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تــــــــــــرأس صــــــاحــــــب الــــســــمــــو 
ــلــــمــــان بــن  الـــمـــلـــكـــي األمـــــيـــــر ســ
الــعــهــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة  حـــمـــد 
رئيس مجلس الــوزراء االجتماع 
االعــتــيــادي األســبــوعــي لمجلس 
الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.

أشاد  االجتماع،  في مستهل 
مجلس الوزراء بالتقدير الملكي 
الـــســـامـــي مــــن حــــضــــرة صــاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى 
ــة لــلــتــصــدي  ــيـ ــنـ لـــلـــجـــهـــود الـــوطـ
صاحب  بقيادة  كورونا  لفيروس 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
الــوزراء، وما يشكله من  مجلس 
ومــنــطــلــق لمزيد  وإســـنـــاد،  ــٍم  دعــ
ــذل والــــعــــطــــاء تــنــفــيــذًا  ــبــ ــن الــ مــ
لــلــتــطــلــعــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
ــق األمـــــــــــــن الــــصــــحــــي  ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ لــ
لــلــوطــن والــحــفــاظ عــلــى صحة 
وسالمة المواطنين والمقيمين، 
ــإطـــالق  ــه بـ ــتـ وتـــوجـــيـــهـــات جـــاللـ
الــحــزمــة الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
ــار االنــعــكــاســات  لــلــتــعــامــل مــع آثــ
االقـــتـــصـــاديـــة لــلــجــائــحــة الــتــي 

يواجهها العالم.
آخر  على  المجلس  واطــلــع 
الفيروس  بخصوص  الــتــطــورات 
خــطــورًة  األشـــد  »دلــتــا«  المتحور 
وانتشارًا، حيث شدد على أهمية 
االحترازية  باإلجراءات  االلتزام 
التطعيم  اإلقبال على  زيادة  مع 
والـــجـــرعـــات الــمــنــشــطــة مــنــه في 
الفريق  قبل  من  المحدد  وقتها 
ــبـــي بـــمـــا يــضــمــن  الـــوطـــنـــي الـــطـ
الــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســالمــة 

الجميع.
بــــعــــد ذلـــــــك رحـــــــب مــجــلــس 
المتابعة  تقرير  باعتماد  الوزراء 
الــثــانــي لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
وتمويل  األمـــوال  غسل  مكافحة 
المعايير  تنفيذ  وفــي  اإلرهــــاب، 
الدولية خالل اجتماع مجموعة 
ــالـــي لــــــدول الـــشـــرق  ــمـ الـــعـــمـــل الـ
ــا  ــيــ األوســـــــــــــط وشـــــــمـــــــال إفــــريــــقــ
يــعــكــس  والـــــــذي   ،)MENAFATF(
الدولية في جهود مملكة  الثقة 
ــانـــب،  ــذا الـــجـ ــ ــن فــــي هــ ــريـ ــبـــحـ الـ
اضطلعت  الــذي  بــالــدور  مشيدًا 
ــة الـــتـــطـــرف  ــاربــ ــحــ ــنـــة مــ ـــه لـــجـ بــ
ومـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــــاب وتــمــويــلــه 
وغـــــســـــل األمـــــــــــــــوال، والــــجــــهــــات 

المعنية في هذا الشأن.
بــــعــــدهــــا رحــــــــب الـــمـــجـــلـــس 
ــة  ــحـ بــــاعــــتــــمــــاد مـــنـــظـــمـــة الـــصـ

العالمية »المنامة مدينة صحية 
التقدير  يعكس  والـــذي   ،»2021
ــبــــرامــــج  الـــــدولـــــي لـــلـــخـــطـــط والــ
المبذولة  الحكومية  والــجــهــود 
والتنمية  الصحة  مــجــاالت  فــي 
المجلس  مـــؤكـــدًا  االجــتــمــاعــيــة، 
التي  والبرامج  الجهود  مواصلة 
تهدف إلى توسيع دائرة األماكن 

المعززة للصحة بالمملكة.
ــم هـــنـــأ مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــ ثـ
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
رئيسًا وحكومًة وشعبًا  الشقيقة 
ــتــــخــــاب اإلمـــــــــارات  بـــمـــنـــاســـبـــة انــ
دائم بمجلس األمن  عضًوا غير 
المتحدة  لألمم  التابع  الــدولــي 
والــذي   ،2023-2022 من  للفترة 
الدولي  المجتمع  يعكس تقدير 
إلســهــامــاتــهــا فـــي تــعــزيــز األمـــن 

واالستقرار العالمي.
في  المجلس  نــظــر  بــعــدهــا   
الـــمـــوضـــوعـــات الــــمــــدرجــــة عــلــى 

جدول أعماله وقرر ما يلي:
عـــلـــى  ــة  ــ ــقــ ــ ــوافــ ــ ــمــ ــ الــ أواًل- 

المذكرات التالية:
لـــلـــتـــوجـــيـــهـــات  ــيــــذًا  ــنــــفــ تــ  .1
الملكية السامية بإطالق حزمة 
مع  للتعامل  واقتصادية  مالية 
انعكاسات جائحة كورونا حفاظًا 
على جهود التنمية المستدامة، 
ومتابعة وتكليف صاحب السمو 
ــيـــس  ــد رئـ ــهــ ــعــ الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الــ
مجلس الوزراء للجهات المعنية 
بــمــتــابــعــة تــنــفــيــذ الــتــوجــيــهــات 
الملكية السامية بوضع الحلول 
الـــمـــنـــاســـبـــة لــــدعــــم الـــقـــطـــاعـــات 
المتأثرة من تداعيات الجائحة، 
ــدد مــن  ــ ــ فــــقــــد تــــقــــرر تــــمــــديــــد عـ
الحزمة  الــدعــم ضمن  مــبــادرات 
ــة مــــدة 3  ــاديـ ــتـــصـ الــمــالــيــة واالقـ
أشــهــر إضــافــيــة بــــدءًا مــن يونيو 
وهي   2021 أغسطس  إلــى   2021

كالتالي:
ــع رواتـــــــب  ــ ــدفـ ــ ــل بـ ــفــ ــكــ ــتــ  -الــ
في  المؤمن عليهم  البحرينيين 
شركات القطاع الخاص العاملة 
فـــي الــقــطــاعــات الــمــتــضــررة من 
ــنــــدوق الـــتـــأمـــيـــن ضــد  ــــالل صــ خـ
بنسبة  أشـــهـــر   3 مــــدة  الــتــعــطــل 
و%50  األول  ــهـــر  ــلـــشـ لـ  %100

للشهرين الثاني والثالث.
 -إعفاء الشركات المتضررة 
نتيجة تداعيات جائحة فيروس 
البلدية  الرسوم  دفع  من  كورونا 

مدة 3 أشهر.
 -إعفاء المنشآت والمرافق 

ــة مــــــن دفــــــــع رســــــوم  ــيــ ــاحــ ــيــ ــســ الــ
السياحة مدة 3 أشهر.

 -تــمــديــد بــرنــامــج صــنــدوق 
استمرارية  لدعم  تمكين  العمل 
ــال لــلــشــركــات الــمــتــضــررة  األعـــمـ
نتيجة تداعيات جائحة فيروس 

كورونا مدة 3 أشهر.
ــريـــن  ــأجـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ ــاء  ــ ــ ــفـ ــ ــ  -إعـ
ــة لــلــحــكــومــة  ــعـ ــابـ ــتـ لــــألمــــالك الـ
ــة مــن  ــيــ ــومــ ــكــ والــــــشــــــركــــــات الــــحــ
اإليجارات الشهرية مدة 3 أشهر.

 -إعفاء الشركات المتضررة 
نتيجة تداعيات جائحة فيروس 
ــا مـــن دفـــع رســــوم تجديد  كـــورونـ

السجل التجاري لعام 2021.
بــاب الطلبات  إعــادة فتح   - 
التركيز  مــع  السيولة  لــصــنــدوق 
ــرة  ــيــ ــغــ ــصــ عـــــلـــــى الـــــــشـــــــركـــــــات الــ

والمتوسطة.
وذلــــــك بـــعـــد االطـــــــالع عــلــى 
للشؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة 
والــتــوازن  واالقــتــصــاديــة  المالية 

المالي بهذا الشأن.
الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   .2
لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة والــبــنــيــة 
الموحد  الدليل  بشأن  التحتية 
إلدارة المواد الكيميائية الخطرة 
ــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والـــــذي  فــ
ــاده بـــحـــســـب الـــنـــظـــام  ــمــ ــتــ تــــم اعــ
التعاون  مجلس  بــدول  الموحد 
إلى  يهدف  والـــذي  الــشــأن،  لهذا 
مع  السليم  التعامل  من  التأكد 
ذات  الخطرة  الكيميائية  المواد 

الـــخـــواص الــتــفــاعــلــيــة وتــوحــيــد 
إجـــــــراءات نــقــلــهــا بــيــن الــــــوزارات 

والجهات الحكومية الرقابية.
الــداخــلــيــة  ــر  ــ وزيـ 3. مـــذكـــرة 
تبادل  مجال  في  التعاون  بشأن 
المتعلقة  الــمــالــيــة  الــمــعــلــومــات 
ــغــــســــل األمــــــــــــــوال والـــــجـــــرائـــــم  بــ
وتمويل  بــه  المرتبطة  األصلية 
الــتــحــريــات  إدارة  بــيــن  اإلرهــــــاب 
ــيــــة بـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــالــ الــــمــ
والتي  األفغانستانية،  والــوحــدة 
تهدف إلى جمع وإعداد وتحليل 
المتعلقة  الــمــعــلــومــات  ــادل  ــبـ وتـ

بهذا الجانب.
ــر الــخــارجــيــة  4. مـــذكـــرة وزيــ
بشأن طلب الموافقة على مذكرة 
حــكــومــة مملكة  بــيــن  الــتــفــاهــم 
الــبــحــريــن وحـــكـــومـــة جــمــهــوريــة 
سيشل بشأن االعتراف المتبادل 
بشهادات التطعيم والتعافي من 
فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-2019(، 
والــــــتــــــي تـــــهـــــدف إلــــــــى تــســهــيــل 
إجـــــــــــراءات تـــنـــقـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن 
والــمــقــيــمــيــن بــيــن الــبــلــديــن بما 
يضمن صحة وسالمة الجميع.

الــمــالــيــة  وزيـــــــر  مــــذكــــرة   .5
ــأن  ــشـ ــي بـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ـــاد الـ ــصـــ ــتــــ واالقــــ
ــام ربــــــط أنــظــمــة  ــظــ اتـــفـــاقـــيـــة نــ
مجلس  دول  بــيــن  الــمــدفــوعــات 
العربية،  الخليج  لــدول  التعاون 
والــتــي جـــاءت اســتــنــادًا إلــى قــرار 
ــه  ــ الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى فــــي دورتــ
الـــحـــاديـــة واألربــــعــــيــــن، وتـــهـــدف 

إلــــى ضــمــان الــتــحــويــل الــســريــع 
والــمــوحــد واآلمــــن لــلــمــدفــوعــات 
المالية وتعزيز التجارة الثنائية 

بين دول المجلس.
الــمــالــيــة  وزيـــــــر  مــــذكــــرة   .6
ــأن  ــشـ ــي بـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ـــاد الـ ــصـــ ــتــــ واالقــــ
مــشــاركــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
مـــبـــادرة صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
اإلنمائية  الــمــســاعــدات  بتقديم 
والتي  الـــســـودان،  جمهورية  إلــى 
تستهدف الحد من الفقر ودعم 
الـــنـــمـــو الـــمـــســـتـــدام ومــعــالــجــات 

تحديات التنمية بالسودان.
الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   .7
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
 10 عــلــى  الــحــكــومــة  ردود  بــشــأن 
ــتـــراحـــات بــرغــبــة مــقــدمــة من  اقـ

مجلس النواب.
المجلس  استعرض  بعدها 

الموضوع التالي:
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ مـــــذكـــــرة وزيــــــــر الـ
بـــشـــأن تــنــفــيــذ قــــــــراري مــجــلــس 
الــــــوزراء بــإنــشــاء ســجــل مــركــزي 
ــــدات واالتـــــفـــــاقـــــيـــــات  ــاهـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
بين  السارية  التفاهم  ومذكرات 
الدول  وجميع  البحرين  مملكة 
والمنظمات الدولية واإلقليمية، 
الـــوزارات  ــوزراء  الــ وكــلــف مجلس 
والـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــتــحــديــث 
بتنفيذ  الـــخـــاصـــة  مــعــلــومــاتــهــا 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم في 

السجل المركزي لالتفاقيات.

خالل جل�سة مجل�س الوزراء برئا�سة �سمو ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء

تنفيذا للتوجيهات الملكية.. تمديد مبادرات حزمة الدعم المالية واالقت�صادية مدة 3 �أ�شهر

مجل�س الوزراء ي�سيد بالتقدير الملكي ال�سامي للجهود الوطنية للت�سدي لفيرو�س كورونا 

الت�ص�ديد على اأهمية االلتزام باالإجراءات االحترازية واالإقبال على التطعيم والجرعات المن�ص�طة 

الترحيب باعتماد منظمة ال�صحة العالمية »المنامة مدينة �صحية 2021«

ول�ي الع��هد رئي��س م�ج��ل�س الوزراء 

البي�د  ويائي�ر  بيني�ت  نفتال�ي  يهن�ئ 

بمنا�صبة ت�صكيل الحكومة االإ�صرائيلية 
بــعــث صــاحــب الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى نفتالي 
اإلسرائيلية،  الحكومة  تشكيل  بمناسبة  البيد  ويائير  بينيت، 
بالتوفيق  المشكلة  للحكومة  تمنياته  خالص  عــن  فيها  أعــرب 
والــســالم  واالســتــقــرار  التنمية  ركــائــز  مــن  يــعــزز  بما  فــي مهامها 

بالمنطقة والعالم. 



ــن  ــريـ ــحـ ــبـ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــت شـ ــنــ ــلــ أعــ
ــاري )إدامـــــــة(،  ــقـ ــعـ لــاســتــثــمــار الـ
لشركة ممتلكات  العقاري  الــذراع 
ــة، دعـــمـــهـــا  ــضــ ــابــ ــقــ ــبــــحــــريــــن الــ الــ
لــلــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الـــبـــاد الــمــفــدى بـــإطـــاق حــزمــة 
مع  للتعامل  واقــتــصــاديــة  مــالــيــة 
انعكاسات جائحة كورونا، ومتابعة 
الملكي  السمو  صاحب  وتكليف 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
تنفيذ  بمتابعة  المعنية  للجهات 
الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
لدعم  المناسبة  الحلول  بــوضــع 
القطاعات المتأثرة من تداعيات 

الجائحة.
وأكــــــــدت الـــشـــركـــة الـــتـــزامـــهـــا 
بتمديد  الــوزراء  مجلس  بقرارات 
عـــدد مــن مـــبـــادرات الــدعــم ضمن 
الــحــزمــة الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
بــــــدًءا  ــيــــة  ــافــ ــر إضــ ــهــ ــدة 3 أشــ ــمــ لــ
أغسطس  إلـــى   2021 يــونــيــو  مـــن 
لقرار  الــفــوري  والتطبيق   ،2021
ــاء  ــفــ ــإعــ ــد الـــــــخـــــــاص بــ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
التابعة  لــأمــاك  المستأجرين 
الحكومية  والــشــركــات  للحكومة 
فـــي الـــقـــطـــاعـــات الـــمـــتـــضـــررة من 
اإليجارات الشهرية لمدة 3 أشهر.

ــالـــد  ــن خـ ــمــ ــه، ثــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ  مــ
إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  الــرمــيــحــي 
إدامــــــــــة، الـــتـــوجـــيـــهـــات الــمــلــكــيــة 
ــــب فـــي  ــــصـ ــة والـــــــتـــــــي تـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ الـ
مصلحة الجميع لتحقيق األمن 
ــتــــصــــادي لــلــوطــن  الــصــحــي واالقــ
والــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســامــة 
مؤكدا  والمقيمين،  المواطنين 
للجهود  ودعمها  الشركة  الــتــزام 
ــيـــة لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  ــنـ الـــوطـ
كـــورونـــا بــقــيــادة صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــــــــوزراء. وأكـــــد أمـــيـــن الــعــريــض 
إدامة  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
ــل الــــشــــركــــة مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا  ــمـ تـــحـ
لمواجهة  والمجتمعية  الوطنية 
الــتــحــديــات لــلــحــد مـــن تــأثــيــرات 

الـــــجـــــائـــــحـــــة عـــــلـــــى االقـــــتـــــصـــــاد 
الـــوطـــنـــي، وســيــتــم تــطــبــيــق آلــيــة 
التأجيل الفوري على الممتلكات 
الــتــابــعــة لــلــشــركــة بــحــســب قـــرار 
ــا ســيــســاهــم  مــجــلــس الــــــــــوزراء مــ
االقــتــصــاديــة  اآلثــــار  فــي تخفيف 
ــات الــــجــــائــــحــــة وضــــمــــان  ــعــ ــبــ ــتــ لــ
القطاعات  واستدامة  استمرارية 
المتضررة في ظل هذه الظروف 
أن  بالذكر  الجدير  االستثنائية. 
العقاري  الــذراع  إدامــة هي  شركة 
ــكـــات الـــبـــحـــريـــن  ــلـ ــتـ ــمـ لــــشــــركــــة مـ
الــقــابــضــة حــيــث تـــديـــر وتــمــتــلــك 
محفظة عقارية متنوعة تتضمن 
عــــدة مــشــاريــع عــقــاريــة فـــي عــدد 
مـــن الــقــطــاعــات مــثــل الــســيــاحــة 

والترفيه.

اإلعــام  وزيــر  الرميحي  بــن محمد  أشــاد علي 
ــعـــوديـــة بــاقــتــصــار  ــرار الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــسـ ــقــ بــ
المملكة  مواطني  على  الــعــام  لهذا  الحج  فريضة 

والمقيمين. 
النهج اإلنساني الحكيم  إنه قرار يعكس  وقال 
بالمملكة  العهد  الشريفين وولي  الحرمين  لخادم 
الشريعة  مقاصد  تحقيق  فــي  السعودية  العربية 
الحفاظ  مــع  الفريضة  أداء  باستمرار  اإلسامية 

على أمن وسامة الحجاج.
وأكــــــد وزيــــــر اإلعـــــــام فــــي تـــصـــريـــح لــصــحــيــفــة 
البحرين  مملكة  ودعــم  تأييد  السعودية  )عــكــاظ( 
الدائم للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية 
فــي مــا تتخذه مــن قـــرارات وإجــــراءات لضمان أداء 
الطمأنينة  تضمن  آمنة  أجــواء  في  الحج  مناسك 

والـــســـامـــة لــلــحــجــاج فـــي ظـــل مـــا يــشــهــده الــعــالــم 
أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا 
الجديدة، الفًتا  وتحوراتها  )كوفيد-19(  المستجد 
إلى أن المملكة اتخذت القرار الحكيم لضمان أمن 

وسامة حجاج بيت اهلل الحرام.
وتوجه علي بن محمد الرميحي وزير اإلعام 
أجهزتها  وجميع  السعودية  إلى  والتقدير  بالشكر 
المعنية والعاملين في وزارة الحج والعمرة وجميع 
الكوادر األمنية والصحية على اإلجراء االحترازي 
الذي يحفظ أمن وسامة ضيوف الرحمن، مثمًنا 
مــا تــقــدمــه الــمــمــلــكــة مــن خــدمــات جليلة ورعــايــة 
كريمة دائمة للحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين 
الشريفين على كافة األصعدة بما يمكنهم من أداء 
مناسكهم بيسر وسهولة في أجواء آمنة ومطمئنة.
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ــة  ــافـــظـ ــــظ مـــحـ ــافـ ــ ــحـ ــ رفـــــــــع مـ
الــمــحــرق ســلــمــان بـــن عــيــســى بن 
هــنــدي الــمــنــاعــي بــاســمــه وبــاســم 
ــالــــص  أهـــــــالـــــــي الــــمــــحــــافــــظــــة خــ
ــنــــان إلـــى  ــتــ الـــشـــكـــر وعـــظـــيـــم االمــ
صاحب  لحضرة  السامي  المقام 
الــجــالــة عــاهــل الـــبـــاد الــمــفــدى 
تــوجــيــهــات جــالــتــه بتمديد  عــلــى 
المبادرات التي تضمنتها الحزمة 
ــة ومــنــهــا  ــاديــ ــتــــصــ ــيـــة واالقــ ــالـ الـــمـ
ـــب الــبــحــريــنــيــيــن  ـــرواتـ الــتــكــفــل  بـ
ــن عـــلـــيـــهـــم فـــــي الـــقـــطـــاع  ــؤمــ ــمــ الــ

ــر  ــر، األمــ ــهــ ــدة 3 أشــ ــمـ الــــخــــاص لـ
الــــذي يــســاهــم فـــي تــقــلــيــل اآلثــــار 
ــات  ــركــ ــشــ ــى الــ ــلــ ــة عــ ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االقـ
جالته  أن  مــؤكــديــن  الــتــجــاريــة، 
احتياجات  مباشر  بشكل  يتلمس 
ــه لــتــلــبــيــتــهــا  ــوجــ الـــمـــواطـــنـــيـــن ويــ

بشكل متواصل ودائم. 
كما رفع المحافظ الشكر إلى 
الــوطــنــي بقيادة  الــبــحــريــن  فــريــق 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
العهد رئيس مجلس الوزراء على 

جــهــود ســمــوه والـــفـــريـــق الــوطــنــي 
الخدمات  كافة  وتطوير  بتقديم 
الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن وخــاصــة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــتــقــدمــة 
والــمــتــطــورة فـــي ظـــل مـــا يــشــهــده 

العالم من جائحة كورونا. 
ــر الـــمـــحـــافـــظ عــــن شــكــر  ــبـ وعـ
أهـــالـــي الــمــحــافــظــة عــلــى افــتــتــاح 
ــا بــالــمــركــبــات  ــورونـ مــقــر فــحــص كـ
بمنطقة الساية بمدينة البسيتين 
المقر  بهذا  مشيدا  بالمحافظة، 
ــن كـــــــــوادر طــبــيــة  ــ ومــــــا يـــحـــويـــه مـ

وإداريــــــة وطــنــيــة ومـــا يــقــدمــه من 
والمقيمين  للمواطنين  خدمات 

وفق أعلى المستويات. 
وأكد المحافظ أن المحافظة 
تــضــع كـــل إمــكــانــيــاتــهــا وكـــوادرهـــا 
ــيــــل دعــــــــم هــــــــذا الـــمـــقـــر  ــبــ فــــــي ســ
للخدمات  تــواصــا  يعتبر  الــــذي 
المملكة  تقدمها  التي  الصحية 
مشيدا  والمقيمين،  للمواطنين 
بالموقع والجاهزية العالية ودوره 
فـــي عــمــلــيــات الــفــحــص وضــمــان 

انسيابيتها بكل سهولة ويسر.

نوهوا بدور فريق البحرين بقيادة ولي العهد رئي�س الوزراء

محافظ واأهالي المحرق ي�شكرون الملك على حزمة الدعم الجديدة

} محافظ المحرق.

البحرين  وصناعة  تــجــارة  غرفة  رفعت 
ــات الــشــكــر والــتــقــديــر إلـــى حضرة  أســمــى آيـ
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
الـــمـــفـــدى، على  الـــبـــاد  عـــاهـــل  آل خــلــيــفــة 
بإطاق حزمة  السامية  توجيهات جالته  
مــالــيــة واقـــتـــصـــاديـــة جـــديـــدة لــلــتــعــامــل مع 
انعكاسات جائحة كورونا حفاظًا على جهود 
التنمية المستدامة، من خال تمديد عدد 
المالية  الحزمة  الدعم ضمن  مبادرات  من 
واالقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءًا من 
يونيو 2021 إلى أغسطس 2021، مؤكدة أن 
منح  شأنها  من  السامية  التوجيهات  تلك 
الــمــتــضــررة مــن جائحة كــورونــا  الــقــطــاعــات 
االستفادة  درجات  أقصى  الفرصة لتحقيق 
من آليات الدعم لمواصلة العملية التنموية 
شريكًا  الخاص  القطاع  يعد  التي  الشاملة 

أساسيًا فيها.
وأوضحت الغرفة أن التوجيهات الملكية 
الــســامــيــة مــن لـــدن عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى، 
ــة، وفـــي هـــذا  ــقـ ــيـ ــدقـ ــي هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة الـ فــ
الوقت الصعب تنم عن مدى حرص جالته 
والتخفيف  الخاص  القطاع  مساندة  على 
عــنــه، جـــراء الــتــداعــيــات االقــتــصــاديــة التي 
أصحاب  على  كــورونــا  جائحة  أزمــة  افرزتها 

والمتوسطة،  والمنشآت الصغيرة  األعمال 
الموقرة  الحكومة  مع  وقوفها  على  مؤكدة 
االقتصادية  قــراراتــهــا  كافة  فــي  ومساندتها 
في  االقــتــصــادي  االســتــقــرار  على  للحفاظ 
التام لتسخير  اســتــعــدادهــا  مبدية  الــبــاد، 
من  الحد  فــي  للمساهمة  إمكانياتها  كافة 
ــا عــلــى االقــتــصــاد  تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـ

الوطني وآثاره في القطاع الخاص.

كما ثمنت الغرفة، تكليف صاحب السمو 
آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
للجهات  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية 
لدعم  المناسبة  الــحــلــول  بــوضــع  السامية 
القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة، 
مــنــوهــًة بـــأن ســـــــــــمــوه حــريــص كـــل الــحــرص 
القطاع  مساندة  على  الجائحة  بداية  منذ 
ــعـــدالت الــنــمــو  ــه إلــــى مـ ــاص لـــلـــعـــودة بـ ــخـ الـ
المتسارع، وتعزيز دوره كشريك في التنمية 
الشاملة، مؤكدة على سعيها المستمر نحو 
والتنسيق  التعاون  وتعزيز  الجهود  توحيد 
المشترك مع الحكومة الموقرة، في كل ما 
االقتصادي  النمو  وتــيــرة  تسريع  شأنه  مــن 
أجل  من  المستدامة  التنمية  عجلة  ودفــع 

رفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته. 
وأشارت الغرفة، إلى أن تمديد مبادرات 
البحرينيين  رواتـــب  بــدفــع  الحكومة  تكفل 
المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص 
وإعفاء  المتضررة،  القطاعات  في  العاملة 
البلدية  رسوم  دفع  المتضررة من  الشركات 
والمرافق السياحية لمدة 3 أشهر، وتمديد 
ــاء الــمــســتــأجــريــن  ــ ــفـ ــ بـــرنـــامـــج تــمــكــيــن وإعـ
اإليجارات  من  للحكومة  التابعة  لأماك 

وإعــفــائــهــا مــن دفـــع رســـوم تــجــديــد السجل 
بــاب  فــتــح  وإعـــــــادة   ،2021 لـــعـــام  ــاري  ــتـــجـ الـ
ستنعكس  الــســيــولــة،  لـــصـــنـــدوق  الــطــلــبــات 
بــصــورة إيــجــابــيــة واضــحــة عــلــى اســتــمــراريــة 
يزيد من جاهزية  بما  المنشآت  تلك  عمل 
االقــتــصــاد الــوطــنــي ويــجــعــلــه أكــثــر صــابــة 
ومرونة، فضًا عن دورها في التخفيف من 
على  الراهنة  االقتصادية  التداعيات  وطــأة 
القطاع  في  العاملة  القطاعات  من  الكثير 

الخاص.
جائحة  تداعيات  أن  الغرفة  وأوضحت 
أن  عــن  االقتصادية كشفت  كــورونــا  فــيــروس 
الــوقــت قــد حـــان لــكــي نــأخــذ بــزمــام األمـــور 
نحو إعادة تشكيل االقتصاد وفقًا لمعطيات 
األزمـــة الــراهــنــة، مــن خــال صياغة خطط 
اقتصادية شاملة، ومحورية هدفها مجابهة 
األزمـــــــات والــــكــــوارث ومـــواجـــهـــة الــصــدمــات 
إلى  الــغــرفــة  داعــيــًة  العالمية،  االقــتــصــاديــة 
ضرورة العمل على رسم سياسات اقتصادية 
بعد  ما  عالم  ورؤى  أفكار  تحمل  مستدامة 
االستقرار  تحقيق  أجل  من  كورونا  جائحة 
الــتــنــمــوي عــلــى مــخــتــلــف مــنــاحــي الــحــيــاة 
االقتصادية واالجتماعية بمملكة البحرين.

ال���غ���رف���ة: ت���وج���ي���ه���ات ال���م���ل���ك ب����اإط����اق ح���زم���ة م���ال���ي���ة ج����دي����دة ت��م��ن��ح 

ال��ق��ط��اع ال��خ��ا���ص ال��ف��ر���ش��ة ل��م��وا���ش��ل��ة ال��ن��م��و ف���ي ظ���ل ت���داع���ي���ات ك��ورون��ا 

الدع�وة اإل�ى اإع�ادة ت�ش�كيل القت�ش�اد و�شياغ�ة خط�ط اقت�شادية �ش�املة لمجابه�ة الأزمات 

عبدالحسين  الشيخ  بــن  علي  السيد  ثمن 
العصفور محافظ المحافظة الشمالية اعتزاز 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
التي  بالجهود  المفدى  الباد  آل خليفة عاهل 
السمو  صاحب  بقيادة  البحرين  فريق  يبذلها 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس الـــــوزراء، مــؤكــدًا تــكــاتــف الجميع 
الوطنية  الجهود  يدعم  بما  الــدؤوب  والتزامهم 
للتصدي  الواحد  الفريق  بــروح  ستستمر  التي 
للفيروس والتقليل من آثاره في المجاالت كافة، 
المرحلة هي  هــذه  فــي  األولــويــة  أن  إلــى  منوهًا 
صحة وسامة الجميع، معربًا عن دعم وإدراك 
للمسؤولية  الشمالية  المحافظة  أهــالــي  كافة 
التي تقع علينا في الحد من معدالت االنتشار، 
والجرعات  التطعيم  اإلقبال على  بما في ذلك 
االلتزام  مع  المحدد،  وقتها  في  منه  المنشطة 
الــتــي حــددهــا  بجميع اإلجــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
الفريق الوطني الطبي، مشيدًا بقرارات مجلس 
ــوزراء بشأن تمديد عــدد مــن مــبــادرات الدعم  الـ
ضــمــن الــحــزمــة الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة وفــقــًا 

للتوجيهات الملكية السامية.
 جاء ذلك خال ترؤس المحافظ لاجتماع 
التشاوري األسبوعي الذي عقد عن بعد بحضور 

الــعــمــيــد خـــالـــد ربــيــعــة ســـنـــان الــــدوســــري نــائــب 
المحافظ وعدد من المسؤولين في المحافظة 

الشمالية.
ــاع اســـتـــعـــرض الــمــحــافــظ  ــمـ ــتـ وخـــــال االجـ
والحضور اإلجراءات والتدابير االحترازية التي 
فيروس  تفشي  مــن  للحد  المحافظة  تتخذها 
األسبوعي  الفحص  منها   ،19  - كوفيد  كــورونــا 
لكافة الموظفين، والترويج لحمات التطعيم، 
في  المواطنين  كــبــار  لتطعيم  حــمــات  وإقــامــة 

مختلف مدن قرى المحافظة. 

محافظ�ة ال�ش�مالية ت�ش�تعر�ص تدابي�ر الح�د م�ن انت�ش�ار كورون�ا 

} محافظ الشمالية.

} �سمير نا�س.

رئ���ي�������ص ال���م���ج���ل�������ص الأع�����ل�����ى ل��ل�����ش��ح��ة ي���د����ش���ن م���رك���زا

اإ����ش���اف���ي���ا ل��ل��ف��ح�����ص م����ن ال���م���رك���ب���ات ب��م��ح��اف��ظ��ة ال��م��ح��رق
قــــام الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
ــنــــي الــطــبــي  ــفــــريــــق الــــوطــ ــيــــس الــ لـــلـــصـــحـــة رئــ
بزيارة  )كوفيد-19(،  كورونا  لفيروس  للتصدي 
ــــس لـــمـــركـــز الـــفـــحـــص اإلضــــافــــي لــلــفــحــص  أمـ
من  بالقرب  المحرق  محافظة  في  بالمركبات 
بمناسبة  الــجــامــعــي،  حــمــد  الــمــلــك  مستشفى 
من  الفحوصات  إلجــراء  مركز  كثالث  تدشينه 
المركبات مع اإلبقاء على المراكز الحالية في 
والمؤتمرات  للمعارض  الدولي  البحرين  مركز 
وذلك  الخيل،  وسباق  للفروسية  راشــد  ونــادي 
بحضور عدد من أعضاء الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا وكبار المسؤولين في 

القطاع الصحي.
وأشاد بالدعم الامحدود لحضرة صاحب 
آل خليفة  بــن عيسى  حــمــد  الــمــلــك  الــجــالــة 
المستمرة  والمتابعة  الــمــفــدى،  الــبــاد  عــاهــل 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  من 
الــعــهــد رئــيــس مجلس  حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي 
الــــــوزراء، لــكــل الــجــهــود الــوطــنــيــة والــتــي تمثل 
ــار عــمــل يــســتــرشــد بـــه فــريــق الــبــحــريــن في  إطــ
ســبــيــل الــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســـامـــة جميع 
من  بعون  يسهم،  بما  والمقيمين  المواطنين 
للقضاء  الوطنية  الجهود  مضاعفة  فــي  اهلل، 
على جائحة فيروس كورونا. وفي هذا الصدد، 
نوه رئيس المجلس األعلى للصحة بما تفضل 

استقباله  الــمــفــدى خـــال  الــمــلــك  بـــه جــالــة 
ــوزراء من  ــ ســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــ
الفريق  بجهود  مــتــجــددة  وثــقــة  سامية  إشـــادة 
الوطني الطبي، مؤكدًا أّن جميع العاملين في 
واالعــتــزاز  بالفخر  يــشــعــرون  الصحي  الــقــطــاع 
بهذه اإلشادة التي تمثل وسام شرف كبيرا، كما 
الجهود  لمضاعفة  وحافزًا  إلهام  مصدر  تمثل 

المخلصة التي تقوم بها الكوادر الصحية، وال 
سيما فــي الــصــفــوف األمــامــيــة. كــمــا أشـــاد في 
الوقت ذاته بما تفضل به صاحب السمو الملكي 
الـــوزراء خــال لقاء  العهد رئيس مجلس  ولــي 
وأعضاء  المسؤولين  كبار  مــن  عــدد  مــع  سموه 
من  سموه  أبـــداه  ومــا  الطبي،  الوطني  الفريق 
ــخ ومــشــاعــر نــبــيــلــة لــجــهــود الــفــريــق  ــ ــم راسـ دعــ

تضمنته  ومـــا  الــظــروف  فــي مختلف  الــوطــنــي 
كل  تقديم  كبير على  كلمات سموه من حرص 
إلى  الهادفة  للجهود  والمساندة  الدعم  أوجــه 
تصريح  وفــي  الجميع.  وسامة  صحة  حماية 
بمناسبة تدشين المركز، أشار رئيس المجلس 
األعلى للصحة إلى أّن مركز الفحص اإلضافي 
االستيعابية  الطاقة  رفــع  إلــى  يهدف  الجديد 
للفحوصات المختبرية لفيروس كورونا وتقليل 
ــات االنــتــظــار بــمــا يــضــمــن تــعــزيــز مــســارات  ــ أوقـ
للفيروس،  التصدي  نحو  المختلفة  التعامل 
الفحوصات  نطاق  لتوسيع  تدشينه  تم  والذي 
قبل  المعتمدة من  والمعايير  لإلرشادات  وفقًا 
الجهود  إطــار  وفــي  العالمية،  الصحة  منظمة 
)كوفيد- كــورونــا  لفيروس  للتصدي  المبذولة 

المركز اإلضــافــي للفحص من  بــأّن  ونــوه   ،)19
الــمــركــبــات تـــم تــجــهــيــزه بــأفــضــل الــمــواصــفــات 
والــمــعــايــيــر الــطــبــيــة، ويــشــتــمــل عــلــى مــســارات 
وأخذ  للمسح  المركبات  الستقبال  مخصصة 
العينات. كما نوه الشيخ محمد بن عبداهلل آل 
المقدمة  المخلصة  الوطنية  بالجهود  خليفة 
من قبل الطواقم الطبية والصحية، وبمستوى 
التعاون والتنسيق المشترك والجهد المبذول 
بين مختلف الجهات المعنية بمملكة البحرين 
االحترازية  اإلجـــراءات  وتطبيق  تنفيذ  بهدف 
والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

} الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل خال تدشين المركز.

} خالد الرميحي. } أمين العريض.

