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محميد احملميد

مع الجهود الكريمة التي تقوم بها وزارة التجارة في حمالت 
األمــر يستوجب  فــإن  المرخصة،  الــمــواد غير  ومــصــادرة  التفتيش 
طرح تساؤال مهما حول كيفية دخول تلك المواد إلى البالد أصال، 
شــرائــهــا، فضال عن  والــتــهــافــت على  الــنــاس عنها  وأســبــاب صمت 

البائع الذي قام باستيرادها وطرحها في األسواق لبيعها.
يقوم  حيث  السيارات،  تزيين  محالت  في  موجود  ذاتــه  األمــر 
الكثير منهم بتركيب »الرايبون« من النوع المخالف بشكل معلن، 
يــورط الشخص في أخذ مخالفات من  الــذي  جهارا نهارا، األمــر 
إدارة الــمــرور ونــزع »الــرايــبــون« وأنــت مكانك فــي الــشــارع، ومــن ثم 
البالد  إلى  المخالف  الرايبون  دخل  لماذا  األهم:  التساؤل  نطرح 
ــال؟ ولـــمـــاذا يــبــاع فـــي تــلــك الــمــحــالت؟ ومـــا هـــي الــمــخــالــفــات  أصــ
باقي  أو  الرايبون  المحالت، سواء  تلك  على  والغرامات  واألحكام 
لسيارات  الكراجات  بعض  بتركيبها  يقوم  التي  المخالفة  األمــور 
كيف  السرعة؟؟  من  تضاعف  أو  مزعجة  أصواتا  وتصدر  الشباب 

دخلت البالد أصال..!!
نــقــولــهــا بــصــراحــة إن رغـــبـــات الـــنـــاس وإصــــــرار الــبــعــض على 
ودخول  التهريب  عمليات  يشجعان  اللذان  هما  القانون  مخالفة 
بعض األمور المخالفة للبالد، في ظل وجود بعض تجار يجدون 
الربحية من هكذا أمور، وأن المخالفات والغرامات تكون بالنسبة 
إلــيــهــم قــلــيــلــة، مــقــارنــة بـــاألربـــاح، تــمــامــا كــمــا هــو الــصــيــد الــجــائــر 

والمخالف في غير موسمه.
والــخــدمــات  الــمــهــن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الهيئة  أعــلــنــت  وأمـــس 
البشري بدون  الطب  وافــدة تقوم بممارسة مهنة  الصحية ضبط 
ترخيص، وأنها تقوم بإجراء حقن وريدي لتفتيح البشرة كتدخالت 
تجميلية، مع وجود األدوية غير المرخصة، وهذا أمر تشكر عليه 
الناس،  الحفاظ على سالمة  انطالقا من مسؤوليتها في  الهيئة 

والمهنة كذلك.
الوافدة على  تلك  الــذي شجع  األهــم هنا: من  السؤال  ولكن 
ــنــــاس؟!.. ومـــن الــذي  الــقــيــام بــأمــر غــيــر مــرخــص؟ ألــيــســوا هــم الــ
الناس  هــم  ألــيــســوا  مخالفتها؟  فــي  تستمر  وجعلها  عنها  سكت 
كـــذلـــك؟!.. ومـــن الــتــي قــامــت بــإخــبــار زمــيــالتــهــا عــن وجــــود محل 
للتجميل »رخيص وقوي«؟ أليسوا هم الناس أيضا؟!.. فضال عن 
السؤال: كيف دخلت تلك األدوية غير المرخصة للبالد؟ وكيف تم 
السماح للوافدة بتأجير مكان تم استخدامه ألمور غير مرخصة؟ 
المهنة غير  الوافدة  تلك  تمارس  ومنذ متى  اإليجار؟  وأيــن عقد 
المرخصة؟ وكم بلغ عدد ضحاياها؟ وأين هم اآلن؟ وكم ستدفع 
الدولة من الميزانية العامة من أجل معالجة أي متضرر منهم؟ 

لألسف بعض الناس شركاء في المخالفات والتجاوزات، ولو 
تغولت  لما  البداية  أي مخالف منذ  باإلبالغ عن  قام أي شخص 
تلك األمور في المجتمع.. ولو وجد ضعاف النفوس والجشعون 
وغرامتها  شــديــدة  عقوبتها  ســتــكــون  الــمــخــالــفــة  الــمــواد  تــلــك  أن 
مضاعفة، لما قاموا بحيل التهريب وإدخال ما هو مخالف للبالد.

أمن  تكون  أن  قبل  فقط  منافذ  أمــن  مسألة  ليست  المسألة 
مجتمع.. المسألة مسألة وعي ومسؤولية المواطن أوال.

malmahmeed7@gmail.com

وعي المواطن..

واأمن المجتمع
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ــال بـــنـــت  ــ ــ ــة هـ ــخــ ــيــ ـــشــ أكـــــــــــدت الـ
ــام  عــ ــر  ــ ــديـ ــ مـ ــفـــة  ــيـ ــلـ خـ آل  مـــحـــمـــد 
البحرين  بهيئة  والــفــنــون  الثقافة 
الرائد  الهيئة  دور  واآلثـــار  للثقافة 
والهوية  التاريخ  على  الحفاظ  في 
البحرينية الفتة إلى حرص الهيئة 
على مواكبة التطورات العالمية في 
المحافظة على التراث غير المادي 
ومــنــهــا اتــفــاقــيــة الــيــونــســكــو لــصــون 
التراث غير المادي.. جاء ذلك في 
تصريحات خاصة لـ»أخبار الخليج« 
ــاد الــمــلــتــقــى  ــقــ ــعــ عـــلـــى هــــامــــش انــ
الــوطــنــي لــلــتــراث غــيــر الـــمـــادي في 
نسخته الثالثة، الذي نظمته هيئة 
بحضور  واآلثـــار  للثقافة  البحرين 
ــد بـــــن خـــلـــيـــفـــة آل  ــمـ ــحـ ــيــــخ مـ الــــشــ
الوطني  التراث  إدارة  مدير  خليفة 
بــالــهــيــئــة، إضــافــة إلـــى حــضــور عــدد 
من الخبراء في التراث غير المادي 
والــبــاحــثــيــن والــعــامــلــيــن فـــي هــذا 
ناقش  حيث  والمهتمين،  المجال 
التراث  من  عناصر  أربعة  الملتقى 
غير المادي لمملكة البحرين وهي: 
الــفــّخــار، صياغة  الــنــخــلــة، صــنــاعــة 
الذهب واللؤلؤ. وقالت الشيخة هال 
متميزة  مساحة  يوفر  الملتقى  إن 
واألكــاديــمــي  الــبــاحــث  بــيــن  للجمع 
والممارس الفعلي للحرف اليدوية 
ــبــــاحــــث  ــتــ ــــاش والــ ــقـ ــ ــنـ ــ ـــن أجــــــــل الـ ــ مـ
بــمــشــاركــة الـــجـــمـــهـــور، ومــــن خــالل 
يمكننا  الملتقيات  هــذه  مخرجات 
الــمــطــلــوبــة  نــلــبــي االحــتــيــاجــات  أن 
الالزمة  المتطلبات  على  والوقوف 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى هــــــذه الـــحـــرف 
المحافظة  يجب  تراثا  تمثل  التي 
عليه، مشيرة إلى أن هذه مسؤولية 
الــرســمــي ممثال  الــقــطــاع  على  تقع 
فـــي هــيــئــة الــثــقــافــة، كــمــا أن هــنــاك 
الــيــدويــة  الـــحـــرف  ألصـــحـــاب  دورا 
لـــمـــواصـــلـــة الـــتـــطـــويـــر واســتــقــطــاب 
الشباب المصممين الجدد في هذه 
الــحــرف، حــتــى يــصــلــوا إلـــى تقديم 

نماذج عصرية للمنتجات.
وخــــــالل افــتــتــاحــهــا الــمــلــتــقــى 
آل  محمد  بنت  هال  الشيخة  قالت 
خليفة إن التراث الثقافي ال يشير 
ــار،  ــ إلـــى الــمــبــانــي الــتــاريــخــيــة واآلثـ
التي  العريقة  التقاليد  يشمل  بــل 
نجحت في العبور لألجيال، مؤكدة 
الــــذي يحمل  الــثــقــافــي  الـــتـــراث  أن 
الهوية ومعاني التالحم االجتماعي 
ونّوهت  والترويج،  الحماية  يتطلب 
ــراث  ــتــ الــ اتـــفـــاقـــيـــة صــــــون  أن  إلــــــى 
2003م  لــعــام  الــمــادي  غير  الثقافي 
األعضاء في منظمة  الــدول  مّكنت 
الــيــونــيــســكــو مـــن تــحــقــيــق اعـــتـــراف 
واســــع بــأهــمــيــة صــــون الــمــمــارســات 
بالقول  كلمتها  واختتمت  الحية. 
واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة  إن 
تنظم النسخة الثالثة من الملتقى 
ــافـــي غــيــر  ــثـــقـ الـــوطـــنـــي لـــلـــتـــراث الـ
العمل  أهمية  على  تأكيدًا  الــمــادي 
ــون تـــــــراث مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــصــ لــ
وإحياء أجمل ما يميز أرض وتاريخ 

وتراث المملكة. 
الــدكــتــور منير  أكــد  مــن جانبه 
بــوشــنــاقــي الــمــســتــشــار فـــي الــمــركــز 
العالمي  للتراث  العربي  اإلقليمي 
ــة مـــســـجـــلـــة االهــــتــــمــــام  ــمــ ــلــ فــــــي كــ
الثقافي  الــتــراث  بحماية  العالمي 
توليه  مــا  وبــاألخــص  الــمــادي،  غير 
ما  تنسيق  من  اليونيسكو  منظمة 
ــــدول مـــن أجـــل حــمــايــة هــذا  بــيــن الـ

ــراث عـــبـــر الــعــديــد  ــ ــتـ ــ ــن الـ ــوع مــ ــنــ الــ
»اتفاقية  أهــمــهــا  ومـــن  األدوات  مــن 
الــتــراث  بحماية  الــخــاصــة  2003م« 

الثقافي غير المادي.
جلسته  فــي  الملتقى  وتـــنـــاول 
الــتــراث  مــن  األول  العنصر  األولــــى 
الثقافي غير المادي، وهي النخلة، 
وتحدث خاللها الدكتور عبدالعزيز 
محمد عبدالكريم الوكيل المساعد 
البحرية  والـــثـــروة  الـــزراعـــة  لــشــؤون 
في وزارة األشغال وشؤون البلديات 
ــي، مــشــيــرًا  ــرانـ ــمـ ــعـ والــتــخــطــيــط الـ
ارتـــبـــاطـــًا  الــنــخــلــة تــرتــبــط  إلــــى أن 
والبيئة  البحريني  باإلنسان  وثيقًا 
ــه، كــمــا تــنــعــكــس على  الــمــحــيــطــة بــ
ــنـــوع اســـتـــخـــدامـــات  ــتـ الــمــجــتــمــع وتـ
مكوناتها لتكون حاضرة بتفاصيلها 
الــقــديــمــة،  البحرينية  الــبــيــوت  فــي 
ــلـــى عـــمـــق وجـــــــود الــنــخــلــة  وأكـــــــد عـ
ــمــــون الــتــي  ــارة دلــ ــاريــــخ حــــضــ فــــي تــ
الموجودة  النخلة  نقوش  توضحها 
على أختامها،  ومن بين 550 ختم 
دلـــمـــونـــي فــــي الـــمـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي 
يوجد 75 ختما له عالقة بالنخلة.

وتـــــحـــــدث صــــالــــح أبــــــو صــيــبــع 
ــــالوي« عــــن طــبــيــعــة عــمــلــه  ــخـ ــ ــنـ ــ »الـ
فـــي مـــجـــال صــيــانــة الــنــخــيــل وعــن 
الظروف المرتبطة بها، مشيرًا إلى 
الجمالية  بالذائقة  االرتقاء  أهمية 
ــــي هـــذه  ــــي الـــعـــمـــل فـ ــبـــيـــن فـ ــلـــراغـ لـ

الحرفة التقليدية.

وتـــــنـــــاول الـــمـــلـــتـــقـــى »صـــنـــاعـــة 
ــد مــــن أقــــدم  ــعـ الــــفــــّخــــار« والــــتــــي تـ
الحرف في مملكة البحرين، حيث 
إدارة  الــعــلــوي مـــديـــرة  أكــــدت شــــوق 
الحرف اليدوية في هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار أن هذه المهنة تعد 
أقدم مهنة عرفها التاريخ وأن أكثر 
تأتي  الــخــام  مــادتــهــا  أن  يميزها  مــا 
الــحــرفــي  بــهــا  ويــعــمــل  األرض  ــن  مـ
ــام، مــشــيــرة إلـــى أن  ــدوي تــ بــشــكــل يــ
تــأتــي فــي أولــويــات  الــفــخــار  صناعة 
جـــهـــود هــيــئــة الـــثـــقـــافـــة لــلــحــفــاظ 
ــيـــدويـــة، وتــطــرقــت  عــلــى الـــحـــرف الـ
تقوم  التي  المشاريع  عــدد من  إلــى 
منها  المجال  هــذا  فــي  الهيئة  بها 
السجل الوطني للحرفيين، عرض 
مــنــتــجــات حــرفــيــة فـــي أســـبـــوع دبــي 
لــلــتــصــمــيــم وإحـــــــداث تــطــويــر على 
ــام أخــرى  ــواد خـ الــمــهــنــة بـــإدخـــال مــ

عليها كالنحاس واأللمنيوم.
ــد  ــيــ ــســ ــه نـــــــــــــّوه الــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مــــــــن جــ
عــبــدالــنــبــي عـــبـــدالـــرحـــيـــم صــاحــب 
ــون لــلــفــخــار بـــــأن أكــثــر  ــمــ مـــحـــل دلــ
الــفــخــار هو  مــا يــشــّد زوار مــصــانــع 
الــدلــمــونــيــة،  البحرينية  الـــزخـــارف 
الفخار  صناعة  عملية  مستعرضًا 
ــى الـــتـــحـــديـــات الــتــي  ــ ومـــتـــطـــرقـــًا إلـ
المواد  المهنة من شح  تواجه هذه 
الــخــام وعــــزوف األجــيــال الــجــديــدة 
عن المهنة ألسباب مختلفة، داعيا 
المناطق  الحرص على  أهمية  إلى 

التي تتوافر بها المواد من الزحف 
العمراني.

عن  للحديث  الملتقى  وانتقل 
»صـــيـــاغـــة الــــذهــــب« فـــي الــبــحــريــن، 
حــيــث قــــال عــبــدالــشــهــيــد الــصــائــغ 
صاحب محل مجوهرات جيهان إن 
البحرين  في  الذهب  صياغة  مهنة 
تــوارثــتــهــا أجـــيـــال عـــديـــدة، وتــنــاول 
المهنة  هـــذه  مـــن جـــوانـــب  الــعــديــد 
القديمة  البحرينية  كالتصاميم 
والمرية،  الهيل  ومنها حب  للذهب 
وتـــــحـــــدث عـــــن تــــحــــديــــات مـــحـــالت 
المنافسة  ومنها  البحريني  الذهب 
مـــع األنـــمـــاط الــحــديــثــة فـــي عــالــم 
المجوهرات. بدورها شددت فاطمة 
درويـــــش مـــديـــرة الــتــســويــق الــرقــمــي 
الزين على أن قيمة  في مجوهرات 
الــــذهــــب الــبــحــريــنــي تــبــقــى عــالــيــة 
مــنــذ عــصــر حــضــارة دلــمــون وحتى 
اليوم، مشيرة إلى أن أسواق الذهب 
من  كبيرًا  إقــبــااًل  تشهد  البحريني 
الدمج  أهمية  إلــى  ــارت  وأشـ الــــزوار. 
بـــيـــن عـــنـــاصـــر الــــتــــراث والــعــنــاصــر 
ــة فــــي تــصــمــيــم الــــذهــــب،  ــثـ ــديـ الـــحـ
ملحوظًا  اهتمامًا  هناك  أن  مؤكدة 
تــراثــيــة  بحرينية  عــنــاصــر  بـــإدخـــال 

على تصاميم القطع.
واخـــتـــتـــم الــمــلــتــقــى جــلــســاتــه 
وتجارة  صيد  »مهنة  عن  بالحديث 
الــتــي شكلت  المهنة  وهــي  الــلــؤلــؤ«، 
البحرين  فــي  االقــتــصــادي  الــنــظــام 

وفــــي مــديــنــة الـــمـــحـــّرق بــالــتــحــديــد 
ــيــــن الــــتــــاســــع عــشــر  ــرنــ ــقــ خـــــــالل الــ
نــــورة جمشير  وقـــالـــت  والــعــشــريــن، 
ــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــمـــعـــهـــد  ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
الكريمة  واألحجار  للؤلؤ  البحرين 
)دانــــات( إن الــلــؤلــؤ هــو أقـــدم حجر 
كــريــم تـــم اســتــخــدامــه فـــي صــنــاعــة 
مـــا يميز  أن  إلــــى  مــشــيــرة  الــحــلــي، 
لــؤلــؤ الــبــحــريــن هــو جــودتــه ونــقــاؤه 
الزمن  ببريقه مع مرور  واحتفاظه 
ــيـــاه الــمــحــيــطــة  ــودة الـــمـ ــ بــفــضــل جــ
ــاه الـــعـــذبـــة  ــيــ ووجــــــــود يـــنـــابـــيـــع الــــمــ
ــات الـــلـــؤلـــؤ،  ــغــــاصــ ــن مــ ــ ــقــــرب مـ ــالــ بــ
وأوضحت أنه يوجد اهتمام متزايد 
ــي األســـــواق  بــالــلــؤلــؤ الــبــحــريــنــي فـ
الغربية، مؤكدة أن اللؤلؤ الصناعي 

ال ينافس اللؤلؤ الطبيعي.
المحمود  محمود  السيد  أمــا 
آل مــحــمــود  مـــحـــل آللـــــئ  صـــاحـــب 
بالنسبة  اللؤلؤ  فتحدث عن أهمية 
أن  مــؤكــدًا  البحرين،  مملكة  لتراث 
تم  العالم  فــي  اللؤلؤ  عقود  أفضل 
البحرينية  الـــآلـــئ  مـــن  تصنيعها 
ــيــــن فــي  ــوانــ مـــشـــيـــرا إلــــــى وجـــــــود قــ
الـــبـــحـــريـــن تـــمـــنـــع تـــــــــداول الـــلـــؤلـــؤ 
الصناعي، منوها بضرورة استدامة 
مهنة صيد اللؤلؤ وإشراف الجهات 
أمله  عــن  وأعــــرب  عليها،  الــرســمــيــة 
ــي أن تـــعـــود حـــرفـــة صــيــد الــلــؤلــؤ  فـ
إلى سابق عهدها مع وجود اهتمام 

متزايد من األجيال الجديدة.

ملتقى التراث غير المادي.. من�صة لإحياء ما يميز اأر�ض وتاريخ البحرين
دع�ة اإلى االهتم�م ب�لنخيل.. وم�اجهة �شح الم�اد الخ�م للفخ�ر.. وت�أكيد اأهمية الل�ؤل�ؤ البحريني

ال�صيخة هال لـ»اأخبار الخليج«: م�صوؤولية م�صتركة بين الثقافة واأ�صحاب الحرف اليدوية لمواكبة الع�صر

} .. وتتحدث اإلي »اخبار الخليج«.} ال�شيخة هال خالل افتتاح الملتقى.

رئــيــس نيابة االتــجــار  صــرح 
العامة  النيابة  بأن  باألشخاص 
واقــعــة  فــي  تحقيقاتها  أنــجــزت 
تشكيل جماعة إجرامية تمتهن 
ــار بــــاألشــــخــــاص مــكــونــة  ــ ــــجـ االتـ
بإحالة  وأمـــرت  متهما،   19 مــن 
المتهمين جميًعا إلى المحكمة 
الــجــنــائــيــة وتــــحــــددت لــنــظــرهــا 
 2021/10/12 بـــتـــاريـــخ  جــلــســة 
أمام المحكمة الكبرى الجنائية 

األولى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 
من  المقدمة  السبعة  البالغات 
الــمــجــنــي عــلــيــهــن وعـــددهـــن 11 
ضحية والتي تبين من خاللها 
قيام المتهمين جميًعا بتشكيل 
جماعة إجرامية تمتهن االتجار 

بــاألشــخــاص عـــامـــالت الــمــنــازل 
بحيث يتم توزيع األدوار بينهم 
ــن خــــــالل قــــيــــام أحــــــد أفــــــراد  ــ مـ
الــجــمــاعــة بــالــعــمــل عــلــى إيــهــام 
ــــرص عــمــل  الـــفـــتـــيـــات بــــوجــــود فـ
أفضل بمرتب أكثر، وبعدها يتم 
بيعهن ألفراد من ذات الجماعة 
وتنقيلهن  بــنــقــلــهــن  ويـــقـــومـــون 
ــة بـــالـــدعـــارة  ــى أوكــــــــار خــــاصــ ــ إلــ
يقومون باإلشراف عليها، ويتم 
إجـــبـــار الــفــتــيــات عــلــى مــمــارســة 
الـــــــــدعـــــــــارة مـــــــن خـــــــــالل حـــجـــز 
وتهديدهن  وضــربــهــن  حريتهن 
ومواقعتهن بدون رضا والتكسب 

من خالل تلك األعمال.
ــابــــة  ــيــ ــنــ  وأشـــــــــــــار رئــــــيــــــس الــ
قــد  ــامــــة  ــعــ الــ الـــنـــيـــابـــة  أن  إلــــــى 

إبالغها  فـــور  التحقيق  بــاشــرت 
بــالــواقــعــة حــيــث اســتــمــعــت إلــى 
وأمـــرت  عليهن  المجني  أقــــوال 
التابعة  األمــــان  دار  بــإيــداعــهــن 
لـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــمــكــافــحــة 
االتـــجـــار بـــاألشـــخـــاص، ونــدبــت 
الـــطـــبـــيـــب الــــشــــرعــــي لــلــكــشــف 
من  عــدد  على  الــشــرعــي  الطبي 
واســتــجــوبــت جميع  الــضــحــايــا، 
 18 بحبس  ــرت  وأمــ المتهمين، 
مــتــهــمــا وإصـــــــــدار أمـــــر بــضــبــط 
وإحـــــضـــــار الـــمـــتـــهـــمـــة الـــهـــاربـــة، 
ــات الـــشـــرطـــة  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــت تـ ــبــ ــلــ وطــ
الــواقــعــة،  شــهــود  إلــى  واستمعت 
بإحالة  الــعــامــة  النيابة  وأمـــرت 
الـــمـــتـــهـــمـــيـــن إلــــــى الـــمـــحـــاكـــمـــة 

الجنائية.

