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االعتيادي  اجتماعه  في  الـــوزراء  مجلس  قــرر 
الملكي  السمو  صــاحــب  برئاسة  أمــس  األســبــوعــي 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر 
برئاسة  عمل  فريق  تشكيل  الــوزراء  مجلس  رئيس 
وزير الصناعة والتجارة والسياحة لدراسة ومتابعة 
تنفيذ توصيات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي 
االقــتــصــاديــة  اللجنة  اجــتــمــاعــات  خـــالل  عرضتها 
المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
والــغــرفــة، مــنــوهــا بــجــهــود الــغــرفــة ومــبــادراتــهــا في 

تطوير النشاط التجاري والتنمية الصناعية.
نوه  للتطعيمات  العالمي  األسبوع  وبمناسبة 
وما  للتطعيم  الوطنية  الحملة  بمسار  المجلس 
حققته من نتائج ضمن جهود التصدي لفيروس 

كورونا، وحث على أهمية المبادرة بأخذ التطعيم 
كــونــه إلـــى جــانــب االلـــتـــزام بــــاإلجــــراءات الــطــريــق 
األمـــثـــل لـــلـــوصـــول إلــــى الــتــعــافــي، مـــؤكـــدا أهــمــيــة 
التطعيمات في تحصين المجتمع وضمان صحة 

وسالمة أفراده.
مذكرة  على  اجتماعه  خالل  المجلس  ووافــق 
والتشريعية  القانونية  للشؤون  الــوزاريــة  اللجنة 
التعاون  إطـــار  توقيع  على  الموافقة  طلب  بــشــأن 
 (٢٠٢٠-٢٠٢٢) المستدامة  والتنمية  االستراتيجي 
لــألمــم  الــمــقــيــم  والــمــنــســق  الــخــارجــيــة  وزارة  بــيــن 
إلى  يهدف  الذي  البحرين،  مملكة  لدى  المتحدة 
تــطــويــر مـــســـارات الــتــعــاون بــيــن الــجــانــبــيــن لتكون 
وأهداف   (٢٠١٩-٢٠٢٢) الحكومة  لبرنامج  مواكبة 

الرؤية االقتصادية ٢٠٣٠، والتنمية المستدامة.
كـــمـــا وافــــــق الــمــجــلــس عـــلـــى مــــذكــــرة الــلــجــنــة 
والــتــوازن  واالقتصادية  المالية  للشؤون  الــوزاريــة 
الـــمـــالـــي بـــشـــأن مــســتــجــدات مـــشـــروع شــــرق ســتــرة 
في  لإلسراع  إجــراءات  من  تضمنته  وما  اإلسكاني 

وتيرة التنفيذ واإلنجاز.
وأعـــــرب مــجــلــس الـــــــوزراء عـــن أصــــدق تــعــازيــه 
لجمهورية مصر العربية الشقيقة رئيسا وحكومة 
وشــعــبــا فـــي ضــحــايــا حـــــادث الـــقـــطـــار بــمــحــافــظــة 
يتغمد  أن  وجــــل  عـــز  الــمــولــى  داعـــيـــا  الــقــلــيــوبــيــة، 
الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين 

بالشفاء العاجل.
(التفاصيل ص٣)
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سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  جائزة  أعلنت 
مشاركا   ٥٦٦ بلغ  الجائزة  في  المشاركين  عدد  أن  القرآنية  خليفة  آل 
 ٢٤ في  التصفيات  تبدأ  أن  على  المشاركة،  بــاب  إغــالق  بعد  ومشاركة 

أبريل الجاري.
وأوضحت الشيخة لمياء بنت محمد بن خليفة آل خليفة رئيسة 
جمعية النور للبر رئيسة اللجنة الدائمة للجائزة أن عدد المشاركين 
من   ٦٧ منهم  مشاركا،   ١٢٠ بلغ  كامال  الكريم  الــقــرآن  حفظ  فــرع  في 
مشاركا،   ١٢٨ بلغ  أجـــزاء  عشرة  حفظ  وفــرع  اإلنـــاث،  مــن  و٥٣  الــذكــور 
 ١٤٨ أجــزاء  ثالثة  حفظ  وفــرع  اإلنـــاث،  من  و٦٧  الــذكــور  من   ٦١ منهم 
الصوت  حسن  فرع  أما  اإلنــاث،  من  و٦٤  الذكور  من   ٨٦ منهم  مشاركا، 
والمحاكاة فبلغ مجموع المشاركين ١٧٠ مشاركا، منهم ٩٩ من الذكور 

و٧١ من اإلناث.
اهتمام  بــوضــوح  يعكس  الــجــائــزة  فــي  المشاركة  حجم  أن  وبينت 
وأنشطة  علوم  مــن  بــه  يرتبط  ومــا  الكريم  بالقرآن  البحرين  مملكة 

ومجاالت.
(التفاصيل ص٢)
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كتب وليد دياب:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل قانون 
احتياطي األجيال القادمة الذي ينص على أن يقتطع دوالر أمريكي 
واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره إلى خارج البحرين 
يزيد سعره على ٤٠ دوالرا وال يجاوز ٨٠ دوالرا، على أن يزداد المبلغ 
 ٨٠ على  الخام  النفط  برميل  سعر  زاد  إذا  دوالريــن  ليصبح  المقتطع 
ثالثة  ليصبح  المقتطع  المبلغ  ويــزداد  دوالرا،   ١٢٠ يجاوز  ولم  دوالرا 
لتكوين  دوالرا،   ١٢٠ على  الخام  النفط  برميل  سعر  زاد  إذا  دوالرات 

احتياطي خاص يسمى احتياطي األجيال القادمة.
بأموال  التصرف  أو  زيادته  أو  المقتطع  المبلغ  خفض  يجوز  وال 

االحتياطي لغير العمليات االستثمارية إال بقانون.
مشروع  مبررات إصدار  والرأي القانوني أن  التشريع  وأكدت هيئة 
دوالر  مليون   ٤٥٠ مبلغ  تغطية  في  سيسهم  كونه  في  تتمثل  القانون 
لدعم  القادمة  لألجيال  االحتياطي  حساب  من  استقطاعه  تم  الذي 
رقم  بقانون  المرسوم  على  بناء   ٢٠٢٠ لعام  للدولة  العامة  الميزانية 
احتياطي  حساب  أمــوال  من  جزء  في  التصرف  بشأن   ٢٠٢٠ لسنة   ٢٣
األجــيــال الــقــادمــة. كــمــا يعتبر هـــذا الــمــوضــوع إحـــدى الــنــقــاط التي 
االجتماعات  خالل  والتشريعية  التنفيذية  السلطتان  عليها  توافقت 
المشتركة التي تم من خاللها بحث مشروع قانون اعتماد الميزانية 

العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠٢١ و٢٠٢٢.
التعديل  أن  مذكرتها  في  القانوني  والــرأي  التشريع  هيئة  وذكرت 
الذي  الخام  النفط  مبيعات  من  االستقطاع  نسب  زيــادة  إلــى  يهدف 
األجيال  احتياطي  حساب  لصالح  البحرين  خــارج  إلى  تصديره  يتم 

القادمة، وذلك على النحو اآلتي:
 ٤٠ على  سعره  يزيد  خــام  نفط  برميل  لكل  واحــد  أمريكي  دوالر 
يزيد  خــام  نفط  برميل  لكل  ودوالران  دوالرا،   ٨٠ يتجاوز  وال  دوالرا 
أمريكية  دوالرات  وثالثة  دوالرا،   ١٢٠ يتجاوز  وال  دوالرا   ٨٠ على  سعره 
لكل برميل نفط خام يزيد سعره على ١٢٠ دوالرا، على أن يتم تنفيذ 
هذه الزيادة في االستقطاعات اعتبارا من أول السنة المالية التالية 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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أحالت الحكومة إلى مجلس النواب بصفة االستعجال مشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، الذي 
الخبراء  إلى  اللجوء  في  الدعوى  أطــراف  حق  على  الحفاظ  إلى  يهدف 
من دون حكم محكمة، فضال عن وضع معايير خاصة للخبراء تصدر من 
األعلى  المجلس  موافقة  بعد  واألوقــاف  اإلسالمية  والشؤون  العدل  وزير 
للقضاء، والحفاظ على مهنية الخبراء من خالل التوقيع على االستمارة 

المعتمدة من قبل الوزارة.
وذكــــرت هــيــئــة الــتــشــريــع والـــــرأي الــقــانــونــي أن الــتــعــديــل فــي تطوير 
الخبرة  مجال  فــي  الحاصل  التطور  مــع  تتماشى  بــصــورة  اإلثــبــات  نظام 
العدالة  على  والحفاظ  التقاضي  عملية  وتسريع  الفنية  واالســتــشــارات 
الــنــاجــزة واقــتــصــار قــانــون خــبــراء الــجــدول عــلــى أعــمــال الــخــبــرة ألمــنــاء 

التفليسة وأمين التصفية فقط.
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فـــي إعــــالن مــتــفــائــل قـــد يــكــون نــــــادرا، أكــــد مــديــر 
أن  أمــس  أدهــانــوم  تــيــدروس  العالمية  الصحة  منظمة 
باتت  أشهر  غضون  في  الجائحة  على  القضاء  أدوات 

متوافرة. 
هــذه  نــضــع  لــكــي  األدوات  «لــديــنــا  أدهـــانـــوم:  وقــــال 
الــجــائــحــة تــحــت الــســيــطــرة فـــي غــضــون أشــهــر إذا ما 
اســتــخــدمــنــاهــا بــشــكــل جـــدي وعـــــادل».وأوصـــــت لجنة 
اإلثنين  أمس  العالمية  الصحة  منظمة  في  الطوارئ 
بـــأال يــكــون إثـــبـــات الــتــطــعــيــم شــرطــا لــلــســفــر الـــدولـــي، 
جدال  تشهد  التي  القضية  هــذه  إزاء  موقفها  مــؤكــدة 

متناميا.
بعد  صــدر  بيان  فــي  المستقلون،  الــخــبــراء  وأشـــار 
األدلة  محدودية  إلى  الماضي،  الخميس  يوم  اجتماع 
يقلل  كوفيد-١٩  ضد  التطعيم  كان  إذا  ما  بخصوص 
المستمر  «التفاوت  وإلــى  الفيروس،  نقل  على  القدرة 

في توزيع اللقاحات في العالم».
طلب  أن  تــدرك  أن  الــدول  على  إن  اللجنة  وقالت 
إثبات التطعيم يعزز عدم المساواة في حرية التنقل.
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أن  والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  أكــدت 
للطهي  المسال  البترول  غاز  أسطوانة  أسعار 

المنزلي ثابتة ولم تتغير.
ونــشــرت الــهــيــئــة أمـــس تــوضــيــحــا لــمــا تم 
نــــشــــره فـــــي الـــصـــحـــافـــة وبـــــرامـــــج الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي بـــشـــأن تــعــديــل ســعــر بــيــع الــغــاز 
الــطــبــيــعــي، مــؤكــدة أنــهــا تــثــمــن عــالــيــا بــرامــج 
صاحب  برئاسة  الحكومة  وأنشطة  وسياسات 
آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
الـــــوزراء،  مــجــلــس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة 
جائحة  جــراء  االقتصادية  األعباء  لتخفيف 

كورونا العالمية لجميع الموطنين وأصحاب 
إقراره  تم  بما  مشيدة  والمصانع،  المؤسسات 
في مجلس الوزراء من تجميد رفع قيمة بيع 
العام  هذا  في  سنتا   ٢٥ بواقع  الطبيعي  الغاز 
واإلبقاء على قيمتها بواقع ٣٫٧٥ دوالرات إلى 
العام المقبل من شهر أبريل ٢٠٢٢، علما أنه 
تم إقرار رفع بيع قيمة الغاز الطبيعي بواقع 
٢٥ سنتا سنويا في شهر أبريل منذ عام ٢٠١٥.

الطبيعي  الــغــاز  أســعــار  أن  إلـــى  وأشـــــارت 
أسعار  هــي  الــــوزاري  الــقــرار  فــي  إليها  المشار 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــمــســتــخــدم فـــي الــمــنــشــآت 

الـــصـــنـــاعـــيـــة ومــــحــــطــــات تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء 
غاز  بــأســعــار  مرتبطة  غير  وأنــهــا  والــمــصــانــع، 
الطهي  في  يستخدم  الــذي  المسال  البترول 
المنزلي، إذ إن أسعار أسطوانات غاز البترول 
الــمــســال الــمــســتــخــدم فـــي الــبــيــوت ثــابــتــة لم 

تتغير.
الصغيرة  الــغــاز  أســطــوانــة  أن  وأوضــحــت 
ديــــنــــار،   ١٫١٢٠ بـــمـــبـــلـــغ  رطــــــال   ٢٠ بـــحـــجـــم 
الــمــتــوســطــة بــحــجــم ٤٠ رطــال  واألســـطـــوانـــة 
الــكــبــيــرة  واألســـطـــوانـــة  ديـــنـــار،   ٢٫٠٥ بــقــيــمــة 

بحجم ١٠٠ رطل بقيمة ٤٫٧٧٠ دنانير.

 أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير 
عبداهللا ناس دعم األسرة التجارية البحرينية لكل 
التوجيهات واإلجراءات التي أقرها صاحب السمو 
ولــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي 
الــعــهــد رئــيــس الــــــوزراء والـــتـــي تــصــب فـــي مجملها 
نحو حماية القطاع الخاص وتحفيز نموه وتعزيز 
مجدًدا  الــوطــنــي،  االقــتــصــاد  وتقوية  دعــم  فــي  دوره 
تقدير الغرفة ومجلس إدارتها لسموه على مواقفه 
الــداعــمــة والــمــســانــدة لــلــغــرفــة ولــلــقــطــاع الــخــاص، 
مؤكًدا أن ذلك سيبقى دائًما موضع اعتزاز األسرة 
الغرفة  وأن  الــبــحــريــن،  فــي  والــصــنــاعــيــة  الــتــجــاريــة 
التطور  عجلة  لــدعــم  إمــكــانــاتــهــا  كــل  تسخر  ســـوف 
التجاري واالقتصادي ومساندة كل الجهود الخيرة 

والـــخـــطـــوات الــمــبــاركــة الـــتـــي يــضــطــلــع بــهــا ســمــوه 
لمملكتنا  واالزدهـــار  التطور  من  المزيد  لتحقيق 

العزيزة.
فريق  بتشكيل  سموه  توجيهات  الغرفة  وثمنت 
والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة  وزيــر  برئاسة  عمل 
السنوي  المؤتمر  توصيات  تنفيذ  ومتابعة  لدراسة 
في  جـــاءت  الــتــي  بالغرفة،  الــدائــمــة  للجان  الــثــانــي 
إطــــار جــهــود الــغــرفــة لــمــعــالــجــة الــتــحــديــات الــتــي 
تواجه قطاعات األعمال وتمكينها من تجاوز اآلثار 
كورونا  فيروس  جائحة  خلفتها  التي  والتداعيات 
المواتية  الفرص  وإتاحة  الوطني،  االقتصاد  على 

أمامه للنمو واالزدهار. 
(التفاصيل ص٣)

¢``üjôM  AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQ  ó``¡©dG  »``dh  :á``aô¨dG  ¢``ù«FQ
…OÉ``°üàb’G  QGô``≤dG  ™``æ°U  »``a  á``cGô°ûdG  ≥``«ª©J  ≈``∏Y

| سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه اهللا.

أكد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
بعمق  اعــتــزازه  األعلى  القائد  المفدى  البالد  ملك  خليفة 
الــعــالقــات الــتــاريــخــيــة والــشــراكــة الــوثــيــقــة الــتــي تجمع بين 
المبنية  األمريكية،  المتحدة  والــواليــات  البحرين  مملكة 
منذ عقود طويلة على الثقة واالحترام والتنسيق المشترك 
كبلدين حليفين وشريكين، مشيدا بالتطور المستمر الذي 
العسكرية  الميادين  فــي  وخــاصــة  الثنائي  الــتــعــاون  يشهده 

والدفاعية بما يخدم األهداف والتطلعات المشتركة.
جاء ذلك خالل استقباله أمس الفريق بحري صمويل 
المركزية  بالقيادة  األمريكية  البحرية  الــقــوات  قائد  بابرو 
بمناسبة  جاللته  على  للسالم  الــخــامــس،  األســطــول  قــائــد 

انتهاء فترة عمله.
صمويل  بحري  الفريق  بذله  ما  على  جاللته  أثنى  كما 
بابرو خالل فترة عمله من جهود طيبة أسهمت في تطوير 
الجانب  في  سيما  وال  األمريكي  البحريني  التعاون  وتنمية 

العسكري والدفاعي.
بحري  الــفــريــق  بــه  يــقــوم  الـــذي  الكبير  لــلــدور  وتــقــديــرا 

قائد  المركزية  بالقيادة  البحرية  القوات  قائد  بابرو  صمويل 
المشتركة،  البحرية  الــقــوات  الخامس  األمــريــكــي  األســطــول 
مملكة  بين  المتميزة  والــتــعــاون  الــصــداقــة  عــالقــات  دعــم  فــي 
البحرين والواليات المتحدة األمريكية في جميع المجاالت، 
بمنح  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  تفضل  فقد 
الــفــريــق بــحــري صــمــويــل بــابــرو وســـام الــبــحــريــن مــن الــدرجــة 
جاللته  متمنيا  العظيمة،  وإسهاماته  لجهوده  تقديرا  األولى 

له التوفيق في مهامه القادمة.
من جهته، أعرب قائد القوات البحرية األمريكية بالقيادة 
المركزية قائد األسطول الخامس عن شكره وتقديره لجاللة 
الملك المفدى على منحه هذا الوسام، مثمنا جهود جاللته 
بين  الوطيد  والــتــعــاون  االستراتيجية  العالقات  ترسيخ  فــي 
الــبــحــريــن  لمملكة  الــحــيــوي  والـــــدور  الــصــديــقــيــن،  الــبــلــديــن 
االستقرار  تعزيز  إلى  الرامية  الجهود  دعم  في  مهم  كشريك 

والسالم في المنطقة.
(التفاصيل ص٢)

| سمير ناس.

| سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

.¢ùeÉîdG ∫ƒ£°SC’G óFÉ≤d øjôëÑdG ΩÉ°Sh íæªj ∂∏ªdG ádÓL |

٦:٠٤ اإلفطار

٣:٤٩ اإلمساك

»dõæªdG RÉ¨dG äÉ``fGƒ£°SCG QÉ©°SCG »a ô``««¨J ’

 º«©£à∏d á«æWƒdG á∏ªëdG èFÉàæH ó«°ûj AGQRƒdG ¢ù∏ée



3 العدد (١٥٧٣٣) - السنة السادسة واألربعون - الثالثاء ٨ رمضان ١٤٤٢هـ - ٢٠ أبريل ٢٠٢١م

األمــيــر  الــمــلــكــي  الــســمــو  صـــاحـــب  رأس 
ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـــــي الــعــهــد 
االعتيادي  االجتماع  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح 

أمس عن ُبعد.
 في مستهل الجلسة أكد مجلس الوزراء 
للتطعيمات  الــعــالــمــي  األســـبـــوع  بــمــنــاســبــة 
المجتمع  تحصين  فــي  التطعيمات  أهمية 
وضــــمــــان صـــحـــة وســــالمــــة أفـــــــــــراده، مــنــوهــا 
للتطعيم  الوطنية  الحملة  بمسار  المجلس 

وما حققته من نتائج ضمن جهود التصدي 
المبادرة  أهمية  على  وحث  كورونا،  لفيروس 
بــأخــذ الــتــطــعــيــم كــونــه إلـــى جــانــب االلـــتـــزام 
بـــاإلجـــراءات الــطــريــق األمــثــل لــلــوصــول إلى 

التعافي.
ثــم نـــوه الــمــجــلــس بــجــهــود غــرفــة تــجــارة 
وصــنــاعــة الــبــحــريــن ومــبــادراتــهــا فــي تطوير 
الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري والــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة، 
برئاسة  عمل  فــريــق  تشكيل  المجلس  وقـــرر 
لدراسة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزيــر 

ومتابعة تنفيذ توصيات غرفة تجارة وصناعة 
اجتماعات  خــالل  عرضتها  الــتــي  البحرين 
الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة الــمــشــتــركــة بــيــن وزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة والغرفة.
بعدها أعرب المجلس عن أصدق تعازيه 
رئيسًا  الشقيقة  العربية  مصر  لجمهورية 
القطار  حــادث  ضحايا  فــي  وشعبًا  وحــكــومــًة 
بمحافظة القليوبية، داعيا المولى عز وجل 
أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن 

على المصابين بالشفاء العاجل.

ثــــم نـــظـــر الــمــجــلــس فــــي الـــمـــوضـــوعـــات 
المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

 أوًال- الموافقة على المذكرات التالية:
- مــــذكــــرة الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة لــلــشــؤون 
الموافقة  طلب  بشأن  والتشريعية  القانونية 
عــلــى تــوقــيــع إطـــــار الـــتـــعـــاون االســتــراتــيــجــي 
والتنمية المستدامة (٢٠٢٠-٢٠٢٢) بين وزارة 
الخارجية والمنسق المقيم لألمم المتحدة 
الــى  يــهــدف  والــــذي  الــبــحــريــن،  مملكة  لـــدى 
تطوير مسارات التعاون بين الجانبين لتكون 

 (  ٢٠١٩-٢٠٢٢) الحكومة  لبرنامج  مــواكــبــة 
والتنمية   ،٢٠٣٠ االقتصادية  الرؤية  وأهداف 

المستدامة.
- مــــذكــــرة الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة لــلــشــؤون 
بشأن  المالي  والتوازن  واالقتصادية  المالية 
مستجدات مشروع شرق سترة اإلسكاني وما 
وتــيــرة  فــي  لـــإلســـراع  إجـــــراءات  مــن  تضمنته 

التنفيذ واإلنجاز.
- مــــذكــــرة الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة لــلــشــؤون 
الحكومة  ردود  بشأن  والتشريعية  القانونية 

اقـــتـــراحـــات  و٣  بــرغــبــة  اقـــتـــراحـــات   ١٠ عــلــى 
بقانون مقدمة من مجلس النواب.

الموضوعين  الــمــجــلــس  اســتــعــرض   ثم 
التاليين:

- مــــذكــــرة الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة لــلــشــؤون 
قانون  مــشــروع  حــول  والتشريعية  القانونية 

بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.
بشأن  والتعليم  التربية  وزيـــر  مــذكــرة   -
في  الــــــوزارة  عــمــل  ســيــر  عـــن  األول  الــتــقــريــر 

تنفيذ برنامج الحكومة (٢٠٢٢-٢٠١٩). 
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البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  ثمنت 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  توجيهات 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد 
رئيس الوزراء خالل ترؤس سموه االجتماع 
االعـــتـــيـــادي األســـبـــوعـــي لــمــجــلــس الــــــوزراء 
الذي عقد صباح أمس، بتشكيل فريق عمل 
والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزير  برئاسة 
المؤتمر  توصيات  تنفيذ  ومتابعة  لدراسة 
بالغرفة  الــدائــمــة  لــلــجــان  الــثــانــي  الــســنــوي 
والــــذي كـــان تــحــت عــنــوان: واقـــع االقــتــصــاد 
وقد  الجائحة،  بعد  ما  المتاحة  والــفــرص 
خالل  ومرئياته  المؤتمر  نتائج  عــرض  تم 
المشتركة  االقتصادية  اللجنة  اجتماعات 
والسياحة  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  بــيــن 
والـــغـــرفـــة، والـــتـــي جـــــاءت فـــي إطـــــار جــهــود  
تواجه  الــتــي  الــتــحــديــات  لمعالجة  الــغــرفــة 
قــطــاعــات األعـــمـــال وتــمــكــيــنــهــا مـــن تــجــاوز 
جائحة  خلقتها  الــتــي  والــتــداعــيــات  اآلثـــار 
فــيــروس كـــورونـــا عــلــى االقــتــصــاد الــوطــنــي، 
للنمو  أمـــامـــه  الــمــواتــيــة  الـــفـــرص  وإتـــاحـــة 

واالزدهار.
وبـــــــهـــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة أعـــــــــــرب رئــــيــــس 
الــغــرفــة ســمــيــر عـــبـــداهللا نـــاس عـــن خــالــص 

التجارية  واألســـرة  الغرفة  وتقدير  امتنان 
سموه  لــتــوجــيــهــات  بالمملكة  والــصــنــاعــيــة 
الــكــريــمــة الــتــي تــؤكــد حــرصــه حــفــظــه اهللا 
عـــلـــى تــعــمــيــق مــــبــــدأ الــــشــــراكــــة فــــي صــنــع 
الـــقـــرار االقـــتـــصـــادي، فــســمــوه كــمــا عــهــدنــاه 
حـــريـــص عــلــى مــصــالــح الـــقـــطـــاع الــخــاص 
وعـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الــمــكــتــســبــات الــتــي 
تــحــقــقــت لـــهـــذا الـــقـــطـــاع، وعـــلـــى مــتــابــعــة 
الــمــشــاكــل والــمــعــوقــات الــتــي تــواجــهــه من 
الغرفة  مــرئــيــات  بمتابعة  الــتــوجــيــه  خـــالل 
أفرزتها  التي  التداعيات  تجاوز  سبل  حيال 
الــــظــــروف الــمــســتــجــدة مــحــلــًيــا وعــالــمــًيــا، 
خالل اقل من أسبوع بعد انعقاد المؤتمر، 
الفرص  اقتناص  من  القطاع  هذا  وتمكين 
المتاحة ليقوم بدوره الرائد في قيادة ودفع 

عجلة التنمية المستدامة بالمملكة.
جميع  أن  نــــاس  ســمــيــر  الــســيــد  وأكـــــد 
تــــوصــــيــــات الــــغــــرفــــة هـــــي نـــتـــيـــجـــة دراســـــــة 
القطاعات  جميع  بين  مستفيض  ونــقــاش 
االقتصادية وبمشاركة الفتة من عدد كبير 
مـــن أصـــحـــاب األعـــمـــال فـــي جــلــســات عمل 
الــمــؤتــمــر الــســنــوي لــلــجــان الــدائــمــة والــتــي 
عقدت على مدى يومين، وهي في المحصلة 

قطاع  ومرئيات  نظر  وجهة  تمثل  النهائية 
األعـــمـــال الــبــحــريــنــي لــلــمــرحــلــة الــقــادمــة، 
مــشــيــدًا بــجــهــود وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
المرئيات  تلك  مع  التعاطي  في  والسياحة 
أن  وأضــاف  الـــوزراء.  مجلس  على  وعرضها 
وطاقاتها  جهودها  كل  تسخر  سوف  الغرفة 
مملكة  فـــي  األعـــمـــال  قــطــاعــات  لــمــســانــدة 
الــبــحــريــن، ومــســاعــدة شـــركـــات ومــؤســســات 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــلـــى الـــنـــمـــو وتــــجــــاوز 
المستجدة،  االقتصادية  الظروف  تداعيات 
السريعة  االستجابة  االعتزاز  ببالغ  مثمًنا 
لُدن  من  الشخصية  والمتابعة  والمباشرة 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب 
الغرفة،  وتوصيات  لمرئيات  الموقر  الوزراء 
حرص  من  سموه  يوليه  ما  على  يؤكد  مما 
أن  شأنه  من  ما  لكل  دقيقة  ومتابعة  كبير 

يساهم في تعافي االقتصاد الوطني.
كــمــا شــــدد عــلــى أن تــوجــيــهــات ســمــوه 
ســتــرســخ وتــفــعــل الــشــراكــة بــيــن الــحــكــومــة 
والقطاع الخاص مما سوف يكون له تبعات 
إيــجــابــيــة فــي مــســار الــعــمــل الــمــشــتــرك في 
يأتي  ذلـــك  وأن  الســيــمــا  الــمــقــبــلــة،  الــفــتــرة 
حجر  هــو  الــخــاص  القطاع  أن  منظور  مــن 

الـــزاويـــة فــي أي جــهــد تــنــمــوي واقــتــصــادي، 
وأن تحقيق األهداف والتطلعات المنشودة 
فـــي هـــذا الــمــجــال هـــو رهـــن بــنــجــاحــنــا في 
تحمل  على  قــادر  قــوي  خــاص  قطاع  إيجاد 

مسؤوليات المرحلة.
بتأكيد  تــصــريــحــه  نـــاس  ســمــيــر  وخــتــم 
دعــــم األســــــرة الــتــجــاريــة الــبــحــريــنــيــة لكل 
الـــتـــوجـــيـــهـــات واإلجـــــــــــــراءات الــــتــــي أقـــرهـــا 
ســمــو ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس الــــــــوزراء والــتــي 
الــقــطــاع  حــمــايــة  نــحــو  مجملها  فــي  تــصــب 
في  دوره  وتــعــزيــز  نــمــوه  وتــحــفــيــز  الـــخـــاص 
دعـــم وتــقــويــة االقــتــصــاد الــوطــنــي، مــجــدًدا 
تــقــديــر الــغــرفــة ومــجــلــس إدارتــــهــــا لــســمــوه 
للغرفة  والمساندة  الداعمة  مواقفه  على 
سيبقى  ذلك  أن  مؤكًدا  الخاص،  وللقطاع 
دوًمـــــــا مـــوضـــع اعــــتــــزاز األســـــــرة الــتــجــاريــة 
والصناعية في البحرين، وأن الغرفة سوف 
التطور  عجلة  لدعم  إمكاناتها  كل  تسخر 
التجاري واالقتصادي ومساندة كل الجهود 
يضطلع  التي  المباركة  والخطوات  الخيرة 
الــتــطــور  مـــن  الــمــزيــد  لتحقيق  ســمــوه  بــهــا 

واالزدهار لمملكتنا العزيزة.
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اســـتـــقـــبـــل قـــــداســـــة الـــبـــابـــا 
تــــــــــواضــــــــــروس الــــــثــــــانــــــي بــــابــــا 
الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية 
الــــمــــرقــــســــيــــة، أمـــــــس االثـــنـــيـــن 
الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢١، السيد 
هشام بن محمد الجودر سفير 
مملكة البحرين لدى جمهورية 
مصر العربية والمندوب الدائم 
لـــدى جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، 

بالمقر البابوي بالعباسية.
وخــــــــــــالل الـــــــلـــــــقـــــــاء، ثـــمـــن 
الـــبـــابـــا تـــــواضـــــروس الـــعـــالقـــات 
الـــمـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي تــجــمــع بــيــن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
مملكة  وموقف  العربية،  مصر 
الــــبــــحــــريــــن الــــــرائــــــد فـــــي دعــــم 
وتأييد أمن واستقرار جمهورية 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة، مـــشـــيـــًرا إلـــى 
الــبــلــديــن  بـــيـــن  الــــعــــالقــــات  أن 
الشقيقين والممتدة عبر عقود 

تــتــمــتــع بــخــصــوصــيــة شـــديـــدة 
والتنسيق  المثمر  التعاون  من 

المستمر.
وأشـــــــــــــاد قـــــــداســـــــة الــــبــــابــــا 
تواضروس بدور حضرة صاحب 
الــــجــــاللــــة الــــمــــلــــك حــــمــــد بــن 
مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى 
الـــبـــحـــريـــن، فـــي إرســــــاء دعــائــم 
الـــســـالم والــتــســامــح والــمــحــبــة 
والتقارب بين األديان، مؤكًدا أن 
نموذجًا  تقدم  البحرين  مملكة 
التسامح  قيم  إعــالء  في  فريدا 
والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي بــيــن كل 
األديــان واألجــنــاس، دون تمييز 
الــســفــيــر  أكــــد  وقــــد  تـــفـــرقـــة.  أو 
هـــــشـــــام بــــــن مـــحـــمـــد الـــــجـــــودر 
عـــمـــق الـــعـــالقـــات بـــيـــن مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
العربية، وأواصر الصداقة التي 
والكنيسة  المملكة  بين  تربط 

الــمــصــريــة فـــي ظـــل إعــــالء روح 
الــــتــــســــامــــح بــــيــــن الــمــســلــمــيــن 

بــالــدور  مشيدا  والمسيحيين، 
الــوطــنــي لــلــكــنــيــســة الــمــصــريــة 

نسيج  في  ومهم  فاعل  كعنصر 
الدولة المصرية.
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التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية رئيس 
السيد  الــعــمــل  ســـوق  تــنــظــيــم  هــيــئــة  إدارة  مــجــلــس 
جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، 
لتنظيم  بــويــنــت  مــيــد  شــركــة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
الــفــعــالــيــات ومــعــهــد ذا نـــايـــن، الــشــيــخــة نــــورة بنت 

خليفة آل خليفة.
خليفة  آل  نــورة  الشيخة  قدمت  اللقاء  وخــالل 
شــكــرهــا لــلــوزيــر عــلــى رعــايــتــه لــمــعــرض الــبــحــريــن 
الــذي  الــعــاشــر،  العمل  قبل  مــا  والتعليم  للتدريب 
العمل  وزارة  بــدعــم  مــشــيــدة  مـــؤخـــرًا،  تنظيمه  تــم 
الخاص  القطاع  لمبادرات  االجتماعية  والتنمية 
مؤكدة  عــمــل،  عــن  الباحثين  وتــوظــيــف  تــدريــب  فــي 

«ذا  ومعهد  الـــوزارة  بين  التفاهم  مذكرة  تمديد  ان 
في  يــأتــي  مجانية  تــدريــبــيــة  فـــرص  لتقديم  نــايــن» 
إطار حرص المعهد على تعزيز التعاون القائم بين 
الطرفين. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بتنظيم 
فعالية معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل 
الجهود  دعــم  مــؤكــدًا  الــعــاشــرة،  نسخته  فــي  العمل 
المبذولة التي تقوم بها مؤسسات التدريب الخاصة 
مهنيًا  وإعدادها  البشرية  الموارد  تنمية  مجال  في 
مسؤولية  يــعــد  ذلـــك  ان  إلـــى  الفــتــًا  الــعــمــل،  لــســوق 
مشتركة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة 
إدماجها  بهدف  مهنيًا  الوطنية  الكفاءات  إلدمــاج 

في مختلف مواقع اإلنتاج والتنمية.
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بــــوزارة  االتـــصـــال  إدارة  أعــلــنــت 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بــــدء الــمــرحــلــة 
الــــثــــانــــيــــة مــــــن عـــمـــلـــيـــة تــســجــيــل 
سيلتحقون  الـــذيـــن  الــمــســتــجــديــن 
لــلــعــام  االبــــتــــدائــــي  األول  بـــالـــصـــف 

مواليد  من  ٢٠٢١-٢٠٢٢م،  الدراسي 
أغسطس   ٣١ حتى  ٢٠١٥م  يناير   ١
يـــوم  مــــن  الــــفــــتــــرة  خــــــالل  ٢٠١٥م، 
الثالثاء الموافق ٢٠ أبريل الجاري، 
وذلــــــك عـــبـــر الــــرابــــط االلـــكـــتـــرونـــي 

الــــمــــوجــــود فــــي الـــمـــوقـــع الــرســمــي 
النــــســــتــــغــــرام الــــــــــــوزارة فـــــي الـــبـــايـــو 
عملية  بــأن  علًما   .  /http://bit.ly
الـــتـــســـجـــيـــل ســتــنــقــســم إلــــــى ثـــالث 
فـــتـــرات: الــفــتــرة األولــــــى: لــمــوالــيــد 
مارس  شهر  نهاية  حتى  يناير  شهر 
 ٢٢ إلــــى   ٢٠ مـــن  وســـتـــبـــدأ  ٢٠١٥م، 
أبـــريـــل الــــجــــاري. الــفــتــرة الــثــانــيــة: 
نهاية  حــتــى  أبـــريـــل  شــهــر  لــمــوالــيــد 
 ٢٧ من  وستبدأ  ٢٠١٥م،  يونيو  شهر 

إلى ٢٩ أبريل الجاري.
شهر  لمواليد  الثالثة:  الفترة 
يــولــيــو حــتــى نــهــايــة شــهــر أغسطس 
مايو   ٧ إلــى   ٤ مــن  وستبدأ  ٢٠١٥م، 
األطفال  أمور  أولياء  فعلى  القادم. 
الـــــذي ســجــلــوا مـــن خــــالل الـــرابـــط 
متابعة الرسائل النصية sms التي 
وذلــك  هواتفهم،  على  ترسل  ســوف 
الوثائق  وإرســـال  إدخـــال  فــي  للبدء 
الـــمـــطـــلـــوبـــة، وهــــــي شــــهــــادة مــيــالد 
للطفل  الــذكــيــة  الــبــطــاقــة  الــطــفــل، 
وولي أمره (سارية المفعول)، جواز 
(ســاري  أمـــره  وولـــي  للطفل  السفر 
الـــمـــفـــعـــول)، نــســخــة مــــن اإلقـــامـــة 
أمره  وولي  للطفل  المفعول  سارية 

