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كل  ال�وزراء:  رئي��س  العه�د  ول�ي 

باإنج�ازات  تزه�و  والبحري�ن  ع�ام 

الواح�د الفري�ق  ب�روح  جدي�دة 
هنأ صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء المواطنين بحلول العام الجديد 2022، 
بــروح  المجاالت  كــل  فــي  بــإنــجــازات جــديــدة  البحرين تزهو  أن  مــؤكــدا 

فريق البحرين.
وكــتــب ســمــوه عــبــر حــســاب »أخــبــار ســمــو ولـــي الــعــهــد« عــلــى موقع 
نتمناه  والنماء  الخير  من  جديد  عام  »تويتر«:  االجتماعي  التواصل 
بإنجازات جديدة ألبنائها  تزهو  البحرين  وكل عام ومملكة  للجميع، 

في كل المجاالت بروح الفريق الواحد فريق البحرين.

الم�ستوى  اإج��راءات  لمخالفة  مطاعم   9 اإغالق 

الأ�سفر.. و3322 مخالفة عدم ارتداء الكمامة 

في محافظة  إداريـــًا  غلًقا  9 مطاعم  إغــاق  الصحة  وزارة  أعلنت 
االحــتــرازيــة  اإلجـــــراءات  لمخالفتهم  الجمعة،  يــوم  مــســاء  العاصمة 
)كوفيد-19(،  كورونا  لفيروس  للتصدي  عنها  المعلن  واالشــتــراطــات 
المدرجة تحت المستوى األصفر ضمن آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
إلى  وإحالتهم  الازمة  اإلجـــراءات  اتخاذ  وتم  كورونا،  فيروس  انتشار 

الجهات القانونية.
المخالفات  مــن  عــدد  بــرصــد  المعنية  الجهات  مفتشو  قــام  وقــد 
خال الزيارات التفتيشية، حيث تمت زيارة 261 منشأة من المطاعم 
منشأة   41 مخالفة  وتــم  والــفــنــادق،  السياحية،  والمرافق  والمقاهي، 
ــراءات  منها لعدم االلــتــزام بــاإلجــراءات االحــتــرازيــة، وتــم اتــخــاذ اإلجـ

القانونية الازمة تجاههم.
بــإدارة  العمليات  رئيس شعبة  العوضي  الرائد محمد  أكــد  بــدوره 
»األمن«  برنامج  في  استضافته  العام، خال  األمن  برئاسة  العمليات 
ــداء الــكــمــامــة الــتــي تــم رصــدهــا من  ــ اإلذاعـــــي، أن مــخــالــفــات عـــدم ارتـ
إلى  االنتقال  منذ  األمنية  واإلدارات  الشرطة  مديريات  قبل مختلف 
المستوى األصفر بلغت ما يقارب 3322 مخالفة، باإلضافة إلى القيام 

بـ65 إجراء لتحقيق التباعد االجتماعي.
أرض  على  المقامة  الفعاليات  جميع  أن  العوضي  الــرائــد  وأكــد 
في  بدورنا  ونحن  لها،  الازمة  األمنية  الترتيبات  عمل  يتم  المملكة 
إدارة العمليات نقوم بالتنسيق مع جميع اإلدارات األمنية للتأكد من 
المتعلقة  الوقائية  للقرارات  الفعاليات  هذه  إلى  الحاضرين  تطبيق 
بــالــمــســتــوى األصـــفـــر، وذلــــك عـــن طــريــق تــكــثــيــف الــــدوريــــات األمــنــيــة 
الازمة  القانونية  اإلجــراءات  واتخاذ  مواقع  في  والراجلة  المتحركة 

حيال المخالفين.
أننا نمر بمرحلة تتطلب من الجميع مضاعفة االلتزام  وأضاف 
ــراءات االحــتــرازيــة، منوهًا  ــ الــتــراخــي فــي تطبيق اإلجـ والــحــذر وعـــدم 
تعد توصيات  الطبي  الوطني  الفريق  الصادرة من  التوصيات  أن  إلى 
أفراد  للحفاظ على صحة وسامة جميع  بها  االلتزام  ويجب  مهمة 

المجتمع.

اإج�راءات ق�ان�ون�ي�ة ت�ج�اه ام�راأة ف�ي 

المجتمع في  ل�سخ�سيات  اأ�ساءت  الخارج 
الــعــامــة  بــــــاإلدارة  الــجــرائــم اإللــكــتــرونــيــة  بـــاشـــرت إدارة مــكــافــحــة 
لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني، إجراءاتها القانونية 
تــداول مقطع مصور المرأة  إثر  مواطنين،  من  قدمت  باغات،  تجاه 
ن اإلساءة والتشهير بهم وبشخصيات في  خارج مملكة البحرين، تضمَّ
أرقام سيارات تخص مواطنين، مدعية  إلى ذكر  المجتمع، باإلضافة 
استخدامها في مراقبتها، وتبين أن ما تناولته في المقطع المصور، 

غير صحيح.
بــاشــرت  أنــهــا  الــجــرائــم اإللــكــتــرونــيــة،  وأوضـــحـــت إدارة مــكــافــحــة 
ــراءات الــقــانــونــيــة الــمــقــررة حــيــال الــمــخــالــفــات الــقــانــونــيــة التي  ــ اإلجــ
اإلفراج  وتم  بالحبس،  تقضي عقوبة  كانت  والتي  المذكورة،  ارتكبتها 
أنها قامت بإحالة الباغات التي  عنها بموجب عفو ملكي، موضحة 
تقدم بها المواطنون، أصحاب السيارات المذكورة أرقامها في المقطع 

المصور، إلى النيابة العامة.

دواء  ا���س��ت��خ��دام  ت��ج��ي��ز  ال��ب��ح��ري��ن 

»ب��اك�����س��ل��وف��ي��د« ال�����م�����س��اد ل��ك��ورون��ا
في  الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وافقت 
»باكسلوفيد«  لــدواء  الطارئ  االستخدام  على  امــس  البحرين  مملكة 
من  القائمة  للحاالت  وذلــك  )كــوفــيــد-19(،  كــورونــا  لفيروس  المضاد 
أعــراض  مــن  يعانون  الــذيــن  فـــوق،  فما  عــاًمــا   18 العمر  مــن  البالغين 
خفيفة إلى متوسطة، والحاالت القائمة المعرضة الزدياد األعراض 
وتقييم  بناء على مراجعة  القرار  ويأتي  الــوفــاة.   إلــى  تــؤدي  التي قد 
البيانات المقدمة من قبل الشركة المصنعة »فايزر«، الذي تم تنفيذه 

من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدالنية في الهيئة.
وذكرت الهيئة أنه بناء على الموافقة الصادرة بدأت وزارة الصحة 
بإجراءات االستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، ومن 

المتوقع وصول الدواء في شهر يناير الجاري.

أكد حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل الباد المفدى اعتزازه بأواصر العاقات الثنائية المتميزة 
البحرين  مملكة  بين  تجمع  التي  الوثيقة  األخــويــة  والــروابــط 
في  متقدم  إليه من مستوى  وما صلت  الكويت  دولــة  والشقيقة 
جــمــيــع الــمــجــاالت فــي ظــل الــحــرص الــمــتــبــادل عــلــى تطويرها 
أمير  السمو  لصاحب  الريادي  بالدور  مشيًدا  دعائمها،  وترسيخ 
وتعزيز  الكويتية  البحرينية  العاقات  توطيد  في  الكويت  دولــة 

العمل العربي المشترك.
جــــاء ذلــــك لــــدى تــســلــم جــالــتــه أمــــس رســـالـــة خــطــيــة من 
أخيه صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح أمير 
التاريخية  األخــويــة  بــالــعــاقــات  تتعلق  الشقيقة  الــكــويــت  دولـــة 
الراسخة بين البلدين الشقيقين، باإلضافة إلى آخر التطورات 

والمستجدات على الساحتين اإلقليمية والعربية.
وقد سلم الرسالة إلى جالة الملك المفدى، الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون 
الـــــوزراء بــدولــة الــكــويــت كــمــا نــقــل إلـــى جــالــتــه تحيات  مجلس 
وتقدير أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب 
السمو الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح ولي العهد وتمنيات 

سموهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرقي.
ورحب حضرة صاحب الجالة بوزير الخارجية وزير الدولة 
تحياته  بنقل  وأبــلــغــه  الــكــويــت،  بــدولــة  الـــــوزراء  لــشــؤون مجلس 
إلــى أخــيــه صــاحــب السمو أمــيــر دولـــة الــكــويــت وصــاحــب السمو 
والعافية  الصحة  بــدوام  لسموهما  جالته  وتمنيات  العهد  ولي 
وللشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التطور واالزدهار في ظل 
قيادة سموه الحكيمة، وتهانيه الخالصة لسموه بالعام الميادي 

الجديد.

كتبت نوال عباس:
قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني 
المناطق  مــن  عــدد  فــي  تــجــاريــة  ومــنــشــأة  161 محا  بتفتيش  لـــإيـــرادات 
للقيمة  السليم  التطبيق  آلية  على  لــاطــاع  وذلــك  الحيوية؛  التجارية 
المضافة بنسبتها األساسية المعدلة في جميع المنشآت التجارية ونشر 

الوعي باآلليات الواجب اتباعها خال هذه المرحلة.
فرض  تستوجب  مخالفة   73 رصــد  التفتيشية  الحمات  خــال  وتــم 
الغرامات اإلدارية التي قد تصل إلى 10 آالف دينار بحريني وفقا لقانون 
القيمة المضافة، إلى جانب رصد بعض الحاالت التي قد تعد من حاالت 
القيمة  لقانون  وفــقــا  المضافة  القيمة  لتطبيق  السليم  االمــتــثــال  عــدم 
المضافة والتي استوجبت غلق 12 محا تحفظيا. ودعت وزارة الصناعة 
االلــتــزام  إلــى  المنشآت  لــإيــرادات  الوطني  والجهاز  والسياحة  والــتــجــارة 
بكفاءة  والتعامل  المضافة،  للقيمة  االنتقالية  المرحلة  آليات  بتطبيق 

ووعي تحقيقا للتطبيق السليم للقيمة المضافة.
التواصل عن طريق  يرجى  المخالفات  أنــه لإباغ عن  إلــى  وأشــارت 

وهواتف   ،Inspection@moic.gov.bh التفتيش:  إلدارة  اإللكتروني  البريد 
الوطني  والــنــظــام   ،17111278  –  17111346  –  17111252 المختصين: 
للمقترحات والشكاوى »تواصل«، واالتصال الوطني على هاتف 80008001.  
كما أغلقت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 8 محات 
وذلــك  مــبــرر  غير  بشكل  يقدمونها  الــتــي  السلع  أســعــار  بــرفــع  قــامــوا  ممن 
العام.   هــذا  بداية  في  المضافة  القيمة  ضريبة  نسبة  لتعديل  استغاال 
كما تم تنفيذ حملة عاجلة تم فيها توزيع مأموري الضبط القضائي في 
رفع سعره  تم  الذي  الكرك  أسعار شاي  للتحقق من  المملكة  محافظات 
واستغاال  مبررة  غير  زيــادة  السعر  في  الــزيــادة  هــذه  وتعد  مبرر،  دون  من 
للظروف االستثنائية ويعاقب عليها قانون حماية المستهلك. وقد شهدت 
تطبيق  تزامنا مع  وذلــك   %50 بنسبة  الكرك  أسعار  ارتفاع  أمــس  األســواق 
القيمة المضافة؛ إذ ارتفع سعر الكوب من 100 فلس إلى 150 فلسا، على 

الرغم من أن الحليب والسكر من المواد الغذائية الُمعفاة من الضريبة.

كشفت اليابان عن لقاح جديد يقضي تماًما 
»كوفيد- المستجد  كورونا  فيروس  على  ونهائيا 
تــايــمــز«، عــن طريق  بــحــســب مــوقــع »جـــابـــان   ،»19
إعطاء مناعة ضد الفيروس التاجي مدى الحياة. 
وقال الموقع إن علماء من »معهد طوكيو للعلوم 
ــا يمكنه  ــورونـ الــطــبــيــة« يــصــمــمــون لــقــاحــا ضـــد كـ

حماية اإلنسان من هذا الفيروس مدى الحياة.
ووفـــقـــا لــفــكــرة الــعــلــمــاء يــتــم حــقــن فــيــروس 
ــروس »ســـــارس-  ــيـ لـــقـــاحـــات الــــجــــدري بــبــروتــيــن فـ

كوفيد-2«، الذي يسبب كورونا. 
ــئـــران، وبـــعـــد 20  ــفـ وأجـــريـــت تـــجـــارب عــلــى الـ

باللقاح  ُحقنت  الــتــي  الــحــيــوانــات  أظــهــرت  شــهــرا 
مستوى مرتفًعا من األجسام المضادة ونجت بعد 
حقنها بفيروس إنفلونزا الطيور، في الوقت الذي 
البروفيسور  وقــال  الملقحة.  غير  الفئران  ماتت 
ميتينوري كوهارا رئيس الفريق العلمي: »أظهرت 
إنتاج  يــعــزز  أن  يمكن  أنــه  الــلــقــاح  هــذا  خصائص 
الحياة.  مــدى  مناعة  ويــوفــر  الــمــضــادة  األجــســام 
من  ألكثر  فعالة  تكون  اللقاح  مــن  واحـــدة  جرعة 

20 شهرا، وال يوجد لقاح آخر له تأثير مماثل«. 
كورونا  لفيروس  أولــي  لقاح  »أظهر  وأضـــاف: 
تم اختباره على قرود »سينومولجوس« أنه يحمي 

إذ  الــرئــوي،  الــقــرود مــن اإلصــابــة بااللتهاب  تلك 
الفيروس في رئتيها أقل مما يمكن  كان مستوى 
أيام من  المعيارية حتى بعد 7  اكتشافه بالطرق 
اإلصـــابـــة«.  وبــاإلضــافــة إلــى المناعة الــتــي تــدوم 
طوال الحياة، ذكر كوهارا ميزة أخرى كبيرة لهذا 
اللقاح )طريقة تخزينه(؛ إذ يمكن تخزين الدواء 
فترة طويلة بشكل جاف وفي درجة حرارة الغرفة.

»نوبل  شركة  تعتزم  تقريبا،   2023 عــام  وفــي   
من  والــثــانــيــة  األولــــى  المرحلتين  إجــــراء  فــارمــا« 
التجارب السريرية لهذا اللقاح بمشاركة 150 إلى 

200 متطوع.

باشرت فرق طوارئ األمطار في وزارة 
والتخطيط  الــبــلــديــات  وشــــؤون  األشـــغـــال 
الــعــمــرانــي أعـــمـــال شــفــط مـــيـــاه األمـــطـــار 
لحظة  منذ  البحرين  على  هطلت  الــتــي 

تساقطها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن فرق 
طوارئ األمطار الموزعة على المحافظات 
األربــــــع بــحــســب الــخــطــة الــمــوضــوعــة لم 
مهامها  مــبــاشــرة  فـــي  اآلن  حــتــى  تــتــوقــف 
في  مستمرة  وأنــهــا  العمل  خطة  وتنفيذ 
تــلــقــي الـــبـــاغـــات مــــن قـــبـــل الــمــواطــنــيــن 

ومباشرة العمل فيها.
ــال في  ــغــ مـــن جــهــتــه قــــال وكـــيـــل األشــ
الـــــــــوزارة الـــمـــهـــنـــدس أحـــمـــد الـــخـــيـــاط إن 
الازمة  الصهاريج  بتوفير  قامت  الـــوزارة 
لشفط مياه األمطار للمناطق المتضررة 
ــاه الــمــتــجــمــعــة  ــيـ ومـــضـــخـــات لــشــفــط الـــمـ
والــشــوارع  الرئيسة  الــشــوارع  في  باألخص 
الــمــحــيــطــة بــــالــــمــــدارس والــمــســتــشــفــيــات 

والمساجد والمؤسسات وفي داخل المدن 
واألحياء والقرى. بدورها رصدت األرصاد 
على  المتساقطة  األمــطــار  كمية  الجوية 
بعض مناطق المملكة يوم الجمعة، حيث 
بلغت في مطار البحرين 10.1 ملليمترات 
مــلــلــيــمــتــرات وجــســر   9 الــبــحــريــن  درة  ثـــم 
الملك فهد 6.8 ملليمترات، كما جاء في 
تقرير إدارة األرصاد الجوية إنه تساقطت 
الــغــزارة على  أمطار متفاوتة  أمــس  صباح 
الــمــمــلــكــة بسبب  مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن 
المملكة  أجــواء  الممطرة  السحب  دخــول 
مــع هــبــوب ريـــاح شــديــدة الــســرعــة متقلبة 
االتجاه من شمالية شرقية من 5 إلى 10 
عقد ومن 10 إلى 15 عقدة مع هبات تصل 
إلى 30 عقدة أحيانا وتستمر اليوم وغدا، 
إدارة األرصـــاد  تــقــريــر  فــي  ورد  كــمــا  وذلـــك 

الجوية.

ال��غ���د ح��ت��ى  ال�ط��ق���س  ت�ق��ل���ب  ب�ا�س�ت�م�رار  ت�وق�ع�ات 
وزارة البلدي�ات تبا�س�ر اأعم�ال �س�فط مي�اه الأمط�ار عل�ى م�دار ال�س�اعة

روابط اأخوية وثيقة بين البحرين والكويت

غل�ق 12 مح�ال تحفظي�ا لع�دم التطبي�ق ال�س�ليم للقيم�ة الم�سافة

ال�م�خ�ال�ف��ات ع��ن  الإب�اغ  اإل��ى  ال�م�واط�ن�ي��ن  ت�دع��و  ال�ت�ج��ارة 

الحي�اة م�دى  كورون�ا  �س�د  مناع�ة  يعط�ي  لقاح�ا  الياب�ان تط�ور 

الملك يت�سلم ر�سالة خطية من اأمير الكويت حول التطورات الإقليمية والعربية

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
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ص6 قضايا وحوادث

بــرصــد حــالــة طفلة  الــعــامــة  النيابة  أمـــرت 
وذلــك  الــتــســول  أعــمــال  فــي  جــدتــهــا  استغلتها 
مبادرة  مظلة  تحت  خــاص  ببرنامج  لشمولها 
مؤخرا،  العامة  النيابة  أطلقتها  التي  »رعاية« 
جعل  التي  الفضلى  مصالحها  مــراعــاة  بهدف 
لها القانون األولوية في اإلجراءات أو القرارات 
ــّدة الطفلة وســيــدة  تــم ضــبــط جـ إذ  الــمــتــخــذة، 
واستغا  اعــتــاداهــا  تــســول  أثــنــاء عملية  أخـــرى 
أمــرت  فيما  اآلخـــريـــن،  اســتــجــداء  فــي  الطفلة 

النيابة بحبس المتهمتين.
وقــالــت رئــيــســة نــيــابــة األســــرة والــطــفــل إن 
الــنــيــابــة الــعــامــة تــلــقــت أمـــس بــاغــًا مــن مركز 
فيديو  مقطع  برصد  العاصمة  جنوب  شرطة 
متداول بمواقع التواصل االجتماعي لسيدتين 
تمارسان التسول، وبناء على ذلك تم ضبطهما، 
إحداهن  استغالهما طفلة هي حفيدة  وتبين 
فـــي مــمــارســة الــتــســول والـــتـــردد عــلــى الــمــنــازل 
حاجتهما  بزعم  قاطنيها  من  العطايا  لطلب 

والطفلة إلى المساعدة المادية.

ــت  ــ ــريـ ــ ــت الـــــتـــــحـــــريـــــات الــــــتــــــي أجـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ وكـ
حــــول الــمــتــهــمــتــيــن عـــن اعــتــيــادهــمــا الــتــســول 
واصــطــحــابــهــمــا الــطــفــلــة لــاســتــجــداء بــهــا في 
التحقيق  النيابة  بــاشــرت  وقــد  النشاط,  ذلــك 
فور تلقيها ذلك الباغ، فاستجوبت المتهمتين 
فــيــمــا نــســب إلــيــهــمــا مــن مــمــارســتــهــمــا الــتــســول 
الخطر  ــاالت  حـ إلحـــدى  الطفلة  وتعريضهما 
المنصوص عليها في قانون العدالة اإلصاحية 
لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فأقّرتا 
بممارستهما التسول واستغالهما الطفلة في 
ذلك النشاط المؤثم، كما استمعت إلى أقوال 

الطفلة.
 وأمـــــــــرت الـــنـــيـــابـــة بـــحـــبـــس الــمــتــهــمــتــيــن 
احتياطيًا على ذمة التحقيق، وبالتحفظ على 
الطفلة في إحدى دور الرعاية مع تكليف )مركز 
االجتماعية  حالتها  بــدراســة  الطفل(  حماية 
والنفسية وإعداد تقرير عاجل في هذا الشأن.

ص6 قضايا وحوادث
} استمرار عمليات شفط مياه األمطار  من الشوارع.

عاجل  ت��ق��ري��ر  ب�����اإع��داد  ت�����اأم�����ر  ال��ن��ي�����اب�����ة 

ال��ت�����س��ّول ف��ي  ج��ّدت��ه��ا  ا�ستغلتها  ط��ف��ل��ة  ع��ن 

} جالة الملك يتسلم رسالة أمير دولة الكويت من وزير الخارجية الكويتي.

ص6 أخبار البحرين 
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ــب  ــاحــ تــــســــلــــم حــــــضــــــرة صــ
ــد بــن  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ ــة الــ ــ ــــالـ ــجـ ــ الـ
الباد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
المفدى، رسالة خطية من أخيه 
ــواف  صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ نـ
األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح أمير 
تتعلق  الشقيقة  الــكــويــت  ــة  دولـ
التاريخية  األخــويــة  بالعاقات 
الـــــــراســـــــخـــــــة بـــــيـــــن الــــبــــلــــديــــن 
آخر  الــى  باإلضافة  الشقيقين، 
الــتــطــورات والــمــســتــجــدات على 
الساحتين اإلقليمية والعربية .
وقــــــد ســـلـــم الــــرســــالــــة إلـــى 
الشيخ  المفدى،  الملك  جالة 
المحمد  ناصر  أحمد  الــدكــتــور 
ووزيــر  الخارجية  وزيـــر  الصباح 
الــدولــة لــشــؤون مجلس الـــوزراء 
استقبال  خــال  الكويت  بــدولــة 
ــتــــه لـــــه أمـــــــس فـــــي قــصــر  جــــالــ

الصافرية.
كما نقل إلى جالته تحيات 
السمو  أخــيــه صــاحــب  وتــقــديــر 
ــة الــكــويــت الــشــقــيــقــة  ــ أمـــيـــر دولـ
مشعل  الشيخ  السمو  وصاحب 
األحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح ولــي 

ــات ســـمـــوهـــمـــا  ــيــ ــنــ ــمــ ــد وتــ ــهــ ــعــ الــ
لمملكة البحرين وشعبها بدوام 

التقدم والرقي .
ــرة صــــاحــــب  ــ ــضــ ــ ورحـــــــــــب حــ
الجالة بوزير الخارجية ووزير 

الــدولــة لــشــؤون مجلس الـــوزراء 
وأبــلــغــه بنقل  الـــكـــويـــت،  بـــدولـــة 
تحياته إلى أخيه صاحب السمو 
ــة الـــكـــويـــت وصـــاحـــب  ــ ــيـــر دولــ أمـ
الــســمــو ولــــي الــعــهــد وتــمــنــيــات 

جالته لسموهما بدوام الصحة 
والـــعـــافـــيـــة ولــلــشــعــب الــكــويــتــي 
التطور  مــن  بــالــمــزيــد  الــشــقــيــق 
ــار فــي ظــل قــيــادة سموه  واالزدهــ
الــحــكــيــمــة، وتــهــانــيــه الــخــالــصــة 

لــــســــمــــوه بـــــالـــــعـــــام الــــمــــيــــادي 
الجديد، سائا جالته المولى 
تعالى أن يجعله عام خير وبركة 
واإلسامية  العربية  األمة  على 

والعالم أجمع.

اعتزازه  وأعرب جالته عن 
ــر الــــعــــاقــــات الــثــنــائــيــة  ــ ــأواصـ ــ بـ
الــمــتــمــيــزة والـــروابـــط األخــويــة 
ــع بــيــن  ــمـ ــيــــقــــة الــــتــــي تـــجـ الــــوثــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــشــقــيــقــة 

دولـــة الــكــويــت ومــا وصــلــت إليه 
جميع  في  متقدم  مستوى  من 
الـــمـــجـــاالت فــــي ظــــل الـــحـــرص 
ــادل عــــلــــى تـــطـــويـــرهـــا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــا، مــشــيــدا  ــهــ ــمــ ــائــ ــيــــخ دعــ ــرســ وتــ

بـــــــالـــــــدور الــــــــريــــــــادي لـــصـــاحـــب 
الــســمــو أمــيــر دولـــة الــكــويــت في 
البحرينية  الــعــاقــات  تــوطــيــد 
الكويتية وتعزيز العمل العربي 

المشترك.

خالل ا�ستقبال جاللته وزير الخارجية الكويتي

المل���ك يت�س���لم ر�س���الة خطي���ة م���ن �س���مو اأمي���ر دول���ة الكوي���ت
البلدين بين  الوثيقة  الأخوية  والروابط  المتميزة  الثنائية  العالقات  باأوا�سر  اعتزازه  عن  يعرب  جاللته 

} جاللة الملك يت�سلم ر�سالة �سمو اأمير دولة الكويت خالل ا�ستقبال جاللته وزير الخارجية الكويتي. 

رفـــع ســمــو الــشــيــخ خــالــد بن 
األول  الــنــائــب  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 
لرئيس المجلس األعلى للشباب 
العامة  الهيئة  رئيس  والــريــاضــة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
التهاني  آيــات  أسمى  البحرينية، 
ــى مـــقـــام حــضــرة  والــتــبــريــكــات إلــ
صاحب الجالة الملك حمد بن 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
جالته،  منح  بمناسبة  المفدى، 
ــر الــــصــــديــــق مــن  ــكـ ــي بـ ــ قـــــــادة أبــ
المستويين  على  األولى  الطبقة 
ــن قــبــل  اإلقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي، مــ
المنظمة العربية للهال األحمر 
األحمر، مشيدا سموه  والصليب 
يبذلها  التي  العظيمة  بالجهود 

جالته في خدمة اإلنسانية على 
مختلف األصعدة.

وأعـــــــــــرب ســـــمـــــوه عــــــن بـــالـــغ 
ــارز الــــذي  ــ ــبـ ــ ــدور الـ ــ ــالـ ــ اعـــــتـــــزازه بـ
ــلـــك  ــمـ يـــضـــطـــلـــع بــــــه جـــــالـــــة الـ
ــبــــادئ  ــــدى، فـــــي إرســــــــــاء مــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
اإلنــســانــيــة وقـــواعـــدهـــا الــنــبــيــلــة، 
المجتمعي  الــتــمــاســك  وتــعــزيــز 
الــشــعــوب،  بــيــن  الــســام  وتحقيق 
عــلــى مـــبـــدأ الــتــعــايــش الــســلــمــي، 
الذي يسهم في تسوية العاقات 
ــة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ

واألديان واألوطان.
بن  خالد  الشيخ  سمو  وأكــد 
التكريم  أن هذا  حمد آل خليفة 
له دالالت واضحة واعتراف كبير 

بدور جالة الملك المفدى على 
الـــمـــســـتـــوى الــــدولــــي فــــي مــجــال 
واإلنــســانــي،  المجتمعي  الــعــمــل 

ملهما  ــدا  ــائـ قـ جــالــتــه  بــاعــتــبــار 
تعزيز  فــي  بــه  يحتذى  ونــمــوذجــا 
السام وتنمية المجتمعات، عبر 
تدعم  التي  المتميزة  المبادرات 
والتنموية  اإلنسانية  المشاريع 
وتــعــزز مــن حــقــوق اإلنــســان، وفق 
تجاه  المسؤولية  من  نابعة  رؤيــة 
الــبــشــريــة، تــقــوم عــلــى الــتــســامــح 
والتعايش السلمي بين الجميع، 
ــــى جــلــت  ــولـ ــ ــمـ ــ ــوه الـ ــ ــمـ ــ ــا سـ ــ ــيــ ــ داعــ
وأن  يــحــفــظ جــالــتــه  أن  قـــدرتـــه 
والعافية  الصحة  بــمــوفــور  يــمــده 
وأن يديم على مملكة  والسعادة، 
ــان  الــبــحــريــن نــعــمــة األمــــن واألمــ
الزاهر  العهد  ظل  في  واالزدهـــار 

لجالته. 

