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قـــــــالـــــــت الــــــدكــــــتــــــورة 
ــان  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ جــ
اســــتــــشــــاريــــة األمـــــــــراض 
ـــديــــة واألمـــــــــــراض  ــمــــعـ الــ
ــع  ــمـ ــمـــجـ الـــــبـــــاطـــــنـــــيـــــة بـ
عضو  الطبي  السلمانية 
الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق 
ــروس  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ لـــــلـــــتـــــصـــــدي لـ
التطعيم  أخذ  إن  كورونا 
ــال الـــجـــرعـــات  ــمــ ــكــ ــتــ واســ
المنشطة  الجرعة  منها 
ــا في  أصــبــح أمـــرا ضــرورًي
يتزايد  الذي  الوقت  هذا 
فــــيــــه مـــــعـــــدل الـــــحـــــاالت 
ــورات  ــة مــــن تــــحــ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
ــيــــكــــرون«  ــروس »أومــ ــيـ ــفـ الـ

على المستوى الدولي.
ــورة  ــتــ وكـــشـــفـــت الــــدكــ

بشكل  يــســهــم  الــتــطــعــيــم  أن  ــلـــمـــان«  »الـــسـ
وتحصينها،  المجتمعات  حماية  في  كبير 
داعية  العامة،  الصحة  على  والمحافظة 
تــنــطــبــق عليهم  الــمــؤهــلــيــن مــمــن  جــمــيــع 
ــى الــتــوجــه  شــــروط الــجــرعــة الــمــنــشــطــة إلـ
مباشرة ألخذها من المراكز الصحية التي 
إلى  الحاجة  دون  مــن  مسبًقا  إعالنها  تــم 

الحصول على موعد.

ــــدت عــضــو الــفــريــق  وأكـ
للتصدي  الطبي  الوطني 
لفيروس كورونا أن الجرعة 
المنشطة تعزز من فاعلية 
الـــتـــطـــعـــيـــم، فــــي تــخــفــيــف 
شدة األعراض المصاحبة 
لــلــفــيــروس عــنــد اإلصـــابـــة 
ــك يـــتـــطـــلـــب مــن  ــذلــ بــــــه، لــ
الــمــبــادرة  المجتمع  فــئــات 
والجرعة  التطعيم  وأخـــذ 

المنشطة منه.
ــت إلــــــى أهــمــيــة  ــ ــوهـ ــ ونـ
ــة االلــــــتــــــزام بــكــل  ــلــ ــواصــ مــ
ــة  ــرازيــ ــتــ اإلجــــــــــــراءات االحــ
والــــــتــــــدابــــــيــــــر الــــوقــــائــــيــــة 
وأفراده  المجتمع  لحماية 
ــروس  ــيــ ــفــ ــار الــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــن انـ مــ
وتــــحــــوراتــــه بـــمـــا يــحــفــظ صـــحـــة وســـالمـــة 
االحترازية  باإلجراءات  والتقيد  الجميع، 
الوطني  الــفــريــق  مــن  الُمعلنة  والـــقـــرارات 
الــطــبــي، بعد أن تــقــرر االنــتــقــال احــتــرازًيــا 
آلية اإلشــارة  وفــق  المستوى األصــفــر  إلــى 
كورونا  فيروس  انتشار  لمستوى  الضوئية 
األحـــد 19 ديسمبر 2021  أمــس  مــن  بـــدًءا 

لغاية يوم االثنين 31 يناير 2022.
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ــز رئـــيـــس مــجــلــس  ــايـ ــفـ أشــــــاد فــيــصــل الـ
األعيان األردني وعبدالكريم الدغمي رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب األردنــــــي بــعــمــق الــعــالقــات 
البحرين  مملكة  تــجــمــع  الــتــي  الــتــاريــخــيــة 
تشهد  والتي  الهاشمية  األردنــيــة  والمملكة 
مزيدا من التطور بفضل الرعاية واالهتمام 
الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  يوليهما  الــلــذيــن 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ملك 
الــبــالد الــمــفــدى وصــاحــب الــجــاللــة الملك 
المملكة  الحسين ملك  ابن  الثاني  عبداهلل 

األردنية الهاشمية. 
الكبيرة  الجهود  والدغمي  الفايز  وأكــد 

الـــتـــي تـــبـــذلـــهـــا مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــقــيــادة 
القضايا  نصرة  في  المفدى  الملك  جاللة 
ــــي تــرســيــخ  ــــن دورهـــــــــا فـ ــال عـ ــة فـــضـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
األمـــن واالســتــقــرار فــي الــعــالــم الــعــربــي لما 
التعاون  تعزيز  في  عديدة  إسهامات  من  له 
المشترك  العربي  العمل  ودعـــم  والتنسيق 
في مختلف المجاالت بما يحفظ مقدرات 
ــفــــاظ عـــلـــى أمــنــهــا  الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والــــحــ

واستقرارها وتعزيز التنمية المستدامة. 
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اســـتـــقـــبـــال جــلــســة 
الــــمــــبــــاحــــثــــات الـــــتـــــي عــــقــــدهــــا عــــــــــادل بــن 
عــبــدالــرحــمــن الــعــســومــي رئــيــس الــبــرلــمــان 

ــق لـــه مـــع فيصل  ــرافـ ــمـ ــد الـ ــوفــ الـــعـــربـــي والــ
ــي  ــ ــيـــس مــجــلــس األعــــيــــان األردنــ الـــفـــايـــز رئـ
النواب  رئيس مجلس  الدغمي  وعبدالكريم 
ــي لــرئــيــس الــبــرلــمــان الــعــربــي وذلـــك  ــ األردنــ
األردني قبل  والنواب  بمقر مجلس األعيان 
انعقاد جلسة البرلمان العربي في العاصمة 

األردنية عمان. 
وأكــــــــــد الــــعــــســــومــــي عــــمــــق الــــعــــالقــــات 
األردنــيــة  المملكة  تجمع  الــتــي  الــتــاريــخــيــة 
الـــهـــاشـــمـــيـــة ومـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن، مــشــيــدا 
بــالــجــهــود الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا جـــاللـــة الــمــلــك 
المملكة  الحسين ملك  ابن  الثاني  عبداهلل 

دعــم  فــي  الكبير  ودوره  الهاشمية  األردنـــيـــة 
ــز أطـــر  ــزيـ ــعـ ــربـــي الـــمـــشـــتـــرك وتـ ــعـ الـــعـــمـــل الـ
التعاون بما يحقق مصالح الشعوب العربية 
القضية  جــانــب  إلــى  المستدامة  والتنمية 
أولويات  سلم  على  باعتبارها  الفلسطينية 
بالقدس  المقدسات  عن  الدفاع  في  األردن 
العمل  فــي دعـــم  الــشــريــف، فــضــال عــن دوره 
العربي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق 

بما يضمن األمن. 

رئي�شا مجل�شي الأعيان والنواب الأردنيين ي�شيدان بجهود جاللة الملك

في دعم العمل العربي الم�شترك وعمق العالقات البحرينية الأردنية

ال����خ����ارج����ي����ة ت����دي����ن ا�����ش����ت����م����رار ال��ح��وث��ي��ي��ن 

اإط�����الق ال���ط���ائ���رات ال��م�����ش��ي��رة ت���ج���اه ال�����ش��ع��ودي��ة

الحوثي  البحرين إطالق مليشيا  وزارة خارجية مملكة  أدانــت 
بالمملكة  مشيط  خميس  مدينة  تجاه  مسيرة  طــائــرة  اإلرهــابــيــة 
أيًضا بإطالق  العربية السعودية الشقيقة، وتستنكر بشدة قيامها 
إرهابي  اعــتــداء  في  الــدولــي،  أبها  مطار  تجاه  مسيرتين  طائرتين 
جبان، واستهداف مستمر ومتعمد لسالمة وأمن المنشآت واألعيان 

المدنية والمدنيين. 
وتشيد وزارة الخارجية بشجاعة ويقظة قوات الدفاعات الجوية 
السعودية التي تمكنت وبكل جدارة من اعتراض الطائرات المسيرة 
وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين جنًبا إلى جانب المملكة 
العربية السعودية ودعمها الكامل في كل الخطوات والجهود التي 
تتخذها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسالمة أراضيها 

ومواطنيها.

ــور مـــاجـــد  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ اجــــتــــمــــع الــ
التربية  وزيـــر  النعيمي  عــلــي  بــن 
والــتــعــلــيــم رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء 
للدراسات  كلية عبداهلل بن خالد 
اإلســالمــيــة مــع الــدكــتــور حــمــدان 
أمــنــاء  رئــيــس مجلس  الــمــزروعــي 
زايــــد للعلوم  بــن  جــامــعــة مــحــمــد 
ــي دولــــــة اإلمــــــــارات  ــة فــ ــيـ ــانـ ــسـ اإلنـ
لبحث  وذلــك  المتحدة،  العربية 
هاتين  بين  التعاون  تطوير  أوجــه 
المؤسستين التعليميتين، والذي 
الوثيقة  العالقات  إطــار  في  يأتي 
ــلـــديـــن الــشــقــيــقــيــن فــي  ــبـ ــيـــن الـ بـ
المجال  ومنها  المجاالت  جميع 
الــتــعــلــيــمــي، حـــيـــث قـــــدم الـــوزيـــر 
شرحا عن كلية عبداهلل بن خالد 
لــلــدراســات اإلســالمــيــة وأهــدافــهــا 
التطويرية وما تشمله  وبرامجها 

مـــن تــخــصــصــات، واســتــمــع أيــضــا 
إلى شرح عن البرامج األكاديمية 
بن  محمد  جامعة  تــوفــرهــا  الــتــي 

زايد للعلوم اإلنسانية.
وقـــــــد أشــــــــاد وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة 

والــتــعــلــيــم بــالــمــســتــوى الــمــتــمــيــز 
ــا  ــهــ ــجــ ــرامــ لـــــهـــــذه الــــجــــامــــعــــة وبــ
الــمــتــنــوعــة فـــي شــتــى الــمــجــاالت 
اإلنـــســـانـــيـــة، مــتــمــنــيــا لــلــقــائــمــيــن 

عليها كل التوفيق والنجاح.

بح�ث تطوي�ر مج�الت التع�اون بي�ن كلي�ة عب�داهلل ب�ن خال�د

للدرا�شات الإ�شالمية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإن�شانية

} وزير التربية والتعليم يلتقي د. حمدان المزروعي.

ترأس الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس 
العالمية،  الــجــمــارك  منظمة  رئــيــس  الــجــمــارك 
والــثــمــانــيــن للجنة  الــخــامــســة  الــــــدورة  اجــتــمــاع 
على  عقدت  والتي  بالمنظمة  العامة  السياسات 

مدار ثالثة أيام بحضور أعضاء اللجنة.
وقد رحب الرئيس بأعضاء المنظمة، مؤكدًا 
التجارة  تيسير  لتعزيز  الجهود  مواصلة  ضــرورة 
الــدول  بين  إجراءاتها  وتوحيد  سرعة  خــالل  من 
وتـــداول  وسالمتها  أمنها  ضــمــان  مــع  كلفة  بــأقــل 
على  مــشــددًا  الــســلــع،  لنقل  الــالزمــة  المعلومات 
أهــمــيــة الــتــطــويــر والــتــحــديــث، مــعــربــًا عــن شكره 
ــاء الــمــنــظــمــة عــلــى مــتــابــعــتــهــم  وتـــقـــديـــره ألعـــضـ
متطلبات  لتلبية  الممتدة  وجهودهم  المستمرة 
الــعــمــل الــجــمــركــي، مــشــيــرًا إلــــى أهــمــيــة الــعــمــل 
الــمــيــدانــي ورفــــع مــســتــوى الــجــاهــزيــة عــلــى مــدار 
الحركة  ومــراقــبــة  الــتــحــديــات  لمواجهة  الــســاعــة 
الجمركية والعمل على انسيابها فيما بين الدول.
واســتــعــرضــت الــلــجــنــة عــــددًا مــن الــمــواضــيــع 
المدرجة على جدول أعمالها، كان أهمها تقرير 
على  اللجنة  اطـــالع  بــشــأن  المنظمة  عــام  أمــيــن 
أحدث التطورات واألعمال المنجزة في المرحلة 
اضطلعت  التي  األنشطة  ذلك  في  بما  الماضية 

في  االستراتيجية  الخطة  لتنفيذ  األمــانــة  بها 
اللجان  تقارير  اعتماد  إلــى  إضافة   2021-  2020
الفنية واإلدارية، وتقرير المجموعة االستشارية 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص، وتـــقـــريـــر الـــتـــقـــدم الــمــرحــلــي 
في  المرحلي  التقدم  وتقرير  األداء،  قياس  فــي 

المساواة بين الجنسين والتنوع.
دراسة  تنفيذ  السياسات  لجنة  اعتمدت  كما 
أحمد  الشيخ  به  تقدم  الــذي  للمقترح  الــجــدوى 

بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة رئــيــس مــنــظــمــة الــجــمــارك 
البيانات  العالمية إلنشاء منصة عالمية لتبادل 
بحيث  المنظمة  تديرها  الجمركية  والمعلومات 
ــد الــرئــيــس لــمــصــادر  ــرافـ ــا هـــي الـ ــهـ ــراداتـ تــكــون إيـ
ودعــمــا من  تأييدا  المقترح  الــدخــل، حيث القــى 
أعضاء اللجنة لما يمثله من فكر متطور لتعزيز 
فيما  لــلــمــنــظــمــة،  واإلداري  الــمــالــي  االســـتـــقـــرار 
لتنفيذ  النهائي  التقرير  على  اللجنة  اطلعت 

خطة عمل لمواجهة فيروس كورونا )كوفيد-19(، 
السياسات  لجنة  إلــى  تقديمه  يتم  بــأن  وأوصـــت 
بمثابة  يــكــون  وأن   ،2022 يــونــيــو  فــي  والــمــجــلــس 
وثــيــقــة مــرجــعــيــة كـــأســـاس لــــإرشــــادات حـــول دور 

الجمارك في مواجهة الجائحات المستقبلية.
وحول مسودة الخطة االستراتيجية الجديدة، 
فقد ناقشت اللجنة الملخص الواسع لإجراءات 
يتعلق  فيما  تنفيذها  األمــانــة  على  يتعين  التي 
 ،2025-2022 الفترة  خــالل  الرئيسية  بوظائفها 
ودعمت التحسين اإلضافي للمسودة لمناقشتها 
في دورات العام المقبل للجنة التدقيق واللجنة 
المنظمة،  ومجلس  السياسات  ولجنة  المالية 
في  المحدثة  الخطة  على  اللجنة  صادقت  كما 
منظمة  مقر  في  األعمال  استمرارية  عمل  إطــار 
مدونة  نــص  على  ووافــقــت  العالمية،  الــجــمــارك 
قواعد السلوك النتخاب نائب األمين العام، بما 

في ذلك إضافة إعالن المصالح.
وقد تقرر أن تنعقد الدورة السادسة والثمانون 
للجنة السياسات القادمة في تاريخ 20-22 يونيو 
لمجلس   140/139 ــدورة  الـ مــع  بالتعاقب   ،2022

منظمة الجمارك العالمية. 

غدا  »1 »�شوء  الم�شترك  البحريني  الإماراتي  ال�شناعي  القمر  اإطالق 

الم�شروع يتوج جهود التعاون الف�شائي البناء بين الدولتين ال�شقيقتين

ينطلق القمر الصناعي البحريني اإلماراتي المشترك 
»ضوء 1« إلى محطة الفضاء الدولية غدا الثالثاء الموافق 
21 ديسمبر 2021، ليتوج بذلك جهود التعاون في القطاع 

الفضائي بين دولة اإلمارات ومملكة البحرين.
 SpaceX وسيجري إطالق »ضوء 1« على متن رحلة 
بعد  وذلــــك   ،»9 »فــالــكــون  الـــصـــاروخ  وســيــحــمــلــه   24-CRS
الفضائية،  البيئة  لمحاكاة  االختبارات  لعدد من  خضوعه 
مثل اخــتــبــاري الــحــرارة واالهـــتـــزاز، إضــافــة إلــى اخــتــبــارات 
االصطناعي.  القمر  سالمة  إجـــراءات  ومراجعة  االتــصــال 
والحقًا  الــدولــيــة.  الفضاء  إلــى محطة   »1 »ضــوء  وسيصل 
سيتم التحكم فيه وإيصاله إلى مداره تحت إشراف وكالة 

الفضاء اليابانية. 
ويعد »ضوء 1« ثمرة للتعاون البناء بين وكالة اإلمارات 
البحرين،  فــي  الــفــضــاء  لعلوم  الوطنية  والهيئة  للفضاء 
ويترجم هذا المشروع الفضائي المشترك عمق العالقات 
ومملكة  الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة  ــارات  ــ اإلمـ ــة  دولـ بــيــن  الثنائية 
البلدين  بين  االستراتيجية  الشراكة  ومستوى  البحرين، 

الشقيقين في كل المجاالت وعلى رأسها قطاع الفضاء.
المتناهية  االصطناعية  األقمار  من   »1 »ضوء  ويعتبر 
الــصــغــر »الـــنـــانـــو مـــتـــريـــة«، ولــكــنــه ال يــخــتــلــف مـــن نــاحــيــة 
فــي تصميمه عــن غــيــره من  الــمــســتــخــدمــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
األقمار الصناعية األكبر حجمًا. وهو من األقمار المكعبة 
 3U ــا يــســمــى  أو مــ ــات« ويـــتـــكـــون مــــن 3 وحـــــــدات  ــبـــوسـ ــيـ »كـ

.CubeSat
وتم استلهام اسم القمر الصناعي »ضوء 1« من عنوان 
ــو مـــن تــألــيــف صــاحــب الــجــاللــة  كــتــاب »الـــضـــوء األول« وهـ
البحرين،  آل خليفة ملك مملكة  بن عيسى  الملك حمد 

ويحكي الكتاب جوانب مهمة من تاريخ المملكة.
بأيدي   »1 »ضــوء  الصناعي  القمر  وبــنــاء  تصميم  وتــم 
التخصصات  مختلف  مــن  وإمــاراتــيــة  بحرينية  وكـــفـــاءات 
المشروع  إنجاز  على  المشترك  الفريق  وعمل  الهندسية، 

في مختبرات الفضاء بدولة االمارات.
وبناء  تصميم  إنجاز  على  الــذي عمل  الفريق  ويتكون 
بــيــنــهــم 9 طــالب  ــوء 1« مـــن 23 طــالــبــًا جــامــعــيــًا، مـــن  ــ »ضـ
جــامــعــة خليفة  مـــن  إمـــاراتـــيـــيـــن  و14 طــــالب  بــحــريــنــيــيــن، 

وجامعة نيويورك أبوظبي،
القمر  األرض، سيقوم  حــول  مــداره  إلــى  وعند وصوله 
انبعاثات أشعة غاما  ودراسة  1« برصد  االصطناعي »ضوء 
األرضية الناتجة عن العواصف الرعدية والسحب الركامية، 
وستكون البيانات العلمية التي سيجمعها متاحة ألغراض 
البحوث والدراسات العلمية، ويمكن لهذه البيانات العلمية 
القيمة أن تكون مرجعًا ألبحاث مختلفة في نفس المجال، 
في  والــتــعــاون  البيانات  هــذه  مشاركة  إمكانية  إلــى  إضــافــة 

دراستها مع مراكز أبحاث مختلفة حول العالم.
ــارات  اإلمـ دولـــة  بين  الفضائي  الــتــعــاون  أن  إلــى  ويــشــار 
بهدف تحقيق  تطورات متسارعة  يشهد  البحرين  ومملكة 

طـــمـــوحـــات وخـــطـــط الـــدولـــتـــيـــن فـــي الـــقـــطـــاع الــفــضــائــي، 
وباإلضافة إلى القمر الصناعي المشترك »ضوء 1«، تقوم 
بتدريب  أبوظبي  في  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة 
على  الفضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  منتسبي  مــن  نخبة 
بما  مــشــاريــع  عــدة  تنفيذ  فــي  وإشــراكــهــم  الــفــضــاء  تقنيات 
أسهم في تأهيلهم واكسابهم خبرات في قطاع الفضاء في 

مملكة البحرين. 
وترجمًة للشراكة المتميزة التي تربط وكالة اإلمارات 
لــلــفــضــاء والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء بــالــبــحــريــن 
للطيران  الــدولــي  البحرين  معرض  فــي  الوكالة  ستشارك 
االتــفــاق على  تــم  وقــد  المقبل،  الــعــام  أواخـــر  المقرر عقده 
بنت يوسف  ســارة  مــن  كــل  بين  نــوايــا  وتوقيع خطاب  ذلــك 
األميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس 
أحمد  بن  كمال  والمهندس  للفضاء  االمـــارات  وكالة  إدارة 
إدارة  رئيس مجلس  واالتــصــاالت  المواصالت  وزيــر  محمد 
قبل  البحرين  مملكة  في  الفضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة 
أسابيع على هامش معرض دبي للطيران 2021 الذي شهد 
البحرين  مملكة  أن  كما  متميزة.  بحرينية  مشاركة  بــدوره 
الفضائي«  للتعاون  العربية  »المجموعة  عضو مؤسس في 
وهي مبادرة تتبناها دولة اإلمارات لتعزيز التعاون الفضائي 
بين الدول العربية وتضم في عضويتها 14 دولة وتتخذ من 

أبوظبي مقرًا لها.

م��ن��ظ��م��ة ال���ج���م���ارك ال��ع��ال��م��ي��ة ت���واف���ق ع��ل��ى م��ق��ت��رح ال��ب��ح��ري��ن 

ب����اإج����راء درا����ش���ة اإن�������ش���اء م��ن�����ش��ة ت���ب���ادل ال��ب��ي��ان��ات ال��ج��م��رك��ي��ة

} ال�شيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة يتراأ�س اجتماع منظمة الجمارك العالمية.

اجــــــــــتــــــــــمــــــــــع الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور 
الزياني،  راشــد  بن  عبداللطيف 
ــة، أمـــــــس، مــع  ــيــ ــارجــ وزيـــــــر الــــخــ
ــر  الــســيــد أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، وزيـ
المغتربين  ــؤون  وشــ الــخــارجــيــة 
الهاشمية  ــة  ــيـ األردنـ بالمملكة 
الــشــقــيــقــة، وذلــــك عــلــى هــامــش 
لمجلس  االستثنائي  االجتماع 
األعضاء  الـــدول  خارجية  وزراء 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  فــي 
في  المنعقد  أفغانستان،  بشأن 
بجمهورية  ــاد  أبــ ــالم  إســ مــديــنــة 

باكستان اإلسالمية. 
تـــم خـــالل االجــتــمــاع بحث 
عــالقــات األخــــوة الــوطــيــدة بين 

التعاون  تعزيز  وســبــل  البلدين 
يخدم  بما  المشترك  والتنسيق 
مـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــيــن 

الــــشــــقــــيــــقــــيــــن، إضــــــــافــــــــة إلـــــى 
الــمــســتــجــدات والـــتـــطـــورات في 

المنطقة.

وزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي���ب���ح���ث م����ع ن��ظ��ي��ره 

الأردن����������ي ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون ال��ث��ن��ائ��ي

} جانب من اللقاء.

أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية أنه تم خالل الفترة 18-12 
ديسمبر 2021 توظيف )506( باحثين عن عمل في )337( شركة ومؤسسة 
في  وذلــك  الدراسية  المؤهالت  مختلف  من  الخاص  القطاع  في  عاملة 
التخصصات والمجاالت الوظيفية والمهنية المالئمة، إلى جانب تدريب 

)349( شخصًا في مختلف البرامج التدريبية.
ومن ثم فقد بلغ العدد اإلجمالي للمتوظفين )25142( في )6642( 
الوطني  البرنامج  ضمن  توظيفه  المقرر  العدد  بذلك  متجاوزًا  منشأة، 
للتوظيف في نسخته الثانية خالل عام 2021 وهو 25 ألف مواطن، بينما 
عدد  اجمالي  متجاوًزا  متدربًا،   )12144( تدريبهم  تم  من  إجمالي  وصل 
العام  هــذا  فــي  تدريبية  فرصة  آالف  عشرة  وهــو  المستهدف  المتدربين 

.2021
والمؤسسات  الشركات  ويمكن للمهتمين االطالع على قائمة أسماء 
يتم  والتي  منشأة  كل  في  المتوظفين  أعــداد  وكذلك  تفصيلية،  بصورة 
www. اإللــكــتــرونــي:  ــوزارة  الــ مــوقــع  عبر  وذلـــك  دوري،  بشكل  تحديثها 

.mlsd.gov.bh

في   349 وت���دري���ب   506 ت��وظ��ي��ف 

ال��ج��اري دي�شمبر   18-12 ال��ف��ت��رة 

ــــت الـــــدكـــــتـــــورة بــســمــة  ــوهـ ــ نـ
عامة  صحة  استشارية  الصفار 
ورئــــيــــســــة مـــجـــمـــوعـــة الــتــمــنــيــع 
ــاون  ــعــ ــتــ ــالــ بــــــــــــــوزارة الــــصــــحــــة بــ
أولــيــاء  أبـــداه  الـــذي  المجتمعي 
الحملة  فــي  بالمشاركة  ــور  األمـ
من  وذلــــك  للتطعيم  الــوطــنــيــة 
خالل اإلقبال مع أطفالهم على 
المخصصة  الصحية  الــمــراكــز 
تطعيمهم،  أجــل  مــن  للتطعيم 
مـــشـــيـــدة بــــالــــدور الــــــذي قـــامـــوا 
لصحة  بــأهــمــيــتــه  ليقينهم  بـــه 
وسالمة أطفالهم ومن حولهم، 
المناعة  تــعــزيــز  فــي  يسهم  بــمــا 

المجتمعية.
وأوضـــــــحـــــــت أهــــمــــيــــة دعــــم 
ــهـــود الـــوطـــنـــيـــة مــــن خـــالل  الـــجـ
المجتمعي  بــالــوعــي  ــزام  ــتــ االلــ
ــة االلـــــتـــــزام  ــلــ ــواصــ وضـــــــــــرورة مــ
ــة  ــ ــ ــرازيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بــــــــــــاإلجــــــــــــراءات االحـ
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة والــقــرارات 
ــادرة عــن الــفــريــق الــوطــنــي  الـــصـ
ــيـــروس  ــفـ ــدي لـ ــتـــصـ ــلـ ــبــــي لـ الــــطــ
ــا عـــلـــى ســالمــة  ــاًظـ ــفـ كــــورونــــا حـ
إدراك  عــلــى  مــعــولــة  الــجــمــيــع، 

أولياء األمور لواجبهم بتطعيم 
األطــــفــــال مـــن الــفــئــة الــعــمــريــة 
الــعــمــريــة  والــفــئــة  ــا،  ــامـ عـ  11-3
المتاح  بالتطعيم  عامًا،   17-12
لــكــل فــئــة عــمــريــة مــنــهــا، وذلـــك 
لهم  الــكــافــيــة  الــحــمــايــة  لتوفير 
ضــد فــيــروس كــورونــا وتــحــوراتــه 
بما يحفظ صحتهم وسالمتهم.
ــاء أمـــور  ــيـ ــددت عــلــى أولـ ــ وشـ
بـــضـــرورة تطعيم  الــفــئــات  هــــذه 

أطــفــالــهــم ضــد فــيــروس كــورونــا 
للفرد  حــمــايــة  مــن  يشكله  لــمــا 
المجتمعي،  ومحيطه  وأســرتــه 
مــبــيــنــة مــأمــونــيــة الــتــطــعــيــمــات 
وفعاليتها، داعيًة في الوقت ذاته 
لم يطعموا  األمــور ممن  أولياء 
أطــفــالــهــم بــالــتــطــعــيــم الــمــضــاد 
لــفــيــروس كـــورونـــا إلـــى الــمــبــادرة 
لحمايتهم  أبــنــائــهــم،  بتطعيم 
ــيـــروس،  ــفـ ــن الـ ومـــــن حـــولـــهـــم مــ
مـــــــؤكـــــــدة أهـــــمـــــيـــــة الـــتـــطـــعـــيـــم 
ــة  ــيـ ــاعـ ــنـ ــمـ ــة الـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ فــــــي االسـ
لــلــجــســم وتــخــفــيــف األعــــــراض 
والــــمــــضــــاعــــفــــات الـــمـــصـــاحـــبـــة 
لـــــلـــــفـــــيـــــروس عـــــنـــــد الــــــحــــــاالت 

القائمة.
ودعــــــــــت إلــــــــى االســـــتـــــمـــــرار 
اإلجـــــراءات  جــمــيــع  تطبيق  فــي 
الوقائية،  والتدابير  االحترازية 
الــجــســم على  ــدرة  ــ قـ إن  ــالـــت  وقـ
ــدي لـــــلـــــفـــــيـــــروس بـــعـــد  ــ ــصــ ــ ــتــ ــ الــ
شخص  مــن  تختلف  التطعيم 
إلــــــــى آخــــــــــر، لــــــــذا يــــجــــب عــلــى 
والحذر  الحيطة  أخــذ  الجميع 

لمنع انتشار الفيروس.