بتمديد ال���وزراء  مجل�ص  ب��ق��رارات  التزامها  توؤكد  اإدام��ة 

والقت�شادية المالية  الحزمة  �شمن  الدعم  مبادرات  من  عدد 
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والتنمية  الــعــمــل  وزيــــر  أشــــاد 
بـــن محمد  االجــتــمــاعــيــة جــمــيــل 
عـــلـــي حــــمــــيــــدان، بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات 
الملكية السامية لحضرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المفدى،  الباد  عاهل  خليفة  آل 
واقتصادية  مالية  حزمة  بإطاق 
جائحة  انــعــكــاســات  مــع  للتعامل 
صاحب  وتكليف  ومتابعة  كورونا، 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، للجهات المعنية 
بـــمـــتـــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــوجـــيـــهـــات 
الحلول  بوضع  السامية  الملكية 
ــات  ــاعـ ــطـ ــقـ الـــمـــنـــاســـبـــة لــــدعــــم الـ
الجائحة،  تداعيات  من  المتأثرة 
وأشار إلى أن وزارة العمل والتنمية 
بالتنسيق  ســتــقــوم  االجــتــمــاعــيــة 
ــة لــلــتــأمــيــن  ــامــ ــعــ ــئـــة الــ ــيـ ــهـ ــع الـ ــ مـ

مجلس  قــرار  لتنفيذ  االجتماعي 
الــــــــوزراء بــالــتــكــفــل بـــدفـــع رواتــــب 
في  عليهم  المؤمن  البحرينيين 
العاملة  الخاص  القطاع  شركات 
بسبب  المتضررة  القطاعات  فــي 
ــائـــحـــة، مــــن خـــــال صـــنـــدوق  الـــجـ
التأمين ضد التعطل مدة 3 أشهر 
و%50  األول  للشهر   %100 بنسبة 
للشهرين الثاني والثالث، اعتبارًا 

من شهر يونيو الجاري.
القرار  ان هذا  وأكــد حميدان 
يـــأتـــي فــــي إطــــــار حـــــرص حــضــرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــاد 
ــفــــدى، والـــحـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة  ــمــ الــ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
السيولة الازمة لمنشآت  لتوفير 

الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لــلــتــعــامــل مع 
والتخفيف  الراهنة  األوضــاع  آثار 
مــــــــــن اآلثـــــــــــــــــــار االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة لــتــبــعــات جــائــحــة 
ــا، والــمــحــافــظــة عــلــى نمو  ــورونــ كــ

الـــخـــاص وتــكــريــس دوره  الــقــطــاع 
الحيوي في دعم عجلة االقتصاد 
الــــوطــــنــــي وتــــعــــزيــــز االســــتــــقــــرار 
العاملين  للمواطنين  الوظيفي 
فــي الــقــطــاع الــخــاص، الفــتــًا إلــى 
أثــــر ذلــــك عــلــى اســـتـــقـــرار وثــبــات 
ــوق الــعــمــل والــمــحــافــظــة على  ســ
انتاجيته  واســتــمــرار  نــمــوه  وتــيــرة 
ــائـــف  ــلـــى وظـ مــــع الـــمـــحـــافـــظـــة عـ
القطاع  منشآت  فــي  المواطنين 

الخاص.
وأشـــار الــوزيــر إلــى أنــه سيتم 
ــع الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــ الـــتـــنـــســـيـــق مـ
لــلــتــأمــيــن االجـــتـــمـــاعـــي لــتــنــفــيــذ 
قـــــرار مــجــلــس الــــــــوزراء بــالــتــكــفــل 
بدفع رواتب البحرينيين المؤمن 
عليهم في شركات القطاع الخاص 
العاملة في القطاعات المتضررة 
بـــســـبـــب الــــجــــائــــحــــة، مـــــن خــــال 

التعطل  ضـــد  الــتــأمــيــن  صـــنـــدوق 
وإيـــــــــداع الـــمـــبـــالـــغ فــــي حــســابــات 
الشركات والمؤسسات بكل ساسة 
تمتلكه  مــا  إلــى  نــظــرًا  وانسيابية 
مملكة البحرين من قاعدة بيانات 
الشركات  تقوم  أن  على  متكاملة، 
والـــــمـــــؤســـــســـــات بــــــســــــداد رواتــــــــب 
الــمــوظــفــيــن فــي الــوقــت الــمــحــدد 
لــلــعــامــلــيــن وفــــق الــعــقــد الــمــبــرم 
ــامـــل،  ــعـ بـــيـــن صـــاحـــب الـــعـــمـــل والـ
مــؤكــدًا ان الــقــطــاع الــخــاص يعد 
شريانًا حيويًا لاقتصاد الوطني، 
معتبرًا ان هذه المبادرات وغيرها 
ــتــــقــــرار الــمــنــشــآت  ــي اســ تــســهــم فــ
ــو انــتــاجــيــتــهــا، وخــــاصــــة فــي  ــمـ ونـ
التي  االستثنائية  الــظــروف  هــذه 
البحرين  ومملكة  العالم  يعيشها 

بسبب هذه الجائحة.

ق�رار  لتنفي�ذ  الجتماع�ي  للتاأمي�ن  العام�ة  الهيئ�ة  م�ع  التن�ش�يق  العم�ل:  وزي�ر 
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} وزير العمل.

ــهــــات  ــيــ ــتــــوجــ ــلــ تـــــنـــــفـــــيـــــًذا لــ
الـــمـــلـــكـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــحــضــرة 
الملك حمد  الــجــالــة  صــاحــب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
بــإطــاق حزمة  المفدى  الــبــاد 
ــة لــلــتــعــامــل  ــاديـ ــتـــصـ مـــالـــيـــة واقـ
كــورونــا،  جائحة  انعكاسات  مــع 
ــمــــو  ــــف صــــــاحــــــب الــــســ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ وتـ
ــر ســـلـــمـــان بــن  ــ ــيـ ــ ــلـــكـــي األمـ الـــمـ
الــعــهــد  حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي 
للجهات  الــوزراء  رئيس مجلس 
الـــمـــعـــنـــيـــة بـــمـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ 
السامية  الملكية  الــتــوجــيــهــات 
ــع الــــحــــلــــول الـــمـــنـــاســـبـــة  ــ ــــوضـ بـ
من  المتأثرة  القطاعات  لدعم 
تــداعــيــات الــجــائــحــة، أكـــد وزيــر 
األشـــــغـــــال وشـــــــــؤون الـــبـــلـــديـــات 
والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط الـــــعـــــمـــــرانـــــي 
الــمــهــنــدس عــصــام بـــن عــبــداهلل 
ــبــــدء بــتــنــفــيــذ  ــه تــــم الــ ــ خـــلـــف أنـ
المتضررة  الشركات  قرار إعفاء 
نتيجة تداعيات فيروس كورونا 
مــن دفـــع الــرســوم الــبــلــديــة مــدة 
المستأجرين  وإعــفــاء  أشــهــر،   3
لــــأمــــاك الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
والـــــشـــــركـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة مــن 
ــدًءا  ــدة 3 أشــهــر بـ اإليـــجـــارات مـ
أغسطس  إلــى   2021 يونيو  مــن 

 .2021
الــــــقــــــرار  هـــــــــذا  إن  وقـــــــــــال 
يــأتــي ضــمــن حــزمــة الــمــبــادرات 
لمواجهة  الجديدة  الحكومية 
انــعــكــاســات االنــتــشــار الــعــالــمــي 
المستوى  كورونا على  لفيروس 

المحلي. 
حــــزمــــة  أن  ــــف  ــلـ ــ خـ وأكـــــــــــد 
المالية  واإلجـــــراءات  الـــقـــرارات 
نحو  على  تجسد  واالقتصادية 
جـــلـــي حـــــرص الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
المستدام  النمو  على  الحفاظ 
ــاص  ــخــ ــاع الــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــيــــن الـ ــكــ وتــــمــ
الــبــحــريــنــي مـــن تـــجـــاوز تــأثــيــر 

تداعيات الجائحة.
إنه بناء  الوزير خلف  وقال 
على قرار مجلس الوزراء بشأن 

ــركــــات الـــمـــتـــضـــررة  إعــــفــــاء الــــشــ
نتيجة تداعيات فيروس كورونا 
مــن دفـــع الــرســوم الــبــلــديــة مــدة 
المستأجرين  وإعــفــاء  أشــهــر   3
لــــأمــــاك الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
والـــــشـــــركـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة مــن 
اإليــــــجــــــارات الـــشـــهـــريـــة مـــــدة 3 
أشــــهــــر، تــــم تـــوجـــيـــه الــمــعــنــيــيــن 
والبلديات  العاصمة  أمانة  في 
التــــخــــاذ اإلجــــــــــــراءات الــــازمــــة 

لذلك. 

نتيج�ة  الم�ت���شررة  ال�ش�ركات  اإعف�اء  الأ�ش�غال:  وزي�ر 

البلدي�ة الر�ش�وم  دف�ع  م�ن  كورون�ا  فيرو��ص  تداعي�ات 



في إطار تكثيف الحمالت التفتيشية للتأكد من تطبيق 
)كوفيد- كورونا  لفيروس  للتصدي  االحترازية  اإلجـــراءات 

زياراتها  الصحة  بـــوزارة  العامة  الصحة  إدارة  واصــلــت   ،)19
التفتيشية لمتابعة التزام المنشآت باالشتراطات الصحية 
والقرارات األخيرة المنصوص عليها، وقد قام مفتشو قسم 
مراقبة األغذية، بزيارة تفتيشية شملت 70 مطعًما ومقهى 
يقدم أطعمة ومشروبات تم خاللها مخالفة 4 منها، حيث 
تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة هذه المطاعم للجهات 

القانونية.
المطاعم  تلك  مخالفة  إلــى  نــظــًرا  أنــه  الــــوزارة  وبينت 
المنصوص عليها في  التنظيمية  لإلجراءات واالشتراطات 
بــشــأن االشــتــراطــات  لــســنــة 2020  رقـــم 51  الــــــوزاري  الـــقـــرار 
الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي الحتواء 
مخالفات  ورصد  )كوفيد-19(،  كورونا  فيروس  انتشار  ومنع 
للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، تم تطبيق القوانين حيال 
المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة إلى أن مأموري الضبط 
الــقــضــائــي قــامــوا بــضــبــط الــمــخــالــفــات واتـــخـــاذ اإلجـــــراءات 

الالزمة.
أمس  يوم  زيــارات مساء  إنه خالل  الصحة  وزارة  وقالت 
ــتـــرازيـــة والـــقـــرارات  تـــم تــكــثــيــف الــتــوعــيــة بــــاإلجــــراءات االحـ
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  عن  الصادرة  والتعليمات 
تطبيق  من  والتأكد  الصلة،  ذات  والجهات  كورونا  لفيروس 
هذه المطاعم لكل اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية.

المحالت  بعض  تنبيه  تم  التفتيشية  الــزيــارات  وخــالل 
ممن لوحظ لديهم قصور في آلية تطبيق بعض اإلجراءات 
والتي هي قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها في الحال من 

قبل أصحاب تلك المحال.
االلــتــزام  مواصلة  إلــى  الجميع  العامة  الصحة  ودعـــت 

عن  الــفــوري  واإلبــــالغ  الــعــالــيــة،  المسؤولية  بـــروح  والتحلي 
هذه  أن  موضحة  رصــدهــا،  يتم  تــجــاوزات  أو  مخالفات  أي 
وللتحقق  العامة  الصحة  لتأمين  تأتي  المهمة  الخطوات 
مــن الــتــزام األفــــراد وأصــحــاب الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي وبقية 
ــراءات  ــ ــاإلجـ ــ بـ الـــعـــامـــة  بــالــصــحــة  الـــعـــالقـــة  الـــمـــحـــالت ذات 

وهو  تطبيقها،  الواجب  الصحية  واالشتراطات  االحترازية 
فيروس  انــتــشــار  مــن  للحد  مــرتــكــًزا مهمًا  يعد  الـــذي  األمـــر 
الميدانية ويتم بذل أقصى  الزيارات  كورونا، حيث تتواصل 
وسالمة  صحة  لضمان  الالزمة  اإلجـــراءات  واتخاذ  الجهود 

الجميع.
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بعد انت�شار الواقعة على ال�شو�شيال ميديا..

حب�س المتهم ب�شرب اآ�شيوي 3 اأ�شهر مع النفاذ
أصـــــــدرت الــمــحــكــمــة الـــصـــغـــرى الــجــنــائــيــة 
بــواقــعــة االعــتــداء  ــى حــكــمــًا عــلــى المتهم  األولــ
عــلــى ســالمــة جــســم اآلســـيـــوي بــالــحــبــس ثالثة 

شهور مع النفاذ.
العامة  النيابة  تلقي  في  الواقعة  وتلخص 
برصد  الــمــخــتــصــة  االمــنــيــة  اإلدارة  مــن  بــالغــًا 
ــل  ــائـ ــعـــض وسـ ــو مـــــتـــــداول فــــي بـ ــديـ ــيـ مـــقـــطـــع فـ
شخص  قيام  فيه  يظهر  االجتماعي  التواصل 

بــاالعــتــداء عــلــى ســالمــة جــســم آســيــوي بسبب 
خالف معه. وقد بادرت النيابة العامة بمباشرة 
عليه،  بالقبض  وأمـــرت  الــواقــعــة،  فــي  التحقيق 
وبــاســتــجــوابــه ومــواجــهــتــه بــالــفــيــديــو الــمــصــور 
فــأمــرت بحبسه  إلــيــه،  هــو منسوب  بما  اعــتــرف 
احتياطيا على ذمة التحقيق بعد ان وجهت اليه 
تهمة االعتداء على سالمة جسم الغير وأمرت 

بإحالته محبوسًا إلى المحكمة المختصة.

�ل���ق���ب�������ض ع���ل���ى ث����اث����ة �آ����س���ي���وي���ي���ن 

روج���������وا ال�������ش���ب���و وال����م����اري����ج����وان����ا
إدارة  شـــــــرطـــــــة  ألـــــــقـــــــت 
ــاإلدارة  بـ الــمــخــدرات  مكافحة 
الـــعـــامـــة لــلــمــبــاحــث واألدلــــــة 
ثالثة  على  القبض  الجنائية 
ــراوح أعــمــارهــم  ــتــ أشـــخـــاص تــ
يحملون  عامًا(  و32   31( بين 
جــنــســيــة آســـيـــويـــة لــقــيــامــهــم 
ــادتــــي الــشــبــو  ــمــ ــتــــرويــــج لــ ــالــ بــ

والماريجوانا المخدرة.
أنه بعد  اإلدارة  وأوضحت 
الشأن،  بهذا  معلومات  تلقي 
البحث  تمت مباشرة عمليات 
المعلومات  وجمع  والتحري 
التي أسفرت عن تحديد هوية 
عليهم،  والقبض  المذكورين 
وبــحــوزتــهــم قــطــع مـــن مــادتــي 

الشبو والماريجوانا المخدرة. 
الــــعــــامــــة  اإلدارة  وأكــــــــــــــدت 
الجنائية  واألدلــــة  للمباحث 
المضبوطات  تــحــريــز  تــم  أنـــه 
ــاذ  ــفـــظ عــلــيــهــا واتــــخــ ــحـ ــتـ والـ
الالزمة  القانونية  اإلجــراءات 
إلى  القضية  إلحــالــة  تمهيدًا 

النيابة العامة.

التمييز حكما  أقرت محكمة 
بــالــســجــن 15 ســنــة عــلــى مــدانــيــن 
ــة تــفــجــيــر  ــعــ ــتــــراك فــــي واقــ بــــاالشــ
إرهـــابـــي أدى إلـــى اســتــشــهــاد أحــد 
ــتــــل شــخــص  أفــــــــراد الــــشــــرطــــة وقــ
وذلـــك   ،2014 غــضــون  فـــي  مــدنــي 
على  6 سنوات  من  يقرب  ما  بعد 
ــي مــــــرت بــكــل  ــتــ مــحــاكــمــتــهــمــا الــ
أن  إذ ســبــق  الـــتـــقـــاضـــي،  مـــراحـــل 
على   2015 ــام  عــ فـــي  حــكــم  صــــدر 
المدانين بالسجن المؤبد وأيدته 
محكمة االستئناف في 2018، إال 
أن محكمة التمييز العام الماضي 
ــادة  ــإعـ نــقــضــت الـــحـــكـــم وأمـــــــرت بـ
درجــة  أول  محكمة  إلــى  القضية 
بالنسبة  من جديد  فيها  للفصل 
لــهــا خلو  تــبــيــن  أن  بــعــد  إلــيــهــمــا 
إعــالن  يفيد  مــمــا  الــدعــوى  أوراق 
المحاكمة  وأعـــيـــدت  الــمــتــهــمــيــن، 
درجــة  أول  محكمة  أمـــام  مــجــددا 
المحكمة  وقــضــت  مــغــايــرة  بهيئة 
في أكتوبر العام الماضي بمعاقبة 
سنة,   15 بــالــســجــن  الــمــتــهــمــيــن 
االستئناف  محكمة  أيـــدت  حــيــث 
الــحــكــم فـــي ديــســمــبــر مـــن الــعــام 
ــر الـــحـــكـــم مــن  ــ ــى أن أقـ ــ نــفــســه إلـ
أمـــس ليصبح  الــتــمــيــيــز  مــحــكــمــة 

حكما نهائيا وباتا.
إلى  الواقعة  تفاصيل  وتــعــود 
أشـــخـــاص  ــيــــام  قــ عــــن  بـــــالغ  ورود 
 2014/12/08 بــتــاريــخ  مجهولين 
بــالــقــرب من  ــزرع جــســم متفجر  بـ
الــمــعــســكــر الــتــابــع لـــقـــوات األمـــن 
ــنـــطـــقـــة دمـــســـتـــان  ــة بـــمـ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
واســـــتـــــدراج أفــــــراد الـــشـــرطـــة إلــى 

مــــــكــــــان زراعــــــــــــــة ذلـــــــــك الـــجـــســـم 
وتفجيره  شــغــب  أعــمــال  بـــإحـــداث 
بـــهـــم ومـــهـــاجـــمـــتـــهـــم بـــزجـــاجـــات 
الــمــولــوتــوف، مــا أدى إلـــى إصــابــة 
أحد أفراد الشرطة بإصابات أودت 
وكذلك  التفجير،  نتيجة  بحياته 
الــبــالغ الــــوارد عــن انــفــجــار جسم 
غــريــب بــالــقــرب مـــن مــســجــد زيــن 
أدى  كـــرزكـــان  بمنطقة  الــعــابــديــن 
إلـــى إصـــابـــة رجـــل بــحــريــنــي كبير 
بالسن بإصابات بليغة ُتوفي على 
أثرها، كما ُأصيب شخص آسيوي، 
وتـــــــم نـــقـــلـــه إلـــــــى الـــمـــســـتـــشـــفـــى، 
تــم عمل  الــوقــائــع  أثــر تلك  وعلى 
الــتــحــريــات وجـــمـــع الــمــعــلــومــات، 
أنفسهم  هم  المتهمين  أن  وتبين 

من ارتكبوا الواقعتين.
كما تبين من خالل التحريات 
أنهم قاموا بتشكيل خلية إرهابية 
تخصصت في تصنيع المتفجرات 
المحلية الصنع الستهداف رجال 
التحريات  خـــالل  ومـــن  الــشــرطــة، 
الــمــتــهــمــيــن  أن  ـــن  ــيَّ ــبـ تـ الــــجــــديــــة 
شــــــاركــــــوا فـــــي تـــأســـيـــســـهـــا، وكـــــان 
الخلية  تلك  تشكيل  من  هدفهم 
األمن  رجــال  استهداف  اإلرهابية 
ــداث أكــبــر قــدر من  بــاألســاس وإحــ
بهدف  وبمركباتهم  بهم  الخسائر 
وكذلك  فيهم،  والفزع  الرعب  بثِّ 
بـــــث الـــــرعـــــب بــــيــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن 
في  الفوضى  وإشاعة  والمقيمين 
يقوم  المتهمين  أحد  وأن  البالد، 
بــاســتــغــالل الــمــنــاســبــات الــديــنــيــة 
نشاطهم  لدعم  التبرعات  لجمع 
اإلرهابي، كما دلت التحريات على 

من  العديد  بتجنيد  قــامــوا  أنــهــم 
االشـــخـــاص لــالنــضــمــام إلـــى تلك 
الــخــلــيــة اإلرهـــابـــيـــة ومــعــاونــتــهــم 
مع  اإلرهــابــي  نشاطهم  لتحقيق 

علمهم بذلك.
أن  على  التحريات  دلــت  وقــد 
ــن مـــن ضمن  ــريــ الــمــتــهــمــيــن وآخــ
األشـــخـــاص الـــذيـــن انــضــمــوا إلــى 
ــي حيث  ــابــ ــك الــتــشــكــيــل اإلرهــ ذلــ
سكنة  مــن  المتهمين  معظم  إنَّ 
ــان، ومـــــن خـــالل  ــتــ مــنــطــقــة دمــــســ
تــكــثــيــف الــتــحــريــات عـــن الــوقــائــع 
دمستان  بمنطقة  حصلت  الــتــي 
الــمــتــهــمــيــن  أن  ـــن  ــبـــيَّ تـ وكـــــرزكـــــان 
ــفــــاق فـــيـــمـــا بــيــنــهــم  ــاالتــ ــوا بــ ــ ــامـ ــ قـ
ــراد  أفـ قــتــل  لعملية  والــتــخــطــيــط 
الشرطة بمنطقة دمستان، إذ قام 
محلية  قـــواذف  بصناعة  متهمان 
الــصــنــع يــتــم تــفــجــيــرهــا عـــن ُبــعــد 
وكانت  نقالة،  هــواتــف  باستخدام 

القاذف  ذلــك  زراعـــة  خطتهم هــي 
ــن مــعــســكــر الــشــرطــة  ــرب مــ ــقـ ــالـ بـ
واالســتــعــانــة بــالــمــتــهــمــيــن الــذيــن 
ــاق معهم  ــفـ ــاالتـ بـ تــجــنــيــدهــم  تـــم 
بالمنطقة  شغب  أعمال  إلحــداث 
ــر الـــشـــرطـــة  ــكـ ــعـــسـ ــة مـ ــمــ ــاجــ ــهــ ومــ
ــان بـــزجـــاجـــات  ــتــ بــمــنــطــقــة دمــــســ
بإعدادها  قاموا  التي  المولوتوف 
تــقــوم مــجــمــوعــة من  إذ  مــســبــًقــا، 
الــمــتــجــمــهــريــن بــمــهــاجــمــة بـــرج 
الـــمـــراقـــبـــة بــالــمــعــســكــر بــواســطــة 
الـــمـــولـــوتـــوف وتـــقـــوم الــمــجــمــوعــة 
األخرى باستكمال مهاجمة أفراد 
مكان  إلــى  الستدراجهم  الشرطة 
المجموعة  وتقوم  الــقــاذف  زراعــة 
الثالثة بمراقبة الطريق ومعاونة 
ــلــــى مـــهـــاجـــمـــة  ــات عــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ الــ
القاذف  تفجير  يتم  ثم  الشرطة 

عند اقتراب أفراد الشرطة منه.
ــل قـــــامـــــوا بــتــنــفــيــذ  ــعــ ــفــ ــالــ وبــ

ــذلـــك  مـــخـــطـــطـــهـــم اإلرهـــــــابـــــــي بـ
الــشــكــل مــا أدى إلـــى إصــابــة أحــد 
بليغة  بــإصــابــات  الــشــرطــة  ــراد  ــ أفـ
ــقـــاذف الــــذي قــام  عــنــد تــفــجــيــر الـ
المتهم األول بزراعته بالقرب من 
كما  وفــاتــه،  إلـــى  وأدت  المعسكر، 
انهم كانوا يخططون أيًضا لزراعة 
تم  كـــرزكـــان  بمنطقة  آخـــر  ــاذف  قــ
صناعته مسبًقا من قبل متهمين 
األول  باألسلوب  الخطة  كانت  إذ 
الشرطة  ــال  رجـ بــاســتــدراج  نفسه 
بمهاجمتهم  الـــقـــاذف  مــكــان  إلـــى 
وبالفعل  الــمــولــوتــوف،  بــزجــاجــات 
ــم زراعـــــــــــة ذلـــــــك الــــــقــــــاذف مــن  ــ تــ
بــالــقــرب من  األول  الــمــتــهــم  قــبــل 
بمنطقة  الــعــابــديــن  زيـــن  مسجد 
بعد  المفترض  من  وكان  كرزكان، 
أن  االولــى  العملية  من  انتهائهم 
أنه  إال  الثانية،  بالعملية  يقوموا 
ووفــاة  األول  الــقــاذف  تفجير  بعد 
تـــم تطويق  ــراد الــشــرطــة  ــ أفـ أحـــد 
ــوات األمـــن  الــمــنــطــقــة مـــن قــبــل قــ
بــتــأخــيــر تنفيذ  الــمــتــهــمــون  ــام  وقــ
الــعــمــلــيــة الــثــانــيــة، ولــكــن لــم يتم 
ــاذف الـــمـــتـــفـــجـــر مــن  ــ ــقــ ــ إزالـــــــــة الــ

منطقة كرزكان.
ــاح الــــيــــوم الـــتـــالـــي  ــبــ ــي صــ ــ وفــ
ورود  نتيجة  القاذف  ذلك  انفجر 
رســالــة مــن شــركــة االتـــصـــال على 
أدى  وقـــد  عــلــيــه،  المثبت  الــهــاتــف 
ذلـــك االنــفــجــار إلـــى مــقــتــل أحــد 
االشخاص المدنيين بعد إصابته 
بــإصــابــات بــلــيــغــة، كــمــا تــم إصــابــة 
شــخــص آســـيـــوي وتــــم نــقــلــه إلــى 

المستشفى إلسعافه.

بعد ما يقرب من 6 �شنوات و6 مراحل من التقا�شي..

م��د�ن��ي��ن  ع��ل��ى  ���س��ن��ة   15 ب��ال�����س��ج��ن  ح��ك��م��ا  ت��ق��ر  �ل��ت��م��ي��ي��ز 

وم��و�ط��ن ���س��رط��ي  ����س��ت�����س��ه��اد  �إل����ى  �أدى  ت��ف��ج��ي��ر  ف���ي  ���س��ارك��ا 

التمييز حكما نهائيا بالسجن 5 سنوات  أقرت محكمة 
على خبير هندسي، بعد إدانته بطلبه رشوة إخالال بأعمال 
التي كانت  إعــداد تقرير في إحدى القضايا  وظيفته خالل 
تنظرها محكمة، إذ بدأت الواقعة ببالغ إلى إدارة المباحث 
الجنائية من طبيب بحريني يفيد بأن المتهم خبير منتدب 
دينار  آالف   7 رشـــوة  وطــلــب  إلــيــه  دعـــوى قضائية حضر  فــي 
وجه  على  به  المدنية  المحكمة  كلفته  تقرير  إعــداد  نظير 
االستعجال، وكشفت التحريات أن المتهم يستغل وظيفته 
بها،  ينتدب  التي  الدعاوى  أطــراف  مالية من  مبالغ  بطلبه 
وسبق له اتهامه في جريمة رشوة مشابهة كونه معتادا على 

ذلك السلوك.
وقال الطبيب في بالغه إنه فوجئ بطلب المتهم الذي 
برر طلبه بأنه أعد التقرير على وجه السرعة كما أنه بذل 
فيه جهدا كبيرا وحاول الطبيب إثناء المتهم عن طلبه إال 
ال  المحكمة  أن  معلال  المبلغ  طلب  على  أصــر  المتهم  أن 
تقدر أتعابه وجهده في إعداد التقارير، وخاف الطبيب من 

أن يكلفه رفض طلب الخبير إلحاق الضرر به في الدعوى 
عدة  المتهم  مــن  فطلب  الــمــقــاوالت،  شركة  ضــد  المرفوعة 
أيام للتفكير في األمر وإعداد المبلغ المطلوب كونه كبيرا 
وطلب  بــالغــا،  ليقدم  الجنائية  المباحث  إدارة  إلــى  وتــوجــه 
ويتظاهر  طلبه  فــي  المتهم  يــســايــر  أن  الــتــحــريــات  مــجــري 

بالموافقة.
المكالمات  لمراقبة  النيابة  إذن  استصدار  تم  وبالفعل 
وطلب  بالمتهم  الطبيب  واتــصــل  الطرفين  بين  الهاتفية 
منه اللقاء في عيادة الطبيب وقبل اللقاء توجهت الجهات 
المراقبة  كاميرات  تركيب  وتم  الطبيب  عيادة  إلى  المعنية 
المبلغ  تــصــويــر  ــم  وتـ ــورة  والـــصـ بــالــصــوت  الــلــقــاء  لتسجيل 
الطرفان  التقى  الواقعة  يوم  وفي  الرشوة،  موضوع  النقدي 
آالف   6 إلــى  المبلغ  تخفيض  المتهم  مــن  الطبيب  وطلب 
باقي  يتسلم  أن  على  آالف   3 المتهم  وتسلم  واتفقا  ديــنــار 
خروجه  وأثناء  المحكمة،  إلى  التقرير  تسليم  بعد  المبلغ 

من العيادة تم ضبطه متلبسا بحوزته األموال المصورة.

وأن  »الشيطان شاطر«  بالواقعة قائال:  المتهم  واعترف 
سمعته وأمانته معروفة للجميع إال أنه في الفترة األخيرة 
احتاج إلى األموال فقرر التوجه إلى طبيب وطلب منه رشوة 
كونه رافعا دعوى ضد شركة مقاوالت وطلب األموال نظير 
أنه  إال  الطبيب،  السرعة ولصالح  التقرير على وجه  إعــداد 
بعد االتفاق تسلم نصف المبلغ وخرج من العيادة وفوجئ 
بــرجــال الــمــبــاحــث الــجــنــائــيــة خـــارج الــعــيــادة وقــبــضــوا عليه 

متلبسا وبحوزته المبلغ.
وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في 22 أغسطس 2020 
بدائرة أمن مملكة البحرين بصفته موظفا عموميا مفوضا 
مــن إحــــدى الــســلــطــات لــلــقــيــام بــعــمــل خــبــيــر هــنــدســي طلب 
لها  المنتدب  أعمال وظيفته  لنفسه عطية ألداء عمل من 
 7 بلغت  نقدية  مبالغ  الــدعــوى  فــي  المدعي  مــن  بــأن طلب 
آالف دينار مقابل ما يبذله من جهد في إعداد تقرير الخبرة 
في  المقررة  للقواعد  بالمخالفة  وذلــك  إلعـــداده  المنتدب 

هذا الشأن على النحو المبين باألوراق.

حك���م نهائ���ي بال�ش���جن 5 �س���نو�ت عل���ى �لخبي���ر �لمرت�س���ي

جلسة  الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  حــجــزت 
عاملة  على  تعرف  آسيوي  على  للحكم  يونيو   29
أخذ  أن  وبعد  أشهر   5 بحبه  يوهمها  وظــل  منزل 
مــبــتــغــاه مــنــهــا أعـــد لــهــا كــمــيــنــا وبــاعــهــا لصديقه 
عملها  بهدف  دينارا   650 بـمبلغ  الجنس  سمسار 
الــرفــض عدة  أنــهــا صممت على  الــدعــارة، إال  فــي 
تــتــواصــل مــع ســفــارة بلدها  أيـــام واســتــطــاعــت أن 
التي تواصلت مع الجهات المعنية وتم تخليصها 

والقبض على المتهمين.
الواقعة ببالغ مــن ســفــارة دولــة  بــدايــة  وكــانــت 
آسيوية يفيد باحتجاز فتاة في أحد المنازل ويتم 
الــدعــارة،  ممارسة  على  إجبارها  بهدف  تهديدها 
وبالفعل توجهت قوة أمنية إلى موقع البالغ وتم 
تخليص الضحية والقبض على أحد المتهمين.

وقـــالـــت الــمــجــنــي عــلــيــهــا إنـــهـــا حـــضـــرت إلــى 
البحرين منذ أكثر من سنة بهدف العمل كعاملة 
منزل واستمرت في منزل كفيلها عربي الجنسية 
مـــدة طــويــلــة إال أن غــــادرت الــمــنــزل بــعــد أن غــادر 
هناك  واســتــقــر  عربية  دولـــة  إلــى  وأســرتــه  كفيلها 

ــورد، وبـــعـــد ذلــــك اســتــطــاعــت  ــ وتــركــهــا مـــن دون مــ
الحصول على عمل لدى أسرة عربية أخرى عدة 
أن التحقت  إلى  البحرين  أشهر غــادرت بعد ذلك 
العمل  توقف  أن  إلــى  تعمل  وظلت  نظافة  بشركة 
تعرفت  األثــنــاء  تلك  وفــي  كــورونــا  جائحة  بسبب 
ميديا  السوشيال  طريق  عن  األول  المتهم  على 
من  أكثر  والتقيا  عاطفية  عالقة  بينهما  ونشأت 

مرة بمنزله على انفراد ليقضيا وقتهما سويا.
ــام تــوجــهــت إلــيــه  ــ ــافـــت أنـــه فـــي أحـــد األيـ وأضـ
موجودا  غريبا  شخصا  وجــدت  أنها  إال  كالمعتاد 
ينهي  أن  قــرر  بأنه  صديقها  وأخبرها  الشقة  فــي 
عالقتهما وقرر بيعها لصديقه بـ650 دينارا للعمل 
في مجال الدعارة إال أنها رفضت وبعد نقلها إلى 
تعرضت  بينما  رفضها  على  صممت  أخــرى  شقة 
عدة  العمل  على  إلجــبــارهــا  كالهما  مــن  للضرب 
لــهــا هاتفها  أعــطــى  أن صــديــقــهــا  ــافـــت  وأضـ أيــــام 
استطاعت  أن  إلــى  أيــام  عــدة  أن حجزه عنها  بعد 
بالواقعة  وأخــبــرتــهــم  بلدها  ســفــارة  مــع  الــتــواصــل 

وتم تحريرها.

المحكمة حددت جل�شة الحكم عليه..

�آ����س���ي���وي �أخ�����ذ م��ب��ت��غ��اه م���ن ���س��دي��ق��ت��ه 

ث������م ب����اع����ه����ا ل�������س���م�������س���ار رذي����ل����ة

ا�شتمرار الحمالت التفتي�شية على المطاعم والمقاهي

�ل�سح��ة تنظ��م حمل��ة �س��ملت 70 مطعم��ا ومقه��ى ومخالف��ة 4 منه��ا

} حمالت تفتيشية مستمرة لضمان تطبيق االجراءات االحترازية.

ــررت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى  ــ قـ
ــة اســــتــــدعــــاء شـــهـــود  ــيـ ــائـ ــنـ الـــجـ
تـــوأم متهم  اإلثــبــات فــي قضية 
ــي الـــــمـــــخـــــدرات،  ــ بـــــاالتـــــجـــــار فــ
ــكــــمــــة  ــث حــــــــــــــددت الــــمــــحــ ــ ــيــ ــ حــ
لالستماع  الـــجـــاري   21 جــلــســة 
لـــلـــشـــهـــود، وكــــانــــت الـــتـــحـــريـــات 
ــة كـــشـــفـــت عـــــن تـــــورط  ــيــ ــنــ األمــ
ــد الــمــتــهــمــيــن فــــي تــعــاطــي  ــ أحـ
بها،  واالتــجــار  المخدرة  المواد 
ــات عــلــى  ــريـ ــتـــحـ ودلــــــت تـــلـــك الـ
بــيــانــاتــه كــامــلــة، كــمــا تــبــيــن أنــه 
الــتــعــامــالت وال يبيع  حـــذر فــي 
للمقربين  إال  المخدرة  المواد 
مــنــه خـــوفـــا مـــن الـــســـقـــوط في 
من  التأكد  وبعد  األمــن  قبضة 
والتحريات  المعلومات  صحة 
النيابة  مــن  إذن  اســتــصــدار  تــم 
توجهت  حيث  المتهم،  لضبط 
لضبطه  منزله  إلــى  أمنية  قــوة 
األثناء خرج شقيقه  تلك  وفي 
التوأم وتعدى على قوات األمن 
إلى أن تمت السيطرة عليهما.

وبــتــفــتــيــش غـــرفـــة الــمــتــهــم 
ألف  مبلغ  بــه  ظــرف  على  عثر 
دينار حصيلة االتجار وعدد من 

المختلفة،  الــمــخــدرة  الحبوب 
كــــمــــا عــــثــــر عــــلــــى قــــطــــعــــة مــن 
من  أكثر  تزن  الحشيش  مخدر 
األدوات  مــن  وعـــدد  كيلو  نصف 
والبيع،  التعاطي  في  تستخدم 
في  يستخدم  وأكثر من مشرب 
الــتــعــاطــي حــيــث أقــــر الــمــتــهــم 
بحيازته لتلك األدوات كما عثر 
كــيــس به  الــمــنــزل عــلــى  بسطح 
أكثر من نصف كيلو من مخدر 

الحشيش.
ــم أمــــــــام  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ وأنــــــــكــــــــر الـ
ــنـــيـــابـــة تــعــاطــيــه  تــحــقــيــقــات الـ
المواد المخدرة أو االتجار بها، 
منذ  يتعاطى  كان  أنه  موضحا 
عـــدة ســنــوات بــعــد خــروجــه في 
والتأهيل حيث  اإلصــالح  مركز 
قضى عقوبة السجن في قضية 
الــمــشــارب  أن  ســـرقـــة، وأضــــــاف 
عليها  العثور  تم  التي  والــمــواد 
أنــهــا ملك  ال تــخــصــه، مــدعــيــا 
شقيقه الذي يظن أنه يتعاطى 
الـــمـــخـــدرات كــــون عــيــنــاه دائــمــا 

حمراء.
تعاطي  شقيقه  أقــر  بينما 
الـــمـــواد الــمــخــدرة، مــشــيــرا إلــى 

سنوات  عــدة  منذ  يتعاطى  أنــه 
عــــن طـــريـــق الـــحـــصـــول عــلــيــهــا 
مـــن شــخــص آســـيـــوي ال يــعــرف 
بــيــانــاتــه ولــكــنــه يــتــواصــل معه 
االتــفــاق  ويــتــم  فــقــط  تليفونيا 
ــول عـــلـــى الـــمـــادة  عـــلـــى الـــحـــصـ
المخدرة عن طريق وضعها في 
أماكن محددة يتوجه لتسلمها 

ويضع األموال ثم يغادر.
وأســـــــنـــــــدت الــــنــــيــــابــــة الــــى 
المتهمين أنهما في 11 فبراير 
مــحــافــظــة  أمــــن  ــرة  ــدائــ بــ  2021
حــال  األول  المتهم  الــعــاصــمــة 
كــونــه عـــائـــدا حـــاز وبــــاع بقصد 
ــادة الــحــشــيــش فــي  ــ ــار مــ ــجــ االتــ
غـــيـــر األحـــــــــوال الـــمـــصـــرح بــهــا 
ــاز وأحـــــــرز بــقــصــد  ــ قـــانـــونـــا، وحــ
ــادة الــحــشــيــش في  الــتــعــاطــي مــ
غـــيـــر األحـــــــــوال الـــمـــصـــرح بــهــا 
قانونا، كما أسندت الى المتهم 
بقصد  وأحـــرز  حــاز  أنــه  للثاني 
االتجار مادة الحشيش في غير 
قانونا،  بها  الــمــصــرح  ــوال  األحــ
كما حاز وأحرز بقصد التعاطي 
مادة الحشيش في غير األحوال 

المصرح بها قانونا.