نائب  آل خليفة  راشــد  بن  الشيخ فيصل  رفع سمو 
الهيئة  رئــيــس  نــائــب  للبيئة  األعــلــى  الــمــجــلــس  رئــيــس 
ــد لــلــفــروســيــة وســبــاق الــخــيــل عضو  الــعــلــيــا لــنــادي راشــ
المجلس األعلى للشباب والرياضة أسمى آيات التهاني 
والـــتـــبـــريـــكـــات إلــــى الـــمـــقـــام الـــســـامـــي لــحــضــرة صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل الباد 
أبي  »قـــادة  بتسلم  جالته  تفضل  بمناسبة  الــمــفــدى، 
بكر الصديق« من الطبقة األولى من المنظمة العربية 
لــلــهــال األحــمــر والــصــلــيــب األحـــمـــر، تــقــديــًرا وعــرفــاًنــا 

بجهود جالته اإلنسانية على مختلف األصعدة.
وأكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة أن هذا 
المفدى  الملك  جالة  مكانة  يجسد  الرفيع  التكريم 

كقائد ملهم للعمل اإلنساني يحمل على الدوام تطلعات 
العالم  فــي  والــســام  اإلنــســانــيــة  مــبــادئ  لترسيخ  نبيلة 
الــبــحــريــن على  أنـــه يــتــرجــم مــوقــع مملكة  أجــمــع، كــمــا 
خارطة العمل اإلنساني الدولي بفضل رؤية وتوجيهات 
جالته السديدة، منوهًا بالتوجيهات الملكية السامية 
لتقديم كــافــة صــور الــعــون والــمــســاعــدة واإلغـــاثـــة؛ وفق 
ــة رائـــــدة مـــن خــــال الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال  ــ رؤيـ
االنسانية، وعبر الدعم الملكي السامي لجمعية الهال 
ظل  فــي  المتميز  دورهـــا  تعزز  التي  البحريني  االحــمــر 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة العاهل المفدى، بما 
يجسد إيمان جالته بقيم الخير والتضامن والتكافل 

اإلنساني مع كافة الدول والشعوب.

بمنا�سبة منح جاللته قالدة اأبي بكر ال�سديق

خالد بن حمد يهنئ الملك وي�سيد بجهود جاللته في خدمة الإن�سانية

�س�مو ال�س�يخ في��س��ل ب�ن را�س�د اآل خليفة يهن�ئ  جاللة الملك 

} �سمو ال�سيخ خالد بن حمد.

} سمو الشيخ فيصل بن راشد.

رفـــع ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل 
الممثل  خــلــيــفــة،  آل  حــمــد  بــن 
الـــشـــخـــصـــي لـــجـــالـــة الــمــلــك 
ــــس الـــمـــجـــلـــس  ــيـ ــ ــــدى رئـ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
األعـــلـــى لــلــبــيــئــة، أســـمـــى آيـــات 
ــات إلــــى  ــكــ ــريــ ــبــ ــتــ ــانــــي والــ ــهــ ــتــ الــ
الجالة  صاحب  حضرة  مقام 
ــن عــيــســى آل  الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ
المفدى،  الباد  عاهل  خليفة، 
بــمــنــاســبــة مــنــح جــالــتــه قـــادة 

أبـــي بــكــر الــصــديــق »رضــــي اهلل 
على  األولـــى  الطبقة  مــن  عنه« 
والدولي  اإلقليمي  المستويين 
مــــن قـــبـــل الــمــنــظــمــة الــعــربــيــة 
لـــلـــهـــال األحـــــمـــــر والـــصـــلـــيـــب 
األحمر، مشيدا سموه بالجهود 
ــتـــي يــبــذلــهــا جـــالـــة الــمــلــك  الـ
الـــوالـــد فـــي خــدمــة اإلنــســانــيــة 
داخل  والعون  الخيري  والعمل 

وخارج مملكة البحرين.

وأعرب سمو الشيخ عبداهلل 
بن حمد آل خليفة عن الفخر 
واالعتزاز بالتوجيهات السامية 
التي  المفدى،  الملك  لجالة 
ــد الــعــمــل  ــواعــ تـــدعـــم إرســـــــاء قــ
البارز  والــدور  النبيل  اإلنساني 
ــال تــعــزيــز  لـــجـــالـــتـــه فــــي مــــجــ
الــســام والــعــاقــات اإلنــســانــيــة 
على  السلمي  التعايش  ومــبــدأ 
المستويين المحلي واإلقليمي 

ــزز مــكــانــة  والــــدولــــي، والـــــذي عــ
وبوأها سمعة  البحرين  مملكة 
ــة وجـــعـــلـــهـــا  ــ ــوقـ ــ ــرمـ ــ ــة مـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ومـ
بــه دولــيــا في  نــمــوذًجــا يحتذى 

هذا المجال.

بمنح الملك  يهنئ  خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل 

جاللته »قالدة اأبي بكر ال�سديق« من الطبقة الأولى

يــــصــــل إلــــــــى الــــــبــــــاد مـــســـاء 
الشيخ  الــدكــتــور  ــد(  ــ )األحــ الـــيـــوم 
الــشــيــخ  آل  بــــن مــحــمــد  ــبــــداهلل  عــ
بالمملكة  الشورى  مجلس  رئيس 
العربية السعودية الشقيقة، على 
المستوى،  رفيع  مرافق  وفــٍد  رأس 
ــة لـــمـــمـــلـــكـــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ فـــــــي زيــــــــــــــارة رسـ
فوزية  خالها  يلتقي  الــبــحــريــن، 
رئيسة مجلس  زينل  بنت عبداهلل 
ومناقشة  لــبــحــث  وذلــــك  ــواب،  ــنـ الـ
ســبــل دعــــم الـــعـــاقـــات وتــعــزيــزهــا 
التعاون،  أطــر  وتوسعة  وتنميتها، 
آليات  وتطوير  الــخــبــرات،  وتــبــادل 
على  المشترك  والتنسيق  العمل 

الصعيد البرلماني.
وتكتسب زيارة الدكتور الشيخ 
الــشــيــخ  آل  بــــن مــحــمــد  ــبــــداهلل  عــ
بالمملكة  الشورى  مجلس  رئيس 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة، 

الــبــحــريــن،  مملكة  الــثــانــي  لــبــلــده 
العاقات  ظل  في  خاصة،  أهمية 
الوثيقة،  التاريخية  االستثنائية 
الشقيقين  البلدين  تــربــط  الــتــي 
والمستويات،  الصعد  كــافــة  على 
وفــي ظــل مــا تحظى بــه مــن دعم 
ــدن حـــضـــرة صــاحــب  ــ كــبــيــر مــــن لـ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
المفدى،  الباد  عاهل  خليفة  آل 
وأخيه خادم الحرمين الشريفين 
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
ســـعـــود عـــاهـــل الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية الشقيقة.
كـــمـــا تــــأتــــي زيـــــــــارة الـــدكـــتـــور 
ــبــــداهلل بــــن مــحــمــد آل  الـــشـــيـــخ عــ
الــشــيــخ رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى 
بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الـــشـــقـــيـــقـــة لـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
تــفــعــيــا لـــلـــعـــاقـــات الــبــرلــمــانــيــة 

الــمــتــمــيــزة بــيــن مــجــلــس الـــنـــواب 
ــره مــجــلــس  ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنــــي ونـ ــريــ ــبــــحــ الــ
ــودي، وانـــطـــاقـــا  ــعــ ــســ ــورى الــ ــ ــشـ ــ الـ
ــواب  ــ ــنــ ــ ــلــــس الــ ــجــ مـــــــن حـــــــــرص مــ
عــلــى تــبــادل الــتــجــارب مــع الـــدول 

سيما  وال  والــصــديــقــة،  الشقيقة 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
على  لانفتاح  المستمر  والسعي 
آفاق أرحب من العمل المشترك، 
تحقق  التي  األهـــداف  يخدم  بما 
مـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــيـــن 

الشقيقين.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور 
ــبــــداهلل بــــن مــحــمــد آل  الـــشـــيـــخ عــ
الــشــيــخ رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى 
بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
ــنـــيـــن جــلــســة  ــدا االثـ ــ الــشــقــيــقــة غـ
عبداهلل  بنت  فوزية  مع  مباحثات 
ــواب،  ــ ــنـ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس الـ ــل رئــ ــنــ زيــ
وأعــــضــــاء مــجــلــس الـــــنـــــواب، إلـــى 
جــانــب لــقــاء مـــع عــلــي بـــن صــالــح 
الــشــورى،  مجلس  رئيس  الصالح 
كما سيلتقي عددًا من المسؤولين 

في مملكة البحرين.

بدعوة من رئي�سة مجل�س النواب لإجراء مباحثات م�ستركة..

رئي��س مجل��س ال�س�ورى ال�س�عودي ي�س�ل اإل�ى البحري�ن الي�وم 

} د. الشيخ عبداهلل بن محمد.

ــان بــن  ــمــ ــلــ ــخ ســ ــيــ ــشــ رفـــــــع الــ
المالية  وزيــر  خليفة  آل  خليفة 
ــاد الــــوطــــنــــي، أســـمـــى  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ واالقـ
آيــــات الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــى 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
خــلــيــفــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن  حــــمــــد 
بمناسبة  المفدى،  الباد  عاهل 
تــفــّضــل جــالــتــه بــتــســّلــم )قـــادة 
الطبقة  الــصــّديــق( مــن  بكر  أبــي 
األولـــــى مـــن الــمــنــظــمــة الــعــربــيــة 
لــــلــــهــــال األحــــــمــــــر والـــصـــلـــيـــب 
بجهود  وعرفاًنا  تقديرا  األحمر، 
مختلف  على  اإلنسانية  جالته 

األصعدة. 
وأكد وزير المالية واالقتصاد 
الملك  جــالــة  منح  أن  الــوطــنــي 

الــتــكــريــم يجسد  الــمــفــدى هــــذا 
ــي والــــعــــطــــاء  ــ ــانــ ــ ــســ ــ الــــــــــــدور اإلنــ
ــدود لـــجـــالـــة الــمــلــك  ــ ــحـ ــ ــامـ ــ الـ
المفدى على المستوى المحلي 
والخارجي، وحرص جالته على 
النبيلة  اإلنسانية  القيم  تعزيز 
ومبادئ السام والتسامح والعمل 
اإلنــســانــي والــخــيــري عــلــى كافة 
بالتوجيهات  مــنــوهــًا  األصـــعـــدة، 
كافة  لتقديم  السامية  الملكية 
صور العون والمساعدة واإلغاثة 
لدعم مختلف دول العالم خال 
ما يمرون به من كــوارث وظروف 

تتوجب المساعدة. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ وثـــــــمـــــــن وزيــــــــــــــر الـ
ــاد الـــوطـــنـــي الــجــهــود  ــصــ ــتــ واالقــ

الــمــســتــمــرة لــلــحــكــومــة بــرئــاســة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 

الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
لتجسيد تطلعات جالة الملك 
الـــمـــفـــدى، بــمــا يــتــرجــم أهــــداف 
العمل  البحرين في دعم  مملكة 
اإلنساني على كافة المستويات. 
كــــمــــا نــــــــوه وزيــــــــــر الـــمـــالـــيـــة 
ــدور  ــ ــ ــاد الـــــوطـــــنـــــي بـ ـــ ــصــ ــ ــ ــتـ ـــ واالقــ
الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
الشيخ  بــرئــاســة سمو  اإلنــســانــيــة 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جالة الملك لأعمال اإلنسانية 
وشؤون الشباب في تنفيذ الرؤية 
الملكية السامية في دعم العمل 
اإلنــســانــي اإلقــلــيــمــي والــعــالــمــي 
ــه عــــلــــى مــخــتــلــف  ــمــ ــيــ ونـــــشـــــر قــ

األصعدة.

وزي����ر ال��م��ال��ي��ة ي��ه��ن��ئ ج��الل��ة ال��م��ل��ك ال��م��ف��دى

} وزير المالية.

} د. مناف القحطاني.

القحطان�ي: الجرع�ة المن�س�طة تقلل حاج�ة  م�سابي 

%88 بن�سب��ة  الطبي�ة  ال�ع��ناية  اإل��ى  اأوم�ي�ك��رون 
استشاري  القحطاني  مناف  طبيب  المقدم  كشف 
األمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق 
أن  عن   ،)19 )كوفيد  كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطني 
تعزز  دراســـة  أصـــدرت  البريطانية  الصحي  األمــن  وكــالــة 
بقوة فعالية الجرعة الثالثة من التطعيمات ضد متحور 
العناية  إلـــى  الــمــصــابــيــن  حــاجــة  تقليل  فــي  أومــيــكــرون 

الطبية أو اإلصابة بمرض شديد بنسبة %88.
جاء ذلك في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع 

التواصل االجتماعي »تويتر« أمس.
ــى أن 5  ــار الــقــحــطــانــي إلـ ــي تــغــريــدات أخــــرى أشــ وفـ
دول  من  مستقلة  بحثية  مختبرات  في  علمية  دراســـات 
»أوميكرون«  العالم، استنتجت أن المتحور  مختلفة في 
من فيروس كورونا، ال يمكن أن يصيب الرئتين أو خايا 
هذه  أن  يؤكد  هذا  وأن  المتحورات،  بباقي  مقارنة  الرئة 
التنفسي،  الجهاز  مــن  العلوي  الــجــزء  تصيب  السالة 

وأعراضه شبيهة بنزلة البرد العادية.

ترأس الدكتور عبدالحسين 
بــــن عـــلـــي مــــيــــرزا رئــــيــــس هــيــئــة 
الــطــاقــة الــمــســتــدامــة االجــتــمــاع 
الـــــســـــادس والـــعـــشـــريـــن لــلــجــنــة 
متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية 
ــاءة  ــفــ لـــلـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة وكــ
ــة، الـــــذي تـــم عـــقـــده عن  ــاقـ الـــطـ
التواصل  نظام  باستخدام  بعد 
المرئي بمشاركة أعضاء اللجنة 
المسؤولين  كــبــار  مــن  الــمــكــونــة 
الــوزارات والجهات  من عدد من 
الــحــكــومــيــة، بــحــضــور الــمــمــثــل 
المقيم لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي لدى مملكة البحرين.

ــرزا خـــال  ــيــ ــتــــعــــرض مــ واســ
االجـــتـــمـــاع مــــع األعــــضــــاء آخـــر 
آخر  انــعــقــاد  منذ  المستجدات 
ــي أكـــتـــوبـــر  ــ ــاع لـــلـــجـــنـــة فـ ــمــ ــتــ اجــ
الماضي، كان من أبرزها إطاق 
جائزة هيئة الطاقة المستدامة 
واستحداث  المتجددة  للطاقة 
للطاقة  منفصل  تجاري  سجل 
الــمــتــجــددة لــيــتــم تــفــعــيــلــه عبر 
»سجات«  االلكترونية  المنصة 
التقدم  خاصية  وتفعيل  قريبًا، 
الطاقة  أنظمة  تركيب  لطلبات 
الــــشــــمــــســــيــــة عـــــبـــــر الــــمــــنــــصــــة 
لتسهيل  »بــنــايــات«  اإللكترونية 
اإلجــــــــراءات وتــطــويــرهــا دوريـــــًا، 
بــاإلضــافــة الـــى انـــجـــازات مهمة 
ــع الـــطـــاقـــة  ــاريــ ــشــ لــــعــــدد مـــــن مــ
التي تنسق تنفيذها  المتجددة 

ــة  ــتـــدامـ ــمـــسـ ــة الــــطــــاقــــة الـ ــئـ ــيـ هـ
ــة  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ مــــــــع الــــــجــــــهــــــات الــ
األخــــرى والــمــســتــثــمــريــن ضمن 
الطاقة  أنــظــمــة  تــركــيــب  مــبــادرة 
ــة الــــــمــــــوزعــــــة عـــلـــى  ــيــ ــســ ــمــ ــشــ الــ
والمساحات  والمنشآت  المباني 
الى  بــاإلضــافــة  المستغلة،  غير 
تدشين ثاني مصنع في مملكة 
الـــبـــحـــريـــن لــتــصــنــيــع األلــــــــواح 
تحديد  تــم  وكــذلــك  الشمسية، 
ــات االراضــــــي  ــاحـ ــسـ ــن مـ عـــــدد مــ
عــلــى الــيــابــســة وفـــي الــبــحــر من 
التوسع في االستفادة من  اجل 

الطاقة الشمسية.
وكــشــف مـــيـــرزا أنــــه تـــم رفــع 

ــات الـــتـــبـــريـــد الـــمـــركـــزي  ــاسـ ــيـ سـ
ــوزراء، وانــتــهــاء  ــ ــ إلـــى مــجــلــس الـ
الــمــســتــدامــة من  الــطــاقــة  هيئة 
لشهادات  حزمة  أول  استحداث 
ــتـــم  ــددة، ويـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــطــــاقــــة الـ
حـــالـــيـــًا اســـتـــكـــمـــال اإلجــــــــراءات 
والموافقات الازمة لها لتصبح 
ــدم  مـــفـــّعـــلـــة لــمــســتــحــقــيــهــا، وقــ
مستجدات  حــول  لمحة  كذلك 
جــهــود الــهــيــئــة لــتــقــديــم الــدعــم 
ــي لـــلـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة  ــنـ ــفـ الـ
حــكــومــيــة  ــات  ــهــ وجــ وزارت  ــن  مــ
تــتــجــه لــاســتــفــادة مــن الــطــاقــة 
بهدف  مبانيها  على  الشمسية 
عليها،  الــكــهــربــاء  كــلــفــة  تقليل 

الهيئة  رصــدتــه  مــا  أن  وأوضــــح 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ مـــــن تــــنــــام فـــــي االســ
واالهـــتـــمـــام بــتــشــجــيــع مــشــاريــع 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وجـــدواهـــا 
اإلمــكــانــات  يــؤكــد  انــمــا  المثبتة 
الحيوي،  القطاع  لهذا  الواعدة 
َج الــدكــتــور مــيــرزا فــي هــذا  وعــــرَّ
ــود هــيــئــة  ــ ــهـ ــ ــى جـ ــلــ الــــســــيــــاق عــ
الــطــاقــة الــمــســتــدامــة فـــي بــنــاء 
الــــــــقــــــــدرات وإعـــــــــــــداد الــــــكــــــوادر 
ــا حــيــث  ــهــ ــبــ الـــمـــخـــتـــصـــة وتــــدريــ
ــامـــت الــهــيــئــة بـــحـــلـــول نــهــايــة  قـ
من  أكـــثـــر  بـــتـــدريـــب   2021 عــــام 
مــجــال  فــــي  اخـــتـــصـــاصـــي   400
الذي  االمر  المتجددة،  الطاقة 
القطاعات  هذه  اسهامات  يعزز 
الــحــيــويــة كــركــيــزة أســاســيــة من 
الوطني  االقتصاد  تنويع  ركائز 

وتحقيق استدامته.
ــن ثــــم انـــتـــقـــل الـــدكـــتـــور  ــ ومـ
مـــــيـــــرزا مـــــع اعـــــضـــــاء الــلــجــنــة 
الــوطــنــيــة لــلــطــاقــة الــمــتــجــددة 
وكـــفـــاءة الــطــاقــة الــــى مــنــاقــشــة 
المواضيع المدرجة على جدول 
االعمال التي تضمنت مناقشة 
ــيـــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ مــــســــتــــجــــدات االسـ
الكهربائية  للمركبات  الوطنية 
استيراد  حركة  فــي  والــتــطــورات 
باإلضافة  الكهربائية  المركبات 
ــيـــق  ــبـ ــدات تـــطـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ الـــــــــــى مــ
ــات  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ ــات واالشـ ــفــ ــواصــ ــمــ الــ

للمركبات الكهربائية. 

ل��ل��ط��اق��ة  م��ن��ف�����س��ل  ت����ج����اري  ���س��ج��ل  م���ي���رزا:ا����س���ت���ح���داث  د. 

ال��م��ت��ج��ددة ي��ت��م ت��ف��ع��ي��ل��ه ع��ب��ر ال��م��ن�����س��ة الإل���ك���ت���رون���ي���ة ق��ري��ب��ا

} الم�ساركون في االجتماع.

} �سمو ال�سيخ عبدالله بن حمد.



2
العدد )15990( - السنة السادسة واألربعون - األحد 29 ُجمادى األولى 1443هـ - 2 يناير 2022م 4

وأكــــدت الـــــوزارة أنــهــا قامت 
خالل الفترة الماضية بتحديث 
قــاعــدة الــبــيــانــات والــمــعــلــومــات 
وتم تحديد  الماضية  للسنوات 
األولـــــويـــــات بــحــســب الــبــيــانــات 
لـــديـــهـــا وبـــحـــســـب الـــكـــشـــوفـــات 

الميدانية للقيام بالالزم.
ــر  ــ »وزيـ أن  الـــبـــيـــان  ــح  ــ ــ وأوضـ
األشـــــغـــــال وشـــــــــؤون الـــبـــلـــديـــات 
والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط الـــــعـــــمـــــرانـــــي 
الــمــهــنــدس عــصــام بـــن عــبــداهلل 
فرق  متابعة  على  يعمل  خلف 
الطوارئ بصورة مستمرة ويوجه 
الــــفــــرق لــلــعــمــل عـــلـــى فـــتـــح كــل 
الحياة  وعودة  والشوارع  الطرق 
إلى طبيعتها في المناطق التي 

شهدت تساقطا لألمطار«.
وأشـــــــــــــــــاد الـــــــبـــــــيـــــــان بـــــــــدور 
المدني  والــدفــاع  المحافظات 
الــــذي  والــــــــدور  الــــمــــرور  وإدارة 
التنسيق  أن  مـــؤكـــدا  بـــه،  تــقــوم 
ــل مـــــع كــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ مـــســـتـــمـــر ومـ
إلـــــــــى أن  ــرا  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الــــــجــــــهــــــات، مـ
المدني  والــدفــاع  المحافظات 
بـــدور مهم  تــقــوم  الــمــرور  وإدارة 
فــرق طــوارئ  أعمال  في تسهيل 
األمطار وتقديم كل التسهيالت 

المطلوبة إلنجاح المهمة.
كـــمـــا أشـــــــــادت الــــــــــــوزارة فــي 
البلدية  المجالس  بدور  بيانها 
فـــي مــتــابــعــة مـــوضـــوع األمــطــار 
ــوارئ  ــ ــطـ ــ ــع فــــــرق الـ ــ ــل مـ ــمــ ــعــ والــ
ــع  ومــــــتــــــابــــــعــــــة الــــــــبــــــــالغــــــــات مـ
ميدانيا  والتواصل  المواطنين 
مــع لجنة طـــوارئ األمــطــار في 

الوزارة والفرق العاملة فيها. 

كــمــا شـــدد عــلــى دور رؤســـاء 
ــاء الــمــجــالــس الــبــلــديــة  وأعــــضــ
ومـــا يــقــومــون بــه فــي إدارة هــذا 
ــن خـــــالل الـــتـــواصـــل  الـــمـــلـــف مــ
ــرق الــــطــــوارئ  ــ مــــع األهــــالــــي وفــ
ووجودهم ميدانيا مع العاملين 
في أعمال شفط مياه األمطار، 
ــددا عـــلـــى أنـــهـــم جـــــزء مــن  ــشــ مــ

فريق العمل.
وتابع: »كان رؤساء وأعضاء 
الــمــجــالــس الــبــلــديــة مــوجــوديــن 
ــا خـــــالل أعــــمــــال فـــرق  ــيـ ــيـــدانـ مـ
ــم  ــدورهــ ــوا بــ ــ ــامـ ــ الـــعـــمـــل كـــمـــا قـ
بعملية التنسيق بصورة مباشرة 

مع مختلف األطراف«.
ــل  ــيــ مـــــــن جــــهــــتــــه قــــــــــال وكــ
المهندس  الـــوزارة  األشــغــال في 
الـــــــــوزارة  إن  ــيــــاط  الــــخــ ــد  ــمــ أحــ
ــاريــــج  ــهــ ــر الــــصــ ــيــ ــوفــ ــتــ قـــــامـــــت بــ
الــالزمــة لشفط مــيــاه األمــطــار 
ومضخات  المتضررة  للمناطق 
ــاه الــمــتــجــمــعــة  ــيــ ــمــ لـــشـــفـــط الــ
باألخص في الشوارع الرئيسية 
بالمدارس  المحيطة  والشوارع 
والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات والـــمـــســـاجـــد 
المدن  داخــل  وفي  والمؤسسات 

واألحياء والقرى.
بـــأول  أوال  »نـــرصـــد  وتـــابـــع: 
ونقوم  األمــطــار  مــيــاه  تجمعات 
بــعــمــل الــــالزم بــصــورة مــبــاشــرة، 
ــددا كــبــيــرا من  كــمــا أن هــنــاك عـ
الــعــامــلــيــن فـــي فــريــق الـــطـــوارئ 
عــمــوم محافظات  عــلــى  مــوزعــة 

المملكة«.
وأكد الخياط متابعة جميع 
البالغات التي يتم تلقيها على 

مـــن مختلف  الـــتـــواصـــل  أرقــــــام 
ــة الــــــرد عــلــى  الـــمـــنـــاطـــق وســــرعــ
والــتــجــاوب معهم  الــمــواطــنــيــن 
ــت قــيــاســي تـــفـــاديـــًا ألي  فـــي وقــ
مياه  تجمع  يسببها  قد  أضــرار 
األمطار، وأخذ كل االحتياطات 
مـــيـــاه قد  أي  لــشــفــط  ــة  الــــالزمــ
السير  وتــعــطــل حــركــة  تــتــجــمــع 

خالل فترة هطول األمطار.
المواطنين  الخياط  ودعــا 
ــى تــــوخــــي الــــحــــذر واإلبـــــــالغ  ــ إلــ
عــن تجمع مــيــاه األمــطــار على 
ــوزارة،  ــام الــتــي رصــدتــهــا الــ األرقــ
ــاون الــــجــــهــــات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــدا بــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـ
الـــوزارة،  مع  واألهلية  الرسمية 
عدم  إلــى  المواطنين  دعــا  كما 
الــصــرف الصحي  فــتــح أغــطــيــة 
حــفــاظــا عــلــى ســـالمـــة شــبــكــات 

الصرف الصحي.

إلــى جانب ذلــك قــال وكيل 
شـــــــؤون الـــبـــلـــديـــات الــمــهــنــدس 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن أحـــمـــد آل 
األربـــــع  ــلـــديـــات  ــبـ الـ إن  خــلــيــفــة 
ــال شـــفـــط مـــيـــاه  ــ ــمـ ــ ــرت أعـ ــ ــاشـ ــ بـ
األولى  اللحظات  منذ  األمطار 
فـــرق  وإن  ــار  ــ ــــطـ األمـ لـــتـــســـاقـــط 
بلدية وضعت  كل  في  الــطــوارئ 
البالغات  لتلقي  ساخنا  خطا 

من قبل المواطنين.
وقــــال: »قــســمــنــا الــعــمــل في 
البلديات إلى أربع فرق بحسب 
ــنــــاك فــريــق  كــــل مـــحـــافـــظـــة، وهــ
كـــل بلدية  لــلــطــوارئ فـــي  عــمــل 
يــتــرأســه الــمــديــر الــعــام، فهناك 
بلدية  وكــذلــك  العاصمة  أمــانــة 
ــلــــديــــة الــمــنــطــقــة  الــــمــــحــــرق وبــ
الــشــمــالــيــة وبـــلـــديـــة الــمــنــطــقــة 

الجنوبية«.