(لغير البحرينيين).
يمكن  االستفسار،  من  ولمزيد 

االتصال على الهواتف التالية:
أو   ١٧٨٧٣٢٤٥ أو   ١٧٨٧٣٠٢٧

١٧٨٧٣٠٢١ أو ١٧٨٩٦٠٦٥
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أكـــــــدت الـــمـــنـــظـــمـــة الــعــالــمــيــة 
الـــطـــقـــس  أن  الــــجــــويــــة  لــــــألرصــــــاد 
الـــمـــتـــطـــرف وجـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد-١٩ 
عصفا معًا بماليين األشخاص في 
التباطؤ  أن  إلــى  الفــتــة   ،٢٠٢٠ عــام 
بالجائحة  الــمــرتــبــط  االقــتــصــادي 
المناخ  تغّير  عوامل  كبح  عن  عجز 
وتسارع آثاره.. جاء ذلك في أحدث 
العالمية  المنظمة  أعــدتــه  تــقــريــر 
لألرصاد الجوية وشبكة واسعة من 

الشركاء.
عـــبـــدالـــغـــنـــي  هــــشــــام  د.  وقــــــــال 
الـــمـــمـــثـــل اإلقــــلــــيــــمــــي لــلــمــنــظــمــة 
العالمية لألرصاد الجوية للمنطقة 
التقرير  إن  البحرين  فــي  العربية 
يوثق حالة المناخ العالمي في عام 
المناخي،  الــنــظــام  مــؤشــرات   ٢٠٢٠
بما فيها تركيزات غازات االحتباس 
الحراري، وزيادة درجات الحرارة في 
مستوى  وارتفاع  والمحيطات،  البر 
ســـطـــح الــــبــــحــــر، وذوبــــــــــان الــجــلــيــد 
وتراجع األنهار الجليدية، والطقس 
المتطرف، ويبرز اآلثار على التنمية 
والهجرة  االقتصادية،  االجتماعية 
والنظم  الغذائي،  واألمــن  والــنــزوح، 

اإليكولوجية البرية والبحرية.
أن  ذكــر  التقرير  أن  إلــى  ولفت 
عام ٢٠٢٠ كان من أحر ثالثة أعوام 
الرغم  على  على اإلطــالق،  مسجلة 
مـــن الــتــأثــيــر الـــتـــبـــريـــدي لــظــاهــرة 
الـــنـــيـــنـــيـــا، حـــيـــث بـــلـــغ الـــمـــتـــوســـط 
العالمي لدرجات الحرارة نحو ١٫٢ 
درجــــة مــئــويــة فــــوق مــســتــوى عصر 
-١٨٥٠) الصناعية  الــثــورة  قبل  مــا 
الست  الــســنــوات  كــانــت  كما   ،(١٩٠٠
الـــســـنـــوات  أحــــــر   ٢٠١٥ عــــــام  مـــنـــذ 
ـــلـــة عـــلـــى اإلطــــــــالق، وكــــان  الـــمـــســـجَّ
إلى   ٢٠١١ عــام  مــن  الممتد  العقد 
على  ــل  مــســجَّ عــقــد  أحـــر   ٢٠٢٠ عـــام 

اإلطالق.
للمنظمة  الــعــام  األمــيــن  وقـــال 
الـــعـــالـــمـــيـــة الـــبـــروفـــيـــســـور بــيــتــيــري 
المناخية  المؤشرات  كل  إن  تاالس، 
اآلثـــار  عــن  والــمــعــلــومــات  الرئيسية 
الـــــــواردة فـــي هــــذا الــتــقــريــر تسلط 
الــــضــــوء عـــلـــى الـــتـــغـــيـــر الــمــســتــمــر 
وغـــيـــر الــمــنــقــطــع لــلــمــنــاخ، وتـــزايـــد 
واشتداد  المتطرفة  الظواهر  وقــوع 
واألضرار  الخسائر  وتفاقم  حدتها، 
الـــجـــســـيـــمـــة الــــتــــي تـــضـــر بـــالـــنـــاس 
والــــمــــجــــتــــمــــعــــات واالقــــــتــــــصــــــادات، 
للمناخ  السلبي  االتجاه  وسيستمر 
بغض  المقبلة  الــعــقــود  مــدى  على 
التخفيف  فــي  نجاحنا  عــن  النظر 
من حدة تغير المناخ. ولذلك، فمن 
المهم االستثمار في التكيف. ومن 

أقــــوى طـــرائـــق الــتــكــيــف االســتــثــمــار 
في خدمات اإلنذار المبكر وشبكات 
بــلــدان  تشهد  إذ  الــطــقــس.  مــراقــبــة 
عــدة مــن أقــل الــبــلــدان نــمــوًا ثغرات 
الخاصة  الــرصــد  أنظمة  فــي  كبيرة 
بــهــا، وتــفــتــقــر إلـــى أحــــدث خــدمــات 

الطقس والمناخ والماء.
ويــوضــح الــتــقــريــر كــيــف يشكل 
تحقيق  عــلــى  خــطــرًا  الــمــنــاخ  تغير 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــمـــســـتـــدامـــة عــــن طـــريـــق ســلــســلــة 
المترابطة.  الظواهر  من  متتالية 
تــؤدي  أن  الــظــواهــر  لتلك  يمكن  إذ 
إلــــى تــعــزيــز أو تــفــاقــم أوجـــــه عــدم 
الــــمــــســــاواة الـــقـــائـــمـــة. وفــــضــــًال عــن 
ذلك، يوجد احتمال لظهور حلقات 
تأثير متبادل مستمرة تهدد بإدامة 

الحلقة المفرغة لتغير المناخ.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلـــى اســتــمــرار 
تــــــركــــــيــــــزات غــــــــــــــازات االحـــــتـــــبـــــاس 
الــــحــــراري الــرئــيــســيــة فـــي الـــزيـــادة 
حــيــث  و٢٠٢٠،   ٢٠١٩ ــــي  عــــاَم فــــي 
للكسور  العالمي  المتوسط  تجاوز 
الجزيئية لغاز ثاني أكسيد الكربون 
اتبع  وإذا  المليون،  فــي  أجـــزاء   ٤١٠
تركيز ثاني أكسيد الكربون التوجه 
نفسه، فسيبلغ أو يتجاوز ٤١٤ جزءًا 
ووفقًا   .٢٠٢١ عــام  فــي  المليون  فــي 
للبيئة،  الــمــتــحــدة  األمـــم  لــبــرنــامــج 
إلـــى  االقــــتــــصــــادي  الـــتـــبـــاطـــؤ  أدى 
غــازات  انبعاثات  فــي  مؤقت  خفض 
يكن  لم  ولكن  الحراري،  االحتباس 
تركيزات  في  ملحوظ  تأثير  أي  له 

الغالف الجوي.
الــمــحــيــطــات  أن  عــــن  وكــــشــــف 
تــمــتــص نـــحـــو ٢٣ فــــي الـــمـــائـــة مــن 
االنــــبــــعــــاثــــات الـــســـنـــويـــة الــبــشــريــة 
في  الكربون  أكسيد  لثاني  المنشأ 
الــغــالف الـــجـــوي، مــمــا يــســاعــد في 
التخفيف من آثار تغير المناخ. ومع 
ذلك، يتفاعل ثاني أكسيد الكربون 
مع مياه البحر، مما يقلل من درجة 

الـــحـــمـــوضـــة ويـــــــؤدي إلـــــى تــحــمــض 
قدرة  من  ذلك  فيقلل  المحيطات. 
ثاني  امــتــصــاص  عــلــى  المحيطات 
أكسيد الكربون من الغالف الجوي. 
الــدولــيــة  الــيــونــســكــو  للجنة  ووفـــقـــًا 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــعـــلـــوم الــمــحــيــطــات، 
اســـــتـــــمـــــر تــــحــــمــــض الـــمـــحـــيـــطـــات 
فــيــهــا، مما  األكــســجــيــن  وتـــنـــاقـــص 
والحياة  اإليكولوجية  بالنظم  أضر 

البحرية ومصائد األسماك.
وتـــمـــتـــص الـــمـــحـــيـــطـــات أيـــضـــًا 
أكثر من ٩٠ في المائة من الحرارة 
الـــــزائـــــدة الـــنـــاتـــجـــة عــــن األنــشــطــة 
أعلى   ٢٠١٩ عـــام  وشــهــد  الــبــشــريــة. 
محتوى حرارة في المحيطات على 
يستمر  أن  المرجح  ومــن  اإلطــالق، 
ووفقًا   .٢٠٢٠ عــام  فــي  التوجه  هــذا 
لمرفق كوبرنيكوس البحري التابع 
لالتحاد األوروبي، كان معدل ارتفاع 
مدى  على  المحيطات  حرارة  درجة 
العقد الماضي أعلى من المتوسط 
الـــطـــويـــل األجــــــل، مــمــا يــشــيــر إلــى 
استمرار امتصاص الحرارة الناتجة 

عن غازات االحتباس الحراري.
وشهدت أكثر من ٨٠ في المائة 
مــــن مـــســـاحـــة الــمــحــيــطــات مــوجــة 
حــــرارة بــحــريــة واحــــدة عــلــى األقـــل. 
وكــــانــــت نــســبــة الـــمـــحـــيـــطـــات الــتــي 
شهدت موجات حرارة بحرية «قوية» 
تلك  مـــن  أعـــلـــى  الـــمـــائـــة)  فـــي   ٤٥)
بحرية  حــرارة  موجات  شهدت  التي 

«معتدلة» (٢٨ في المائة).
العالمي  المتوسط  ارتفع  وقد 

لــمــســتــوى ســطــح الــبــحــر فــي سجل 
(منذ  االرتــفــاع  بمقياس  القياسات 
ارتفاعًا  مؤخرًا  وشهد   .(١٩٩٣ عــام 
جزئيًا  ذلــك  ويــرجــع  أعــلــى،  بمعدل 
إلى زيادة ذوبان الصفائح الجليدية 
فـــي غــريــنــالنــد وأنــتــاركــتــيــكــا. ومــن 
االنـــخـــفـــاض  يــــكــــون  أن  الــــمــــرجــــح 
الـــطـــفـــيـــف فــــي مـــتـــوســـط مــســتــوى 
صيف  في  العالم  في  البحر  سطح 
أحـــوال  بتغير  مــرتــبــطــًا   ٢٠٢٠ عـــام 
استمر  عام،  وبوجه  النينيا.  ظاهرة 
مـــتـــوســـط مـــســـتـــوى ســـطـــح الــبــحــر 

العالمي في الزيادة في عام ٢٠٢٠.

 آثار جائحة كوفيد19-
وفــــــــقــــــــًا لــــــالتــــــحــــــاد الـــــــدولـــــــي 
لــــجــــمــــعــــيــــات الــــصــــلــــيــــب األحـــــمـــــر 
والـــهـــالل األحـــمـــر، تــضــرر أكــثــر من 
الـــــكـــــوارث  مـــــن  نـــســـمـــة  مـــلـــيـــون   ٥٠
الــمــرتــبــطــة بــالــمــنــاخ (الــفــيــضــانــات 
والــجــفــاف والــعــواصــف) فــضــًال عن 
 ،٢٠٢٠ عــام  فــي  كــوفــيــد-١٩  جائحة 
إلى  أيضًا  كوفيد-١٩  جائحة  وأدت 
تفاقم حاالت انعدام األمن الغذائي 
وأضافت طبقة أخرى من المخاطر 
إلــــى عــمــلــيــات اإلجــــــالء واإلنـــعـــاش 
واإلغــــــاثــــــة الـــمـــتـــصـــلـــة بـــالـــظـــواهـــر 

الشديدة التأثير.

انعدام األمن الغذائي
أدت  الــتــراجــع،  مــن  عقود  بعد   
الــصــراعــات والــتــبــاطــؤ االقــتــصــادي 
وظواهر  المناخ  تقلبية  عــن  فضًال 

الـــطـــقـــس الــمــتــطــرفــة إلـــــى تــفــاقــم 
منذ  الغذائي  األمــن  انعدام  حــاالت 
مليون   ٦٩٠ نحو  وعاني   ،٢٠١٤ عام 
شخص، أي ٩ في المائة من سكان 
وعانى  التغذية،  نقص  من  العالم، 
زهاء  أي  شخص،  مليون   ٧٥٠ نحو 
حادة  مستويات  من  المائة،  في   ١٠
عام  في  الغذائي  األمــن  انعدام  من 
و٢٠١٨،   ٢٠٠٨ عــاَمــي  وبــيــن   .٢٠١٩
كــلــفــت آثــــــار الـــــكـــــوارث الــقــطــاعــات 
الـــزراعـــيـــة فـــي اقـــتـــصـــادات الــبــلــدان 
النامية أكثر من ١٠٨ مليارات دوالر 
من المحاصيل والماشية المفقودة 
أو التالفة. ووفقًا لمنظمة األغذية 
(الــفــاو)  المتحدة  لألمم  والــزراعــة 
وبــــــرنــــــامــــــج األغــــــــذيــــــــة الــــعــــالــــمــــي 
األشــــخــــاص  عـــــدد  زاد   ،(WFP)
المصنفين على أنهم يعانون أزمات 
وحاالت طوارئ ومجاعات إلى نحو 

١٣٥ مليون شخص في ٥٥ بلدًا.
كوفيد- جائحة  آثار  شلت  وقد 

مما  الغذائية،  والنظم  الــزراعــة   ١٩
أضـــــر بـــمـــســـارات الــتــنــمــيــة والــنــمــو 
 ،٢٠٢٠ عـــــــام  وفـــــــي  االقــــــتــــــصــــــادي. 
بالعرض  مباشرًة  الجائحة  أضــرت 
والـــطـــلـــب الــغــذائــيــيــن، مـــع حـــدوث 
اضـــطـــرابـــات فـــي ســـالســـل اإلمـــــداد 
الــمــحــلــيــة والـــوطـــنـــيـــة والــعــالــمــيــة، 
الحصول  عــلــى  بــالــقــدرة  مــمــا أخـــل 
والموارد  الزراعية  المحاصيل  على 
على  للحفاظ  الــالزمــة  والخدمات 
األمن  وضمان  الزراعية  اإلنتاجية 
األغذية  لمنظمة  ووفــقــًا  الغذائي. 

(الفاو)،  المتحدة  لألمم  والــزراعــة 
ظــهــرت تــحــديــات كــبــيــرة أمـــام إدارة 
انــعــدام األمـــن الــغــذائــي فــي جميع 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم نـــتـــيـــجـــة لــلــقــيــود 
الـــمـــفـــروضـــة عــلــى الـــحـــركـــة والــتــي 
المتصلة  الــكــوارث  بسبب  تفاقمت 

بالمناخ.

الفرص املتاحة 

لتعزيز العمل املناخي
الدولي،  النقد  لصندوق  وفقًا 
فإن الركود العالمي الحالي الناجم 
عن جائحة كوفيد-١٩ قد يجعل من 
الــصــعــب وضـــع الــســيــاســات الــالزمــة 
الــمــنــاخ،  تغير  آثـــار  مــن  للتخفيف 
ولــكــنــه يــتــيــح أيـــضـــًا فـــرصـــًا لــوضــع 
االقتصاد على مسار أكثر اخضرارًا 
من أجل تعزيز االستثمار في البنى 
والقادرة  الخضراء  العامة  التحتية 
الناتج  دعم  ثم  ومن  الصمود،  على 
خالل  والعمالة  اإلجمالي  المحلي 

مرحلة اإلنعاش.
ويـــمـــكـــن لـــســـيـــاســـات الــتــكــيــف 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــعــزيــز الـــقـــدرة على 
الــتــكــيــف مــــع تــغــيــر الـــمـــنـــاخ، مــثــل 
االســـتـــثـــمـــار فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
األساسية المقاومة للكوارث ونظم 
المخاطر  وتقاسم  المبكر،  اإلنــذار 
من خالل األسواق المالية، وتطوير 
شــبــكــات الــســالمــة االجــتــمــاعــيــة، أن 
المتصلة  الــصــدمــات  أثــر  مــن  تحد 
على  االقــتــصــاد  وتــســاعــد  بالطقس 

التعافي بشكل أسرع.
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سنوات   ١٠ السجن  عقوبة  التمييز  محكمة  أيـــدت 
عليه  اعــتــرف  أن  بعد  المخدرة  للمواد  مــروج  شــاب  على 
بمنطقة  حشيش  سيجارة  يدخن  كان  الــذي  زبائنه  أحد 
دوريـــة  أمـــام  يدخنها  ألن  ســاقــه  الــقــدر  أن  إال  الــســنــابــس 
شــرطــة بــــدون أن يــشــاهــد أفـــــراد األمــــن الـــذيـــن تــوجــهــوا 
قطع  مــن  وعـــدد  الــســيــجــارة  وبــحــوزتــه  ضبطه  ليتم  إلــيــه 
أول  محكمة  قضت  حيث  سيارته،  في  المخدر  الحشيش 
درجة بحبسه سنة بعد ان أرشد عن مروج المادة المخدرة 
 ٥ تغريمه  مع  سنوات   ١٠ بسجنه  المحكمة  قضت  الذي 

آالف دينار.
شرطة  دوريـــة  ضبط  إلــى  الــواقــعــة  تفاصيُل  تــعــود  إذ 
الــمــتــهــم الــثــانــي أثــنــاء مــا كـــان فــي ســيــارتــه ويــقــوم بلف 
تدخينها  فــي  وبـــدأ  الــمــخــدرة  الحشيش  بــمــادة  ســيــجــارة 
فــوقــفــت بــجــانــبــه دوريـــــة الــنــجــدة وطــلــبــت مــنــه الـــنـــزول 
 ٦ عــلــى  الــعــثــور  وتـــم  الحشيش  يتعاطى  بــأنــه  وأخــبــرهــم 
قرصا  وثــالثــيــن  الــمــخــدرة  الــمــادة  لنفس  صــغــيــرة  قــطــع 

مخدرا بحوزته، فتم تسليمه إلى اإلدارة العامة لمكافحة 
المخدرات إذ أخبرهم بأنه يتحصل على المواد المخدرة 
القبض  في  للتعاون  استعدادا  وأبــدى  األول  المتهم  من 

عليه.
وبــالــفــعــل تـــواصـــل مــعــه وطـــلـــب مــنــه شـــــراء الـــمـــواد 
االتفاق  وتــم  األخــيــر  فــوافــق  ديــنــار   ٤٠٠ بقيمة  المخدرة 
على االلتقاء بمنطقة أمواج وتمت عملية التسليم تحت 
بحوزته  وعثر  عليه  القبض  وتم  المعنية  الجهات  أعين 
قطعة  على  عثر  منزله  وبتفتيش  المصور  المبلغ  على 
كبيرة من المواد المخدرة ومبالغ مالية حصيلة االتجار، 
إذ اعــتــرف بــأنــه دائـــم االتــجــار فــي الــمــواد الــمــخــدرة وأن 
المتهم الثاني سبق وأن باع له ٥ قطع من قبل، وثبت من 
عينة إدرار المتهم الثاني احتواؤها على مادة الحشيش 
ان  سبق  األول  المتهم  أن  تبين  كما  العقلية،  والمؤثرات 

حكم عليه في تهمة تعاطي المواد المخدرة.
وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها ردا على 

دفاع المتهم الثاني ببطالن إجراءات القبض والتفتيش 
بعد  أو  ارتــكــابــهــا  حـــال  بــهــا  متلبسا  تــكــون  الــجــريــمــة  ان 
ارتكابها بوقت وببرهة يسيرة، وانها صفة تالزم الجريمة 
فلمأمور  شروطها  توافرت  وإذا  مرتكبها  شخص  ال  ذاتها 

الضبط أن يقبض على المتهم إن كان حاضرا.
غضون  فــي  أنهما  المتهمين  إلــى  النيابة  وأســنــدت 
حــاز  األول  الــعــاصــمــة  محافظة  أمـــن  بــدائــرة   ٢٠١٩ عـــام 
غير  في  المخدرة  الحشيش  مادة  االتجار  بقصد  وأحــرز 
األحوال المصرح بها قانونا، وللمتهم الثاني حاز وأحرز 
المصرح  األحوال  غير  في  مخدرة  مادة  التعاطي  بقصد 

بها قانونا.
وقالت المحكمة إنه نظرا إلى ظروف الواقعة فإنها 
بسجنه  وتقضي  الرأفة  من  بقسط  األول  المتهم  تأخذ 
إليه،  أسند  عما  دينار  آالف  خمسة  وتغريمه  سنوات   ١٠
ألف  وغرامة  سنة  مدة  بالحبس  الثاني  المتهم  ومعاقبة 

دينار ومصادرة المضبوطات.
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عدلت محكمة التمييز عقوبة متهم باختالس 
رمـــــال قــطــعــة أرض اســتــأجــر ثـــم بــــاع رمــالــهــا إلــى 
بقيمة  سنوات  ثــالث  من  بــدال  واحــدة  سنة  الحبس 
انساق  المتهم  إن  حيث  دينار،  مليون  نصف  تقارب 
ألفكاره الشيطانية واستأجر قطعة ارض بنية إقامة 
مــشــروع عليها ثــم حــفــرهــا وبـــاع مــا بــهــا مــن رمــال 

وحصى بقيمة فاقت نصف مليون دينار.
باستئجار  الــمــتــهــم  قــيــام  إلـــى  الــواقــعــة  وتــعــود 
المجني  مــن  متر  آالف   ١٠ بمساحة  أرض  قطعة 
وإقامة  بها  االنــتــفــاع  بنيته  أوهمها  ان  بعد  عليها 
مـــشـــروع عــلــيــهــا مــقــابــل إيـــجـــار شــهــري يـــســـدده لها 
أن  على  سنة   ٢٠ مــدة  ديــنــار  آالف   ٧ بقيمة  شهريا 
وفــور  ســنــوات،  خــمــس  كــل   ٪  ١٠ القيمة  تــلــك  تــزيــد 
باشر  اإليــجــار  محل  األرض  قطعة  المتهم  تسلم 
عملية الحفر مسافة تصل عمقها الى ثمانية أمتار 
لصالحه  وباعه  وحصى  رمل  من  بها  ما  واستخرج 
الخاص بقيمة فاقت النصف مليون دينار بحريني 

والذ بالفرار.

المتهم  ان  تبين  الــالزمــة  التحريات  وبــإجــراء 
عقد العزم على جريمته وان استئجاره لألرض كان 
بنية حفرها وسرقة باطنها وأسندت النيابة العامة 
إليه انه في غضون عام ٢٠١٧م قام بحفر ارض الغير 
والتي  وبيعه،  وحصى  رمــل  مــن  بها  مــا  واســتــخــراج 
وفق  عليها  المعاقب  األمــانــة  خيانة  جنحة  تشكل 

نص المادة ٣٩٥ من قانون العقوبات البحريني.
بجريمة  المتهم  درجة  أول  محكمة  أدانت  وقد 
خيانة األمانة الختالسه الرمل والحصى المملوك 
لــلــمــجــنــي عــلــيــهــا والـــــذي ســلــم لـــه بــنــاء عــلــى عقد 
ال  األرض  بقطعة  لالنتفاع  بينهما  المبرم  اإليجار 
أضــرار  مــن  عليها  المجني  لحق  ولما  الختالسها 
فاقت  والــتــي  الــمــتــهــم  مــن  الــمــرتــكــب  الــجــرم  نظير 
ســنــوات   ٣ بحبسه  وقــضــت  ديـــنـــار،  مــلــيــون  الــنــصــف 
طريق  عــن  الحكم  وتــأيــيــد  ديــنــار  آالف   ٥ وتغريمه 
محكمة االستئناف إال ان المتهم طعن على الحكم 
أمام محكمة التمييز التي عدلت العقوبة بجعلها 

الحبس سنة بدال من ثالث سنوات.
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لـــــــجـــــــأت ســــتــــيــــنــــيــــة إلــــــى 
الــمــحــكــمــة اإلداريــــــــــة الــكــبــرى 
إللــــــــــــزام الـــــجـــــهـــــات الـــمـــعـــنـــيـــة 
أشــهــر  ســبــعــة  عــمــرهــا  بتصغير 
وخاصة  الثبوتية،  أوراقــهــا  فــي 
لــهــا  تـــســـبـــب  الـــخـــطـــأ  ذلـــــك  أن 
فــي كــثــيــر مــن الـــضـــرر، وهـــو ما 
استجابت له المحكمة وقضت 
عرضتها  أن  بعد  بطلباتها  لها 
وتصحيح  تــعــديــل  لــجــنــة  عــلــى 
واستمعت  واأللـــقـــاب  األســـمـــاء 
لــــشــــهــــود اإلثــــــبــــــات واطــــمــــأنــــت 

لتاريخ ميالدها الصحيح.
وذكرت المدعية في دعواها 
إال  يوليو  شهر  فــي  ولـــدت  أنــهــا 
بطاقة  في  خطأ  كتابته  تم  أنه 
شهر  في  السفر  وجــواز  الهوية 
كثيرا  لها  سبب  ما  وهــو  يناير، 
المدعية  إن  وحيث  الضرر،  من 
تـــرغـــب فـــي تــعــديــل وتــصــحــيــح 
تقدمت  وقـــد  مــيــالدهــا،  تـــاريـــخ 
إلـــــى الـــمـــدعـــى عــلــيــهــم بــطــلــب 
ذلـــك إال أنــهــم مــانــعــوا الــقــيــام 
بــالــتــعــديــل إال بــحــكــم قــضــائــي، 

فــرفــعــت وطــلــبــت فـــي خــتــامــهــا 
الـــحـــكـــم لـــهـــا بــــإلــــزام الــمــدعــى 
عليهم تصحيح تاريخ ميالدها 
في بطاقة الهوية وجواز السفر 
سجالتهم  فــي  ذلـــك  وتــســجــيــل 

الرسمية وبالمصروفات.
من  إنـــه  المحكمة  وقــالــت 
الـــمـــقـــرر قـــانـــوًنـــا وفـــقـــا لــحــكــم 
الـــالئـــحـــة  مـــــن   (٢١) الــــــمــــــادة 
 (١١) رقــم  للقانون  التنفيذية 
بـــقـــرار  الـــــصـــــادرة   ١٩٧٥ لــســنــة 
لسنة   (١٥) رقم  الداخلية  وزير 
١٩٧٦ أنه ال يقبل تعديل السن 
الثابت بجواز السفر إال إذا كان 
الميالد  شهادة  على  بناًء  ذلــك 
الميالد  تثبت  رسمية  وثيقة  أو 
إدارة  مــــن  صــــــــادرة  شــــهــــادة  أو 
الصحة،  بوزارة  العامة  الصحة 
تعديل  الشخص  طلب  ما  فــإذا 
السن في جواز السفر الخاص 
الذي  للمستند  افتقاده  مع  به 
يــتــطــلــبــه هـــــذا الـــتـــعـــديـــل عــلــى 
الـــنـــحـــو الــــســــالــــف بـــيـــانـــه فـــإن 
سنده  إلى  مفتقًرا  يكون  طلبه 

القانوني.
الــثــابــت  أن  إلـــــى  وأشــــــــارت 
بتقرير لجنة تعديل وتصحيح 
طلب  إجابة  واأللقاب  األسماء 
الـــمـــدعـــيـــة، وذلـــــك بــعــد ســمــاع 
شـــهـــود اإلثــــبــــات بــحــيــث يــكــون 
يوليو  شهر  في  ميالدها  تاريخ 
بـــدال مــن ١ يــنــايــر، ولــمــا كانت 
الــمــحــكــمــة تــطــمــئــن إلــــى ذلــك 
الـــتـــقـــريـــر، األمــــــر الــــــذي يــكــون 
لتعديل  سبب  استجد  قد  معه 
تــاريــخ الــمــيــالد فــي جـــواز سفر 
الــمــدعــيــة، ومـــن ثــم يــغــدو معه 
ذلــــك طــلــب الــمــدعــيــة تــعــديــل 
تاريخ ميالدها في جواز السفر 
قــائــًمــا عــلــى ســنــد صــحــيــح من 
الــــــواقــــــع والـــــقـــــانـــــون ومــــــن ثــم 
تقضي المحكمة باإلجابة إليه 
على نحو ما سيرد بالمنطوق.. 
فـــــلـــــهـــــذه األســـــــــبـــــــــاب حـــكـــمـــت 
المحكمة بإلزام المدعى عليها 
المدعية  مــيــالد  تــاريــخ  تــعــديــل 
في جواز السفر وتسجيل ذلك 

في سجالتها الرسمية.
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مـــع جــائــحــة كـــورونـــا بـــــدأت الـــنـــاس تــشــهــد الــنــشــاط الـــبـــارز 
التجارة،  بوزارة  التفتيش  إدارة  به  تقوم  الذي  الفاعل  والحضور 
بالتأكيد أن هذا النشاط كان موجودا في السابق، ولكنه أصبح 
والناس،  التجار  لدى  التفتيش  ألهمية  ربما  تأثيرا،  أكثر  اليوم 
اتخاذها،  يتم  التي  القرارات  وفاعلية  المجتمعي،  الوعي  وزيادة 
ضمن  متطوعين  وجود  خالل  من  المجتمعية  الشراكة  بجانب 
أثــنــاء  اإلعــالمــي  للجانب  اســتــثــمــار  حــســن  وكــذلــك  المفتشين، 

عمليات التفتيش.
عملية التفتيش حكاية من نوع آخر، ال تقل أهمية عن أي 
خدمة صحية أو أمنية أو اجتماعية، وكم أتمنى لو يتم تصوير 
لعرض  التواصل االجتماعي،  ومواقع  التلفزيون  في  تبث  حلقة 
من  االنطالق  لحظة  منذ  التفتيش  حاالت  مع  التعامل  كيفية 
وانتهاء  والــمــحــالت،  األســـواق  إلــى  وصــوال  الــــوزارة،  فــي  المكاتب 
الملتزم،  وتكريم  المخطئ،  مخالفة  مع  واإلجــراءات،  بالقرارات 
والرقابة  العقوبات  منه  يقصد  وال  وممارسة،  ثقافة  فالتفتيش 

فقط، ولكن كذلك التشجيع والتكريم.
وال شك أن لشهر رمضان خطة تنفيذية استثنائية لعملية 
أن  نجد  لذلك  كــورونــا،  جائحة  مع  اليوم  وتتضاعف  التفتيش، 
المحالت  على  بالرقابة  تبدأ  والتوعوية  التفتيشية  الخطط 
التجارية قبل حلول شهر رمضان الكريم وخالله، ويتم ممارسة 
الرقابة والتوعية جنبا إلى جنب، حيث يتم أثناء الزيارات إرشاد 
أصحاب المحال التجارية بتصحيح أي وضع يرون فيه قصورا.
بــجــانــب الــتــأكــد مــن أوضــــاع األســــواق الــمــركــزيــة، مــن حيث 
مدى توافر المنتجات الغذائية فيها، وضمان استقرار أسعارها، 
وتذليل أية معوقات قد تسهم في ارتفاع أسعار السلع األساسية 
قبل حدوثها، مع األخذ بعين االعتبار المصلحة العامة بتوفر 

السلع وجعلها في متناول جميع شرائح المستهلكين.
التجارية،  والمحالت  األســـواق  على  الرقابة  تركيز  وكذلك 
بين  األسعار  اختالف  أو  باألسعار،  التالعب  عدم  من  والتحقق 
الــمــعــروض منها عــلــى الـــرف واألســـعـــار عــنــد الــمــحــاســب، وعــدم 
بالنشرات  المستهلك  تظليل  بها  يقصد  مــمــارســات  أيــة  وجــود 
الترويجية غير الصحيحة. مع التأكد من تطبيق االشتراطات 
واإلجراءات والتدابير الصحية الصادرة عن اللجنة التنسيقية، 
والقرارات الحكومية ذات الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا 

(كوفيد-١٩).
مــن الــمــالحــظ كــذلــك ومـــع تــزايــد اإلقــبــال عــلــى المطاعم 
خطة  إعــداد  يتم  الفضيل،  الشهر  في  الشيشة  تقديم  ومقاهي 
هذه  تستهدف  رمضان  شهر  قبل  تدشينها  يتم  شاملة  تفتيشية 
البحرين،  مملكة  محافظات  كــل  وفــي  خــاصــة،  بــصــورة  المحال 
باإلضافة إلى الرقابة على األسواق التي تتضمن ساعات العمل 
الــصــبــاحــي والــمــســائــي وطــــوال أيـــام األســـبـــوع، مــن خـــالل إعـــداد 
جداول مناوبة لمأموري الضبط القضائي بما يضمن وجودهم 
في األسواق في أغلب األوقات وطوال أيام األسبوع. والتأكد من 
شهر  تغطي  الغذائية  السلع  مختلف  مــن  كـــاٍف  مــخــزون  وجـــود 

رمضان وما بعده.
للمشاركة  الحكومية  الجهات  مع  التنسيق  يوجد  بالتأكيد 
الــزيــارات  وتنفيذ  الــمــفــاجــئــة،  أو  لــهــا  المخطط  الــحــمــالت  فــي 
الميدانية مع المتطوعين المسجلين لدى الوزارة الذين يقومون 
بممارسة الدور التوعوي مع مأموري الضبط القضائي في إدارة 
في  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات  تطبيق  مــن  التأكد  بشأن  التفتيش 
المحال التجارية والحث على تصحيح أي قصور في هذا الشأن.
الــتــجــارة..  بــــوزارة  التفتيش  إلدارة  خــاصــة  رمضانية  تحية 

ألنها تحكي قصة أخرى تستحق أن تروى. 

ø``«JQÉ«°S  Qƒ``góJ  çOÉ``M  »``a  á``«æjô`ë`Hh  »``æjô`ë`H  á``HÉ`°UEG
كتب عبداألمير السالطنة:

أصيب شاب بحريني وأخرى بحرينية في حادث مروري بين سيارتين على 
شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الساعات األولى من صباح أمس االثنين.