الموافـق  أمــس  الدسـتورية  المحكمة  عـقدت 
الــعــاشــرة  الــســاعــة  تــمــام  فـــي  2021م  ســبــتــمــبــر   29
راشد  بن  خليفة  الشيخ  برئاسة  جلستها  صباحا 
وعضوية  المحكمة،  رئيس  خليفة  آل  عبداهلل  بن 
المال  راشـــد  إبــراهــيــم  أحــمــد  المستشار  الــقــضــاة: 
الــدويــشــان،  عــبــداهلل  علي  المحكمة،  رئــيــس  نــائــب 
الكعبي،  الحايكي، عيسى بن مبارك  سعيد حسن 
الدكتورة منى جاسم محمد الكواري، أحمد حمد 

عـــبـــداهلل الــــدوســــري، وبــحــضــوِر أمـــيـــِن الـــّســـر عمر 
عبدالعزيز حساني.

رقم  الدستورية  الدعوى  في  المحكمة  نظرت 
تنفيذ  في  بالمضي  الحكم  بشأن  )م.ت/2021/1( 
الــدعــوى  فــي  الــصــادر  الــدســتــوريــة  المحكمة  حكم 
الدستورية رقم )د/2016/2(، حيث قررت المحكمة 
التأجيل إلى جلسة األربعاء 2021/10/13م، لضم 

ملف دعوى الموضوع، وتبليغ األطراف.

تاأجيـل نظـر دعـوى د�صـتورية لتبليـغ الأطراف

 اإح�لة اأكبر ق�شية اتج�ر ب�لب�شر ت�شم 19 متهم� اإلى المح�كمة..

ا�صتدرجوا 11 عاملة بفر�ض عمل وهمية ثم اأجبروهن على الدعارة

آلسيوي  ســنــوات   3 السجن  االســتــئــنــاف  محكمة  أيـــدت 
وحجز  صديقه  خطف  أن  بعد  الــبــالد،  عــن  نهائيا  وإبــعــاده 
حريته في إحدى الشقق بمنطقة الهملة بسبب خالف على 
سلفة قدرها 700 دينار. وكان المجني عليه قد أبلغ أن أحد 
إلى  التوجه  رفقة آخرين وطلب منه  إليه  المتهمين حضر 
شقة بمنطقة الهملة إال انه رفض، فما كان من المتهم إال 
وهدده  سيارة  دخــول  على  وأجبره  بالضرب  عليه  اعتدى  أن 
بسكين كــان بــحــيــازتــه، وقــد تــوجــهــوا بــه إلــى إحـــدى الشقق 

تعرض  أن  بــعــد  مــحــتــجــزا  يــومــيــن  ومــكــث  الــهــمــلــة  بمنطقة 
النوافذ  الهرب عن طريق إحدى  أن تمكن من  إلى  للضرب 
وتوجه إلى أحد الكراجات طالبا مساعدة العامل، في الوقت 
لهم  إليها وسرد  بالصدفة فتوجه  دورية شرطة  نفسه مرت 
الواقعة. تمكنت القوات األمنية من ضبط المتهمين حيث 
اعترف المتهم األول بأنه على خالفات سابقة مع المجني 
بــإرجــاع  يقم  ولــم  ديــنــار   700 على  األخــيــر  استولى  إذ  عليه 
هاتفه  بأخذ  وقــامــا  آخــر  رفقة  الشقة  إلــى  فخطفه  المبلغ 

وكـــان غرضه  عليه  المجني  بــحــوزة  كـــان  ديــنــار   100 ومــبــلــغ 
الحصول على المبلغ من المجني عليه، فيما اعترف آخر 
بالواقعة وأنكر الثالث االشتراك معهم. أسندت النيابة إلى 
وآخــر مجهوال  2021 خطفوا  مــارس   5 فــي  أنهم  المتهمين 
كونهما  وحـــال  الــقــوة،  استعمال  طــريــق  عــن  عليه  المجني 
شخصين فأكثر حجزوا حرية المجني عليه بغير وجه حق 
قانوني وسرقوا المال المنقول المملوك له وكان ذلك من 

مسكنهم.

»�ــصــلــفــة« بــ�ــصــبــب  ــه  ــق ــدي ــص ــف � ــط �ــصــجــنــا لآ�ـــصـــيـــوي خ �ــصــنــوات   3

والإبــــعــــاد  ــوات  ــنـ ــصـ �ـ  5 ــن  ــج ــص ــ� ال ــد  ــيـ ــاأيـ تـ

ــوي  ــي ــص ــدرات اآ� ــ ــخ ــ ــع م ــائ ــب خـــــارج الـــبـــالد ل
االستئناف  محكمة  أيـــدت 
على  ســنــوات   5 السجن  عقوبة 
ــن بـــتـــرويـــج الـــمـــواد  ــ ــيـــوي أديـ آسـ
المخدرة وتغريمه 3 آالف دينار، 
وتغريم  أشهر   6 آخرين  وحبس 
للتعاطي  دينار   100 منهما  كل 
عن  جميعا  المتهمين  وإبـــعـــاد 

البالد عقب تنفيذ العقوبة.
وتـــعـــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة 
مـــكـــافـــحـــة  إدارة  تـــلـــقـــي  إلــــــــى 
ــدرات مـــعـــلـــومـــات تــفــيــد  ــخــ ــمــ الــ
الــمــواد  األول  الــمــتــهــم  بــحــيــازة 
وتم  الترويج،  بقصد  المخدرة 
السرية  الــمــصــادر  أحــد  تكليف 
اليافا  حبوب  من  بعض  لشراء 
ديـــنـــارا،  بــقــيــمــة 180  الــمــخــدرة 
حـــيـــث اتــــصــــل احـــــد الـــمـــصـــادر 

هاتفًيا  األول  بالمتهم  السرية 
واتــفــق  الــشــرطــي  تــحــت مسمع 
ــاء بــمــنــطــقــة  ــقــ ــلــ مـــعـــه عـــلـــى الــ
ــي، وإثــــــــــر ذلــــــــك انـــتـــقـــل  ــ ــلـ ــ ــوبـ ــ تـ
الـــمـــصـــدر بــرفــقــة شـــرطـــي إلــى 
والتقيا  عليه،  المتفق  المكان 
المصدر  بتسليم  المتهم  وقــام 
المواد المخدرة المتفق عليها 
وتــســلــم مــنــه الــمــبــلــغ الــمــصــور، 
وقام بالتوجه إلى آخر كان في 
معمليا  ثــبــت  حــيــث  انـــتـــظـــاره، 
حبوب  هي  المخدرة  المادة  أن 
مداهمة  عملية  فتمت  الــيــافــا 
المتهم  برفقته  وكـــان  المتهم 

الثاني.
وبتفتيش المتهم األول لم 
يتم العثور على شيء معه وعثر 

عــلــى الــمــبــلــغ الــمــصــور بــرفــقــة 
الــمــتــهــم الــثــانــي الــــذي اعــتــرف 
على  يتحصل  وأنـــه  بالتعاطي 
المتهم  مــن  الــمــخــدرة  الـــمـــواد 
تلقى  األثناء  تلك  وفي  الثالث 
ــاال مــن  ــصــ ــي اتــ ــانـ ــثـ الـــمـــتـــهـــم الـ
باللقاء  يخبره  الثالث  المتهم 
ــورة لــتــســلــم  ــ ــــحـ ــي مــنــطــقــة الـ فــ
للمتهم  الــســمــاح  فتم  المبلغ، 
الــثــانــي بــالــتــوجــه إلـــى الــمــكــان 
المتهم  لــلــقــاء  عــلــيــه  الــمــتــفــق 
من  بصر  تحت  والتقيا  الثالث 
أفراد الشرطة بالقرب من أحد 
مداهمة  تمت  حيث  المطاعم 
المتهم  على  والقبض  الموقع 
المبلغ  تــســلــمــه  اثـــنـــاء  الــثــالــث 

المصور.

والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  كشفت 
الطب  بــمــمــارســة مهنة  تــقــوم  وافــــدة  عــن ضــبــط  الصحية 
وذلــك من خالل  الهيئة،  من  لها  ترخيص  بــدون  البشري 
لتفتيح  اســتــخــدامــه  يــزعــم  وريـــدي  بــإجــراء حقن  قيامها 
الكائن  الخاص  مسكنها  في  تجميلية  كتدخالت  البشرة 
فــي الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، وتــقــدم فــيــه خــدمــات صحية 
أنه »وعلى  الهيئة  الهيئة. وأوضحت  غير مرخص لها من 
ــأمــــورو الــضــبــط الــقــضــائــي بــالــهــيــئــة بعمل  ــور قــــام مــ ــفـ الـ
التحريات الالزمة التي أثبتت صحة المعلومات ثم قاموا 
بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمباحث والتحقيقات واألدلة 
وتم  المشهود  بــالــجــرم  المخالفة  ضبط  وتــم  الجنائية، 
تحرير المحاضر الالزمة، كما تم التحفظ على المخالفة 
الــصــيــدالنــيــة  والــــمــــواد  األدوات  جــمــيــع  وتــحــريــز  وضــبــط 
األدويـــة  مــن  عــدد  إلــى  بــاإلضــافــة  الطبية،  والمستلزمات 
في  والمستخدمة  البحرين  مملكة  فــي  المرخصة  غير 
المخالفة  على  التحفظ  تــم  كما  الــمــذكــورة،  المخالفات 
واألدلـــة  والتحقيقات  للمباحث  الــعــامــة  اإلدارة  قبل  مــن 
الجنائية الستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة لذلك«.

ــات تــجــمــيــلــيــة  ــ ــدم ــ �ــصــبــط وافـــــــدة قـــدمـــت خ

ــيـــ�ـــض  ــة بــــــــــدون تـــرخـ ــ ــي ــ ــب ــ بـــــــــــــــاأدوات ط

} و�شع اإ�شعار بالمخالفة القانونية.

يــــنــــاقــــش بـــــرنـــــامـــــج »األمــــــــــن« 
اإلذاعي الذي تعده وتقدمه اإلدارة 
الــعــامــة لــإعــالم والــثــقــافــة األمنية 
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ ــة بـ ــيـ ــلـ بـــــــــوزارة الـــداخـ

على  ويبث  البحرين  مملكة  إذاعـــة 
الهواء مباشرة كل خميس في تمام 
الموجة  على  ظــهــرًا   1:30 الــســاعــة 
العدالة  قانون  موضوع   FM102.3

وحمايتهم  لــألطــفــال  اإلصــالحــيــة 
من سوء المعاملة، حيث يستضيف 
البرنامج العقيد ركن مريم محمود 
ــايــــة  الـــــبـــــردولـــــي رئــــيــــس مــــركــــز رعــ

األحـــــــداث. كــمــا يــتــخــلــل الــبــرنــامــج 
تقديم عدد من الفقرات والمحاور 
األمــنــيــة والــتــثــقــيــفــيــة والــتــوعــويــة، 
األســبــوع كل من  هــذا  ويقدم حلقة 

وشــيــخــة  آدم،  عــيــد  جـــاســـم  الـــرائـــد 
أول  المالزم  اإلخــراج  وفي  الزياني، 
مروة حمد المعراج، ومساعد مالزم 

ثاني عبدالرحمن البطي.

ــال ــة لالأطفـ ــة الإ�صالحيـ ــون العدالـ ــض قانـ ــي يناق�ـ ــن« الإذاعـ »الأمـ
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ا�صتقبل عدًدا من منت�صبي الوزارة احلا�صلني على درجات عليا.. وزير الداخلية: 

توظيف الدرا�صات لتطوير النهج الأمني علمًيا وعملًيا

جمعية الأطباء ُتعد بحًثا حول امل�صار ال�صحية لل�صجائر الإلكرتونية
ك�صفت جمعية الأطب�ء البحرينية اأنه� تقوم ح�لًي� ب�إعداد بحث علمي حول 

امل�ص�ر ال�صحية لل�صج�ئر الإلكرتونية، اإ�ص�فة اإىل مدى تف�قم انت�ص�ره� خ��صة 

�صتعلن  اأنه�  واأو�صحت  البحرين،  مملكة  يف  والطالب  ال�صب�ب  �صريحة  بني 

النت�ئج النه�ئية لهذا البحث عن النته�ء منه من قبل الط�لب يف ج�معة البحرين 

الطبية )الكلية امللكية للجراحني يف اإيرلندا( اأندرو حن�، وحتت اإ�صراف املقدم 

والأمرا�س  الأطف�ل  ا�صت�ص�ري طب  اآل خليفة  �صلم�ن بن حممد  ال�صيخ  طبيب 

الرئوية، والدكتور م�رتن م�ر�س ا�صت�ص�ري جراحة الأوعية الدموية.

الإلكرتونية يف  ال�صج�ئر  اأنه ب�صبب �صهولة احل�صول على  البحث  واأورد 

اأو  ت�صريع�ت  وجود  عدم  مع  ال�صب�ب  من  كبري  عدد  بني  انت�صرت  البحرين 

بدوره  هذا  اأدى  وقد  ومعداته�،  املنتج�ت  هذه  بيع  ل�صوق  �ص�رمة  تنظيم�ت 

� اإىل اإن�ص�ء »�صوق �صوداء« لهذه املنتج�ت واملواد الكيمي�ئية التي ت�صتخدم  اأي�صً

يف التدخني مع زي�دة تركيزه� بدون رقيب.

ا�صتقبل الفريق اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة 

وزير الداخلية، اأم�س وبح�صور رئي�س الأمن الع�م ووكيل 

وزارة الداخلية واملفت�س الع�م، عدًدا من منت�صبي الوزارة 

من  وامل�ج�صتري  الدكتوراه  درجتي  على  احل��صلني  من 

خمتلف التخ�ص�ص�ت الأمنية والإدارية، حيث قدموا ن�صخ� 

من ر�ص�ئلهم العلمية.

الوزارة ممن ح�صلوا على  الوزير، منت�صبي  وقد هن�أ 

هذه الدرج�ت العلمية الع�لية، معرًب� عن �صكره وتقديرهم 

عن  ومعرًبا  العلمي،  م�صتواهم  لرفع  و�صعيهم  جلهودهم 

بحوث  من  درا�ص�تهم  ت�صمنته  وم�  امل�صتوى  بهذا  فخره 

وتق�رير علمية مهمة، من �ص�أنه� امل�ص�همة يف تقدمي خدم�ت 

اأمنية متقدمة وتعزيز م�صتوي�ت الأداء وتلبية التطلع�ت 

امل�صتقبلية للتطوير والتحديث يف قط�ع�ت الوزارة ك�فة.

العلمي  البحث  ت�صجيع  على  احلر�س  اإىل  واأ�ص�ر 

والبحوث  الدرا�ص�ت  وتوظيف  الدولية،  املع�يري  وفق 

وعملًي�  علمًي�  الأمني  النهج  تطوير  يف  املتخ�ص�صة 

و�صي�غة ال�صي��ص�ت الأمنية وال�صرطية للتع�مل الإيج�بي 

للجميع  متمنًي�  املت�ص�رعة،  واملتغريات  التحدي�ت  مع 

التوفيق وال�صداد يف خدمة الوطن.

لالإعالم  الع�مة  الإدارة  ع�م  مدير  اللق�ء  وح�صر 

والثق�فة الأمنية، والوكيل امل�ص�عد للموارد الب�صرية.

امللك ورئي�س الوزراء ويل العهد يعزيان 

العاهل املغربي يف وفاة الأمرية لال مليكة

اآل  بعث ح�صرة �ص�حب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

تعزية  برقية  ورع�ه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  ملك  خليفة 

ال�ص�د�س  حممد  امللك  اجلاللة  �ص�حب  اأخيه  اإىل  وموا�ص�ة 

ع�هل اململكة املغربية ال�صقيقة.

التع�زي  خ�ل�س  عن  الربقية  يف  جاللته  واأعرب 

الفقيدة  ولأ�صرة  املغربي  الع�هل  لأخيه  املوا�ص�ة  و�ص�دق 

امللكي  ال�صمو  وف�ة �ص�حبة  ال�صقيق يف  املغربي  ولل�صعب 

الأمرية لال مليكة رحمه� اهلل، �ص�ئالً املوىل القدير اأن يتغّمد 

الفقيدة بوا�صع رحمته ور�صوانه، واأن يلهم الع�ئلة امللكية 

الكرمية جميل ال�صرب وح�صن العزاء.

كم� بعث �ص�حب ال�صمو امللكي الأمري �صلم�ن بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل برقية 

حممد  امللك  اجلاللة  �ص�حب  اأخيه  اإىل  وموا�ص�ة  تعزية 

ال�ص�د�س ع�هل اململكة املغربية ال�صقيقة.

اأعرب �صموه يف الربقية عن خ�ل�س التع�زي و�ص�دق 

ولل�صعب  الفقيدة  ولأ�صرة  املغربي  الع�هل  لأخيه  املوا�ص�ة 

الأمرية  امللكي  ال�صمو  �ص�حبة  وف�ة  يف  ال�صقيق  املغربي 

لال مليكة رحمه� اهلل، داعًي� اهلل عّز وجل اأن يتغّمد الفقيدة 

بوا�صع رحمته ور�صوانه، واأن يلهم الع�ئلة امللكية الكرمية 

جميل ال�صرب وح�صن العزاء.

امللك يهنئ رئي�س

 بوت�صوانا بذكرى ال�صتقالل

اآل  بعث ح�صرة �ص�حب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

خليفة ع�هل البالد املفدى حفظه اهلل ورع�ه، برقية تهنئة اإىل 

فخ�مة الرئيـ�س مكغ�وي�صي اأريك م��صي رئيـ�س جمهورية 

بوت�صوانـ�، مبن��صبة ذكرى ا�صتقالل بالده.

اأطيب ته�نيه ومتني�ته  اأعرب جاللته يف الربقية عن   

جمهورية  ول�صعب  وال�صع�دة  ال�صحة  مبوفور  لفخ�مته 

بوت�صوان� ال�صديق ب�ملزيد من التقدم والزده�ر.

تراأ�س ال�صيخ خ�لد بن علي اآل خليفة وزير العدل 

احل�دي  الجتم�ع  والأوق�ف  الإ�صالمية  وال�صوؤون 

التع�ون  جمل�س  بدول  العدل  لوزراء  والثالثني 

الت�ص�ل  عرب  الأربع�ء،  اأم�س  عقد  والذي  اجتم�عهم، 

املرئي.

رّحب  كلمة  العدل  وزير  األقى  الجتم�ع  وخالل 

على  موؤكًدا  امل�ص�ركني،  والأع�ص�ء  العدل  بوزراء  فيه� 

يف  اخلربات  وتب�دل  امل�صرتك  التع�ون  تعزيز  اأهمية 

رفد مب�درات التطوير والتحديث يف املج�لني الق�نوين 

والعديل، وتطرق خالله� اإىل اأبرز املوا�صيع املدرجة على 

املتهمني  ت�صليم  اتف�قية  مقدمته�  ويف  الأعم�ل،  جدول 

واجتم�ع  التع�ون،  جمل�س  دول  بني  عليهم  واملحكوم 

التدريبية  واملع�هد  املراكز  وروؤ�ص�ء  مديري  جلنة 

والق�نونية والق�ص�ئية بدول جمل�س التع�ون.

كم� مت خالل الجتم�ع بحث م�صروع تطوير اتف�قية 

بدول  الق�ص�ئية  والإعالن�ت  والإن�ب�ت  الأحك�م  تنفيذ 

الت�صريعية  املب�دئ  وا�صتخال�س  التع�ون،  جمل�س 

النظ�م  وم�صروع  )الأنظمة(،  القوانني  يف  الواردة 

والعن�صرية  التطرف  ملك�فحة  املوحد  )الق�نون( 

والكراهية والتمييز، ب�لإ�ص�فة اإىل املو�صوع�ت الأخرى 

ذات الهتم�م امل�صرتك بني وزارات العدل بدول جمل�س 

التع�ون.

املن�عي  �ص�مي  عي�صى  الق��صي  الجتم�ع  وح�صر 

وحممد  الإ�صالمية،  وال�صوؤون  للعدل  الوزارة  وكيل 

املح�كم  ل�صوؤون  امل�ص�عد  الوكيل  بوجريي  عبدالرحيم 

والتوثيق، ون�يف خليفة الذوادي مدير اإدارة املح�كم، 

وج��صم ح�صن بوحمود مدير اإدارة التنفيذ.