وتابع: »كما يوجد في هذا 
متخصصة  مجموعة  الفريق 
فــي جــمــع الــمــعــلــومــات وعمل 
االتصاالت الالزمة بين فريق 
الـــعـــمـــل«، مــشــيــدا فـــي الــوقــت 
ذاتـــــــه بـــالـــمـــجـــالـــس الــبــلــديــة 
ــوارئ  ــا فـــي لــجــنــة الـــطـ ــ ــ ودورهـ
والتي هي جزء من فرق العمل 
والـــتـــواصـــل مـــع الــمــواطــنــيــن 

والعمل الميداني. 
وأضــاف: »تــم تلقي أعــداد 
كبيرة من البالغات في أمانة 
الثالث  والــبــلــديــات  العاصمة 
وتم مباشرة هذه البالغات فور 
التي  الخطة  بحسب  تلقيها 
وضــعــت فــي الــبــلــديــات والــتــي 
الداخلية  الشوارع  على  تركز 
لتسهيل  والقرى  األحياء  في 
ــر شــفــط  ــبـ ــة الـــــمـــــرور عـ ــركــ حــ

تجمعات مياه األمطار«.
وتـــابـــع: »لــديــنــا عــــدد من 
صــهــاريــج شــفــط مــوزعــة على 
ــات األربــــــــــع ويـــمـــكـــن  ــديــ ــلــ ــبــ الــ
زيـــادتـــهـــا عــنــد الـــحـــاجـــة، كما 
بــيــانــات تعمل  قـــاعـــدة  لــديــنــا 
تــكــشــف مناطق  مـــن خــاللــهــا 
تــجــمــع الـــمـــيـــاه، كـــمـــا يــوجــد 
لـــديـــنـــا فـــــرق ومــفــتــشــيــن فــي 
جميع البلديات للكشف على 
األولويات  وتحديد  المناطق 
بــــحــــســــب خـــــطـــــة الـــــعـــــمـــــل«، 
مشددا في الوقت ذاته من أن 
مضاعفة  بإمكانها  البلديات 

أعداد التناكر عند الحاجة. 
مــحــمــد:  الـــشـــيـــخ  وأردف 
لدينا  يــوجــد  ال  هلل  »الــحــمــد 
عن  خـــــارج  وضــــع  اآلن  حــتــى 
ــرة، فــــكــــل الـــــشـــــوارع  ــطــ ــيــ ــســ الــ
والــقــرى،  فــي األحــيــاء  سالكة 
البلديات  الــطــوارئ في  وفــرق 
ــدار  ــ ــى مــ ــلــ األربـــــــــــع تـــعـــمـــل عــ

الساعة«.
الــشــيــخ محمد  ــد  أكــ كــمــا 
عــــددا  وزعـــــــت  الـــبـــلـــديـــات  أن 
مـــن مــضــخــات شــفــط الــمــيــاه 
إن  إذ  ــقـــاط،  ــنـ الـ بــعــض  عــلــى 
المضخات في بعض النقاط 

أفضل جدوى من التناكر.
محمد  الــشــيــخ  واخـــتـــتـــم 
تـــصـــريـــحـــه بـــــــأن الـــبـــلـــديـــات 
أتـــم االســـتـــعـــداد لتلقي  عــلــى 
ــل الـــــــــالزم،  ــ ــمـ ــ الـــــبـــــالغـــــات وعـ
مع  الجميع  بــتــعــاون  مــشــيــدا 
ــوارئ والــعــمــل على  فـــرق الـــطـ

عودة الحياة إلى طبيعتها. 

»طوارئ الأمطار« في الأ�شغال تعمل على مدار ال�شاعة ل�شفط المياه

ت�ضكيـل فـرق فرعية فـي كـل حمــافظــة للتعـامـل مـع الو�ضــع القـائـم وتلقــي البــالغــات

اأم����ط��������������ار م���ت���ف�������اوت�������ة 

المملك������ة ع������لى  الغ�������زارة 

كتبت نوال عباس:

تــســاقــطــت صــبــاح أمـــس أمــطــار مــتــفــاوتــة الـــغـــزارة على 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الــمــمــلــكــة بــســبــب دخـــــول الــســحــب 
السرعة  شديدة  ريــاح  هبوب  مع  المملكة  أجــواء  الممطرة 
متقلبة االتجاه شمالية شرقية من 5 إلى 10 عقد ومن 10 
إلى 15 عقدة مع هبات تصل إلى 30 عقدة أحيانا وتستمر 
إلى يوم غد، وذلك كما ورد في تقرير إدارة األرصاد الجوية.
كما حذرت إدارة األرصاد من ارتفاع موج البحر من قدم 

إلى 7 أقدام في عرض البحر أثناء الهبات.
المتساقطة  األمــطــار  كمية  الجوية  ــاد  األرصـ ورصـــدت 
على بعض مناطق المملكة يوم الجمعة، إذ بلغت في مطار 
مليمترات   9 البحرين  درة  ثم  مليمترات،   10.1 البحرين 

وجسر الملك فهد 6.8 مليمترات.

تصوير: عبداألمير السالطنة

باشرت فرق طوارئ األمطار في وزارة 
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون  األشــغــال 
الــعــمــرانــي أعــمــال شــفــط مــيــاه األمــطــار 
لحظة  منذ  البحرين  على  هطلت  التي 

تساقطها.
ــؤون  وشــ األشــــغــــال  وزارة  وأوضــــحــــت 
البلديات والتخطيط العمراني في بيان 
ــرق طــــوارئ األمـــطـــار الــمــوزعــة  لــهــا أن فـ
على المحافظات األربع بحسب الخطة 
لـــم تــتــوقــف حــتــى اآلن عن  الــمــوضــوعــة 
مــبــاشــرة مــهــامــهــا وتــنــفــيــذ خــطــة العمل 
من  الــبــالغــات  تلقي  فــي  وأنــهــا مستمرة 

قبل المواطنين ومباشرة العمل فيها.

كتب: فاضل منسي

ــة، شـــهـــد ســـوق  ــويــ ــروف الــــجــ ــ ــظـ ــ رغـــــم ســـــوء الـ
كبيرا  إقباال  السبت  أمــس  يــوم  المزارعين صباح 
تساقط  تفاوت  رغــم  والمقيمين  المواطنين  من 
للسوق  المصاحبة  الفعاليات  وتنوعت  األمطار، 
فــي عـــرض الــمــنــتــوجــات الــبــحــريــنــيــة تــحــت شعار 
الــنــظــم الــغــذائــيــة الــصــحــيــة مــصــدر لــالســتــدامــة 

)غذاؤنا... صحتنا(.
الــمــصــاحــبــة للسوق،  الــفــعــالــيــات  ومـــن ضــمــن 
المشاركة  جناحي  نور  البحرينية  الشابة  نظمت 
 salad فـــي فــعــالــيــات ســـوق الــمــزارعــيــن وصــاحــبــة
البحرينية  للجمعية  خــاصــة  ــارة  زيــ  bar Caffee
لمتالزمة الداون، بهدف دمج منتسبيها مع سوق 
في  وإبداعاتهم  الكامنة  طاقاتهم  وإبـــراز  العمل 
فاعلين  أعضاء  المجتمعية، ليصبحوا  األوساط 

ومنتجين في المجتمع.
ــور إنـــهـــا خــصــصــت جــــــزءا مــــن ريـــع  ــ ــالــــت نـ وقــ

ــى جــمــعــيــة  ــ ــن إلـ ــيـ ــزارعـ ــمـ ــوق الـ ــسـ مـــعـــروضـــاتـــهـــا بـ
المقدمة  للخدمات  منها  دعــًمــا  داون،  مــتــالزمــة 
لهؤالء األطفال، وإيمانا بالمسؤولية االجتماعية 
التي تشكل جزءا كبيرا من حياتها، وسعيها نحو 
الذين قد  المساهمة في تحسين حياة اآلخرين 

يعانون الحرمان من المتطلبات األساسية.
الكبيرة  اإلنسانية  بالجهود  جناحي  وأشــادت 
داون،  لمتالزمة  البحرين  جمعية  بها  تقوم  التي 
االحتياجات  ذوي  والشباب  باألطفال  واالهتمام 
العمل  يساعد  أن  تــأمــل  أنــهــا  مضيفًة  الــخــاصــة، 
التطوعي هؤالء األطفال على القيام بأنشطتهم 
اليومية بسهولة ويسر. ويهدف السوق إلى تحقيق 
العالية  بجودته  البحريني  الزراعي  للمنتج  رواج 
بمنظومة  البحرينيين  المزارعين  لدخل  وزيــادة 
تسويقية متكاملة تحقق طموحات وأمال المزارع 
البحريني في استكمال مسيرة عطائه في مهنته 
سوق  توفير  خــالل  مــن  الــقــدم  منذ  توارثها  التي 
متخصصة بعد نجاح النسخة األولى من السوق. 

رغـــم ت�ضــاقـــط الأمطــــار..

�شوق المزارعين يوا�شل فعالياته للأ�شبوع الثاني على التوالي
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أمــــرت الــنــيــابــة الــعــامــة بــرصــد حــالــة 
طفلة استغلتها جدتها في أعمال التسول 
ــــك لــشــمــولــهــا بــبــرنــامــج خــــاص تحت  وذلـ
مظلة مبادرة »رعاية« التي أطلقتها النيابة 
مصالحها  مراعاة  بهدف  مؤخرا،  العامة 
الفضلى والتي جعل لها القانون األولوية 
في اإلجراءات أو القرارات المتخذة، حيث 
ــيـــدة أخـــرى  ــدة الــطــفــلــة وسـ تـــم ضــبــط جــ
أثناء عملية تسول اعتادا عليها واستغال 
ــريــــن، فيما  الــطــفــلــة فـــي اســـتـــجـــداء اآلخــ

أمرت النيابة بحبس المتهمتين.
والطفل  األســـرة  نيابة  رئيسة  وقــالــت 
بالًغا  أمــس  تلقت  قــد  العامة  النيابة  إن 

برصد  العاصمة  جنوب  شرطة  مركز  من 
التواصل  بمواقع  مــتــداول  فيديو  مقطع 
التسول  يــمــارســان  لسيدتين  االجتماعي 
ــــك تــــم ضــبــطــهــمــا وتــبــيــن  ــنــــاء عـــلـــى ذلـ وبــ
إحــداهــن  حفيدة  هــي  طفلة  استغاللهما 
ــول والــــــتــــــردد عــلــى  ــســ ــتــ ــة الــ ــارســ ــمــ فـــــي مــ
قاطنيها  مـــن  الــعــطــايــا  لــطــلــب  الـــمـــنـــازل 
المساعدة  إلى  والطفلة  حاجتهما  بزعم 
أجريت  التي  التحريات  وكشفت  المادية، 
التسول  اعتيادهما  عن  المتهمتين  حول 
واصطحابهما الطفلة لالستجداء بها في 

ذلك النشاط 
فــور  التحقيق  الــنــيــابــة  بــاشــرت  حــيــث 

تلقيها ذلك البالغ، فاستجوبت المتهمتين 
فيما نسب إليهما من ممارستهما التسول 
ــاالت  وتــعــريــضــهــمــا الـــطـــفـــلـــة إلحــــــدى حــ
الــخــطــر الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي قــانــون 
وحمايتهم  لألطفال  اإلصالحية  العدالة 
بممارستهما  فأقرتا  المعاملة،  ســوء  مــن 
ذلــك  فــي  الطفلة  واستغاللهما  الــتــســول 
النشاط المؤثم، كما استمعت إلى أقوال 
الــطــفــلــة، ومـــن ثــم أمـــرت الــنــيــابــة بحبس 
المتهمتين احتياطيا على ذمة التحقيق، 
دور  إحـــدى  فــي  الطفلة  على  وبالتحفظ 
الرعاية مع تكليف )مركز حماية الطفل( 
والنفسية  االجــتــمــاعــيــة  حالتها  بــدراســة 

وإعداد تقرير عاجل في هذا الشأن.
فــيــمــا أكـــــدت رئــيــســة الــنــيــابــة حــرص 
قانون  أحكام  إعمال  على  العامة  النيابة 
ــا بــكــل  ــ ــاذهـ ــ ــفـ ــ الــــعــــدالــــة اإلصــــالحــــيــــة وإنـ
فــاعــلــيــة تــحــقــيــًقــا لــمــقــاصــده فـــي رعــايــة 
أو  االستغالل  صــور  من  وحمايته  الطفل 
التعريض للخطر أو إساءة المعاملة وتم 
ببرنامج  لــشــمــولــهــا  الــطــفــلــة  رصـــد حــالــة 
ــبـــادرة رعـــايـــة الــتــي  خـــاص تــحــت مــظــلــة مـ
أطلقتها النيابة العامة، وذلك لمراعاتها 
الــمــصــالــح الــفــضــلــى لــلــطــفــل الــتــي جعل 
لــهــا الــقــانــون األولـــويـــة فــي اإلجـــــراءات أو 

القرارات المتخذة في شأنه.

التي  الغرامات  أحكام  مجموع  بلغ 
الصغرى  الجنائية  المحكمة  أصدرتها 
االحترازية  المخالفين لإلجراءات  على 
الـــمـــيـــالديـــة  ــة  ــنـ ــسـ الـ رأس  لـــيـــلـــة  خــــــالل 
بــعــضــهــم غير  إن  ــار، حــيــث  ــنـ ديـ ألـــف   21
اشتراطات  التطعيمات حسب  مكتملين 
بــالــمــطــعــمــيــن  الـــخـــاصـــة  الــصــحــة  وزارة 
ــيــــن، وعـــــــــدم وجـــــــــود تـــبـــاعـــد  ــافــ ــعــ ــتــ ــمــ والــ

اجتماعي بين الزبائن.
ــة الــــــــــــوزارات  ــابــ ــيــ ــــس نــ ــيـ ــ وصـــــــــرح رئـ
قد  العامة  النيابة  بأن  العامة  والجهات 
الصحة  إدارة  مــن  بــالغــات  سبعة  تلقت 
الـــعـــامـــة بـــــــوزارة الــصــحــة مـــفـــادهـــا بــنــاء 
ليلة  خـــالل  التفتيشية  الــحــمــالت  عــلــى 
مدى  من  للتأكد  الميالدية  السنة  رأس 
لالشتراطات  التجارية  المحال  الــتــزام 
ــتــــي يــتــعــيــن  واإلجـــــــــــراءات الــصــحــيــة والــ
اتــبــاعــهــا فـــي الــمــســتــوى األصـــفـــر آللــيــة 
انتشار  لمستوى  الضوئية  اإلشــارة  عمل 
ــا، حــيــث تـــم ضــبــط عــدد  فـــيـــروس كــــورونــ
ــة الـــمـــخـــالـــفـــة  ــاريــ ــتــــجــ ــال الــ ــحــ ــمــ ــن الــ ــ مـ
وتــنــوعــت الــمــخــالــفــات بــعــدم الــتــأكــد من 

الزبائن  استكمال  حول  الموظفين  قبل 
زبــائــن  ودخــــول  الــمــطــلــوبــة،  التطعيمات 
ــدرع األخــضــر حــيــث إن  غــيــر حــامــلــيــن الــ
بــعــضــهــم غـــيـــر مــكــتــمــلــيــن الــتــطــعــيــمــات 
حسب اشتراطات وزارة الصحة الخاصة 
وجــود  وعـــدم  والمتعافين،  بالمطعمين 
تباعد اجتماعي بين الزبائن، باإلضافة 
إلـــى عـــدم الــتــزام الــزبــائــن بـــارتـــداء كمام 
ــيــــث تـــــم تـــحـــريـــر  الـــــوجـــــه الـــــوقـــــائـــــي، حــ
الــمــخــالــفــات مــن قــبــل مــأمــوري الضبط 
الــمــحــال  وغــلــق  المختصين  الــقــضــائــي 

التجارية المخالفة إداريا.
ــد بـــاشـــرت الــنــيــابــة الــعــامــة  ــذا وقــ هــ
إجــراءاتــهــا فــور ورود الــبــالغــات وأســنــدت 
االتـــهـــام إلــــى الــمــســؤولــيــن الــمــخــالــفــيــن 
كأشخاص  المطاعم  تقديم  عــن  فضال 
اعتباريين وأحالت القضايا في محاكمة 
عاجلة إلى المحكمة الصغرى الجنائية، 
وقـــــــد أصـــــــــــدرت الـــمـــحـــكـــمـــة الـــصـــغـــرى 
الجنائية اليوم أحكاًما ضد المخالفين 
بالغرامة التي تتراوح بين ألف إلى ألفي 

دينار وبلغ مجموعهما 21 ألف دينار.

أيدت محكمة االستئناف عقوبة موظف سابق 
تــوقــيــعــات  ر  زوَّ بــالــســجــن 3 ســـنـــوات  الــبــنــوك  بــأحــد 
حساباتها  على  االســتــيــالء  بهدف  البنكية  زوجــتــه 
وظيفته  صالحيات  استغل  حيث  خــالفــات  بسبب 
المجني  حــســاب  مــن  مالية  مبالغ  على  واســتــولــى 

عليها.
االقــتــصــاديــة  الــجــرائــم  مــكــافــحــة  إدارة  وكــانــت 
زوجها  أن  تفيد  عليها  المجني  مــن  بــالغــا  تلقت 
البنوك منذ عدة سنوات  بأحد  كان موظفا سابقا 
وبحكم عالقتهما الزوجية كانت تطلب منه إجراء 
بعض  لها  يجلب  وكــان  المالية  المعامالت  بعض 
أنه وبعد فترة أصبح ال يقوم  إال  األوراق وتمهرها 
مالية  مبالغ  وفوجئت بخصم  األوراق  تلك  بجلب 
من حسابها فتوجهت إلى البنك، وتبين أن المبالغ 
المخصومة من الحساب عبارة عن سحوبات تمت 
قدرت  عملية سحب  ومن ضمنها  علمها،  دون  من 

بـ1800 دينار.
دبـــت بينهما  الــزوجــيــة  الــخــالفــات  أن  وأشــــارت 
ــة وصــفــتــهــا  ــريــ ــرا ورفــــــع ضـــدهـــا قـــضـــايـــا أســ ــؤخــ مــ
استطاع  إلــى حكم عمله  ونــظــًرا  أنــه  إال  بالكيدية، 
أن يتحصل على تلك المبالغ من دون علمها عن 
الطريق السحب المباشر من كروت االئتمان أو عن 

طريق الدفع بالبطاقات البنكية.
من جانبه أنكر المتهم الواقعة وأشار أنه يعمل 
مــوظــفــا فــي الــبــنــك مــنــذ 10 ســنــوات قــبــل أن يتم 
فصله عن العمل، موضًحا أن زوجته هي من كانت 

تطلب منه إجراء تلك المعامالت بموافقتها وكان 
يجلب لها األوراق لتمهرها في المنزل وفي أوقات 
المعامالت  البنك إلنهاء  كانت تحضر معه  أخرى 
لحساباتها  السرية  األرقــام  معرفته  إلى  باإلضافة 

اإللكترونية منها بناء على طلبها.
ــراء الــتــحــقــيــقــات تــبــيــن أن الــمــتــهــم كــان  ــإجـ وبـ
مستغال  زوجته  عن  نيابة  المعامالت  تلك  يجري 
ثبت  كــمــا  عــلــمــهــا،  دون  ومـــن  المهنية  صــالحــيــاتــه 
هو  المتهم  أن  والــتــزويــر  الــتــزيــيــف  خبير  بتقرير 
الـــكـــاتـــب بــخــط يــــده الــتــوقــيــعــات الــمــنــســوبــة إلــى 
بـــاإلجـــراءات  الــخــاصــة  والــبــيــانــات  عليها  المجني 

البنكية المتعلقة بالمجني عليها.
فأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون عام 
2019 بدائرة أمن مملكة البحرين استعمل توقيعا 
إلكترونيا وهو الرقم السري لبطاقة الصراف اآللي 
الخاص بالمجني عليها لغرض احتيالي كما أنشأ 
مشروع  غير  لــغــرض  إلكترونيا  توقيعا  واستعمل 
بـــاســـم الــمــجــنــي عــلــيــهــا بــغــيــر عــلــمــهــا ومــوافــقــتــهــا 
ــــن الـــــدخـــــول إلــــــى حـــســـابـــهـــا الــبــنــكــي  لــيــتــمــكــن مـ
من  توصل  كما  نقدية،  مبالغ  وسحب  اإللكتروني 
المبالغ  إلـــى االســتــيــالء عــلــى  قــانــونــي  دون مــســوغ 
اتـــخـــاذ صــفــة غير  بــعــد  عــلــيــهــا  للمجني  الــنــقــديــة 
صحيحة، وتمكن من االستيالء على تلك المبالغ 
واستعملها  رسمية  في محررات  تزويرا  ارتكب  كما 
مع علمه بتزويرها مستوليا على المبالغ النقدية 

المبينة بالوصف والنوع.

ــد الـــرائـــد مــحــمــد الــعــوضــي رئــيــس شعبة  أكـ
العام  األمــن  برئاسة  العمليات  بـــإدارة  العمليات 
الجميع مضاعفة  تتطلب من  بمرحلة  نمر  أننا 
الـــتـــراخـــي فـــي تطبيق  ــــدم  ــزام والـــحـــذر وعـ ــتــ االلــ
التوصيات  أن  إلى  اإلجراءات االحترازية، منوهًا 
الصادرة من الفريق الوطني الطبي تعد توصيات 
صحة  على  للحفاظ  بها  االلــتــزام  ويجب  مهمة 

وسالمة جميع أفراد المجتمع.
»األمن«  برنامج  وأشــار خالل استضافته في 
اإلذاعي الذي تعده وتقدمه اإلدارة العامة لإلعالم 
البحرين  إذاعـــة  مــع  بالتعاون  األمنية  والثقافة 
العمليات  بغرفة  متمثلة  العمليات  إدارة  أن  إلى 
الرئيسية شكلت فريق عمل متكامال منذ بداية 
قبل  المبذولة من  الجهود  لدعم  كورونا  جائحة 
العاملين والقائمين على الخط الساخن )444( 
االشتباه  أو  اإلصــابــة  حـــاالت  بــالغــات  الستقبال 
توحيد  بهدف  المعنية،  الجهات  إلــى  وتمريرها 
ومساندة  والطبية  األمنية  الــفــرق  بين  الجهود 
الوحدات المتنقلة لوزارة الصحة، ومنذ تدشين 
بغرفة  ربــطــه  تــم  الـــذي  واعـــي«  »مجتمع  تطبيق 
الــعــمــلــيــات الــرئــيــســيــة بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة تــقــوم 
المحجورين  بمتابعة األشخاص  بدورها  الغرفة 
األشخاص  وتحديد  التزامهم  مــدى  من  للتأكد 
الــمــخــالــفــيــن لــيــتــســنــى لــنــا اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات 

القانونية حيالهم.
مــخــالــفــات  أن  الـــعـــوضـــي  ــد  ــ ــرائـ ــ الـ وأوضــــــــح 
عــدم ارتــــداء الكمامة الــتــي تــم رصــدهــا مــن قبل 
مختلف مديريات الشرطة واإلدارات األمنية منذ 
بلغت ما يقارب  المستوى األصفر  إلى  االنتقال 

إجراء  بـ65  القيام  إلى  باإلضافة  3322 مخالفة، 
لتحقيق التباعد االجتماعي.

كما أشـــار إلــى الـــدور الـــذي تــقــوم بــه دوريـــات 
النجدة في دعم الجهود الوطنية من خالل القيام 
والتي  الجائحة،  بداية  المهام منذ  بالعديد من 
تتمثل في الدور األمني والتنظيمي لدى مرافقة 
ــدات الــمــتــنــقــلــة لــلــفــحــوصــات الــعــشــوائــيــة  ــوحــ الــ
الــلــقــاح  وأخــــذ  للتطعيم  الــمــتــنــقــلــة  والــــوحــــدات 
الــمــضــاد لــفــيــروس كـــورونـــا، ومــرافــقــة الــحــافــالت 
التي يتم من خاللها نقل األشخاص المصابين 
إلى  كــورونــا  بــفــيــروس  إصابتهم  فــي  المشتبه  أو 
أماكن الفحص أو المستشفيات أو إلى المحاجر 
تنفيذ  من  التأكد  إلى  باإلضافة  العزل،  وأماكن 
ــراءات االحــتــرازيــة والـــقـــرارات الــصــادرة من  ــ اإلجـ
الفريق الوطني الطبي للحد من انتشار فيروس 
كورونا كفّض التجمعات وتحرير مخالفات عدم 
والمقيمين  المواطنين  وتوعية  الكمامة،  لبس 
من خالل توجيههم التباع اإلرشــادات والقرارات 

الصادرة من الفريق الوطني الطبي. 
الفعاليات  جميع  أن  العوضي  الــرائــد  وأكــد 
المقامة على أرض المملكة يتم عمل الترتيبات 
ــا فـــي إدارة  ــة لــهــا، ونــحــن بـــدورنـ األمــنــيــة الـــالزمـ
اإلدارات  جميع  مــع  بالتنسيق  نــقــوم  العمليات 
األمــنــيــة لــلــتــأكــد مـــن تــطــبــيــق الــحــاضــريــن إلــى 
المتعلقة  الــوقــائــيــة  لــلــقــرارات  الــفــعــالــيــات  هـــذه 
بــالــمــســتــوى األصـــفـــر، وذلـــك عــن طــريــق تكثيف 
الدوريات األمنية المتحركة والراجلة في مواقع 
واتـــخـــاذ اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــالزمـــة حــيــال 

المخالفين.

