38400407.

أجندة المجلس

9:30 مساء: افتتاح المجلس. 1
9:35: كلمـــة ترحيبيـــة مـــن ســـعادة . 2

السيد تقي البحارنة
مداخلـــة مـــن أمين عام مركـــز الملك . 3

الســـلمي  للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد 
دور  علـــى  لإلضـــاءة  الميـــر  ســـمية 

المركز ومبادراته
مداخلـــة مـــن األســـتاذ المتفـــرغ في . 4

ســـابينزا  بجامعـــة  األديـــان  تاريـــخ 
الملـــك  كرســـي  وعميـــد  اإليطاليـــة 
حمد للحـــوار بين األديان والتعايش 

السلمي أليساندرو ساجيورو
مداخـــالت لعـــدد مـــن الشـــخصيات . 5

عـــن التعايـــش والتســـامح وأجواء 
الحريـــة الدينيـــة فـــي العاصمة من 
بينهـــم عضـــو المجلـــس التنســـيقي 

بمحافظـــة العاصمة يوســـف صالح 
الدين، والكاتب المعـــروف إبراهيم 

بشمي
عـــن . 6 األديـــان  لممثلـــي  مداخـــالت 

التســـامح والتعايش بالبحرين، من 
بينهـــم راعـــي الكنيســـة اإلنجيليـــة 
البيـــارق  الوطنيـــة رئيـــس جمعيـــة 
البيضـــاء القس هاني عزيز، وممثل 

المجتمع اليهودي بالبحرين )كنيس 
بيت الوصايا العشـــر( إبراهيم نونو، 
المعنيـــة  ثاتـــاي  جمعيـــة  ورئيـــس 
بشـــؤون الهنـــدوس بالبحرين بوب 
تاكـــر، وعضـــو مجلس أمنـــاء مركز 
للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد  الملـــك 

السلمي الشيخ صالح الجودر.
مداخالت واستفسارات.. 7

تقي البحارنة

“العلوم التطبيقية”: رفد خريجي “الحقوق” بالمهارات االحترافية
صّرح القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في جامعة 
العلـــوم التطبيقيـــة حســـين بنـــي عيســـى أن الكلية 
ا في  ا وإقليميًّ تســـعى ألن تكون مركًزا متميًزا محليًّ
البحـــث والدراســـة القانونيـــة وصـــوالً إلـــى الخّريج 
المتميـــز القـــادر علـــى االنخـــارط فـــي ســـوق العمل، 
منّوًهـــا بأن الكلية ترّكز على إيجـــاد وتعزيز الثقافة 
القانونيـــة المطعمـــة بالمهارات والملـــكات القانونية 
لخريجيهـــا، والتـــي تمكنهم من ولوج ســـوق العمل، 

بقدرات كافية ومالئمة. 
 وأوضـــح القائـــم بأعمـــال عميـــد كليـــة الحقـــوق أن 
إنشـــاء كلية الحقوق في جامعـــة العلوم التطبيقية 
يأتـــي جـــزًءا من مســـاهمتها في النهوض بمســـتوى 
فـــي مملكـــة  العلمـــي  الجامعـــي والبحـــث  التعليـــم 

البحريـــن، مشـــيًرا إلـــى أن برامـــج الكليـــة وخططها 
الدراسية تخضع لمراجعات دورية بهدف التحسين 
والتطويـــر المســـتمر، مشـــيًرا إلى أن الكلية تســـعى 
إلـــى تعزيـــز الثقافـــة القانونيـــة لخريجيهـــا لتمكنهم 
من ولوج ســـوق العمل، بمهارات ومعـــارف قانونية 

معمقة. 
 ونـــّوه بنـــي عيســـى إلـــى أن الكليـــة تقـــدم برامـــج 
أكاديمية منهـــا برنامج البكالوريـــوس في الحقوق، 
وبرنامج الماجســـتير فـــي القانون والذي يقوم على 
مجموعـــة مـــن المـــواد التي تهيـــئ للطالـــب اختيار 
مســـاره مـــا بيـــن التخصـــص فـــي القانـــون العـــام أو 
القانـــون الخاص عنـــد اختيار أطروحة الماجســـتير 
األمـــر الذي سيســـاعده مســـتقبالً فـــي التركيز على 