بالإجراءات اللتزام  موا�شلة  اأهمية  ال�شفار:  ب�شمة  د. 

اأبنائه�م بتطعي�م  الأم�ور  اأولي�اء  ومب�ادرة  الحترازي�ة 

} د. بسمة الصفار.

د. جميلة ال�شلمان: التطعيم والجرعة المن�شطة �شرورة مع 

الدولي الم�شتوى  »اأوميكرون« على  المتحور  تزايد حالت 

} د. جميلة السلمان.



محميد احملميد

لم  كما  ســتــرة،  وال  المحرق  تنم  ولــم  المنامة،  وال  الــرفــاع  نامت  مــا 
ومدن  قــرى  وكــل  والمالكية،  والمدينة  وقــالــي،  والحد  وعسكر،  جو  تنم 
في  بيت  كــل  بــالــرفــاع..  المفقود  الطفل  خبر  انتشر  أن  بعد  البحرين.. 
األمنية  الجهود  والمستجدات..  والتطورات  األخبار  يتابع  كان  البحرين 
كانت فاعلة وحاضرة.. ومجموعات كبيرة من الرجال والنساء والشباب، 
قــرابــة  أي  لمعظمهم  يــكــن  لــم  الــمــفــقــود..  الــطــفــل  عــن  للبحث  خــرجــوا 

اجتماعية بالطفل.. كانت البحرين هي األصل.
دخلنا في ساعات الفجر األولى.. وقاربت أشعة شمس اليوم التالي 
المحلية  الصحف  الخبر..  ينتظر  كان  الجميع  الليل..  ويرحل  تبزغ  أن 
وحسابات التواصل، كانت تتابع الحدث أوال بأول.. تحية خاصة للزميل 
»فاضل منسي، والمصور عبد األمير الساطنة« من جريدة أخبار الخليج 
انتشرت  البحث  وخال  والمسؤولة..  المهنية  اإلعامية،  التغطية  على 
ــاد.. ولــكــن مــا هــي إال دقــائــق ونــقــرأ الــنــفــي، وأن  أخــبــار بــأن الطفل قــد عـ
الطفل  أســرة  على  لها من ساعات صعبة  يا  متواصا..  يــزال  ال  البحث 
الطفل،  على  العثور  أمل  على  أنفاسه  يحبس  الجميع  البحرين..  وأهل 
وأن  يتناقص.. خاصة  واألمــل  يتضاعف،  والخوف  يــزداد،  الهاجس  وبــدأ 
الطفل من ذوي االحتياجات الخاصة، والناس تدعو اهلل تعالى أن يعود 

الطفل سالما غانما لوالديه.
النبأ المرتقب،  ما هي إال لحظات، وتم زف الخبر المفرح، وانتشر 
وتم إعانه في الصحف وحسابات التواصل.. لقد تم العثور على الطفل 
المفقود حيث وجد في حديقة الرفاع.. وعاد إلى أحضان والديه وأهله.. 
عم الشعور بالبهجة والزغاريد.. واختلطت دموع اللقاء مع دموع الغياب.
الــخــلــيــج: ))الــعــثــور على  بــأخــبــار  التغطية اإلعــامــيــة  فــريــق  أعــلــن 
الطفل المفقود بتكاتف الجميع.. هكذا هي البحرين، بشعبها وأفرادها 
ومجتمعها الطيب األصيل.. منهم من استقبل الطفل باألحضان، ومنهم 
استمر  بعد عناء بحث طويل،  أتت  من سبقته دموعه.. لحظات جميلة 
لرجاالت  مخلصة  جهود  الشرطة..  لرجال  واجب  شكر  طويلة..  ساعات 
وزارة الداخلية، تكللت بالعثور على الطفل عبد اهلل أحمد، بعد ساعات 
الــشــرطــة وبمساندة  ــال  الـــرفـــاع.. رجـ والــتــحــري فــي منطقة  الــبــحــث  مــن 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، أثــبــتــوا شــهــامــتــهــم ومـــروءتـــهـــم فـــي الــتــكــاتــف 
واألمـــان  األمـــن  دار  البحرين  مملكة  لتبقى  ــات..  ــ األزمـ عند  والــتــعــاضــد 

بجهود بواسلها المخلصين.. ومجتمع األسرة البحرينية الواحدة((.
نعود اآلن إلى التوقف عند عدد من النقاط، الواجب اإلشارة إليها، 
أصيلة  البحرينية  الفزعة  أن  أولــهــا:  الــحــادثــة..  بعد  منها،  واالســتــفــادة 
وراسخة، دائما وأبدا، وهذه من سمات المجتمع البحريني الطيب، ويجب 
أن نستثمرها في تعزيز روح األسرة الواحدة.. ثانيا: جهود وزارة الداخلية 
الــتــي قــامــت بــواجــبــهــا ومــســؤولــيــتــهــا، ولـــم تــنــل قسطا مــن الـــراحـــة، حتى 
األسرية  المتابعة  أهمية  ثالثا:  أهــلــه..  إلــى  وأعــادتــه  الطفل  على  عثرت 
لألطفال وحتى كبار السن المرضى.. لقد تكررت بعض حاالت مشابهة 
لدينا.. رابعا: ضرورة وجود الكاميرات األمنية في البيوت وفي الطرقات 
تركيب  األولــى.. خامسا: وجــوب  الطفل  تتبع تحركات  التي ساهمت في 
كاميرات أمنية في المرافق العامة كحديقة الرفاع وغيرها، مع مضاعفة 
عدد حراس األمن في المرافق، وقيامها بالجوالت الميدانية كل ساعة.. 
االجتماعي،  الــتــواصــل  ووســائــل  واإلعـــام  الصحافة  دور  أهمية  ســادســا: 
المجتمعي  والــدور  الحقيقية،  والمعلومات  الصحيحة  األخبار  بث  في 
المهم.. وغيرها العديد من النقاط والمسائل الواجب االستفادة منها لو 

تكرر الحادث ال سمح اهلل في أي محافظة من محافظات الباد.
الحمد هلل على سامة الطفل وعودته.. وشكرا لفزعة أهل البحرين 

ورجال الشرطة.. مع دعائنا وتمنياتنا بأن نستفيد من دروس الحادثة.

malmahmeed7@gmail.com

»فزعة بحرينية« في العثور 

على الطفل المفقود
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} المواطنون ي�ستكملون اإجراءات ت�سلم الوحدات ال�سكنية.

كتب: وليد دياب
ــؤون الــكــهــربــاء  ــر شــ كــشــف وزيــ
المبارك  وائـــل  المهندس  والــمــاء 
الـــــــــوحـــــــــدات  مـــــــــقـــــــــدار  ان  عـــــــــن 
التي  الــمــاء  ووحــــدات  الكهربائية 
تم تزويد شبكتي الماء والكهرباء 
ــن شـــركـــات  الــحــكــومــيــتــيــن بـــهـــا مــ
الخاصة،  والــمــاء  الكهرباء  انــتــاج 
وحتى  الحالي  العام  خــال  بلغت 
أكتوبر الماضي حوالي 15 مليون 
و719 ألــف »مــيــجــاوات ســاعــة« من 
مايين   205 وحـــوالـــي  الــكــهــربــاء، 
و150 ألف »متر مكعب« من الماء، 
فيما بلغت في عام 2020 بالنسبة 
و356  مليونا   16 للكهرباء حوالي 
ألـــف »مـــيـــجـــاوات ســـاعـــة«، ولــلــمــاء 
حوالي 222 مليونا و412 ألف متر 

مكعب.
وأضـــــاف فـــي رده عــلــى ســـؤال 
الكلفة  بــان  هــاشــم،  فــاح  للنائب 
الــوزارة عن كميات  التي تحملتها 
المياه والكهرباء للعام 2020 بلغت 
ألــف  و626  مــلــيــونــا   414 ــوالـــي  حـ
انــه يتم تحديد  الــى  ديــنــار، الفتا 
ســعــر وحــــــدات الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــاء 

التي تشتريها الهيئة من الشركات 
الــخــاصــة بــنــاء عــلــى مــعــادلــة يتم 
الوحدة  سعر  حساب  خالها  مــن 
ــي لــيــس  ــالـ ــتـ ــالـ فــــي كــــل حــــالــــة، وبـ
الكهرباء  كلفة  فصل  السهل  مــن 
ــاء كـــل عــلــى حــــدة، حــيــث ان  ــمـ والـ
هناك عناصر مشتركة مثل كلفة 

الغاز والطاقة والسعة.
ان تمويل  الـــى  الــوزيــر  ــار  وأشــ
مــشــاريــع انــتــاج الــكــهــربــاء والــمــاء 
الرأسمالية  المالية  الكلفة  ذات 
الخاص  القطاع  قبل  من  العالية 
الى  أدى  دوالر  مــلــيــارات   6 بقيمة 
عاتق  على  الملقى  العبء  تقليل 
الحكومة بسبب عدم إضافة كلفة 
العام  الــديــن  فــي  المحطات  هــذه 

للحكومة.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه أكــــد وزيـــر 
الكهرباء والماء ان هيئة الكهرباء 
والماء تقوم بصورة دائمة بدراسة 
والماء  الكهرباء  خدمة  استهاك 
العام،  خــال  المشتركين  لجميع 
ــال أشـــهـــر الــصــيــف،  ــ ــة خـ ــاصــ وخــ
وذلــــــــك لـــتـــحـــديـــد اقــــصــــى مــــدى 
لــاســتــهــاك لــلــخــدمــة وتــحــديــد 

ــة الـــمـــســـتـــخـــدمـــة  ــ ــاقـ ــ ــــطـ كـــمـــيـــة الـ
نتيجة  عليها  تطرأ  التي  والزيادة 
لــزيــادة االســتــهــاك، والــــذي عــادة 
يــكــون خـــال أشــهــر الــصــيــف التي 
من  الــى سبتمبر  يونيو  من  تمتد 

كل عام.
على  رده  فـــي  ــر  ــوزيــ الــ وشـــــدد 
محمد  للنائب  اخــر  نيابي  ســؤال 
بــــوحــــمــــود، عـــلـــى عـــــدم وجــــــود أي 
احتساب  في طرق  وتعديل  تغيير 
الـــفـــواتـــيـــر، مــشــيــرا الــــى انــــه رغــم 
ــود ارتـــفـــاع فـــي كــلــفــة اإلنـــتـــاج  ــ وجـ
الغاز،  أسعار  ارتــفــاع  ذلــك  في  بما 
تعديل  او  تغيير  أي  يــوجــد  ال  فــإ 
على  الفواتير  احتساب  طــرق  في 
هيئة  ان  مــوضــحــا  الــمــشــتــركــيــن، 
الــكــهــربــاء والـــمـــاء لـــم تـــرصـــد أي 
الفواتير وبين  ارتفاع  ارتباط بين 
العدادات الذكية التي يتم تركيبها 
العدادات  هــذه  ان  وخاصة  حاليا، 
هي عــدادات معتمدة وفق معايير 
دولية، حيث تخضع هذه العدادات 
نوعية  الخــتــبــارات  االعــتــمــاد  قبل 

في مختبرات دولية مستقلة.
الكهرباء  هيئة  ان  الــى  وأشــار 

مــشــددة  إجـــــراءات  تعتمد  والـــمـــاء 
ــوع كـــــل عـــــــــدادات  ــ ــــضـ تـــتـــضـــمـــن خـ
الخـــتـــبـــارات روتــيــنــيــة تــتــم خــال 
ــكــــل عـــــداد  ــع لــ ــيـ ــنـ ــتـــصـ ــيـــة الـ ــلـ عـــمـ
عــلــى حــــدة، بـــاإلضـــافـــة الــــى قــيــام 
في  عشوائية  بفحوصات  الهيئة 
مختبراتها للعدادات التي تصلها، 
لــتــتــأكــد مـــن ســامــتــهــا ومــطــابــقــة 
ــفـــحـــص مــــع الــنــتــائــج  نــتــيــجــة الـ
الفحص  شــهــادات  فــي  المستلمة 

الروتيني من المصنع.

بالرجوع  انــه  الــوزيــر  وأضـــاف 
ــيـــر  ــواتـ ــفـ ــاع الـ ــ ــفــ ــ الــــــى حــــــــاالت ارتــ
فـــي الــــعــــدادات الــذكــيــة لـــم يثبت 
ارتباط االرتفاع في هذه الحاالت 
بالعدادات الذكية بل كانت نتيجة 
ألسباب أخرى مختلفة، علما بانه 
الشكاوى  خــال فحص  مــن  تبين 
ــاع  ــفــ الـــمـــســـتـــلـــمـــة بـــخـــصـــوص ارتــ
تقتصر  لم  الشكاوى  ان  الفواتير 
الــذيــن لديهم  الــمــشــتــركــيــن  عــلــى 
عــــــدادات ذكــيــة فــقــط، بـــل شملت 
المشتركين الذين لديهم عدادات 

يؤكد  ما  أيضا،  إلكتروميكانيكية 
ان ارتــفــاع الــفــواتــيــر ال عــاقــة له 

بالعدادات.
كما أكد وزير الكهرباء والماء 
ان الــهــيــئــة تــعــتــمــد عــــــدادات وفــق 
معايير معتمدة دوليا إضافة الى 
وضــع مــواصــفــات خــاصــة تتناسب 
مــع الــعــوامــل الــجــويــة فــي مملكة 
الـــبـــحـــريـــن، لـــذلـــك ال تــتــأثــر دقــة 
الجوية  بالعوامل  العدادات  قراءة 

كالرطوبة والحرارة وغيرها.

وزير �لكهرباء و�لماء رد� على �أ�سئلة نيابية:
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} فاح هاشم. } محمد بوحمود.} وزير الكهرباء.

كتبت فاطمة علي:
في  واألعــصــاب  المخ  لطب  الطبي  الفريق  أنقذ 
عشرينيا  مريضا  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى 
الــرنــيــن  لـــم تكشفها أشــعــة  بــجــلــطــة دمــاغــيــة  اصــيــب 
االكلينيكي  عــلــى الــفــحــص  مــعــتــمــدا  الــمــغــنــاطــيــســي، 
الــــذي يــؤكــد إصـــابـــتـــه، لــيــتــم عــلــى الـــفـــور مــبــاشــرتــهــا 
وإعـــطـــاؤه الـــــدواء الــمــذيــب لــلــجــلــطــات وتــنــويــمــه في 
الــمــســتــشــفــى، وبــعــد الــتــعــافــي وإعــــــادة فــحــص أشــعــة 
الــرنــيــن الــمــغــنــاطــيــســي قــبــل خـــروجـــه تــبــيــنــت صحة 
آثــار جلطة  أكــد وجــود  الــذي  اإلكلينيكي  التشخيص 

حادة في جذع الدماغ.
المستشفى  سجات  بحسب  التفاصيل  وتشير 
إلــــى أن الــمــصــاب وصـــل إلـــى الــــطــــوارئ وهــــو مــصــاب 

بضعف حاد في النصف األيمن من الجسم مع وجود 
ازدواجـــيـــة فــي الــنــظــر اصــيــب بــهــا قــبــل ســاعــتــيــن من 
الطوارئ  في  فحصه  وبعد  المستشفى،  الــى  وصوله 
تم تحويله إلى فريق طب األعصاب الذي قام بإجراء 
فحص اكلينيكي سريع وعمل أشعة مقطعية للدماغ 
وشرايين الرقبة والمخ إال انها لم تظهرا أثرا لوجود 
جلطة دماغية أو نزيف، وعلى أثر ذلك تم عمل أشعة 
ــود جلطة  رنــيــن مــغــنــاطــيــســي لــلــمــخ لــلــتــأكــد مـــن وجــ

دماغية إال أن نتيجة الفحص جاءت سلبية ايضا.
اخصائي  للحالة  المعالج  الفريق  رئــيــس  وقـــال 
الخاجة  والــصــرع الــدكــتــور محمد  واالعـــصـــاب  الــمــخ 
إنـــه رغـــم عـــدم وجــــود أثـــر جــلــطــة دمــاغــيــة فـــي أشــعــة 
الرنين المغناطيسي عالية الدقة قررنا االعتماد على 
الدماغية،  الجلطة  لتشخيص  االكلينيكي  الفحص 

الــدواء  إعطاء  الــى  المناوب  الطبي  الفريق  ووجهت 
المذيب للجلطات بشكل فوري وتنويم المريض في 

المستشفى.
وأوضـــــح أنــــه تـــم إدخـــــال الــمــريــض إلــــى الــعــنــايــة 
الــمــذيــب للجلطات  الــــــدواء  إعــطــائــه  بــعــد  الـــمـــركـــزة 
وذلك لمراقبة حالته، وبعد يوٍم من ذلك بدأت حالة 
المريض بالتحسن الملموس وتم تحويله إلى جناح 
ستة  اســتــمــرت  إقــامــة  مــدة  بعد  تمكن  حيث  التنويم 
أيام من المشي واستعادة قوة اطرافه اليمنى والعودة 
التدريجية إلى حياته الطبيعية، منوها الى انه عند 
خروج  قبل  المغناطيسي  الرنين  أشعة  إعــادة فحص 
اإلكلينيكي حيث  التشخيص  تبينت صحة  المريض 
آثــار جلطة حــادة في  الرنين أظهرت وجــود  أشعة  إن 

جذع الدماغ.

أكد  الجلطات،  تشخيص  عن طرق  سؤاله  وعند 
الدكتور الخاجة أن التشخيص يعتمد بشكل أساسي 
ويتم  االكلينيكي  والفحص  المريض  أعـــراض  على 
يمكن  أنــه  وأضــاف  األشــعــة،  بعمل  التشخيص  تأكيد 
لــلــمــرضــى االســتــفــادة مــن الــعــاج الـــدوائـــي الــمــذيــب 
الـــى  الــــقــــدوم  الـــمـــريـــض مــــن  لــلــجــلــطــات إذا تــمــكــن 
المستشفى بعد أقل من 4 ساعات ونصف الساعة من 

حدوث أعراض الجلطة الدماغية.
ــوادر  ــ ــه الـــمـــريـــض بــالــشــكــر لــجــمــيــع كـ ــد تـــوجـ ــ وقـ
ــواء طــبــيــب الــشــيــخ ســلــمــان  ــلـ الــمــســتــشــفــى بــقــيــادة الـ
أفضل  توفير  على  وذلـــك  خليفة،  آل  اهلل  عطية  بــن 
اإلمكانيات وأحدث أساليب الفحص والعاج في ظل 
الجالة  لــدن حــضــرة صــاحــب  مــن  الكريمة  الــرعــايــة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
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ــمــــن ســلــســلــة  ــــد ضــ ــديـ ــ فـــــي إنـــــجـــــاز جـ
العلوم  جــامــعــة  حققتها  الــتــي  اإلنـــجـــازات 
الريادة  لتحقيق  مشوارها  في  التطبيقية 
على  واألكاديمية  العلمية  مكانتها  وتعزيز 
الــمــســتــويــيــن الــمــحــلــي والــعــالــمــي، حققت 
الــجــامــعــة  تــرتــيــبــا مــتــقــدمــا فـــي تصنيف 
ــاتــــريــــك الـــعـــالـــمـــي لــلــجــامــعــات  ــن مــ ــريــ جــ
 UI Green Metric( لــعــام   الــخــضــراء 
 World University Rankings
على  األول  الــمــركــز  فــي  بحلولها   ،)2021
مستوى الجامعات الخاصة محليًا للسنة 
الرابعة على التوالي، وتقدمها إلى المركز 
تفوق  التقرير  أظهر  أن  بعد  عالميًا،   461
متقدمة  مراتب  على  وحصولها  الجامعة 
عـــالـــمـــيـــة شــمــلــهــا  بـــيـــن 959 جـــامـــعـــة  مــــن 

التصنيف.
ــعـــة فــــي هـــذا  ــامـ وجـــــــاء تــصــنــيــف الـــجـ

ــز الــمــتــمــيــز نــظــيــر حـــرصـــهـــا عــلــى  ــركـ ــمـ الـ
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة بــجــمــيــع 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ جـــوانـــبـــهـــا االقــــتــــصــــاديــــة واالجـ
المتعلقة  بالمعايير  واهتمامها  والبيئية، 
ــراعـــي مبنى  ــراء، حــيــث يـ بــالــبــيــئــة الـــخـــضـ
الـــجـــامـــعـــة فــــي تــصــمــيــمــه مـــجـــمـــوعـــة مــن 
من  للبيئة  الصديقة  واالعتبارات  المبادئ 
خال المواد المستخدمة في البناء والتي 

تضمن للجامعة مبدأ االستدامة.
ــدم الــــــــذي حــقــقــتــه  ــقــ ــتــ وعــــــن هــــــذا الــ
نوه  التوالي  على  الرابعة  للسنة  الجامعة 
رئــيــس مــجــلــس األمـــنـــاء األســـتـــاذ الــدكــتــور 
ــهـــور الــمــشــرف  ــأن الـــظـ ــ ــة بـ ــب الـــخـــاجـ ــيـ وهـ
للجامعة في مختلف التصنيفات العالمية 
إضافة  يشكل  دولــيــًا  والمعتمدة  الرصينة 
مــهــمــة إلــــى ســجــل الــجــامــعــة الــنــاصــع في 
الــمــجــاالت وفــي صــدارتــهــا التصنيفات  كــل 

في  مضيئة  نقطة  بذلك  لتضع  العالمية 
واألكاديمية  العلمية  ومسيرتها  تاريخها 

الحافلة بالتميز واإلنجازات.
مـــن جــهــتــه؛ أوضـــــح رئـــيـــس الــجــامــعــة 
الــــدكــــتــــور غـــســـان عــــــواد أن هـــذا  األســــتــــاذ 
اإلنـــجـــاز يــشــكــل دافـــعـــًا لــلــجــامــعــة للمضي 
الــتــطــويــر والــتــحــديــث لتعزيز  قــدمــًا نــحــو 
الــعــلــمــي فـــي مختلف  ســمــعــتــهــا وتــقــدمــهــا 
ــددًا عـــلـــى أهـــمـــيـــة دور  ــ ــشــ ــ ــاالت، مــ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
ز وترسيخ  التمُيّ الجامعات في نشر ثقافة 
ــارة الــخــضــراء  ــعـــمـ ــتـــدامـــة والـ مــفــهــوم االسـ
بــاعــتــبــارهــا أحـــد الــتــوجــهــات الــحــديــثــة في 
البناء، متقدمًا بالتهنئة إلى رئيس مجلس 
اإلدارة الوجيه سمير ناس ورئيس مجلس 
األمــنــاء األســتــاذ الــدكــتــور وهــيــب الخاجة 
واألمــنــاء  اإلدارة  مجلسي  أعــضــاء  وجميع 
ــدم بــالــشــكــر  ــقـ ــاز، كـــمـــا تـ ــ ــجـ ــ ــذا اإلنـ ــ عـــلـــى هـ

رئيس  نــائــب  يــوســف  الــدكــتــور محمد  إلـــى 
الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية وخدمة 
لارتقاء  الحثيثة  جــهــوده  على  المجتمع 
التصنيفات  الجامعة في مختلف  بترتيب 

العربية والعالمية.
وبــنــجــاحــهــا فـــي الــحــصــول عــلــى هــذا 
المركز المتقدم تكون الجامعة قد فرضت 
المتميزة  الجامعات  خــارطــة  على  نفسها 
ليس فقط على المستوى المحلي بل على 
المستويين العربي والعالمي، ففي تصنيف 
 2022 للعام  العالمية  للجامعات  إس  كيو 
تم تصنيفها بالمرتبة 591-600، باإلضافة 
جامعة   150 أفــضــل  ضــمــن  تصنيفها  إلـــى 
نــاشــئــة تــحــت عــمــر 50 عــامــا عــلــى مستوى 
الجامعة  واصــلــت  كما   ،2021 لعام  العالم 
للجامعات  إس  كــيــو  تصنيف  فــي  تميزها 
الــعــربــيــة، بــعــد أن ارتــقــت إلـــى الــمــرتــبــة 22 

الــوحــيــدة في  الــجــامــعــة  لــعــام 2022، وهـــي 
مملكة البحرين الحاصلة على ترتيب أربع 
العالمي،   QS Stars تصنيف  فــي  نــجــوم 
كما ُصنفت ضمن أفضل 550 جامعة على 
مستوى العالم في تصنيف كيو إس لمدى 
 ،2022 لسنة  الخريجين  تــوظــيــف  قابلية 
المركز401+  على  حصولها  إلى  باإلضافة 
التأثير  في  العالمي  التايمز  تصنيف  في 

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نجحت  المحلي  الــمــســتــوى  عــلــى  أمـــا 
الجامعة باجتياز المراجعة المؤسسية من 
حيث  والتدريب،  التعليم  جــودة  هيئة  قبل 
استيفاء  للهيئة  الــرســمــي  التقرير  أظــهــر 
الــجــامــعــة لــكــافــة الــمــعــايــيــر والـــمـــؤشـــرات 
ــذا بـــاإلضـــافـــة إلــــى حــصــول  الــمــطــلــوبــة، هــ
الــجــامــعــة عــلــى االعــتــمــاد الــمــؤســســي من 

مجلس التعليم العالي.