في  سيارته  يــقــود  كــان  الــشــاب  أن  إلــى  للحادث  األولــيــة  التفاصيل  وتشير 
فتاة  تقودها  أخــرى  بسيارة  اصطدم  وفجأة  أمــس،  صباح  من  الواحدة  الساعة 
بحرينية وبرفقتها طفل. نتج عن الحادث إصابة السائقين بإصابات متفرقة 
حين  في  الوطني  اإلســعــاف  بواسطة  المستشفى  إلــى  أثرها  على  نقلهما  تم 
أحد  تغيير  بسبب  الحادث  وجاء  كبيرة،  بتلفيات  وتضررتا  المركبتان  تدهورت 

السائقين مساره بشكل مفاجئ.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة النجدة وتم تسهيل السيارات القادمة 
إزاحــة  تــم  حيث  المدني  والــدفــاع  الــمــرور  شرطة  وصــول  حين  إلــى  المسار  فــي 
لمعرفة  التحقيق  الرسمية  الجهات  فتحت  وبعدها  الــشــارع،  مــن  المركبتين 

أسبابه.

| د. هشام عبدالغني.
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المتحدة،  للواليات  رئيًسا  بايدن»،  «جو  انتخاب  أعطى 
في  آمــاًال   ،٢٠٢٠ نوفمبر  في  ترامب»  «دونالد  على  فــوزه  بعد 
تهدئة العالقات الدبلوماسية بين البيت األبيض والكرملين، 
حيث ظلت هذه العالقات متوترة إلى حد كبير بسبب مزاعم 
حلف  وتقويض  السيبرانية  والهجمات  االنتخابي  التدخل 
الناتو؛ لكن يبدو أن هذه اآلمال قد تبددت في الوقت الحالي 
العقوبات  من  واسعة  مجموعة  بايدن  إدارة  فرضت  أن  بعد 

على األفراد والكيانات الروسية يوم ١٥ أبريل ٢٠٢١.
معاقبة  إلــى  األمــريــكــيــة  الــعــقــوبــات  تــهــدف  عـــام،  وبشكل 
 ،٢٠٢٠ لعام  األمريكية  االنتخابات  في  تدخلها  بزعم  روسيا 
ضد  اســتــفــزازيــة  بممارسات  والــقــيــام  اإللــكــتــرونــي،  والتسلل 
أوكـــرانـــيـــا وغــيــرهــا مـــن األنــشــطــة «الــخــبــيــثــة» كــمــا وصفتها 
روسًيا  وكياًنا  فرًدا   ٣٢ معاقبة  تمت  حيث  األمريكية،  اإلدارة 
الرئاسية  االنتخابات  خالل  التضليل  بحمالت  يتعلق  فيما 
األمريكية، بينما ُطرد عشرة دبلوماسيين روس من واشنطن 
عالوة  الروسية.  االستخبارات  لصالح  عملهم  اكتشاف  بعد 
عــلــى ذلــــك، صــــدرت عــقــوبــات اقــتــصــاديــة تــهــدف إلـــى زيـــادة 
الــضــغــط عــلــى االقــتــصــاد الــروســي الــُمــحــاصــر بــالــفــعــل، من 
الحكومة  ديـــون  شـــراء  مــن  األمريكية  البنوك  منع  ضمنها 
سانجر»،  «ديفيد  مــن  كــل  عليه  علق  الـــذي  األمـــر  الــروســيــة، 
بقولهما  تــايــمــز»،  «نــيــويــورك  صحيفة  فــي  كــرامــر»  و«أنـــــدرو 
صعوبة  زيــــادة  إلـــى  تــهــدف  تــدابــيــر  تضمنت  «الــعــقــوبــات  إن: 
إجراءاتها  واصلت  إذا  العالمي  االقتصاد  في  روسيا  مشاركة 
التخريبية، بما في ذلك في المجال السيبراني على حدود 

أوكرانيا».
ومـــن جــانــبــه، أشــــار «بـــايـــدن» إلـــى أنـــه يــعــتــقــد أن نهجه 
«متناسب» مع الوضع الراهن للعالقات، موضًحا أن «الواليات 
المتحدة ال تتطلع إلى بدء موجة من التصعيد والصراع مع 
التنبؤ  ويمكن  مستقرة  «عالقة  إقامة  إلى  تسعى  بل  روسيا»، 
بها». وقبل تحديد شدة العقوبات المفروضة، أجرى «بايدن»، 
أيــًضــا مــحــادثــة هــاتــفــيــة مــع «بــوتــيــن» -وهــــي الــثــانــيــة أثــنــاء 
رئاسته- في ١٣ أبريل، دعا فيها نظيره إلى تهدئة التوترات 
بلد  في  لوجه  وجها  قمة  عقد  إلــى  باإلضافة  أوكــرانــيــا،  مع 

محايد، لتخفيف التوترات بين واشنطن وموسكو.
هـــذه  عـــلـــى  الــغــربــيــيــن  الــمــحــلــلــيــن  فـــعـــل  ردود  وجـــــــاءت 
التدخل  على  بايدن  برد  أشــادوا  حيث  «متباينة»،  العقوبات 
العقوبات  ُوصفت  لكن  اإللكترونية؛  والهجمات  االنتخابي 
اقــتــصــاديــة بـــ«الــمــتــســاهــلــة وغــيــر الــفــعــالــة»، والــتــي مــن غير 
وأشـــارت  المستقبل.  فــي  لبوتين  رادعــــة  تــكــون  أن  الــمــرجــح 
األولى  «المرة  كانت  هذه  أن  إلى  تايمز»  «نيويورك  صحيفة 
سيبراني  هجوم  وقوع  على  باللوم  واشنطن  فيها  ُتلقي  التي 
أمريكي  برمجيات  ناشر  -وهــو  كناقل  سوالرويندز  استخدم 
مستخدميه  بين  أمنية  ثغرة  إلدخــال  منتجه  قرصنة  تمت 
على  مــبــاشــرة  أمــريــكــيــة-  فــيــدرالــيــة  وكـــاالت  عــدة  يشمل  بما 
تنفيذ  تــم   ٢٠٢٠ عــام  خــالل  أشهر  عــدة  مــدار  وعلى  بوتين». 
روس  عمالء  وصول  وشمل  السيبراني.  «سوالرويندز»  هجوم 
إلى معلومات سرية من أجهزة الكمبيوتر والخوادم التابعة 
األمريكي  القومي  األمــن  عــّرض  مما  األمريكية،  للحكومة 
ونــظــًرا  للخطر.  الحكومة  موظفي  مــن  اآلالف  ومعلومات 
إلى حجمه الهائل كان الهجوم مصدر إحراج كبير لكل من 
إدارة ترامب ووكالة استخبارات الدفاع األمريكية، خاصة أن 
التسلل ومداه الهائل تم اكتشافهما بعد عدة أشهر فقط من 
البريطانية  الخارجية  استدعت  ذلك،  أعقاب  وفي  بدئهما. 
أيًضا السفير الروسي في لندن «أندريه كيلين» على خلفية 

«القلق العميق التي تشعر به من السلوك الروسي».
وتمثل قضية «أوكرانيا»، عنصًرا حاسما آخر في العداء 
بــيــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة وروســـيـــا، حــيــث حــشــدت األخــيــرة 

الغرب.  من  المدعومة  الدولة  مع  حدودها  على  كبيرة  قــوة 
انضمام  أيــًضــا  روســيــا  على  المفروضة  العقوبات  وتضمنت 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة إلـــى الــــدول األوروبـــيـــة فــي إصــــدار قيود 
لشبه  روسيا  احتالل  في  متورطين  روس  ثمانية  على  مالية 
«أندرو  والحظ  ألوكرانيا.  التابعة  كانت  والتي  القرم،  جزيرة 
المحللين  أن  «الجارديان»،  صحيفة  في  صباغ»  و«دان  روث»، 
الحشد  مــن  الــهــدف  بــشــأن  «منقسمين  مـــازالـــوا  الــغــربــيــيــن 
العسكري للكرملين»، وأن «البعض قد رأى ذلك بمثابة تحٍد 
بتجاهل  الــقــيــام  عــدم  مــن  وتــحــذيــر  الــجــديــدة  بــايــدن  إلدارة 
مــصــالــح روســــيــــا». وادعـــــى «فــيــلــيــب ســتــيــفــنــز» فـــي صحيفة 
«الفاينانشيال تايمز»، أن حشد القوات نجح في «جذب انتباه 
البيت األبيض، حيث سبق أن تجاهل بايدن نظيره الروسي 
لكييف  واضــًحــا  «تــحــذيــًرا  أيــًضــا  يمثل  لكنه  كبير؛  حــد  إلــى 
االنفصاليين  مع  النار  إطالق  وقف  إلغاء  بعدم  فقط  ليس 
أوكرانيا،  في  أراض  على  استولوا  الذين  لروسيا  الموالين 
أوكرانيا  منح  بعدم  وأوروبــا  واشنطن  إلى  رسالة  أيًضا  ولكن 

الضوء األخضر للقيام بالوقوف في وجه روسيا».
وفي هذا الصدد، كان هناك ثناء على إدارة بايدن التي 
السابقة.  اإلدارة  من  أكثر  أفعالها  مسؤولية  موسكو  حملت 
هاينز» في شبكة «سكاي نيوز»، على أن هذه  وعلقت «ديبورا 
الرئيس  إلــى  واضــحــة  رســالــة  إرســـال  إلــى  «تــهــدف  العقوبات 
روسيا  تــجــاه  المتحدة  الــواليــات  سياسة  أن  مفادها  بوتين 
سلفه»،  سياسة  عن  تماًما  مختلفة  ستكون  بايدن  عهد  في 
وخلص «ستيفنز»، أيًضا إلى أنها تحمل «إخطارا لموسكو بأن 
واشنطن سترد بقوة على الهجمات السيبرانية والتدخل في 
االنتخابات األمريكية». ورأى «برايان أوتول»، من «المجلس 
بجميع  البوتينية  يستهدف  «إجـــراء  تمثل  أنها  األطلسي»، 
على  نــطــاًقــا  األوســــع  الــهــجــمــات  الحــتــواء  كوسيلة  أشــكــالــهــا 
النظام  وقواعد  الغربي  النمط  ذات  والنظم  الديمقراطية 

الدولي».
لعدم  االقتصادية  العقوبات  انتقاد  تم  آخــر،  جانب  من 
و«كرامر»،  «سانجر»،  ووصــف  بوتين.  لــردع  يكفي  بما  قدرتها 
صارمة»،  عقوبة  وليس  تحذير  «طلقة  مجرد  بأنه  اإلجـــراء 
بــالــنــظــر إلـــى أن الــحــظــر لـــن يــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ إال في 
منتصف يونيو ٢٠٢١». ووصفتها «إيمي ماكينون» في مجلة 
«فورين بوليسي»، بأنها «ُمخجلة بشكل خاص؛ ألنها لم تصل 
إلى حد الوقف الكامل لنشاط المؤسسات المالية األمريكية 
ال  الــجــديــدة  الــعــقــوبــات  أن  يعني  مما  روســيــا»،  فــي  العاملة 
تشكل ضربة قوية للمنظومة المالية للرئيس بوتين. عالوة 
على ذلك، انتقدتها «ماكينون» الفتقارها إلى أي رد انتقامي 
الروسية  المخابرات  مسؤولي  بــأن  القائلة  االدعـــاءات  على 
العسكريين  الستهداف  األفغان  للمقاتلين  مكافآت  قدموا 

األمريكيين.
كانت  إذا  مــا  يتضح  لــم  األســبــاب،  هــذه  مثل  وجـــود  ومــع 
هـــذه الــعــقــوبــات ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر لـــردع تــصــرفــات موسكو 
إلى  و«كريمر»،  «سانجر»،  وأشــار  ال.  أم  الدولي  الصعيد  على 
األمريكيتان  اإلدارتـــــان  بذلتها  الــتــي  المماثلة  الــجــهــود  أن 
ُتعيد  مــوســكــو  جــعــل  فــي  جميعها  «أخــفــقــت  قــد  الــســابــقــتــان 
التفكير بشأن اإلجراءات العدوانية المتزايدة». وبالمثل، قال 
االقتصادية  والضربات  القاسية  الكلمات  «هــذه  إن  «هاينز»، 
كافيا  يكون  أن  فيه  مشكوك  أمر  الدبلوماسي  واالستهجان 
السابقة  المسؤولة  رفضت  كما  الكرملين».  تصرفات  لتغيير 
فـــي الـــشـــأن الـــروســـي بــاالســتــخــبــارات الــوطــنــيــة األمــريــكــيــة، 

«أنجيال ستنت»، وجود تأثير طويل المدى للعقوبات، قائلة: 
إن «هذه العقوبات عقابية وستضر باالقتصاد الروسي، لكنها 
انتقد  كما  أفضل»،  سلوكا  موسكو  لتنتهج  حافز  أي  توفر  ال 
«تيم موريسون»، المسؤول السابق في مجلس األمن القومي 
«ليست  باعتبارها  االقتصادية  العقوبات  تــرامــب،  عهد  فــي 

قاسية».
على  «العقوبات  بــأن  «ماكينون»،  علقت  المعنى،  وبــهــذا 
بوتين،  لنظام  القاتلة  الــضــربــة  حــد  إلــى  تصل  لــم  موسكو 
وأنــهــا كــانــت أقـــل مــمــا كـــان يــأمــلــه الــعــديــد مــن المسؤولين 
«الباب  تترك  واشنطن  أن  إلــى  أشـــارت  لكنها  األمريكيين»؛ 
روسيا  واصــلــت  إذا  المستقبل  فــي  الضغط  لــزيــادة  مفتوًحا 
مسار المواجهة والصدام الذي طال أمده». ورغم انتقاد هذه 
العقوبات، فقد أكد مستشار األمن القومي األمريكي الحالي، 
«أشد  تداعيات  الحًقا  ستشهد  روسيا  أن  سوليفان»  «جيك 
قسوة جراء أنشطتها الدولية العدائية». كما حذرت «هاينز» 
أيًضا من أن «الفشل في فرض ثمن باهظ بما فيه الكفاية 
جراء النشاط العدائي الذي يمارسه الكرملين يهدد بوجود 

انطباع بأنه يتم التسامح مع السلوك العدائي الروسي».
ورغـــم حــالــة الـــعـــداء الــمــتــزايــد بــيــن واشــنــطــن وموسكو 
عرض بايدن عقد اجتماع وجها لوجه مع نظيره الروسي في 
مكان محايد. وسيمثل هذا االجتماع األول لرئيس أمريكي 
وروسي منذ ثالث سنوات. وأوضح كل من «صباغ» و«روث»، أنه 
مختلفة  «ستكون  بالفعل،  القمة  هذه  مثل  انعقاد  حالة  في 
تماًما عن اللقاءات الجنونية التي عقدها بوتين وترامب عام 
بوتين  بأن  ُينسى  ال  بشكل  وقتئذ  األخير  صرح  حيث   ،٢٠١٨
 ٢٠١٦ عــام  األمريكية  الرئاسية  االنتخابات  في  يتدخل  لم 

لحسمها لصالحه.
ووفقا للعديد من المحللين، فإن هذه الخطوة يمكن أن 
تنزع فتيل التوترات بين الجانبين. وفي حال رفض الروس 
هذه الخطوة سُيلقى باللوم عليهم في تنامي حالة التصعيد 
الراهنة. ووصف «هاينز» هذا االقتراح بأنه «جدير بالثناء»، 
حيث إن الحوار أفضل من التورط في مزيد من التدهور في 
العالقات. عالوة على ذلك، يأتي هذا العرض كما كتبت «لورا 
بايدن  أن  ليوضح  هيل»  «ذا  مجلة  في  ميلر»  و«ماجي  كيلي» 
«يحاول تحقيق حالة من التوازن الدقيق في مواجهة الروس 
عبر السعي إلى الحوار». ونشرت صحيفة «فايننشيال تايمز» 
مقاال بعنوان «بايدن لن يغير بوتين، ولكنه محق في خطوة 
التحدث إليه»، موضحة أن «الرئيس الروسي ليس على وشك 
تغيير أساليبه، وأن على الواليات المتحدة وأوروبا التعامل 
معه، وأن عرض بايدن لعقد قمة في بلد محايد يبدو إجراء 
تلك  نجحت  ســواء  بالغرور،  بوتين  شعور  لتجنب  محسوًبا 
القمة أم ال، كما أن مثل هذه القمة ستوفر وضوًحا لمستقبل 
رفضت  قد  موسكو  أن  بالفعل  ويبدو  البلدين.  بين  العالقة 
عرض بايدن، حيث لم يكن هناك رد رسمي من روسيا على 

مثل هذا االقتراح حتى تاريخه.
عــلــى الــعــمــوم، تــعــد عــقــوبــات بـــايـــدن ضـــد روســـيـــا جـــراء 
أن  مــن  لها  تحذيرية  بــدايــة  األرجـــح  على  الــدولــيــة  أفعالها 
الــمــوقــف األمــريــكــي الــســابــق لــتــرامــب مــن الــتــدخــل الــروســي 
وأعماله العدوانية داخل أوروبا انتهى حًقا. وعلى الرغم من 
تشكيك بعض المحللين في قدرتها على ردع موسكو إلنهاء 
أعمالها ضد الدول الغربية، إال أن هذه اإلجراءات العقابية 
تظهر أن البيت األبيض سيكون أكثر ذكاًء من سابقه في الرد 

على التجاوزات الروسية. 
اإلدارات  مع  الحال  هو  كما  الحقيقة،  تظل  ذلــك،  ومــع 
األمريكية السابقة، أن هذه اإلجراءات ال تزال تعتبر رد فعل، 

وليس أمًرا استباقًيا من جانب واشنطن. 

المختصة  الفرنسية  الطبيبة  أطلَقت 
وبالتحديد  التنفسي،  الجهاز  أمــراض  في 
 (Irène Frachon) الرئة، إريني فراشون
من مستشفى (Brittany) في عام ٢٠٠٧ 
اكتشاف  معلنة  الصحية،  اإلنــــذار  صــفــارة 
مــن  اآلالف  عـــلـــى  نــــزلــــت  صـــحـــيـــة  كــــارثــــة 
الــفــرنــســيــيــن عــنــد تــعــاطــيــهــم لــــدواء اسمه 
تحت  وُيباع   ،(Benfluorex) بنفلوركس 
ــعــت  فــولَّ  ،(Mediator) مــديــتــر  مــســمــى 
بـــذلـــك الـــــشـــــرارة األولـــــــى ألكـــبـــر فــضــيــحــة 
لم  ُمـــدويـــة  وقــضــائــيــة  وصــحــيــة  مجتمعية 
تنته تداعياتها وآالمها إال في ٢٩ مارس من 
المحكمة  أصـــدرت  أن  بعد  الــجــاري،  الــعــام 
الباريسية قرارها وحكمها النهائي، أي بعد 
معاناة مارا ثانوية استمرت قرابة ١٤ عامًا.
الكبرى  الطامة  لهذه  األول  فالمشهد 
التي نزلت على فرنسا ينطلق من محكمة 
في العاصمة الفرنسية باريس، وبالتحديد 
هــذه  فــتــحــت  عــنــدمــا   ٢٠١٩ ســبــتــمــبــر  فـــي 
الـــمـــحـــكـــمـــة أبـــــوابـــــهـــــا لــــقــــبــــول الـــقـــضـــيـــة، 
أكــثــر مــن ٦٥٠٠ مـــدع من  واالســتــمــاع إلـــى 
الــذيــن اشــتــكــوا مــن هـــذا الـــــدواء وتــضــرروا 
صحيًا من تداعيته وآثاره الجانبية، حيث 
يــمــثــلــون  مـــحـــام   ٤٠٠ قـــرابـــة  فــيــهــا  شـــــارك 
النائبة  هــذه  في  المتورطة  األطــراف  كافة 
الـــصـــحـــيـــة، وبـــالـــتـــحـــديـــد كـــانـــت الــقــضــيــة 
في  لــألدويــة  منتجة  شركة  أكبر  ثاني  بين 
فـــرنـــســـا وهـــــي شـــركـــة مـــخـــتـــبـــرات ســيــرفــيــر 
من   (  Les Laboratories Servier)
 ٢٠٠٠ من  يقارب  ما  بقتل  والمتهمة  جهة، 
والــطــرف  اآلالف،  عــشــرات  ومـــرض  فرنسي 
الــحــكــومــي الــمــخــتــص بــالــســمــاح بـــاألدويـــة 
 national) وهي الوكالة القومية لألدوية
medicines agency (ANSM)) من 
الفرنسي،  الشعب  إلى  إضافة  ثانية،  جهة 
فرنسي  ماليين  خمسة  قرابة  وبالتحديد 
كأس  وتــجــرعــوا  الـــدواء  تعاطوا  الــذيــن  مــن 
الــمــوت الــبــطــيء أو الــمــرض الــعــضــال في 
 ٢٠٠٩ نوفمبر  إلـــى   ١٩٧٦ عـــام  مــن  الــفــتــرة 

عندما تم سحب الدواء من األسواق.
في  تقع  فكلها  األخــرى  المشاهد  وأمــا 
داخل أروقة المحاكم، ومن خالل جلساتها 
ثــم   ،٢٠٢٠ يـــولـــيـــو  حـــتـــى  اســـتـــمـــرت  الـــتـــي 
مارس   ٢٩ في  بالحكم  والنطق  الــمــداوالت 

 .٢٠٢١
والمؤلمة  الساخنة  الجلسات  وأثــنــاء 
عانوا  وللذين  الــدواء،  من  الموتى  ألقرباء 
صحتهم،  عــلــى  الــجــانــبــيــة  انــعــكــاســاتــه  مــن 
انــكــشــفــت الــكــثــيــر مـــن الــحــقــائــق، وظــهــرت 
الـــفـــضـــائـــح الـــتـــي يـــجـــب أن نـــقـــف عــنــدهــا 

وتحت  أعيننا  أمـــام  لــنــرى 
أســمــاعــنــا الـــجـــرائـــم الــتــي 
ارتـــكـــبـــتـــهـــا هــــــذه الـــشـــركـــة 
وكذبها  للدواء،  المصنعة 
وتــحــايــلــهــا عـــلـــى الـــنـــاس، 
وجـــشـــعـــهـــا لــجــمــع الـــمـــال 
عـــــلـــــى حــــــســــــاب الـــصـــحـــة 
الــعــامــة ورفــاهــيــة وســالمــة 

الناس. 
فــقــد كــشــفــت جــلــســات 
هـــــــذا  أن  الــــــمــــــحــــــكــــــمــــــة 
الــــدواء بــقــي فــي األســـواق 
عامًا،   ٣٣ قرابة  الفرنسية 
األســـــواق  دخــــل  أن  ومـــنـــذ 

كــــــــــان يـــــســـــتـــــخـــــدم كــــعــــالج 
لـــــمـــــرضـــــى الـــــســـــكـــــري مـــن 
وبالتحديد  الــثــانــي،  الــنــوع 
يعانون  الــذيــن  البدناء  مــع 
مــن الــــوزن الـــزائـــد، كــمــا تم 

وصــفــه مــن قــبــل األطـــبـــاء، ومـــن غــيــر دليل 
صــحــي ومـــن غــيــر تــجــارب ســريــريــة، لعالج 
حاالت التخفيف من الوزن وإضعاف شهية 

اإلنسان نحو األكل حتى ال يزيد وزنه. 
العديد  انكشفت  السنوات  تلك  وخالل 
مــــن الـــحـــقـــائـــق الــطــبــيــة الـــســـريـــريـــة الــتــي 
كـــانـــت مـــن الـــمـــفـــروض أن تـــدعـــو الــشــركــة 
 ،٢٠٠٩ عــام  قبل  مــبــكــرًا  الــــدواء  سحب  إلــى 
العلمية  األدلــــة  وجــــود  مــن  بــالــرغــم  ولــكــن 
التي  والمضاعفات  الجانبية  اآلثـــار  على 
في  استمرت  الشركة  ان  إال  للقلب  يسببها 
المعلومات  هذه  على  والتستر  الدواء،  بيع 
الــمــوثــقــة حــــول أضـــــرار الـــــــدواء، وتــجــاهــل 
حول  انكشفت  التي  الميدانية  الــدراســات 
هــــذه الــقــضــيــة. ومــــن هــــذه األدلــــــة سحب 
الـــدواء مــن أســـواق بعض الـــدول األوروبــيــة 
مثل سويسرا وإسبانيا وإيطاليا في الفترة 
ما بين عام ١٩٩٧ و٢٠٠٤، إضافة إلى سحبه 
من  المنصرم  الــقــرن  مــن  التسعينيات  فــي 
بعد  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  أســواق 
أن تأكد بأن أضراره تفوق فوائده، وأن آثاره 
من  كــذلــك  مــنــافــعــه.  عــلــى  تــزيــد  الجانبية 
اإلثباتات الطبية على إفساد الدواء للقلب 
بها  قامت  التي  اإلكلينيكية  الدراسات  هي 
الطبيبة الفرنسية التي أطلقت بكل جرأة 
هناك  أن  وأكــدت  اإلنـــذار،  صفارة  وشجاعة 
بأمراض  واإلصابة  الدواء  أخذ  بين  عالقة 
بصمامات  المتعلقة  وبالتحديد  الــقــلــب، 

.(heart valve disease) القلب
الجنائية  المحكمة  رئيسة  قامت  وقد 
بإصدار حكمها في وثيقة مكونة من ١٩٨٨ 

قرارها  ولخصت  صفحة، 
الــنــهــائــي قــائــلــة: «بــالــرغــم 
من معرفة شركة «سيرفير» 
لــلــمــخــاطــر الــنــاجــمــة عن 
لسنوات  الـــدواء  استخدام 
تتخذ  لم  أنها  إال  طويلة، 
الضرورية  اإلجــراءات  أبدًا 
لـــمـــنـــع هــــــذه الـــمـــخـــاطـــر، 
ولذلك فهي مذنبة بخداع 
بأن  صرحت  كما  الــنــاس»، 
تجاوزات هذه الشركة غير 
الثقة  فْت  «ضعَّ المسؤولة 
وبناًء  الصحي».  بالنظام 
الشركة  ُأديــنــت  فقد  عليه 
بـــهـــذه الــفــضــيــحــة الــطــبــيــة 
األخالقية بتهمتين، األولى 
هـــي «الــقــتــل غــيــر الــعــمــد»، 
والثانية «التحايل والغش»، 
كما تم تغريم الشركة ماليًا 
 ٣٫٢ نحو  أو  يورو،  مليون   ٢٫٧ قرابة  بمبلغ 
التي  الــغــرامــة  إلـــى  إضــافــة  دوالر،  مــاليــيــن 
لــألدويــة  الحكومية  الــوكــالــة  عــلــى  فــرضــت 
لتغطيتها  يــــورو  آالف   ٣٠٣ بــلــغــت  والـــتـــي 
السكوت  على  الفاسدة  الشركة  ومشاركتها 
اتــخــاذ  فــي  وفشلها  الـــــدواء،  مــخــاطــر  عــلــى 
الضرر  لدرء  والعاجلة  الحازمة  اإلجــراءات 
الصحي عن الناس، كما تم الحكم بالسجن 

على نائب رئيس شركة صناعة الدواء.
فــهــذه الــحــالــة الــفــرنــســيــة لــمــمــارســات 
شــركــات األدويـــــة الـــال أخــالقــيــة والــفــاســدة 
لــيــســت فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا، ولـــيـــســـت هــي 
األولـــــى، ولـــن تــكــون حــتــمــًا األخـــيـــرة، فقد 
هذه  ثقافة  فضحت  كثيرة  مقاالت  نشرُت 
تاريخها  في  المتجذرة  العمالقة  الشركات 
وعــلــى  وأخــــيــــرًا  أوًال  الـــربـــح  عــلــى  الــمــبــنــي 
حــســاب كــل شـــيء آخــــر، ســــواء أكــــان صحة 
ومنها  الــبــيــئــة،  وســالمــة  صــحــة  أو  الـــنـــاس، 
الــمــقــال فـــي أخـــبـــار الــخــلــيــج فـــي الــســادس 
«االعتراف  عنوان:  تحت   ٢٠٢٠ نوفمبر  من 
ــــــوردو  بـــالـــذنـــب»، حــيــث اعـــتـــرفـــت شـــركـــة «ُب
 ٢١ فــي   (Purdue Pharma  ) َفـــارمـــا» 
إدمــــان  فـــي  ودورهــــــا  بــذنــبــهــا   ٢٠٢٠ أكــتــوبــر 
الــشــعــب األمـــريـــكـــي عــلــى حـــبـــوب األفـــيـــون 
المسكنة لأللم والمعروفة بأوكسي كونتين 
اآلالف  مـــئـــات  ومـــــوت   (OxyContin)
بــســبــب اإلدمــــــان عــلــيــهــا، وذلــــك مـــن خــالل 
التسوية التاريخية التي توصلت إليها مع 
كافة  حطم  جدًا  كبير  وبمبلٍغ  العدل  وزارة 
جينيس  موسوعة  وكسر  القياسية،  األرقــام 
بــالــغــرامــات  المتعلقة  الــقــيــاســيــة  لـــألرقـــام 

الـــتـــي تـــؤخـــذ عـــلـــى الـــشـــركـــات الــمــخــالــفــة 
لألنظمة والقوانين االتحادية في الواليات 
وقدره  مبلغ  َدْفع  وهو  األمريكية،  المتحدة 
بذلك  فأقرْت  أمريكي،  دوالر  باليين   ٨٫٣٤
ضد  ارتكبتها  الــتــي  المتعمدة  بجرائمها 
جاء  مقتضب  بــيــاٍن  فــي  األمريكي  الشعب 
العميق،  أســفــهــا  عــن  ــر  ُتــعــبِّ فــيــه: «الــشــركــة 
ممارساتها  عن  المسؤولية  كامل  وتتحمل 
الخاطئة التي جاء تفصيلها من قبل وزارة 
لوحدها  تعمل  لــم  الشركة  وهــذه  الــعــدل». 
فــقــد كــانــت شــريــكــة فــي هـــذه الــجــريــمــة مع 
األفــكــار  لها  ُتــقــدم  كبيرة  استشارية  شــركــة 
والـــحـــيـــل مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مــن 
الكسب الحرام والتربح على حساب صحة 
وافقت  الــتــي  مكنزي  شــركــة  وهــي  الــشــعــب، 
العدل  وزارة  مع  نهائية  تسوية  على  أيضًا 
في ٢٣ مارس من العام الجاري، ودفع مبلغ 

وقدره ٦١٩ مليون دوالر.
واليوم نشهد نوعًا آخر من الممارسات 
الال إنسانية من شركات األدوية والعقاقير، 
الدول  في  كورونا  لقاح  احتكار  في  وتتمثل 
وتلقيح  خاصة  والغنية  المتقدمة  الغربية 
جهود  أيــة  عرقلة  ثم  أوًال،  الغربي  الشعب 
مــن الــــدول الــنــامــيــة والــفــقــيــرة تــرمــي إلــى 
إنتاج اللقاح في هذه الدول، كما أكدت على 
كشفت  عندما  سي  بي  بي  الـــ  محطة  ذلــك 
َحصلْت  مسربة  ووثيقة  ســري،  تقرير  عــن 
الــجــاري.  الــعــام  مــن  مــــارس   ٢٠ فــي  عليها 
غربية  دوًال  هناك  أن  تؤكد  الوثيقة  وهــذه 
غــنــيــة ومــتــقــدمــة مـــن ضــمــنــهــا بــريــطــانــيــا 
األمريكية،  المتحدة  والــواليــات  العظمى، 
واالتحاد األوروبي, تعمل بشكٍل جدي على 
الدول  في  اللقاحات  وإنتاج  تصنيع  عرقلة 
الجهود  أمـــام  عــثــرة  حجر  وتــقــف  النامية، 
عن  والنامية  الفقيرة  الــدول  تبذلها  التي 
طــريــق الــمــنــظــمــات الــدولــيــة مــثــل منظمة 
الصحة العالمية ومنظمة التجارة الدولية 
اللقاح  وصــنــاعــة  إنــتــاج  مــن  جـــزٍء  لتحويل 
إلــى دولــهــا مــن أجــل التسريع فــي اإلنــتــاج، 
ولمزيد  األوان،  فوات  قبل  شعوبها  وتلقيح 
مقالي  إلــى  الــرجــوع  يمكن  التفاصيل  مــن 
تــحــت عــــنــــوان: «مـــعـــركـــة احـــتـــكـــار الــلـــــقـــــاح 
من  األول  في  والمنشور  لكورونا»  المـضاد 

أبريل في أخبار الخليج.
فــهــذه الــشــركــات تــاريــخــيــًا ال تــرُقــب في 
أحٍد إّال وال ذمة، وال يهمها سوى المصلحة 
العليا للشركة، وهي الربح الوفير، والكسب 

الغزير، وبأسرع وقت ممكن.
bncftpw@batelco.com.bh

تــشــنــهــا  الـــــتـــــي  الـــــــحـــــــروب  أخـــــطـــــر   |
هي  المنطقة  عــلــى  االســتــعــمــاريــة  الــقــوى 
مختلفة  وآلــيــاتــهــا  الــنــاعــمــة)،  (الــــحــــروب 
الجيلين  حـــــروب  إلــــى  تــنــتــمــي  ومـــتـــعـــددة، 
الفكرية  الحرب  وحيث  والخامس،  الرابع 
تــدور  بــشــعــارات  ممارستها  تتم  والثقافية 
كــلــهــا فـــي إطـــــار (تــغــيــيــر الــنــمــط الــفــكــري 
وتغيير األفكار) حول كل ما يمّثل بالنسبة 
إلـــى شــعــوب الــمــنــطــقــة هــويــتــهــا وثــوابــتــهــا، 
نفسها،  األوطـــان  الــثــوابــت  تلك  رأس  على 
والتاريخية  الدينية  ومرجعياته  واإلنسان 

والثقافية بما فيها اللغة.
| وكــمــا ابــتــكــرت تلك الــقــوى شــعــارات 
األوطـــان  لــهــدم  (تضليلية)  ومصطلحات 
والحقوق،  والديمقراطية  الــحــريــات  مثل 
وهي شعارات يختلط فيها الحق بالباطل، 
ــأيــدي  كـــذلـــك عــمــلــوا عــلــى آلـــيـــة الـــهـــدم بـــ
(طابور  صناعة  بعد  ذاتها!  المنطقة  أبناء 
خامس سياسي) خضع للتدريب في «مراكز 
سنوات  في  افتضحت  ونماذجها  التغيير» 
الداعمة  الدول  وانفضحت  الفوضى،  ربيع 
واإلقليمية  الغربية  االستخبارات  بين  لها 
كــتــركــيــا وإيـــــران والــعــربــيــة كــقــطــر! إن ذات 
لهدم  أخــرى  مصطلحات  (ابتكرت  الــقــوى 
والتاريخية  والثقافية  الدينية  المكونات 
أيضًا  تضليلية  وبشعارات  الشعوب)  لهذه 
يختلط فيها الحق بالباطل مثل (تجديد 
الدين أو تحديثه أو عولمته) ليكون هناك 
العصر  لمتغيرات  يستجيب  معاصر»  «دين 
الجديدة»  الوضعية  و«الــشــرائــع  العولمي 
مــــن خــلــفــيــة اإلســــالمــــوفــــوبــــيــــا إلــــــى نــشــر 
الالأخالقية وهيمنة القيم المادية، وإباحة 
كــل مــا هــو شــاذ أخــالقــيــًا، وبــاســم الحريات 

والحقوق أيضًا!
مــدروســة  أفــكــار  انــتــشــرت  بالمقابل   |
ومصطلحات لهدم تاريخ شعوب المنطقة 
وثـــوابـــتـــهـــا، لــتــمــيــل الـــكـــّفـــة إلــــى (صــهــيــنــة 
من  المنطقة  أبــنــاء  مــن  وهــنــاك  األفــكــار)، 
أصبح يرّدد بكل وقاحة أن ال شيء أو ال بند 
لقضية  وجود  ال  ثم  ومن  فلسطين!  اسمه 
فلسطينية، ناضل العرب جميعا عنها على 
حتى  النكبة  منذ  الماضية  العقود  مــدى 

اآلن!
هدم  يتم  الممنهج  الهدم  طريق  وفــي 
الوطني  واالنــتــمــاء  كــالــلــغــة  أخـــرى  ثــوابــت 
الجامعة  والــثــقــافــيــة  الــتــاريــخــيــة  والــهــويــة 
لــصــالــح تــفــتــيــتــهــا و(نـــشـــوء هـــويـــات اثــنــيــة 
انــتــمــائــهــا  وعـــقـــديـــة)  عــرقــيــة  أو  طــائــفــيــة 
إلـــى غــيــر أوطــانــهــا! فــي ظــل اكــتــســاح آخــر 
لـــلـــهـــويـــة هــــو اكـــتـــســـاح الــــنــــمــــوذج الــغــربــي 

تطرفها  فــي  المستفحلة  الــمــاديــة  وقيمه 
المادي والمصلحي باعتباره أساس الهوية 

العولمية الجديدة!
|  وهناك من يخلط عمدًا بين الدين 
اإلسالمي وقوامه (القرآن والسنة النبوية) 
والـــمـــوروث الــديــنــي والـــمـــوروث الــتــاريــخــي! 
وحــــيــــث تـــقـــديـــم الــــــــرؤى حــــــول الــــمــــوروث 
وغربلته ال خالف عليه، وهي رؤى متحركة 
عبر القرون، بما ال يخالف القرآن والسنة 
يخضعان  ال  اللذين  الصحيحة،  النبوية 
األهــواء  بحسب  التغيير  لشروط  بالطبع 
وحيث  أكثرها،  ومــا  الدنيوية  والمتغيرات 
ال  وتفسيره  وتأويله  اهللا،  كالم  هو  «القرآن» 
يخضع لألهواء الفردية ولفكر كل من هّب 
ودّب، وإنما لعلماء دين ومفكرين ذوي باع 
وفي  القرآني  التخصص  في  وراسخ  طويل 
وحين  األديــان،  مقارنة  وفي  الديني  الفكر 
نقول هذا فال عالقة له بفرض الرؤية على 
بمنأى  الــقــرآنــي  الــنــص  لجعل  بــل  الــديــن، 
«الملحدين  وخــاصــة  الــعــابــثــيــن  عــبــث  عــن 
تفسيره  إلى  يدخلون  الذين  والالدينيين» 
ونــزع  رفضه  فــي  استباقية)  (بنية  وتأويله 
القدسية عنه واللغو فيه، وهناك من يعلن 

ذلك صراحة!
 | إن تحّول ماهية الحروب من الحروب 
الــحــروب  آلــيــات  إلــى  الــمــبــاشــرة  العسكرية 
الــنــاعــمــة الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة واإلعــالمــيــة 
البحث  مراكز  وتتدارسه  تنتجه  تحّول  هو 
العالم  دول  من  العديد  في  االستراتيجية 
والثقافية  الفكرية  النخب  وترصده  اليوم، 
والــســيــاســيــة فــي كــل الــــدول بــال اســتــثــنــاء! 
كحروب  إليها  الــتــطــرق  يتم  حين  ولــذلــك 
نـــاعـــمـــة فــــال أحـــــد يــبــتــكــر فــيــهــا الــعــجــلــة! 
والهجمة الجديدة على المنطقة اتضحت 
الــواقــع  على  آثــارهــا  معايشة  بعد  أبــعــادهــا 
السنوات  فــي  زادت  وحــيــث  نفسه!  الــعــربــي 
ظواهر  العربية  المجتمعات  في  األخــيــرة 
االنـــقـــالب األخـــالقـــي والــديــنــي و«الــتــبــعــيــة 
المراكز  تنتجه  لما  والــفــكــريــة»  الثقافية 
وتعلن  العالم!  في  الكبرى  االستخباراتية 
العقل  (تغيير  هــو  الـــذي  الــنــهــائــي  هــدفــهــا 
لتسهيل  الــعــربــي)  الــفــكــر  وتغيير  الــعــربــي 
الــســيــطــرة عــلــيــهــمــا! ولـــألســـف هـــنـــاك من 
نفسه  ويكّرس  يتطّوع  من  المنطقة  أبناء 
ألداء المهمة، ويعتبر أن من يحّذر من هدم 
يتسلط  هو  إنما  وثوابتها  العربية  الهوّية 
نستطيع  هــنــا  ومــــن  الـــنـــاس!  عــلــى  فــكــريــا 
الـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــن مـــــعـــــاول الـــــهـــــدم ومــــعــــاول 
العربية!  المنطقة  دول  جميع  في  البناء 

