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في منتصف الستينيات من القرن الماضي اخترع 
هيربرت جيلبرت سيجارة من دون دخان ومن دون تبغ، 
واحتاجت   2003 عــام  في  األســـواق  السيجارة  ودخلت 
العالمية وال  األســـواق  لتغزو  أخــرى  أربــع سنوات  إلــى 
يزال بيع السجائر اإللكترونية يتم على أنه بديل أكثر 
تدخين  لكن  التقليدية،  السجائر  تدخين  عن  أمانا 
السجائر اإللكترونية في الواقع ال يخلو من األضرار.

تقريرا  العالمية  الصحة  منظمة  أصـــدرت  فقد 
مــكــونــا مـــن 200 صــفــحــة لــلــحــديــث عـــن الــســيــجــارة 
العلماء  من  العديد  جعل  التقرير  وهــذا  اإللكترونية 
يــبــحــثــون وركــــزت دراســـــات عــديــدة مــن أكــبــر جــامــعــات 
أن  بعد  السجائر  مــن  الــنــوع  هــذا  أضـــرار  على  العالم 
وجدوا أن المذيبات والمنكهات والمواد المضافة في 
تبخيرها  بعد  المستخدمين  تعرض  السائلة،  المادة 
ألخــطــار مــتــعــددة تــهــدد الــجــهــاز الــتــنــفــســي واألوعــيــة 
الدموية والقلب وعالوة على أن النكهات التي تشتمل 

عليها تلك السجائر قد تؤدي إلى الحساسية.
تحويل  طريق  عن  اإللكترونية  السجائر  وتعمل 
ــى بـــخـــار يــســهــل اســتــنــشــاقــه  ــادة أســاســيــة ســائــلــة إلــ ــ مـ
والجلسرين  البروبلين  مــن  مــزيــج  وهــو  الرئتين  فــي 
والــنــيــكــوتــيــن مــخــلــوطــا بــالــمــاء والــمــنــكــهــات والـــمـــواد 
الحافظة والتي تتحول عند تسخينها إلى مادة سامة 

وبمجرد استنشاقها تتسرب إلى مجرى الدم.
بالمقارنة مع  أقل ضــررا  أنها  نزعم  أن  وال يمكن 

السجائر التقليدية.
ــدة بـــعـــد ظــــهــــور عـــدة  ــ ــديـ ــ ــاك تــــحــــذيــــرات عـ ــ ــنـ ــ وهـ
السجائر  يستخدمون  الذين  األشخاص  بأن  دراســات 
اإللكترونية أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا، وفي 
االمتناع  الحاالت فعلى مستخدميها  زيــادة عدد  ظل 

عن استخدامها.
أما من يدخنونها ألجل االبتعاد عن التبغ فهم ال 
يقللونه في الواقع سوى بهامش صغير وهذا الخفض 
ليس كافيا ألجل تخفيف الضرر الناجم عن التدخين 

التقليدي.
حفظ اهلل الجميع
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كالم 
في الصحة

من  الطبي  الخليج  قــراء  األطــفــال  طــب  اخصائي  العجوز  الــدكــتــور حسين  حــذر 
مخاطر السهر لألطفال قائال:

يميل كثير من األطفال خصوصا في اإلجازة الصيفية إلى النوم في وقت متأخر 
واالستيقاظ في وقت متأخر, ويعتاد األطفال على السهر فترات طويلة مما يؤدي إلى 

تأثيرات سلبية على صحتهم.
هناك العديد من األضرار الصحية للسهر وتأثيره على عملية النمو والتطور، من 
ذلك الشعور بالتعب واإلرهاق إذ إن الطفل ال يحصل على قسط كاف من النوم مما 
الجهاز  السهر، خلل  على  االعتياد  نتيجة  األرق  المزاجية،  وحالته  قدراته  على  يؤثر 
المناعي، اختالل النظام الغذائي وخصوصًا وجبة اإلفطار حيث ان الطفل ال يحصل 
وخاصة  لياًل،  الطعام  تناول  من  اإلكثار  يصاحبه  السهر  أن  كما  موعدها.  في  عليها 

األطعمة غير الصحية مما يسبب زيادة الوزن واإلصابة بالسمنة.
طرق التغلب على مشكلة سهر الطفل تبدأ مع االستيقاظ مبكرًا, فمع االستيقاظ 
مشاركة  لــيــاًل.  مبكر  وقــت  فــي  الــنــوم  مقاومة  الطفل  يستطيع  لــن  الصباح  فــي  مبكرًا 
العائلة  أفــراد  باقي  يرى  وهو  مبكرًا  بالنوم  الطفل  إقناع  يمكن  النوم، ال  وقت  الطفل 

فهو شيء  نومه،  وقت  بمشاركة طفلهم  الــوالــدان  يقوم  أن  يجب  ولذلك  مستيقظين، 
صحي للجميع. تهيئة أجواء النوم، من خالل إطفاء األنوار أو جعلها خافتة حيث ال 
ينبغي أن تحتوي الغرفة على إضاءة عالية أو أجهزة تلفاز أو ألعاب الفيديو أو الهواتف 
إفــراز  على  تؤثر  األجهزة  هــذه  عن  الناتجة  الساطعة  اإلضــاءة  ألن  واللوحية،  الذكية 

هرمون الميالتونين وتسبب األرق.
تحديد موعد يومي للنوم ليعتاد الطفل على النوم في هذا الوقت وتجنب إثارة 
الطفل في المساء والتقليل من األنشطة التي تسبب اإلثارة قبل موعد النوم بساعتين 
على األقل، تجنب األطعمة الدسمة والمشروبات والسكريات قبل النوم بما ال يقل عن 
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في كثير من األحيان ورغم حصولنا على النوم الكافي وعدم 
بذل أي مجهود عضلي فوق المعتاد قد نشعر بالتعب واإلرهاق 
المستمر ولكن ما سبب هذا الشعور وهل هناك أي داع للقلق؟.. 
ــرة خليفة  زهـ الــدكــتــورة  أسئلتنا  عــن  الــتــالــي تجيب  الــحــوار  فــي 

استشاري طب العائلة. 
ما هي أسباب الشعور بالتعب؟

غير  أو  تكون عضوية  وقــد  متعددة  أسباب  توجد  الــواقــع  في 
األسباب شيوعا هو نقص  أهم  ومن  نفسية.  أو ألسباب  عضوية 
في  الــنــقــص  اي  باألنيميا  يسمى  )مـــا  الـــدم  فــي  الــحــديــد  نسبة 
تحتوي  التي  األطعمة  تناول  عدم  بسبب  الهيموجلوبين(  نسبة 
العنصر  والذي يعتبر  اللحوم وغيرها  الحديد مثل  على عنصر 
الرئيسي لنقل االكسجين لجميع خاليا الجسم حيث ان نقص 
األكسجين  كمية  في  انخفاض  إلــى  يــؤدي  أن  شأنه  من  الحديد 
إلى الجسم، مما يسبب الشعور باإلرهاق عند بذل أي  الواصلة 

نشاط يومي عادي وبشكل مستمر. 
الــدم،  فــي  الطبيعي  المعدل  عــن  السكر  مستوى  وانخفاض 
وغالبا هبوط مستوى السكر قد يمنح الصائم بشكل مؤقت هذا 
الشعور باإلرهاق والخمول ولكن هذه األعراض تزول عند اإلفطار 
أمــا بالنسبة الرتــفــاع نسبة  في حــال عــدم وجــود مسببات أخــرى 
)األول  بنوعيه  السكري  لمرضى  خاصة  طويلة  لفترات  السكر 
المفرطة مع  الذين يعانون من السمنة  أو لألشخاص  والثاني( 
متالزمة مقاومة األنسولين، ترتفع نسبة الجلوكوز )السكر( في 
الدم، حيث يعمل الجسم على تحليل الكربوهيدرات إلى جلوكوز 
أو السكر األحادي وأحيانا ال يستطيع الجسم إنتاج كميات كافية 
من األنسولين وبالتالي يؤدي إلى تكدس السكر في الدم وبقاء 
المستمر  بالتعب  نشعر  يجعلنا  األمــر  هــذا  غــذاء،  دون  الخاليا 
بــاإلضــافــة إلـــى االعــــراض األخــــرى مــثــل كــثــرة الــتــبــول والعطش 

الشديد وفقدان غير مبرر للوزن وعدم وضوح الرؤية. 
ومن أهم األسباب أيضا هبوط في ضغط الدم بسبب اإلعياء 
الــشــديــد والــنــقــص الــحــاد فــي بــعــض الــفــيــتــامــيــنــات بــســبــب ســوء 
التغذية والنقص في شرب السوائل الكافية للجسم مما يسبب 
خلال في تروية وانتظام الدورة الدموية والجفاف الدائم وبالتالي 
انخفاض دائم في ضغط الدم والشعور بالخمول والتعب وعدم 
في  الشديد  النقص  عضلي.  مجهود  أي  ممارسة  على  الــقــدرة 
للجسم  الــمــهــمــة  الــفــيــتــامــيــنــات  مــن  وهـــي  وبــــي12  دال  فيتامين 
حيث لها دور أيضا في الشعور بالصحة والحيوية، وقد تصاحبه 
الــعــظــام، والحساسية  أعــــراض أخـــرى مــثــل آالم غــيــر عــاديــة فــي 

الجلدية، وتساقط الشعر والجفاف وتنميل األطراف.
الــصــمــاء مثل  الــغــدد  الــتــي تصيب  ــراض   وهــنــاك بعض األمــ
الغدة الدرقية والجار درقية والغدد الكظرية، ويعتبر عمل الغدد 
الصماء من العوامل المهمة جدا والرئيسية في تحسين صحة 
ونشاطه  حياته  لممارسة  بالحيوية  وشــعــوره  الــعــادي  الشخص 

اليومي والمساعدة في تحسين وظائف الدورة الدموية، والجهاز 
ــدم وتنظيم مــســتــوى األمــــالح واإلنــزيــمــات  الــمــنــاعــي، وضــغــط الـ
المساعدة. ومنها على سبيل المثال أمراض الغدة الدرقية، حيث 
تعتبر الغدة الدرقية المسؤولة عن عملية بناء الخاليا وتجددها 
)األيــض(، لذا فأي قصور أو إفراط أو اضطراب يصيبها سيؤثر 
على أجهزة الجسم المختلفة، حيث يصاحبها التعب والخمول 
الــوزن  في  والــزيــادة  الشعر  وتساقط  بالبرودة  والشعور  المستمر 
وعدم انتظام الدورة الشهرية في حال الخمول في نشاط الغدة 
الشعور  مع  الــوزن  وفقدان  القلب  نبضات  في  الزيادة  أو  الدرقية 
الدرقية بسبب  الغدة  العام في حال الفرط في نشاط  باإلرهاق 

االلتهاب المناعي وغيره. 
النشاط  ممارسة  قلة  أو  عــدم  أيضا  الشائعة  األســبــاب  ومــن 
الــبــدنــي واتـــبـــاع أســالــيــب الــحــيــاة غــيــر الــصــحــيــة مــمــا يــــؤدي إلــى 
ـــراض الــمــزمــنــة مـــع الــشــعــور بــالــتــعــب والــخــمــول  ــ الــســمــنــة واألمــ
المنشطات،  تــنــاول  فــي  اإلفـــراط  أيضا  األســبــاب  ومــن  المستمر، 
على  الجانبية  آثارها  بسبب  والمخدرات  الكحوليات  المسكنات، 

المخ واألعصاب. 

تــؤدي  التي  واالجتماعية  النفسية  لألسباب  بالنسبة   أمــا 
إلـــى اإلصـــابـــة بــالــخــمــول والــتــعــب، فمنها عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
الــتــوتــر والــقــلــق الــدائــم الـــذي يــصــاب بــه اإلنــســان مــن شــأنــه أن 
الظروف  بسبب  المستمر،  التعب  مثل  أعراضا مختلفة  يسبب 
التي قد يمر بها االنسان، ومن  العمل  االجتماعية وضغوطات 
في  بغصة  الشعور  الصداع،  أيضا  للقلق  المصاحبة  األعــراض 
الحلق، وأعراض القولون العصبي مثل االسهال، ألم في البطن 
واألرق وخفقان في القلب وغيرها. وقد يصاب الشخص بمرض 

االكتئاب المزمن بسبب التراكمات والضغوطات النفسية. 
أو  مناعي  لبداية مرض  التعب مؤشرا  يكون هذا  أن  ونــادرا 
ذاتي في الجهاز العصبي والعضلي أو مرض خفي في مراحله 
االولــى في الجسم مثل السرطان -ال سمح اهلل- في أي عضو 
يكون مؤشرا ألمــراض عضوية  قد  وأحيانا  الجسم  أعضاء  من 
عضلة  تضخم  أو  ضعف  مثل  المصاب  الشخص  عند  معروفة 
القلب مع هبوط في كفاءة عضلة القلب، أمراض الرئة المزمنة 
أو الــفــشــل الــكــلــوي والــكــبــدي وغــيــرهــا حــيــث تــصــاحــبــه الشعور 
أو  مجهود  أي  بــذل  عند  القلب  فــي  وخفقان  الشديد  بالتعب 

نشاط بدني.
ماذا عن العالج؟

ــرق الـــعـــالج بــحــســب الــحــالــة حــيــث ان شــكــوى   تــخــتــلــف طــ
تتطلب  مسبقا  معروف  سبب  دون  من  العرض  بهذا  المريض 
مراجعة الطبيب للبحث عن األسباب في حال استمرار الحالة 
إلى  المريض  يحتاج  قد  وأحيانا  ثالثة،  أو  أسبوعين  من  أكثر 
إذا صــاحــب هـــذا األمـــر ضــيــق شــديــد في  المستشفى  مــراجــعــة 
التنفس، وأعراض غير عادية وذلك لعمل الفحوصات الالزمة 
من الفحص اإلكلينيكي بعد أخذ التاريخ المرضي مع العالمات 
الحيوية ومن ثم عمل الفحوصات الالزمة وأخذ العالج بحسب 
الحالة وشدتها، وقد يحتاج المريض إلى العالج باألدوية كأي 
مرض آخر عند اكتشاف السبب مثل النقص في نسبة الحديد 
أو الفيتامينات بحسب الحالة وأحيانا قد يتم تشخيص الحالة 
بالتعب  يتميز  معقد  اضــطــراب  وهــو  المزمن  التعب  بمتالزمة 
بأي حالة  أشهر وال يمكن تفسيره   6 الشديد فترة ال تقل عن 
نفسي  أو  سبب عضوي  يوجد  ال  بأنه  التأكد  بعد  كامنة  طبية 
بممارسة  التعب  ويــزداد  الشاملة  الفحوصات  عمل  بعد  محدد 
اثبتت  حيث  بالراحة،  يتحسن  وال  الذهني  أو  البدني  النشاط 
الدراسات ان هذه المتالزمة عبارة عن مجموعة من اآلالم في 
عضالت الجسم قد تستمر فترة طويلة في نقاط متعددة في 
اليومية  األنشطة  ممارسة  يجعل  الــذي  األمــر  الجسم،  نواحي 
أمرًا صعبًا للغاية ويحتاج الشخص المصاب بهذه الحالة إلى 
في  والــتــدرج  والتأهيلي  النفسي  والــعــالج  الحياة  نمط  تغيير 
ومنع  األعـــراض  لتخفيف  الــدوائــي  والــعــالج  الرياضة  ممارسة 

تدهور الحالة بحسب شدة الحالة مع المتابعة الدورية. 

�لدكتورة زهرة خليفة لـ»اخلليج �لطبي«:

التع��ب والإرهاق عر�ض تختلف طرق عالجه بح�س��ب الحالة

تظهر  قد  التي  الخلقية  العيوب  من  العديد  هناك 
في العضو الذكري عند األطفال حديثي الوالدة، ولكن 
أشهر هذه العيوب وأكثرها شيوعا هو اإلحليل التحتي، 
ولكي نعرف أكثر عنه وعن مدى خطورته وكيفية عالجه 
حاور الخليج الطبي النقيب طبيب عبدالرحمن إبراهيم 
الشافعي اختصاصي الجراحة العامة والكلى والمسالك 

البولية لألطفال بمستشفى قوة دفاع البحرين 
1- ما هو اإلحليل التحتي؟ 

مصطلح  هــو   »Hypospadias« او  التحتي  اإلحــلــيــل 
األطفال  قضيب  يصيب  خلقي  عيب  لوصف  يستخدم 
 200 كل  تقريبًا  ويحدث  الذكور  بين  جــًدا  وشائع  الذكور 

الى 300 والدة ذكر. 
يحتوي اإلحليل التحتي على ثالثة مالمح رئيسية:
على  وتــقــع  الطبيعية  غير  الــبــول  مــجــرى  فتحة   .1

الجانب السفلي من القضيب بداًل من رأسه.
2. انحناء القضيب لألسفل بدرجات متفاوتة بحسب 
شدة المبال التحتاني. غالًبا ما تتوافق الفتحة السفلية 
االحليل  فتحة  كانت  كلما  بمعنى  االنــحــنــاء.  درجــة  مــع 
بالقرب من كيس الخصية كلما كان االنحناء أكثر شدة. 
3. نقص القلفة على الجانب السفلي من القضيب.