جاءت في �لمركز �لأول على م�ستوى �لجامعات �لخا�سة في �لبحرين لل�سنة �لر�بعة على �لتو�لي

»العل��وم التطبيقي��ة« توا�س��ل التقدم في ت�سني��ف جرين ماتريك  العالم��ي للجامعات الخ�سراء 

وحــدة سكنية،  ألف   40 بتوفير  السامية  الملكية  التوجيهات  إطــار  في 
وتنفيًذا ألمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
المواطنين،  2000 وحدة سكنية على  بتوزيع  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد 
المنتفعين من  عــلــى  اإلســكــانــيــة  الـــوحـــدات  تــوزيــع  اإلســكــان  وزارة  تــواصــل 
مشاريع المدن اإلسكانية الجديد في كل من )مدينة خليفة، ومدينة شرق 
البحرين  مملكة  احــتــفــاالت  بمناسبة  وذلــك  ســتــرة(،  شــرق  ومدينة  الــحــد، 
بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد 
المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميادية، وذكرى تولي 

حضرة صاحب الجالة الملك المفدى مقاليد الحكم.
 استقبلت الوزارة صباح أمس األحد المنتفعين من أصحاب الطلبات 
إجـــراءات  باشر  إذ  مسبق،  بشكل  أعدتها  التي  الــقــوائــم  ضمن  المستحقة 
تجري  اإلســكــان، حيث  وزيـــر  الحمر  يعقوب  بــن  بــاســم  المهندس  الــتــوزيــع 
وكذلك  الــوزارة  بمواقع مبنى  والتخصيص  التوزيع  اإلسكان عمليات  وزارة 
من  المستحقين  المواطنين  على  وتسريعًا  تسهيًا  الحد،  شــرق  بمدينة 
المهندس  وأكــد  وحــداتــهــم.  مــواقــع  إلــى  بالحضور  المختلفة  المحافظات 
باسم بن يعقوب الحمر وزير اإلسكان أن جدول التوزيع سيمتد حتى نهاية 
الشهر الجاري، متضمنًا تسليم مفاتيح وحدات مدينة شرق الحد، وتسليم 
شهادات التخصيص ضمن مدينتي شرق سترة وخليفة، وذلك ضمن وتيرة 
العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  ألمــر  تلبية  ومستمرة،  متسارعة  عمل 
رئيس مجلس الوزراء.  وأضاف الحمر أن توزيع شهادات االستحقاق ضمن 
مشروع مدينة شرق سترة يضاف إلى إنجازات المسيرة اإلسكانية بالمملكة 
والتي كان من أبرز ثمارها المدن الجديدة التي ساهمت بشكل مباشر في 

تسكين أكبر عدد من األسر البحرينية وتحقيق االستقرار المعيشي لهم.
وأشاد عدد من النواب بالتوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 
2000 وحدة سكنية على المواطنين، مؤكدين أن وزارة اإلسكان منذ صدور 
تلك التوجيهات عملت بشكل مكثف ومتواصل على تحديث قوائم متكاملة 
اإلسكانية  االلتزامات  يعكس  وبما  التوجيهات،  لتلك  تلبية  للمستحقين 
الـــــواردة فــي بــرنــامــج الــحــكــومــة. مــن جــانــبــهــم أبــــدى عـــدد مــن المنتفعين 
منذ  استقبالهم  في  كــان  حيث  والسريعة،  الميسرة  لــإجــراءات  ارتياحهم 
معهم  تعاملوا  الذين  المؤهلين  ــوزارة  الـ موظفي  من  عــدد  الباكر  الصباح 
ضــمــن اإلجــــــراءات االحـــتـــرازيـــة الــمــتــبــعــة، وتـــم الـــشـــروع فــي تــوثــيــق وإثــبــات 

البيانات وإصدار شهادة التخصيص للمستحقين خال دقائق معدودة.
الحد  بمدينة شرق  السكنية  بالوحدات  المنتفعين  كما عبر عدد من 
المواطنين  بــإشــعــار  الـــــوزارة  قــامــت  إذ  الــتــوزيــع  ارتــيــاحــهــم إلجـــــراءات  عــن 
بالحضور إلى مواقع وحداتهم بشكل مسبق، وتم تسليمهم وثائق الملكية 
أبــرز  شــرح  تــم  كما  الــكــتــرونــيــًا،  المستندات  وجميع  الهندسية  والــخــرائــط 
تسلم  حتى  اإلســكــانــي  العقد  فــي  الــمــدرجــة  والفنية  القانونية  ــادات  اإلرشــ

مفاتيح الوحدات السكنية.

االإ�سكان ت�ستمر في توزيع وحدات المدن

دي�س�مبر نهاي�ة  حت�ى  المنتفعي�ن  عل�ى 

الملك  جــالــة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  رعــايــة  تحت 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري لاتحاد الملكي للفروسية 
وسباقات القدرة، نظم مركز الفروسية العاجي التابع لاتحاد الملكي، كرنفال 
ألطفال اضطراب طيف التوحد تزامنًا مع احتفاالت مملكة البحرين بأعيادها 
الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد 
الــفــاتــح دولـــة عــربــيــة مسلمة عـــام 1783 مــيــاديــة، وذكــــرى تــولــي حــضــرة صاحب 

الجالة الملك المفدى مقاليد الحكم.

وبهذه المناسبة، اكد سمو الشيخ عيسى بن عبداهلل آل خليفة رئيس االتحاد 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة أن االتحاد حريص على تنفيذ توجيهات سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وتأكيد دور االتحاد البارز في تحول الحلم إلى 
الذي  العاجي  الفروسية  الهمم من خال مركز  األمل ألصحاب  واقع لصناعة 
المساهمة في  ودوره في  التوحد  الحب واإلخــاص ألطفال طيف  حسد معاني 
نظمها  التي  الفعاليات  مختلف  عبر  التوحد  من  يعانون  الذين  األطفال  عاج 
خليفة  آل  عبداهلل  بن  عيسى  الشيخ  سمو  وأشــار  الماضية.  الفترة  في  االتــحــاد 

هذه  األطــفــال  ليتخطى  األمـــل  وصناعة  المتعة  طياته  فــي  حمل  الكرنفال  أن 
من  فــرد  كل  يواجهها  التي  والصعوبات  الــظــروف  على  للتغلب  بنجاح  المراحل 
جمال  هيا  بجهود  مشيدًا  الكرنفال،  شهدها  التي  المتنوعة  الفعاليات  خــال 
المشرف العام على البرنامج. وشهد الكرنفال، الدكتور خالد أحمد حسن، أمين 
الصالحي  وتوفيق  القدرة،  وسباقات  للفروسية  الملكي  باالتحاد  المساعد  السر 
مدير المكتب اإلعامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات 

رئيس لجنة العاقات العامة واالعام باالتحاد.

برعاية �سمو �ل�سيخ نا�سر بن حمد �آل خليفة

التوحد ط��ي��ف  الأط��ف��ال  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ي��د  ل��ك��رن��ف��ال  ب��اه��ر  ن��ج��اح 
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فـــي ســابــقــة هـــي األولــــــى في 
تاريخ المحاكم من حيث استمرار 
ــاع لــلــشــهــود،  ــمـ ــتـ ــت جــلــســة اسـ ــ وقـ
ــبـــرى  ــكـ ــكـــمـــة الـ اســـتـــمـــعـــت الـــمـــحـ
الجنائية الرابعة المعنية بقضايا 
ــاد وغـــســـل األمــــــــوال لــمــدة  ــسـ ــفـ الـ
قاربت الـ7 ساعات لشهود االثبات 
المقدمين من قبل النيابة العامة 
إفـــشـــاء اســـــرار تتعلق  فـــي قــضــيــة 
بــإحــدى شــركــات الــبــتــرول وتــزويــر 
الــمــحــكــمــة  بـــــدأت  إذ  مـــســـتـــنـــدات، 
فـــــــي االســــــتــــــمــــــاع لــــلــــشــــهــــود فـــي 
صباحا  الــعــاشــرة  الساعة  حــوالــي 
بعد  مــا  إلــى  المحكمة  واستمرت 

الساعة الرابعة عصرا.
ــدار تــلــك الــســاعــات  ــ وعـــلـــى مـ
ــبـــات عــلــى عــشــرات  رد شــاهــد االثـ
المتهمين  دفــاع  قبل  األسئلة من 
بموافقة  وذلـــك  الــنــيــابــة،  ورئــيــس 
ــاول  ــ هـــيـــئـــة الـــمـــحـــكـــمـــة حـــيـــث حـ
الـــخـــروج بــإجــابــات تشير  الـــدفـــاع 
إلى أن المعلومات التي أدلى بها 
المتهمون لم تكن سرية وال يوجد 
خاصة  معلومات  بأنها  يفيد  مــا 
فقط،  اإلدارة  تحتكرها  للشركة 
وإنـــمـــا هـــي مــعــلــومــات عـــامـــة، في 
النيابة  أسئلة  كانت  الــذي  الوقت 
ــاء وأن  تــؤكــد صحة االدعــ الــعــامــة 
تلك المعلومات ال يمكن تداولها 
آلية  وأن  بإفشائها،  مصرح  وغير 
لها طبيعة  البترول  شركات  عمل 
ــن حـــيـــث ســريــة  خـــاصـــة ســــــواء مــ
اإلنتاج  كميات  حــول  المعلومات 
وااليــــــــــرادات وتـــعـــاقـــدات الــشــركــة 
مــع الــجــهــات الــخــارجــيــة ومــا يتم 
االتفاق عليه في محاضر مجلس 

اإلدارة.
وبـــــذلـــــك وعــــلــــى مــــــــدار عـــدة 
جــلــســات لــمــدة قـــاربـــت الــشــهــريــن 
اســـتـــمـــعـــت الــمــحــكــمــة فــــي ثـــالث 
جلسات لشهود الواقعة المقدمين 
ــاع  مـــن قــبــل الــنــيــابــة الــعــامــة ودفــ
أن  المقرر  مــن  حيث  المتهمين، 
جلسات  نظر  المحكمة  تستكمل 
ــيــــس الـــمـــقـــبـــل  ــمــ ــة الــــخــ ــيــ ــقــــضــ الــ
من  الختامية  للمرافعة  لتستمع 
قبل أطراف الدعوى، على أنه من 
النطق  جلسة  تحدد  أن  المتوقع 
ما  القادمة  الجلسة  في  بالحكم 
جديدة  مستجدات  أي  يظهر  لــم 
أو تقدم النيابة او دفاع المتهمين 

طلبات جديدة. 
إلى  الــواقــعــة  تفاصيل  وتــعــود 
تلقي إدارة مكافحة جرائم الفساد 
ــة تـــفـــيـــد بــقــيــام  ــريــ ــات ســ ــومـ ــلـ ــعـ مـ
المتهم األول بصفته مسؤوال في 
الشركة بتمرير معلومات للمتهم 
الثاني وهو صديقه ويعمل مديرا 
إلحدى الشركات التي تتعاون مع 

شركة البترول، وقام األخير بدوره 
بنقل تلك المعلومات إلى المتهم 
الذي  الجنسية(  )أجنبي  الثالث 
كـــان يــعــمــل مــســتــشــارا ســابــقــا في 
تلك  يستغل  ــان  كـ حــيــث  الــشــركــة 
له  مــنــافــع  لتحقيق  الــمــعــلــومــات 

بينما تضرر عمل الشركة.
تلك  أن  الــتــحــريــات  وكــشــفــت 
الشركة  بإنتاج  تتعلق  المعلومات 
ونتائج  بها  تعمل  التي  والحقول 
ــاعـــات واألمــــــــور الــمــالــيــة  ــمـ ــتـ االجـ
ــيـــة وعــــالقــــات الــشــركــة  ــيـــزانـ والـــمـ
بــالــجــهــات الــمــتــعــاقــدة مــعــهــا، كما 
تخص  المعلومات  تلك  أن  تبين 
مع  للشركة  مستقبلية  تعاقدات 
ــات أجــنــبــيــة تــتــعــلــق بـــأمـــور  ــركــ شــ
ــتـــاج، وأكـــدت  تــخــص عــمــلــيــات اإلنـ
الــمــعــلــومــات  تــلــك  الــتــحــريــات أن 
ســريــة وال يــجــوز تـــداولـــهـــا خـــارج 
الـــــشـــــركـــــة وخــــــاصــــــة ألشــــخــــاص 
انــتــهــت عــالقــة عــمــلــهــم بــالــشــركــة 
وهــــو الــمــتــهــم الـــثـــالـــث، فــيــمــا بــرر 
بــإفــشــاء  قـــيـــامـــه  األول  الـــمـــتـــهـــم 

الموجود  الثالث  للمتهم  االســرار 
في الخارج بأنه كان يستفيد من 
خبراته لكون المتهم الثالث لديه 
العمل  كبيرة في مجاالت  خبرات 
المشاكل  حــل  وكيفية  الــبــتــرولــي 

التي تواجه العمل.
قيام  الــتــحــريــات  كشفت  كــمــا 
مــع  ــتــــراك  بــــاالشــ األول  الــمــتــهــم 
المتهم الثاني في تزوير محررات 
رســمــيــة تـــخـــدم مــصــالــح الــمــتــهــم 
الــثــانــي الــــذي كـــان يــعــمــل مــديــرا 
التي  الــشــركــات  إلحـــدى  تنفيذيا 
تعمل في مجاالت التمويل المالي 
واالســتــثــمــار، وهـــي وكــيــل إلحــدى 
البحرين،  فــي  الــدولــيــة  الــشــركــات 
وكان يتخذ منها المتهمان غطاء 
ــوال  لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات تــحــويــل أمـ
ما  وغالبا  أجنبية  جهات  لصالح 
كانت تلك الجهات تقوم بعمليات 
مــشــبــوهــة تــتــعــلــق بــغــســل أمـــــوال، 
تــحــريــر  الــمــتــهــمــان  ــاع  ــتـــطـ اسـ إذ 
مــســتــنــدات هــي عــبــارة عــن إثــبــات 
مــلــيــار  بــقــيــمــة 20  مـــالـــيـــة  قــــــدرة 
الــبــنــوك  أحــــد  مـــن  صــــــادرة  دوالر 
ــــي الــــــخــــــارج، وكـــانـــا  األجـــنـــبـــيـــة فـ
المستندات  تلك  لتقديم  يعدان 
بعض  تخص  مناقصات  لــدخــول 
الــمــشــروعــات فــي الــبــحــريــن، وهي 
مــســتــنــدات مـــــــزورة، وكـــانـــت تلك 
التي  العمليات  ضمن  العمليات 
بها لصالح جهات أخرى  يقومان 
يحصل  أن  عــلــى  ــاق  ــفــ االتــ وكـــــان 
ــى عــلــى عــمــولــة ما  ــ الــمــتــهــم األولـ
بين )1 و5%( مقابل إعداد األخير 
لــتــلــك الــمــســتــنــدات وعــنــد إتــمــام 

الصفقات.

في جل�سة ا�ستمرت مدة قاربت الـ7 �ساعات..

اال�شتماع ل�شاهد اآخر في ق�شية اإف�شاء اأ�شرار �شركة بترول

أقرت محكمة التمييز حكما ببراءة طبيب 
مــن الــتــســبــب فــي وفــــاة مــريــضــة بــســبــب خطأ 
درجة  أول  أدانته محكمة  أن  طبي، وقد سبق 
وقضت بحبسه سنة إال أن محكمة االستئناف 
أن  إلــى  ببراءته  مجددا  وقضت  الحكم  ألغت 

أقرت محكمة التمييز حكم البراءة. 
وكـــانـــت مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف أكـــــدت في 
حكمها أن مهنة الطب تستلزم ترك قدر معين 
والــعــمــل يتناسب  لــلــطــبــيــب  مـــن االســتــقــالل 
وحرية المهنة بحيث ينظر إلى كل حالة على 
حدة ويكون له حق المفاضلة بين األساليب 
يراها  التي  العالج  وسيلة  ليختار  المختلفة 
أن  إلــى  ــارت  وأشــ يــديــه،  بين  للحالة  مناسبة 
يــؤّد  لــم  أنــه  ثبت  اذا  تثور  الطبيب  مسؤولية 
مقررة  علمية  ألصــول  وفقا  الجراحي  عمله 
مسؤوال  الطبيب  يكون  وبالتالي  خالفها،  أو 
أما  تقصيره،  ونتيجة  العمل  تعمده  بحسب 
األصــول  وفــق  بـــأداء عمله  الطبيب  الــتــزم  إذا 
العلمية والثابتة فال مسؤولية عليه أيا كانت 
نتيجة عالجه اذ ال يضمن للمريض الشفاء 
ما  بحسب  الكافية  العناية  بــبــذل  يلتزم  بــل 

استقرت عليه أحكام القضاء.
مستقر  الــقــضــاء  أن  المحكمة  وأضــافــت 
المخاطر  على قبول وجــود قدر ضــروري من 
إلجــراء  الــجــراحــي  التدخل  بطبيعة  مرتبط 
العملية  تنجح  لــم  فــان  الجراحية،  العملية 
الجراحية بالرغم من بذل العناية المطلوبة 
ال  فــإنــه  الثابتة  الطبية  بــاألصــول  وااللـــتـــزام 

وهي  المريض،  تجاه  الطبيب  على  مسؤولية 
الحيثيات التي أقرتها محكمة التمييز.

وكـــانـــت الــنــيــابــة أســـنـــدت إلــــى الــطــبــيــب 
وآخـــريـــن أنــهــم تــســبــبــوا بــخــطــئــهــم فـــي مــوت 
ــبـــي أدى  ــأ طـ الـــمـــجـــنـــي عــلــيــهــا بـــســـبـــب خـــطـ
توقف  فــي  تسببت  غيبوبة  فــي  دخــولــهــا  إلــى 
الوظائف الحيوية لديها ما أدى إلى وفاتها، 
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس 
ــه طــعــن عــلــى الــحــكــم على  مــــدة ســنــة إال أنــ
تطبيقه  في  والخطأ  القانون  مخالفة  سند 
والفساد في االستدالل والقصور في التسبيب 
إذ دفع وكيل الطبيب بأن الخطأ الطبي الذي 
تنعقد به مسؤولية الطبيب يتحدد في إطار 
التزامه ببذل عناية، ومن ثم فالخطأ الطبي 
وعدم  الطبيب،  مسلك  في  تقصيرا  يقتضي 
بــذلــه الــعــنــايــة الــتــي كـــان ســيــرعــاهــا مـــن هو 
المحيطة  الـــظـــروف  ذات  وفـــي  مــســتــواه  فـــي 

وبــــذات االمــكــانــات الــمــتــاحــة لـــه، مــشــيــرا إلــى 
رقــم 7  المرسوم بقانون  الــمــادة 27 مــن  نــص 
التي  الطب  مهنة  مــزاولــة  بشأن   1989 لسنة 
قننت مسؤولية الطبيب أنه يسأل عن الحالة 
أو قصر  إذا أهمل  إليها المريض  التي وصل 
في العناية به ولم يبذل كل ما يستطيع من 
المريض  جهد وحذق وحيطة في تشخيص 
ووصف العالج المناسب له، ومباشرة طبيب 
في مستواه الطبي وجد في مثل ظروفه مما 
يوجب على الطبيب في العمليات الجراحية 

مراعاة حالة المريض.
فيما أكدت المحكمة أنه ال تقوم مسؤولية 
الطبيب بمجرد وقوع الخطأ وحدوث الضرر 
بينهما  السببية  عــالقــة  تتوافر  أن  يجب  بــل 
الذي  الخطأ  نتيجة  الضرر  ينشأ  أن  بمعنى 
ارتكبه المسؤول وال يقع الضرر الذي يصيب 
قد  اذ  وحــده  الطبيب  نتيجة خطأ  المريض 
تسهم عدة عوامل أخرى، االمر الذي يترتب 
عليه انتفاء مسؤولية الطبيب نتيجة تدخل 
أوراق  من  الثابت  أن  وأضافت  العوامل.  تلك 
اللجنة الطبية لتقرير األخطاء  أن  الدعوى 
الفنية لم يتوصل إلى معرفة السبب الرئيسي 
لوفاة المجني عليها وخاصة أنها كانت واعية 
وقت خروجها من غرفة االفاقة، كما لم تبين 
األوراق خطأ الطبيب الذي يمكن محاسبته 
الحكم  إلغاء  معه  يتعين  الــذي  االمــر  عليه، 
المستأنف والقضاء ببراءته مما هو منسوب 

إليه وهو ما أقرته محكمة التمييز.

التميي�ز تق�ر حكم�ا بب�راءة طبي�ب م�ن الت�ش�بب ف�ي وف�اة مري�شة 

مجل�س  ف���ي  اأع�������ش���اء  ل�����4  غ���رام���ة  دي���ن���ار   2000

ج��م��ع��ي��ة خ��ي��ري��ة ل��م��خ��ال��ف��ة ق���ان���ون ج��م��ع االأم������وال

والجهات  الــوزارات  نيابة  رئيس  صرح 
الجنائية  الصغرى  المحكمة  بأن  العامة 
قيام  واقعة  في  اليوم  أصــدرت حكمها  قد 
خــيــريــة  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس  ــاء  أعــــضــ
خــالــفــوا قــانــون جــمــع األمــــوال لــأغــراض 
متهم.  لكل  ديــنــار   500 بــالــغــرامــة  الــعــامــة 
ــى الــشــكــوى  ــود تــفــاصــيــل الـــواقـــعـــة إلــ ــعـ  وتـ
والتنمية  العمل  وزارة  قبل  من  المقدمة 
متهمين  أربـــعـــة  قـــيـــام  عـــن  االجــتــمــاعــيــة 
إدارة جمعية خيرية  أعضاء مجلس  وهم 
لأغراض  األمــوال  قانون جمع  بمخالفة 
الــعــامــة بـــأن قــامــوا بــصــرف الــفــائــض من 
الــتــبــرعــات مـــن الـــســـنـــوات الــســابــقــة على 

خالف للترخيص الممنوح لهم.
ــاف إلـــى أن الــنــيــابــة الــعــامــة قد  ــ  وأضـ
سالفة  الــواقــعــة  فــي  التحقيقات  بــاشــرت 
الــبــيــان فـــور إبــالغــهــا بــهــا حــيــث استمعت 
واستجوبت  التحريات  مجري  أقــوال  إلــى 
منسوب  هــو  بما  اعترفوا  وقــد  المتهمين 
إليهم من اتهام، ومن ثم أمرت بإحالتهم 
إلـــى الــمــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة، وقـــد أصـــدرت 

حكمها المتقدم.
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ا�ستحداث ا�ستعمالت اأرا�ٍض تتوافق مع املخطط الهيكلي.. وزير الأ�سغال:

خم��ط��ط��ات ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ع��م��ر يف خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق

فاطمة �سلمان:

والتخطيط  البلديات  و�س�ؤون  الأ�سغال  وزير  خلف  ع�سام  اأكد 

تعمل على تخطيط  العمراين  والتط�ير  التخطيط  هيئة  باأن  العمراين 

اإعداد  جانب  اإىل  اململكة  مناطق  جميع  يف  املخططة  غري  املناطق 

خمططات تف�سيلية قابلة للتعمري من خالل تعديل و�سعيات العقارات 

وا�ستحداث  القائمة  الطرق  ب�سبكة  وربطها  طرق  �سبكة  وا�ستحداث 

ا�ستعمالت اأرا�ٍض تت�افق مع املخطط الهيكلي ال�سرتاتيجي.

املناطق  تلك  خلدمة  حك�مية  عقارات  ت�فري  يتم  باأنه  واأو�سح 

وح�سب احتياجات املنطقة كمرافق خدمية جمتمعية على �سبيل املثال 

اإىل خدمات  بالإ�سافة  اإلخ(،  مدر�سة..  مركز �سحي،  )م�سجد، حديقة، 

البنية التحتية مثل )حمطات كهرباء رئي�سة وفرعية، حمطات �سرف 

�سحي، ات�سالت، اإلخ(.

وتابع قائالً: »ومن هذا املنطلق حتر�ض ال�زارة واللجنة ال�زارية 

تخطيط  اإجراءات  ت�سريع  على  التحتية  والبنية  التنم�ية  للم�ساريع 

69 م�قًعا غري خمطط، و�سيتم تطبيق اأحكام الباب الثالث من قان�ن 

ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة رقم )39( ال�سنة 2009 بعد النتهاء 

من اعتماد تلك املخططات ون�سرها يف اجلريدة الر�سمية«.

�سمن برنامج »فولربايت« للطالب.. ال�سفارة الأمريكية: 

ِمنح لطلبة املاج�ستر البحرينيني يف جامعات اأمريكية

ن�رة البنخليل:

الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  �سفارة  ــادت  اأف

البحرينيني  للطالب  منح  وج�د  عن  اململكة  لدى 

عامني  اأو  عام  ملدة  املاج�ستري  درا�سة  يف  الراغبني 

املتحدة. ال�ليات  يف  املعتمدة  اجلامعات  اإحدى  يف 

اأن  لـ»الأيام«  ت�سريح  يف  ال�سفارة  واأ�سارت 

للطالب  »ف�لربايت«  برنامج  �سمن  تاأتي  املنح 

درا�سة  يف  الراغبني  املتحدة  ال�ليات  خارج  من 

ملاج�ستري. ا

تخ�س�ض  ي�سمل  ل  الربنامج  هذا  اأن  واأو�سحت 

الطب.

»هي�برت  برنامج  هناك  اأن  ال�سفارة  اأ�سافت 

من  املتميزين  املهنيني  مينح  ــذي  وال همفري«، 

تط�ير  فر�سة  املت��سط  امل�ست�ى  من  ال�سباب 

درا�سية  ف�س�ل  ح�س�ر  خالل  من  املهنية  مهاراتهم 

امل�ؤ�س�سات  خمتلف  يف  العليا  الدرا�سات  مرحلة  يف 

املتحدة. ال�ليات  يف  واملهنية  التعليمية 

يوازي العملة الورقية قانونًيا ول يحق لل�سركات اإ�سداره.. وزير املالية:

جتارب تكنولوجية لإ�سدار »الدينار الرقمي« البحريني

فاطمة �سلمان:

قال وزير املالية والقت�ساد ال�طني ال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل خليفة اإن العمل على اإ�سدار 

ال�قت احلايل على  العمل يف  الأوىل، حيث يتم  للبحرين ل زال يف مراحله  الرقمية  العملة 

ا�ستيفاء البنية التحتية املنا�سبة �س�اء من اجل�انب القان�نية اأو الفنية من اأجل التاأكد من 

مق�مات جناح امل�سروع.

خ�سائ�ض  بنف�ض  �ستتميز  الرقمية  العملة  اأن  برملاين  �س�ؤال  على  رده  يف  واأفاد 

العملة ال�رقية ال�سادرة من البنك املركزي للدولة، واأنها �ست�ازي العملة ال�رقية 

يف براءتها القان�نية ول يج�ز لل�سركات اخلا�سة اإ�سدارها.

وقال باأن م�سرف البحرين املركزي �سيق�م قريًبا با�ستخدام بيئة جتريبية 

الت�سغيلية  اجل�انب  جميع  درا�سة  بهدف  وذلك  احلديثة،  للتكن�ل�جيا 

والتقنية ومعرفة الآلية واملتطلبات الالزمة للتطبيق الفعلي لعملة الدينار 

الرقمي يف امل�ستقبل.

و�سي�لة  كفاءة  م�ست�ى  �ستعزز  الر�سمية  الرقمية  العملة  اأن  واأكد 

اأنظمة املدف�عات، مما يجعل عملية الدفع �سريعة وبتكلفة رمزية واأكرث 

كفاءة.

�سمن م�سروع التوظيف الثاين.. »العمل«: 

توظيف اأكرث من 25 األف بحريني يف 2021

حمرر ال�س�ؤون املحلية:

والتنمية  العمل  وزارة  اأعــلــنــت 

 25 ت�ظيف  من  النتهاء  عن  الجتماعية 

اجلاري  العام  خالل  بحريني  عاطل  األف 

الت�ظيف  م�سروع  �سمن  وذلك   ،2021

الثاين.

يف  ح�سابها  على  الـــ�زارة  وقالت 

الأ�سب�عي  تقريرها  �سمن   - الإن�ستغرام 

من  الفرتة  خالل  مت  اإنه   - الت�ظيف  عن 

ت�ظيف   2021 دي�سمرب   18 حتى   12

 )337( يف  عمل  عن  باحثني   )506(

القطاع  يف  عاملة  وم�ؤ�س�سة  �سركة 

الدرا�سية،  امل�ؤهالت  خمتلف  من  اخلا�ض 

ــجــالت  وامل التخ�س�سات  يف  ـــك  وذل

جانب  اإىل  املالئمة،  واملهنية  ال�ظيفية 

خمتلف  يف  ا  �سخ�سً  )349( تــدريــب 

التدريبية. الربامج 

الإجمايل  العدد  اأن  ال�زارة  واأ�سافت 

يف   )25142( بلغ  ــد  ق للمت�ظفني 

العدد  بذلك  متجاوًزا  من�ساأة،   )6642(

ال�طني  الربنامج  �سمن  ت�ظيفه  املقرر 

العام  الثانية خالل  ن�سخته  للت�ظيف يف 

بينما  م�اطن،  األــف   25 وه�   ،2021

اإجمايل من مت تدريبهم )12144(  و�سل 

املتدربني  عدد  اإجمايل  متجاوًزا  متدرًبا، 

فر�سة  اآلف  ع�سرة  وهــ�  امل�ستهدف، 

تدريبية يف هذا العام 2021.

