
أعلن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
رئيس  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  خليفة  آل 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
)كوفيد-19(، تحديث عدد من اإلجراءات المتعلقة 
بــالــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19(، والــتــي 
الموافق  األحــد  الــيــوم  مــن  اعــتــبــارًا  تفعيلها  سيتم 
19 مارس 2023، وذلك بعد دراسة الوضع الصحي 
في مملكة البحرين مع متابعة نسب اإلشغال في 
القائمة  للحاالت  المركزة  والعناية  المستشفيات 

بالفيروس.
وأوضح بأن اإلجراءات التي تّم تحديثها تتمثل 
في  تشخيصية  كــأداة  السريع  الفحص  في  اعتماد 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولـــيـــة دون الــحــاجــة  مـــراكـــز 
إلجراء فحص )PCR( إال للحاالت التي تستدعي 
فترة  إلزامية  وإلــغــاء  الطبي،  التقييم  حسب  ذلــك 
مع  بالفيروس،  القائمة  للحاالت  الصحي  الــعــزل 

األقل،  أيــام على   5 أنفسهم لمدة  حثهم على عزل 
بأهمية  منوهًا  المخالطة،  عــدم  على  وتشجيعهم 
باإلجراءات  االلتزام  المجتمع  أفراد  كافة  مواصلة 
االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة األخــــرى المعلن 
وسالمة  صحة  على  الحفاظ  في  يسهم  بما  عنها 

الجميع.
ــى الـــحـــرص عــلــى تــعــزيــز الــوعــي  ـــار إلــ كــمــا أشــ
التطعيم  بــأخــذ  الــمــبــادرة  خـــالل  مــن  المجتمعي 
ــه بـــمـــا فــيــهــا  ــاتـ ــرعـ ــاد لـــلـــفـــيـــروس بـــكـــامـــل جـ ــمـــضـ الـ
المناعية  االســتــجــابــة  لــرفــع  المنشطة  الــجــرعــات 
للجسم من الفيروس ومتحوراته، مشددًا في الوقت 
ــراء فــحــص فـــيـــروس كــورونــا  ــ ــرورة إجـ ــ ــه عــلــى ضـ ذاتــ
عند الشعور بأي أعراض للفيروس )كارتفاع درجة 
الحرارة والسعال وضيق في التنفس(، حفاظًا على 
ــراد المجتمع والــحــد من  أفــ كــافــة  صــحــة وســالمــة 

انتشار الفيروس.
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تحديث اإجراءات الت�صدي لفيرو�س كورونا
اع�ت�م��اد ال�ف�ح���ص ال���س�ري����ع 

الع�زل فت�رة  اإل��زامية  واإل�غ��اء 
�صارم�ة  ب�صيا�ص�ة  ملتزم�ون  »ب�اب�ك��و«: 

قانون�ي خ��رق  اأو  ت�الع��ب  اأي  ب�ص�اأن 
توجيه  على  جاهدة  تعمل  أنها  »بابكو«  البحرين  نفط  شركة  أكــدت 
ومراقبة جميع أوجه مصروفاتها، وتحرص على ردع أّي عمل احتيالي 
اكــتــشــاف خيوط  مــن  اهلل،  الـــذي مكنها، بفضل  األمـــر  أي جــهــة،  مــن 
القضية التي تورط فيها لألسف أحد مهندسي الشركة، مشيرة إلى 
أي  بشأن  صارمة  بسياسة  وتلتزم  قوية،  أسس  على  ترتكز  »بابكو«  أن 
الشركة  لقوانين  أي خــرق  الكشف عــن  فــي  ــدًا  أبـ تــتــردد  ولــن  تــالعــب، 
ونــهــجــهــا، وســتــواصــل الــعــمــل عــلــى تحقيق أهــدافــهــا االســتــراتــيــجــيــة، 
تعمل  التي  للقوانين  الدائم  واالمتثال  العمالء  ثقة  على  والحفاظ 