وللحديث صلة وغدا نكمل.
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بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني

أن  عـــــلـــــى  خــــــــــالف  ال 
النفوذ األمني واالقتصادي 
لــــــــلــــــــواليــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة 
في  آخــذ  بآسيا  األمريكية 
يتنامى  وقت  في  التراجع، 
فـــيـــه – بـــســـرعـــة هـــائـــلـــة – 
نــفــوذ الــصــيــن الــتــي تــبــذل 
جــهــدا كــبــيــرا لــتــحــل محل 
واشــنــطــن فـــي الـــدفـــاع عن 
العالمية.  التجارة  تحرير 
كذلك، ومنذ ٢٠٠٥، تمكنت 
الصينية  الــشــركــات  عــديــد 
الكبرى من اقتحام السوق 

األمــريــكــيــة وجــنــي مــلــيــارات 
الـــــــــــــــــــدوالرات أربــــــــاحــــــــا فـــي 
وفي  األمريكية.  البورصات 
قامت   ،٢٠٢٠ الماضي  العام 

العام  األولـــي  باالكتتاب  صينية  شــركــة   ٣٠
أكبر  وهــو  األمــريــكــيــة،  المالية  الــســوق  فــي 
عدد لها منذ عام ٢٠١٤ حين جرى االكتتاب 
اإللكترونية  التجارة  لعمالق  العام  األولــي 

«علي بابا».
السابق  األمــريــكــي  الرئيس  فشل  ومــع 
ضد  التجارية  حربه  فــي  تــرامــب)  (دونــالــد 
أن  يمكن  عما  الكثيرون  يتحدث  الصين، 
في  بايدن)  (جو  األمريكي  الرئيس  يفعله 
ســيــاق مـــحـــاوالت تــجــنــب أخــطــاء الــمــاضــي 
التي ارتكبها سلفه في التعامل مع الصين، 
وذلك ربما عبر بلورة سياسة ناجعة لضمان 
المصالح  وتحقيق  الــعــالقــات  ســيــر  ُحــســن 
ظهر  كما  الواضح،  من  أن  غير  المشتركة. 
في خطاب (بايدن) الذي لخص فيه مالمح 
تطبيقها  ينوي  التي  الخارجية  السياسة 
الداخلية  بالسياسة  ربطها  على  وإصـــراره 
(وبـــالـــطـــبـــع فــــي الـــقـــلـــب مـــنـــهـــا الـــعـــالقـــات 
خالفات  على  يؤشر  الصينية)  األمريكية 
في كيفية التعامل مع الصين. ففي الوقت 
الـــذي يــريــد بــعــض صــنــاع الــســيــاســة (على 
غرار كورت كامبل – كبير مستشاري بايدن 
خالل  مــن  بكين  مــع  التعامل  آســيــا)  حــول 
إحياء التحالفات والشراكات اآلسيوية التي 
تــضــررت فــي عهد (تــرامــب)، فــإن، وبحسب 
«تنفيذ  بــولــيــســي»،  «فـــوريـــن  مــجــلــة  تــقــريــر 
من  الــداخــل  على  تركز  التي  بايدن  أجندة 
شأنه أن يصّعب دفع السياسات االقتصادية 
الشريكة  الدول  تجذب  قد  التي  والتجارية 
فــي آســيــا إلعـــادة بــنــاء الــنــفــوذ االقــتــصــادي 

األوسع للواليات المتحدة».
 Cowen في تقرير لها، توقعت مؤسسة
على  المخاطر  «زيــادة  لألبحاث  األمريكية 

األمريكيين  المستثمرين 
تتبع  حــيــث  الـــصـــيـــن،  فـــي 
أكثر  نهجا  (بــايــدن)  إدارة 
شـــــــدة تــــجــــاه بـــكـــيـــن مــمــا 
كـــان فــي عــهــد (تـــرامـــب)». 
ويــقــول (جـــاريـــت ســيــبــرج) 
الــمــحــلــل فـــي الــمــؤســســة: 
بايدن  الرئيس  أن  «نعتقد 
على  أكــثــر  مــخــاطــر  يمثل 
العاملة  المالية  الشركات 
على المحور الصيني مما 
كان يمثله الرئيس ترامب. 
فـــريـــق  نــــهــــج  أن  نـــعـــتـــقـــد 
استراتيجيا  سيكون  بايدن 
ومــتــعــدد الــجــوانــب وفــعــاال 
الصين،  مــواجــهــة  فــي  أكــثــر 
مقارنة بفريق ترامب». كما 
اعتبر أن «الضغط المستمر من قبل اإلدارة 
بما  الــواقــع  أرض  على  سيترجم  الحالية 
كانت تسعى إليه إدارة ترامب، بما في ذلك 
الــبــورصــات  مــن  الصينية  الــشــركــات  شطب 
تمنع  أن  المتوقع  من  وعليه،  األمريكية». 
االستثمار  مــن  األمريكيين  (بــايــدن)  إدارة 
توسيع  إلــى  إضــافــة  الصينية،  البنوك  فــي 
لتشمل  لــالســتــثــمــار  الــــســــوداء»  «الــقــائــمــة 
الشركات المرتبطة بالجيش الصيني. كما 
يتوقع أن تواجه الشركات الصينية صعوبات 
في  أمريكية  مالية  شــركــات  شــراء  فــي  أكثر 
الصينية  الجهات  وصــول  على  القيود  ظل 
إلى البيانات الشخصية لألمريكيين والتي 

فرضتها واشنطن.
تدرك الواليات المتحدة أن دول جنوب 
الصين  على  اعتمادا  أكثر  باتت  آسيا  شرق 
الــواليــات  حــلــفــاء  إن  بــل  الــنــمــو.  لتحقيق 
الـــمـــتـــحـــدة الــمــخــلــصــيــن – مـــثـــل الـــيـــابـــان 
من  بالقلق  يــشــعــرون   – الجنوبية  وكــوريــا 
للصين،  المتصاعدة  الجيوسياسية  القوة 
مع  المتبادل  المالي  باالعتماد  ويعترفون 
انتعاش  أن  إدارة (بايدن)  تدرك  كما  بكين. 
جاذبيتها  وتــزايــد  بسرعة  الصين  اقتصاد 
لــالســتــثــمــارات األجــنــبــيــة يــعــود إلــــى قـــدرة 
كــورونــا  جائحة  على  السيطرة  على  بكين 
داخـــــل حــــدودهــــا مــتــفــوقــة عــلــى الـــواليـــات 
في  األولــى  الصين  باتت  كذلك،  المتحدة. 
االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة الــمــبــاشــرة، ونــمــا 
الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي لــلــبــالد، فيما 
للشركات  الجديدة  االستثمارات  تراجعت 
وعليه،  المتحدة.  الــواليــات  فــي  األجنبية 
خطط  كثيرا  تتباين  أن  المتوقع  من  ليس 

اإلدارة األمريكية الحالية عن سابقتها. 
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القدم السكري هي مضاعفات شائعة لمرض السكر، قد يصاب 
مستوى  في  التحكم  يتم  لم  إذا  السكري  مرضى  من  العديد  بها 
عديدة  وقاية  وطــرق  أعــراض  لها  السكري  القدم  الــدم،  في  السكر 
أخصائي  العشري  أحمد  الدكتور  الطبي  الخليج  لقراء  يوضحها 
جــراحــة عــامــة وجـــراحـــة الــقــدم الــســكــري بــمــركــز الــخــلــيــج الطبي 

والسكر.
ما القدم السكري؟

- القدم السكري هو أحد أخطر المضاعفات التي قد تحدث 
نتيجة  جــروح  أو  تــورم  أو  تقرح  هيئة  على  السكري،  مريض  لقدم 

األسباب التالية: 
االعتالل العصبي، أو قصور في الدورة الدموية أو االلتهابات 

البكتيرية.
ما مدى خطورة مرض السكري على أوعية القدم؟

- تصلب الشرايين يتقدم بصورة أسرع ويكون تأثيره أقوى على 
انسداد  إلــى  يــؤدي  قد  الوقت  مــرور  ومــع  السكري  مرضى  شرايين 
كامل للشرايين وقصور الدورة الدموية وخصوصا بالقدم ما يؤدي 
وتصلب  وكــبــيــر،  ســريــع  بشكل  وااللــتــهــابــات  اإلصــابــات  تفاقم  إلــى 
تحتوي  التي  المواد  تراكم  عن  عبارة  هو  عامة  بصورة  الشرايين 
وقد  الشرايين  جــدار  على  تدريجيا  والكوليسترول  الــدهــون  على 

تصيب أي مريض. 
ما أعراض القدم السكري؟

بعض  أن  كــمــا  آخـــــر،  مـــريـــض إلــــى  مـــن  تــخــتــلــف األعــــــراض   -
العصبي  االعــتــالل  مشكلة  بسبب  األعـــراض  يــدركــون  ال  المرضى 
في  أو  الجلد  لــون  فــي  تغيير  شــكــل:  على  تــأتــي  األعــــراض  وبــعــض 
فطرية  التهابات  القدم،  في  ألم  القدم،  في  انتفاخ  حرارته،  درجــة 
في األظافر وبين األصابع، وجروح أو تقرحات مع وجود إفرازات، 
تكلسات في الجلد، مسمار اللحم، جفاف الجلد وتشققاته، الظفر 

.(HAMMER TOE) الغائر، تشوه في شكل أصابع القدم
هل هناك طرق للوقاية؟

- نعم هناك طرق عديدة للوقاية أهمها المتابعة والمحافظة 

عــلــى مــســتــوى الــســكــر فــي الــــدم لــتــفــادي ارتــفــاعــه مــا يــؤثــر على 
بانتظام  الــريــاضــة  ممارسة  للقدم،  الــدمــويــة  والــــدورة  األعــصــاب 
أي  متابعة  يــومــيــا،  الــقــدم  ترطيب  صــحــي،  غــذائــي  نــظــام  واتــبــاع 
تغيير في القدم مع أخصائي القدم السكري من دون تأخير، قص 
األظافر بطريقة صحيحة وطبية لتفادي المضاعفات، االلتزام 
بارتداء األحذية المغلقة المريحة لحماية القدم، تفادي ارتداء 
األحذية الضيقة، ضرورة فحص األحذية بشكل منتظم لتفادي 
الساخن،  الماء  استخدام  عدم  الحذاء،  داخل  حادة  أجزاء  وجود 

الكشف الدوري على القدم بانتظام كل ثالثة أشهر. 
إذا ما هو العالج وهل هناك جديد؟

من  طبي  فــريــق  تــدخــل  إلــى  الــســكــري  الــقــدم  عــالج  يحتاج   -
عدة تخصصات منها الجراحة العامة وجراحة العظام، واألوعية 

الدموية وأخصائي سكر.
يــخــتــلــف الـــعـــالج حــســب حــالــة كـــل مــريــض ودرجـــــة إصــابــتــه، 
للجرح  الجراحي  التنظيف  من  السكري  للقدم  العالج  ويشمل 
الحيوية  المضادات  وتناول  منتظمة  بصورة  الالزمة  والغيارات 
حسب نوع البكتيريا الموجودة بالجرح بعد عمل مزرعة، وتتراوح 
مدة العالج من عدة أشهر الى سنة حسب استجابة الجرح للعالج 
الــعــالج  فــي  وانــتــظــامــه  الــجــرح  بطبيعة  الــمــريــض  عــلــى  وتعتمد 

والوقاية.
أمـــا بالنسبة إلـــى الــجــديــد فــي الــعــالج فــمــع تــقــدم األبــحــاث 
الطبية ظهرت طرق وأنواع جديدة في العالجات فهناك غيارات 
إلى  تحتاج  وال  الجروح  التئام  سرعة  على  تساعد  جديدة  طبية 
تقوم  جديدة  طبية  أجهزة  ظهرت  كما  المتكررة،  الــزيــارات  تعدد 
طريق  عن  السكري  القدم  لجروح  الجراحي  التنظيف  بعملية 

إزالة األنسجة المصابة مع المحافظة على األنسجة السليمة.
باالكتشافات الحديثة ومزجها باألسس الجراحية تمكنا من 

تحسين سرعة التئام الجروح والقضاء على االلتهابات. 

| د. أحمد العشري.

هـــل الحــظــتــم أن األشـــخـــاص الـــذيـــن يــبــتــســمــون دائــمــا 
اجتماعية  عالقات  بناء  السهل  ومــن  محبوبين  يكونون  ما 
فعندما  المهنية  الــحــيــاة  فــي  نــجــاحــهــم  عــن  فــضــال  مــعــهــم، 
تــبــتــســم يــعــامــلــك الـــنـــاس بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، فــاالبــتــســامــة 
تجعلك أكثر جاذبية وتبدو أصغر سنا وأكثر شبابا بدال من 

عمليات التجميل.
والتوتر  االبتسامة  بين  الرابط  إليجاد  تجربة  أجريت 
فتبين من خاللها أن األشخاص المبتسمين أثناء ممارسة 
مهامهم اليومية لديهم مستويات منخفضة جدا من التوتر 
والــقــلــق، كــمــا تــقــل لــديــهــم مــعــدالت ضــغــط الــــدم وضــربــات 

القلب.
من األبحاث الطريفة التي أجريت في بريطانيا أن من 
تحفيز  من  نفسه  المستوى  تولد  أن  واحــدة  ابتسامة  شــأن 
شوكوالتة،  قطعة  ألفي  تناول  يحدثه  لما  المكافئ  الدماغ 
وعــنــد الــحــديــث عــن الــســعــادة يــتــبــادر إلــى أذهــانــنــا األطــفــال 
كثرة  ذلــك  سبب  أن  بعد  فيما  تبين  وقــد  سعداء  دائما  فهم 
مرة   ٤٠٠ اليوم  في  يبتسمون  إنهم  إذ  وضحكهم  ابتسامتهم 

في حين أن الكبار يبتسمون نحو١٠ مرات فقط. 
ابتسامتك مصدر سعادتك وإن كانت االبتسامة قسرية، 
بــاالبــتــســام  الــمــرتــبــطــة  الــعــضــالت  تنقبض  تبتسم  فــعــنــدمــا 
وتطلق إشارة لتحفيز نظام المكافأة في الدماغ فيتم إطالق 
ويشعر  بالسعادة،  نشعر  يجعلنا  الــذي  االندروفين  هرمون 
بحالة  فنحن  ونسعد  نبتسم  أن  فيخبرنا  بــالــراحــة  عقلنا 
يمكنها  بل  فقط،  مزاجك  تحسن  ال  ابتسامتك  إن  جيدة. 
فاالبتسامة  معنوياتهم،  ورفع  اآلخرين  مزاج  تحسين  أيضا 
لدينا.  االبتسامة  تحفز  اآلخــريــن  ابتسامة  فرؤية  معدية، 
االبتسامة  تضع  أن  تــحــاول  أن  الــمــوضــوع  هــذا  فــي  والــمــهــم 
على وجهك حتى ولو كنت محبطا أو تواجه موقفا عصيبا، 
وتذكر أن تغيير سلوكك عن طريق االبتسام قادر على تغيير 
سعيدا»  «وجــهــا  وضــعــت  إذا  بــاخــتــصــار  الــداخــلــيــة  مــشــاعــرك 

فستشعر بالسعادة. 
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تساقط الشعر واإلصابة بالصلع الوراثي من المشاكل المنتشرة 
بين الكثير مــن الــشــبــاب، وهــنــاك الــعــديــد مــن االســبــاب الــتــي تقف 
وراءهـــــا أهــمــهــا عــامــل الـــوراثـــة ولــكــن هــل هــنــاك الــــذي يــســاعــد في 
تأخرها وماذا عن طرق العالج؟ لذلك حاور الخليج الطبي الدكتور 
ومستشار  والتناسلية  الجلدية  األمــراض  استشاري  العساف  صالح 

.(clinics 360) التجميل وجراحة الليزر في مركز
-ما هو الصلع الوراثي؟

وهو  الشعر،  لتساقط  شيوعا  األكثر  السبب  هو  الوراثي  الصلع 
الهرمونات  ومستويات  الوراثة  من  مزيج  عن  ناتجة  طبيعية  حالة 
وعملية الشيخوخة، وعادة يحدث تحت تأثير هرمون التستوستيرون 
الذكري وتغيرات الدورة الطبيعية لنمو الشعر، مما يؤدي إلى الشعر 
القصير أو الرقيق وبالتالي يتوقف نمو الشعر في أجزاء معينة من 

فروة الرأس تماما.
ـ ما هي العوامل التي تؤدي إلى ظهوره؟

من أهم العوامل التاريخ العائلي (الوراثي)، التغيرات الهرمونية، 
التوتر  والعقاقير،  األدوية  تناول  الذاتية (الثعلبة)  المناعة  أمراض 

والضغط النفسي.
-هل هناك سن معين لبداية ظهور الصلع الوراثي؟

التساقط  فــي  الشعر  يــبــدأ  قبل  مــن  وربــمــا   ١٨ ســن  مــن  ابــتــداء 
الفراغات  تظهر  او  كلي  بشكل  يظهر  حتى  سنوات   ٥ او   ٤ ويستمر 

واضحة في مقدمة الرأس.
البعض قد يحتاج األمر لديه لمدة اقل او ربما سنة حتى تظهر 
عند  الثالثين  سن  بعد  يبدأ  التساقط  العموم  على  لكن  الفراغات، 

البعض وعند األغلبية من الرجال من سن األربعين.
-كيف يكون التشخيص؟

الـــرأس  فـــروة  الطبيب  يفحص  الــجــلــديــة  األمــــراض  عــيــادة  فــي 
لحدوث  أدى  التهاب  أو  احمرار  أو  نــدوب  اي  هناك  كــان  اذا  لمعرفة 
حاالت جلدية معينة. وايضا معرفة التاريخ العائلي للمريض مهم 
وايضا بعض الفحوصات المخبرية المتعلقة بتساقط الشعر مثل 
 (TSH)(FSH)(LH) فحص مستوى الحديد في الدم, اختبارات

التي تحدد حالة الهرمونات ومشاكل الغدة الدرقية.
فـــي بــعــض الـــحـــاالت قـــد يــكــشــف عـــن عــيــنــات صــغــيــرة جـــدا من 
باستخدام  يقوم  أن  يمكن  كما  الشعر،  جــذور  لفحص  الــرأس  فــروة 
االضــطــرابــات  الكــتــشــاف  قــاعــدتــه،  مــن  الــشــعــر  لفحص  خــاصــة  أداة 

المحتملة في الجذور.
-كيف يمكن تجنبه أو تأخره؟

نــســتــطــيــع تــجــنــب مــشــاكــل الــصــلــع الــــوراثــــي عـــن طـــريـــق عمل 
الغذائية  المكمالت  وأخذ  الرأس  فروة  لمشاكل  الالزمة  التحليالت 
الــنــاقــصــة فـــي حـــالـــة وجـــــود اي نـــقـــص، بـــاإلضـــافـــة الــــى اســتــخــدام 
التي  العيادات  في  الموجودة  الغنية  البالزما  ابر  وحقن  البخاخات 
بصيالت  نمو  وتحفظ  التساقط  من  الموجود  الشعر  على  تحافظ 

شعر جديدة.

-ما هي طرق عالج الصلع الوراثي؟
هناك عدة طرق لعالج الصلع الوراثي نستطيع من خاللها حل 
المشكلة بدءا من العالجات الدوائية كالمينوكسديل الذي يزيد من 
على  المحافظة  وبالتالي  الشعر  بصيلة  لتغذية  الــالزم  الــدم  تدفق 

البصيالت الموجودة وتحفيز نمو بصيالت جديدة.
تساعد  التي  الدموية  بالصفائح  الغنية  البالزما  ابر  استخدام 

على تحفيز بصيالت الشعر على النمو. 
من  تــعــد  الــتــي   (Regenera activa) تقنية  هــنــاك  أن  كــمــا 
الشعر  بصيلة  مــن  عينة  أخــذ  خاللها  مــن  تتم  الحديثة  التقنيات 
الخاليا  استخالص  ثــم  ومــن  مخصص  جهاز  بواسطة  وتقطيعها 

الجذعية وحقنها مباشرة في اماكن الصلع.
أما بالنسبة لزراعة الشعر فتتم من خالل طريقتين: 

امــــا زراعـــــة الــشــعــر بــالــشــريــحــة او زراعـــــة الــشــعــر بــاالقــتــطــاف، 
وتختلفان في طريقة ازالة الشعر من المناطق المانحة، ولكن في 
كال الحالتين يتم غرس بصيالت الشعر في المناطق الصلعاء حتى 

تنمو بشكل طبيعي مدى الحياة مثل الشعر األصلي.
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 ¢ù«ØædG øHG ≈Ø°ûà°ùe
نصح الدكتور عبدالنبي العرادي استشاري جراحة عامة وجراحة مناظير قراء الخليج 
الطبي في شهر رمضان المعظم بأن وباء كورونا مازال يحاصرنا واألعداد في تزايد والسبب 

الرئيسي المخالطة الزائدة.
بالتباعد  ونلتزم  تفكيرنا  نعيد  أن  وعلينا  أوجها  في  االجتماعية  عالقتنا  رمضان  في 
االجتماعي ليكون شهر رمضان خيرا وبركة علينا جميعا وكل عام وأنتم بخير وصوما مقبوال.

الدكتور أحمد العشري:

¬LÓY ¥ôW çóMCGh …ôμ°ùdG Ωó≤dG

 :z»Ñ£dG è«∏ÿG{`d ±É°ù©dG ídÉ°U QƒàcódG

 çóMCG »g á«YòédG ÉjÓîdG
»KGQƒdG ™∏°üdG êÓ©d ¥ôW

|  د. صالح العساف.

التجاعيد وعالمات التقدم في السن من أكثر المشاكل التي 
عن  يبحثون  فأصبحوا  ســـواء،  حــد  على  والــرجــل  الــمــرأة  تــزعــج 
في  الــدخــول  دون  من  العمر  في  التقدم  خطوط  الخفاء  حلول 
جراحة بتكاليفها ومخاطر نتائجها. هناك طرق عديدة لتجميل 
الوجه بالكامل من دون جراحة، ولكي نعرف أسرار التجميل غير 
جراح  الساعاتي  كريم  الدكتور  الطبي»  «الخليج  حاور  الجراحي 
كريم  الــدكــتــور  مــركــز  الــوجــه  وتجميل  والــحــنــجــرة  واألذن  األنـــف 

الساعاتي الطبي: 
- هل يمكن تجميل الوجه من دون جراحة؟

أكيد، هناك عدة طرق للتجميل من دون جراحة وأهم شيء 
أن تكون آمنة ونتيجتها تظهر سريعا والشخص يرجع لممارسة 
نشاطه اليومي بأسرع وقت ممكن وهذا الذي يميز التجميل غير 

الجراحي عن الجراحي.
ومـــــن الـــمـــهـــم جـــــدا اخـــتـــيـــار اإلجـــــــــراء الـــصـــحـــيـــح والــــمــــواد 
بهذه  حقنها  يتم  التي  الصحيحة  واالمــاكــن  فيه  المستخدمة 
الصحيح  الوجه  تشريح  يعرف  الــذي  الطبيب  واختيار  الــمــواد، 

عليه عامل مهم.
والملء  والتكبير  بالنفخ  ليس  التجميل  ان  بالذكر  الجدير 
ولكن دورنا في التجميل ان نعيد الشكل إلى وضعه الطبيعي من 

ظهور عالمات الزمن عليه.
دور التجميل األساسي الترميم والنضارة والمظهر الطبيعي 

غير المبالغ فيه.
نبدأ بحقن الوجه بإبر البوتكس يستخدم في إخفاء تجاعيد 
الجبهة وحول العين، وهو عبارة عن مادة سمية بجرعة بسيطة 
عمل  لــتــوقــف  مــحــددة  بــجــرعــة  معينة  عــضــالت  فــي  تحقن  جـــدا 
الضروري  من  لذلك  مشاكل،  تسبب  قد  وكثرتها  معينة  عضالت 
على  للحصول  الصحيح  المكان  في  المطلوبة  بالكمية  الحقن 

النتائج المطلوبة.
ولـــديـــنـــا ايــــضــــا حـــقـــن الـــفـــيـــلـــر وهــــــي مـــــــادة مـــصـــنـــوعـــة مــن 
(الهيالورونيك أسيد) وظيفتها تعيد تعبئة بعض مناطق الوجه 
بكميات  وضعه  فعند  العين،  تحت  أو  الشفايف،  الــخــدود،  مثل 

بسيطة يعطي نتائج ممتازة وطبيعية.
أو  نفخ  دون  من  ولكن  الفيلر  أنــواع  من  نوع  البروفيلو  حقن 
ونتائجه  المالمح،  يغير  وال  الشيخوخة  ضــد  عــالج  وهــو  تكبير 
طبيعية، لذلك يقبل عليه الكثير من الرجال، يحقن في أماكن 
مــحــددة فــي الــوجــه لــتــرطــيــب الــمــكــان الــــذي تــم حــقــنــه فيظهر 

بالنضارة المطلوبة. 
كما يحتاج الوجه لتحفيز الكوالجين وذلك عن طريق جهاز 
(fractional radio frequency) وهو عبارة عن إبر صغيرة 
عالج  وهو  الكوالجين  لتحفيز  حــرارة  وتعطي  الجلد  في  تدخل 
مهم للصبغات واثار حب الشباب وندب الوجه، ويكون مرة واحدة 
ومميزاته  جلسات،   ٤ إلى   ٣ من  المريض  يحتاج  وقد  الشهر  في 

ان نتائجه طبيعية ويعطي نضارة وآمن جدا.
- ماذا عن الخيوط لشد الوجه؟

للذوبان  قابلة  وآمنة  قوية  جراحية  خيوط  عن  عبارة  تكون 
ال تسبب الحساسية نقوم بإدخال الخيوط في طبقة معينة من 
المطلوبة  النتيجة  تعطي  لكي  صغيرة  فتحة  طريق  عن  الجلد 
تذوب  الوقت  مــرور  مع  وبالطبع  الكوالجين  وتحفيز  الشد  وهي 

الخيوط وتختفي، والنتيجة تظهر مع الوقت، بعد اإلجراء يكون 
من  ونطلب  الــوجــه،  في  وانتفاخ  احــمــرار  واحــد  يــوم  لمدة  هناك 
كل  يرجع  وبعدها  اسبوع  لمدة  الرياضة  ممارسة  عدم  المريض 

شيء إلى الوضع الطبيعي.
إلى  المريض  يحتاج  قد  وبعدها  واحــدة  سنة  الخيوط  مدة 

إعادة اإلجراء إذا احتاج إلى ذلك. 
- أي الحاالت التي تختار لها الخيوط؟

حاالت ترهل الجلد البسيط، والعمر يلعب دورا مهما، يجب 
أن تكون السيدة متوسطة العمر في منتصف األربعينات فتكون 
الخيوط مناسبة لها جدا ونتائجها ممتازة، أما إذا كان الترهل 
لمثل  األفضل  الحل  هي  أكيد  فالجراحة  كبيرا  السن  أو  شديدا 

هذه الحاالت.
- هل هناك طرق غير جراحية لشد جفون العين؟

نعم هناك جهاز (plexr plus) وهو عبارة عن جهاز بالزما 
فيعطي  البسيط  للترهل  الجفون  منطقة  وشد  لتضيق  حــراري 

نتائج ممتازة لمثل هذه الحاالت.
- كيف يكون تعديل األنف من دون جراحة؟

األنف منطقة حساسة وخطيرة وحجمها صغير ال تستوعب 
بالتجميل  يقوم  من  ان  الــضــروري  من  لــذا  بها،  يوجد  خطأ  أي 
جراح تجميل أو جراح انف وأذن لمعرفته بتشريح المنطقة جيدا 

وقدرته على تفادي األخطاء.
في  والفيلر  البوتكس  حقن  باستخدام  االنــف  تجميل  يتم 
أماكن محددة وبكميات محددة لتظهر نتائج طبيعية وقريبة من 

الجراحية وتدوم تقريبا لمدة سنة. 

|  د. كريم الساعاتي.
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حث على املبادرة باأخذ التطعيم بكونه الطريق الأمثل للتعايف التام.. جمل�س الوزراء:

فريق عمل ملتابعة تو�سيات »الغرفة« والإ�سراع مب�سروع �سرق �سرتة الإ�سكاين

راأ�س �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان 

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

الوزراء الجتماع العتيادي الأ�ضبوعي ملجل�س 

الوزراء الذي عقد �ضباح اأم�س عن ُبعد.

الوزراء  اأكد جمل�س   يف م�ضتهل اجلل�ضة 

على  للتطعيمات  العاملي  الأ�ضبوع  مبنا�ضبة 

اأهمية التطعيمات يف حت�ضني املجتمع و�ضمان 

�ضحة و�ضالمة اأفراده، منوها املجل�س مب�ضار 

من  حققته  وما  للتطعيم  الوطنية  احلملة 

نتائج �ضمن جهود الت�ضدي لفريو�س كورونا، 

وحث على اأهمية املبادرة باأخذ التطعيم كونه 

اإىل جانب اللتزام بالإجراءات الطريق الأمثل 

للو�ضول اإىل التعايف.

جتارة  غرفة  بجهود  املجل�س  نوه  ثم   

تطوير  يف  ومبادراتها  البحرين  و�ضناعة 

وقرر  ال�ضناعية،  والتنمية  التجاري  الن�ضاط 

وزير  برئا�ضة  عمل  فريق  ت�ضكيل  املجل�س 

لدرا�ضة  وال�ضياحة  والتجارة  ال�ضناعة 

جتارة  غرفة  تو�ضيات  تنفيذ  ومتابعة 

خالل  عر�ضتها  التي  البحرين  و�ضناعة 

بني  امل�ضرتكة  القت�ضادية  اللجنة  اجتماعات 

وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة والغرفة.

 بعدها اأعرب املجل�س عن اأ�ضدق تعازيه 

رئي�ًضا  ال�ضقيقة  العربية  م�ضر  جلمهورية 

القطار  حادث  �ضحايا  يف  و�ضعًبا  وحكومة 

مبحافظة القليوبية، داعًيا املوىل عز وجل اأن 

يتغمد ال�ضحايا بوا�ضع رحمته، واأن مين على 

امل�ضابني بال�ضفاء العاجل.

 ثم نظر املجل�س يف املو�ضوعات املدرجة 

على جدول اأعماله وقرر ما ياأتي:

 اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

لل�ضوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   -

املوافقة  طلب  ب�ضاأن  والت�ضريعية  القانونية 

ال�ضرتاتيجي  التعاون  اإطار  توقيع  على 

بني   )2022-2020( امل�ضتدامة  والتنمية 

وزارة اخلارجية واملن�ضق املقيم لالأمم املتحدة 

اإىل  يهدف  والذي  البحرين،  مملكة  لدى 

تطوير م�ضارات التعاون بني اجلانبني لتكون 

مواكبة لربنامج احلكومة )2022-2019( 

واأهداف الروؤية القت�ضادية 2030، والتنمية 

امل�ضتدامة.

 - مذكرة اللجنة الوزارية لل�ضوؤون املالية 

والقت�ضادية والتوازن املايل ب�ضاأن م�ضتجدات 

م�ضروع �ضرق �ضرتة الإ�ضكاين وما ت�ضمنته من 

اإجراءات لالإ�ضراع يف وترية التنفيذ والإجناز.

لل�ضوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   -  

القانونية والت�ضريعية ب�ضاأن ردود احلكومة 

اقرتاحات  و3  برغبة  اقرتاحات   10 على 

بقانون مقدمة من جمل�س النواب.

املو�ضوعني  املجل�س  ا�ضتعر�س  ثم   

التاليني:

لل�ضوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   -

قانون  م�ضروع  حول  والت�ضريعية  القانونية 

ب�ضاأن مدققي احل�ضابات اخلارجيني.

ب�ضاأن  والتعليم  الرتبية  وزير  مذكرة   -  

التقرير الأول عن �ضري عمل الوزارة يف تنفيذ 

برنامج احلكومة )2022-2019(.

»العدل« تغلق 4 م�ساجد خالفت ال�سرتاطات ال�سحية

والأوقاف  الإ�ضالمية  وال�ضوؤون  العدل  وزارة  اأعلنت 

اأنه ا�ضتمراًرا يف متابعة الإجراءات الحرتازية املتخذة يف 

دور العبادة ل�ضمان اأداء ال�ضالة وال�ضعائر الدينية ومبا 

يحفظ ال�ضحة العامة و�ضالمة اجلميع، فقد تبني خمالفة 

اأربعة م�ضاجد لال�ضرتاطات ال�ضحية املقررة بال�ضكل الذي 

يعد اأداء ال�ضعائر فيها خطًرا على املواطنني واملقيمني.

تنفيذ  يف  امل�ضاجد  هذه  على  القائمني  لرتاخي  ونظًرا 

�ضهادة  بفح�س  املتعلقة  وخا�ضة  الحرتازية  الإجراءات 

املقررة  امل�ضافة  اتخاذ  وكذلك  الدخول  عند  التطعيم 

الوزارة  قررت  فقد  ال�ضعائر،  ممار�ضة  اأثناء  يف  للتباعد 

لفريو�س  للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق  ا�ضت�ضارة  بعد 

كورونا غلق اأربعة م�ضاجد اإ�ضافية يف حمافظات املحرق 

الفرق  تتمكن  حتى  اأ�ضبوع  ملدة  وال�ضمالية  واجلنوبية 

املعنية من تتبع مدى انت�ضار العدوى والقيام بعملية تتبع 

املخالطني، وكذلك القيام بعملية التعقيم والتاأكد من اتخاذ 

مو�ضع  وو�ضعها  �ضحيح  ب�ضكل  الحرتازية  الإجراءات 

التنفيذ.

والأوقاف  الإ�ضالمية  وال�ضوؤون  العدل  وزارة  وتهيب 

واللتزام  والوطنية  الدينية  امل�ضوؤولية  حتمل  باجلميع 

�ضحة  �ضالمة  على  حفاًظا  ال�ضحية،  بال�ضرتاطات  التام 

املواطنني واملقيمني، وحتى يتمكن اجلميع من اأداء ال�ضعائر 

الدينية دون خطر على النف�س اأو الغري.

ثمن قرار ويل العهد رئي�س الوزراء بت�سكيل فريق ملتابعة تو�سيات »الغرفة«.. نا�س:

 �سموه حري�س على تعميق ال�سراكة يف �سنع القرار القت�سادي

و�ضناعة  جتارة  غرفة  ثمنت 

ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات  البحرين 

اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي 

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

املوقر حفظه اهلل ورعاه خالل تروؤ�س 

�ضموه الجتماع العتيادي الأ�ضبوعي 

�ضباح  عقد  الذي  الوزراء  ملجل�س 

برئا�ضة  عمل  فريق  بت�ضكيل  اأم�س، 

وال�ضياحة  والتجارة  ال�ضناعة  وزير 

تو�ضيات  تنفيذ  ومتابعة  لدرا�ضة 

املوؤمتر ال�ضنوي الثاين للجان الدائمة 

عنوان:  حتت  كان  والذي  بالغرفة 

ما  املتاحة  والفر�س  القت�ضاد  واقع 

نتائج  عر�س  مت  وقد  اجلائحة،  بعد 

اجتماعات  خالل  ومرئياته  املوؤمتر 

بني  امل�ضرتكة  القت�ضادية  اللجنة 

وال�ضياحة  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة 

والغرفة، والتي جاءت يف اإطار جهود 

الغرفة ملعاجلة التحديات التي تواجه 

قطاعات الأعمال ومتكينها من جتاوز 

الآثار والتداعيات التي خلقتها جائحة 

القت�ضاد  على  كورونا  فريو�س 

املواتية  الفر�س  واإتاحة  الوطني، 

اأمامه للنمو والزدهار.