وزير العدل يرتاأ�س الجتماع احلادي 

والثالثني لوزراء العدل بدول »التعاون«

البحرين تدين اإطالق ميلي�صيا

ة جتاه ال�صعودية  احلوثي طائرة م�صريرّ

اإطالق  البحرين  مملكة  خ�رجية  وزارة  اأدانت 

م�صرية  ط�ئرة  الإره�بية  احلوثية  ميلي�صي� 

ب�ململكة  م�صيط  خمي�س  مدينة  جت�ه  )مفخخة( 

اآثم  اإره�بي  عمل  يف  ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية 

بيقظة  م�صيدة  املدنية،  والأعي�ن  املدنيني  ي�صتهدف 

التي متكنت من  ال�صعودية  الدف�ع�ت اجلوية  قوات 

اعرتا�س الط�ئرة وتدمريه�.

البحرين  مملكة  دعم  اخل�رجية  وزارة  واأكدت 

للمملكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة يف كل م� تتخذه 

من اإجراءات للحف�ظ على اأمنه� وا�صتقراره� و�صالمة 

هذه  اإدانة  اإىل  الدويل  املجتمع  داعية  اأرا�صيه�، 

العتداءات الآثمة التي تعد انته�ًك� �صريًح� للق�نون 

الدويل الإن�ص�ين.

منوًها بالدور املحوري لل�صعودية بق�صايا الأمة.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء:

العالقات الأخوية املتميزة مع ال�صعودية من الثوابت الرا�صخة على مر التاريخ

اآل  حمد  بن  �صلم�ن  الأمري  امللكي  ال�صمو  �ص�حب  اأكد 

موا�صلة  اأهمية  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

تعزيز التك�مل بني مملكة البحرين و�صقيقته� الكربى اململكة 

العربية ال�صعودية على ال�صعد ك�فة، يف ظل م� يحظى به 

م�ص�ر العالق�ت الت�ريخية املتميزة بني البلدين وال�صعبني 

�ص�حب  ح�صرة  لدن  من  واهتم�م  رع�ية  من  ال�صقيقني 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ع�هل البالد املفدى، 

واأخيه خ�دم احلرمني ال�صريفني امللك �صلم�ن بن عبدالعزيز 

اآل �صعود ملك اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة، حفظهم� 

اهلل، منوًه� �صموه مب� متثله اململكة العربية ال�صعودية من 

بيت ج�مع للجميع لدوره� املحوري والف�عل جت�ه ق�ص�ي� 

اأمن  حتقيق  يف  ي�صهم  مب�  والإ�صالمية،  العربية  الأمتني 

وا�صتقرار املنطقة.

اإن م�صتوى العالق�ت الأخوية الت�ريخية  وق�ل �صموه 

التي جتمع مملكة البحرين واململكة العربية ال�صعودية من 

الثوابت الرا�صخة على مر الت�ريخ، عزز ذلك خمتلف املواقف 

اأهداف  من  يجمعهم�  وم�  ال�صقيقني  البلدين  بني  الث�بتة 

م�صرتكة وم�صري واحد اإزاء خمتلف التحدي�ت، و�صتوا�صل 

اململكت�ن ب�إذن اهلل احلف�ظ على هذا الإرث الأ�صيل املتوارث 

العمل  اأرحب من  اآف�ق  الأجداد والآب�ء والأخذ به نحو  من 

امل�صرتك، مب� يعك�س التطلع�ت املن�صودة ويحقق امل�ص�لح 

البلدين  وازده�ر  من�ء  �ص�لح  يف  ت�صب  التي  امل�صرتكة 

و�صعبيهم� ال�صقيقني.

ج�ء ذلك لدى لق�ء �صموه، حفظه اهلل، بق�صر ال�ص�فرية 

اأم�س، �ص�حب ال�صمو امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد 

بن عبدالعزيز اآل �صعود وزير الدولة ع�صو جمل�س الوزراء 

ب�ململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة، بح�صور �صمو ال�صيخ 

امللك  جلاللة  ال�صخ�صي  املمثل  خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل 

املفدى رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة، و�صمو ال�صيخ ن��صر 

الإن�ص�نية  لالأعم�ل  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

و�صوؤون ال�صب�ب، و�صمو ال�صيخ عي�صى بن �صلم�ن بن حمد اآل 

خليفة رئي�س الهيئة العلي� لن�دي را�صد للفرو�صية و�صب�ق 

اخليل، والفريق اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

الداخلية، وال�صيخ �صلم�ن بن خليفة اآل خليفة وزير امل�لية 

والقت�ص�د الوطني، و�ص�حب ال�صمو امللكي الأمري �صلط�ن 

العربية  اململكة  �صفري  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  اأحمد  بن 

اإذ  امل�صوؤولني،  كب�ر  من  وعدد  البحرين،  لدى  ال�صعودية 

نقل �ص�حب ال�صمو امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن 

عبدالعزيز اآل �صعود اإىل �ص�حب ال�صمو امللكي ويل العهد 

ال�صريفني  احلرمني  خ�دم  حتي�ت  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

وويل عهده، كم� حّمله �صموه نقل حتي�ته خل�دم احلرمني 

ال�صريفني وويل عهده.

ال�صراكة  اأوجه  اللق�ء بحث �صبل تعزيز  وجرى خالل 

خمتلف  يف  ال�صقيقني  وال�صعبني  البلدين  بني  الق�ئمة 

الإقليمية  ال�ص�حتني  على  امل�صتجدات  ومن�ق�صة  املج�لت، 

والدولية وجممل املو�صوع�ت ذات الهتم�م امل�صرتك.

الدولة  امللكي وزير  ال�صمو  اأعرب �ص�حب  من ج�نبه، 

ع�صو جمل�س الوزراء ب�ململكة العربية ال�صعودية عن �صكره 

وتقديره ل�ص�حب ال�صمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء؛ على م� يبديه �صموه من حر�س واهتم�م مبوا�صلة 

تر�صيخ العالق�ت الوطيدة بني البلدين وال�صعبني ال�صقيقني 

على امل�صتوي�ت ك�فة.

وقد اأق�م �ص�حب ال�صمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء م�أدبــة غداء تكرمًي� ل�ص�حب ال�صمو امللكي الأمري 

تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز اآل �صعود وزير الدولة 

ع�صو جمل�س الوزراء ب�ململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة 

والوفد املرافق.
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ا�صتقبل �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل 

جللة امللك للأعمال الإن�صانية و�صوؤون ال�صباب رئي�س 

الدكتور  والغاز  للنفط  القاب�صة  ال�صركة  اإدارة  جمل�س 

حممد بن مبارك بن دينة القائم باأعمال الع�صو املنتدب 

لل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  توما�س  ومارك  ال�صركة  يف 

بح�صور عبداهلل الزين ع�صو جمل�س اإدارة ال�صركة مدير 

عام مكتب ممثل جللة امللك للأعمال الإن�صانية و�صوؤون 

ال�صباب.

حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  اأ�صاد  اللقاء،  وخلل 

بها  يتمتع  التي  والكفاءة  العلمية  باخلربات  خليفة  اآل 

الدكتور حممد بن مبارك بن دينة وال�صيد مارك توما�س 

تنفيذي  ال�صركة ورئي�س  منتدب يف  وتعيينهما كع�صو 

لل�صركة.

والغاز  للنفط  القاب�صة  ال�صركة  اأن  �صموه  واأو�صح 

النفط  قطاعي  با�صتثمارات  الرتقاء  حتقيق  يف  ما�صية 

والغاز كما يتوافق مع الروؤية امللكية ال�صامية حل�صرة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب 

البلد املفدى حفظه اهلل ورعاه وتطلعات �صاحب ال�صمو 

امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

القت�صاد  دعم  �صبيل  يف  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س 

الوطني متا�صيا مع روؤية اململكة 2030.

ووجه �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة خلل 

التطوير  ملوا�صلة  والتخطيط  التعاون  �صرورة  اللقاء 

من  كل  بها  يتمتع  التي  اخلربات  على  بناء  للأف�صل 

اإنهما  اإذ  توما�س،  ومارك  دينة  بن  مبارك  بن  حممد 

املجال  هذا  يف  العالية  اخلربات  اأ�صحاب  من  يعتربان 

والذي �صوف ي�صاهم يف موا�صلة الدفع بعجلة التطوير 

والرتقاء بقطاعي النفط والغاز وموا�صلة ر�صم اخلطط 

ال�صرتاتيجية يف هذين القطاعني احليويني.

من جانبهما، اأعرب حممد بن مبارك بن دينة ومارك 

توما�س عن اعتزازهما بثقة �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد 

موا�صلة  على  �صيحر�صان  اأنهما  موؤكدين  خليفة،  اآل 

الفرتة  خلل  ال�صركة  بعمل  والرتقاء  التطوير  عملية 

ال�صركة  به  حتظى  الذي  الكبري  الدعم  مثمنني  القادمة، 

من �صموه.

اأكد �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل 

ال�صباب  و�صوؤون  الإن�صانية  للأعمال  امللك  جللة 

عمق العلقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة 

العربية  واململكة  البحرين  مملكة  بني  تربط  التي 

ال�صعودية ال�صقيقة، بف�صل الروؤية الثاقبة من لدن 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب  ح�صرة 

خليفة عاهل البلد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، واأخيه 

خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز 

اآل �صعود عاهل اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة.

ال�صمو  �صاحب  �صموه،  ا�صتقبال  لدى  ذلك  جاء 

امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز 

الوزراء  جمل�س  ع�صو  الدولة  وزير  �صعود  اآل 

باململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة.

واأو�صح �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة 

اأن التعاون والتن�صيق امل�صتمر بني اململكتني ين�صب 

نحو املزيد من الزدهار والتطور والنماء يف العديد 

مملكة  حر�س  اإىل  �صموه  م�صرًيا  املجالت،  من 

البحرين الدائم على تر�صيخ هذه العلقات ودعمها 

والرتقاء بها نحو املزيد من الآفاق لكل ما فيه خري 

البلدين وم�صلحة �صعبيهما ال�صقيقني.

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  وبحث 

امل�صتمر  التعاون  �صبيل  يف  املوا�صيع  من  العديد 

بني البلدين ال�صقيقني يف خمتلف املجالت، واأهمية 

تعزيز التعاون الثنائي ملا فيه �صالح وخري للبلدين 

ال�صقيقني.

الأمري  امللكي  ال�صمو  اأعرب �صاحب  من جانبه، 

�صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  حممد  بن  تركي 

عن �صكره وتقديره ل�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل 

خليفة على ح�صن ال�صتقبال، م�صرًيا اإىل اأن العلقات 

ال�صعودية البحرينية تتميز بعلقات اأخوية كبرية 

مبا يج�صد ما يجمع بني البلدين من روابط تاريخية 

وثيقة، متمنًيا ل�صموه دوام التوفيق والنجاح.

د. النعيمي يبحث ترتيبات حفل تد�شني

 وثيقة تطوير التعليم يف العامل العربي

وزير الرتبية يعتمد قرارين بتعديل 

م�شمى موؤ�ش�شتني تعليميتني خا�شتني

املحكمة الد�شتورية

 توؤجل جل�شة دعوى د�شتورية

»املهن ال�شحية«: �شبط وافدة

 قّدمت خدمات جتميلية بدون ترخي�ص

�شوؤون الأ�شغال: غلق

 م�شار النعطاف مييًنا اإىل الزلق

ا�صتقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية 

العربي  الربملان  رئي�س  الع�صومي  عادل  النائب  والتعليم، 

ع�صو  ال�صالح  ممدوح  والنائب  النواب،  جمل�س  ع�صو 

جمل�س النواب ع�صو الربملان العربي.

تد�صني  حفل  اإقامة  ترتيبات  بحث  اللقاء  خلل  ومت   

اأعدها  التي  العربي،  العامل  يف  التعليم  تطوير  وثيقة 

مناق�صتها خلل  مرجعية، ومتت  كوثيقة  العربي  الربملان 

اجتماع وزراء الرتبية والتعليم العرب الذي عقد بتاريخ 

نظام  اإقامة  اإىل  الوثيقة  وتهدف  اجلاري.  �صبتمرب   23

تعليمي عربي عايل اجلودة من خلل ال�صتثمار يف العن�صر 

الب�صري، واإعداد اأجيال قادرة على التفكري البّناء، وتطوير 

العربي مبا  العامل  التدري�س يف  الدرا�صية وطرق  املناهج 

البحث  مكانة  وتعزيز  العمل،  �صوق  متطلبات  مع  يتلءم 

العلمي يف الدول العربية.

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اعتمد 

تعليميتني  موؤ�ص�صتني  م�صمى  بتعديل  قرارين  والتعليم 

خا�صتني.

 Athena School( ين�س القرار الأول بتعديل م�صمى

 Britus International( اإىل )For Special Education
اأجنبية  )مدر�صة   )School For Special Education
للرتبية اخلا�صة(، فيما ين�س القرار الثاين بتعديل م�صمى 

اإىل   )AMA International School-Bahrain(

)مدر�صة   )Britus International Bahrain-School(
اأجنبية(، ون�س القراران على التزام املوؤ�ص�صتني التعليميتني 

ب�صاأن   1998 ل�صنة   )25( رقم  بقانون  املر�صوم  باأحكام 

والقرارات  اخلا�صة  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�ص�صات 

ال�صادرة تنفيًذا له، والقوانني ال�صارية يف مملكة البحرين، 

والأنظمة  والقواعد  لها،  تنفيًذا  ال�صادرة  القرارات  وكافة 

املقررة قانوًنا.

ال�صاعة  متام  يف  اأم�س  الد�صتورية  املحكمة  عقدت 

ال�صيخ خليفة بن را�صد  العا�صرة �صباًحا جل�صتها برئا�صة 

الق�صاة  وع�صوية  املحكمة،  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

املحكمة،  رئي�س  نائب  املل  را�صد  اإبراهيم  اأحمد  امل�صت�صار 

الدوي�صان، و�صعيد ح�صن احلايكي، وعي�صى  وعلي عبداهلل 

بن مبارك الكعبي، والدكتورة منى جا�صم حممد الكواري، 

عمر  ال�صر  اأمني  وبح�صور  الدو�صري،  عبداهلل  حمد  واأحمد 

عبدالعزيز ح�صاين. ونظرت املحكمة يف الدعوى الد�صتورية 

تنفيذ  يف  بامل�صي  احلكم  ب�صاأن  )م.ت/ 1/ 2021(  رقم 

الد�صتورية  الدعوى  يف  ال�صادر  الد�صتورية  املحكمة  حكم 

رقم )د/ 2/ 2016(، حيث قررت املحكمة التاأجيل جلل�صة 

املو�صوع،  دعوى  ملف  ل�صم   ،2021-10-13 الأربعاء 

وتبليغ الأطراف.

ك�صفت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية 

عن �صبط وافدة تقوم مبمار�صة مهنة الطب الب�صري بدون 

ترخي�س لها من الهيئة، وذلك من خلل قيامها باإجراء حقن 

وريدي يزعم ا�صتخدامه لتفتيح الب�صرة كتدخلت جتميلية 

يف م�صكنها اخلا�س الكائن يف املحافظة اجلنوبية، وتقدم 

فيه خدمات �صحية غري مرخ�س لها من الهيئة.

ماأمورو  قام  الفور  »وعلى  اأنه  الهيئة  واأو�صحت 

والتي  اللزمة  التحريات  بعمل  بالهيئة  الق�صائي  ال�صبط 

الإدارة  مع  بالتن�صيق  قاموا  ثم  املعلومات  �صحة  اأثبتت 

العامة للمباحث والتحقيقات والأدلة اجلنائية، ومت �صبط 

املخالفة باجلرم امل�صهود ومت حترير املحا�صر اللزمة، كما 

الأدوات  جميع  وحتريز  �صبط  املخالفة  على  التحفظ  مت 

واملواد ال�صيدلنية وامل�صتلزمات الطبية، بالإ�صافة اإىل عدد 

من الأدوية غري املرخ�صة يف مملكة البحرين وامل�صتخدمة 

من  املخالفة  على  التحفظ  مت  كما  املذكورة،  املخالفات  يف 

قبل الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات والأدلة اجلنائية 

ل�صتكمال الإجراءات القانونية اللزمة لذلك«.

والتخطيط  البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزارة  تعلن 

بوزارة  للمرور  العامة  الإدارة  مع  وبالتن�صيق  العمراين 

اجلزء  يف   11 �صارع  تبليط  اإعادة  اأعمال  باأن  الداخلية، 

املح�صور بني دوار 18 وكوبري 18 مبدينة حمد، ت�صتدعي 

احلركة  وحتويل  الزلق  اإىل  مييًنا  النعطاف  م�صار  غلق 

املرورية اإىل كوبري 14، و�صوف يتم العمل يف املوقع املذكور 

ال�صاعة  30/ 09/ 2021م  تاريخ  اخلمي�س  اليوم  ابتداًء 

03/ 10/ 2021م  تاريخ  الأحد  يوم  اإىل  م�صاًء   11:00

ال�صاعة 05:00 �صباًحا، لذا يرجى من املواطنني واملقيمني 

الكرام اللتزام بالقواعد املرورية حفاًظا على �صلمة اجلميع.

خالل الجتماع التن�شيقي مع روؤ�شاء املجال�ص البلدية

خلف ي�شتعر�ص خطط اخلدمات وامل�شاريع يف املحافظات

ا�شتقبل كاًل من حممد بن دينة ومارك توما�ص.. نا�شر بن حمد: 

الرتقاء با�شتثمارات قطاعي النفط والغاز وفًقا للروؤية امللكية

نا�شر بن حمد ي�شتقبل الأمري تركي بن حممد

�شموه ي�شيد بعمق العالقة بني البحرين وال�شعودية

جلنة تكافوؤ الفر�ص تتابع املقرتحات التطويرية بالوزارة.. »احليدان«:

 الإ�شكان توا�شل العمل على دعم برامج التوازن بني اجلن�شني

العليا  التن�صيقية  اللجنة  عقدت 

البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزارة  بني 

املجال�س  وروؤ�صاء  العمراين  والتخطيط 

برئا�صة  التن�صيقي  اجتماعها  البلدية 

وزير  خلف  عبداهلل  بن  ع�صام  املهند�س 

والتخطيط  البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال 

العمراين وذلك يف مكتب الوزير ب�صوؤون 

البلديات، وبح�صور رئي�س جمل�س اأمانة 

البلدية  املجال�س  وروؤ�صاء  العا�صمة 

الأ�صغال  ل�صوؤون  الوزارة  وكيل  من  وكل 

ل�صوؤون  الوزارة  وكيل  باأعمال  والقائم 

البلديات ومدير اإدارة التخطيط و�صوؤون 

املجال�س البلدية. 

�صمن  الجتماع  هذا  ويعترب 

بني  تقام  التي  الدورية  الجتماعات 

اأجل  من  والوزارة  البلدية  املجال�س 

امل�صروعات  يف  العمل  �صري  متابعة 

م�صتجدات  ومناق�صة  البلدية  واخلدمات 

اخلدمات  من  املجال�س  واأولويات  خطط 

وامل�صاريع ومبا يتوافق مع برنامج عمل 

من  وال�صتفادة  التاأكيد  كما مت  احلكومة، 

تنفيذ  يف  اخلا�س  القطاع  واإ�صراك  دعم 

بع�س امل�صروعات. 

على  الوزير  اأكد  الإطار  هذا  ويف 

البلدية  املجال�س  تلعبه  الذي  الدور 

م�صرية  يف  العا�صمة  اأمانة  وجمل�س 

الوزارة  حر�س  موؤكًدا  والتطوير،  البناء 

امل�صتمر  والتوا�صل  التن�صيق  تعزيز  على 

مع املجال�س البلدية مبا ي�صهم يف �صمان 

للخطة  وفًقا  امل�صروعات واخلدمات  �صري 

املقررة. 

الأ�صغال  وزارة  باأن  خلف  واأ�صاف 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�صوؤون 

عمل  برنامج  معطيات  على  وبناًء 

ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  املوقرة  احلكومة 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

الوزراء  رئي�س جمل�س  الأمني  العهد  ويل 

الإمكانيات  ت�صخري  على  حري�صة  املوقر 

البلدي وتعزيز  بالعمل  واملوارد للرتقاء 

التنمية  البلدية يف حتقيق  املجال�س  دور 

امل�صتدامة.

من  عدد  بحث  اللقاء  خلل  وجرى 

يف  العمل  �صري  اأهمها  ومن  املوا�صيع 

)الرتميم  والقرى  املدن  تنمية  م�صروع 

الوزير على  اأكد  الأمطار(، حيث  وعوازل 

ل�صمان  له  اللزمة  املوازنة  تخ�صي�س 

الطلبات  مع  يتوافق  فيه مبا  العمل  �صري 

املرفوعة من املجال�س البلدية.

الوكيل  احليدان  خالد  الدكتور  اأكد 

امل�صاعد لل�صيا�صات واخلدمات الإ�صكانية، 

بوزارة  الفر�س  تكافوؤ  جلنة  رئي�س 

متابعتها  توا�صل  اللجنة  اأن  الإ�صكان 

الوزارة،  يف  املراأة  متكني  مبادرات  لكل 

املجل�س  وبرامج  روؤى  مع  يتما�صى  مبا 

املراأة  لتقدم  ت�صعى  والتي  للمراأة  الأعلى 

البحرينية.