»بابكو« في إطارها.
الشفافية،  على  الكبير  الــحــرص  إطــار  فــي  أنــه  الشركة  وأضــافــت 
ومــحــافــظــة على  لــلــحــوكــمــة،  الــدقــيــقــة  الــمــعــايــيــر  بتطبيق  والـــتـــزامـــًا 
المصالح العليا للشركة أحالت الشركة أحد مهندسيها إلى الجهات 
المعنية، وذلك في أعقاب تحقيق إداري داخلي أجرته الشركة توصلت 
بالشركة،  لوظيفته  المهندس  استغالل  في  االشتباه  إلى  خالله  من 
العمل تحقيقًا لمصالحه الشخصية، ومن ثم  بإفشاء أسرار  وقيامه 

تم إحالة القضية إلى النيابة العامة.
رفع قضية  تم  المعنية،  الجهات  التحريات من قبل  إجــراء  وبعد 
المهندس  العمل ضد  المنصب وإفشاء أسرار  أموال واستغالل  غسل 
إجـــراءات  الرابعة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  تباشر  حيث  المتهم، 
النظر في القضية المذكورة، والتي تورط فيها المهندس وأحد أقاربه 
بعد قيامهما معًا بإنشاء شركة لتوفير االحتياجات الصناعية لشركة 
»بابكو« إثر قيام المهندس بالدخول إلى نظام المخازن واالطالع على 
خالل  من  توفيرها  له  يتسنى  كي  الشركة  إليها  تحتاج  التي  الــمــواد 
مع  المتعاقدة  الشركات  على  ذلك  بعد  التأثير  ثم  الخاصة،  شركته 
إلبعاد  أقــربــائــه  أحــد  باسم  سجلها  التي  شركته  مــن  للشراء  »بــابــكــو« 
الشبهات، وقد قام المهندس المتهم ببيع المواد المطلوبة لمقاولي 
الشركة، في عملية غسل  لتصليح خزانات نفط  المعتمدين  »بابكو« 

ألموال بلغ مجموعها 445 ألف دينار بحريني.

ب��ص�ب�ب ان�ه�ي�ار ب�ن�وك غ�رب�ي�ة.. 

ارتفاع ك�ب�ي�ر ف�ي اأ�ص�ع�ار ال�ذه�ب
كتبت: نوال عباس

المعدن األصفر في  أسعار  ارتفاع  الذهب  أكد عدد من صاغة 
أسواق الذهب المحلية، نتيجة الرتفاع أسعاره عالميا بعد انهيار 
إذ وصل سعر جرام  بنك(،  فالي  )سيليكون  مثل  البنوك  من  عدد 
 1990.3 إلى  واألونصة  فلس  و300  دينارا   21 إلى   21 عيار  الذهب 
البنوك  من  عدد  انهيار  أن  الشهابي  الصائغ حسين  ويــرى  دوالرا. 
كان من أسباب ارتفاع أسعار الذهب بدرجة كبيرة وكذلك انخفاض 
أسهم البنوك واألسهم األوروبية، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 
و100 فلس،  دينارا   22 إلى   22 وعيار  و300 فلس  دينارا   21 إلى   21
دوالرا،  إلى 1990.3  واألونصة  فلسا  و197  دينارا   24 إلى   24 وعيار 
أن  وتوقع  وجيزة.  فترة  األونصة خــالل  في  دنانير   4 يعادل  ما  أي 
استمرار  مــع  الــبــنــوك،  انــهــيــارات  استمرت  إذا  أكثر  األســعــار  ترتفع 
هلع المستثمرين وسحبهم أموالهم من البنوك واتجاههم لشراء 

الذهب كمالذ آمن.