�����س���ت���دع���اء �ل�������س���ه���ود ف����ي ق�����س��ي��ة 

ت��������و�أم ي���ت���اج���ر ف����ي �ل����م����خ����در�ت

كتب: عبداألمير السالطنة

أصيب قائد سيارة وصديقه مساء 
يــوم األحــد إثــر حــادث مــروري بمدينة 
حــمــد عــنــدمــا اصــطــدمــا بــســيــارتــهــمــا 

بعمود إنارة.
وتشير التفاصيل األولية للحادث 
إلى أن شابا بحرينيا كان يقود سيارته 
فـــي الــســاعــة الــســادســة والــنــصــف من 
آخر  شــاب  وبرفقته  األحــد  يــوم  مساء 
المرور  بأنظمة  التقيد  عــدم  وبسبب 
فــقــد الــســيــطــرة عــلــى عــجــلــة الــقــيــادة 
ونتج  واقتلعه،  إنــارة  بعمود  واصــطــدم 
عن ذلك إصابتهما بإصابات متفرقة 
فيما تــضــررت ســيــارتــه وعــمــود اإلنـــارة 
الــحــادث  وقـــوع  وفـــور  كــبــيــرة،  بتلفيات 
حــضــرت شــرطــة الــمــرور وتــمــت إزاحـــة 
الــســيــارة مــن مــوقــع الــحــادث، وبعدها 
التحقيق  الــرســمــيــة  الــجــهــات  فتحت 

لمعرفة أسبابه. 

�إ���س��اب��ة ق��ائ��د ���س��ي��ارة ����س��ط��دم ب��ع��م��ود �إن���ارة

} تلفيات كبيرة تعرض لها عمود االنارة.



الضريبية  األوضــاع  كانت  الماضيين،  العقدين  مدى  على 
قلق  مصدر  العمالقة  الجنسيات  متعددة  للشركات  العالمية 
للحكومات واالقتصاديين ودافعي الضرائب والشركات الصغيرة، 
فقد اُتهمت الشركات المشهورة عالمًيا، مثل أمازون، وفيسبوك، 
وجوجل بالتهرب من أعبائها الضريبية المستحقة من خالل 
بـ»المالذات الضريبية«،  تسجيل حسابات شركاتها فيما يسمى 
أي البلدان التي ال تفرض معدل ضريبة على الشركات أو لديها 
بجميع  باالحتفاظ  لها  يسمح  مــا  منخفض،  ضريبة  مــعــدل 
أرباحها، بداًل من دفع الضرائب. وعلى الرغم من كونه قانونًيا، 
للجدل؛  مثيًرا  دائــًمــا  كــان  النهج  لهذا  األخــالقــي  البعد  أن  إال 
في تضييق  الكبرى  السبع  بــدأت مجموعة   2021 عــام  في  لكن 
الخناق على هذه الشركات من خالل االتفاق على نظام جديد 

لضرائب الشركات.
التي  الــكــبــرى،  السبع  الصناعية  الـــدول  مجموعة  وتمثل 
تضم الواليات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا 
ــود تمثيل من  وإيــطــالــيــا، والــيــابــان، وكــنــدا، بــاإلضــافــة إلـــى وجـ
االتــحــاد األوروبــــي، قــيــادة اقتصاد الــغــرب. وعلى الــرغــم مــن أن 
الــمــجــمــوعــة ال تــحــتــوي عــلــى قـــوى اقــتــصــاديــة، مــثــل الــهــنــد أو 
إال  الــعــشــريــن(،  الــبــرازيــل )وهـــي جــزء مــن مجموعة  أو  الصين 
العالمي، وهناك  االقتصاد  كبير في  تزال مؤثرة بشكل  أنها ال 

احتمال قوي بأن تتبع دول أخرى ما يتفقون عليه وينفذونه.
يتضمن االتفاق الجديد، إدخال حد أدنى لمعدل ضريبة 
الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة بــنــســبــة 15% فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
إمكانية  مــن  الجنسيات  مــتــعــددة  الــشــركــات  حــرمــان  وبــالــتــالــي 
الــحــد األدنــــى مــن مــعــدالت  الــبــلــدان ذات  فــي  وضـــع حساباتها 
المعدل  من  بكثير  أقــل  المقترح  المعدل  يــزال  وال  الضرائب. 
)معدل  الــرائــدة  المتقدمة  الغربية  االقــتــصــادات  فــي  الــحــالــي 
الضريبة على الشركات هو 19% في المملكة المتحدة، و21% في 
الواليات المتحدة(، ولكن هذا المعدل المُتفق عليه أعلى مما 
فيرجن  جزر  تشمل  والتي  الضريبية«،  »المالذات  عليها  ُيطلق 
في  الشركات  ضريبة  معدل  )ويبلغ  كايمان  وجــزر  البريطانية 
تعد  حيث   ،)%12.5( وأيــرلــنــدا   ،)%8.5( وســويــســرا  كليهما%0(، 

دبلن موطن المقر األوروبي لشركة جوجل.
هزة  سيمثل  االتــفــاق  فــإن  المحللين،  مــن  للعديد  ووفــقــا 
»يمكن  أنه  »بي بي ســي«،  وادعــت شبكة  العالمي.  في االقتصاد 
الحكومات لسداد  إلــى  الـــدوالرات  إلــى تدفق مليارات  يــؤدي  أن 
الديون المتكّبدة من جراء أزمة كورونا«. وأوضح »آالن رابيبورت« 
في صحيفة »نيويورك تايمز«، أنه »سُيجبر عمالقة التكنولوجيا، 
مثل أمازون، وفيسبوك، وجوجل وغيرها من الشركات العالمية 
لدفع الضرائب للبلدان بناًء على مكان بيع سلعها أو خدماتها، 
بغض النظر عما إذا كان لها وجود فعلي في تلك الدولة«. ووفًقا 
الثغرات  ســد  إلــى  »يــهــدف  فإنه  تــايــمــز«،  »فاينانشال  لصحيفة 
فواتيرها  لتقليل  الجنسيات  متعددة  الشركات  استغلتها  التي 
التي  الــدول  في  الضرائب  من  المزيد  دفع  الضريبية، وضمان 
إلى  وحــده  العامل  هــذا  يــؤدي  أن  وبالتالي، يجب  فيها«.  تعمل 

زيادة الضرائب المدفوعة للخزانات الوطنية بشكل كبير.
وبالفعل، ادعت المنظمات المالية أن هذا االتفاق سيضع 
»مرصد  وأشـــار  الحكومية.  الــخــزانــات  فــي  األمـــوال  مــن  الكثير 
الضرائب في االتحاد األوروبي«، إلى أن 15% كحد أدنى لضريبة 
يــورو  مــن جمع 48 مليار  األوروبــــي  االتــحــاد  الــشــركــات ستمكن 
سنوًيا. في حين قّدرت »منظمة التعاون االقتصادي والتنمية«، 
أنه يمكن أن ُيجمع ما بين 50 إلى 80 مليار دوالر إضافية سنوًيا 
من اإليرادات الضريبية للدول الغربية وحدها. ومع ذلك، حذر 
»فاينانشال  فــي صحيفة  شــتــراوس«  و»دلــفــيــن  جــايــلــز«  »كــريــس 
تايمز«، من أن »مبالغ أموال الضرائب الفعلية ستختلف بشكل 
كبير اعتماًدا على التفاصيل الفنية لالتفاق العالمي النهائي«.

تــأخــرت طــويــاًل من  االتــفــاق استجابة  الــواقــع، يمثل  وفــي 
أوسع في مستويات  السبع«، النخفاض عالمي  قبل »مجموعة 
ضــريــبــة الــشــركــات خـــالل األربــعــيــن عــاًمــا الــمــاضــيــة. والحــظــت 
صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« أن مــتــوســط الــمــعــدل الــعــالــمــي 
للضريبة كان 40% في عام 1980، لكنه انخفض إلى 23% فقط 
الضرائب  »مؤسسة  زعمت  ذلــك،  ضــوء  فــي   .2020 عــام  بحلول 
ــه يــتــم إخــفــاء مــا يــصــل إلـــى 700 مــلــيــار دوالر  األمــريــكــيــة«، أنـ
في  الجنسيات  متعددة  الشركات  من  المحتملة  الضرائب  من 

»المالذات الضريبية«.
واحتفاًء باالتفاق، كتب »جايلز«، و»شتراوس«، أن »الصفقة 
الدولي  التعاون  إحياء  على  دليل جوهري  أول  هي  الضريبية 
منذ أن أعاد الرئيس »جو بايدن«، الواليات المتحدة إلى طاولة 
المفاوضات«. ومع ذلك، تبقى هناك اختالفات كبيرة في الرأي 
الهدف األساسي من  السبع« حول ماهية  دول »مجموعة  بين 
ضرائب الشركات الموحدة. ووفًقا لـ»جيف شتاين«، و»أنطونيا 
»اعترضت أمريكا على  »واشنطن بوست«،  فــرزان« في صحيفة 
»لم  وبــالــتــالــي،  الصفقة«؛  مــن  التكنولوجيا  شــركــات  استبعاد 
يتضح ما هي الشركات التي ستتأثر بها«. باإلضافة إلى ذلك، 
الصفقة  أن  بوليسي«،  »فورين  في مجلة  »مايكل هيرش«  كتب 
الواليات  بين  دام عقوًدا  نــزاع  »محاولة لحل  األســاس  في  هي 
المتحدة واالتحاد األوروبي ودول أخرى في العالم حول كيفية 
المقر  يقع  والتي  الكبرى،  التكنولوجيا  شركات  مع  التعامل 

الرئيسي لمعظمها في أمريكا«.
ومن ناحية أخرى، قوبل القرار بالترحيب من قبل الشركات 
جوجل«،  »شركة  باسم  المتحدث  وصــرح  الجنسيات.  متعددة 
القواعد  لتحديث  الــجــاري  العمل  بــقــوة  »تــدعــم  الــشــركــة  بــأن 
رئيس  نائب  كليج«،  »نيك  قــال  حين  فــي  الــدولــيــة«،  الضريبية 
الشؤون العالمية في »فيسبوك«: »نريد الضريبة الدولية، حيث 
إن نجاح عملية اإلصالح وإدراك ذلك قد يعني دفع فيسبوك 

مزيًدا من الضرائب وفي أماكن شتى«.
دولــي حتى  أنه ال يوجد إجماع  تأكيد  المهم  أنه من  غير 
اآلن لتنفيذ هذه االتفاقية العالمية بشكل فعال. ففي الغرب، 
رفضت جمهورية »أيرلندا«، التي لديها معدل ضرائب مؤسسية 
األوروبـــي  الموطن  وهــي  فقط،   %12.5 يبلغ  ــا  حــالــًيّ منخفض 
للعديد من هذه الشركات، الصفقة علًنا، كما جادلت صحيفة 
المرجح  »تعتبر من غير  الصين كذلك  بأن  تايمز«،  »نيويورك 
أن تدعم ذلك القرار«. وفي حال لم يشارك ثاني أكبر اقتصاد 
هذه  في  دوالر،  تريليونات   9.2 قيمته  تبلغ  الــذي  العالم،  في 
العملية، فستكون مصداقية هذا االتفاق بالتأكيد موضع شك.
وتؤسس فكرة هذه االتفاقية القتصاد عالمي أكثر إنصاًفا. 
وعند إعالنها، أوضح وزير الخزانة البريطاني، »ريشي سوناك«، 
عــــداًل مــنــاســًبــا للقرن  أكــثــر  »نــظــامــا ضــريــبــيــا  بــأنــهــا ستضمن 
الحادي والعشرين«. وبالمثل، زعمت وزيرة الخزانة األمريكية، 
منذ  مستمرا  القاع  نحو  سباقا  »ستنهي  أنها  يلين«،  »جانيت 
عـــقـــود، والـــــذي تــتــنــافــس فــيــه الـــبـــلـــدان عــلــى جــــذب الــشــركــات 

العمالقة بفرض ضرائب منخفضة للغاية ومنح إعفاءات«. 
ومع ذلك، جاء رد العديد من المحللين والمنظمات أقل 
لـ)شبكة  التنفيذي  الرئيس  كوبهام«،  »أليكس  ووصف  حماًسا. 
العدالة الضريبية( الصفقة بأنها »نقطة تحول، ولكنها أيًضا 
مــردود  أن  من  التأكد  هو  نحتاجه  ما  ألن  للغاية؛  عادلة  غير 
وعلى  العالم«.  أنحاء  جميع  في  عــادل  بشكل  مــوزع  االتفاقية 
العالمي لضريبة  األدنـــى  الــحــد  انــتــقــاد  تــم  الــخــصــوص،  وجــه 
»معهد  وذكــر  للغاية.  منخفًضا  باعتباره   %15 البالغ  الشركات 
أبحاث السياسة العامة«، أن المخطط »لن يكون كافيا إلنهاء 
حــالــة الــســبــاق نــحــو الـــقـــاع«، كــمــا وصــفــت »مــنــظــمــة أوكــســفــام 
الــخــيــريــة«، مــعــدل الــضــريــبــة الــمــتــفــق عــلــيــه بــأنــه »منخفض 
والمواطنين  الفقيرة  للبلدان  ملحوظ  فرق  إلحــداث  للغاية؛ 
التنفيذية  الــمــديــرة  بــوشــر«،  »غــابــريــيــال  الــعــاديــيــن«. وأضــافــت 
معايير  »تــضــع  الــســبــع  مجموعة  دول  أن  أوكــســفــام،  لمنظمة 
ذلــك،  تتخطى  أن  للشركات  يمكن  بحيث  للغاية،  منخفضة 

وتجد طرًقا أخرى لتجنب دفع مستويات ضريبية مقبولة«.
وفي الواليات المتحدة، يجب أن يوافق »الكونجرس« على 
بايدن،  إدارة  أقــرتــه  مــا  أن يتم تنفيذه، وهــو  أجــل  االتــفــاق مــن 
السيما وأن هناك بالفعل معارضة قوية له. وفي هذا الصدد، 
تساءل »كيفين برادي«، عضو مجلس النواب األمريكي، أنه »إذا 
كانت واشنطن تريد رفع معدل الضرائب إلى 28% بالنسبة إلى 
أرباح شركاتها المحلية على مدى السنوات المقبلة بالتدريج، 
بينما معدل الضريبة العالمي بالنسبة للشركات الخارجية هو 

نصف ذلك بالوقت الراهن؛ فإن االتفاق سيضمن رؤية موجة 
األمريكية  االســتــثــمــارات  ستصيب  الــتــي  التخبط  مــن  ثــانــيــة 
سيئة  تداعيات  لألمر  سيكون  وبالتالي  مستقباًل«،  الداخلية 

بالنسبة إلى الداخل األمريكي.
االتــفــاق  بــشــأن  المتضاربة  النظر  وجــهــات  إلــى  واســتــنــاًدا 
وتأثيراته، ومدى اعتباره نقطة انطالق إلى مزيد من التغيير 
والـــحـــد مـــن اســتــخــدام »مـــــالذات الــتــهــرب الــضــريــبــي«؛ وصــفــه 
»تاريخي  بــأنــه  جامعة »كاليفورنيا«،  مــن  زوكـــمـــان«،  »غــابــريــيــل 

وواعد في الوقت ذاته رغم عدم كفايته حالًيا«.
األوســط، ستكون هناك  الشرق  اقتصاديات  إلى  وبالنسبة 
أيــًضــا عــواقــب نــظــًرا إلـــى أن هـــذا االتــفــاق مــن شــأنــه أن يكون 
أنه  بزنس«،  »أريبيان  مجلة  وأفــادت  عالمًيا.  اقتصادًيا  اتفاًقا 
حــذو مجموعة  األوســـط  الــشــرق  دول  تحذو  أن  المتوقع  »مــن 
الدول السبع، وأن تفرض حًدا أدنى من الضريبة، مثل الذي تم 
أرباح شركاتها المعترف بها عالمًيا، والتي  االتفاق عليه على 

يعد بعضها من أكبر الشركات العالمية«.
االقتصاديين بـ»أكسفورد  ليفرمور«، كبير  »ســكــوت  وعــلــق 
ــه »ســيــكــون هــنــاك ســيــل من  أنـ أنـــه ال يعتقد  إيــكــونــومــيــكــس«، 
الشركات التكنولوجية التي تريد ضخ استثماراتها في منطقة 
إلــى أن األخير  لــهــذا االتــفــاق؛ نــظــًرا  الــشــرق األوســـط نتيجة 
يهدف إلى »منع الشركات العالمية من االستفادة من األنظمة 
الضريبية المنخفضة وفرض الضرائب بشكل أكبر على مكان 
أن تصادق مجموعة  المتوقع  وأضــاف، من  ــرادات«.  اإليـ توليد 
كما  االتفاق،  على  منها،  جــزًءا  السعودية  تعد  التي  العشرين، 
تود دول، مثل اإلمارات، وقطر أيًضا أن تمتثل للوائح العالمية«. 
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــتــأثــيــر الــمــســتــقــبــلــي عـــلـــى االقـــتـــصـــاد 
الخليجي، قال »ليفرمور«: »أرى على المستوى الكلي أن األثر 
تم  إذا  الضريبية  القاعدة  تنويع  إلــى  االتفاق  يــؤدي  أن  يمكن 
والسماح  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  فــي  اللوائح  تنفيذ 
ــرادات مــن خــالل تنفيذ هــذا االتــفــاق.  بــزيــادة اإليــ لحكوماتها 
دول  في  الموجودة  الشركات  على  الضرائب  زيــادة  يعني  وهــذا 

المجلس«. 
وقبل التفكير في اآلثار االقتصادية، من المهم مالحظة 
أن الموافقة التي قدمتها »مجموعة السبع«، ما هي إال نقطة 
النظام  هــذا  تنفيذ  يتم  أن  إلــى  وشــاقــة  طويلة  لرحلة  بــدايــة 
ــرى الــمــحــلــلــون أن الــمــوافــقــة عــلــيــه ال تعني  الــنــهــايــة. ويــ فـــي 
تايمز«،  »فاينانشيال  صحيفة  إلــيــه  أشـــارت  مــا  وهـــذا  تنفيذه، 
تأييده من  االتــفــاق هــي  تــواجــه  الـــذي  »العقبة األولـــى  أن  مــن 
يوليو«.  شهر  فــي  ستجتمع  الــتــي  الــعــشــريــن«،  »مجموعة  قبل 
وبــاإلضــافــة إلـــى مــبــادئ االتــفــاق »ال يـــزال هــنــاك الــعــديــد من 
أن  يمكن  والــتــي  عنها،  اإلجــابــة  تتم  لــم  التي  الفنية  األسئلة 
على  لــالتــفــاق  العملية  اآلثـــار  فــي حجم  هائلة  طــفــرة  تــحــدث 
الشركات العالمية التي تقع ضمن نطاق دول أقرته، ناهيك عن 

أنه لم يتم تحديد القاعدة الضريبية لهذا االتفاق«.
أن معدل %15  الـــ»بــي بي ســي«،  إســـالم«، في  »فيصل  وكتب 
كحد أدنى لضريبة الشركات »منخفض نوًعا ما«، و»مدى تأثير 
الدقيقة  التفاصيل  عــلــى  سيعتمد  الــواقــع  فــي  الــمــعــدل  هـــذا 
للمفاوضات الجارية«؛ لكن األهم من االتفاق الحالي الموجود 
ــه قـــد »بـــــدأت عــمــلــيــة الــتــطــويــر لــألنــظــمــة  عــلــى الــــــورق، هـــو أنــ
الضريبية بشكل يمثل سابقة في ذاتها«، و»على الرغم من أن 
هذا المعدل قد يتغير من عدمه، تظل هذه اللحظة تاريخية 

بكل المقاييس«.
عــلــى الــعــمــوم، فــي حــيــن أن االتـــفـــاق يــعــد نــقــطــة انــطــالق 
لحث الشركات الكبرى متعددة الجنسيات على دفع الضرائب، 
باإلضافة إلى التأكد من عدم تمكنها من استخدام أي ثغرات 
أو التهرب من واجباتها الضريبية. عالوة على ذلك، فإن األمل 
ونظيرها  األمريكية،  الخزانة  وزيــرة  يلين«  »جانيت  من جانب 
الــبــريــطــانــي »ريــشــي ســونــاك« فــي وجـــود اقــتــصــاد عــالــمــي أكثر 
عداًل جراء تنفيذ هذا االتفاق لم ينل تأييد ودعم العديد من 
الخبراء حتى في الشرق األوسط، والذين لم يكن لهم رأي أو 
تعليق ُيذكر حتى اآلن حول االتفاق، من خالل مجرد إشارتهم 
إلى  العالمي  االقــتــصــاد  يــقــود  قــد  السبع  مجموعة  اتــفــاق  أن 

األفضل أو إلى األسوأ.

قال الرئيس األمريكي جو بايدن بمناسبة 
العنصرية  تولسا  لمذبحة  المئوية  الــذكــرى 
ا  حّيً البيض  من  حشود  خاللها  دمــرت  التي 
منهم:  ثالثمئة  قرابة  وأبـــادت  السود  يسكنه 
»ال يمكننا أن نختار فقط أن نتعلم ما نريد 
أن نعرفه وليس ما يجب أن نعرفه. يجب أن 

نعرف الخير والشر وكل شيء«.
كـــان الــرئــيــس بـــايـــدن يــتــحــدث عـــن تلك 
الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا بــعــض الــجــمــهــوريــيــن 
الذين يقرون قوانين ترمي إلى محو الدروس 
التي تتعلق بالدور الذي لعبته العنصرية في 
تشكيل تاريخنا ومؤسساتنا. إنهم يريدون أن 
ورديــة  أسطورية  صــورة  فقط  الطالب  يتعلم 
ال  ببساطة  الصورة  هــذه  األمريكي.  للتاريخ 
أنـــه ال يسمح لنا  الـــواقـــع، كــمــا  تــتــطــابــق مــع 

بتعلم الدروس من إرثنا العنصري«.
ــايــــدن نــقــطــة  ــو بــ ــيـــس جــ ــرئـ لـــقـــد أثــــــار الـ
مــهــمــة ويــمــكــن تــطــبــيــقــهــا عــلــى مـــجـــال آخــر 
مـــن تــاريــخــنــا- الــطــريــقــة الــتــي تــعــامــلــنــا بها 
بهذه  أيضا  يجب  والمهاجرين.  الهجرة  مع 
الدروس  من  واالستفادة  التعسفية  الطريقة 

التي ال يجب أن نستخلصها منها. 
يــونــيــو هــو شــهــر تـــراث الــمــهــاجــريــن، وهــو 
أيضا مناسبة للتفكير في تاريخنا األمريكي، 
يــســتــحــق أن ُيفهم  ــر مــعــقــد  أمـ لــعــمــري  ــو  وهـ
مـــع »الــخــيــر والـــشـــر وكــــل شــــيء« ألنــــه مــلــيء 
تمثال  ننسى  أال  أيــضــا  يجب  بالتناقضات. 
الحرية الذي كتبت عليه هذه الكلمات التي 

تلوح في األفق:
»أعـــطـــنـــي جــمــوعــك الــمــتــعــبــة، الــفــقــيــرة 
تنفس  إلى  تتوق  التي  المتجمعة  الجماهير 
الحرية، القمامة البائسة لشاطئك المزدحم 
أرسل لي هؤالء المشردين الذين قذفت بهم 
العاصفة. أرفع المصباح الخاص بي بجانب 

الباب الذهبي.«
لــقــد اســتــجــاب مــاليــيــن األشـــخـــاص من 
كــل ركـــن مــن أركــــان الــمــعــمــورة لــهــذه الــدعــوة 

وجاؤوا إلى هذا البلد بحًثا عن ملجأ وفرصة. 
وبالنسبة إلى العديد من المجتمعات، وعلى 
كانت  األولية،  المصاعب  الرغم من مواجهة 
قصتهم األمريكية رائعة من القبول والتحول 
فــي حــيــاتــهــم. إنــهــا قــصــة جــديــرة بــاالهــتــمــام 

والتقدير«.
دائــمــا  يــقــول  أن  يــحــب جيسي جــاكــســون 
وبـــكـــل شــغــف إن أمـــريـــكـــا عـــبـــارة عـــن لــحــاف 
إلى  انظروا  األشــكــال.  العديد من  من  مرقع 
إلــى  انـــظـــروا  ــة.  أمــ يجعلوننا  الــذيــن  الــنــاس 
حتى  يتحدث  أن  للمرء  يمكن  هل  ثقافتنا. 
ــاء،  عــن الطعام األمــريــكــي، واألســلــوب، واألزيـ
والــفــكــاهــة، والــمــوســيــقــى، مــن دون أن نــدرك 
الــتــأثــيــر الــعــمــيــق لــإيــطــالــيــة، واأليــرلــنــديــة، 
ــنـــديـــة، والـــفـــرنـــســـيـــة، والـــصـــيـــنـــيـــة،  ــلـ ــتـ ــكـ اإلسـ
واليهودية، واإلفريقية، والالتينية، والعربية، 

والعديد من العوامل المؤثرة األخرى؟.
أفراد  الكثير من  ومع ذلك، فقد تعرض 
واضطروا  لالحتقار  نفسها  الجماعات  هــذه 
للنضال في مواجهة التمييز وتركوا بصمات 

ال تمحى في تحديد ماهية أمريكا وهويتنا 
كشعب.

نــعــتــرف  يـــجـــب أن  ــه،  ــفـــسـ نـ الــــوقــــت  فــــي 
بل  وتاريخنا،  قصتنا  من  المظلم  بالجانب 
ولــدت مــن رحم  والــتــي  وفــكــرة أمريكا نفسها 
خــطــيــئــتــيــن أصــلــيــتــيــن: اإلبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 
فيها  وصـــل  الــتــي  اللحظة  مــنــذ  والــعــبــوديــة. 
الــمــهــاجــرون / الــمــســتــوطــنــون األوائــــــل إلــى 
شواطئنا حتى أوائل القرن الماضي، شاركنا 
في سرقة األراضــي وإبــادة السكان األصليين 

بوحشية.
وعلى مدى قرون، كان الجزء األكبر من 
العبيد  عمل  ثمار  من  مستمًدا  أمريكا  ثــروة 

األفارقة المسخرين للبيض.
العنصرية  خلفته  الــذي  اإلرث  أدى  لقد 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــشــوهــات الـــمـــأســـاويـــة في 
ــا، حــيــث يشكل  ــ اقــتــصــادنــا. عــلــى عــكــس أوروبـ
الــمــهــاجــرون الـــجـــدد الــطــبــقــة الــدنــيــا، يــأتــي 
المهاجرون في أمريكا إلى بلد به طبقة دنيا 
الحراك  على  يساعدهم  ما  مسبًقا  موجودة 

االقتصادي واالجتماعي.
تسببت  والتمييز  العنصرية  أشكال  لكن 
أيًضا في خسائر فادحة في كل موجة جديدة 
في  شهدنا  عصر،  كل  ففي  المهاجرين.  من 
كثير من األحيان حركات عنيفة للمتعصبين 
الــذيــن ســعــوا إلـــى تــعــريــف أمــريــكــا عــلــى أنها 

ملكهم وحدهم من دون سواهم.
هــــــكــــــذا فـــــقـــــد عــــــانــــــى األيــــــرلــــــنــــــديــــــون 
أوروبــا  من  والــقــادمــون  واليهود  واإليطاليون 
وغيرهم  والــيــابــانــيــون  والصينيون  الشرقية 
العنصرية  النمطية  والقوالب  التمييز،  من 

واإلقصاء وغيرها من الممارسات األخرى. 
من األهمية بمكان االعتراف بهذا األمر 
حتى نفهم أن التجربة المعاصرة للمهاجرين 
الالتينيين واآلسيويين واألفارقة والعرب لها 

ما يضاهيها في تاريخنا الماضي. 
خالل االحتفال الذي أقامه الكونجرس 

األمريكي قبل عقد من الزمن احتفاء بشهر 
الــهــجــرة الحـــظ أعــضــاء الــكــونــجــرس الــذيــن 
تحدثوا قبلي بفخر أننا أمة من المهاجرين 
بعض  ضد  التعصب  مناسب  بشكل  وشجبوا 
مــجــمــوعــات الــمــهــاجــريــن الـــجـــدد والــجــهــود 
المهاجرين  فئات  بعض  الستبعاد  المبذولة 
ــدد كــــل مــنــهــم بـــــــدوره بــهــذه  ــ الــــجــــدد. لـــقـــد نـ
السلوكيات ووصفها بأنها »ليست قيمنا« و»ال 

تتماشى مع تاريخنا كدولة مضيفة«. 
اعترضت  لــلــتــحــدث،  دوري  حـــان  عــنــدمــا 
عــلــى بــعــض هـــذه الــتــعــلــيــقــات. صــحــيــح أنــنــا 
أمة من المهاجرين وصحيح أن األجيال قد 
استلهمت من القصيدة الترحيبية المنقوشة 
بأننا  ذّكــرتــهــم  لكنني  الــحــريــة.  تــمــثــال  عــلــى 
أيـــًضـــا األمـــــة الـــتـــي أســــــاءت مــعــامــلــة الــســود 
واألمريكيين األصليين والتي رفعت شعار »ال 
الشغل«  للتقدم بطلبات  حاجة لأليرلنديين 
»قــانــون إقصاء  أقــرت  التي  األمــة  أيضا  وهــي 
األمريكيين  ممتلكات  وســرقــت  اآلسيويين«، 
الــيــابــانــيــيــن وشــنــقــت األمــريــكــيــيــن مــن أصــل 
إيطالي من دون محاكمة واضطهدت اليهود 
أيًضا  هــذا  ومخربين.  اشتراكيين  بوصفهم 
من  ونستفيد  به  نعترف  أن  ويجب  تاريخنا، 

دروسه األليمة.
هذه هي قصتنا وهذا هو تاريخنا بخيره 
وشره. إنه تاريخنا الذي يجب أن نعترف به. 
المظلم  بالجانب  االعــتــراف  فــي  فشلنا  إذا 
نتعلمها  أن  التي يجب  المستفادة  والــدروس 
فــإنــنــا ســنــكــون عــرضــة لــتــكــرار خــطــايــاه مــرة 

أخرى.
في الوقت نفسه، إذا فشلنا في االعتراف 
لــلــيــأس وال  فــقــد نستسلم  الــجــيــد  بــالــجــانــب 
كــل عصر،  فــي  فعلنا  كما  يمكننا،  أنــه  نــدرك 
مكاًنا  ونــضــع  التعصب  ونــتــحــدى  ننهض  أن 
جـــديـــًدا نــرحــب مـــن خــاللــه بــأولــئــك الــذيــن 

يبحثون عن ملجأ وفرصة في أمريكا.
} رئيس المعهد العربي األمريكي

الوج���ه الآخ���ر للتاري���خ العن�ص���ري الأمريك���ي

بقلم:
 د. جيمس زغبي }

الآث��������ار ال��م��ح��ت��م��ل��ة لت����ف����اق م��ج��م��وع��ة ال�����ص��ب��ع 

ع��ل��ى ف���ر����ض ���ص��ري��ب��ة ع��ل��ى ال�����ص��رك��ات ال��ع��ال��م��ي��ة

مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية

ــه أيــقــونــة الــشــبــاب   إنــ
البحريني، ورمز اإلنسانية، 
والـــداعـــم اإليــجــابــي »سمو 
آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ 
ــة  ــرؤيـ ــب الـ ــاحـ خــلــيــفــة« صـ
ــلــــيــــة إلمـــــــــداد  ــبــ ــتــــقــ الــــمــــســ
المحفزة  بالطاقة  الشباب 
لــتــحــدي الــمــســتــحــيــل في 

واقع حافل بالصعوبات.
ــائـــج  ــتـ ــد نـ ــهــ إنـــــنـــــا نــــشــ
من  يتحقق  ومـــا  خــطــواتــه 
على  إيجابيات  من  ورائــهــا 
ــتـــمـــعـــي،  ــيــــد الـــمـــجـ ــعــ الــــصــ
واالقـــتـــصـــادي والــريــاضــي، 

ومـــــــــبـــــــــادراتـــــــــه الــــطــــمــــوحــــة 
السالم،  روح  مــن  المستمدة 
ومــــعــــانــــي اإلنـــســـانـــيـــة الــتــي 
تترجم طيبة أهل البحرين. 

ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد هــو نــمــوذج 
لــلــقــيــادة الــشــبــابــيــة الـــتـــي دعـــمـــت الــمــرتــكــزات 
الوطنية األصيلة في نفوس الشباب من خالل 
وأفعاله  المتواضعة  وأقــوالــه  العفوية  كلماته 
البسيطة المعبرة عن المبادئ واألخالق والتي 
كيف  منها  نتعلم  نهجا  تــكــون  أن  يجب  بحق 
نــحــقــق ونــحــصــد الــنــتــائــج كــمــا حــقــقــهــا ســمــوه 
البسيطة عنوانا للعمل  حتى أصبحت كلماته 

الشبابي على مختلف األصعدة.
بشعار  ناصر  الشيخ  فاجأنا  مــرة  من  أكثر 
وطني يترجم على أرض الواقع بجدية القول 
والفعل فيمتد صداه حتى يصل إلى كل أبناء 
الــبــحــريــن صــغــارا وشــبــابــا وكـــبـــارا، كــمــا شهدنا 
فـــي الــحــمــلــة الــوطــنــيــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا تحت 
بروح  نتائجها  وكيف حققت  »فينا خير«  شعار 
الــعــمــل الــوطــنــي الــواحــد مــن كــل أبــنــاء وشعب 
والكلمة  اإلنسانية،  البحرين، مترجمة معانى 
الطيبة التي تحمل الروح اإليمانية بابتسامة 
لشعب  لتقول  انطلقت  عفوية،  بكل  متواضعة 
البحرين من خالل هذه الحملة الوطنية ومن 
خـــالل شــعــار يــدعــو إلـــى الــفــخــر، وبــشــعــور ابــن 
األرض  هــذه  على  »جميعنا  المحب  البحرين 
معًا مصيرنا واحد، وهدفنا واحد، وكلنا واحد«.
تـــتـــوالـــى الـــمـــقـــوالت الــوطــنــيــة اإلنــســانــيــة 
الــشــاب،  القائد  هــذا  يطلقها  الــتــي  المخلصة 
الــتــواصــل مع  عــلــى  وقـــدرتـــه  الــعــالــيــة  بثقافته 
إيــجــابــيــة ذات صــدى  نــتــائــج  اآلخـــــر مــحــقــقــا 
مع  حــدث  كما  البحرين  أبــنــاء  معها  فتجاوب 
هذا  انطلق  حيث  العلم«،  هــذا  »عشان  مقولة: 
الــشــعــار مــن لــســان الــشــيــخ نــاصــر بــكــل عفوية 
أطلقتها  التي  الشعبية  فالمبادرات  وبساطة، 
القلب،  من  النابعة  البسيطة  بكلماتك  جــاءت 
بــهــا كــثــيــر مـــن الــمــعــانــي ومــعــبــرة عـــن الــحــس 
الــمــشــاركــة  كــل مــواطــن عــلــى  الــوطــنــي لتحفز 

الوطنية  الحملة  هــذه  في 
بــرفــع الــعــلــم عــلــى الــكــتــف 
واإلشــارة الى العلم ليقول 
ــد:  ــ الـــجـــمـــيـــع بــــصــــوت واحــ
العلم«، ونزلت  »عشان هذا 
ــارك  ــشــ ــتــ ــب لــ ــعــ ــلــ ــمــ ــي الــ ــ ــ فـ
ــتــــخــــب الـــبـــحـــريـــنـــي  ــنــ الــــمــ
بــكــل تـــواضـــع، فــرفــعــت من 
نــجــومــيــة الـــــروح الــوطــنــيــة 
ــــي مــمــلــكــة  ــة فـ ــيــ ــاضــ ــريــ والــ
ــن، حــــيــــث أكـــــدت  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
بـــهـــذه الـــســـمـــات الــقــيــاديــة 
خــلــيــفــة  آل  ــات  ــ ــيــ ــ ـــالقــ ــ أخـ
العظام لتعبر عن فكر متزن 
خالص النوايا يحمل الحب 
الطيبة  والمشاعر  والــســالم 
ألبناء وطنه، بطاقة إيجابية 

تترجم حبك لهذا الوطن وشعبه.
من البطوالت التي تحققت في عام الذهب 
انطلق أبناء البحرين يستمدون من تشجيعك 
نحو أعمال إبداعية جديدة واقتصادات مبتكرة 
ــبـــادرات  ــرؤى مــلــهــمــة لـــدعـــم الــمــشــاريــع والـــمـ ــ بـ
الشبابية التي جاءت من خالل صندوق األمل 
لتحقيق  الــواحــد  الفريق  بـــروح  العمل  بــهــدف 
المهارات  رصد  إلى  الرامية،  النبيلة  األهــداف 
ــم أفــــكــــار الــشــبــاب  ــ ــاءات الـــوطـــنـــيـــة ودعــ ــفــ ــكــ والــ
ومهاراتهم، وتمكين الشباب من تحقيق النجاح 
إسهاماته في  وتعزيز  دوره،  بتفعيل  المتواصل 
الــتــنــمــيــة وعـــالـــم االقــتــصــاد مـــن خـــالل تنمية 

المهارات.
أهــداف سامية تشكل نبراسا عنوانه  إنها   
الى  متطلعة  متفائلة  رياضية  بــروح  الوطنية 
مستقبل زاهر بجهود سواعد شباب هذا الوطن 
وبسمات شعب البحرين المعطاء المحب لهذه 
األرض الذي يعمل لخير الجميع وليس الفرد 
في كل األعمال االنسانية والخيرية والرياضية 
ــرؤى طــمــوحــة،  واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة بــ
والــمــبــادرات،  اإلنـــجـــازات  مــن  الكثير  لتحقيق 
فهنيئا لنا وللبحرين وشعبها وشبابها قيادتكم 

الشبابية ومبادراتكم اإلنسانية والوطنية. 
 إن سمو الشيخ ناصر قيادة شبابية عززت 
كل  بكلمات صادقة وجعلت  الوطنية  المشاعر 
شعب البحرين يعتز بشعار »عشان هذا العلم« 
الــــذي حــمــل الــكــثــيــر مـــن الــمــضــامــيــن ومــنــهــا: 
تأكيد اللحمة الوطنية، الفخر بالوطن ورايته، 
وبــروح  الشعب،  بــوحــدة  تتحقق  اإلنــجــازات  ان 
الــفــريــق الـــواحـــد، بــعــيــدا عــن اعــتــبــارات الــفــوز 
فالمهم  الرياضية،  المنافسات  في  والخسارة 
الوحدة  وتدعيم  الرياضية  بالروح  التحلي  هو 

الوطنية التي هي أهم مكسب وطني. 
Suhier80@gmail.com

حمد  ب���ن  ن��ا���ص��ر  ال�����ص��ي��خ  ���ص��م��و 

وت���ع���زي���ز الن���ت���م���اء ال��وط��ن��ي 

بقلم:
 د. سهير املهندي 

إلى  وصــل  مثلما  وصلني 
الـــعـــديـــد مــــن الــــنــــاس فــيــديــو 
الناس  مصور يظهر عددا من 
يشاركون فيما سمي بمظاهرة 
على  احتجاجات  أو  تجمع  أو 
بسبب  المحكومين  أحــد  وفــاة 
شاهدته  وقــد  كورونا,  فــيــروس 
بــكــل أســــف واســـتـــغـــراب ولـــدي 
عليه ثالثة أسئلة أوجهها إلى 
من يهمه األمر كما لدي ثالثة 
األوان  آن  أنــه  أرى  مــالحــظــات 

لطرحها:
أما األسئلة فأولها هل أن 
أو من يقضي فترة  المسجون 

من  ســجــن  أي  فــي  محكوميته 
المرض  مــن  معصوم  الــســجــون 
أو مــعــصــوم مـــن الـــمـــوت؟ وهــل 
الــســجــن لقضاء  الــمــوجــود فــي 

فترة محكوميته ال يمرض وال يموت؟.
الثاني: لماذا يثار السؤال حول المسجون 
أو غيره, أصيب بمرض أدى إلى الوفاة, ولماذا 
معه  يطرح  وال  والــشــكــوك  الــحــدة  بهذه  يطرح 
الجرم الذي ارتكبه قبل سجنه والجناية التي 
ارتكبها وكانت قاتلة أو محاولة القتل أو كانت 
إللحاق  إرهابي  عمل  لتنفيذ  كانت  أو  إرهابية 
الضرر باألبرياء أو بالمنشآت أو بأي شيء بهذا 

البلد األمين؟!
ــذه  ــ ــل هـ ــ ــثـ ــ الــــــثــــــالــــــث: لـــــــمـــــــاذا نــــظــــمــــت مـ
أعمال  في  تــورط  من  وفــاة  عند  االحتجاجات 
إرهـــابـــيـــة مــخــلــة بـــاألمـــن والـــســـالمـــة الــوطــنــيــة 
الحاالت  في  القبيل  هــذا  من  شــيء  يطرح  وال 
رغبة  االحتجاجات  هــذه  وراء  أليس  األخـــرى؟ 
حقيقية في تسييس كل شيء بما فيها الموت 
تقديرا على  وتعالى  اهلل سبحانه  يقدره  الذي 

عباده؟!
تــلــك هــي األســئــلــة أمـــا الــمــالحــظــات فهي 

ثالث كما أسلفنا وهي:
األولى : إن األيادي الخفية التي تعبث أو 
زالت  ما  والعباد  البالد  بأمن  تعبث  أن  تحاول 
هــي هــي فــي الــداخــل وفـــي الــخــارج تبحث عن 
أو  صــغــيــرة  كــانــت  مهما  مناسبة  أو  فــرصــة  أي 
هامشية لإضرار باألمن ولإيحاء بأن الوضع 
ــن ذلـــــك أن هـــذه  أكـــثـــر مــ ــل  بــ  ، غـــيـــر مــســتــتــب 
الحتجاجات  وامــتــداد  جــزء  هي  االحتجاجات 
بــوضــوح  ذلــــك  اســتــنــتــاج  ويــمــكــن   .2011 عــــام 
والتصريحات  واألنباء  التقارير  مطالعة  عند 
الكتيبة  مــن  البحار,  وراء  مــن  إلينا  تــرد  الــتــي 
وقــم  وبــيــروت  لــنــدن  فــي  المستقرة  اإلعــالمــيــة 
ــاكـــن الــتــي  ــغـــداد وغــيــرهــا مـــن األمـ ــهـــران وبـ وطـ
ــاءة إلـــــى الــبــحــريــن  ــ ــــإسـ أصـــبـــحـــت مـــنـــصـــات لـ

ومحاولة اإلخالل بأمنها.
الثانية: إن هذه المجاميع الصغيرة التي 

إثــارة الشغب في  تعمل على 
بلد ينهض ويتقدم ويحارب 
بجدية  الخطير  الوباء  هذا 
إيمانا  وصدق  وقوة  وفاعلية 
ــان فـــي الــعــيــش  بــحــق اإلنــــســ
ــة, هـــــذه الــمــجــامــيــع  ــرامــ ــكــ بــ
ــن فــشــلــهــا وفــشــل  كــشــفــت عــ
أســـالـــيـــبـــهـــا بـــعـــد مــــا فــشــلــت 
تحقيق  فـــي   2011 ــام  عــ فـــي 
أهدافها التي كانت مدعومة 
من الخارج وبشكل مكشوف, 
تــلــك  تــفــكــيــك  تــــم  ــد أن  ــعـ وبـ
ــافـــرت  ــتــــي سـ الـــمـــجـــامـــيـــع الــ
رؤوسها  وضــرب  الخارج,  إلى 
ــوجــــع, وهـــــي لــذلــك  بــشــكــل مــ
أي  عن  بصعوبة  اليوم  تبحث 
البحرين  إلى  لإساءة  وسيلة 
األمر  ولكن  وشعبها  ونظامها 
الذي بات مكشوفا هو أن هذه المجاميع التي 
فضلت العيش في الخارج في العواصم والمدن 
يمولها  لمن  تثبت  أن  عليها  آنفا  ذكــرنــا  التي 
ويدفع رواتبها وسكنها وتذاكر سفرها وإقامتها 
ــا تــنــتــج مـــا يـــســـيء لــلــبــحــريــن بـــاألكـــاذيـــب  أنـــهـ
والتزوير والفبركات والتلفيق الذي ال يصدقه 
إال من غيبت قلوبهم وفقدوا الوعي فأصبحوا 
ــاءات  ادعــ أي  أو  يــقــال  كـــالم  أي  وراء  يــركــضــون 

كاذبة حتى وإن كانت مكشوفة.
وأي  الفيديو  ذلك  الثالثة: عندما نشاهد 
فيديو آخر مشابه نالحظ بشكل غريب أنه ال 
يوجد اعتبار أو احترام لالحترازات الصحية أو 
التباعد االجتماعي وال لبس الكمامات وال أي 
بغض  الضرورية  الصحية  الشروط  من  شرط 
النظر عن أن هذه التجمعات غير شرعية وغير 
عليها  تطبق  وســـوف  مرخصة,  وغــيــر  قانونية 
اإلجراءات القانونية ضد من جمعها وشجعها, 
الناس  بــهــؤالء  زج  مــن  أن  للنظر  الــالفــت  فــإن 
هؤالء  صحة  يهمه  يكن  لم  التجمعات  وبهذه 
وليمت  يصب  مــن  منهم  وليصب  حياتهم  وال 
معنى  ال  لــذلــك  مهما  هـــذا  فليس  يــمــوت  مــن 
نتيجة  المساجين  أحــد  وفــاة  على  لالحتجاج 
قد  التجمع  هذا  ألن  كورونا,  بمرض  إلصابته 
المواطنين  الــعــشــرات مــن  تــعــرض  إلـــى  يـــؤدي 
لــإصــابــة بــهــذا الــمــرض وبــالــتــالــي نــشــره على 
وزمالئهم  وجيرانهم  أهلهم  بين  واســع  نطاق 
وراء  شــريــرة  إرادة  وجــود  يعني  مما  العمل  فــي 
إنها  اإلنــســانــيــة فضال عــن  هــذه األعــمــال غير 

غير قانونية.
يــقــفــون وراء كــل هـــذه األعــمــال  الــذيــن  إن 
الــبــالد  مصلحة  فــي  ال  يــفــكــرون  ال  المنحطة 
وال في صحة أهلها وال في استقرارها وأمنها 
الذين  لــهــؤالء  االستجابة  هــو  يهمهم  مــا  وكــل 

يمولونهم ليكونوا عمالء لهم ضد أوطانهم.

اأب����ع����اد ت�����ص��ي��ي�����ض ك���ورون���ا

بقلم:
د. نبيل العسومي
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مــن حياتنا  يتجزأ  ال  جــزءا  اإلنــتــرنــت  أصبح 
اليومية، حيث ال يمكننا االستغناء عنه والتواصل 

مع العالم من دونه
وهذا يعني تعرض اإلنسان للموجات المنبعثة 

من شبكات الواي فاي وموجات الراديو.
بدراسة  هولندا  في  الباحثين  من  عــدد  وقــام 
تدهور  فــي  الالسلكية  فــاي  الـــواي  إشـــارات  تأثير 
حالة األشجار، إذ إن العديد من األشجار أصابها 
معملية  تجربة  بعمل  فقاموا  والتعرج،  التصدع 
ــاي فـــي مــمــر األشـــجـــار  بـــوضـــع إشـــــــارات الــــــواي فــ
لتلك  يتعرض  ال  آخــر  أشــجــار  بممر  ومقارنتها 
األشجار  أن  أشهر  ثالثة  بعد  فــوجــدوا  الموجات 
التي تعرضت للواي فاي سقطت أوراقها باإلضافة 

إلى وفاة خليات النحل المحيطة بها.
وقامت إذاعة bbc ببحث ميداني انتهي إلى أن 
الموجات الصادرة من شبكات الواي فاي أضعاف 
الموجات الصادرة من الهواتف المحمولة بثالث 

مرات.
والتغيير  األرق  بالطبع  أجسامنا؟  عن  فماذا 
في نمط النوم من أهم أضرار الواي فاي لتعرضنا 
أن  وجميعنا الحظ  الكهرومغناطيسية.  لألمواج 
نشاطنا الذهني تأثر كثيرا في السنوات األخيرة، 
كما أن هناك بعض الدراسات التي تحاول إثبات 
أن الــتــعــرض لـــلـــواي فـــاي قـــد يــــؤدي إلـــى ضعف 
القدرة الجنسية لدى الرجال، ودراسات مخبرية 
ــرى تـــؤكـــد الـــعـــالقـــة بـــيـــن الـــتـــعـــرض لـــألمـــواج  ــ أخــ

الكهرومغناطيسية وظهور األورام السرطانية.
األضــرار  تلك  لتجنب  النصائح  بعض  ومعي 
النوم  غرفة  عن  بعيدا  الــراوتــر  جهاز  إبقاء  منها 
تعطيل  ويفضل  النوم،  فترة  أثناء  تشغيله  وعــدم 

أوضاع االقتران أو البلوتوث.
وإبـــقـــاء األجـــهـــزة الــلــوحــيــة فــي غــرفــة خاصة 

وباألخص إبعادها عن الحوامل واألطفال.
وفالكم طيب..

الواي ف�ي وت�أثيره

 في اأج�س�من�
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

م�ست�سفى الكندي
يرحب ب�ن�سم�م الدكتور اأحمد ال�سب�عي 

والدكتور ح�سين العجوز

يسر مستشفى الكندي أن يعلن انضمام الدكتور 
إلى  الباطنية  األمـــراض  اســتــشــاري  السباعي  أحمد 
طــاقــمــه الــطــبــي فـــي الــعــيــادة طــــوال أيــــام األســـبـــوع، 
والــدكــتــور حسين الــعــجــوز أخــصــائــي طــب األطــفــال 

طوال أيام األسبوع لمتابعة الحاالت.
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الملكي  بالمستشفى  الطبي  الفريق  نجح 
للنساء واألطفال بتشخيص حالة نادرة لطفلة 
تبلغ من العمر 6 أشهر، وتمكن الفريق الطبي 
ــراء جـــراحـــة عــاجــلــة لــلــطــفــلــة، تــواصــل  ــ مـــن إجـ
الــخــلــيــج الــطــبــي مــع الــدكــتــور حــســيــن حمدي 
استشاري جراحة األطفال بالمستشفى الملكي 

للنساء واألطفال لنعرف تفاصيل العملية.
تعاني  كــانــت  الــتــي  الطفلة  هــي مشكلة  مــا 

منها؟ وكيف تم تشخيصها؟
الشديد  تعاني من اإلمساك  كانت  الطفلة 
الــمــســتــمــر، ومـــن الــمــعــروف أن اإلمـــســـاك عند 
الحاالت  معظم  وفي  شائعة،  مشكلة  األطفال 
عالجه  ويمكن  بسيًطا  األمـــر  يــكــون  أن  يمكن 
باإلضافة  الــغــذائــي  الــنــظــام  تعديل  خــالل  مــن 
إلى بعض األدوية، وقد يكون اإلمساك مشكلة 

معقدة وتحتاج إلى تدخل جراحي.
ــاريــــخ الـــصـــحـــي الـــمـــفـــصـــل والـــفـــحـــص  ــتــ الــ
البدني هما المفتاح لتشخيص السبب الكامن 

لإلمساك وتوجيه العالج.
اإلمــســاك  مــن  تعاني  هــالــة  وبـــدأت طفلتنا 
بعد والدتها بفترة وجيزة واستمر حتى بلوغها 
بكيفية  هــالــة  عائلة  ُنصحت  أشــهــر،  ستة  ســن 
عالج اإلمساك بعدة طرق لكن دون وجود أدنى 
تحسن ومن ثم تم عرض حالة  هالة وفحصها 
مـــن قــبــل الـــدكـــتـــور ســهــيــل شــبــيــب )اســـتـــشـــاري 
الــجــهــاز الهضمي لــألطــفــال( والحــظ  أمـــراض 
وبدأنا على  الشرج  إصابتها بتضيق في فتحة 

الفور بإجراء األشعة واالستشارة الجراحية. 
وبعد عرضها علي وتشخيصها تمت مناقشة 

حالتها ووضع الخطة العالجية المناسبة.
ماذا عن إصابتها؟

كانت مصابة بالناسور العجان المستقيمي 
ــات الــخــلــقــيــة الــشــرجــيــة  ــوهـ ــشـ ــتـ وهـــــو أحـــــد الـ
الشرج  منطقة  تنمو  لــم  حيث  األطــفــال  لــدى 
بتوسيعها  ــا  وبـــدأنـ جــيــد.  بــشــكــل  والــمــســتــقــيــم 
وغسلها لمدة شهر بعد ذلك خضعت للفحص 
تحت التخدير لتحديد موقع العضلة العاصرة.

كانت فتحة الناسور خارج العضلة العاصرة 
ــاجـــة إلـــــى الــتــصــحــيــح  وهــــــذا يــشــيــر إلـــــى الـــحـ

الجراحي. 
استغرقت  جراحية  لعملية  هالة  وخضعت 
بــنــاء منطقة الــشــرج وكــانــت  ــادة  3 ســاعــات إلعــ
ناجحة وهلل الحمد وتعافت بشكل سلس وبدأت 
بــعــد ســاعــات  الــبــراز بشكل طبيعي  إخــــراج  فــي 

قليلة من الجراحة. 
المستشفى  فـــي  حــالــتــهــا  مــتــابــعــة  أكــمــلــت 
أمعاء طبيعية  مع حركة  المنزل  إلــى  وغـــادرت 

من 4 إلى 5 مرات بدون أي صعوبة. 
االستشارة  دائًما على طلب  اآلباء  ونشجع 
الطبية إذا كان طفلهم مصاًبا باإلمساك. يمكن 
أن يكون اإلمساك أيًضا بسبب مشكلة جراحية 
حياة  نمط  الطفل  وإعطاء  تصحيحها  يمكن 
مفصل  تاريخ  تقديم  من  دائــًمــا  تأكد  طبيعي. 

وفحص طفلك من قبل طبيب مختص.
ــن طـــرفـــه  الــــدكــــتــــور ســهــيــل شــبــيــب  أمـــــا مــ
الهضمي  والــجــهــاز  ــال  ــفـ اســتــشــاري طـــب األطـ
تعاني  التي  هالة  الطفلة  عاين  فقد  لألطفال 

من حالة إمساك مزمن. 

حالة  من  تعاني  أنها  الدكتور سهيل  وقــال 
نــــادرة مــمــا ســبــب لــهــا هـــذا اإلمـــســـاك الــمــزمــن 
وذلك  بسبب عدم تطور كامل لمنطقة الشرج 
عند  شديدة  معاناة  تعاني  الطفلة  جعل  مما 

عملية إخراج البراز.
وبدأنا في وضع الخطة العالجية المناسبة 
للحالة ومن خالل تليين البراز داخل األمعاء 
عــدة مـــرات قبل اإلجـــراء الــجــراحــي الـــذي قام 
الطفلة  وتتمتع  حــمــدي،  حسين  الــدكــتــور  بــه 
المستشفى  مــن  تخريجها  وتــم  جيدة  بصحة 

بعد يومين من اإلجراء الجراحي. 
ــذه الــعــمــلــيــات  ويـــجـــدر بــالــذكــر أن مــثــل هــ
ــيـــقـــة تــــؤكــــد مـــــدى جـــاهـــزيـــة واســـتـــعـــداد  الـــدقـ
ــال  ــ ــفـ ــ ــنـــســـاء واألطـ ــلـ ــلـــكـــي لـ الـــمـــســـتـــشـــفـــى الـــمـ
الستقبال مثل هذه الحاالت النادرة والتعامل 
مــعــهــا وذلــــك لــتــوافــر الــتــجــهــيــزات والــتــقــنــيــات 
أعلى  ضمن  المؤهلة  الطبية  الكوادر  وخبرات 
والــعــالجــيــة لجميع  الــتــشــخــيــصــيــة  الــمــعــايــيــر 

المرضى. 

ــاب الــبــشــرة  ــهـ ــتـ األكـــزيـــمـــا مـــــرض جـــلـــدي يــســبــب الـ
واحــمــرارهــا، وتعتبر الــحــكــة مــن أكــثــر أعــــراض األكــزيــمــا 
نتعرف  ولكي  المصاب.  للشخص  انزعاجا  تسبب  التي 
وكيف  عليها؟  التغلب  يمكننا  وهــل  أسبابها،  على  أكثر 
يمكن عالجها؟ حاور الخليج الطبي الدكتور حسن خلف 

طبيب األمراض الجلدية بمدينة البحرين الطبية. 
- ما هي األكزيما؟

األكزيما هي حالة جلدية تجعل بشرتك تعاني من 
الحكة .

األطباء ال يعرفون ما الذي يسببها.
يعانون  الذين  لألشخاص  تحدث  ما  غالبا  األكزيما 

من أمراض الحساسية مثل الربو. 
الجلد  »التهاب  وهــو  لألكزيما  آخــر  مصطلح  هناك 

التأبيني«.
- ما هي أعراض األكزيما؟

أعــــــراض األكـــزيـــمـــا يــمــكــن أن تــشــمــل حــكــة شــديــدة 
وتغيرات اللون في األشخاص ذوي البشرة الفاتحة وقد 
أو وردية، وفي  تبدو المناطق المصابة باألكزيما حمراء 
أو  داكنة  بنية  تظهر  قد  الداكنة  البشرة  ذوي  األشخاص 

أرجوانية أو رمادية.
تبدأ  األكزيما  من  يعانون  الذين  األشخاص  معظم 
يبلغوا 5 سنوات. ولكن  أن  األولــى قبل  لديهم األعــراض 
األكزيما يمكن أن تظهر في الناس من مختلف األعمار، 
عن سنتين،  أعمارهم  تقل  الذين  واألطــفــال  الرضع  أمــا 
من  األمــامــي  الــجــزء  على  التأثير  إلــى  األكــزيــمــا  فتميل 
الذراعين والساقين أو الخدين أو فروة الرأس. )ال تتأثر 

منطقة الحفاضات عادة(.
تؤثر  ما  غالبا  والبالغين،  سنا  األكبر  األطفال  وفي 
األكزيما على جانبي الرقبة وأمام الكوع وخلف الركبتين..

وفي األطفال األكبر سنا والبالغين، يمكن أن يصبح 
الجلد أكثر سمكا بمرور الوقت، ويمكن أن تظهر الندوب 

من كثرة الحكة.
- هل هناك اختبار لتشخيص االكزيما؟

ال يوجد اختبار. ولكن يمكن لألطباء معرفة ما إذا 
بشرتك  إلــى  النظر  خــالل  مــن  األكزيما  مــن  تعاني  كنت 

ومن خالل طرح األسئلة عليك.

- ماذا يمكن أن نفعل للحد من أعراض االكزيما ؟
المرطبة  والــمــراهــم  الــكــريــمــات  اســتــخــدام  يمكنك 
الــســمــيــكــة غــيــر الــمــعــطــرة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــبـــشـــرة من 

الجفاف الشديد.
تجنب  محاولة  أيضا  يمكنك  ممكنا،  ذلــك  كــان  إذا 
أو الحد من األشياء التي يمكن أن تجعل االكزيما أكثر 

سوءا. وتشمل هذه:
العطور،  التنظيف،  منتجات  أو  القاسي   الــصــابــون 
ارتداء الصوف أو األقمشة االصطناعية )مثل البوليستر(.

- كيف يتم عالج األكزيما؟
هناك عالجات يمكن أن تخفف من أعراض األكزيما. 
لــكــن ال يــمــكــن عـــالج الــحــالــة بــشــكــل نــهــائــي، ومـــع ذلــك 
األكزيما  من  يعانون  الذين  األطفال  نصف  حوالي  فــإن 

يتخلصون منه عندما يصبحون بالغين.
 تشمل عالجات األكزيما ما يلي: 

الـــكـــريـــمـــات الــمــرطــبــة أو الـــمـــراهـــم: وتـــســـاعـــد هــذه 
المنتجات في الحفاظ على رطوبة بشرتك. أفضل وقت 
االستحمام  بعد  هو  المرطب  المرهم  أو  الكريم  لوضع 

مباشرة.
في  تساعد  أن  يمكن  والمراهم:  الستيرويد  كريمات 

عالج الحكة والتورم.
حبوب مضادات الهيستامين - مضادات الهيستامين: 
الــنــاس غــالــبــا للحساسية.  يــتــنــاولــهــا  الــتــي  ــة  ــ هــي األدويـ
يجد بعض األشخاص المصابين باألكزيما أن مضادات 
أن  يــعــتــقــدون  ال  ــــرون  وآخـ الــحــكــة.  تخفف  الهيستامين 
ــة تــفــعــل أي شــــيء. يــجــد الــعــديــد مــن األشــخــاص  ــ األدويـ
األمــر  الــلــيــل،  فــي  أســـوأ  الحكة  أن  بــاألكــزيــمــا  المصابين 
الـــذي يـــؤدي إلــى صعوبة فــي الــنــوم. إذا كــان لــديــك هذه 
المشكلة يجب التحدث مع طبيبك حول هذا الموضوع. 
أن تساعد  التي يمكن  الهيستامين  قد يوصي بمضادات 

أيضا في النوم.
الـــعـــالج بــالــضــوء: خــيــار عـــالج آخـــر يــســمــى »الــعــالج 
أثــنــاء  كــثــيــرا.  يستخدمونه  األطـــبـــاء ال  لــكــن  الــضــوئــي«، 
العالج بالضوء، تتعرض بشرتك لنوع خاص من الضوء 

يسمى األشعة فوق البنفسجية.
يــوصــي األطــبــاء عـــادة بــالــعــالج بــالــضــوء لألشخاص 

الذين ال يتحسنون مع العالجات األخرى.
- هل يمكن الوقاية من األكزيما؟

لمنع  طريقة  هناك  كانت  إذا  مــا  الخبراء  يعرف  ال 
األكزيما. األطفال الذين لديهم أحد الوالدين أو اإلخوة 
مــصــابــيــن بــاألكــزيــمــا لــديــهــم خــطــر أعــلــى لــإلصــابــة بها. 
ــال، قـــد تــكــون الــعــنــايــة الــجــيــدة  ــفـ بــالــنــســبــة لـــهـــؤالء األطـ
بالبشرة مفيدة، وخاصة في المناطق الباردة أو الجافة. 
تــشــمــل الــعــنــايــة الــجــيــدة بــالــبــشــرة اســتــخــدام الــكــريــمــات 
المرطبة أو المراهم. لكن األطباء ال يعرفون حتى اآلن 

ما إذا كان هذا يساعد بالفعل في منع األكزيما.
إذا كنت تستخدم الكريم أو المرهم للمولود الجديد، 
خفض  على  يساعد  هــذا  أوال.  يديك  غسل  المهم  فمن 
إذ يمكن أن  خطر اإلصابة بالجراثيم على جلد الطفل 
المنتجات  استخدام  الجيد  أنه من  كما  العدوى.  تسبب 

التي تأتي في أنبوب بدال من جرة.

الدكتور ح�سن خلف لـ»الخليج الطبي: 

تعرف على اأحدث عالج�ت الأكزيم�

} الدكتور حسن خلف.

جراحة ن�جحة لفريق طبي

 ب�لم�ست�سفى الملكي للن�س�ء والأطف�ل 

} الدكتور حسين حمدي.} الدكتور سهيل شبيب.
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تراأ�س وكيل وزارة اخلارجية لل�ش�ؤون 

اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  ال�شيا�شية 

ي�ني�   14 امل�افق  االثنني  اأم�س  خليفة، 

2021، اجتماع جلنة ال�شياغة للتح�شري 

ملجل�س  ال�زاري  للمجل�س   148 للدورة 

والذي  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

املرئي،  االإلكرتوين  االت�شال  عرب  ُعقد 

مبجل�س  االأع�شاء  الدول  ممثلي  بح�ش�ر 

امل�شاعد  العام  االأمني  وم�شاركة  التعاون، 

باالأمانة  واملفاو�شات  ال�شيا�شية  لل�ش�ؤون 

العامة ملجل�س التعاون.

واألقى الدكت�ر ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد 

بامل�شاركني،  فيها  رحب  كلمة  خليفة،  اآل 

به  ت�شطلع  الذي  الدور  اأهمية  م�ؤكدا 

ملجل�س  املباركة  امل�شرية  لدعم  اللجنة، 

العمل  تط�ير  يف  وامل�شاهمة  التعاون، 

بل�رة  اإطار  يف  امل�شرتك،  اخلليجي 

�شيا�شة م�حدة للمجل�س، حتفظ م�شاحله 

وطم�حات  تطلعات  وتلبي  ومكت�شباته، 

م�اطني الدول االأع�شاء.

م�شاريع  ال�شياغة،  جلنة  وناق�شت 

�شيتــم  التــي  والت��شيات  القرارات 

دول  خارجية  وزراء  قبل  من  بحثها 

جمل�س التعاون، خــالل اجتــماعهم ي�م 

العامة  االأمانــة  مقــر  يف  املقبل  االأربعاء 

مبدينة الريا�س.

وكيل اخلارجية لل�س�ؤون ال�سيا�سية يرتاأ�س اجتماع 

جلنة التح�سري للدورة 148 لـ»ال�زاري اخلليجي«

200 طلب للتط�ع يف 
جناح البحرين بـ»اإك�سب� 2020 - دبي«

على  احل�ش�ل  يف  الراغبني  اأمام  زال  ما 

جتربة تط�ع فريدة �شمن جناح البحرين يف 

اإك�شب� 2020 دبي جمال للت�شجيل من خالل 

للثقافة  البحرين  لهيئة  االإلكرتوين  امل�قع 

واالآثار www.culture.gov.bh، وذلك حتى 

م�عد اأق�شاه ي�م 24 ي�ني� 2021م. وكانت 

طلبات الت�شجيل يف برنامج التط�ع يف جناح 

جتاوزت  قد  االإك�شب�  يف  ال�طني  البحرين 

حتى االآن 200 طلب. 

ويبحث برنامج التط�ع بجناح البحرين 

يف االإك�شب� عن اأفراد ميتلك�ن مهارات ات�شال 

وت�ا�شل فعالة و�شمات قّيمة ومهارات لغ�ية 

ثقافة  اإىل  اإ�شافة  واأكرث،  لغتني  يف  ق�ية 

وم�نتاج  ال�ش�ر  حترير  يف  عالية  اإعالمية 

الفيدي� ومهارات اإدارة املحت�ى والقدرة على 

عر�س املعل�مات ب�شكل اإبداعي مع فهم �شامل 

للمن�شات املختلفة. كذلك من املهارات املرغ�بة 

والتنظيم  التن�شيق  مهارات  الربنامج،  يف 

وتن�شيق الفعاليات واأداء املهام الل�ج�شتية.

خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

دفاع  لق�ة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

اأم�س  �شباح  العامة  القيادة  يف  البحرين 

كبار  من  عددا   ،2021 ي�ني�   14 االإثنني 

بح�ش�ر  وذلك  البحرين،  دفاع  ق�ة  �شباط 

الفريق الركن ذياب بن �شقر النعيمي رئي�س 

هيئة االأركان.

العام  القائد  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

لق�ة دفاع البحرين بكبار �شباط ق�ة دفاع 

البحرين.

ما�شية  البحرين  دفاع  ق�ة  اأن  واأكد 

تنفيذ  يف  املخل�شني  رجالها  ب�ش�اعد 

�شاحب  حل�شرة  ال�شديدة  الت�جيهات 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

م�شت�ى  لرفع  االأعلى،  القائد  املفدى  البالد 

االإدارية  واال�شتعدادات  القتالية  اجلاهزية 

املن�ش�دة  امل�شت�يات  اأعلى  وفق  الالزمة 

من  البحرين  دفاع  ق�ة  ت�فره  ما  مل�اكبة 

ال�شالح املتط�ر احلديث وما تهيئه من برامج 

متقدمة يف االإعداد والتدريب من اأجل حتقيق 

منظ�ماتها  خمتلف  يف  الع�شكري،  التكامل 

اأعلى  وفق  وتط�يرها  وتنميتها  القتالية 

اأ�ش�س التخطيط والتنظيم املتقدمة، م��شحا 

البحرين  دفاع  ق�ة  ووحدات  اأ�شلحة  اأن 

على  قائمة  وخطط  برامج  وفق  ت�شري 

اأعلى  اإىل  لل��ش�ل  مدرو�شة،  ا�شرتاتيجيات 

لتنفيذ  املطل�بة  القتالية  اجلاهزية  درجات 

املهام املناطة بهم على اأكمل وجه، لتظل ق�ة 

الدفاع احل�شن املنيع عن حيا�س ال�طن.

وح�شر اللقاء الل�اء الركن ح�شن حممد 

والل�اء  العامة،  القيادة  دي�ان  مدير  �شعد 

الركن ال�شيخ علي بن را�شد اآل خليفة م�شاعد 

رئي�س هيئة االأركان للق�ى الب�شرية، والل�اء 

م�شاعد  الف�شالـة  اإبراهيــم  غانــم  الركن 

من  وعدد  للعمليات،  االأركــان  هيئة  رئي�س 

كبار �شباط ق�ة دفاع البحرين.

ال�شباب  �ش�ؤون  وزارة  وقعت 

معهد  مع  تعاون  اتفاقية  والريا�شة 

وقع  حيث  »بيبا«  العامة  االإدارة 

االتفاقية اأمين بن ت�فيق امل�ؤيد وزير 

والدكت�ر  والريا�شة  ال�شباب  �ش�ؤون 

ملعهد  العام  املدير  �شم�س  بن  رائد 

بتقنية  وذلك  »بيبا«،  العامة  االإدارة 

االت�شال املرئي عن ُبعد.

بني  امل�قعة  االتفاقية  وتن�س 

املجال  يف  التعاون  على  الطرفني 

ال�شبابي، وتبادل اخلربات واالإمكانات 

قدرات  بتط�ير  املتعلقة  الربامج  يف 

واملميز  الطم�ح  ال�شباب  ومهارات 

الفر�س  وت�فري  البحرين  مبملكة 

التدريبية لهم عرب جملة من الربامج 

تن�س  كما  الطرفني،  بني  امل�شرتكة 

االتفاقية اأي�شا على التعاون امل�شرتك 

جمال  بينها  من  عديدة  جماالت  يف 

التدريب والتط�ير عرب ت�شميم وتنفيذ 

الربامج  وخا�شة  التدريبية  الربامج 

ال�شباب  قدرات  بتط�ير  املتعلقة 

يف  واال�شت�شاريني  اخلرباء  وتبادل 

تبادل  والتط�ير  التدريب  جمال 

اخلربات والتعاون امل�شرتك يف جمال 

الدرا�شات  وجمال  املدربني،  اإعداد 

ال�شبابية  ال�شيا�شات  عرب  واالأبحاث 

تن�س  كما  والقدرات،  واالبتكار 

جمال  يف  التعاون  على  االتفاقية 

والتقييم  والقيا�س  اال�شت�شارات 

وحتديد االحتياجات التدريبية وبناء 

والتخطيط  والتط�ير  التعلم  قدرات 

اال�شرتاتيجي.

وبهذه املنا�شبة قال وزير �ش�ؤون 

اتفاقية  »تعترب  والريا�شة:  ال�شباب 

العامة  االإدارة  معهد  مع  التعاون 

يف  ت�شب  التي  الهامة  اخلط�ات  من 

مع  تت�افق  والتي  ال�شباب،  م�شلحة 

بال�شباب  النه��س  يف  ال�زارة  روؤى 

اخلط�ات  واإن  قدراتهم،  وتط�ير 

لبناء  ال�زارة  تتخذها  التي  الن�عية 

مع  التعاون  من  ق�ية  منظ�مة 

جت�شيد  اإال  ه�  ما  اجلهات  خمتلف 

وزارة  ت�ليها  التي  اخلا�شة  للعناية 

ال�شباب والريا�شة لقطاع ال�شباب«.

امل�ؤيد:  ت�فيق  بن  اأمين  واأ�شاف 

»اإن التعاون مع معهد االإدارة العامة 

والتي  االأ�شكال  من  العديد  �شيتخذ 

الفرتة  لل�شباب ويف  نراها مهمة جدا 

ال�شبابي  القطاع  لتط�ير  احلالية 

من  واال�شتفادة  الربامج  تنفيذ  عرب 

عرب  املعل�مات  وا�شتقاء  اخلربات 

الذي ميكن  االأمر  الدرا�شات،  البح�ث 

االحتياجات  حتديد  من  ال�زارة 

وحتديد  املقبلة  الفرتة  يف  ال�شبابية 

اجتاهات ال�شباب«.

الكبري  تقديره  امل�ؤيد عن  واأعرب 

تعاونهم  على  العامة  االإدارة  ملعهد 

ال�شباب  �ش�ؤون  وزارة  مع  الدائم 

والريا�شة لالرتقاء بالقطاع ال�شبابي 

يف خمتلف املجاالت. 

بن  حممد  رائد  الدكت�ر  وقال 

االإدارة  ملعهد  العام  املدير  �شم�س 

التعاون  هذا  اإن  »بيبا«  العامة 

ال�طني  الطم�ح  يعك�س  احلك�مي 

قيادات  اإعداد  اإىل  الرامي  امل�شرتك 

مبملكة  االرتقاء  على  قادرة  �شبابية 

املجاالت،  خمتلف  يف  البحرين 

املمار�شات  بف�شلى  تزويدها  عرب 

مبا  العلمية،  واملنهجيات  التطبيقية 

القرارات  اتخاذ  على  قادرة  يجعلها 

العامة،  ال�شيا�شات  و�شناعة 

تخدم  مبتكرة  مببادرات  واخلروج 

تطلعات  وتلبي  احلك�مي  القطاع 

اأن التعاون مع  اإىل  امل�اطنني، م�شريا 

والريا�شة  ال�شباب  �ش�ؤون  وزارة 

ت�ظيف  على  حم�ري  ب�شكل  يرتكز 

للمعهد  التدريبية  اال�شرتاتيجيات 

اال�شت�شارات  جماالت  يف  وخرباته 

والتدريب والقيا�س وت�شميم الربامج 

ور�شم ال�شيا�شات احلك�مية.

االتفاق يق�سي بت�سميم وتنفيذ برامج تدريبية وبناء قدرات التعلم والتخطيط

»ال�سباب والريا�سة« ت�قع اتفاق تعاون مع »بيبا« للتدريب 

علي  ال�شمالية  املحافظة  حمافظ  ثمن 

اعتزاز  الع�شف�ر  عبداحل�شني  ال�شيخ  بن 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

فريق  يبذلها  التي  باجله�د  ورعاه،  اهلل 

البحرين بقيادة �شاحب ال�شم� امللكي االأمري 

العهد رئي�س  اآل خليفة ويل  �شلمان بن حمد 

تكاتف  م�ؤكدا  ورعاه،  اهلل  حفظه  ال�زراء 

اجلميع والتزامهم الدوؤوب مبا يدعم اجله�د 

ال�طنية التي �شت�شتمر بروح الفريق ال�احد 

يف  اآثاره  من  والتقليل  للفريو�س  للت�شدي 

هذه  االأول�ية يف  باأن  من�ها  كافة،  املجاالت 

عن  معربا  اجلميع،  و�شالمة  �شحة  املرحلة 

ال�شمالية  املحافظة  اأهايل  كل  واإدراك  دعم 

من  احلد  يف  علينا  تقع  التي  للم�ش�ؤولية 

على  االإقبال  ذلك  يف  مبا  االنت�شار،  معدالت 

وقتها  يف  منه  املن�شطة  واجلرعات  التطعيم 

االإجراءات  بجميع  االلتزام  مع  املحدد، 

ال�طني  الفريق  حددها  التي  االحرتازية 

الطبي، م�شيدا بقرارات جمل�س ال�زراء امل�قر 

�شمن  الدعم  مبادرات  من  عدد  متديد  يف 

احلزمة املالية واالقت�شادية وفقا للت�جيهات 

امللكية ال�شامية، حيث جاء ذلك خالل تراأ�س 

االأ�شب�عي  الت�شاوري  لالجتماع  املحافظ 

خالد  العميد  بح�ش�ر  بعد  عن  عقد  والذي 

الدو�شري نائب املحافظ وعدد  ربيعه �شنان 

من امل�ش�ؤولني يف املحافظة ال�شمالية.