2- كيف يصاب به الطفل؟
لــــألســــف، لــــم يـــتـــم تـــحـــديـــد ســـبـــب مــعــيــن لــإلحــلــيــل 
الــتــحــتــي. قــد يــكــون الــســبــب وراثــيــا حــيــث لــوحــظ أن %7 
التحتي.  باإلحليل  مصاب  قريب  لديهم  المرضى  مــن 
فــي %10  فــي شقيق صبي مصاب  أنــه يحدث  أيــًضــا  ثبت 

من الحاالت. 
تشمل العوامل األخرى المرتبطة باإلحليل التحتي 
ــوالدة الــمــبــكــرة، وارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم لـــدى األم أثــنــاء  الــ

الحمل، واستخدام األم ألدوية الصرع أثناء الحمل.
3- كيف يتم اكتشافه؟ وما أعراضه؟ 

ــا مـــا يــتــم اكــتــشــافــه بــعــد الــــــوالدة عــنــدمــا يتم  غــالــًب
فحص الطفل من قبل الطبيب، ومن الضروري االتصال 
باختصاصي المسالك البولية لألطفال لفحص الطفل 

ومناقشة خيارات العالج.
ويظهر  التشخيص  ُيفقد  عندما  ــادرة  نـ حـــاالت  فــي 
الطفل في وقت الحق من حياته، تشمل األعراض تدفق 
أو اتجاه غير طبيعي للبول، أو انحناء القضيب، أو مظهر 

أو حجم غير طبيعي للقضيب.
4- ما العالج؟

األوالد  خـــتـــان  يــتــم  أال  جـــــدًا  الــــضــــروري  مـــن  أواًل، 
الــوالدة، والسبب في ذلك هو أن القلفة  المصابين بعد 

يمكن استخدامها إلصالح العيب.
الـــعـــالج الـــوحـــيـــد لــإلحــلــيــل الــتــحــتــي هـــو اإلصــــالح 
الجراحي ويتم ذلك من 6 أشهر من العمر. يمكن إصالح 
)الدرجة  واحدة  بجراحة  التحتي  اإلحليل  أنواع  معظم 

األولى أو الثانية(. سيتم إدخال الطفل إلى المستشفى 
لليلة واحدة وغالًبا ما يلزم استخدام قسطرة مدة 10-7 

أيام بعد اإلجراء.
تجميلي  مــظــهــر  تحقيق  الــجــراحــة  أهــــداف  تــشــمــل 
طبيعي، وفتح مجرى طبيعي مع تدفق طبيعي، وقضيب 
للسماح  لــلــغــايــة  مــهــم  المستقيم  الــقــضــيــب  مــســتــقــيــم. 

بممارسة الجماع الطبيعي عندما يكبر الطفل. 
في حاالت نادرة عندما تكون الفتحة منخفضة جًدا 
الــثــالــثــة(، قــد يتطلب األمـــر إجــراءيــن أو أكثر  )الــدرجــة 

لجلب الفتحة إلى رأس القضيب.
5- هل هناك أي مضاعفات جراحية؟

كل عملية جراحية لها مضاعفاتها، ومن مضاعفات 
جراحة اإلحليل التحتي عدوى الجروح، والتهاب البول، 
وتضييق مجرى البول، وناسور مجرى البول. وقد تتطلب 
بعضها مثل التضييق او الناسور إلى تصحيح جراحي. 

الفتحة  تكون  المشاكل عندما  نــادًرا ما تحدث هذه 
بالقرب من رأس القضيب )ما يقرب من 5% من حاالت 
الفتحة  تكون  عندما  ولكن  الثانية(.  او  األولــى  الدرجة 
منخفضة للغاية بالقرب من كيس الخصية تصل نسبة 
المضاعفات الى 20% من الحاالت وهذه النسب مأخوذة 

من دراسات عالمية.
بعد  المرضى  مراقبة  الضروري  من  األسباب،  لهذه 
الجراحة. أنا أفضل أن أرى مرضاي حتى يبلغوا 16 عاًما 
المظهر  وأن  يبقى طبيعيًا  البول  أن مجرى  للتأكد من 
التجميلي ال يتغير مع نمو القضيب خالل فترة البلوغ.

المعلومات  أو  النصائح  مــن  المزيد  لــديــك  هــل   -6
ألولياء أمور األوالد المصابين باإلحليل التحتي؟

التحتي هــو حــالــة شائعة جـــًدا عند  نــعــم. اإلحــلــيــل 
الذكور ولكن نادًرا ما يتم التحدث عنها بسبب اإلحراج 

من قبل الوالدين أو الطفل.
لــكــن الــعــضــو الــتــنــاســلــي الـــذكـــري الــطــبــيــعــي الـــذي 
النفسي  للنمو  للغاية  مهم  طبيعي  بشكل  ويعمل  يبدو 
أن  أيًضا  ونعلم  الطفل  لــدى  بالنفس  والثقة  الطبيعي 
الرجال  عند  شيوًعا  أكثر  والقلق  االكتئاب  اضــطــرابــات 
المصابين بـاإلحليل التحتي لذلك من الضروري أن يتم 
فحص األطفال وعالجهم مبكرا لتحقيق أفضل نتيجة 

ممكنة للطفل.

ن�سيحة الأ�سبوع من م�ست�سفى الكندي

النقيب طبيب عبد الرحمن ال�شافعي:

الإحلي��ل التحت��ي عي��ب خلق��ي �س��ائع يمك��ن عالج��ه 
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23 مليون وثيقة و1.5 مليون ب�سمة م�سجلة يف نظام العمالة.. الكوهجي: 

نظام »البيانات احليوية« جمّهز لر�سد اأي حماولة دخول غري قانونية
العمليات  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  نائب  اأكد 

علي  العمل  �شوق  تنظيم  بهيئة  املعلومات  ونظم 

الكوهجي جاهزية نظام الهيئة الإلكرتوين لر�شد 

خمالفة  ب�شورة  الدخول  اأو  اخرتاق  حماولة  اأي 

لالأنظمة والقوانني يف اململكة بالتعاون مع وزارة 

الن�شاط  عودة  توقعات  مع  �شيما  ل  الداخلية، 

القت�شادي وزيادة حركة العمالة.

خالل  عملت  الهيئة  اأن  اإىل  الكوهجي  واأ�شار 

البحرين  مطار  فرع  تطوير  على  الأخرية  الفرتة 

اإىل  للقادمني  الأوىل  الواجهة  ُيعد  الذي  الدويل 

اململكة بالتعاون مع وزارة املوا�شالت والت�شالت، 

وزيادة قدرته على خدمة اأكرب عدد من القادمني يف 

اإىل جانب تطوير نظام حفظ  وقت زمني ق�شري، 

يعمل  الذي  بالهيئة  احليوية  البيانات  وم�شاهاة 

ب�شورة متوازية مع نظام اإدارة العمالة الوافدة.

حفظ  نظام  تطوير  اأن  اإىل  الكوهجي  ولفت 

البيانات احليوية يعمل على حت�شيل  وم�شاهاة 

ب�شورة  البيولوجية  البيانات  ومطابقة  وحفظ 

الع�شرية  )الب�شمات  ت�شمل  والتي  اإلكرتونية 

الوافد  للعامل  العني(  وقزحية  الوجه  وب�شمة 

اإىل  واملنزيل مبجرد و�شوله  التجاري  بالقطاعني 

اململكة، كما يقوم النظام بتح�شيل �شورة حديثة 

النظام  تطوير  اأن  اإىل  م�شرًيا  وتوقيعه،  للعامل 

احلماية  من  املزيد  توافر  كفاءة  زيادة  يف  ي�شهم 

من  اململكة  حدود  وحفظ  والجتماعية  الأمنية 

اأو  املبعدة  العمالة  من  اأي  دخول  اأو  الخــرتاق، 

املمنوعة من الدخول اإىل مملكة البحرين.

واأو�شح اأن حفظ وم�شاهاة البيانات احليوية 

-الذي يعتمد اأحد اأحدث الأنظمة العاملية- يعمل 

اإر�شال  بالتزامن مع ت�شجيل بيانات العمالة على 

العامل  وتوقيع  �شورة  من  اإلكرتونية  ن�شخة 

الوافد، اإ�شافًة اإىل ب�شمات اليدين اإىل نظام هيئة 

املعلومات واحلكومة الإلكرتونية حال حت�شيلها 

لهم  ليت�شّنى  الدويل، وذلك  البحرين  مبنفذ مطار 

اإ�شدار البطاقة الذكية وت�شمينها لتلك الب�شمات، 

املعامالت  اإجراءات  ت�شهيل  يف  ي�شهم  الذي  الأمر 

احلكومية  التوجهات  مع  متا�شًيا  احلكومية 

الر�شيدة، وتقليل ن�شبة املراجعة واخلطاأ يف تلك 

املعامالت. 

على  الهيئة  حر�س  على  الكوهجي  و�شدد   

لتنظيم  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع  العمل 

و�شبط �شوق العمل، ومنع اأي جتاوزات، م�شرًيا 

اإىل اأن الهيئة ومن خالل عالقتها الوثيقة مع وزارة 

الداخلية تعمل على تزويد الوزارة بجميع البيانات 

متى ما طلبت ذلك، م�شرًيا اإىل اأن النظام يعد اأ�شخم 

بنك معلومات اإلكرتوين يتعلق بالعمالة، اإذ يحتفظ 

بنحو 23 مليون وثيقة، اإىل جانب ب�شمات ما يزيد 

على 1.5 مليون �شخ�س م�شجل يف نظام العمالة 

الوافدة.

لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  نائب  واأعـــرب 

�شوق  تنظيم  بهيئة  املعلومات  ونظم  العمليات 

احلكومية  اجلهات  جلميع  �شكره  عن  العمل 

وزارة  �شيما  ل  واحــد،  عمل  كفريق  تعمل  التي 

اجلمارك،  �شوؤون  من  اأجهزتها  الداخلية مبختلف 

والإدارة  والإقامة،  اجلن�شية واجلوازات  و�شوؤون 

ووزارة  اجلنائية،  والتحقيقات  للمباحث  العامة 

اإىل جانب هيئة املعلومات  املوا�شالت والت�شال، 

واحلكومة الإلكرتونية، لعملهم وتعاونهم امل�شرتك 

مع الهيئة مبا يخدم اململكة وحماية حدودها. 

البيانات  نظام حفظ وم�شاهاة  اأن  اإىل  ُي�شار 

احليوية يعمل بالتوازي مع نظام العمالة الوافدة 

الذي ت�شاعف حجمه مبقدار 6 مرات منذ تد�شينه 

على 30 وظيفة  النظام  يحتوي  اإذ  عام 2007، 

اأ�شا�شية متنوعة ما بني اإ�شدار ت�شريح عمل جديد 

اجلهات  بعدد  اللحظي  الإلكرتوين  الربط  وحتى 

املحلي  امل�شتوى  على  احلكومية  احلكومية وغري 

الدفع  واأنظمة  الت�شالت  و�شركات  واخلليجي، 

ب�شكل كامل  اإلكرتونًيا  املعامالت  املختلفة لإجناز 

اإر�شال  عرب  الب�شري،  العن�شر  تدخل  دون  من 

وا�شتقبالها  الأنظمة  لهذه  الكرتونية  ر�شائل 

ومعاجلتها ب�شكل اآيل متاًما.

علي الكوهجي

»ال�سحة«: غلق حملني ترفيهيني و4 مطاعم لأ�سبوع

ال�شحة عن  العامة بوزارة  ال�شحة  باإدارة  البيئة  ك�شف ق�شم �شحة 

اإغالق حملني ترفيهيني غلًقا اإدارياً ملدة اأ�شبوع ومتابعة 39 حماًل ترفيهًيا 

و3 دور لل�شينما لتعديل الأو�شاع، وذلك بالتن�شيق مع وزارة الداخلية 

املن�شاآت  اأحالت هذه  باأنها  ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، مبينا  ووزارة 

ر�شد  اإثر  وذلك  القانونية،  اجلهات  قبل  من  الالزمة  الإجــراءات  لتخاذ 

انت�شار  من  للحد  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  لالإجراءات  خمالفات 

فريو�س كورونا )كوفيد-19( ال�شادرة عن وزارة ال�شحة.

جاء ذلك خالل الزيارة التفتي�شية التي قام بها مفت�شو �شحة البيئة 

ووزارة  الداخلية  وزارة  مع  وبالتعاون  بالوزارة  العامة  ال�شحة  باإدارة 

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، والتي �شملت 58 زيارة للمحالت الرتفيهية، 

اأول  خالل  وذلك  البحرين  مملكة  حمافظات  خمتلف  يف  ال�شينما،  ودور 

وثاين وثالث ورابع يوم من اأيام عيد الفطر املبارك.

وك�شفت وزارة ال�شحة عن اإغالق 4 مطاعم غلًقا اإدارياً ملدة اأ�شبوع، 

وذلك بالتن�شيق مع وزارة الداخلية ووزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، 

القانونية وكذلك  الإجراءات الالزمة لإحالة هذه املطاعم للجهات  لتخاذ 

خمالفة 41 منها خالل هذه الزيارات، وذلك اإثر ر�شد خمالفات لالإجراءات 

كورونا  فريو�س  انت�شار  من  للحد  الوقائية  والتدابري  الحــرتازيــة 

)كوفيد-19( ال�شادرة من وزارة ال�شحة.

اإنقاذ اآ�سيوي من حتت النقا�ض

انهيار جزء من مبنى �سكني ي�سم ع�سرات الآ�سيويني باملنامة

حممد بحر:

وقت  يف  الإلهية  العناية  اأنقذت 

مبكر من �شباح يوم اأم�س اآ�شيويني من 

املوت، اإثر انهيار جزء من مبنى �شكني 

العا�شمة  يف  اأدوار  اأربعة  من  مكّون 

املنامة، ي�شم الع�شرات، اإذ متّكن رجال 

وحيد  اآ�شيوي  اإنقاذ  من  املدين  الدفاع 

كان حم�شوًرا حتت الأنقا�س حني وقع 

احلادث.

احلادثة  اإن  عيان  �شهود  ــال  وق

وقعت قرابة ال�شاعة 4 فجًرا، حني بداأ 

جزء  تهاوى  ثم  بالرتنح،  املبنى  �شقف 

حظ  وحُل�شن  الـــدورالأول،  �شقف  من 

العّمال اأن اأغلبهم قد خرج اإىل عمله يف 

وغريها،  والتنظيفات  املقاولت  قطاع 

فيما متّكن الدفاع املدين من اإخراج عدد 

منهم واإخالء املكان.

املح�شور،  الآ�شيوي  ب�شاأن  اأمــا 

حني  نائًما  كان  اأنه  ال�شاهد  فاأ�شاف 

اأ�شيب  اهلل  من  وبف�شل  احلادث،  وقع 

اإىل جممع  اإثرها  باإ�شابات متفرقة نقل 

ال�شلمانية الطبي لتلقي العالج.

املبنى،  يف  الآ�شيويني  عدد  وعن 

املنهار  املبنى  يف  يقطن  �شخ�س  قال 

يعي�س  بع�شهم  الع�شرات،  ي�شم  اإنه 

ياأتي  اإنه  اإذ  النوبة،  بنظام  ال�شكن  يف 

للمنزل وقت النوم فقط وي�شارك عدًدا 

من الأ�شخا�س ال�شرير.

عرب  الداخلية  وزارة  وقــالــت 

»تويرت«:  ة  مبن�شّ الر�شمي  ح�شابها 

و21  اآليات  بـ6  يدفع  املدين  »الدفاع 

�شابًطا وفرًدا، ويتمّكن من اإخالء مبنى 

جزء  انهيار  اإثر  املنامة  �شكني مبنطقة 

من �شقفه، واإنقاذ �شخ�س كان حم�شوًرا 

حتت الأنقا�س، حيث مت اإ�شعافه ونقله 

اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج«.