كتب أحمد عبداحلميد:

أكـــد وائــــل الــمــبــارك وزيــر 
أنه  والزراعة  البلديات  شــؤون 
تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات حــضــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد 
عاهل  خليفة  آل  عــيــســى  بــن 
الــوزارة  تولي  المعظم،  البالد 
اهتماما كبيرا بموضوع األمن 
الغذائي في المملكة، بتعزيز 
األمــــن الــغــذائــي واالســتــثــمــار 
بمتابعة  يحظى  والــذي  فيه، 
مستمرة من الحكومة برئاسة 
صاحب السمو الملكي األمير 
آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
ــيـــس مــجــلــس  ــي الـــعـــهـــد رئـ ــ ولـ
الـــــــوزراء.. جـــاء ذلـــك فـــي رده 

ــؤال بــرلــمــانــي مـــن د.  عــلــى ســ
جهاد عبداهلل الفاضل النائب 
ــــس مـــجـــلـــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـــــثـــــانـــــي لـ
الشورى بشأن األمن الغذائي.
وكــشــف عــن طــرح الـــوزارة 
قابلة  مــرافــقــهــا  ضــمــن  أراض 
ــثــــمــــار الـــــــزراعـــــــي مــع  ــتــ لــــالســ
وضــــع اشـــتـــراطـــات اســتــخــدام 
الحديثة  الزراعية  التقنيات 
ضــمــن أنــشــطــة الــمــشــروعــات 
المقدمة بهدف ضمان كفاءة 
المصادر  واســتــخــدام  اإلنــتــاج 
وقد  واستدامتها،  الطبيعية 
تــــقــــدمــــت بــــعــــض الــــشــــركــــات 
ــن الـــــــدول  ــ االســــتــــثــــمــــاريــــة مــ
ــة  ــ ــقــ ــ ــديــ ــ ــصــ ــ الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــة والــ
ــار فـــــــي مـــمـــلـــكـــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ لـ

الـــــبـــــحـــــريـــــن وجــــــــــــار تـــقـــيـــيـــم 
مقترحات مشروعاتها.

ــــت د.  ــالـ ــ مـــــن جـــانـــبـــهـــا قـ
الثاني  النائب  الفاضل  جهاد 

ــورى  ــ ــشـ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس الـ ــرئــ لــ
التوجيه  إن  الخليج«  لـ»أخبار 
ــي بـــوضـــع  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــكــــي الـ ــلــ ــمــ الــ
استراتيجي  مــشــروع  وتنفيذ 
لإلنتاج الوطني للغذاء شكل 
الوطنية  مشروعاتنا  قــاطــرة 
ــة الـــغـــذاء  ــدامـ ــتـ لــتــحــقــيــق اسـ
السلطة  مــوقــف  انعكس  وقــد 
امضاء  التشريعية من خالل 
ــة  ــرحـ ــتـ ــقـ ــمـ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
لهذا  الــتــنــفــيــذيــة  لــلــمــبــادرات 
الميزانية  بــقــانــون  الــمــشــروع 
ــة. وطـــالـــبـــت  ــدولــ ــلــ الــــعــــامــــة لــ
ــع إنــــــشــــــاء الـــلـــجـــنـــة  ــريــ ــســ ــتــ بــ

الوطنية لألمن الغذائي.

�صركات اأجنبية تطلب اال�صتثمار الزراعي في البحرين

مطالب�ة بت�ش�ريع اإن�ش�اء اللجن�ة الوطني�ة للأم�ن الغذائ�ي

ص6 قضايا وحوادث

ترامب يدعو اإلى التظاهر: �صيتم اعتقالي الثالثاء
األمريكي  الرئيس  قــال  الــوكــاالت:   - واشنطن 
السابق دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري »توقيفه« 
إباحية  أموال لنجمة  بدفع  الثالثاء بسبب مزاعم 
قبل انتخابات 2016 ودعا األمريكيين إلى التظاهر. 
ــلــــى مــنــصــتــه  ــابــــه عــ وكــــتــــب تـــــرامـــــب فـــــي حــــســ
أمــــس:  ــاح  ــبــ صــ  Truth Social ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
الرئيسي  الــجــمــهــوري  الــمــرشــح  تــوقــيــف  »ســيــجــري 
الــمــتــحــدة األمريكية  لــلــواليــات  الــســابــق  والــرئــيــس 
الثالثاء. تظاهروا! استعيدوا بالدنا!«، متحدثا عن 
في  الــعــام  المدعي  مكتب  مــن  معلومات  »تــســريــب« 