كتب عبداألمير السالطنة:
ــاب بــحــريــنــي بعد  نــجــا شــ
تــعــرضــه لـــحـــادث مـــــروري وقــع 
بين ثالث سيارات بسبب سوء 
األحــــــوال الــجــويــة عــلــى شـــارع 
الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن ســلــمــان، 
متفرقة  إلصابات  تعرض  وقد 
ــلــــى أثـــــرهـــــا إلــــى  تـــــم نـــقـــلـــه عــ

المستشفى لتلقي العالج.
االولية  التفاصيل  وتشير 
أن شابا بحرينيا  الى  للحادث 
الساعة  فــي  سيارته  يقود  كــان 
صباح  مــن  والــنــصــف  التاسعة 
ــــى شـــــــــــارع الـــشـــيـــخ  ــلـ ــ أمـــــــــس عـ
ــن ســـلـــمـــان، وفـــجـــأة  خــلــيــفــة بــ
اصطدم بسيارتين تسيران في 
نفس االتــجــاه ونــتــج عــن ذلك 
المركبات  إحــدى  سائق  إصابة 
بـــإصـــابـــات مــتــفــرقــة تــــم نــقــلــه 
المستشفى،  الـــى  أثــرهــا  عــلــى 

السيارات بتلفيات  فيما تضرر 
كبيرة. وقد وقع الحادث بسبب 
وتغيير  الجوية  األحـــوال  ســوء 
بشكل  مــســاره  السائقين  أحــد 
بأنظمة  التقيد  وعدم  مفاجئ 

المرور.
وقــــــــد حــــضــــر فــــــــور وقــــــوع 

الــحــادث شــرطــة الــنــجــدة وقــام 
أفرادها بتسهيل سير السيارات 
إلى حين وصول شرطة المرور 
ــيـــث تــــم إزاحــــــــة الـــمـــركـــبـــات  حـ
وبــعــدهــا فتحت  ــارع،  ــشــ الــ مـــن 
التحقيق  الــرســمــيــة  الــجــهــات 

لمعرفة أسبابه.
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 9 إغـــــالق  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
فـــي محافظة  إداريـــــــًا  غــلــًقــا  مــطــاعــم 
ــعـــة،  ــمـ ــاء يـــــــوم الـــجـ ــ ــسـ ــ ــة مـ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلجـ لمخالفتهم 
واالشتراطات المعلن عنها للتصدي 
لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا )كــــــوفــــــيــــــد-19(، 
الــمــدرجــة تــحــت الــمــســتــوى األصــفــر 
ضمن آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، وتـــم اتــخــاذ 
ــة وإحــالــتــهــم إلــى  اإلجـــــــراءات الـــالزمـ

الجهات القانونية.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــالل الــــــــزيــــــــارات 
الــتــفــتــيــشــيــة الـــتـــي تـــمـــت بـــالـــتـــعـــاون 
ووزارة  الداخلية،  وزارة  مع  والتنسيق 
وهيئة  والسياحة،  والتجارة  الصناعة 
في  والــمــعــارض،  للسياحة  البحرين 
إطار تكثيف الزيارات التفتيشية التي 
تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت 
ــراءات  واإلجــ الصحية  بــاالشــتــراطــات 
الــمــدرجــة ضــمــن الــمــســتــوى األصــفــر 
لمستوى  الضوئية  اإلشــارة  آلية  وفق 

انتشار فيروس كورونا.
وقد قام مفتشو الجهات المعنية 
بــرصــد عـــدد مـــن الــمــخــالــفــات خــالل 
الزيارات التفتيشية، حيث تمت زيارة 
والمقاهي،  المطاعم  261 منشأة من 

ــق الـــســـيـــاحـــيـــة، والـــفـــنـــادق،  ــرافــ ــمــ والــ
لعدم  منها  مــنــشــأة   41 مخالفة  وتـــم 
وتم  االحترازية،  باإلجراءات  االلتزام 
الالزمة  القانونية  اإلجــــراءات  اتــخــاذ 

تجاههم.
إلــــى جــانــب ذلــــك دعــــت الــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــخـــتـــصـــة الــجــمــيــع 

ــزام والــتــحــلــي  ــ ــتــ ــ ــى مــــواصــــلــــة االلــ ــ إلــ
بالمسؤولية العالية، واإلبالغ الفوري 
يتم  تـــجـــاوزات  أو  مــخــالــفــات  أي  عـــن 
الخطوات  هــذه  أن  موضحة  رصدها، 
العامة  الصحة  لتأمين  تأتي  المهمة 
وضمان  الفيروس  انتشار  مــن  للحد 

صحة وسالمة الجميع.

من منطلق حرص وزارة الصناعة 
الوطني  والجهاز  والسياحة  والتجارة 
لـــــإليـــــرادات عـــلـــى الــتــطــبــيــق الــســلــيــم 
لــلــقــيــمــة الـــمـــضـــافـــة بـــكـــافـــة جــوانــبــهــا 
ــة  ــيــ ــرائــ الـــفـــنـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة واإلجــ
عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذي يــكــفــل مــصــلــحــة 
وكــجــزء  رئـــيـــس،  بــشــكــل  المستهلكين 
ـــن إجــــــــــراءات الــتــفــتــيــش والـــرقـــابـــة  مـ
عــلــى الــمــنــشــآت الـــتـــجـــاريـــة فـــي كــافــة 
قامت  الــبــحــريــن،  مملكة  مــحــافــظــات 
والسياحة  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة 
ــاز الــــوطــــنــــي  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــاون مــــــع الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
مـــحـــاًل   161 بـــتـــفـــتـــيـــش  لــــــــإليــــــــرادات 
ومنشأة تجارية في عدد من المناطق 
المحافظات  بتلك  الحيوية  التجارية 
السيف  مجمع  عـــراد،  )منطقة  منها 
األفـــنـــيـــوز، مجمع  الـــمـــنـــامـــة، مــجــمــع 
الرملي، مجمع السيف مدينة عيسى، 
مجمع السيتي سنتر( وذلك لالطالع 
للقيمة  السليم  التطبيق  آلــيــة  عــلــى 
المعدلة  المضافة بنسبتها األساسية 
ونشر  التجارية  المنشآت  جميع  فــي 
الوعي باآلليات الواجب اتباعها خالل 

هذه المرحلة.
التفتيشية  الحمالت  خــالل  وتــم 
ــد 73 مــخــالــفــة تــســتــوجــب فــرض  رصــ

إلى  تصل  قد  التي  اإلداريـــة  الغرامات 
لقانون  وفقًا  بحريني  دينار  آالف   10
الــقــيــمــة الــمــضــافــة، إلـــى جــانــب رصــد 
ــد تـــعـــد مــن  بـــعـــض الــــحــــاالت الـــتـــي قــ
حاالت عدم االمتثال السليم لتطبيق 
القيمة المضافة وفًقا لقانون القيمة 
الــمــضــافــة والــتــي اســتــوجــبــت غــلــق 12 
مـــحـــاًل تــحــفــظــيــًا، وبــــنــــاًء عــلــيــه فـــإن 
والسياحة  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة 
ــرادات بــصــدد  والــجــهــاز الــوطــنــي لــــإليــ
اتـــخـــاذ اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة حــيــال 
الـــمـــنـــشـــآت الـــمـــخـــالـــفـــة، وإحــــالــــة مــن 
يــثــبــت ارتــكــابــه ألحـــد جــرائــم الــتــهــرب 
من القيمة المضافة - والتي قد تصل 

سنوات   5 مــدة  السجن  إلــى  عقوبتها 
والـــغـــرامـــة الــتــي تـــعـــادل ثــالثــة أمــثــال 
القيمة المضافة المتهرب عنها - إلى 
الدعوى  لتحريك  المختصة  الجهات 

الجنائية في مواجهته.
والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  ودعـــت 
والسياحة والجهاز الوطني لإليرادات 
آليات  بتطبيق  االلتزام  إلى  المنشآت 
المرحلة االنتقالية للقيمة المضافة، 
ــاءة ووعــــــي تــحــقــيــقــًا  ــفـ ــكـ ــعـــامـــل بـ ــتـ والـ

للتطبيق السليم للقيمة المضافة.
الوطني  الجهاز  شــدد  جانبه  مــن 
جهود  تضافر  أهمية  على  لــإليــرادات 
ــافــــة األطـــــــــراف الـــمـــعـــنـــيـــة، إلنـــجـــاح  كــ

داعيًا  للتطبيق،  المختلفة  المراحل 
الــمــســتــهــلــكــيــن وكــــافــــة الـــمـــواطـــنـــيـــن 
الشكاوى عند  تقديم  إلى  والمقيمين 
مــالحــظــة أيـــة مــخــالــفــات أو تــجــاوزات 
تطبيق  أو  الــمــضــافــة  القيمة  لــقــانــون 
األساسية  بنسبتها  المضافة  القيمة 
التواصل  قــنــوات  عبر  وذلــك  المعدلة 
الــرســمــيــة لــلــجــهــاز. كــمــا جـــدد الجهاز 
األعــمــال  وقــطــاع  المستهلكين  دعــــوة 
حول  االســتــفــســارات  وطـــرح  للتواصل 
عبر  المضافة  بالقيمة  يتعلق  ما  كل 
التواصل مع مركز االتصال على الرقم 
المختصين  مع  للتواصل   80008001
بـــــالـــــجـــــهـــــاز الــــــوطــــــنــــــي لـــــــــإليـــــــــرادات 
المتواجدين على مدار الساعة، طوال 
االستفسارات  إرســال  أو  األسبوع،  أيــام 
أو المالحظات على البريد اإللكتروني 
إلــى  إضـــافـــة   vat@nbr.gov.bh
المفصلة  المعلومات  مــن  االســتــفــادة 
الــمــتــاحــة عــلــى الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي 
www. لـــإليـــرادات  الــوطــنــي  للجهاز 
االطــالع  يمكن  كما   ,nbr.gov.bh
على المعلومات التي ينشرها الجهاز 
التواصل  قــنــوات  خــالل  مــن  باستمرار 
االجتماعي تويتر وانستغرام ويوتيوب 

.)BahrainNBR@(

ل��ع��دم  ت��ح��ف��ظ��ي��ا  م���ح���ا   12 وغ����ل����ق  م���خ���ال���ف���ة   73

الم���ت���ث���ال ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ال�����س��ل��ي��م ل��ل��ق��ي��م��ة ال��م�����س��اف��ة

وم��خ��ال��ف��ة م���ط���اع���م   9 اإغ��������اق  ال�������س���ح���ة: 

الأ�س����فر ال�م��ست����وى  اإج����راءات  ل�م�خ�الف�ت����ها   41

21 األف دينار غرامات على المخالفين لاإجراءات الحترازية في راأ�ض ال�سنة

فريق عمل متكامل باإدارة عمليات الداخلية منذ 
بداية الجائحة لدعم جهود الفريق الوطني الطبي

ال�سجن 3 �سنوات لموظف بنك �سابق ا�ستولى على ح�ساب زوجته

} السيارة عقب الحادث.

اإ����س���اب���ة ح�������س���ان ف����ي ح������ادث م�����روري
إلصابات  حصان  تعرض 
بــعــد حـــــادث مــــــروري لــســيــارة 
الحصان  عــربــة  تحمل  كــانــت 
الشيخ خليفة بن  على شــارع 

سلمان مساء أمس السبت.
يقود  بحريني  شــاب  كــان 
عربة  خلفها  ويــجــر  ســيــارتــه 
ــارع  ــان عـــلـــى شــ ــانـ فــيــهــا حـــصـ
الشيخ خليفة بن سلمان في 
الساعة السابعة والنصف من 
مــســاء أمــس وفــجــأة تــدهــورت 
الــشــارع مــا تطلب  فــي  العربة 
المدني  بــالــدفــاع  االســتــعــانــة 
نتج عن  الحصانين،  إلخــراج 
ذلك اصابة احدهما بإصابات 
مــتــوســطــة فــي حــيــن تــضــررت 
وقد  كبيرة.  بتلفيات  العربة 

ــوع الـــحـــادث  ــ ــور وقـ حـــضـــرت فــ
وتم  والــمــرور  النجدة  شــرطــة 
تسهيل المركبات لكي يتمكن 
ــاع الـــمـــدنـــي مــن  ــدفــ ــال الــ ــ رجــ

الــقــيــام بــواجــبــهــم فــي اخـــراج 
الــحــصــانــيــن، وبــعــدهــا فتحت 
التحقيق  الرسمية  الجهات 

في الحادث. 

} جانب من الحادث.

في إطار أعمال الرصد والمتابعة لما 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  بثه  يتم 
ــيـــة حــيــال  ــانـــونـ ــاذ اإلجــــــــــــراءات الـــقـ ــ ــخـ ــ واتـ
المخالفات المرتكبة، باشرت إدارة مكافحة 
الـــجـــرائـــم االلــكــتــرونــيــة بــــــــاإلدارة الــعــامــة 
لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد واألمــــــن االقـــتـــصـــادي 
وااللــكــتــرونــي إجــراءاتــهــا الــقــانــونــيــة تجاه 
تــداول  إثــر  مواطنين,  من  قدمت  بالغات, 
ــقـــطـــع مــــصــــور المــــــــــرأة خــــــــارج مــمــلــكــة  مـ
بهم  والتشهير  اإلســاءة  تضمن  البحرين, 
وبشخصيات في المجتمع, باإلضافة إلى 
ذكر أرقام سيارات تخص مواطنين, مدعية 
ما  أن  وتبين  مراقبتها,  فــي  استخدامها 
تناولته في المقطع المصور غير صحيح.
الــجــرائــم  مــكــافــحــة  إدارة  وأوضــــحــــت 
ــة أنـــهـــا بــــاشــــرت اإلجـــــــــراءات  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ االلـ
الــقــانــونــيــة الـــمـــقـــررة حـــيـــال الــمــخــالــفــات 

والتي  المذكورة,  ارتكبتها  التي  القانونية 
كانت تقضي عقوبة بالحبس وتم اإلفراج 
أنها  موضحة  ملكي,  عفو  بموجب  عنها 
قــامــت بــإحــالــة الــبــالغــات الــتــي تــقــدم بها 

المذكورة  الــســيــارات  أصــحــاب  المواطنون 
النيابة  إلى  المصور  المقطع  في  أرقامها 

العامة.
الــمــقــطــع  إلــــى أن صــاحــبــة  وأشـــــــارت 

قامت بالتشهير بأشخاص من دون إسناد 
دالئل على صحة ذلك, إذ سبق أن قامت 
ترخيص  دون  مــن  الــطــب  مهنة  بــمــزاولــة 
وبالنصب واالحتيال على أشخاص ادعت 
عالجهم من اإلدمــان وأخــذ مبالغ مالية 
منهم, وقامت سابقا بالتشهير بموظفين 
فــي إحـــدى الـــــوزارات إثـــر قــيــام المحكمة 
ــدى  ــ ــي إحــ ــ ــادة فــ ــهــ ــشــ ــلــ ــهــــم لــ ــائــ ــتــــدعــ ــاســ بــ
المرات  إحــدى  في  صرحت  بل  القضايا, 
غير  بمعلومات  محاكمتها  جلسات  أثناء 
المنظورة  القضايا  إحــدى  فــي  صحيحة 
للتأثير  أمام المحكمة في محاولة منها 

على القضاء البحريني النزيه.
الـــجـــرائـــم  مـــكـــافـــحـــة  إدارة  وتـــهـــيـــب 
والمقيمين  بــالــمــواطــنــيــن  االلــكــتــرونــيــة 
ــاء الـــمـــعـــلـــومـــات مـــــن مـــصـــادرهـــا  ــقــ ــتــ اســ

الرسمية.

ال�ق����انونية  »مكافح���ة الجرائ���م الإلكتروني���ة«: ات�خ����اذ الإج�����راءات 

�س����د اإم����راأة خ����ارج ال�ب�ح����رين اأ�س���اءت ل�س���خ�سيات ف���ي المجتم���ع
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البحرين جتيز ا�ستخدام دواء »باك�سلوفيد« 

امل�ساد لـ»كورونا« من �سركة »فايزر«

يف  ال�صحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وافقت 

الطارئ لدواء »باك�صلوفيد«  اليوم على ال�صتخدام  البحرين  مملكة 

من  البالغني  من  القائمة  للحالت  وذلك  كورونا،  لفريو�س  امل�صاد 

اإىل  خفيفة  اأعرا�س  من  يعانون  الذين  فوق،  فما  عاًما   18 العمر 

قد  التي  الأعرا�س  لزدياد  املعر�صة  القائمة  واحلالت  متو�صطة، 

توؤدي اإىل الوفاة.

من  املقدمة  البيانات  وتقييم  مراجعة  على  بناًء  القرار  وياأتي 

قبل ال�صركة امل�صنعة »فايزر«، الذي مت تنفيذه من قبل ق�صم تنظيم 

املنتجات ال�صيدلنية يف الهيئة.

وزارة  بداأت  ال�صادرة،  املوافقة  على  بناًء  اأنه  الهيئة  وذكرت 

اخلا�صة  واملتطلبات  املعايري  وفق  ال�صترياد  باإجراءات  ال�صحة 

بذلك، ومن املتوقع و�صول الدواء يف �صهر يناير اجلاري.

الفم  طريق  عن  يوؤخذ  دواء  اأول  »باك�صلوفيد«  دواء  اأن  يذكر   

من  مزيج  من  م�صنوع  وهو  للفريو�س،  القائمة  احلالت  لعالج 

نوعني من الأدوية امل�صادة للفريو�صات هما )PF-07321332 و

التكاثر  Ritonavir( والتي مت ت�صميمها ملنع فريو�س كورونا من 
على  التغلب  على  القائمة  احلالت  م�صاعدة  وبالتايل  اجل�صم،  يف 

العدوى.

اجلهاز الوطني للإيرادات اأ�سدر اإجراءات املرحلة االنتقالية

»القيمة امل�سافة« تدخل حّيز التطبيق.. و�سكاوى من رفع االأ�سعار

ال�سلع امل�ستثناة

خدمات  امل�صافة  القيمة  من  املعفاة  اخلدمات  وت�صمل 

الوقائية  ال�صحية  الرعاية  وخدمات  اخلا�س،  التعليم 

معينة،  طبية  وجتهيزات  واأدوية  اخلا�صة،  والأ�صا�صية 

والنفط والغاز، والنقل املحلي الذي ي�صمل النقل للب�صائع 

والركاب يف مملكة البحرين مثل النقل باحلافالت و�صيارات 

اأي  الطريان من  تذاكر  الذي ي�صمل  الدويل  الأجرة، والنقل 

مكان مبملكة البحرين اإىل اآخر خارج اململكة.

املباين  ت�صييد  خدمات  ا  اأي�صً املعفاة  اخلدمات  وت�صمل 

اجلديدة، حيث ت�صمل اخلدمات الآتية: اأعمال البناء، خدمات 

اإخالء مواقع البناء، تو�صعة اإ�صافية ملبنى قائم، اخلدمات 

املُقدمة من املهند�صني وامل�صاحني لأغرا�س اإ�صرافية.

املباين  »اإن�صاء  نطاق  �صمن  املعفاة  ال�صلع  ت�صمل  كما 

اجلديدة« الب�صائع املُقدمة كجزء من خدمات البناء، حيث 

يتم ا�صتخدامها اأو تركيبها اأو دجمها باملبنى اأو موقعه مبا 

يف ذلك: مواد البناء - مثل الطابوق، والتجهيزات واملعدات 

على  القدرة  وعدم  املبنى  دائمة يف  ب�صورة  تركيبها  بقدر 

الت�صبب يف �صرر، والب�صائع املوردة لإجراء  اإزالتها دون 

اأعمال الهند�صة املدنية، والب�صائع املُوردة لتو�صيل خدمات 

الكهرو�صوئية،  واخلاليا  باملبنى،  والت�صالت  املياه 

ومعدات توليد الكهرباء، واملاء ال�صاخن.

بيع  امل�صافة  القيمة  من  املعفاة  اخلدمات  وت�صمل 

العقارات  وتاأجري  وبيع  التجارية،  العقارات  وتاأجري 

وهي:  املالية،  اخلدمات  بع�س  اإىل  بالإ�صافة  ال�صكنية، 

والقرو�س  الئتمان،  بطاقة  مثل  القرو�س  على  الفوائد 

ال�صيارات،  وقرو�س  العقاري،  والرهن  ال�صخ�صية، 

بالإ�صافة اإىل معامالت تداول العمالت، وخدمات �صناديق 

ال�صتثمار مثل اإ�صدار الأ�صهم وال�صندات وامل�صتقات املالية، 

واإ�صدار اأو نقل ملكية الأوراق املالية التي ت�صمل الأ�صهم اأو 

�صندات الدين، وعقود التاأمني على احلياة واإعادة التاأمني، 

ومدفوعات الفائدة املح�صلة على الودائع البنكية.

قرار املرحلة االنتقالية

من جانبها اأ�صدرت الرئي�س التنفيذي للجهاز الوطني 

من  الرابعة  املادة  تطبيق  اإجراءات  فقيهي  رنا  لالإيرادات 

اأحكام  بع�س  بتعديل   2021 ل�صنة   )33( رقم  القانون 

بقانون  باملر�صوم  ال�صادر  امل�صافة  القيمة  �صريبة  قانون 

رقم )48( ل�صنة 2018.

تكون  التي  التوريدات  حالت  الإجــراءات  وحــددت 

اأو خدمات خا�صعة لل�صريبة بالن�صبة  ملرة واحدة ال�صلع 

الأ�صا�صية والتي تتم بعد العمل بالن�صبة املعدلة لل�صريبة 

باأحكام  العمل  قبل  عقد مربم  يناير 2022( مبوجب   1(

القانون )24 دي�صمرب 2021(، حيث يتعني على اخلا�صع 

لل�صريبة اإ�صدار فاتورة �صريبية حمملة بال�صريبة بن�صبة 

مل  ما  وذلك  العقد،  مدة  النتهاء  املقرر  التاريخ  حتى   %5

القانون  باأحكام  العمل  بعد  جتديده  اأو  العقد  تعديل  يتم 

العمل  تاريخ  من  �صنة  م�صي  اأو   )2021 دي�صمرب   24(

بالن�صبة املعدلة لل�صريبة )1 يناير 2022(، اأيها اأ�صبق، 

وبح�صب الإجراءات فاإنه يف حال تعديل العقد اأو جتديده 

اأو م�صي �صنة ح�صبما ورد يف الفقرة ال�صابقة، يتعني على 

اخلا�صع لل�صريبة ح�صاب ال�صريبة بن�صبة 10%، واإ�صدار 

ويف   ،%  10 بن�صبة  بال�صريبة  حمملة  �صريبية  فاتورة 

اإ�صدار فاتورة �صريبية حمملة بال�صريبة بن�صبة  حال مت 

اإلغاوؤها  5% م�صبًقا، فاإنه يتعني على اخلا�صع لل�صريبية 

بن�صبة  بال�صريبة  فاتورة �صريبة جديدة حمملة  واإ�صدار 

10%، اأما اإذا كان اخلا�صع لل�صريبة قد ح�صب ال�صريبية 

القيام  عليه  يتعني  فاإنه  التوريد،  مقابل  على   %5 بن�صبة 

بتعديل الإقرار ال�صريبي الذي يعود للفرتة التي تلقى فيها 

الكلي  املبلغ  ا�صتثناء  خالل  من  وذلك  لت�صحيحه،  املقابل 

املبلغ  عن  والإف�صاح  الإقرار  ذلك  من  ال�صريبية  للفاتورة 

لل�صريبة  املت�صمنة  اجلديدة  ال�صريبية  للفاتورة  الكلي 

عليها  وقــع  التي  ال�صريبية  الفرتة  يف   %10 بن�صبة 

الت�صحيح.

واحدة  ملرة  تكون  التي  بالتوريدات  يتعلق  وفيما 

الأ�صا�صية،  بالن�صبة  لل�صريبة  خا�صعة  خدمات  اأو  ل�صلع 

لل�صريبة  املعدلة  بالن�صبة  بالن�صبة  العمل  تتم بعد  والتي 

باأحكام  العمل  بعد  عقد مربم  يناير 2022( مبوجب   1(

اأنه  الإجراءات  اأو�صحت   ،)2021 دي�صمرب   24( القانون 

�صريبية  فاتورة  اإ�صدار  لل�صريبة  اخلا�صع  على  يتعني 

ذات  يف  عنها  ــرار  والإق  %10 بن�صبة  بال�صريبة  حمملة 

الفرتة ال�صريبية التي مت اإ�صدار الفاتورة ال�صريبية فيها. 

بال�صريبة  حمملة  �صريبية  فاتورة  اإ�صدار  مت  حال  ويف 

لل�صريبة  اخلا�صع  على  يتعني  فاإنه  م�صبًقا،   %5 بن�صبة 

اإلغاوؤها وا�صدار فاتورة �صريبية جديدة حمملة بال�صريبة 

بن�صبة %10.

قد  لل�صريبة  اخلا�صع  كان  اإذا  الإجــراءات،  وبح�صب 

اأ�صدر فاتورة �صريبية بن�صبة 5% لتوريد كان من املقرر اأن 

يتم قبل العمل بالن�صبة املعدلة لل�صريبة )1 يناير 2022( 

مبوجب عقد مربم بعد العمل باأحكام القانون )24 دي�صمرب 

2021( ومل يتم اللتزام بتنفيذ �صروط العقد ب�صاأن تاريخ 

التوريد فتم التوريد بعد العمل بالن�صبة املعدلة لل�صريبة 

)1 يناير 2022(، فيتعني على اإلغاء الفاتورة ال�صريبية 

�صريبية  فاتورة  واإ�صدار   %5 بن�صبة  بال�صريبة  املحملة 

جديدة حمملة بال�صريبة بن�صبة 10%، واإذا كان اخلا�صع 

بالن�صبة  العمل  قبل  التوريد  مقابل  تلقى  قد  لل�صريبة 

املعدلة لل�صريبة )1 يناير 2022( ومت ح�صاب ال�صريبة 

بن�صبة 5% على هذا املقابل، فاإنه يتعني عليه القيام بتعديل 

الإقرار ال�صريبي الذي يعود للفرتة التي تلقى فيها املقابل 

لت�صحيحه، وذلك من خالل ا�صتثناء املبلغ الكلي للفاتورة 

الكلي  املبلغ  عن  والإف�صاح  الإقــرار  ذلك  من  ال�صريبية 

بن�صبة  لل�صريبة  املت�صمنة  اجلديدة  ال�صريبية  للفاتورة 

10% يف الفرتة ال�صريبية التي وقع عليها الت�صحيح.

واخلدمات  لل�صلع  امل�صتمرة  للتوريدات  وبالن�صبة 

بعد  تتم  والتي  الأ�صا�صية،  بالن�صبة  لل�صريبة  اخلا�صعة 

العمل بالن�صبة املعدلة لل�صريبة )1 يناير 2022( مبوجب 

عقد مربم قبل العمل باأحكام القانون )24 دي�صمرب 2021( 

فاإنه يتعني على اخلا�صع لل�صريبة اإ�صدار فاتورة �صريبية 

حمملة بال�صريبة بن�صبة 5%، وذلك حتى تاريخ انتهاء مدة 

العقد اأو تعديله اأو جتديده اأو م�صي �صنة من تاريخ العمل 

ا�صتمر  اأ�صبق، ويف حال  اأيهما  لل�صريبة،  املعدلة  بالن�صبة 

التوريد بعد حلول اأي من تلك التواريخ، بح�صب الأحوال، 

فاإنه يتعني على اخلا�صع لل�صريبة تقييم �صلع واخلدمات 

واخلدمات  ال�صلع  على   %10 بن�صبة  ال�صريبة  وح�صاب 

املقدمة بعد ذلك التاريخ.

وخدمات  ل�صلع  امل�صتمرة  بالتوريدات  يتعلق  وفيما 

تقدمي  يتم  والتي  الأ�صا�صية،  بالن�صبة  لل�صريبية  خا�صعة 

واجلزء  لل�صريبة  املعدلة  بالن�صبة  العمل  قبل  منها  جزء 

يناير   1( لل�صريبة  املعدلة  بالن�صبة  العمل  بعد  الأخر 

2022(، وذلك مبوجب عقد اأبرم اأو مت تعديله اأو جتديده 

فاإنه   ،)2021 دي�صمرب   24( القانون  باأحكام  العمل  بعد 

ال�صلع  من  كل جزء  تقييم  لل�صريبة  اخلا�صع  على  يتعني 

ال�صريبة بن�صبة 5% على  واخلدمات على حدة، وح�صاب 

املعدلة  بالن�صبة  العمل  قبل  املقدمة  واخلدمات  ال�صلع 

بن�صبة  ال�صريبة  وح�صاب  يناير2022(   1( لل�صريبة 

بالن�صبة  العمل  بعد  املقدمة  واخلدمات  ال�صلع  على   %10

املعدلة لل�صربية )1 يناير 2022(.

ــــعــــار وتــــتــــوّعــــد بـــــــاإجـــــــراءات فـــوريـــة ــــس ـــة مــــن رفــــــع االأ� ـــجـــاري ـــت ــــحــــال ال »الـــــتـــــجـــــارة« حتـــــــّذر امل

�صارة جنيب وحممد بحر:

دخل قانون القيمة امل�سافة اجلديد اأم�س حيّز التنفيذ، وا�ستمر ا�ستثناء 94 �سلعة غذائية و1820 خدمة حكومية من القانون.

واأعلنت بنوك وموؤ�س�سات جتارية عن تطبيق القانون اجلديد، حيث اأر�سلت ر�سائل اإىل زبائنها باقتطاع %10 من قيمة اخلدمات وال�سلع اخلا�سعة 

للقيمة امل�سافة.