تكافوؤ  جلنة  اجتماع  خلل  ذلك  جاء 

برئا�صة  املرئي  الت�صال  عرب  الفر�س 

واخلدمات  لل�صيا�صات  امل�صاعد  الوكيل 

الدورية  الجتماعات  �صمن  الإ�صكانية 

املقرتحات  للجنة، حيث مت مناق�صة �صري 

ال�صابق،  الجتماع  يف  اإقرارها  مت  التي 

يف  املراأة  احتياجات  على  تقف  والتي 

الوزارة مبا يحقق تكافوؤ الفر�س، وت�صجع 

ال�صيا�صات التحفيزية لربامج التوازن بني 

ملوظفات  العمل  بيئة  وحت�صن  اجلن�صني، 

الوزارة، وذلك حيث اأثر يف م�صتوى ر�صد 

اأوجه اإدماج احتياجات املراأة يف التنمية.

اأن  احليدان  خالد  الدكتور  واأو�صح 

اأغلب  وتطبيق  بتفعيل  قامت  الوزارة 

املقرتحات ال�صابقة، وت�صتعد حالًيا للبدء 

اأن  مبّيًنا  اأخرى،  مقرتحات  تطبيق  يف 

لنهو�س  مقرتحات  عدة  بلورت  اللجنة 

لرت�صيخ  الداعمة  القناعات  وبناء  املراأة، 

وتعزيز  اخليارات،  وتو�صيع  املمار�صات، 

حقوق  يدعم  ومبا  املجتمع،  يف  القدرات 

املراأة، اأبرزها مكافاأة املوظفني الذين قاموا 

الفرتة  يف  ومميز  اإ�صايف  جمهود  بعمل 

فريو�س  جائحة  لتداعيات  امل�صاحبة 

كورونا التي األقت بظللها على العامل.

تابعت خطة عمل  اللجنة  اأن  بنّي  كما 

النوعية  والفعاليات  التدريبية  الدورات 

التي بداأت بالفعل وقدمت برامج خمتلفة 

للموظفني،  التطويرية  اجلوانب  من 

الب�صرية  التنمية  يف  واملتخ�ص�صة 

الت�صالية  والقدرات  املهارات  وتطوير 

والقيادية وغريها.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

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.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

اخلمي�ص 23 �شفر 1443 ـ العدد 11863

20 صفحة 210 فلوس

@m_albeladi

�إىل  ما�سة  بحاجة  �خلريية  �جلمعيات  من  �لكثري 

و�العتماد  �لنا�س  مع  �لتو��سل  يف  و�سائلها  تطوير 

ب�سكل �أكرب على �لتقنيات و�لتطبيقات �الإلكرتونية.

�الأغاين  و�أكرث  مبيًعا،  �لكتب  باأكرث  يخدعوك  �أن  �حذر 

��ستماًعا، و�أكرث �الأ�سخا�س متابعًة!

�لذين  �لنا�س  توجيه  هدفها  جتارية  ت�سويقية  ِحيل  هذه 

�سيا�سة  �سلع معينة، وعلى طريقة  لهم نحو  ذ�ئقة  ال ذوق وال 

�لقطيع! �قر�أ ما يليق بعقلك، و��ستمع ملا تف�سله �أحا�سي�سك، وتابع من يقدمون لك 

مازينق�سك.
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الرئي�ص  على  انقالب  حماولة  ف�شل   -  1965

اأحمد �ش�كارن� قامت بت�اطئ بني اجلي�ص  الإندوني�شي 

وال�شي�عيني.

1989 - الن�اب اللبناني�ن يت��شل�ن يف »مباحثات 

الطائف« يف ال�شع�دية اإىل اتفاق لإنهاء احلرب الأهلية، 

وه� التفاق الذي ُعرف با�شم اتفاق الطائف.

يت�ىل  �شانت��ص  دو�ص  اإدواردو  ج�زيه   -  1992

رئا�شة اأنغ�ل.

ل�شالح  حكًما  ت�شدر  هندية  حمكمة   -  2010

تقا�شم اأر�ص م�شجد بابري املتنازع عليه بني الهندو�ص 

وامل�شلمني منذ ع�شرات ال�شنني، على اأن مينح للم�شلمني 

ثلث الأر�ص ويتم تقا�شم الثلثني الباقيني على اجلماعات 

الهندو�شية.

2011 - اآلف امل�شيحيني يف م�شر يعلن�ن عزمهم 

مبا�شبريو  والتلفزي�ن  الإذاعة  مبنى  اأمام  العت�شام 

احتجاًجا على حرق كني�شة باملاريناب باإدف� باأ�ش�ان.

نظامها  عن  تك�شف  مايكرو�ش�فت  �شركة   -  2014

ويندوز 10 اجلديد.

خاطف  بت�شليم  تق�شي  قرب�شية  حمكمة   -  2016

الطائرة امل�شرية من مطار برج العرب يف مار�ص املا�شي.

2020 - ال�شيخ ن�اف الأحمد اجلابر ال�شباح ي�ؤدي 

اليمني الد�شت�رية يف جل�شة خا�شة عقدها جمل�ص الأمة، 

لي�شبح اأمري الك�يت ال�شاد�ص ع�شر.

�سلحفاة ت�ؤخر رحالت

 اأكثـــر املطـــــارات ازدحـــاًما

قط يدخل مرحلة

 الرجيم لتخفيف وزنه!

اأنفق �شاحب قط األيف ع�شرات الآلف من الدولرات 

يف حماولة لإنقا�ص وزن قطه الذي يزن اأكرث من 12.5، 

حي�انه  ملنع  الثالجة  على  اأقفال  و�شع  اإىل  دفعه  ما 

الأليف من القرتاب من الطعام. عندما �شاهده اأ�شحابه 

بهذه ال�شراهة، فتح�ا له ح�شاًبا عرب »اإن�شتغرام«، والآن 

يتابعه اأكرث من 90 األف �شخ�ص. 

عانى القط من الكثري من امل�شاكل ال�شحية، وتعامل 

اأ�شحابه معها جميًعا، لكن ال�زن املتزايد ب�شكل كبري من 

اإدارته حتى  تتم  اإىل 11 كغم يف 7 �شن�ات مل  5 كغم 

ي�منا هذا.

430 م�قًعا يف الإمارات يذيع حفل افتتاح »اإك�سب� 2020 دبي«
»اإك�شب�  معر�ص  افتتاح  اأن  اإماراتية  �شحفية  تقارير  ذكرت 

 430 من  اأكرث  عرب  مبا�شرة  اله�اء  على  �شيبث  دبي  يف   »2020

هذا  متابعة  فر�شة  اجلميع  مينح  ما  الإمارات،  اأنحاء  يف  م�قًعا 

احلدث ال�شتثنائي اأينما كان�ا.

الفتتاح  حفل  م�شاهدة  مع  م�عد  على  اجلمه�ر  و�شيك�ن 

من  عدة،  م�اقع  �شا�شات يف  عرب  اخلمي�ص،  الي�م  م�شاء  مبا�شرة، 

معامل  من  وغريها  والفنادق  الت�ش�ق  ومراكز  املطارات  بينها 

من  نخبة  احلفل  وي�شارك يف  »البيان«.  �شحيفة  الإمارات، ح�شب 

وح�شني  واأحالم  عبده  حممد  ت�شم  والعامليني،  العرب  الفنانني 

اجل�شمي واأملا�ص ومي�شاء قرعة.

مغني  احلفل  يف  امل�شاركني  العامليني  النج�م  قائمة  ت�شم  كما 

الأوبرا ال�شهري اأندريا ب�ت�شيلي، واملغنية وم�ؤلفة الأغاين الربيطانية 

لنغ،  لنغ  ال�شيت  ذائع  ال�شيني  البيان�  وعازف  غ�لدينغ،  اإيلي 

والفنانة اأجنيليك كيدج�، واملغنية وم�ؤلفة الأغاين اأندرا داي.

دبي«   2020 لـ»اإك�شب�  الر�شمي  الفتتاح  حفل  ويعر�ص 

مل�شاهدة  فعاليات  جانب  اإىل  الدوليني،  ودبي  اأب�ظبي  مطاري  يف 

احلفل ينظمها ال�شركاء، مثل طريان الإمارات ودل�شك�، وجمم�عة 

الي�م  يف  الفتتاح  حفل  ويعقب  وني�شان.  ول�ريال،  ترمين��ص، 

دبي؛  من  خمتلفة  اأنحاء  يف  النارية  لالألعاب  عرو�ص   3 التايل 

مبنا�شبة انطالقة فعاليات احلدث الدويل وفتح اأب�ابه للجمه�ر.

ح�سلت �لنجمة هنا �لز�هد على �الإقامة �لذهبية من دولة �الإمار�ت، وكتبت هنا عرب ح�سابها على »�إن�ستغر�م« قائلة: »جزيل �ل�سكر 

حلكومة �أبوظبي وقيادتها على منحي �الإقامة �لذهبية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وكل �لتقدير جلميع �ملوؤ�س�سات �حلكومية 

وفريق �لعمل �لقائم على هذ� �الجناز �ملميز. �أمتنى للجميع �لنجاح �لد�ئم و�ملزيد من �لتقدم و�الإبد�ع. حفظ �هلل م�سر و�الإمار�ت«.

يف  الرئي�شية  ال�شحف  عناوين  �شلحفاة  ت�شدرت 

اأكرث  ثاين  يف  رحالت   5 بتاأخري  ت�شببت  اأن  بعد  اليابان 

مطارات العامل ازدحاًما.

 2 على  قليالً  وزنها  يزيد  التي  ال�شلحفاة  و�ش�هدت 

كيل�غرام، ت�شري ببطء على ط�ل مدرج مطار ناريتا الدويل 

لالإقالع  ي�شتعد  كان  طياًرا  دفع  مما  ط�كي�،  من  بالقرب 

لالت�شال مبراقبة احلركة اجل�ية.

املدرج  وفح�ش�ا  ال�شلحفاة  باإبعاد  قام�ا  امل�ظف�ن 

اأخرى،  اأج�شام غريبة  بحًثا عن  البالغ ط�له 4000 مرت 

مما ت�شبب يف تاأخري خم�ص رحالت ملدة 15 دقيقة.

ويعتقد اأن ال�شلحفاة رمبا جاءت من ح��ص التخزين 

باملطار، ال�اقع على بعد نح� 100 مرت من املدرج.

معتربة  ال�شطراب،  هذا  الطريان  �شركات  وجتاهلت 

ال�شعيد،  احلظ  اأنها جتلب  على  اإليها  ينظر  ال�شالحف  اأن 

وباأن هذه ال�شلحفاة جاءت لت�قف الطريان يف اإ�شارة اإىل 

م�شتقبل م�شرق.

ملعر�ص  الفتتاحية  الفعاليات  اخلمي�ص  الي�م  تنطلق 

الأ�شخم  الثقايف  التجمع  يعد  والذي  دبي 2020،  اإك�شب� 

يف العامل.

ح�شرًيا  فيدي�  مقطع  دبي«   2020 »اإك�شب�  واأ�شدر 

يظهر للمرة الأوىل عر�ص اأداء اأورك�شرتا الفردو�ص، م�ش�ًرا 

واإبداع  م�هبة  من  الرائدة  الن�شائية  الفرقة  به  تتمتع  ما 

اإيه  اأو�شكار،  اإ�شراف امل��شيقار احلائز على جائزتي  حتت 

اآر رحمان.

اإبراز  على  الك�الي�ص  من  امل�شجلة  اللقطات  وتعمل 

الرباعة الفنية خلم�شني م��شيقية من جميع اأنحاء العامل، 

من  مزيج  مع  الأول،  لعر�شهن  ا�شتعدادهن  اأثناء  يف 

الأ�شاليب والأن�اع امل��شيقية يف اإك�شب� 2020 دبي.

ت�سم 50 م��سيقية من 23 دولة.. اأورك�سرتا ن�سائية يف اإك�سب� 2020

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

اأظهرت ت�شجيل  15544 يف ي�م 29 �شبتمرب 2021، 

وافدة،  لعمالة  حالة   23 منها  جديدة  قائمة  حالة   56

قادمة  حالت  و6  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة  و27 

من اخلارج، كما تعافت 102 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 272905.

العناية 5 حالت،  القائمة حتت  وبلغ عدد احلالت 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 8 

حالت يف حني اأن 682 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 687 حالة قائمة.

ال�سحة: 56 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س ك�رونا واحلالت املتعافية 102
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عالقات أخوية تاريخية وثوابت راسخة على مر التاريخ.. ولي العهد رئيس الوزراء: 

 السعودية بيت جامع للجميع ودورها 
محوري وفاعل لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها

نوه صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، بما تمثل��ه المملكة 
العربية السعودية الشقيقة من بيت جامٍع للجميع لدورها 
المحوري والفاعل تجاه قضايا األمتين العربية واإلسالمية 

بما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.
وأك��د على أهمي��ة مواصلة تعزي��ز التكامل بي��ن مملكة 
البحرين وش��قيقتها الكبرى المملكة العربية الس��عودية 
عل��ى كافة الصعد في ظ��ل ما يحظى به مس��ار العالقات 
التاريخي��ة المتميزة بين البلدين والش��عبين الش��قيقين 
من رعاي��ٍة واهتمام من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى وأخيه خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقال س��موه إن مس��توى العالقات األخوية التاريخية التي 
تجم��ع مملك��ة البحري��ن والمملك��ة العربية الس��عودية 
من الثوابت الراس��خة على م��ر التاريخ؛ ع��زز ذلك مختلف 

المواق��ف الثابتة بي��ن البلدين الش��قيقين وما يجمعهما 
من أهداف مش��تركة ومصير واح��د إزاء مختلف التحديات، 
وس��تواصل المملكت��ان الحف��اظ على ه��ذا اإلرث األصيل 
المتوارث من األجداد واآلباء واألخذ به نحو آفاق أرحب من 
العمل المشترك بما يعكس التطلعات المنشودة ويحقق 
المصال��ح المش��تركة التي تصب في صالح نم��اء وازدهار 

البلدين وشعبيهما الشقيقين.
جاء ذلك لدى لقاء س��موه بقص��ر الصافرية أمس، صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر ترك��ي بن محم��د ب��ن فهد بن 
عبدالعزي��ز آل س��عود وزير الدول��ة عضو مجل��س الوزراء 
بالمملك��ة العربية الس��عودية الش��قيقة، بحضور س��مو 
الش��يخ عب��داهلل ب��ن حم��د آل خليف��ة الممثل الش��خصي 
لجالل��ة الملك المف��دى رئي��س المجلس األعل��ى للبيئة، 

وسمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وشؤون الش��باب، وسمو الشيخ عيسى 
بن س��لمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي 
راشد للفروسية وسباق الخيل، والفريق أول الشيخ راشد بن 
عبد اهلل آل خليفة وزير الداخلية، والشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني، وصاحب السمو 
الملكي األمير س��لطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل س��عود 
سفير المملكة العربية السعودية لدى البحرين، وعدد من 

كبار المسؤولين.
ونق��ل صاحب الس��مو الملكي األمير ترك��ي بن محمد بن 
فهد بن عبدالعزيز آل س��عود إلى صاحب الس��مو الملكي 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء تحيات خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين وول��ي عهده، كما حّمله س��موه نق��ل تحياته 

لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
وجرى خالل اللقاء، بحث سبل تعزيز أوجه الشراكة القائمة 
بين البلدين والش��عبين الش��قيقين في مختلف المجاالت، 
ومناقشة المستجدات على الس��احتين اإلقليمية والدولية 

ومجمل الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب صاحب الس��مو الملكي وزير الدولة عضو 
مجل��س الوزراء بالمملكة العربية الس��عودية عن ش��كره 
وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء على ما يبديه س��موه من حرص واهتمام بمواصلة 
ترس��يخ العالق��ات الوطي��دة بي��ن البلدي��ن والش��عبين 
الش��قيقين على كافة المس��تويات. وأقام صاحب الس��مو 
الملك��ي ولي العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء، مأدبة غداء 
تكريما لصاحب الس��مو الملكي األمير تركي بن محمد بن 
فه��د بن عبدالعزيز آل س��عود وزير الدول��ة عضو مجلس 
ال��وزراء بالمملك��ة العربية الس��عودية الش��قيقة والوفد 

المرافق.

البحرين والسعودية يجمعهما مصير واحد إزاء مختلف التحديات

البنخليل: برنامج سفراء الهوية 
الوطنية اإلماراتية يشكل 
إلهامًا لالتصال الحكومي

أك��د الرئي��س التنفي��ذي لمرك��ز االتص��ال الوطني يوس��ف 
البنخليل، أن برنامج سفراء الهوية الوطنية اإلماراتية، يشكل 
إلهام��ًا للمؤسس��ات العاملة ف��ي قطاع االتص��ال الحكومي 
لتنفي��ذ اس��تراتيجياتها الهادف��ة لتعزي��ز مفه��وم الهوية 
الوطني��ة وتأصيل قيم التعايش والتس��امح، ونش��ر مفاهيم 
الس��الم واالعتدال، وهو ما يعمل عليه مركز االتصال الوطني 
في البحرين، والتي تش��كل نموذجًا رائ��دًا ومتقدمًا من خالل 
تجربتها المجتمعية الفريدة، والتي تستمد خصوصيتها من 

تاريخ المملكة الحافل بالمنجزات اإلنسانية الحضارية.
وأضاف أن البرنامج تجربة رائدة تضاف إلى التجارب المميزة 
لدول��ة اإلم��ارات العربية الش��قيقة والتي تس��هم في تعزيز 
الهوية الوطنية اإلماراتية من خالل تأصيلها عبر نشر قيمها 
الراقية في بين األفراد وفي المجتمعات، إضافة لما يش��كله 
البرنامج من تس��ليط الضوء على نجاحات الش��باب اإلماراتي 
وال��ذي يثبت باس��تمرار تميزه في كافة النش��اطات ومختلف 

المجاالت.
جاء ذلك، خالل حضوره حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج 
الذي اختتمت أنشطته في دبي بمشاركة 20 شابًا وشابة من 
أعضاء المجالس المؤسسية في إمارة دبي التابعة للمؤسسة 
االتحادية للشباب، برعاية وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما 
المزروعي، وحضور المدير التنفيذي لمؤسسة وطني اإلمارات  

ضرار الفالسي. 
وش��دد على أن مخرجات البرنامج ستش��كل إضافة نوعية إلى 
رصيد دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تستثمر 
ف��ي بناء اإلنس��ان من خالل تأهيله ورفده بكل ما من ش��أنه 

إعداد أجيال متمسكة بقيمها المجتمعية وأصالة تاريخها.

وزير التربية يبحث مع العسومي 
ترتيبات تدشين وثيقة تطوير 
التعليم في العالم العربي

اس��تقبل وزي��ر التربي��ة والتعلي��م الدكت��ور ماجد ب��ن علي 
النعيم��ي، النائب عادل العس��ومي رئيس البرلم��ان العربي 
عضو مجل��س النواب، والنائب مم��دوح الصالح عضو مجلس 

النواب عضو البرلمان العربي.
وتم خ��الل اللقاء بحث ترتيب��ات إقامة حفل تدش��ين وثيقة 
تطوي��ر التعليم ف��ي العالم العرب��ي، التي أعده��ا البرلمان 
العربي كوثيقة مرجعية، وتمت مناقشتها خالل اجتماع وزراء 
التربية والتعليم العرب الذي عقد بتاريخ 23 سبتمبر 2020م، 
حيث تهدف هذه الوثيقة إلى إقامة نظام تعليمي عربي عالي 
الجودة من خالل االستثمار في العنصر البشري، وإعداد أجيال 
قادرة عل��ى التفكير البّناء، وتطوير المناهج الدراس��ية وطرق 
التدريس ف��ي العالم العربي بما يتالءم مع متطلبات س��وق 

العمل، وتعزيز مكانة البحث العلمي في الدول العربية.