املرئي،  التقرير  م�ساهد  ميكنكم   *

www.( عرب زيارة املوقع الإلكرتوين

ة  من�سّ زي��ارة  اأو   ،)alayam.com
AlayamNew s )»الإن�����س��ت��غ��رام« 

على  ال�سحيفة  قناة  كذلك   ،)paper
.)alayamnet( »اليوتيوب«  ة  من�سّ



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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�إجر�ء �ملعامالت �إلكرتونيًا عن بعد �سّرع �إجنازها 

يف م�ؤ�س�سات و�أبطاأها يف �أخرى.. �أين �خللل؟

ل  اأنت  للم�اطنني،  الأن�شطة  فتحت  احلك�مة  طاملا 

اأ�شل�ب ال��شاية عليهم، مثل ما اأنت لك حرية  ت�شتخدم 

قرارات  من  )ال�شتفادة(  لهم حرية  هم  املنزل،  البقاء يف 

احلك�مة ويتحمل�ن نتيجة قرارهم.

احلك�مة  مع  الت�ا�شل  و�شائل  ن�شح  وفيك  �شيء  عندك  اذا 

وفريق البحرين مفت�حة للجميع، اأر�شل لهم مالحظاتك!
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 �لبا�ص �لربمائي �لذي مّت تد�سينه �جلمعة �ملا�سي حيث ينطلق يف ج�لة ي�مية ط�لها 7 كيل�مرت�ت على �لياب�سة و2.5 كيل�مرت يف �لبحر. 

نابلي�ن  تن�سيب   -  1804
ب�نابرت �إمرب�ط�ًر� على فرن�سا.

مبد�رها  متر  �لأر�ص   -  1910
بذيل مذنب هايل.

1920 - وق�ع معركة حم�ص بني 
�ل�سباح  �ملبارك  �سامل  �ل�سيخ  ق��ت 

�ل�سباح  �سلمان  بن  دعيج  بقيادة 

�سلطان  بن  في�سل  بقيادة  و�لإخ��ن 

قرية  �سمال  يف  حم�ص  يف  �لدوي�ص 

�لعليا.

�أول  يف  تنجح  �لهند   -  1974
تفجري ن�وي لها حتت عن��ن »�بت�سامة 

دولة  �ساد�ص  بذلك  وت�سبح  ب�ذ�«، 

�ملتحدة  �ل�ليات  بعد  بالعامل  ن�وية 

�ل�س�فيتي وفرن�سا و�ململكة  و�لحتاد 

�ملتحدة و�ل�سني.

�سانت  بركان  ث�ر�ن   -  1980
يف  و��سطنن  ولية  يف  هيلين�ص 

�ل�ليات �ملتحدة.

1990 - ت�حيد �لعملة بني �أملانيا 
�ل�سرقية و�أملانيا �لغربية.

2004 - �س�نيا غاندي تتنازل عن 
ف�زها  بعد  �لهندية  �حلك�مة  رئا�سة 

يف �لنتخابات �لربملانية.

تقر  �لنيبالية  �حلك�مة   -  2006
�لدميقر�طية  من  تزيد  �إ�سالحات 

وتقلل من نف�ذ �لعائلة �حلاكمة.

مقتل  تعلن  �سريالنكا   -  2009
�ملتمردة  �لتاميل  من�ر  منظمة  زعيم 

فيل�بيالي بر�بهاكار�ن.

ت�صوير - عبدعلي قربان

ت�صمم اأكرب �صوبة زراعية يف العامل ذات قبة واحدة

ك�شفت �شركة هند�شية فرن�شية، عن اأحدث م�شروعاتها، وهي ت�شميم »�ش�بة زراعية« 

ذات قبة واحدة، هى الأكرب فى العامل، ومتتد على م�شاحة تزيد عن 20 األف مرت مربع.

واأكد م�قع »�شى اإن اإن« عربية، اأنه من املقرر النتهاء من بناء ال�ش�بة فى �شاحل اأوبال 

بفرن�شا عام 2024، ومن املقرر اأن يتم عر�ص الت�شميمات يف الفرتة من 22 ماي� اإىل 21 

الفرن�شية،  »ك�لديف«  و�شركة  املعمارية،  للهند�شة  البندقية  بينايل  م�ؤ�ش�شة  ن�فمرب، يف 

و�شفت هيكل البناء، باأنه »فقاعة من التناغم«، وفًقا لبيان على م�قعها.

النباتات  من  جمم�عة  وحتت�شن  ا�شت�ائية،  غابة  ال�ش�بة  ت�شم  اأن  املنتظر  ومن 

وبذلك،  والزواحف،  والأ�شماك،  الفرا�شات،  اإىل  الفاكهة  ب�شاتني  من  بدًءا  واحلي�انات، 

�شيمتزج الت�شميم، الذي يبلغ ارتفاعه 35 مرًتا، مع املناظر الطبيعية، مع اإ�شافة جدار 

خارجي ثاٍن من امل�شاحات اخل�شراء.

من  اإطار  يف  م�شغ�طة  حرارية  و�شائد  من  ال�شقف  �شت�شنع  اأنها  ال�شركة  وك�شفت 

وهي  فهرنهايت،  درجة   82.4 ال�ش�بة  داخل  احلرارة  درجة  و�شتك�ن  الأل�مني�م، 

ت�شمى  تقنية  �شت�شم  ال�ش�بة  اأن  ال�شركة  واأكدت  وافرة«،  »نباتات  ت�شمن  درجة حرارة 

»Terraotherm« قادرة على اإعادة تدوير الطاقة احلرارية للهيكل، مع ت�شريب احلرارة 

الزائدة اإىل املباين املحيطة.

بيع اأكرب ما�صة رو�صية مقابل 13.5 مليون دوالر

الأملا�ص يعترب اأحد اأندر الأ�شياء واأعالها قيمة التي ميكن اقتنائها، ولذلك يباع باأ�شعار مرتفعة 

الأملا�ص الرو�شى،  اأكرب ما�شة يف تاريخ �شقل  الرو�شية الكربى،  جًدا، كما باعت �شركة »األ رو�شا« 

والتى تزن 100.94 قرياط، يف مزاد بجنيف، مقابل مليار روبل، اأى ما يعادل قرابة 13.5 ملي�ن 

دولر.

ووفًقا مل�قع رو�شيا الي�م، فاإن دار املزادات »كري�شتي« و�شحت اأن املا�شة الرو�شية بيعت مقابل 

اإىل 18  العطاء من 12  قبل  قيم�ا �شعرها  اأن اخلرباء  العلم  فرنك �ش�ي�شرى، مع  ملي�ن   12.84

ملي�ن فرانك �ش�ي�شرى.

التي طرحت  للما�شة  امل�شتخرجة  الرو�شية،  رو�شا«  »األ  �شركة  من  ال�اردة  املعل�مات  وح�شب 

للبيع، فاإن املا�شة �شقلت من قطعة ما�ص تزن 207.29 قرياط ا�شتخرجت عام 2016 يف جمه�رية 

ياك�تيا ب�شمال �شرق رو�شيا، اأما املا�شة نف�شها فتم ت�شنيعها منذ عام ون�شف العام، وتتميز بانعدام 

الل�ن وقد ح�شلت على اأعلى التقييمات من قبل اخلرباء يف خمترب معهد الأحجار الكرمية الأمريكية 

GIA ل�شفائها التام.

ربانزل احلقيقية تظهر يف

اأوكرانيا بطول �صعر ي�صل ملرتين

التي  ال�شهرية  الكرت�نية  ال�شخ�شية  ربانزل هي 

على  وحازت  الط�يل  ب�شعرها  تتميز  فتاة  جت�ّشد 

اأن  يبدو  لكن  العامل،  ح�ل  والأطفال  الفتيات  قل�ب 

اإىل  حت�لت  الكرت�ن  عامل  يف  اخليالية  الفتاة  هذه 

ُتدعى  اأوكرانية  امراأة  �شعر  ط�ل  بلغ  حيث  حقيقة، 

األينا كراف�شينك�، ح�ايل مرتين، ما جعلها جنمة على 

م�اقع الت�ا�شل الجتماعي وحتظى مبتابعة اأكرث من 

75 األف متابع مل�شاهدة �شعرها الط�يل ال�شبيه بق�شة 

ربانزل اخليالية.

األينا  قالت  ب�شعرها،  اعتنائها  كيفية  وعن 

كراف�شينك�، البالغة من العمر 35 عاًما، من اأودي�شا 

يف اأوكرانيا، خالل ت�شريحات نقلتها �شحيفة »الديلي 

ميل« الربيطانية، اإنها تغ�شل �شعرها مرة واحدة فقط 

يف الأ�شب�ع، يف عملية ت�شتغرق 30 دقيقة، م��شحة 

اأنها ل مت�شط �شعرها اأبًدا وه� مبلل ملنع التق�شف ول 

�شعرها  جتفيف  مف�شلة  لتجفيفه،  احلرارة  ت�شتخدم 

باله�اء ب�شكل طبيعي.

بال�شعر،  للعناية  الب�شيط  روتينها  جانب  واإىل 

ت�شتخدم »األينا« اأقنعة ال�شعر وتدليك الراأ�ص للحفاظ 

على مظهرها الأنيق، م�ؤكدة اأنه ميكن لأي �شخ�ص اأن 

يحقق نف�ص ط�ل ال�شعر املثري لالإعجاب مثلها اإذا كان 

لديه ال�شرب والتطلع لل�شماح ل�شعره بالنم�.

 ال�صحة:ت�صجيل 1579 

حالة كورونا وتعايف 1760 حالة

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

اأظهرت   ،2021 ماي�   17 ي�م  يف   20091 عددها 

ت�شجيل 1579 حالة قائمة جديدة منها 559 حالة 

لعمالة وافدة، و1011 حالة ملخالطني حلالت قائمة، 

 1760 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالت   8 و 

حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية 

اإىل 185619. 
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بقل�ب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره 

تنعي 

عائلة املناعي 
املغف�ر لها باإذن اهلل تعاىل املرح�مة 

مرمي بنت اأحمد عي�سى بن هندي املناعي 
 اأرملة املرح�م باإذن اهلل تعاىل 

خليفة بن عبد اهلل بن اأحمد املناعي
والدة كل من عبد اهلل واأحمد 

و�ضمية وج�اهر ول�ل�ة واملرح�مة خل�د

 و�ضقيقة كل من عبد اهلل اأحمد بن هندي املناعي 

واملغف�ر له باذن اهلل تعاىل عي�ضى بن اأحمد بن هندي املناعي

�سائلني املوىل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته واأن يدخلها ف�سيح جناته باإذن اهلل

 خالد بن حمد يتلقى مزيدًا 
من التهاني بتعيينه رئيسًا للهيئة العامة للرياضة

تلقى س��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليف��ة النائب 
األول لرئي��س المجل��س األعل��ى للش��باب والرياض��ة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية، مزيدًا من برقيات التهنئة، بمناسبة صدور 
المرسوم الملكي من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه، بتعيين س��موه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة 

العامة للرياضة.
حي��ث تلقى س��موه برقي��ات تهنئة م��ن النائب األول 
لرئيس��ة مجلس الن��واب عبدالنب��ي س��لمان والنائب 
الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد، واألمين العام 
لمجلس النواب المستشار راشد محمد بونجمة، وأمين 
عام مجلس الشورى أسامة أحمد العصفور، والمحامي 
العام األول مساعد النائب العام المستشار وائل رشيد 

بوعالي، والوكيل المس��اعد لمش��اريع البناء والصيانة 
بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
الشيخ مش��عل بن محمد آل خليفة، والوكيل المساعد 
للدع��م والمب��ادرات س��ارة إس��حاق حس��ن، والوكي��ل 
المس��اعد للشؤون اإلس��المية بوزارة العدل والشؤون 
اإلسالمية واألوقاف د. محمد طاهر القطان، ومدير عام 
بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف 
عبداهلل، والدكتورة فوزية يوس��ف الجيب األمين العام 
المساعد لش��ؤون العالقات واإلعالم والبحوث، وسمير 
عب��داهلل ناس رئيس غرف��ة تجارة وصناع��ة البحرين، 
والدكت��ور عبدالرحم��ن جواهري رئيس ش��ركة الخليج 
لصناعة البتروكيمياويات، والنائب األول لرئيس غرفة 
تج��ارة وصناعة البحري��ن خالد محمد نجيب��ي، ومدير 
عام فندق جولدن توليب  عبدالرحمن الس��يد، والقائم 

بأعم��ال الرئيس التنفي��ذي- كلية البحري��ن للتقنية 
»بوليتكني��ك - البحري��ن« د.ري��م أحم��د البوعيني��ن، 
والرئي��س التنفيذي لش��ؤون الم��وارد والمعلومات- 
كلية البحرين للتقنية »بوليتكنيك - البحرين« الش��يخ 
عل��ي بن عبدالرحم��ن آل خليفة، وعض��و مجلس إدارة 
مجموع��ة حفيرة  خالد عيس��ى الرفاعي وعضو مجلس 
إدارة مجموع��ة حفيرة عبداهلل عيس��ى الرفاعي، ورائد 
علي م��ال اهلل رئي��س مرك��ز تمكين ش��باب المحرق، 
ورئيس االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس 
د.سعيد أحمد اليماني، واألمين العام للجنة البارالمبية 
البحرينية علي محمد الماجد، ونورة الفيحاني رئيس��ة 
نقاب��ة المصرفيي��ن البحرينية، ورئي��س لجنة عدائي 
البحري��ن عبدالرحم��ن ترك��ي ونائب الرئيس الش��يخ 
عبداهلل ب��ن إبراهيم آل خليفة وجمي��ع أعضاء اللجنة، 

ووكي��ل وزارة اإلعالم الدكت��ور عبدالرحمن محمد بحر، 
ونائب رئيس لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطن��ي بمجلس النواب عيس��ى الدوس��ري، والدكتور 
محمد علي به��زاد األمين العام لمجل��س المناقصات 
والمزاي��دات، والرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة البحري��ن 

للسياحة والمعارض ناصر قائدي.
وق��د أعرب المهنئ��ون عن خالص التهاني إلى س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالثقة الملكية، مؤكدين 
أن الثقة التي يحظى بها س��موه من لدن جاللة الملك 
المفدى حفظه اهلل ورعاه، ما هي إال تأكيد على الجهود 
المتميزة التي يبذلها س��موه لخدمة مملكة البحرين، 
متمنين لس��موه التوفيق والسداد في مواصلة تطوير 
الحركة الرياضية، لتحقيق التطلعات الملكية لنهضة 

وتقدم الرياضة البحرينية.