املحافظ  ا�شتعر�س  االجتماع  وخالل 

االحرتازية  والتدابري  االإجراءات  واحل�ش�ر 

تف�شي  من  للحد  املحافظة  تتخذها  التي 

ومنها  )ك�فيد-19(،  ك�رونا  فريو�س 

الفح�س االأ�شب�عي لكل امل�ظفني، والرتويج 

لتطعيم  حمالت  واإقامة  التطعيم،  حلمالت 

كبار امل�اطنني يف خمتلف مدن قرى املحافظة. 

التي  اجله�د  املحافظ  وا�شتعر�س 

ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  املحافظة  بذلتها 

العالقة لتخفيف كثافة العمالة االأجنبية يف 

مناطق �شكنهم، كما مت بحث اإطالق الن�شخة 

اخلام�شة من م�شابقة الرابح االأكرب يف �شيف 

التباعد  حتقيق  مع  يتما�شى  مبا  البحرين 

االجتماعي، واإ�شراك طلبة املدار�س وجمعية 

�شمن  وذلك  الربنامج،  للت�حد يف  البحرين 

العاملية لعايل  ال�شحة  برامج اعتماد منظمة 

مدينة �شحية.

 الع�سف�ر: دعم اجله�د ال�طنية للحد

 من معدالت انت�سار فريو�س ك�رونا 

ا�ستقبل عدًدا من كبار �سباط ق�ة دفاع البحرين.. القائد العام:

رفع م�ست�ى اجلاهزية القتالية مبختلف االأ�سلحة الع�سكرية

ويل العهد رئي�س ال�زراء يهنئ نفتايل بينيت 

ويائري البيد مبنا�سبة ت�سكيل احلك�مة االإ�سرائيلية

بعث �شاحب ال�شم� امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

ال�زراء حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل نفتايل بينيت، ويائري البيد، مبنا�شبة ت�شكيل احلك�مة 

مهامها مبا  بالت�فيق يف  امل�شكلة  للحك�مة  عن خال�س متنياته  فيها  اأعرب  االإ�شرائيلية، 

يعزز من ركائز التنمية واال�شتقرار وال�شالم باملنطقة والعامل.

 حممد بن عبداللـه يد�سن مركًزا اإ�سافًيا للفح�س من املركبات يف املحرق
حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  قام 

املجل�س  رئي�س  اآل خليفة،  بن عبداهلل 

االأعلى لل�شحة رئي�س الفريق ال�طني 

ك�رونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي 

اأم�س  ي�م  بزيارة  )ك�فيد-19(، 

االإ�شايف  الفح�س  مركز  اإىل  االإثنني، 

حمافظة  يف  باملركبات  للفح�س 

امللك  م�شت�شفى  من  بالقرب  املحرق 

تد�شينه  مبنا�شبة  اجلامعي،  حمد 

الفح��شات  الإجراء  مركز  كثالث 

املراكز  على  االإبقاء  مع  املركبات  من 

الدويل  البحرين  مركز  يف  احلالية 

را�شد  ونادي  وامل�ؤمترات  للمعار�س 

وذلك  اخليل،  و�شباق  للفرو�شية 

الفريق  اأع�شاء  من  عدد  بح�ش�ر 

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  ال�طني 

القطاع  امل�ش�ؤولني يف  وكبار  ك�رونا 

ال�شحي.

الالحمدود  بالدعم  واأ�شاد 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�شى  بن 

واملتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  من  امل�شتمرة 

االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، ويل 

حفظه  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

اهلل، لكل اجله�د ال�طنية والتي متثل 

اإطار عمل ي�شرت�شد به فريق البحرين 

يف �شبيل احلفاظ على �شحة و�شالمة 

ي�شهم  مبا  كافة  واملقيمني  امل�اطنني 

اجله�د  م�شاعفة  يف  اهلل  من  بع�ن 

ال�طنية للق�شاء على جائحة فريو�س 

ك�رونا.

رئي�س  ن�ه  ال�شدد،  هذا  ويف 

تف�شل  مبا  لل�شحة  االأعلى  املجل�س 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  به 

ويل  �شم�  ا�شتقباله  خالل  ورعاه 

حفظه  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

متجددة  وثقة  �شامية  اإ�شادة  من  اهلل 

الطبي،  ال�طني  الفريق  بجه�د 

القطاع  يف  العاملني  جميع  اأن  م�ؤكًدا 

واالعتزاز  بالفخر  ي�شعرون  ال�شحي 

بهذه االإ�شادة التي متثل و�شام �شرف 

اإلهام  كبري، كما متثل حافًزا وم�شدر 

مل�شاعفة اجله�د املخل�شة التي تق�م 

يف  �شيما  ال  ال�شحية  الك�ادر  بها 

ال�شف�ف االأمامية.

مبا  ذاته  ال�قت  يف  اأ�شاد  كما 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  به  تف�شل 

ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

كبار  من  عدد  مع  �شم�ه  لقاء  خالل 

ال�طني  الفريق  واأع�شاء  امل�ش�ؤولني 

اهلل  حفظه  �شم�ه  اأبداه  وما  الطبي، 

من دعم را�شخ وم�شاعر نبيلة جله�د 

الظروف  ال�طني يف خمتلف  الفريق 

وما ت�شمنته كلمات �شم�ه من حر�س 

الدعم  اأوجه  كل  تقدمي  على  كبري 

حلماية  الهادفة  للجه�د  وامل�شاندة 

�شحة و�شالمة اجلميع.

تد�شني  مبنا�شبة  ت�شريح  ويف 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  اأ�شار  املركز، 

الفح�س  مركز  اأن  اإىل  لل�شحة 

االإ�شايف اجلديد يهدف اإىل رفع الطاقة 

املختربية  للفح��شات  اال�شتيعابية 

اأوقات  وتقليل  ك�رونا  لفريو�س 

م�شارات  تعزيز  ي�شمن  مبا  االنتظار 

الت�شدي  نح�  املختلفة  التعامل 

للفريو�س، والذي مت تد�شينه لت��شيع 

لالإر�شادات  وفًقا  الفح��شات  نطاق 

منظمة  قبل  من  املعتمدة  واملعايري 

اجله�د  اإطار  ويف  العاملية،  ال�شحة 

ك�رونا  لفريو�س  للت�شدي  املبذولة 

املركز  مباأن  ون�ه  )ك�فيد-19(، 

مت  املركبات  من  للفح�س  االإ�شايف 

جتهيزه باأف�شل امل�ا�شفات واملعايري 

م�شارات  على  وي�شتمل  الطبية، 

املركبات للم�شح  خم�ش�شة ال�شتقبال 

واأخذ العينات.

كما ن�ه ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة باجله�د ال�طنية املخل�شة 

الطبية  الط�اقم  قبل  من  املقدمة 

التعاون  ومب�شت�ى  وال�شحية، 

املبذول  واجلهد  امل�شرتك  والتن�شيق 

مبملكة  املعنية  اجلهات  خمتلف  بني 

وتطبيق  تنفيذ  بهدف  البحرين 

والتدابري  االحرتازية  االإجراءات 

ال�قائية للحد من انت�شار الفريو�س.
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حزمة �سخيّة جديدة من الدعم للقطاعات التجارية.. 

تاأتي لتوؤّكد الإرادة اجلاّدة للحكومة مبعاجلة الأزمة بكّل 

يف  اجلهود  كّل  ت�سافر  ب�سرورة  ولتذّكر  الإمكانيات.. 

�سبيل التعايف ومواجهة اجلائحة على كّل الأ�سعدة بروح 

امل�سوؤولية والتكاتف والروح ال�سلبة.

�سيئًا  هناك  باأن  تاأكد  املعادي  الإعالم  يعلو �سوت  حينما 

يوؤمل اأعوانه املرتب�سني، اإجنازات #البحرين موؤملة ملن ل يتمنى 

الثقة  وزعزعة  ال�ساعات  ون�سر  العويل  هذا  كل  اخلري،  لها 

ودعوات اخلروج عن القانون ومهاجمة ال�سخو�ص ما هي اإل اأدوات 
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يقرر  اأمريكا  يف  القاري«  »الك�نغر�ص   -  1775

للجي�ص  عاًما  قائًدا  وا�شنطن  ج�رج  اجلرنال  تعيني 

الأمريكي اجلديد.

على  الأوىل  الربيطانية  احلملة  بدء   -  1805     

الق�ا�شم يف اخلليج العربي.

    1831 - انت�شار وباء الطاع�ن يف الك�يت الذي 

ذهب �شحيته الآلف من الك�يتيني.

    1904 - ن�ش�ب معركة البكريية بني عبدالعزيز 

املتعب  عبدالعزيز  حائل  واأمري  جند  اأمري  �شع�د  اآل 

الر�شيد انتهت بانت�شار ابن �شع�د.

    1918 - نهاية احلرب الأهلية يف فنلندا.

    1940 - عر�ص اجل�ارب النايل�ن لأول مرة يف 

الأ�ش�اق الأمريكية.

اأول  يقدم  الزرق  املالئكة  فريق   -  1946     

ا�شتعرا�ص ج�ي له يف جاك�ش�نفيل بفل�ريدا.

ُبرتت رجلها لإ�سابتها بال�سرطان

لبنانية ب�ساق واحدة تدخل مو�سوعة غيني�س
من�ش�ر �شاكر:

له..  حد  ل  وبطم�ح  وعزمية  باإ�شرار 

واحدة«  »ب�شاق  بربر  دارين  اللبنانية  ا�شتطاعت 

بعد  القيا�شية  لالأرقام  غيني�ص  مل��ش�عة  الدخ�ل 

يف  فرتة  لأط�ل  العاملي  القيا�شي  للرقم  حتقيقها 

 – ال�شيدات(  القرف�شاء على حائط )فئة  و�شعية 

وجنحت  الركبة.  ف�ق  الأحادي  البرت  ت�شنيفات 

دارين بتجاوز احلد الأدنى حمققة 2 دقيقة 8.24 

ثانية يف ي�م اجلمعة 4 ي�ني�- بدبي.

دارين:  قالت  »الأيام«  مع  حديثها  وخالل 

اإىل فرح  جعلت من الأمل انت�شارا وغريت ال�جع 

بعد  والي�م  الكثريات  األهمت  ق�شتي  كبري،  وامل 

دخ�يل للم��ش�عة اأوثقها يف �شجالت التاريخ اآملة 

تك�ن حا�شرة  واأن  العامل،  املاليني ح�ل  تلهم  اأن 

يقتل  لأنه  للقل�ب  الياأ�ص  يت�شلل  ل  واأن  للجميع، 

الطم�ح«.

وتتابع بربر: اأعتقد اإن ق�شتي اأ�شبحت ملهمة 

للجميع.. فاأنا النم�ذج الفعلي ملق�لة »ل ياأ�ص مع 

احلياة«، فقد ُبرتت رجلي يف العام 1993 عند ما 

كنت يف �شن 15 عاًما ب�شبب اإ�شابتي بال�شرطان، 

التي  وال�شدمة  الأمل  اأفقد  يجعلني  مل  هذا  لكن 

جعلتني  �شاقي  خ�شارتي  جراء  لها  تعر�شت 

اىل  و�ش�يل  حلني  حياتي  جمرى  ت  وغريرّ اأق�ى 

الكبري  الإجناز  اأما عن حتقيقها  الآن.  عليه  اأنا  ما 

مدربة  »اأنا  دارين  قالت  »غيني�ص«  ودخ�لها 

دخ�يل  قبل  اإجنازان  ولدي  بدنية  ولياقة  حياة 

عربية  امراأة  اأول  كنُت  بهما.  واأفتخر  »غيني�ص« 

)�شباق  الرتاياثل�ن  �شباق  ُتنهي  الطرف  مبت�رة 

كما  دبي،  يف  ه�ائية(  ودراجة  �شباحة  جري 

اأول امراأة عربية مبت�رة الطرف ُت�شارك يف  كنُت 

م�شابقة اجلمال واللياقة يف لندن. 

وفاة هندي تزوج 38 امراأة وترك 89 ابًنا و33 حفيًدا

اأنه  يعتقد  عاما«   76« رجل  ت�يف 

رب اأكرب اأ�شرة يف العامل م�ؤلفة من 38 

زوجة و89 طفال و33 حفيداً، يف ولية 

ميزورام ب�شمال �شرق الهند.

طائفة  رئي�ص  �شانا،  زي�نا  وت�يف 

الأحد،  الزوجات،  تعدد  جتيز  دينية 

ال�لية  وزراء  رئي�ص  اأعلنه  ملا  وفقا 

زورامثاجنا يف تغريدة، مقدما تعازيه.

الثنني  ام�ص  تقارير حملية  وذكرت 

اأن �شانا ت�فى متاأثراً مب�شاعفات متعلقة 

بداء ال�شكري وارتفاع �شغط الدم.

ومن ال�شعب الق�ل ما اإذا كان �شانا 

اأ�شرة يف العامل، ولكن  بالفعل رب اأكرب 

يق�ل�ن  زورامثاجنا،  ومنهم  امل�ش�ؤولني 

اإنه كان كذلك. وو�شفت و�شائل العالم 

�شانا باأنه رب اأكرب اأ�شرة يف العامل.

»اجلثة الكريهة«

 تزهر يف بولندا وجتذب الآلف

�شهدت زهرة »تيتان اأروم« التي تعرف اأي�شا با�شم 

»زهرة اجلثة« ب�شبب رائحتها الكريهة، ازدهارا ق�شريا 

يف حديقة العا�شمة الب�لندية، وار�ش�.

واجتذب هذا احلدث النادر ح�ش�دا من الب�لنديني، 

الذين انتظروا ل�شاعات من اأجل روؤيتها، وفق ما اأوردت 

وكالة »اأ�ش��شيتد بر�ص«.

وم�طن هذه النبتة النادرة يف غابات �ش�مطرة يف 

اإندوني�شيا، لكنها مهددة هناك ب�شبب اإزالة الأ�شجار.

واأزهرت »اجلثة الكريهة«، التي تنبعث منها رائحة 

على  تتغذى  التي  امللقحة  احل�شرات  جلذب  ميتة  جثة 

اللحم، الأحد. وذبلت بالفعل يف وقت مبكر من الإثنني.

الرائحة  جتنب  يف  يرغب�ن  الذين  لأولئك  وميكن 

والزحام م�شاهدة الزهرة على فيدي� مبا�شر من حدائق 

جامعة وار�ش� النباتية.

طرحت النجمة 

اللبنانية مايا 

دياب كليب 

اأغنيتها اجلديدة 

الذي يحمل ا�سم 

»اأحلى الكالم«، 

وذلك على موقع 

يوتيوب، وهي 

من كلمات نا�سر 

اجليل، اأحلان 

حممود خيامي، 

توزيع هادي 

�سرارة، والكليب 

من اإخراج �سريين 

خوري، وقد مت 

ت�سويره يف عدد 

من البالتوهات 

واللوكي�سانات 

الداخلية.

حب�س طفل »فوي�س كيدز« والنيابة تك�سف التفا�سيل

اأمرت النيابة امل�شرية باإيداع معاذ عي�شى، طفل »ذا 

اأ�شب�ع  ملدة  القتل  يف  بال�شروع  واملتهم  كيدز«  ف�ي�ص 

الطفل  جندة  خط  واأخطرت  املالحظة،  دور  باإحدى 

بال�اقعة لتخاذ اإجراءاته، مع ا�شتكمال التحقيقات.

الأولية  التحقيقات  تفا�شيل  العامة  النيابة  وك�شفت 

الطفل  والد  من  بالًغا  تلقت  اأنها  م��شحة  ال�اقعة،  فى 

املجني عليه يفيد بن�ش�ب م�شادة بني جنله وبني الطفل 

حديدية  باآلة  ابنه  على  الأخري  خاللها  تعدى  املتهم 

اإثره  على  ُنقل  �شرًخا  بجمجمته  فاأحدث  بح�زته،  كانت 

للم�شت�شفى. واأو�شحت النيابة اأنها انتقلت ل�ش�ؤال الطفل 

ال�شماح  عدم  املعالج  الطبيب  من  فتبينت  عليه  املجني 

التقرير  على  واطلعت  ال�شحية،  حالته  ل�ش�ء  ب�ش�ؤاله 

الطبي املحَررّر باإ�شابته والثابت فيه وج�د جرح قطعي 

الراأ�ص لنغما�ص ج�شم معدين بها خمرتًقا عظام  بفروة 

اجلمجمة وم�ؤدًيا لك�شر فيها.

للطفل  جراحية  عملية  اأجريت  اأنه  النيابة  وذكرت 

املعدين وحتفظت  ا�شتخرج خاللها اجل�شم  عليه  املجني 

�شاهد  طفالً  �شاألت  اأنها  النيابة  وك�شفت  عليه.  النيابة 

ب�شل�شلة  عليه  املجني  على  املتهم  بتعدي  فاأقر  ال�اقعة، 

مفاتيح اخرتق اأحدها راأ�ص الأخري، وذلك على اإثر م�شاَدرّة 

القب�ص  األقت  قد  امل�شرية  الأمن  اأجهزة  وكانت  بينهما. 

على الطفل معاذ عي�شى، مت�شابق »ذا ف�ي�ص كيدز«، فجر 

اأم�ص الأحد.

وقالت �شيماء حجازي والدة الطفل ال�شحية، ح�شن 

يف  يرقد  حيث  حرجة  مازالت  ابنها  حالة  اإن  عل�ان، 

جزء  لإزالة  عاجلة،  حراجة  اإجراء  بعد  املركزة  العناية 

من  معاناته  عن  ف�شالً  راأ�شه،  داخل  احلديدية  الآلة  من 

ارتفاع �شديد يف �شغط الدم.

ال�سحة: 792 حالة 

م�سابة بكورونا ووفاة 15

التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  اأعلنت  وزارة 

 ،2021 ي�ني�   14 ي�م  يف   14569 عددها  بلغ 

منها  جديدة  قائمة  حالة   792 ت�شجيل  اأظهرت 

وافدة، و393 حالة ملخالطني  لعمالة  392 حالة 

حلالت قائمة، و7 حالت قادمة من اخلارج، كما 

تعافت 1495 حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل 

للحالت املتعافية اإىل 246074.

وفاة 15 حالة  ال�شحة عن  اأعلنت وزارة  كما 

م�شابة بك�رونا.
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تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بإطالق الحزمة المالية واالقتصادية

الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء: إطالق 
حزمة لـ3 أشهر دعمًا للقطاعات المتأثرة من الجائحة

رأس صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
ول��ي  خليف��ة  آل  حم��د  ب��ن  س��لمان 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء االجتماع 
االعتي��ادي األس��بوعي لمجل��س الوزراء 

الذي عقد أمس عن ُبعد.
ف��ي مس��تهل االجتماع، أش��اد مجلس 
ال��وزراء بالتقدير الملكي الس��امي من 
حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 
للجه��ود الوطني��ة للتص��دي لفيروس 
كورون��ا بقيادة صاحب الس��مو الملكي 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، وما 
يش��كله م��ن دع��ٍم وإس��ناد، ومنطلقًا 
لمزي��د م��ن الب��ذل والعط��اء تنفي��ذًا 
للتطلع��ات الملكية الس��امية لتحقيق 
األم��ن الصح��ي للوطن والحف��اظ على 
صحة وس��المة المواطنين والمقيمين، 
وتوجيه��ات جاللت��ه بإط��الق الحزم��ة 
المالية واالقتصادي��ة للتعامل مع آثار 
التي  للجائحة  االقتصادية  االنعكاسات 

يواجهها العالم.
واطل��ع المجل��س عل��ى آخ��ر التطورات 
»دلتا«  المتح��ور  الفي��روس  بخصوص 
األشد خطورًة وانتشارًا، حيث شدد على 
أهمية االلتزام باإلجراءات االحترازية مع 
زيادة اإلقبال عل��ى التطعيم والجرعات 
المنش��طة منه في وقته��ا المحدد من 
قب��ل الفريق الوطني الطبي بما يضمن 

الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.
بعد ذلك رحب مجل��س الوزراء باعتماد 
للمملك��ة  الثان��ي  المتابع��ة  تقري��ر 
ف��ي مكافح��ة غس��ل األم��وال وتمويل 
اإلرهاب، وفي تنفي��ذ المعايير الدولية 
خ��الل اجتماع مجموع��ة العمل المالي 
لدول الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا 
)MENAFATF(، وال��ذي يعكس الثقة 
الدولي��ة في جه��ود البحري��ن في هذا 
الجانب، مش��يدًا بالدور الذي اضطلعت 
ب��ه لجن��ة محارب��ة التط��رف ومكافحة 
األم��وال،  وغس��ل  وتمويل��ه  اإلره��اب 

والجهات المعنية في هذا الشأن.
 بعدها رحب المجلس باعتماد منظمة 
الصحة العالمية »المنامة مدينة صحية 
2021«، والذي يعكس التقدير الدولي 
للخط��ط والبرامج والجه��ود الحكومية 
المبذولة في مج��االت الصحة والتنمية 
االجتماعي��ة، مؤك��دًا المجل��س عل��ى 
مواصلة الجه��ود والبرامج التي تهدف 
إل��ى توس��يع دائ��رة األماك��ن المعززة 

للصحة بالمملكة.
 ثم هن��أ مجلس الوزراء دول��ة اإلمارات 
رئيس��ًا  الش��قيقة  المتح��دة  العربي��ة 
انتخ��اب  بمناس��بة  وش��عبًا  وحكوم��ًة 
اإلمارات عضوًا غير دائم بمجلس األمن 
الدول��ي التابع لألمم المتح��دة للفترة 
من 2022-2023، والذي يعكس تقدير 
المجتمع الدولي إلسهاماتها في تعزيز 

األمن واالستقرار العالمي.  
 بعدها نظ��ر المجلس في الموضوعات 
المدرج��ة على ج��دول أعمال��ه وقرر ما 

يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية 
واقتصادي��ة  مالي��ة  حزم��ة  بإط��الق 
للتعامل مع انعكاس��ات جائحة كورونا 
حفاظًا على جهود التنمية المستدامة، 
الس��مو  صاح��ب  وتكلي��ف  ومتابع��ة 
الملك��ي ول��ي العه��د رئي��س مجلس 
الوزراء للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ 
التوجيه��ات الملكي��ة الس��امية بوضع 
الحل��ول المناس��بة لدع��م القطاع��ات 
المتأثرة م��ن تداعي��ات الجائحة، فقد 

تقرر تمدي��د عدد من مب��ادرات الدعم 
ضم��ن الحزم��ة المالي��ة واالقتصادية 
لمدة 3 أش��هر إضافية ب��دءًا من يونيو 
وه��ي   2021 أغس��طس  إل��ى   2021

كالتالي:
- التكف��ل بدف��ع روات��ب البحرينيي��ن 
المؤم��ن عليهم ف��ي ش��ركات القطاع 
القطاع��ات  ف��ي  العامل��ة  الخ��اص 
المتض��ررة من خالل صن��دوق التأمين 
ض��د التعط��ل لمدة 3 أش��هر بنس��بة 
100% للش��هر األول و50% للش��هرين 

الثاني والثالث.
- إعف��اء الش��ركات المتض��ررة نتيجة 
تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع 

رسوم البلدية لمدة 3 أشهر.
- إعفاء المنش��آت والمرافق الس��ياحية 

من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر.
- تمديد برنامج صندوق العمل تمكين 
لدع��م اس��تمرارية األعمال للش��ركات 
المتض��ررة نتيج��ة تداعي��ات جائح��ة 

فيروس كورونا لمدة 3 أشهر.
- إعفاء المس��تأجرين لألمالك التابعة 
للحكوم��ة والش��ركات الحكومي��ة م��ن 

اإليجارات الشهرية لمدة ٣ أشهر
- إعف��اء الش��ركات المتض��ررة نتيجة 
تداعي��ات جائح��ة في��روس كورونا من 
دفع رسوم تجديد السجل التجاري لعام 

.2021
- إع��ادة فتح ب��اب الطلب��ات لصندوق 
الس��يولة م��ع التركي��ز على الش��ركات 

الصغيرة والمتوسطة.        
 وذلك بعد االط��الع على مذكرة اللجنة 
الوزارية للش��ؤون المالية واالقتصادية 

والتوازن المالي بهذا الشأن.
 2. مذك��رة اللجن��ة الوزارية للمش��اريع 
التنموية والبنية التحتية بشأن الدليل 
الموحد إلدارة المواد الكيميائية الخطرة 
في البحرين والذي تم اعتماده بحس��ب 
النظ��ام الموحد ب��دول مجلس التعاون 
لهذا الش��أن، والذي يه��دف للتأكد من 
التعامل الس��ليم مع المواد الكيميائية 
الخطرة ذات الخواص التفاعلية وتوحيد 
إج��راءات نقلها بين ال��وزارات والجهات 

الحكومية الرقابية.
 3. مذكرة وزير الداخلية بشأن التعاون 
ف��ي مجال تب��ادل المعلوم��ات المالية 

المتعلق��ة بغس��ل األم��وال والجرائ��م 
األصلية المرتبطة به وتمويل اإلرهاب 
بي��ن إدارة التحريات المالي��ة بمملكة 
البحرين والوحدة األفغانستانية، والتي 
ته��دف لجمع وإع��داد وتحلي��ل وتبادل 

المعلومات المتعلقة بهذا الجانب.
 4. مذك��رة وزير الخارجية بش��أن طلب 
الموافق��ة عل��ى مذك��رة التفاهم بين 
حكوم��ة البحري��ن وحكوم��ة جمهورية 
المتب��ادل  االعت��راف  بش��أن  سيش��ل 
بش��هادات التطعي��م والتعاف��ي م��ن 
في��روس كورون��ا )COVID 19(، والتي 
ته��دف إل��ى تس��هيل إج��راءات تنق��ل 
المواطنين والمقيمين بين البلدين بما 

يضمن صحة وسالمة الجميع.
 5. مذك��رة وزي��ر المالي��ة واالقتص��اد 
الوطن��ي بش��أن اتفاقي��ة نظ��ام ربط 
أنظم��ة المدفوعات بي��ن دول مجلس 
التعاون ل��دول الخلي��ج العربية، والتي 
ج��اءت اس��تنادًا لقرار المجل��س األعلى 
في دورته الحادي��ة واألربعين، وتهدف 
لضم��ان التحوي��ل الس��ريع والموح��د 
واآلم��ن للمدفوع��ات المالي��ة وتعزيز 

التجارة الثنائية بين دول المجلس.
 6. مذك��رة وزي��ر المالي��ة واالقتص��اد 
الوطن��ي بش��أن مش��اركة البحرين في 
مب��ادرة صندوق النق��د الدولي بتقديم 
إل��ى جمهورية  االنمائية  المس��اعدات 
الس��ودان، والت��ي تس��تهدف الحد من 
الفقر ودعم النمو المستدام ومعالجات 

تحديات التنمية بالسودان.
 7. مذك��رة اللجن��ة الوزارية للش��ؤون 
ردود  بش��أن  والتش��ريعية  القانوني��ة 
الحكوم��ة عل��ى 10 اقتراح��ات برغب��ة 

مقدمة من مجلس النواب.
بعدها اس��تعرض المجل��س الموضوع 

التالي:
مذكرة وزير الخارجية بشأن تنفيذ قراري 
مجل��س ال��وزراء بإنش��اء س��جل مركزي 
ومذك��رات  واالتفاقي��ات  للمعاه��دات 
التفاهم الس��ارية بين مملك��ة البحرين 
الدولي��ة  والمنظم��ات  ال��دول  وجمي��ع 
واإلقليمية، وكلف مجلس الوزراء الوزارات 
المعنية بتحدي��ث معلوماتها  والجهات 
الخاص��ة بتنفي��ذ االتفاقي��ات ومذكرات 
التفاهم في السجل المركزي لالتفاقيات.

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 14 يونيو 2021:

اإلشادة بالتقدير الملكي السامي من عاهل 
البالد المفدى حفظه الله ورعاه للجهود 

الوطنية للتصدي لفيروس كورونا بقيادة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه الله، وما يشكله من دعٍم 
وإسناد، ومنطلقًا لمزيد من البذل والعطاء .

التشديد على أهمية االلتزام باإلجراءات 
االحترازية مع زيادة اإلقبال على التطعيم 

والجرعات المنشطة منه في وقتها المحدد 
من قبل الفريق الوطني الطبي بما يضمن 

الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

الترحيب باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة 
البحرين في مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، وفي تنفيذ المعايير الدولية خالل 
اجتماع مجموعة العمل المالي لدول الشرق 

.(MENAFATF) األوسط وشمال إفريقيا

الترحيب باعتماد منظمة الصحة العالمية 
"المنامة مدينة صحية 2021"، والذي يعكس 

التقدير الدولي للخطط والبرامج والجهود  
الحكومية المبذولة في مجاالت الصحة 

والتنمية االجتماعية.

تهنئة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة رئيسًا وحكومًة وشعبًا بمناسبة 
انتخاب اإلمارات عضًوا غير دائم بمجلس 

األمن الدولي التابع لألمم المتحدة للفترة 
من 2023-2022 .

قراري مجلس الوزراء بإنشاء سجل مركزي للمعاهدات 
واالتفاقيات ومذكرات التفاهم السارية بين مملكة البحرين 

وجميع الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية.

ــة للتعامــل مــع انعكاســات جائحــة  ــة واقتصادي ــة الســامية بإطــالق حزمــة مالي ــذًا للتوجيهــات الملكي تنفي
كورونــا حفاظــًا علــى جهــود التنميــة المســتدامة، ومتابعــة وتكليــف صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
رئيــس مجلــس الــوزراء للجهــات المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ التوجيهــات الملكيــة الســامية بوضــع الحلــول 
المناســبة لدعــم القطاعــات المتأثــرة مــن تداعيــات الجائحــة، فقــد تقــرر تمديــد عــدد مــن مبــادرات الدعــم 
ضمــن الحزمــة الماليــة واالقتصاديــة لمــدة 3 أشــهر إضافيــة بــدءًا مــن يونيــو 2021 إلــى أغســطس 

. 2021

الدليل الموحد إلدارة المواد الكيميائية 
الخطرة في مملكة البحرين والذي تم 
اعتماده بحسب النظام الموحد بدول 

مجلس التعاون لهذا الشأن.

التعاون في مجال تبادل المعلومات 
المالية المتعلقة بغسل األموال والجرائم 

األصلية المرتبطة به وتمويل اإلرهاب بين 
إدارة التحريات المالية بمملكة البحرين 

والوحدة األفغانستانية.

مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة 
البحرين وحكومة جمهورية سيشل 

بشأن االعتراف المتبادل بشهادات 
التطعيم والتعافي من فيروس كورونا 

.(COVID-19)

اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

والتي جاءت استنادًا لقرار المجلس 
األعلى في دورته الحادية واألربعين.

مشاركة مملكة البحرين في مبادرة 
صندوق النقد الدولي بتقديم 

المساعدات االنمائية إلى جمهورية 
السودان.

ردود الحكومة على 10 اقتراحات برغبة 
مقدمة من مجلس النواب.

@BahrainCPNews

بإطــالق حزمــة مالية واقتصاديــة للتعامل مع 
انعكاســات جائحــة كورونــا حفاظــًا علــى جهــود 
التنميــة المســتدامة، ومتابعــة وتكليــف صاحــب 
الســمو الملكــي ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
التوجيهــات  بتنفيــذ  المعنيــة  للجهــات  الــوزراء 
المناســبة  الحلــول  بوضــع  الســامية  الملكيــة 

لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة

 فقد تقرر تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية 
واالقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءًا من يونيو 2021 إلى 

أغسطس 2021 وهي كالتالي:

التكفل بدفع رواتب البحرينيين 
المؤمن عليهم في شركات القطاع 

الخاص العاملة في القطاعات 
المتضررة من خالل صندوق التأمين 

ضد التعطل لمدة 3 أشهر بنسبة 
%100 للشهر األول و%50 للشهرين 

الثاني والثالث.

إعفاء الشركات المتضررة نتيجة 
تداعيات جائحة فيروس كورونا من 
دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر.

 إعفاء المنشآت والمرافق 
السياحية من دفع رسوم السياحة 

لمدة 3 أشهر. 

تمديد برنامج صندوق العمل 
تمكين لدعم استمرارية األعمال 

للشركات المتضررة نتيجة تداعيات 
جائحة فيروس كورونا لمدة 3 

أشهر.

اعفاء المستأجرين لألمالك التابعة 
للحكومة والشركات الحكومية من 
االيجارات الشهرية لمدة 3 اشهر.

إعفاء الشركات المتضررة نتيجة 
تداعيات جائحة فيروس كورونا من 
دفع رسوم تجديد السجل التجاري 

لعام 2021 .

مذكــرة  علــى  االطــالع  بعــد  وذلــك 
الماليــة  للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة 
المالــي  والتــوازن  واالقتصاديــة 

بهذا الشأن.

إعادة فتح باب الطلبات لصندوق 
السيولة مع التركيز على الشركات 

الصغيرة والمتوسطة.    

تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية

التكفل بدفع رواتب البحرينيين في القطاعات المتضررة بـ »الخاص« 3 أشهر

أهمية زيادة اإلقبال على التطعيم والجرعات المنشطة في وقتها المحدد

مواصلة جهود توسيع دائرة األماكن المعززة للصحة بالمملكة

عضوية اإلمارات بمجلس األمن تقدير إلسهاماتها في تعزيز االستقرار العالمي
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اجتماع حكومي نيابي يستعرض تفاصيل مبادرات الدعم

 مصادر: الحكومة ترصد
485 مليون دينار للحزمة المالية الجديدة

مريم بوجيري «

كشــفت مصادر نيابية لـ»الوطن« عن أن الحكومة 
أعلنــت عن دفعة جديدة من المبــادرات المقترحة 
خــال الفتــرة المقبلة بقيمــة 485 مليــون دينار 
كقيمــة متوقعــة للحزمــة الماليــة واالقتصادية 
الجديدة تشــمل القطاعات المتضررة من تداعيات 

فيروس كورونا.
جاء ذلك خال اجتماع حكومي-نيابي، اســتعرضت 
فيــه الحكومة أبرز تلــك المبــادرات التي تتلخص 
فــي التكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في 
القطاع الخاص لمدة 3 أشــهر بنسب )%100، %50، 
50%(، وتأجيل القروض 6 أشهر، وإعفاء المؤسسات 
التجاريــة من دفع الرســوم البلدية لمدة 3 أشــهر، 
وصندوق الســيولة، وتمديد برنامج صندوق العمل 
»تمكين« لدعم اســتمرارية األعمال لمدة 3 أشهر، 
وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم 
السياحة لمدة 3 أشــهر، وإعفاء كافة أماك الدولة 
والشركات التابعة لها من اإليجارات الشهرية لمدة 
3 أشــهر، وإعفاء رسوم تجديد السجل التجاري لعام 

.2021
واســتعرض اجتماع نيابي حكومي أمس، برئاســة 

رئيــس مجلــس النــواب فوزية زينــل، عبــر تقنية 
االتصال المرئي، وبحضــور وزير المالية واالقتصاد 
الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير 
العمل والتنميــة االجتماعية جميل حميدان، ووزير 
شؤون مجلســي الشــورى والنواب غانم البوعينين، 
ووزيــر الصناعة والتجارة والســياحة زايــد الزياني، 
والنــواب تفاصيــل مبــادرات الدعم ضمــن الحزمة 

المالية واالقتصادية.
وأكــدت زينــل، أن التوجيهــات الملكيــة الســامية 
لحضرة صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة عاهل الباد المفدى، من أجل خدمة الوطن 
والمواطنين، وتسخير كافة اإلمكانيات للتقليل من 
آثــار وتداعيات جائحة كورونا، تشــكل لنــا جميعًا، 
منهاج عمل وطني، لضمان صحة وســامة الجميع، 
ومــن أجــل تقديــم الدعــم الــازم لكافــة الفئات 

والقطاعات األكثر تضررًا.
وأعربت عن الشــكر للتعاون المتواصل والمستمر 
بين مجلــس النــواب والحكومــة برئاســة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يوليه ســموه من 
جهود رفيعة ومتابعة حثيثة وقيادة متميزة لفريق 

البحرين.

وأشارت، إلى أن القرارات الصادرة أمس من مجلس 
الوزراء بشأن تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن 
الحزمــة الماليــة واالقتصاديــة، تأتــي في ســياق 
التعــاون الفاعــل والمثمــر بين المجلــس النيابي 
والحكومــة، واســتجابة كريمــة لمطالــب النــواب 
ومرئياتهم بخصــوص بحث التداعيات االقتصادية 
الناجمة جراء جائحة كورونا، والعمل معا لمضاعفة 
التنسيق والتكامل بشــأن القرارات واإلجراءات التي 
يتــم اتخاذها بما ال يؤثر على األوضاع المعيشــية 
الســيما  االقتصاديــة،  والقطاعــات  للمواطنيــن 
القطاعات األكثر تأثرًا واحتياجًا للدعم في ظل هذه 

الظروف التي يعاني منها العالم أجمع.
وأوضحت أن االجتماع المشــترك، والذي جاء لبحث 
موضوعــات الجائحــة والحزمــة الماليــة، يأتي في 
ظل اســتمرار تعزيــز التعــاون الفاعل المشــترك 
وأن  الموقــرة،  والحكومــة  النــواب  بيــن مجلــس 
االســتراتيجية الشــاملة والمتكاملــة التي تتبعها 
البحريــن، والنابعــة مــن االهتمام البالــغ والرؤية 
الحكيمة لجالــة الملك المفــدى، تعكس اهتمام 
الدولــة بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات 
فيروس كورونا )كوفيــد 19( بما يحافظ على صحة 

وسامة الجميع.