 زينل: الدعم الملكي السامي 
ركيزة أساسية إلثراء العمل النيابي

أكدت رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل أن الدعم 
الملكي الس��امي لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، 

شكل الركيزة األساسية إلثراء العمل النيابي.
العرف��ان  وعظي��م  والتقدي��ر،  الش��كر  ورفع��ت 
واالمتن��ان، إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، 
بمناسبة تفضله باستالم التقرير السنوي ألعمال 
مجلس النواب ل��دور االنعقاد الثال��ث من الفصل 

التشريعي الخامس.
وأعرب��ت عن بالغ االعتزاز واالمتنان للدعم الملكي 
الس��امي ألعمال المجلس، وإش��ادة جاللته بالدور 
الهام الذي تضطلع به الس��لطة التش��ريعية، في 
ترس��يخ دعائم المس��يرة الديمقراطي��ة الوطنية، 
وتطوي��ر منظوم��ة القوانين والتش��ريعات، التي 
تخ��دم المواطني��ن وتلب��ي احتياجاته��م، مؤكدة 
أن الدع��م الملكي يمثل الركيزة األساس��ية إلثراء 

العمل البرلماني.
وأش��ادت بال��دور الرفي��ع لصاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء، في تطوي��ر المنظومة الحكومية، 
واالرتقاء بمس��ار العم��ل الوطني، وإغناء مس��يرة 

العط��اء واإلنجاز، وقيادة س��موه لفري��ق البحرين 
بمنهجي��ة عمل وطنية متط��ورة، تصب في اتجاه 
توحيد الجهود المش��تركة من أجل تحقيق المنجز 
الحضاري الرائد لمملكة البحرين، في ظل المسيرة 

التنموية الشاملة. 
ونوهت زينل بأن الس��لطة التش��ريعية ستواصل 
عملي��ة البن��اء عل��ى م��ا تحقق م��ن منج��زات في 
الفترة المقبلة، استرش��ادا بالنهج الحكيم لجاللة 
الملك المفدى، وترس��يخا لألس��س المتينة لدولة 
المؤسس��ات والقانون، ودعما للمبادرات الوطنية، 
بم��ا يحقق نماء وازده��ار البحري��ن، وانطالقا من 
ثوابت ميثاق العمل الوطني، وبالتعاون والتواصل 
الدائم م��ع كافة المؤسس��ات الوطنية الرس��مية 

والمجتمعية.
وأش��ارت إلى أن م��ا أنجزه المجل��س النيابي خالل 
دور االنعق��اد الماض��ي، ه��و نتاج وثم��رة العمل 
الوطن��ي  والعم��ل  الديمقراط��ي،  المؤسس��ي 
المش��ترك بين كافة السلطات، تحقيقا للتطلعات 
الملكي��ة الس��امية، وما جاء م��ن مضامين رفيعة 
ف��ي الخطاب الملكي الس��امي خ��الل دور االنعقاد 
الثالث، حيث تالقت اإلرادة الوطنية مع التوجيهات 
الملكي��ة الس��امية، والرغبة المخلص��ة والصادقة 

لدى الجميع. وثمنت التوجيهات الملكية الس��امية 
خالل تشرفها وأعضاء المجلس بلقاء جاللة الملك 
المف��دى، للعمل من أجل تحقيق المزيد من النمو 
االقتص��ادي والحض��اري، والح��رص عل��ى تطوير 
العمل المش��ترك والتع��اون مع ال��دول الخليجية 
والعربية الشقيقة، ودول المنطقة والعالم أجمع، 
مؤك��دة أن مصلح��ة الوطن والمواطنين س��تظل 
دائما هي الهدف األس��مى في العمل النيابي، كما 

أراد لها جاللة الملك المفدى.
وأضاف��ت أن ما تضمنه تقري��ر مجلس النواب من 
مبادرات ومقترحات بناءة لتطوير األداء التشريعي 
والرقابي، يؤكد العم��ل الوطني البارز لدى أعضاء 
المجلس، بالتعاون مع مجلس الشورى والحكومة.

وأك��دت أن ما تحقق م��ن تقدم إيجاب��ي كبير في 
التصدي لتداعي��ات جائحة كورون��ا )كوفيد-19(، 
والعودة للحياة الطبيعية، من خالل جهود الفريق 
الوطن��ي لمكافح��ة الجائح��ة، يف��رض الض��رورة 
لمضاعف��ة العمل وتعظيم اإلنج��از، لدعم تطوير 
كاف��ة القطاع��ات في المرحل��ة المقبلة، الس��يما 
القطاعي��ن االقتص��ادي والصح��ي، عب��ر إجراءات 
حكيم��ة، وش��راكة مجتمعية، وتع��اون وتعاضد، 

وضمن إطار المسؤولية الوطنية.

حذرت من تفاقم انتشارها بين الشباب والطالب في البحرين

 »األطباء« تعد بحثًا حول 
المضار الصحية للسجائر اإللكترونية

كش��فت جمعية األطب��اء البحريني��ة، أنها تقوم 
حاليا بإع��داد بحث علمي ح��ول المضار الصحية 
للس��جائر اإللكتروني��ة إضافة إلى م��دى تفاقم 
انتش��ارها خاصة بين شريحة الش��باب والطالب 

في البحرين.
وأوضح��ت أنها س��تعلن النتائ��ج النهائية لهذا 
البحث عن��د االنتهاء من��ه من قب��ل الطالب في 
جامعة البحرين الطبية »الكلية الملكية للجراحين 
في أيرلندا« أندرو حنا، وتحت إش��راف استش��اري 
ط��ب األطفال واألمراض الرئوي��ة المقدم طبيب 
الش��يخ س��لمان بن محمد آل خليفة، واستشاري 

جراحة األوعية الدموية الدكتور مارتن مارش.
وأورد البح��ث أنه بس��بب س��هولة الحصول على 
الس��جائر اإللكترونية في البحرين، انتشرت بين 
عدد كبير من الش��باب مع عدم وجود تش��ريعات 
أو تنظيمات صارمة لس��وق بيع ه��ذه المنتجات 
ومعداته��ا، حي��ث أدى ه��ذا ب��دوره أيض��ا إل��ى 
إنش��اء »س��وق س��وداء« لهذه المنتجات والمواد 
الكيميائية التي تستخدم في التدخين مع زيادة 

تركيزها بدون رقيب. 
وق��ال البح��ث »وفي حي��ن أن��ه نظريًا م��ن غير 
القانوني امتالك القاصرين للسجائر اإللكترونية 
إال أن سهولة امتالك هذه األجهزة أدى إلى وجود 
الكثير من مس��تخدمي التدخين اإللكتروني دون 
الس��ن القانونية ف��ي جميع أنح��اء البحرين وفي 

جميع أنحاء العالم«.
وحذر البحث من األخبار المتداولة حول استضافة 

البحري��ن أكب��ر مع��رض للس��جائر اإللكتروني��ة 
والفيبينج ُيعرف باس��م معرض الش��رق األوسط 
للفيبMEVS( 2022 Vape Show(، حيث أشارت 
الجمعي��ة إلى أن ه��ذا األمر خطي��ر للغاية نظًرا 
ألن ه��ذه المنتجات ال تخض��ع حاليا للتنظيم من 
قبل الحكوم��ة كما أن الدراس��ات الطويلة األجل 

الخاصة بسالمتها وفعاليتها محدودة للغاية.
وأش��ار إلى أن الصناعات األخرى مثل التبغ ال يتم 
تنظي��م معارض لها في البحرين، وطرح س��ؤال: 
ما هي فوائد اس��تضافة مثل هذا الحدث الضخم 
للمواطني��ن البحرينيي��ن عل��ى ه��ذا النح��و على 
الرغ��م من أن ه��ذه المنتجات مرتبط��ة بإدمان 
المراهقي��ن وصغ��ار الس��ن للنيكوتي��ن؟!، داعيًا 
الس��لطات الصحي��ة ف��ي البحرين إل��ى مكافحة 
انتش��ار الس��جائر اإللكتروني��ة بي��ن المراهقين 
في وقت مبكر لضم��ان بقاء األجيال القادمة في 

البحرين بصحة جيدة.
وأورد البح��ث أن إدارة الغ��ذاء وال��دواء األمريكية 
ط��الب  م��ن   %19 حوال��ي  أن  ذك��رت   ،FDA«
المدارس الثانوية األمريكية استخدموا السجائر 
اإللكتروني��ة ف��ي ع��ام 2020، م��ع نس��بة %38 
تس��تخدمها بصورة يومية. في حي��ن أن األرقام 
الدقيقة المتعلقة بانتش��ار اس��تخدام السجائر 
اإللكترونية بين الشباب في البحرين ال تزال قيد 
الدراس��ة، ويمكن االفتراض أن البحرين تش��هد 
ارتفاعا مش��ابها في ش��عبية تلك األجهزة، حيث 
أدى ذلك إلى إعالن س��لطات الصح��ة العامة أن 

قضي��ة ال�فيبين��ج Vaping يج��ب معالجتها في 
المملكة لضمان تعرض األجيال القادمة للتأثير 

الضار للتدخين اإللكتروني.
ولفت إلى أنه على مدى العقد الماضي اكتس��ب 
اس��تخدام أجه��زة التدخين اإللكترونية ش��عبية 
التقلي��دي،  التب��غ  لتدخي��ن  كبدي��ل  متزاي��دة 
وتحتوي هذه األجهزة على تركيزات مختلفة من 
النيكوتي��ن – وهي المادة الكيميائية المس��ببة 
لإلدمان في دخان الس��جائر - الذي ال يتم حرقه 
بل يتم تحويله إلى بخار يستنشقه المدخن، وقد 
زعم��ت هذه األجه��زة أنها توفر للمس��تخدمين 
ش��عوًرا مماثاًل لتدخين س��يجارة التب��غ العادية 
ولكن بميزة تقليل كمية المواد الكيميائية فيها 
عن��د مقارنتها بالس��جائر العادي��ة، ولكن هذه 
االدعاءات تم تفنيدها في جميع المحافل الطبية 
وخاص��ة مع تزايد مش��كلة اس��تخدام الس��جائر 
اإللكترونية بين الش��باب والمراهقين في جميع 

أنحاء العالم.
وذك��ر أنه ليس م��ن المس��تغرب أن تكون هذه 
األجه��زة محببة وجاذب��ة للمراهقين ألنها تأتي 
والروائ��ح  النكه��ات  م��ن  متنوع��ة  بمجموع��ة 
الجذاب��ة مثل نكهات المانج��و والنعناع والحلوى 
عل��ى العكس من دخان التبغ ال��ذي يترك رائحة 
قوي��ة تعل��ق بالمدخ��ن، باإلضافة ألن��ه يمكن 
اس��تخدامها في أي م��كان تقريًب��ا واإلفالت من 
العقاب بدون أن يكتش��ف أحد رائحتها بعد ذلك 

بعكس سجائر التبغ.
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تملكوا عقارات بمبالغ محولة من قطر

 إحالة أشخاص للنيابة ارتبطوا 
بتحويالت مالية مشبوهة مع حزب اهلل اإلرهابي

التحري��ات  إدارة  أن  الداخلي��ة  وزارة  أك��دت 
المالي��ة قامت بإحال��ة عدد من األش��خاص 
للنيابة العامة، الرتباطه��م بتحويالت مالية 
مش��بوهة مع إح��دى األذرع التمويلية لحزب 
اهلل اإلرهابي وال��ذي تم تصنيفه وإدراجه في 
قائمة اإلرهاب لدول مجلس التعاون الخليجي 
من��ذ العام 2016 تزامنًا مع تصنيف المجتمع 
الدولي له��ذا الكيان اإلرهابي، وذلك في إطار 

جهود البحرين لمكافحة اإلرهاب وتمويله.
وأوضح��ت إدارة التحريات المالية، أنها كانت 

باشرت أعمال البحث والتحري، وبالتعاون مع 
الجهات ذات الصلة، اس��تنادًا إلى المعلومات 
الت��ي تلقته��ا ومفاده��ا قي��ام ع��دد م��ن 
األشخاص بأنشطة تجارية مشبوهة، منوهة 
إال أنه بعد اس��تصدار إذن من النيابة العامة 
بتعقب أعمالهم المالية، أس��فرت التحريات 
ع��ن قيام أح��د العناصر الموج��ودة في دولة 
قط��ر والمرتبط��ة بكيان ح��زب اهلل اإلرهابي 
وتمثل أحد أذرعه التمويلية، بإجراء تحويالت 
مشبوهة للمذكورين بمبالغ مالية طائلة من 

تلك الدولة.
وأكدت التحريات أن هذه التحويالت تسلمها 
ع��دد من األش��خاص، الذي��ن قام��وا بتملك 
التموي��ه  بغ��رض  البحري��ن،  ف��ي  عق��ارات 
واالس��تفادة م��ن عوائ��د األم��وال ألغ��راض 
التمويل اإلرهابي، موضح��ة أنه تم التحفظ 
عل��ى ه��ذه العق��ارات ف��ي إط��ار اإلج��راءات 

القانونية المتخذة.
يشار إلى أن جهود مملكة البحرين في محاربة 

اإلرهاب وتمويله تجد تقديرًا دوليًا واسعًا.

النيابة : إحالة 19 متهمًا إلى 
المحكمة الجنائية في قضية 

االتجار باألشخاص
أكد رئيس نيابة االتجار باألش��خاص أن النيابة العامة أنجزت 
تحقيقاتها في واقعة تشكيل جماعة إجرامية تمتهن االتجار 
باألش��خاص مكونة من 19 متهمًا، وأمرت بإحالة المتهمين 
جميعًا إلى المحكمة الجنائية وحددت لنظرها جلس��ة بتاريخ 

2021/10/12 أمام المحكمة الكبرى الجنائية األولى.
 وتع��ود تفاصيل الواقعة إلى البالغات الس��بعة المقدمة من 
المجن��ي عليهن وعددهن 11 ضحي��ة والتي تبين من خاللها 
قي��ام المتهمين جميعًا بتش��كيل جماع��ة إجرامية تمتهن 
االتج��ار باألش��خاص في عام��الت المنازل، بحي��ث يتم توزيع 
األدوار بينهم م��ن خالل قيام أحد أفراد الجماعة بالعمل على 
إيهام الفتيات بوجود فرص عمل أفضل بمرتب أكثر، وبعدها 
يت��م بيعهن على أفراد م��ن ذات الجماعة، ويقومون بنقلهن 
وتنقيله��ن إل��ى أوكار خاصة بالدع��ارة ويقومون باإلش��راف 
عليه��ن، ويتم إجبار الفتيات على ممارس��ة الدعارة من خالل 
حج��ز حريتهن وضربهن وتهديدهن ومواقعتهن بدون رضا، 

والتكسب من خالل تلك األعمال.
 وأشار رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق 
ف��ور إبالغه��ا بالواقع��ة، حيث اس��تمعت إلى أق��وال المجني 
عليه��ن، وأمرت بإيداعهن دار األم��ان التابعة للجنة الوطنية 
لمكافح��ة االتج��ار باألش��خاص، وندب��ت الطبي��ب الش��رعي 
للكش��ف الطبي الش��رعي على عدد من الضحايا، واستجوبت 
جمي��ع المتهمي��ن، وأم��رت بحب��س 18 متهمًا وإص��دار أمر 
بضب��ط وإحضار المتهمة الهاربة، وطلبت تحريات الش��رطة 
واستمعت إلى ش��هود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة 

المتهمين إلى المحكمة الجنائية.

المحكمة الدستورية تؤجل 
الحكم في إحدى الدعاوى

ع�ق��دت المحكم��ة الدس���تورية أمس األربع��اء المواف�ق 29 
سبتمبر 2021م، في تمام الس��اعة العاشرة صباحًا جلستها 
برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد بن عبداهلل آل 
خليفة، وعضوية القضاة المستشار أحمد إبراهيم راشد المال 
نائب رئيس المحكمة، علي عبداهلل الدويش��ان، سعيد حسن 
الحايك��ي، عيس��ى بن مب��ارك الكعبي، الدكتورة منى جاس��م 
محم��د الكواري، أحمد حمد عبداهلل الدوس��ري، وبحضوِر أميِن 
الّس��ر عمر عبدالعزيز حس��اني، ونظرت المحكمة في الدعوى 
الدس��تورية رق��م )م.ت/2021/1( بش��أن الحك��م بالمض��ي 
ف��ي تنفيذ حك��م المحكمة الدس��تورية الصادر ف��ي الدعوى 
الدس��تورية رقم )د/2016/2(، حيث ق��ررت المحكمة التأجيل 
لجلس��ة األربعاء 2021/10/13م، لضم ملف دعوى الموضوع، 

وتبليغ األطراف.

 »المهن الصحية«: 
 ضبط وافدة تمارس

مهنة الطب بدون ترخيص

كش��فت الهيئة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
عن ضبط وافدة تقوم بممارس��ة مهنة الطب البشري بدون 
ترخي��ص لها من الهيئة، وذلك من خالل قيامها بإجراء حقن 
وريدي يزعم استخدامه لتفتيح البشرة كتدخالت تجميلية في 
مس��كنها الخاص الكائن في المحافظة الجنوبية، وتقدم فيه 

خدمات صحية غير مرخص لها من الهيئة.
وأوضح��ت الهيئ��ة أن��ه »وعل��ى الفور ق��ام مأم��ورو الضبط 
القضائي بالهيئة بعمل التحريات الالزمة والتي أثبتت صحة 
المعلومات ثم قاموا بالتنس��يق م��ع اإلدارة العامة للمباحث 
والتحقيق��ات واألدلة الجنائية، وتم ضب��ط المخالفة بالجرم 
المش��هود وتم تحرير المحاضر الالزمة، كما تم التحفظ على 
المخالفة ضب��ط وتحريز جميع األدوات والم��واد الصيدالنية 
والمس��تلزمات الطبي��ة، باإلضافة إلى عدد م��ن األدوية غير 
المرخص��ة في مملكة البحرين والمس��تخدمة في المخالفات 
المذك��ورة، كما ت��م التحفظ على المخالفة م��ن قبل اإلدارة 
العام��ة للمباحث والتحقيق��ات واألدلة الجنائية الس��تكمال 

اإلجراءات القانونية الالزمة لذلك«.

شريطة استمرار السلع والخدمات المعفاة.. في استطالع لـ              :

 72.4٪ من المواطنين يؤيدون 
زيادة نسبة »المضافة« على تخفيض الرواتب

محرر الشؤون المحلية «

أظه��ر اس��تطالع ل��� »الوط��ن« موافق��ة 72.4% من 
المواطنين على رفع القيمة المضافة من 5% إلى %10 
ش��ريطة استمرار استثناء الس��لع والخدمات األساسية 
م��ن الضريبة، فيما أيد 27.6% من العينة المش��اركة 
في االس��تطالع البالغة 779 شخصًا تخفيض الرواتب 
والدعم االجتماعي بداًل من رفع النس��بة المحصلة من 

القيمة المضافة إلى %10.
وتس��تثني البحري��ن 94 س��لعة غذائي��ة والخدم��ات 
األساس��ية من احتس��اب القيمة المضافة البالغة %5 

إضافة إلى 1400 خدمة حكومية.
وتس��عى الحكومة لتعديل نس��بة القيم��ة المضافة 
للتعام��ل م��ع متطلبات المرحل��ة القادم��ة، من أجل 
الحف��اظ عل��ى الدع��م االجتماع��ي لمس��تحقيه م��ن 
المواطنين عبر البحث عن الخيار األقل تأثيرًا على ذوي 

الدخل المحدود.
وأعل��ن مجلس ال��وزراء مؤخ��رًا عن اتخ��اذه اإلجراءات 
الدس��تورية والقانونية إلحالة مشروع قانون بتعديل 
بعض أح��كام قانون القيم��ة المضافة إلى الس��لطة 
التش��ريعية، ويتضمن التعديل المحال تعديل نسبة 

القيمة المضافة بدءًا من 1 يناير 2022.

 آراء المواطنيـن عن »القيمـة المضــافة«
تخفيض الرواتب والدعم االجتماعي

رفع القيمة المضافة إلى 10٪ مع استمرار استثناء السلع والخدمات األساسية

العينة: 779

٪27.6

٪72.4

خالل حفل افتراضي

 »شبابية األعلى للمرأة« تكشف أسماء 
الفائزين بمسابقة »20 عامًا.. 20 إبداعًا«

كشفت لجنة الشباب بالمجلس األعلى للمرأة عن 
أسماء الفائزين التس��عة في مسابقة »عشرون 
عامًا وعشرون إبداعًا«، والتي كانت قد أطلقتها 
اللجنة نهاية يوليو الماضي تزامنًا مع احتفاالت 

المملكة بالذكرى العشرين لتأسيس المجلس.
وخالل حف��ل افتراضي نظمت��ه اللجنة في ختام 
المس��ابقة، جرى اإلعالن عن ف��وز كل من هالة 
المس��يفر عن فئة التصمي��م الجرافيكي، ونواف 
الم��ال ع��ن فئة الرس��م عل��ى الكمبيوت��ر، ونور 
ش��ملوه في فئ��ة تصمي��م المجوهرات، وس��يد 
س��جاد الوداعي عن فئ��ة فن التطري��ز اليدوي، 
وس��بيكة الش��حي ويعقوب القطان عن فئة فن 
اإللقاء، ودينا سالمي عن فئة القصائد الشعرية، 
ورؤى حسن عن فئة المقال الصحفي، وسيد علي 
المحافظ��ة عن فئ��ة النثر، وحمد الش��مالن عن 

فئة اللغات.
وهنَّ��أت مس��اعد األمين الع��ام للمجلس األعلى 
للمرأة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة الفائزين 
بهذه المس��ابقة، منوه��ة باألعم��ال االبداعية 
التي تقدم بها جميع المش��اركين من الش��باب 
البحرين��ي من الجنس��ين، وما بذل��وه من جهود 
متميزة أثمرت عن تحقيق المس��ابقة لنتائجها 
المرج��وة في تس��ليط الض��وء عل��ى المنجزات 
البارزة للمرأة البحرينية خالل العقدين األخيرين.

وأكدت في كلمة ترحيبية لها بمس��تهل الحفل 
حرص المجلس األعل��ى للمرأة على الوصول إلى 
شريحة الش��باب البحريني من الجنسين بمختلف 
فئاتهم، وتعريفهم بآلية عمل المجلس األعلى 

للمرأة كمؤسس��ة وطنية تعمل في إطار الخطة 
الوطني��ة لنه��وض الم��رأة البحريني��ة، وضرورة 
تطبي��ق مب��دأ تكاف��ؤ الف��رص والت��وازن بين 
الجنس��ين كقاعدة أساس��ية لتفعيل واس��تثمار 

جميع الطاقات البشرية في مملكة البحرين.
وحظ��ي الفائ��زون بمس��ابقة »عش��رون عام��ًا 
عش��رون إبداعًا« بأربعة آالف دينار وهي مجموع 
جوائز المسابقة توزعت عليهم بالتساوي، وذلك 
بعد أن تمكنوا من تلبية معايير لجنة المسابقة 
وم��ن بينه��ا االحترافي��ة واإلب��داع ف��ي األفكار 

والمضمون.
وتندرج مسابقة »عشرون عامًا وعشرون إبداعًا« 

كذل��ك ضم��ن فعاليات ي��وم الم��رأة البحرينية 
الت��ي تحتف��ي بحض��ور ومش��اركة الم��رأة في 
التنمي��ة الوطني��ة، الذي يأتي ه��ذا العام ليركز 
عل��ى دور الم��رأة البحرينية ف��ي التنمية وإلبراز 
عراق��ة الحضور النس��ائي ضمن عملي��ات البناء 
الوطني المنس��جم والمتس��ق مع تط��ور الدولة 
المدنية البحرينية الحديثة القائمة على أس��س 
العدالة والمس��اواة في الحق��وق والواجبات بين 
المواطني��ن، رجااًل ونس��اًء، وهي ثواب��ت يرتكز 
عليها عمل المجل��س األعلى للمرأة والذي ألتزم 
من��ذ بداي��ة عه��ده بمس��اندة الرؤي��ة الملكية 

الرحبة لشراكة نساء الوطن.