اجلديدة  امل�سافة  القيمة  لتطبيق  االنتقالية  باملرحلة  املتعلقة  االأحكام  جميع  ت�سمن  قراًرا  فقيهي  رنا  للإيرادات  الوطني  اجلهاز  رئي�سة  واأ�سدرت 

والتزامات ال�سركات واملحال التجارية وم�سوؤولياتها واأحكام العقود املربمة العام املا�سي وفق تفا�سيل كثرية.

و�سكا م�ستهلكون اأم�س عرب من�سات التوا�سل االجتماعي من قيام بع�س املطاعم والكافترييات واملحال التجارية من رفع بع�س اأ�سعار ال�سلع دون 

وجود اأّية مربرات، واأعلنت وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة عن 8 حمال قامت برفع اأ�سعار ال�سلع التي يقدمونها ب�سكل غري مربر، وذلك ا�ستغلالً 

لتعديل ن�سبة �سريبة القيمة امل�سافة.

واأكدت الوزارة تنفيذ حملة عاجلة مت فيها توزيع ماأموري ال�سبط الق�سائي يف حمافظات اململكة للتحقق من اأ�سعار �ساي الكرك الذي مت رفع �سعره 

دون مربر. ويف بياٍن لها حّذرت وزارة ال�سناعة والتجارة املحال التجارية من رفع اأ�سعار ال�سلع الغذائية االأ�سا�سية دون مربّر وا�ستغلل دخول تعديل 

ن�سبة القيمة امل�سافة حيّز التنفيذ.

واأّكدت الوزارة عرب ح�ساباتها يف و�سائل التوا�سل االجتماعي باأنها �ستتخذ االإجراءات الفورية للمخالفني، كما دعت املواطنني واملقيمني اإىل االإبلغ عن 

اأّية خمالفات والتوا�سل مع الوزارة عرب اأرقام خا�سة ن�سرتها اأو بالربيد االإلكرتوين اأو عرب النظام الوطني للمقرتحات وال�سكاوى »توا�سل«.

من�سة اإلكرتونية للداخلني اجلدد ل�سوق العمل.. احلكومة:

فريق م�سرتك مع »ال�سركات الكربى« لتوظيف البحرينيني
املحلية: ال�صوؤون  حمرر 

اإّنها قامت بت�صكيل فريق خا�س  قالت احلكومة 

وال�صركات  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  بني 

يف  كبرية  م�صاريع  تنّفذ  التي  وخا�صة  الكربى 

البحرينية. الكوادر  مع  احتياجاتها  لتلبية  اململكة 

التنمية  جمل�س  مع  فريق  بت�صكيل  اأفادت  كما 

يف  امل�صتثمرة  ال�صركات  ل�صتهداف  القت�صادية 

مبزايا  لتعريفها  خا�س  ت�صويقي  بفريق  البحرين 

الوطني. التوظيف  برنامج 

اأن  النواب  ملجل�س  مذكرة  يف  احلكومة  واأفادت 

من�صة  د�صنت  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 

العمل  �صوق  يف  اجلدد  للداخلني  خا�صة  اإلكرتونية 

الت�صجيل  بغر�س  بالوزارة  م�صبًقا  ي�صّجلوا  مل  مّمن 

يف قوائم الوزارة، وذلك لالطالع على فر�س العمل 

وتر�صيح  بالوزارة  ال�صواغر  بنك  يف  املتوافرة 

تنا�صبهم. التي  للوظائف  اأنف�صهم 

اإلكرتونية خا�صة  اإىل توفري من�صة  اأ�صارت  كما 

الوظيفية  ال�صواغر  لت�صجيل  العمل  لأ�صحاب 

الإلكرتوين  الوزارة  لديهم واإدارتها من خالل موقع 

الوطنية  للكفاءات  املر�صحني  قوائم  على  والطالع 

العديدة  املزايا  من  وال�صتفادة  لهم  املنا�صبة 

للربنامج.

الت�صويق  يف  م�صتمرة  باأنها  احلكومة  واأّكدت 

لدى  الوطني  التوظيف  لربنامج  والرتويج 

د�صنت  حيث  عمل،  عن  والباحثني  العمل  اأ�صحاب 

الت�صويق  اإىل  تهدف  متخ�ص�صة  العمل حملة  وزارة 

مبزايا  والتعريف  للتوظيف  الوطني  للربنامج 

عمل،  عن  والباحثني  العمل  اأ�صحاب  لدى  الربنامج 

للوزارة،  ال�صواغر  تدفق  م�صتوى  زيادة  بغر�س 

القطاع  من�صاآت  يف  البحرينيني  توظيف  وت�صجيع 

عمل  عن  الباحثني  ا�صتقطاب  وزيادة  اخلا�س، 

فر�س  عر�س  جمال  يف  الربنامج  من  لال�صتفادة 

التدريب. العمل وفر�س 

والتنمية  العمل  وزارة  اإن  احلكومة  وقالت 

من  مو�ّصًعا  ت�صويقًيا  فريًقا  �صكلت  الجتماعية 

اليومي  التوا�صل  يتوىّل  بالوزارة  التوظيف  اإدارة 

والقيام  للربنامج،  والرتويج  العمل  اأ�صحاب  مع 

للمن�صاآت. امليدانية  بالزيارات 

ت�صهيل  على  حر�صها  على  احلكومة  واأّكدت 

تد�صني  خالل  من  وذلك  عمل،  عن  الباحثني  ت�صجيل 

املواطنني  وا�صتقطاب  لت�صجيع  توعوية  حمالت 

الوزارة،  لدى  للت�صجيل  عمل  عن  الباحثني  من 

عن  الباحثني  لت�صجيل  اإلكرتوين  نظام  وتد�صني 

قاعدة  واإن�صاء  دائم  ب�صكل  بياناتهم  وحتديث  عمل 

بحملة  الوزارة  قيام  اإىل  بالإ�صافة  دقيقية،  بيانات 

اململكة  مناطق  جميع  ت�صتهدف  واإعالمية  ميدانية 

الوزارة  لدى  الت�صجيل  على  العاطلني  حلّث 

الثمانية  التوظيف  مراكز  خدمات  من  وال�صتفادة 

اململكة،  حمافظات  يف  واملنت�صرة  للوزارة  التابعة 

املجتمع  وموؤ�ص�صات  الأهلية  اجلمعيات  وخماطبة 

التي  بالمتيازات  للتعريف  الإعالم  وو�صائل  املدين 

الوزارة  يف  ت�صجيله  فور  العاطل  منها  �صي�صتفيد 

مثل اإعانة التعطل وتوفري التدريب املجاين وعر�س 

العمل. فر�س 

ملخالفتهم اإجراءات امل�ستوى االأ�سفر

اإغلق 9 مطاعم وخمالفة 41 مطعًما ومقهى

اأعلنت  التفتي�صية،  احلمالت  تكثيف  اإطار  يف 

وزارة ال�صحة عن اإغالق 9 مطاعم غلًقا اإدارًيا يف 

العا�صمة م�صاء يوم اجلمعة، ملخالفتهما  حمافظة 

املعلن  وال�صرتاطات  الحرتازية  الإجراءات 

)كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س  للت�صدي  عنها 

اآلية  �صمن  الأ�صفر  امل�صتوى  حتت  املدرجة 

فريو�س  انت�صار  مل�صتوى  ال�صوئية  الإ�صارة 

واإحالتهم  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  كورونا، ومت 

القانونية. للجهات 

التي متت  التفتي�صية  الزيارات  ذلك خالل  جاء   

ووزارة  الداخلية،  وزارة  مع  والتن�صيق  بالتعاون 

البحرين  وهيئة  وال�صياحة،  والتجارة  ال�صناعة 

الزيارات  تكثيف  اإطار  يف  واملعار�س،  لل�صياحة 

التفتي�صية والتي تهدف اإىل التاأكد من التزام املن�صاآت 

�صمن  املدرجة  والإجراءات  ال�صحية  بال�صرتاطات 

امل�صتوى الأ�صفر وفق اآلية الإ�صارة ال�صوئية مل�صتوى 

انت�صار فريو�س كورونا. 

عدد  بر�صد  املعنية  اجلهات  مفت�صو  قام  وقد 

حيث  التفتي�صية،  الزيارات  خالل  املخالفات  من 

واملقاهي،  املطاعم  من  من�صاأة   261 زيارة  متت 

خمالفة  ومت  والفنادق،  ال�صياحية،  واملرافق 

بالإجراءات  اللتزام  لعدم  منها؛  من�صاأة   41

القانونية  الإجراءات  اتخاذ  ومت  الحرتازية، 

جتاههم. الالزمة 

اإىل ذلك دعت اجلهات احلكومية املخت�صة اجلميع 

العالية،  بامل�صوؤولية  والتحلي  اللتزام  موا�صلة  اإىل 

يتم  اأو جتاوزات  اأي خمالفات  الفوري عن  والإبالغ 

تاأتي  املهمة  اخلطوات  هذه  اأن  مو�صحة  ر�صدها، 

الفريو�س  انت�صار  من  للحد  العامة  ال�صحة  لتاأمني 

و�صمان �صحة و�صالمة اجلميع.



اأ�صاءت و�صّهرت ب�صخ�صيات يف املجتمع.. »مكافحة اجلرائم الإلكرتونية«:

 اتخاذ الإجراءات القانونية جتاه امراأة تتواجد خارج البحرين
التوا�صل  مواقع  عرب  بثه  يتم  ملا  واملتابعة  الر�صد  اأعمال  اإطار  يف 

املرتكبة،  املخالفات  حيال  القانونية،  الإجراءات  واتخاذ  الجتماعي 

ملكافحة  العامة  بالإدارة  اللكرتونية  اجلرائم  مكافحة  اإدارة  با�صرت 

جتاه  القانونية  اإجراءاتها  واللكرتوين،  القت�صادي  والأمن  الف�صاد 

خارج  لمراأة  م�صور  مقطع  تداول  اثر  مواطنني،  من  قدمت  بالغات، 

املجتمع  الإ�صاءة والت�صهري بهم وب�صخ�صيات يف  البحرين، ت�صمن  مملكة 

ا�صتخدامها يف  اأرقام �صيارات تخ�ص مواطنني، مدعية  اإىل ذكر  بالإ�صافة 

مراقبتها، وتبني باأن ما تناولته يف املقطع امل�صور، غري �صحيح.

واأو�صحت اإدارة مكافحة اجلرائم اللكرتونية، اأنها با�صرت الإجراءات 

املذكورة،  ارتكبتها  التي  القانونية  املخالفات  حيال  املقررة  القانونية 

عفو  مبوجب  عنها  الإفراج  ومت  باحلب�ص،  عقوبة  تق�صي  كانت  والتي 

املواطنون،  بها  تقدم  التي  البالغات  باإحالة  قامت  اأنها  مو�صحة  ملكي، 

النيابة  اإىل  امل�صور،  املقطع  يف  اأرقامها  املذكورة  ال�صيارات  اأ�صحاب 

العامة.

دون  باأ�صخا�ص  بالت�صهري  قامت  املقطع،  �صاحبه  اأن  اإىل  واأ�صارت 

الطب  مهنة  قامت مبزاولة  اأن  �صبق  حيث  ذلك،  �صحة  على  دلئل  اإ�صناد 

من  عالجهم  ادعت  اأ�صخا�ص  على  والحتيال  وبالن�صب  ترخي�ص  دون 

مبوظفني  بالت�صهري  �صابقا  وقامت  منهم،  مالية  مبالغ  واأخذ  الإدمان 

احدى  يف  لل�صهادة  با�صتدعائهم  املحكمة  قيام  اإثر  الوزارات  اإحدى  يف 

حماكمتها،  جل�صات  واأثناء  املرات  احدى  يف  و�صرحت  بل  الق�صايا، 

يف  املحكمة  اأمام  املنظورة  الق�صايا  احدى  يف  �صحيحة  غري  مبعلومات 

النزيه. البحريني  الق�صاء  للتاأثري على  منها  حماولة 

واملقيمني،  باملواطنني  اللكرتونية  اجلرائم  مكافحة  اإدارة  وتهيب 

الر�صمية. م�صادرها  من  املعلومات  ا�صتقاء 
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اإجراءات لتعزيز الدور الرقابي وتوحيد اإجراءات التدقيق.. احلكومة:

اإعادة هيكلة »الرقابة الداخلية« يف جميع الوزارات واجلهات احلكومية

ح�صني �صبت:

هيكلة  باإعادة  بداأت  اأنها  عن  احلكومة  ك�صفت 

الرقابة الداخلية احلكومية بجميع الوزارات واجلهات 

التدقيق  اإجراءات  توحيد  ي�صمن  مبا  احلكومية، 

مع  تتنا�صب  التي  بال�صورة  اجلهات  تلك  يف  املتبعة 

اأف�صل املعايري واملمار�صات العاملية يف جمال التدقيق 

باأنها  برملاين  مقرتح  على  رّدها  يف  واأفادت  الداخلي. 

تعزيز  �صاأنها  من  اإجراءات  اتخاذ  درا�صة  على  عاكفة 

الدور الرقابي يف اجلهات احلكومية.

وذكرت يف هذا ال�صياق اأنها ت�صعى اإىل و�صع اإطار 

من  احلكومية  باجلهات  الداخلي  التدقيق  لأعمال  عام 

حالل حتديد املواثيق التي يتعني على وحدات التدقيق 

الهياكل  واقرتاح  بها  اللتزام  الداخلية  واملراجعة 

التنظيمية التي تتنا�صب مع طبيعة وخ�صو�صية هذه 

اجلهات وتو�صيح اآلية رفع تقاريرها، ف�صالً عن حتديد 

الأو�صاف  �صيما  ل  الوظيفية  وم�صوؤولياتها  مهامها 

الوظيفية للوظائف املدرجة على الهيكل التنظيمي مبا 

ين�صجم مع اأف�صل املمار�صات العاملية يف هذا املجال.

للتدقيق  دليل  اإ�صدار  باأنها تعمل على  اأفادت  كما 

جميع  على  وتعميمه  احلكومية  للجهات  الداخلي 

املرجع  ميثل  بحيث  احلكومية،  واجلهات  الوازات 

الأ�صا�صي ملوظفي وحدات التدقيق واملراجعة الداخلية 

املتبعة  التدقيق  اإجراءات  ويوّحد  اأعمالهم،  اأداء  عند 

على امل�صتوى احلكومي.

يف  الواردة  التو�صيات  تنفيذ  تتابع  اأنها  واأّكدت 

تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية ب�صورة دورية 

مكثفة بهدف رفع ن�صبة تنفيذ التو�صيات الواردة يف 

هذه التقارير، مع اقرتاح اأف�صل ال�صبل لتنفيذها، وذلك 

على  والعمل  منها  ال�صتفادة  درجات  اأق�صى  لتحقيق 

تاليف هذه املالحظات يف ال�صنوات القادمة.

النواب  ملجل�ص  مذكرتها  يف  احلكومة  واأو�صحت 

للجهات  الداخلي  التدقيق  تقارير  تقوم مبراجعة  اأنها 

والوقوف  ب�صاأنها  التو�صيات  وتقدمي  احلكومية 

هذه  اإعداد  اآلية  يف  والتطوير  التح�صني  جمالت  على 

املالحظات  ال�صوء على  ت�صليط  التقارير، عالوًة على 

مع  والتن�صيق  فيها  الواردة  العالية  املخاطر  ذات 

وقت  اأ�صرع  يف  حلّها  على  للعمل  احلكونية  اجلهات 

ممكن.

�صدارة وتفرد وجناح ا�صت�صافة فعاليات كربى 

حمطات عاملية مهمة ململكة البحرين خالل العام 2021
حمرر ال�صوؤون املحلية:

من  العديد  البحرين  مملكة  حققت 

العام  خالل  والنجاحات  الإجنازات 

الأ�صعدة  خمتلف  على   2021 املا�صي 

واإقليمًيا  حملًيا  املجالت  �صتى  ويف 

الأوىل  الفئة  يف  حلت  حيث  ودولًيا، 

بال�صخا�ص  الجتار  مكافحة  جمال  يف 

للعام الرابع على التوايل بح�صب تقرير 

اخلارجية الأمريكية.

ح�صلت  املا�صي،  العام  وخالل 

ال�صحية وهي  املدينة  لقب  املنامة على 

ال�صرق  م�صتوى  على  بذلك  الأوىل 

للتاأهيل  نا�صر  مركز  وح�صل  الأو�صط، 

امل�صتقبل  جائزة  على  املهني  والتدريب 

»جيتك�ص«،  من  ال�صطناعي  الذكاء  يف 

�صمن  جوائز  اأربع  البحرين  نالت  كما 

متكني ال�صباب العربي يف جائزة جمل�ص 

ال�صباب العربي املتميز للتنمية املتكاملة.

وح�صلت مملكة البحرين على ثالث 

للمرور  العامة  الإدارة  نالتها  جوائز 

بوزارة الداخلية من �صتيفي العاملية، كما 

والت�صالت  املوا�صالت  وزارة  ح�صلت 

ملجتمع  العاملية  القمة  جائزة  على 

املعلومات عن نظام نور�ص، ونالت هيئة 

املعلومات واحلكومة الإلكرتونية جائزة 

اجلدارة.

ح�صلت  الريا�صي،  امل�صتوى  وعلى 

ميدالية   92 على  البحرين  مملكة 

ذهبية لـ28 احتاًدا ريا�صًيا، بالإ�صافة 

قائمة  يف  الثاين  للم�صتوى  التقدم  اإىل 

اخليل  ل�صباقات  العاملي  الت�صنيف 

بح�صب الحتاد الدويل ل�صطات �صباقات 

اخليول.

العامة ت�صنيف  الإدارة  ونال معهد 

اأف�صل ممار�صة حكومية بح�صب موؤ�ص�صة 

�صركة  ت�صنيف  فيما مت  العاملية،   ROI
األبا كاأف�صل �صركة يف احلوكمة بح�صب 

اإيثيكال بوردروم.

وحلت مملكة البحرين الأوىل عاملًيا 

يف فعالية تكلفة النقل والتخزين للمدن 

للنقل  امل�صتقبل  مدن  تقرير  بح�صب 

وكانت   ،2021 /2020 والتخزين 

التعايف من فريو�ص كورونا  الأوىل يف 

بح�صب  نوفمرب  �صهر  )كوفيد–19( يف 

ت�صنيف  �صمن  والأوىل  نيكاي،  موؤ�صر 

اإيرينيك  ملوؤ�صر  وفًقا  املالية  اجلاذبني 

غلوبال 150 �صيتيز.

وخليجًيا، ت�صدرت مملكة البحرين 

معهد  بح�صب  القت�صادية  احلرية 

يف  ا  اأي�صً خليجًيا  الأوىل  وهي  فريزر، 

املعلومات  تكنولوجيا  مهارات  توافر 

تقرير  بح�صب  املتقدمة  والت�صالت 

الدول  منطقة  يف  الرقمية  الجتاهات 

العربية.

العربي،  العامل  م�صتوى  وعلى 

عربًيا  الأوىل  البحرين  ت�صنيف  مت 

ومتويل  الأموال  غ�صل  مكافحة  يف 

ملكافحة  بازل  موؤ�صر  بح�صب  الإرهاب 

الجتماعية  البيئة  ويف  الأموال،  غ�صل 

ليغاتوم،  مبعهد  الزدهار  ملوؤ�صر  وفًقا 

وتعترب اأكرث الدول عطاًء بح�صب موؤ�صر 

العطاء العاملي ملوؤ�ص�صة كاف، ف�صالً عن 

ال�صتثمارات  ا�صتقطاب  يف  الأوىل  اأنها 

للوافدين  وجهة  واأف�صل  ال�صياحية، 

الوافدين،  ا�صتطالع  تقرير  بح�صب 

وجاءت يف املركز الأول لتقرير ال�صعادة 

التنمية  حلول  ل�صبكة  وفًقا  العاملي 

البتكار  موؤ�صر  يف  والأوىل  امل�صتدامة، 

بح�صب معهد درابر هريو لالأبحاث.

بالفوز  البحرين  مملكة  وانفردت 

والذي  الآ�صيوي  الحتاد  كاأ�ص  بلقب 

كما  القدم،  لكرة  املحرق  نادي  اأحرزه 

ماليني   10 من  اأكرث  بفح�ص  تفردت 

خالل  من  �صنوات  اأربع  خالل  لوؤلوؤة 

دانات.

يف  البحرين  مملكة  وجنحت 

املهمة،  الفعاليات  من  العديد  ا�صت�صافة 

الكربى  البحرين  جائزة  �صباق  اأبرزها 

املنتدى   ،1 للفورمول  اخلليج  لطريان 

»حوار  الإقليمي  لالأمن  ع�صر  ال�صابع 

الباراملبية  الألعاب  دورة  املنامة«، 

الثالثة  اجلولة  لل�صباب،  الآ�صيوية 

لكاأ�ص البحرين الدويل وبطولة البحرين 

البطولة  اخليل،  ل�صباق  الأوىل  الدولية 

لل�صباب،  الـ17  اليد  لكرة  الآ�صيوية 

بالإ�صافة اإىل معر�ص اجلواهر العربية.

بفوزها  البحرين  مملكة  ومتيزت 

التنفيذية  للجنة  الرئي�صية  بالع�صوية 

لالأمم  التابعة  مونرتيال  بروتوكول  يف 

التوايل،  على  الثانية  لل�صنة  املتحدة 

املركزي  البحرين  م�صرف  وانتخاب 

لالبتكار  العاملية  ال�صبكة  لع�صوية 

املايل، ومت ت�صنيف 9 مدار�ص حكومية 

كمدار�ص حا�صنة للتكنولوجيا من قبل 

مايكرو�صوفت، ومت ت�صنيفها �صمن اأبرز 

15 اقت�صاًدا عاملًيا يف جمال ا�صتقطاب 

 10 اأف�صل  �صمن  وحلت  ال�صتثمارات، 

ال�صركات  متويل  ناحية  من  بيئات 

النا�صئة على م�صتوى املنطقة.

العام  خالل  البحرين  وان�صمنت 

للطاقة  الدويل  التحالف  اإىل   2021

املجل�ص  بع�صوية  وفازت  ال�صم�صية، 

التنفيذي لل�صئون الطارئة التابع لحتاد 

اإىل  بالإ�صافة  العربية،  الدول  اإذاعات 

الدويل  الرتبية  مكتب  بع�صوية  فوزها 

التابع ملنظمة اليون�صكو، وح�صول مطار 

الدويل على ت�صنيف 5 جنوم  البحرين 

مبكافحة  اخلا�صة  ال�صالمة  تدابري  يف 

)كوفيد–19(.

ومن بني اأبرز املحطات املهمة، اإطالق 

اأول  الف�صاء«  لعلوم  الوطنية  »الهيئة 

م�صرتك  اإماراتي  بحريني  �صناعي  قمر 

الدولية،  الف�صاء  اإىل حمطة  »�صوء 1« 

مبنى  يف  الت�صغيلية  العمليات  وبدء 

البحرين  مبطار  اجلديد  امل�صافرين 

اأو حمطة  تد�صني  اإىل  بالإ�صافة  الدويل، 

�صحن كهربائية لل�صيارات من قبل هيئة 

الكهرباء واملاء.

قانون  املا�صي  العام  خالل  و�صدر 

لالأطفال وحمايتهم  الإ�صالحية  العدالة 

من �صوء املعاملة، كما مت اإ�صدار التقومي 

اجلديد  الهجري  للعام  البحريني 

1443هـ على منهجية روزنامة الزبارة 

الأعلى  املجل�ص  قبل  من  والبحرين 

لل�صئوؤون الإ�صالمية.

ا�صتهداف  البحرين  مملكة  واأعلنت 

بحلول  ال�صفري  احلياد  اإىل  الو�صول 

2060 ملواجهة حتديات التغري املناخي 

افتتاح  اإعادة  البيئة، كما متت  وحماية 

�صاحل بالج اجلزائر.

وافتتحت اأكرب كاتدرائية كاثيوليكية 

يف اخلليج العربي، ومت تد�صني م�صرح 

البحريني  الفجري  فن  واإدراج  الدانة، 

على قائمة اليون�صكو للرتاث غري املادي 

بجهود هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وعلى م�صتوى ال�صخ�صيات، و�صمن 

ال�صيخة  انتخاب  مت  اجلدارة،  ت�صنيف 

هيئة  رئي�صة  خليفة  اآل  بنت حممد  مي 

البحرين للثقافة والآثار كاأول �صخ�صية 

ال�صندوق  اأمناء  جمل�ص  يف  عربية 

العاملي لالآثار والرتاث.

الأن�صاري الأمني  ومت ت�صنيف هالة 

العام للمجل�ص الأعلى للمراأة �صمن قائمة 

العربي  الوطن  يف  تاأثرًيا  الن�صاء  اأكرث 

 CEO جملة  قبل  من  الأو�صط  وال�صرق 

العاملية.

بيزن�ص(  )اأفي�صن  جمل�ص  و�صنفت 

ابت�صام  اجلوي  للنقل  امل�صاعد  الوكيل 

حممد ال�صمالن �صمن 10 �صيدات رائدات 

ال�صرق  بدول  املدين  الطريان  جمال  يف 

الأو�صط.

 د. عبدالـله يو�صف املطوع

ملكة �صالح

ملكة �صالح

كتاب  در�صوا  الذين  الثاين  اجليل  من  متميزة  تربوية  �صخ�صية   

التهجي يف القراءة، التي تعود اإىل فرتة اخلم�صينيات من القرن املا�صي 

الظروف وهو  اأحلك  اعتمد على نف�صه يف  الذي  الع�صامي  ثل اجليل  متمُ

املا�صي  القرن  ثمانينيات  منذ  بها  معرفتي  تعود  الأنواء،  �صنوف 

واللقاءات  واملوؤمترات  الجتماعات  يف  املتميزة  م�صاركاتها  خالل  من 

اإنها  البحرين،  مملكة  خارج  الرتبوية  الزيارات  خالل  ومن  الرتبوية، 

الأ�صتاذة ملكة �صالح ال�صالح.

  / احلطب  )فريق  املنامة  مدينة  يف  �صالح  ملكة  الأ�صتاذة  ولدت 

ثقافته  يف  كبري  لكنه  م�صاحته  �صغر  من  بالرغم  الفريق  هذا  كانو(، 

الفريق  هذا  متيز  العلوم،  ومنبع  ثقافة  م�صدر  كان  حيث  وعطائه، 

بالتعاي�ص بني خمتلف �صاكنيه كونه يف و�صط مدينه املنامة والتي بها 

اأكرث من 8 مدار�ص للبنات والبنني.

فاطمة  مدر�صة  الأوىل  �صالح  ملكة  الأ�صتاذة  درا�صة  حمطة  كانت 

الأوىل  الثالثة  ال�صفوف  در�صت  حيث  للبنات،  البتدائية  الزهراء 

اأم املوؤمنني يف ال�صف الرابع،  البتدائية، ثم انتقلت اإىل مدر�صة عائ�صة 

املرحلة  من  تخرجت  حيث  ال�صمالية،  مدر�صة  اإىل  انتقلت  وبعدها 

البتدائية.

مدر�صة  يف  �صالح  ملكة  الأ�صتاذة  در�صت  الإعدادية  املرحلة  ويف 

املنامة الثانوية لعدم ا�صتقاللية املرحلة الإعدادية، حيث دريت املرحلتني 

مًعا ملدة خم�ص �صنوات.