لأول مرة يتجاوز املليار دينار منذ العام 2016 

 ال�������ت�������داول ال�����ع�����ق�����اري ي���ب���ل���غ ذروت�������ه

كاظم عبداهلل:

اإىل  العقاري  التداول  عاد م�ؤ�سر حجم 

يف  مرة  لأول  دينار  املليار  حاجز  جتاوز 

ك�سفت  حيث  الأخرية،  اخلم�ض  ال�سن�ات 

الر�سمية  العقاري  التداول  اإح�ساءات 

املبا�سرة عن ت�سجيل 1.001 مليار دينار 

دي�سمرب  �سهر  من  الأول  الن�سف  حتى 

اجلاري.

حجم  ي�سل  مل   2016 العام  ومنذ 

دينار،  املليار  حاجز  اإىل  العقاري  التداول 

يف  دينار  ملي�ن   990.634 بلغ  حيث 

دينار  ملي�ن  و961.393   ،2017 عام 

العام  يف   804.934 وبلغ   ،2018 يف 

العقاري  التداول  بلغ حجم  بينما   ،2019

715 ملي�ن دينار يف 2020، ويف العام 

حتى  العقاري  التداول  حجم  بلغ  اجلاري 

15 دي�سمرب اجلاري 1.001 مليار دينار.

د. مرمي اجلالهمة

والد الطفل يتحدث لـ»الأيام« ويف الإطار الطفل عبداهلل

ي�سم 81 �سريًرا وغرًفا خا�سة وعيادات خارجية

م�ست�سفى فرن�سي للطب النف�سي يف اجل�سرة

خديجة العرادي:

ك�سفت الرئي�ض التنفيذي للهيئة ال�طنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية 

اإن�ساء  وه�  البحرين،  يف  جديد  �سحي  ا�ستثمار  عن  اجلالهمة  مرمي  الدكت�رة 

م�ست�سفى فرن�سي للطب النف�سي يف منطقة اجل�سرة.

واأفادت اجلالهمة يف ت�سريح لـ»الأيام« باأن م�ست�سفى اجل�سرة للطب النف�سي 

النهارية،  الرعاية  وعالجات  واخلارجيني  الداخليني  للمر�سى  رعاية  �سيقدم 

مبينة اأن امل�ست�سفى �س�ف ي�ستمل على 81 �سريًرا، وغرًفا خا�سة منظمة ح�ل 3 

وحدات م�ستقلة وعيادات خارجية مع مدخل خا�ض وم�قف �سيارات.

والد الطفل ل�»الأيام«: لن اأن�سى وقفة اأهل النخوة

فزعة رفاعية تُ عيد »عبدالل�ه« اإىل اأح�سان والديه

حمرر ال�س�ؤون املحلية:

النخ�ة  فيها  جتلّت  كبريًة  فزعًة  الأول  اأم�ض  الرفاعي�ن  اأظهر 

ال�ساعات  وق�س�ا  منازلهم  من  خرج�ا  حني  الأ�سيلة  البحرينية 

من  بحريني�ن  اأ�سهم  كما  »عبداهلل«،  الطفل  عن  البحث  الط�يلة يف 

الإعالمي والتعاطف  والن�سر  البحث  حمافظات خمتلفة يف عمليات 

مبا ج�ّسد �س�رًة رائعة من التالحم ال�طني.

تطبيق  اأن  اجلن�بية  املحافظة  �سرطة  مديرية  عام  مدير  واأّكد 

ال�سراكة املجتمعية، وب�سكل احرتايف، كان له الف�سل يف العث�ر على 

الطفل والذي يبلغ من العمر 5 �سن�ات وُي�سّنف »من ذوي الهمم«.

ين�سى  لن  لـ»الأيام«:»باأّنه  عبداهلل  الطفل  والد  قال  جانبه،  من 

وقفة اأهل البحرين والرفاع«.
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يوازي العملة الورقية يف براءته القانونية وال يحق لل�صركات اإ�صداره.. وزير املالية:

نعمل على البنية التحتية الفنية والقانونية لـ»الدينار الرقمي« البحريني

اإن  ال�سلوم  على  رده  الوزير يف  قال  التفا�سيل،  ويف 

مراحله  يف  يزال  ل  البحرين  يف  الرقمية  العملة  تطبيق 

البنية  وجود  من  اأولً  التحقق  اأجل  من  وذلك  الأوىل، 

الفنية  اأو  القانونية  املنا�سبة �سواء من اجلوانب  التحتية 

من اأجل التاأكد من مقومات جناح امل�سروع، حيث �سيقوم 

للتكنولوجيا  جتريبية  بيئة  با�ستخدام  قريًبا  امل�سرف 

التجارب  بدرا�سة  حالًيا  امل�سرف  يقوم  حيث  احلديثة، 

فرق  اأعدتها  التي  التو�سيات  على  والطالع  العاملية 

الدويل  النقد  �سندوق  عن  املنبثقة  املتخ�س�سة  العمل 

من  العاملي  القت�ساد  ومنتدى  الدويل  الت�سويات  وبنك 

هذه  مع  تتما�سى  والتي  املنا�سبة  ال�سيا�سات  اختيار  اأجل 

املعايري.

يف  لدول  جتارب  وجود  ب�ساأن  ال�سلوم  على  ورًدا 

لها  الر�سمية  الرقمية  العملة  فكرة  بتنفيذ  قامت  العامل 

بالن�سبة  الوزير:  قال  التجارب،  تلك  على  الطالع  ومدى 

الرقمية،  املركزي  البنك  عملة  لإ�سدار  العاملية  للتجارب 

ا�ستحدث  مركزي  بنك  اأول  ال�سعبي  ال�سني  بنك  فيعد 

فكرة عملة البنك املركزي الرقمية، وذلك يف عام 2014، 

تنفيذ  مت  ولكن  الرقمي«  »اليوان  ا�سم  عليها  اأطلق  حيث 

وهذه   2020 عام  اأكتوبر  يف  للعملة  فعلية  جتربة  اأول 

الرقابية  اجلهات  قبل  من  البحث  قيد  زالت  ما  التجربة 

ال�سينية.

العملة  البهاما  جزر  اأ�سدرت  نف�سه  العام  يف  وتابع: 

الأمريكي،  بالدولر  واملدعومة  دولر«  »�ساند  الرقمية 

رقمية  عملة  تطرح  دولة  اأول  البهاما  جزر  تعترب  وبذلك 

الدول يف  من  العديد  تزال  ل  اأخرى،  ومن جهة  مركزية، 

املركزي  البنك  مثل  الرقمية،  للعمالت  التجارب  مرحلة 

اجلنوبية«،  لكوريا  املركزي  البنك  »عملة  مع  الكوري 

واليابان مع عملة »الني« الرقمية. 

»عملة  اختبار  يف  ال�سويد  بداأت  كما  واأ�ساف: 

املقابل  ويف  اإ�سافية،  دفع  كو�سيلة  الرقمية  الكورونا« 

حيث  ال�ستك�سافية،  املرحلة  يف  الدول  من  العديد  هناك 

»اليورو  عملة  اإطالق  الأوروبي  املركزي  البنك  يخطط 

الرقمية« يف ال�سنوات املقبلة، كما ي�سعى بنك اإجنلرتا اإىل 

تكثيف اأبحاثه لإ�سدار عملة »الربيتكوين« الرقمية.

الإيجابية  باجلوانب  املتعلق  النائب  �سوؤال  ورًدا على 

الرقمية،  العملة  اإ�سدار  عملية  يف  البدء  عند  املتوقعة 

املايل  القطاع  على  املتوقعة  ال�سلبية  اجلوانب  جانب  اإىل 

ب�سكل عام والبنوك التجارية التقليدية ب�سكل خا�ص، فقد 

الرقمية  للعملة  الإيجابية  اجلوانب  اأن  على  الوزير  اأكد 

من  ال�سادرة  الورقية  العملة  خ�سائ�ص  بنف�ص  تتميز 

تعزز  الرقمية  العملة  باأن  منوًها  للدولة،  املركزي  البنك 

يجعل  املدفوعات مما  اأنظمة  و�سيولة  كفاءة  م�ستوى  من 

عملية الدفع �سريعة وبتكلفة رمزية واأكرث كفاءة. 

واأو�سح قائالً: »عالوة على ذلك، ت�سهم العملة الرقمية 

لال�ستخدام  متاحة  تكون  بحيث  املايل  ال�سمول  زيادة  يف 

ح�سابات  لديهم  لي�ص  الذين  الأ�سخا�ص  قبل  من  حتى 

من  هي  الرقمية  العملة  اإ�سدار  باأن  منوًها  م�سرفية«، 

العملة  توازي  لأنها  فقط  املركزي  امل�سرف  اخت�سا�ص 

الورقية يف براءتها القانونية ول يجوز لل�سركات اخلا�سة 

اإ�سدارها، وهي تختلف عما ي�سمى بالعمالت امل�سفرة.

وكان ال�سلوم قد توجه ب�سوؤال اإىل وزير املالية، جاء 

البحرين،  يف  الرقمية  العملة  تطبيق  اآلية  هي  »ما  فيه: 

وما هي الدوافع التي مت على اإثرها ال�سري يف هذا الجتاه، 

اإ�سدار  طبقت  العامل  بدول  مركزية  بنوك  هناك  وهل 

العملة الرقمية، وهل مت الطالع على هذه التجارب، وما 

هي هذه البنوك، وما هي اجلوانب الإيجابية املتوقعة عند 

�سلبية  العملة، وهل جوانب  هذه  اإ�سدار  عملية  البدء يف 

التجارية  والبنوك  ب�سكل عام  املايل  القطاع  متوقعة على 

التقليدية ب�سكل خا�ص، وهل �سيرتتب على اإ�سدار العملة 

اأم  الورقية  بالعملة  التداول  اإلغاء  البحرين  يف  الرقمية 

وهل  الورقية،  العملة  مع وجود  بتزامن  �سيكون طرحها 

التعاون  دول جمل�ص  بني  م�سرتك  وت�ساور  تعاون  هناك 

اخلليجي بهذا ال�ساأن، اأم اأن القرار مت اتخاذه ب�سكل منفرد 

تو�سيحية  �سورة  هناك  وهل  البحرين،  مملكة  لفائدة 

للعملة الرقمية املزمع اإطالقها، وما هو املوعد املقرر لبدء 

لها  الرتخي�ص  مت  التي  ال�سركات  عدد  وكم  بها،  التداول 

حلد الآن مع اإي�ساح مبالغ حجم التداول حتى تاريخه؟«.

ــــدفــــوعــــات ــــظــــمــــة امل ـــــاءة و�ــــصــــيــــولــــة اأن ـــــف ـــوى ك ـــت ـــص ـــعـــزز مـــ� ـــي ـــص ــــرقــــمــــي � الـــــديـــــنـــــار ال

ــق الـــفـــعـــلـــي لــلــعــمــلــة الــرقــمــيــة ــي ــطــب ــت ـــا حتـــاكـــي ال ـــًب ـــتـــخـــدام بــيــئــة جتـــريـــبـــيـــة قـــري ا�ـــص

فاطمة �سلمان:

الرقمية  العملة  اإ�سدار  على  العمل  اإن  اآل خليفة  بن خليفة  �سلمان  ال�سيخ  الوطني  واالقت�ساد  املالية  قال وزير 

للبحرين ال زال يف مراحله االأوىل، حيث يتم العمل يف الوقت احلايل من اأجل ا�ستيفاء البنية التحتية املنا�سبة �سواء 

من اجلوانب القانونية اأو الفنية من اأجل التاأكد من مقومات جناح امل�سروع.

اأن  ال�سلوم  اأحمد  النائب  الربملانية  املالية واالقت�سادية  ال�سوؤون  واأفاد يف رده على �سوؤال برملاين لرئي�س جلنة 

العملة الرقمية �ستتميز بنف�س خ�سائ�س العملة الورقية ال�سادرة من البنك املركزي للدولة، واأنها �ستوازي العملة 

الورقية يف براءتها القانونية وال يجوز لل�سركات اخلا�سة اإ�سدارها.

وقال باأن م�سرف البحرين املركزي �سيقوم قريبًا با�ستخدام بيئة جتريبية للتكنولوجيا احلديثة، وذلك بهدف 

درا�سة جميع اجلوانب الت�سغيلية والتقنية ومعرفة االآلية واملتطلبات الالزمة للتطبيق الفعلي لعملة الدينار الرقمي 

يف امل�ستقبل.

واأكد اأن العملة الرقمية الر�سمية �ستعزز م�ستوى كفاءة و�سيولة اأنظمة املدفوعات، مما يجعل عملية الدفع �سريعة 

وبتكلفة رمزية واأكرث كفاءة.
اأحمد ال�سلوموزير املالية

تنفيًذا الأمر ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

»االإ�صكان« ت�صتمر يف توزيع وحدات املدن على املنتفعني حتى نهاية دي�صمرب

امللكية  التوجيهات  اإطار  يف 

وحدة  األف   40 بتوفري  ال�سامية 

ال�سمو  �ساحب  لأمر  وتنفيًذا  �سكنية، 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل 

وحدة   2000 بتوزيع  اهلل  حفظه 

املواطنني، توا�سل وزارة  �سكنية على 

الإ�سكانية  الوحدات  توزيع  الإ�سكان 

املدن  م�ساريع  من  املنتفعني  على 

مدينة  من  كل  يف  اجلديد  الإ�سكانية 

ومدينة  احلد،  �سرق  ومدينة  خليفة، 

�سرق �سرتة، وذلك مبنا�سبة احتفالت 

الوطنية  باأعيادها  البحرين  مملكة 

البحرينية  الدولة  قيام  لذكرى  اإحياًء 

احلديثة يف عهد املوؤ�س�ص اأحمد الفاحت 

 1783 عام  م�سلمة  عربية  دولة 

ميالدية، وذكرى تويل ح�سرة �ساحب 

املفدى حفظه اهلل ورعاه  امللك  اجلاللة 

ملقاليد احلكم. 

يوم  �سباح  الوزارة  وا�ستقبلت 

الطلبات  اأ�سحاب  من  املنتفعني  الأحد 

اأعدتها  التي  القوائم  �سمن  امل�ستحقة 

ب�سكل م�سبق، اإذ با�سر اإجراءات التوزيع 

املهند�ص با�سم بن يعقوب احلمر وزير 

الإ�سكان، حيث جتري وزارة الإ�سكان 

عمليات التوزيع والتخ�سي�ص مبواقع 

�سرق  مبدينة  وكذلك  الوزارة  مبنى 

احلد، ت�سهيالً وت�سريًعا على املواطنني 

املختلفة  املحافظات  من  امل�ستحقني 

بالتواجد يف مواقع وحداتهم. 

يعقوب  بن  با�سم  املهند�ص  واأكد 

جدول  اأن  الإ�سكان  وزير  احلمر 

ال�سهر  نهاية  حتى  �سيمتد  التوزيع 

مفاتيح  ت�سليم  مت�سمًنا  اجلاري، 

وت�سليم  احلد،  �سرق  مدينة  وحدات 

مدينتي  �سمن  التخ�سي�ص  �سهادات 

�سمن  وذلك  وخليفة،  �سرتة  �سرق 

وترية عمل مت�سارعة وم�ستمرة، تلبية 

العهد  امللكي ويل  ال�سمو  لأمر �ساحب 

رئي�ص جمل�ص الوزراء.

واأ�ساف احلمر اأن توزيع �سهادات 

ال�ستحقاق �سمن م�سروع مدينة �سرق 

امل�سرية  اإجنازات  اإىل  ي�ساف  �سرتة 

الإ�سكانية باململكة، والتي كان من اأبرز 

اأ�سهمت  التي  اجلديدة  املدن  ثمارها 

ب�سكل مبا�سر يف ت�سكني اأكرب عدد من 

ال�ستقرار  وحتقيق  البحرينية  الأ�سر 

املعي�سي لهم. 

واأ�ساد عدد من النواب بالتوجيهات 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  ال�سادرة 

اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  الأمري 

بتوزيع  الوزراء  رئي�ص جمل�ص  العهد 

املواطنني،  �سكنية على  2000 وحدة 

موؤكدين اأن وزارة الإ�سكان منذ �سدور 

مكثف  ب�سكل  عملت  التوجيهات  تلك 

ومتوا�سل على حتديث قوائم متكاملة 

التوجيهات،  لتلك  تلبية  للم�ستحقني 

الإ�سكانية  اللتزامات  يعك�ص  ومبا 

الواردة يف برنامج احلكومة. 

من  عدد  اأبدى  جانبهم،  من 

الإجراءات  من  ارتياحهم  املنتفعني 

يف  كان  اإذ  وال�سريعة،  املي�سرة 

ا�ستقبالهم منذ ال�سباح الباكر عدد من 

موظفي الوزارة املوؤهلني الذين تعاملوا 

الحرتازية  الإجراءات  �سمن  معهم 

املتبعة، ومت ال�سروع يف توثيق واإثبات 

التخ�سي�ص  �سهادة  واإ�سدار  البيانات 

للم�ستحقني خالل دقائق معدودة.

موؤكدة اأن اجلرعة تعزز من فاعلية التطعيم.. د. ال�صلمان: 

اجلرعة املن�صطة �صرورة مع تزايد متحور »اأوميكرون« دولًيا

الأمرا�ص  ا�ست�سارية  ال�سلمان  جميلة  الدكتورة  قالت 

الطبي،  ال�سلمانية  مبجمع  الباطنية  والأمرا�ص  املعدية 

ع�سو الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�ص كورونا، اإن 

اأخذ التطعيم وا�ستكمال اجلرعات ومنها اجلرعة املن�سطة، 

اأ�سبح اأمًرا �سرورًيا يف هذا الوقت الذي تتزايد فيه معدل 

القائمة من حتورات الفريو�ص »اأوميكرون« على  احلالت 

امل�ستوى الدويل.

ال�سلمان باأن التطعيم ي�سهم ب�سكل  وك�سفت الدكتورة 

على  واملحافظة  وحت�سينها،  املجتمعات  حماية  يف  كبري 

عليهم  تنطبق  املوؤهلني ممن  داعية جميع  العامة،  ال�سحة 

من  لأخذها  مبا�سرة  التوجه  املن�سطة  اجلرعة  �سروط 

املراكز ال�سحية التي مت الإعالن عنها م�سبًقا دون احلاجة 

للح�سول على موعد.

واأكدت ع�سو الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�ص 

كورونا اأن اجلرعة املن�سطة تعزز من فاعلية التطعيم، يف 

الإ�سابة  عند  للفريو�ص  امل�ساحبة  الأعرا�ص  �سدة  تخفيف 

به، لذلك يتطلب من فئات املجتمع املبادرة و اأخذ التطعيم 

واجلرعة املن�سطة منه.

الإجراءات  بكافة  اللتزام  موا�سلة  باأهمية  ونوهت 

واأفراده  املجتمع  حلماية  الوقائية  والتدابري  الحرتازية 

من انت�سار الفريو�ص وحتوراته مبا يحفظ �سحة و�سالمة 

املعلن  اجلميع، والتقيد بالإجراءات الحرتازية والقرارات 

النتقال  تقرر  اأن  بعد  الطبي،  الوطني  الفريق  من  عنها 

ال�سوئية  الإ�سارة  اآلية  وفق  الأ�سفر  للم�ستوى  احرتازًيا 

مل�ستوى انت�سار فريو�ص كورونا بدًءا من اأم�ص الأحد 19 

دي�سمرب 2021 لغاية يوم الإثنني 31 يناير 2022.



03حمليات www.alayam.com

الثنني 16 جمادى الأوىل 1443 ـ العدد 11944

Monday 20th December 2021 - No. 11944

الزياين ي�سارك يف اجتماع املنظمة ال�ستثنائي.. »التعاون الإ�سالمي«:

نهيب بالعامل تقدمي امل�ساعدات العاجلة لأفغان�ستان

بن  عبداللطيف  الدكتور  اخلارجية  وزير  �شارك 

وزراء  ملجل�س  ال�شتثنائي  الجتماع  يف  الزياين،  را�شد 

الإ�شالمي  التعاون  منظمة  يف  الأع�شاء  الدول  خارجية 

اإ�شالم  مدينة  يف  اأم�س  عقد  الذي  اأفغان�شتان،  ب�شاأن 

وح�شور  برعاية  الإ�شالمية،  باك�شتان  بجمهورية  اأباد 

باك�شتان  جمهورية  وزراء  رئي�س  خان،  عمران  دولة 

الإ�شالمية، وبح�شور الأمري في�شل بن فرحان اآل �شعود، 

وزير خارجية اململكة العربية ال�شعودية، رئي�شة القمة 

الإ�شالمية، والدكتور خمدوم �شاه حممود قري�شي، وزير 

خارجية جمهورية باك�شتان الإ�شالمية، وم�شاركة ح�شني 

اإبراهيم طه، الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�شالمي. 

املتحدة  الوليات  عن  ممثلون  الجتماع  يف  و�شارك 

الحتادية والحتاد  املتحدة ورو�شيا  واململكة  الأمريكية 

الأوروبي واجلمهورية الفرن�شية واليابان وممثلي الأمني 

العام لالأمم املتحدة.

الدول  التزام  اأكد  قرار  الجتماع  عن  �شدر  وقد 

الأع�شاء يف منظمة التعاون الإ�شالمي ب�شيادة اأفغان�شتان 

وا�شتقاللها و�شالمة اأرا�شيها ووحدتها الوطنية، وتقدمي 

والتنمية  وال�شتقرار  والأمن  ال�شالم  لإحالل  امل�شاعدة 

لتقدمي  الدويل  باملجتمع  القرار  واأهاب  اأفغان�شتان.  يف 

م�شاعدات اإن�شانية عاجلة وم�شتمرة لأفغان�شتان، موؤكًدا 

امل�شاعدات  اإي�شال  يف  ريادًيا  دوًرا  �شتلعب  املنظمة  اأن 

الإن�شانية والإمنائية ل�شعب اأفغان�شتان.

الأمم  ومنظومة  العامل  دول  جميع  القرار  ونا�شد 

املتحدة واملنظمات الدولية مبا يف ذلك املوؤ�ش�شات املالية 

الدولية مبوا�شلة تقدمي كل امل�شاعدة املمكنة وال�شرورية 

واملالية  الإمنائية  وامل�شاعدات  والتعمري،  للتعايف 

يف  الإرهاب  مكافحة  اأهمية  على  اأكد  كما  لأفغان�شتان. 

اأفغان�شتان  اأرا�شي  ا�شتخدام  عدم  و�شمان  اأفغان�شتان 

كمن�شة اأو مالذ للتنظيمات الإرهابية، لفًتا اإىل اأن ال�شالم 

الآمنة  العودة  �شي�شهمان يف  اأفغان�شتان  وال�شتقرار يف 

دورهم  اأداء  ويف  الأفغان  الالجئني  جلميع  والكرمية 

البناء يف تنمية اأفغان�شتان. 

كما �شدر عن الجتماع قرار ب�شاأن فل�شطني ومدينة 

فل�شطني  ق�شية  مركزية  على  فيه  اأكد  ال�شريف  القد�س 

واأدان  الإ�شالمي،  التعاون  منظمة  يف  الأع�شاء  للدول 

الإجراءات غري القانونية التي تقوم بها اإ�شرائيل لتغيري 

ودعا  ال�شريف،  القد�س  مدينة  وطابع  القانوين  املركز 

الأمن  فيها جمل�س  الدويل مبا  واملجتمع  الأع�شاء  الدول 

الدويل لتحمل م�شوؤولياتهم بهذا اخل�شو�س.

لل�شالم  حقيقي  حل  اأي  مفتاح  اأن  على  القرار  واأكد 

مكانتها وو�شعها  القد�س واحلفاظ على  مدينة  يبداأ من 

التاريخي القائم، لتمكني ال�شعب الفل�شطيني من ممار�شة 

يف  حقه  مقدمتها  ويف  للت�شرف  القابلة  غري  حقوقه 

تقرير امل�شري واإقامة دولته امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س 

ال�شريف. 

اإبراهيم حممد،  ال�شفري حممد  الجتماع،  و�شارك يف 

�شفري مملكة البحرين لدى جمهورية باك�شتان الإ�شالمية، 

�شوؤون  عام  مدير  الأن�شاري،  عبدال�شالم  وال�شفري طالل 

من  النعيمي  مو�شى  مفو�س  والوزير  اخلارجية،  وزارة 

قطاع املنظمات بوزارة اخلارجية.

الزياين يجتمع ب�زير اخلارجية و�س�ؤون املغرتبني الأردين يف اإ�سالم اأباد

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

اأمين  مع  اأم�س  اخلارجية،  وزير  الزياين، 

و�شوؤون  اخلارجية  وزير  ال�شفدي، 

الها�شمية  الأردنية  باململكة  املغرتبني 

الجتماع  هام�س  على  وذلك  ال�شقيقة، 

الدول  خارجية  وزراء  ملجل�س  ال�شتثنائي 

الإ�شالمي  التعاون  منظمة  يف  الأع�شاء 

اإ�شالم  اأفغان�شتان، املنعقد يف مدينة  ب�شاأن 

اأباد بجمهورية باك�شتان الإ�شالمية. 

عالقات  بحث  الجتماع  خالل  ومت 

الأخوة الوطيدة بني البلدين، و�شبل تعزيز 

يخدم  مبا  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون 

ال�شقيقني،  وال�شعبني  البلدين  م�شالح 

يف  والتطورات  امل�شتجدات  اإىل  اإ�شافة 

املنطقة.

امل�سروع الذي ي�سم 81 �سريًرا يف ط�ر ت�سريح البناء

اإن�ساء م�ست�سفى فرن�سي للطب النف�سي مبنطقة اجل�سرة

خديجة العرادي:

 

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ك�شفت 

الدكتورة  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

ا�شتثمار �شحي جديد يف  مرمي اجلالهمة عن 

مملكة البحرين وهو م�شت�شفى للطب النف�شي 

امل�شروع  اأن  اإىل  م�شرية  اجل�شرة،  منطقة  يف 

قيد  اخلطة  البناء  ت�شريح  مرحلة  يف  حالًيا 

التنفيذ قبل اأبريل 2022.

للطب  اجل�شرة  م�شت�شفى  اأن  وذكرت 

قبل  من  �شينفذ  جديد  م�شروع  هو  النف�شي 

جمموعة اأوبرا والتي اأ�شبحت منذ اإن�شائها يف 

عام 1989، الرائد الأوروبي والراعي ل�شبكة 

يف  مبا  اخلا�شة،  امل�شت�شفيات  من  م�شهورة 

اأكرث من 70 موؤ�ش�شة لالأمرا�س النف�شية  ذلك 

)فرن�شا واأملانيا واإيطاليا و�شوي�شرا واإ�شبانيا 

واإجنلرتا وهولندا(.

لـ»الأيام«  ت�شريح  يف  اجلالهمة  واأفادت 

�شيقدم  النف�شي  للطب  اجل�شرة  م�شت�شفى  باأن 

واخلارجيني  الداخليني  للمر�شى  رعاية 

اأن  مبينة  النهارية،  الرعاية  وعالجات 

�شريًرا،   81 على  ي�شتمل  �شوف  امل�شت�شفى 

وغرًفا خا�شة منظمة حول 3 وحدات م�شتقلة 

وموقف  خا�س  مدخل  مع  خارجية  وعيادات 

�شيارات خدمات تقدمي الطعام.

امل�شت�شفيات  من  ال�شبكة  هذه  اإن  وقالت 

اخلا�شة تغطي نطاق خدماتها عالج جمموعة 

الف�شام،  )الذهان،  مثل  الأمرا�س،  من  وا�شعة 

الكتئاب، ا�شطرابات القلق، ا�شطرابات النوم، 

ا�شطرابات الأكل، الإدمان(.