 »مايكروسوفت« تصنف 9 مدارس
بحرينية حكومية »حاضنة للتكنولوجيا«

أكد المدير العام لمايكروس��وفت 
البحرين وعمان سيف الحوسني أن 
مملكة البحري��ن تأتي في طليعة 
دول العال��م الحاضنة للتكنولوجيا 
بع��د  وذل��ك  الرقم��ي،  والتح��ول 
أن نش��ر الموق��ع الدولي لش��ركة 
مايكروس��وفت األمريكي��ة تقريًرا 
حول تصنيف 9 مدارس حكومية في 
البحرين ضمن الم��دارس الرائدة 
على مس��توى العالم ف��ي توظيف 
التقني��ة ف��ي التعلي��م باعتبارها 

مدارس حاضنة للتكنولوجيا.
وتضم��ن التقري��ر اإلش��ارة إل��ى 
التربية  وزارة  نفذته��ا  احتفالي��ة 
بالم��دارس  لالحتف��اء  والتعلي��م 
التس��ع بحض��ور فري��ق الفص��ول 
برئاس��ة  بال��وزارة  االفتراضي��ة 
المدارس  الع��ام لش��ؤون  المدير 
حي��ث  مب��ارك،  محم��د  الدكت��ور 
مث��ل ش��ركة مايكروس��وفت ف��ي 
االحتفالي��ة مدي��ر ع��ام التعلي��م 
بوحرب،  ح��رب  األوس��ط  للش��رق 
والمدي��ر اإلداري للتعليم بمنطقة 
الس��اعي،  الش��رق األوس��ط حمد 
وأخصائي الفصول الحديثة وحلول 

إبراهي��م،  أحم��د  مايكروس��وفت 
ومدي��ر نجاح العم��الء في التعليم 

سوالنا جرجور.
وهن��أ مبارك ف��ي احتفالية أقيمت 
عن بع��د، الم��دارس الحائزة على 
هذا التصنيف، مؤكدًا أن الش��راكة 
والتعاون مع شركة مايكروسوفت 
كانا عن��وان المرحلة الماضية عبر 
التطبي��ق الفعلي لتجربة الفصول 

م��ن  الكثي��ر  وأن  االفتراضي��ة، 
المكتس��بات في تطبيق وترس��يخ 
التعلم اإللكترون��ي عبر المنصات 
للم��دارس  تحق��ق  ق��د  الرقمي��ة 
الحكومي��ة بفض��ل دع��م حكومة 
مملكة البحرين لتوجهات الشراكة 
مع المؤسس��ات الدولية العمالقة 

مثل شركة مايكروسوفت.
وأضاف أنه لم يعد هناك مدرس��ة 

حكومية ف��ي البحري��ن إال ولديها 
االطالع واإللمام التام باس��تخدام 
والخصائص  الرقمي��ة  المنص��ات 
التي توفرها شركة مايكروسوفت 
 ،Microsoft Teams برنام��ج  عبر 
وهو ما انعكس بشكل إيجابي في 
اإللكتروني وعن  التعل��م  عملي��ة 
بعد، وساعد في قدرة التعليم على 
التعاطي مع الظروف االس��تثنائية 
الت��ي خلفته��ا جائح��ة في��روس 

كورونا )كوفيد�19(. 
ال��وزارة  وكي��ل  هن��أت  فيم��ا 
للسياسات واإلستراتيجيات واألداء 
ن��وال الخاطر، الم��دارس التي تم 
تصنيفه��ا، وأك��دت أن الم��دارس 
الحكومية في البحرين تزخر بالكثير 
من التجارب الناجحة في استخدام 
وأن جميع  المعلومات،  تكنولوجيا 
األدوات الرقمية التي تم توفيرها 
لعملي��ة التعل��م ع��ن بع��د ه��ي 
ج��زء من البنى التحتي��ة المتوفرة 
ف��ي وزارة التربي��ة والتعلي��م منذ 
بي��ن  الش��راكة  بفض��ل  س��نوات 
الوزارة ومايكروسوفت النابعة من 

التوجهات واألهداف الحكومية. 



حذر استش��اري أم��راض األنف واألذن 
والحنج��رة د. محس��ن س��لمان م��ن 
لس��ماعات  الخاط��ئ  »االس��تخدام 
األذن«، مؤك��دًا أن »فق��دان الس��مع 
وطني��ن األذن م��ن أب��رز مضاعف��ات 
ذلك االستخدام الخاطئ للسماعات«، 
مش��ددًا على »ض��رورة الحصول على 
راحة لمدة 20 دقيقة مع كل استعمال 
لسماعات األذن بحد أقصى 4 ساعات 
لالس��تعمال«، منوهًا إلى »ضرورة أن 
تتراوح ش��دة الصوت من 60 ديسيبل 
إل��ى 70 ديس��يبل«، مش��ددًا على أن 
»االستعمال اآلمن يكون في مستوى 
أق��ل م��ن 85 ديس��يبل لمدة س��اعه 

واحده فقط«. 
وأض��اف ف��ي تصريح��ات ل�»الوطن« 
أن »اس��تعمال س��ماعات األذن يؤثر 
عليها بش��كل مباش��ر، وه��ذا يعتمد 
على ع��دة عوامل وهي ش��دة الصوت 
المستخدم،  الوقت  المس��موع، ومدة 
وقرب الصوت إلى طبلة األذن، حس��ب 
ن��وع الس��ماعة، إضاف��ة إل��ى عوامل 
أخرى مثل وج��ود ضوضاء في المكان 

المستخدم للسماعة«.
وفيما يتعل��ق بتأثي��ر كل عامل مما 

سبق، أفاد د. س��لمان بأنه »بالنسبة 
إل��ى ش��دة الص��وت، المقص��ود قوة 
الصوت، بمقياس الديسبل، وهذا يتم 
التحك��م فيه في الس��ماعة عن طريق 
زر التحكم فاالس��تخدام يكون آمنًا إذا 
كانت نس��بة ش��دة الصوت نحو %60 
أو أق��ل من النس��بة الم��زود بها تلك 

السماعة أو ما يقارب 85 ديسيبل«.
وتابع أنه »أما بالنس��بة لمدة الوقت 
المستخدم يكون بأخذ فترة راحة من 

االس��تخدام على األقل 20 دقيقة لكل 
ساعة من اس��تخدام السماعة، وعدد 
س��اعات االس��تخدام يفض��ل أال تزيد 
عن 4 س��اعات، معتب��رًا أن ذلك يعد 
السماعات،  الحد األقصى الس��تعمال 
بش��رط أن تكون شدة الصوت تتراوح 
بين 60 ديس��يبل الى 70 ديسيبل مع 
مراعات وج��وب توفي��ر الراحة لألذن 
لم��دة نحو ثلث الس��اعة، ألنه بعدها 
يشعر الشخص بألم في األذن والرأس 
وكذل��ك بتأثي��ر تراكمي على ش��دة 

السمع مع طنين األذن«.  
ولف��ت إل��ى أن »االس��تعمال اآلم��ن 

للس��ماعات في حال كان مقياس قوة 
الص��وت أقل م��ن 85 ديس��يبل لمدة 
ساعه واحده فقط، أي بنسبة 60٪ من 
ش��دة صوت وهذا ما يس��مى بقاعدة 
60/60 أي 60٪ م��ن ش��دة الص��وت 
خالل 60 دقيقة وفي حالة كانت شدة 
الصوت من 60 إلى 70 ديسيبل يمكن 
زي��ادة اس��تعمال الس��ماعات إل��ى 4 
ساعات مع وجوب الحصول على قسط 

من الراحة كما ذكرنا سابقًا«. 
وق��ال إن��ه »بالنس��بة لق��رب الصوت 
فهناك فرق في نسبة سماعات الرأس 
 headphone عليه��ا  يطل��ق  الت��ي 
أق��ل بكثي��ر م��ن  يك��ون  فتأثيره��ا 
سماعات األذن، والتي تكون السماعة 
يك��ون  لذل��ك  األذن،  لطبل��ة  أق��رب 
الص��وت له تأثير مباش��ر خ��الل فترة 
االس��تعمال ويجب أن تك��ون أقل مع 

سماعات األذن«.   
وبش��أن وجود عام��ل الضوضاء حول 
الس��ماعة  الذي يس��تخدم  الش��خص 
مثل التلفاز أو الموس��يقى أو أشخاص 

آخرين، أوضح د. سلمان أنه »له تأثير 
س��لبي جدًا ألن الش��خص يحتاج لرفع 
ش��دة الصوت أكثر من ال��ذي ذكرته 
مس��بقًا وهو 60% من قدرة السماعة 
مما يؤدي إلى تأثير سلبي على عصب 
األذن ويعان��ي المري��ض م��ن طنين 
وفق��دان س��معي مؤق��ت أو دائم��ي 
اعتم��ادًا عل��ى الفتره التي اس��تخدم 

فيها السماعة«. 
ع��ن  للحدي��ث  س��لمان  د.  وتط��رق 
مضاعفات اس��تخدام سماعات األذن، 
موضحًا أنها »تتضمن فقدان السمع 
وطنين األذن وأوج��اع األذن المتكررة 
وأوجاع ال��رأس المتك��ررة والتهابات 

األذن الخارجية«.
وفي رد على س��ؤال حول طرق العالج، 
أف��اد د. س��لمان بأن��ه »يت��م فحص 
األذن للتأك��د من عدم وجود أس��باب 
أخرى، حي��ث يتم إجراء تخطيط لألذن 
وبن��اء عليه يت��م معرفة م��ا إذا كان 
هنال��ك تأثير عل��ى العصب قد يحدث 
أم ال؟ وإذا كان ق��د حدث ذلك بس��بب 

اس��تخدام الس��ماعة فيت��م مباش��رة 
باتباع العالج الالزم«.

ونوه إلى أنه »بالنسبة لعالج تاثيرات 
االس��تخدام المفرط للسماعة فيكون 
بتقديم النصيحة باالس��تخدام اآلمن، 
أم��ا إذا كان هنال��ك فق��دان س��معي 
عصب��ي ف��ال يوج��د ع��الج دوائ��ي أو 

جراحي«.
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��طحي ُمصابًا بالدوالي، لكنَّ أكثَر التأثيرات الش��ائعة تكون باألوردة الموجودة في الس��اَقين. ويرِجع هذا إلى أنَّ الوقوف والمش��ي في وضع  م في األوردة. قد ُيصِبح الوريد السَّ دوالي األوردة: الدوالي الوريدية عبارة عن اْلِتواء وتضخُّ
والي الوريدية واألوردة العنكبوتية، وهي َتباُين شائع وخفيف في الدوالي الوريدية، هي ببساطة من المخاوف التجميلية.  ُمس��تقيم َيزيدان من الضغط على األوردة في الحوض والس��اَقين. وبالنس��بة للعديد من األشخاص، فإنَّ الدَّ
ن العالج تدابير الرعاية الذاتية أو إجراءاٍت من  بالنس��بة لألش��خاص اآلخرين، ُيمِكن أن تتس��بَّب الدوالي الوريدية في وجود أَلٍم ُموجع وأَلٍم بس��يط. وُتؤدِّي الدوالي الوريدية في بعض األحيان إلى مش��اكل أكثر خطورة. وقد يتضمَّ

جانب الطبيب لسدِّ األوردة أو إزالتها.

حسن علي

تحت المجهر

معلومة في كبسولة

أوجاع األذن والرأس وااللتهابات الخارجية من بين المضاعفات

 االستخدام اآلمن للسماعات بمقياس 
شدة صوت أقل من 85 ديسيبل لساعة واحدة فقط

 ال عالج دوائيًا أو جراحيًا في حال اإلصابة بالفقدان السمعي العصبي

20 دقيقة راحة لكل ساعة استعمال بحد أقصى 4 ساعات وقوة صوت 60-70 ديسيبل

 سلمان: فقدان السمع أبرز 
مضاعفات االستخدام الخاطئ للسماعات

استشاري أمراض األنف واألذن والحنجرة خالل لقائه بـ»الوطن«  »تصوير: سهيل وزير«

السمنة تتحالف مع الكسل لتدمير الصحة واالقتصاد
زيادة الدهون بش��كل غي��ر طبيعي في الجس��م يؤدي 
إلى الس��منة، ويعتبر مؤش��ر كتلة الجس��م الزائد عن 
30 دليل عليه، ويمكن حسابه عن طريق قسمة الوزن 

بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر المربع.
وقد تضاعف معدل انتش��ار السمنة في العالم بصوره 
رهيب��ة، فلم يقتص��ر على البل��دان المتقدمة بل حتى 
النامية منها، فأكثر من 1.9 مليار نس��مة أي 39٪ من 
البالغي��ن في العالم يعانون من الوزن الزائد. أما على 
المس��توى الخليجي فحسب إحصائيات »معدل السمنة 
المفرط��ة لدول الخليج«، يت��راوح المعدل بين %27.0 
إلى 37.9 % بأعلى معدل في الكويت واألقل في عمان.

أما أسباب السمنة وزيادة الوزن فهي تشمل:
- اختالل توازن السعرات الحرارية للطاقه المستهلكة 

والمحروقة للجسم.
- زي��ادة أغذي��ة الطاق��ة والمليئة بالس��كر والدهون 

والملح، ورخص ثمنها مقابل األغذية الصحية.
- الحمالت الدعائية المكثفة لألغذية غير الصحية، مع 

قلة وعي المستهلك.
- العوام��ل الوراثي��ة، واألم��راض الطارئ��ة المؤدي��ة 

للسمنة.
- الخل��ل الهرمون��ي، واألثر الس��لبي لبع��ض األدوية 

كاالكتئاب.
- الشهية المفتوحة والحالة النفسية والخمول البدني.

اما االثار الس��لبية على الجس��م جراء الس��منة والبدانة 
والده��ون  والضغ��ط  بالس��كر  االصاب��ه  »زي��ادة 
والس��رطانات والقلب والكلى وآالم المفاصل والكسور 

والشيخوخة المبكرة والخلل الذهني وقصر العمر«.

أما طرق الحد من السمنة والبدانة فتشمل:
- تناول األغذية الصحية وتقليل الدهن والسكر والملح.

- زيادة وجبات الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.
- زيادة الوعي بمضار السمنة والبدانة وتوفير األغذية 

الصحية، والحركة والنشاط.
- ف��رض ضريب��ة عل��ى األغدي��ة المرتفع��ة الطاق��ة 
بالدهون والسكر والملح المضرة صحيا، وإلزام المصنع 
بوض��ع مقدار الس��عرات الموجودة ف��ي المنتج، والحد 
م��ن االدعاءات التغذوي��ة الكاذبة، وتش��جيع الرياضة 
والنش��اط البدني في أرجاء البلد، وهذا دور الحكومات، 
بوضع التش��ريعات لذلك، وبلدن��ا العزيز قام منذ مدة 
طويل��ة به��ذه التش��ريعات، إضافة لعمل المماش��ي 

الرياضية المفتوحة على نطاق واسع.
وبقيت إش��ارة البد منها وهي أن الس��منة وتبعاتها ال 
تؤثر على الفرد نفسه، بل تشمل مجتمعه واقتصاده، 
فقد توقع البنك الدولي أن يصل إجمالي تكلفة السمنة 
في البلدان النامية خالل 15 عامًا المقبلة إلى أكثر من 
7 تريليونيات دوالر، مؤكدًا أن هذه التكاليف ال تقتصر 
على الرعاية الصحية، بل أيضًا الخس��ائر غير المباشرة 
الناجمة عن التغيب عن العم��ل، وانخفاض اإلنتاجية 

والتقاعد المبكر وغير ذلك.
وأكد مدير أبحاث االقتصاد الصحي في معهد »ميلكن«، 
هيو ووترز، أن »السمنة واألمراض المتعلقة بها تفقد 
االقتصاد األمريكي نحو 6٪، وبما أن نسبة السمنة في 
الخليج متش��ابهة مع أمريكا »36.2٪«، فهذا يعني أن 

اقتصاد المنطقة يتأثر بشكل مشابه«.

* أخصائي الغذاء والتغذية

د. محسن سلمان
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50.7٪ من المرضى ذكور خاصة فئة األطفال
دراسة: إجراء 929 جراحة 

حروق وتجميل في السلمانية
أكدت دراس��ة أجريت في مجمع الس��لمانية الطبي 
ال��ذي تع��د الثالث��ة عل��ى مس��توى المملك��ة في 
تخص��ص الجراح��ات التجميلي��ة والح��روق، والذي 
أعدت بالتعاون مع قس��م الجراحة وقسم األطفال، 
بأن ُتشكل جراحة الحروق والتجميل جزءًا كبيرًا من 
الجراحات العامة وأن إصاب��ات الحروق الناتجة عن 
التعرض للسوائل الساخنة هي النوع األكثر شيوعًا 
بالمجمع، وأشارت الدراسة إلى أن الجراحة التجميلية 
هي من التخصصات األكثر تنوعًا طبيًا، وذلك ألنها 
تتعامل مع مجموعة واس��عة من التش��وهات التي 
قد تصيب مختلف األجن��اس والفئات العمرية كما 

أنها قد تؤثر على مختلف أجزاء الجسم.
وكش��فت الدراس��ة الت��ي أش��رف عليه��ا فريق من 
األطباء بمجمع الس��لمانية الطب��ي والتي عنونت ب� 
»خصائص المرضى المؤهلين لدخول وحدة الحروق 
وجراحة التجميل / تجربة مقدمي الخدمات الثالثية 
ف��ي البحرين« أن إصاب��ات الحروق كانت المؤش��ر 
الرئيس للعمليات الجراحية، وبينت الدراسة أن من 
أصل 16492 حالة جراحية، 929 حالة تم إخضاعها 
لجراح��ة الح��روق والتجمي��ل بالمجم��ع أي بنس��بة 
»5.6٪«، كم��ا وج��دت الدراس��ة أن »50.7%« من 
المرضى كانوا من الذكور وبالتحديد فئة األطفال.

واس��تعرضت الدراس��ة خب��رة مجمع الس��لمانية 
الطب��ي ال��ذي يع��د متخصص��ًا ف��ي الجراح��ات 
التجميلي��ة والح��روق منذ إنش��اء وح��دة الحروق 

وجراح��ة التجميل في عام 1984 حتى يومنا هذا، 
وأكدت الدراس��ة على أن جاهزية الوحدة تضاهي 
وحدات العناية القصوى وتشمل تخصصات طبية 

مختلفة ومتعددة.
وأش��اد الدكتور أحمد محمد األنص��اري، الرئيس 
التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومي��ة، بالجه��ود 
البحثي��ة والعلمية ال��ذي بذلها الفري��ق الطبي، 
مؤك��دًا عل��ى أهمي��ة اس��تمرارية العم��ل ف��ي 
الدراس��ات به��دف االرتق��اء بالخدم��ات الطبي��ة 
وتوفير خدمات صحية ش��املة وذات جودة عالية، 
بما يرفع من مس��توى الرعاية الصحية للمرضى، 
مؤك��دًا أن األجهزة والمع��دات الطبية المتوفرة 
ف��ي المجمع ذات مس��توى ع��اٍل وإنن��ا دائمًا ما 
نتطلع في المستش��فيات الحكومي��ة إلى تطوير 
واس��تقطاب أحدث وأجود أن��واع األجهزة لتواكب 
جمي��ع العملي��ات النوعية. كما أع��رب عن فخره 
بالك��وادر الطبي��ة ذات كف��اءة عالي��ة من خالل 
المبادرات والمس��اعي المقدمة والمبذولة والتي 
تعكس م��دى اهتمامهم وحرصه��م على توفير 

أفضل الخدمات الصحية للجميع.
ش��ارك ف��ي البح��ث العلم��ي كال م��ن الدكت��ور 
محمد إبراهيم ش��هاب من قس��م جراحة الحروق 
والتجميل، والدكت��ورة لنا محمد صالح من وحدة 
األنف واألذن والحنجرة، والدكتور حسن الفرج من 

قسم األطفال.
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همسات

تجربتي مع كورونا
قدر اهلل أن أصاب بفيروس كورونا مؤخرًا، وهلل الحمد، 
فقد تماثلت للشفاء، وكانت األعراض ال تساوي شيئًا 
مقاب��ل األلم الذي يعان��ي منه من لم يتل��َق جرعتي 

اللقاح، والجرعة التنشيطية.
ولكن، بفض��ل هذه الوعكة الصحية، ش��اهدت ما لم 
أك��ن أتخيله من كمي��ة الرعاية الصحي��ة، واالهتمام 
ب��أدق تفاصي��ل المري��ض، والح��رص عل��ى راحت��ه 

وسالمته، مهما كلف األمر.

