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 جمعيات حقوقية وسياسية تصدر مناشدات
لوقف أحكام اإلعدام إثر انتشار أنباء بقرب تنفيذها

§الوسط - محرر الشئون المحلية
البحرينية لحقوق االنسان وأربع  الجمعية  ] ناشدت 
والمنبر  وعد،  القومي،  التجمع  وهي  سياسية،  جمعيات 
التقدمي، والوحدوي، مساء أمس السبت )14 يناير/ كانون 
ثاني 2017( وقف تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من الشباب 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  أنباء  انتشار  بعد  وذلك 

اشارت الى قرب تنفيذها.
وقال بيان الجمعية البحرينية لحقوق االنسان »بتاريخ 

9 يناير 2017 أيدت محكمة التمييز بمملكة البحرين أحكام 
اإلعدام الصادرة بحق كل من علي عبدالشهيد السنكيس، 
وسامي ميرزا مشيمع، وعباس جميل طاهر محمد السميع 
إلى  أدى  الديه  منطقة  في  بتفجير  اتهامهم  خلفية  على 
 .)2014 آذار  مارس/   3( بتاريخ  أمن  رجال  ثالثة  مصرع 
وتخشى عوائل أولئك المحكومين من أن يصار إلى تنفيذ 
المحكومين  أقارب  استدعاء  بعد  وخصوصا  األحكام، 
أبنائهم خالل عطلة نهاية األسبوع وضمن موعد  لزيارة 

غير مخطط له للزيارة«.

)التجمع  سياسية  جمعيات  ثالث  أصدرت  جانبها،  من 
التقدمي( بياناً مشتركاً جاء  المنبر  القومي، جمعية وعد، 
فيه »منذ الصباح واألنباء المحزنة والمقلقة تتوالى حول 
قرب تنفيذ أحكام اإلعدام بحق عدد من المحكومين الشباب 
الجمعيات  العقوبة«. وناشدت  الذين صدرت بحقهم هذه 

الثالث وقف عقوبة اإلعدام.
الوطني  بالتجمع  السياسي  المكتب  أصــدر  كما 
الديمقراطي )الوحدوي( بيانا ناشد »إلغاء عقوبة اإلعدام  
ومشيمع  السميع  الثالثة  المواطنين  بحق  الصادرة 

والسنكيس«، وطالب »بالسير على خطى الدول التي ألغت 
العمل بعقوبة اإلعدام، والتي تشكل في مجموعها أكثر من 

ثلثي دول العالم«.
في  للشفافية  البحرينية  الجمعية  ناشدت  جهتها،  من 
بوقف  السامية  أوامره  إصدار  الملك  »جاللة  لها  بيان 

تنفيذ حكم اإلعدام«.
السامية  ألوامره  جاللته  »إصدار  أن  إلى  وأشارت 
سوف يكون لها أوسع األثر على أبناء شعبه وستساهم 

في تهدئة األوضاع«.

مصرع آسيوي صدمته سيارة 
على شارع الكويت بأم الحصم

§أم الحصم - محرر الشئون المحلية
] لقي آسيوي مصرعه مساء أمس  السبت )14 يناير/ كانون الثاني 
2017( إثر اصطدام مركبة بدراجته الهوائية على شارع الكويت بمنطقة 

أم الحصم.
صدمت  إذ  الشارع  بعبور  يهُِم  اآلسيوي  كان  عندما  الحادث  ووقع 
عن  ذلك  وأسفر  الهوائية،  دراجته  بحريني  مواطن  يقودها  سيارة 
للمرور  العامة  اإلدارة  وباشرت  لوفاته،  أدت  بليغة  بإصابات  إصابته 

تحقيقاتها حول ظروف ومالبسات وقوع الحادث.