 »األشغال«: ترسية 4 مناقصات 
بـ3.3 مليون دينار خالل أبريل

قال وكيل الوزارة لشؤون األشغال بوزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمران��ي أحمد الخياط، إن مجلس 
المناقص��ات والمزاي��دات قام خالل ش��هر أبريل الماضي 
بترسية 4 مناقصات بلغت كلفتها اإلجمالية 3,327,997 
دين��ار، وط��رح 12 مناقص��ة بلغ��ت قيمته��ا التقديري��ة 
4,843,318 دينار، وقد تنوعت تلك المناقصات لمش��اريع 

القطاعات الثالثة )طرق، صرف صحي ، مباني(.
وأش��ار وكي��ل ال��وزارة لش��ؤون األش��غال إل��ى أن ه��ذه 
المناقصات تعك��س اهتمام وحرص الحكومة على تنفيذ 
المش��اريع التنموية تلبيًة الحتياجات المواطنين ومواكبة 
التوس��ع العمران��ي الذي تش��هده المملك��ة ودفع عجلة 

التنمية االقتصادية.
وأف��اد الخي��اط بأن أبر ز المش��اريع التي تمت ترس��يتها 
خالل ش��هر أبريل تمثلت في المرحلة األولى من تحسين 
ش��ارع ريا بكلفة بلغت 1,118,044 دينار، والذي يشتمل 
على تطوير الش��ارع من بعد تقاطعه مع ش��ارع عراد إلى 
تقاطعه مع ش��ارع 13 بطول 1.2 كيلومتر، وفتح تقاطعه 
مع شارع 38 بطول 140 مترا تقريبًا، وسيتضمن المشروع 
أيضًا تحويله إلى ش��ارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه، 
باإلضافة إل��ى تطوير التقاطعات الموجودة باس��تحداث 
إش��ارة ضوئي��ة، وإنش��اء ش��بكة لتصريف مي��اه األمطار، 

وتحسين مستوى اإلنارة.
كم��ا تمت ترس��ية المقاول��ة الزمني��ة لصيانة الجس��ور 
2021-2022 بكلفة إجمالية بلغت 850,000 دينار والتي 

ته��دف الى المحافظ��ة عليها وابقائها ضمن المس��توى 
الفني واألداء اإلنش��ائي والوظيفي، باإلضافة إلى ترس��ية 
المقاول��ة الزمني��ة لتنظي��ف وصيانة اإلش��ارات الضوئية 

بكلفة بلغت 234,976 دينارًا(.
أم��ا فيما يتعلق بالمش��اريع التي تم طرحه��ا للمناقصة 
خ��الل ش��هر أبري��ل، فقد أش��ار الخي��اط الى أن م��ن أبرز 
المش��اريع التي ت��م طرحها في قطاع الط��رق تمثلت في 
مش��روع تطوير طرق مدينة عيسى لمجمعي 805، 807، 
وتطوي��ر الطرق الداخلية في س��وق واق��ف بمجمع 1203 
بمدين��ة حمد، وذل��ك بهدف تس��هيل الحرك��ة المرورية 
وتطوير معايير الس��المة المرورية ف��ي المنطقة لتوفير 
األم��ن والس��المة لمس��تخدمي الطريق م��ن المواطنين 
والمقيمي��ن، وفي قط��اع الص��رف الصحي فإن م��ن أبرز 
المش��اريع الت��ي تم طرحه��ا للمناقصة مش��روع خدمات 
تشغيل محطة المعالجة الثالثية بمحطة توبلي لمعالجة 

مياه الصرف الصحي.
في حين تمثلت ابرز المشاريع التي تم طرحها للمناقصة 
في قطاع المباني في أعمال الصيانة الشاملة ل�6 مدارس 
حكومي��ة لكل من مدرس��ة الروض��ة االبتدائي��ة للبنين، 
ومدرس��ة المعامي��ر االبتدائي��ة للبنين، ومدرس��ة صالح 
الدين االيوبي االبتدائية للبنين، ومدرسة الرفاع الشرقي 
للبنين، ومدرسة الزالق االبتدائية للبنين ومدرسة بلقيس 
االبتدائية للبنات، وذلك بهدف الحفاظ على سالمة هيكل 

المباني وتحسين البيئة الداخ�لية فيها.

»الصحة«: إغالق محلين ترفيهيين 
أسبوعًا ومتابعة 39 آخرين و3 دور سينما

كش��ف قس��م صحة البيئة بإدارة الصحة العامة بوزارة 
الصح��ة عن إغالق محلين ترفيهيي��ن غلقًا إداريًا لمدة 
أس��بوع ومتابع��ة 39 مح��اًل ترفيهيًا و3 دور للس��ينما 
لتعديل األوضاع، وذلك بالتنس��يق م��ع وزارة الداخلية 
ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مبينًا بأنها أحالت 
ه��ذه المنش��آت التخ��اذ اإلج��راءات الالزمة م��ن قبل 
الجه��ات القانونية، وذلك إثر رصد مخالفات لإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس 

كورونا )كوفيد19( الصادرة عن وزارة الصحة.
جاء ذلك خالل الزيارة التفتيشية التي قام بها مفتشو 
صح��ة البيئة بإدارة الصحة العامة بالوزارة وبالتعاون 
مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، 
والتي ش��ملت 58 زي��ارة للمح��الت الترفيهي��ة، ودور 
الس��ينما، في مختلف محافظات مملكة البحرين وذلك 
خالل أول وثاني وثال��ث ورابع يوم من أيام عيد الفطر 

المبارك.
 وم��ن جانب آخر واص��ل مفتش��و إدارة الصحة العامة 
م��ن قس��م مراقبة األغذي��ة بال��وزارة وبالتع��اون مع 
وزارة الداخلي��ة ووزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة 
متمثلة ب��إدارة التفتيش وهيئ��ة البحرين للمعارض 
والمؤتمرات الزيارات التفتيش��ية، والتي شملت 173 
زي��ارة للمطاعم والمقاهي خالل راب��ع أيام عيد الفطر 
المبارك. وكش��فت وزارة الصحة ع��ن إغالق 4 مطاعم 
غلق��ًا إداري��ًا لمدة أس��بوع، وذلك بالتنس��يق مع وزارة 

الداخلي��ة ووزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، التخاذ 
اإلج��راءات الالزم��ة إلحال��ة ه��ذه المطاع��م للجهات 
القانونية وكذلك مخالفة 41 منها خالل هذه الزيارات، 
وذلك إثر رصد مخالفات لإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائية للحد من انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد19( 

الصادرة من وزارة الصحة.
وبين��ت ال��وزارة أن��ه نظ��رًا لمخالف��ة تلك المنش��آت 
المنص��وص  التنظيمي��ة  واالش��تراطات  لإلج��راءات 
عليه��ا في القرار الوزاري رقم 48 لس��نة 2021 بش��أن 
االش��تراطات الصحي��ة الواجب تطبيقها في منش��آت 
ومحال األلعاب الترفيهية الحتواء ومنع انتشار فيروس 
كورون��ا )كوفي��د19(، ورص��د مخالف��ات للتعليم��ات 
الص��ادرة بهذا الش��أن، ت��م تطبيق القواني��ن عليها، 
ولفت��ت ال��وزارة إل��ى أن مأم��وري الضب��ط القضائي 
قاموا بالتنس��يق مع مأموري الضبط القضائي بوزارة 
الداخلي��ة ووزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة، وتم 
ضب��ط مخالفتها وغلقها إدارًيا لمدة أس��بوع، تمهيدًا 

التخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية بهذا الشأن.
أما بش��أن بقية المحال التي تم��ت الرقابة عليها في 
كافة المحافظات، فقد تم تنبيه بعض المحالت ممن 
لوحظ لديهم قصور ف��ي آلية تطبيق بعض اإلجراءات 
والت��ي هي قابلة للتصحيح، فت��م تصحيحها في الحال 
من قب��ل أصحاب تل��ك المحال إضافة إل��ى متابعتها 
لتصحيح وضعها وااللتزام بتطبيق جميع االشتراطات.
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7 أعدت بناء على اقتراح نيابي و 4 تقدم بها الشوريون و12 حكومية

الحكومة تحيل لـ»النواب« 23 مشروع قانون
سماهر سيف اليزل  «

أحال��ت الحكوم��ة إلى مجلس النواب رس��ائل 23 مش��روع 
قانون خالل دور االنعقاد السنوي الثالث الفصل التشريعي 
الخام��س، منها 7 مصوغة بن��اًء على اقت��راح بقانون من 
مجل��س النواب و4 مصوغ��ة بناًء على اقت��راح بقانون من 

مجلس الشورى. 
وأحال المجلس إلى لجنة الخدمات النصيب األكبر من هذه 
المش��اريع بواقع 9 مش��اريع بصفة أصلية، وهي مش��روع 
بقان��ون »مص��وغ بن��اًء على اقت��راح بقانون م��ن مجلس 
الن��واب« بتعدي��ل قانون التأمي��ن االجتماعي ومش��روع 
قانون »مص��وغ بناًء على االقتراحي��ن بقانون من مجلس 
الن��واب« بخص��وص قان��ون العمل ف��ي القط��اع األهلي، 
ورس��الة بخصوص مش��روع قانون مصوغ بناًء على اقتراح 
بقانون من مجلس الش��ورى »بشأن إنشاء المجلس األعلى 
للدراس��ات الطبية، وبخصوص مشروع بقانون من مجلس 
الن��واب« بتعديل بعض أحكام قان��ون العمل في القطاع 
األهل��ي، ورس��الة بخصوص مش��روع بقانون مص��وغ بناًء 
عل��ى اقت��راح بقانون من مجل��س الش��ورى بتعديل مواد 
م��ن قانون العمل في القطاع األهلي« بخصوص مش��روع 
بقان��ون بتعديل أحكام المرس��وم بقانون بش��أن تنظيم 
مهن��ة الصيدلة والمراك��ز الصيدلية«، ورس��الة واردة من 
الحكوم��ة بخص��وص مش��روع قان��ون »مصوغ بن��اًء على 

اقت��راح بقان��ون من مجلس النواب« بش��أن المؤسس��ات 
التعليمية والتدريبية الخاصة، ورس��الة بخصوص مشروع 
قانون باستبادال فقرة من مادة قانون العمل في القطاع 
األهلي، ورسالة ورادة بخصوص مشروع قانون بإضافة بند 

إلى قانون التأمين االجتماعي. 
وأح��ال المجلس للجنة المرافق العامة والبيئة 6 مش��اريع 
ش��ملت مش��روع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات 
الجوي��ة بين البحرين والجمهورية اإليطالية، ورس��الة من 
الحكومة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام 
مملك��ة البحري��ن إل��ى معاه��دة المحافظة عل��ى األنواع 

المهاجرة من الحيوانات الفطرية، ومشرروع قانون مصوغ 
بناًء على اقتراح بقانون من مجلس النواب »بتعديل أحكام 
المرسوم بقانون في شأن اإلسكان، ومشروع قانون مصوغ 
بن��اًء على اقتراح بقان��ون من مجلس الن��واب »بخصوص 
إضاف��ة م��ادة جدي��دة إل��ى قان��ون البلدي��ات بخصوص 
مش��روع قانون بالتصديق على النظام األساس��ي لالتحاد 
العربي للمحميات الطبيعية«، ورسالة واردة من الحكومة 
بخصوص مش��روع قانون بالموافقة على انضمام مملكة 
البحرين إلى بروتوكول ناغويا بش��أن الحصول على المواد 
الجينية والتقاس��م العادل والمنصف للمنافع الناش��ئة عن 

استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي. 
أتت بعدها لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادية بإحالة 4 
مشاريع قانون هي مشروع قانون بالموافقة على المعاهدة 
متعددة األطراف لتطبي��ق التدابير المتعلقة باالتفاقيات 
الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، وبخصوص مش��روع 
قانون مصوغ بناًء على اقت��راح بقانون من مجلس النواب 
»بش��أن الميزانية العامة، ومش��روع قان��ون« مصوغ بناًء 
عل��ى اقتراح بقانون من مجلس الش��ورى »بتعديل بعض 
أحكام قانون تش��جيع وحماية المنافسة، ورسالة حكومية 
بخصوص مش��روع قانون« مصوغ بناًء على مقترح بقانون 
من مجلس الشورى« بتعديل أحكام قانون إعادة التنظيم 

واإلفالس. 
وكان نصيب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع 
قان��ون بتعديل بعض أحكام قانون الس��لطة القضائية« 
مح��ال بصفة االس��تعجال، ومش��روع قانون بش��أن غرفة 
البحرين لتس��وية المنازعات االقتصادي��ة والمالية محال 

بصفة االستعجال. 
أما لجنة الش��ؤون الخارجي��ة والدفاع فأحيل لها مش��روع 

قانون بتعديل أحكام القانون بشأن جوازات السفر. 
ومش��روع قانون بتعديل أحكام قانون الجمعيات واألندية 
االجتماعية والثاقفية والهيئات الخاصة العامة في ميدان 
الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، محالة إلى »اللجنة 

النوعية الدائمة للشباب والرياضة بصفة أصلية«.

103 اقتراحات قانون في حوزة 
»لجان النواب« للدور المقبل

سماهر سيف اليزل  «

كش��فت اإلحصائي��ات الرس��مية لألمان��ة العامة لمجل��س النواب 
عن وج��ود 103 اقتراحات قانون بلجان المجل��س، وتصدرت لجنة 
الخدمات بواقع 45 مقترحًا. ويعود منها 13 اقتراحًا لتعديل قانون 
التأمي��ن ضد التعطل، و 4 للتعدي��ل قانون الضمان االجتماعي، و 
4 للتعدي��ل على قانون تنظيم س��وق العم��ل، و 4 لتعديل قانون 
أح��كام قانون التعليم، و3 اقتراحات بقانون لتعديل قانون العمل 
في القط��اع األهلي ومثلها لتعديل أح��كام قانون صندوق العمل، 
ومقترح��ان لتعديل أحكام قانون التأمي��ن االجتماعي، ومقترحان 
لتعديل أحكام قانون لتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي 
الحكومة واقتراح بقانون بشأن الحماية االقتصادية للمتقاعدين. 
واقتراح بقانون بش��أن العالج في الخارج، واقتراح قانون لمكافحة 
التدخي��ن والتب��غ بأنواعه، واقت��راح قانون بتعدي��ل بعض أحكام 
المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان، 
واقت��راح بتنظيم الس��ياحة، واقت��راح قانون بإنش��اء صندوق دعم 
الطال��ب للمنح والبعث��ات، واقتراح قان��ون حماية اآلث��ار، واقتراح 
قان��ون بتعديل مادة م��ن قانون الجمعيات واألندي��ة االجتماعية 
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الش��باب والرياضة 
والمؤسس��ات الخاصة، واقتراح قانون بشأن التأمين على األمومة، 

ومقترح بقانون برعاية وتأهيل وتشغيل ذوي اإلعاقة. 
فيم��ا جاءت ثانيًا لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية بواقع 35 
مقترحًا بقانون وطلب بتعديل الدستور، وتدرس اللجنة 4 مقترحات 
بتعديل أحكام قانون الخدمة المدنية، واقتراح بقانون بش��أن منح 
عالوة طبيعة عمل للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات 
الحكومية، واقتراح قانون بشأن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون 
التأمي��ن االجتماع��ي بالنس��بة لغي��ر البحرينيين، واقت��راح قانون 
بإنش��اء الهيئة العام��ة لرقابة وتطوي��ر األداء الحكومي »األجهزة 
العام��ة«، واقت��راح بقان��ون لتعديل قان��ون المرافع��ات المدنية 
والتجاري��ة، واقتراح قانون بش��أن الع��الج في الخ��ارج، واقتراحان 
بتعدي��ل بعض أحكام اللوائ��ح الداخلية لمجلس الن��واب، واقتراح 
بتعديل قانون الضمان االجتماعي، واقتراح بقانون بش��أن إنش��اء 
هيئة إلدارة وتشغيل المنشآت النووية لألغراض السلمية، واقتراح 
بقانون بتعديل أحكام القانون بش��أن تنازع القوانين في المسائل 
المدنية والتجارية ذات العنصر األجنبي، واقتراحان بقانون إلضافة 
مواد لقان��ون العقوبات، واقتراح قانون بإضاف��ة مادة جديدة في 
القان��ون بش��أن جرائم تقني��ة المعلومات، واقتراح قانون بش��أن 
اإلس��كان، واقتراح بقانون بش��أن تنظيم اتحاد المنتفعين بشقق 
وزارة اإلس��كان، واقت��راح بقان��ون بش��أن تنظيم صيد واس��تغالل 
وحماية الثروة البحرية، وآخر لتنظيم حيازة الحيوانات الخطيرة. أما 
لجن��ة المرافق العامة والبيئة فحلت ف��ي المرتبة الثالثة بواقع 13 
مقترحًا بقانون وهي: تعدي��ل قانون إيجار العقارات،و 3 اقتراحات 
لتعديل قوانين الكهرباء والماء، واقتراحان لتعديل قانون تحصيل 
كلفة إنش��اء وتطوير البنية التحتية في مناط��ق التعمير، واقتراح 
لتعدي��ل قانون البلديات، واقتراح لتعدي��ل قانون تنظيم المباني، 
واقتراح بقانون لحيازة الحيوانات الخطرة، واقتراحان لتعديل قانون 
اإلس��كان.وحلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني في 
المرتب��ة الرابعة ب� 10 اقتراحات بقانون، منها 5 مش��اريع بقانون 

لتعديل قانون العقوبات.

 موقع مجلس النواب 
بال »مضابط للجلسات«

مريم بوجيري «

رص���دت »الوط�ن« خل����و موق�������ع مجلس الن��واب من مضابط 
جلسات الدور الثالث من الفصل التشريعي الخام���س، حيث ص���در 
أم������ر فض انتهاء الدور الذي استمر منذ 11 أكتوبر 2020 وحتى 
5 مايو 2021، أي ما يقارب 7 أشهر.وأعلنت ألمانة العامة لمجلس 
الن��واب قبل بداية الدور تطبيق مش��روع »المضبطة اإللكترونية« 
ف��ي إطار التح��ول الرقمي للمجلس والذي أنجز جميع جلس��اته عن 
بعد، وعلى الرغم من تطبيق ذلك المشروع لجلسات الدور الماضي، 
إال أن��ه ال يمك��ن حتى اآلن الرج��وع لمضابط الجلس��ات عبر موقع 

مجلس النواب اإللكتروني والذي تم تحديثه مؤخرًا.