»الجمارك« تمنح »نستله البحرين« 
شهادة المشغل االقتصادي المعتمد

قام رئيس الجمارك الشــيخ أحمد بن حمد آل خليفة، بتســليم شركة 
نستله البحرين التجارية، شهادة المشغل االقتصادي المعتمد نظير 
اســتيفائها متطلبات البرنامج التي تتضمن االلتــزام بالحد األعلى 
من شروط ومعايير تتعلق باإلجراءات واألنظمة الجمركية واألنشطة 
ذات العاقــة والتــي ُأدرجت في دليــل برنامج المشــغل االقتصادي 
المعتمد لشــئون الجمارك. وأشــار إلى أن المشــغل االقتصادي يعد 
أحد األطراف المشــاركة في الحركة التجاريــة الدولية بما يتوافق مع 
أنظمــة الجمارك العالمية أو بما يعادلها من معايير تأمين سلســة 
اإلمــداد والتزويد المقــررة، حيث يضم المشــغل االقتصادي كل من 
المســتوردين، المصدريــن، المصنعين، الوســطاء، شــركات النقل، 
الموانــئ، المطارات، مشــغلي الموانــئ، المســتودعات، الموزعين. 
وأكدت شؤون الجمارك على كافة الشركات الراغبة في الحصول على 
شــهادة المشــغل االقتصادي المعتمد اإلطاع على الموقع الرسمي 
لشــؤون الجمارك www.bahraincustoms.gov.bh والذي يتضمن 
متطلبات الحصول على المشغل االقتصادي، والخطوات لتقديم طلب 
اإللتحاق ببرنامج المشــغل االقتصادي المعتمد وقائمة التسهيات 

التي ستمنح للحاصلين على شهادة المشغل االقتصادي.

العود: افتتاح حديقة »الحساوي« 
بالدير مع قرارات الفريق الطبي

أحمد خالد «

أعلن عضــو بلدي الدائرة السادســة بمجلس بلــدي المحرق فاضل 
العــود االنتهاء من أعمال حديقة الديــر الغربية المعروفة بحديقة 
»الحســاوي« الواقعة في مخطط الحساوي بالدير. وقال إن االفتتاح 
ســيكون مع قرارات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. 
وبحســب البلدي فاضــل العود فــإن الحديقة يعود اســمها لعائلة 

حساوية يعود المخطط لهم بقرية الدير.
يذكــر أن الحديقة ســتخدم أهالي الدير وســماهيج، وتقع في مجمع 
231 بالديــر، وتبلغ مســاحة الحديقة 1108 متــرًا مربعًا منها 366 
مترًا مربعا للمســطحات الخضراء، وستشتمل الحديقة على ممشى 

طوله 100 متر باإلضافة إلى منطقة األلعاب.

 رئيس »األعلى للصحة« يدشن 
مركزًا إضافيًا للفحص من المركبات بالمحرق

قــام رئيــس المجلــس األعلى للصحــة رئيــس الفريق 
الوطنــي الطبي للتصدي لفيــروس كورونا )كوفيد-19( 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، بزيارة 
أمــس، إلى مركز الفحص اإلضافــي للفحص بالمركبات 
فــي محافظة المحــرق بالقــرب من مستشــفى الملك 
حمد الجامعي، بمناســبة تدشــينه كثالــث مركز إلجراء 
الفحوصات من المركبات مع اإلبقاء على المراكز الحالية 
في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ونادي 

راشد للفروسية وسباق الخيل.
وأشــاد بالدعــم الامحــدود لحضــرة صاحــب الجالــة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة، عاهل الباد المفدى، 
والمتابعة المســتمرة من صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمــد آل خليفة، ولي العهــد رئيس مجلس 
الــوزراء، لكافة الجهود الوطنية والتــي تمثل إطار عمل 
يسترشد به فريق البحرين في سبيل الحفاظ على صحة 
وســامة كافة المواطنين والمقيمين بما يسهم بعون 
مــن اهلل في مضاعفــة الجهــود الوطنيــة للقضاء على 

جائحة فيروس كورونا.
ونوه رئيس المجلس األعلى للصحة بما تفضل به جالة 
الملك المفدى، خال اســتقباله سمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء من إشادة ســامية وثقة متجددة بجهود 

الفريق الوطنــي الطبي، مؤكدًا أن جميــع العاملين في 
القطاع الصحي يشعرون بالفخر واالعتزاز بهذه اإلشادة 
التي تمثل وســام شــرف كبير، كما تمثــل مصدر إلهام 
وحافــزًا لمضاعفــة الجهــود المخلصة التــي تقوم بها 

الكوادر الصحية ال سيما في الصفوف األمامية.

وأشــاد في الوقت ذاتــه بما تفضل به صاحب الســمو 
الملكــي ولي العهــد رئيس مجلــس الوزراء خــال لقاء 
ســموه مع عدد من كبار المســؤولين وأعضــاء الفريق 
الوطني الطبي، وما أبداه ســموه من دعم راسخ ومشاعر 
نبيلــة لجهود الفريــق الوطني في مختلــف الظروف وما 

تضمنتــه كلمات ســموه مــن حرص كبير علــى تقديم 
كافة أوجه الدعم والمســاندة للجهــود الهادفة لحماية 

صحة وسامة الجميع.
وأشار رئيس المجلس األعلى للصحة إلى أّن مركز الفحص 
اإلضافــي الجديد يهدف إلــى رفع الطاقة االســتيعابية 
للفحوصــات المختبرية لفيروس كورونــا وتقليل أوقات 
االنتظار بما يضمن تعزيز مســارات التعامل المختلفة 
نحــو التصــدي للفيروس، والذي تم تدشــينه لتوســيع 
نطاق الفحوصات وفقًا لإلرشــادات والمعايير المعتمدة 
من قبــل منظمة الصحــة العالمية، وفي إطــار الجهود 

المبذولة للتصدي لفيروس كورونا.
ونــوه بأّن المركــز اإلضافي للفحص مــن المركبات تم 
تجهيزه بأفضل المواصفات والمعايير الطبية، ويشتمل 
على مسارات مخصصة الستقبال المركبات للمسح وأخذ 

العينات.
كمــا نوه الشــيخ محمد بن عبــداهلل بالجهــود الوطنية 
المخلصة المقدمة مــن قبل الطواقم الطبية والصحية، 
وبمستوى التعاون والتنسيق المشترك والجهد المبذول 
بين مختلف الجهــات المعنية في البحرين بهدف تنفيذ 
وتطبيق اإلجــراءات االحترازية والتدابيــر الوقائية للحد 

من انتشار الفيروس.

 »الصحة«: مخالفة 3 مطاعم ومقاٍه 
لعدم التزامها بإجراءات »كورونا«

واصلــت إدارة الصحــة العامــة بــوزارة الصحــة 
زياراتهــا التفتيشــية لمتابعة التزام المنشــآت 
األخيــرة  والقــرارات  الصحيــة  باالشــتراطات 
المنصــوص عليهــا، حيــث قام مفتشــو قســم 
مراقبة األغذية األحد الماضي، بزيارة تفتيشــية 
شــملت 70 مطعمــًا ومقهــى تقــدم أطعمــة 
ومشــروبات تم خالها مخالفة 4 منها، حيث تم 
اتخــاذ اإلجــراءات الازمة إلحالة هــذه المطاعم 
إلــى الجهات القانونيــة، وذلك في إطــار تكثيف 

الحمات التفتيشية للتأكد من تطبيق اإلجراءات 
االحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وبينت الوزارة أنه نظرًا إلى مخالفة تلك المطاعم 
لإلجراءات واالشــتراطات التنظيمية المنصوص 
عليهــا في القرار الــوزاري رقم 51 لســنة 2020 
بشــأن االشــتراطات الصحية الواجــب تطبيقها 
فــي المطاعم والمقاهــي الحتواء ومنع انتشــار 
فيــروس كورونــا، ورصــد مخالفــات للتعليمات 
الصــادرة بهــذا الشــأن، تــم تطبيــق القوانين 

حيال المطاعــم المخالفة، الفتًة إلى أن مأموري 
الضبــط القضائــي قامــوا بضبــط المخالفات 

واتخاذ اإلجراءات الازمة.
وقالــت وزارة الصحة إنه خال زيارات مســاء يوم 
أمــس تم تكثيف التوعية باإلجــراءات االحترازية 
والقــرارات والتعليمــات الصــادرة عــن الفريــق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات 
ذات الصلــة، والتأكد مــن تطبيق هذه المطاعم 

كافة اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية.

غلق مسجدين لوجود إصابات بـ»كورونا« بين المصلين
اإلســامية  والشــؤون  العــدل  وزارة  أعلنــت 
واألوقــاف، أنه فــي إطار المتابعة المســتمرة 
الطبــي  الوطنــي  الفريــق  بهــا  يقــوم  التــي 
للتصــدي لفيروس كورونا، تبيــن وجود حاالت 
قائمــة لفيروس كورونا في مســجد بمحافظة 
العاصمة، ومخالفة مســجد آخر لاشــتراطات 

الصحية بالمحافظة الشمالية.

وحفاظًا على مقتضيات الصحة العامة وحمايًة 
للمصلين، قررت الوزارة بعد التنسيق مع الفريق 
الوطني الطبي للتصــدي لفيروس كورونا غلق 
المســجدين، بشــكل مؤقت لمدة أسبوع حتى 
تتمكن الفرق المعنية من القيام بعملية تتبع 
المخالطيــن وكذلــك القيام بعمليــة التعقيم 
والتأكد من اتخاذ اإلجراءات االحترازية بشــكل 

صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
وشددت الوزارة على متابعتها تنفيذ اإلجراءات 
االحترازيــة بالمســاجد وتكثيفهــا للحمــات 
التفتيشية واتخاذ ما يلزم لحفظ صحة وسامة 
المصليــن، مؤكــدًة أن االلتــزام بالتعليمــات 
واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه المسؤولية 

الدينية والواجب الوطني.

قائد خفر السواحل يبحث مع 
قائد منطقة األطلسي التعاون 

بمجال التدريب وبناء القدرات

اســتقبل قائد خفر الســواحل اللواء ركن بحري عاء سيادي، بحضور 
مســاعد رئيــس األمن العام لشــؤون العمليــات والتدريــب، قائد 
منطقة األطلسي التابعة لخفر السواحل األمريكي األدميرال ستيفن 
بوليــن. وفي بداية اللقــاء، رحب قائد خفر الســواحل بقائد منطقة 
األطلسي التابعة لخفر السواحل األمريكي، حيث تمت مناقشة أوجه 
التعاون والتنســيق بين الطرفين في عدد من األمور ذات االهتمام 
المشــترك وخاصة في مجال التدريب وبناء القدرات والسبل الكفيلة 
بدعمهــا وتعزيزها. وفي ختــام اللقاء، قام قائد منطقة األطلســي 
التابعة لخفر السواحل األمريكي بجولة في مركز العمليات البحرية، 
واســتمع إلى إيجاز حول طبيعة عمل المركز والخدمات التي يقدمها 

للمواطنين والمقيمين من مرتادي البحر.
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كش��ف  رئيس العالق��ات العامة 
الصداق��ة  بجمعي��ة  واإلع��الم 
للمكفوفي��ن وعض��و إداري ف��ي 
اإلعاقة  ل��ذوي  البحريني  االتحاد 
ف��ي البحري��ن ميث��م م��دن ل��� 
»الوطن« أنه »حس��ب إحصائية 
ع��دد  بل��غ   2020 ديس��مبر   31
المكفوفي��ن 1230 كفيفًا منهم 
م��ن  و512  الذك��ور  م��ن   714
»اآللي��ات  أن  مؤك��دًا  اإلن��اث«، 
المتبع��ة في الجان��ب التعليمي 
ذوي  باألش��خاص  الخ��اص 
اإلعاق��ة البصرية ف��ي المملكة 
للنم��اذج  بمواكبته��ا  تتمي��ز 
الدولي��ة المتقدمة والتي تالئم 
الفت��ًا  المحلي��ة،  المس��تويات 
إل��ى أن وزارة التربي��ة والتعليم 
إل��ى  ق��د أول��ت تل��ك المه��ام 
البحرين��ي  الس��عودي  المعه��د 
للمكفوفي��ن بالمتابع��ة لتكون 
تلك النماذج تحت إدارة ومراقبة 

االختصاصيين«.
وأش��ار إل��ى أن »الدول��ة تق��دم 
الرعاية المش��هودة لألش��خاص 

ذوي اإلعاق��ة البصرية بتوفيرها 
الفحوص��ات والعالج��ات الطبية 
والبعث��ات إل��ى الخ��ارج -إن لزم 
األم��ر- المقدمة له��م من وزارة 
الصح��ة، وخدم��ات وتس��هيالت 
ودعم من وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية«.
وأضاف مدن: »يستلم األشخاص 
وكم��ا  البصري��ة  اإلعاق��ة  ذوو 
أقرانه��م المعاق��ون 100 دينار 

ش��هريًا كمخصص مال��ي دعمًا 
م��ن الدولة له��م، ولكننا نتطلع 
إل��ى زيادت��ه ومضاعفت��ه حتى 
يك��ون مجزي��ًا للمعاقي��ن وذلك 
ألن المعاق يحتاج إلى المعينات 
والمعوض��ات ع��ن إعاقته وتلك 
واآلالت(  واألجه��زة  )األدوات 
تك��ون مرتفعة الكلفة في أغلب 

األحيان«.
وزارة  »قدم��ت  قائ��اًل:  وأردف 
االجتماعي��ة  والتنمي��ة  العم��ل 
هوية للمعاقين بمنحهم بطاقة 
المعاق س��ابقًا وإضاف��ة أيقونة 
اإلعاق��ة إلى بطاقاته��م الذكية 
في الوق��ت الحالي وذل��ك إلبراز 
نوعية إعاقة حامل البطاقة ليتم 
تقدي��م المس��اعدات المناس��بة 

تل��ك  تش��مل  أن  ونرج��و  ل��ه، 
التخفيضات في كل  المساعدات 
ما يتعلق بحياة المعاق اليومية 
من تغذية وصحة وتعليم وتنقل 

وترفيه.. إلخ«.
أكد  بالتش��ريعات  وفيما يتعلق 
م��دن أن »المعاق يحظى بصفة 
عامة بقانون خاص بهم رقم 74 
لعام 2006 تح��دد مواده حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف 
جوان��ب الحي��اة، ونحن س��نقوم 
القانون  بواجبن��ا باتج��اه ذل��ك 
إلى مدى  والمتابع��ة  بالمراقبة 
فعاليت��ه وتقدي��م المقترح��ات 
إلى الجه��ات المختصة لتطويره 
تزامن��ًا مع المتغي��رات الحياتية 

والمعيشية«.

ميثم جمعة 

 مدن لـ                 : 1230 كفيفًا
في البحرين منهم 714 ذكورًا و512 إناثًا

  آليات تعليم ذوي اإلعاقة 
البصرية تتواكب مع النماذج الدولية

 نتطلع لزيادة ومضاعفة 
مخصص الدولة المالي لذوي اإلعاقة

بدأت مشروعها من بيتها وتحلم بمركز تجميل كبير

 »شخصية ملهمة« يستعرض تغلب 
صاحبة صالون نسائي على اإلعاقة السمعية

ذات  حبي��ل  فاطم��ة  اس��تعرضت 
اإلعاقة البصرية ف��ي برنامجها على 
اإلنترن��ت »ش��خصية ملهمة«، كيف 
تغلبت صاحبة صالون نس��ائي فئة 
الص��م والبك��م سوس��ن أحم��د على 
إعاقتها ووضعت لمساتها في مجال 
التجميل لترس��م البسمة على وجوه 

النساء.
وقالت حبيل: »هي شخصية اجتماعية 
قوية لم تستسلم لظروفها الصعبة 
كونه��ا تتحمل مس��ؤولية أس��رتها 
واألطفال. كانت قد بدأت مش��روعها 
الخ��اص م��ن بيته��ا المتواضع بعد 
أن اكتس��بت خب��رة جي��دة من خالل 
تدربه��ا وعملها في ع��دة صالونات 

ومراكز التجميل في البحرين«. 
وأضافت: »سوس��ن تبل��غ من العمر 
45 سنة وهي من فئة الصم مطلقة 

وأم لثالث��ة أطف��ال وه��ي صاحب��ة 
صالون نس��ائي. لقد كانت للظروف 
الت��ي م��رت به��ا سوس��ن دور كبير 
ف��ي دفعه��ا إل��ى العمل ف��ي مجال 

التجميل كونه��ا أم ومطلقة ولديها 
وه��ذا  عنه��م  مس��ؤولة  أطف��ال   3
دعاه��ا إل��ى الجدي��ة والعمل تحدت 
إعاقته��ا، ولكونه��ا من فئ��ة الصم 
والبك��م والتواصل م��ع الزبائن كان 
صعب��ًا ولكنها تخط��ت الصعاب من 
أج��ل توفير لقمة العيش واحتياجات 
أطفاله��ا بمس��اندة المحيطين بها 
خاصة م��ن كانوا معها ف��ي المركز 
االجتماع��ي حيث كانوا يش��جعونها 
على المواصلة ويشيدون بمهاراتها، 
لقد كان لديها في هذا المجال قدوة 
حرصت أن تك��ون في مثل مهاراتها 
صاحب��ة  ف��داء  أم  مدربته��ا  وه��ي 
صالون فاتن��ة الخليج وهي أيضًا من 
فئة الص��م حيث تدرب��ت على يدها 

لتصل لتطوير نفسها«. 
وتابعت حبيل ف��ي برنامجها قائلة: 

»لق��د دخلت عالم التجميل من خالل 
الدؤوب  بالعم��ل  ولكنها  صالونه��ا 
والمتواص��ل ته��دف أن يك��ون لها 

مركز تجميل كبير خاص بها«.
ورغم انها »بات��ت متقنة لعملها إال 
أنها مازالت مس��تمرة ف��ي التدريب 
والتطوير من خالل دخولها في دورات 
التدريب ومتابع��ة خبيرات التجميل 
ف��ي االنس��تغرام لكس��ب مه��ارات 

جديدة في المكياج والشعر«.
وتوجه سوس��ن رس��التها إل��ى فئة 
»اكتش��في  قائل��ة:  الص��م  بن��ات 
موهبت��ك، انخرطي ف��ي المجتمع، ال 
تكتفي بالدع��م، وأخيرًا أن كل نجاح 
وراءه داعم��ون وأتوجه بالش��كر إلى 
أمي التي وقفت بجواري وس��اعدتني 
في تربية أبنائي وشجعتني لتحقيق 

طموحي«.

سوسن أحمد 

زاوية مضيئة 

»سلوك الهروب«
الس��لوكيات  م��ن 
الت��ي يتس��م به��ا 
التوحديين  بع��ض 
من  الهروب  سلوك 
إن  حي��ث  البي��ت، 
ذلك راج��ع لطبيعة 
فه��م  االضط��راب، 
مهارات  يملكون  ال 
التواصل الصحيحة، 
غي��ر  خصوص��ًا 
ال  إذ  الناطقي��ن، 
التعبي��ر  يمكنه��م 
ع��ن رغباته��م في 
الذي  الحي��ز  تغي��ر 

يحتويهم ما يتس��بب له��م بالضي��ق وإن كان مكانهم 
المعتاد وزاويتهم اليومية، فقد يهرب ذلك الطفل دون 
سابق إنذار، إذ ال يدرك أهمية أو آلية االستئذان للخروج 

من المكان.
قد يش��عر هذا الطفل بالضي��ق أو الملل، أو ربما التوتر 
من المكان نفس��ه، فيدفعه ذلك إليجاد مس��احة أخرى 

تحتويه بعيدة بعض األحيان.
وهذا السلوك ليس باألمر الهين، والذي ال يحتاج لتقويم 
فق��ط، بل يحتاج للحذر، فبعض ح��االت الهروب انتهت 

بحوادث طرق مميتة، أو تحرشات، أو حتى غرق.
لذا فإن الوقوف على أس��باب هذا السلوك هو البداية في 
طريق عالج��ه وتهذيبه، فيجب ف��ي البداية تدريبه من 
خ��الل الصور على الخط��ر والتصرف��ات الخاطئة، يمكن 
أيض��ًا زيادة الوعي بين أفراد األس��رة والجيران بطبيعة 
الحالة، حتى يمكنه��م التعاون مع األهل، كما ال يمكننا 
إغف��ال إغ��الق كل األبواب والمخ��ارج، وأخ��ذ احتياطات 
الس��المة على النوافذ، أضف إلى ذلك يمكن وضع اس��م 
الطفل في جزء من مالبس��ه بحيث يسهل التعرف عليه 

وعلى أرقام التواصل مع والديه.
أيض��ًا باإلمكان وضع جهاز تعقب يمك��ن متابعته عن 
طري��ق الهات��ف المحمول، ومحاولة ش��غل وق��ت فراغ 
التوح��دي بأنش��طة داخ��ل وخ��ارج البيت بحي��ث يصبح 

متشبعًا ومرهقًا وال يحبذ الهروب.
وألنه ال يمكن إيجاد حل ألي مشكلة منذ الوهلة األولى، 
لذا فإن أي مشكلة قد تبدو صغيرة، وقد تعثر على ابنك 
ممل��وءًا بالتراب، أو بمالبس متس��خة، أو ممزقة ولكن 

عليك الحفاظ عليه قبل حدوث أي ضرر.

* أم لطفل توحدي

زينب جاسم 

 أريج السعد: عالج طفل التوحد 
بالنظام الغذائي ال دليل علمي عليه

قال��ت نائب��ة رئيس جمعي��ة أصدقاء 
الصحة اختصاصية التغذية العالجية 
أري��ج الس��عد ل� »الوط��ن« إنه »ليس 
هن��اك أي إثب��ات أو دلي��ل علمي قوي 
حتى اآلن يش��ير إلى أن هن��اك نظاًما 
غذائيا قد يس��اعد عل��ى عالج التوحد، 
واتب��اع أي نظام غذائ��ي ال ينبغي أن 
يكون بديال أب��ًدا عن النظام العالجي 

الذي يصفه الطبيب«.  
وأضافت: »إذ أن الباحثين والمختصين 
ينقس��مون اآلن إل��ى صفين حول هذا 
الموض��وع »هل يمكن ع��الج التوحد 
بالغ��ذاء؟« فمنه��م من ال يس��تطيع 
التأكيد أو نف��ي دور الغذاء وفعاليته، 
ومنه��م من ينف��ي كلي��ا دوره بما أن 
األبح��اث والتج��ارب العلمي��ة لم تجد 
أرادِت  وإذا  له��ا.  علم��ي  تفس��ير  أي 
الغذائي��ة  األنظم��ة  تج��رب  أن  األم 
لطفله��ا فيجب أن تستش��ير الطبيب 

واختصاصي التغذية العالجية أوال.
وتطرقت الس��عد إلى أش��هر األنظمة 
الغذائي��ة ومنها نظ��ام الغذاء الخالي 
م��ن الجلوتي��ن والكازيي��ن: موضحة 
أن الجلوتي��ن هو البروتين األساس��ي 
في القمح والحبوب األخرى كالش��عير، 
والكازيين هو البروتين األساس��ي في 
منتج��ات األلب��ان كالحلي��ب والزبادي 
والجب��ن، ولذل��ك اتب��اع ه��ذا النظام 
الغذائ��ي لي��س أمًرا يس��يًرا فس��وف 
تتخلين عن تقديم كثير من األطعمة 
لطفلك، يش��ير بعض التجارب إلى أن 
ه��ذا النظام يقلل ح��دة األعراض عند 
بع��ض األطفال المصابي��ن بالتوحد، 

ولك��ن م��ا زال كثي��ر م��ن الدراس��ات 
واألبحاث مطلوًبا.

وأوضحت: »كبداي��ة تتم إزالة الحليب 
ومش��تقاته م��ن الوجب��ات الغذائية 
وبع��د مالحظ��ة التحس��ن ف��ي حالة 
الطفل عن طريق المراقبة، نبدأ بإزالة 
القمح والشعير والش��وفان والجاودار، 
ويجب االستمرار في الحمية الغذائية 
م��دى الحياة، ألن اإلخ��الل في الحمية 

يؤدي إلى آثار سلبية«.
وأضاف��ت الس��عد: »يج��ب االنتب��اه 
إل��ى الفت��رة م��ن 14 -21 يومًا من 
بداي��ة الحمي��ة، ألن��ه ق��د تح��دث 
نكس��ة للطفل المصاب تتلخص في 
الخم��ول والكس��ل، الب��كاء واألنين، 
ازدياد  المتزايدة،  والعاطفة  التعلق 
مرات التب��ول والتبرز، األلم والتألم، 
أن ه��ذه  إل��ى  التنب��ه  يج��ب  كم��ا 
األعراض تعد إيجابية وتعتبر دافعًا 

لالستمرار في الحمية«.
وأشارت إلى أن »الكازين يمكن إزالته 
من الجس��م خ��الل أس��بوعين، بينما 
الجلوتين يحتاج من خمسة إلى سبعة 
أش��هر للتخل��ص من��ه نهائي��ًا، وفي 
حالة اإلخالل بالحمية س��تكون هناك 
ردة فعل عكس��ية مرحلي��ة تنتهي ما 
بين 12 إلى 36 س��اعة حسب الكمية 

التي تناوله��ا الطفل من الجلوتين أو 
الكازين إذا تم التع��رف إلى مصدرها 
وضبط الحمية من جديد، وردة الفعل 
قد تك��ون نش��اطًا مفرطًا أو س��لوكًا 
عدوانيًا وهلوسة وأحيانًا تكون طفحا 

جلديا«.
وتطرقت السعد إلى »النظام الغذائي 
الذي يحتوي على المكمالت الغذائية 

إذ إن كثي��ر م��ن األطف��ال المصابين 
بالتوحد لديهم مش��كالت عديدة مع 
أن��واع عدة م��ن الطع��ام، وبعضهم 
يتناول طعاما معينا باس��تمرار، وهذا 
يجع��ل كثيرين منه��م يعانون نقصا 
في كثير من الفيتامين��ات والمعادن 
المهم��ة، مث��ل فيتامين  والعناص��ر 
والمغنس��يوم،  والحدي��د،  »ب«، 

واألوميج��ا 3، لذلك تقدي��م مكمالت 
غذائي��ة تحت��وي على ه��ذه العناصر 
لطفل��ك المصاب بالتوح��د قد يكون 
مهم��ا لصحت��ه، باإلضاف��ة إلى ذلك 
تش��ير التج��ارب إلى أن المغنيس��يوم 
واألوميجا 3 يحسنان من قدرات طفلك 
العقلية، ويخففان من أعراض التوحد 

لديه«.

أريج السعد 
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 تجمعات غير قانونية
في حر »كورونا«

قلوب أهل البحرين في كل حين مع كل عائلة بحرينية تفقد 
عزيزًا. قبل انتش��ار فيروس »كورونا« كان��وا يتوافدون على 
مجال��س العزاء على اختالفها ليعبروا عن أس��فهم وحزنهم 
على المتوفى وتعاطفهم مع ذويه. يفعل ذلك أهل البحرين 

جميعًا من دون استثناء، ومع الجميع من دون تفرقة. 
لك��ن »كورونا« ال��ذي طغى وتجبر صار يف��رض أمورًا المفر 
من التعايش معها، ولهذا تأثرت تلك المشاركات ولم تعد 
المقابر تش��هد االزدح��ام الذي ظل يعبر ع��ن ذلك، وصارت 
التعزية عبر االتصال الهاتفي ووسائل التواصل االجتماعي 
الت��ي وإن ظلت قاصرة إال أنها توفر الحد األدنى اللتزام أهل 

البحرين بالعادات والتقاليد واألعراف.. والواجب.
وألن مجتم��ع البحري��ن »مجتم��ع واع��ي« لذا فإن��ه يتقيد 
باإلج��راءات االحترازي��ة المقررة م��ن قبل الفري��ق الوطني 
الطب��ي ويرفض كل من ال يلتزم بها، فهو يدرك أن في ذلك 
الفع��ل خطرًا عل��ى المواطنين والمقيمين وأنه يؤثر س��لبًا 
عل��ى الجهود الكبيرة التي تبذله��ا الحكومة منذ بدء األزمة 

الصحية ويشارك فيها الجميع.
م��ن هن��ا ال يوج��د عاق��ل إال وينظ��ر بإيجابية إل��ى تصريح 
نائ��ب رئيس األمن العام الذي أعلن م��ن خالله عن »اتخاذ 
اإلج��راءات القانوني��ة بحق ع��دد من األش��خاص ممن دعوا 
ونظموا وش��اركوا في تجمعات غير قانونية على إثر مراسم 
دفن ش��خص توف��ي بمجمع الس��لمانية الطب��ي وكان من 
ضمن الحاالت القائمة لفي��روس كورونا« ونبه إلى أن هذه 
التجمع��ات »تش��كل خطرًا عل��ى الصحة والس��المة العامة 
وتج��اوزًا لإلج��راءات االحترازي��ة المق��ررة من قب��ل الفريق 
الوطني الطبي، في إط��ار الجهود الوطنية للحفاظ على أمن 
وس��المة المجتمع« ولفت إلى أهمية »إعالء المصلحة العليا 
للوط��ن والحف��اظ على مقدرات��ه ومكتس��باته، ورفض كل 

محاوالت إثارة الفتنة والتمسك باللحمة الوطنية«. 
وألن أه��ل البحرين جميعًا يعتب��رون ما جرى »إخالاًل باألمن 
وتهديدًا للسلم األهلي« ويدركون خطورته وتأثيره السالب 
عل��ى جه��ود مكافحة الفيروس ل��ذا فإنهم يدع��ون الجميع 
إلى »االلت��زام بتطبيق اإلجراءات االحترازي��ة وعدم مخالفة 

القانون«.

 الحاجة لألمن 
النفسي في ظل »كورونا«

القل��ق والخ��وف الذي يش��عر به أغل��ب الناس ه��ذه األيام 
بس��بب زيادة حاالت جائح��ة كورونا )كوفي��د19(، له أضرار 
كثيرة على صحة اإلنس��ان الجسمية، فالخوف والقلق يسبب 
ضعفًا في الجهاز المناعي عند اإلنس��ان، وذلك بس��بب أنه 
في مواقف الخوف تفرز غدة البنكرياس هرمون بشكل كبير 
من االدرينالين »الم��ادة الصفراء«، وهذا الهرمون يحتاجه 
الجس��م في مواقف كثيرة وخاصة مواقف الخطر ألنه يعطي 
طاق��ة مؤقتة لزيادة النش��اط عند اإلنس��ان، ولذا إذا ظلت 
حالة الخوف والقلق مسيطرة على اإلنسان، فإن ذلك يجعله 
يفقد كمية كبيرة من ه��ذا الهرمون المهم وتصبح مناعة 
الجس��م ضعيفة مما يتس��بب له أن يكون عرضة لألمراض 
المختلفة وخاصة الوبائية ويكون لديه اس��تعداد لإلصابة 
بفيروس )كوفيد(، ومن هنا يتأتى ضرورة الش��عور باألمن 
النفس��ي ألنه يقلل من احتياج الجس��م من ه��ذا الهرمون 

ويظل الجسم محتفظًا به. 
ونع��رف األم��ن النفس��ي بأن��ه: »الطمأنين��ة النفس��ية أو 
االنفعالية، وهو األمن الش��خصي أو أمن كل فرد على حدة، 
وهو حالة يكون فيها إشباع الحاجات مضمونًا وغير معرض 
للخطر، وهو محرك الفرد لتحقيق أمنه. وترتبط الحاجة إلى 

األمن ارتباطًا وثيقًا بغريزة المحافظة على البقاء«.
الحي��اة الدني��ا ال تنفك عن تقلب��ات وأح��وال مختلفة، من 
الصحة والمرض، واالنبساط واالغتمام، والسعة والضيق.. 
ه��ذه طبيعته��ا الالزمة، وتل��ك صفتها التي ال س��بيل إلى 
الهرب منها.. وأما الس��عادة التامة الكاملة فإنها في الدار 
اآلخرة، »فالس��عادة األخروية بقاء بال فن��اء، ولذة بال عناء، 
وس��رور بال حزن، وغنى بال فق��ر، وكمال بال نقصان، وعز بال 

ذل«.
وإذا كانت هذه هي طبيعة الدنيا التي ال فكاك منها، فيلزم 
للعاقل أن يس��تعد لكل حالة بما يالئمها، وأن يتهيأ لهذا 
التقل��ب واالخت��الف في األح��وال، ألنه إن رتب نفس��ه على 
حالة واحدة، الختل عمله وسعيه، واضطربت نفسه، عندما 

تواجهه الحالة المقابلة لتلك التي رتب نفسه عليها.
فالحاج��ة إل��ى األم��ن، أي الحاجة إلى الش��عور ب��أن البيئة 
االجتماعي��ة بيئ��ة صديق��ة، وش��عور الفرد ب��أن اآلخرين 
يحترمونه ويقبلونه داخ��ل الجماعة، هي من أهم الحاجات 
األساس��ية الالزمة للنمو النفسي الس��وي والتوافق النفسي 
والصحة النفس��ية للفرد. وتظهر ه��ذه الحاجة واضحة في 
تجنب الخطر والمخاطرة وف��ي اتجاهات الحذر والمحافظة. 
والحاجة إلى األمن تس��توجب االستقرار االجتماعي واألمن 
األس��ري. والفرد الذي يش��عر باألمن واإلش��باع ف��ي بيئته 
االجتماعية المباش��رة في األس��رة يميل إلى أن يعمم هذا 
الشعور، ويرى البيئة االجتماعية الواسعة مشبعة لحاجاته، 
وي��رى في الناس الخي��ر والحب ويتع��اون معهم، والعكس 
صحيح. وكلنا بالش��ك في حاجة إلى األمن الجسمي والصحة 
الجس��مية والش��عور باألمن الداخلي وتجنب الخطر واأللم، 
وإلى االس��ترخاء والراحة وإلى الشفاء عند المرض والحماية 
ض��د الحرم��ان م��ن إش��باع الدواف��ع، والمس��اعدة في حل 

المشكالت الشخصية.

أمل متجدد وتوجيه ملكي هام
استمرار انخفاض حاالت اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد19( في البحرين أمر يثلج الصدر، 
ويؤكد على أن بالدنا تس��ير بنجاح وتطلع وأمل متجدد نحو تخطي هذه الجائحة والعودة 
إلى حياتنا الطبيعية في المستقبل القريب بمشيئة اهلل، ويؤكد كذلك أن توجيهات جاللة 
المل��ك المف��دى، حفظه اهلل ورعاه، مس��تمرة للقي��ام بكل ما يلزم لحفظ صحة وس��المة 

المواطنين والمقيمين على هذه األرض الطيبة.
وف��ي عز استبش��ارنا بانخفاض الحاالت المصابة في بالدنا، جاء التوجيه الملكي الس��امي 
بشأن مباشرة العمل على تطعيم المواطنين البحرينيين المقيمين في الخارج ضد فيروس 
كورون��ا، من الذين من لم يتمكنوا من الحصول على التطعيم، ليزيد من راحة البال ويعزز 
م��ن الطمأنينة عند الش��عب، خاصة لدى اآلباء واألمهات الذي��ن بالتأكيد هم قلقون على 
صحة أبنائهم في الخارج، وكأن هذا التوجيه الملكي الهام موجه لهم على وجه الخصوص، 
فكل الش��كر والتقدير لجاللة الملك المفدى على هذا التوجيه غير المستغرب من جاللته، 
والنابع من حرصه البالغ على صحة وسالمة أبنائه في مختلف الظروف سواء داخل البحرين 
أو خارجها، وهو يضاف إلى سلسلة طويلة من التوجيهات الملكية والمبادرات الكريمة من 

جاللته الموجهة لشعبه الكريم.
عندم��ا ننظر في األرقام واإلحصاءات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي قبل أيام خالل 

المؤتم��ر الصحفي، والتي منها على س��بيل المثال، ما يتعلق بنج��اح المملكة في تخطي 
حاج��ز المليون من الجرع��ة األولى، ونجاح بالدنا في تطعيم نص��ف مليون مواطن ومقيم 
بالجرعة األولى منذ ديس��مبر 2020 إلى أبريل 2021، ومع تأكيد الفريق على زيادة وتيرة 
التطعيم منذ أبريل الماضي إلى يونيو لتبلغ مليون من الجرعة األولى خالل شهرين فقط.

كل تل��ك الحصاءات تؤكد أن بالدنا تس��ير بالش��كل الصحيح، وأن الش��ائعات التي يحاول 
المشككون والمريبون زرعها في نفوس الشعب لن تنجح، حتى وإن بدا صوت هؤالء عاليًا 
بعض الشيء، ولكننا نثق تمامًا بفريقنا الطبي وبما يحظى به من دعم وثقة ومتابعة من 

سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل.
نحن مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى باالس��تمرار في تنفيذ التعليمات واإلجراءات 
االحترازي��ة الصادرة من الفريق الوطني الطبي بكل إصرار وعزيمة، وعدم التخاذل عنها أو 
إهمالها، واألهم عدم االلتفات أو االستماع للمشككين والمريبين الذين لن يتوقف ريبهم 
وتآمرهم على بالدنا، ألنهم موجهون ومؤدلجون على ذلك، تنفيذًا ألجندات سياس��ية ضد 
البحرين وش��عبها، وس��يعملون على استغالل كل حدث، وبالش��ك جائحة كورونا أحد أهم 
موارد االس��تغالل عندهم، ولكننا أيضًا ش��عب واٍع بالتأكيد، وملتفون حول قيادتنا دائمًا، 

ولن ُنمكن هؤالء من وطننا أبدًا.