ويف املرحلة الثانوية التحقت الأ�صتاذة ملكة �صالح بق�صم املعلمات، 

بتعيينها  الثانوية  املرحلة  من  تخرجت  عندما  اأمنيتها  حققت  حيث 

معلمة يف مدر�صة اأم اأمين البتدائية للبنات باحلورة عندما كانت مديرة 

اإىل  املدر�صة املرحومة ال�صتاذة فهيمة دويغر، يف هذه الأثناء انت�صبت 

من  التخرج  وبعد  والجتماع،  الفل�صفة  ق�صم  العربية  بريوت  جامعة 

�صمية  مدر�صة  م�صاعدة يف  كمديرة  ّينت  عمُ �صنوات   6 بعد  اأي  اجلامعة 

البتدائية للبنات عندما كانت مديرة املدر�صة ال�صتاذة مرمي عبدالرحيم، 

ال�صتاذة  املديرة  وكانت  البتدائية  عي�صى  مدينه  مدر�صة  اإىل  نقلت  ثم 

�صمرية حلبى.

مدينه  مدر�صة  اإىل  �صالح  ملكة  الأ�صتاذة  نقلت  عام 1981م  ويف 

عي�صى العدادية للبنات وكانت املديرة املرحومة الأ�صتاذة مرمي حممد 

ح�صن.

مدر�صة  مديرة يف  ملكة �صالح  الأ�صتاذة  ّينت  عمُ عام 1984م  ويف 

عايل الإعدادية للبنات، حيث كان لها الدور يف تاأ�صي�صها باعتبارها اأول 

اإعداد  على  جاهده  عملت  اإذ  عايل،  منطقة  يف  للبنات  اعدادية  مدر�صة 

هذه املدر�صة تربوًيا واكادميًيا بتظافر جهود الهيئة الإدارية والتعلمية 

غايات  نحو  وامل�صداقية  بالثبات  املدر�صة  انتقلت  حيث  والطالبات، 

حت�صني نوعية التح�صيل الأكادميي للطالبات كًما وكيًفا وذلك بتوفري 

بيئة تعليمية منتجة وبامتالك مهارات ا�صا�صية يف التح�صيل وتو�صيع 

قاعدة املعرفة وتفعيل ال�صراكة املجتمعية والرتابط الن�صط بني املدر�صة 

والبيئة.

ِقلت الأ�صتاذة ملكة �صالح اإىل مدر�صة ال�صناب�ص  ويف عام 1996م نمُ

ارتقت  اإذ  فيها،  تربوية  نوعية  نقلة  اأحدثت  حيث  للبنات،  الإعدادية 

مبخرجاتها، وبذلك و�صلت هذه املدر�صة اإىل م�صتوى التميز بني جميع 

مدار�ص مملكة البحرين على م�صتوى دول جمل�ص التعاون، حيث الفوز 

بجائزة املغفور له باإذن اهلل تعاىل �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن 

املتميز عام 2008م،  التعليمي  لالأداء  ثراه  اهلل  اآل خليفة طيب  �صلمان 

املدر�صية  لالإدارة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  وجائزة 

املتميزة على م�صتوى مناف�صات جمل�ص التعاون اخلليجي عام 2006م.

ثقافة  اإدخال  على  �صالح  ملكة  الأ�صتاذة  َعِملت  املدر�صة  هذه  ويف 

باملدر�صة وحت�صني  التدريب  ال�صرتاتيجي وتوطني  بالتخطيط  التغيري 

قيم  وتعزيز  وكيًفا  كًما  الطالبات  عند  الأكادميي  التح�صيل  نوعية 

واحرتام  الدميقراطية  مبادئ  بتعليم  املدر�صة  انفردت  حيث  املواطنة، 

الراأي والراأي الخر.

ولالأ�صتاذة ملكة �صالح العديد من املنا�صط الجتماعية والرتبوية 

العربي  لالأ�صبوع  التعليم  الرتبية  وزارة  يف  ع�صوة  كونها  يف  تتمثل 

اخلليجي للعمل الجتماعي /  مكتب املتابعة مار�ص 1987م، وع�صوة 

لوزراء  الرابع  الت�صاوري  الجتماع  التعليم  الرتبية  وزارة  وفد  يف 

وزارة  يف  وع�صوة  اخلليج،  لدول  العربي  الرتبية  مكتب  يف  الرتبية 

2008/ 2009م  الثاين  الرتبوي  الإعالمي  للملتقى  والتعليم  الرتبية 

العالم املدر�صي ودوره الوطني، واأمني ال�صر لالنتخابات عام 2006م 

جلنه القرتاع والفرز الدائرة الرابعة، واأمني ال�صر جلنه انتخابية جلنه 

النتخابات  ال�صر  واأمني  2010م،  عام  النيابية  النتخابات  العمليات 

يف  م�صارك  وع�صو  2011م،  عام  العمليات  جلنه  التكميلية  النيابية 

املوؤمتر ال�صنوي Latefl وذلك مب�صروع great tive writing يف الفرتة 

7 اإىل 11 اأبريل 2008م جامعة Exeter اململكة املتحدة، وغريها من 

امل�صاركات ذات الطابع الوطني.

ِرمت الأ�صتاذة ملكة �صالح من قبل �صمو ال�صيخة �صبيكة  هذا وقد كمُ

يف  الأول  املركز  على  املدر�صة  حل�صول  وذلك  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت 

معر�ص البحرين للحدائق، كما حظيت بالتكرمي من قبل وزراء الرتبية 

جمعية  قبل  من  ا  اأي�صً وكرمت  الوزارة،  على  تعاقبوا  الذين  والتعليم 

املتقاعدين وح�صولها على العديد من الدروع.

ويف عام 2013م تقاعدت الأ�صتاذة ملكة �صالح عن العمل بعد اأن 

املدر�صة  لفوز  وذلك  املدر�صة،  ميزانية  ميزانية كبرية يف  تركت خلفها 

بجائزتني تبلغ قيمة كل واحدة منهما ع�صرة اآلف دينار بحريني، علًما 

اجلائزة  )كون  مدر�صة  كمديرة  جائزة حمدان  من  لها  �َص  �صِ خمُ ما  باأن 

لالإدارة املدر�صية( مبلغ األف دينار بحريني من مبلغ اجلائزة تربعت به 

للطالبات املحتاجات يف املدر�صة.

وعليه ميكن القول باأن الأ�صتاذة ملكة �صالح ركن من اأركان مئوية 

التعليم يف مملكة البحرين.
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نا�س للمقاوالت وفندق وال�شاحل يحقق 2 مليون �شاعة عمل بدون حوادث 
للمقاولت  نا�س  �شركة  حققت 

ومنتجع  فندق  م�شروع  وفــريــق 

بدون  عمل  �شاعة  مليون   2 ال�شاحل 

حوادث م�شيعة للوقت 

يف  ال�شالمة  مدير  ـــاد  اأف ــد  وق

باأن حتقيق  اأحمد  امل�شروع جهاجنري 

هذا احلدث مل يكن ممكنا بدون تدخل 

والتعاون  والدعم  العليا  الإدارة  من 

لفريق العمل باملوقع.

حتت رعاية كرمية من وزير العمل والتنمية االجتماعية

»كاف االإن�شانية« تفتح مركز كاف الريادة اجلديد 

حممد  بن  جميل  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  رعاية  حتت 

افتتاح  حفل  الإ�شالح  بجمعية  الإن�شانية«  »كاف  نظمت  حميدان  علي 

اللكرتوين  املعر�س  من  الثانية  الن�شخة  وتد�شني  الريادة  كاف  مركز 

لبيع منتجات ال�شر املنتجة وامل�شاريع البحرينية »ك�شكات«، بح�شور 

ا�شحاق  خالد  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  وكيل  باأعمال  القائم 

الكوهجي، حيث اأثنى على هذه اجلهود املباركة التي ت�شب يف م�شلحة 

املجتمع البحريني مما ي�شاهم يف حتقيق اأهداف مملكة البحرين للتنمية 

امل�شتدامة 2030.

ال�شيخ  اأحمد  بن  عبداللطيف  الدكتور  ال�شيخ  ثمن  جانبه  ومن 

رئي�س جمعية الإ�شالح الدعم الكبري الذي توليه وزارة العمل والتنمية 

خمتلف  يف  الإن�شانية  وكاف  الإ�شالح  جمعية  لأن�شطة  الجتماعية 

جمالت العمل الإن�شاين والتطوعي والإغاثي، واأ�شاد ال�شيخ بالدور التي 

تقوم به كاف الريادة والقائمني عليها وما بذلوه من جهد كبري يف الإعداد 

للن�شخة الثانية من املعر�س. 

اإىل  الإن�شانية  لكاف  التنفيذي  الرئي�س  �شيار  جا�شم  حممد  واأ�شار 

ح�شن التنظيم والإدارة للن�شخة الأوىل من املعر�س وما حققته من جناح 

كبري حيث مت فيه بيع 2055 منتجا بحرينيا، مب�شاركة 70 متطوعا 

بواقع 800 �شاعة تطوعية ُبذلت يف اإعداد وجتهيز معر�س ك�شكات يف 

ن�شخته الأوىل. وقد �شرح �شيار عن م�شاركة 74 م�شروعا بحرينيا يف 

الن�شخة الثانية من املعر�س، وت�شجيل اأكرث من 100 متطوع.

»فيزيت بحرين« تروج ل�شياحة

املعار�س واملوؤمترات يف اأنطاليا

يف  الرائدة  بحرين«،  »فيزيت  �شاركت 

 IMWF منتدى  يف  الداخلية،  ال�شياحة 

يف  ــوؤمتــرات  امل �شياحة  يف  املتخ�ش�س 

بني 18 وحتى 22  ما  الفرتة  اأنطاليا، يف 

كافة  من  �شياحية  �شركات  نوفمرب، مبعية 

دول العامل.

ململكة  الرتويج  اإىل  امل�شاركة  وتهدف 

مثلى  كوجهة  مكانتها  وتر�شيخ  البحرين 

وذلك  واملعار�س،  املوؤمترات  ل�شت�شافة 

واملقومات  العالية  اخلدمات  عر�س  عرب 

البحرين  مملكة  توفرها  التي  الأ�شا�شية 

لإقامة املعار�س واملوؤمترات العاملية، وعقد 

جمموعة من ال�شفقات ل�شتقطاب جمموعة 

عر�س  جانب  اإىل   ، م�شتقبالاً املوؤمترات  من 

التي  ال�شياحية  واملن�شاآت  املقومات  اأهم 

تتمتع بها اململكة.

الرئي�س  اهلل،  اأمــر  علي  اأكــد  ــدوره،  ب

ال�شركة  اأن  بحرين«  لـ»فيزيت  التنفيذي 

ت�شعى لت�شويق البحرين كوجهة �شياحية 

ت�شهده  ملا  واملوؤمترات،  للمعار�س  وملتقى 

جميع  يف  تنموية  م�شاريع  من  اململكة 

املجالت �شمن م�شريتها التنموية ال�شاملة 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بقيادة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

حفظه اهلل ورعاه، ف�شالاً عن حتقيق روؤية 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

على  باحلر�س  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

يف  البحرين  مملكة  مكانة  تعزيز  ا�شتمرار 

اأهم  كاإحدى  واملوؤمترات  املعار�س  �شناعة 

املقا�شد ال�شياحية.

»البحرين التخ�ش�شي« يرحب بان�شمام طبيبة االأ�شنان الدكتورة فاطمة عبا�س
البحرين  م�شت�شفى  رحــب 

الدكتورة  باإن�شمام  التخ�ش�شي 

يف  املتخ�ش�شة  عبا�س  فاطمة 

وال�شنان-  الفم  وجراحة  طب 

لالأطفال  ال�شنان  عالج  تخ�ش�س 

امل�شت�شفى  يف  الطبي  الطاقم  اإىل 

بفرعيه اجلفري والرفاع.

حا�شلة  فاطمة  والدكتورة 

طب  يف  البكالريو�س  درجة  على 

وجراحة الفم والأ�شنان من جامعة 

والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان 

للجراحني  امللكية  الكلية  وزمالة 

امللكية  الكلية  وزمالة  باأيرلندا 

للجراحني يف ادنربا وع�شوية يف 

اإىل  النفزلين،  ال�شفاف  التقومي 

جانب خربتها 4 �شنوات يف جمال 

عالج الأ�شنان لالأطفال.

مدير  قال  املنا�شبة،  وبهذه 

مب�شت�شفى  والت�شويق  التطوير 

نا�شر  التخ�ش�شي  البحرين 

يحر�س  امل�شت�شفى  »ان  الها�شمي: 

على توفري خمتلف الخت�شا�شات 

الطبية خلدمة املراجعني على اأكمل 

وجه«.

الدكتورة  اإن ان�شمام  واأ�شاف 

فاطمة عبا�س اإىل ق�شم الأ�شنان يف 

الق�شم  طاقة  من  يرفع  امل�شت�شفى 

عدة  خدمات  لتوفري  ال�شتيعابية 

لدى  الأ�شنان  ت�شو�س  عالج  مثل 

الأطفال، عالج الأ�شنان حتت تاأثري 

وذوي  لالأطفال  الكلي  التخدير 

الحتياجات اخلا�شة، و�شع خطة 

الأ�شنان  حلماية  كاملة  عالجية 

اإىل  بالإ�شافة  الت�شو�س،  �شد 

الدائمة مثل زراعة  الق�شم  خدمات 

الأ�شنان وعالج اجلذور، املعاجلة 

للتعوي�شات  امل�شاعدة  التقوميية 

التقوميية  املعاجلة  ال�شنية، 

�شوء  حالت  ن�شوء  ملنع  الوقائية 

ح�شوات  الأطفال،  لدى  الإطباق 

ق�شرة  التجميلية،  ــنــان  الأ�ــش

تبيي�س  التجميلية،  البور�شلني 

م�شاعدة  اإىل  بالإ�شافة  الأ�شنان، 

الأطفال على التخل�س من العادات 

ال�شيئة مثل م�س الأ�شابع و دفع 

الل�شان.

الدكتورة  عربت  جهتها  من 

�شعادتها  عــن  عبا�س  فاطمة 

بان�شمامها اإىل م�شت�شفى البحرين 

اجلفري-  بعيادتيه  التخ�ش�شي 

اإىل  ان�شمامي  ان  قائلة:  الرفاع 

التخ�ش�شي  البحرين  م�شت�شفى 

يعترب اأحد الإجنازات التي ت�شاف 

اأهم  من  واحــدا  يعترب  حيث  اإيل 

امل�شت�شفيات املوجودة يف البحرين 

امل�شت�شفى  كونه  اإىل  بالإ�شافة 

الول والوحيد يف مملكة البحرين 

احلا�شل على �شهادة اعتماد اللجنة 

العتماد  وهو  امل�شرتك  الدولية 

الرعاية  الأعلى م�شتوى يف جمال 

ال�شحية وجودة اخلدمات الطبية 

ما  الأمريكية   »JCIA« جلنة  من 

املقدمة  اخلدمات  جودة  يعك�س 

للمراجعني.

اأبرز  فاطمة  الدكتورة  وبينت 

خدمات عيادة الأ�شنان التي �شيتم 

»عالج  وهي  العيادة:  يف  تقدميها 

احل�شوات  لالأطفال،  الأ�شنان 

وقائية  عــالجــات  التجميلية، 

تبيي�س  اللثة،  توريد  لالأ�شنان، 

خلع  الأ�شنان،  تنظيف  الأ�شنان، 

الأ�شنان، تلبي�شات الأ�شنان، عالج 

هوليود  ابت�شامة  الأ�شنان،  ع�شب 

وتقومي ا�شنان الإنفزلين«.

اأ�شتطيع  اأن  »اأمتنى  واأ�شافت 

مل�شاعدة  بو�شعي  ما  اأق�شى  تقدمي 

ال�شحية  الرعاية  وتقدمي  املر�شى 

لهم«.

معلومات  على  وللح�شول 

الأ�شنان  عيادة  عرو�س  عن  اأكرث 

وجراحة  لعالج  الرفاع   - اجلفري 

التوا�شل  يرجى  والأ�شنان  الفم 

التطوير  مــديــر  ــع  م املــبــا�ــشــر 

البحرين  مب�شت�شفى  والت�شويق 

على  الها�شمي  نا�شر  التخ�ش�شي 

الرقم 36614149، وال�شتف�شار 

على الرقم 13381338، اأو على 

nasser@bsh.com.bh الإمييل

اإم تي كيو »MTQ« حتتفي بعيد ميالد موظفيها

احتفاءاً بعيد ميالد موظفي �شركة اإم تي كيو، ولتعزيز رعاية املوظفني وزيادة ال�شعور والنتماء ملوظفي ال�شركة، قام اأحمد عبداهلل مدير املوارد 

الب�شرية بتكرمي جمموعة من املوظفني؛ مبنا�شبة ذكرى عيد ميالدهم، ومتنى لهم املديد من العمر ودوام ال�شحة والعافية.

املرخ اخلريية« تنظم الفح�س ال�شحي لالأهايل
وبالتعاون  اخلريية  املرخ  بجمعية  الجتماعية  الأن�شطة  جلنة  اأقامت 

للرجال  املرخ  ماأمت  ب�شالة  ال�شحي  اليوم  فعالية  ال�شحي  البديع  مركز  مع 

وح�شينية ن�شاء املرخ، حيث ا�شتفاد من الفح�س اكرث من 170 م�شاركااً من 

اجلن�شني.

وقيا�س  الدم  يف  ال�شكر  ومعدل  ال�شغط  فح�س  على  الفح�س  وا�شتمل 

الطول والوزن.

لدى  ال�شحي  الوعي  تعزيز  �شرورة  على  التاأكيد  اإىل  الفعالية  وتهدف 

يعود  مبا  الدوري  ال�شحي  بالفح�س  القيام  على  الأهايل  وت�شجيع  الأ�شرة، 

عليهم بالنفع العام ويقيهم من الإ�شابة بالأمرا�س املزمنة.

وثمن رئي�س اجلمعية حممد ح�شن التعاون القائم بني اجلمعية ووزارة 

ال�شحة متمثلة مبركز البديع ال�شحي متمنيااً اأ�شتمرار مثل هذا التعاون مبا 

ي�شب ب�شحة اأهايل املنطقة و�شالمتهم . 

امل�شجلني  ال�شم  لالأ�شخا�س  تثقيفية  فعالية  ال�شحي  الكويت  مركز  اأقام 

باملركز، مبنا�شبة اليوم العاملي للمعاقني. وح�شر الفعالية نائب رئي�س جمعية 

الغريفي  وتوجه  اجلمعية  اأع�شاء  من  وعدد  الغريفي  ح�شن  البحرينية  ال�شم 

بال�شكر اىل رئي�س مركز الكويت ال�شحي الدكتورة رجاء النعيمي وطاقم املركز 

على هذه املبادرة وامل�شاورة مع ال�شم من اجل تذليل ال�شعاب التي تواجه ال�شم 

الدكتورة عواطف  ال�شكر اىل املحا�شرة  الغريفي  املركز. وقدم  اأثناء مراجعتهم 

�شرف على اجلل�شة واملحا�شرة القيمة. وقامت برتجمة الفعالية زينب الأ�شود.

»الكويت ال�شحي« يقيم فعالية 

تثقيفية لل�شم مبنا�شبة يوم املعاق العاملي

جمعية »األواين البحرين« 

حتتفي باالأعياد الوطنية املجيدة

احتفلت جمعية »األواين البحرين« 

بالعيد الوطني املجيد ململكة البحرين 

وذكرى تويل ح�شرة �شاحب اجلاللة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  امللك حمد 

املفدى مقاليد احلكم، وذلك من  البالد 

خالل جولة نظمتها اجلمعية على عدد 

من املعامل الوطنية يف البحرين.

من  جانب  تخ�شي�س  جرى  كما 

املراأة  بيوم  لالحتفاء  الفعالية  هذه 

العام حتت  هذا  اأقيم  الذي  البحرينية 

التنمية  يف  البحرينية  »املراأة  عنوان 

وطن  يف  ارتقاء  م�شرية  الوطنية.. 

خالل  الأع�شاء  اأكد  حيث  معطاء«، 

البارزة  الإ�شهامات  على  اجلولة 

للمراأة البحرينية يف م�شرية الزدهار 

الوطني.

رئي�س  اجلولة  هذه  يف  و�شارك 

عمار  البحرين«  »األواين  جمعية 

الإدارة  جمل�س  واأع�شاء  عواجي 

واأع�شاء اجلمعية وعدد من املدعوين، 

ا�شتعرا�س  اجلولة  خالل  وجرى 

ملجمل ما قامت به اجلمعية من اأن�شطة 

وفعاليات خالل العام اجلاري، اإ�شافة 

للعام  اجلمعية  خطة  مناق�شة  اإىل 

القادم.

اإن  ال�شدد  هذا  يف  عواجي  وقال 

اإطار  ويف  البحرين«،  »األواين  جمعية 

عملها على دعم ال�شتقالل القت�شادي 

على  �شتحر�س  البحرينية،  للمراأة 

التنفيذية  عملها  ا�شرتاتيجية  ت�شمني 

من  العديد   2021 القادم  للعام 

للم�شروعات  الداعمة  الربامج 

واملبادرات النوعية للمراأة البحرينية، 

توجهات  ا�شتلهام  خالل  من  وذلك 

اإطار  ويف  للمراأة،  الأعلى  املجل�س 

رفع  على  العاملة  الوطنية  اجلهود 

مملكة  يف  القت�شادي  النمو  معدلت 

البحرين.

د. فاطمة عبا�س



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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@IsaAlathem

التميز  ع��ام   2021 ع��ام  ك��ان  كما 

عام   2022 ع��ام  �سيكون  للبحرين.. 

ال�سدارة باإذن اهلل.

وده�ست  ا�سبوع  منذ  اوميكرون  بكوفيد  اأ�سبت 

بالأهتمام من قبل العاملني يف ال�سحة العامة فهاتفي 

قبلهم يف  من  وال�ستف�سارات  الإت�سالت  من  يهداأ  ل 

متابعة حالتي ال�سحية وكاأين موجود يف امل�ست�سفى ولي�س 

باملنزل، �سكرا لأ�سحاب ال�سرتات البي�ساء على الحرتافية يف التعامل.

Sunday 2nd January 2022 - No. 11957 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

اإ�شماعيل بتاأ�شي�ص الهيئة  1865 - قيام اخلدي�ي 

الق�مية للربيد امل�شري.

يف  اليابانية  الق�ات  بيد  ت�شقط  مانيال   -  1942

احلرب العاملية الثانية.

1947 - الزعيم الهندي مهامتا غاندي يبداأ م�شرية 

احلرب  ب�ادر  اأن ظهرت  بعد  الهند  ال�شالم يف  اأجل  من 

الأهلية بني الهندو�ص وامل�شلمني يف �شبه القارة الهندية 

مع اقرتاب ال�شتقالل من الحتالل الربيطاين.

1964 - الفريق اأي�ب خان يت�ىل رئا�شة باك�شتان.

نف�شه  يعلن  ب�هاري  حممدو  اجلــرال   -  1984

رئي�ًشا لنيجرييا.

1986 - افتتاح امل�شرح الق�مي يف م�شر بعد اإعادة 

جتديده.

2007 - بان كي م�ن ي�شتلم مهامه اأميًنا عاًما لالأمم 

املتحدة من �شلفه ك�يف عنان.

2009 - ال�شيخ �شع�د بن را�شد املعال يت�ىل حكم 

اأحمد  بن  را�شد  ال�شيخ  ل�الده  خلًفا  القي�ين  اأم  اإمارة 

املعال.

اليابان قد ت�ضمم لقاًحا �ضد »كورونا« يعطي مناعة مدى احلياة

علماء  جمم�عة  اإن   ،The Japan Times �شحيفة  قالت 

الطبية«، تق�م بت�شميم لقاح �شد  من »»معهد ط�كي� للعل�م 

فريو�ص ك�رونا ميكنه حماية الإن�شان من هذا الفريو�ص ط�ال 

احلياة.

يف  للعقار  ال�شريرية  التجارب  تبداأ  قد  لل�شحيفة،  ووفقا 

الربوفي�ش�ر  يق�دها  التي  املجم�عة،  واعتمدت   .2023 عام 

ميتين�ري ك�هارا، اللقاح امل�شاد للجدري الذي �شممه الطبيب 

الربيطاين اإدوارد جير يف القرن الثامن ع�شر، كاأ�شا�ص لعملها.

وتتلخ�ص فكرة العلماء اليابانيني، يف احل�ش�ل على اللقاح 

املاأ�ش�ب لفريو�ص اجلدري يحت�ي على بروتني �شبايك لفريو�ص 

SARS-CoV-2 الذي ي�شبب الإ�شابة مبر�ص ك�فيد-19.
مناعة  تط�ير  اإىل  النهج  هذا  ي�ؤدي  اأن  ميكن  لهم،  ووفقا 

خل�ية مدى احلياة �شد فريو�ص ك�رونا.

با�شتخدام  الفئران  على  اأجريت  التي  التجارب  واأظهرت 

الطي�ر،  اإنفل�نزا  جني  ي�شفر  الذي  املاأ�ش�ب  اللقاح  فريو�ص 

لأكرث من 20  ا�شتمرت  امل�شادة  الأج�شام  م�شت�يات عالية من 

التي  الفئران  �شهرا. وخالل ذلك بقيت على قيد احلياة، جميع 

مت تطعيمها باللقاح، ومن ثم نقل عدوى اإنفل�نزا الطي�ر اإليها 

بعد مرور 20 �شهرا.

»قمت  لل�شحيفة:  ك�هارا  الربوفي�ش�ر  قال  جانبه  من 

باختبار تقنيات لقاحات خمتلفة مبا يف ذلك لقاحات الفريو�ص 

لفريو�ص  املاأ�ش�ب  اللقاح  اأن  ثبت  لكن   ،  RNAوالـ الغدي 

اجلدري، ه� الأق�ى بينها«.

ووفقا له، الآثار اجلانبية لهذا اللقاح، قليلة وه� ل يحتاج 

�شركة  باأن  الأنباء،  وتفيد  خا�شة.  وتخزين  نقل  و�شائل  اإىل 

املرحلتني  تنفيذ  تعتزم   ،Nobelpharma اليابانية  الأدوية 

يف  ك�هارا،  للقاح  ال�شريرية  التجارب  من  والثانية  الأوىل 

الن�شف الأول من عام 2023.

»ع�ضيقة« الأمري ت�ضارلز ال�ضابقة 

تثبت اأقدامها بو�ضام امللكة اإليزابيث

منحت امللكة اإليزابيث الثانية، اجلمعة، كاميال، زوجة 

وع�شيقته  ت�شارلز،  الأمري  الربيطاين،  العر�ص  وريث 

 ،)Dame( الرباط« من رتبة »�شيدة«  ال�شابقة، »و�شام 

املتحدة، مكّر�شة  اململكة  الفرو�شية يف  األقاب  اأعلى  وه� 

ال�شخ�شية  لهذه  امللكي  النظام  املتعاظم يف  الدور  بذلك 

التي مل تكن حمب�بة �شابًقا.

امللكة  »جاللة  اأن  بيان  باكنغهام يف  ق�شر  واأو�شح 

ك�رن�ال  دوقة  امللكي  ال�شم�  �شاحبة  مبنحها  �شعيدة 

و�شام الرباط الرفيع جًدا برتبة �شيدة ملكية«.

دون  من  �شخ�شي  بقرار  ال��شام  هذا  امللكة  ومتنح 

ا�شت�شارة رئي�ص ال�زراء. واأ�شبحت كاميال بذلك بالرتبة 

نف�شها مع اأبناء امللكة.

العام  الرباط  و�شام  الثالث  اإدوارد  امللك  وا�شتحدث 

1348 خالل حرب املئة عام.

وي�شّكل هذا اللقب حمطة بالغة الأهمية لكاميال )74 

عاًما( التي متكنت من اأن تثبت نف�شها ك�شخ�شية رئي�شية 

حمب�بة  غري  بقيت  بعدما  الربيطاين،  امللكي  النظام  يف 

اأنها كانت ع�شيقة الأمري ت�شارلز  اإىل  زمًنا ط�يالً، نظًرا 

خالل زواجه من الليدي ديانا ال�ا�شعة ال�شعبية.