71 رغبة تحمل صفة االستعجال 

الحكومة ترد على 119 اقتراحًا نيابيًا خالل الدور الثالث
سماهر سيف اليزل  «

أحال��ت الحكوم��ة لمجلس الن��واب ردودها عل��ى 119 اقتراحًا برغب��ة خالل دور 
االنعقاد الس��نوي الثالث الفصل التش��ريعي الخامس، منه��ا 71 اقتراحًا برغبة 

رفعت للحكومة بصفة االستعجال. 
ومنها إنش��اء مركز متخصص لحاالت الوالدة في المنطقة الغربية بالمحافظة 
الش��مالية، إنش��اء مستش��فى للوالدة في منطقة الرفاع، تش��ديد الرقابة على 
األس��واق فيما يخص األدوات الصحية والوقائية، قيام الحكومة بدعم الكهرباء 
والماء لصغ��ار التجار البحرينيين أصحاب المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة، 
فت��ح ب��اب التطوع لألطب��اء والممرضي��ن الباحثين ع��ن عم��ل أو المتقاعدين 
والمس��عفين الحاصلين على شهادات دولية والهالل األحمر البحريني لمواجهة 
فيروس كورونا، تخصيص وحدات سكنية لالعبي منتخب البحرين الوطني، وقف 
الباع��ة الجائلين األجانب واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لمنع الظاهرة، رفع 
نس��بة استهالك الكهرباء للمواطن في مسكنة األول لفترة ثالث شهور من كل 
عام، إنشاء مدرس��ة إعدادية للبنين لمناطق السهلة الشمالية وأبو قوة وسرايا 
2 وجبل��ة حبش��ي، إعفاء مس��تأجري المح��الت التجارية المملوك��ة للدولة من 
اإليجار الش��هري لمدة 3 ش��هور بس��بب فيروس كورونا، وقف استقطاع أقساط 
قروض اس��تبدال المعاشات وقروض اإلس��كان للمتقاعدين دون أرباح لمدة 6 
ش��هور، السماح بقبول خريجي برامج التعلم الفني والمهني المطور في جامعة 
البحرين، إنش��اء مركز صحي في منطقة قاللي، صرف المكافآت والمس��تحقات 
المتأخ��رة لالعبي��ن والمدربي��ن الوطنيين ف��ي األندية وإدراج م��رض التصلب 

المتعدد ضمن فئات األمراض المزمنة. 
واس��تعرض المجلس في جلس��ته الثانية عشر 35 رسالة ورادة من وزير شؤون 
مجلسي الشورى والنواب بش��ان 35 اقتراحًا برغبة 21 منهم بصفة مستعجلة، 
منها االقتراح برغبة بصفة مس��تعجلة بش��أن ضم تأجيل األقساط المستحقة 
على المواطنين للقروض التقاعدية واالس��تبدال واألقساط اإلسكانية، واقتراح 
بش��أن اقتصار الحزمة المالية واالقتصادية الت��ي أعلنتها الحكومة بقيمة 4.3 
مليار دينار على ش��ركات ومؤسس��ات القط��اع الخاص المتوس��طة والصغيرة 
ومتناهي��ة الصغر، وآخر بش��أن توفير غرف عزل مناس��بة للقادمي��ن من خارج 
المملك��ة في إجراء الفحوص��ات الالزمة بمرض كورونا، وبش��أن قيام الحكومة 

بتوفي��ر الكمامات والمعقمات وما يل��زم المواطنون والمقيم��ون للوقاية من 
الفيروس، وتفعيل الرقابة على المؤسس��ات والشركات التجارية المعنية ببيع 
المس��تلزمات الصحي��ة الوقائية، واقتراح برغبة بش��أن إنش��اء مراكز ومعاهد 
تأهي��ل ودور رعاية لذوي اإلعاقة ودور إيواء للحاالت الضرورية من ذوي اإلعاقة 
الش��ديدة في جميع المحافظات، اقتراح بش��أن تطبيق نظام العمل من المنزل 
لالم العاملة في الش��ركات والهيئات والمؤسس��ات التي تمتل��ك الدولة %50 
من أس��همها، اقتراح بش��ان قيام الحكومة بدعم القطاع التجاري في ظل أزمة 
م��رض كورونا، و قيام الحكومة متمثله في وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
ووزارة الصحة بإعفاء أصحاب الس��جالت التجارية المتضررة من رس��وم تجديد 
السجل التجاري ورسوم وزارة الصحة، إنشاء صندوق دعم فوري وعاجل لمساندة 
المؤسس��ات المتضررة م��ن أزمة كورونا، قيام الحكومة بتش��ديد الرقابة على 

شركات االتصال أو الحيلولة دون قيامها برفع سعر الوحدات.
وفي الجلس��ة 19 اس��تعرض مجلس النواب 29 رس��الة واردة من وزير ش��ؤون 
مجلس��ي الش��ورى والنواب حول 29 اقتراحًا برغبة، 23 منها بصفة مس��تعجلة، 
ومنها اقتراحين برغبة بصفة االس��تعجال األول لتثبيت جميع األطباء العاملين 
بعق��ود مؤقتة والممرضي��ن والممرضات والباحثين عن عم��ل الذين تطوعوا 
لمواجه��ة فيروس كورونا ف��ي وزارة الصحة، واقتراح برغبة بصفة مس��تعجلة 
بإلزام البنوك والمؤسس��ات المالية بتنفيذ قرار تأجيل أقساط القروض لجميع 

الفئات كالمتقاعدين من تاريخ الصرف. 
واقت��راح برغبة بمن��ح أقارب ذوي اإلعاق��ة من الدرجة األولى إج��ازة اضطرارية 
لمراعاتهم نتيجة توقف الدراس��ة بالمراك��ز التأهيلية أو منحهم فرصة للعمل 
ع��ن بعد، واقت��راح برغبة بصف��ة مس��تعجلة لتأجيل جميع أقس��اط القروض 
الحكومي��ة في جميع القطاعات والهيئات والش��ركات الحكومية، واقتراح برغبة 
بصفة مس��تعجلة بمنح العمالة السائبة مهلة لتصحيح األوضاع الغير قانونية 
ومغادرة المملكة لمنع انتش��ار الفيروس، وآخر بش��أن إبع��اد المحاجر الصحية 
لمرض كورونا عن المناطق الس��كنية، واقتراح برغبة بصفة مس��تعجلة التخاذ 
اإلج��راءات الصارمة والس��ريعة ضد الش��ركات الت��ي تتالعب بحق��وق العمال 

البحرينيين في ظل الظروف االستثنائية. 
بينما استعرض المجلس خالل الجلسة االستثنائية الثانية 40 رسالة واردة من 

وزير المجلسين بشأن اقتراحات برغبة 20 منها بصفة مستعجلة.

رفض 9 مشاريع قوانين من المجلسين

»الشورى«: الموافقة على 12 مرسومًا 
و13مشروع قانون خالل الدور الثالث

كش��فت اإلحص��اءات والبيانات الرس��مية الصادرة عن األمان��ة العامة لمجلس 
الش��ورى خالل دور االنعق��اد العادي الثال��ث من الفصل التش��ريعي الخامس، 
عن أن المجلس بحث وناقش أكثر من 100 مرس��وم ومشروع واقتراح بقانون، 
وذلك خالل 30 جلس��ة )29 جلسة عادية، وجلس��ة استثنائية واحدة(. وأوضحت 
اإلحص��اءات أن عدد المراس��يم بقوانين الت��ي وافق عليه��ا المجلس خالل دور 
االنعقاد الثالث بلغ نحو 12 مرس��ومًا بقانون، فيما ناقش المجلس ولجانه 61 

مشروع قانون، و9 حسابات ختامية، و20 اقتراحًا بقانون.
وحظيت مشروعات القوانين بأعلى نسبة من إجمالي الموضوعات التي ناقشها 
المجل��س، حيث بلغت نس��بتها 60%، تلتها االقتراحات بقوانين بنس��بة %19، 
فيما بلغت نسبة المراسيم بقوانين 12%، والحسابات الختامية 9% من إجمالي 

الموضوعات.
وفيما يتعلق بمش��روعات القواني��ن، أظهرت البيانات أن مش��روعات القوانين 
المحالة من أدوار انعقاد سابقة بلغ عددها 29 مشروعًا بقانون، بينما أحيل إلى 
المجل��س خالل دور االنعقاد الثالث 32 مش��روعًا، حيث تمت الموافقة على 13 

مشروعًا، تم إخطار مجلس النواب بها إلحالتها إلى الحكومة.
وأش��ارت البيانات إلى أنَّ مجلسي الشورى والنواب اتفقا على عدم الموافقة على 
9 مش��روعات بقوانين، في الوقت الذي أعاد مجلس الش��ورى إلى مجلس النواب 
نحو 11 مش��روعًا. وأفادت البيانات بأن مش��روعات القواني��ن التي مازالت قيد 
الدرس لدى لجان مجلس الش��ورى هي 7 مشروعات قوانين، فيما لدى المجلس 

تقارير 9 مشروعات جاهزة للمناقشة خالل دور االنعقاد المقبل.
أم��ا الحس��ابات الختامية التي ناقش��ها المجلس خ��الل دور االنعق��اد الثالث، 
فق��د أنجز المجل��س منها 7 حس��ابات ختامية، وُرفعت تقاريره��ا إلى الحكومة 
الموقرة، فيما ال يزال حس��ابان ختاميَّان قيد الدرس لدى لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية.
وبخصوص االقتراحات بقوانين التي نظرها مجلس الش��ورى خالل دور االنعقاد 
الثال��ث، أفصح��ت البيانات ع��ن موافقة المجلس عل��ى 8 اقتراح��ات بقوانين، 
تمت إحالتها إلى الحكومة، حيث بلغت نس��بتها 40% م��ن إجمالي االقتراحات 
بقوانين، بينما مازالت 5 اقتراحات قيد المناقش��ة والبحث لدى اللجان المعنية 
ف��ي المجلس، في حين تبقى ل��دى المجلس تقريٌر واحد جاهز للمناقش��ة حول 

اقتراح بقانون تم بحثه ومناقشته من قبل اللجنة المعنية في المجلس.
وتضمن��ت االقتراح��ات بقوانين الت��ي رفعها المجل��س إلى الحكوم��ة، اآلتي: 
االقتراح بقانون بش��أن المخزون اإلس��تراتيجي للس��لع، واقتراح بقانون بإنشاء 

المجلس األعلى للدراسات الطبية، واقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز 
واألكاديمي��ات الرياضية، واالقت��راح بقانون بتعديل البن��د )أ( من المادة )99( 
م��ن قانون العمل ف��ي القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )36( لس��نة 2012 
وتعديالته، واالقتراح بقانون بإنش��اء مركز تسوية وفض المنازعات الرياضية 
بالمملك��ة، واالقت��راح بقانون بتعديل ن��ص المادة )21( م��ن قانون محكمة 
التمييز الصادر بالمرس��وم بقانون رقم )8( لس��نة 1989 وتعديالته، واالقتراح 
بقانون بش��أن الخاليا الجذعية، واالقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لألمن 
الغذائ��ي. أما األس��ئلة الت��ي وجهها أعضاء مجلس الش��ورى إلى ال��وزراء، فقد 
بلغ عددها 40 س��ؤااًل في المج��االت االقتصادية والمالي��ة والِخدمية والصحية 

والتعليمية، والغذائية وغيرها.
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على بالي

ألول مرة في فلسطين

ف��ي الوقت الذي يتلق��ى فيه الفلس��طينيون في الداخل 
ضربات متتالية ويرون أبناءهم وأنفسهم وهم يموتون 
الواح��د تل��و اآلخر وي��رون بيوته��م وهي تته��دم على 
رؤوس��هم ويعيش��ون ويالت الحرب ينبري م��ن يده في 
الم��اء البارد ليق��ول »ما يحدث اآلن في غ���زة هو صورة 
مشرفة.. ألول مرة أكثر من مليون ونصف إسرائيلي في 

المالجىء«!
ت��رى م��ا ال��ذي يكس��به الفلس��طينيون وه��م ي��رون 
اإلس��رائيليين يلج��ؤون إل��ى المالج��ئ؟ أولي��س م��ن 
الطبيع��ي أن يعمل كل من يس��مع صفارات اإلنذار على 
حماية نفس��ه؟ وما الذي كس��بته القضية الفلسطينية 
بعد ما ش��اهد العالم لجوء اإلس��رائيليين إلى المالجىء 
فور انطالق صفارات اإلنذار؟ في الس��ياق نفسه، ما الذي 
يس��تفيده الفلس��طينيون من تصريحات مثالها »نحيي 
ب��كل اعت��زاز المرابطي��ن في الق��دس وف��ي كل مواقع 
الصمود.. ولن تنكسر إرادة شعبنا في فلسطين« و»نقف 
إلى جانب الشعب الفلس��طيني ومقاومته« وغيرها من 

تصريحات ال تشبع وال تغني من جوع؟
ال أح��د يقول إن الفلس��طينيين ليس��وا عل��ى حق وإنهم 
غي��ر مظلومين، وال أح��د يطلب منهم ع��دم الدفاع عن 
أنفس��هم ورف��ع الراية البيض��اء، لكن أيض��ًا ينبغي من 
»حم��اس« وغيره��ا من المنظم��ات الفلس��طينية التي 
تعتبر نفس��ها »حاكم فلس��طين« أن ت��درك أن قوتها 
وقدراتها وأس��لحتها دون قوة وقدرات وأسلحة إسرائيل 
وأن الطري��ق األفض��ل له��ا ف��ي مث��ل ه��ذه الحالة هو 
العمل مع العال��م إليجاد حلول سياس��ية تكفي الجميع 
ش��ر القتال وتجعل الفلس��طينيين يحصلون على ما هو 
ممك��ن الحصول عليه، إذ ال يمكن منطقًا حصولهم على 
كل ش��يء ألن مقابل ذلك يمكن أن يخس��روا كل شيء.. 

و»راعي النصيفة سالم«.
ليست هذه دعوة للخنوع والتنازل عن الحق واالستسالم 
ولكن إلى إعمال العقل والفكر واالس��تفادة من مختلف 
التطورات في هذه المرحلة لتحقيق المكاس��ب لش��عب 
خل��ق كغيره ليعيش ال ليموت من أجل أن يقول عنه من 
أيديه��م في الماء البارد مثل ذاك ال��ذي صاروا يرددونه 

بوفرة على مدار الساعة.

 الشعب الفلسطيني 
والخذالن الدولي!

ال ي��زال العال��م يق��ف عاج��زًا حت��ى اآلن ع��ن إنقاذ الش��عب 
الفلس��طيني الش��قيق م��ن الع��دوان اإلس��رائيلي المرفوض 
والمدان والذي يس��تمر ف��ي حصد أعداد كبيرة من الش��هداء 

والضحايا، دون أي اعتبار لحقوق أشقائنا في فلسطين.
الدول الت��ي صدعت روؤس��نا بحقوق اإلنس��ان، والتي اتخذت 
منه عذرًا للتدخل في ش��ؤون دولنا الخليجية ومنها بالدي، أين 
هي مما يجري هذه األيام في فلس��طين؟! أم ألن المعتدي هو 
إس��رائيل ففضلت السكوت؟! وخرست ألس��نة مسؤوليها فلم 
تعد تنبس ببنت ش��فة؟! وإذا نطقت فباس��تحياء وليس بحزم 
مثلما هي س��الطتها على بالدنا، أم إنهم يحتاجون لمزيد من 
الشهداء والمش��ردين من أبناء الشعب الفلس��طيني الشقيق 

حتى يتبين موقفهم المتخاذل أصاًل؟!
وليس هناك من أشد على األخوة الفلسطينيين في هذه األيام 
الصعبة، من أولئك المتاجرين بالقضية الفلس��طينية، الذين 
يلقون اللوم والس��بب على ما يجري في فلس��طين على الدول 
العربية التي أبرمت اتفاقات س��الم مع إسرائيل، وقصدوا في 
ذلك تعمد الطع��ن والكذب والتدليس عل��ى دولنا الخليجية، 
وتحدي��دًا اإلم��ارات والبحري��ن، مس��تغلين إقام��ة عالق��ات 
دبلوماس��ية م��ع إس��رائيل، ومواقفه��م تلك ليس��ت من أجل 
فلس��طين بل تماش��يًا مع أجنداتهم الرامية إلى زعزعة األمن 
واالس��تقرار في المنطقة، وتأليب الشعوب على أنظمتها، في 

حلم إيقاظ ما يسمى ب�»الربيع العربي« مجددًا.
إن ه��ؤالء يعلم��ون أن اتفاق الس��الم م��ع إس��رائيل هو حق 
سيادي، وال يعني ذلك مطلقًا التنازل عن القضية الفلسطينية 
بل مواصلة استكمال الجهود الرامية إليجاد حل عادل وشامل 
للقضية، وبما يمكن الش��عب الفلس��طيني م��ن إقامة دولته 
الفلس��طينية المس��تقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها 
القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم 
العربي��ة، وهذا ل��ن تس��توعبه عقولهم المريض��ة وقلوبهم 

المشحونة غاًل وحقدًا على دولنا.
وهن��ا أود أن أش��يد بال��دور الكبي��ر والرائد وغير المس��تغرب 
للش��قيقة الكبرى المملكة العربية الس��عودية التي منذ بدء 
االعت��داءات على الش��عب الفلس��طيني الش��قيق وهي تعمل 
جاهدة لوقفها، وهذا نابع من دورها القيادي لألمتين العربية 
واإلسالمية، وهو دور لن تستطيع سواها القيام به، إلى جانب 
جمهورية مصر العربية الش��قيقة، فالس��عودية ومصر ليستا 
مثل بعض ال��دول التي تظن أن بإمكانه��ا القيادة، وهي في 
الحقيقة ال تقود سوى قطيع من الخونة والمرتزقة والمتآمرين 

على أوطانهم، الساعين لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
إن العال��م الي��وم مطال��ب بوقفة ج��ادة، وموقف ح��ازم لردع 
إسرائيل ويوقفها عند حدها، فالبد من تعزيز الجهود الدولية 
وتضافرها لوقف التصعيد اإلسرائيلي وتوفير الحماية للشعب 

الفلسطيني في األراضي المحتلة.