تجاوزنا المليون.. بهمة قائد وعزم وطن
منذ األيام األولى لتس��جيل أولى اإلصابات في البحرين بفيروس كورونا، جاءت التوجيهات 
الملكي��ة الس��امية واضحة ومباش��رة وملبية لتطلع��ات المواطنين وم��ا تتطلبه الظروف 
االس��تثنائية التي تم��ر بها البحري��ن والعالم، حي��ث كان المواطن عل��ى رأس األولويات 

والمحافظة على صحته مصدر رزقه.
وبتوجيهات من حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه، بدأ فريق البحرين، 
بقيادة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، باتخاذ إجراءات 
سريعة فعالة هدفت في المقام األول لحماية صحة المواطنين المقيمين من خالل توفير 
أفضل وس��ائل الرعاي��ة الصحية تكثي��ف الحمالت التوعوي��ة واتخاذ اإلج��راءات والتدابير 
االحترازي��ة الفعالة، وصواًل إلى توفي��ر اللقاحات المجانية لكل أف��راد المجتمع، مواطنين 

ومقيمين، وهو ما سجل كعمل ريادي للبحرين على مستوى العالم أجمع.
ومع تف��اوت أعداد ح��االت اإلصابة صعودًا وهبوطًا، وألس��باب متفاوت��ة ال مجال لذكرها 
اآلن، اس��تطاعت البحرين تحقيق المعادلة األصعب على مس��توى العالم، والوصول بعدد 

اللقاحات لتتجاوز المليون، وهو ما يشكل واحدًا من أعلى نسب التطعيم في العالم.
وألن المواط��ن البحرين��ي، إينما حل أو ارتحل، كان وال يزال حاضرًا في فكر واهتمام ورعاية 
جالل��ة الملك المفدى، جاءت التوجيهات الملكية الس��امية األخيرة بتوفير اللقاحات لجميع 
البحرينيي��ن المقيمي��ن في الخ��ارج، إيمانًا من جاللت��ه أن المواطن هو ث��روة هذا الوطن 
الحقيقية، واس��تمرارًا لح��رص واهتمام جاللته بأبنائه المواطني��ن وتوفير أفضل الرعاية 

والخدمة لهم.
توجيه��ات حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى تعكس في مضمونها االهتمام والعناية 
التي توليها الدولة بكل مؤسساتها للمواطن، والتي تأتي استكمااًل لما قامت به البحرين 

م��ن إجراءات منذ بداية الجائحة بتقديم الفحوص��ات وتوفير التطعيمات بمختلف أنواعها 
للمواطنين والمقيمين على َحدٍّ س��واء وبشكل مجاني، العمل المتواصل على تحصين أكبر 
ش��ريحة المجتمع للقضاء على هذا الفيروس والبدء في عودة الحياة الطبيعية إلى س��ابق 

عهدها.
لذلك لم يكن هذا األمر مس��تغربًا، خصوص��ًا إذا أعدنا بالذاكرة لما وفرته الدولة ألبنائها 
في الخارج مع بدء الجائحة ومن تقطعت بهم الس��بل مع وقف حركة الطيران حول العالم، 
حيث كانت البحرين من الدول السباقة التي سخرت كل إمكاناتها الدبلوماسية واللوجستية 

وعالقاتها الدولية إلعادة أبنائها إلى حضن الوطن من مختلف بقاع العالم.
ه��ذه هي البحرين، بقيادة وحكمة جاللة الملك المفدى، تؤكد مرة أخرى نهجها الحضاري 
واإلنس��اني المرتكز على ثوابت وطنية راس��خة عمادها فكر مس��تنير ورؤي��ة أبوية حانية 

لجاللة الملك على كل أبناء الوطن..
* إضاءة:

تفاءلن��ا خيرًا بما صدر من تصريح��ات عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
ف��ي المؤتم��ر الصحافي األخير، والذي حمل بش��رى نجاح اإلجراءات الت��ي تم اإلعالن عنها 

سابقًا والتي ساهمت في انخفاض أعداد الحاالت القائمة ومعدل االنتشار.
لك��ن المالحظة الهامة في المؤتم��ر الصحافي كانت تأكيد الفريق الوطني الطبي على أن 
هذه القرارات ليست كفيلة لوحدها بالوصول إلى النتائج المرجوة، إذ إن الدور الرئيس يقع 
عل��ى كاهل أفراد المجتمع من خ��الل االلتزام التام باإلج��راءات االحترازية، ووضع مصلحة 

الوطن فوق كل اعتبار..

الملك حمد.. قائد يحنو على شعبه
تتوالى المواقف اإلنسانية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، لتؤكد كيف يحنو جاللته على ش��عبه، ولتثبت تلك 
المواقف الكريمة مدى حب جاللة الملك المفدى ألبنائه في الداخل والخارج، وأنهم الشغل 

الشاغل لجاللته.
ولقد جاء التوجيه الملكي من حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى بمباش��رة العمل على 
تطعيم المواطنين البحرينيين المقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا )كوفيد19(، ليؤكد 
مدى اهتمام جاللته بش��عبه سواء في الداخل أو الخارج، حيث حرص جاللته على أن يتلقى 
التطعي��م من في الخارج مثل الداخل من أجل صحة وس��المة الجميع. وبطبيعة الحال كان 
حرص جاللته حفظه اهلل على توفير اللقاح لكل من يعيش على أرض المملكة الطيبة من 
مواطنين ومقيمين على حد س��واء. تلك المواقف الملكية اإلنس��انية الس��امية من جاللته 
تترس��خ في أذهان ش��عب البحرين، وتدفعه إلى االلتفاف حول القائد الذي دومًا ما يبحث 
ع��ن راحة وس��المة ورفاهي��ة أبنائه، وهو ما يجع��ل البحرين تتفرد ع��ن غيرها من بلدان 

العالم، بطبيعة عالقة خاصة بين جاللة الملك المفدى وشعبه.
إن تل��ك العالق��ة الفريدة من نوعه��ا بين القائ��د وأبنائه، والتفاف الش��عب حول مليكه 
المفدى، تنعكس على حالة األمن واألمان واالس��تقرار والس��المة التي يعيش��ها المجتمع 
البحريني، لتكشف مدى االنسجام، والتعايش السلمي، والتسامح الديني، وحالة الرضا بين 

جميع مكونات المجتمع الخلوق، المحب لوطنه.

لقد كش��فت أزمة كورونا )كوفيد19( مدى التالحم الش��عبي، واللحم��ة الوطنية، وانصهار 
البحرينيي��ن ف��ي بوتقة واحدة من أجل االنتص��ار على ذلك الفيروس اللعين، متس��لحين، 
باإليمان باهلل س��بحانه وتعالى، وطاعة القيادة الرشيدة، تحت حكم حضرة صاحب الجاللة 
الملك المف��دى، حفظه اهلل ورعاه، وااللت��زام بتعليمات وتوصيات فري��ق البحرين بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس الوزراء، حفظه 
اهلل ورع��اه، وتطبي��ق توصيات ونصائح الفري��ق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا 
)كوفيد19(، السيما ما يتعلق بتطبيق التدابير االحترازية والوقائية من أجل السيطرة على 

الفيروس ومكافحته والقضاء عليه نهائيًا.
ل��ن يضر البحرين ش��يئًا ما يتداول من ش��ائعات وأكاذيب ومزاعم يردده��ا أيتام األحقاد 
ألن إنج��ازات المملكة الفتية تتوالى لتس��جل إش��ادات إممية وعالمي��ة ودولية من خالل 
إحصائيات عالمية ترصد عدد فحوصات فيروس كورونا )كوفيد19(، والتي سجلت أكثر من 
4.81 ملي��ون فحص، وأعداد التطعيم المض��اد للقاح، والتي بلغت لمتلقي الجرعة األولى، 
نح��و 1.1 ملي��ون جرعة تطعيم أول��ى، وأكثر من 865 أل��ف جرعة تطعي��م ثانية، لتحتل 

البحرين المراكز األولى عالميًا في أعداد فحوصات الفيروس وأعداد متلقي اللقاح.
من هذا المنطلق لن يلتفت أبناء البحرين المخلصون إلى شائعات وأكاذيب ومزاعم تسعى 
للنيل من إنجازاتهم، بل يمضون بثبات نحو القضاء على »كورونا«، بموازاة تحقيق التنمية 

الشاملة، وبالتالي نحن أمام حقيقة راسخة مفادها أن »العظماء ال يلتفتون لألقزام«.

جريمة بحق البحرين
استغالل أزمة وطنية تؤثر على جميع أفراد المجتمع البحريني بال استثناء مثل أزمة تفشي 
وباء كورونا ال يمكن وصفها إال ب�»جريمة« متعمدة بحق هذا الوطن الذي يبذل كل ش��يء 

لحماية أبنائه والمقيمين فيه من خطر هذا الوباء. 
الوضع مقلق بالنس��بة لهذا الوباء، واإلحصائيات اليومية لإلصابات والوفيات ليس��ت مجرد 
أرق��ام نمر عليه��ا مرور الكرام أو نقرأها ب��ال اكتراث، بل هي أرقام تتحدث عن بش��ر توفوا 
ورحل��وا عن دنيانا مخلفي��ن وراءهم أحزانًا وآالم��ًا ودموعًا لدى أقاربه��م ومحبيهم، األرقام 
تتحدث عن بش��ر يصابون وبعضهم قد يدخل مراحل خط��رة تقربه من حافة الموت، ومع 
ذل��ك هناك من يحاول اس��تغالل كل ش��يء، كل أمر، فقط ليهاجم وطننا ويس��تغل كل أمر 

يخدم أجندته. 
ما حصل مؤخرًا بش��أن وفاة أحد األش��خاص المحكومين نتيجة إصابته بالمرض أمر واضح 
مقصد من س��عى لحرف الموض��وع وتحويله لمادة يهاجم بها البحري��ن، ويدعو من خالله 
الناس للخروج والتجمع والتجمهر وبعضهم للتخريب والحرق، إذ هم أنفسهم من يحاولون 
مرارًا وتكرارًا اس��تغالل البشر كوقود محرقة، ال يهمهم الناس ومصيرهم وال أي خطر صحي 

قد يصيبهم نتيجة التجمهر، بل المهم اإلساءة للبحرين بأي طريقة كانت. 
بالدن��ا وعب��ر جهودها الكبي��رة منذ ب��دء الجائحة س��عت ومازالت لتوفير كاف��ة العالجات 
للن��اس جميعًا بال اس��تثناء، مواطنين كان��وا أم مقيمين، مدنيين أم محكومين، أي إنس��ان 

يحتاج لمس��اعدة الدولة لحمايته من ه��ذا الفيروس وتبعاته تلق��ى المعالجة واالهتمام 
الطب��ي وتوفير اللقاحات له. فبالتالي م��ن يحاول انتقاص جهود البحرين في حماية الناس 
م��ن كورونا فهدف��ه بالتالي ليس صحيًا إطالقًا، وال رغبة منه ف��ي حماية الناس، بل هدفه 
استهداف البحرين الدائم، وهذا ديدنهم طوال عقود وسنوات وعبر محاوالت عديدة لزعزعة 
األم��ن الوطن��ي واالنقالبات والتخريب. نحن ف��ي وضع اليوم روح كل إنس��ان غالية في هذا 
الوط��ن، س��المة كل مواطن ومقيم غاية وه��دف غاٍل لدى جاللة المل��ك حفظه اهلل قائدنا 
اإلنس��ان، وجهود البلد كلها منصبة وعلى مدار الس��اعة لحماية ورعاية كل مريض محتاج 
للعون حتى يحفظ حياته ويصد خطر الفيروس، وكل اإلجراءات واالحترازات والخطوات التي 
اتخذت هدفها الناس الذين بدورهم عليهم اليوم التركيز على محاربة هذا الفيروس، فهذه 
هي القضية الرئيسة اليوم، سالمة الوطن وأهله، إذ ال يريد أي شخص أن يفقد عزيزًا، وكم 
لن��ا من قصص تحص��ل يوميًا عبرة ومثال، كي��ف توفى أفراد من عوائل خ��الل فترة زمنية 

قصيرة؟! كم شخصًا فقد أعزاء بسبب هذا المرض في لحظات لم يتوقعها؟!
اليوم بالدنا تواجه أزمة ُسخرت لها كافة الجهود لتخطيها بهدف حماية الناس ومنع الضرر 
عنهم، بالتالي من يس��عى الس��تغالل هذا الوضع الوطني الطارئ ه��و من ال يهمه الوطن 
وال تهم��ه س��المة أهلها وال يكترث أصاًل بمن قد يتضرر وبم��ن قد يتوفى، هو يريد أرقامًا 

للمتاجرة السياسية فيها، هو يريد الضرر ويريد الشر ليخدم أجندته وأطماعه.
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المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يهنئ نفتالي 
بينيت ويائير البيد 

بالحكومة اإلسرائيلية

ــوزراء  الـ رئــيــس  العهد  ــي  ول بعث 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية 
ويائير  بينيت،  نفتالي  إلى  تهنئة 
الحكومة  تشكيل  بمناسبة  البيد 
اإلســرائــيــلــيــة،  أعــــرب فــيــهــا عن 
خالص تمنياته للحكومة المشكلة 
الــتــوفــيــق فـــي مــهــامــهــا بــمــا يــعــزز 
مــن ركــائــز الــتــنــمــيــة واالســتــقــرار 

والسالم بالمنطقة والعالم.

المنامة - بنا

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء 
الــذي عقــد أمــس عــن ُبعد. في مســتهل االجتماع، أشــاد مجلس الــوزراء بالتقدير الملكي الســامي من عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا بقيادة صاحب الســمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يشــكله 
مــن دعــٍم وإســناد، ومنطلقــًا لمزيــد من البذل والعطــاء تنفيذًا للتطلعات الملكية الســامية لتحقيق األمن الصحي للوطــن والحفاظ على صحة 
وســالمة المواطنيــن والمقيميــن، وتوجيهــات جاللته بإطالق الحزمة المالية واالقتصادية للتعامل مع آثار االنعكاســات االقتصادية للجائحة 

التي يواجهها العالم.

واطلـــع المجلـــس علـــى آخـــر التطـــورات بخصوص 
الفيروس المتحور “دلتا” األشـــد خطورًة وانتشـــارًا، 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  أهميـــة  علـــى  شـــدد  حيـــث 
التطعيـــم  علـــى  اإلقبـــال  زيـــادة  مـــع  االحترازيـــة 
والجرعـــات المنشـــطة منـــه فـــي وقتهـــا المحدد من 
قبل الفريق الوطني الطبي بما يضمن الحفاظ على 

صحة وسالمة الجميع.
بعـــد ذلـــك، رحـــب مجلـــس الـــوزراء باعتمـــاد تقرير 
المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غســـل 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، وفـــي تنفيـــذ المعايير 
الدوليـــة خـــالل اجتمـــاع مجموعـــة العمـــل المالـــي 
MENA� (لدول الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا 

FATF(، والـــذي يعكـــس الثقـــة الدوليـــة فـــي جهود 
مملكـــة البحريـــن فـــي هذا الجانـــب، مشـــيدًا بالدور 
الذي اضطلعت به لجنة محاربة التطرف ومكافحة 
اإلرهاب وتمويله وغسل األموال، والجهات المعنية 

في هذا الشأن.
 بعدهـــا رحـــب المجلـــس باعتمـــاد منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة “المنامـــة مدينـــة صحيـــة 2021”، والـــذي 
يعكس التقديـــر الدولي للخطط والبرامج والجهود 
الحكوميـــة المبذولة في مجـــاالت الصحة والتنمية 
االجتماعية، مؤكـــدًا المجلس على مواصلة الجهود 
والبرامـــج التـــي تهدف إلى توســـيع دائـــرة األماكن 

المعززة للصحة بالمملكة.
 ثم هنـــأ مجلس الوزراء دولة اإلمـــارات العربية 
وشـــعبًا  وحكومـــًة  رئيســـًا  الشـــقيقة  المتحـــدة 
بمناســـبة انتخـــاب اإلمـــارات عضـــًوا غيـــر دائـــم 
بمجلـــس األمـــن الدولـــي التابـــع لألمـــم المتحدة 
للفتـــرة مـــن 2023�2022، والـــذي يعكس تقدير 
المجتمـــع الدولـــي إلســـهاماتها في تعزيـــز األمن 

واالستقرار العالمي.

القرارات

 بعدهـــا نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعـــات المدرجة 
على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. تنفيـــذًا للتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية بإطـــالق 
حزمـــة ماليـــة واقتصاديـــة للتعامـــل مع انعكاســـات 
التنميـــة  جهـــود  علـــى  حفاظـــًا  كورونـــا  جائحـــة 
الســـمو  صاحـــب  وتكليـــف  ومتابعـــة  المســـتدامة، 
الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء للجهات 
المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية الســـامية 
بوضـــع الحلول المناســـبة لدعم القطاعـــات المتأثرة 
مـــن تداعيـــات الجائحـــة، فقد تقرر تمديـــد عدد من 
مبـــادرات الدعم ضمن الحزمة المالية واالقتصادية 
لمـــدة 3 أشـــهر إضافية بـــدءًا من يونيـــو 2021 إلى 

أغسطس 2021 وهي كالتالي:

- التكفـــل بدفـــع رواتب البحرينييـــن المؤمن عليهم 
في شـــركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات 
المتضـــررة من خالل صنـــدوق التأمين ضد التعطل 
لمـــدة 3 أشـــهر بنســـبة %100 للشـــهر األول و50% 

للشهرين الثاني والثالث.

تداعيـــات  نتيجـــة  المتضـــررة  الشـــركات  إعفـــاء   -
جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم البلدية لمدة 

3 أشهر.

- إعفـــاء المنشـــآت والمرافـــق الســـياحية مـــن دفـــع 
رسوم السياحة لمدة 3 أشهر.

- تمديـــد برنامـــج صنـــدوق العمـــل تمكيـــن لدعـــم 
اســـتمرارية األعمـــال للشـــركات المتضـــررة نتيجـــة 

تداعيات جائحة فيروس كورونا لمدة 3 أشهر.

- اعفـــاء المســـتأجرين لألمـــالك التابعـــة للحكومـــة 
والشـــركات الحكومية من االيجارات الشهرية لمدة 

3 أشهر. 

تداعيـــات  نتيجـــة  المتضـــررة  الشـــركات  إعفـــاء   -
جائحـــة فيـــروس كورونـــا من دفـــع رســـوم تجديد 

السجل التجاري لعام 2021.

- إعـــادة فتـــح باب الطلبـــات لصندوق الســـيولة مع 
التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

 وذلـــك بعـــد االطالع على مذكـــرة اللجنـــة الوزارية 
للشـــؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي بهذا 

الشأن.

 2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة 
والبنية التحتية بشـــأن الدليل الموحد إلدارة المواد 
الكيميائيـــة الخطـــرة فـــي مملكـــة البحريـــن والـــذي 
تـــم اعتماده بحســـب النظام الموحـــد بدول مجلس 
التعـــاون لهـــذا الشـــأن، والـــذي يهـــدف للتأكـــد مـــن 
التعامل الســـليم مع المواد الكيميائية الخطرة ذات 
الخـــواص التفاعليـــة وتوحيـــد إجـــراءات نقلها بين 

الوزارات والجهات الحكومية الرقابية.

 3. مذكرة وزير الداخلية بشـــأن التعاون في مجال 
تبـــادل المعلومـــات المالية المتعلقة بغســـل األموال 
والجرائـــم األصليـــة المرتبطة به وتمويـــل اإلرهاب 
البحريـــن  بمملكـــة  الماليـــة  التحريـــات  إدارة  بيـــن 
والوحدة األفغانستانية، والتي تهدف لجمع وإعداد 

وتحليل وتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الجانب.

 4. مذكـــرة وزيـــر الخارجية بشـــأن طلـــب الموافقة 
علـــى مذكرة التفاهـــم بين حكومة مملكـــة البحرين 
االعتـــراف  بشـــأن  سيشـــل  جمهوريـــة  وحكومـــة 
المتبادل بشـــهادات التطعيم والتعافي من فيروس 
كورونـــا )COVID�19(، والتـــي تهـــدف إلى تســـهيل 
إجراءات تنقل المواطنيـــن والمقيمين بين البلدين 

بما يضمن صحة وسالمة الجميع.

 5. مذكـــرة وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني بشـــأن 
اتفاقيـــة نظـــام ربـــط أنظمـــة المدفوعـــات بين دول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، والتـــي 
جـــاءت اســـتنادًا لقـــرار المجلس األعلـــى في دورته 
التحويـــل  لضمـــان  وتهـــدف  واألربعيـــن،  الحاديـــة 
السريع والموحد واآلمن للمدفوعات المالية وتعزيز 

التجارة الثنائية بين دول المجلس.

 6. مذكـــرة وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني بشـــأن 
مشـــاركة مملكة البحرين فـــي مبادرة صندوق النقد 
الدولي بتقديم المساعدات االنمائية إلى جمهورية 
الســـودان، والتـــي تســـتهدف الحد مـــن الفقر ودعم 
التنميـــة  تحديـــات  ومعالجـــات  المســـتدام  النمـــو 

بالسودان.

القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة   7. مذكـــرة 
 10 علـــى  الحكومـــة  ردود  بشـــأن  والتشـــريعية 

اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
 بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكـــرة وزيـــر الخارجيـــة بشـــأن تنفيـــذ قـــراري 
مجلس الوزراء بإنشـــاء ســـجل مركـــزي للمعاهدات 
بيـــن  الســـارية  التفاهـــم  ومذكـــرات  واالتفاقيـــات 
مملكة البحرين وجميع الـــدول والمنظمات الدولية 
الـــوزارات  الـــوزراء  مجلـــس  وكلـــف  واإلقليميـــة، 
والجهـــات المعنيـــة بتحديـــث معلوماتهـــا الخاصـــة 
بتنفيـــذ االتفاقيـــات ومذكرات التفاهم في الســـجل 

المركزي لالتفاقيات.

مجلــس الــوزراء يقــرر إعفــاء الشــركات والمنشــآت مــن دفــع الرســوم البلدية والســياحية

التكفل بدفع رواتب البحرينيين في القطاعات المتضررة 3 أشهر

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 14 يونيو 2021:

اإلشادة بالتقدير الملكي السامي من عاهل 
البالد المفدى حفظه الله ورعاه للجهود 

الوطنية للتصدي لفيروس كورونا بقيادة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه الله، وما يشكله من دعٍم 
وإسناد، ومنطلقًا لمزيد من البذل والعطاء .

التشديد على أهمية االلتزام باإلجراءات 
االحترازية مع زيادة اإلقبال على التطعيم 

والجرعات المنشطة منه في وقتها المحدد 
من قبل الفريق الوطني الطبي بما يضمن 

الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

الترحيب باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة 
البحرين في مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، وفي تنفيذ المعايير الدولية خالل 
اجتماع مجموعة العمل المالي لدول الشرق 

.(MENAFATF) األوسط وشمال إفريقيا

الترحيب باعتماد منظمة الصحة العالمية 
"المنامة مدينة صحية 2021"، والذي يعكس 

التقدير الدولي للخطط والبرامج والجهود  
الحكومية المبذولة في مجاالت الصحة 

والتنمية االجتماعية.

تهنئة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة رئيسًا وحكومًة وشعبًا بمناسبة 
انتخاب اإلمارات عضًوا غير دائم بمجلس 

األمن الدولي التابع لألمم المتحدة للفترة 
من 2023-2022 .

قراري مجلس الوزراء بإنشاء سجل مركزي للمعاهدات 
واالتفاقيات ومذكرات التفاهم السارية بين مملكة البحرين 

وجميع الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية.

ــة للتعامــل مــع انعكاســات جائحــة  ــة واقتصادي ــة الســامية بإطــالق حزمــة مالي ــذًا للتوجيهــات الملكي تنفي
كورونــا حفاظــًا علــى جهــود التنميــة المســتدامة، ومتابعــة وتكليــف صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
رئيــس مجلــس الــوزراء للجهــات المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ التوجيهــات الملكيــة الســامية بوضــع الحلــول 
المناســبة لدعــم القطاعــات المتأثــرة مــن تداعيــات الجائحــة، فقــد تقــرر تمديــد عــدد مــن مبــادرات الدعــم 
ضمــن الحزمــة الماليــة واالقتصاديــة لمــدة 3 أشــهر إضافيــة بــدءًا مــن يونيــو 2021 إلــى أغســطس 

. 2021

الدليل الموحد إلدارة المواد الكيميائية 
الخطرة في مملكة البحرين والذي تم 
اعتماده بحسب النظام الموحد بدول 

مجلس التعاون لهذا الشأن.

التعاون في مجال تبادل المعلومات 
المالية المتعلقة بغسل األموال والجرائم 

األصلية المرتبطة به وتمويل اإلرهاب بين 
إدارة التحريات المالية بمملكة البحرين 

والوحدة األفغانستانية.

مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة 
البحرين وحكومة جمهورية سيشل 

بشأن االعتراف المتبادل بشهادات 
التطعيم والتعافي من فيروس كورونا 

.(COVID-19)

اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

والتي جاءت استنادًا لقرار المجلس 
األعلى في دورته الحادية واألربعين.

مشاركة مملكة البحرين في مبادرة 
صندوق النقد الدولي بتقديم 

المساعدات االنمائية إلى جمهورية 
السودان.

ردود الحكومة على 10 اقتراحات برغبة 
مقدمة من مجلس النواب.



قـــام رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
رئيـــس الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد - 19( الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة، بزيـــارة صباح أمـــس، إلى مركز 
الفحـــص اإلضافـــي للفحـــص بالمركبات 
مـــن  بالقـــرب  المحـــرق  محافظـــة  فـــي 
الجامعـــي،  حمـــد  الملـــك  مستشـــفى 
بمناســـبة تدشـــينه كثالث مركـــز إلجراء 
الفحوصـــات مـــن المركبـــات مـــع اإلبقاء 
علـــى المراكز الحالية في مركز البحرين 
الدولـــي للمعـــارض والمؤتمـــرات ونادي 
راشـــد للفروسية وســـباق الخيل، وذلك 
بحضور عدد من أعضاء الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا وكبار 

المسؤولين في القطاع الصحي.
وأشـــاد بالدعم الالمحـــدود لعاهل البالد 

صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، والمتابعة المستمرة من ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، لكل الجهـــود الوطنية والتي 
تمثـــل إطـــار عمـــل يسترشـــد بـــه فريـــق 
البحرين في ســـبيل الحفاظ على صحة 
وســـالمة كافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن 
بما يســـهم بعـــون من هللا فـــي مضاعفة 
الجهـــود الوطنيـــة للقضاء علـــى جائحة 

فيروس كورونا.
وفـــي هـــذا الصدد، نوه رئيـــس المجلس 
األعلى للصحة بما تفضل به جاللة الملك 
لـــدى اســـتقباله ســـمو ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء من إشـــادة سامية وثقة 
متجددة بجهود الفريق الوطني الطبي، 
مؤكـــدًا أّن جميـــع العاملين فـــي القطاع 
الصحي يشعرون بالفخر واالعتزاز بهذه 

اإلشـــادة التي تمثل وســـام شـــرف كبير، 
كما تمثل مصدر إلهام وحافزًا لمضاعفة 
الجهود المخلصة التي تقوم بها الكوادر 
الصحية ال سيما في الصفوف األمامية.

كما أشـــاد في الوقت ذاته بما تفضل به 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء خـــالل لقاء ســـموه مع 
المســـؤولين وأعضـــاء  كبـــار  مـــن  عـــدد 
الفريق الوطني الطبي، وما أبداه سموه 
حفظـــه هللا مـــن دعـــم راســـخ ومشـــاعر 
فـــي  الوطنـــي  الفريـــق  لجهـــود  نبيلـــة 
مختلـــف الظـــروف وما تضمنتـــه كلمات 
سموه من حرص كبير على تقديم كافة 
أوجه الدعم والمساندة للجهود الهادفة 

لحماية صحة وسالمة الجميع.
وفي تصريح بمناســـبة تدشـــين المركز، 
أشـــار رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
إلى أّن مركـــز الفحص اإلضافي الجديد 

يهـــدف إلـــى رفـــع الطاقـــة االســـتيعابية 
للفحوصات المختبرية لفيروس كورونا 
وتقليـــل أوقـــات االنتظـــار بمـــا يضمـــن 

تعزيز مســـارات التعامـــل المختلفة نحو 
التصـــدي للفيروس، والذي تم تدشـــينه 
وفقـــًا  الفحوصـــات  نطـــاق  لتوســـيع 

لإلرشادات والمعايير المعتمدة من قبل 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة، وفـــي إطـــار 
لفيـــروس  للتصـــدي  المبذولـــة  الجهـــود 
كورونـــا )كوفيـــد19-(، ونـــوه معاليه بأّن 
المركـــز اإلضافي للفحـــص من المركبات 
المواصفـــات  بأفضـــل  تجهيـــزه  تـــم 
علـــى  ويشـــتمل  الطبيـــة،  والمعاييـــر 
مســـارات مخصصة الستقبال المركبات 

للمسح وأخذ العينات.
كمـــا نـــوه الشـــيخ محمد بن عبـــدهللا آل 
المخلصـــة  الوطنيـــة  بالجهـــود  خليفـــة 
الطبيـــة  الطواقـــم  قبـــل  مـــن  المقدمـــة 
والصحية، وبمستوى التعاون والتنسيق 
المشـــترك والجهد المبذول بين مختلف 
الجهات المعنية بمملكة البحرين بهدف 
تنفيـــذ وتطبيق اإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد مـــن انتشـــار 

الفيروس.

قـــام محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي بن خليفة آل خليفة، بزيارة تفقدية لمدينة 
عيســـى، حيث اطلع ســـموه على أبرز احتياجات 
األهالي، إلى جانب متابعة سموه سير العمل في 
عدد من المشروعات الخدمية والتنموية المنفذة 
أو المزمـــع تنفيذها كمشـــروعات البنـــى التحتية 
وتأهيـــل الطـــرق والخدمات االجتماعيـــة، وذلك 
في إطار سلســـلة الزيـــارات الميدانية التي يقوم 

بها سموه لمختلف مناطق المحافظة الجنوبية.
وأكـــد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة أن المحافظـــة 
األهالـــي  احتياجـــات  متابعـــة  علـــى  حريصـــة 
واســـتكمالها بالتنســـيق والتعـــاون مـــع الجهـــات 
ذات العالقـــة مـــن خالل تنظيم زيـــارات ميدانية 
متعـــددة لدورهـــا المنشـــود لتنفيـــذ آراء األهالـــي 
ومتطلباتهم، تنفيذا للتوجيهات الســـديدة لعاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وبدعـــم مـــن ولي العهـــد رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفـــة. كما اطلع ســـمو محافـــظ الجنوبية على 
عدد مـــن الخطط التنموية للمواقع التي شـــملت 
خدمـــات البنـــى التحتيـــة و المرافق التي تســـهم 
فـــي جوانب التطوير واالرتقاء بالمنطقة، إذ بّين 
ســـموه في الزيارة حرصه الحثيـــث على متابعة 
مراحـــل مختلـــف المشـــروعات المزمـــع تنفيذهـــا 
وفـــق الخطـــة الزمنية المعتمدة وذلك بالتنســـيق 
مـــع عدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة، مبينا ســـموه 
فـــي متابعتـــه لمركـــز مدينـــة عيســـى االجتماعي 
بـــأن الخدمـــات التي ســـيقدمها المركز هي محط 

إشـــادة وتقدير لدورها في تقديم رعاية شـــاملة 
باإلضافة إلـــى خدمات اجتماعية رائدة لمختلف 

فئات المجتمع. 
وأكـــد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة أن المحافظـــة 
مستمرة في التواصل الميداني لمختلف مناطق 
المحافظـــة التـــي تعكـــس الشـــراكة المجتمعيـــة 
المحافظـــة  وتواصـــل  قـــرب  ومـــدى  الراســـخة 
الجنوبيـــة فـــي إيصـــال احتياجـــات ومقترحـــات 
والهيئـــات  للـــوزارات  مباشـــر  بشـــكل  األهالـــي 
الحكوميـــة بمـــا يرتقـــي ذلك بمســـتوى الخدمات 

المقدمة لألهالي والدفع بعجلة التنمية الشـــاملة 
فـــي عمـــوم مناطـــق المحافظـــة، مشـــيدا ســـموه 
بيـــن  المشـــترك  والتعـــاون  التنســـيق  بمســـتوى 
المحافظـــة الجنوبية ووزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، ووزارة العمـــل 
والتنمية االجتماعية ما أثمر في تنفيذ مثل هذه 
المشـــروعات الخدميـــة واالجتماعيـــة المتطورة 
التـــي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في 
مدينة عيســـى بما يتماشـــى مـــع النمـــو العمراني 

الذي تشهده المنطقة.

سمو محافظ الجنوبية في زيارة تفقدية لمدينة عيسى

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يتابع عن كثب سير المشروعات بمدينة عيسى
احــتــيــاجــاتــهــم تــلــبــيــة  ــى  ــلـ عـ والـــعـــمـــل  األهـــــالـــــي  آلراء  ــاع  ــ ــم ــ ــت ــ االس
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المنامة - وزارة الصحة

الحـــزن  أخيـــرا،  البحرينيـــون  تشـــاطر 
والوجـــع للمصـــاب األليم لعائلـــة الرويعي 
الكريمة، بوفاة خمســـة أفراد من أفرادها 
فـــي فتـــرة متقاربـــة أوجـــدت حالـــة مـــن 

الصدمة والذهول لدى الجميع.
متأثـــرًا  البنـــات  إحـــدى  زوج  توفـــي 
الحقـــا  افتـــرس  والـــذي  بالفيـــروس، 
الرويعـــي،  وحنـــان  مريـــم  الشـــقيقَتين 
ليخطـــف الموت وبســـرعة خاطفـــة والدة 
الشـــقيقتين الراحلتيـــن ثاجبـــة األنصاري 
بـــذات الســـبب. وبعدهـــا بأيـــام معـــدودة، 
توفيت شقيقتهما الصغرى رقية الرويعي 
بمضاعفـــات  متأثـــرة  المستشـــفى  فـــي 
فيـــروس كورونـــا الذي لم يمهلهـــا طويالً، 

لتلتحق بركب األسرة بألم كبير.

ونعى مغـــردون المصـــاب الجلـــل، داعين 
المولـــى عز وجـــل أن يتقبـــل المرحومين 

بواسع رحمته.
وقالت المغردة فجر: “يا رب امســـح على 
قلب أمي وخوالي وخاالتي مســـحًا يزيل 
وجـــع الفـــراق، اللهـــم أجبـــر علـــى قلوبهم 
وثبـــت  وليـــه،  أنـــت  جبـــرًا  وخواطرهـــم 
صبرهـــم وقـــوِّ إيمانهم وهـــون حزنهم، يا 
رب صبرهـــم صبـــرًا ال يباعد صبـــر أيوب، 
وارحـــم جدتـــي وخاالتـــي، واجعلهـــم من 

الضاحكين المستبشرين بالجنة”.
وعلـــق المغـــرد أحمد التميمـــي بالقول: “ال 
حول وال قوة إال بالله العلي العظيم، وهللا 
يرحمهـــم، ويغفر لهم، ويســـكنهم فســـيح 
جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان وإنا 
للـــه وإنـــا إليـــه راجعـــون”. وكتـــب الزميل 
أســـامة الماجـــد والـــذي تربطـــه بالعائلـــة 

عالقة نسب، في مقاله أخيرًا رثاء بثاجبة 
األنصاري رحمها هللا قائال: “عمتي ثاجبة 
كانت تنادي الضوء في دمها لتنير طريق 
حياتنا، فقدت أمي وأبي ولكنها أعطتني 
رياحين مـــزارع األمومة وانتشـــلتني من 
وحشـــة الســـكون وأبعدتني عن التحديق 

في األفق الكئيب”.
وقال أيضا الماجد: “لم تكن أما مثل بقية 
األمهـــات، إنمـــا غيمة رقيقـــة تحوم حول 
رؤوس األبناء واألحفاد لتظللهم وتجعل 
عالمهـــم مســـورا بالســـعادة، بيتهـــا ملتقى 
العائلـــة، البيـــت العـــود، حتـــى العصافيـــر 
كانـــت تتســـابق للجلـــوس قـــرب النافذة، 
وتســـند رأســـها للجدار، اشـــتياقا لصوتها 
الـــذي يحمـــل بخـــور الصنـــدل والنرجـــس 
اآلمـــال  مـــن  وشـــحنات  والياســـمين، 

الخضراء”.