ال�شبكة 11 مرفًقا  واأ�شافت: »ت�شم هذه   

النف�شي لالأطفال يف فرن�شا،  ا للطب  متخ�ش�شً

و2 يف اأملانيا، و2 يف النم�شا خم�ش�شة لعالج 

املر�شى ال�شغار الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6 

و 18 عاًما«.

املواطنني  �شيخدم  امل�شت�شفى  باأن  ونوهت 

واملقيمني اإىل جانب املر�شى من دول اخلليج، 

مو�شحة اأنه �شيخدم كذلك املر�شى من اململكة 

العربية ال�شعودية وذلك لقربه من اجل�شر.

الدكتورة مرمي اجلالهمة

�سمن برنامج »ف�لربايت« للطالب.. ال�سفارة الأمريكية:

منح لطلبة املاج�ستري يف جامعات اأمريكية معتمدة

نورة البنخليل:

الأمريكية  املتحدة  الوليات  �شفارة  اأفادت 

لدى اململكة عن وجود منح للطالب البحرينيني 

اأو  عام  ملدة  املاج�شتري  درا�شة  يف  الراغبني 

يف  املعتمدة  اجلامعات  احدى  يف  عامني 

الوليات املتحدة.

واأ�شارت ال�شفارة يف ت�شريح لـ»الأيام« اأن 

املنح تاأتي �شمن برنامج »فولربايت« للطالب 

من خارج الوليات املتحدة الراغبني يف درا�شة 

ل  الربنامج  هذا  اأن  واأو�شحت  املاج�شتري، 

ي�شمل تخ�ش�س الطب.

برنامج  هناك  اأن  ال�شفارة  واأ�شافت 

املهنيني  مينح  الذي  همفري«  »هيوبرت 

املتو�شط  امل�شتوى  من  ال�شباب  من  املتميزين 

خالل  من  املهنية  مهاراتهم  تطوير  فر�شة 

الدرا�شات  مرحلة  يف  درا�شية  ف�شول  ح�شور 

العليا يف خمتلف املوؤ�ش�شات التعليمية واملهنية 

يف الوليات املتحدة.

تعليم  مكتب  لديها  اأن  ال�شفارة  وذكرت 

ومو�شوعية  �شاملة  جمانية  معلومات  يقدم 

املتحدة،  الوليات  التعليمية يف  الفر�س  حول 

للدرا�شة  املوؤهلني  لالأفراد  اإر�شادات  يقدم  كما 

حول اأف�شل الطرق للح�شول على تلك الفر�س، 

خالل  من  املواطنني  م�شاعدة  ميكنها  حيث 

املدنية«  وامل�شاركة  ال�شابة  »القيادات  برامج 

اأو�شطية  ال�شرق  ال�شراكة  مبادرة  من  بدعم 

خم�س  مدته  تكون  والذي  اأمريكا  يف  للدرا�شة 

اإىل برنامج التبادل العاملي  اأ�شابيع، بالإ�شافة 

الطلبة  مينح  والذي  اجلامعيني  للطالب 

درا�شي  ف�شل  ملدة  الدرا�شة  فر�شة  املتميزين 

واحد يف اإحدى اجلامعات اأو الكليات الأمريكية 

املعتمدة.

اخلارج  يف  التعليم  اأن  ال�شفارة  واأكدت 

ج�شر  مبثابة  وهو  الثقافات  ترابط  يعزز 

للو�شول للفر�س امل�شتقبلية.

تقدم  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل  واأ�شارت 

تعليم  على  للح�شول  لها  ح�شر  ل  خيارات 

عاملي عايل امل�شتوى.

لديها  الأمريكية  اجلامعات  اأن  وذكرت 

الرغبة يف ان�شمام املزيد من الطلبة البحرينيني.

برامج  من  تقدمه  ما  اإن  ال�شفارة  وقالت 

وتعريف  الثقافة  تطوير  هدفه  تعليمية 

الأمريكي  ال�شعب  على  الربامج  يف  امل�شاركني 

وثقافته.

وزير الرتبية يبحث التعاون مع

جامعة حممد بن زايد للعل�م الإن�سانية

وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اجتمع 

عبداهلل  كلية  اأمناء  جمل�س  رئي�س  والتعليم  الرتبية 

حمدان  الدكتور  مع  الإ�شالمية  للدرا�شات  خالد  بن 

بن  حممد  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  املزروعي 

العربية  الإمارات  دولة  يف  الإن�شانية  للعلوم  زايد 

بني  التعاون  تطوير  اأوجه  لبحث  وذلك  املتحدة، 

اإطار  يف  ياأتي  والذي  التعليميني،  املوؤ�ش�شتني  هاتني 

املجالت  يف  ال�شقيقني  البلدين  بني  الوثيقة  العالقات 

�شرًحا  الوزير  قدم  اإذ  التعليمي،  املجال  ومنها  كافة، 

الإ�شالمية  للدرا�شات  خالد  بن  عبداهلل  كلية  عن 

من  ت�شمله  وما  التطويرية  وبراجمها  واأهدافها 

الربامج  عن  �شرح  اإىل  ا  اأي�شً وا�شتمع  تخ�ش�شات، 

زايد  بن  حممد  جامعة  توفرها  التي  الأكادميية 

الإن�شانية. للعلوم 

بامل�شتوى  والتعليم  الرتبية  وزير  اأ�شاد  وقد 

�شتى  يف  املتنوعة  وبراجمها  اجلامعة  لهذه  املتميز 

كل  عليها  للقائمني  متمنًيا  الإن�شانية،  املجالت 

والنجاح. التوفيق 

البحرين تدين ا�ستمرار ميلي�سيا احل�ثي

يف اإطالق الطائرات امل�سرية جتاه ال�سع�دية

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  تدين 

طائرة  الإرهابية  احلوثي  ميلي�شيا  اإطالق 

م�شرية جتاه مدينة خمي�س م�شيط باململكة 

وت�شتنكر  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية 

طائرتني  باإطالق  ا  اأي�شً قيامها  ب�شدة 

م�شريتني جتاه مطار اأبها الدويل، يف اعتداء 

ومتعمد  م�شتمر  وا�شتهداف  اإرهابي جبان، 

املدنية  والأعيان  املن�شاآت  واأمن  ل�شالمة 

واملدنيني.

ب�شجاعة  اخلارجية  وزارة  وت�شيد 

ال�شعودية  اجلوية  الدفاعات  قوات  ويقظة 

اعرتا�س  من  جدارة  وبكل  متكنت  التي 

الطائرات امل�شرية وتدمريها، موؤكدة وقوف 

اململكة  جانب  اإىل  جنًبا  البحرين  مملكة 

كل  يف  الكامل  ودعمها  ال�شعودية  العربية 

كل  �شد  تتخذها  التي  واجلهود  اخلطوات 

و�شالمة  وا�شتقرارها  اأمنها  ي�شتهدف  ما 

اأرا�شيها ومواطنيها.

تغرمي اأع�ساء جمعية

خريية ملخالفتهم قان�ن جمع الأم�ال

اأفاد رئي�س نيابة الوزارات واجلهات 

اجلنائية  ال�شغرى  املحكمة  باأن  العامة 

قد اأ�شدرت حكمها اأم�س يف واقعة قيام 

خريية  جمعية  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء 

لالأغرا�س  الأموال  جمع  قانون  خالفوا 

العامة بالغرامة 500 دينار لكل متهم.

وتعود تفا�شيل الواقعة اإىل ال�شكوى 

والتنمية  العمل  وزارة  قبل  من  املقدمة 

الجتماعية عن قيام اأربعة متهمني وهم 

خريية  جمعية  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء 

مبخالفة قانون جمع الأموال لالأغرا�س 

من  الفائ�س  ب�شرف  قاموا  باأن  العامة 

على  ال�شابقة  ال�شنوات  من  التربعات 

خالف الرتخي�س املمنوح لهم.

با�شرت  قد  النيابة  اأن  واأ�شاف 

البيان  �شالفة  الواقعة  يف  التحقيقات 

اإىل  ا�شتمعت  حيث  بها  اإبالغها  فور 

وا�شتجوبت  التحريات  جمرى  اأقوال 

من�شوب  هو  مبا  اعرتفوا  وقد  املتهمني 

اإليهم من اتهام، ومن ثم اأمرت باإحالتهم 

اأ�شدرت  وقد  اجلنائية،  للمحاكمة 

املتقدم. حكمها 

اإقرار مقرتح البحرين ب�ساأن درا�سة

اإن�ساء من�سة لتبادل البيانات اجلمركية

خليفة  اآل  حمد  بن  اأحمد  ال�شيخ  تراأ�س 

اجلمارك  منظمة  رئي�س  اجلمارك  رئي�س 

العاملية، اجتماع الدورة اخلام�شة والثمانني 

والتي  باملنظمة  العامة  ال�شيا�شات  للجنة 

عقدت على مدار ثالثة اأيام بح�شور اأع�شاء 

اللجنة.

املنظمة،  باأع�شاء  الرئي�س  رحب  وقد 

لتعزيز  اجلهود  موا�شلة  �شرورة  موؤكًدا 

وتوحيد  �شرعة  خالل  من  التجارة  تي�شري 

�شمان  مع  كلفة  باأقل  الدول  بني  اإجراءاتها 

الالزمة  املعلومات  وتداول  و�شالمتها  اأمنها 

التطوير  اأهمية  على  م�شدًدا  ال�شلع،  لنقل 

والتحديث، معرًبا عن �شكره وتقديره لأع�شاء 

امل�شتمرة وجهودهم  متابعتهم  على  املنظمة 

اجلمركي،  العمل  متطلبات  لتلبية  املمتدة 

ورفع  امليداين  العمل  اأهمية  اإىل  م�شرًيا 

م�شتوى اجلاهزية على مدار ال�شاعة ملواجهة 

التحديات ومراقبة احلركة اجلمركية والعمل 

على ان�شيابها فيما بني الدول.

وا�شتعر�شت اللجنة عدًدا من املوا�شيع 

املدرجة على جدول اأعمالها، كان اأهمها تقرير 

على  اللجنة  اطالع  ب�شاأن  املنظمة  عام  اأمني 

اأحدث التطورات والأعمال املنجزة يف املرحلة 

املا�شية مبا يف ذلك الأن�شطة التي ا�شطلعت 

ال�شرتاتيجية يف  لتنفيذ اخلطة  الأمانة  بها 

تقارير  اعتماد  اإىل  اإ�شافة   ،2021 /2020

املجموعة  وتقرير  والإدارية،  الفنية  اللجان 

ال�شت�شارية للقطاع اخلا�س، وتقرير التقدم 

التقدم  وتقرير  الأداء،  قيا�س  يف  املرحلي 

املرحلي يف امل�شاواة بني اجلن�شني والتنوع.

تنفيذ  ال�شيا�شات  جلنة  اعتمدت  كما 

به  تقدم  الذي  للمقرتح  اجلدوى  درا�شة 

ال�شيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س منظمة 

اجلمارك العاملية لإن�شاء من�شة عاملية لتبادل 

تديرها  اجلمركية  واملعلومات  البيانات 

الرافد  هي  اإيراداتها  تكون  بحيث  املنظمة 

املقرتح  الدخل، حيث لقى  الرئي�س مل�شادر 

تاأييًدا ودعًما من اأع�شاء اللجنة ملا ميثله من 

فكر متطور لتعزيز ال�شتقرار املايل والإداري 

للمنظمة.
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  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

الثنني 16 جمادى الأوىل 1443 ـ العدد 11944

16 صفحة 210 فلوس

@iBahrain

والأ�سواق  التجارية  املحال  على  الرقابة  ت�سديد 

قبل تنفيذ تعديالت القيمة امل�سافة �سي�سهم يف حماية 

حقوق امل�ستهلك ب�سكل مبا�سر.

فزعة رائعة وغري م�شتغربة من اأبناء ال�طن للبحث 

عن الطفل عبداهلل، ولعلها فر�شة اأن ي�شتذكر اجلميع اأن 

وعالج  ت�شخي�ص  اإىل  بحاجة  #الت�حد  لطيف  املنتمني 

وبرامج تاأهيلية وترفيهية واإدماج ومتهني مبا يتنا�شب مع 

اأو�شاعهم بعيًدا عن ما ه� ظاهره جميل وباطنه بعيد عن مل�ص 

احتياجاتهم الي�مية احلقيقية.
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تعاقدت الفنانة 

تارا عماد مع 

فيلم »ن�سي 

احللو«، للنجم 

رامز جالل، 

لتج�سد دور 

البطولة الن�سائية 

اأمامه خالل 

الأحداث. ومن 

املقرر انطالق 

ت�سويره ال�سهر 

املقبل يف 

الديكورات التي 

يقوم مبعاينتها 

خمرج العمل 

حممود كرمي 

حاليًا، حيث 

اإن الت�سوير 

�سيكون 

يف القاهرة 

و�سوارعها ما 

بني �سقق مب�سر 

اجلديدة ومدينة 

اأكتوبر.

ل�ي�ص  الإ�شباين  ال�زراء  رئي�ص  اغتيال   -  1973

يف  مفخخة  �شيارة  بتفجري  وذلــك  بالنك�،  كاريرو 

العا�شمة مدريد.

1982 - يا�شر عرفات ومعه ما يقارب اأربعة اآلف 

مقاتل فل�شطيني يغادرون مدينة طرابل�ص بعد الجتياح 

الإ�شرائيلي للبنان.

بنما  اإىل  ق�اتها  تر�شل  املتحدة  ال�ليات   -  1989

لإزاحة رئي�شها مان�يل ن�رييغا.

تتبنى  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية   -  2001

الأ�شرى  لكل  الف�ري  الإطالق  على  العراق  يحث  قراًرا 

من  اأخرى  من جن�شيات  الك�يتيني وغريهم  واملرتهنني 

ال�شج�ن العراقية.

2014 - نادي ريال مدريد الإ�شباين يف�ز ببط�لة 

كاأ�ص العامل لأندية كرة القدم للمرة الأوىل يف تاريخه 

عقب ف�زه على نادي �شان ل�رنزو الأرجنتيني بهدفني 

دون مقابل يف البط�لة التي اأقيمت باملغرب.

بكاأ�ص  يت�ج  الإ�شباين  بر�شل�نة  نادي   -  2015

ريفر  اأمام   3 /0 ف�زه  بعد  القدم  لكرة  لالأندية  العامل 

بليت الأرجنتيني.

با�شم  املعروف  ال�شبيعي  ممدوح  ف�ز   -  2020

بذلك  ليك�ن   ،2020 اأوملبيا  م�شرت  بلقب  رامي«  »بيج 

اأول م�شري وثاين عربي يف�ز بالبط�لة.

ب �زارة  الإعــالم  تنظيم  مكتب  اأعلن 

فئة  اإدراج  الإماراتية،  وال�شباب  الثقافة 

العمري  الت�شنيف  فئات  �شمن   )+21(

لالأفالم ال�شينمائية.

وقال يف تغريدة عرب م�قع »ت�يرت«، 

عر�ص  �شيتم  الت�شنيف،  هذا  ح�شب  اإنه 

ن�شختها  ح�شب  ال�شينما  دور  يف  الأفالم 

الدولية، ويتم منحها الت�شنيف بناء على 

معايري املحت�ى الإعالمي يف الإمارات.

وي�شتهدف الت�شنيف العمري ملحت�ى 

الأفالم ال�شينمائية والفيدي�، حتديد مدى 

مالءمة املحت�ى الإعالمي للفئات العمرية 

املختلفة.

وهناك جمم�عة من الرم�ز التي تدل 

املنا�شب  العمري  الت�شنيف  نظام  على 

اخلا�شة  املختلفة،  العمرية  للفئات 

 G،( وهي:  ال�شينمائية  الأفالم  مبحت�ى 

.)18+ ،15+ ،PG15 ، PG، PG13

عر�ص  �شيتم  الت�شنيف،  هذا  ح�شب 

ن�شختها  ح�شب  ال�شينما  دور  يف  الأفالم 

الدولية، ويتم منحها الت�شنيف بناًء على 

معايري املحت�ى الإعالمي يف الدولة.

و�لدة �أكرب عائلة بريطانية

تعلن توقفها عن �لإجناب

عائلة  اأكرب  والدة  باأنها  ُتعرف  التي  رادف�رد،  �ش� 

بريطانية، قررت الت�قف اأخرًيا عن اإجناب الأطفال، اإذ 

مر اأكرث من عامني منذ اأن حملت املراأة التي تراأ�ص اأكرب 

اأ�شرة بريطانية بطفلها الثاين والع�شرين. وقالت: »لقد 

انتهينا بالتاأكيد! قطًعا، مائة باملئة«، وه� ما يعنى اأن 

عق�د،  منذ  الأوىل  �شتك�ن  احلالية،  امليالد  عيد  عطلة 

اأن تك�ن تر�شع  اأو  التي ل تفكر فيه �ش� يف الإجناب، 

الربيطانية.  ميل  ديلي  ل�شحيفة  وفًقا  حامالً،  اأو  طفالً 

وقد بدا على وجه زوجها ن�يل الراحة اإزاء القرار.

اإجناب  اأن تنهي عملية  لقد تعهدت �ش�، 46 �شنة، 

اأنها  اأعلنت   ،»20 رقم  »الطفل  اأر�شي  وبعد  الأطفال. 

ب�ين  بعد  نف�شه  ال�شيء  الأطفال،  اإجناب  عن  �شتكف 

»الطفل رقم 21«. ويف وقت �شابق اعرتفت �ش� رادف�رد، 

باأن  طفالً،  لـ22  اأم  وهي  بريطانية،  عائلة  اأكرب  والدة 

الف��شى املعتادة يف منزلها تزداد �ش�ًءا، بينما حتاول 

جائحة  اإغالق  خالل  املنزل  يف  ال�شغار  اأطفالها  تعليم 

فريو�ص ك�رونا.

�مل�شروع يتوج جهود �لتعاون �لف�شائي �لبناء بني �لدولتني �ل�شقيقتني

�إطالق �لقمر �ل�شطناعي �لإمار�تي �لبحريني �مل�شرتك »�شوء 1« غًد�
ينطلق القمر ال�شطناعي الإماراتي البحريني امل�شرتك 

»�ش�ء 1« اإىل حمطة الف�شاء الدولية غًدا الثالثاء امل�افق 

يف  التعاون  جه�د  بذلك  ليت�ج   ،2021 دي�شمرب   21

القطاع الف�شائي بني دولة الإمارات ومملكة البحرين.

 SpaceX و�شيجري اإطالق »�ش�ء 1« على منت رحلة

بعد  وذلك   ،»9 »فالك�ن  ال�شاروخ  و�شيحمله   24-CRS
الف�شائية،  البيئة  ملحاكاة  الختبارات  من  لعدد  خ�ش�عه 

اختبارات  اإىل  اإ�شافة  والهتزاز،  احلرارة  اختباري  مثل 

ال�شطناعي.  القمر  �شالمة  اإجــراءات  ومراجعة  الت�شال 

ولحًقا  الدولية.  الف�شاء  حمطة  اإىل   »1 »�ش�ء  و�شي�شل 

�شيتم التحكم فيه واإي�شاله اإىل مداره حتت اإ�شراف وكالة 

الف�شاء اليابانية.

وُيعد »�ش�ء 1« ثمرة للتعاون البناء بني 

ال�طنية  والهيئة  للف�شاء  الإمارات  وكالة 

هذا  ويرتجم  البحرين،  يف  الف�شاء  لعل�م 

امل�شروع الف�شائي امل�شرتك عمق العالقات 

الثنائية بني دولة الإمارات العربية املتحدة 

ال�شراكة  وم�شت�ى  البحرين،  ومملكة 

ال�شرتاتيجية بني البلدين ال�شقيقني يف كافة 

املجالت وعلى راأ�شها قطاع الف�شاء.

ال�شطناعية  الأقــمــار  من   »1 »�ش�ء  ويعترب 

من  يختلف  ل  ولكنه  مرتية«،  »النان�  ال�شغر  متناهية 

ناحية التكن�ل�جيا امل�شتخدمة يف ت�شميمه عن 

غريه من الأقمار ال�شطناعية الأكرب حجًما. 

»كيب��شات«  املكعبة  الأقمار  من  وه� 

 3U ويتك�ن من 3 وحدات اأو ما ي�شمى

.CubeSat
ومت ا�شتلهام ا�شم القمر ال�شطناعي 

»ال�ش�ء  كتاب  عن�ان  من   »1 »�ش�ء 

اجلاللة  �شاحب  تاأليف  من  وه�  الأول« 

مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

البحرين، ويحكي الكتاب ج�انب مهمة من تاريخ 

اململكة.

ومت ت�شميم وبناء القمر ال�شطناعي »�ش�ء 1« باأيدي 

التخ�ش�شات  خمتلف  من  واإماراتية  بحرينية  وكفاءات 

الهند�شية، وعمل الفريق امل�شرتك على اإجناز امل�شروع يف 

خمتربات الف�شاء بدولة المارات.

وبناء  ت�شميم  اإجناز  على  عمل  الذي  الفريق  ويتك�ن 

طالب   9 بينهم  من  جامعًيا،  طالًبا   23 من   »1 »�ش�ء 

بحرينيني، و14 طالًبا اإماراتًيا من جامعة خليفة وجامعة 

ني�ي�رك اأب�ظبي، وعند و�ش�له اإىل مداره ح�ل الأر�ص، 

ودرا�شة  بر�شد   »1 »�ش�ء  ال�شطناعي  القمر  �شيق�م 

الع�ا�شف  عن  الناجتة  الأر�شية  غاما  اأ�شعة  انبعاثات 

الرعدية وال�شحب الركامية.

�أفالم هذه �لفئة لن تقطع و�شتعر�ض بن�شختها �لدولية

�إدر�ج »+21« �شمن فئات �لت�شنيف �لعمري لالأفالم �ل�شينمائية يف �لإمار�ت

ت�شجيل 89 �إ�شابة جديدة

بكورونا وتعايف 33 حالة

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

20694 يف ي�م 19 دي�شمرب 2021، اأظهرت ت�شجيل 89 

حالة قائمة جديدة منها 29 حالة لعمالة وافدة، و 29 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و 31 حالة قادمة من اخلارج، كما 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة  تعافت 33 

املتعافية اإىل 276571.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة بلغ 534 حالة، 

وجميعها و�شعها م�شتقر، ول ت�جد بينها اأي حالة حتت 

العناية اأو حالت يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج.
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 »العمل«: توظيف 506 
وتدريب 349 خالل أسبوع ضمن »الوطني 2«

أعلنت وزارة العم��ل والتنمية االجتماعية 
أن��ه تم خ��ال الفت��رة م��ن 12 حتى 18 
ديس��مبر 2021 توظيف 506 باحثين عن 
عمل في 337 شركة ومؤسسة عاملة في 
القط��اع الخاص م��ن مختل��ف المؤهات 
الدراسية وذلك في التخصصات والمجاالت 
الوظيفية والمهني��ة المائمة، إلى جانب 
تدريب 349 ش��خصًا في مختل��ف البرامج 

التدريبية.
اإلجمال��ي  الع��دد  بل��غ  فق��د  وبالتال��ي 
للمتوظفي��ن 25142 في 6642 منش��أة، 
متج��اوزًا بذل��ك الع��دد المق��رر توظيفه 
ضم��ن البرنام��ج الوطن��ي للتوظي��ف في 
نس��خته الثانية خال الع��ام 2021، وهو 
25 أل��ف مواطن، بينم��ا وصل إجمالي من 
ت��م تدريبه��م 12144 متدرب��ًا، متجاوزًا 
إجمالي عدد المتدربين المستهدف، وهو 
عشرة آالف فرصة تدريبية في هذا العام.

»العمل: عقد جلسات حوارية 
 لمناقشة آليات تفعيل

»خبراء البحرين«
قال مدير إدارة التدريب وتطوير 
الق��وى العامل��ة ب��وزارة العمل 
رئي��س  االجتماعي��ة  والتنمي��ة 
لمب��ادرة  التنفي��ذي  الفري��ق 
المنصة الوطنية لخبراء البحرين 
»خبراء« الدكتور عصام العلوي، 
إن الفريق وفي إطار اس��تعداده 
لإلطاق الرس��مي للمنصة، عقد 
سلس��لة من اللق��اءات الحوارية 
م��ن  نخب��ة  م��ع  والتش��اورية 
الخبراء والمختصين في مختلف 

التخصصات والمؤهات األكاديمية، وذلك بهدف المش��اركة في 
تقييم ما تم تنفيذه من إجراءات منذ إطاق المبادرة بشكل عام، 
وتقيم النس��خة التجريبية للمنصة بش��كل خ��اص، وذلك بهدف 
إج��راء التحس��ينات الازمة قب��ل اإلطاق الفعل��ي للمنصة خال 

الفترة المقبلة.
وأوضح العل��وي، أن المبادرة تأتي ضمن الخطة الوطنية لتعزيز 
االنتماء الوطني وترس��يخ قيم المواطنة »بحريننا«، وتهدف إلى 
إطاق منصة وطنية ش��املة تضم قاعدة بيان��ات لجميع الخبراء 
البحرينيين والمتخصصين في مختلف المجاالت وتوثيق سيرهم 
العلمية والمهنية، لتس��هيل عملية االستفادة من تلك الخبرات 
الوطنية وإبراز قدراتهم وأفضل الممارسات سواء على المستوى 
المحلي أو الخارجي، األمر الذي يعطي صورة  إيجابية لما تمتلكه 
المملكة من ثروة بش��رية وطني��ة، فضًا عن أن وج��ود الخبراء 
في هذه المنصة كقدوة للنشء والش��باب س��وف يس��اعد ويحفز 
الشباب الس��تمرارية العطاء بتخصصاتهم ومهاراتهم من أجل 

مستقبل أفضل للوطن.

 بسمة الصفار: المبادرة بتطعيم 
األطفال لحمايتهم من »كورونا«

نوهت استشارية الصحة العامة ورئيسة مجموعة 
التمنيع بوزارة الصحة الدكتورة بس��مة الصفار، 
بالتع��اون المجتمعي ال��ذي أبداه أولي��اء األمور 
بالمش��اركة في الحملة الوطني��ة للتطعيم، من 
خ��ال اإلقبال مع أطفالهم عل��ى المراكز الصحية 
المخصصة للتطعيم من أجل تطعيمهم، مشيدة 
بال��دور الذي قاموا به ليقينه��م بأهميته لصحة 
وس��امة أطفالهم ومن حولهم، بما يس��هم في 

تعزيز المناعة المجتمعية.
وأك��دت أهمية دع��م الجه��ود الوطنية من خال 
االلت��زام بالوع��ي المجتمعي وض��رورة مواصلة 
االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
والق��رارات الص��ادرة عن الفري��ق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( حفاظًا على 
س��امة الجميع، معولة عل��ى إدراك أولياء األمور 
بواجبه��م بتطعيم األطفال م��ن الفئة العمرية 
م��ن 3-11 عاما، والفئ��ة العمرية م��ن 12 إلى 
17 عام��ًا، بالتطعي��م المت��اح لكل فئ��ة عمرية 
منهم لتوفير الحماي��ة الكافية لهم ضد فيروس 
كورونا )كوفيد19( وتحوراته بما يحفظ صحتهم 

وسامتهم.
وش��ددت عل��ى أولي��اء األمور م��ن ه��ذه الفئات 
بض��رورة تطعيم أطفالهم ضد في��روس كورونا 
)كوفيد19( لما يشكله من حماية للفرد وأسرته 
ومحيطه المجتمعي، مبينة مأمونية التطعيمات 

وفعاليتها.

ودع��ت أولياء األمور ممن ل��م يطعموا أطفالهم 
بالتطعيم المضاد لفي��روس كورونا )كوفيد19( 
إلى المبادرة بتطعي��م أبنائهم، لحمايتهم ومن 
حوله��م من الفيروس، مؤك��دة أهمية التطعيم 
في االستجابة المناعية للجسم وتخفيف األعراض 
والمضاعفات المصاحب��ة للفيروس عند الحاالت 

القائمة.
كم��ا دع��ت إل��ى االس��تمرار ف��ي تطبي��ق جميع 
اإلج��راءات االحترازية والتدابي��ر الوقائية، مبينة 
أن ق��درة الجس��م عل��ى التصدي للفي��روس بعد 
التطعي��م تختلف من ش��خص آلخ��ر، لذا يتوجب 
عل��ى الجمي��ع أخذ الحيط��ة والحذر لمنع انتش��ار 

الفيروس.