رئي�س  اأعرب  املنا�ضبة  وبهذه   

الغرفة �ضمري عبداهلل نا�س عن خال�س 

والأ�ضرة  الغرفة  وتقدير  امتنان 

باململكة  وال�ضناعية  التجارية 

توؤكد  التي  الكرمية  لتوجيهات �ضموه 

مبداأ  تعميق  على  اهلل  حفظه  حر�ضه 

ال�ضراكة يف �ضنع القرار القت�ضادي، 

على  حري�س  عهدناه  كما  ف�ضموه 

وعلى  اخلا�س  القطاع  م�ضالح 

التي حتققت  املكت�ضبات  على  احلفاظ 

امل�ضاكل  متابعة  وعلى  القطاع،  لهذا 

خالل  من  تواجهه  التي  واملعوقات 

الغرفة  مرئيات  مبتابعة  التوجيه 

التي  التداعيات  جتاوز  �ضبل  حيال 

حملًيا  امل�ضتجدة  الظروف  اأفرزتها 

بعد  اأ�ضبوع  من  اأقل  خالل  وعاملًيا، 

انعقاد املوؤمتر، ومتكني هذا القطاع من 

اقتنا�س الفر�س املتاحة ليقوم بدوره 

التنمية  عجلة  ودفع  قيادة  يف  الرائد 

امل�ضتدامة باململكة.

اأن  نا�س  �ضمري  ال�ضيد  واأكد   

نتيجة  هي  الغرفة  تو�ضيات  جميع 

جميع  بني  م�ضتفي�س  ونقا�س  درا�ضة 

ومب�ضاركة  القت�ضادية  القطاعات 

اأ�ضحاب  من  كبري  عدد  من  لفتة 

املوؤمتر  عمل  جل�ضات  يف  العمال 

عقدت  والتي  الدائمة  للجان  ال�ضنوي 

املح�ضلة  يف  وهي  يومني،  مدى  على 

ومرئيات  نظر  وجهة  متثل  النهائية 

للمرحلة  البحريني  العمال  قطاع 

القادمة، م�ضيًدا بجهود وزير ال�ضناعة 

والتجارة وال�ضياحة يف التعاطي مع 

جمل�س  على  وعر�ضها  املرئيات  تلك 

الوزراء املوقر.

�ضوف  الغرفة  اأن  وا�ضاف   

ت�ضخر كل جهودها وطاقاتها مل�ضاندة 

البحرين،  الأعمال يف مملكة  قطاعات 

وم�ضاعدة �ضركات وموؤ�ض�ضات القطاع 

النمو وجتاوز تداعيات  اخلا�س على 

الظروف القت�ضادية امل�ضتجدة، مثمًنا 

ال�ضريعة  ال�ضتجابة  العتزاز  ببالغ 

ال�ضخ�ضية  واملتابعة  واملبا�ضرة 

ويل  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  لدن  من 

ملرئيات  املوقر  الوزراء  رئي�س  العهد 

وتو�ضيات الغرفة، مما يوؤكد على ما 

يوليه �ضموه من حر�س كبري ومتابعة 

دقيقة لكل ما من �ضاأنه اأن ي�ضاهم يف 

تعايف القت�ضاد الوطني.

كما �ضدد على اأن توجيهات �ضموه 

�ضرت�ضخ وتفعل ال�ضراكة بني احلكومة 

يكون  �ضوف  مما  اخلا�س  والقطاع 

العمل  م�ضار  يف  اإيجابية  تبعات  له 

�ضيما  ل  املقبلة،  الفرتة  يف  امل�ضرتك 

القطاع  اأن  منظور  من  ياأتي  ذلك  واأن 

اأي  يف  الزاوية  حجر  هو  اخلا�س 

جهد تنموي واقت�ضادي، واأن حتقيق 

الأهداف والتطلعات املن�ضودة يف هذا 

اإيجاد  يف  بنجاحنا  رهن  هو  املجال 

حتمل  على  قادر  قوي  خا�س  قطاع 

م�ضوؤوليات املرحلة. 

�سمري نا�س
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د. مريزا يت�سلم درا�سة عن

 م�سروع اإعادة تدوير املياه الرمادية

علي  بن  عبداحل�ضني  الدكتور  ا�ضتقبل 

امل�ضتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س  مــرزا 

فريد  حممد  املايل  البحرين  مبرفاأ  مبكتبه 

طالب  وهو  بدر،  فريد  والده  يرافقه  بدر، 

قام  بو�ضطن  جامعة  يف  عليا  درا�ضات 

م�ضروع  حول  م�ضتفي�ضة  درا�ضة  باإعداد 

وتهيئتها  الرمادية(  )املياه  تدوير  اإعادة 

لال�ضتخدام املنزيل.

اال�ضهام  اجل  الدرا�ضة من  وتاأتي هذه 

يف احلفاظ على املياه يف مملكة البحرين 

وتوفر ا�ضتهالكها وا�ضتدامتها.  

الدكتور  اأ�ــضــاد  ال�ضدد،  هــذا  ويف 

يف  بدر  حممد  بذلها  التي  باجلهود  مرزا 

هذه  مثل  ان  وقال  الدرا�ضة،  هذه  اعداد 

الطاقة  قطاع  يف  مطلوبة  التخ�ض�ضات 

لها  ملا  البحرين  مملكة  يف  امل�ضتدامة 

املوارد  على  احلفاظ  يف  ايجابي  اثر  من 

دعمه  مــوؤكــداً  وا�ضتدامتها،  الطبيعية 

مبا  واملتخ�ض�ضني  للباحثني  وت�ضجيعه 

القادرة واملوؤهلة  الب�ضرية  العنا�ضر  يوفر 

من  النظيفة  الطاقة  مب�ضاريع  لالرتقاء 

الوطن  هذا  ل�ضالح  ال�ضاملة  التنمية  اجل 

العزيز. 

بدوره تقدم حممد بدر ووالده بجزيل 

الطاقة  هيئة  لرئي�س  والتقدير  ال�ضكر 

الدائم  وت�ضجيعه  دعمه  على  امل�ضتدامة 

والتعاون املتوا�ضل الذي يحظى به طلبة 

العلم البحرينيني.

»الرتبية« تعلن بدء املرحلة الثانية 

من ت�سجيل امل�ستجدين يف املرحلة االبتدائية

الرتبية  بوزارة  االت�ضال  اإدارة  اأعلنت 

الثانية  املرحلة  ــدء  ب عــن  والتعليم، 

الذين  امل�ضتجدين  ت�ضجيل  عملية  من 

�ضيلتحقون بال�ضف االأول االبتدائي للعام 

مواليد  من  2021-2022م،  الدرا�ضي 

اأغ�ضط�س   31 وحتى  2015م  يناير   1

الثالثاء  يوم  من  الفرتة  خالل  2015م، 

عرب  وذلك  اجلــاري،  اأبريل   20 املوافق 

املوقع  يف  املوجود  االلكرتوين  الرابط 

الر�ضمي الن�ضتغرام الوزارة يف البايو

 /bit.ly / /:http
علًما باأن عملية الت�ضجيل �ضتنق�ضم اإىل 

ثالث فرتات:

الفرتة االأوىل: ملواليد �ضهر يناير حتى 

من  و�ضتبداأ  مار�س 2015م،  �ضهر  نهاية 

20 اإىل 22 اأبريل اجلاري.

اأبريل  �ضهر  ملواليد  الثانية:  الفرتة 

حتى نهاية �ضهر يونيو 2015م، و�ضتبداأ 

من 27 اإىل 29 اأبريل اجلاري.

يوليو  �ضهر  ملواليد  الثالثة:  الفرتة 

2015م،  اأغ�ضط�س  �ضهر  نهاية  ولغاية 

و�ضتبداأ من 4 اإىل 7 مايو القادم.

الذي  االأطــفــال  ــور  اأم اأولــيــاء  فعلى 

الر�ضائل  الرابط متابعة  �ضجلوا من خالل 

على  تر�ضل  �ضوف  التي   sms الن�ضية 

واإر�ضال  اإدخال  يف  للبدء  وذلك  هواتفهم، 

ميالد  �ضهادة  وهي  املطلوبة،  الوثائق 

اأمره  وويل  للطفل  الذكية  البطاقة  الطفل، 

للطفل  ال�ضفر  جواز  املفعول(،  )�ضارية 

من  ن�ضخة  املفعول(،  )�ضاري  اأمره  وويل 

اأمره  للطفل وويل  املفعول  �ضارية  االإقامة 

)لغر البحرينيني(.

وملزيد من اال�ضتف�ضار، ميكن االت�ضال 

على الهواتف التالية:

اأو   17873245 اأو   17873027

17873021 اأو 17896065. 

ا�ستقبل �سفري البحرين لدى الواليات املتحدة.. رئي�سة النواب:

 تعزيز الدبلوما�سية الربملانية لبيان االإجنازات الوطنية واحلقوقية

رئي�ضة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأكــدت  

جمل�س النواب، اأن منظومة حقوق االإن�ضان يف 

مملكة البحرين، ت�ضر بخطى ثابتة نحو املزيد 

من االإجنازات الوطنية، واملبادرات احل�ضارية، 

بال�ضفافية  تت�ضم  التي  النوعية،  والربامج 

للمعاير  وفًقا  وامل�ضداقية،  وامل�ضوؤولية 

يف  الدولية،  واحلقوقية  القانونية  االإن�ضانية، 

ظل امل�ضرة التنموية ال�ضاملة حل�ضرة �ضاحب 

عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  امللك حمد  اجلاللة 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

النيابي  املجل�س  اعتزاز  بالغ  عن  معربة 

�ضاحب  برئا�ضة  املوقرة  احلكومة  بجهود 

اآل خليفة  ال�ضمو امللكي االأمر �ضلمان بن حمد 

حفظه  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

خمتلف  يف  االن�ضان  حقوق  رعاية  يف  اهلل، 

املجاالت، وتعزيز الثقافة احلقوقية على كافة 

امل�ضتويات، ثقافة وممار�ضة، والتي تفتخر بها 

مملكة البحرين اأمام العامل.

تعزيز  على  املجل�س  اإىل حر�س   وم�ضرة 

وزارة  مع  وبالتعاون  الربملانية  الدبلوما�ضية 

يف  البحرين  مملكة  و�ضفارات  اخلارجية 

احل�ضارية  املنجزات  كافة  ــراز  الإب اخلــارج، 

عموًما، واحلقوقية خ�ضو�ضا، لبيان ما ي�ضهده 

ال�ضجل احلقوقي البحريني من تطور وتقدم.

جاء ذلك خالل لقائها مبكتبها �ضباح اأم�س 

اآل  بن عبداهلل  را�ضد  بن  ال�ضيخ عبداهلل  االإثنني، 

الواليات  لدى  البحرين  مملكة  �ضفر  خليفة 

املتحدة االأمريكية، وبح�ضور النائب عبدالنبي 

جمل�س  لرئي�ضة  االأول  النائب  اأحمد  �ضلمان 

النواب، والنائب علي اأحمد زايد النائب الثاين 

لرئي�ضة جمل�س النواب.

يبذله  ــذي  ال املتميز  بالدور  وم�ضيدة   

املتحدة  الواليات  لدى  البحرين  مملكة  �ضفر 

امل�ضتمرة،  وامل�ضاعي  ال�ضديقة،  االأمريكية 

الربملانية  بالعالقات  االرتقاء  اإىل  الهادفة 

التعاون  وتعزيز  االأمريكية،  البحرينية 

يف  ت�ضب  التي  املجاالت،  خمتلف  يف  امل�ضرتك 

وتوطيد  ال�ضديقني،  وال�ضعبني  البلدين  �ضالح 

العالقات التاريخية الوثيقة.

را�ضد  بن  ال�ضيخ عبداهلل  اأعرب  من جانبه، 

البحرين  مملكة  �ضفر  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

مملكة  �ضفر  االأمريكية  املتحدة  الواليات  لدى 

عن  االأمريكية  املتحدة  الواليات  لدى  البحرين 

النواب،  رئي�ضة جمل�س  ملعايل  وتقديره  �ضكره 

وكافة اأع�ضاء ال�ضلطة الت�ضريعية، ملا يقومون 

الوطن  خلدمة  وفاعلة  م�ضتمرة  جهود  من  به 

الدبلوما�ضية  بــدور  واالرتــقــاء  واملواطنني، 

النهج  لبيان  الدولية،  املحافل  يف  الربملانية 

الدميقراطي الرفيع، وال�ضجل احلقوقي املتميز 

املجال�س  مع  وبالتوا�ضل  البحرين،  ململكة 

وال�ضديقة،  ال�ضقيقة  الدول  يف  والربملانات 

والتعاون  العالقات  لتعزيز  البارز  واالهتمام 

جماالت  وزيــادة  االأمريكي،  الكوجنر�س  مع 

التعاون امل�ضرتكة.

اجلودر ي�سيد بالدور الوطني لقدا�سته وللكني�سة امل�سرية

البابا توا�سرو�س الثاين ي�ستقبل �سفري البحرين يف م�سر

ا�ضتقبل قدا�ضة البابا توا�ضرو�س الثاين بابا 

اأم�س  املرق�ضية،  الكرازة  وبطريرك  االإ�ضكندرية 

ه�ضام بن حممد اجلودر �ضفر مملكة البحرين 

الدائم  واملندوب  العربية  م�ضر  جمهورية  لدى 

البابوي  باملقر  العربية،  الــدول  جامعة  لدى 

بالعبا�ضية.

توا�ضرو�س  البابا  ثّمن  اللقاء،  وخــالل 

مملكة  بني  جتمع  التي  املتميزة  العالقات 

وموقف  العربية،  م�ضر  وجمهورية  البحرين 

اأمن  وتاأييد  دعم  يف  الرائد  البحرين  مملكة 

اإىل  وا�ضتقرار جمهورية م�ضر العربية، م�ضًرا 

اأن العالقات بني البلدين ال�ضقيقني واملمتدة عرب 

التعاون  من  �ضديدة  بخ�ضو�ضية  تتمتع  عقود 

املثمر والتن�ضيق امل�ضتمر.

اأ�ضاد قدا�ضة البابا توا�ضرو�س بدور ح�ضرة 

�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

ال�ضالم  دعائم  اإر�ضاء  يف  البحرين،  مملكة  ملك 

والت�ضامح واملحبة والتقارب بني االأديان، موؤكًدا 

اأن مملكة البحرين تقدم منوذًجا فريًدا يف اإعالء 

كافة  بني  ال�ضلمي  والتعاي�س  الت�ضامح  قيم 

االأديان واالأجنا�س، دون متييز اأو تفرقة.

وقد اأكد ال�ضفر ه�ضام بن حممد اجلودر على 

عمق العالقات بني مملكة البحرين وجمهورية 

تربط  التي  ال�ضداقة  واأوا�ضر  العربية،  م�ضر 

اإعالء  ظل  يف  امل�ضرية  والكني�ضة  اململكة  بني 

روح الت�ضامح بني امل�ضلمني وامل�ضيحيني، م�ضيدا 

بالدور الوطني للكني�ضة امل�ضرية كعن�ضر فاعل 

ومهم يف ن�ضيج الدولة امل�ضرية.

لدى لقائه عن ُبعد رئي�س وزراء كومنولث دومينيكا.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء:

تعزيز التعاون الثنائي بني البحرين وكومنولث دومينيكا

جاء ذلك لدى لقاء �ضموه عن ُبعد روزفلت 

دومينيكا،  كومنولث  وزراء  رئي�س  �ضكريت 

على  العمل  موا�ضلة  اإىل  �ضموه  اأ�ضار  حيث 

الثنائي  للتعاون  واعدة  نوعية  فر�س  خلق 

مبا  اال�ضتثمار  على  والت�ضجيع  البلدين  بني 

يرفد خمتلف القطاعات احليوية ويدعم اأهداف 

التنمية امل�ضتدامة.

املوا�ضيع  ا�ضتعرا�س  مت  اللقاء  وخالل 

على  الق�ضايا  واأهم  امل�ضرتك  االهتمام  ذات 

تعزيز  و�ضبل  والدولية،  االإقليمية  ال�ضاحتني 

البحرين  مملكة  بــني  التعاون  م�ضارات 

االأ�ضعدة،  كل  على  دومينيكا  وكومنولث 

الدولية وت�ضافرها  و�ضرورة توحيد اجلهود 

كورونا  جائحة  على  الق�ضاء  يف  ي�ضهم  مبا 

وجتاوزها بنجاح.

كومنولث  وزراء  رئي�س  اأعرب  جانبه  من 

ال�ضمو  دومينيكا عن �ضكره وتقديره ل�ضاحب 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء على ما 

يوليه من اهتمام بتوطيد العالقات بني البلدين 

ال�ضديقني البلدين مبا يخدم امل�ضالح امل�ضرتكة 

والدفع بها نحو مزيد من التقدم واالزدهار.

�أكد �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء على �أهمية توطيد 

عالقات �ل�سد�قة بني مملكة �لبحرين وكومنولث دومينيكا وخلق �ملزيد من �لفر�س �حليوية للتعاون �لثنائي يف 

خمتلف �ملجالت، لفتًا �سموه �إىل �أن �ململكة ت�سعى دوًما �إىل تو�سيع عالقاتها وتر�سيخ �سر�كتها �ل�سرت�تيجية مع 

دول �لعامل و�لدفع مب�سار�ت هذه �لعالقات نحو �أفق �أرحب من �لعمل و�لتن�سيق �مل�سرتك.

»احلكومة االلكرتونية«: اإ�سافة ال�سورة 

ال�سخ�سية للمتطعمني عرب »جمتمع واعي«

ـــت هــيــئــة  ـــن ـــل اأع

واحلكومة  املعلومات 

وبالتعاون  االإلكرتونية 

عن  ال�ضحة  وزارة  مع 

عرب  جديدة  ميزة  اإ�ضافة 

واعي«  »جمتمع  تطبيق 

ال�ضور  عــر�ــس  تتيح 

للمواطنني  ال�ضخ�ضية 

على  احلا�ضلني  واملقيمني 

امل�ضاد  التطعيم  جرعتي 

ومرور  كورونا  لفرو�س 

اأ�ضبوعني من اآخر جرعة.

الهيئة  واأو�ــضــحــت 

امليزة  هــذه  توفر  ــاأن  ب

بهدف  قد جاءت  اجلديدة 

هوية  من  التحقق  متكني 

التطبيق،  م�ضتخدم 

ــورة  ــض ــ� ــة ال ــق ــاب ــط وم

املــتــاحــة  ال�ضخ�ضية 

حامل  مع  التطبيق  عرب 

الهاتف الذكي، والتاأكد من 

ح�ضوله على التطعيم.

ـــــول خــطــوات  وح

ال�ضورة  على  االطـــالع 

عرب  واملتاحة  ال�ضخ�ضية 

واعي«،  »جمتمع  تطبيق 

فقد اأ�ضارت الهيئة اإىل اأنه 

التطبيق  ميكن مل�ضتخدمي 

واملقيمني  املواطنني  من 

جرعتي  على  احلا�ضلني 

التطعيم ومرور اأ�ضبوعني 

من اآخر جرعة، التاأكد من 

احل�ضول على اآخر ن�ضخة 

حمدثة من التطبيق املتاح 

واالأندرويد   IOS بنظام 

تطبيقات  متجر  ــرب  ع

االإلكرتونية  احلكومة 

 apps  /bahrain .bh
ظهور  عدم  حالة  يف  اأو 

زيارة  باالإمكان  التحديث 

التطبيقات- »مــتــجــر 

املتوفر على   app store»

الهواتف واالأجهزة الذكية، 

ال�ضفحة  على  الدخول  ثم 

للتطبيق،  الرئي�ضية 

والــنــقــر عــلــى »عــر�ــس 

تفا�ضيل تطعيمك الكاملة« 

ــدرع  ال اأ�ضفل  واملتاحة 

اأعلى  يف  البارز  االأخ�ضر 

�ضتظهر  حيث  ال�ضفحة، 

ال�ضخ�ضية  ــورة  الــ�ــض

وبيانات التطعيم.

العمل  �ضيتم  كــمــا 

اخلا�ضية  تفعيل  على 

املتعافني  لالأ�ضخا�س 

القليلة  ــــام  االأي خـــالل 

القادمة.



ح�سني �سبت:

�أفادت وز�رة �لإ�سكان باأنها �ألغت 5716 

طلبا �إ�سكانيا منذ �لعام 2015 وحتى نهاية 

�نتفاء  ب�سبب  وذلك   ،2020 �ملن�سرم  �لعام 

�لإ�سكاين. �لالزمة للطلب  �ملعايري  �أحد 

جلنة  على  رده��ا  يف  �ل���وز�رة  و�أك��دت 

�لإ�سكانية  �لطلبات  يف  �لربملانية  �لتحقيق 

�ل�سروط  �نطباق  ��ستمر�رية  �سرورة  على 

�لطلب  قبول  من  �لفرتة  ط��و�ل  و�ملعايري 

�لإ�سكاين وحتى �لتخ�سي�ص، و�أن ذلك �سرط 

�لإ�سكانية. �خلدمات  من  لال�ستفادة  �أ�سا�سي 

وجود  �لوز�رة  نفت  مت�سل،  �سياق  ويف 

�لقرن  ت�سعينيات  �إىل  تعود  �إ�سكانية  طلبات 

على  موؤكدة  �لنتظار،  قو�ئم  على  �ملن�سرم 

تخ�سي�ص  عرب  �لطلبات  تلك  جميع  تلبية 

لأ�سحابها. �سكنية  وحد�ت 

مت  �لتي  �لإ�سكانية  �لطلبات  وع��ن 

�ملا�سية،  �ل�ست  �ل�سنو�ت  خالل  �إلغاوؤها 

تظهر �لبيانات �لتي زودت بها �لوز�رة جلنة 

�لطلبات  ثلث  حو�يل  �أن  �لربملانية  �لتحقيق 

�لطلب  �ساحب  رغبة  على  بناء  جاء  �مللغية 

من   %34 وبن�سبة  طلبات   1909 بو�قع 

�مللغية. �لطلبات  تلك  �إجمايل 

�لإلغاء جاء  لأ�سباب  �لثانية  �ملرتبة  ويف 

�أ�سمته  ما  �أو  �لأ�سري«  و»�لتفكك  »�لطالق« 

�أ�سرة ح�سب �لفئات  �لوز�رة ب� »عدم ت�سكيل 

على  بناء  �ل��وز�رة  �ألغت  حيث  �ملعتمدة«، 

�إجمايل  من   %31 بن�سبة  طلبا   1719 ذلك 

�مللغية. �لطلبات 

�أما يف �ملرتبة �لثالثة فجاء �سبب »ملكية 

بن�سبة  طلبا   857 �إلغاء  مت  حيث  عقار«، 

�إجمايل �لطلبات �لإ�سكانية �مللغية. 15% من 

�ل�ست  �ل�سنو�ت  يف  �لو�زرة  �ألغت  كما 

�لتحقيق  جلنة  على  ردها  بح�سب  �ملا�سية 

ب�سبب جتاوز  �إ�سكانيا  طلبا   650 �لربملانية 

من   %11.3 بن�سبة  �مل�سموح،  للحد  �لر�تب 

ب�سبب  طلبا   217 و�ألغت  �مللغية،  �لطلبات 

�إ�سكانية  خدمة  من  �لطلب  �ساحب  ��ستفادة 

�أي�سا  و�ألغت  فيها،  يعمل  �لتي  �جلهة  من 

�لطلب  �ساحب  ح�سول  ب�سبب  طلبا   213

على متويل عقاري.

عدد  عن  �لتحقيق  جلنة  �سوؤ�ل  وحول 

بحلول  طلبات  قبول  فيها  مت  �لتي  �لطلبات 

بلوغه  ب�سبب  �لطلب  مقدم  حمل  �لأبناء  �أحد 

تقوم  ل  �أنها  �لوز�رة  �أفادت  عاما،   50 �سن 

بتحويل �لطلب با�سم �لبن ملجرد بلوغ مقدم 

�لطلب 50 �سنة، م�سرية �إىل �أن �ملادة )70( 

من �لقر�ر )909( ل�سنة 2015 ب�ساأن نظام 

معيار  �أن  على  ن�ص  وتعديالته،  �لإ�سكان 

يوؤثر  ول  فقط،  �لطلب  لقبول  يطبق  �لعمر 

على  �سنة   50 عن  �لطلب  مقدم  عمر  زيادة 

�لطلب. ��ستمر�رية 

�لطلبات  لتلبية  �ل��وز�رة  خطة  وحول 

�أن  �ل���وز�رة  �أف��ادت  �لقدمية،  �لإ�سكانية 

�لإ�سكانية  �مل��دن  ��ستكمال  ت�سمل  خطتها 

�ل�سكنية،  �لتمويالت  حجم  وزيادة  �لعامة، 

خالل  من  �خلدمات  توفري  يف  و�ملو��سلة 

مز�يا. برنامج 

بدر��سة  حاليا  تقوم  باأنها  قالت  كما 

مبادر�ت ت�سعى من خاللها �إىل توفري خدمات 

من  �ل�ستفادة  من  �ملو�طن  متكن  فورية 

�إىل �لنتظار  �خلدمة �لإ�سكانية دون �حلاجة 

�لقطاع  وحتفيز  �لتمويلية،  كاخلدمات 

مالئمة  �سكنية  وحد�ت  توفري  على  �خلا�ص 

باأ�سعار معقولة يف متناول �ملو�طن من ذوي 

تطوير  برنامج  خالل  من  �ملحدود،  �لدخل 

�لقطاع  مع  بالتعاون  �حلكومية  �لأر��سي 

عمل  برنامج  ما ورد يف  على �سوء  �خلا�ص 

بتقدمي  �ملتعلق  �لهدف  وحتديد�  �حلكومة، 

�إ�سكانية مبتكرة ومتنوعة للمو�طنني. حلول 

لعدد  �لربملانية  �للجنة  طلب  وح��ول 

�ل�سكنية  �مل�ساريع  يف  �لإ�سكانية  �لوحد�ت 

لطالبي  �لوز�رة  قبل  من  �إن�ساوؤها  مت  و�لتي 

من  ��ستغاللها  يتم  ومل  �لإ�سكانية  �خلدمات 

�ملحدد  �لوقت  م�سي  بعد  م�ستحقيها  قبل 

�ل�سوؤ�ل  �أن  �لوز�رة  �عتربت  �لنتفاع،  لبدء 

�إىل  م�سرية  �للجنة،  عمل  مبحاور  يرتبط  ل 

�ل�سكنية  للوحدة  �ملو�طن  ��ستغالل  عدم  �أن 

�لتوزيع،  عملية  على  لحقة  مرحلة  هي 

من  �أي  �أو  �لتوزيع  بعد�لة  لها  عالقة  ول 

تخ�سع  بل  �للجنة،  لعمل  �لأخرى  �ملحاور 

�ملطلبة  �لقانونية  و�لإجر�ء�ت  �لوحد�ت  تلك 

بينه  �ملربم  للعقد  �ملنتفع  �لتز�م  لعدم  عليها 

�لنتفاع  ول�سروط  �لإ�سكان  وز�رة  وبني 

وحتديد�  �لوز�رية،  �لقر�ر�ت  يف  �ملو�سحة 

 )909( �ل��وز�ري  �لقر�ر  من   )10( �مل��ادة 

و�لتي  �لإ�سكان،  نظام  ب�ساأن   2015 ل�سنة 

بالوحدة  �لنتفاع  �إلغاء  للوز�رة  �أج��ازت 

با�ستالم  �ملنتفع  قيام  عدم  حال  يف  �ل�سكنية 

خالل  لل�سكن  �لنتقال  �أو  �ل�سكنية  �لوحدة 

مدة 6 �أ�سهر من تاريخ �ل�ستالم.

و�أ�سافت: »�ملنتفع ملزم بالعقد �ملربم مع 

لل�ساأن  �ملنظمة  وبالقر�ر�ت  �لإ�سكان  وز�رة 

�خلدمات  جميع  ف��اإن  وعليه،  �لإ�سكاين، 

و�لنتفاع،  لال�ستالم  حمدد  بوقت  مرتبطة 

رقم  �ملادة  من  �خلام�ص  �لبند  تطبيق  ويتم 

)10( من نظام �لإ�سكان يف حال عدم وجود 

مربر تقبله �لإد�رة«.

وحد�ت  ب�سحب  �ل��وز�رة  قيام  وح��ول 

على  ردها  يف  �ل��وز�رة  �أ�سارت  �إ�سكانية، 

ب�سروط  �ملنتفع  �لتز�م  عدم  �أن  �إىل  �للجنة 

وبالقر�ر�ت  �لوز�رة  وبني  بينه  �ملربم  �لعقد 

مرحلة  هي  �ل�ساأن  بهذ�  �ل�سادرة  �لوز�رية 

عالقة  ول  �لتوزيع،  عملية  على  لحقة 

من  �أي  �أو  �لتوزيع  معايري  بعد�لة  لها 

�لوحد�ت  تلك  تخ�سع  بل  �لأخرى،  �ملحاور 

لعدم  عليها  �ملطبقة  �لقانونية  و�لإجر�ء�ت 

وز�رة  وبني  بينه  �ملربم  للعقد  �ملنتفع  �لتز�م 

يف  �ملو�سحة  �لنتفاع  و�سروط  �لإ�سكان 

للوز�رة  �أجازت  و�لتي  �لوز�رية،  �لقر�ر�ت 

حال  يف  �ل�سكنية  بالوحدة  �لنتفاع  �إلغاء 

قيام �ملنتفع باإحد�ث �أي تغيري يف �ملبنى دون 

و�لقر�ر�ت  �ملباين  تنظيم  بقانون  �للتز�م 

يف  �لتعمري  با�سرت�طات  �خلا�سة  �لتنظيمية 

�ل�سكنية. �ملناطق 
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31 % منها ب�سبب التفكك الأ�سري.. و15 % مللكية عقار.. »الإ�سكان«:

اإلغاء 5716 طلًبا اإ�سكانًيا يف 6 �سنوات ب�سبب انتفاء اأحد �سروط ال�ستحقاق

امل����ا�����س����ي ال�������ق�������رن  ت���������س����ع����ي����ن����ي����ات  اإىل  ت������ع������ود  اإ������س�����ك�����ان�����ي�����ة  ط�����ل�����ب�����ات  ي������وج������د  ل 

اأب�����ن�����ائ�����ه اأح������������د  ب�����ا������س�����م  ال�����ط�����ل�����ب  ب�����ت�����ح�����وي�����ل  �����س����ن����ة   50 ب�����ل�����غ  مل��������ن  اإل�����������������زام  ل 

لاللتحاق ب�سنة المتياز.. مقرتح نيابي ب�سفة ال�ستعجال:

معادلة �سهادات خريجي الطب باجلامعات ال�سينية خالل جائحة كورونا

غالب �أحمد:

�ل�سلوم  �أحمد  �لنائب  تقدم 

مبقرتح برغبة ب�سفة �ل�ستعجال 

�سهاد�ت  معادلة  يف  بالإ�سر�ع 

�ل�سينية  �جلامعات  خريجي 

�لطب  در����س��ة  �أك��م��ل��و�  �ل��ذي��ن 

�لتعلم  ط��ري��ق  ع��ن  �لب�سري 

جائحة  ب�سبب  وذل��ك  ُبعد،  عن 

كورونا، حيث ��سطرتهم �لظروف 

�إىل �إكمال در��ستهم عرب �لأونالين 

يف �لف�سل �لدر��سي �لأخري ومدته 

4 �أ�سهر.

�إن  وقال �لنائب �أحمد �ل�سلوم 

مثلت حتديا مطلقا على  �جلائحة 

على  �لتعليم  وجاء  �لأ�سعدة،  كل 

عن  و��ستمر�ره  �لأولويات  ر�أ�ص 

�ل�ستفادة  حتقيق  �سبيل  يف  بعد 

�مل��ث��ل��ى م��ن �ل��وق��ت �مل��وج��ود 

�لكفايات  تلقي  على  و�حلر�ص 

�لدر��سية  �مل��ر�ح��ل  خمتلف  يف 

يف  مت�سارعة  منظومة  �سكل  مبا 

و�لنتقال  �لتكنولوجيا  ��ستخد�م 

�ل�سحية  �لأو�ساع  معاي�سة  �إىل 

على  مبا�سر  ب�سكل  تاأثريها  وعدم 

تعترب  �لتي  �لتعليمية  �لعملية 

�لتطور  �أ�سا�سية يف عملية  ركيزة 

و�لنماء.

�ملقرتح  م���ربر�ت  يف  وج��اء 

فريو�ص  جائحة  �أن  �مل�ستعجل 

��ستثنائيا  فر�ست و�سعا  كورونا 

بد�خل  �لتعليمي  �لقطاع  على 

�لعامل  ودول  �لغالية  مملكتنا 

طلبتنا  ب��ذل  حيث  ع��ام،  ب�سكل 

�سبيل  يف  م�ساعيهم  وطالباتنا 

ومو��سلة  �ملعارف  ه��ذه  تلقي 

خ�سم  ويف  �جلامعي،  تعليمهم 

�لتي  و�لظروف  �لتد�عيات  تلك 

�لطلبة  على  �جلائحة  فر�ستها 

�جلامعات  وطلبة  ع��ام،  ب�سكل 

�ل�سينة بتخ�س�ص �لطب �لب�سري 

در��سية  �سنة  �آخر  �أكملو�  و�لذين 

عن  �سهور  �لأربعة  فرتة  يف  لهم 

ب�سبب  بعد  عن  �لتعلم  طريق 

تخرجو�  و�لتي  �لر�هنة  �لظروف 

يف �سهر يوليو �ملا�سي.

وبينت �ملذكرة �أن عدم معادلة 

و�لطالبات  �لطلبة  ���س��ه��اد�ت 

و�ل��ذي��ن  �لآن  �إىل  �خل��ري��ج��ني 

ب�سهر  �ملا�سي  �لعام  يف  تخرجو� 

على  قدرتهم  بعدم  يت�سبب  يوليو 

و�لذي  �لمتياز  ب�سنة  �للتحاق 

دول  جميع  يف  بها  �ملتعارف  من 

�لتخرج  مدة  تزيد  ل  باأن  �لعامل 

�إىل حني در��سة �سنة �لمتياز على 

�أن  يتوجب  ما  وهو  كاملة  �سنة 

يتم �عتماد �سهاد�تهم وعدم �سياع 

�ملقرتح  در��ستهم.و�أكد  �سنو�ت 

معادلة  على  �ل�ستعجال  ب�سفة 

�جلامعات  خريجي  ���س��ه��اد�ت 

�لب�سري«  »�ل��ط��ب  �ل�سينية 

ليت�سنى لهم در��سة �سنة �لمتياز، 

و�لطالبات  �لطلبة  حقوق  وحفظ 

�خلريجني من �جلامعات �ل�سينية 

بعد  عن  �أ�سهر   4 در�سو�  و�لذين 

�ملعادلة  على  ح�سولهم  و�سمان 

و�سع  مع  ممكن،  وقت  باأ�سرع 

�آليات حمددة بالن�سبة �إىل �لر�غبني 

وتعريفهم  باخلارج  �لدر��سة  يف 

من  �ملتخذة  �لإج���ر�ء�ت  بجميع 

و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  قبل 

مع  �سهاد�تهم،  معادلة  ل�سمان 

لأي  �ل���وز�رة  مو�فقة  ����س��رت�ط 

لعدم  �خلارجية  �جلامعات  من 

�سعوبات  �أي  �لطالب  مو�جهة 

�سهاد�ت  ومعادلة  �لتخرج،  عند 

�جلامعات  يف  �خلريجني  �لطلبة 

�لد�ر�سني  بالطلبة  �أ�سوة  �ل�سينية 

�لذين  �ملحلية  �جل��ام��ع��ات  يف 

�لتحقو� بالدر��سة عن بعد ب�سبب 

�ملقرتح  على  ووق��ع  �جلائحة. 

عبد�لنبي  �ل�سلوم،  �أحمد  �لنو�ب: 

حمد  عبد�لأمري،  زينب  �سلمان، 

�لكوهجي، غازي �آل رحمة.

النائب اأحمد ال�سلوم

مقرتح: اإدراج مر�سى ال�سكلر �سمن فئات امل�ساعدة الجتماعية

عقدت جلنة �خلدمات مبجل�ص �لنو�ب، �جتماعها �لثامن و�لع�سرين، يف دور �لنعقاد 

كمال  �سو�سن  �لنائب  برئا�سة  �خلام�ص،  �لت�سريعي  �لف�سل  من  �لثالث،  �لعادي  �ل�سنوي 

نائب رئي�ص �للجنة، عرب تقنية �لت�سال �ملرئي.

و�سرحت �لنائب كمال �أن �للجنة �لتقت يف �جتماعها مبمثلي جمعية �لبحرين لرعاية 

مر�سى �ل�سكلر، حيث مت مناق�سة �لقرت�ح بقانون بتعديل �لبند )7( من �ملادة �لثالثة من 

قانون رقم )18( ل�سنة 2006 ب�ساأن �ل�سمان �لجتماعي. و�أو�سحت �أن �لقرت�ح بقانون 

يهدف �إىل �إ�سافة مر�سى �ل�سكلر �سمن �لفئات �لتي ت�ستحق �مل�ساعدة �لجتماعية.