ش��اهدت الفخ��ر الذي يج��ب أن يفخر ب��ه كل بحريني 
بأن��ه جزء من فريق البحري��ن، تحت راية جاللة الملك 
المف��دى، وبقيادة س��مو ول��ي العهد رئي��س الوزراء، 

وبكل عامل في الصفوف األمامية.
كنت أنا آخر من يزور مركز العالج في مركز المعارض 
قب��ل تحويل خدمات��ه ألماك��ن أخرى، رأي��ت كيف أن 
مرك��زًا كام��اًل مفتوحًا للتأه��ب فق��ط، ينتظرون أي 
مري��ض لعالجه، وهناك أكثر م��ن 20 طبيبًا وممرضًا 

وفنيًا، يس��تقبلونك بابتس��امة، وبطيبة أهل البحرين 
المعهودة، يخففون عليك من ألم المرض، ويعطونك 

جرعة األمل، والصبر، وينسونك ما ألم بك.
تعاملت م��ع مركز االتصال 444، والمس��ت أخالقهم 
العالية، وقدرتهم عل��ى تهوين الوجع، وامتصاصهم 
لغض��ب المرض��ى، وس��عة صدرهم تجاه كل س��ؤال 
واستفس��ار، فضاًل عن المتابعة اليومية من الطواقم 
الطبية، سواء باالتصال المباشر أو من خالل التطبيق.
كل ما يمكن وصفه بأنها معاملة VVIP لكل مريض 
على اختالف شدة مرضه، وبالطبع دون تمييز على أي 

أساس طبقي أو عرقي أو طائفي.
أدركت اآلن، حجم االندهاش الذي أصاب مدير منظمة 
الصح��ة العالمي��ة خ��الل زيارته للبحري��ن، وكيف أنه 
ق��ارن الخدمات المقدمة هن��ا للمرضى، وحجم العمل 
والتنسيق والقرارات الصائبة، وهو ما يفوق دول أخرى 
كن��ا نراها نموذجًا ف��ي الرعاية، واكتش��فنا أننا نحن 

النموذج األمثل.

وم��ع انقضاء الجائح��ة قريبًا بإذن اهلل، س��تخلد هذه 
الصفحة في مسيرة البحرين المنيرة، صفحة.. سيروي 
التاري��خ أن البحرين قدمت ما ل��م تقدمه دول كبرى، 
عم��ل كل من على أرضها بجد، واتحدوا وقدموا كل ما 
يمكن تقديمه، فمنهم من خاطر بنفسه، ومنهم من 
جاد بماله، ومنهم من التزم بوعيه، فكانت سمفونية 

جميلة، ساهمت بتخطي الجائحة.
صفح��ة، س��تروي أيضًا كي��ف أن قي��ادة البحرين، لم 
تتواَن على تقديم مصلحة شعبها على كافة المصالح 
األخرى، ولم تفرق بينهم، واستطاعت أن تتخطى بها 

األمواج العاتية.
وهن��ا، اس��تحضرت الكلمات الس��امية لعاه��ل البالد 
المف��دى، خ��الل اس��تقباله أهال��ي البحري��ن، ب��أن 
البحرين وعلى مر األزمان استطاعت أن تتخطى كافة 
المصاعب بتالحم ش��عبها وتآزرهم ووعيهم، وهو ما 
أثبتته لنا الجائحة مجددًا، بأن الصفات الحميدة ألهل 

البحرين لم ولن تتغير، مهما طال الزمن.

كال ليست بيد قاسم
مش��كلة ذلك البعض الذي يعتبر نفس��ه »معارضة« أنه أقنع نفسه بأن 
تطورات غير عادية تحدث في المنطقة ومثالها انسحاب القوات األمريكية 
م��ن بعض الدول كأفغانس��تان من ش��أنها أن تحدث تغيي��رًا يصب في 
صالحه وأنه لهذا صار عليه أن يرفع الس��قف ويطالب بالمستحيل، فليس 

أفضل من هكذا وقت وظروف ليحصل على كل ما يريد!
مث��ل ه��ذا التفكير يوفر مث��ااًل جديدًا عل��ى أن ذلك البع��ض دخيل على 
السياس��ة وأنه دون القدرة على استغالل الفرص والتي مثالها العقوبات 
البديلة التي من ش��أنها أن تفتح بابًا مهم��ًا يفضي إلى حل العديد من 

الملفات العالقة.
في السياس��ة ال يوجد ثوابت يعتد به��ا، وكما حدث أو قد يحدث تطور أو 
تغير ما في ظرف ما فإن حدوث تطور وتغير آخر في ظرف يأتي بعد ذلك 

الظرف يمكن أن يعيد األمور إلى ما كانت عليه وربما إلى األسوأ.
الحقيقة التي ينبغي من ذلك البعض أن يدركها جيدًا هي أنه ال البيانات 
التي يتم إصدارها بس��خاء هذه األيام وال التحش��يد لتأييد شخص بعينه 
والقب��ول بكل ما يقوله ويفعله يمكن أن يوصله إل��ى النهاية المبتغاة. 
وبالتأكيد ال يمكن للتقارير غير الواقعية التي يتم إعدادها وترويجها عبر 
الفضائيات السوس��ة وال تلك التي تطرب رع��اة قناة »الجزيرة« القطرية 
وترقصهم يمك��ن أن توصله إلى تلك النهاي��ة. وبالطبع ال يوصله إليها 
أيض��ًا التحدث باس��م »الش��عب« فهو لي��س إال نفر مح��دود وال يحق له 
التحدث باس��م الش��عب الذي ذاق ما ذاق من تصرفات��ه ومن قلة خبرته 

في عالم السياسة.
أمران فقط يمكن أن يؤديا إلى تحقق كل ما يريده ذلك البعض وما يريده 
»الش��عب الذي يتحدث باس��مه«، األول هو العمل على استغالل الفرص 
المتاح��ة وتلك التي تتاح بين الحين والحي��ن ومثالها العقوبات البديلة 
الت��ي لفتت العال��م، والثاني هو االس��تفادة من الش��خصيات البحرينية 
المقبول��ة من مختل��ف األط��راف ذات العالقة ليتمكن م��ن التواصل مع 

الحكومة.

سبتمبر.. اليمن السعيد
تلقيت دعوة كريمة من السفارة اليمنية في مملكة البحرين لحضور االحتفال 
الذي أقامته الس��فارة بمناس��بة الذكرى ال�59 لثورة 26 س��بتمبر و58 لثورة 
14 أكتوب��ر، وهي أعياد وطني��ة للجمهورية اليمنية على م��دى عقود يحتفل 
بها اليمني��ون لالنتصار للجمهورية على النظام اإلمامي الكهنوتي العنصري 
ال��ذي نرى امتداده اليوم من خالل ميليش��يات الحوثي التي تتبع ذلك النظام 
بفك��ره وأخالقه فهم ذات الس��اللة التي تدين بالوالء إليران وتتبعه بش��كل 
أعمى عاثوا في اليمن فس��ادًا محاولين إعادته إلى الرجعية والطائفية، لكن 
اليمنيين أحرار وتاريخهم التليد ش��اهد على ذلك فالشك بأنهم لن يقبلوا أن 
يحكمه��م هؤالء الش��رذمة الذين جاءوا من كهوف م��ران فمهما طال الزمن 
ف��إن ه��ذا القطر العربي الذي يع��ود إليه أصل العرب س��يعود بإذن اهلل إلى 

مكانته الحضارية المشرقة الذي تتسق مع تاريخه المجيد.
لق��د كان��ت الكلمات والقصائ��د واللوحات الفني��ة في الحفل تش��حذ الهمم 
وفيها م��ن التفاؤل الكثير وإن كانت تمتزج بالحس��رة على الحال الذي وصل 
إلي��ه اليم��ن من وضع ال يخفى عل��ى الجميع منذ أكثر من س��بعة أعوام طال 
تفاصيل حياة اليمنيي��ن، لكن األمل موجود رغم المعاناة المريرة بأن اليمن 
الس��عيد سيعود س��عيدًا بس��واعد أبنائه األحرار الذين يسطرون بنضاالتهم 
أروع المالحم ويس��قون تراب وطنهم بدماء الش��هداء حتى النصر واس��تعادة 
اليمن من بين أيدي هذه الميليشيات الشيطانية ودحرها لتعود إلى جحورها 
في تل��ك الكهوف المظلمة في مران، فإخراج الحوثة ليس��ت خي��ارًا بل واجبًا 
ديني��ًا ووطنيًا بل وعروبيًا حتى يتخل��ص يمن العروبة والعزة من هذا الكيان 
الذي لم يضر اليمن فقط بل الجميع بتهديده الس��الم والتعايش الذي تنعم 

به المنطقة.
اليم��ن بموقع��ه االس��تراتيجي يعتب��ر البواب��ة الجنوبي��ة للخلي��ج وبالتالي 
فالمعرك��ة ضد الحوث��ي ومواجهته مصيري��ة حتى القضاء علي��ه ألنه خطر 
يحدق بالجميع، وهذا ما تحقق من خالل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة 
العربي��ة الس��عودية وبمش��اركة دولة اإلم��ارات العربية المتح��دة ومملكة 
البحرين، فاتف��اق الرياض يعتبر هو خارطة الطريق التي س��تعبر من خالله 
اليمن إلى بر األمان، فأمن دول الخليج هو من أمن اليمن وهذا ما تؤكد عليه 
دول مجلس التعاون بدعمها الثابت للحكومة الشرعية حتى تحقيق االنتصار 
الكامل، وهنا نؤكد ونذكر بالموقف الش��جاع م��ن قبل حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه الذي 
يؤكد مدى حرصه على عودة الش��رعية إلى اليم��ن وهذا ما كان واقعًا بقراره 
إرسال قوات لتكون بجانب قوات التحالف لحفظ ووحدة وتماسك شبه الجزيرة 
العربية من أن تسقط في يد اإليرانيين ومن يناصرهم من الحوثيين، فاليمن 

هو حجر الزاوية في منظومة األمن الخليجي.

همسة
كل الش��كر والتقدير لس��عادة س��فير الجمهورية اليمنية الدكتور علي حسن 
األحمدي وللملحق الثقافي األس��تاذ آدم س��يف على حسن االستقبال وحفاوة 
الترحي��ب لجميع الحاضرين المش��اركين في االحتفال بأعي��اد اليمن وذكرى 

ثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدة والراسخة في أذهان كل يمني وعربي.

لماذا ال تتحول الثقافة العربية إلى قوة ناعمة؟!
يجري الحديث عما بات يس��مى بالقوة الناعمة، في ظل انفتاح الحدود والس��موات 
أمام تدفق المعلومات والصور واألفكار، التي تعزز دور العوامل غير المادية للقوة، 
وفي مقدمتها اإلبداع الثقافي، والمبادالت الرمزية التي تؤثر في العقول والقلوب، 
بم��ا يحقق المصلح��ة الوطنية ألي دولة بوس��ائل ناعمة، من خ��الل قوى تتمركز 
ف��ي المجال الثقافي، مما يب��وء الثقافة، أهمية بالغة في اس��تراتيجيات وموازنات 
وأولوي��ات ال��دول المتقدمة والناهضة. والس��ؤال هنا: كيف هو وضعن��ا عربيًا في 
ه��ذا المجال؟ وهل الثقافة عندنا س��لطة فاعلة ومؤثرة في الس��ياقات االجتماعية 

والسياسية والتنموية الداخلية، فما بالك بإمكانات تأثيرها خارجيًا؟
ف��ي الواقع، فإن الثقاف��ة في بالد العرب، لم تبلغ أن تكون س��لطة معرفية ناعمة 
ومؤث��رة، ال ف��ي الداخل وال في الخ��ارج، ألنها تفتقر للمقوم��ات التي تمكنها من 
ذلك، بما فيها الرؤية والموارد. بل ويعوزها كل شيء تقريبًا - إذ يراد لها أن تكون 
فقي��رة معدمة في الغالب األعم- مم��ا جعل الكائن الثقافي في هذه األمة منبوذًا، 
ألن الجميع يخاف منه، ألنه ينش��غل بالبحث عن الحقيقة، وألن األغلب يعيش حالة 
من اإلثم الجماعي، فإنه يخاف من الوقوف، أمام هذا المصباح الكاشف، لذلك يتفق 

الجميع تقريبًا على خنقه وتهميشه، أو تدجينه لتقليص دوره في أحسن األحوال.
وبالرغم من أن المس��احات الثقافية العربية، تبقى هي األضيق، ومواردها المالية 
والبش��رية هي األقل، ف��ي الموازنات العام��ة للدول العربية، وكذل��ك منزلتها في 

البرامج االنتخابية للنواب الذين يمثلون الشعوب، فإن أول ما تتأزم األمور، فإن أول 
من يدفع الثمن في التقليص والتقشف وتأجيل المشاريع، هي الثقافة التي أصبحت 
كائنًا تتناوش��ه رم��اح المال واالس��تهالك والتهميش. وحتى الفض��اءات الثقافية 
القليل��ة التي تزين الحي��اة العربية كديكور ف��ي الغالب، فإنها أصبحت مش��وهة، 
منزوع��ة الوظيفة، تعيش في حالة م��ن الهالمية الرخوة بال عظام، وجس��دها بال 

قوام. وهذا شأن أغلب المشاريع الثقافية في الوطن العربي.
ولذل��ك، فقب��ل أن تصبح الثقافة ض��رورة وقوة ناعمة، فلن تنم��و لها عظام، ولن 
تتحول إلى مش��روع. وإذا ما أريد لها أن تكون ق��وة ناعمة ومؤثرة، يجب أن تكون 
هنالك قناع��ة بدور الثقافة الحيوي في حياة الش��عوب وال��دول، فتكون المبادرات 
والمش��روعات الثقافي��ة جزءًا منه��ا، فتتحول إلى ج��زء من رؤية ثقافي��ة وفكرية، 
تخدم التنمية واإلنس��ان والحرية، وفق قانون الفع��ل الثقافي، وتجلياته اإلبداعية 
واإلعالمي��ة والسياس��ية الت��ي تعكس الواقع الثقاف��ي، الذي هو لي��س إنتاج ذاته 

فحسب، بل هو إنتاج البنية االجتماعية -السياسية. 
إن القوة الثقافية، ليس��ت مجرد زينة للمعمار االجتماعي والسياسي للدول، بل هي 
ج��زء ال يتجزأ من الجهد الوطني، الس��تيعاب تطور قنوات التب��ادل الثقافي والفني 
والتقني بين الدول، فتشكل بعدًا أساسيًا في بناء القوة، وتحويل البلدان إلى نموذج 

يحتذى به.

قناة »الجزيرة«.. »بوطبيع ما يجوز عن طبعه«
م��رة أخ��رى، وال أعتقد أنها س��تكون األخي��رة، تطل 
علين��ا قناة الجزيرة القطري��ة وبتوجيهات من رعاتها 
ومموليه��ا، باس��تهداف مملك��ة البحري��ن من خالل 
ادع��اءات وفب��ركات تط��ال مل��ف حقوق اإلنس��ان في 
البحري��ن، وكأن��ي بس��كنة قصور الدوح��ة ال تغمض 
جفونه��م أو تس��تريح ضمائرهم إذا عرف��وا أن هناك 

انتهاكًا لحقوق مواطن أو مقيم في البحرين.
انش��غال قناة الجزيرة القطرية ومن خلفها بالبحرين، 
وتحدي��دًا بملف��ات حقوق اإلنس��ان، ال يمكنه��ا إقناع 
أصغر طفل، في المنامة أو الرفاع أو المحرق أو سترة، 
أنه��ا بدافع مهن��ي أو أخالقي أو حتى إنس��اني، أما إن 
كانت كذلك، وهي غير ذلك بالتأكيد، فأين القناة من 
ملف��ات الظلم والقه��ر واالضطه��اد والعنصرية التي 

تمارس بحق مواطنين قطريين؟
وبعيدًا عما قد يطول من حديث مما تس��عى الدوحة 
إلحداثه ف��ي البحرين من اس��تهداف لألمن والس��لم 
االجتماع��ي، ومحاوالته��ا التقليل من حج��م ونوعية 
اإلنجازات التي تتحقق كل يوم، والمكانة التي وصلت 

لها البحرين اقليميًا ودوليًا، خصوصًا في ملفات حقوق 
اإلنس��ان، فإنه ال مجال أصاًل لمقارنة الوضع الحقوقي 
واإلنساني في البحرين بما يحصل في قطر، والفيصل 
في ذلك التقارير الدولية الرزينة والموثوقة. أما لماذا 

اآلن؟
في األس��اس لم تغ��ب البحرين عن رادار االس��تهداف 
القط��ري، ممث��اًل بقناة الجزي��رة، عبر مئ��ات التقارير 
واألخب��ار المفبركة، كم��ا أوضح ذلك ف��ي إحصائيات 
موثق��ة، الوزير عل��ي الرميحي، في أكثر من مناس��بة، 
م��ا يعن��ي أن التوقيت لم��ا تبثه القناة م��ن فبركات 

وادعاءات سيكون مفتوحًا في أي وقت وألي مناسبة.
لك��ن من المه��م التنبيه بأن ما بثت��ه القناة الجزيرة 
مؤخرًا تزامن مع انعق��اد أعمال الدورة ال�48 لمجلس 
حق��وق اإلنس��ان في جني��ف، وما س��بقه م��ن ندوات 
أقيمت بدع��م وتمويل قطري واضح، وبالتنس��يق مع 
دول وجه��ات وأفراد يدورون في فل��ك الريال القطري 

ويأتمرون بأوامر من يمولهم في الدوحة.
كما تزامن بث البرنام��ج أيضًا مع ما ورد من ادعاءات 

ف��ي بيان��ات الدنم��ارك والنرويج أم��ام مجلس حقوق 
اإلنس��ان، حيث جاء الرد البحريني قويًا وملجمًا ومفندًا 
لكل تلك االدع��اءات، وداعيًا هذه الدول إلى أن »تولي 
االهتم��ام الالزم لمكافحة االنتهاكات الواقعة لحقوق 
وش��عوبها  تواجهه��ا مجتمعاته��ا  الت��ي  اإلنس��ان 
والمتمثل��ة ف��ي االنته��اكات الناتج��ة ع��ن مظاه��ر 
التعص��ب وك��ره األجان��ب والتمييز العرق��ي والديني 

واإلسالموفوبيا«.
وأخي��رًا نق��ول للمنقادين لرغبات وهلوس��ات الجزيرة 
القطري��ة ويطعن��ون ف��ي وطنه��م ويش��ككون ف��ي 
إنجازاته، لستم أعز وأقرب إلى قطر من أبنائها الذين 
يقبعون في الس��جون، فأنتم بالنسبة لها لستم أكثر 
من دمية تحركه��ا لمصالحها اليوم، وغدًا س��تنتهي 

اللعبة وستجدون أنفسكم بال أرض وال سقف. 

إضاءة
»من جعل نفس��ه س��بوس لعبت فيه الدياي«.. مثل 

بحريني.

بشأن زيادة »ضريبة القيمة المضافة«
التح��دي األكبر الذي تواجهه البحرين في الس��نوات األخيرة تمثل في الملف المالي 
واالقتص��ادي، وهذه مس��ألة ال يختل��ف عليها اثنان، بل يتف��ق الجميع على ضرورة 
تعافي الميزان االقتصادي بس��رعة بما يمكننا من الوصول بش��كل صحيح لمرحلة 
الت��وازن المالي، هذا التوازن الذي كان مقررًا تحقيق��ه في عام 2022 إال أن ظروف 
جائحة كورونا فرضت أن يتم تمديده إلى عام 2024 وضعًا في االعتبار ما تكبدته 
خزينة الدول��ة وصناديقها من مصروفات مليونية لمواجهة الجائحة والحفاظ على 
عديد من األمور من ضمنها اس��تمرار العملي��ة االقتصادية وضمان وظائف الناس 
واس��تمرارية صرف رواتبهم وغيرها، وهي عوامل شهدت متغيرات عديدة في كثير 

من دول العالم.
عموم��ًا، المس��ؤولية األكبر على عاتق الحكومة بالتأكي��د، إذ هي أمام تحد يتمثل 
في ضمان ديمومة األوضاع بش��كل عام، في مقابل ترقب مجتمعي لتحسين هذه 
األوضاع وزيادة المكتس��بات وهي مطالب مش��روعة وتمثل حقوق��ًا يقابلها التزام 

بالمسؤوليات وهو ما يشهد به التاريخ لشعب البحرين في وقفاته مع وطنه. 
تمديد فترة مش��روع الت��وازن المالي لعامين قادمين تم اعتم��اده، في حين يدور 
الحديث اآلن حول رفع ضريبة القيمة المضافة إلى الضعف لتصل إلى 10٪ باستثناء 
قراب��ة 94 س��لعة إضافة للخدمات الحكومية، وفي هذا األم��ر هناك آراء تطفو على 
الس��طح بش��كل يومي، ما بين رأي الحكوم��ة ومبررات توجهها له��ذا الخيار، وبين 
آراء الن��اس التي عبرت عن رفضه��ا وأن هناك البد من حلول بديلة يمكن تطبيقها 
بعيدًا عما سيؤثر على جيب المواطن ومعيشته باألخص المتقاعدين الذين وقفت 
زيادتهم الس��نوية، وما بين الضلع الثالث المتمثل بمجل��س النواب الذي عليه أن 
يتحرك بموجب أصوات الناخبين، وفي هذا الش��أن س��جل غالبية من النواب مواقف 
كالمية بش��أن القرار، وهو ما يعني أن هناك نقاش��ًا س��يحصل حين يعاود مجلس 

النواب االنعقاد وصواًل لموعد التطبيق في األول من 2022. 