 جميلة السلمان: أخذ التطعيم 
والجرعة المنشطة ضرورة مع تزايد الحاالت

قال��ت الدكت��ورة جميل��ة الس��لمان 
المعدي��ة  األم��راض  استش��ارية 
واألمراض الباطنية بمجمع السلمانية 
الطبي، عض��و الفريق الوطني الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا، إن أخذ 
التطعيم واس��تكمال الجرعات ومنها 
الجرعة المنشطة، أصبح أمرًا ضروريًا 
في ه��ذا الوق��ت ال��ذي تتزاي��د فيه 
معدل الح��االت القائمة من تحورات 
الفيروس »أوميكرون« على المستوى 

الدولي.
وكشفت السلمان أن التطعيم يسهم 
بش��كل كبير في حماي��ة المجتمعات 
وتحصينه��ا، والمحافظة على الصحة 
العام��ة، داعي��ة جمي��ع المؤهلي��ن 
ممن تنطبق عليهم ش��روط الجرعة 
المنش��طة التوج��ه مباش��رة ألخذها 
من المراكز الصحية التي تم اإلعان 
عنها مس��بقًا دون الحاج��ة للحصول 

عل��ى موعد، مؤكدة عل��ى أن الجرعة 
المنشطة تعزز من فاعلية التطعيم، 
في تخفيف شدة األعراض المصاحبة 
للفي��روس عن��د اإلصابة ب��ه، لذلك 
يتطلب من فئ��ات المجتمع المبادرة 
المنش��طة  والجرعة  التطعي��م  وأخذ 

منه.
ونوه��ت بأهمي��ة مواصل��ة االلتزام 
بكافة اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائي��ة لحماية المجتم��ع وأفراده 
من انتش��ار الفي��روس وتحوراته بما 
يحفظ صحة وسامة الجميع، والتقيد 
والق��رارات  االحترازي��ة  باإلج��راءات 
الُمعل��ن عنها م��ن الفري��ق الوطني 
الطبي، بعد أن تقرر االنتقال احترازيًا 
للمس��توى األصفر وفق آلية اإلش��ارة 
الضوئية لمس��توى انتش��ار فيروس 
كورونا بدءًا من أمس لغاية 31 يناير 

.2022

 جامعة البحرين تبحث 
مع الفريق الوطني إجراءات 

االمتحانات النهائية
يعق��د مجلس جامع��ة البحري��ن اجتماع��ًا هذا األس��بوع لبحث 
اإلج��راءات األفضل التي س��يتم اتخاذه��ا بالنس��بة لامتحانات 
النهائي��ة للفصل الدراس��ي األول م��ن العام الدراس��ي 2021-
2022، بالتنس��يق مع الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
كورون��ا، وذلك في ظل االنتقال احترازيًا للمس��توى األصفر وفق 

آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا.
ودع��ت الجامعة الطلبة إل��ى التركيز على دراس��تهم في الفترة 
المقبلة التي تش��هد قرب نهاية الفصل الدراسي األول من هذا 
العام، مؤك��دة أن مصلحة الطلبة وس��امتهم تأتي في المقام 

األول.

 تطبيق صارم لإلجراءات االحترازية
بأول أيام االنتقال لـ»األصفر«

محمد رشاد  «

التجاري��ة  المجمع��ات  ش��هدت 
للمطاع��م  الداخلي��ة  والخدم��ات 
ومح��ات  وصالون��ات  والمقاه��ي 
تام��ًا  التزام��ًا  والحاق��ة  الس��با 
والتدابي��ر  االحترازي��ة  باإلج��راءات 
الفري��ق  أعلنه��ا  الت��ي  الوقائي��ة 
الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
الدخول  م��ع  )كوفي��د19(،  كورون��ا 
فى الي��وم األول للمس��توى األصفر 
بعد ق��رار االنتقال احترازيًا إليه من 
أم��س وحتى 31 يناي��ر 2022، وفق 
آلي��ة اإلش��ارة الضوئية لمس��توى 
انتش��ار الفيروس، وأبرزها منع غير 
المجمعات  المطعمين من دخ��ول 
التجارية عبر التدقيق على شهادات 
تطعي��م زوار المجمع��ات والتأك��د 
ض��د  للتطعي��م  خضوعه��م  م��ن 
كورونا )كوفيد19(، من خال طبيق 

»مجتمع واعي«.
كم��ا ش��هدت المجمع��ات، حرك��ة 
طبيعي��ة وهدوًءا نس��بيا في بعض 
األوق��ات، وس��ط وف��رة كبي��رة فى 
دور  كذل��ك  الس��لعي،  المخ��زون 
الداخلي��ة  والمطاع��م  الس��ينما 
واأللعاب الترافيهية التى اتس��مت 
والتنظي��م  بالساس��ة  جميعه��ا 
والحرص على تطبيق شروط الصحة 
والسامة للحفاظ على صحة الزوار 

والعاملي��ن داخ��ل تل��ك القطاعات 
وبم��ا يضم��ن اس��تمراية الحفاظ 
على ما حققته الجهود الوطنية من 
تق��دٍم كبير في التص��دي لفيروس 

كورونا )كوفيد19(.
وأعرب مدي��رو المجمعات التجارية 
ل�»الوط��ن«،  المح��ات  وأصح��اب 
ع��ن تقديرهم الكبير لق��رار الفريق 
الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
باالنتق��ال  )كوفي��د19(،  كورون��ا 
احترازي��ا للمس��توى األصف��ر وفق 

آلي��ة اإلش��ارة الضوئية لمس��توى 
أن  مؤكدي��ن  الفي��روس،  انتش��ار 
القرار من ش��أنه حماية استمرارية 
نم��و القطاع��ات التجاري��ة وع��دم 
تعرضه��ا إلغاقات كلي��ة أو جزئية 
فى المس��تقبل من خ��ال مجابهة 
ما يس��تجد م��ن تط��ورات للجائحة 
على الس��احة اإلقليمي��ة والدولية، 
واصفين القرار باإليجابي على جميع 

األطراف. 
المح��ات  جمي��ع  الت��زام  وأك��دوا 

بالمجمع��ات التجارية بتنفيذ كافة 
اإلج��راءات واالش��تراطات الصحي��ة 
المفروضة من قبل الفريق الوطني 
للحف��اظ عل��ى صح��ة المواطني��ن 
والمقيمين، الفتي��ن إلى أنهم جزء 
ال يتج��زأ من منظوم��ة العمل على 

مجابهة كافة التداعيات الصحية.
وأوضح��وا أن الحركة الش��رائية لن 
تتأثر بفضل نجاح الحملة الوطنية 
كورون��ا  في��روس  للتطعي��م ض��د 
)كوفي��د19(، والت��ى حقق��ت أرقاما 
وإنج��ازات كبي��رة، حت��ى أصبح نحو 

78% من السكان محصنين. 
الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق  وكان 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي 
اإلج��راء  أن  أعل��ن  )كوفي��د19(، 
االس��تباقي الذى اتخذت��ه البحرين 
األصف��ر  للمس��توى  باالنتق��ال 
احترازيًا على الرغم من عدم انتشار 
المتح��ور الجديد »أوميك��رون« في 
البحري��ن يأت��ي من أج��ل مواصلة 
جهود الحفاظ على صحة وس��امة 
المواطني��ن والمقيمي��ن من خال 
وضع الخطط االستباقية وفق كافة 

مسارات التعامل مع الفيروس.
وأش��ار إل��ى إمكاني��ة مراجعة هذا 
الق��رار إذا توصل��ت األبحاث الطبية 
التي تجرى من الجهات المتخصصة 
عالمي��ا إلى نتائج أكثر وضوحًا حول 

المتحور الجديد »أوميكرون«.

تغريم 4 أعضاء بجمعية خيرية 
خالفوا قانون جمع األموال

قال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة إن المحكمة الصغرى 
الجنائي��ة قد أصدرت حكمها أمس في واقعة قيام أعضاء مجلس 
إدارة جمعي��ة خيرية خالفوا قانون جمع األموال لألغراض العامة 

بالغرامة 500 دينار لكل متهم.
 وتع��ود تفاصيل الواقعة إلى الش��كوى المقدمة م��ن قبل وزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة ع��ن قي��ام أرب��ع متهمين وهم 
أعض��اء مجلس إدارة جمعية خيرية بمخالفة قانون جمع األموال 
لألغراض العام��ة بأن قاموا بصرف الفائض م��ن التبرعات من 

السنوات السابقة على خاف للترخيص الممنوح لهم.
 وأضاف إلى أن النيابة العامة قد باش��رت التحقيقات في الواقعة 
س��الفة البيان ف��ور إباغها بها حيث اس��تمعت إلى أقوال مجري 
التحري��ات واس��تجوبت المتهمين وقد اعترفوا بما هو منس��وب 
إليهم من اتهام، ومن ثم أم��رت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، 

وقد أصدرت حكمها المتقدم.

ميرزا يستعرض مع »أوكسفورد 
العالمية« إنجازات البحرين في 

»الطاقة المستدامة«

اس��تعرض رئيس هيئة الطاقة المستدامة الدكتور ميرزا، خال 
اس��تضافته بمكتب��ه في المرف��أ المالي ممثلي��ن عن مجموعة 
أكسفورد اإلعامية، أبرز مامح قطاع الطاقة المستدامة وتناول 
األبع��اد الهامة لرؤي��ة الهيئة ورس��التها، وس��لط الضوء على 
مب��ادرات الطاق��ة المتجددة وكفاءة الطاق��ة المتضمنة في كل 
م��ن الخطة الوطنية للطاقة المتج��ددة والخطة الوطنية لكفاءة 
الطاق��ة اللتين تعتبران المرجع األساس��ي للخطط والمش��اريع 
االستثمارية في هذا القطاع، وذلك بتجسيدهما الرؤى واألهداف 

المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للمملكة.
وخال اللق��اء، ناقش ميرزا خطط الهيئة وأه��م المبادرات التي 
تعت��زم الهيئ��ة العمل عليه��ا خال الع��ام الق��ادم، واألهداف 
والمب��ادرات المعلن��ة من قب��ل المملك��ة للوصول إل��ى الحياد 
الصف��ري الكربوني بحل��ول عام 2060، وهو األم��ر الذي يعكس 
جدي��ة المملك��ة تج��اه ال��رؤى التنموي��ة الش��املة وتحقي��ق 
اس��تدامتها بخطى جادة، ويؤكد أهمية دور الهيئة في الوصول 
إل��ى هذه ال��رؤى خاصة وأن الطاق��ة المتجددة وكف��اءة الطاقة 
هم��ا محوران أساس��يان ضمنتهم��ا القيادة الرش��يدة في كافة 
الخط��ط واالس��تراتيجيات التنموي��ة، انطاقًا م��ن اهتمامهم 
لجعل المملكة مركزًا متميزًا في مجاالت تنويع واس��تدامة موارد 
الطاقة، ووضع اس��م البحرين على الخارطة العالمية للدول التي 

تبذل جهودًا نوعية هامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

د. عصام العلوي
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 »التطبيقية« األولى على مستوى 
الجامعات الخاصة في البحرين للعام الرابع

حققت جامع��ة العلوم التطبيقية ترتيبًا متقدمًا 
في تصنيف جري��ن ماتريك العالم��ي للجامعات 
 UI Green Metric World( لع��ام  الخض��راء 
ف��ي  بحلوله��ا   ،)2021  University Rankings
المرك��ز األول على مس��توى الجامع��ات الخاصة 
محليًا للع��ام الرابع على التوال��ي، وتقدمها إلى 
المرك��ز 461 عالميًا، بعد أن أظهر التقرير تفوق 
الجامعة وحصولها على مراتب متقدمة من بين 

959 جامعة عالمية شملها التصنيف.
يأت��ي ذل��ك، ف��ي إنج��از جدي��د ضمن سلس��لة 
اإلنجازات الت��ي حققتها الجامعة في مش��وارها 
الري��ادة وتعزي��ز مكانته��ا العلمي��ة  لتحقي��ق 
واألكاديمية على المستويين المحلي والعالمي.

وجاء تصني��ف الجامعة في ه��ذا المركز المتميز 
نظير حرصه��ا على تحقيق التنمية المس��تدامة 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  جوانبه��ا  بجمي��ع 
المتعلق��ة  بالمعايي��ر  واهتمامه��ا  والبيئي��ة، 
بالبيئ��ة الخض��راء، حي��ث يراعي مبن��ى الجامعة 
في تصميمه مجموع��ة من المبادئ واالعتبارات 
الصديقة للبيئة من خالل المواد المستخدمة في 

البناء والتي تضمن للجامعة مبدأ االستدامة.
وعن هذا التق��دم الذي حققته الجامعة للس��نة 
الرابعة على التوالي، ن��وه رئيس مجلس األمناء 
الدكت��ور وهي��ب الخاجة ب��أن الظهور المش��رف 
للجامع��ة ف��ي مختل��ف التصنيف��ات العالمي��ة 
الرصينة والمعتمدة دوليًا يش��كل إضافة مهمة 
إلى س��جل الجامع��ة الناصع في كاف��ة المجاالت 
وفي صدارتها التصنيفات العالمية لتضع بذلك 
نقط��ة مضيئة في تاريخها ومس��يرتها العلمية 

واألكاديمية الحافلة بالتميز واإلنجازات.
من جهته؛ أوضح رئيس الجامعة الدكتور غسان 
ع��واد أن ه��ذا اإلنج��از يش��كل دافع��ًا للجامعة 
للمض��ي قدمًا نح��و التطوير والتحدي��ث لتعزيز 
سمعتها وتقدمها العلمي في مختلف المجاالت.
وش��دد على أهمية دور الجامعات في نشر ثقافة 
التميُّ��ز وترس��يخ مفه��وم االس��تدامة والعمارة 
الخض��راء باعتبارها أحد التوجه��ات الحديثة في 

البناء، مقدمًا التهنئ��ة إلى رئيس مجلس اإلدارة 
الوجي��ه س��مير ن��اس ورئي��س مجل��س األمناء 
الدكت��ور وهي��ب الخاجة وجميع أعضاء مجلس��ي 
اإلدارة واألمناء على هذا اإلنجاز، كما قدم الش��كر 
إل��ى نائ��ب رئي��س الجامع��ة للش��ؤون اإلدارية 
والمالية وخدمة المجتمع الدكتور محمد يوس��ف 
على جه��وده الحثيثة لالرتق��اء بترتيب الجامعة 

في مختلف التصنيفات العربية والعالمية.
وبنجاحها في الحصول على هذا المركز المتقدم، 
تك��ون الجامع��ة فرض��ت نفس��ها عل��ى خارطة 
الجامع��ات المتميزة ليس فقط على المس��توى 

المحلي بل على المستويين العربي والعالمي.
فف��ي تصني��ف كي��و إس للجامع��ات العالمي��ة 
للع��ام 2022، ت��م تصنيفه��ا بالمرتب��ة 591-

600، باإلضاف��ة إلى تصنيفها ضمن أفضل 150 
جامعة ناش��ئة تحت عمر 50 عامًا على مس��توى 

العالم لعام 2021.

كما واصلت الجامعة تميزها في تصنيف كيو إس 
للجامع��ات العربية، بع��د أن ارتقت إلى المرتبة 
22 لع��ام 2022، وه��ي الجامع��ة الوحي��دة في 
البحرين الحاصلة على ترتيب 4 نجوم في تصنيف 
QS Stars العالم��ي، كما ُصنف��ت ضمن أفضل 
550 جامعة على مستوى العالم في تصنيف كيو 
إس لمدى قابلية توظيف الخريجين لسنة 2022، 
باإلضافة إل��ى حصولها عل��ى المركز401+ في 
تصني��ف التايمز العالم��ي في التأثي��ر وتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
أما على المس��توى المحلي، نجح��ت الجامعة في 
اجتي��از المراجع��ة المؤسس��ية من قب��ل هيئة 
ج��ودة التعليم والتدري��ب، حيث أظه��ر التقرير 
الرسمي للهيئة استيفاء الجامعة لكافة المعايير 
والمؤش��رات المطلوب��ة، باإلضاف��ة إلى حصول 
الجامعة عل��ى االعتماد المؤسس��ي من مجلس 

التعليم العالي.

 »الجمارك العالمية«: إجراء دراسة 
إنشاء منصة تبادل البيانات الجمركية

ت��م اعتماد تنفيذ دراس��ة الجدوى 
للمقت��رح ال��ذي تقدم به الش��يخ 
أحم��د بن حم��د آل خليفة إلنش��اء 
منص��ة عالمي��ة لتب��ادل البيانات 
والمعلوم��ات الجمركي��ة تديره��ا 
المنظم��ة بحيث تك��ون إيراداتها 
هي الرافد الرئيس لمصادر الدخل، 
حيث القى المقت��رح تأييدًا ودعمًا 
من أعضاء اللجنة لما يمثله من فكر 
متط��ور لتعزيز االس��تقرار المالي 
واإلداري للمنظم��ة، فيم��ا اطلعت 
اللجنة على التقرير النهائي لتنفيذ 
خط��ة عم��ل لمواجه��ة في��روس 
كورونا، وأوص��ت بأن يتم تقديمه 
إلى لجنة السياسات والمجلس في 
يوني��و 2022، وأن يك��ون بمثابة 
وثيقة مرجعية كأساس لإلرشادات 
ح��ول دور الجم��ارك ف��ي مواجهة 

الجائحات المستقبلية.
ج��اء ذل��ك خ��الل ت��رؤس رئي��س 
الجمارك  رئيس منظم��ة  الجمارك 
 العالمي��ة الش��يخ أحمد ب��ن حمد 
آل خليفة اجتماع الدورة الخامس��ة 
والثمانين للجنة السياسات العامة 
بمنظم��ة الجمارك العالمية والتي 
عقدت على مدار ثالثة أيام بحضور 
أعض��اء اللجن��ة، حي��ث أك��د عل��ى 
لتعزيز  الجه��ود  ض��رورة مواصلة 
تيس��ير التج��ارة من خالل س��رعة 
وتوحيد إجراءاتها بين الدول بأقل 
كلفة مع ضمان أمنها وس��المتها 
لنقل  الالزمة  المعلوم��ات  وتداول 
السلع، مشددًا على أهمية التطوير 

والتحدي��ث، مش��يرًا إل��ى أهمي��ة 
الميدان��ي ورفع مس��توى  العم��ل 
الس��اعة  م��دار  عل��ى  الجاهزي��ة 
ومراقب��ة  التحدي��ات  لمواجه��ة 
الحرك��ة الجمركي��ة والعم��ل على 

انسيابها فيما بين الدول.
كما اس��تعرضت اللجن��ة عددًا من 
المواضي��ع المدرج��ة عل��ى جدول 
أعمالها، كان أهمه��ا تقرير أمين 
عام المنظمة بش��أن اطالع اللجنة 
عل��ى أح��دث التط��ورات واألعمال 
المنجزة في المرحلة الماضية بما 
في ذلك األنش��طة التي اضطلعت 
الخط��ة  لتنفي��ذ  األمان��ة  به��ا 
االس��تراتيجية ف��ي 2021-2020، 

إضاف��ة إلى اعتم��اد تقارير اللجان 
الفنية واإلدارية، وتقرير المجموعة 
الخ��اص،  للقط��اع  االستش��ارية 
وتقرير التقدم المرحلي في قياس 
األداء، وتقرير التقدم المرحلي في 

المساواة بين الجنسين والتنوع.
وحول مسودة الخطة االستراتيجية 
اللجن��ة  الجدي��دة، فق��د ناقش��ت 
الملخص الواس��ع لإلج��راءات التي 
يتعين عل��ى األمانة تنفيذها فيما 
يتعلق بوظائفها الرئيس��ية خالل 
ودعم��ت   ،2025-2022 الفت��رة 
للمس��ودة  اإلضاف��ي  التحس��ين 
دورات--+++  ف��ي  لمناقش��تها 
التدقي��ق  للجن��ة  المقب��ل  الع��ام 

واللجنة المالية ولجنة السياس��ات 
ومجل��س المنظمة، كم��ا صادقت 
اللجنة عل��ى الخط��ة المحدثة في 
إطار عمل اس��تمرارية األعمال في 
مقر منظم��ة الجم��ارك العالمية، 
ووافق��ت على نص مدون��ة قواعد 
األمين  نائ��ب  الس��لوك النتخ��اب 
الع��ام، بما في ذل��ك إضافة إعالن 

المصالح.
ال��دورة  تنعق��د  أن  تق��رر  وق��د 
للجن��ة  والثمان��ون  السادس��ة 
السياس��ات القادمة في تاريخ 20-

22 يوني��و 2022، بالتعاق��ب م��ع 
140/139 لمجلس منظمة  الدورة 

الجمارك العالمية.

إطالق القمر االصطناعي البحريني اإلماراتي »ضوء 1« غدًا
ينطلق القمر االصطناعي اإلماراتي البحريني المش��ترك 
»ضوء 1« إلى محطة الفض��اء الدولية غدًا، ليتوج بذلك 
جه��ود التعاون في القطاع الفضائي بين دولة اإلمارات 

العربية المتحدة ومملكة البحرين.
 SpaceX وس��يجري إط��الق »ضوء 1« عل��ى متن رحل��ة
CRS-24 وس��يحمله الصاروخ »فالكون 9«، وذلك بعد 
خضوعه لعدد من االختبارات لمحاكاة البيئة الفضائية، 
مث��ل اختب��اري الحرارة واالهت��زاز، إضافة إل��ى اختبارات 

االتصال ومراجعة إجراءات سالمة القمر االصطناعي. 
وس��يصل »ضوء 1« إلى محطة الفض��اء الدولية. والحقًا 
سيتم التحكم فيه وإيصاله إلى مداره تحت إشراف وكالة 

الفضاء اليابانية. 
ويعد »ضوء 1« ثمرة للتعاون البناء بين وكالة اإلمارات 
للفضاء والهيئ��ة الوطنية لعلوم الفض��اء في البحرين، 
ويترج��م ه��ذا المش��روع الفضائ��ي المش��ترك عم��ق 
العالق��ات الثنائية بين اإلم��ارات والبحرين، ومس��توى 
الشراكة االستراتيجية بين البلدين الشقيقين في كافة 

المجاالت وعلى رأسها قطاع الفضاء.
ويعتب��ر »ضوء 1« من األقم��ار االصطناعية متناهية 

الصغر »النان��و مترية«، ولكن��ه ال يختلف من ناحية 
التكنولوجيا المس��تخدمة في تصميمه عن غيره من 
األقم��ار االصطناعي��ة األكبر حجمًا. وه��و من األقمار 
المكعب��ة »كيبوس��ات« ويتكون م��ن 3 وحدات أو ما 

.3U CubeSat يسمى
وتم اس��تلهام اس��م »ضوء 1« من عنوان كتاب »الضوء 
األول« وه��و م��ن تأليف حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، ويحكي 

الكتاب جوانب مهمة من تاريخ المملكة.
وت��م تصمي��م وبناء »ض��وء 1« بأيد وكف��اءات بحرينية 
وإماراتي��ة من مختل��ف التخصصات الهندس��ية، وعمل 
الفري��ق المش��ترك على إنجاز المش��روع ف��ي مختبرات 

الفضاء بدولة اإلمارات.
وعند وصوله إلى مداره حول األرض، س��يقوم »ضوء 1« 
برصد ودراس��ة انبعاثات أش��عة غاما األرضي��ة الناتجة 
عن العواص��ف الرعدية والس��حب الركامية، وس��تكون 
البيان��ات العلمي��ة الت��ي س��يجمعها متاح��ة ألغراض 
البح��وث والدراس��ات العلمي��ة، ويمكن له��ذه البيانات 
العلمي��ة القيم��ة أن تكون مرجعًا ألبح��اث مختلفة في 
نفس المجال، إضافة إلى إمكانية مشاركة هذه البيانات 
والتع��اون في دراس��تها مع مراكز أبح��اث مختلفة حول 

العالم.
يش��ار إلى أن التعاون الفضائ��ي بين اإلمارات والبحرين 

يش��هد تط��ورات متس��ارعة به��دف تحقي��ق طموحات 
وخط��ط الدولتي��ن في القط��اع الفضائ��ي، وباإلضافة 
إلى القمر االصطناعي المش��ترك، تق��وم جامعة خليفة 
للعل��وم والتكنولوجي��ا ف��ي أبوظبي بتدري��ب نخبة من 
منتس��بي الهيئة الوطني��ة لعلوم الفض��اء على تقنيات 
الفضاء وإشراكهم في تنفيذ عدة مشاريع بما أسهم في 
تأهيلهم واكسابهم خبرات في قطاع الفضاء في مملكة 

البحرين. 
وترجمًة للش��راكة المتميزة التي تربط وكالة اإلمارات 
للفض��اء والهيئ��ة الوطني��ة لعل��وم الفض��اء بالبحرين 
ستش��ارك الوكالة في معرض البحرين الدولي للطيران 
المق��رر عقده أواخر العام المقب��ل، وقد تم االتفاق على 
ذل��ك وتوقي��ع خطاب نواي��ا بي��ن كل من وزي��رة دولة 
للتكنولوجي��ا المتقدم��ة رئي��س مجل��س إدارة وكال��ة 
اإلم��ارات للفض��اء س��ارة األمي��ري، ووزي��ر المواصالت 
واالتصاالت رئيس مجل��س إدارة الهيئة الوطنية لعلوم 
الفضاء في البحرين كمال أحمد قبل أسابيع على هامش 
معرض دبي للطيران 2021 الذي ش��هد بدوره مشاركة 

بحرينية متميزة.

1للتواصل والمالحظات 7 4 9 6 6 3 2

 ابني انتكست حالته 
ويحتاج زراعة الكلى

أنا مواطن بحريني أناشد المسؤولين وأصحاب األيادي البيضاء، للنظر 
ف��ي حالة ابني ذو 25 عامًا، إذ يعاني منذ الوالدة من اضطرابات في 
الكلى وحيث كان يتعالج في الخارج بشكل سنوي حتى أصبحت حالته 
مس��تقرة نوعًا ما، ولكن انتكس��ت حالته خالل توقف العالج ويحتاج 
الس��تكمال العالج بعد تش��خيص حالته في المستشفى العسكري. 
فخالل الفترة الحالية اتضح لنا توقف وظائف الكلى ويحتاج إلى زراعة 
في أقرب وقت ممكن، ولألس��ف الشديد حالتنا المادية ال تسعنا في 
إج��راء عملية زراعة الكلى، لذلك نطلب من اهلل ثم من المس��ؤولين 

وأصحاب األيادي البيضاء النظر في عالج ابني.