الطلبات الإ�سكانية امللغية واأ�سبابها

الع�����������دد�سبب اإلغاء الطلب الإ�سكاين

ال�ستفادة من جهة العمل

ال�ستفادة من متويل عقاري

الراتب جتاوز احلد امل�سوح

رغبة �ساحب الطلب

ميلك عقار - وجود ملك

ل ي�سكل اأ�سرة ح�سب الفئات املعتمدة

عدم ا�ستيفاء �سروط الإقامة الدائمة

217
213
650

1909
857

1719
151

احلكومة حتيل للنواب »تعديل قانون احتياطي الأجيال«:

اقتطاع دولرين لكل برميل يزيد �سعره على 80 دولًرا

حمرر �ل�سوؤون �لربملانية:

�أحالت �حلكومة م�سروًعا بقانون �إىل جمل�ص �لنو�ب يق�سي بزيادة 

�ملبلغ �ملقتطع من مبيعات �لنفط �خلام ل�سالح ح�ساب �حتياطي �لأجيال 

�لقادمة يف حال جتاوز �سعر برميل �لنفط عن 80 دولًر�.

وُيقتطع يف �لوقت �حلايل دولر و�حد فقط عن كل برميل يزيد �سعره 

على 40 دولًر�، ول يزيد �لقتطاع مهما بلغ �رتفاع �سعر �لربميل.

�لت�سريع �جلديد يق�سي برفع �لقتطاع ليكون دولرين لكل  �أن  �إلاّ 

برميل نفط خام يتم ت�سديره خارج �ململكة يزيد �سعره على 80 دولًر� 

و3 دولر�ت لكل برميل نفط يزيد �سعره على 120 دولًر�.

ول يجوز بح�سب م�سروع �لقانون خف�ص �ملبلغ �ملقتطع �أو زيادته 

�أو �لت�سراّف باأمو�ل �لحتياطي لغري �لعمليات �ل�ستثمارية �إلاّ بقانون.

�إ�سد�ر  مربر�ت  �أن  �لنو�ب  ملجل�ص  مذكرتها  يف  �حلكومة  وقالت 

م�سروع �لقانون تتمثل يف كونه �سي�ساهم يف تغطية مبلغ 450 مليون 

لالأجيال  �لحتياطي  ح�ساب  من  ��ستقطاعه  متاّ  و�لذي  �أمريكي  دولر 

�ملر�سوم  بناًء على  للدولة للعام 2020  �لعامة  �مليز�نية  �لقادمة لدعم 

�أمو�ل  من  جزء  يف  �لت�سرف  ب�ساأن   2020 ل�سنة   )23( رقم  بقانون 

ح�ساب �لحتياطي.

كما �أ�سارت �إىل �أن م�سروع �لقانون ُيعترب �أحد �لنقاط �لتي تو�فقت 

�مل�سرتكة  �لجتماعات  خالل  و�لت�سريعية  �لتنفيذية  �ل�سلطتان  عليها 

�لتي متاّ من خاللها بحث م�سروع قانون �عتماد �مليز�نية �لعامة للدولة 

لل�سنتني �ملاليتني 2021 و 2022.

مبيعات  �ل�ستقطاع من  ن�سب  زيادة  �إىل  يهدف  �لتعديل  �أن  دت  و�أكاّ

�لبحرين ل�سالح ح�ساب  �لذي يتم ت�سديره خارج مملكة  �لنفط �خلام 

�حتياطي �لأجيال �لقادمة، على �أن ي�ستمر ��ستقطاع دولر و�حد من كل 

برميل نفط خام يزيد �سعره على 40 دولًر� ول يتجاوز 80 دولًر�.



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
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يجدد  البحرين،  قناة  تبثه  الذي  »كفو«  برنامج 

ثقة هذا ال�شعب بقيمه وانتمائه ومبادئه، فلطاملا كان 

البحرينيون اأهل العطاء والكرم والطيبة.

املريخ  فوق  »نا�شا«  حركتها  التي  ة  امل�شيرّ

عن  متاًما  تختلف  وهي  امل�شتقبل  نحو  ت�شافر 

ات التي حتركها امليلي�شيات فوق الأر�ض يف  امل�شيرّ

رحلة العودة اإىل املا�شي.
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�شرطية �شعودية �شمن اأمن احلج والعمرة تقوم باحلرا�شة يف مكة املكرمة.

1868 - اليابان تغري عا�شمتها من كي�ت� اإىل اإيدو.

الربيدية يف ط�كي� وكي�ت�  بداية اخلدمات   -  1871

واأو�شاكا.

1901 - افتتاح اأول جامعة ن�شائية يف اليابان.

القبائل احل�شرمية  بني  اإجنرامز  اإعالن هدنة   -  1905

يف اليمن.

بتنظيم  اخلا�شة  بر�شل�نة  اتفاقية  ت�قيع   -  1921

حرية العب�ر.

واأو�شاكا  ط�كي�  بني  اجل�ي  الربيد  بداية   -  1925

وف�ك�كا.

1929 - اإن�شاء جهاز الب�لي�ص الدويل الإنرتب�ل.

1947 - عقد اأول انتخابات برملانية يف اليابان.

اأب�ل� 16 يهبط على �شطح  الف�شائي  1972 - املك�ك 

القمر.

1999 - وق�ع مذبحة ثان�ية ك�ملباين يف مدينة دنفر 

ب�لية ك�ل�رادو الأمريكية.

2009 - انعقاد م�ؤمتر ديربان ال�شتعرا�شي يف جنيف 

مناه�شة  بهدف  املتحدة  الأمم  نظمته  والذي  ب�ش�ي�شرا 

العن�شرية.

خام  نفط  برميل  �شعر  يف  تاريخي  انهيار   -  2020

غرب تك�شا�ص الأمريكي اإىل ما دون ال�شفر )-37 دولر 

التاريخ، بتاأثري جائحة ك�رونا  للربميل( لأول مرة يف 

وحرب الأ�شعار.

نيوزيلندا متنع التدخني عن املواطنني املولودين بعد 2004

التدخني  على  متاًما  الق�شاء  ني�زيلندا  حك�مة  تريد 

بحل�ل العام 2025 من خالل خطة ملكافحة اإدمان التبغ 

يف البالد.

قالت وزيرة ال�شحة عائ�شة فريال اإن البالد بحاجة اإىل 

نهج جديد ملعاجلة هذه امل�شكلة، حيث مي�ت نح� 4500 

ني�زيلندي كل عام من اآثار تدخني التبغ.

تكمن فكرة ال�شلطات يف رفع ال�شن القان�ين للتدخني، 

وتقليل ن�شبة النيك�تني امل�ج�دة يف منتجات التبغ، وكذلك 

وال�شجائر،  التبغ  بيع  فيها  ميكن  التي  الأماكن  من  احلد 

ح�شبما كتبت »اإندبندنت«.

 واإن الفكرة الأكرث اأهمية و»الث�رية« هي منع التدخني 

العام 2004.  بعد  امل�ل�دين  امل�اطنني  متاًما على جميع 

ينم�  اأن  يجب  البالد،  يف  ال�شحة  ل�زارة  وفًقا  وبالتايل، 

حظر  خالل  من  ني�زيلندا  يف  متاًما  مدخن  غري  جيل 

اإجباري.

املبادرة،  هذه  مع  الأعمال  رجال  يتفق  ل  ذلك،  ومع 

عن  الناجمة  اخل�شائر  ح�شاب  يف  الف�ر  على  بداأوا  الذين 

انخفا�ص مبيعات ال�شجائر، ف�شالً عن الزيادة ال�ا�شحة يف 

عدد »الأ�ش�اق ال�ش�داء« ال�شرية للمبيعات غري القان�نية 

ملنتجات التبغ املقلدة، بح�شب »�شب�تنيك«.

اكتمال اإجراءات نقل التواأم ال�سيامي اليمني يو�سف ويا�سمني للريا�ض

اكتملت اإجراءات نقل الت�اأم ال�شيامي اليمني ي��شف 

ويا�شني، ولدي حممد عبدالرحمن، اإىل الريا�ص برفقة 

اأ�شرتهما، وذلك بعد ت�جيه خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز بنقلهما اإىل ال�شع�دية.

الريا�ص متهيًدا لإجراء  اإىل  الطفلني  و�شيتم نقل 

الفح��شات الطبية الالزمة لهما والنظر يف اإمكانية 

الطبية  عبدالعزيز  امللك  مدينة  يف  وذلك  ف�شلهما، 

التابعة للحر�ص ال�طني بالريا�ص.

امللكي وامل�شرف  بالدي�ان  امل�شت�شار  ذلك  اأو�شح 

والأعمال  لالإغاثة  �شلمان  امللك  مركز  على  العام 

يف  واجلراحي  الطبي  الفريق  ورئي�ص  الإن�شانية 

بن  عبداهلل  الدكت�ر  ال�شيامية  الت�ائم  ف�شل  عمليات 

عبدالعزيز الربيعة.

واأكد الدكت�ر الربيعة اأن هذه »اللفتة الإن�شانية من 

خادم احلرمني ال�شريفني جتاه ال�شعب اليمني ال�شقيق 

هي امتداد مل�اقفه الإن�شانية العديدة جتاه املحتاجني 

اأبناء اململكة العربية ال�شع�دية والعامل العربي  من 

والإ�شالمي والعامل اأجمع«.

واأ�شار اإىل اأن امللك �شلمان وّجه بالهتمام بالت�اأم 

وبتقدمي الرعاية ال�شحية لهما وب�شرعة نقلهما، مبيًنا 

البالد  هذه  تقّدمه  ملا  »ا�شتمرار  هي  املبادرة  هذه  اأن 

الربنامج  يف  والإن�شانية،  العطاء  مملكة  الطاهرة، 

ال�شع�دي ال�طني لف�شل الت�ائم ال�شيامية من خمتلف 

بلدان العامل«.

املروحية »اإجنينيويتي« حتّلق بنجاح فوق املريخ

اأن  الإثنني،  )نا�شا(  الأمريكية  الف�شاء  وكالة  اأعلنت 

طلعاتها  اأوىل  نفذت  »اإجنيني�يتي«  امل�شغرة  مروحّيتها 

من  اأكرث  تاأخرت  تاريخية  خط�ة  يف  املريخ،  اأج�اء  يف 

اأ�شب�ع ب�شبب م�شكلة تقنية.

واأكد اأحد مهند�شي خمترب الدفع النفاث )جت بروبل�شن 

ت�ؤكد  الرتفاعات  »بيانات  اأن  لنا�شا  التابع  لب�رات�ري( 

مزودة مبحرك  ملركبة  طلعة  اأول  نفذت  اإجنيني�يتي  اأن 

على ك�كب اآخر«، على وقع الت�شفيق و�شيحات الفرح.

ون�شرت نا�شا مقطع فيدي� ق�شرًيا عن الرحلة التقطته 

متنها  على  و�شلت  التي  »بر�شيفرن�ص«  اجل�الة  العربة 

»اإجنيني�يتي« اإىل الك�كب الأحمر قبل النف�شال عنها.

ويبنّي املقطع مركبة حتلّق على عل� ثالثة اأمتار قبل 

اأن تهبط على �شطح املريخ.

واأر�شلت املروحية نف�شها �ش�رة بالأبي�ص والأ�ش�د 

يظهر فيها ظلها على الك�كب الأحمر.

وقالت رئي�شة م�شروع املروحية ميمي اأونغ بحما�شة 

جعل  يف  جنح�ا  الب�شر  اإن  الق�ل  الآن  »ميكننا  كبرية 

مركبة ذات حمرك حتلق ف�ق ك�كب اآخر«.

يف  اله�اء  كثافة  لأن  كبرًيا؛  حتدًيا  املهمة  وت�شكل 

الغالف اجل�ي  امل�ج�دة يف  تلك  من  ت�ازي %1  املريخ 

لك�كب الأر�ص.

ال�سحة: 1008 حاالت

 م�سابة بكورونا وتعايف 1310

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 اأبريل   19 ي�م  يف   15266

لعمالة  حالة   379 منها  جديدة  قائمة  حالت   1008

وافدة، و 583 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 46 حالة 

اإ�شافية  حالت   1310 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة 

لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 153671.
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التطعيم وااللتزام باإلجراءات الطريق األمثل للوصول إلى التعافي

 مجلس الوزراء: فريق عمل برئاسة 
وزير الصناعة لدراسة وتنفيذ توصيات »الغرفة«

ن��وه مجل��س ال��وزراء بجه��ود غرف��ة تج��ارة وصناع��ة البحرين 
ومبادراتها في تطوير النشاط التجاري والتنمية الصناعية، وقرر 
المجلس تش��كيل فري��ق عمل برئاس��ة وزير الصناع��ة والتجارة 
والس��ياحة لدراسة ومتابعة تنفيذ توصيات غرفة تجارة وصناعة 
البحري��ن الت��ي عرضتها خ��ال اجتماع��ات اللجن��ة االقتصادية 
المش��تركة بين وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة والغرفة. جاء 
ذلك، خال ترؤس صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء االجتماع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.
وأك��د مجلس الوزراء، بمناس��بة األس��بوع العالم��ي للتطعيمات 
أهمية التطعيمات في تحصين المجتمع وضمان صحة وس��امة 
أفراده، منوهًا بمس��ار الحملة الوطني��ة للتطعيم وما حققته من 
نتائ��ج ضمن جهود التصدي لفي��روس كورونا، وحث على أهمية 
المب��ادرة بأخ��ذ التطعيم كونه إل��ى جانب االلت��زام باإلجراءات 

الطريق األمثل للوصول إلى التعافي.
وأع��رب المجلس ع��ن أصدق تعازي��ه لجمهورية مص��ر العربية 
الشقيقة رئيسًا وحكومًة وشعبًا في ضحايا حادث القطار بمحافظة 
القليوبية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، 
وأن يم��ن على المصابين بالش��فاء العاجل. ثم نظر المجلس في 

الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يأتي:
أواًل: الموافقة على المذكرات اآلتية:

- مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتش��ريعية بشأن 
طل��ب الموافقة على توقيع إطار التعاون اإلس��تراتيجي والتنمية 

المستدامة )2020-2022( بين وزارة الخارجية والمنسق المقيم 
لألم��م المتح��دة لدى مملك��ة البحري��ن، والذي يه��دف لتطوير 
مس��ارات التعاون بين الجانبين لتكون مواكبة لبرنامج الحكومة 
)2019-2022( وأه��داف الرؤي��ة االقتصادي��ة 2030، والتنمية 

المستدامة.
- مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون المالية واالقتصادية والتوازن 
المالي بش��أن مس��تجدات مش��روع ش��رق سترة اإلس��كاني وما 

تضمنته من إجراءات لإلسراع في وتيرة التنفيذ واإلنجاز.
- مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتش��ريعية بشأن 
ردود الحكوم��ة عل��ى 10 اقتراحات برغب��ة و3 اقتراحات بقانون 

مقدمة من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوعين اآلتيين:

- مذك��رة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتش��ريعية حول 
مشروع قانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.

- مذكرة وزير التربية والتعليم بشأن التقرير األول عن سير عمل 
الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة )2022-2019(.

اإلسراع في وتيرة تنفيذ 
وإنجاز »شرق سترة« اإلسكاني 

تعاون استراتيجي بين »الخارجية« 
والمنسق المقيم لألمم المتحدة

لدى لقائه عن بعد رئيس وزراء كومنولث دومينيكا

 ولي العهد رئيس الوزراء: خلق فرص نوعية للتعاون 
مع كومنولث دومينيكا والتشجيع على االستثمار

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية توطيد عاقات 
الصداقة بي��ن مملكة البحرين وكومنول��ث دومينيكا وخلق 
المزي��د من الفرص الحيوي��ة للتعاون الثنائ��ي في مختلف 
المج��االت، الفتًا س��موه إل��ى أن المملكة تس��عى دومًا إلى 
توس��يع عاقاتها وترسيخ شراكتها االس��تراتيجية مع دول 
العالم والدفع بمس��ارات هذه العاق��ات نحو أفق أرحب من 
العمل والتنس��يق المش��ترك. جاء ذلك لدى لقاء سموه عن 
ُبعد، رئيس وزراء كومنولث دومينيكا روزفلت سكيريت، حيث 
أشار سموه إلى مواصلة العمل على خلق فرص نوعية واعدة 
للتعاون الثنائي بين البلدين والتش��جيع على االستثمار بما 
يرف��د مختلف القطاع��ات الحيوي��ة ويدعم أه��داف التنمية 

المستدامة.
وخ��ال اللق��اء ت��م اس��تعراض المواضي��ع ذات االهتم��ام 
المشترك وأهم القضايا على الساحتين اإلقليمية والدولية، 
وس��بل تعزي��ز مس��ارات التع��اون بي��ن مملك��ة البحري��ن 
وكومنول��ث دومينيكا على كافة األصع��دة، وضرورة توحيد 
الجه��ود الدولي��ة وتضافرها بما يس��هم ف��ي القضاء على 

جائحة كورونا وتجاوزها بنجاح.
من جانبه أعرب رئيس وزراء كومنولث دومينيكا عن ش��كره 
وتقديره لصاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء عل��ى ما يوليه م��ن اهتمام بتوطي��د العاقات بين 
البلدين الصديقين البلدين بما يخدم المصالح المش��تركة 

والدفع بها نحو مزيد من التقدم واالزدهار.

ناس: ولي العهد رئيس الوزراء حريص على تعميق 
الشراكة بين القطاعين في صنع القرار االقتصادي

ثمن��ت غرفة تج��ارة وصناع��ة البحري��ن توجيهات 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس الوزراء خال ترؤس سموه 
االجتم��اع االعتي��ادي األس��بوعي لمجل��س الوزراء 
الذي عقد أمس بتش��كيل فريق عمل برئاس��ة وزير 
الصناعة والتجارة والسياحة لدراسة ومتابعة تنفيذ 
توصيات المؤتمر الس��نوي الثاني للج��ان الدائمة 
بالغرف��ة وال��ذي كان تحت عنوان: واق��ع االقتصاد 
والف��رص المتاحة ما بع��د الجائحة، وقد تم عرض 
نتائج المؤتم��ر ومرئياته خ��ال اجتماعات اللجنة 
االقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة 
والس��ياحة والغرف��ة، والتي جاءت ف��ي اطار جهود 
الغرف��ة لمعالج��ة التحديات الت��ي تواجه قطاعات 
األعم��ال وتمكينه��ا من تج��اوز اآلث��ار والتداعيات 
التي خلقتها جائح��ة فيروس كورونا على االقتصاد 
الوطن��ي، وإتاح��ة الف��رص المواتية أمام��ه للنمو 
واالزدهار. وأعرب رئيس الغرفة سمير عبداهلل ناس 
عن خالص امتنان وتقدير الغرفة واألسرة التجارية 
والصناعي��ة بالمملكة لتوجيهات س��موه الكريمة 
الت��ي تؤك��د حرصه عل��ى تعمي��ق مبدأ الش��راكة 
ف��ي صنع الق��رار االقتصادي، فس��موه كما عهدناه 
حريص على مصالح القط��اع الخاص وعلى الحفاظ 
على المكتس��بات التي تحققت لهذا القطاع، وعلى 
متابع��ة المش��اكل والمعوقات الت��ي تواجهه من 

خال التوجيه بمتابعة مرئيات الغرفة حيال س��بل 
تجاوز التداعيات التي أفرزتها الظروف المس��تجدة 
محلي��ًا وعالميًا، خ��ال أقل من أس��بوع بعد انعقاد 
المؤتمر، وتمكين هذا القطاع من اقتناص الفرص 
المتاحة ليقوم بدوره الرائ��د في قيادة ودفع عجلة 

التنمية المستدامة بالمملكة.
وأك��د ناس أن جمي��ع توصيات الغرف��ة هي نتيجة 
دراس��ة ونقاش مس��تفيض بين جمي��ع القطاعات 
االقتصادي��ة وبمش��اركة، الفتة من ع��دد كبير من 
أصحاب االعمال في جلس��ات عمل المؤتمر السنوي 
للجان الدائمة والتي عقدت على مدى يومين، وهي 
في المحصلة النهائية تمث��ل وجهة نظر ومرئيات 
قط��اع األعمال البحريني للمرحلة القادمة، مش��يدًا 
بجهود سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة في 
التعاط��ي مع تلك المرئي��ات وعرضها على مجلس 

الوزراء.
وأضاف أن الغرفة سوف تسخر كل جهودها وطاقاتها 
لمس��اندة قطاع��ات األعمال في مملك��ة البحرين، 
ومس��اعدة ش��ركات ومؤسس��ات القط��اع الخاص 
عل��ى النمو وتج��اوز تداعيات الظ��روف االقتصادية 
المستجدة، مثمنًا ببالغ االعتزاز االستجابة السريعة 
والمباش��رة والمتابعة الش��خصية من لُدن صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئي��س الوزراء لمرئيات 
وتوصيات الغرفة، مما يؤكد على ما يوليه س��موه 

م��ن حرص كبير ومتابعة دقيقة لكل ما من ش��أنه 
أن يساهم في تعافي االقتصاد الوطني.

كما ش��دد على أن توجيهات سموه سترسخ وتفعل 
الش��راكة بين الحكومة والقطاع الخاص مما سوف 
يكون له تبعات إيجابية في مسار العمل المشترك 
ف��ي الفت��رة المقبلة، الس��يما وأن ذل��ك يأتي من 
منظ��ور أن القط��اع الخاص هو حج��ر الزاوية في أي 
جه��د تنم��وي واقتص��ادي، وأن تحقي��ق األه��داف 
والتطلعات المنش��ودة ف��ي هذا المج��ال هو رهن 
بنجاحنا في إيجاد قطاع خاص قوي قادر على تحمل 

مسؤوليات المرحلة.
وأكد ناس على دعم األسرة التجارية البحرينية لكل 
التوجيهات واإلجراءات التي أقرها سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء والت��ي تصب في مجملها نحو حماية 
القطاع الخاص وتحفيز نموه وتعزيز دوره في دعم 
وتقوي��ة االقتص��اد الوطني، مج��ددًا تقدير الغرفة 
ومجل��س إدارتها لس��موه عل��ى مواقف��ه الداعمة 
والمس��اندة للغرف��ة وللقطاع الخ��اص، مؤكدًا أن 
ذلك س��يبقى دومًا موض��ع اعتزاز األس��رة التجارية 
والصناعية في البحرين، وأن الغرفة سوف تسخر كل 
إمكاناتها لدعم عجلة التطور التجاري واالقتصادي 
ومس��اندة كل الجهود الخيرة والخط��وات المباركة 
التي يضطلع بها س��موه حفظه اهلل لتحقيق المزيد 

من التطور واالزدهار لمملكتنا العزيزة.

 »التربية«: بدء المرحلة 
 الثانية من تسجيل 

المستجدين في االبتدائية
أعلن��ت إدارة االتصال بوزارة التربي��ة والتعليم، عن بدء المرحلة 
الثانية من عملية تسجيل المستجدين الذين سيلتحقون بالصف 
األول االبتدائ��ي للع��ام الدراس��ي 2021-2022، م��ن مواليد 1 
يناير 2015 وحتى 31 أغس��طس 2015، خال الفترة من الثاثاء 
20 أبري��ل الجاري، عب��ر الرابط اإللكترون��ي الموجود في الموقع 
الرسمي النستغرام الوزارة في البايو. وستنقسم عملية التسجيل 
إلى 3 فترات، إذ س��تكون الفترة األولى لمواليد ش��هر يناير حتى 
نهاي��ة مارس 2015، وس��تبدأ من 20 إل��ى 22 أبريل الجاري. أما 
الفترة الثانية لمواليد شهر أبريل حتى نهاية شهر يونيو 2015، 
وس��تبدأ من 27 إل��ى 29 أبريل الجاري. وس��تكون الفترة الثالثة 
لمواليد ش��هر يوليو وحتى نهاية أغسطس 2015، وستبدأ من 4 

إلى 7 مايو القادم.
ودع��ت »التربي��ة« أولياء أم��ور األطفال الذين س��جلوا من خال 
الراب��ط متابع��ة الرس��ائل النصي��ة sms الت��ي سترس��ل على 
هواتفه��م، للبدء ف��ي إدخال وإرس��ال الوثائ��ق المطلوبة، وهي 
ش��هادة مياد الطفل، البطاقة الذكية للطفل وولي أمره »سارية 
المفع��ول«، جواز الس��فر للطفل وولي أمره »س��اري المفعول«، 
نس��خة من اإلقامة س��ارية المفع��ول للطفل وولي أم��ره »لغير 

البحرينيين«.
ولمزي��د من االستفس��ار، يمكن االتصال عل��ى الهواتف التالية: 

17873027 أو 17873245 أو 17873021 أو 17896065.
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كذبة نطنز
مخط��ئ من يقول إنه ليس من حق إيران أن يكون لها برنامج 
ن��ووي، لكن مخط��ئ أيضًا من يق��ول إنه ليس م��ن حق دول 
مجل��س التعاون إبداء تخوفها من النش��اط الن��ووي اإليراني 
والس��عي لحماية نفس��ها من حماقات النظ��ام اإليراني التي 

توفر عليها خالل العقود األربعة الماضية كثيرًا من األمثلة.
ملخص التخوف الخليجي أن النظ��ام اإليراني ظل يهدد دولها 
في كل حين، ولم يكن يمتلك إال عددًا قلياًل من الصواريخ التي 
تفتقر إلى الدقة وعمد إل��ى ابتزاز دول المنطقة والتدخل في 
ش��ؤونها الداخلية، فكيف س��يكون الحال وهو يمتلك س��الحًا 

أقوى؟
واقع الح��ال يؤكد أن هذه الدول وكل دول المنطقة ال يمكنها 
أن تثق بقول الرئيس اإليراني حس��ن روحاني: »إن أنش��طتنا 
النووية س��لمية، وال نس��عى للحص��ول على القنبل��ة الذرية«. 
فمسؤولو النظام اإليراني يرددون مثل هذا الكالم كلما وجدوا 
أنفس��هم محصورين في زاوية وشعروا بازدياد تخوف وارتياب 
جيران إيران من س��لوكهم وق��دروا أن الدول الكبرى يمكن أن 

تقدم على عمل يعطل حلم النظام.
م��ا حص��ل أخيرًا في منش��أة نطنز وف��ر المثال عل��ى حق دول 
مجلس التعاون التعبير عن تخوفها من نشاط النظام اإليراني 
وأهمية سعيها لحماية نفسها، زاد من هذا الحق إقدام النظام 
على تحدي العالم أجمع بالبدء في تخصيب اليورانيوم بنس��بة 
60% في تلك المنشأة بعد أيام قليلة من انفجار غامض حصل 

في الموقع وألقت إيران مسؤوليته على إسرائيل. 
ما يزيد من المخاوف والش��كوك أن النظام اإليراني كان يقوم 
حتى قبل أيام بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% رغم أن االتفاق 
النووي ينص على قيامه بتخصيب ما ال يزيد عن 4% وهذا يزيد 
من احتماالت أن ما حصل للمنش��أة لم يكن هجومًا س��يبرانيًا 
وال تعط��الً للكهرباء أو انفجارًا أو خيانة عاملين في المنش��أة؛ 
فق��د يكون لتوفير المبرر لزيادة نس��بة التخصيب وتحقيق ما 
يريده النظام من مفاوض��ات فيينا وأوله إلغاء العقوبات التي 

تفرضها الواليات المتحدة على إيران.

 »نطنز« يكشف 
ضعف النظام اإليراني

يب��دو أن النظ��ام اإليران��ي يعي��ش حالة م��ن االرتباك 
واالنقسامات الداخلية بين صفوف أعضائه، وهي ليست 
جدي��دة، ولكنه��ا بانت بوض��وح أكث��ر اآلن، خاصة بعد 
تفجير موقع »نطنز« النووي اإليراني مؤخرًا، والذي حرك 
أصاب��ع االتهام المتبادلة بي��ن التيارين األكبر في إيران 

وهما المحافظون واإلصالحيون.
ولعل الصحف اإليرانية القريبة من الرئيس »اإلصالحي« 
روحان��ي، واألخ��رى التابع��ة لخامنئي المتش��دد، أبرزت 
حجم الخ��الف بين الطرفين في الوقت الراهن، وبش��كل 
قد يتعدى توقعات المتابعين للشأن اإليراني، وتحديدًا 
بع��د تفجير »نطنز« النووي، حيث ت��رى الصحف التابعة 
للمحافظي��ن أن حكومة روحاني تج��اوزت خطوطًا حمراء 
رس��مها خامنئي بشأن المفاوضات النووية، وأن روحاني 
كان يؤمل النفس في الحصول على امتيازات من الغرب 
بش��أن هذا الملف، وهو م��ا لم يح��دث، وأدى في نهاية 
المط��اف إلى قصف موقع »نطنز«، كما أش��ارت إلى ذلك 
صحيفة »جوان« الناطقة باسم الحرس الثوري، فيما ترى 
الصحف المحس��وبة على التيار اإلصالح��ي أن على إيران 
التراجع عن بعض تشددها في الملف النووي بهدف رفع 
العقوبات عنها وإعادة عالقات طبيعية بينها وبين بقية 
الدول وهو م��ا ذهبت إليه صحيفة »أرمان« المقربة من 

التيار اإلصالحي.
وبالرغ��م م��ن التراش��ق وتب��ادل الته��م بس��بب قصف 
»نطن��ز«، إال أن التيارين اعترفا أن إيران خس��رت بقصف 
»نطن��ز« ورق��ة هامة م��ن أوراق مفاوض��ات النظام في 
الملف النووي، وهذا بالتأكيد ما س��يضعف النظام أكثر، 
لدرجة أن صحيفة مثل »كيهان« المحس��وبة على التيار 
المتش��دد قالت إن خامنئي وبس��بب »الظروف الحالية« 
متجه ألن يقب��ل بالتفاوض مع حكوم��ة متعجرفة مثل 

حكومة الواليات المتحدة، »بحسب وصف الصحيفة«.
ويتض��ح لن��ا مما س��بق، أن النظ��ام اإليراني ه��ش جدًا 
وغي��ر متماس��ك وعرضة للس��قوط في أي وقت تش��تد 
في��ه األزمات، بخالف الوضع الطبيع��ي عند أي دولة وهو 
التماسك خالل األزمات، إاّل أن النظام اإليراني الذي تفرغ 
لتب��ادل التهم بين مس��ؤوليه، كما حدث بش��أن قصف 
»نطنز«، الذي كش��ف ضعف النظام، مما قد يجعله يقبل 
ش��روطًا في المفاوضات النووية المقبلة كان متش��ددًا 
في رفضها س��ابقًا، ولعل تلك المفاوضات ستكش��ف لنا 
المزي��د من ذلك الضع��ف اإليراني خاصة وأن إس��رائيل 

دخلت بشكل أوضح في الصورة.

حين يتحول الجميع إلى »خبير«
بي��ن الحي��ن واآلخ��ر، تخ��رج علينا عبر وس��ائل 
التواصل االجتماعي رس��ائل تحم��ل في طياتها 
كثي��رًا م��ن اإلحب��اط والتش��كيك بكل م��ا يدور 
حولن��ا، فنس��مع العجب العجاب م��ن االتهامات 
واإلشاعات والفتاوى في كل شيء، الدين والطب 
واالقتصاد والسياس��ة.. لنكتش��ف أنها ال تعدو 

كونها تخرصات لم ينزل اهلل بها من سلطان.
أجزم أن أغلب ناقلي تلك الرسائل يقومون بذلك 
بحس��ن نية أو جهل، وربما رغبة في الظهور عبر 
الس��عي لمزيد من »اإلعج��اب« و»المتابعين«، 
دون ش��عور بما يوقعونه من ضرر كبير للوطن 

والمجتمع ولإلنسانية جمعاء.
آخر م��ا تابعناه خ��الل الفترة الماضية رس��ائل 
وتغري��دات تش��كك بفعالي��ة بع��ض لقاح��ات 
في��روس »كورون��ا«، والت��ي أصبح��ت على مدى 
أيام موضع جذب وش��د، بل وصل األمر بالبعض 
لالستشهاد بأخبار من مواقع وفيديوهات إلثبات 
وجهة نظره، أغلبها كالم مرس��ل ال يس��تند إلى 

أدلة أو مصدر رسمي أو طبي معتبر.
القول الفصل في كثير من األمور، خصوصًا فيما 

يتعلق بالوضع الصحي والطبي، يرجع إلى الخبراء 
والمختصي��ن ف��ي ه��ذا الش��أن، وإل��ى الجهات 
الرس��مية التي أخذت عل��ى عاتقها أن تكون في 
الصف��وف األولى منذ ما يزيد عن عام، دفاعًا عن 

الوطن وصحة المواطن والمقيم.
لكن ولألس��ف الش��ديد إن تلك اإلشاعات تتزايد 
يوم��ًا بعد ي��وم، وتأخذ مدى أكبر من االنتش��ار 
مع قيام كل »مغرد« بزيادة س��طر جديد على ما 
س��بق، فتتعاظم اإلش��اعة وتصبح عند األغلبية 
أقرب إلى الحقيقية، وربما تش��كلت قناعة ورؤية 
جدي��دة لدى المجتمع، وقد تك��ون -ال قدر اهلل- 
أح��د معاول ه��دم كل الجهود الت��ي بذلت على 
مدى أش��هر، فنعود مرة أخرى إل��ى المربع األول 

ونبدأ من جديد من النقطة صفر.
فم��ا هو المطل��وب اآلن؟!.. المطلوب وبس��رعة 
بي��ان وتوضيح من جه��ة طبية رس��مية لتفنيد 
كل تل��ك اإلش��اعات، وتبين للجمه��ور الحقيقة 
وتطمئ��ن الجمي��ع بنجاعة اإلج��راءات والقرارات 

التي تم اتخاذها.
واأله��م من ذلك كله، وألن االنتماء والوالء ليس 

مجرد كلمات وش��عارات نرفعه��ا، بل هو ثقة ال 
تتزع��زع بالوطن وقيادته وإيمان راس��خ بكل ما 
يتخذ من قرارات، فثقتنا بفريقنا الوطني الطبي 
مطلقة وإيماننا راس��خ بقدرته على التعامل مع 
كل م��ا يس��تجد ومواجهة كل التحدي��ات بأعلى 

معايير المهنية واالحترافية. 

* إضاءة..
ع��اش أهل البحري��ن، مواطني��ن ومقيمين، يوم 
الجمع��ة الماضي��ة فرحة كبي��رة ال توصف بعد 
تنفي��ذ التوجيه��ات الملكي��ة الس��امية بإعادة 
فتح المس��اجد والجوامع لص��الة الجمعة، ضمن 

التدابير واإلجراءات االحترازية.
وكالعادة، كان الجميع على قدر المس��ؤولية من 
خالل ما تابعنا م��ن االلتزام التام بكل التدابير، 
وهو ما أكد مس��توى الوع��ي العالي الذي يتمتع 
به أفراد المجتمع، والذي نتمنى أن يس��تمر إلى 
أن نتجاوز كل الظروف الصعبة التي رافقت هذه 

الجائحة.

حينما »كفرت«..!!
قد تقضي ردحًا من حياتك مطاردًا ش��يئًا ما، 
أو مح��اواًل القيام بش��يء مؤثر بن��وع ما، ثم 
تنصدم بأنك كمن يح��اول أن يحفر جباًل من 

حجر الصوان بملعقة بالستيكية.
هناك من يستس��لم ف��ورًا، فال هامش مناورة 
لدي��ه هنا مع اإلحباط ويس��لم نفس��ه رهينة 
للي��أس. وهناك م��ن يكابر ويح��اول ويجاهد 
ويصر على حفر الصخر عله ينجح، والمش��كلة 
أن الغالبي��ة العظمى منه��م ال ينجح، ال لخلل 
فيهم، وال ألن ما يقاتلون من أجله من مبادئ 
وأع��راف وثوابت غي��ر صحيح، ب��ل ألن الخلل 
يكمن ف��ي المنظومة، في »السيس��تم« في 
المكونات نفسها. بالتالي حتى لو كان لديك 
معول حدي��دي أو حتى متفج��رات ديناميتية 

سيظل الجبل مكانه ولن يتزحزح.
أخطر مراح��ل الكفر، هي »الكفر بالقناعات«، 
وه��ذا التوصي��ف يمك��ن س��حبه حت��ى على 
االعتق��اد واإليمان بالدي��ن. لكن بمعزل عن 
ذلك، نتحدث هنا ع��ن الفضائل واألخالقيات 
والمبادئ واألع��راف والقناع��ات األخرى التي 
تكون ش��خصية الش��خص وتحدد مس��اراته 

وتقوده في اتجاهاته.