رفقًا بالبحرين.. رفقًا بأنفسكم
طفل��ة ل��م يتجاوز عمره��ا الس��نوات الثالث كان��ت أصغر مصاب 
ضمن عائلة أصيب جميع أفرادها بكورونا، وأكبرهم مس��ن تجاوز 
السبعين من العمر، وما بينهما أصبح الجميع طريح الفراش يشكو 
األلم بس��بب لحظات أرادوا فيها أن يجتمع شمل العائلة فتحولت 

إلى مرض وألم ومعاناة، ال يعلم نهايتها إال اهلل وحده..
غي��ر ه��ذه العائلة، أع��رف قصصًا كثي��رة عن قرب إل��ى جانب ما 
ُنقل إلّي خ��الل األيام القليلة الماضية، وفيه��ا كثير من المعاناة 
واألل��م بعد إصابة عائالت بكل أفرادها، كبارًا وأطفااًل، بالفيروس 
بعد إهمال كبير لقواعد اإلج��راءات االحترازية، واإلصرار على عقد 
التجمع��ات بأعداد كبي��رة داخل المنازل أو في اس��تراحات أو برك 
خاصة، بعد أن ظنوا أنهم بذلك يتحايلون على القانون، متناسين 
أن المسؤولية اإلنس��انية والدينية والوطنية تتقدم على القانون 

عندما يتعلق األمر بأمن الوطن وصحة مواطنيه.
خالل األيام الماضية س��جلت البحرين أعلى نسبة إصابة بفيروس 
كورونا وأعلى عدد من الوفيات منذ بدء الجائحة، لتتجاوز ال� 1800 
إصابة و17 وفاة، وهو ما يش��كل منحنًى خطيرًا قد يساهم -ال قدر 
اهلل- في تقويض جهود الفريق الطبي الوطني، وهو ما سينعكس 
بالض��رورة على مختلف القطاعات ويترك آثاره العميقة على أفراد 

المجتمع.
قلنا أكثر من مرة، حتى بح الصوت، أن المسؤولية األولى واألخيرة 
تق��ع على عات��ق األف��راد، مواطني��ن ومقيمي��ن، وأن كل الجهود 
الرس��مية وإج��راءات المراقبة والمتابعة لن تؤت��ي ثمارها ما لم 

تت��واَز مع االلت��زام التام من قب��ل األفراد، كون المس��ؤولية هي 
مس��ؤولية مجتمعية، وال تعني الدول��ة أو أجهزتها الطبية فقط، 
إضاف��ة إلى كونها مقياس��ًا حقيقي��ًا لمدى االنتم��اء والوالء لهذا 

الوطن.
المطل��وب الي��وم وفي ظل ق��رار فتح كثي��ر من القطاع��ات أمام 
المرتادي��ن ضمن إجراءات احترازية، أن نرفع ش��عار البحرين، وأن 
نثبت ألنفس��نا وللعالم بأننا »شعب واعي« وقادر على تجاوز هذه 
األزم��ة، كما تجاوزن��ا غيرها من أزم��ات وتحديات، ونعيد س��ويًا 
المنحن��ى الوبائي إلى أدنى مس��توياته وصواًل إل��ى ما نطمح له 

جميعًا ب� »صفر إصابات«.
نعيده��ا ونكررها، وبالبنط العريض، التباع��د االجتماعي.. لبس 
الكمامة.. تجنب التجمعات والحفاظ على النظافة والتعقيم، إلى 
جانب سرعة التسجيل للحصول على اللقاح، كلها إجراءات بسيطة 
نس��تطيع جميعًا االلتزام بها من أجل البحرين، الوطن الذي نفخر 

وسنبقى نفخر باالنتماء إليه.

* إضاءة..
أس��عدنا كثي��رًا وبع��د غي��اب ألكثر من ع��ام، أن تع��ود البحرين 
الستقبال األش��قاء من المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر 
جس��ر الملك فهد، بإطالق حملة »ولهنا عليكم«، تعزيزًا للتواصل 

مع األهل واألشقاء وسط إجراءات احترازية.
أهاًل وسهاًل بكم في بلدكم.. وفعاًل »#ولهنا_عليكم«..

73 سنة على النكبة!!
جي��ل األمس والي��وم، على حد س��واء، ليس بحاج��ة إلى برامج 
وثائقية لمعرفة ماذا حدث في 2 نوفمبر 1917 »وعد بلفور«، 
أو ما حمل تاريخ 15 مايو 1948، منذ 73 س��نة، »يوم النكبة«، 
وغيره��ا كثير م��ن التواريخ واألحداث فهي محف��ورة في ذاكرة 
ش��عب أبى أن يرضى بالذل وافتدى بروحه أرضه وهو قادر في 
كل زمان ومكان أن ينقل ما جرى وما حّل وصار بلسان عربي ُحر 

من جيل إلى جيل من دون تحريف أو تضليل.   
ولع��ل ما يحدث هذه األي��ام يعيد بالذاكرة إل��ى األذهان التي 
تج��د أن هذه القضية ال بد أن تجد الحل الحقيقي الذي ال يقبل 
شكًا، كيف ال وأبو العبد »إسماعيل هنية« المقيم في قطر تلقى 
اتصااًل هاتفي��ًا على غرار تصعيد الحملة اإلس��رائيلية في غزة 
م��ن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني »إس��ماعيل 
قاني« - صدفة الش��خصان نفس االس��م ونف��س التوجهات - 
وعن��د قراءتي لنص المحادثة فإنني لم أس��تنتج منها بش��يء 
جديد يذكر، س��وى تمنيات وتبريكات وكالم تش��جيع تش��عرك 
أن الح��وار دار بين والد وابنه المتوجه إل��ى امتحانات الثانوية 

العامة.   
حاولت أن أستش��ف بأّن أمرًا حاس��مًا س��وف يأخذه هذا الفيلق 
ال��ذي يعمل عل��ى التدخل ف��ي كل ال��دول العربي��ة، البحرين 
والسعودية واليمن وس��وريا ولبنان والعراق إال القدس فهو ال 
يعرف طريقها!!! ال بد أن يتم تحديث لبرنامج البحث »جوجل«، 

للخرائط األمريكية كي يدله على وجهة الطريق.   
الش��عب له الحق أن يثور وينتفض ويصرخ ومهما كبر موقفه 
أو صغ��ر فإن موقفه يبقى س��لميًا مقارنة بم��ا يرمى عليه من 
صواريخ وقذائف ورشاشات أما علية القوم التي تسافر وتعيش 
الرفاهية بكل ألوانها هي وعائالتها وس��اللتها فالبد أن تكف 
عن دغدغة وإثارة مش��اعر الن��اس وأن تأخذ المواقف الحقيقية 

بالفعل من على األرض.   
نح��ن نعلم أن الش��عب الفلس��طيني بريء م��ن تصرفات من 
تس��لقوا ف��وق ظه��ره من أج��ل مصالح ش��خصية، فالش��عب 
الفلس��طيني ب��ريء مما يقوم ب��ه ويقوله ويفعل��ه هؤالء. وال 

نقول إال حسبنا اهلل ونعم الوكيل.

أطفال ونساء »شهداء« تحت الركام
لربم��ا احتفلن��ا بأيام العيد في بلداننا بكل أمن وس��الم، لكن على 
العك��س في فلس��طين العربي��ة الش��قيقة كانت أي��ام العيد وما 

سبقتها مما تبقى من رمضان أيام رعب وألم وموت. 
حتى لحظة كتابة هذه الس��طور أفادت آخر إحصائية لوزارة الصحة 
الفلس��طينية بأنه خالل 10 أيام من العدوان اإلسرائيلي استشهد 
220 شهيدًا بينهم 59 طفاًل، إضافة إلى النساء والشيوخ والمدنيين 

وأصيب أكثر من 6 آالف شخص بإصابات خطيرة ومتوسطة. 
المش��اهد المروعة التي تنقل لنا من األراضي الفلس��طينية نتيجة 
هذا العدوان الغاش��م مش��اهد حرك��ت العالم بأس��ره إلدانة هذه 
الجرائم المستمرة بحق ش��عب عربي مازال يعاني طيلة عقود من 

وحشية وعدوانية البتالع مزيد من أراضيه. 
في عام 1948 حينما احتلت فلسطين لكم أن تروا خريطتها واضحة 
كاملة، واليوم لم يعد للش��عب العربي هناك س��وى بقعة صغيرة 
على أرضه، أج��زاء الطموح اليوم إزاءها بأال يت��م ابتالعها بالكامل 
وبالتال��ي تنته��ي دولة اس��مها فلس��طين ويصبح ش��عبها غريبًا 
في أرض��ه، ورغم كل المحاوالت السياس��ية والدبلوماس��ية إليقاف 
االستيطان وبناء المستوطنات فإن إسرائيل ماضية في مشروعها. 
الواليات المتحدة األمريكية كالعادة تتحمل مس��ؤوليتها تجاه ما 
يحصل، إذ رغم تبدل اإلدارة األمريكية فإن االنحياز التام إلس��رائيل 
واضح تمام��ًا، وما تعطي��ل إدارة بايدن قرار مجل��س األمن بإرادة 
فريدة إال إثبات على أن الوقوف األمريكي في المنتصف بين الحقوق 
العربية وبين الكيان اإلس��رائيلي المدعوم من البيت األبيض ليس 
إال إدع��اء غير واقعي، إذ مازال الضحايا من األش��قاء الفلس��طينيين 
يتساقطون، مازال األطفال يدفعون ضريبة هذه السياسات وضريبة 

ترك يد القوات اإلسرائيلية مطلقة تفعل ما تشاء. 
العالم يدين، بل العالم أصبح يتوس��ل لألس��ف لوقف ماكينة القتل 
بحق شعب أعزل ال يمكنه مقاومة طائرات قتالية ومنظومة حربية 

تع��د رابع أقوى قوة عالمية، وهنا لس��نا نتح��دث عن صراعات بين 
جي��ش في مقابل أحزاب وقوى عس��كرية، بل نتح��دث عن أبرياء ال 
ذنب لهم س��وى الرغبة ف��ي العيش بدون خوف وهل��ع، بدون قلق 
الطرد من منازلهم وتش��تيتهم، ب��دون التوجس من أن صاروخًا أو 

قذيفة قد تخطف أرواحهم وأرواح أبنائهم. 
إن كان من حلول سياسية لوقف كل هذا فلتكن، إن كان من إدانات 
عالمية واس��عة لتوقف هذا القتل فليكن، إن كان أي ش��يء يمكنه 
إيقاف الوجع الفلسطيني فليكن، لكن ليقف القتل ولتنتِه الوحشية، 
إذ أال يكفي أنهم مشردون في أرضهم، أال يكفي أنهم يستشهدون 

على أرض لم تعد أرضهم. 
نع��رف تمامًا الخارط��ة السياس��ية فيما يحصل هن��اك، نعرف من 
يس��تفيد ومن يتاجر بالقضية ونعرف من ين��اور ويحاول التكتيك، 
وكل يبحث عن مكاس��به، لكننا نعرف تمامًا أن هناك شعبًا ال ذنب 

له سوى رغبته في الحياة لكنه يجازى بالموت.  
مازالت صورة محمد الدرة ماثلة أمام عيني طيلة س��نوات وال يمكن 
نسيانها، وبعده فقدنا مئات من محمد وغيره من األطفال، رحمهم 

اهلل.  

* اتجاه معاكس:
مملك��ة البحرين أدانت بش��دة االعتداءات اإلس��رائيلية الوحش��ية 
على أش��قائنا الفلس��طينيين، ودعت المجتمع الدولي التخاذ موقف 
عاجل لوقف الجرائم الحاصلة، واألش��قاء ف��ي الخليج كذلك منظمة 
المؤتمر اإلس��المي وغالبية دول العالم، إذ ال أحد يريد رؤية بش��ر 
يقتلون وأطفال يذهبون ش��هداء بال ذن��ب، وما الجهود التي بذلت 
والتحركات التي تمت إال بهدف تحقيق الس��الم للبش��ر، فكيف ألي 

سالم أن يتحقق إن لم يتوقف المعتدي عن قتل البشر؟!



أكــد رجــال أعمــال وســيدات أعمــال أن إعــادة فتــح جســر الملــك فهــد ســيكون لــه 
انعكاســات إيجابيــة علــى حركــة المطاعــم والمقاهــي مــع عــودة النشــاط الســياحي، 

متوقعين انتعاش الحركة بنسبة تصل إلى 90 %.

وأوضحـــوا لــــ “البـــاد” أن عـــودة األشـــقاء 
الســـعوديين إلـــى البحرين مـــع إعادة فتح 
الجســـر سوف يساهم بشكل تدريجي في 
تنشـــيط الحركـــة التجاريـــة فـــي المطاعم 
والمقاهي والمجمعـــات التجارية والعديد 

من الشركات والمؤسسات.
وأضافـــوا أن مـــن المتوقع أن تســـاهم في 
زيـــادة اإلنفـــاق فـــي المطاعـــم والمقاهـــي 

بنسبة تصل إلى 90 %.

تنشيط الحركة

وتوقع رجل األعمـــال، رئيس لجنة الثروة 
الغذائيـــة بغرفـــة تجـــارة البحريـــن خالـــد 
األمين تنشـــيط حركة المطاعم والمقاهي 
بنســـبة تصـــل إلـــى 80 % مع إعـــادة فتح 
الجســـر، خصوًصا أنها تعمل حالًيا بنســـبة 

تصل ما بين 20 إلى 30 %.
وأكد أن األشقاء السعوديين خصوًصا في 
أيـــام اإلجازة األســـبوعية والعطل ســـوف 
يســـاهمون في تنشـــيط الحركة بالمطاعم 
والمقاهـــي بنســـبة تصـــل إلـــى مـــا بين 80 
و90 %، متوقًعـــا أن تكـــون حركـــة جيـــدة 

في المطاعم والمقاهي.

اإلنفـــاق  لحجـــم  التوقعـــات  وبخصـــوص 
والدخل بعد عودة النشاط السياحي، قدر 
األمين نســـبة االنحسار في اإلنفاق بنسبة 
تتراوح ما بين 20 و30 %، ومع إعادة فتح 
الجســـر ســـوف يرتفع إلى ما بين 80 و90 
%، مؤكـــًدا أن إعادة فتح الجســـر ســـوف 
تســـاهم فـــي تنشـــيط الحركة فـــي العديد 
من الشـــركات والمطاعم والمؤسســـات مع 

عودة األشقاء السعوديين.