توجهـــه النوعـــي في برنامـــج الدكتـــوراه، كما تقدم 
برنامج ماجســـتير متخصص فـــي القانون التجاري 
يتناول فيه الطالب المواد ذات العالقة بالتخصص 
مـــن حيـــث الجانـــب المحلـــي والدولـــي كالشـــركات 
التجاريـــة وقوانيـــن البورصـــة والتحكيـــم التجاري 
مما سيســـاعده مســـتقبالً في معرفة كافـــة القضايا 
القانونيـــة فـــي المجـــال التجـــاري وإظهـــار معرفـــة 
متخصصـــة بالقواعـــد القانونيـــة ذات الصلـــة علـــى 
مســـتوى محلـــي وإقليمـــي ودولـــي، حيـــث بإمكان 
الطلبـــة الذيـــن يمتلكـــون شـــهادات بكالوريوس في 
حقـــول ذات عالقـــة مثل إدارة األعمـــال واالقتصاد 
دراســـة التخصـــص لتنميـــة معارفهـــم فـــي األمـــور 
القانونية المتعلقة بأنظمة الشركات والقوانين التي 

تنظم عملها. 
وأكـــد أن الكليـــة دأبت منذ تأسيســـها علـــى التركيز 
علـــى نوعية البرامج وجودتها من خالل الربط بين 
الدراســـة النظريـــة والتطبيـــق العملـــي عبر وســـائل 
القانونيـــة  كالعيـــادة  المتعـــددة  والتعلـــم  التعليـــم 
والمحاكمـــات الصوريـــة داخل الجامعـــة والزيارات 

الميدانية والتدريب العملي خارج الجامعة. 
وختـــم بني عيســـى حديثه باإلشـــارة إلـــى أن كلية 
الحقـــوق تعتبـــر إحـــدى أهم كليـــات الجامعـــة التي 
تعمل برؤية واضحة تتمثل في إعداد خريجين من 
ذوي المهـــارات االحترافيـــة والمؤهلين تأهيالً عالًيا 
في مجال دراســـة القانون مـــن خالل تعزيز الثقافة 
القانونية لخريجيها وتســـليحهم بالثقافة القانونية 

المعمقـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تخدمهـــم في ســـوق 
العمل على الصعيد المحلي واإلقليمي.

جامعة العلوم التطبيقية

يعقد 9:30 مساء 
اليوم بالتعاون مع 

“حمد العالمي 
للتعايش السلمي”

local@albiladpress.com
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عقبـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي 
المنشـــور  الخبـــر  علـــى  أمـــس،  بيـــان 
فـــي صحيفـــة “البـــالد” تحـــت عنوان 
مبتعثـــي  “تأخـــر صـــرف مســـتحقات 
أمـــر طالـــب  بوليتكنـــك”، وكان ولـــي 
مبتعـــث قـــد توجـــه خـــالل الشـــكوى 
لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي 
متســـائال عن عدم صرف مســـتحقات 

الطلبة المبتعثين في الكلية.
وأكـــدت الوزارة فـــي بيانها، أن عملية 
صـــرف المخصص قيد االجراء وذلك 

بالتنسيق مع الجهات المختصة.

صرف مستحقات مبتعثي 
بوليتكنك قيد اإلجراء

ليلى الحدي تنال الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف األولى
حــازت الباحثــة البحرينيــة البحرينيــة ليلى محمد الحدي درجــة الدكتوراه 

بامتياز مع مرتبة الشرف األولى في اإلعام من جامعة عين شمس.

وناقشـــت الجامعـــة رســـالة الدكتـــوراه 
“اعتمـــاد  التـــي جـــاءت تحـــت عنـــوان 
الصحـــف  علـــى  البحرينيـــة  النخـــب 
التـــي  األزمـــات”،  وقـــت  اإللكترونيـــة 
الحـــدي،  البحرينيـــة  الباحثـــة  قدمتهـــا 
تحـــت إشـــراف أســـتاذ اإلعـــالم بكليـــة 
اآلداب بجامعـــة عيـــن شـــمس دينـــا أبو 
زيد، وأيضا اإلشـــراف المشـــارك شـــرين 
عمـــر ورئيـــس لجنـــة المناقشـــة رئيـــس 
قســـم اإلعـــالم وعلـــوم االتصـــال هبـــة 
شـــاهين واألســـتاذ المســـاعد باإلعـــالم 
سهير عثمان بجامعة القاهرة وبحضور 
بالملحقيـــة  الطلبـــة  شـــؤون  مســـؤول 