أخطر شيء يمكن لمن يحمل »هم الفضيلة« 
ولواء »محاربة األخطاء« ورسالة »التصحيح«، 
أن يص��ل لمرحل��ة يكف��ر فيه��ا ب��كل ه��ذه 
يق��رر فيه��ا  أن يص��ل لمرحل��ة  القناع��ات، 
التخلي عن كل ش��يء، ال كره��ًا وبغضًا فيما 
كان يفع��ل، وعما كان يداف��ع، بل ألنه وصل 
لقناع��ة »أخيرة« خطي��رة ج��دًا، مفادها بأن 
كل ه��ذا الس��جال، كل هذا الص��راع، كل هذا 
البذل ومحاولة التعديل، كلها »هدر« لعمره 
وحياته وطاقته ولربما ماله، كلها »مضيعة 
للوق��ت« في زم��ن ووضع بات المح��ارب فيه 
من أجل »الفضيلة« و»اإلصالح« هو من تتم 
محاربته، ومن يس��عى للبن��اء والتصحيح هو 
من تتم تخطئته ومن يوس��م بأنه ساع وراء 

المشاكل والفوضى!!
ك��م من قطاع في هذا البل��د، وصل فيه كثير 
م��ن الموظفي��ن إل��ى قناع��ة بأنه��م مهما 
فعلوا، مهما قالوا، مهما تحركوا فإن ال شيء 
س��يتغير؟! وحتى لو كان الخطأ صارخًا فاضحًا 
طافحًا على الس��طح، ال شيء سيتغير؟! وحتى 
لو كانت الكوارث اإلدارية تمشي على أقدامها 
مس��تعرضة وكأنها في عرض لألزياء، فإن ال 

شيء سيتغير؟!
فقط أس��أل، كم منكم فكر هكذا؟! كم منكم 

قالها بالبحريني »خلها على اهلل«؟!
كل ه��ذا يعني أن هن��اك نوعًا م��ن »الكفر« 
في قناعات كانت فيما س��بق ثوابت ال يمكن 

الحيد عنها.
ال يكفر بقناعات��ه إال من عانى وذاق األمرين 
ألجل تحقيقه��ا والدفاع عنها، ال يكفر بها إال 
من ي��رى المجتمع ينادي به��ا، ويرى الجميع 
يرفعها كش��عارات، يرى ال��كل يتفق عليها، 
لكن حينما يأتي ليطبقها ويرس��خها ويحاول 
تحقيقها ينصدم بأنها ليست ثوابت وقناعات 
وأعراف��ًا بقدر ما ه��ي »ش��عارات« و»أقوال« 
و»إكسس��وارات إعالمية«، الح��رب عليها أكبر 
وأش��د من الح��رب ألجلها وبه��دف إحقاقها. 
وعليه ِلَم التعب، وِلَم النصب، وِلَم الكفاح من 

أجل التصحيح ونحن أصاًل نحارب التصحيح؟!
حينما يصل أي فرد إلى مرحلة يقول فيها بأنه 
»كفر بقناعاته«، فإن ذلك يعني دقًا لناقوس 
خطر، يعني بأننا خس��رنا فردًا هنا وآخر هناك 
وثالث وراءهم، والسبب ليسوا هم، بل الوضع 

الذي أوصلهم لحافة الكفر!

إيران تواجه الضغوط باستراتيجية »تخصيب اليورانيوم«!!
لطالما اخت��ار النظام اإليراني خيار التصعيد 
كلما ش��عر بزيادة الضغوط عليه، سواء من 
الداخل، عب��ر احتجاجات نتيجة س��وء الوضع 
االقتصادي، أو نتيجة الخالفات القائمة بين 
التيار المتش��دد ومنافسه اإلصالحي، إضافة 
إلى األزمات المش��تعلة دومًا ما بين الحرس 
الثوري اإليراني وأجهزة المخابرات اإليرانية، 
كما أن انتخابات الرئاس��ة المرتقبة ليس��ت 
بمن��أى ع��ن م��ا يح��دث ف��ي دول��ة »والية 
الفقيه«. أما فيما يتعلق بالضغط الخارجي، 
فخي��ار التصعي��د اإليراني يكون ف��ي غالب 
األحي��ان ردًا على مناوئيه، الس��يما الواليات 
المتح��دة األمريكية. وهذا ه��و ديدن نظام 
حكم طهران على مدار أكثر من 4 عقود منذ 

اندالع الثورة واإلطاحة بحكم الشاه. 
لذلك لم يكن مس��تغربًا ما أعلنت عنه إيران 
من أنها ب��دأت تخصي��ب اليورانيوم بدرجة 
نق��اء 60%، ألول مرة من��ذ توقيعها االتفاق 
الن��ووي ف��ي يولي��و 2015، وكأنه��ا تقصد 
بذلك تخفي��ف الضغط الداخل��ي، وفي ذات 
الوقت اس��تباقًا لنتائج المحادث��ات النووية 
التي تجرى في فيينا ومحاولة لفرض سياسة 

األمر الواقع على أطراف التفاوض.
بي��د أن حادثة مجمع نطنز النووي جاءت هي 
األخرى لتكون ذريعة إليران، حيث لم تتوقف 
عن��د هذا الحد بل س��ارعت إلى إبالغ الوكالة 
الدولية للطاق��ة الذرية بأنها بصدد تركيب 
نحو ألف جهاز ط��رد مركزي في مجمع نطنز، 

في محاولة أخرى منها لفرض سياس��ة األمر 
الواقع بتجاوز الحد األقصى البالغ نحو 5 آالف 
جه��از طرد مركزي وهو م��ا تم االتفاق عليه 
ف��ي محادثات »5+1« الت��ي جرت في يوليو 
2015. وتس��عى إيران من وراء زيادة أجهزة 
الطرد المركزي إلى الرد على الخس��ائر التي 
لحق��ت بمجمع نطنز، نتيج��ة الهجوم األخير 
علي��ه، والذي يعد ثالث هج��وم تتعرض له 
المنش��أة النووي��ة والت��ي تعد األه��م على 
اإلط��الق فيم��ا يتعل��ق بعملي��ات تخصيب 

اليورانيوم.
لك��ن المخ��اوف التي تلوح ف��ي األفق هو أن 
يص��دق تحلي��ل وكال��ة »بلومب��رغ« والت��ي 
وصفت فيه حال��ة المفاوض��ات الحالية في 
فيينا بقولها إن »إيران تتحدث وقوى العالم 
تس��تمع«، وهذا ما يؤشر لعالمات استفهام 
كثيرة حول خض��وع القوى الكبرى إليران في 
المحادثات النووية األمر الذي يضر بمصالح 
دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر، 
السيما وأن حضور األخيرة لتلك المفاوضات 
كان مطلب��ًا أساس��يًا ومرحبًا ب��ه خالل فترة 
حك��م الرئيس الجمه��وري الس��ابق دونالد 

ترامب. 
لكن المفاوض��ات في فيين��ا تخضع ألمرين 
أساس��يين، األول يتعل��ق بإلغ��اء العقوبات 
األمريكي��ة المفروضة على طهران، والثاني، 
مدى الت��زام إي��ران باالتف��اق الن��ووي، في 
ح��ال عودة واش��نطن إلي��ه مرة أخ��رى، بيد 

أن المخ��اوف تتمح��ور ح��ول م��دى رض��وخ 
القوى الخم��س الكبرى - بريطانيا وفرنس��ا 
وروس��يا والصين وألمانيا - أمام إيران خالل 

المفاوضات.
وفي الوقت ذات��ه، هناك من اإلحصائيات ما 
يج��ب أن تؤخذ ف��ي االعتبار، أبرزه��ا تقرير 
الوكال��ة الدولية للطاق��ة الذرية الصادر في 
نوفمبر 2020، والذي أكد أنه منذ انس��حاب 
إدارة الرئي��س األمريك��ي الس��ابق، دونال��د 
ترام��ب، من االتفاق النووي، في عام 2018، 
تراكمت ل��دى إيران مخزون م��ن اليورانيوم 
منخف��ض التخصيب يبل��غ 2443 كيلوغرامًا، 
أي أكثر من 12 ضعف الكمية المسموح بها 

بموجب اتفاق 2015.
لذلك يعتبر كثير م��ن المحللين والمراقبين 
للش��أن اإليراني إقدام طهران على تخصيب 
اليورانيوم بنسبة نقاء 60 %، »تهديد تاريخي 
وتصعيدي بش��كل اس��تثنائي«، السيما وأن 
إي��ران لم تنفك عن االس��تمرار في تخصيب 
اليوراني��وم لكنها ل��م تتجاوز حاج��ز ال�%20 
وتلك هي عتب��ة اليورانيوم عالي التخصيب، 
لذلك ربما تبالغ إيران في طموحاتها وتصل 
إل��ى مرحلة تخصي��ب تصل إل��ى 90% ومن 
ثم في تل��ك الحالة تكون قادرة على تصنيع 
رؤوس نووية، وهو األم��ر الذي يعد انتهاكًا 
مباش��رًا لالتفاق الن��ووي الموقع في 2015، 
حينم��ا وقع��ت طه��ران على وق��ف تخصيب 

اليورانيوم لمدة 15 عامًا!



ترأس ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة، االجتمــاع االعتيــادي األســبوعي لمجلس الــوزراء الذي 

عقد صباح أمس عن ُبعد.

 وفي مســـتهل الجلســـة أكد مجلس 
الوزراء بمناســـبة األســـبوع العالمي 
فـــي  التطعيمـــات  أهميـــة  للتطعيـــم 
تحصيـــن المجتمـــع وضمـــان صحـــة 
وســـامة أفـــراده، منوهـــا المجلـــس 
بمســـار الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم 
ومـــا حققته من نتائـــج ضمن جهود 
التصـــدي لفيـــروس كورونـــا، وحـــث 
على أهمية المبـــادرة بأخذ التطعيم 
كونه إلى جانب االلتزام باإلجراءات 
إلـــى  للوصـــول  األمثـــل  الطريـــق 

التعافي.
 ثـــم نـــوه المجلـــس بجهـــود غرفـــة 
تجارة وصناعة البحرين ومبادراتها 
التجـــاري  النشـــاط  تطويـــر  فـــي 
والتنمية الصناعيـــة، وقرر المجلس 
تشـــكيل فريـــق عمـــل برئاســـة وزير 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
لدراســـة ومتابعـــة تنفيـــذ توصيات 
البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة 
اجتماعـــات  خـــال  عرضتهـــا  التـــي 
اللجنـــة االقتصادية المشـــتركة بين 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

والغرفة.
 بعدهـــا أعرب المجلـــس عن أصدق 
العربيـــة  لجمهوريـــة مصـــر  تعازيـــه 
الشـــقيقة رئيًســـا وحكومـــًة وشـــعًبا 
في ضحايا حادث القطار بمحافظة 
القليوبيـــة، داعيـــا المولـــى عز وجل 
أن يتغمـــد الضحايا بواســـع رحمته، 
وأن يمـــن علـــى المصابين بالشـــفاء 

العاجل. 
 ثم نظر المجلـــس في الموضوعات 
المدرجـــة على جـــدول أعماله وقرر 

ما يلي:

المذكـــرات  علـــى  الموافقـــة  أواًل:   
التالية:

- مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن طلب 
الموافقة على توقيـــع إطار التعاون 
االســـتراتيجي والتنمية المستدامة 
)2020 - 2022( بين وزارة الخارجية 
والمنســـق المقيـــم لألمـــم المتحـــدة 
لدى مملكة البحريـــن، والذي يهدف 
بيـــن  التعـــاون  مســـارات  لتطويـــر 
الجانبيـــن لتكـــون مواكبـــة لبرنامـــج 
الحكومـــة )2019 - 2022( وأهداف 
الرؤية االقتصادية 2030، والتنمية 

المستدامة.
 - مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
والتـــوازن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
المالي بشـــأن مســـتجدات مشـــروع 
شرق سترة اإلســـكاني وما تضمنته 
مـــن إجراءات لإلســـراع فـــي وتيرة 

التنفيذ واإلنجاز.
 - مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن ردود 
الحكومـــة على 10 اقتراحات برغبة 
و3 اقتراحـــات بقانـــون مقدمـــة من 

مجلس النواب.
 ثم استعرض المجلس الموضوعين 

التاليين:
- مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشريعية بشأن مشروع 
قانـــون بشـــأن مدققـــي الحســـابات 

الخارجيين.
 - مذكـــرة وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
بشـــأن التقرير األول عن ســـير عمل 
الـــوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة 

.)2022 - 2019(

المنامة - بنا

التطعيمات تحصن المجتمع وتضمن صحة وسالمة أفراده
مجلـــس الـــوزراء يوافـــق علـــى مذكـــرة لتســـريع وتيـــرة تنفيـــذ “شـــرق ســـترة” اإلســـكاني

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 19 أبريل 2021:

التأكيـــد على أهميـــة التطعيمات في تحصين المجتمـــع وتعزيز صحة 
أفراده، وذلك بمناسبة األسبوع العالمي للتطعيمات.

تشـــكيل فريق عمل برئاسة ســـعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
لمتابعة دراســـة وتنفيذ توصيـــات غرفة تجارة وصناعـــة البحرين خالل 

اجتماعات اللجنة االقتصادية المشتركة بين الجانبين.

تعزية جمهورية مصر العربية الشـــقيقة رئيســـًا وحكومًة وشـــعبًا في 
ضحايا حادث القطار بمحافظة القليوبية.

قرارات مجلس الوزراء... الموافقة على:

توقيع إطار التعاون االستراتيجي 
والتنمية المستدامة 

(2020-2022) بين وزارة الخارجية 
والمنسق المقيم لألمم 

المتحدة لدى مملكة البحرين.

مستجدات مشروع شرق سترة 
اإلسكاني وما تضمنته من 
إجراءات لإلسراع في وتيرة 

التنفيذ واإلنجاز.

مشروع قانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين 
التقرير األول عن سير عمل وزارة التربية والتعليم في تنفيذ 

برنامج الحكومة (2020-2019)

استعرض
المجلس

ردود الحكومة على 10 اقتراحات 
برغبة و3 اقتراحات بقانون 
مقدمة من مجلس النواب.

local@albiladpress.com
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ناس: القرار يعّمق الشراكة بين “العام” و “الخاص”
أشـــادت غرفة تجارة وصناعة البحرين 
بتوجيهـــات ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، خال ترؤس ســـموه 
االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس 
الوزراء الذي عقد صباح أمس، بتشكيل 
الصناعـــة  وزيـــر  برئاســـة  عمـــل  فريـــق 
والتجـــارة والســـياحة لدراســـة ومتابعة 
تنفيذ توصيات المؤتمر الســـنوي الثاني 
كان  والـــذي  بالغرفـــة،  الدائمـــة  للجـــان 
تحـــت عنوان: واقع االقتصـــاد والفرص 

المتاحة ما بعد الجائحة. 
وقد تم عرض نتائـــج المؤتمر ومرئياته 
خـــال اجتماعـــات اللجنـــة االقتصاديـــة 
المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة والغرفة، والتـــي جاءت في 
اطـــار جهود الغرفـــة لمعالجة التحديات 

التي تواجه قطاعات األعمال وتمكينها 
التـــي  مـــن تجـــاوز اآلثـــار والتداعيـــات 
خلقتهـــا جائحـــة فيـــروس كورونـــا على 
الفـــرص  وإتاحـــة  الوطنـــي،  االقتصـــاد 

المواتية أمامه للنمو واالزدهار.
وبهـــذه المناســـبة أعـــرب رئيـــس الغرفة 
ســـمير ناس عن خالص امتنـــان وتقدير 
الغرفـــة واألســـرة التجاريـــة والصناعية 
بالمملكة لتوجيهات سموه الكريمة التي 
تؤكد حرصه على تعميق مبدأ الشـــراكة 
في صنع القرار االقتصادي، فسموه كما 
عهدنـــاه حريـــص علـــى مصالـــح القطاع 
الخاص وعلى الحفاظ على المكتسبات 
التي تحققت لهذا القطاع، وعلى متابعة 
المشـــاكل والمعوقات التـــي تواجهه من 
خال التوجيه بمتابعـــة مرئيات الغرفة 
حيـــال ســـبل تجـــاوز التداعيـــات التـــي 
محلًيـــا  المســـتجدة  الظـــروف  أفرزتهـــا 

وعالمًيـــا، خـــال اقـــل مـــن أســـبوع بعـــد 
انعقاد المؤتمر، وتمكين هذا القطاع من 
اقتنـــاص الفرص المتاحـــة ليقوم بدوره 
الرائـــد فـــي قيـــادة ودفع عجلـــة التنمية 

المستدامة بالمملكة.
وأكـــد نـــاس أن جميع توصيـــات الغرفة 
هـــي نتيجة دراســـة ونقاش مســـتفيض 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  جميـــع  بيـــن 
وبمشـــاركة الفتـــة مـــن عـــدد كبيـــر مـــن 
أصحـــاب االعمـــال فـــي جلســـات عمـــل 
المؤتمـــر الســـنوي للجان الدائمـــة والتي 
عقـــدت علـــى مـــدى يوميـــن، وهـــي في 

المحصلـــة النهائيـــة تمثـــل وجهـــة نظـــر 
البحرينـــي  االعمـــال  قطـــاع  ومرئيـــات 
للمرحلـــة المقبلة، مشـــيدًا بجهـــود وزير 
فـــي  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
التعاطـــي مـــع تلـــك المرئيـــات وعرضها 

على مجلس الوزراء.
واضـــاف أن الغرفـــة ســـوف تســـخر كل 
جهودهـــا وطاقاتهـــا لمســـاندة قطاعات 
األعمال في مملكة البحرين، ومســـاعدة 
شـــركات ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص 
على النمـــو وتجاوز تداعيـــات الظروف 
االقتصاديـــة المســـتجدة، مشـــيدا ببالـــغ 
االعتزاز باالستجابة السريعة والمباشرة 
والمتابعـــة الشـــخصية من لـــُدن صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء 
لمرئيـــات وتوصيـــات الغرفة، األمر الذي 
يؤكـــد ما يوليه ســـموه من حـــرص كبير 
ومتابعـــة دقيقـــة لـــكل مـــا من شـــأنه أن 

يساهم في تعافي االقتصاد الوطني.
كمـــا شـــدد علـــى أن توجيهـــات ســـموه 
سترســـخ وتفعل الشراكة بين الحكومة 
والقطـــاع الخـــاص، ما ســـوف يكـــون له 
تبعات إيجابية في مسار العمل المشترك 
في الفترة المقبلة، السيما أن ذلك يأتي 
مـــن منظور أن القطاع الخاص هو حجر 
الزاويـــة في أي جهد تنموي واقتصادي، 
والتطلعـــات  األهـــداف  تحقيـــق  وأن 
المنشـــودة فـــي هـــذا المجـــال هـــو رهن 
بنجاحنـــا فـــي إيجاد قطـــاع خاص قوي 

قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة.
وختـــم ســـمير نـــاس تصريحـــه بتأكيـــد 
دعـــم األســـرة التجاريـــة البحرينية لكل 
التوجيهـــات واإلجـــراءات التـــي أقرهـــا 
ســـمو ولي العهـــد رئيس الـــوزراء والتي 
تصـــب في مجملها نحـــو حماية القطاع 
الخـــاص وتحفيز نموه وتعزيز دوره في 

دعـــم وتقوية االقتصاد الوطني، مجدًدا 
تقدير الغرفـــة ومجلس إدارتها لســـموه 
على مواقفه الداعمة والمساندة للغرفة 
وللقطاع الخاص، مؤكًدا أن ذلك سيبقى 
دوًمـــا موضـــع اعتـــزاز األســـرة التجارية 
والصناعيـــة فـــي البحريـــن، وأن الغرفة 
سوف تســـخر كل إمكاناتها لدعم عجلة 
التطور التجاري واالقتصادي ومســـاندة 
كل الجهود الخيرة والخطوات المباركة 
التـــي يضطلـــع بها ســـموه لتحقيق مزيد 

من التطور واالزدهار لمملكتنا العزيزة.

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

نعتز بمتابعة سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء 

لمرئيات “الغرفة”
سمير ناس

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

إشادة بمسار 
حملة التطعيم 

ودعوة للمبادرة 
بأخذ التطعيم

تقديم أصدق 
التعازي لمصر 

بضحايا حادث قطار 
القليوبية

تشكيل فريق 
عمل لمتابعة 

تنفيذ توصيات 
الغرفة

تطوير مسارات 
التعاون بين 

البحرين واألمم 
المتحدة



الشقاق: خففوا من األكل الدسم والحلويات على مائدة اإلفطار
ــة ــات الصحيـ ــتخدموا اإلضافـ ــه واسـ ــار والفواكـ ــن الخضـ ــروا مـ أكثـ

حـــذر الطبيـــب علي الشـــقاق مـــن اإلفراط 
في تناول األطباق الغذائية ذات السعرات 
رمضـــان،  شـــهر  فـــي  العاليـــة  الحراريـــة 
خصوصـــا األطبـــاق المليئـــة بالدهـــون كما 
فـــي أطباق المجبـــوس والهريس والثريد، 
أو األطبـــاق التـــي يتـــم اســـتخدام كميـــة 
كبيرة من الســـكريات فـــي تجهيزها وهي 
أطبـــاق الحلويات التي تتنـــوع بها مائدتنا 

البحرينية الرمضانية.
جاء ذلـــك خـــال المحاضـــرة االفتراضية 
التي نظمها مركـــز مدينة حمد االجتماعي 
بالتعـــاون مع مركز ذا ناين للتدريب تحت 
عنـــوان “أريد أن اســـتمتع بأطباق رمضان” 
صبـــاح يوم أمس اإلثنين بحضور رئيســـة 
مجلـــس إدارة المركـــز عائشـــة الدوســـري 
مـــن  وعـــدد  اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 

المتابعين والمهتمين.
وقـــال الشـــقاق إن المحاضرة تهـــدف إلى 
التعريـــف بأهـــم مكونـــات األطبـــاق التـــي 
خـــال  البحرينيـــة  المائـــدة  علـــى  تقـــدم 
شـــهر رمضان، والمكونات المشـــتركة بين 
األطباق ومجموعاتهـــا الغذائية والتفريق 
بين الفوائد التي تقدمها األطباق الغذائية 
واألضـــرار الصحيـــة التـــي يســـببها بعضها 

كما فـــي األطباق التي تســـبب زيادة 
الوزن وبعض األمراض المزمنة، 

وكيف تضم مائدتنا األطباق 

التـــي تفيدنـــا وتقـــوي صحتنـــا ومناعتنـــا 
مـــن خـــال طريقـــة اإلعـــداد والتحضيـــر 

والتقديم والتخزين.
األطبـــاق  بعـــض  الشـــقاق  واســـتعرض 
بهـــا مائـــدة رمضـــان ومنهـــا  التـــي تزخـــر 
الثريـــد والهريـــس والمجبـــوس والكبـــاب 
والخنفـــروش،  واللقيمـــات  والسمبوســـة 
ومعمول التمر والساجو والكنافة وغيرها، 
والتـــي يحتـــوي بعضهـــا علـــى كميـــات من 
المضـــرة  الحراريـــة  والســـعرات  الدهـــون 

لصحة الصائم.
إلـــى  الغذائيـــة  المـــواد  الشـــقاق  وصنـــف 

“لونيـــن”، األحمـــر 
األقل  وهو 

ة  ئـــد فا

“األخضـــر”؛  اللـــون  إلـــى  نـــزوال  للصحـــة 
فـــاألزرق، وهمـــا األفضـــل واألكثـــر فائدة، 
مطالبـــا بالتعـــود علـــى تـــرك اللـــون األحمر 
فـــي  واألزرق  األخضـــر  للـــون  واالتجـــاه 
أطباقنـــا، منوهـــا، أن المجموعـــة الحمـــراء 
تضم اللحـــوم والتي تحتوي على الدهون 
الحيوانية التي تســـبب لنا “ الكولســـترول 
الضار، مشـــيرا إلى أن الجســـم يحتاج إلى 
تشـــكيلة تضـــم أطعمـــة يجـــب أن تكـــون 
بكميـــات معتدلـــة والتـــي يجـــب أن نبتعد 
فيهـــا عـــن الزيـــوت النباتيـــة والنشـــويات، 
والتـــي يمكـــن اســـتبدالها بأغذيـــة أخـــرى 
وتزويد الجســـم بكميات مـــن الخضروات 
والفواكه واألجبان واأللبان منزوعة أو 
قليلة الدسم، محذرا من استخدام 
األجبـــان الدســـمة كمـــا فـــي جبـــن 
“الـــكأس”؛ ألنـــه ملـــيء بالســـعرات 
بدائـــل  اســـتخدام  مـــع  الحراريـــة 
السكر وكمية قليلة من البروتينات 
والنشـــويات  والكربوهيـــدرات 
والحلويات وشـــرب كميـــات كبيرة 
علـــى  للحفـــاظ  يوميـــا؛  المـــاء  مـــن 

الصحة وعدم اإلصابة باإلمساك.
وتحـــدث الشـــقاق عـــن العديـــد 
يجـــب  التـــي  العـــادات  مـــن 
أن نمارســـها لجعـــل أطباقنـــا 
صحية كتقليل نســـبة الدسم 

اللحـــم  اســـتخدام  كذلـــك  وجباتنـــا،  فـــي 
األبيـــض “الدجـــاج والطيـــور” أفضـــل مـــن 
اللحم األحمر وإزالة الجلد عنها؛ الحتوائها 
الفواكـــه  واســـتخدام  الدهـــون،  علـــى 
والعصائر التي تحتوي على ســـكر بنســـبة 
أقل، كالحمضيـــات والبرتقال والتي تضم 
فيتامين ســـي ألهميته في تقوية المناعة 

خصوصا في ظل جائحة كورونا.
ودعـــا الصائميـــن إلـــى ضرورة بـــدء وجبة 
اإلفطـــار بالتمـــر والســـلطات والخضروات 
الورقيـــة لتمـــد الجســـم باأللياف لتســـهيل 
عمليـــة الهضم ومنحنا شـــعورا باإلشـــباع، 
اســـتخدامه  ثـــم  أوال  اللحـــم  نفـــوح  وأن 
إلزالة الدهون الموجودة فيه، واســـتخدام 
الزيـــت النباتـــي كزيـــت الزيتـــون بـــدال من 
الدهـــن الحيوانـــي في أطباقنـــا كالهريس، 
وكذلك استخدام حشوات نباتية بدال من 
اللحـــم والجبـــن فـــي السمبوســـة والكباب 
واســـتخدام “الفراير” أو الشواية لتحضير 
القلـــي  األطبـــاق وعـــدم اســـتخدام زيـــت 
لعـــدة مـــرات، وكذلـــك اســـتخدام كميـــات 
قليلـــة ومتنوعة من الطعـــام وزيادة قيمة 
األغذيـــة مـــن خـــال اإلضافـــات الصحيـــة 
مثـــل المكســـرات والحليـــب قليل الدســـم، 
داعيـــا  األبيـــض،  الســـكر  عـــن  واالبتعـــاد 
إلى ضـــرورة عـــدم تخزين األطعمـــة التي 

نستخدمها في رمضان لفترات طويلة.
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بدور المالكي

المنامة - بنا

أعلنت وزارة العدل والشؤون 
واألوقـــاف  اإلســـامية 
متابعـــة  فـــي  اســـتمرارا  أنـــه 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
العبـــادة  دور  فـــي  المتخـــذة 
لضمان أداء الصاة والشـــعائر 
الدينيـــة وبمـــا يحفـــظ الصحة 
الجميـــع،  وســـامة  العامـــة 
فقد تبيـــن مخالفة 4 مســـاجد 
لاشتراطات الصحية المقررة 
بالشكل الذي يعد أداء الشعائر 
فيهـــا خطـــر علـــى المواطنيـــن 

والمقيمين.
ونظـــًرا لتراخـــي القائمين على 
تنفيـــذ  فـــي  المســـاجد  هـــذه 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
بفحـــص  المتعلقـــة  خصوصـــا 
شـــهادة التطعيم عند الدخول 
المســـافة  اتخـــاذ  وكذلـــك 
المقررة للتباعد أثناء ممارسة 
الشـــعائر، فقـــد قررت الـــوزارة 
بعد استشـــارة الفريق الوطني 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
كورونا غلق 4 مساجد إضافية 
المحـــرق  محافظـــات  فـــي 
لمـــدة  والشـــمالية  والجنوبيـــة 
أســـبوع حتـــى تتمكـــن الفـــرق 
المعنية من تتبع مدى انتشـــار 
العـــدوى والقيـــام بعملية تتبع 
القيـــام  وكذلـــك  المخالطيـــن، 
بعمليـــة التعقيـــم والتأكـــد من 
اتخاذ اإلجـــراءات االحترازية 
ووضعهـــا  صحيـــح  بشـــكل 

موضع التنفيذ.

مخالفة 4 
مساجد إضافية 

وغلقها أسبوعا

المنامة - بنا

أصـــدرت الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز توضيحا لما نشـــر فـــي الصحافـــة وبرامج 
التواصل االجتماعي بشأن تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي.

وأشادت الهيئة ببرامج وسياسات الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتخفيف األعباء االقتصادية 
من جراء جائحة كورونا العالمية لجميع الموطنين وأصحاب المؤسسات والمصانع.
ونوهـــت بمـــا أقر في مجلس الوزراء من تجميد رفع قيمـــة بيع الغاز الطبيعي بواقع 
25 ســـنتا فـــي هذا العـــام واإلبقاء علـــى قيمتها بواقـــع 3.75 دوالر إلى العـــام المقبل 
مـــن أبريـــل 2022. علمـــا أنـــه تم إقرار رفـــع بيع قيمة الغـــاز الطبيعي بواقع 25 ســـنتًا 
ســـنويا فـــي أبريل منـــذ العام 2015. وأشـــارت إلى أن أســـعار الغاز الطبيعي المشـــار 
إليها في القرار الوزاري هي أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنشآت الصناعية 
ومحطات توليد الكهرباء والمصانع وأنها غير مرتبطة بأســـعار غاز البترول المســـال 
والذي يســـتخدم في الطهي المنزلي، إذ إن أســـعار أســـطوانات غاز البترول المســـال 

المستخدم في البيوت ثابتة لم تتغير.
وأكـــدت أن قيمة أســـطوانة غاز البترول المســـال للطهي المنزلـــي لألحجام الصغيرة 
والمتوســـطة والكبيـــرة كالتالي: أســـطوانة الصغيـــرة بحجم 20 رطـــا 1.120 دينار، 
األســـطوانة المتوســـطة بحجم 40 رطا 2.05 دينار، األسطوانة الكبيرة بحجم 100 

رطل 4.770 دينار.

“النفط”: أسعار أسطوانة الغاز للطهي المنزلي لم تتغير
إتاحة ميزة إضافة الصورة الشخصية للمطعمين عبر “مجتمع واعي”

“الحكومـــة اإللكترونيـــة”: تفعيـــل الخاصيـــة للمتعافيـــن في األيـــام المقبلة

أعلنــت هيئــة المعلومــات والحكومة اإللكترونية وبالتعاون مع وزارة الصحة عن إضافة ميزة جديدة 
عبــر تطبيــق “مجتمــع واعــي” تتيــح عــرض الصــور الشــخصية للمواطنيــن والمقيميــن الحاصليــن على 

جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا ومرور أسبوعين من آخر جرعة.

وأوضحـــت الهيئـــة أن توفير هذه الميـــزة الجديدة 
يأتـــي بهـــدف تمكيـــن التحقق من هوية مســـتخدم 
التطبيـــق، ومطابقـــة الصـــورة الشـــخصية المتاحة 
عبر التطبيق مـــع حامل الهاتف الذكي، والتأكد من 

حصوله على التطعيم.
وعـــن خطـــوات االطاع علـــى الصورة الشـــخصية 
والمتاحـــة عبـــر تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي”، أشـــارت 
الهيئـــة إلـــى أنـــه يمكـــن لمســـتخدمي التطبيـــق من 
المواطنيـــن والمقيميـــن الحاصليـــن علـــى جرعتـــي 
التطعيـــم ومرور أســـبوعين من آخـــر جرعة، التأكد 
من الحصول على آخر نســـخة محدثة من التطبيق 

المتاح بنظام IOS واألندرويد عبر متجر تطبيقات 
الحكومـــة اإللكترونيـــة bahrain.bh/apps أو فـــي 
حالـــة عدم ظهور التحديث باإلمـــكان زيارة “متجر 
التطبيقـــات- “app store المتوافـــر علـــى الهواتـــف 
الصفحـــة  علـــى  الدخـــول  ثـــم  الذكيـــة،  واألجهـــزة 
الرئيســـة للتطبيـــق، والنقـــر علـــى “عـــرض تفاصيل 
تطعيمـــك الكاملة” والمتاحة أســـفل الدرع األخضر 
البـــارز فـــي أعلى الصفحـــة، حيث ســـتظهر الصورة 

الشخصية وبيانات التطعيم.
كما ســـيتم العمل على تفعيل الخاصية لألشخاص 

المتعافين في األيام القليلة المقبلة.

إبراهيم النهام

طالب رئيس جمعية البحرين لمرضى السكلر زكريا الكاظم بسن تشريع 
جديــد يمنــح الجهــاز التنفيــذي صالحيــة إعــادة توظيــف المتقاعديــن 
مــن استشــاريي الــكادر الطبي الذين تحتــاج لهم القطاعــات المختلفة، 

خصوًصا مرضى فقر الدم المنجلي “السكلر”.

لــــ  تصريـــح  فـــي  الكاظـــم  وأشـــار 
“البـــاد” إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
نجحـــت خال العقود الماضية في 
االســـتثمار فـــي منتســـبي القطـــاع 
وممرضيـــن  أطبـــاء  مـــن  الصحـــي 
واستشـــاريين وفنيين، األمر الذي 
بوأهـــا مراكز متقدمة بهذا المجال، 

وبشهادة من الجميع.
مـــن  حالـــة  هنالـــك  “لكـــن  وقـــال 
الحيـــرة اآلن، وربمـــا الضبابيـــة مع 
وجود شـــح فـــي الكـــوادر الوطنية 
يقابلها توظيـــف أصحاب الخبرات 
األجنبيـــة والدولية، وهـــي قدرات 
متواضعـــة قبالة الكفـــاءات الطبية 
المحليـــة، خصوًصـــا فـــي األمراض 

المزمنة”.
وتابع “هنالك معضلة قانونية فيما 
يتعلق بإعادة التعاقد مع الكفاءات 
الطبيـــة التي أحيلت للتقاعد، األمر 
الـــذي يزجنـــا فـــي تجـــارب جديدة 
وغيـــر واضحـــة مـــع القادميـــن من 
إليهـــا  يضـــاف  البعيـــدة،  البلـــدان 
المنهكـــة  وعاواتهـــم  رواتبهـــم 
للدولـــة، ولمواردهـــا، فـــي حين أن 

البديل الوطني متوافر وجاهز”.
الجهـــاز  أنهـــك  “التقاعـــد  وأردف 
الصحـــي، وفرغـــه مـــن الكثيـــر من 
أصحاب الخبرة والمكانة، ونحن لم 

نعـــد نرى اآلن أصحـــاب الخصات 
البيضـــاء من البحرينيين، وهو أمر 
يلقـــي بظـــال ســـيئة علـــى مرضى 
فقر الـــدم المنجلـــي، الذين هم في 
أمـــس الحاجـــة للرعايـــة الصحيـــة 
الصحيحـــة والســـريعة، والتي تبدأ 

بالتشخيص الفعال والمباشر”.
فـــارق  أن  إلـــى  الكاظـــم  ولفـــت 
الرواتب الكبير ما بين البحرينيين 
واألجانـــب يمثل بذاته ســـببا مهًما 
الكفـــاءات  التركيـــز علـــى  ألهميـــة 
بقولـــه  المتقاعديـــن،  مـــن  الطبيـــة 
متقاعديـــن  استشـــاريين  “أعـــرف 
لديهـــم خبرات مع أكثـــر من 9000 
األولـــى بخدمـــة  أليســـوا  مريـــض، 

بلدهم؟”.