انتعاش بالمطاعم والمقاهي

وأوضـــح رئيس جمعيـــة البحريـــن لتنمية 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة، النائب 
حركـــة  زادت  كلمـــا  أنـــه  أحمـــد  الســـلوم 
الســـياحة وتلقـــي المزيـــد من األشـــخاص 
التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس كورونـــا مـــع 
التـــزام المطاعـــم والمقاهـــي باالحترازات 
المتوقـــع  مـــن  فـــإن  المطلوبـــة،  الصحيـــة 
الزيادة واالنتعاش في المطاعم خصوًصا 

في ظل استقبال الزبائن.
وأشـــار إلـــى أن غالبيـــة المطاعم تســـتقبل 
دون  والتوصيـــل،  الخارجيـــة  الطلبـــات 
وجـــود إلقبال علـــى المســـاحات الداخلية 

التـــي تعتمد علـــى الســـياح والقادمين من 
الخارجـــي، وبالتالـــي بســـبب اإلجـــراءات  
االحتـــرازي والوضع الصحـــي كان الجميع 
يتجنـــب الجلـــوس بهـــذه المســـاحات فـــي 
المطاعـــم، الفًتـــا إلـــى أنـــه مع إعـــادة فتح 
الجســـر ورجوع اإلخوة مـــن دول الخليج 
بشـــكل تدريجـــي فـــإن المتوقـــع انتعـــاش 
هـــذه المســـاحات الداخليـــة بنســـبة ال تقل 
عـــن 100 % في معظم األوقات التي يتم 
فيها تقـــدم الوجبات والخدمـــات األخرى، 
طلبـــات  ارتفـــاع  المتوقـــع  مـــن  أن  كمـــا 
التوصيـــل والطلبات الخارجية بنســـبة 50 
% خصوًصا أن غالبية الســـياح يســـكنون 
في فنادق أو شـــقق فندقية، مؤكًدا أن مع 
هـــذا االنفتاح فـــإن النصيب األكبر ســـوف 
يكـــون للمطاعـــم والمقاهـــي كـــون الحركة 

السياحية  في البلد تعتمد عليها.

زيادة القوة الشرائية

وأكـــد أن االنفتـــاح ووجـــود شـــرائح أكبـــر 
باســـتطاعتها دخـــول المطاعـــم والمقاهي 
الشـــرائية  القـــوة  تزيـــد  ســـوف  بالتالـــي 
وعـــدد مرتاديها، موصًيـــا الجميع بااللتزام 

باالشتراطات الصحية.
وأعـــرب عـــن أملـــه خـــال األشـــهر المقبلة 
مـــع التزام الجميع باالشـــتراطات الصحية 
وعودة الدول الخليجية خصوًصا المملكة 
العربيـــة الســـعودية بشـــكل تدريجـــي إلى 
البحرين، بأن يســـاهم فـــي تقليل التبعات 

االقتصاديـــة والثقـــل التجاري فـــي الفترة 
الماضية التي شهدت ركوًدا في القطاعات 
الســـياحية والخدميـــة وقطاعات التجزئة 
التي تعتمد بشـــكل كبير على الســـياح في 

البحرين.
وأشـــار إلـــى أن البحريـــن كانـــت تســـتقبل 
ومـــع  ســـائح  مليـــون   11 نحـــو  ســـنوًيا 
العـــدد  اإلجـــراءات االحترازيـــة انخفـــض 
بنســـبة 90 %، كما أن الجسر كان يستقبل 
بمعدل 100 ألف سيارة يومًيا ذهاًبا وإياًبا 
ثم توقف خال الجائحة، وبعد ذلك ارتفع 
الســـيارات  مئـــات  إلـــى  بشـــكل تدريجـــي 
فـــي اليـــوم، الفًتا إلى أن قـــرار إعادة فتح 
الجســـر ســـوف يؤدي إلى ارتفـــاع الحركة 
وهـــذه تعتبـــر فرصة لتعويـــض التحديات 
القـــوة  وارتفـــاع  واجههـــا،  التـــي  الماليـــة 

الشرائية بشكل تدريجي.

تضاعف عدد الزبائن.

وأوضحـــت مديـــرة مقهـــى ال لونـــا، مريـــم 
شـــكيب أن المطاعـــم والمقاهـــي شـــهدت 
في الفتـــرة األخيرة انتعاًشـــا، لكنها أكدت 
أن إعـــادة فتـــح الجســـر وعـــودة األشـــقاء 
الســـعوديين إلـــى الســـوق المحلي ســـوف 
تســـاهم فـــي تضاعـــف انتعـــاش الحركـــة 

بنسبة تفوق التوقعات.
وأكـــدت أن عـــودة األشـــقاء الســـعوديين 
في البحرين ســـوف يلعـــب دوًرا كبيًرا في 
انعـــاش الســـوق، وكذلـــك ارتفـــاع اقتصاد 

الدولة والمحات.
وأشـــارت إلـــى أن توقعاتنـــا لعـــدد الزبائـــن 
فـــي المســـاحات الداخلية تتـــراوح ما بين 
3 و4 زبائـــن فـــي اليـــوم، ولكـــن مـــع إعادة 
فتـــح الجســـر فـــإن التوقعـــات بـــأن يرتفع 

عدد الزبائن في المســـاحات الداخلية إلى 
مـــا بيـــن 10 و20 زبون يومًيـــا، مضيفة أن 
المناخ يلعب دوًرا في إشـــغال المســـاحات 
الداخليـــة مع دخول فصل الصيف، كما أن 
تلقـــي التطعيم المضـــاد لفيـــروس كورونا 
يلعـــب دوًرا فـــي االقبال على المســـاحات 
الداخليـــة والتي ســـوف تكـــون حافًزا في 

انتعاش المطعم والكوفي شوب.
وأعربـــت شـــكيب عـــن ســـعاتها خصوًصـــا 
تديـــر  وكذلـــك  مشـــروع  صاحبـــة  أنهـــا 
المحـــل، مؤكـــدة تفاؤلهـــا بقدوم األشـــقاء 
السعوديين، كما أن غالبية البحرينيين من 
أصحاب المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة 
ســـعداء باألشـــقاء ونأمل في فتـــح الباب 
لعودة جميع دول مجلس التعاون للقدوم 
إلى البحرين ورفع االقتصاد في المملكة. 
وأشـــارت شـــكيب إلـــى أن العامليـــن فـــي 
قطـــاع المطاعم والمقاهـــي عملوا على تم 
تســـويق المنتجات على وســـائل التواصل 
االجتماعـــي والتـــي شـــهدت تفاعـــا كبيًرا 
للســـؤال عن المنتجات الجديـــدة والرغبة 
فـــي تجربتها، وهـــذه تعتبر فرصـــة جيدة 
للمنتجـــات البحرينيـــة واإلدارة البحرينية 
للمطاعـــم والمحـــات بوجـــود إقبـــال مـــن 
المنتجـــات  لتجربـــة  البحرينـــي  خـــارج 

والوجبات.
يذكـــر أن مقهـــى ال لونـــا أحد اســـتثمارات 
شـــركة خدمات مطـــار البحرين )باس( في 

مجمع دستريكت.
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أكــد نــواب بــأن عــودة الســياحة الخليجيــة لمملكــة البحريــن ســتدفع عجلــة 
االقتصاد بوتيرة أسرع وسترفع من مستوى اإلنفاق على قطاعات متعددة، 
داعيــن قطــاع الســياحة للبحــث عــن أفــكار جديــدة وتطبيــق إســتراتيجيات 

جديدة  لالبتكار والتكيف مع الوضع الحالي والمستقبلي. 

فمـــن جهتـــه، توقع عضـــو اللجنـــة المالية 
إســـحاقي  علـــي  النائـــب  واالقتصاديـــة 
انتعاشا كبيرا للقطاع السياحي والخدمي 
وقطاع التجزئة بنســـبة 50 % في مملكة 
البحريـــن ممـــا ســـيعود بالنفـــع والتدفـــق 
الـــذي  الوطنـــي  االقتصـــاد  علـــى  المالـــي 
إثـــر تداعيـــات جائحـــة  ُأصيـــب بوعكـــة، 
كورونـــا التي عصفـــت بالعالم منـــذ قرابة 

السنة ونصف السنة.

انفراجة كبيرة

وأكـــد إســـحاقي فـــي تصريحه لــــ “الباد” 
بـــأن عـــودة الســـياحة الخليجيـــة عموما، 
والســـعودية خصوصـــا لمملكـــة البحريـــن 
ســـتدفع عجلـــة االقتصـــاد بوتيرة أســـرع 
علـــى  اإلنفـــاق  مســـتوى  مـــن  وســـترفع 
قطاعـــات متعـــددة التـــي أنهكهـــا تفشـــي 
فيروس كورونـــا وإغاق المعابر والمنافذ 

كالفنـــادق والمطاعـــم ووجهـــات الترفيـــه 
واأللعـــاب ومحـــات البيـــع، وُتعتبـــر هـــذه 
العـــودة انفراجـــة كبيـــرة لتنشـــيط العمـــل 
التجـــاري واســـتئنافه. وقـــال “إن القيـــادة 
قامـــت برعايـــة القطاعات المتضـــررة من 
أزمة كورونا بكل األوجه والُسبل وتقديم 
مختلـــف أنواع الدعم لهـــم، وتعتبر مملكة 
البحريـــن مـــن الـــدول القليلة التـــي برزت 
عالمًيـــا فـــي مـــؤازرة شـــعبها ورفدهم في 
ظل هـــذه الجائحة بشـــتى الطرق لتجاوز 
تراجـــع  ُنخفـــي  وال  الفادحـــة،  الخســـائر 
األربـــاح لـــدى جهـــات كثيـــرة، ولكـــن عدم 
إغاقهـــا واســـتمرار غالبيتهـــا يـــدل علـــى 
وجـــود مســـاندة حقيقيـــة من لـــُدن قيادة 
االلتـــزام  ضـــرورة  إلـــى  ودعـــا  حكيمـــة”. 
باإلجـــراءات الوقائيـــة فـــي كل األماكـــن، 
وتشديد أصحاب المحات والفنادق على 
أهميـــة االنضبـــاط باحتـــرازات الســـامة، 

حيث إن الفيروس ال يزال نشًطا ومنتشًرا 
والحفـــاظ علـــى ســـامة الجميـــع أولويـــة 
أساسية حتى يستمر هذا االنفتاح وتعود 
الحيـــاة طبيعية كســـابق عهدهـــا، وكذلك 
لتشـــجيع الناس والُســـياح لزيـــارة مملكة 
البحريـــن من خال عكس صورة إيجابية 

في التعاطي بحذر مع فيروس كورونا.

مردود قوي

صبـــاح  أحمـــد  النائـــب  أكـــد  باألثنـــاء، 
الســـلوم أن عـــودة األشـــقاء الخليجييـــن 
والســـعوديين خصوصا لدخـــول البحرين 
مـــرة أخرى   – بعيـــدا عن األهميـــة الكبيرة 
والروابـــط  العاقـــات  وتوثيـــق  لتأصيـــل 
األخوية التي تجمع بين  الشعب الخليجي 
الواحـــد أســـريا واجتماعيا – ســـيكون لها 

مردود كبير على الصعيد  االقتصادي.
وتوقـــع إضافـــة مليـــارات الـــدوالرات إلى 
اقتصـــاد البحرين الوطنـــي مع  إعادة فتح 
الجسر الملك فهد وتدفق آالف السيارات 
منـــذ الســـاعات  األولـــى لفتـــح البوابـــات، 
متمنيـــا أن يرتفع عدد الـــزوار الخليجيين 
إلى مســـتويات ما قبل  الجائحة تدريجيا، 
فـــي ظل ارتفـــاع عـــدد المطعمين بشـــكل 

كبيـــر وحمـــات التوعيـــة التـــي تقـــوم  بها 
المملكـــة وجميـــع دول مجلـــس التعـــاون 

حاليا.

هبوط حاد

 وأعرب السلوم عن أمله في زيادة معدالت 
السياحة الوافدة خليجيا مع عودة افتتاح 
بنحـــو  بعـــد أن هبطـــت معدالتهـــا   الجســـر 
80 % مـــن عدد الـــزوار خال العـــام 2020 

مقارنة  بالعام 2019 )قبل جائحة كورونا(.
وأشار إلى أن “عام كورونا” كان عاما صعبا 
بجميـــع  المقاييس على قطاع المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتناهيـــة الصغـــر وفـــي القلب 

منها القطاع  السياحي البحريني الذي يؤثر 
بشـــكل مباشـــر وغيـــر مباشـــر علـــى العديد 
من القطاعـــات  االقتصاديـــة األخرى وعلى 
رأسها الفنادق والمطاعم والمقاهي وتجارة 
التجزئـــة  والمجمعات التجاريـــة والصرافة 
الصحـــي  والقطـــاع  والصيدليـــات  والنقـــل 
المؤسســـات  أن  الســـلوم  وأكـــد  وغيرهـــا.  
البحرينية الصغيرة والمتوســـطة متشوقة 
لعـــودة األوضاع  االقتصادية إلـــى ما كانت 
عليـــه قبـــل جائحـــة كورونـــا، بعـــد أن نالت 
منهـــا الجائحـــة وكبدتها  كلفـــة كبيرة خال 
العام ونصف العام الماضية.  ودعا الســـلوم 
إلـــى التمســـك باإلجـــراءات االحترازية مع 

“الفتح التدريجي” الستقبال  الوافدين عبر 
جســـر الملك فهـــد من الســـعودية والكويت 
وغيرهـــا مـــن بلـــدان الخليـــج، محـــذرا مـــن 
 العواقـــب الوخيمـــة التـــي قـــد تســـفر عنهـــا 
حالة االســـتهتار بتعليمات الجهات المعنية 
بمكافحـــة  فيـــروس كورونـــا وعلـــى رأســـها 

الفريق الطبي الوطني ووزارة الصحة. 
وقـــال “عـــدد كبيـــر مـــن الـــدول فـــي جميع 
أنحـــاء العالـــم بـــدأت تفتـــح حدودهـــا مـــع 
وضـــع  ضوابـــط صارمـــة على حركة الســـفر 
فـــي محاولـــة إلنعـــاش االقتصـــاد العالمـــي 
المتأثـــر بتبعـــات  الجائحـــة، وهـــو مـــا بدأت 
البحرين في تنفيذه قبل فترة، مشـــيرا إلى 
أن منظمة السياحة  العالمية تتوقع انتعاشا 
تدريجيا لقطاع الســـياحة في العام 2021، 
لكن الســـياحة قـــد ال تعود  إلى مســـتوياتها 
كمـــا كانـــت مـــا قبـــل الجائحـــة حتـــى العام 
2023.  كمـــا طالب قطاع الســـياحة بالبحث 
عـــن أفكار جديدة وتطبيق إســـتراتيجيات 
جديدة  لابتكار والتكيف مع الوضع الحالي 
والمســـتقبلي حتـــى تعـــود األمـــور لســـابق 
عهدهـــا  تدريجيا، مؤكدا أن قطاعات أخرى 
اســـتفادت من الجائحة فـــي تطوير أعمالها 
وخاصـــة  غيمـــا يتعلـــق بالشـــق اإللكتروني 

والتعامل عن بعد. 

نــواب يدعــون إلســتراتيجيات اقتصاديــة جديــدة واالســتمرار فــي اإلجــراءات االحترازية

فتح جسر الملك فهد يضخ مليارات الدوالرات على االقتصاد الوطني

علي إسحاقي أحمد السلوم

الخارجــي التوصيــل  علــى  الطلــب  وارتفــاع  الداخليــة  المســاحات  إشــغال   %  100

توقعات بانتعاش المطاعم والمقاهي بنسبة تصل إلى 90 %

مريم شكيب خالد األمين

إبراهيم النهام

أمل الحامد

محرر الشؤون المحلية

  أكدت رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية لريادة األعمال، سيدة األعمال فريال 
عبــد هللا نــاس، أن خبــر إعــادة فتــح جســر الملك فهد ســيكون لــه مــردود إيجابي كبير 
على الشارع التجاري البحريني والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر خاصة، مرحبة 
نــاس بوصول األشــقاء الســعوديين لبلدهــم الثاني البحرين مؤكدة أن توافد األشــقاء 
الخليجييــن يصنــع “حالة انتعاش” في أغلب القطاعــات التجارية بما يمثلونه من قوى 

شرائية إضافية للسوق البحريني.

وقالت ناس “مثلما نحن شعب واحد فنحن 
ســـوق واحد أيضا، وكثيـــرا ما نتحدث عن 
الســـوقين البحريني والسعودي على وجه 
الخصوص بأنهما ســـوق واحد بفرعين، لذا 

نحن سعداء اليوم بالتئام الشمل السعودي 
البحريني والخليجي البحريني مرة أخرى 
عبر الجسر بما يمثله من شريان اقتصادي 

مهم وحيوي للسوق في المملكة”.