الثقافية بســـفارة مملكة البحرين وعدد 
مـــن المهتمين بشـــؤون اإلعـــالم وعلوم 
االتصـــال وعـــدد مـــن طلبـــة الدراســـات 

العليا.
وتأتـــي أهمية هذه الدراســـة لمحاولتها 
إلقـــاء الضـــوء علـــى معالجـــة األزمـــات 
بمواقع الصحف اإللكترونية ومحاولتها 
االرتقاء بالمعالجة الصحافية والوقوف 
بهـــا  تتمتـــع  التـــي  الثقـــة  درجـــة  علـــى 
الصحافـــة اإللكترونيـــة بوصفها مصدرا 

للمعلومات لدى أفراد العينة.
كما هدفـــت إلى معرفة أهـــم األزمات 
الصحـــف  مواقـــع  تناولتهـــا  التـــي 

وســـبل  البحرينيـــة  اإللكترونيـــة 
اعتمـــاد  مـــدى  ومعرفـــة  معالجتهـــا 
الصحـــف  علـــى  البحرينيـــة  النخـــب 
اإللكترونيـــة وقـــت األزمـــات ورصـــد 
أهم مواقع الصحف اإللكترونية التي 
تلجـــأ إليهـــا النخـــب البحرينيـــة وقت 

األزمـــات والوقوف علـــى درجة الثقة 
التـــي تتمتع بها الصحافة اإللكترونية 
بوصفها مصدرا للمعلومات لدى أفراد 
العينـــة، إضافـــة إلـــى تحديـــد اآلثـــار 
والســـلوكية  والوجدانيـــة  المعرفيـــة 
النخـــب  اعتمـــاد  علـــى  المترتبـــة 

البحرينية علـــى الصحف اإللكترونية 
وقت األزمات.

وأظهرت النتائج وجود تفاوت في نسب 
مســـتويات اعتمـــاد النخـــب البحرينيـــة 
على الصحف اإللكترونية وقت األزمات 
حســـب نوع األزمة واألوضاع التي تمر 
بهـــا المنطقة التي تتطلب االعتماد على 
الصحف اإللكترونية في وقت األزمات 

السياسية.
مـــن جهتهـــا، أكـــدت الباحثـــة الحدي أن 
درجة ثقة جمهور النخب البحرينية في 
مواقـــع الصحـــف اإللكترونيـــة بوصفهـــا 
األزمـــات  أوقـــات  للمعلومـــات  مصـــدرا 
باتـــت إلـــى حد مـــا مرتفعة، وقـــد يرجع 
ذلك التســـام معظم المواقع اإللكترونية 
بالموضوعيـــة والحفـــاظ علـــى الصالـــح 

العـــام وذلك في إطار ما تمر به المنطقة 
من ظروف في دول مجاورة.

بدورها، أشـــادت رئيسة لجنة المناقشة 
رئيـــس قســـم علـــوم االتصـــال واإلعالم 
هبة شـــاهين بدراسة الباحثة وجهودها 
الجـــادة فـــي هذه الرســـالة القيمـــة التي 
تناولـــت موضـــوع األزمـــات، الفتـــة إلى 
التميـــز اإلحصائي والجهـــد الكبير الذي 

قامت به الباحثة.
إلـــى ذلك، نوهـــت الباحثة ليلـــى الحدي 
بمتابعة الملحق الثقافي بســـفارة مملكة 
البحرين بجمهورية مصر العربية خلود 
مطـــر، التي قدمت التهنئـــة للباحثة عن 
طريـــق وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، 
معلنة أنهـــا فخورة بطلبـــة البحرين في 

بحوثهم ودراساتهم العلمية.

ستبث مناقشات المجلس عبر منصات “^” الرقمية، وأبرزها: زووم،  «
واليوتيوب، واإلنستغرام اليف، والتويتر، والموقع اإللكتروني.