الكاظم يدعو لسن تشريع لالستعانة بالكفاءات الطبية المتقاعدة

زكريا الكاظم

المنامة - بنا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

فالسفة النظريات الخاطئة عن لقاح كورونا
تسير مملكة البحرين على مسار غير تقليدي في التصدي لجائحة 
كورونـــا، وتنتهج حكومتنـــا الموقرة عملية واعيـــة منظمة أبهرت 
دول العالم، ويكفينا فخرا أن البحرين احتلت المركز الثاني عربيا 
والســـادس عالميا في الدول األسرع بالتطعيم ضد كورونا، حيث 
قامت حسب اإلحصائيات بتطعيم أكثر من ثلث السكان، وبنسبة 
34.45 % مـــن ســـكان المملكـــة بالجرعـــة األولى مـــن اللقاح حتى 
يـــوم الجمعـــة 16 أبريـــل، ولكن األرقـــام اليومية للحـــاالت القائمة 
التـــي تقـــارب الــــ 1000 إصابة تؤكد االســـتهتار المســـتمر من قبل 
بعـــض المواطنيـــن والمقيميـــن، وافتقادهم المســـؤولية والتنظيم 
والتصـــور الشـــمولي للمســـألة برمتهـــا، فالمســـار الصحيـــح الـــذي 
يفتـــرض أن نكون فيه اليوم ومع كل الجهود الجبارة التي يبذلها 
الفريـــق الوطنـــي لمكافحـــة فيروس كورونـــا وبإشـــراف ومتابعة 
شخصية من سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهد رئيس الـــوزراء، أن تكون أرقـــام اإلصابات 
المسجلة في انخفاض واضح بشكل يتماشى مع األعداد الكبيرة 

مـــن المتعافيـــن، فاألهـــداف والمضاميـــن واضحـــة ومـــن البديهي 
أن يســـتلزم ذلك أساســـا الشـــعور بالمســـؤولية الوطنيـــة والوعي 

وااللتزام بكل اإلجراءات االحترازية. 
وهنـــاك مســـألة أخرى مـــن الضروري تســـليط الضـــوء عليها وهي 
تصور البعض أنه ديكارت الفيلسوف النافع الذي “يشرح ويفتي” 
للناس عن لقاح كورونا ويدعي المعرفة والمصلحة للجميع، فهذه 
الفئة السلبية ترسم وتصور للناس النظريات الخاطئة عن اللقاح، 
وتثرثـــر بمـــا ليـــس لها من علم، وتـــرى أنه من غيـــر الضروري أخذ 
اللقـــاح وتنفـــث دخان الخوف والســـموم مـــن حولهـــا، وهذا خطأ 
كبير ال يفترض التســـاهل معه، فإن كنـــت غير مقتنع بأخذ اللقاح 
فهذا شـــأنك، لكن من غير المقبـــول أبدا أن تلبس معطف الدكتور 
وتدعـــي كثـــرة االكتشـــافات وتؤثـــر علـــى النـــاس، حتى لـــو كانوا 
فـــي بيتـــك، ألن التطعيم يرفع نســـبة المناعة عنـــد الناس وينبغي 
التعامل مع الموضوع بجدية أكبر، وهو السبيل الوحيد إلى عودة 

الحياة الطبيعية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تناولنـــا مؤخـــرًا، مراحل ثـــاث من المراحـــل األربع لنشـــأة ونمو التجـــارة في مملكة 
البحريـــن فـــي أكثر من قـــرن )1916 - 2021م(، والمراحل الزمنيـــة األربع هي )1916 
- 1959م( و)1960 - 1975م( و)1976 - 1995م( و)1996 - 2021م( علـــى التوالـــي، 
وســـنركز اليوم علـــى المرحلة الرابعة واألخيرة التي شـــهدت نقلة كمية ونوعية عبر 
بعض مؤشـــراتها مثل عقد اتفاقيات حماية وتشـــجيع االســـتثمار وتجنب االزدواج 
الضريبي - التي عالجناها سابقًا - واتفاقيات تجارة حرة متعددة عمومًا، ومع أميركا 

خصوصًا، وهذا ما سنتناوله أدناه.
إضافـــة التفاقيـــة التجـــارة الحرة بيـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي وســـنغافورة 
والتـــي بموجبها تعفى الرســـوم واإلجراءات الجمركية وقواعد المنشـــأ على التبادل 
بلغـــت الصـــادرات  التجـــاري بالســـلع والخدمـــات والمشـــتريات الحكوميـــة، حيـــث 
البحرينيـــة لســـنغافورة 61 مليـــون دوالر ووارداتها 111 مليـــون دوالر في )2018م(، 
وهنـــاك اتفاقيـــة دول المجلـــس ورابطـــة التجـــارة الحـــرة األوروبيـــة، فـــي )2009م(، 
إللغـــاء الرســـوم الجمركية علـــى التبادل التجـــاري والخدمي، والصناعي، والســـمكي 
والمنتجـــات البحرية لدول الرابطة، وإزالة الرســـوم الجمركية على معظم المنتجات 
المســـتوردة إلـــى دول المجلـــس، بموجبها بلغت فـــي )2018م( واردات البحرين 396 
مليون دوالر، وصادراتها 43 مليون دوالر، باإلضافة لاتفاقيات المتبادلة مع أيسلندا 

والنرويج وسويسرا ودول المجلس.

أمـــا اتفاقيـــة التجارة الحرة بين الواليات المتحدة األميركية والبحرين FTA الموقعة 
فـــي )2005م( فهـــي األهـــم - واألولـــى خليجيـــًا والثالثة عربيـــًا - والمتعلقـــة بالبضائع 
الخاضعـــة لقواعد المنشـــأ والمصنعة بالكامـــل بإحدى الدولتين من مـــواد بحرينية أو 
أميركية، أو تصنع في أحد البلدين من مواد أجنبية حولت بنســـبة 35 % على األقل 
من قيمة المواد والتكاليف في البحرين أو أميركا، على أن تصدر أو تستورد مباشرة 
مـــن وإلى البلديـــن، وتكمن فوائد االتفاقية في أســـعار التعرفـــة الجمركية التفضيلية 
وإزالـــة الحواجـــز الجمركيـــة وغيـــر الجمركية أمام التجـــارة، ما يقلل تكلفـــة التصدير 
ويزيـــد القـــدرة التنافســـية للمنتجـــات المحليـــة، ويتيـــح االســـتثمار وإلغـــاء الحواجز 
االستثمارية ويمنح مزايا للمواطنين ويشجع على بيئة تجارية مواتية في أي منهما.
وتوفر اتفاقيات التجارة الحرة عموما، تسهيات للصناعات التحويلية الوطنية عبر 
خدمات تمويلية ولوجســـتية تجعل تكاليفها التشغيلية مع موقع استراتيجي وقوة 
عاملـــة ماهرة، وبنية تحتية متطورة، وأنظمة ضريبية مناســـبة في منطقة البحرين 
العالمية لاستثمار، وبخصوص اتفاقية التجارة الحرة البحرينية األميركية، فقد بلغ 
مجموع التبادل التجاري بموجبها في )2018م(، أكثر من 1،88 مليار دوالر، وواردات 
البحريـــن 1.2 مليـــار وصادراتهـــا 683 مليـــون دوالر. وختامًا، فـــي )12 يناير 2021م( 
أبـــرم البلـــدان مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة البينية بإنشـــاء منطقـــة تجارية أميركية 

في مملكة البحرين.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

نشأة وتطور التجارة في 105 أعوام )4(

الماء كما نعلم جميعا ســـر الحياة، وتعاني معظم دول منطقتنا العربية من شـــح 
الميـــاه بســـبب ُندرة ســـقوط األمطار، وســـيادة المناخ الصحـــراوي، وقد منح هللا 
تعالـــى مصـــر نهر النيل ليكـــون المصدر الرئيـــس للماء العذب فيهـــا، ويكاد يكون 
المصـــدر الوحيـــد، إذ تعتمـــد عليـــه فـــي توفيـــر نحـــو 95 % مـــن احتياجاتها من 
المـــاء العـــذب، فالنيـــل شـــريان الحياة في مصر، لكـــن نيل مصر مهـــدد بالجفاف، 
وقـــد تنشـــب حـــرب في شـــرق القـــارة األفريقية بســـبب ســـد النهضة الـــذي تريد 
أثيوبيـــا إقامته على أحد منابع نهـــر النيل في أراضيها، حيث يتكون من رافدين 
رئيســـيين، األول النيـــل األبيـــض الـــذي ينبـــع من منطقـــة البحيـــرات العظمى في 
جنـــوب روانـــدا ويجري من شـــمال تنزانيا إلـــى بحيرة فيكتوريا، إلـــى أوغندا ثم 
إلـــى جنوب الســـودان، والثاني هو النيل األزرق ويبدأ في بحيـــرة )تانا( بأثيوبيا، 
ويجري إلى الســـودان من الجنوب الشـــرقي، ثم يجتمع النهران: األبيض واألزرق 
عند العاصمة السودانية الخرطوم ليشكا نهر النيل الذي يستمر في جريانه إلى 

مصر منذ آالف السنين.
ويأتي من النيل األزرق 85 % من ماء نيل مصر، وتريد أثيوبيا إقامة سد النهضة 

على هذا النهر بســـعة تخزينية تبلغ 74 مليار متر مكعبة من المياه العذبة، وهذا 
القـــدر الهائـــل من الماء أكثر من حصة مصر والســـودان الســـنوية مـــن ماء النيل، 
وُتهـــدد بمحـــو الســـودان من علـــى الخريطة وإغـــراق معظم مدنها وســـكانها في 
حال حدوث أي خلل فني في الســـد أســـفر عن تصدعه، وُتطالب مصر والسودان 
أثيوبيا بالتوافق على طريقة ملء وتشـــغيل الســـد علـــى أن يتم ملؤه على مدى 
زمنـــي طويـــل 7 أو 10 ســـنوات حتـــى ال تتعـــرض البلـــدان للجفاف، لكـــن أثيوبيا 
تصر على تنفيذ ملء الســـد في 3 ســـنوات فقط دون أي اكتراث بمصالح دولتي 

المصب: مصر والسودان! والموضوع جد خطير بالنسبة لشعبيهما العربيين!
وقـــد أكـــدت مقررات القمـــم األفريقية التـــي ُعقدت حول ملف ســـد النهضة على 
ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشـــغيل الســـد بين أطراف 
النـــزاع، لكن التعنت األثيوبي يؤكد على إتمام عملية الملء الثانية لســـد النهضة 
فـــي موعدها المحدد مـــن ِقبلها، بغض النظر عن موافقة مصر والســـودان اللتين 
ا لهما، وسيقف العرب مع مصر والسودان في  تؤكدان أن في ذلك تهديًدا وجوديًّ

أول حرب تندلع في المنطقة بسبب المياه.

Osailanim 
@yahoo.com

د. غسان عسيالن

العرب وحرب المياه القادمة!

أجبن الجبناء
 هـــل هنـــاك حمـــات تفتيش ورقابة على أســـعار الســـلع االســـتهاكية 
والغذائيـــة فـــي الشـــهر الفضيـــل وغيره؟ هـــل هناك ضوابط ومحاســـبة 
لمن يحاول االســـتثراء على حســـاب غيره؟ أجزم بأن الجواب وبالبنط 
العريض.. هو )ال(، ألن ما نراه اليوم من فوضى أســـعار فاحشـــة، والتي 
تزايدت مع بدء الشهر الفضيل، واختافها “الواضح” من متجر آلخر ال 
يبعد عنه ســـوى مسافات قصيرة، وشكاوى الناس المستمرة، ليؤكد أن 

هناك فجوة تسحب أموال الناس دون وجه حق.
مســـببات التاجر، وظروفه واســـتراتيجياته ورؤاه المستقبلية، وخطط 
الجدوى الخاصة به، كلها أمور ومعادالت ال تخص المواطن قيد أنملة، 
كمـــا أن اختيـــار المـــكان، ومســـاحته، وحجمـــه، وعـــدد العمالـــة، قرارات 

تجارية، هدفها تعظيم األرباح ال غير، فما شأننا نحن بذلك؟
إن رفع األســـعار بشـــكل تدريجي “بدون محد يحس” للســـلع المعيشـــية 
اليومية، هي صورة من صور الجحود للدولة والتسهيات التي تقدمها 
ألصحاب األموال الذين ال يرى البعض منهم الناس بطرف عين، والذين 
لـــم يراعوا ظـــروف الجائحة وال وضع ســـوق العمل وغيرهـــا الكثير من 
المؤثرات على األســـرة البحرينية، لذا فإن المحاســـبة يجب أن تطالهم 
وبالــــ “اإلنـــش” علـــى كل تجـــاوز، مثلهـــم مثل غيرهـــم مـــن المتجاوزين 

للقانون.
 الفـــرح الغامـــر الذي انتـــاب بعض “الجراثيم” الهاربـــة في لندن وبعض 
العواصم األوروبية، من التحرك الذي تقوده بعض المنظمات الحقوقية 
المأجـــورة، وبعـــض الساســـة األوروبيين ضـــد البحرين، يعكـــس العمالة 

والمتاجرة باألوطان بأوضح صورها.
هـــذه “الجراثيـــم” التـــي تســـتميت للمتاجرة بســـمعة بادنا بأية وســـيلة 
كانـــت، معتبريـــن ذلك أداة مـــن أدوات الضغط، والمســـاومة، هم “أجبن 
الجبنـــاء”، واألجبـــن منهم من يصفق لهم، ويراهـــم مثا أعلى له، وكلهم 

بحال واحد، ومكان واحد، مزبلة التاريخ.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

شواهد تاريخية
تتواتر االنعكاسات االجتماعية في مجتمعاتنا بشكل واضح خال شهر 
رمضـــان المبـــارك الذي يشـــهد على الحركـــة القوية في تبـــادل الثقافات 
وترســـيخ جذورهـــا، وذلـــك عن طريـــق ما تتبادله الشـــعوب مـــن أعماق 
المـــوروث الحضـــاري، فمـــا تظهـــره أنمـــاط الســـلوك الثقافـــي دليـــل على 
مستوى الروابط بين الشعوب ونوعية القيم التي ترسخت عبر التاريخ، 
وتحولت إلى ممارســـات متنوعة تســـتحق دراســـة مضامينهـــا العظيمة 
واســـتذكارها، باعتبارها مرآة عاكســـة ألســـلوب حياة الشـــعوب وتمازج 

عاقاتهم ببعضهم البعض.
ومـــن زاوية رمضانيـــة أقرب للصورة والمعنى، حيث نتأمل فيما تحويه 
الموائد اليومية من المأكوالت والمشروبات نجدها تجسد قوة االندماج 
والتاحـــم، فلـــو بحثنـــا عن أصـــل كل منها وتســـميتها ألدركنـــا أننا نجمع 
تشـــكيلة عالمية في مائدة واحدة، ففي الوقت الذي ال تخلو فيه مائدة 
من “اللقيمات” أو “الفيمتو” على ســـبيل المثال، لنعلم أنه مشهد تاريخي 
جـــاب العالـــم صغيًرا حتى دخـــل دائرة التاريخ ونما وتطـــور عبر مروره 

في زمن الحضارات. 
إن البحث في األصل وقصة االنتشـــار تجعلنا بين متأمل ومدرك لمغزى 
كبير هو ما جعلنا اليوم نعطي هذا الكم الهائل من التقدير والوالء لهذه 
الموروثـــات، وال أرى اختاًفـــا أو فجوة هنا بيـــن األجيال حول ذلك! بل 
اســـتطاعت هذه الوصفات بما تحمل من أســـرار في الطعم والمذاق أن 
تكســـب كل جيل صفته الخاصة وســـتبقى، الســـبب في اعتقادي يرجع 
الجتهاد كل جيل سابق في إلهام الجيل الذي يليه حتى يتولى كل جيل 
آت الـــدور، ويضيف لمســـاته وخبراتـــه، وهذا ما يصنع النمـــط الحياتي، 
ولكن تأملوا معي أعزائي القراء، وال غرو من ذلك عندما تكونوا بحضرة 
الســـيدة لقيمـــات والســـيد فيمتو.. كيـــف حصا على شـــعبية جماهيرية 
بالرغـــم مـــن وجـــود التنـــوع الهائـــل؟ كيـــف كانـــت النشـــأة؟ ومـــا قصـــة 
انتشـــارهما؟ إنه ســـحر الهوية واألصالة والحداثة، كذلـــك عندما نبحث 
في أســـرار المأكوالت ونشـــأتها، فما يصدر لســـبب ومغزى في مكان قد 
يتطـــور وينمو في مكان آخر كقصة الفيمتو وانتشـــاره اليوم في العالم، 

من دواء خاص إلى مشروب تحفيزي منعش بمذاق مميز. 
الخاصـــة فيما نرمـــي إليه اليوم أننا شـــعوب ولدت لتتقارب وتنســـجم 

وتؤثر وتصنع حضارة شاملة.. والتاريخ على ذلك شاهد.

د. حورية الديري
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الرياض تنفي صحة تقرير “فايننشال تايمز” عن انعقاد لقاء مع إيران في بغداد 

إيران ترحب بحوار مع السعودية وأصابع وكالئها على الزناد

وزارة  باســـم  المتحـــدث  جـــدد 
الخارجيـــة اإليرانيـــة أمـــس اإلثنيـــن 
موقف بـــاده المرحب بإجـــراء حوار 
مـــع الســـعودية، معتبـــرا أنه ســـيكون 
فـــي صالح الخصمين اإلقليميين، من 
دون أن يؤكـــد أو ينفـــي صحة تقارير 
عـــن انعقاد لقاء بينهما في بغداد قبل 

أيام.
وأفـــادت صحيفـــة “فايننشـــال تايمز” 
مســـؤولين  أن  األحـــد،  البريطانيـــة 
إيرانيين وســـعوديين عقدوا اجتماعا 
في العاصمة العراقية في التاسع من 
أبريل، ســـيليه اجتماع آخر في األيام 
المقبلـــة، فـــي مـــا وصفتـــه أنـــه “أول 
مباحثات سياسية مهمة بين البلدين” 
منـــذ انقطـــاع العاقات الدبلوماســـية 

بينهما في مطلع العام 2016.
ونفت المملكة العربية السعودية على 
لسان مســـؤول رفيع المستوى إجراء 
إيـــران،  مـــع  مباشـــرة  محادثـــات  أي 
بينما اعتبـــرت مصادر خليجية الخبر 
مســـؤولين  بحـــث  بشـــأن  المتـــداول 
سعوديين وإيرانيين إمكانية إصاح 
تســـريبات  البلديـــن،  بيـــن  العاقـــات 
إيرانيـــة هدفهـــا اإليحاء بـــأّن طهران 
تمّكنـــت مـــن فـــّك عزلتهـــا وأصبحـــت 
تتحـــاور مـــع مختلـــف األطـــراف مـــن 
داخـــل اإلقليم وخارجه على أســـاس 

تسليم هؤالء بسياساتها.
بحســـب  ذاتهـــا  المصـــادر  وتوّقعـــت 
موقـــع العـــرب اللندنيـــة أن يكون هذا 
التســـريب انعكاســـا لحالة من ارتفاع 
المعنويات لدى طهران بسبب رخاوة 
موقـــف إدارة الرئيـــس األمريكي جو 
بايـــدن تجاههـــا، األمـــر الـــذي يجعـــل 
الترويـــج لحـــوار مـــع أكثـــر األطـــراف 
تناقضـــا مـــع المشـــروع اإليرانـــي في 
المنطقة واألشـــد رفضا لـــه واعتراضا 

عليه أمرا واردا.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن ذلـــك، قـــال 
المتحدث باســـم الخارجيـــة اإليرانية 

مؤتمـــر  فـــي  زاده  خطيـــب  ســـعيد 
تقاريـــر  علـــى  نعلـــق  “ال  صحافـــي 

صحافية متناقضة”.
وأضاف “نحن أيضا رأينا هذه التقارير 
الصحافية المنشورة. بالطبع، تم نشر 
تصريحات مختلفة في هذه التقارير 

التي غالبا ما تكون متناقضة”.
وتابـــع “مـــا يهـــم هـــو أن الجمهوريـــة 
اإلســـامية في إيـــران لطالمـــا رحبت 
المملكـــة  مـــع  مباحثـــات  )بإجـــراء( 
الســـعودية، وتعتبـــر أن ذلك ســـيكون 
فـــي صالـــح شـــعَبي البلدين والســـام 
اإلقليمـــي واالســـتقرار”، مشـــددا على 
أن هـــذه المقاربـــة اإليرانيـــة “ال تـــزال 

مستمرة”.
بالســـتية  إيـــران صواريـــخ  وقدمـــت 
وطائـــرات مســـيرة للحوثييـــن الذين 
شـــنوا هجمـــات اســـتهدفت منشـــآت 
نفطيـــة ومواقع مدنيـــة حيث اقدموا 
اآلونـــة  فـــي  التصعيـــد  مزيـــد  علـــى 

األخيرة.
مـــع  عاقاتهـــا  الريـــاض  وقطعـــت 

طهـــران فـــي ينايـــر 2016، إثر هجوم 
على ســـفارتها فـــي العاصمة اإليرانية 

وقنصليتها في مشهد.
مـــن  قلقهـــا  الســـعودية  تبـــدي  كمـــا 
النفـــوذ اإلقليمي لطهـــران، وتتهمها بـ 
“التدخل” في شؤون دول عربية مثل 
ســـوريا والعـــراق ولبنـــان، وتتوجـــس 
وقدراتهـــا  النـــووي  البرنامـــج  مـــن 

الصاروخية.
بيـــن  حـــوار  عـــن  التقاريـــر  وتأتـــي 
مباحثـــات  ظـــل  فـــي  الطرفيـــن، 
تســـتضيفها فيينا بين طهران والقوى 
الكبـــرى، تهدف الى البحث عن ســـبل 
لعـــودة الواليات المتحدة الى االتفاق 
النـــووي لعـــام 2015، ورفـــع عقوبـــات 
للرئيـــس  الســـابقة  اإلدارة  فرضتهـــا 
بعـــد  طهـــران  علـــى  ترامـــب  دونالـــد 
انســـحابها أحاديـــا مـــن هـــذا االتفـــاق 

العام 2018.
وســـبق إليـــران أن رفضـــت دعـــوات 
ســـعودية إلشـــراك الريـــاض وحلفائها 
اإلقليمييـــن فـــي أي مباحثـــات دولية 

بشـــأن الملـــف النـــووي، لكنهـــا أكـــدت 
حـــوار  إلجـــراء  اســـتعدادها  مـــرارا 
األنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت  إقليمـــي. 
اإليرانيـــة الرســـمية “إرنا” عن خطيب 
إن  الماضـــي،  الشـــهر  قولـــه  زاده 
حـــوار  إلـــى  بحاجـــة  اآلن  “منطقتنـــا 
ووضـــع ترتيبات جديدة شـــاملة أكثر 

من أي وقت مضى”.
وأفادت “فايننشـــال تايمـــز” أن النزاع 
في اليمن شـــّكل أحد البنود الرئيســـة 

في مباحثات بغداد.
كمـــا نقلت عن مســـؤول لم تســـمه أن 
هـــذه المباحثـــات التـــي تهـــدف إلـــى 
الخصميـــن  بيـــن  العاقـــات  “إصـــاح 
اإلقليمييـــن”، تمضـــي “بشـــكل أســـرع 
الواليـــات  مـــع  المباحثـــات  بســـبب 
المتحـــدة )المتعلقـــة باالتفاق النووي( 
و)بســـبب( هجمـــات الحوثييـــن” التي 
المملكـــة  أراضـــي  ضـــد  ينفذونهـــا 
وطائـــرات  صواريـــخ  باســـتخدام 

مسيرة.

عواصم ـ وكاالت

السالم سيكون بعيدا مع اصرار ايران على التصعيد في اكثر من جبهة

القدس المحتلة ـ أ ف ب

أكد الهال األحمر الفلسطيني أمس 
اإلثنيـــن إصابـــة 4 فلســـطينيين في 
اشتباكات مع الشـــرطة اإلسرائيلية 
التـــي طوقـــت تجمعا شـــعبيا خاصا 
بشـــهر رمضان في القدس الشرقية 

المحتلة. 
وقالـــت الشـــرطة اإلســـرائيلية: إنها 
أثـــر  علـــى  3 فلســـطينيين  أوقفـــت 
التـــي  القـــدس  فـــي  االشـــتباكات 
المســـيل  الغـــاز  فيهـــا  اســـتخدمت 
للدمـــوع وخراطيـــم الميـــاه لتفريق 
حشـــد كبيـــر خـــارج إحـــدى بوابات 

البلدة القديمة. 
وبحســـب الشـــرطة، هاجم الحشـــد 

عناصرها بالحجـــارة والمفرقعات 
دون تسجيل إصابات. 

األحمـــر  الهـــال  وقـــال 
الفلســـطيني في بيان 
مقتضب: إن طواقمه 

خـــال  إصابـــات   4 مـــع  “تعاملـــت 
مواجهـــات مع قـــوات االحتال في 

باب العامود في القدس المحتلة”.
اعتـــدى  منفصـــل،  حـــادث  وفـــي 
الســـكان في مدينة يافـــا على رجل 
دين يهودي بعد محاولته االستياء 
علـــى أرض في حـــي “العجمي” في 
المدينة القديمة حيث تقطن أغلبية 
المـــدارس  طـــاب  لصالـــح  عربيـــة، 
إلـــى  أدى  مـــا  اليهوديـــة،  الدينيـــة 
اندالع اشـــتباكات مع الشرطة أدت 
إلى اعتقال اثنين من المشـــتبه بهم 

في الثاثينات من العمر. 
وقـــال النائب العربي في الكنيســـت 
اإلســـرائيلي ســـامي أبـــو شـــحادة 
إن  يافـــا  ســـكان  مـــن  وهـــو 
“مخططـــات التهجير لن تمر 
رفـــض  وســـيقابلها   )...(

شعبي”.

جرح 4 مقدسيين في اشتباكات مع االحتالل

عواصم ـ أ ف ب

نّدد االتحـــاد األوروبي أمس االثنين 
بتصاعد التوتر مع روســـيا معتبًرا أن 
الوضع “خطير جًدا” على الحدود مع 
أوكرانيا، كما اعتبر موسكو مسؤولة 
للمعـــارض  الصحـــي  الوضـــع  عـــن 

الروسي أليكسي نافالني.
االتحـــاد  خارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
قبـــل  بوريـــل  جوزيـــب  األوروبـــي 
اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 
عبر الفيديو إن “العاقات مع روسيا 
ال تتحســـن. علـــى العكـــس، يتصاعد 

التوتر في مختلف المجاالت”.
وأشـــار إلـــى طـــرد دبلوماســـيين بين 
موســـكو وبراغ وإلى الوضع الصحي 
المريـــض  لنافالنـــي  جـــًدا”  “المقلـــق 

والمضرب عن الطعام في سجنه.
وكان االتحـــاد األوروبـــي أعرب، عن 
“قلقـــه البالـــغ” بشـــأن التقاريـــر التـــي 

تفيـــد بأن صحة نافالني تتدهور في 
الســـجن، ودعا إلى “اإلفـــراج الفوري 

وغير المشروط عنه”. 
وقـــال جوزيـــب بوريـــل أمـــس، إنـــه 
يجـــب الســـماح لألطباء الذيـــن يثق 
بهـــم نافالنـــي بزيارته رغـــم نقله إلى 

أحد المستشفيات.
وأضـــاف “تلقينـــا أنبـــاء تفيـــد بنقـــل 
نافالني إلى مستشفى سجن إقليمي، 
لكـــن مـــازال يتعيـــن على الســـلطات 
الروسية منحه حق الوصول الفوري 

إلى األطباء الذين يثق بهم”.
وكانت إدارة الســـجون الروســـية قد 
قررت أمـــس، نقل نافالنـــي المضرب 
عـــن الطعـــام منـــذ قرابـــة 3 أســـابيع 
إلى المستشـــفى، معتبـــرًة أن وضعه 

الصحي “مستقر”.
االتحـــاد  خارجيـــة  وزراء  ويقيـــم 

الكتلـــة  اســـتراتيجية  األوروبـــي 
تجاه روســـيا في أعقـــاب التعزيزات 
حـــدود  علـــى  لموســـكو  العســـكرية 
أوكرانيا، ووسط تراجع صحة زعيم 
المعارضة السجين، أليكسي نافالني.

عـــاوة علـــى ذلـــك، فـــإن المواجهـــة 

الدبلوماســـية بين جمهورية التشيك 
وروسيا العضو في االتحاد األوروبي 
الدبلوماســـيين  طـــرد  تبـــادل  بشـــأن 
بعـــد اتهـــام بـــراغ موســـكو بالتـــورط 
في انفجار مســـتودع ذخيـــرة بالعام 
2014، تضيـــف مزيًدا من التوتر بين 

الجانبين.
الواليـــات  أمـــس،  روســـيا،  واتهمـــت 
المتحـــدة األميركية، بأنها تقف وراء 
مـــن  الـــروس  الدبلوماســـيين  طـــرد 

جمهورية التشيك.
 20 أن  األحـــد،  روســـيا،  وأعلنـــت 
موظًفـــا في الســـفارة التشـــيكية في 
باتـــوا يعتبـــرون أشـــخاًصا  موســـكو 
“غيـــر مرغوب فيهـــم” ويجب عليهم 

مغادرة الباد فورا.
وذكـــر الكرمليـــن، أمـــس، أن روســـيا 
ســـتواصل الرد بالمثـــل إذا تم فرض 
مزيـــد مـــن العقوبـــات عليهـــا، بعد أن 
ردت على إجراءات أميركية جديدة 
األســـبوع الماضي، تستهدف الديون 
الســـيادية وتـــدرج شـــركات روســـية 

في القائمة السوداء.

الــتــشــيــك ــن  مـ ــا  ــه ــي ــي ــاس ــوم ــل دب ــرد  ــ ط وراء  ــوقـــوف  ــالـ بـ أمـــيـــركـــا  ــم  ــه ــت ت ــا  ــيـ روسـ
التوتر يتصاعد مع موسكو والوضع خطير جدا بأوكرانيا

جنيف ـ أ ف ب

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة 
أدهنـــوم  تيـــدروس  العالميـــة، 
أدوات  هنـــاك  أن  غيبريســـوس، 
كافية لبسط السيطرة على جائحة 
فيـــروس كورونـــا المســـبب لعدوى 

“كوفيد 19” خال أشهر معدودة.
وقـــال مدير المنظمة، خال مؤتمر 
صحافي أمس االثنين في جنيف، 
توزيـــع  قضيـــة  إلـــى  إشـــارة  فـــي 
لبســـط  أدوات  “لدينـــا  اللقاحـــات 
السيطرة على هذه الجائحة خال 
أشـــهر عدة حال اعتمدناها بشـــكل 

متسق وعادل”.
وأعـــرب تيـــدروس مـــع ذلـــك عـــن 
قلقه من الســـرعة البالغة النتشـــار 

فيـــروس كورونا بين الناس 
الذي تتـــراوح أعمارهم 

عامـــا،  و59   25 بيـــن 
مـــا يمكـــن أن يكـــون 

مرتبطا بالســـاالت األكثـــر انتقاال، 
وأضـــاف أن المـــرض أودى بحيـــاة 
أشـــهر،   9 مليـــون شـــخص خـــال 
ووصـــل هـــذا العـــدد إلـــى مليونين 
خـــال 4 أشـــهر الحقـــة، بينمـــا تـــم 
الوصـــول إلـــى مســـتوى 3 مايين 

متوفى في 3 أشهر فقط.
ويواجـــه العالم، منـــذ يناير 2020، 
أزمـــة صحيـــة مزمنـــة ناجمـــة عن 
فيـــروس كورونـــا  عـــدوى  تفشـــي 
الـــذي   ،”19 “كوفيـــد  المســـتجد 
بـــدأ انتشـــاره مـــن مدينـــة ووهـــان 
الصينية وأدى إلى خســـائر ضخمة 
فـــي كثير مـــن قطاعـــات االقتصاد 
والســـياحة  النقـــل  خصوصـــا 
والمجـــال الترفيهـــي، وانهيـــار 
العالميـــة  البورصـــات 
وتســـارع هبوط أســـواق 

الطاقة.

الصحة العالمية: السيطرة على كورونا خالل أشهر
لندن ـ أ ف ب

تم إلغاء الزيارة الرســـمية التي من 
المقـــرر أن يقوم بهـــا رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســـون للهند 
في نهاية شهر أبريل؛ بسبب تفشي 
الوباء في هـــذا البلد، وفق ما أعلن 

مكتبه أمس االثنين.
وذكـــر داونينـــغ ســـتريت فـــي بيان 
“نظرا للوضـــع الحالي في ما يتعلق 
بفيـــروس كورونا، لن يتمكن رئيس 
مـــن  جونســـون  بوريـــس  الـــوزراء 

زيارة الهند األسبوع المقبل”.
وبـــدالً مـــن ذلـــك، سيتشـــاور زعيم 
نظيـــره  مـــع  المحافظيـــن  حـــزب 
الهنـــدي ناريندرا مـــودي “في وقت 

حـــول  الشـــهر”  هـــذا  مـــن  الحـــق 
مـــن  الطموحـــة  “خططهـــم 

بريطانية  شـــراكة  أجل 
هندية مستقبلية”.

المصـــدر  وأضـــاف 

نفسه “سيبقيان على تواصل بشكل 
منتظم بعد ذلـــك، ويتطلعان بفارغ 
الصبر لعقد لقاء شخصي في وقت 

الحق من هذا العام”.
وكان من المقرر أن يزور جونسون 
الهنـــد فـــي ينايـــر فـــي أول زيـــارة 
خارجية كبرى له منذ تسلمه منصبه 
فـــي يوليـــو 2019، لكن الزيـــارة تم 
تأجيلهـــا فـــي أعقـــاب تفاقـــم أزمـــة 
التـــي  بريطانيـــا  فـــي  كوفيـــد19- 

تخرج حاليا من تدابير اإلغاق.
مـــن  كان  التـــي  الزيـــارة  وكانـــت 
المفترض أن تتـــم بعد وقت قصير 
مـــن خـــروج بريطانيا مـــن االتحاد 
األوروبية  والســـوق  الجمركـــي 
إلـــى  تهـــدف  الموحـــدة، 
“تعزيز الشـــراكة التجارية 

والمناخية” مع الهند.

وباء كورونا يلغي زيارة جونسون إلى الهند

المعارض الروسي أليكسي نافالني

دبي ـ وكاالت

أكـــدت مصـــادر ميدانيـــة، مصرع 
صفـــوف  فـــي  البـــارز  القيـــادي 
ميليشـــيا الحوثـــي وقائـــد إحدى 
جبهاتهـــا المشـــتعلة فـــي المعارك 
الدائرة غرب مأرب، شرقي اليمن.
وأفـــادت المصـــادر بـــأن القيـــادي 
أبـــو خالد الســـفياني، قائـــد جبهة 
ُقتـــل  الكســـارة،  فـــي  الحوثييـــن 
خـــال  اليمنـــي  الجيـــش  بنيـــران 

المعارك في ذات الجبهة.
ونقلـــت مواقـــع إخباريـــة محليـــة 
عن مصدر عســـكري أن السفياني 
قتـــل مع عـــدد مـــن مرافقيـــه في 
جبهة الكســـارة خـــال مواجهات 

مع الجيش الوطني.

والســـفياني هو ثالث قائد لجبهة 
الكســـارة يقتـــل خـــال مواجهات 
هجـــوم  بـــدء  منـــذ  الجيـــش  مـــع 
ميليشـــيا الحوثـــي علـــى أطـــراف 
الماضـــي،  فبرايـــر   7 فـــي  مـــأرب 
فـــي محـــاوالت انتحارية فاشـــلة 
للســـيطرة علـــى المحافظة الغنية 
بالنفط. وذكـــرت مصادر ميدانية 
القيـــادات  مـــن  عـــددا  أن  أخـــرى 
الحوثيـــة البـــارزة لقـــت مصرعهـــا 

في ذات الجبهة.
مـــأرب  غـــرب  جبهـــات  وتشـــهد 
معـــارك عنيفة ومتواصلة، وســـط 
كبيـــرة  وماديـــة  بشـــرية  خســـائر 

للحوثيين.

مصرع قائد جبهة الحوثيين في غرب مأرب

القاهرة ـ وكاالت

أعلنت الداخلية المصرية، أمس االثنين، مقتل 
3 إرهابييـــن مـــن “داعـــش” تورطوا فـــي إعدام 

قبطي رميا بالرصاص في سيناء.
عناصـــر   3 إن  بيـــان،  فـــي  الداخليـــة  وقالـــت 
إرهابيـــة متورطـــة في حـــادث مقتـــل المواطن 
نبيل حبشي ســـامة، لقوا مصرعهم في تبادل 
إلطـــاق النـــار مـــع األمـــن بمنطقة األبطـــال في 
شمال ســـيناء. وكان مســـلحون ينتمون لوالية 
“داعش” ســـيناء قـــد أعدموا قبطيـــا، اختطفوه 
قتلـــه  لعمليـــة  فيديـــو  ونشـــروا  شـــهور،  قبـــل 
وإعدامـــه، أمـــس األحـــد. وأعدم نبيل حبشـــي 
ســـامة، 62 عامـــا، رميـــا بالرصـــاص على أيدي 
عناصر “داعش” بعد 6 شـــهور من اختطافه في 

مدينة بئر العبد بشمال سيناء.
واختطف عناصر التنظيم، القبطي في نوفمبر 
الماضي أثناء ســـيره في أحد شـــوارع المدينة، 
ثم اســـتوقفوا ســـيارة وســـرقوها ونقلـــوا فيها 
القبطـــي، ثم اختفـــوا حتى ظهر مقطـــع فيديو 

إلعدام الضحية.

3 إرهابيين  مصر.. مقتل 
تورطوا في إعدام قبطي
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