سيناريو وفيات األطفال يتكرر... وفاة الطفل عبداهلل 
المغلق بعد تلقيه العالج بأحد المستشفيات الخاصة

§الدير - محمد الجدحفصي
البحرين،  في  األطفال  وفيات  سيناريو  تكرر   [
جاسم  عبداهلل  محمود  عبداهلل  الطفل  توفي  حيث 
المغلق فجر أمس السبت )١٤ يناير / كانون الثاني 
٢٠١٧( بعد تلقيه العالج بأحد المستشفيات الخاصة 

في البحرين.
وأشار والد الطفل إلى وجود تشخيص خاطئ، من 
ابنه الصحية، وذلك  الخاص لحالة  المستشفى  قبل 
بعد أن قام بنقله إليه إثر ارتفاع درجة حرارته، ما 
أدى إلى تدهور حالته الصحية قبل أن يتم نقله إلى 
مستشفى الملك حمد، حيث لفظ أنفاسه األخيرة هناك.
قبل  إنه  الطفل  والد  قال  األمر،  تفاصيل  وعن 
أسبوعين ذهب بطفله إلى أحد األطباء وذلك للتطعيم 
المعتاد لمن بلغ عمرهم سنة ونصف، وقام الطبيب 
بالتنويه إليهم بضرورة اعطائه المهدئ بحال ارتفعت 
درجة حرارته، وكذلك فعلوا معه كلما ارتفعت درجة 

حرارته بعد عودتهم إلى المنزل.
وتابع أنه بعد فترة ظهرت بقع على جسد ولده، 
األمر  بأن  اخبرهم  حيث  ذاته  الطبيب  راجع  لذلك 
طبيعي ويجب عليهم المواظبة في العالج معه حتى 
البقع،  وتختفي  تدريجي  بشكل  صحته  تتحسن 

العالج معه حتى تحسنت صحته،  بمتابعة  وقاموا 
واختفت البقع مع مرور بعض الوقت، إال أن درجة 
حرارة الطفل، بحسب والده، عادت إلى االرتفاع منذ 
المستشفيات  أحد  إلى  به  بالذهاب  قام  ولذلك  ايام 
حالته  بمتابعة  األطباء  احد  قام  وهناك  الخاصة 
بعض  وصرف  الحيوي  المضاد  وإعطائه  الصحية 

األدوية له.
وأضاف أنهم بعد العودة بطفله إلى المنزل تابعوا 
صحته،  تدهورت  ما  سرعان  أنه  غير  العالج،  معه 
ذاته  المستشفى  إلى  به  بالعودة  بسرعة  فقاموا 
حيث قام الطبيب نفسه بمحاولة إسعافه بعد تدهور 

صحته بشكل كبير.
وتابع الوالد أنه بعد فترة قام الطبيب باخبارهم 
وبعد  حمد،  الملك  مستشفى  إلى  نقله  بضرورة 
أن  غير  حياته  وانقاذ  إسعافه  األطباء  حاول  نقله 
بسبب  وصفهم،  بحسب  تنجح،  لم  المحاوالت  تلك 
جرثومة تمكنت من السيطرة على جسد الطفل وأدت 

إلى وفاته.
واكد والد الطفل أنه يجزم بأن التشخيص الخاطئ 
في  السبب  هو  الخاص  المستشفى  طبيب  قبل  من 
الرسمية  الجهات  مطالبا  ووفاته،  صحته  تدهور 

الطفل الفقيد عبداهلل المغلقبمحاسبة المقصرين، الذين تسببوا في وفاة ابنه.

الحيي  راشد  فضل  راشد  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقل   [
التعازي  تقبل  وخالد.  وعيسى  عادل  من:  ُكلٍّ  والد  النعيمي، 
في  وللنساء  النعيمي،  حمد  بن  عبدالعزيز  مجلس  في  للرجال 

منزل رقم 127 طريق 4702 مجمع 247 حالة السلطة.
 

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى عبداهلل محمد عبداهلل علي، شقيق   [
منزل  في  للنساء  التعازي  تقبل  عامًا.   46 ناهز  عمر  عن  غاية، 

المتوفى رقم 3128 طريق 842 مدينة حمد 1208.

 »إّنا لله وإّنا إليه راجعون«