مانهاتن. 
قبل  دوالر  ألــف   130 دفــع  على  التحقيق  يرّكز 
ستورمي  لمنع   2016 عـــام  انــتــخــابــات  مــن  أســابــيــع 
من  كليفورد،  ستيفاني  الحقيقي  واسمها  دانيلز، 
أقامتها مع  إنها  الكشف عن عالقة عاطفية تقول 

ترامب قبل سنوات. 
ــوا ســيــوّجــهــون  ــانـ كـ ــا إذا  ــون مـ ــّدعـ ــمـ الـ ويــــــدرس 

اتهامات إلى ترامب في هذه القضية. 
وفي حال وّجه مّدعي عام مانهاتن اتهامات إلى 
سابق  رئيس  أول  سيصبح  فإّنه  عاما(،   76( ترامب 

يتهم بارتكاب جريمة. 
بي سي«  إن  »ســي  ترامب لشبكة  وقــال محامي 
لمواجهة  يستسلم  قــد  مــوّكــلــه  إّن  الجمعة  مــســاء 

محّلفين  هيئة  إلــيــه  وّجــهــت  إذا  جنائية  اتــهــامــات 
كبرى في مانهاتن الئحة اتهام. ونفى ترامب إقامة 

عالقة مع دانييلز. 
وفي الرسالة التي نشرها على منّصته بأحرف 
غير  »تسريبات  عن  السابق  الرئيس  تحّدث  كبيرة، 
ومسّيس  فاسد  عامين  مّدعين  مكتب  من  قانونية 

للغاية في مانهاتن«. 

} د. جهاد الفاضل.

ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي ال��ب��ح��ري��ن��ي ي�����ب��داأ 

م��ه��م��ت��ه االإن�����ص��ان��ي��ة ف���ي ���ص��������وري��������ا
وصل الفريق الطبي البحريني المتخصص في عالج الكسور واإلصابات 
والجراحة العامة إلى العاصمة السورية دمشق ومن ثم توجه إلى محافظة 
الزلزال حيث  ضحايا  مــن  المصابين  عــالج  فــي  لإلسهام  المتضررة  حلب 
سيقوم  كما  للمصابين.  الجراحية  العمليات  مــن  العديد  بــإجــراء  سيقوم 
والــمــراكــز  المستشفيات  مــن  لمجموعة  بــزيــارة  البحريني  الطبي  الــفــريــق 
والــعــمــل على  الطبية  أهـــم االحــتــيــاجــات  عــلــى  لــلــوقــوف  فــي ســوريــا  الطبية 
الوقت  التي تحتاجها سوريا في  الالزمة  الطبية  المستلزمات  توفير بعض 
الراهن والتي ستسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمتضررين 
مملكة  فــي  والــخــاصــة  الحكومية  المستشفيات  تــبــرعــات  مــن  الـــزلـــزال  مــن 
البحرين. وقال األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية الدكتور 
التنسيق  تم  السوري  الجانب  مع  اتفاقية  على  بناًء  »إنــه  السيد:  مصطفى 
أعضاء  واألطــبــاء  المتطوعين  البحرينيين  األطــبــاء  من  مجموعة  إلرســال 
جمعية األطباء البحرينية برئاسة الدكتور عامر الدرازي لإلسهام في عالج 
المصابين من ضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا«. من جانبه 
الطبي  الفريق  وجــود  أهمية  فندي  غسان  الدكتور  سوريا  أطباء  نقيب  أكد 
الدعم  وتوفير  الضحايا  آالم  عــن  التخفيف  فــي  سيسهم  حيث  البحريني 
الطبي لعالج المصابين والمتضررين من الزلزال، كما سيتم االستفادة من 
الخبرات الطبية البحرينية في عالج العديد من الحاالت واإلصابات إضافة 
إلى الزيارات الميدانية للفريق للعديد من المستشفيات ومراكز العالج في 

مواقع الزلزال في سوريا.

���ص��اف رب�����ح  اأع����ل����ى   2022 ف����ي  ت���ح���ق���ق  »ج���ي���ب���ك« 

دوالر م��الي��ي��ن   303 ب��������واق��ع  ت��������اري��������خ��������ه��������ا  ف��������ي 
ص10 المال واالقتصاد

} ترامب.