»بابكو للتزويد« تفتتح »محطة 
الحد« للوقود بعد تطويرها

افتتحت ش��ركة »بابك��و للتزويد«، التابعة للش��ركة القابضة 
للنف��ط والغاز، مؤخ��رًا محطة الح��د للوقود، وذلك اس��تمرارا 
الس��تراتيجيتها ف��ي تطوي��ر محط��ات الوق��ود بع��د أن جرى 
تحديثها وفق مفهوم جديد للعالمة التجارية، وبما يتماش��ى 

ومتطلبات الجيل الجديد لمحطات الوقود الحديثة.
وحض��ر افتت��اح المحطة، رئيس مجلس إدارة الش��ركة جاس��م 
الش��يراوي وعدد من المسؤولين بالشركة، إضافة إلى الرئيس 
الفخ��ري لجمعي��ة الح��د التعاوني��ة االس��تهالكية الدكت��ور 
عبداللطي��ف آل محمود، ورئيس مجلس إدارة الجمعية جاس��م 

بوعلي.
وأكد الش��يراوي أن تطوير المحطة يأتي اس��تكماال لسلس��لة 
المش��روعات الت��ي تنفذها الش��ركة به��دف االرتق��اء بجودة 
الخدم��ات المقدمة للزبائن وتعزيز االس��تفادة االس��تثمارية 
من هذه المحطات وتأهيلها بالبنية التحتية واللوجستية التي 
تتناسب مع مسيرة التنمية التي تشهدها البحرين في مختلف 

المجاالت.
وأعرب عن ش��كره لقسم المش��اريع في الش��ركة على الجهود 
الت��ي تم بذلها لتنفي��ذ عملية التطوير في وقت قياس��ي وفي 

إطار الميزانية المرصودة للمشروع. 
ويأت��ي افتت��اح محطة الح��د للخدم��ات متزامنًا م��ع احتفاالت 
المملكة بأعيادها الوطنية وعيد جلوس حضرة صاحب الجاللة 

ملك البالد المفدى. 
ورفعت الش��ركة التهاني والتبريكات لحض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، وإلى 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء وإل��ى الش��عب البحريني بهذه 

المناسبة.
وأش��ادت بالدعم والمس��اندة الت��ي تلقاها الش��ركة والقطاع 
النفطي من قبل س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب ورئيس مجلس 
إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، ووزير النفط الشيخ محمد 

بن خليفة آل خليفة.
 م��ن جانبه، أوض��ح مدير عام الش��ركة بالوكالة خال��د الطيار 
أن المحط��ة بع��د تحديثها س��تكون إضافة جدي��دة ومتميزة 
لمحط��ات الوق��ود ف��ي البحري��ن، حيث ج��رى تطويره��ا وفق 
استراتيجية وخطط الش��ركة وبذات المواصفات التي شملتها 

المحطات السابقة من حيث الشكل واأللوان والتصميم.
وأشار إلى حرص الشركة على مواكبة ما تشهده محطات الوقود 
ف��ي العالم من رؤى تطويري��ة تنتقل من لمفه��وم التقليدي 
للمحط��ة كم��زود لخدم��ات التعبئ��ة لتكون منطق��ة خدمات 
متكاملة تشمل مرافق خدمية متكاملة تضم مطاعم وعالمات 
تجارية معروفة، وبما يتناس��ب مع روح العص��ر الحديث، وبما 

يجعل من هذه المحطات نقاط جذب للجميع.
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حينما يسوق المسؤول نفسه
البعض، حينم��ا يتم عرض اإلنجازات الحكومية وغي��ر الحكومية في اإلمارات 
يص��ف الكات��ب أو القائل بأنه يداهن أو يقدم بالد عل��ى بالده، بينما ال ينظر 

على الجانب األساسي وهي المقارنة والقياس.
واعتقد ش��خصيًا أن ظاهرة المقارنة بيننا وبين األشقاء ظاهرة صحية ويجب 

أن تكون وسيلة نتطلع من خاللها للمنافسة والريادة.
ومن األم��ور المهمة التي الحظتها في وس��ائل اإلعالم لدى األش��قاء خاصة 
»السعودية واإلمارات« أنه يتم التركيز على اإلنجازات التي تحققها مؤسسات 
الدول��ة بمختلف قطاعاته��ا وفروعها، وال يصعد المس��ؤول صدر الصفحات 

وليتسلق العنوان عوضًا عن اإلنجاز ومادة الخبر.
لدينا في البحرين عدة إنجازات وأرقام يمكن أن نتباهى بها أمام العالم، إال أننا 
نفتقد ألهم عنصر يس��تطيع أن يظهر ويلمع هذه اإلنجازات وهو »المسوق«. 
أعلم بأننا نملك أجهزة تس��ويق في البلد عبارة عن إدارات للعالقات العامة، 

إال أن القصد هو فعل التسويق ال جهة التسويق.
الجه��ات المعني��ة في أغلب مؤسس��ات الدول��ة تركز على تس��ويق إنجازات 
المسؤول ال الجهة التي بها المسؤول، حيث أصبح المسؤول وأفعال المسؤول 
أهم من اإلنجازات. مثل أن يتم افتتاح أكبر مزرعة معلقة والتركيز يكون على 

أصبع المسؤول وكيف كبس الزر.
وهذه ليس��ت مبالغة لكنها حقيقة يمكنكم مشاهدتها على جميع الصفحات، 
فم��ا مغزى أو فائ��دة أو »القمندة« من اس��تقبل المس��ؤول نائ��ب، وفحوى 
المقابلة »س��لم وأثنى واستعرض«! أين مادة اللقاء؟ ماذا قلتم وماذا حققتم 

هذا ما نبحث عنه في وسائل اإلعالم ويبحث عنه المواطن!
ولي��س المقصد تقليل من قيمة أي مس��ؤول بل حثه عل��ى أن يقدم إنجازات 
»قس��مه أو إدارت��ه أو هيئت��ه أو وزارته« ويتنافس بها م��ع نظرائه، فالناس 
تبح��ث ع��ن اإلنج��ازات والمفيد في المق��ام األول، ثم تربط ذل��ك بمن كان 

السبب، ال العكس.
بالدن��ا ومن��ذ أن أعلن جاللة المل��ك المفدى المس��يرة اإلصالحي��ة ووصواًل 
بمس��يرة التنمية الش��املة التي نعيش��ها تزخر بإنجازات وصل��ت لمقامات 
عالمي��ة إال أنها لم تلقي ذلك الزخ��م الذي كان يجب أن تناله، فما نملك من 
تاريخ وثقافة وإنجازات وأرقام فقط يحتاج التركيز عليها وتسويقها أكثر من 
إظهار المس��ؤول بمناس��بة أو غير مناس��بة. الفخر حينما تكون صاحب إنجاز 
والكل يشيد بإنجازات مؤسستك وكيف انك كنت السبب، ووقتها لن تحتاجوا 

لتسويق أنفسكم بل اإلنجازات ستسوقكم.

عملية جراحية خارج الصندوق
الحدي��ث عن تداعي��ات فيروس كورونا )كوفيد19(، تمثل لكل إنس��ان ش��جون 
مازالت مس��تمرة ومتواصلة، وال أعتقد أن أحدًا لم يتأثر بها سواء على مستوى 
اإلصابة أو الضرر النفس��ي والمادي والمعنوي، وندع��و اهلل أن يخرجنا من هذه 

التجربة نهائيًا في أقرب وقت.
وضمن إحدى صور المعاناة بس��بب كورونا، طالبة بحرينية كانت تدرس الطب 
في الصين ولكن بس��بب الجائحة، عادت هي وزميالتها وزمالئها إلى البحرين، 
وه��ذا أيض��ًا حدث ف��ي دول كثيرة ي��درس بها أبناؤن��ا وتضرروا م��ن الجائحة 

وتوقفت مسيرة مستقبلهم الدراسي ألجل غير معلوم.
لك��ن تميزت هذه الطالب��ة بأنها لم تجلس ف��ي البيت وتن��دب حظها العاثر، 
وإنم��ا بادرت وقررت التطوع مع آخرين لخدمة بلدها وتقديم ما لديها من علم 
لمكافحة الفيروس، وهذه المبادرة ليس��ت بغريبة على أبناء البحرين الش��رفاء 

الذين أظهروا حبهم للوطن »عمليًا« في أكثر من مناسبة.
وفي الجانب اآلخر لم تقصر حكومتنا الرش��يدة برئاس��ة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه اهلل 
ورع��اه، وتمت مكافأة الطالبة والكثير من المتطوعين، وتعويضهم عما بذلوه 
من جهد لم يبحثوا من ورائه عن مصلحة مادية، ولقيادتنا الحكيمة وحكومتنا 
الرش��يدة عظيم الش��كر واالمتنان. لكن واجهت هذه الطالبة وزمالئها مشكلة 

عدم التمكن من العودة للدراس��ة ألنها تخلفت ع��ن الدورة التدريبية العملية 
وعليه��ا يجب أن تؤديها في إحدى المستش��فيات، ووجد الطلبة أنفس��هم في 
دائ��رة مفرغة تس��بب فيها فيروس كورون��ا وال يوجد حل له��ا إال بالتدرب في 
أح��د المستش��فيات لفت��رة زمنية محددة والحص��ول على ما يثب��ت اجتياز هذا 
التدريب. ولعل وزارة الصحة تستطيع أن تضرب عصفورين بحجر، حيث يمكنها 
االستفادة من هؤالء الطلبة وتدريبهم على اعتبار أنهم أطباء المستقبل الذين 
سيحتاجهم الوطن، وتستثمر فيهم دون دفع أي كلفة، وفي هذه الحالة يمكنها 
توفير تكلفة جلب كوادر طبية وتمريضية من الخارج أو على األقل نسبة منهم.
ربما س��يحتاج األمر إلى تدخل جراحي قوي من مسؤول كبير يستطيع أن يصدر 
قرارًا بالتكفل بحماية مس��تقبل هؤالء الطلبة الذي يتأرجح بين الضياع والنجاح 
بسبب هذا »الكورس«، وأنا على ثقة كبيرة في اهلل سبحانه وتعالى ومن ثم في 
المس��ؤولين بأنهم لن يتركوا أبناءنا دون تقديم المس��اعدة لهم واالستفادة 

من طاقاتهم اإلبداعية.
القصص كثي��رة وتحتاج لمبادرات وفك��ر خارج الصن��دوق، ألن االلتزام باإلطار 
ربما يكون مفيدًا في نس��بة كبيرة من العمل، ولكن تبقى مساحة للخروج منه 

للحصول على نتائج أفضل.
* قبطان - رئيس تحرير »ديلي تربيون« اإلنجليزية

شارع مشتان!!
انتهين��ا من احتفاالتن��ا باألعياد الوطنية المجيدة وأود أن أس��تفيد من هذه 
المساحة ألوجه الشكر الكبير لمنتسبي وزارة الداخلية على جهودهم الواضحة 
في الس��هر على حفظ أم��ن الناس والفعاليات والميادين والش��وارع وتنظيم 
عملي��ة المرور. حيث م��رت والحم��د هلل االحتفاالت على الرغم م��ن االزدحام 

الشديد بدون مشاكل تذكر.
كما أوجه الش��كر لهم على إغالق شارع مشتان في مدينة الرفاع إغالقًا مؤقتًا 
والذي تحول في السنوات األخيرة إلى شارع الستعراض السيارات والتجوال غير 
المفيد والمسيرات المزعجة. وعلى الرغم من الصعوبة البالغة التي واجهتها 
أنا وأسرتي للوصول إلى بيتنا الواقع على أطراف الشارع خالل أيام االحتفاالت 
لكنن��ي أتفهم م��ا قام به رجال األمن من أجل المصلحة العامة. ومس��ألة أن 
أتأخر نصف س��اعة أو س��اعة للوصول إلى البيت أه��ون بكثير من أن تعيش 

المنطقة بأكملها ساعات طويلة من الضوضاء واالستهتار.
وهذا يجرني إلى معضلة غياب التخطيط العمراني في بعض المناطق والذي 
أدى إلى تحول شارع تطل عليه الفلل والمساكن وكان من أكثر الشوارع هدوءًا 
في يوم ما إلى ش��ارع ش��به تجاري يع��ج بالحركة ويقص��ده القاصي والداني 
ليتجول فيه بس��بب ومن غير س��بب. والس��ؤال لماذا تتحول بعض المناطق 
الس��كنية بهذه الس��هولة إلى تجارية؟ والى متى نن��ام ونصحى ونرى مناطق 

هادئة وصالحة للسكن تتحول إلى أسواق ودكاكين؟!
شارع مش��تان ليس األول وأخش��ى أن ال يكون األخير ومازلنا نعاني في أغلب 
مناطقنا من أعجوبة توغل الدكاكين وس��ط المناطق السكنية. فما ذنب من 
ص��رف »دم قلبه« على بيت يضمه هو وعائلته في منطقة س��كنية ليتفاجئ 
بعد حين أن المنطقة تحولت إلى تجارية تكتظ بالزوار وبسياراتهم ويزاحمه 

الجميع فيها؟
صحي��ح، أن هذا التحول يراه البعض مفيدًا في المناطق الس��كنية التي مضى 
عليه��ا فت��رة م��ن الزمن بحيث ي��ؤدي إلى ارتفاع س��عر العق��ار ويصبح أداة 
لالستثمار. وصحيح أن بعض األسواق المستجدة في المناطق السكنية تظهر 
لحاج��ة أهالي المنطقة أنفس��هم للبرادات والمغس��الت وغيره��ا نظرًا لعدم 
توفره��ا بالقرب منه��م، لكن من األكي��د أن ليس الكل -وال حت��ى األغلبية- 
يرغب / ترغب في تحويل بيت العمر إلى مشروع تجاري يدر األموال خاصة في 
زمن تتكدس فيه أجيال من األسرة الواحدة في بيت واحد. فاألغلب هذه األيام 
يفضل أن يجمع أبناءه وعائالتهم الصغيرة في بيته حتى يش��تد عودهم بداًل 
من تحويل بيت العمر إلى اس��تثمار تجاري. فلم نع��د نعيش في »بحبوحة« 
الثمانينات والتس��عينات التي كانت فيها األراضي برخص التراب ومس��احات 
البناء متوف��رة. واألكيد أيضًا، أن ليس الكل يتفه��م ويتقبل أن يحول جاره - 
بقدرة قادر - كراج الس��يارة إلى برادة حتى لوكان هناك حاجة لها ألن البرادة 

تعني ازدحامات وتعطيل للحركة في المنطقة.
لذلك، من المهم جدًا، التشديد على االلتزام التام باالشتراطات والمواصفات 
وع��دم تغيرها بين فت��رة وأخرى وذلك لجميع المناط��ق وأن تحرص الجهات 
المعني��ة أن ال يس��تمر مسلس��ل التغير ال��ذي يطرأ على تصنيف��ات المباني 

واألراضي والمناطق والذي غالبًا ما يؤدي إلى لخبطة غير مرغوب فيها.

ال للشذوذ
ارتفع��ت في اآلونة األخيرة بعض األصوات المنادية بالش��ذوذ الجنس��ي في 
الوطن العربي، وإن كانت هذه األصوات ال ترتقي للس��ماع أو حتى لالهتمام 
في البحرين، إالاَّ أن من واجبنا أن نحذر منها، ونصون واقعنا االجتماعي بشكل 
واض��ح، وألجل أن نحاف��ظ على مكتس��بات الوطن والمجتم��ع، ولنكون أكثر 
الشعوب قيمًا وتحضرًا من خالل اعتناقنا لألفكار السامية، واألخالق العالية.

بهذا الصدد واالتجاه، وبعمل اس��تباقي ُمعَلن وواضح، فقد »أصدر المجلس 
نته  األعلى للش��ئون اإلس��المية قب��ل أياٍم بيانًا أب��دى فيه تأييده لم��ا تضماَّ
الفتوى الش��رعية الصادرة عن مركز األزهر العالمي للفتوى بش��أن الحمالت 
الممنهجة التي تقودها قوى ومنظماٌت عالميٌة بما تملكه من وسائل إعالم، 
وبرامج ترويحية وغنائية، ومنصات إلكترونية، وتوظيف لش��خصيات شهيرة، 
وغير ذلك من األس��اليب، بهدف الترويج لفاحشة الش��ذوذ الجنسي، وتقنين 
انتش��ارها بين الراغبين في ممارس��ة هذا االنحراف ف��ي مختلف المجتمعات 
حول العالم، بما فيها المجتمعات العربياَّة واإلس��المياَّة، وش��دد على أنه من 
المقرر والثابت من الدين بالضرورة، حرمة الش��ذوذ الجنس��ي حرمًة قطعيًة 
في الش��ريعة اإلس��المية الغراء، وف��ي جميع الش��رائع واألديان الس��ماوية. 
مش��يرًا البيان إلى أنه أمٌر ش��نيٌع ترفضه الفطرة البش��رية الس��وية، وتأباه 

ر  القيم الدينية الراس��خة عبر تاريخ األديان كافة، ويؤدي إلى فس��اٍد كبيٍر يدمِّ
االجتماع البش��ري، ويهدم منظوم��ة القيم الخلقية واالجتماعية لمؤسس��ة 
األس��رة ويمسخ هوية أفرادها، ويعبث بأمن الُمجتمعات واستقرارها، ويحطُّ 

من كرامة اإلنسان«.
وألننا لس��نا من أهل االختصاص في مجال الدين أو اإلفتاء، سنترك هذا األمر 
للجه��ات الديني��ة المعنية للبت فيه بش��كل مباش��ر. لكننا هن��ا كإعالميين، 
نود أن ننصح ش��بابنا األعزاء من الجنس��ين ومن مختل��ف األعمار في مملكة 
البحرين، بأن عليهم أن ينش��غلوا ببناء أنفس��هم وبناء مستقبلهم ووطنهم، 
وأن يدركوا جيدًا أن هذه األمور، وبغض الطرف عن مثالبها الكبيرة وأضرارها 
الجس��يمة، إال أن ضياعهم وتشتتهم وخروجهم من س��ياق العلم والمعرفة 
واألخالق، هو ما يش��كل الخطر المباش��ر عليهم وعلينا لو ذهبوا جهة الشذوذ 
الجنس��ي. فالوطن تنتظره قضايا مصيري��ة ومهمة، وعليه، فهو اليوم يعوِّل 
على ش��بابنا، فيراهن على وعيهم وإدراكهم العالي وحس��هم الوطني لتحمل 
المسؤولية الجادة بكل جدارة، وذلك بعيدًا عن كل أشكال الميوعة والذوبان 
في مش��اريع ال تخدم المجتمع البحرين��ي، بل تضره وتصيبه في مقتل، وهذا 

ما ال يتمناَّاه أي عاقل ومخلص لهذا الوطن.

العيون الساهرة في يومهم الوطني
هم أمن الوطن وهم العيون الس��اهرة ضد المخاطر التي 
تح��دق بالمملكة، فهم فخر لكل مواطن ومقيم، هم أهل 
التضحيات، فمنهم من يق��ف عند الحدود لحماية الوطن 
ومنهم من ينظم السير، ومنهم من يتعامل مع تنظيمات 
وخالي��ا إرهابية ومنهم من يق��وم بإطفاء الحرائق إلنقاذ 

األرواح، شعارهم »أمن الوطن أواًل«.
فالمنظوم��ة األمنية لمملكة البحرين بقيادة معالي وزير 
الداخلية الفريق أول ركن معالي الش��يخ راشد بن عبداهلل 
آل خليفة، هي من أعرق المنظومات على مس��توى الشرق 
األوس��ط، فهي تتعامل مع الكثير من األحداث وتتفاعل 

م��ع كل ما يم��س البحرين وش��عبها وتش��ارك أفراحهم 
وأحزانه��م، فالمنظوم��ة عملت جنبًا إل��ى جنب المواطن 

وحرصت على حمايته واستقراره االجتماعي.
فأول معيار يتخذه المس��تثمر أوالس��ائح أو المراقب هو 
مس��توى تطور المنظومة األمنية، لتجد مملكة البحرين 
في الصفوف التي تتقدم العال��م بمنظومتها مما تمتع 
به من حرفي��ة عالية في التعامل م��ع جميع المتغيرات، 
فق��د عمل��ت وزارة الداخلية خ��الل الفت��رة الماضية على 
تأس��يس عمل أمني برؤية مس��تدامة قائمة على حفظ 
حقوق الجميع من خالل إجراءات وتدابير تسهم في رفعة 
المملك��ة في مجاالت حقوق اإلنس��ان والعم��ل جنبًا إلى 
جنب مع أجه��زة الدولة للوصول إل��ى التكامل في خدمة 

الوطن والمواطن والمقيم. 
وتباع��ًا لذلك، فأن المنظومة األمنية في مملكة البحرين 

هي الرهان الذي نس��تند عليه في تق��دم البالد ونمائه، 
فاالقتصاد واستقرار المجتمع جاء نتاج البيئة اآلمنة التي 
وفرت��ه المنظومة من خدمات ال يمكن ألي فرد أن يغفل 

عنها.
خالص��ة الموضوع، هم العيون الس��اهرة الت��ي يحاربها 
أع��داء الوطن ألنهم الحصن الحصي��ن ضد المخاطر التي 
تواجهه��ا مملك��ة البحرين وه��م حماة الوط��ن تجاه ما 
تش��نه الدول المعادية التي تطور أس��اليبها الستهداف 
أمننا واس��تقرارنا، ويقابل ذلك مس��توى متطور ومتقدم 
ألجهزتن��ا األمنية، فإنن��ا واثقون ب��أن منظومتنا األمنية 
س��تبقى على العهد في حماية األرض والوطن والشعب، 
ونح��ن مهما تحدثنا عنه��م س��نظل المقصرين بحقهم 
ألنه��م العيون الس��اهرة التي ال تعرف معن��ى النوم في 

السلم وفي الحرب.

أبناء البحرين.. إنجازات من األرض إلى الفضاء
ال تتوقف إنجازات مملكة البحرين عند حدٍّ أو مدى 
معين، بل هي ممتدة، ليس��طر أهل البحرين أروع 
األمثلة، ويضربوا أبلغ النماذج في اإلرادة والتحدي 
والنج��اح، وليبلغ علمهم عنان الس��ماء محلقًا فوق 
الس��حاب، ولَم ال؟، فهك��ذا هو البحرين��ي على مرِّ 
األزمان، وفي كافة العصور، وإذا كانت األخالق هي 
ديدنه فإن النجاح هو مس��لكه، واإلرداة هي يقينه 
متس��لحًا باإليمان باهلل عزوجل، آخذًا باألس��باب، 
ليك��ون دائم��ًا صاح��ب رس��الة الخي��ر والس��الم 

والتسامح والتعايش إلى العالم أجمع.
س��اعات تفصلنا على إنجاز بحريني جديد، أال وهو، 
إط��الق أول قمر صناعي بحريني إماراتي مش��ترك 
وه��و »ض��وء 1«، حي��ث م��ن المق��رر إطالقه من 
الوالي��ات المتح��دة األمريكية، غ��دًا الثالثاء، عبر 
ص��اروخ »فالكون 9« إلى محط��ة الفضاء الدولية، 
وم��ن المقرر أن يتواصل القم��ر عند إطالقه مع 3 
محطات أرضية، وهي المحط��ة األرضية، بجامعة 
خليفة بأبوظبي، والمحطة األرضية في الدنمارك، 

والمحطة األرضية في جمهورية لتوانيا.
إن إط��الق القمر الصناع��ي البحرين��ي »ضوء 1«، 
يمث��ل ترجمة حقيقي��ة للرؤية الملكية الس��امية 
لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاه��ل الب��الد المف��دى، حفظ��ه اهلل 
ورع��اه، وبدع��م الحكوم��ة ومتابعتها، برئاس��ة 

صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العه��د، رئيس مجلس ال��وزراء، 
وبإشراف ومتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، مستش��ار األمن الوطن��ي، قائد الحرس 
الملكي، األمين العام لمجلس الدفاع األعلى، حيث 
تتجسد الرؤية الملكية السامية في تعزيز مكانة 
مملك��ة البحرين بين ال��دول المتقدمة في مجال 
الفضاء واالستثمار في علوم المستقبل بما يخدم 
مس��يرة التنمية الشاملة والمس��تدامة، حيث نّوه 
جاللة الملك المفدى ف��ي كلمته لدى افتتاح دور 
االنعق��اد الثالث من الفصل التش��ريعي الخامس 
لمجلس��ي الش��ورى والن��واب بتاري��خ 11 أكتوب��ر 
2020 إل��ى »اكتس��اب وامتالك مع��ارف وتقنيات 
علوم المس��تقبل، والتفوق في العديد من العلوم 
المتقدم��ة كعل��وم الفض��اء بفوائده��ا العلمية 
والبيئي��ة، وعل��وم الطاقة الذرية باس��تخداماتها 
الس��لمية لخدمة اإلنس��انية، لنمّك��ن أجيالنا من 
صناع��ة نهضته��م بالس��بق واالحت��راف العلمي 

والمعرفي«.
ومن األمور الملفتة والت��ي نتوقف عندها جميعًا 
أنه تم استلهام اسم القمر االصطناعي »ضوء 1« 
من عن��وان كتاب »الض��وء األول« وهو من تأليف 
حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك المف��دى، حفظه 
اهلل ورعاه، حيث يحك��ي الكتاب جوانب مهمة من 

تاريخ المملكة، وفي ذات الوقت تس��هم نخبة من 
الش��باب البحريني المؤه��ل والمتمكن في مجال 
علوم الفض��اء، في تنفيذ القم��ر الصناعي »ضوء 
1«، وهذا ما يبعث على السعادة والفخر واالعتزاز 
أن نس��بة عمل فريق البحري��ن للفضاء في تنفيذ 
المش��روع، بلغت 75%، بحس��ب ما صرح الرئيس 
التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء د. محمد 

إبراهيم العسيري.
وألن البحري��ن دائمًا س��باقة إلى تقدي��م ما ينفع 
العال��م والبش��رية م��ن خير وس��الم، ف��إن القمر 
الصناع��ي )ض��وء 1( ه��و م��ن األقم��ار الصناعية 
النانوية الحديثة، ومهمته الرئيسة رصد ودراسة 
أش��عة »جام��ا« األرضي��ة الناتجة ع��ن العواصف 
الرعدي��ة، وبالتالي يحمل إط��الق القمر الصناعي 
البحرين��ي اإلمارات��ي أهداف��ًا جليلة لمش��روعات 
تعليمية وعلمية وبحثية، تتمثل في بناء القدرات 
الوطني��ة بمج��ال تصميم وبناء وتش��غيل األقمار 

الصناعية.
هنيئًا للبحرين قيادتها وش��عبها وأبناؤها البررة، 
الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل العمل على 
تحقيق اإلنجازات تلو اإلنجازات، مغتنمين الفرص 
ومتغلبين عل��ى التحديات والعقب��ات، وما إطالق 
القمر الصناع��ي البحريني »ضوء 1«، إال دليل على 
إنجاز عظيم وفخر جديد لكنه بالتأكيد ليس أخيرًا.
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المنامة - وزارة الصحة

المعديـــة  األمـــراض  استشـــارية  قالـــت 
واألمـــراض الباطنية بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي، عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبي 
جميلـــة  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
الســـلمان، إن أخـــذ التطعيم واســـتكمال 
المنشـــطة،  الجرعـــة  ومنهـــا  الجرعـــات 
أصبـــح أمـــرا ضرورًيـــا فـــي هـــذا الوقت 
الذي تتزايد فيه معدل الحاالت القائمة 
مـــن تحـــورات الفيـــروس “أوميكـــرون” 

على المستوى الدولي.
وكشـــفت بـــأن التطعيـــم يســـهم بشـــكل 
كبير في حماية المجتمعات وتحصينها، 
والمحافظـــة على الصحة العامة، داعية 
جميـــع المؤهليـــن ممـــن تنطبـــق عليهـــم 
التوجـــه  المنشـــطة  الجرعـــة  شـــروط 
مباشـــرة ألخذهـــا مـــن المراكـــز الصحية 
دون  مســـبًقا  عنهـــا  اإلعـــان  تـــم  التـــي 

الحاجة للحصول على موعد.
وأكـــدت عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبي 
أن  علـــى  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
مـــن فاعليـــة  تعـــزز  المنشـــطة  الجرعـــة 
التطعيـــم، فـــي تخفيف شـــدة األعراض 
المصاحبـــة للفيـــروس عنـــد اإلصابة به، 
لذلك يتطلب من فئات المجتمع المبادرة 
المنشـــطة  والجرعـــة  التطعيـــم  وأخـــذ 
منه. ونوهـــت بأهمية مواصلـــة االلتزام 
بكافة اإلجـــراءات االحترازية والتدابير 

وأفـــراده  المجتمـــع  لحمايـــة  الوقائيـــة 
مـــن انتشـــار الفيـــروس وتحوراتـــه بمـــا 
يحفظ صحة وســـامة الجميع، والتقيد 
والقـــرارات  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الُمعلـــن عنها من الفريق الوطني الطبي، 
بعد أن تقرر االنتقال احترازًيا للمستوى 
األصفـــر وفـــق آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة 
لمســـتوى انتشـــار فيروس كورونا بدًءا 
من اليوم األحد 19 ديسمبر 2021 لغاية 

يوم اإلثنين 31 يناير 2022.