اأكرب و�شعبية  لدوقة ك�رن�ال ح�ش�ر علني  وبات 

بداأت  اأن  منذ  املتعددة  واأن�شطتها  اأعمالها  بفعل  اأو�شع 

بهدف  تدريًجا  الن�شحاب  عاًما(   95( اإليزابيث  امللكة 

حماية نف�شها �شحًيا.

اأكمل باحث�ن �شيني�ن التجربة ال�شريرية الأوىل من ن�عها يف 

اأحادي  ال�شني على الإن�شان، با�شتخدام روب�ت جراحي باملنظار 

جلامعة  التابع  بكني  يف  ال�شداقة  مل�شت�شفى  وفقاً  وذلك  الذراع، 

العا�شمة الطبية.

ال�شابقة على احلي�انات،  التجارب  وبناًء على عدد كبري من 

ا�شتخدمت فرق البحث من م�شت�شفى ال�شداقة يف بكني، وامل�شت�شفى 

الأول بجامعة لنت�ش�، روب�تاً جراحياً مت تط�يره حملياً لإجراء 

وكالة  وفق  واحد،  منفذ  من  باملنظار  املرارة  ا�شتئ�شال  عملية 

ب�شكل عام يف  املنفذ  اأحادية  املنظار  رى جراحة  »�شينخ�ا«. وجتجُ

�شق  اإحداث  خالل  من  للمري�ص  البطني  اأو  ال�شدري  التج�يف 

�شغري واحد بط�ل ما بني 2 اإىل 3 �شنتيمرتات على �شطح اجل�شم.

يف  الأ�شتاذ  البحث،  فريق  رئي�ص  تاو،  ت�ش�نغ  ت�شانغ  وقال 

حملياً  املجُط�ر  اجلراحي  الروب�ت  اإن  الطبية،  العا�شمة  جامعة 

الذراع الروب�تية ال�احدة  ي�شتخدم تكن�ل�جيا فريدة تعمل عرب 

التي تتميز باملرونة و�شه�لة الت�شغيل، لفتاً اإىل اأن الرباعة العالية 

للجهاز على �شكل ثعبان، ت�شمح بالتحرك بحرية �شمن نطاق �شبع 

درجات يف م�شاحة حمدودة.

روبــــوت يجـــــري عمليـــــة جراحيـــــة باملنظـــــار

لأول مرة بالتاريخ.. 10 اأ�ضخا�ص 

ا�ضتقبلوا العام اجلديد بالف�ضاء

قالت م�ؤ�ش�شة »رو�ص ك��شم��ص«، اإنه للمرة الأوىل 

يف  اجلديد  العام  واحد،  اآن  يف  اأ�شخا�ص   10 ا�شتقبل 

الف�شاء املحيط بالأر�ص.

وذكرت امل�ؤ�ش�شة يف بيانها اأن �شبعة منهم على منت 

»تيانغ�نغ«  وثالثة يف حمطة  الدولية،  الف�شاء  حمطة 

ا�شتقبل  واحد،  وقت  »يف  البيان:  واأ�شاف  ال�شينية. 

 ،2022 اجلديد  العام  حل�ل  الأر�ص  اأبناء  من  ع�شرة 

حمطة  يف  �شبعة  الأر�ــص:  من  القريب  املــدار  يف  وهم 

الف�شاء الدولية وثالثة على املحطة الف�شائية ال�شينية. 

عيد  خالل  الف�شاء  يف  للب�شر  عدد  اأكرب  هذا  وتاريخيا 

 83 اأن  ك��شم��ص«،  »رو�ص  ولحظت  ال�شنة«.  راأ�ص 

ا ا�شتقبل�ا العام اجلديد على منت حمطة الف�شاء  �شخ�شً

الدولية خالل الـ21 عاًما من وج�دها.

اأح������ي������ت 

اللبنانية  النجمة 

عجرم  نان�سي 

يف  غنائيًا  حفالً 

ليلة راأ�س ال�سنة 

اأقيمت  وال��ت��ي 

ال�سخنة  بالعني 

وب���ح�������س���ور 

ك��ام��ل ال��ع��دد، 

نان�سي  وخطفت 

الأنظار بهتافات 

الإعجاب مبجرد 

على  �سعودها 

امل�سرح  خ�سبة 

فرقتها  ب��ج��وار 

امل��و���س��ي��ق��ي��ة، 

ومرتدية ف�ستان 

اأ���س��ود  ن�سفه 

اأبي�س  والآخ���ر 

لأغنية  وم��رددة 

هنا  تيجي  »م��ا 

واأنا اأحبك«.

ال�ضّحة: ت�ضجيل 615 اإ�ضابة 

جديدة بكورونا وتعايف 156 حالة

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

اأظهرت   ،2022 يناير   1 اأم�ص   ،21648 عددها 

حالة   167 منها  جديدة  قائمة  حالة   615 ت�شجيل 

قائمة،  ملخالطني حلالت  حالة  وافدة، و343  لعمالة 

 156 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالت  و105 

حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية 

حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ   .277501 اإىل 

يتطلب  حالت  اأي  ت�جد  ول  واحدة،  حالة  العناية 

 3781 اأن  حني  يف  العالج،  تلقي  ال�شحي  و�شعها 

للحالت  الإجمايل  العدد  من  م�شتقر  و�شعها  حالة 

القائمة الذي بلغ 3782 حالة.
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تتويج داداهلل بلقب المسابقة الكبرى“القصة” يحتفل بشموعه الستاإلمارات: السفر للمطعمين فقطأسوأ عام لليرة التركيةألعاب بلون المثليين
تلقت “البالد” شكوى من إحدى  «

المواطنات تطالب المعنيين بوزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة بضرورة 
تعزيز الرقابة والتفتيش على بعض 

المحالت التي تبيع منتجات -خصوصا 
لألطفال- مكتسية بلون قوس قزح 

المعروف كشعار للمثليين.

كان العام 2021 األسوأ لليرة  «
التركية، منذ نحو عقدين مع 

تراجع الليرة، وهي األسوأ أداء 
وبفارق كبير عن كل األسواق 

الناشئة في 2021، وفقدها 44 % 
من قيمتها مقابل الدوالر على 

مدار العام.

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون  «
الدولي بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة، بالتنسيق مع الهيئة 
الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 
والكوارث، عن منع السفر لجميع 

المواطنين غير المطعمين بلقاح 
كوفيد19-، من 10 يناير الجاري.

أقام ملتقى القصة البحرين  «
احتفالية تكريمية بمرور 6 أعوام 

على نهوضه وعطائه الثقافي 
المتنوع الذي قدم من خاللها 

العديد من األمسيات الثقافية 
القصصية والمختبرية في 

األعوام المنصرمة.

ُتوج الفارس حسين دادالله من فريق  «
وزارة الداخلية بلقب المسابقة الكبرى 

ببطولة االتحاد الملكي للفروسية 
وسباقات القدرة لقفز الحواجز التي 

أقيمت بميدان االتحاد الرياضي 
العسكري بمشاركة واسعة من الفرسان 

من مختلف االسطبالت المحلية.
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تســـلم عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، رســـالة خطية 
مـــن أخيـــه أميـــر دولـــة الكويـــت الشـــقيقة 
األحمـــد  نـــواف  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب 
الجابـــر الصبـــاح تتعلق بالعالقـــات األخوية 
التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، 
باإلضافة الى آخر التطورات والمستجدات 

على الساحتين اإلقليمية والعربية.
وســـلم الرســـالة إلـــى جاللـــة الملـــك، وزيـــر 
الخارجيـــة ووزيـــر الدولة لشـــؤون مجلس 
الوزراء بدولة الكويت الشـــيخ أحمد ناصر 
المحمـــد الصبـــاح لـــدى اســـتقبال جاللته له 

أمس في قصر الصافرية.
كمـــا نقل إلى جاللته تحيـــات وتقدير أخيه 
صاحب الســـمو أمير دولة الكويت الشقيقة 
وولي العهد صاحب الســـمو الشـــيخ مشعل 
األحمـــد الجابـــر الصباح وتمنيات ســـموهما 
التقـــدم  دوام  وشـــعبها  البحريـــن  لمملكـــة 

والرقي.

جاللة الملك يتسلم رسالة من أمير الكويت
ترتبط بالعالقات التاريخية بين البلدين والتطورات اإلقليمية

جاللة الملك يتسلم الرسالة من وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت

المنامة - بنا

أكـــد رئيس شـــعبة العمليـــات بإدارة 
العمليات برئاســـة األمن العام الرائد 
محمـــد العوضـــي “إننا نمـــر بمرحلة 
مضاعفـــة  الجميـــع  مـــن  تتطلـــب 
االلتزام والحذر وعدم التراخي في 
االحترازيـــة”،  اإلجـــراءات  تطبيـــق 
الفتـــا إلـــى أن التوصيـــات الصادرة 
مـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي تعـــد 
مهمة ويجـــب االلتزام بهـــا للحفاظ 
علـــى صحـــة وســـالمة جميـــع أفراد 

المجتمع.
وأشار لدى اســـتضافته في برنامج 
تعـــده  الـــذي  اإلذاعـــي  “األمـــن” 
لإلعـــالم  العامـــة  اإلدارة  وتقدمـــه 
مـــع  بالتعـــاون  األمنيـــة  والثقافـــة 
إدارة  أن  إلـــى  البحريـــن،  إذاعـــة 
العمليـــات متمثلة بغرفـــة العمليات 
الرئيسة شكلت فريق عمل متكامل 
منـــذ بدايـــة جائحـــة كورونـــا لدعم 
العامليـــن  مـــن  المبذولـــة  الجهـــود 
الســـاخن  الخـــط  علـــى  والقائميـــن 

حـــاالت  بالغـــات  الســـتقبال   )444(
اإلصابة أو االشـــتباه وتمريرها إلى 
بهـــدف توحيـــد  المعنيـــة،  الجهـــات 
الجهـــود بين الفرق األمنية والطبية 
ومساندة الوحدات المتنقلة لوزارة 
تطبيـــق  تدشـــين  ومنـــذ  الصحـــة، 
مجتمع واعي الذي تم ربطه بغرفة 
العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية 
فـــإن الغرفـــة تقوم بدورهـــا بمتابعة 
األشـــخاص المحجورين للتأكد من 
مدى التزامهم وتحديد األشـــخاص 
اتخـــاذ  لنـــا  ليتســـنى  المخالفيـــن 

اإلجراءات القانونية حيالهم.
إن  العوضـــي  الرائـــد  وأوضـــح 
مخالفات عدم ارتـــداء الكمام التي 
مديريـــات  مختلـــف  مـــن  رصـــدت 
منـــذ  األمنيـــة  واإلدارات  الشـــرطة 
األصفـــر  المســـتوى  إلـــى  االنتقـــال 
بلغـــت مـــا يقـــارب 3322 مخالفـــة، 
باإلضافـــة إلـــى القيام بــــــ 65 إجراء 

لتحقيق التباعد االجتماعي.

3322 مخالفة كمام منذ االنتقال إلى “األصفر”
المنامة - وزارة الداخلية

)02(
)09(

للحاالت القائمة من البالغين 18 عاًما فما فوق

إجازة استخدام “باكسلوفيد” المضاد لـ “كورونا”
المنامة - بنا

وافقـــت الهيئة الوطنية لتنظيـــم المهن والخدمات 
الصحية في مملكة البحرين أمس على االستخدام 
لفيـــروس  المضـــاد  “باكســـلوفيد”  لـــدواء  الطـــارئ 
كورونا )كوفيد19-(، للحـــاالت القائمة من البالغين 
مـــن العمـــر 18 عاًمـــا فما فـــوق، الذيـــن يعانون من 
أعـــراض خفيفة إلى متوســـطة، والحـــاالت القائمة 
المعرضـــة الزديـــاد األعـــراض التـــي قد تـــؤدي إلى 

الوفاة.

ويأتي القـــرار بناء على مراجعـــة وتقييم البيانات 
المقدمة من قبل الشركة المصنعة “فايزر”، الذي تم 
تنفيذه من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدالنية 

في الهيئة.
وذكـــرت الهيئـــة أنه بناًء علـــى الموافقـــة الصادرة، 
بـــدأت وزارة الصحـــة بإجـــراءات االســـتيراد وفق 
المعاييـــر والمتطلبات الخاصة بذلك، ومن المتوقع 

)09(وصول الدواء في شهر يناير الجاري.

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة تلقت 7 بالغات 
مـــن إدارة الصحـــة العامة بوزارة الصحة مفادها بناء على الحمالت التفتيشـــية 
خـــالل ليلـــة رأس الســـنة الميالديـــة للتأكـــد من مـــدى التـــزام المحـــال التجارية 
لالشـــتراطات واإلجـــراءات الصحيـــة التي يتعين إتباعها في المســـتوى األصفر 

آللية عمل اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا.
وباشرت النيابة إجراءاتها فور ورود البالغات وأسندت االتهام إلى المسؤولين 
المخالفيـــن فضـــالً عن تقديـــم المطاعم كأشـــخاص اعتباريين واحالـــت القضايا 
فـــي محاكمة عاجلـــة للمحكمة الصغـــرى الجنائية، وأصـــدرت المحكمة الصغرى 
الجنائية امس أحكامًا ضد المخالفين بالغرامة التي تتراوح بين ألف إلى ألفين 

دينار وبلغ مجموعهما 21 ألف دينار.

تغريم مخالفين برأس السنة 21 ألف دينار

)09(

16 15 1914

بالغات من مواطنين وأعمال الشفط مستمرة حسب األولويات... “البلديات”: 

وضع األمطار تحت السيطرة والشوارع سالكة
المنامة - وزارة االشغال وشؤون البلديات

باشـــرت فرق طـــوارئ االمطار فـــي وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمراني اعمال شـــفط ميـــاه األمطار التي 
هطلت على البحرين منذ لحظة تساقطها.
واوضحـــت الـــوزارة فـــي بيـــان لهـــا أمـــس 
أن فـــرق طـــوارئ االمطـــار الموزعـــة علـــى 
الخطـــة  حســـب  األربـــع  المحافظـــات 
الموضوعـــة لـــم تتوقـــف حتـــى اآلن فـــي 
العمـــل  خطـــة  وتنفيـــذ  مهامهـــا  مباشـــرة 
وأنهـــا مســـتمرة فـــي تلقـــي البالغـــات من 

المواطنين ومباشرة العمل فيها.
فـــي  األشـــغال  وكيـــل  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الـــوزارة أحمد الخياط إن الـــوزارة “وفرت 
الصهاريـــج الالزمـــة لشـــفط ميـــاه األمطار 
لشـــفط  ومضخـــات  المتضـــررة  للمناطـــق 
الميـــاه المتجمعـــة باألخـــص في الشـــوارع 
الرئيســـة والشـــوارع المحيطـــة بالمدارس 
والمستشـــفيات والمســـاجد والمؤسســـات 

وفي داخل المـــدن واألحياء والقرى”. إلى 
ذلـــك، قال وكيل شـــوون البلديات الشـــيخ 
محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة إن البلديـــات 
األربع باشـــرت أعمال شـــفط ميـــاه األمطار 
منذ اللحظات األولى لتساقط األمطار وإن 
فرق الطوارئ فـــي كل بلدية وضعت خطا 

ساخنا لتلقي البالغات من قبل المواطنين. 
وأردف الشـــيخ محمـــد “الحمد لله ال يوجد 
لدينا حتى اآلن وضع خارج عن السيطرة، 
فكل الشـــوارع سالكة في األحياء والقرى، 
وفـــرق الطوارئ في البلديـــات األربع تعمل 

على مدار الساعة”.

البلديات األربع باشرت أعمال شفط مياه األمطار منذ اللحظات األولى

المنامة - النيابة العامة

صرحت رئيسة نيابة األسرة والطفل بأن النيابة العامة تلقت أمس بالغًا من مركز شرطة 
جنـــوب العاصمـــة برصـــد مقطـــع فيديو متـــداول بمواقـــع التواصل االجتماعي لســـيدتين 
يمارســـان التســـول وبناء على ذلك ُضبطتا وتبين اســـتغاللهما طفلة هي حفيدة إحداهن 
فـــي ممارســـة التســـول والتردد علـــى المنازل لطلب العطايـــا من قاطنيها بزعـــم حاجتهما 
والطفلـــة للمســـاعدة المادية.وأمـــرت النيابـــة بحبـــس المتهمتيـــن احتياطيـــًا علـــى ذمـــة 
التحقيـــق، والتحفـــظ على الطفلة فـــي إحدى دور الرعاية مع تكليـــف مركز حماية الطفل 

دراسة حالتها االجتماعية والنفسية وإعداد تقرير عاجل.

حبس المتسولتين وإيواء الطفلة المستغلة
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طبيبة تفلت من السجن بعد 
اتهامهما التسبب بوفاة جنين

ألغـــت المحكمـــة الكبرى الجنائية الثالثـــة حكم المحكمة 
الصغرى الجنائية الخامســـة بحبس طبيبة 6 أشهر على 
سند من القول إنها تسببت بخطئها في المساس بسالمة 
المجنـــي عليهـــا نتيجة إخاللها بما تفرضـــه عليها أصول 

مهنتهـــا والـــذي أدى ذلك إلى وفـــاة جنينها. 
ولكـــن محمد الدليمي وكيـــل الطبيبة طعن 
فـــي الحكم أمام المحكمـــة الكبرى الجنائية 

الثالثـــة، وطالـــب بإلغـــاء الحكم المســـتأنف، 
والقضـــاء مجـــددا ببـــراءة موكلته مـــن التهمة 

المسندة إليها.

بدور المالكي

حملة للتحقق من أسعار الكرك... 
وغلق 8 محالت رفعت األسعار

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

بـــوزارة  التفتيـــش  إدارة  أغلقـــت 
 8 والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
أســـعار  برفـــع  قامـــت  ممـــن  محـــالت 
الســـلع التـــي تقدمها بشـــكل غير مبرر 
استغالال لتعديل نسبة ضريبة القيمة 

المضافة في بداية هذا العام.
ُوزع  عاجلـــة  تنفيـــذ حملـــة  وتـــم 
فيهـــا مأمـــورو الضبـــط القضائـــي 
فـــي محافظـــات المملكـــة للتحقق 
من أســـعار شـــاي الكرك الـــذي ُرفع 
ســـعره دون مبـــرر، وتعتبر الزيادة 
غيـــر مبـــررة واســـتغالال للظروف 
االستثنائية ويعاقب عليها قانون 

حماية المستهلك.
كما قامـــت الوزارة الصناعة والتجارة 
الجهـــاز  مـــع  بالتعـــاون  والســـياحة 

بتفتيـــش161  لإليـــرادات  الوطنـــي 
محـــاًل ومنشـــأة تجارية فـــي عدد من 
المناطق التجاريـــة الحيوية لالطالع 
علـــى آليـــة التطبيـــق الســـليم للقيمـــة 
المضافة بنســـبتها األساســـية المعدلة 

في جميع المنشآت التجارية.
التفتيشـــية  الحمـــالت  فـــي  وتـــم 
رصـــد 73 مخالفـــة تســـتوجب فـــرض 
الغرامـــات اإلداريـــة كمـــا تـــم غلق 12 

محاًل تحفظيًا.



“الصحة”: إغالق 9 مطاعم ومخالفة 41
لعدم االلتزام بإجراءات المستوى األصفر

في إطار تكثيف الحمالت التفتيشية، 
ــالق 9  أعــلــنــت وزارة الــصــحــة عــن إغـ
فـــي محافظة  إداريــــــًا  غــلــًقــا  مــطــاعــم 
يـــوم أمـــس األول،  الــعــاصــمــة مــســاء 
االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلجـ لمخالفتهما 
للتصدي  عنها  المعلن  واالشــتــراطــات 
ــا )كــــوفــــيــــد19-(،  ــ ــورونـ ــ لـــفـــيـــروس كـ
الـــمـــدرجـــة تــحــت الــمــســتــوى األصــفــر 
لمستوى  الضوئية  آلية اإلشــارة  ضمن 
اتخاذ  وتــم  كــورونــا،  فــيــروس  انتشار 
اإلجراءات الالزمة وإحالتهم للجهات 

القانونية.
جاء ذلك في الزيارات التفتيشية التي 

وزارة  مــع  والتنسيق  بالتعاون  تمت 
والتجارة  الصناعة  ووزارة  الداخلية، 
للسياحة  البحرين  وهيئة  والسياحة، 
والمعارض، في إطار تكثيف الزيارات 
التأكد  إلــى  تهدف  والتي  التفتيشية 
مــن الـــتـــزام الــمــنــشــآت بــاالشــتــراطــات 
المدرجة ضمن  الصحية واإلجــراءات 
اإلشــارة  آلية  وفــق  األصــفــر  المستوى 
فــيــروس  انــتــشــار  لمستوى  الــضــوئــيــة 

كورونا.
برصد  المعنية  الجهات  مفتشو  وقــام 
الــزيــارات  المخالفات خــالل  مــن  عــدد 
 261 زيـــارة  تمت  حيث  التفتيشية، 

مــنــشــأة مـــن الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي، 
وتم  والفنادق،  السياحية،  والمرافق 
41 منشأة منها لعدم االلتزام  مخالفة 
بــاإلجــراءات االحــتــرازيــة، وتــم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة تجاههم.

الحكومية  الــجــهــات  دعـــت  ذلـــك  إلـــى 
المختصة الجميع إلى مواصلة االلتزام 
والتحلي بالمسؤولية العالية، واإلبالغ 
الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات 
هـــذه  أن  مـــوضـــحـــة  ــا،  ــ ــدهـ ــ ــتـــم رصـ يـ
الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة 
الــفــيــروس  انــتــشــار  الــعــامــة للحد مــن 

وضمان صحة وسالمة الجميع.
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المنامة - بنا

وافــــقــــت الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
ــمــهــن والــخــدمــات  لــتــنــظــيــم ال
البحرين  مملكة  في  الصحية 
أمس على االستخدام الطارئ 
المضاد  “باكسلوفيد”  لـــدواء 
)كوفيد19-(،  لفيروس كورونا 
البالغين  من  القائمة  للحاالت 
فوق،  فما  عاًما   18 العمر  من 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن أعـــراض 
ــة،  ــطـ ــوسـ ــتـ ــة إلـــــــى مـ ــفـ ــيـ ــفـ خـ
المعرضة  القائمة  والــحــاالت 
ــتــي قد  ــراض ال ــ ــاد األعــ ــ ــ الزدي

تؤدي إلى الوفاة.
ويأتي القرار بناء على مراجعة 
من  المقدمة  البيانات  وتقييم 
قبل الشركة المصنعة “فايزر”، 
الذي تم تنفيذه من قبل قسم 
الصيدالنية  المنتجات  تنظيم 

في الهيئة.

على  بناًء  أنــه  الهيئة  وذكــرت 
ــدأت  الــمــوافــقــة الــــصــــادرة، بـ
ــراءات  ــإجــ ــ ب الــصــحــة  وزارة 
ــق الــمــعــايــيــر  ــ ــيــــراد وفـ ــتــ االســ
بذلك،  الخاصة  والمتطلبات 
الــدواء  ومــن المتوقع وصــول 

في شهر يناير الجاري.
“باكسلوفيد”  دواء  أن  يذكر   
طريق  عــن  يــؤخــذ  دواء  أول 
القائمة  الــحــاالت  لــعــالج  الــفــم 
من  مصنوع  وهــو  للفيروس، 
مزيج من نوعين من األدوية 
ــفــيــروســات هما  ــل ل الـــمـــضـــادة 
Ritona- و   PF-07321332(
لمنع  تصميمها  تم  والتي   )vir
التكاثر  مــن  كــورونــا  فــيــروس 
في الجسم، وبالتالي مساعدة 
التغلب  على  القائمة  الحاالت 

على العدوى.

إجازة استخدام “باكسلوفيد” المضاد لـ “كورونا”

3322 مخالفة كمام منذ االنتقال إلى “األصفر”
تنفيذ 65 إجراء لتحقيق التباعد االجتماعي... “الداخلية”:

أكد رئيس شعبة العمليات بإدارة العمليات 
العوضي  محمد  الرائد  العام  األمن  برئاسة 
تــتــطــلــب مـــن الجميع  بــمــرحــلــة  نــمــر  “إنـــنـــا 
التراخي  وعــدم  والحذر  االلتزام  مضاعفة 
الفتا  االحترازية”،  اإلجــراءات  تطبيق  في 
الفريق  الـــصـــادرة مــن  الــتــوصــيــات  إلـــى أن 
االلتزام  ويجب  مهمة  تعد  الطبي  الوطني 
بها للحفاظ على صحة وسالمة جميع أفراد 

المجتمع.
“األمن”  برنامج  لدى استضافته في  وأشار 
العامة  اإلدارة  الذي تعده وتقدمه  اإلذاعي 
ــإعــالم والــثــقــافــة األمــنــيــة بــالــتــعــاون مع  ل
العمليات  إدارة  أن  ــى  إل الــبــحــريــن،  إذاعـــة 
شكلت  الرئيسة  العمليات  بغرفة  متمثلة 
ــدايــة جائحة  فــريــق عــمــل مــتــكــامــل مــنــذ ب
كــورونــا لــدعــم الــجــهــود الــمــبــذولــة مــن قبل 

الساخن  الــخــط  على  والقائمين  العاملين 
اإلصابة  حــاالت  بــالغــات  الستقبال   )444(
أو االشتباه وتمريرها إلى الجهات المعنية، 
األمنية  الفرق  بين  الجهود  توحيد  بهدف 
والطبية ومساندة الوحدات المتنقلة لوزارة 
الصحة، ومنذ تدشين تطبيق مجتمع واعي 
الرئيسية  العمليات  بغرفة  ربطه  تم  الــذي 
بدورها  تقوم  الغرفة  فإن  الداخلية  بــوزارة 
للتأكد  الــمــحــجــوريــن  األشــخــاص  بمتابعة 
مــن مـــدى الــتــزامــهــم وتــحــديــد األشــخــاص 
اإلجـــراءات  اتخاذ  لنا  ليتسنى  المخالفين 

القانونية حيالهم.
العوضي إن مخالفات عدم  الرائد  وأوضح 
مــن مختلف  الــتــي رصـــدت  الكمام  ارتـــداء 
منذ  األمنية  واإلدارات  الشرطة  مديريات 
ما  بلغت  األصــفــر  المستوى  ــى  إل االنــتــقــال 
يقارب 3322 مخالفة، باإلضافة إلى القيام 

بـــ 65 إجراء لتحقيق التباعد االجتماعي.