ص3 أخبار البحرين

ب(:  ف  )أ   - واشــــنــــطــــن 
المفاجئ  الصين  نجاح  شّكل 
فــي الــتــقــريــب بــيــن الــســعــوديــة 
ــنــــف  ــعــ وإيـــــــــــــــران أخــــــــيــــــــرا، والــ
ــلـــي  ــيـ ــيـــنـــي-اإلســـرائـ ــلـــســـطـ الـــفـ
تحّديا  خصوصا،  المتصاعد 
في  األمــريــكــيــة  للدبلوماسية 
الشرق األوسط بعدما اعُتبرت 
ــتـــحـــدة لــفــتــرة  ــمـ ــات الـ ــ ــواليــ ــ الــ
أساسيا  والعبا  وسيطا  طويلة 

في المنطقة. 
اعتبرت الواليات المتحدة 
مــــارس  فــــي 10  بــكــيــن  إعــــــالن 
ــران  ــ اســتــئــنــاف الــســعــوديــة وإيـ
ــة  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ عـــالقـــاتـــهـــمـــا الـ
إثـــر   2016 مـــنـــذ  الـــمـــقـــطـــوعـــة 
مفاوضات استضافتها الصين 
أنــهــا »أمــــر جـــيـــد«، وقــــال وزيـــر 
ــونـــي بــلــيــنــكــن  ــتـ ــيـــة أنـ الـــخـــارجـ
يــســاعــد  قـــد  أمــــر  »أي  وقـــتـــهـــا: 
فــي خــفــض الــتــوتــرات هــو أمــر 

جيد«. 

ومــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــك، حــــــــــــاول 
التقليل  أمريكيون  مسؤولون 
فــي  الـــصـــيـــن  دور  أهـــمـــيـــة  مــــن 
بكين  إن  قــائــلــيــن  الــمــنــطــقــة، 
ــزال بـــعـــيـــدة عــــن الــتــفــوق  ــ ال تــ
عــلــى األمــريــكــيــيــن فــي الــشــرق 
األوســط الــذي مــازال إلــى حد 
كــبــيــر تــحــت حــمــايــة الــمــظــلــة 

األمنية األمريكية. 
لـــــكـــــن هــــــــــذا االخــــــــتــــــــراق 
الــدبــلــومــاســي الـــــذي حــّقــقــتــه 
حقيقيا  تحديا  يمّثل  الصين 
ــتـــحـــدة  لـــــــــدور الـــــــواليـــــــات الـــمـ
المنطقة  فــي  أســاســي  كــالعــب 
مع انشغال واشنطن المتزايد 
بـــالـــنـــزاع فـــي أوكـــرانـــيـــا، وعــلــى 
المدى الطويل، بإعاقة التقدم 
الــــدبــــلــــومــــاســــي والـــعـــســـكـــري 
لبكين في منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ. 
فيما  التحول  هــذا  ويــأتــي 
بين  معقدة  العالقات  تــزال  ال 

الواليات المتحدة والسعودية، 
وفيما تواجه واشنطن العديد 
التي تتراوح بين  القضايا  من 
ــووي اإليـــرانـــي  ــنــ الـــبـــرنـــامـــج الــ
والـــــــــصـــــــــراع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي-

اإلسرائيلي. 
ــلـــف  وفــــيــــمــــا يــــخــــص الـــمـ
الـــــــــنـــــــــووي اإليـــــــــــرانـــــــــــي، فـــــإن 
ــأن إحـــيـــاء  ــشــ ــات بــ ـــاوضــ ــفـ ــمــ الــ
انسحبت  ــذي  الــ  2015 اتـــفـــاق 

ــات الــمــتــحــدة في  ــواليــ مــنــه الــ
عهد دونالد ترامب متوقفة. 

تقري�ر: تحدي�ات كب�رى ل�دور اأمري�كا القيادي ف�ي المنطقة

} االختراق الدبلوماسي الصيني يعد تحديا حقيقيا ألمريكا.

ص٨ عربية وودلية

ص2 ص4أخبار البحرين أخبار البحرين