متابـــع  أي  ينكـــر  “ال  نـــاس  وأوضحـــت   
ألوضـــاع الســـوق البحريني حجـــم التأثير 
اإليجابي للســـياحة الخليجية بشـــكل عام 
والســـعودية علـــى وجـــه الخصـــوص علـــى 
الســـوق البحريني والعديد مـــن القطاعات 
االقتصاديـــة على رأســـها القطـــاع الفندقي 
والعقاري والمطاعم والمقاهي والمجمعات 
التجارية وتجـــارة التجزئة بجميع فروعها 
فتـــح  عـــودة  تكـــون  أن  وغيرهـــا، مؤملـــة 
الجســـر “فاتحـــة خيـــر” علـــى جميـــع هـــذه 
القطاعـــات، وعـــودة النتعاش الســـوق مرة 

أخرى”.

وتابعت “ليس أدل على حجم تأثير الجسر 
على االقتصاد الوطني من المؤشرات التي 
شـــهدها عـــام 2020 وخاصة عقـــب إغاق 
الجســـر فـــي شـــهر مـــارس حيـــث انخفض 
إجمالـــي إيـــرادات الســـياحة الوافـــدة فـــي 
2020 نحـــو 80 % مـــن 1.5 مليـــون دينـــار 
إلى 300 ألف دينار فقط وفقا للتقرير الذي 
نشـــرته غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين، 
وعـــن عـــدد الوافديـــن عبـــر جســـر الملـــك 
فهـــد تحديدا انخفض الســـياح بنســـبة 84 
% فـــي 2020 مقارنـــة بعام 2019، بســـبب 
إغاق الجســـر منذ مـــارس 2020 للحد من 

انتشار الجائحة بين البحرين والسعودية، 
وانخفـــض عـــدد الـــزوار الوافدين ألغراض 
ســـياحية بنســـبة 83 %، مـــن 11.1 مليون 
زائر في 2019 حتى وصل إلى 1.9 مليون 

زائر فقط في 2020”.
نـــاس علـــى ضـــرورة التمســـك   وشـــددت 
باإلجراءات االحترازية وقالت “ال يجب أن 
تنسينا فرحتنا بإعادة فتح الجسر بالوضع 
الصحـــي العام في البحرين وخاصة أعداد 

المصابين بفيروس كورونا”.
وأكـــدت ناس على أهمية االلتـــزام الصارم 
بمكافحـــة  المعنيـــة  الجهـــات  بتعليمـــات 

الفريـــق  رأســـها  وعلـــى  كورونـــا  فيـــروس 
الطبي الوطنـــي ووزارة الصحة البحرينية 
الســـامة  أحـــد، متمنيـــة  يتـــأذى  حتـــى ال 

والصحة للجميع على أرض البحرين.

فريــال نــاس: “فاتحــة خيــر” وقــوى شــرائية إضافيــة للســوق البحرينــي

توافد األشقاء السعوديين يصنع “حالة انتعاش” بالقطاعات التجارية

فريال ناس
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العمل لساعات طويلة يقتل مئات اآلالف سنويا
العمــل  إن  االثنيــن،  أمــس  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  قالــت 
لســاعات طويلــة يقتــل مئــات اآلالف من األشــخاص ســنويا، 
في اتجاه يزداد سوءا وقد يتسارع أكثر بسبب وباء كورونا.

بالعمــل  المرتبطــة  الوفيــات  وفــي أول دراســة عالميــة عــن 
لســاعات طويلــة، أوضحــت ورقــة بحثية ُنشــرت فــي دورية 
)البيئــة الدوليــة( أن 745 ألــف شــخص ماتــوا بســبب اإلصابة 
بســكتات دماغية أو أمراض القلب المرتبطة بالعمل لســاعات 

طويلة في 2016.
وبلغت نسبة الزيادة قرابة 30 % عن العام 2000.

فــي  والصحــة  المنــاخ  وتغيــر  البيئــة  إدارة  مديــرة  وقالــت 
المنظمة الماريا نيرا “العمل لمدة 55 ســاعة أو أكثر أســبوعيا 

يمثل خطرا شديدا على الصحة”.
وأضافت “نرغب في اســتخدام هذه المعلومات في الترويج 

لمزيد من التحرك، المزيد من الحماية للعمال”.
وأوضحــت الدراســة المشــتركة التــي أعدتها منظمــة الصحة 
العالميــة ومنظمــة العمــل الدولية أن معظــم الضحايا )72 %( 

كانوا رجاال وكانوا في منتصف العمر أو أكبر.
وذكــرت الدراســة أيضا أن األشــخاص األكثر تأثــرا هم الذين 
يعيشون في جنوب شرق آسيا وإقليم غرب المحيط الهادي، 
الــذي يضــم الصيــن واليابــان وأســتراليا، بحســب مــا نقلــت 

“رويترز”.
وقالت الدراســة التي اســتندت إلى بيانات من 194 دولة “إن 
العمــل لمــدة 55 ســاعة أو أكثر أســبوعيا مرتبــط بزيادة خطر 
اإلصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35 %، وزيادة خطر الوفاة 
بســبب أمــراض القلــب بنســبة 17 % بالمقارنــة بأولئك الذين 

يعملون ما بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعيا”.
و2016،   2000 العاميــن  بيــن  مــا  الفتــرة  الدراســة  وغطــت 
وبالتالــي فهــي ال تشــمل جائحــة “كوفيــد 19”، لكن مســؤولي 
منظمة الصحة العالمية قالوا إن الزيادة في العمل من المنزل 
وتباطؤ االقتصاد العالمي الناتجين عن حالة الطوارئ بسبب 

فيروس كورونا ربما زادا المخاطر.

كشــفت تقاريــر صحافيــة عالميــة أن 
العالميــة  المصغــر  التدويــن  منصــة 
“تويتر” تتجه لتحويل بعض خدماتها 
ألن تكــون بمقابــل مــادي ولــن تبقــى 

مجانية بعد اآلن.
وأوضــح التقريــر المنشــور عبــر موقع 
“إنغادجيــت” التقنــي المتخصــص، أن 
“تويتــر” ســتجعل خدمة االشــتراكات 
الخاصــة بمقابــل مــادي يصــل إلــى 3 
“تويتــر”  وســتطلق  شــهريا.  دوالرات 
اســم  الجديــدة  الخدمــة  تلــك  علــى 
عــددا  خاللهــا  مــن  وســتقدم  “بلــو”، 
الحصريــة  الجديــدة  الخدمــات  مــن 
وســتتضمن  الموقــع.  لمســتخدمي 
تلــك الخدمات الحصريــة من “تويتر” 
بعض التقنيات الجديدة مثل التراجع 
حــذف  وإمكانيــة  التغريــدات،  عــن 
التغريــدات وتنظيمهــا، وإعــادة نشــر 

التغريدات المحذوفة.

تحذير.. خدمات 
“تويتر” لن تبقى 

مجانية
في حادثة غريبة شهدتها العاصمة العراقية بغداد، أصيب مواطن عراقي بطلق 

ناري في الرأس، على يد أحد أصدقائه، في منطقة البلديات ببغداد.
وبحســب إفــادات المصــادر الطبيــة واألمنيــة المحليــة، لوســائل اإلعــالم، فــإن 
االعتــداء المســلح نجــم إثر حدوث شــجار وتالســن حاد، بيــن الجاني والمجني 
عليــه، علــى خلفيــة عدم تلقي األول )المعتــدي( دعوة على العشــاء، التي نظمها 

الثاني )المعتدى عليه( في بيته لمجموعة من أقربائه وأصدقائه.
وتضيــف تلــك المصــادر، أن الجانــي الذ بالفــرار بعــد ارتــكاب جريمتــه، ولم يتم 
القبض عليه بعد، وأن المصاب قد تم نقله لمستشــفى جراحة الجملة العصبية، 

في العاصمة بغداد في حالة حرجة، كون اإلصابة في منطقة الرأس.

ضــرب إعصــار قــوي ترافقــه ريــاح عنيفــة الهند أمــس االثنين مهــددا بارتفاع مســتوى 
أمــواج البحــر، ما عطل جهود الحكومة في مواجهة تفشــي فيروس كورونا المســتجد 
المدمر. وقضى 6 أشخاص على األقل في نهاية األسبوع في أمطار غزيرة وعواصف، 
فيمــا اجتــاح تاوكتــاي وهــو أكبــر إعصــار يضرب غــرب الهند فــي 30 عاما وفــق تقارير 
صحافية، بحر العرب وهو يتجه إلى والية غوجارات. وقالت هيئة األرصاد الهندية إن 
“اإلعصار البالغ الشدة” ُينتظر أن يصل اليابسة مع رياح تراوح سرعتها بين 155 - 165 
كيلومتــرا فــي الســاعة. والظاهــرة الجوية التــي يمكن رؤيتهــا من الجو تهــدد بمفاقمة 
الصعوبــات فــي الهنــد للحــد مــن ارتفاع أعــداد اإلصابات بفيــروس كورونا الــذي يودي 

بنحو 4 آالف شخص يوميا ويدفع بالمستشفيات إلى حافة االنهيار.

عراقي يطلق النار على صديقه بسبب وجبة عشاء

إعصار مدمر يضرب الهند المنهكة من كورونا

المكسيكية أندريا ميسا تتوج ملكة جمال الكون لسنة 2021 في 
ختام المسابقة 69 التي أقيمت في هوليوود األميركية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اكتشــف فريق دولــي من علمــاء التاريخ 
مضيــق  قــاع  فــي  البحــر  آثــار  وعلمــاء 
المانــش غواصــة قديمة بعمــر 112 عاما. 
وتــم التعــرف عليهــا كغواصــة بريطانيــة 
ســابقا  يعتقــد  وكان   .D1 مشــروع  مــن 
أنهــا ألمانيــة غرقــت بالقرب مــن مقاطعة 
ديفــون البريطانيــة إبان الحــرب العالمية 

األولى.
“إندبندنــت”  صحيفــة  أفــادت  فيمــا 
وعلمــاء  الغواصيــن  أن  البريطانيــة 
التاريــخ قارنــوا بيــن صــور فوتوغرافيــة 
التقطــت تحت الماء ومخطــط الغواصة 
البريطانية القديمة، إذ تمت المقارنة بين 
تــوزع أجهــزة الطوربيــد والدفــة وقمــرة 
القيــادة و16 خصوصية أخــرى، فتوصل 
العلماء إلى استنتاج أن الغواصة الغريقة 
هــي غواصــة D1 البريطانية إبان الحرب 

العالمية األولى.

اكتشاف غواصة 
بريطانيــة عمرهــا 

112 عاًمــا

ممثلة كوستاريكا إيفون سيرداس كاسكانتي، أثناء فقرة “الزي التقليدي” 
في مسابقة ملكة جمال الكون )أ ف ب(

شــاركت عارضة األزيــاء األميركية 
بيــال  فلســطينية،  أصــول  مــن 
حديــد، فــي مظاهــرة تضامنيــة مع 
فلســطين، تفاعال منها مع األحداث 

المتصاعدة في غزة.
ونشرت حديد صورا من مشاركتها 
فــي التظاهــرة التــي تحمــل عنــوان 
حســابها  عبــر  حــرة”  “فلســطين 
“إنســتغرام”  موقــع  علــى  الرســمي 
وعلقــت  االجتماعــي،  للتواصــل 
عليهــا قائلــة: “الطريقــة التي يشــعر 
بهــا قلبــي .. أن أكون مــع هذا العدد 
الكبيــر من الفلســطينيين الجميلين 
واألذكيــاء والمحترميــن والمحبين 
مــكان  فــي  والســخاء  واللطفــاء 
واحــد، أشــعر بالراحــة، نحن ســاللة 

نــادرة، فلســطين حرة ... فلســطين 
حرة”.

العالميــة  األزيــاء  عارضــة  وكانــت 
قــد  الفلســطينية  األصــول  ذات 
تعرضــت مؤخرا النتقادات واســعة 
تبــرز  نشــرها صــورا كرتونيــة  بعــد 
مــدار  علــى  الفلســطينيين  معانــاة 
73 عامــا من االحتالل اإلســرائيلي، 
بأنهــا  وصفهــا  حــد  إلــى  وصلــت 

“معادية للسامية”.
يذكر أن بيال حديد لم تتواَن يوما 
أجدادهــا  أرض  عــن  الدفــاع  عــن 
الفلســطينيين، وهــو مــا يظهــر في 
يتعــرض  التــي  األزمــات  جميــع 
خــالل  فلســطين  األم  بلدهــا  لهــا 

السنوات األخيرة.

بيال حديد تشارك في مظاهرة تضامن مع فلسطين

اإليرانيــة  الســلطات  وجــدت 
جثمــان المخرج بابــاك خرمدين، 
فــي  47 عامــا،  العمــر  مــن  البالــغ 
أحــد صناديــق القمامــة بالمنطقة 
الثالثــة مــن بلــدة إكباتــان غــرب 

العاصمة طهران.
الطلبــة  أنبــاء  وكالــة  وبحســب 

اإليرانيــة “إيســنا”، فقــد أكــد رئيــس محكمــة جنايــات طهــران محمــد شــهرياري، في 
تصريحــات صبــاح االثنيــن، نبــأ مقتــل خرمديــن قائــال: لقــد تــم القبض علــى والديه 
اللذيــن اعترفــا بارتــكاب جريمــة القتل. وأضاف شــهرياري أنه “بحســب االعترافات، 
فقد حدثت جريمة القتل بعدما تشاجر والد المخرج معه بعد خالفات طويلة بينهما 

وقام بتخديره أوالً ثم قام بتقطيع جسده بسكين”.
وذكرت وسائل إعالم ايرانية، أن والد الضحية في اعترافه “كان ابني أعزبا، وكانت 

الخالفات بيننا كثيرة. لقد قمت بتخديره بعقاقير ثم طعنته حتى الموت”.

إيراني يمزق ابنه المخرج أشالء ويرميه بالقمامة الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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أن  األميركيــة  جورنــال”  ســتريت  “وول  صحيفــة  كشــفت 
أعضــاء مجلس إدارة شــركة “مايكروســوفت” اتفقــوا العام 
2020، علــى حاجــة بيــل غيتس للتنحي عن منصبه، وســط 
تحقيقــات أجريــت بشــأن عالقــة رومانســية ســابقة كانــت 
تربــط المليارديــر األميركــي بموظفــة فــي الشــركة نفســها 

واعتبرت “غير الئقة”.
وقــال أشــخاص مطلعــون علــى األمــر إن أعضــاء مجلــس 
التحقيــق  إلجــراء  محامــاة  شــركة  مــع  تعاقــدوا  اإلدارة 
فــي  مهندســة  زعمــت  أن  بعــد   ،2019 العــام  أواخــر  فــي 
مايكروسوفت، في رسالة، أنها أقامت “عالقة جنسية” على 

مدار سنوات مع غيتس.
وأثنــاء التحقيــق، قــرر بعض أعضاء مجلــس اإلدارة أنه “لم 
يعــد مناســبا لغيتــس أن يشــغل منصب مدير الشــركة، التي 

أسسها وقادها لعقود”.
وذكــر شــخص آخــر مطلع علــى األمــر أن بيل “اســتقال قبل 
اكتمــال تحقيــق مجلــس اإلدارة وقبــل أن يتخــذ مجلــس 

اإلدارة قرارا رسميا بشأن هذه المسألة”.
وقال متحدث باســم مايكروســوفت “تلقت مايكروســوفت 
نبأ مقلقا في النصف األخير من العام 2019، يتعلق بمساعي 
بيل غيتس لبدء عالقة حميمية مع إحدى موظفات الشركة 

في العام 2000.

وأثــارت لجنــة مــن مجلــس اإلدارة هــذا القلــق، بمســاعدة 
مكتــب محامــاة خارجــي إلجــراء تحقيــق شــامل. وأثناء 
للموظفــة  مكثفــا  دعمــا  مايكروســوفت  قدمــت  حقيــق، 
لـــ  باســم غيتــس  أبــرز متحــدث  المقابــل،  فــي  المعنيــة”. 
“وول ســتريت جورنــال”، أن المليارديــر كان فــي عالقــة 
غراميــة “منــذ مــا يقرب من 20 عامــا”، لكنه أشــار إلى أنها 
انتهــت وديــا، وأن قــرار غيتــس باالنســحاب مــن مجلــس 
إدارة مايكروســوفت “لــم يكــن مرتبطــا بهــذا األمــر بــأي 
حــال مــن األحــوال”. وفــي مــارس 2020، أعلنــت شــركة 
مايكروســوفت تنحــي مؤسســها بيــل غيتس عــن مجلس 

إدارة عمالق التكنولوجيا األميركية.

عالقة مع موظفة.. هل كانت السبب في تنحي وطالق بيل غيتس؟

بيل غيتس وطليقته مليندا
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