اقرار مقترح البحرين بإنشاء منصة لتبادل البياناتتزايد “أوميكرون” يستوجب تلقي “المنشطة”
أحمد بن حمد يدعو لرفع مستوى الجاهزية.. “الجمارك العالمية”:

تـــرأس رئيس منظمة الجمارك العالمية رئيس الجمارك 
الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، اجتمـــاع الـــدورة 
الخامســـة والثمانين للجنة السياسات العامة بالمنظمة 
والتي عقدت على مدار 3 أيام بحضور أعضاء اللجنة. 
وأكـــد الرئيس ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز تيســـير 
التجـــارة مـــن خـــال ســـرعة وتوحيـــد إجراءاتهـــا بين 
الـــدول بأقل كلفة مـــع ضمان أمنها وســـامتها وتداول 
المعلومـــات الازمـــة لنقل الســـلع، مشـــددًا علـــى أهمية 
التطويـــر والتحديـــث، ومعربـــًا عـــن شـــكره وتقديـــره 
ألعضاء المنظمة على متابعتهم المســـتمرة وجهودهم 

الممتدة لتلبية متطلبات العمل الجمركي.
وشـــدد علـــى أهميـــة العمـــل الميدانـــي ورفـــع مســـتوى 
الجاهزيـــة علـــى مـــدار الســـاعة؛ لمواجهـــة التحديـــات 
ومراقبة الحركة الجمركية والعمل على انســـيابها فيما 

بين الدول.
واستعرضت اللجنة عددًا من المواضيع المدرجة على 
جـــدول أعمالهـــا، كان أهمهـــا تقرير أمين عـــام المنظمة 
بشـــأن اطاع اللجنة على أحـــدث التطورات واألعمال 
المنجـــزة في المرحلـــة الماضية بما في ذلك األنشـــطة 
التي اضطلعت بها األمانة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية 
فـــي 2020 /  2021، إضافـــة إلى اعتمـــاد تقارير اللجان 
االستشـــارية  المجموعـــة  وتقريـــر  واإلداريـــة،  الفنيـــة 
للقطـــاع الخاص، وتقريـــر التقدم المرحلـــي في قياس 
األداء، وتقريـــر التقـــدم المرحلـــي فـــي المســـاواة بيـــن 
الجنسين والتنوع. كما اعتمدت لجنة السياسات تنفيذ 

دراســـة الجدوى للمقترح الذي تقـــدم به رئيس منظمة 
الجمارك العالمية إلنشاء منصة عالمية لتبادل البيانات 
والمعلومـــات الجمركية تديرهـــا المنظمة بحيث تكون 
إيراداتهـــا هـــي الرافـــد الرئيـــس لمصـــادر الدخل، حيث 
القـــى المقتـــرح تأييـــدا ودعمـــا مـــن أعضـــاء اللجنة لما 
يمثله من فكر متطور لتعزيز االستقرار المالي واإلداري 
للمنظمـــة، فيمـــا اطلعـــت اللجنة علـــى التقريـــر النهائي 
لتنفيـــذ خطـــة عمل لمواجهـــة فيروس كورونـــا )كوفيد 
19(، وأوصـــت بـــأن يتـــم تقديمه إلى لجنة السياســـات 
والمجلـــس في يونيو 2022، وأن يكـــون بمثابة وثيقة 
مرجعية كأســـاس لإلرشـــادات حـــول دور الجمارك في 

مواجهة الجائحات المستقبلية.
وعـــن مســـودة الخطـــة اإلســـتراتيجية الجديـــدة، فقد 
ناقشـــت اللجنـــة الملخـــص الواســـع لإلجـــراءات التـــي 

يتعيـــن علـــى األمانـــة تنفيذهـــا فيمـــا يتعلـــق بوظائفها 
الرئيســـة في الفترة 2022 - 2025، ودعمت التحســـين 
اإلضافي للمســـودة لمناقشتها في دورات العام المقبل 
للجنـــة التدقيـــق واللجنـــة الماليـــة ولجنـــة السياســـات 
ومجلـــس المنظمـــة، كما صادقـــت اللجنة علـــى الخطة 
المحدثـــة في إطار عمل اســـتمرارية األعمـــال في مقر 
منظمـــة الجمـــارك العالمية، ووافقت علـــى نص مدونة 
قواعـــد الســـلوك النتخاب نائـــب األمين العـــام، بما في 

ذلك إضافة إعان المصالح.
وقـــد تقرر أن تنعقد الدورة السادســـة والثمانون للجنة 
السياســـات القادمـــة في تاريـــخ 20 - 22 يونيو 2022، 
/  140 لمجلـــس منظمـــة   139 الـــدورة  مـــع  بالتعاقـــب 

الجمارك العالمية.

المنامة - وزارة الداخلية

جميلة السلمان

تسهم في تخفيف 
شدة األعراض 

المصاحبة للفيروس 
عند اإلصابة

أقامت جامعة المملكـــة برنامجا احتفاليا 
بمناسبة بمناسبة الوطنية؛ إحياًء لذكرى 
قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس 
أحمـــد الفاتح كدولة عربية مســـلمة العام 
1783، وذكـــرى تولي جالة الملك مقاليد 
الحكم. وكانت الفعالية تحت مسمى “عيد 
المملكـــة”، وتعـــد هـــذه المناســـبة الكريمة 
أول فعاليـــة تقيمهـــا الجامعـــة حضوريـــا 
منـــذ بدأية جائحـــة الكورونا، وأعادت بها 
الجامعـــة عهد االحتفاالت عن قرب وبعد 
توقـــف كل الفعاليـــات الحضوريـــة ولمدة 
الســـنتين الماضيتيـــن بســـبب الجائحـــة. 
الفعاليـــة أقيمت في مقـــر الجامعة وذلك 
لحـــرص الجامعـــة علـــى حضـــور الجميـــع 
مـــع  الوطنيـــة  الفرحـــة  فـــي  للمشـــاركة 
االحترازيـــة،  اإلجـــراءات  بكافـــة  االخـــذ 
وتمكنـــت المملكة مـــن اإلبحار بنجاح في 

جائحـــة الكورونا بفضل قيادتها الحكيمة 
ومجتمعها الواعي.  وقد شهدت الفعالية 
حضـــورا متميـــزا شـــملت جميـــع الطلبـــة 
مـــن  والضيـــوف  بالجامعـــة  والموظفيـــن 
“عيـــد  األخـــرى. وكان  الجامعـــات  طلبـــة 
المملكة “ احتفالية ناجحة ومميزة بفضل 

جهـــود طاب الجامعـــة وبقيادة المجلس 
الطابـــي والدعم الامتناهـــي من إدارتها 
المتميزة، حيث تقدم نائب رئيس جامعة 
المملكـــة نـــادر البســـتكي بجزيـــل الشـــكر 
الموصـــول لمجلـــس طلبـــة المملكـــة على 
جهودهم الكبيـــرة لنجاح هذه االحتفالية 

الكبيرة، معبـــرا عن فخره بجهود مجلس 
طلبـــة، كـــم قـــدم تهانيـــه الحـــارة باســـم 
جامعـــة المملكة وموظفيهـــا وطلبتها إلى 
جالـــة الملـــك وســـمو ولـــي العهـــد رئيس 
الوزراء وإلى كافة المواطنين والمقيمين 
بمملكـــة البحريـــن.  من جهتـــه، ذكر عضو 

المجلـــس البلـــدي بالمحافظـــة الجنوبيـــة 
الدائرة الرابعة عمر عبدالرحمن أن رجوع 
النشـــاط الطابي بهذا الوعي يشجع على 
تحريـــك االقتصـــاد مـــرة أخـــرى بالشـــكل 
الطبيعي، مشـــيرا إلـــى أن هذا هو نموذج 
الشاب البحريني المبدع، ومشيدا بجميع 

منتســـبي المملكـــة مـــن عمـــداء الكليـــات 
وأســـاتذة وطلبـــة بهـــذا االحتفـــال الكبير 

الذي يليق بجامعة المملكة الرائدة.
وحـــرص أعضـــاء مجلـــس الطلبـــة علـــى 
أن تصـــل الفرحـــة الوطنيـــة للجميـــع مـــن 
خـــال برامـــج الحفـــل المتنوعـــة بدايـــة 
مـــن عـــروض “الليوة” التراثيـــة وبين ظل 
القوافي وأمســـية شعرية يحيها الشعراء 
المضحـــي  محمـــد  الشـــاعر  المبدعيـــن 
والشـــاعر عبدلله المري والشاعرة سبيكة 
األنغـــام  أجمـــل  إلـــى  منتقليـــن  الشـــحي 
واألغنيات بصـــوت الفنان علي العوضي، 
وختامـــًا بالمســـابقات والســـحوبات على 
الجوائـــز القيمة، كما أتـــاح مجلس الطلبة 
لعربـــات الطعـــام واألســـر المنتجة فرصة 
المشاركة بالفعالية المميزة، وحرصًا على 
إســـعاد الجميـــع كان هناك كرنفـــال ألعاب 

لألطفال والشباب.

تضمن كرنفال ألعاب لألطفال والشباب بمشاركة األسر المنتجة

جامعة المملكة تحتفل باألعياد الوطنية وسط حضور الفت
 جامعة المملكة

فريق المجلس الطالبي نائب رئيس الجامعة مع أساتذة الجامعة

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  وحضـــور  رعايـــة  تحـــت 
جمعيـــة  أقامـــت  حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة 
البحريـــن لرعاية الوالديـــن احتفالها بالعيد الوطني 
والـــذي انطلـــق تحـــت شـــعار “دام عـــزك يـــا وطـــن “ 
وذلـــك بمنتزه دوحة عـــراد، بحضور رئيس مجلس 
الجمعيـــة  وأعضـــاء  البنـــا،  أحمـــد  الجمعيـــة  إدارة 
والمنتسبين. وأكد البنا في كلمته أن هذه المناسبة 

كانـــت النـــواة األولى لبنـــاء مملكة آمنة ومســـتقرة 
وقـــادرة على جمـــع أبنائها وتقديم الفـــرص العادلة 
لهم، والســـير معهـــم للوصول إلى مســـتقبل يفيض 

بالنجاح واالزدهار.
وقـــال البنـــا، يســـعدني باســـمي ونيابة عـــن أعضاء 
مجلس اإلدارة وجميع منتسبي الجمعية بالترحيب 
براعـــي الحفل وزيـــر العمل، والـــذي يمثل حضوره 

وسام شرف على صدورنا، وفخرا لنا ولمنتسبينا.
ورفـــع رئيـــس مجلـــس اإلدارة أحمد البنـــا في هذه 

للقيـــادة  والتبريـــكات  التهانـــي  أجمـــل  المناســـبة 
الرشـــيدة متمثلـــة بعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وإلى شـــعب 
البحريـــن الوفـــي بهـــذه المناســـبة الوطنيـــة الغالية 

على قلوب الجميع.
بدورهـــم، أكد منتســـبو الجمعية فـــي كلماتهم التي 
ألقاهـــا حســـن بو خمـــاس نيابة عنهـــم أن اليوم هو 

يـــوم الفرح، ومـــن هنا يطيب لنا ويشـــرفنا أن نرفع 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الحكيمة 
ولشـــعب مملكتنا الحبيبة بمناســـبة احتفال مملكة 
البحرين بأعيادها الوطنية المجيدة ولنجدد الوالء 
واالنتمـــاء، وبأننا جميعـــا حماة لهذه األرض الطيبة 
وســـندا لقيادتهـــا المخلصة، وأن نعمل ونســـمو في 
كافـــة أعمالنـــا، ونخلـــص النيات والعزائـــم من أجل 
الوطـــن وحمايتـــه، وأن تكـــون احتفاالتنـــا ترجمـــة 
حقيقـــة لإلخاص والتجـــرد من أجـــل الوفاء لقيم 

ومبـــادئ مملكتنـــا الحبيبـــة. وقام رئيـــس الجمعية 
بتكريم وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية؛ تقديرا 
مـــن مجلـــس اإلدارة لرعايته وحضـــوره االحتفال، 
وبعدها تم تكريم القارئ حسين الشوملي والفنانة 
القديرة ســـلوى بخيت )أم هال( والشاعرة  هنادي 
الجـــودر وفريق إكســـبو للمعـــارض التراثية ومركز 
حســـن  والمـــدرب  المنتجـــة  لألســـر  الريـــادة  كاف 
النعيمـــي، ومريـــم مدن؛ لمشـــاركتهم فـــي فعاليات 

االحتفال.

من بين المكرمين أم هالل والقارئ حسين الشوملي والشاعرة هنادي الجودر

“رعاية الوالدين”: أعيادنا الوطنية فرصة لتجديد الوالء

بدور المالكي



مع انتشـــار جائحـــة كورونا “كوفيـــد 19”، خالل 
العاميـــن الماضييـــن، ارتفعـــت نســـبة اســـتهالك 
معقمـــات األيـــدي الطبيـــة بين مختلف شـــرائح 
المجتمـــع بشـــكل كبيـــر فـــي ظـــل نقـــص حـــاد 
وارتفـــاع في األســـعار مع بدء تفشـــي الجائحة. 
بدورها صادرت الســـلطات المعنية في البحرين 
منتجات مغشوشـــة وأخرى تحتـــوي على مواد 

غير مصرح بها.
وبعـــد عاميـــن من ضـــخ كميات مـــن المعروض، 
المركبـــات  مـــن  البعـــض  يســـاور  القلـــق  مـــازال 
المعقمـــات  هـــذه  فـــي  تضـــع  التـــي  الكيميائيـــة 
وخطورتها على اإلنســـان أو تكون دون مفعول 
يذكر وال توفر الوقاية المطلوبة منها، أو تحتوي 

على مواد خطرة.

مواصفات وحمالت تفتيشية

إلـــى ذلـــك، أفـــادت الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة 
تعتمـــد  الهيئـــة  أن  الجالهمـــة  مريـــم  “نهـــرا” 
بالمعقمـــات  يتعلـــق  فيمـــا  معينـــة  مواصفـــات 
الطبيـــة، حيث يوجد دليل إرشـــادي على موقع 
معقمـــات  تصنيـــع  متطلبـــات  يوضـــح  الهيئـــة 
الهيئـــة  تنظيـــم  الجالهمـــة  وأكـــدت  األيـــدي. 
لحمالت تفتيشـــية فـــي األســـواق المحلية على 
مراكـــز البيـــع والســـوبرماركت وســـحب المنتج 
المخالـــف والتواصـــل مـــع المســـتورد أو المصنع 

التخاذ اإلجراء الالزم.
وبخصـــوص ما إذا كانـــت “نهرا” تضبـــط بالفعل 
معقمات مخالفة في الســـوق، أكـــدت الجالهمة 
رصـــد مثـــل هـــذه الحـــاالت، مبينـــة أن حـــاالت 
المخالفات تشـــمل عددا من األمور منها: هل تم 
ضبـــط أي حـــاالت لمـــواد معقمة مغشوشـــة في 
الســـوق المحليـــة؟ إعـــادة تعبئـــة المعقمات في 
قوارير أخرى غير التي خصصها المصنع، تغيير 
ملصـــق المصنـــع األصلـــي ممـــا ال يضمـــن جودة 
المعقم، التأكد من نسبة الكحول المذكورة على 
ملصـــق المعقم هـــل تختلف عن نســـبة الكحول 
الفعليـــة؟ ويتم معرفـــة ذلك عن طريق إرســـال 
عينـــة مـــن المعقـــم ليتـــم اختبارهـــا فـــي معمـــل 

معتمد.
وأشـــارت إلـــى أن أســـباب ســـحب المنتـــج قـــد 
تتضمـــن احتـــواء المعقـــم علـــى مـــواد محظـــور 
اســـتخدامها في تصنيع معقمـــات األيدي لما لها 

من آثار جانبيه خطيرة على الجلد.
الوطنيـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوردت 
بعـــض  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
األرقـــام لحاالت الســـحب خالل العـــام الماضي، 
حيـــث شـــملت على ســـحب 6 معقمـــات لأليدي 
من الســـوق البحرينية مـــن قبل الهيئة في العام 
2020، إلـــى جانب ســـحب 14 معقمـــا أيدي بناًء 
 GHC علـــى تنبيهـــات مجلـــس الصحـــة العالمي
والهيئـــة العامـــة للغـــذاء والدواء، أما فـــي العام 

2021، فقد تم سحب مطهر لليدين.

معقمات ضارة 

ويحـــذر الخبير في صناعـــة المعقمات والرئيس 
التنفيذي لشـــركة عالم العناية الصناعية، والتي 
تمتلك مصنع معقمات في البحرين، جميل عمر 
مـــن معقمات ضارة في الســـوق، مشـــيًرا إلى أن 
المشكلة ال تتعلق بمعقمات األيدي بل تمتد إلى 

المنظفات أيًضا.
وبّيـــن عمـــر أن موضـــوع المعقمـــات مـــن األمور 
علـــى  شـــخصًيا  هـــو  طرحهـــا  والتـــي  المهمـــة 
المســـؤولين، إذ إن هنـــاك معقمـــات ومنظفـــات 
ضـــارة والتي يراها “مشـــكلة” من خـــالل خبرته 

التي امتدت ألكثر من 30 عاًما.

مواد كحولية غير مناسبة

وبّيـــن عمر أنه ما بيـــن 50 إلى 70 % من المواد 
تســـتخدم  األيـــدي  معقمـــات  فـــي  الموجـــودة 
“األيزوبروبانـــول”، وهـــي مـــادة كحوليـــة، ولكن 
تستخدم 90 % منها في المنظفات عادة وليس 

معقمات األيدي.

وأشـــار إلـــى أن مـــادة “األيزوبروبانول” مشـــتقة 
مـــن “اإليثانول”، واألخير يعد بمثابة األم لألول، 
إذ إن “اإليثانـــول” يجـــب أن يكـــون هـــو المكون 
الرئيس في مســـتحضرات تعقيم األيدي وليس 

“األيزوبروبانول”.
هـــو  “األيزوبروبانـــول”  إن  بالقـــول  وأضـــاف 
معقـــم، ولكن يفضل اســـتخدامه فـــي المنظفات 

الصناعية وليس وضعه على األيدي.
وبين أن هناك من يستخدم أنواعا أخرى تسمى 
“الكربابول”، حيث إن بعض األنواع من الكحول 
يتم وضعها في األيدي، ولكن تســـبب ضيقا في 
نفـــس اإلنســـان، الفتـــا إلـــى أنـــه يتم مـــزج مواد 
تعقيـــم األيدي بمادة “الجلســـرين” لجعل ملمس 

المعقمات أفضل.

طرق الغش

وأوضـــح عمر أن من بين طرق الغش، أن يكون 
مكـــون الكحـــول في المعقم الطبـــي لأليدي أقل 
مـــن النســـبة الموصـــى بها، إذ يجـــب أال يقل عن 
70 %، ليكـــون المعقـــم فّعـــاال وقاتـــال للبكتيريا 

والجراثيم والفيروسات.
وأشـــار إلـــى أن بعـــض المصنعيـــن يســـتخدمون 
الخلطـــة  احتســـاب  فـــي  مغلوطـــة  مقاييـــس 
الصناعية للمعقمات، واحتســـاب نسبة الكحول؛ 
إلعطاء صورة مبهمة عن نســـبة الكحول، وهذا 
بالطبع يعني سعر أقل للتصنيع إلى جانب تقليل 
المنتـــج. فبعـــض المصانع تحتســـب اللتر عوضا 
عـــن الكيلـــو فـــي إضافـــة منتجـــات “اإليثانـــول” 
إلـــى المنتج، وهو ما يخلق فروقـــات كبيرة في 

النسبة الحقيقة للكحول في معقم األيدي.
البالســـتيك  حتـــى  أنـــه  إلـــى  عمـــر  وتطـــرق 
المســـتخدم في عملية التصنيع، يتم اســـتخدام 
بالســـتيك رديء الجـــودة في تعبئـــة المنتجات 

المعمقة لأليدي.

شهادات جودة

وتطرق الخبير في صناعة المعقمات إلى أهمية 
الحصـــول علـــى شـــهادات الجـــودة والمطابقـــة 
للمواصفـــات، إذ قطـــع المصنـــع عنايـــة مراحـــل 
طويلة وصعبة للحصول على شـــهادات مطابقة 
عالمية ليكون من المصانع المرخصة والمعتمدة 

في البحرين.
وأكـــد ضـــرورة أن يكون هنـــاك ملصق وطني أو 
خليجي يوضع على المعقمات يوضح اجتيازها 
لمواصفات “نهرا” بحيث يســـهل على المستهلك 
معرفـــة المواصفـــات، خصوصـــا أن هنـــاك بعض 

الملصقات التي ال تكون بمقاييس واضحة.
واســـتطرد عمر بالقول “المصنع اســـتغرق 6 إلى 
8 أشـــهر للحصول على الشـــهادات من “نهرا”، إذ 
تطلـــب األمـــر البحث وإرســـال عينـــات للخارج، 
متســـائال “لمـــاذا أغلـــب المـــواد الموجـــودة فـــي 

السوق ال يوجد لها ترخيص من “نهرا”؟”.

وأشار الخبير في صناعة المعقمات إلى 

أن جائحة كورونا “الكوفيد  19” خلقت 

نوعا من الفوضى فيما يتعلق بسوق 

المعقمات، إذ أصبحت تباع أنواع في 

السوق عن طريق وسطاء بيع وسوق 

سوداء.

منتجات الصيدليات

مـــن جانبـــه، أشـــار الرئيـــس التنفيـــذي لصيدلية 
البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  ونائـــب  “ناصـــر” 
أن  إلـــى  خلـــف،  عـــادل  ســـابًقا  للصيدليـــات 

الصيدليـــات البحرينيـــة تقـــوم باســـتيراد مـــواد 
تعقيم األيدي من مصادر موثوقة وبمســـتويات 

جودة معترف بها.
ولفت إلى أنه قبل عملية استيراد المعقمات من 
الخارج، يتـــم الحصول على التراخيص الالزمة 
من “نهـــرا” فيما يتعلق بمســـتوى الجودة، حيث 
يتـــم اســـتيراد هـــذه المنتجـــات بعـــد تقديـــم ما 
يثبـــت مطابقة هـــذه المعقمات مـــع المواصفات 

المعمول بها في البحرين والتي تطلبها “نهرا”.

ال استيراد إال بشهادات مطابقة

وقـــال خلف “ال يتم الســـماح بتخليص منتجات 
شـــهادات  بوجـــود  إال  الجمـــارك  مـــن  التعقيـــم 
فالمنتجـــات  للجـــودة،  مســـتوفية  مطابقـــة 

الموجودة في الصيدليات في البحرين هي من 
أعلى المستويات”.

وبيـــن أنـــه ينبغـــي تســـجيل منتجـــات التعقيـــم 
رســـميا لكـــي تســـتطيع الصيدليات اســـتيرادها 

للبحرين.
وأوضح أن عملية تســـجيل هـــذه المنتجات قد 
تكون لـــدى منظمات عالمية مثل منظمة الغذاء 

والدواء األميركية ومنظمة الصحة العالمية.
علـــى  تســـيطر  حاليـــا  الصيدليـــات  “أن  وتابـــع 
نســـبة كبيرة مـــن ورادات البحرين من منتجات 
معقمات األيدي، حيث تقـــوم بدورها بتزويدها 
الســـوبرماركت  محـــالت  بعـــض  إلـــى  بالجملـــة 

والهايبرماركت”.
ولـــم يســـتعبد خلـــف أن تكـــون هنـــاك عمليـــات 
اســـتيراد تتـــم عـــن طريـــق أفـــراد ومؤسســـات 
من غيـــر الصيدليـــات قد ال تواكـــب المتطلبات، 
لكنـــه أشـــار إلـــى أنـــه مـــن ناحيـــة الصيدليـــات، 
فـــإن المنتجات تكـــون عالية الجـــودة ومطابقة 

للمواصفات.
وقـــدم خلـــف النصحيـــة للمســـتهلكين بـــأن يتم 
أو  الصيدليـــات  مـــن  المعقمـــة  المـــواد  شـــراء 
المحـــالت المعروفـــة؛ تجنًبـــا لألنـــواع التـــي قـــد 

تكون رديئة أو غير مطابقة.

حاالت تالعب

يقتصـــر  لـــم   ،”19 “الكوفيـــد  جائحـــة  وخـــالل 
فـــي  الطبيـــة  األيـــدي  معقمـــات  فـــي  التالعـــب 
فحســـب،  والمقاييـــس  المواصفـــات  موضـــوع 
بـــل تعـــدى ذلك إلـــى عملية التالعب في أســـعار 
المعقمات وذلك اســـتغالاًل للوضـــع الحاصل من 

الطلب المتزايد والنقص في حينه.
بـــإدارة  والمتابعـــة  التخطيـــط  رئيـــس  وقـــال 
التفتيـــش بوزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
جعفر ســـعيد، في رده على استفسارات “البالد” 
الصناعـــة  وزيـــر  أن  اقتصاديـــة،  نـــدوة  خـــالل 
والتجـــارة والســـياحة أصـــدر قرارا خـــالل فترة 
الجائحـــة بتنظيم أســـعار المعقمـــات الطبية في 
الســـوق، حيـــث تـــم تشـــكيل حمالت تفتيشـــية 
واســـعة غطـــت جميـــع الصيدليـــات، إضافة إلى 
نقـــاط البيـــع التي تبيـــع المعقمات في األســـواق 

التجارية والسوبرماركت وغيرها.
وأوضـــح ســـعيد أن األمـــر فـــي بدايـــة الجائحة 
لـــم يكن واضحـــا للبعـــض، ولكن قامـــت الوزارة 

بتوجيه وتثقيف المتعاملين بخصوص القرار.
وبيـــن أن الـــوزارة رصـــدت بعض الحـــاالت فيما 
يتعلـــق بعـــدم االلتـــزام بقـــرار األســـعار الخـــاص 
باتخـــاذ  قامـــت  حيـــث  الطبيـــة،  بالمعقمـــات 
أن  مســـتدركا  الالزمـــة،  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
المحـــالت  وأغلـــب  جـــًدا  بســـيطة  المخالفـــات 

التجارية كانت ملتزمة بالقرار.

معقمات اليدين الطبية .. الوصفة القاتلة!
تالعب في نسبة الكحول ومواد خطيرة على اإلنسان.. تحقيق “البالد”:

عادل خلف جعفر سعيد جميل عمر مريم الجالهمة

علي الفردان
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االثنين 20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى األولى 1443 - العدد 4815
18

“نهرا” تنظم 
حمالت تفتيشية 

للتأكد من مطابقة 
المنتجات 

أهمية الحصول 
على شهادات 

الجودة والمطابقة 
للمواصفات

الصيدليات تؤكد 
استيرادها أفضل 
األنواع المطابقة 

للمواصفات

سحب 21 معقما 
من السوق خالل 

2020



https://alwatannews.net/article/868946

روابط األخبار

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1278764

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1278835

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1278832

https://www.alayam.com/online/local/938968/News.html

https://www.alayam.com/online/local/938974/News.html

https://www.alayam.com/online/local/938989/News.html

https://alwatannews.net/article/980291

https://alwatannews.net/article/980314

https://alwatannews.net/article/980333

https://alwatannews.net/article/980335

https://alwatannews.net/article/980352

https://www.albiladpress.com/news/2021/4815/bahrain/737933.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4815/bahrain/737940.html

https://www.albiladpress.com/news/2021/4815/bahrain/737959.html



https://alwatannews.net/article/868946