ويمكن متابعة مناقشات المجلس من خالل رابط )زووم( اآلتي: «

» https://zoom.us/j/97020760443?pwd=MmN2MGhBM2NlaVhqNzhaZ
mJSSXg4QT09

» Passcode: 377827

وصلة المتابعة

يوسف صالح الدين إبراهيم بشمي  هاني عزيز

إبراهيم نونو صالح الجودر أليساندرو ساجيورو سمية المير

محرر الشؤون المحلية

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

لحقـــوق  الوطنيـــة  المؤسســـة  اطلعـــت 
اإلنسان على بيان اإلدارة العامة لإلصالح 
والتأهيل بشأن اإلجراءات التي اتخذتها 
بحـــق عدد محـــدود من النـــزالء لما قاموا 
بـــه على مـــدار األيام الماضيـــة من إغالق 
الممرات ورفضهم دخـــول العنابر، ما أدى 
إلـــى تعطيلهـــم للخدمـــات المقدمـــة ومـــن 
بينها االتصاالت والرعاية الصحية لنزالء 

آخرين.
وانطالقـــا من الـــدور الحقوقـــي والرقابي 
للمؤسســـة، ضمـــن صالحياتهـــا الواســـعة 
التـــي أكـــد عليها قانون إنشـــائها، قام وفد 

معلنـــة  ميدانيـــة  بزيـــارة  المؤسســـة  مـــن 
إلـــى مركـــز اإلصـــالح والتأهيـــل بمنطقـــة 
“جـــو” لالطمئنان علـــى الوضـــع الحقوقي 
والصحـــي للنـــزالء وتفقـــد المبانـــي التـــي 
شـــهدت هذه اإلجـــراءات، وااللتقاء بعدد 
من مسؤولي المركز، واالطالع فعليا على 

التسجيل المرئي للواقعة.
ومن خالل دخول المباني المعنية والعنابر 
التابعـــة لهـــا، وااللتقـــاء بعـــدد مـــن النزالء 
الذين تـــم اختيارهـــم بطريقة عشـــوائية، 
فضال عن االلتقاء بطبيب المركز للتحدث 
عـــن الوضع الصحي عموما للنزالء، أكدت 

المؤسســـة أن الوضع الحقوقي والصحي 
للنزالء بشـــكل عـــام مطمئـــن، وأن ما يثار 
بشـــأن تعرضهـــم للضـــرب ونقلهـــم لمـــكان 
مجهول غير صحيـــح، موضحة أن جميع 
النـــزالء موجـــودون بالمباني، وهـــو ما تم 

االطالع عليه خالل الزيارة الفعلية.
مـــن  الشـــديد  قلقهـــا  المؤسســـة،  وأبـــدت 
االدعـــاءات الهادفـــة إلـــى إثـــارة حالة من 
عدم االطمئنان لدى أهالي النزالء، مؤكدة 
بموجـــب  يتـــم  النـــزالء  مـــع  التعامـــل  أن 
وبدرجـــة  الحضـــاري  والســـلوك  القانـــون 

عالية من ضبط النفس.
المؤسســـة  حثـــت  الســـياق،  ذات  وفـــي 

معهـــا،  التعـــاون  علـــى  النـــزالء،  وبشـــدة، 
حـــال وجـــود أي طلبات مشـــروعة تتعلق 
بـــه  قامـــوا  مـــا  أن  خصوصـــا  بحقوقهـــم 
الثالثـــة  مـــن تصرفـــات خـــالل األســـابيع 
الماضيـــة، قد ســـلب بقيـــة النـــزالء حقهم 
في التمتـــع بالرعاية الصحيـــة والتواصل 
مع ذويهم، حســـب أنظمة المركز، كما وقد 
يعـــرض البعض منهـــم للخطر جـــراء هذه 

التصرفات.
علـــى  بنـــاء  المؤسســـة،  وســـتقوم  هـــذا 
والمســـؤولية  بالشـــفافية  التزامهـــا 
حقـــوق  وتعزيـــز  وحمايـــة  والمصداقيـــة 
اإلنســـان بتفقـــد اإلجـــراءات واألوضـــاع 

أوال بـــأول، ونقـــل حالـــة حقوق اإلنســـان 
في البحرين داخـــل أماكن االحتجاز، من 
خـــالل إصـــدار تقرير خاص عـــن الواقعة، 

ورفعه للجهة المعنية.
وأكدت المؤسسة مجددا ضمان استمرار 
تمتـــع النـــزالء بحقوقهـــم المقـــررة وعدم 
تعرضهـــم لســـوء معاملـــة وفقـــا لقواعـــد 
األمـــم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة 
ذات  فـــي  النـــزالء  داعيـــة  الســـجناء، 
الوقـــت إلى االلتزام بمـــا ورد في الالئحة 
االصـــالح  مؤسســـة  لقانـــون  التنفيذيـــة 
والتأهيل وعدم اإلضرار أو التجاوز على 

حقوق وحرية زمالئهم من النزالء.

“مؤسسة الحقوق”: الوضع الحقوقي والصحي للنزالء مطمئن
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