ش��روحات الحكومة بينت بأن الوض��ع المالي في البحرين يس��توجب اتخاذ قرارات 
صعب��ة، وأن الخيارات المطروحة لضمان ديمومة عجلتي االقتصاد والمالي وصلت 
في أقصاها لخيار خفض الرواتب والعالوات وهي ما يعني تأثرًا جس��يمًا وكبيرًا يقع 
على المواطنين، في مقابل خيارات أخرى أقلها وطأة -بحس��ب الحكومة- هي زيادة 
ضريبة القيمة المضافة، وهو أمر يمنح المواطن الخيار فيما يش��تريه ويقتنيه، أي 
أنه يمل��ك مرونة تكييف مصروفاته بحس��ب احتياجاته وتقدي��م الضروريات على 
الكماليات عوضًا عن خفض مباش��ر في الرواتب والعالوات، وهذا الس��يناريو األخير 
حصل لألس��ف في بعض ال��دول منها الكبرى التي تأث��رت بالجائحة وقامت بإلغاء 
وظائ��ف ورفع ضرائب وغيرها من أمور بررتها بأنها ضرورة ال مناص منها وإال فإن 

االقتصاديات ستتعرض للضرر. 
كمواطنين بالتأكيد ال نريد المساس برواتبنا وعالواتنا والتقليل منها، في المقابل 
إن كان��ت الحكومة مضطرة التخاذ إجراء فإن تخفيف الضرر لحده األدنى أمر حتمي 
على اعتبار أنها استنزفت كل الخيارات، وهنا تبرز كثير من المقترحات التي طرحها 
الن��اس وكذلك بعض النواب كبدائل لزيادة إي��رادات الموازنة مثل فرض الضريبة 
على تحويالت العمال األجانب وكذلك على الشركات الكبيرة وعلى األثرياء، بموازاة 
عملي��ة تقليل المصروف��ات، وهذه كلها أف��كار نتوقع أن تطرح ف��ي النقاش الذي 
س��يدور بين الحكوم��ة والنواب، في حي��ن ال يعول كثير م��ن المواطنين على ثبات 

موقف النواب في عملية إيجاد خيارات بديلة، وليسأل النواب ناخبيهم لماذا!
هذا المش��هد متوقع أن يتسيد الساحة للش��هور الثالثة القادمة، وما بين الظروف 
وااللتزام��ات التي تدف��ع الحكومة التخاذ خطوات صعبة وبين ما س��يقدمه النواب 
كحلول مقترحة س��يكون المواطن منتظرًا لنتائج تكون مرضية له وال تفرض عليه 
مزيدًا من الضغوط والتقشف. في النهاية مصلحة البحرين كوطن والشعب كعماد 

لهذا الوطن هو أساس كل شيء.



جمعيات حقوقية تطالب بإطالق سراح المحامي هزاع المري
مــــحــــاكــــمــــة دون  مـــــــــن  ومـــــســـــتـــــمـــــر  ــي  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ تـ اعــــــتــــــقــــــالــــــه 

طــالــبــت كـــل مـــن جــمــعــيــة “مــعــا 
ــان” وجــمــعــيــة  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق اإلنـ
ــان”،  ــ ــسـ ــ ــوة لـــحـــقـــوق اإلنـ ــطــ “خــ
الــحــكــومــة الــقــطــريــة بــإطــاق 
بن علي  هــزاع  المحامي  ســراح 
ــري، الــــذي اعــتــقــل بــتــاريــخ  ــمـ الـ
ومـــا  ــاضـــي  ــمـ الـ أغـــســـطـــس   10
دون  مــن  مستمرا  اعتقاله  زال 
مــحــاكــمــة، إضـــافـــة لــلــعــديــد من 
ــمــواطــنــيــن الــقــطــريــيــن الـــذي  ال
القوانين  على  اعتراضهم  أبدوا 
واإلجراءات التي أصدرتها دولة 
االنتخابات  لتنظيم  أخيرا  قطر 
التي ستجرى  األولى  البرلمانية 

في أكتوبر المقبل في قطر.
الحقوقية  الجمعيات  وعــبــرت 
التعسفي  لاعتقال  إدانتها  عن 

لتشريعات  مخالفا  يأتي  الــذي 
اإلنسان  حقوق  ومــبــادئ  وقيم 
ــات دولـــة  ــزامــ ــ ــت ــ الـــدولـــيـــة، والل
بحماية  المعنية  الــدولــيــة  قطر 
وتعزيز حقوق اإلنسان وحماية 
الــمــحــامــيــن والــمــدافــعــيــن عن 
ــمــا أن  حـــقـــوق اإلنــــســــان، الســي
خلفية  عــلــى  يـــأتـــي  االعـــتـــقـــال 
لحقهم  ــمــواطــنــيــن  ال مــمــارســة 
وممارسة  والتعبير،  الـــرأي  فــي 
حقوقهم السياسية دون تمييز، 
العادلة  المشاركة  منها  والــتــي 
والـــمـــتـــســـاويـــة فــــي الـــحـــقـــوق 
السياسية، إضافة إلى الحق في 
حقوق  وهــي  السلمي،  التجمع 
أو  مصادرتها  يجوز  ال  مستقرة 
معاقبة ومساءلة األشخاص عن 

ممارستها السلمية لها.
كما عبرت الجمعيات الحقوقية 
ــى ســامــة  عـــن بـــالـــغ قــلــقــهــا عــل
ــمــري وبقية  ال الــمــحــامــي هـــزاع 
المعتقلين القطريين على خلفية 
ــهــامــات الــتــي وجــهــتــهــا لهم  االت
األجهزة األمنية القطرية، والتي 
والمتعلقة  بسببها  اعتقالهم  تم 
حقوقهم  بممارسة  بمطالبتهم 
فإنها  والسياسية،  الدستورية 
تـــطـــالـــب الـــســـلـــطـــات الــقــطــريــة 
تــأخــيــر،  دون  عــنــهــم  ــــاإلفــــراج  ب
ــتـــي وجــهــت  ــاء الــتــهــم الـ ــ ــغ ــ وإل
وتمكينهم  اعتقالهم  منذ  إليهم 
مــن حــريــتــهــم، وصــيــانــة جميع 
كفلتها  التي  اإلنسانية  حقوقهم 

لهم التشريعات الدولية.
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 المنامة - بنا

ــامــــج  ــ ــرن ــ يــــنــــاقــــش ب
“األمن” اإلذاعي الذي 
تعده وتقدمه اإلدارة 
ــام  ــ ــإعـ ــ الـــــعـــــامـــــة لـ
ــة األمــنــيــة  ــافـ ــقـ ــثـ والـ
بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
بــالــتــعــاون مــع إذاعـــة 
ــريـــن  ــبـــحـ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
ويــبــث عــلــى الــهــواء 

الموجة  على  ظهرا   1.30 الساعة  تمام  فــي  خميس  كــل  مباشرة 
FM102.3 موضوع قانون العدالة اإلصاحية لألطفال وحمايتهم 
مريم  ركــن  العقيد  البرنامج  يستضيف  حيث  المعاملة،  ســوء  من 

محمود البردولي رئيس مركز رعاية األحداث.
األمنية  والمحاور  الفقرات  من  عــدد  تقديم  البرنامج  يتخلل  كما 
الرائد  من  كل  األسبوع  هذا  حلقة  ويقدم  والتوعوية،  والتثقيفية 
جاسم عيد آدم، وشيخة الزياني، وفي اإلخراج المازم أول مروة 

حمد المعراج، ومساعد مازم ثاني عبدالرحمن البطي.

“األمن” اإلذاعي يناقش قانون 
العدالة اإلصالحية لألطفال

ضبط وافدة تقدم خدمات تجميلية بالجرم المشهود
البحريـــن فـــي  مرخصـــة  غيـــر  طبيـــة  مســـتلزمات  تســـتخدم 

ــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن  ــوطــن ــهــيــئــة ال كــشــفــت ال
تقوم  وافــدة  ضبط  عن  الصحية  والخدمات 
بممارسة مهنة الطب البشري من دون ترخيص 
لها من الهيئة، وذلك من خال قيامها بإجراء 
حقن وريدي يزعم استخدامه لتفتيح البشرة 
الــخــاص  مسكنها  فــي  تجميلية  كــتــدخــات 
فيه  وتقدم  الجنوبية،  المحافظة  في  الكائن 

خدمات صحية غير مرخص لها من الهيئة.
وأوضحت الهيئة أنه “وعلى الفور قام مأمورو 
التحريات  بعمل  بالهيئة  القضائي  الضبط 
ثم  المعلومات  صحة  أثبتت  والــتــي  الــازمــة 
للمباحث  العامة  اإلدارة  مع  بالتنسيق  قاموا 
ضبط  وتــم  الجنائية،  واألدلـــة  والتحقيقات 
ــم تــحــريــر  ــ ــمــشــهــود وت الــمــخــالــفــة بــالــجــرم ال
الــمــحــاضــر الـــازمـــة، كــمــا تـــم الــتــحــفــظ على 
األدوات  وتــحــريــز جــمــيــع  الــمــخــالــفــة ضــبــط 
الطبية،  والمستلزمات  الصيدالنية  والــمــواد 

باإلضافة إلى عدد من األدوية غير المرخصة 
المخالفات  فــي  والمستخدمة  البحرين  فــي 
المذكورة، كما تم التحفظ على المخالفة من 

والتحقيقات  للمباحث  العامة  اإلدارة  قبل 
واألدلــــــة الــجــنــائــيــة الســتــكــمــال اإلجــــــراءات 

القانونية الازمة لذلك”.

المنامة - بنا

األفريقية  الــعــربــيــة  المجموعة  حــثــت 
حقوقية  منظمات  و5  اإلنسان  لحقوق 
القطرية،  السلطات  وإقليمية،  دولــيــة 
وأمير قطر األمير تميم آل ثاني، على 
إطــاق ســراح سجناء الــرأي من قبيلة 
آل مرة في الباد وفي مقدمتهم هزاع 

المري.
وفي بيان نشرته المنظمات، أمس، قالت 
إنــه في وقــت سابق من هــذا األسبوع 
أصدرت منظمات مثل “هيومن رايتس 
ووتش” و ”العفو الدولية”، بيان تدينان 
بسبب  قطر  فــي  الـــرأي  سجناء  وضــع 
ــات مــجــلــس الـــشـــورى  ــتــخــاب ــانـــون ان قـ

وتعبران  الــفــاضــح،  التمييزي  القطري 
وذكــرت  بشأنهم.  المتزايد  القلق  عــن 
لحقوق  األفريقية  العربية  المجموعة 
الحقوقية  المنظمات  مع  أنها  اإلنسان 
وْقــف  على  قطر  أمــيــر  تحث  الخمس 
ــقــال  ــهــاك حــقــوق اإلنـــســـان واالعــت ــت ان
حقوق  عــن  المدافعين  بحق  الــجــائــرة 
اإلنـــســـان واإلعـــامـــيـــيـــن والــمــحــامــيــن 
والـــنـــشـــطـــاء فــــي قـــطـــر الــمــحــتــجــزيــن 
المشروعة  حقوقهم  مــمــارســة  لمجرد 
انتخابات  بقانون  بالتمييز  التنديد  في 

مجلس الشورى القطري.
واعــتــبــرت الــمــنــظــمــات الــمــوّقــعــة على 

الُملّحة  الــخــطــوة  أن  المشترك  الــبــيــان 
لتسليط  المناسب  الــوقــت  فــي  جــاءت 
الـــضـــوء عــلــى وضــــع حــقــوق اإلنــســان 
السلطات  ودعــوة  قطر،  في  المتدهور 
ــوري وغــيــر  ــ ــفـ ــ ــراج الـ ــ ــإفـ ــ الـــقـــطـــريـــة لـ
لمجرد  المعتقلين  جميع  عن  المشروط 
وقالت:  لحقوقهم.  السلمية  ممارستهم 
الــســلــطــات  تــكــّفــل  الـــوقـــت ألن  حــــان 
التعبير  حـــريـــة  فـــي  الـــحـــق  ــقــطــريــة  ال
السلمي،  والتجمع  الجمعيات  وتكوين 
وتــكــســر حــلــقــة اإلفـــــات مـــن الــعــقــاب 
لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  لمرتكبي 

اإلنسان.

منظمات حقوقية تدعو قطر إلطالق سراح المعتقل المحامي هزاع المري

ــار جـــهـــود مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ فـــي إطـ
أكــدت  وتــمــويــلــه،  ــاب  اإلرهــ لمكافحة 
التحريات  إدارة  أن  الداخلية  وزارة 
ــامـــت بـــإحـــالـــة عــــدد من  الـــمـــالـــيـــة، قـ
الرتباطهم  العامة؛  للنيابة  األشخاص 
أحد  مــع  مشبوهة  مالية  بتحويات 

األذرع التمويلية لحزب هللا اإلرهابي، 
والـــــذي تـــم تــصــنــيــفــه وإدراجـــــــه في 
قائمة اإلرهاب لدول مجلس التعاون 
مع  تزامنا   2016 عــام  منذ  الخليجي 
الكيان  لهذا  الدولي  المجتمع  تصنيف 

اإلرهابي.
المالية  التحريات  إدارة  وأوضــحــت 
البحث  أعمال  باشرت  قد  كانت  أنها 

ــتــعــاون مــع الــجــهــات  والــتــحــري، وبــال
المعلومات  إلى  استنادا  الصلة،  ذات 
من  عــدد  قيام  ومفادها  تلقتها،  التي 
األشخاص بأنشطة تجارية مشبوهة، 
إذن  اســتــصــدار  بعد  أنــه  إلــى  منوهة 
أعمالهم  بتعقب  الــعــامــة  النيابة  مــن 
الـــمـــالـــيـــة، أســـفـــرت الـــتـــحـــريـــات عن 
في  الــمــتــواجــدة  العناصر  أحــد  قــيــام 

“حــزب  بكيان  والمرتبطة  قطر  ــة  دول
ــابـــي، وتــمــثــل أحـــد أذرعـــه  هللا” اإلرهـ
التمويلية، بإجراء تحويات مشبوهة 
من  طائلة  مالية  بمبالغ  للمذكورين 

تلك الدولة.
وأكدت التحريات أن هذه التحويات 
الذين  األشــخــاص،  مــن  عــدد  تسلمها 
ــارات فـــي مملكة  ــقـ بــتــمــلــك عـ قـــامـــوا 

التمويه واالستفادة  بغرض  البحرين، 
من عوائد األمــوال ألغــراض التمويل 
التحفظ  تــم  أنــه  اإلرهــابــي، موضحة 
ــى هــــــذه الــــعــــقــــارات فــــي إطــــار  ــلـ عـ

اإلجراءات القانونية المتخذة.
في  البحرين  مملكة  جهود  أن  يذكر 
محاربة اإلرهاب وتمويله تجد تقديرا 

دوليا واسعا.

أكد عدد من النواب التعاون اإليجابي 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
فيما  الــوطــنــيــة  الــمــصــلــحــة  لتحقيق 
الحالي،  االقــتــصــادي  بالوضع  يتعلق 
وبــمــا يــحــقــق تــطــلــعــات الــمــواطــنــيــن 
ــدم  ــحــفــاظ عــلــى مــكــتــســبــاتــه وعـ ــال ب
المضافة،  القيمة  بــزيــادة  كاهله  ثقل 
تامة  ثقة  على  أنــهــم  على  مشددين 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  وقـــيـــادة  بحكمة 
الــــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
آل خليفة  بــن حــمــد  األمــيــر ســلــمــان 
في إدارة االقتصاد الوطني فهو من 
البرامج والمبادرات  العديد من  أنجز 
تطوير  فــي  ساهمت  التي  الوطنية، 
القطاعات الخدمية واالقتصادية بما 

بهدف  المالي  الــتــوازن  برنامج  فيها 
الــمــصــروفــات  بــيــن  الـــتـــوازن  تحقيق 
واإليــــــــــرادات الــحــكــومــيــة، وكــذلــك 
الوطنية  للجهود  الــنــاجــحــة  قــيــادتــه 
للجائحة،  للتصدي  البحرين  لفريق 
والـــتـــي يــمــثــل مــجــلــس الـــنـــواب بكل 
أعضائه مكونا رئيسي فيه ومن المهم 
الحرجة  االقتصادية  المرحلة  تجاوز 
التي تسببت بها جائحة كورونا على 
مملكة  فيها  بــمــا  الــعــالــمــي  الــمــســتــوى 
الجميع  تــعــاون  خــال  مــن  البحرين 
المبذولة  الوطنية  للجهود  ودعمهم 

لتحقيق الغاية من قبل كل الجهات.
بــيــن  الـــتـــعـــاون  أن  الــــنــــواب  وذكــــــر 
وقد  الحكومة،  ديــدن  هو  السلطتين 
تجاوب سموه مع ملفات عدة طرحها 

وهو  التشريعي  عملهم  أثناء  النواب 
قوانين  وإقــرار  تعديل  تجلى في  ما 
التنمية  وتشريعات تصب في صالح 
ــيــن،  ــمــواطــن الــمــســتــدامــة لــصــالــح ال
وقـــد اخــتــصــر بــتــوجــيــهــاتــه خــطــوات 
البت في مطالبات  واسعة من خال 
الــمــواطــنــيــن الــتــي طــرحــهــا األعــضــاء 
يؤكد  مما  االعتيادية  الجلسات  في 
الكبير من سموه على تلبية  الحرص 
احتياجات المواطنين وعدم التهاون 

في ذلك.
وشددوا على أن الحلول االقتصادية 
يــجــب أن تــســتــنــد عــلــى اجــتــمــاعــات 
مــشــتــركــة ومــراجــعــة كـــل الــجــوانــب 
المهمة، وعدم جعل قرار زيادة القيمة 
ــو ما  ــد، وهـ ــ الــمــضــافــة الــخــيــار األوحـ

للمواطنين،  بتمثيلهم  النواب  يتبناه 
المواطنين  رغــبــات  احــتــرام  وأهمية 
والــحــفــاظ  بمعيشتهم،  يتعلق  فيما 
على برامج الدعم االجتماعي المتفق 
ــحــكــومــة خــــال وضــع  عــلــيــهــا مـــع ال

برنامجها.
ــــواب، فــي بــيــان مــشــتــرك، إن  ــال ن وقـ
بــخــطــوات مهمة  قـــامـــت  ــحــكــومــة  ال
فـــي مـــواجـــهـــة اآلثــــــار االقــتــصــاديــة 
واالجتماعية والبيئية خال الجائحة، 
وذلك في ظل جهود تحقيق التنمية 
ملكية  توجيهات  ومنها  المستدامة، 
الجالة  صاحب  الباد  لعاهل  سامية 
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  حــمــد  الــمــلــك 
لمواجهة  الوطنية  الجهود  لتوحيد 
 - )كوفيد  كورونا  فيروس  انعكاسات 

19(، ومتابعًة ألوامر ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث 
واقتصادية  مالية  حزمة  إطــاق  تــم 
قيمتها  تــجــاوزت   2020 مـــارس  فــي 
ما  أي  ديــنــار،  مــلــيــار   4.5 اآلن  حــتــى 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  ثلث  يعادل 
مبادرات  وتم وضع  البحرين،  لمملكة 
الحزمة بناًء على ثاثة أهداف رئيسة 
من الناحية االقتصادية واالجتماعية، 
وهـــي الــمــحــافــظــة عــلــى الــمــواطــنــيــن 
العاملين في القطاع الخاص، وإسناد 
ــراد والــقــطــاعــات الــمــتــضــررة عبر  األفــ
ــة الــــازمــــة، ووضـــع  ــســيــول ــر ال ــوفــي ت
لاستفادة  األنسب  بالموقع  البحرين 

من التعافي االقتصادي.

واخــتــتــم الـــنـــواب بــيــانــهــم: “مـــن حق 
وفرص  بخدمات  المطالبة  المواطن 
أفضل لنماء الفرد والمجتمع، بما فيها 
األمور المعيشية، ومن واجبنا تحقيق 
الــتــعــاون والتنسيق  ذلــك مــن خــال 
ــاة الــوضــع  ــراعـ مـــع الــحــكــومــة، مـــع مـ
االقــتــصــادي ومــتــطــلــبــات االســتــقــرار 
المالي ومناقشة الحلول بجدية تامة 

وبتعاون مشترك.
)أحمد  من:  كل  البيان  على  وقع  وقد 
ــر، عــلــي إســـحـــاقـــي ، مــحــمــود  ــامـ ــعـ الـ
الـــبـــحـــرانـــي، عـــمـــار قــمــبــر، مــعــصــومــة 
عــبــدالــرحــيــم، فــاضــل الـــســـواد، محمد 
العباسي، عمار البناي، عيسى القاضي، 
هــشــام الــعــشــيــري، عــمــار آل عــبــاس، 

محمد بوحمود(.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

إحالة أشخاص للنيابة العامة الرتباطهم بتحويالت “مشبوهة” مع ذراع تمويلي لـ “حزب اهلل”

التعاون بين السلطتين مستمر... وندعم الجهود الوطنية المبذولة

ــغ مــــحــــولــــة مــــــن قــطــر ــ ــال ــ ــب ــ ــم ــ ــوا عـــــــقـــــــارات ب ــ ــك ــ ــل ــ ــم ــ ت

االقتصادي للملف  ــوزراء  ال رئيس  العهد  ولي  سمو  بــإدارة  نثق  مشترك:  بيان  في  نواب 
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