الــدور الذي تقوم به دوريات  كما أشار إلى 
ــم الــجــهــود الــوطــنــيــة عبر  الــنــجــدة فــي دعـ
الــقــيــام بــالــعــديــد مــن الــمــهــمــات مــنــذ بــدايــة 
األمني  الــدور  في  تتمثل  والتي  الجائحة، 
المتنقلة  الوحدات  مرافقة  لدى  والتنظيمي 
المتنقلة  والوحدات  العشوائية  للفحوصات 
لفيروس  الــمــضــاد  الــلــقــاح  ــذ  وأخـ للتطعيم 
من  يتم  التي  الحافالت  ومرافقة  كــورونــا، 
خاللها نقل األشخاص المصابين أو المشتبه 
أماكن  إلــى  كــورونــا  بفيروس  إصابتهم  في 
المحاجر  إلــى  أو  المستشفيات  أو  الفحص 

ــعــزل، بــاإلضــافــة إلــى الــتــأكــد من  وأمــاكــن ال
ــقــرارات  تنفيذ اإلجــــراءات االحــتــرازيــة وال
للحد  الطبي  الوطني  الفريق  من  الــصــادرة 
من انتشار فيروس كورونا كفض التجمعات 
وتحرير مخالفات عدم لبس الكمام، وتوعية 
توجيههم  خالل  من  والمقيمين  المواطنين 
التباع اإلرشـــادات والــقــرارات الــصــادرة من 

الفريق الوطني الطبي.
الفعاليات  “جميع  أن  العوضي  الرائد  وأكــد 
يــتــم عمل  الــمــمــلــكــة  عــلــى أرض  الــمــقــامــة 
ــهــا، ونــحــن  ــة ل الــتــرتــيــبــات األمــنــيــة الـــالزمـ
بالتنسيق  نقوم  العمليات  إدارة  بدورنا في 
من  لــلــتــأكــد  األمــنــيــة  اإلدارات  جــمــيــع  مـــع 
تطبيق الحاضرين لهذه الفعاليات للقرارات 
عن  األصفر،  بالمستوى  المتعلقة  الوقائية 
طريق تكثيف الدوريات األمنية المتحركة 
والــراجــلــة فــي مــواقــع واتــخــاذ اإلجـــراءات 

القانونية الالزمة حيال المخالفين”.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

في إطار أعمال الرصد والمتابعة 
لما يتم بثه عبر مواقع التواصل 
اإلجــراءات  واتخاذ  االجتماعي 
الــقــانــونــيــة، حــيــال الــمــخــالــفــات 
المرتكبة، باشرت إدارة مكافحة 
الــجــرائــم االلــكــتــرونــيــة بـــاإلدارة 
واألمن  الفساد  لمكافحة  العامة 
ــــي،  ــتــــرون ــكــ ــ االقــــتــــصــــادي واالل
ــيــة تــجــاه  ــون ــان ــق ــا ال ــهــ ــ إجــــراءات
مواطنين،  من  قدمت  بالغات، 
ــع مـــصـــور  ــقـــطـ اثــــــر تـــــــــداول مـ
البحرين،  مملكة  خــارج  المـــرأة 
بهم  والتشهير  اإلســـاءة  تضمن 
وبــشــخــصــيــات فــــي الــمــجــتــمــع 
باإلضافة إلى ذكر أرقام سيارات 
ــيــــن، مــدعــيــة  ــ ــن تـــخـــص مــــواطــ
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي مــراقــبــتــهــا، 
وتبين أن ما تناولته في المقطع 

المصور، غير صحيح.
مــكــافــحــة  إدارة  ــت  ــ ــحـ ــ وأوضـ
الجرائم االلكترونية، أنها باشرت 
المقررة  القانونية  اإلجــــراءات 
حــيــال الــمــخــالــفــات الــقــانــونــيــة 
والتي  المذكورة،  ارتكبتها  التي 
بالحبس،  عقوبة  تقضي  كانت 
وتم اإلفراج عنها بموجب عفو 
ــكــي، مــوضــحــة أنـــهـــا قــامــت  مــل
بها  تقدم  التي  البالغات  بإحالة 
السيارات  أصحاب  المواطنون، 
المقطع  فــي  أرقامها  الــمــذكــورة 

المصور، إلى النيابة العامة.
صــاحــبــه  أن  إلــــــى  وأشـــــــــــارت 
ــامــــت بــالــتــشــهــيــر  ــع، قــ ــطـ ــقـ ــمـ الـ
دالئـــل  إســـنـــاد  بــأشــخــاص دون 
على صحة ذلك، حيث سبق أن 
قامت بمزاوله مهنه الطب دون 

واالحتيال  وبالنصب  ترخيص 
ادعــت عالجهم  أشــخــاص  على 
مالية  مبالغ  وأخــذ  اإلدمـــان  من 
بالتشهير  سابقا  وقامت  منهم، 
ــوزارات  ال إحــدى  بموظفين في 
باستدعائهم  المحكمة  قيام  أثر 
للشهادة في احدى القضايا، بل 
ــمــرات  ــدى ال وصـــرحـــت فـــي احــ
ــســات مــحــاكــمــتــهــا،  ــاء جــل ــ ــن ــ وأث
في  صحيحة  غــيــر  بــمــعــلــومــات 
أمام  المنظورة  القضايا  احــدى 
مـــحـــاولـــة منها  ــي  فـ الــمــحــكــمــة 
البحريني  القضاء  على  للتأثير 

النزيه.
الجرائم  مكافحة  إدارة  وتهيب 
االلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــالـــمـــواطـــنـــيـــن 
المعلومات  استقاء  والمقيمين، 

من مصادرها الرسمية.

إجراءات تجاه بالغات من مواطنين لإلساءة والتشهير بهم وبشخصيات في المجتمع

“الداخلية”: ما تناولته امرأة بالخارج في مقطع مصور غير صحيح
المنامة - النيابة العامة

األســرة  نيابة  رئيسة  صــرحــت 
والطفل بأن النيابة العامة تلقت 
امـــس بــالغــًا مــن مــركــز شرطة 
مقطع  برصد  العاصمة  جنوب 
فيديو متداول بمواقع التواصل 
يمارسان  لسيدتين  االجتماعي 
الــتــســول وبــنــاء عــلــى ذلـــك تم 
استغاللهما  وتــبــيــن  ضــبــطــهــمــا 
طــفــلــة هـــي حــفــيــدة إحـــداهـــن 
والــتــردد  التسول  ممارسة  فــي 
ــازل لــطــلــب الــعــطــايــا  ــمــن عــلــى ال
حاجتهما  بــزعــم  قاطنيها  مــن 
والــطــفــلــة لــلــمــســاعــدة الــمــاديــة، 
وكشفت التحريات التي أجريت 
حول المتهمتين عن اعتيادهما 
الطفلة  واصطحابهما  التسول 
ــي ذلـــك  ــ ــداء بـــهـــا فـ ــجــ ــتــ ــــالســ ل

النشاط.

فور  التحقيق  النيابة  وباشرت 
ــبــــالغ، فــاســتــجــوبــت  ــ تــلــقــيــهــا ال
المتهمتين فيما نسب إليهما من 
ممارستهما التسول وتعريضهما 
الخطر  حـــاالت  الحـــدى  الطفلة 
قــانــون  فــي  عليها  الــمــنــصــوص 
ــعــدالــة االصــالحــيــة لــالطــفــال  ال
المعاملة،  ســوء  من  وحمايتهم 
الــتــســول  بممارستهما  فــأقــرتــا 
ذلك  فــي  الطفلة  واستغاللهما 
استمعت  كما  المؤثم،  النشاط 
ــن ثم  ــوال الــطــفــلــة، ومـ ــ ــى أقـ إلـ
أمرت النيابة بحبس المتهمتين 
التحقيق.  ذمــة  على  احتياطيًا 
وبــالــتــحــفــظ عــلــى الــطــفــلــة في 
تكليف  مع  الرعاية  دور  إحــدى 
ــة  مــركــز حــمــايــة الــطــفــل دراســ
والنفسية  االجتماعية  حالتها 

هذا  فــي  عاجل  تقرير  وإعـــداد 
الشأن.

فــيــمــا أكـــــدت رئــيــســة الــنــيــابــة 
حــــرص الــنــيــابــة الـــعـــامـــة على 
إعــمــال أحــكــام قــانــون الــعــدالــة 
ــا بــكــل  ــاذهــ ــ ــف ــ اإلصـــالحـــيـــة وإن
في  لمقاصده  تحقيقًا  فاعلية 
رعاية الطفل وحمايته من صور 
للخطر  التعريض  أو  االستغالل 
رصد  وتــم  المعاملة  إســـاءة  أو 
ببرنامج  لشمولها  الطفلة  حالة 
ــادرة  ــبـ ــاص تــحــت مــظــلــة “مـ خــ
النيابة  اطلقتها  الــتــي  رعــايــة” 
الـــعـــامـــة؛ لــمــراعــاتــهــا الــمــصــالــح 
لها  جعل  التي  للطفل  الفضلى 
القانون األولوية في اإلجراءات 
أو القرارات المتخذة في شأنه.

تحريات “النيابة” في مقطع الفيديو المتداول تكشف أن الصغيرة حفيدة إحداهن

حبس المتسولتين وإيواء الطفلة المستغلة دارا للرعاية

المنامة - النيابة العامة

الــوزارات  نيابة  رئيس  صــرح 
النيابة  بــأن  العامة  والجهات 
بــالغــات من   7 تلقت  الــعــامــة 
بــوزارة  العامة  الصحة  إدارة 
الــصــحــة مــفــادهــا بــنــاء على 
خــالل  التفتيشية  الــحــمــالت 
الميالدية  الــســنــة  رأس  ليلة 
للتأكد من مدى التزام المحال 
ــة لـــالشـــتـــراطـــات  ــ ــاري ــجــ ــتــ ــ ال
التي  الصحية  واإلجـــــراءات 
المستوى  في  إتباعها  يتعين 
األصــفــر آللــيــة عــمــل اإلشـــارة 
الــضــوئــيــة لــمــســتــوى انــتــشــار 
فايروس كورونا، إذ تم ضبط 
عـــدد مــن الــمــحــال الــتــجــاريــة 
المخالفة وتنوعت المخالفات 

ــل  ــد مــــــن قــب ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ بـــــعـــــدم الـ
استكمال  ــول  حـ الــمــوظــفــيــن 
المطلوبة،  التطعيمات  الزبائن 
حاملين  غير  زبــائــن  ودخـــول 
الدرع األخضر، إذ إن بعضهم 
التطعيمات  مكتملين  غــيــر 
وزارة  اشـــتـــراطـــات  حــســب 
بالمتطعمين  الخاصة  الصحة 
ــدم وجـــود  والــمــتــعــافــيــن، وعــ
الزبائن،  بين  اجتماعي  تباعد 
الزبائن  التزام  لعدم  باإلضافة 
بارتداء كمام الوجه الوقائي، 
المخالفات  تحرير  تــم  حيث 
ــوري الــضــبــط  ــأمــ مـــن قــبــل مــ
وغلق  المختصين  القضائي 
المخالفه  الــتــجــاريــة  الــمــحــال 

إداريًا.
وبــــاشــــرت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
إجراءاتها فور ورود البالغات 
وأســـــــنـــــــدت االتـــــــهـــــــام إلــــى 
فضالً  المخالفين  المسؤولين 
عن تقديم المطاعم كأشخاص 
القضايا  واحــالــت  اعتباريين 
للمحكمة  في محاكمة عاجلة 
ــنـــائـــيـــة، وقـــد  الـــصـــغـــرى الـــجـ
الصغرى  المحكمة  ــدرت  أصــ
ضد  أحــكــامــًا  امــس  الجنائية 
ــغــرامــة الــتــي  ــال الــمــخــالــفــيــن ب
ألفين  إلــى  ألــف  تــتــراوح بين 
دينار وبلغ مجموعهما 21 ألف 

دينار.

محالت تجارية سمحت للزبائن الدخول من غير الدرع األخضر

تغريم مخالفين بليلة رأس السنة 21 ألف دينار
المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

يــســتــضــيــف بـــيـــت الـــشـــعـــر بــيــت 
إبـــراهـــيـــم الـــعـــريـــض، الـــشـــاعـــرة 
ــة أســـمـــاء الـــحـــمـــادي،  ــيــ ــ ــارات اإلمــ
فــي أمــســيــة شــعــريــة تـــروي فيها 
ــار  ــي إطــ ــهــا األدبـــــيـــــة، فــ ــت تــجــرب
الموسم الثقافي “أروم من األيام” 
محمد  بن  إبراهيم  الشيخ  لمركز 
ــبــحــوث،  لــلــثــقــافــة وال آل خــلــيــفــة 
الساعة  عند  ا)الثــنــيــن(،  غــد  يــوم 
الشعر،  بيت  فــي  مــســاًء،  الثامنة 
وحـــرصـــًا عــلــى ســالمــة الــحــضــور 
االحترازية،  لــإجــراءات  واتباعًا 
مــن   %  50 حـــضـــور  ســيــقــتــصــر 
للمتطعمين  االستيعابية  الطاقة 
الــحــاصــلــيــن على  ــمــتــعــافــيــن  وال
االلتزام  الــدرع األخضر فقط، مع 

ــد الـــتـــبـــاعـــد  ــواعــ ــقــ ــ ــيـــد ب ــيـ ــقـ ــتـ والـ
االجتماعي، ولبس الكمامات، كما 
سيتم أيضًا بث األمسية عبر رابط 

صفحة المركز على “اليوتيوب”.
الـــشـــاعـــرة  أن  الــــمــــعــــروف  ــن  ــ مـ

اإلماراتية أسماء الحمادي، كاتبة، 
الماجستير  على شهادة  وحاصلة 
العربية وآدابها، عضوة  اللغة  في 
في اتحاد كّتاب وأدباء اإلمارات، 
ورابــطــة أديــبــات اإلمـــارات، صدر 
بعنوان “في  لها ديوانان شعريان 
وجه الرياح” و “يا حائط المحكى” 
بعنوان  قصصيتان  ومجموعتان 
ــاعـــة حـــائـــط مــعــطــلــة”، وكـــان  “سـ
صحيفة  فــي  أسبوعي  عمود  لها 
الرؤية اإلماراتية منذ العام 2013 
قصائد  أيــضــًا  ولها   ،  2018 حتى 
شعرية فصيحة ونبطية منشورة 
ــالت. كما  ــجـ ــمـ ــصــحــف والـ ــي ال فـ
شاركت في العديد من المناسبات 

الشعرية.

اقتصار الحضور على 50 % من الطاقة االستيعابية

الشاعرة الحمادي في ضيافة بيت إبراهيم العريض غدا

أسماء الحمادي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كسبوا الشهرة والخلود عن طريق األلم والفشل
الكثيـــر مـــن عباقـــرة العالـــم كســـبوا الشـــهرة والخلود عـــن طريق 
األلم والفشـــل، منهم ألبرت آينشـــتاين، وإسحق نيوتن، وداروين، 
وتوماس أديســـون، وســـتيفن كينغ، وغيرهم، ال لشـــيء، إال ألنهم 
حولـــوا فشـــلهم إلـــى تربـــة مـــن النجـــاح، ألن الفشـــل وحـــده هـــو 
الـــذي يعلمنا أال نضع أنفســـنا في مســـتوى يعلو علـــى المقتضيات 
المفروضـــة علـــى الجنـــس البشـــري، فالفشـــل يعلمنا مـــا ال نعرف، 
ويعلمنـــا مـــا نحتاج إلى معرفته عن أنفســـنا.. الفشـــل الذي نخاف 
منـــه يكشـــف آفاقـــا أبعد مـــن تلك التـــي ال نعرفها، إنه يبيـــن لنا ما 

ينبغي عمله.
إن أهـــم درس يمكـــن أن يلقننـــا إيـــاه الفشـــل، هـــو أن فـــي الـــروح 
اإلنسانية عنصرا للتقوية من الكارثة، حيث يشد من أزره، وهناك 
قصـــة الفتـــاة الفقيرة ذات الصـــوت الجميل التي لم تســـتطع دفع 
نفقات دروس التدريب على الغناء، لكنها استمرت مع ذلك تحاول 
الغنـــاء إلـــى درجة أثـــارت إعجاب النـــاس، فقرروا جمـــع مبلغ من 

المال، وبدأت الفتاة تتلقى دروســـا، فلما بلغت الثامنة عشـــرة من 
عمرهـــا نظم لها مدرســـوها في المدرســـة الثانوية حفلة يحضرها 
واحد من أشهر أساتذة الموسيقى والغناء في العالم، ثم نظم لها 
فريق ممن يؤمنون بعبقريتها حفال في قاعة شهيرة، إال أن الفتاة 
لـــم تكـــن قـــد وصلت بعد إلـــى هذه الدرجة ســـواء فـــي خبرتها أو 
نضج شـــخصيتها، فهاجمها النقاد هجوما عنيفا، وشـــعرت أنها لن 
تستطيع النهوض باألمر، وأنها خيبت ظن هؤالء الذين آمنوا بها.
وتقول الفتاة إنها ظلت ما يزيد عن ســـنة بعد هذا وهي مشـــفقة 
على نفسها من الصدمة، ال تستطيع أن تقترب من مدرسيها، وفي 
أحـــد األيام قالت لها والدتها: “إن النية الطيبة تأتي قبل الشـــهرة، 

لماذا ال تفكرين في هذا الفشل قليال وتصلين من أجله كثيرا”.
وأعظـــم النـــاس حقا هم أولئـــك الذين يمضون فـــي طريقهم على 
الرغم من الصدمات المريرة التي تلحق بهم، حتى ليدهشون هم 

أنفسهم من قدرتهم على تلك المثابرة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

عالج ولكن..
فرض الرســـوم على مواقف الســـيارات بالمستشفيات الحكومية 
المواطنيـــن  وتحمـــل  منطقيـــة،  وغيـــر  مقبولـــة،  غيـــر  ظاهـــرة 
والمراجعيـــن المزيد من األعباء والرســـوم الماليـــة، خصوصًا في 

ظل الظروف االقتصادية الراهنة التي ال ترحم، وال تذر.
مواقـــف الســـيارات بالمستشـــفيات جـــزء مـــن مســـؤولية الدولة 
العالجيـــة تجـــاه النـــاس، فالمراجعون ال يأتون لهـــا برضاهم، إنما 
لحاجتهـــم للعـــالج، ولـــو كانـــت لديهـــم الوفـــرة الماليـــة المطلوبة 

لذهبوا إلى المستشفيات والعيادات الخاصة.
استبشـــرنا خيـــرًا حيـــن قامت وزارة الصحـــة أخيـــرًا، ببناء مبنى 
مواقـــف متعدد الطوابق بالســـلمانية، لكنها فرضت الرســـوم على 
المرضـــى وطالبـــي العـــالج، وهـــو فـــرض يتـــوازى مـــع التأخر في 
الدخول على الطبيب، بســـبب ازدحام المواعيد، فحتى لو حضر 

المريض على الوقت سينتظر فترة طويلة.
أحـــد األصدقاء على ســـبيل المثـــال، زار صيدلية الســـلمانية قبل 
أيـــام لصـــرف دواء لزوجته، ويقول: اســـتلمت التذكرة رقم 162، 
وعلى الشاشة كان الرقم 121، ولقد اضطررت لالنتظار ألكثر من 

ساعة ونصف حتى جاء دوري واستلمت العالج.
ويزيـــد “خـــالل هـــذا الوقت، عـــداد موقف الســـيارة شـــغال، وقد 
دفعت أكثر من الضعف بســـبب تأخر جاء من المستشفى، وليس 
منـــي أنا، وهي فاتورة تضاف إلى فاتورة هدر وقتي بالصيدلية، 
والتـــي لـــم تتجـــاوز “الكاونتـــرات” الشـــغالة فيهـــا حينهـــا، نصـــف 

الموجود بالفعل”.
ونســـتطيع هنـــا أن نقيـــس هـــذا األمـــر على بقيـــة المستشـــفيات 
الحكوميـــة التـــي تفرض رســـومًا علـــى مواقف الســـيارات، نظير 
الرعايـــة الصحيـــة وأخـــذ العـــالج، فهل يعقـــل هذا؟ وهل تشـــكل 
هذه الرســـوم فارقًا ماليًا لهذه الجهات؟ وأين اإلخوة النواب مما 

يحدث؟.
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إبراهيم النهام

رغـــم أن الرئيـــس األميركي جـــو بايدن اتبع نهًجـــا مغايرا لســـلفه ترامب فيما 
يتعلق بالملف النووي اإليراني، وأعطى إيران فرصة ذهبية لتعود إلى الحوار 
والتفـــاوض للتوصل إلى نهايـــة مرضية لكل األطراف وإحياء االتفاق النووي 
المبـــرم عـــام 2015، ورغم أن الرئيس اإليراني إبراهيم رئيســـي أعلن بوضوح 
منذ بداية توليه السلطة في طهران في أغسطس الماضي أنه سيعمل جاهًدا 
علـــى “تحريـــر بالده من عبء العقوبـــات”، ورغم أن معظـــم دول أوروبا توفر 
غطاًء دبلوماســـًيا وحماية تفاوضية لتدفع طهران إلى الجدية والواقعية في 
التفاوض والحوار، إال أن المتتبع لجوالت المباحثات بين الدول الكبرى وإيران 
حـــول برنامجها النووي يلحظ أنها تتســـم بالجمـــود أو حتى التراجع بنكوص 
إيران عن التزاماتها ومحاوالتها فرض شـــروط لالســـتمرار في التباحث، وبدا 
واضًحـــا تماًما أن التفاوض هدف إليران وليس وســـيلة للوصول لحل جذري 

ونهائي لقضيتها النووية.
آخـــر سلســـلة حتـــى اآلن فـــي هـــذا التفاوض هـــي الجولـــة الثامنة بعـــد أن تم 
اســـتئناف المحادثات غير المباشـــرة بين طهران وواشـــنطن في 27 ديســـمبر 

2021م، وســـط حالة من اإلحباط المسيطرة على القوى الغربية التي وصفت 
هـــذه المفاوضـــات بأنها مفاوضـــات الفرصة األخيرة لطهران، وأنها لن تســـتمر 
ســـوى أســـابيع وليس شـــهورا بعد أن اتضح لها أن إيران تســـعى فقط لكسب 
الوقت، حيث لم تعد لديها إال شهور قليلة للوصول للقنبلة النووية وفقا لكثير 

من التقديرات .
بينمـــا إيـــران تتمســـك بموقفهـــا المتمســـك بالمفاوضـــات غيـــر المباشـــرة مـــع 
واشـــنطن، وبضرورة رفع جميع العقوبات االقتصادية كشـــرط لتقليص البالد 

برنامجها النووي .
أمـــا إســـرائيل التـــي دخلـــت على الخـــط بقوة وبوضـــوح أكثر من أيـــة مرحلة 
ســـابقة، فقد دعت على لســـان وزير دفاعها بيني غانتس القوى العالمية لعدم 
السماح إليران بإهدار الوقت في المحادثات النووية في فيينا، وهناك تقارير 

وأنباء عن استعدادات للخيار العسكري.
وفي واشنطن تحذيرات من أنها لن تسمح لطهران باعتماد هذا الموقف لفترة 

طويلة، مؤكدة أن خطة بديلة ال تزال خطوطها غير واضحة قيد اإلعداد.
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عطا الشعراوي

ما بعد مفاوضات الفرصة األخيرة؟

ال أعلم هل ســـتختار الشـــعوب العربية االحتفال بالعام الجديد، أم أنها ستنوح 
على أطالل العام الماضي وتترقب بخوف ما يحمله العام القادم، خصوصًا أن 

ما يجري اليوم ال يحمل معه ما يجعل االحتفال مباحا ومسموحا.
ففـــي ليبيـــا وبعـــد تأجيـــل االنتخابات التـــي كان مـــن المزمع أن تعقـــد في 24 
ديســـمبر، دخـــل الليبيـــون فـــي نفـــق ظـــالم مصيـــر حكومـــة الوفـــاق المنتهيـــة 

صالحيتها والمجهول من مستقبل االنتخابات الرئاسية.
وفي السودان يضع السودانيون أيديهم على قلوبهم خوفًا من أنباء تفيد بنية 
رئيس الوزراء عبدهللا حمدوك إعالن استقالته وهو الذي يرى فيه السودانيون 
رمانة الميزان التي تحفظ ســـمة المدنية للحياة السياســـية، فاستقالة حمدوك 

ستعني بالتأكيد عودة الفوضى التي ال يتمناها المواطن السوداني.
في مصر مازال مصير سد النهضة الذي يؤرق المصريين ويهدد قوت الفالحين 
بال حل يرضي جميع األطراف، أما في الصومال فاألزمة بين الرئيس المنتهية 

واليته وبين رئيس الوزراء تنبئ بأيام لن تكون يسيرة على الصوماليين.
فـــي العـــراق وإن كان المشـــهد مســـتقرا حاليـــا فالبعض يرى أنه هـــدوء ما قبل 
العاصفة، فقبول األحزاب واألطراف العراقية التي كانت معترضة على نتائج 

االنتخابات التشريعية بحكم المحكمة الذي لم يكن في صالحهم فسر على أنه 
مناورة جديدة قبل أن تعود األمور لسابق عهدها من الفوضى.

أما في لبنان فالتقدم الذي أحرز بعد أن تم انتخاب رئيس للسلطة التشريعية 
بعـــد المخـــاض العســـير لم يكـــن ليســـمح للمواطن اللبنانـــي بالتفـــاؤل في ظل 
أزمة عدم ثقة المجتمع الدولي تجاه حزب هللا المســـؤول الفعلي عن المشـــهد 
السياســـي، والذي أســـفر عن أزمة اقتصادية مســـتفحلة جعلت حياة المواطن 

اللبناني مستحيلة.
عـــودًا لـــدول المغرب مـــازال الوضع في تونس غير مســـتقر في ظل محاوالت 
“النهضة” البائسة للعودة للمشهد السياسي، وهو ما تحاول عمله عبر تحركات 
مناوئـــة للرئيـــس ســـعيد الـــذي يســـعى جاهـــدًا إلعـــادة الحيـــاة الديمقراطيـــة 

الصحيحة لتونس.
وفي اليمن مازال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مصرًا على 

عودة االستقرار واألمن للشعب اليمني بدحر الحوثي المدعوم من طهران. 
منطقيًا يبدو أن العام الجديد لن يكون أفضل من سابقه، لكن دائمًا ما نأمل  «

ونتمنى أن يحل السالم واألمن واالستقرار على دولنا العربية.
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عام جديد على الوطن العربي
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الفضول العلمي أساس االبتكار
الفضـــول فـــي المعرفة يقـــود حتما إلى ابتـــكارات مختلفة، فما 
العقل البشـــري إال مجموعة من األفكار والتســـاؤالت ومحاولة 
معرفة ما هو خفي وتتبع الحقائق، وهو حتما ما يشابه البحث 
العلمـــي فـــي منهجه وأســـلوبه من خالل إطالق التســـاؤالت أو 
وضـــع الفرضيات ومحاولة اإلجابة عليهما أو إثباتهما بالســـلب 
أو اإليجـــاب، ويبقـــى العقـــل البشـــري دوما وقـــود الحاجة إلى 
المعرفـــة والتعطش الدائم إليجاد اإلجابات وتحليل المواضيع 

وربطها ببعضها البعض.
وســـأقتبس هنـــا من كلمـــات قالها العالم أحمـــد زويل عندما تم 
سؤاله عن كيفية الحصول على جائزة نوبل، حيث أقر أنه “في 
العصر الحديث يتراجع العقل الذي تقوده الرغبة في المعرفة، 
أو الفضـــول العلمـــي، إذ يعتقد البعض أنه بوســـعهم أن يحققوا 
التقـــدم مـــن خالل التركيـــز على مجاالت أبحـــاث بعينها، “وهو 
األمـــر الـــذي يؤثر علـــى ديمومة البحـــث، خصوصـــا أن التركيز 
هنـــا على نمط معين دون اآلخر وهـــو ما يعيق االبتكار، والذي 
يكون أساســـه الشـــغف في الوصول إلى حل لبعض المشكالت 
أو الفضول في السعي نحو ما هو مجهول أو ممكن اكتشافه. 
إن االهتمـــام بالبحث العلمي واالســـتثمار فـــي عقول الباحثين 
واســـتقطاب العلمـــاء من كل مكان ســـيدعم بال شـــك سياســـة 
صناعـــة االبتـــكار، وال يمكن بأي حال من األحوال أن نغفل هذا 

العلم الرائع الذي يعد امتدادا لمجمل العلوم كل في محله. 
إن تنميـــة الفضـــول العلمي والشـــغف تجـــاه االبتـــكار واإلبداع 
يجـــب أن يكـــون العنـــوان األساســـي للمرحلـــة القادمـــة ليـــس 
علـــى صعيـــد البحـــوث فقط، إنما فـــي كل المؤسســـات المهنية 
والتعليميـــة، بـــل واإلدارية، فســـلوك االبتكار حتمـــا يلعب دورا 
بارزا في ســـياق ما نصبـــوا إليه للوصول إلى أعلى مســـتويات 

األداء والعطاء في ربوع المملكة.
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