في إطار تكثيف الحمالت التفتيشـــية للتأكد من تطبيق اإلجراءات االحترازية للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، واصلـــت إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحـــة زياراتها 
التفتيشية لمتابعة التزام المنشآت باالشتراطات الصحية والقرارات األخيرة المنصوص 
عليها، وقد قام مفتشـــو قســـم مراقبة األغذية األحد، بزيارة تفتيشـــية شملت 70 مطعًما 
ومقهـــى تقـــدم أطعمـــة ومشـــروبات تم خاللهـــا مخالفة 4 منهـــا، إذ تم اتخـــاذ اإلجراءات 
الالزمـــة إلحالـــة هـــذه المطاعم للجهات القانونيـــة. وبينت الوزارة أنه نظـــًرا لمخالفة تلك 
المطاعم لإلجراءات واالشـــتراطات التنظيمية المنصـــوص عليها في القرار الوزاري رقم 
51 لســـنة 2020 بشـــأن االشـــتراطات الصحية الواجـــب تطبيقها في المطاعـــم والمقاهي 
الحتواء ومنع انتشـــار فيروس كورونا، ورصد مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا الشـــأن، 
تـــم تطبيـــق القوانين حيال المطاعـــم المخالفة، ولفتـــت الوزارة إلـــى أن مأموري الضبط 

القضائي قاموا بضبط المخالفات واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

ــاث ــ ــ ــث ــ ــ ال ــا  ــ ــ ــه ــ ــ ــات ــ ــ ــن ــ ــ وب أم  ــم  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
البحرين تودع بحزن ووجع وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة

تفتيش 70 مطعًما ومقهى ومخالفة 3 منها

 المنامة - بنا 

رئيس “األعلى للصحة”: رفع الطاقة االستيعابية للفحوصات وتقليل أوقات االنتظار

رئيس المجلس األعلى للصحة يدشن مركزا إضافيا للفحص من المركبات بمحافظة المحرق

إبراهيم النهام



المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

تنفيًذا للتوجيهات الملكية السامية 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة  بإطالق 
حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع 
انعكاسات جائحة كورونا ومتابعة، 
وتكليف ولـــي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
تنفيـــذ  بمتابعـــة  المعنيـــة  للجهـــات 
التوجيهات الملكية السامية بوضع 
الحلول المناســـبة لدعـــم القطاعات 
المتأثرة من تداعيات الجائحة، أكد 
وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمرانـــي عصام خلف 
قـــرار  بتنفيـــذ  البـــدء  تـــم  قـــد  أنـــه 
إعفاء الشـــركات المتضـــررة نتيجة 
مـــن  كورونـــا  فيـــروس  تداعيـــات 
دفع الرســـوم البلدية لمدة 3 أشـــهر، 
لألمـــالك  المســـتأجرين  وإعفـــاء 
والشـــركات  للحكومـــة  التابعـــة 
الحكوميـــة مـــن اإليجـــارات لمدة 3 
أشـــهر بـــدًءا مـــن يونيـــو 2021 إلى 
القـــرار  2021.وقـــال إن  أغســـطس 
المبـــادرات  حزمـــة  ضمـــن  يأتـــي 
لمواجهـــة  الجديـــدة  الحكوميـــة 
العالمـــي  االنتشـــار  انعكاســـات 
لفيـــروس كورونـــا علـــى المســـتوى 
برامـــج  اســـتمرار  مـــع  المحلـــي، 
تحقيًقـــا  عملهـــا  ومســـيرة  الدولـــة 

لمساعي التنمية المستدامة لصالح 
المواطنين والمستثمرين.

القـــرارات  حزمـــة  أن  وأكـــد 
واإلجـــراءات الماليـــة واالقتصادية 
حـــرص  نحـــو جلـــي  علـــى  تجســـد 
النمـــو  علـــى  الحفـــاظ  الحكومـــة  
المســـتدام وتمكين القطاع الخاص 
تأثيـــر  تجـــاوز  مـــن  البحرينـــي 

تداعيات الجائحة.
وقـــال إنـــه بنـــاء على قـــرار مجلس 
الشـــركات  إعفـــاء  بشـــأن  الـــوزراء 
تداعيـــات  نتيجـــة  المتضـــررة 
فيـــروس كورونـــا من دفع الرســـوم 
وإعفـــاء  اشـــهر   3 لمـــدة  البلديـــة 
التابعـــة  لألمـــالك  المســـتأجرين 
الحكوميـــة  والشـــركات  للحكومـــة 
مـــن اإليجـــارات الشـــهرية لمـــدة 3 
أشهر، فقد تم توجيه المعنيين في 
أمانـــة العاصمـــة والبلديـــات التخاذ 

اإلجراءات الالزمة لذلك.

مباشرة إجراءات إعفاء الشركات من الرسوم البلدية

المنامة - بنا

أعلنت وزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف أنه في 
إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، فقد تبيـــن وجود حـــاالت قائمة 
لفيـــروس كورونـــا في مســـجد بمحافظة العاصمـــة، ومخالفة 

مسجد آخر لالشتراطات الصحية بالمحافظة الشمالية.
وحفاًظـــا على مقتضيات الصحـــة العامة وحمايـــًة للمصلين، 
قـــررت الـــوزارة بعـــد التنســـيق مـــع الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا غلـــق المســـجدين، وذلك بشـــكل 
مؤقـــت لمدة أســـبوع حتى تتمكـــن الفرق المعنيـــة من القيام 
بعملية تتبع المخالطين وكذلك القيام بعملية التعقيم والتأكد 
مـــن اتخاذ اإلجـــراءات االحترازية بشـــكل صحيـــح ووضعها 

موضع التنفيذ.
وشـــددت الوزارة على متابعتها تنفيذ اإلجراءات االحترازية 
مـــا  واتخـــاذ  التفتيشـــية  للحمـــالت  وتكثيفهـــا  بالمســـاجد 
يلـــزم لحفـــظ صحـــة وســـالمة المصليـــن، مؤكـــدًة أن االلتزام 
بالتعليمات واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه المسؤولية 

الدينية والواجب الوطني.

غلق مسجدين أسبوًعا لوجود حالة قائمة

التنسيق مع “التأمينات” لدفع رواتب البحرينيين

“إدامة” تعفي المستفيدين من اإليجارات بدًءا من يونيو إلى أغسطس

الوطنـــي لالقتصـــاد  حيويـــا  شـــريانا  يعـــد  “الخـــاص”  حميـــدان: 

الرميحـــي: التوجيهـــات الملكيـــة تصـــب فـــي مصلحـــة الجميـــع لتحقيق األمـــن الصحـــي واالقتصادي

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أشـــاد 
حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
الســـامية  الملكيـــة  بالتوجيهـــات 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
بإطـــالق حزمة ماليـــة واقتصادية 
انعكاســـات جائحـــة  مـــع  للتعامـــل 
ولـــي  وتكليـــف  ومتابعـــة  كورونـــا 
الـــوزراء   مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة للجهات 
المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات 
الملكيـــة الســـامية بوضـــع الحلول 
المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة 
وأشـــار  الجائحـــة،  تداعيـــات  مـــن 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أن  إلـــى 
االجتماعية ســـتقوم بالتنسيق مع 
الهيئة العامـــة للتأمين االجتماعي 
الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار  لتنفيـــذ 
بالتكفل بدفـــع رواتب البحرينيين 
المؤمن عليهم في شركات القطاع 

الخـــاص العاملـــة فـــي القطاعـــات 
المتضـــررة بســـبب الجائحـــة، مـــن 
ضـــد  التأميـــن  صنـــدوق  خـــالل 
التعطل لمدة 3 أشـــهر بنســـبة 100 
% للشـــهر األول و50 % للشهرين 
الثاني والثالـــث، اعتبارا من يونيو 

الجاري.
يأتـــي  القـــرار  أن  حميـــدان  وأكـــد 
فـــي إطـــار حـــرص جاللـــة الملـــك 
العهـــد  ولـــي  برئاســـة  والحكومـــة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي، لتوفيـــر الســـيولة 
الالزمة لمنشـــآت القطـــاع الخاص 
للتعامـــل مع آثـــار األوضاع الراهنة 
والتخفيف من اآلثـــار االجتماعية 
جائحـــة  لتبعـــات  واالقتصاديـــة 
نمـــو  علـــى  والمحافظـــة  كورونـــا، 
القطـــاع الخـــاص وتكريـــس دوره 
الحيوي في دعـــم عجلة االقتصاد 
االســـتقرار  وتعزيـــز  الوطنـــي 
الوظيفي للمواطنين العاملين في 

القطاع الخاص، الفتًا إلى أثر ذلك 
على اســـتقرار وثبات ســـوق العمل 
نمـــوه  وتيـــرة  علـــى  والمحافظـــة 
واســـتمرار انتاجيته مع المحافظة 
فـــي  المواطنيـــن  وظائـــف  علـــى 

منشآت القطاع الخاص.
ســـيتم  أنـــه  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
التنســـيق مع الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعـــي لتنفيـــذ قـــرار مجلس 
رواتـــب  بدفـــع  بالتكفـــل  الـــوزراء 

البحرينييـــن المؤمـــن عليهـــم فـــي 
شـــركات القطـــاع الخـــاص العاملة 
فـــي القطاعـــات المتضررة بســـبب 
صنـــدوق  خـــالل  مـــن  الجائحـــة، 
إيـــداع  و  التعطـــل  ضـــد  التأميـــن 
الشـــركات  فـــي حســـابات  المبالـــغ 
سالســـة  بـــكل  والمؤسســـات 
تمتلكـــه  لمـــا  نظـــرا  وانســـيابية 
مملكـــة البحرين من قاعدة بيانات 
متكاملـــة، على أن تقوم الشـــركات 
رواتـــب  بســـداد  والمؤسســـات 
المحـــدد  الوقـــت  فـــي  الموظفيـــن 
للعامليـــن وفـــق العقد المبـــرم بين 
صاحـــب العمـــل والعامـــل، مؤكـــدًا 
أن القطـــاع الخـــاص يعـــد شـــريانًا 
حيويـــًا لالقتصـــاد الوطني، معتبرًا 
أن المبـــادرات وغيرهـــا تســـهم في 
اســـتقرار المنشآت ونمو انتاجيتها 
الظـــروف  هـــذه  فـــي  خاصـــة 
االســـتثنائية التـــي يعيشـــها العالم 
ومملكة البحرين بسبب الجائحة.

أعلنـــت شـــركة البحرين لالســـتثمار العقـــاري )إدامـــة(، الذراع 
العقـــاري لشـــركة ممتلـــكات البحريـــن القابضـــة، عـــن دعمهـــا 
للتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لعاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة بإطـــالق حزمـــة ماليـــة 
واقتصاديـــة للتعامل مع انعكاســـات جائحة كورونا، ومتابعة 
وتكليـــف ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، للجهـــات المعنية 
بمتابعـــة تنفيـــذ التوجيهـــات الملكية الســـامية بوضع الحلول 

المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة.
 وأكـــدت الشـــركة التزامها بقـــرارات مجلس الـــوزراء بتمديد 
عـــدد من مبادرات الدعم ضمـــن الحزمة المالية واالقتصادية 
لمـــدة 3 أشـــهر إضافية بـــدًءا من يونيو 2021 إلى أغســـطس 
2021، والتطبيـــق الفـــوري لقـــرار التمديـــد الخـــاص بإعفـــاء 
المســـتأجرين لألمالك التابعة للحكومة والشركات الحكومية 
فـــي القطاعـــات المتضـــررة مـــن اإليجـــارات الشـــهرية لمدة 3 

أشهر.
 مـــن جهته، ثمـــن رئيس مجلس إدارة إدامـــة خالد الرميحي، 
التوجيهات الملكية السامية والتي تصب في مصلحة الجميع 
لتحقيـــق األمن الصحـــي واالقتصادي للوطـــن والحفاظ على 
صحة وســـالمة المواطنين والمقيمين، مؤكًدا التزام الشـــركة 
ودعمهـــا للجهـــود الوطنية للتصـــدي لفيـــروس كورونا بقيادة 

صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكـــد الرئيس التنفيذي لشـــركة إدامة أميـــن العريض تحمل 
الشركة مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية لمواجهة التحديات 
للحد مـــن تأثيرات الجائحة على االقتصاد الوطني، وســـيتم 
تطبيـــق آلية التأجيل الفوري على الممتلكات التابعة للشـــركة 
بحســـب قرار مجلس الوزراء ما سيساهم في تخفيف اآلثار 
االقتصادية لتبعات الجائحة وضمان اســـتمرارية واســـتدامة 

القطاعات المتضررة في ظل هذه الظروف االستثنائية.
يذكـــر أن شـــركة إدامة هـــي الذراع العقاري لشـــركة ممتلكات 
البحريـــن القابضة، إذ تدير وتمتلـــك محفظة عقارية متنوعة 
تتضمـــن عدة مشـــاريع عقارية فـــي عدد مـــن القطاعات مثل 

السياحة والترفيه.

المنامة - بنا

المنامة - إدامة

local@albiladpress.com
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بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020                                       بآالف الدوالرات األمريكية

ديسمبر ٢٠١٩ديسمبر 2020األنشطة التشغيلية
معاد عرضها

 )44,5٢7( )10,451(صافي الخسارة للفترة

تعديالت على:

الحصة من خسائر )أرباح( شركات زميلة و مشروع مشترك

 )٩4( 16   محسوبة بطريقة حقوق الملكية

 68١  - اإلضمحالل على عقارات ومعدات

 ١١,٠6٠  )387(مخصصات الخسائر األتمانية )معكوسة( محتسبة

 ١4,43١  4,036 اإلضمحالل على اإلستثمارات

 -  11,957 مخصصات أخرى

)أرباح( خسائر القيمة العادلة من استثمارات مدرجة 

 ١8,6٢٢  )9,727(  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 )733( 21 خسارة )ربح( من بيع أستثمار

 )١63( 194 اإلستهالك 

 )١,٢١4( 8 تكلفة التمويل على الحق في استخدام الموجودات

 -  )525(أرباح أسهم

الخسارة التشغيلية قبل التغيرات

 )١,٩37( )4,858(   في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 )٩,٢١٩( )6,070(إستثمارات

إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك 

 ٩6  764    محتسبة بموجب طريقة الحقوق

 ٢3  - ذمم مدينة

 353  736 تمويل لشركات المشاريع 

 38٢  4,499 موجودات أخرى

 )١,٢٢١( 106 مستحقات الموظفين

 )٢٢,٩33( 2,182 تمويالت إسالمية مستحقة الدفع 

 )7,٠٩5( 382 مطلوبات أخرى

 )4١,55١( )2,259(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

 ١,٢١4  - أرباح أسهم مدفوعة

 ٢,854  - أرباح أسهم مستلمة

 3٢6  2,113 المحصل من بيع استثمار

 4,3٩4  2,113 صافي النقد من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 ٢٩,4٢5  346 تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها

 -  )22(اإليجار المدفوع مقابل الحق في استخدام الموجودات

 ٢٩,4٢5  324 صافي النقد من األنشطة التمويلية

 )٩6( 167 تعديالت تحويل العمالت األجنبية

 )7,8٢8( 345 صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه

 ١٠,١75  505 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

مخصصات اإلضمحالل )المحتسبة( المرجعة

 ٢٠  )1( - أرصدة وإيداعات لدى البنوك

 ٢,367  849 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

النقد وما في حكمه كما في

   بيان الوضع المالي الموحد

٢367 849 أرصدة مع البنوك

بيان الدخل المرحلي الموحد
للستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020                                                                بآالف الدوالرات األمريكية

للستة أشهر المنتهية في 3١ ديسمبرللثالثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر

2020
مراجعة

٢٠١٩ 
معاد عرضها

 ٢٠٢٠ 
مراجــعة

٢٠١٩ 
معاد عرضها

اإليرادات
ايرادات الخدمات المصرفية 

 ١,6١٢  46٢  567  462 اإلستثمارية - صافي

 733  )٢١( 3٢  39 )خسارة( ربح من بيع أستثمار

 5٢7  -  ١  - ايرادات التمويل

 ١,٢١4  5٢5  ١,٢١4  525 أرباح أسهم

 ٢,78٢  ١,454  ٢,4٩٩  445 إيجار وإيرادات أخرى

 6,868  ٢,4٢٠  4,3١3  1,471 مجموع اإليرادات

أرباح )خسائر( أخرى

أرباح )خسائر( القيمة العادلة من 
استثمارات مدرجة 

  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 )١8,6٢٢( ٩,7٢7  )١8,7٠٩( 9,750 الخسارة - صافي

 11,221 )١4,3٩6(  ١٢,١47 )١١,754( 

المصروفات 

 ١,68٩  ١,63٩  835  897 تكاليف الموظفين 

 ٩5  ١  ٢6  - مصاريف السفر و تطوير األعمال

 3٠6  788  ٢٢8  438 أتعاب قانونية ومهنية 

 ٢,٢5١  ٢,١8٩  ١,٠٢١  1,061 تكاليف التمويل 

 ١63  ١٩4  8١  81 اإلستهالك 

 ٢,١٩١  ٢,١65  ١,١7٩  1,079 مصروفات أخرى 

 6,6٩5  6,٩76  3,37٠  3,556 مجموع المصروفات 

الربح )الخسارة( قبل مخصصات اإلضمحالل و 
حصة المجموعة

 من خسارة شركات زميلة

 )١8,44٩( 5,١7١  )١7,766( 7,665  ومشروع مشترك

 )١4,43١( )4,٠36( )١3,٩١6( )3,859(اإلضمحالل على اإلستثمارات

مخصصات الخسائر األتمانية معكوسة 
 )١١,٠6٠( 387  )١١,٢43( 252 )محتسبة(

 )68١( -  )68١( - اإلضمحالل على عقارات ومعدات

 -  )١١,٩57( -    )5,837(مخصصات أخرى

حصة المجموعة من )خسارة( ربح شركات 
 ٩4  )١6( ١٠٩  )16(زميلة ومشروع مشترك  - صافي

 )44,5٢7( )١٠,45١( )43,4٩7( )1,795(صافي الخسارة للسنة

بيان الوضع المالي المرحلي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2020                                                       بآالف الدوالرات األمريكية

معاد عرضهامراجــعة

31 ديسمبر 
2020

30 يونيو 
2020

١ يوليو 
٢٠١٩

الموجودات

 ١٠,١75  505  849 أرصدة و إيداعات لدى البنوك

 ١١٩,١١٩  83,029  93,143 إستثمارات

إستثمارات في شركات زميلة 
ومشروع مشترك 

 ٢٢,7٠١  14,656  13,914 محتسبة بموجب طريقة الحقوق

تمويل المرابحة للشركات 
 3٠,4٠6  472  87 المستثمر فيها

 ١٠,67٢  6,670  6,670 ذمم عقود وكالة مدينة

 ١,٩76  2,020  2,020 ذمم مدينة

 5,6٩3  3,181  2,599 تمويل شركات المشاريع

 ٢6,٠53  8,909  4,653 موجودات أخرى

 -    3,831  3,251 الحق في استخدام الموجودات

 7,48٠  4,947  4,785 عقارات ومعدات 

 ٢34,٢75  128,220  131,971 مجموع الموجودات 

المطلوبات

 ١٠٩,6٩٢  88,901  91,083 تمويالت إسالمية مستحقة الدفع 

 ١,44٠  796  902 مستحقات الموظفين 

 -    3,894  3,332 التزامات عقد اإلجارة

 ٢٠,885  13,589  25,898 مطلوبات أخرى

 ١3٢,٠١7  107,180  121,215مجموع المطلوبات

الحقوق

 ١٩٠,٠٠٠  190,000  190,000 رأس المال

 5,85٩  5,859  5,859 إحتياطي قانوني

احتياطي تحويل العمالت 
 )7١( )167( -   األجنبية

  )185,103(خسائر متراكمة
)174,652()٩3,53٠( 

 ١٠٢,٢58  21,040  10,756 مجموع الحقوق

 ٢34,٢75  128,220  131,971 مجموع المطلوبات والحقوق

بنود غير مدرجة في بيان 
الوضع المالي

حقوق أصحاب حسابات 
 ١,887  1,118  1,214االستثمار

بيان التغيرات في الحقوق المرحلي الموحد
للستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                           بآالف الدوالرات األمريكية

احتياطي تحويلاحتياطي قانونيرأس المال
العمالت األجنبية

المجـمـــــوعخسائر متراكمة

 ٢٢,١٢٩  )١73,563( )١67( 5,85٩  ١٩٠,٠٠٠ الرصيد في 1 يوليو 2020 ) المقدم تقرير بشأنها مسبقاً(

 )١,٠8٩( )١,٠8٩( -  -  - تأثير إعادة العرض

 21,040 )174,652( )167( 5,859  190,000 الرصيد في 1 يوليو 2020 )المعاد عرضه(

 )١٠,45١( )١٠,45١( - - -صافي الخسارة للفترة
الفرق في تحويل عمالت أجنبية

 ١67 -  ١67 -   -  من اإلستثمار في شركة زميلة

 10,756  )185,103( -    5,859  190,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2020

 ١٠٢,486  )٩3,3٠٢( )7١( 5,85٩  ١٩٠,٠٠٠ الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٩ ) المقدم تقرير بشأنها مسبقاً(

 )٢٢8( )٢٢8(---تأثير إعادة العرض

 ١٠٢,٢58  )٩3,53٠( )7١( 5,85٩  ١٩٠,٠٠٠ الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٩ )المعاد عرضه(

 )44,5٢7( )44,5٢7(---صافي الخسارة للفترة )المعاد عرضه(

الفرق في تحويل عمالت أجنبية

 )٩6( -  )٩6( -  - من اإلستثمار في شركة زميلة

 57,635  )138,057( )167( 5,859  190,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2019 )المعاد عرضه(

إستخرجت من القوائم المالية التي تمت مراجعتها من قبل ارنست 
و يونغ والتي صادق عليها مجلس اإلدارة في 2 يونيو 2021

مالحظة: هذه البيانات المالية تم مراجعتها من قبل أرنست و يونج الذين قاموا بإبداء رأي متحفظ حيث أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أدلة تدقيق مؤيدة كافية فيما يتعلق بتقييم اإلدارة لمبلغ المخصصات على عقد وكالة محدد مستحق التحصيل

عبدالفتاح معرفي
رئيس مجلس اإلدارة

محمد أحمد جمعان
عضو مجلس إدارة

للستة أشهر المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢٠م

البيانات المالية المرحلية الموحدة

جميل حميدان

أمين العريضخالد الرميحي

عصام خلف
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

أهل البحرين غير عاديين في تأدية الواجب... شكرا لكم
كان الحـــزن خـــال األســـبوعين الماضييـــن معقـــودا علـــى أبـــواب 
أســـرتنا، وتمـــددت الصدمة التي ســـلبتنا النوم والراحة وتاشـــت 
زحمـــة الكلمات من هـــول وصعوبـــة االختبار، وأصبحـــت األخبار 
المفجعة كمحراث يشـــق األرض، كان كتـــاب القدر مفتوحا أمامنا 
ولكننا ربما لم نحسن القراءة، فبتاريخ 25 مايو مشى الموت على 
صدورنـــا واختطف أختنا “حنـــان بنت علي الرويعـــي”، ولم نكمل 
غسل شبابيك منازلنا من الحزن حتى فجعنا بوفاة شقيقتها “هيا 
بنـــت علـــي الرويعي” في 8 يوليو، حيث ظـــل صوت الموت يثقل 
كاهلنـــا، وقبـــل أن يغمـــض ليل يـــوم 12 يوليو جفنـــه تذكر الموت 
والدتهـــم أم الخيـــر والطيبـــة عمتي “ثاجبة بنت أحمـــد النصاري”، 
وهنـــا توقـــف الزمـــن عندنـــا وهجرنـــا الغـــد وكأننـــا أحـــرف حزينة 
مبعثرة، وقبل أن نقول حتى كلمة الوداع للعمة أبى الموت إال أن 
يمشـــي نحونا وخطف الشـــقيقة الثالثة “رقية بنت علي الرويعي” 
وترك أحامها الصغيرة والمتواضعة كزهرة مشنوقة على الشجر.
شـــعرنا بعدهـــا أن مقاومتنـــا للحزن بدأت تضمحل شـــيئا فشـــيئا، 

وأن االنهيـــار قـــادم ال محالـــة، لكن وقفة كل شـــعب البحرين دون 
اســـتثناء، ومواســـاتهم واتصاالتهم وتعازيهم رفعـــت األثقال عن 
كاهلنا الضعيف، أشخاص ال نعرفهم ولم نلتق بهم في أية مناسبة 
شـــاركونا الفجيعة ومســـحوا على قلوبنا المطعونة، كلما تقدم بنا 
الحـــزن كلمـــا زادوا في خطوات المواســـاة وأعادونـــا إلى االتزان، 
لقـــد خففـــوا عنـــا الصدمـــة المؤلمـــة والواقـــع األليم حينمـــا كانت 
أعماقنا تســـبح في سكون رهيب وأبعدونا عن بحر الحزن الهائج 

باتجاهنا.
أهـــل البحريـــن غيـــر عاديين في تأديـــة الواجب، وهـــذا ما تعودنا 
عليـــه في هذه األرض الطيبة، فمعكم وبوقفاتكم ال شـــيء يدعو 
إلى األلم وحزن الفراق، وكما قال ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثراه “شـــعورنا في 
البحريـــن شـــعور األســـرة الواحدة”، فلكـــم منا ونيابة عـــن عائلتي 
“الرويعي والنصاري” كل الشـــكر والتقدير على مشـــاعركم النبيلة 

التي تضاف إلى تاريخ أهل البحرين األوفياء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قد يكون صيفنا هذه السنة بنكهة مختلفة، نستطيع أن نلونه بما نشاء، وقد 
تختلف الصورة بين هذا وذاك كما في النوايا تماًما، وفي ذلك حكمة يعرفها 
مـــن ينظـــر لما في الصيف من صبـــر الصاد، وجود الياء، وفـــرج الفاء، فمعها 
يمكـــن أن يتحـــول العالـــم ســـحًرا كما يحول المـــارد الذي أعرفه اآليســـكريم 
ذهًبا.. هكذا تحيا الشخصيات التي تعيش الحدث واللحظة بواقعية وتنظر 

إلى الفضائل في كل حال.
لكـــن األمـــر هنا وكمـــا أراه يحتـــاج إلى تدريب مـــن نوع آخر، فمـــاذا يحصل 
لـــو تخيلنـــا أن “الصيـــف بارد”؟ ومـــاذا لو يدخل معنـــا خبـــراء الجغرافيا في 
هـــذا النقـــاش؟ ال أعني قلب الحقائـــق، فحديثي من أجل زيـــادة الوعي بأثر 
النعمـــة وأهميـــة االتزان والتوازن في كل األمور، فكم من وقفة يحتاج إليها 
اإلنســـان كـــي يتقن فن قولبة الكلمات وتســـخيرها لخدمـــة التفكير الممنهج 
الذي يؤلف بين المعنى والحدث بنسق متواٍز، بحيث يكمل كل منهما اآلخر، 
بمـــا يجعلنا في انســـجام تام، ويشـــعرنا بالراحة لتقبل الحـــدث وعواقبه، لن 
نقلب المفاهيم والموازين ســـلًبا أبًدا، إنما أردت شيًئا من التفكير في قدرتنا 
على الوعي بتوظيف النية نحو التكيف والقبول، ربما األمر خارج عن نطاق 

التعـــود ألننـــا نعتمد على مســـلمات موروثـــة وال نميل نحو تغيير المســـلمات 
طالما أنها مأمونة األثر والنتيجة.

جميـــل أن يتوافـــق الفكـــر مع المنطق والمنطـــوق ذاته، بذلك نكـــون قادرين 
علـــى ضبط ما نشـــعر وما نفعـــل، ما يجعل الترابط النفســـي في أعلى درجة 
من الراحة التي تنســـجم مع كل المتغيـــرات الخارجية، وبالتالي توجد نوًعا 
مـــن التوافق مع الواقع التفاعلي بما يحمل من خصائص ومقومات ثابتة أو 
متغيرة، ألن النتيجة فارقة عندما يعلم الشخص أنه هو الذي يصنع الحدث 
والصـــورة كمـــا يريد، وهذا دليل على قوة ما وهبنا هللا ســـبحانه وتعالى من 

نعم تتجلى في القدرة على حسن النوايا والتقدير.
إن ذلك فعاً، هو مركز اإلدارة المتمكنة للذات البشـــرية، حيث تبدأ بمرحلة 
انسجام بين المقومات التي تشكل نقطة ارتكاز مهمة تعمل على مراقبة ما 
يتراكـــم من نتائج ومؤثرات، وتصنيفها بما يســـمو ويرتقي بالذات الظاهرة، 
واألهـــم مـــن ذلك هـــو االنتباه لما نمتلك مـــن قدرة على تصفيـــة ما ال نرغب 
داخـــل إطـــار االتزان التام الذي يجعلنا نقبـــل على الصيف بروح يكفلها حب 

الحياة الجميلة.

د. حورية الديري

الصيف البارد

الملتحقون بالتعليم الصناعي من البدايات إلى اآلن )2(
ذكرنا في األســـبوع الماضي تأثير ظروف الحرب العالمية الثانية على 
النمو الذي اســـتمر منذ انطـــاق التعليم الصناعي فـــي مملكة البحرين 
فـــي بدايـــة النصف الثاني مـــن ثاثينات القرن الماضـــي، وتحديدًا في 
العام الدراســـي )1936 - 1937م(، بتراجع مجمـــوع الملتحقين إلى 55 
ثم إلى 46 ملتحقًا خال العامين الدراسيين )1943 - 1944م( و)1946 

- 1947م( على التوالي.
ونرصـــد اليـــوم تغيـــر الوضـــع صعـــودًا محققـــًا رقمًا قياســـيًا فـــي العام 
الدراســـي التالي )1947 - 1948م(، بما نســـبته 233 % وبلوغ مجموع 
الملتحقيـــن في التعليم المهنـــي الصناعي 60 ملتحقـــًا، مقارنة بنظيره 
قبـــل عقـــد مـــن الزمـــان، أي فـــي العـــام الدراســـي )1937 - 1938م(، أي 
بزيادة بلغت 42 طالبًا، وزاد عدد المدرسين في العام الدراسي )1949 - 
1950م( ليبلغ 11 مدرسًا، وتوزع الطاب على االختصاصات الصناعية 
المختلفـــة، وطبقـــًا للدكتور محمد الرميحي، “التحق تســـعة طاب في 
فـــرع الحدادة، وعشـــرة فـــي فرع الميكانيكا، عشـــرة آخـــرون في فرع 
النجـــارة وواحد وثاثون منهم في فرع االختصاص العام”، و”زاد عدد 
المختبرات وورشات العمل كثيرًا – في األعوام )1955 - 1957م( - عما 
كان عليـــه مـــن قبل، كما تـــم توزيع بزات - بدل - عمـــل وصناديق عدة 
على الطاب مجانًا”، ويمكن أن يرجع هذا النمو في عدد طلبة التعليم 
الصناعـــي إلـــى تحـــرك مكونـــات االقتصـــاد المحلـــي عمومـــًا والنفطي 
خصوصـــًا نحو الطلـــب المتزايد على األيدي العاملـــة المحلية المدربة، 
بـــل ارتفع االلتحـــاق بوتيرة متنامية خال عقد الخمســـينات ليســـجل 
زيادة في عدد الملتحقين بالتعليم الصناعي المســـت الخمسين بالمئة 

في العام الدراسي )1959 - 1960م( ليصل إلى 89 طالبا.
إال أن أعـــوام الســـتينات والســـبعينات من القرن العشـــرين وعلى مدى 
عقديـــن مـــن الزمان، ســـجلت معـــدالت نمـــو فاقـــت التوقعـــات نتيجة 
التوســـع فـــي الطلـــب علـــى األيـــدي العاملـــة المدربـــة في ســـوق العمل 
الوطنيـــة من جهة، واســـتقال البحريـــن في )1971م( وارتفاع أســـعار 
البتـــرول فـــي األســـواق العالميـــة منـــذ العـــام )1973م( من جهـــة ثانية، 
وبالتالي توسع الباد في المجال التعليمي وخدماته بشكل عام، وفي 
مجال التخصصات الفنية والصناعية بشـــكل خاص، حيث وألول مرة 
يصل عـــدد الطلبة الملتحقيـــن بالمدارس الصناعيـــة الثاث وبفصولها 
الــــ 32 إلـــى 815 طالبًا، فاق تســـعة أضعاف، في العام الدراســـي )1978 
- 1979م(، بزيـــادة 726 طالبـــًا، ما يبين تقبل المجتمع بما ال يدع مجاال 
للشـــك العمـــل فـــي المهن اليدويـــة والفنيـــة والصناعية، عكـــس ما كان 
ســـائدًا مع بدايـــة التعليم الصناعي فـــي مملكة البحرين قبل خمســـين 

عامًا عند بداية التعليم الصناعي. ونكمل الحقًا.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

رحيل عارف المال والحزن لعائلة الرويعي
ترجل أخيًرا الكاتب والناشـــط االجتماعي عارف الما بعد مشـــوار طويل 
في الصدح بصوت المواطن، عما يوجعه، وعما يهمه، بجرأة غير مسبوقة، 

وضعته ندا للُكتاب، وقادة الرأي في المنصات اإلعامية.
توفي عارف بعد صراع مع فيروس كورونا الذي لم يمهله كثيًرا، لكنه ترك 
برحيلـــه األثـــر الطيب في النـــاس، وبنا نحن اإلعامييـــن، وبكل من يحمل 

على كاهله مسؤولية هم الوطن والمواطن.
إن تـــرك اإلرث لألبناء، ال يرتبط دوما بالثـــروات واألطيان، بقدر ما يرتبط 
بمواقف الرجال، وبأفعالهم، كأرضية يقفون عليها في بناء حياتهم الراهنة 

والمقبلة.
ولقـــد تتبعـــت باهتمام ما تداول بقروبات “الواتســـاب” من اســـتذكار طيب 
عـــن الراحل العزيـــز، حزن وألم ووجع واســـتذكار المواقـــف الخيرة، لرجل 
حمـــل هم أبنـــاء بلده على كاهله، وهـــذا ولعمري هو خير مكســـب ونجاح، 

رحمه هللا وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
- نشـــاطر الحـــزن واألســـى عائلة الرويعـــي الكرام، وفاة خمســـة من أبنائها 
بســـبب فيروس كورونـــا، بمصاب جلل أحزن جميع عموم شـــعب البحرين 
الوفـــي، والـــذي يتشـــارك دوًمـــا فـــي المســـرات واألفـــراح، بالكلمـــة الطيبة 

وبالحضور الصادق والجميل.
عائلـــة الرويعـــي الكريمة التـــي تربطني عاقات وثيقة بالعديـــد من أبنائها 
األوفياء، معروف عنهم الوالء والفداء والتضحية ألجل الوطن في شـــتى 

المحافل والمواقف التاريخية تشهد بذلك.
كمـــا يتشـــاطر أبناؤها اآلخـــرون اإلبداع واالختـــاف الثقافـــي والفني في 
مســـاحات متعـــددة رفعت اســـم البحريـــن عالًيا فـــي العديد مـــن المحافل 
المحليـــة واإلقليمية والدولية، بتميز يعكس تنـــوع العائلة وجمالية الروح 
التـــي تجمـــع أبنائهـــا، رحمهـــم هللا وغفـــر لهـــم، ولـــكل المتوفيـــن مـــن أبناء 

البحرين الكرام. 

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

نهار السبت الفائت انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا أعمال الجولة السادسة 
مـــن المفاوضـــات مع إيران، والهـــدف التوصل إلى اتفاق نـــووي جديد، عوضا عن 
ذاك الذي انســـحب منه الرئيس األميركي الســـابق دونالد ترامب. التساؤل المثير 
الـــذي ال يغيـــب عن أذهـــان أي محقـــق ومدقق في الشـــؤون األميركيـــة: “ما الذي 
يجعـــل واشـــنطن-بايدن على عجلـــة من أمرها على هذا النحـــو للعودة مرة أخرى 

إلى االشتباك السلمي مع إيران، والدخول معها في اتفاقية جديدة؟
مهمـــا يكـــن من شـــأن الجـــواب، فإن هنـــاك حقيقـــة مؤكدة، وقد أشـــار إليهـــا وزير 
خارجيـــة ألمانيـــا األســـبق يوشـــكا فيشـــر ذات مـــرة بقولـــه، إن الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة مســـوقة بدافع قســـري مهلك يجعلها تكـــرر أخطاء الماضـــي، من دون 

اعتبار لتجارب الماضي”. 
حين ارتفع صوت الدبلوماسية البحرينية قبل بضعة أيام من خال تصريح وزير 
الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، والذي طالب بأخذ المخاوف من البرنامج 
النـــووي اإليراني خال مفاوضات فيينا، كانت البحرين صادقة إلى أبعد حد ومد 
فـــي تحذيراتهـــا، الســـيما أن ما يجـــري في فيينـــا ال يمكن وصفه باالســـتراتيجية 
الشاملة التي تضع كل المخاوف اإلقليمية والدولية في الحسبان. تدرك البحرين 
كمـــا تـــدرك بقيـــة دول العالم التـــي لها حظ مـــن المعرفة المعمقة بإيـــران، أن هناك 

آالعيب ما ورائية يقوم عليها نظام المالي، بهدف تسويف الوقت، والمضي قدما 
نحو الهدف األكبر، أي حيازة الساح النووي، وأي إنكار من قبل القائمين على هذا 

البرنامج، يتم فضحه من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
قبل نحو أســـبوعين، توقف العالم طويا أمام تصريحات رفائيل غروســـي، مدير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي وجه اتهاما صريحا غير مريح للقائمين على 
برنامـــج إيران النووي، بشـــأن وجود جزئيات نووية فـــي ثاثة مواقع، لم تدرجها 
إيـــران علـــى الئحة المواقع التـــي تقوم الوكالة بالتفتيش عليهـــا، وقبل بضعة أيام 
تحدث غورســـي من جديد، مؤكدا أن إيران منخرطة في أنشـــطة كثيرة، كان من 

الممكن أن تكون أكثر سوءا لو كانت تمتلك قوة نووية. 
يلفت االنتباه في تحذيرات البحرين أمر غاية في األهمية، وهو أنه لم يتم إشراك 
القـــوى اإلقليميـــة، وفـــي مقدمهـــا دول مجلس التعـــاون الخليجي، في مناقشـــات 
فيينـــا، وكأن شـــأن النووي اإليراني يهـــم بالدرجة األولى الواليـــات المتحدة التي 
تبعـــد عشـــرات اآلالف من األميـــال، وال يؤثر فـــي مجريات الحياة بالنســـبة لدول 
الجـــوار التـــي عانت وال تزال كثيـــرا جدا من الغي اإليراني الســـافر، وبنوع خاص 
التدخل في شؤون الدول القريبة ذات السيادة على ترابها الوطني. “المقال كاما 

في الموقع اإللكتروني”.

التحذيرات البحرينية واإلشكالية النووية اإليرانية

إميل أمين
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